2021-22 ನೇ ಶಹಱನ ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಗಳ ಕೇಟ ಭತ್ತು ರ ೇಗಗಳ ಷಭಗರ ನಿಮಂತ್ರಣ
ೇಜನಮ ಅನತವಹಾನದ ಮಹಗಗಷ ಚಿಗಳತ:I.

ೇಜನಮ ಷಷಯತ ಷಹಗ ಱಕ್ಕೇವಗಸ: ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಗಳ ಕೇಟ ಭತ್ತು ರ ೇಗಗಳ ಷಭಗರ
ನಿಮಂತ್ರಣ ೇಜನ [ಱ.: 2401-00-119-05-02]

II.

ೇಜನಮ ಷಂಕ್ಷಿು ರಚಮ:
ತ ೇಟಗಹರಸ ಅಭಿೃದ್ಧಿಮಱಿ ಕ್ನಹಗಟಕ್ಸ ಭತಂಚ ಣಿಮಱಿದೆ. ರಹಜಯದಱಿ ತ ೇಟಗಹರಸ
ಬೆಲಗಳನತು 23.24ಲಕ್ಷ ಷಸಟೇರ್ ಳಶುೇಣಗದ ರದೆೇವದಱಿ ಬೆಲಮಱಹಗತತ್ತುದೆ. ಅದಯಱಿ ತ ೇಟದ
ಬೆಲಗಳನತು ೇ.48.56 ರದೆೇವದಱಿ ತ್ಯಕಹರ ಬೆಲಗಳನತು ೇ. 20.66 ರದೆೇವದಱಿ ಸಣತುಗಳನತು
ೇ. 16.69 ರದೆೇವದಱಿ, ಇತ್ರ ಬೆಲಗಳನತು ೇ.14.10 ರದೆೇವದಱಿ ಬೆಲಷಱಹಗತತ್ತುದೆ. ತ ೇಟಗಹರಸ
ಬೆಲಗಳ ಬೆೇಶಹಮದಱಿ ಆಧತನಿೇಕ್ಯಣಳಹದಂತ, ಷ ಷ ಕೇಟ ಭತ್ತು ರ ೇಗಗಳ ಬಹಧೆಮತ ರಹಜಯದಱಿ
ಕ್ಂಡತ ಫಯತತ್ತುದತು, ತ ೇಟಗಹರಸ ಉತ್ಪನುದ ಮೇಱ ರಣಹಭನತು ಬೇರ ಇಳತರಮತ
ಕ್ತಂಠಿತ್ಳಹಗತತ್ತುದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಟನಱಿ ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಗಳನತು ಕೇಟ ಭತ್ತು ರ ೇಗಗಲಂದ ಯಕ್ಷಿಶ, ಅಧಿಕ್
ಇಳತರ ಡೆದತ ನಿಮಂತ್ತರಷಲತ ತ ೇಟಗಹರಸ ಇಱಹಖಹತ್ತಯಂದ ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಗಳ ರ ೇಗ ಭತ್ತು
ಕೇಟಗಳ ಷಭಗರ ನಿಮಂತ್ರಣ ೇಜನಮನತು ಯ ಪಿಶ ಅನತವಹಾನ ಲಷಱಹಗತತ್ತುದೆ.

III.

ೇಜನಮ ಉದೆುೇವಗಳತ:
1. ಇಱಹಹಮ ರ ೇಜೇಳ ಉತ್ಹಪದನಹ ರೇಗ ಹಱಗಳಱಿ ತಂಗಿನ ಕ್ಸಪ ತ್ಱ ಸತಳತಳನ
ನಿಮಂತ್ರಣಕಹಕಗಿ ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನ ಮಹಡಿ ಈ ಕೇಟ ಭಹಧಿತ್ ತ ೇಟಗಳ ರೈತ್ರ
ಉಚಿತ್ಳಹಗಿ ಳತ್ಯಣೆ ಮಹಡತಸದತ.
2. ರ ೇಗ ಭತ್ತು ಕೇಟ ನಿಮಂತ್ರಣಕಹಕಗಿ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಕ್ರಭಗಳನತು ಸೈ ಂಡ ರೈತ್ರ
ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡತಸದತ.

IV.

ೇಜನಮ ಭತಖ್ಯ ಘಟಕ್ ಕಹಮಗಕ್ರಭಗಳತ:
1. ರ ೇಜೇಳಗಳ ( ೇನಿೇಜಸ್/ಬಹರಕಮೇರಮ) ಉತ್ಹಪದನ.
2. ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂಧರದ ಉತ್ಹಪದನ.
3. ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಭಗಳನತು ಸೈ ಂಡ ಎಱಹಿ ಗಗದ ರೈತ್ರ ಷಷಹಮಧನ.
4. ಭ ಲಬ ತ್ ಶೌಕ್ಮಗ.
5. ಶಫಬಂದ್ಧ ಳೇತ್ನ ಭತ್ತು ಇತ್ರ ಳಚಚ.
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V.

ಅನತದಹನ ಭತ್ತು ಷಷಹಮಧನ ಳಧಹನ:
2021-22 ನೇ ಶಹಱನಱಿ ನಿಗದ್ಧಡಿಶದ ಅನತದಹನದ ಳಳಧ ಉ-ೇವಗಸಳಹಯತ ಳಯ ಈ ಸಳಕ್ಂಡಂತ
ಳರಶದೆ.
ಅನತದಹನ ಳಯಗಳತ

ಕ್ರ.ಷಂ

ಉ-ೇವಗಸ

ಲಬಯಳಯತ ಅನತದಹನ
(ಯ .ಲಕ್ಷಗಳಱಿ)

1

ನಿಗಸಣೆಮ ಳಚಚ

200

399.00

2

ಳೇತ್ನ

003

7.00

3

ರಳಹಷ ಬತಯ

041

1.00

4

ತ್ತಟ್ಟಟ ಬತಯ

011

2.00

5

ಇತ್ರ ಬತಯ

014

1.00

6

ಳೈದಯಕೇಮ ಳಚಚ

020

1.00

7

ಳೈದೆೈಕೇಮ ಳಚಚದ ಭಯತಪಹತ್ತ

021

3.00

8

ಳೇಶ ಘಟಕ್ ೇಜನ

422

70.00

9

ಗಿರಜನ ಉ ೇಜನ

423

30.00

ಟತಟ

VI.

514.00

ತ್ಹಂತ್ತರಕ್ ಳೈಶಟತಗಳತ ಷಹಗ ಅನತವಹಾನದ ಳದಹನ:
A. ತಂಗಿನ ಕ್ಸಪ ತ್ಱ ಸತಳತಳನ ನಿಮಂತ್ರಣೆಗಹಗಿ ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನ ಷಹಗ

ಳತ್ಯಣೆ

1.  ೇನಿೇಜಸ್ ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನ KTPP ನಿಮಮಹಲಮಂತ ದಯಟ್ಟಟ/ಟಂಡರ್
ಕ್ರದತ ಕ್ರಭಷಷತಸದತ. ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ಯ .0.413ಗಲ (ಯ .0.35 ರ ೇಜೇಳ
ಉತ್ಹಪದನ + ಯ .0.063 ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ) ಮೇಯದಂತ ರತ್ತ ರ ೇಜೇಳಮ ಉತ್ಹಪದನ
ಸೈ ಳಳಬೆೇಕ್ತ. ಇದಯಱಿ ಉತ್ಹಪದನಹ ಳಚಚ ಯ .0.27 ಷಹಗ

ರಕ್ಯಗಲಗಹಗಿ ಯ .0.08

ನಿಗದ್ಧಡಿಷಱಹಗಿಯತತ್ುದೆ (GST ಅನವಮ).
2. ಬಹರಕಮೇರಮ ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ಯ .0.59ಗಲ (ಯ .0.50 ರ ೇಜೇಳ ಉತ್ಹಪದನ +
ಯ .0.09 ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ) ಮೇಯದಂತ ರತ್ತ ರ ೇಜೇಳಮ ಉತ್ಹಪದನ ಸೈ ಳಳಬೆೇಕ್ತ. ಇದಯಱಿ
ಉತ್ಹಪದನಹ ಳಚಚ ಯ .0.45 ಷಹಗ

ರಕ್ಯಗಲಗಹಗಿ ಯ .0.05 ನಿಗದ್ಧಡಿಷಱಹಗಿಯತತ್ುದೆ (GST

ಅನವಮ).
3. ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನ ಬೆೇಕಹದ ರಕ್ಯಗಳನತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕನತಗಣಳಹಗಿ ರತಯೇಕ್ಳಹಗಿ
ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಷಂಶೆಗಲಂದ KTPP ನಿಮಮಹನತಶಹಯ ಖ್ರೇದ್ಧಷತಸದತ ಷಹಗ
ಷಗಳಱಿ ದಹಖ್ಱಶ ನಿಗಷಷತಸದತ.
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ಷಂಫಂಧಟಟ

4. ರೇಗಹಱಮಱಿ ಕಹಮಗನಿಗಷಷತ ಶಫಬಂದ್ಧ ಗಗದಯತ ಷಸ ರ ೇಜೇಳ ಉತ್ಹಪದನಹ
ಕಹಮಗನತು ನಿಗಷಷಬೆೇಕ್ತ.
5. ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನಹ, ಬಡತಗಡೆ ಇತ್ಹಯದ್ಧ ಳಯಗಳನತು ಷಂಫಂಧಟಟ ಷಗಳಱಿ
ಎಱಹಿ ರೇಗಹಱಗಳಱಿ ಏಕ್ಯ ತಮನತು ಪಹಱಷಲತ ಅನತಫಂಧ-1 ಯಂತ ದಹಖ್ಱಶ
ನಿಗಷಷತಸದತ.
6. ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ಕೇಟ ಬಹಧೆ ಕಹಣಿಶಸ ಳತಳ ಕಹಲಸಕ ಅನತಗತಣಳಹಗಿ ರಣಹಭಕಹರಯಹಗಿ
ಉತ್ಹಪದನ ಸೈ ಳಳಬೆೇಕ್ತ.
7. ರ ೇಜೇಳ ಉತ್ಹಪದನಹ ಸೇಂದರದ ಉತ್ಹಪದನಹ ಶಹಭರ್ಥಯಗನತು ಷಚಿಚಶಸ ಳಳಬೆೇಕ್ತ.
8. ಎಱಹಿ

ರೇಗಹಱಗಳತ

ಮಹಗಗಷ ಚಿಮಱಿ

ಷ ಚಿಶದಂತ

ಕಹಮಗ

ನಿಗಷಷಬೆೇಕ್ತ,

ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ಷಚಿಚನ ರಮಹಣದಱಿ ಉತ್ಹಪದನ ಸೈ ಂಡತ ಬೆೇಡಿಸ ಇಯತ ಜಱಿಗಲ
ಷಯಫರಹಜತ ಮಹಡತಸದತ.
9. ರ ೇಜೇಳಗಳ

ಉತ್ಹಪದನಮನತು

ನಿಯಂತ್ಯಳಹಗಿ

ಚಹಱುಮಱಿಯತಂತ ಕ್ರಭ ಸೈ ಳತಳಸದತ ಷಹಗ

ಶಗಹತ್ತಗ

ರೇಗಹಱಮತ

ಬೆೇಶ ಕಹಲದ ಪಹರಯಂಬದಱಿ ಕೇಟ

ಭಹದೆಮತ ಅಧಿಕ್ಳಹಗತ ರಮತಕ್ು ಈ ಷಭಮದಱಿ ಉತ್ಹಪದನಮನತು ಷಚಿಚಷತಸದತ. ಅದಯಂತ
ಈ ಫೆ ಕಹಮಗಷ ಚಿಗಳನತು ಶದುಡಿಶ ಅನತವಹಾನ ಲಷತಸದತ.
10. ರ ೇಜೇಳಗಳ

ಉತ್ಹಪದನ

ಅಗತ್ಯಳಹಗಿಯತ

ಭ ಲಬ ತ್

ಶೌಕ್ಮಗಗಲ

ಅಕಹವ

ಮಹಡಿಸ ಂಡತ ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನ ಸೈ ಳಳಬೆೇಕ್ತ.
11. ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ಕ್ಸಪ ತ್ಱ ಸತಳತ ಬಹಧಿತ್ ತಂಗಿನ ತ ೇಟಗಲ ಬಡತಗಡೆ ಲಷತಸದತ. ಷದರ
ತ ೇಟಗಳ ಪಱಹನತಬಳ ಷಷಯತ, ಗಹರಭ, ಷಳೇಗ ನಂ, ಭಯಗಳ ಷಂಹಯ, ಱಹನತಬಳ ಷಷ ಇತ್ಹಯದ್ಧ
ಮಹಷತ್ತಮನತು

ಳತ್ಯಣಹ

ಷಮಱಿ

ದಹಖ್ಱಷತ್ಕ್ಕದತು.

ಇದನತು

ಕ್ಡ್ಹಾಮಳಹಗಿ

ನಿಗಷಷತಸದತ.
12. ತ ೇಟಗಳಱಿ ಕೇಟ ನಿಮಂತ್ರಣೆಗಹಗಿ ತದತಸ ಳಳಬೆೇಕಹದ ಇತ್ರ ಸತ ೇಟ್ಟ ಕ್ರಭಗಳನತು ರೈತ್
ಷಂಕ್ಗ

ಸೇಂದರದ

ಷಷಹಮಕ್

ತ ೇಟಗಹರಕಹ

ಅಧಿಕಹರಗಳತ/

ರೇಗಹಱಮಱಿ

ಕಹಮಗನಿಗಷಷತತ್ತುಯತ ಅಧಿಕಹರಗಳತ ರೈತ್ರ ತ್ತಲಷತಸದತ.
13. ರ ೇಜೇಳಮ

ಷಭಗಕ್

ಉತ್ಹಪದನ

ಷಂಫಂಧಿಶದಂತ

ರೇಗಹಱಮಱಿ

ಕಹಮಗನಿಗಷಷತತ್ತುಯತ ಅಧಿಕಹರಗಳತ/ತ್ಹಲ ಿಕನ ಷ.ಷ.ತ ೇ.ನಿ (ಜಂ/ರಹ) ಯಯತ ನೇಯ
ಜಳಹಬಹುಯರಹಗಿಯತತ್ಹುರ.
14. ಈ ಕಹಂಪಹನಂಟ್ನ ಳಚಚನತು Object Code 200 ಯಱಿ ಬರಷತಸದತ.
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B. ತಂಗಿನ ಬಲನ ಣದ ನಿಮಂತ್ರಣಕಹಕಗಿ ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂಧರದ ಉತ್ಹಪದನ ಷಹಗ ಳತ್ಯಣೆ:
1. ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂದರದ ಉತ್ಹಪದನ KTPP ನಿಮಮಹಲಮಂತ ದಯಟ್ಟಟ/ಟಂಡರ್ ಕ್ರದತ
ಕ್ರಭಷಷತಸದತ.
2. ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂದರದ ಉತ್ಹಪದನ ಬೆೇಕಹದ ರಕ್ಯಗಳನತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕನತಗಣಳಹಗಿ ರತಯೇಕ್ಳಹಗಿ
ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಷಂಶೆಗಲಂದ KTPP ನಿಮಮಹನತಶಹಯ ಖ್ರೇದ್ಧಷತಸದತ ಷಹಗ

ಷಂಫಂಧಟಟ

ಷಗಳಱಿ ದಹಖ್ಱಶ ನಿಗಷಷತಸದತ.
3. ರೇಗಹಱಮಱಿ

ಕಹಮಗನಿಗಷಷತ

ಶಫಬಂದ್ಧ

ಗಗದಯತ

ಷಸ

(ಷಂಫಂಧಿಶದ

ಷತ ೇನಿ/ಷತ ೇಅ/ತ ೇಷ) ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂದರದ ಉತ್ಹಪದನಹ ಕಹಮಗನತು ನಿಗಷಷಬೆೇಕ್ತ.
4. ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂದರದ

ಉತ್ಹಪದನ ಮಹಡತ ರೇಗಹಱಗಳಱಿ, ಳತ್ಯಣೆ ಇತ್ಹಯದ್ಧ

ಳಯಗಳನತು ಷಂಫಂಧಟಟ ಷಗಳಱಿ ದಹಖ್ಱಷತಸದತ.
5. ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂದರನತು ಬಲ ನ ಣ ಕೇಟ ಬಹಧೆ ಕಹಣಿಶಸ ಳತಳ ಕಹಲಸಕ ಅನತಗತಣಳಹಗಿ
ರಣಹಭಕಹರಯಹಗಿ ಉತ್ಹಪದನ ಸೈ ಳಳಬೆೇಕ್ತ.
6. ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂದರನತು ಬಲ ನ ಣ ಕೇಟ ಬಹಧಿತ್ ತಂಗಿನ ತ ೇಟಗಲ ಬಡತಗಡೆ ಲಷತಸದತ.
ಷದರ ತ ೇಟಗಳ ಪಱಹನತಬಳ ಷಷಯತ, ಗಹರಭ, ಷಳೇಗ ನಂ, ಭಯಗಳ ಷಂಹಯ, ಱಹನತಬಳ ಷಷ
ಇತ್ಹಯದ್ಧ ಮಹಷತ್ತಮನತು ಳತ್ಯಣಹ ಷಮಱಿ ದಹಖ್ಱಷತ್ಕ್ಕದತು. ಇದನತು ಕ್ಡ್ಹಾಮಳಹಗಿ
ನಿಗಷಷತಸದತ.
7. ತ ೇಟಗಳಱಿ ಕೇಟ ನಿಮಂತ್ರಣೆಗಹಗಿ ತದತಸ ಳಳಬೆೇಕಹದ ಇತ್ರ ಸತ ೇಟ್ಟ ಕ್ರಭಗಳನತು ರೈತ್
ಷಂಕ್ಗ

ಸೇಂದರದ

ಷಷಹಮಕ್

ತ ೇಟಗಹರಕಹ

ಅಧಿಕಹರಗಳತ/

ರೇಗಹಱಮಱಿ

ಕಹಮಗನಿಗಷಷತತ್ತುಯತ ಅಧಿಕಹರಗಳತ ರೈತ್ರ ತ್ತಲಷತಸದತ.
8. ಐಶೇರಯಹ

ಱೇಂದರದ

ಕಹಮಗನಿಗಷಷತತ್ತುಯತ

ಷಭಗಕ್

ಉತ್ಹಪದನ

ಅಧಿಕಹರಗಳತ/ತ್ಹಲ ಿಕನ

ಷಂಫಂಧಿಶದಂತ
ಷ.ಷ.ತ ೇ.ನಿ

ರೇಗಹಱಮಱಿ

(ರಹ..)

ಯಯತ

ನೇಯ

ಜಳಹಬಹುಯರಹಗಿಯತತ್ಹುರ.
9. ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂದರದ ಉತ್ಹಪದನ ಅಗತ್ಯಳಹಗಿಯತ ಭ ಲಬ ತ್ ಶೌಕ್ಮಗಗಲ ಅಕಹವ
ಮಹಡಿಸ ಂಡತ ಐಶೇರಯಹ ಱೇಂದರದ ಉತ್ಹಪದನ ಸೈ ಳಳಬೆೇಕ್ತ.
10. ಈ ಕಹಂಪಹನಂಟ್ನ ಳಚಚನತು Object Code 200 ಯಱಿ ಬರಷತಸದತ.
C. ರ ೇಗ/ಕೇಟಗಳ ಷಭಗರ ನಿಮಂತ್ರಣೆ ಅವಯಕ್ಳಯತ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಔಶಧಿಗಲ ಷಷಹಮಧನ:
1. ಈ ೇಜನಮಡಿ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಔಶಧಿಗಳನತು ಖ್ರೇದ್ಧಶದ ಶಹಮಹನಯ ಪಱಹನತಬಳಗಲ
(General) ಂದತ ಘಟಕ್ಸಕ (1 ಷಸಟೇರ್) ತ್ಗಲತ ಟ್ಹಟರ ಳಚಚ ಯ .10,000/-ದ ೇ.75
ಯಂತ, ರತ್ತ ಷಸಟೇರ್  ಗರಶಟ ಯ .7500/-ಗಳ ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡತಸದತ. ರಶಟ ಜಹತ್ತ
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(SC) ಭತ್ತು ರಶಟ ಂಗಡ (ST) ರೈತ್ರ ಟ್ಹಟರ ಳಚಚದ ೇ.90 ಯಂತ ರತ್ತ ಷಸಟೇರ್ 
ಗರಶಟ ಯ .9000/-ಗಳ ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡತಸದತ. ಷಷಹಮಧನನತು ಗರಶಟ 2
ಷಸಟೇರ್ ರ ಮಹತ್ರ ನಿೇಡತಸದತ.
2. ಳಳಧ ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಗಲ ತ್ಗಲತ ಕೇಟ ಭತ್ತು ರ ೇಗಗಳ ನಿಮಂತ್ರಣಕಹಕಗಿ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ
ಔಶಧಿಗಳನತು

ಖ್ರೇದ್ಧಶದ

ರೈತ್

ಪಱಹನತಬಳಗಲ

ತ ೇಟಗಹರಸ/ಕ್ೃವ

ಇಱಹಹತ್ತಯಂದ

ಅನತೇದನಯಹಗಿಯತ Empanel list ನಱಿಯತ L1 ದಯನತು ರಗಣಿಶ ರೈತ್ರ ನೇಯಳಹಗಿ
DBT ಭ ಲಕ್ ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡತಸದತ.
3. ಷದರ ೇಜನಮಡಿ ಕ್ೃವ ಇಱಹಹತ್ತಯಂದ ಅನತೇದ್ಧತ್ Empanel listನ ಷಯಫರಹಜತದಹಯಯತ
ರಕ್ಯಗಳನತು ಷಯಫರಹಜತ ಮಹಡದೆೇ ಇದುಱಿ ಭತಕ್ು ಮಹಯತಕ್ಟಟಮಱಿ ರಕ್ಯಗಳನತು
ಖ್ರೇದ್ಧಶದ ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳಗಳತ GST ಷಂಹಯ ಇಯತ ಬಲತಿಗಳನತು ನಿೇಡಿದುಱಿ,
ಷಷಹಮಧನಕಹಕಗಿ Empanel list ನ L1 Rateನತು ರಗಣಿಷಫಸತದಹಗಿದೆ ಷಹಗ

ತ ೇಟಗಹರಸ

ಇಱಹಹಮಱಿಯತ ಜೈಳಕ್ ಸೇಂದರಗಳಱಿ Biopesticides ಗಳನತು ರಗಣಿಷಫಸತದಹಗಿದೆ.
4. ಕ್ೃವ ಇಱಹಖಹತ್ತಯಂದ ಅನತೇದನಯಹಗಿಯತ L1 ದಯ ಟ್ಟಟಮಱಿಯತ ರಕ್ಯಗಳನತು
ಷ ಯತ್ತಡಿಶ, ಜಱಿಮಱಿ ಇನಿುತ್ರ ರಕ್ಯಗಲ ರೈತ್ಯತ ಷಷಹಮಧನನತು ಅಪೇಕ್ಷಿಶದಱಿ,
ಅಂತ್ಸ ರಕ್ಯಗಲ ತ್ಭಮ ಸಂತ್ದಱಿಯೇ ನಿಮಮಹನತಶಹಯ ಕ್ರಭ ತದತಸ ಂಡತ L1 ದಯನತು
ನಿಗದ್ಧಡಿಷತಸದತ.
5. ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಔಶಧಿಗಳನತು ಕ್ೃವ ಇಱಹಹತ್ತಯಂದ ಅನತೇದನಯಹಗಿಯತ Empanel list
ನಱಿಯತ ಕ್ಂಪನಿಗಲಂದ ಇಱಹಹತ್ತಯಂದ ರೈತ್ಯ ಬೆೇಡಿಸಗನತಗತಣಳಹಗಿ ಖ್ರೇದ್ಧಶ ಳತ್ರಷತಸದತ.
6. ಷದರ ೇಜನಮಡಿ ರೈತ್ಯತ ಖ್ರೇದ್ಧಶದ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಔಶಧಿಗಳ ಬಲತಿಗಲ ಕ್ಡ್ಹಾಮಳಹಗಿ
GST ಷಂಹಯ ಇಯಬೆೇಕ್ತ.
7. ಯಹಸದೆೇ ನಿಫಂಧನ ಳಟಟ ಅರ್ಥಳಹ ನಿವೇಧಿಶದ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಔಶಧಿಗಳನತು ಖ್ರೇದ್ಧಶದ
ರೈತ್ರ ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡಬಹಯದತ.
8. ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಔಶಧಿಗಳನತು ಕ್ೃವ/ತ ೇಟಗಹರಸ ಳವವಳದಹಯಲಮದ (ಬೆಂಗಳ ಯತ/ ಧಹಯಳಹಡ,
ಬಹಗಲಸ ೇಟ/ಗೆ/ರಹಮಚ ಯತ)
ಷ ಚಿಶಯತಂತ

ನಿಗದ್ಧತ್

ಳಜ್ಞಹನಿಗಳತ

ರಮಹಣದಱಿ

ಷತಧಹರತ್

ಉೇಗಿಷತಂತ

ಬೆೇಶಹಮ

ಕ್ರಭಗಳಱಿ

ರೈತ್ರ

ಅಧಿಕಹರಗಳತ

ಮಹಗಗದವಗನನತು ನಿೇಡತಸದತ.
9. ತಂಗಿನ ಕ್ಸಪ ತ್ಱಸತಳತಳನ ತ್ತೇರ ಷಹಲಯದುಱಿ ಅಜಹಡಿಯಕಟನ್ 5% (7.5 ಮ.ಱ. ರತ್ತ
ಗಿಡಸಕ) ಎಯಡತ ಬಹರ ಬೆೇರನ ಭ ಲಕ್ ನಿೇಡಲತ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಭಗಳನತು ಸೈ ಳಳಲತ
ಕ್ರಭಷಷತಂತ ರೈತ್ರ ಷಲಷ ನಿೇಡತಸದತ.
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10. ಪಹರೇತ್ಹಾಸಧನನತು ನಿೇಡತಳಹಗ ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳಮತ ಅನತಫಂಧ-2 ಯಱಿ ರೈತ್ಯ ಅಜಗ
ನಭ ನ (ಬೆೇಡಿಸ ತ್ರ) ಅನವಮ ಷಱಿಶದ ಎಱಹಿ ದಹಖಹಱಹತ್ತಗಳನತು ಷಂಫಂಧಿಶದ ರೈತ್ ಷಂಕ್ಗ
ಸೇಂದರದ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೇಟಗಹರಸ ಅಧಿಕಹರಮತ ರೇಱಶ ಅನತಫಂಧ-3 ಯನವಮ ರೈತ್ರಂದ
ಷವಮಂ  ೇಶಣಹ ತ್ರನತು ಡೆದತ ಧೃಢೇಕ್ರಷತಸದತ.
11. ರೈತ್ರ ಷಲತ್ತುಗಳನತು ನಿೇಡತಳಹಗ ಎಱಹಿ ಗಗದ ರೈತ್ರಗ

ನಿಮಮಹನತಶಹಯ ಆದಯತ ನಿೇಡಿ

ಷಲತ್ತುಗಳನತು ನಿೇಡಬೆೇಕ್ತ.
12. ಶಹಮಹನಯ ಗಗದ ಪಱಹನತಬಳಗಲ ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡಿದಹಗ ಈ ಕಹಂಪಹೇನಂಟ್ನ
ಳಚಚನತು ಉ ೇವಗಸ 200 ಯಱಿ ಬರಷಬೆೇಕ್ತ.
13. ರಶಟ ಜಹತ್ತ (SC) ಭತ್ತು ರಶಟ ಂಗಡದ (ST) ರೈತ್ರ ಷಷಹಮಧನನತು ಕ್ರಭಳಹಗಿ
ಉ ೇವಗಸ 422 ಭತ್ತು 423 ಯಱಿ ಬರಷಬೆೇಕ್ತ.
D. ಭ ಲಬ ತ್ ಶೌಕ್ಮಗ:
1. ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನ ಅಗತ್ಯಳಹಗಿಯತ ಭ ಲಬ ತ್ ಶೌಕ್ಮಗಗಲ ಉ ೇವಗಸ
(Object code) 200 ಯಱಿ ಳಚಚನತು ಅಕಹವ ಮಹಡಿಸ ಂಡತ ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನ
ಸೈ ಳತಳಸದತ.
2. ರೇಗಹಱ ನಿಗಸಣೆ ಅವಯಕ್ಳಯತ ಕ್ಟಟಡ ರಪೇರ, ಮಶ್ ಅಳಡಿಸ, Electronic
ಉಕ್ಯಣಗಳ ಖ್ರೇದ್ಧ, ದತಯಶೆ, ಇಂಧನಳಚಚ, ಳದತಯಚಛಕು, ಳಹಸನ ಳಚಚ (ಬಹಡಿ/ಷಕಹಗರ
ಳಹಸನ), ಆಡಲತ್ಹತ್ಮಕ್ ಳಚಚ, ಸೇಂದರಶಹೆನದಱಿ ಬೆಯಳಚತಚಗಹಯರ ಳೇತ್ನ ಭತ್ತು ಇತ್ರ
ಳಚಚಗಳನತು ಬರಷಫಸತದಹಗಿಯತತ್ುದೆ. ಈ ಕಹಂಪಹೇನಂಟ್ನ ಳಚಚನತು ಉೇವಗಸ (Object
Code) 200 ನಱಿ ಬರಷತಸದತ.
E. ಶಫಬಂದ್ಧ ಳೇತ್ನ ಭತ್ತು ಳೈದಯಕೇಮ ಳಚಚದ ಭಯತಪಹತ್ತ:
ಷದರ ೇಜನಮಡಿ 17 ಭಂಜ ರಹದ ಸತದೆುಗಲದತು, ಬತ್ತಗಯಹಗಿಯತ ಸತದೆುಗಳ ಶಫಬಂದ್ಧಗಳ
ಳೇತ್ನ, ತ್ತಟ್ಟಟ ಬತಯ, ರಳಹಷ ಬತಯ, ಳೈದಯಕೇಮ ಬತಯ, ಇತ್ರ ಬತಯ ಷಹಗ

ಳೈದಯಕೇಮ ಳಚಚದ

ಭಯತಪಹತ್ತಗಹಗಿ ಷದರ ಕಹಮಗಕ್ರಭದಡಿ ಮೇಷಱಯತ ಉೇವಗಸಳಹಯತ ಳಚಚ ಬರಷತಸದತ.
VII.

ಪಱಹನತಬಳಗಳ ಅಸಗತ, ಅಜಗ

ಷಱಿಷತ ಳಧಹನ, ಅಜಗ ರೇಲನ ಪಱಹನತಬಳಗಳ ಆಯಕ ಭತ್ತು

ಷಷಹಮಧನದ ಳತ್ಯಣೆ:
1. ಅಜಗ ಷಱಿಶಯತ ತ ೇಟಗಲ ರೈತ್ ಷಂಕ್ಗ ಸೇಂದರದ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೇಟಗಹರಸ ಅಧಿಕಹರಗಳತ
ಷಮೇಕ್ಷೆಮನತು ಸೈ ಳತಳಸದತ ಷಹಗ

ತ್ತೇರಳಹಗಿ ಬಹಧೆ ಳಗಹದ ತಂಗಿನ ತ ೇಟಗಲ ಆದಯತ

ನಿೇಡತಸದತ.
2. ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ನೇಯಳಹಗಿ ರೈತ್ರ ನಿೇಡಿದಱಿ ನಿಗದ್ಧತ್ ಅಜಗ ನಭ ನಮಱಿ ಷಂಫಂಧಿಶದ
ರೈತ್ರಂದ ಬೆೇಡಿಸ ತ್ರನತು ಡೆದತ ಷೆಳ ರೇಱಶ, ಕೇಟಭಹದೆ ರಮಹಣಗಳನತು ಅಱ ೇಕಶ
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ಳತ್ರಷತಸದತ ಷಹಗ

ಈ ಳಶಮನತು ಷಂಫಂಧಿಶದ ರೈತ್ ಷಂಕ್ಗ ಸೇಂದರದ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೇಟಗಹರಸ

ಅಧಿಕಹರಯರ ಮಹಷತ್ತ ನಿೇಡತಸದತ.
3. ರೇಗಹಱಮಱಿ ಉತ್ಹಪದನ ಆಗಿಯತ ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ಕ್ಸಪತ್ಱ ಸತಳತಳನ ಭಹದೆಯಂದ
ಷಹನಿಯಹಗಿಯತ ರತ್ತ ತಂಗಿನ ಭಯಸಕ 10-15 ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ಕ್ನಿಶಾ 4 ಬಹರ 15 ದ್ಧನಗಳ
ಅಂತ್ಯದಱಿ ಬಡತ್ಕ್ಕದತು.
4. ರ ೇಗ ಭತ್ತು ಕೇಟ ಭಹದೆ ತ್ತತ್ಹುದ ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಗಳ ನಿಗಸಣೆಗಹಗಿ ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳಗಲ
ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡತಸದತ ಷಹಗ

ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡಲತ ಈ ಸಳಕ್ಂಡ ಅಂವಗಳನತು

ರಗಣಿಷತಸದತ.


ಪಱಹನತಬಳಗಳತ ರೈತ್ನಹಗಿದತು, ಜಮೇನತ ಅಯ ಷಷರನಱಿಯಬೆೇಕ್ತ. ಜಂಟ್ಟ ಖಹತಯಹಗಿದುಱಿ
ಇತ್ರ ಖಹತದಹಯಯ ಪಿಪ ತ್ರ ಡೆದ್ಧಯಬೆೇಕ್ತ. ತ್ಂದೆ ಅರ್ಥಳಹ ತ್ಹಯ ಷಷರನಱಿ ಜಮೇನಿದತು,
ಅಯತ ಭಯಣ ಷ ಂದ್ಧದಱಿ ಮಹತ್ರ ಗಹರಭ ಱಕಕಗರಂದ ದೃಢೇಕ್ರಶ, ಕ್ತಟತಂಫದ ಇತ್ರ
ಷದಷಯರಂದ ಪಿಪ ಡೆದತ ತ್ಭಮ ಷಷರನಱಿ ಅಜಗ ಷಱಿಷತಸದತ.



ಭಷಲಮ ಷಷರನಱಿ ಖಹತ ಷ ಂದ್ಧದತು, ಕ್ತಟತಂಫದ ಇತ್ರ ಸಯತಶ ಷದಷಯಯ ಷಷಯಱಿ ಅಜಗ
ಷಱಿಶದುಱಿ ಯಹಸದೆೇ ಕಹಯಣಕ್ ಕ ಮಹನಯ ಮಹಡಬಹಯದತ. ಭಷಲಮಯ ಷಷರನಱಿಯೇ ಅಜಗ
ಷಱಿಷತಸದನತು ಉತುೇಜಷಬೆಕ್ತ.



ರೈತ್ಯತ ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಮನತು ಬೆಲದ್ಧಯಬೆೇಕ್ತ ಷಹಗ

ಬೆಲದಂತ್ಸ ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಗಲ

ತ್ಗಲತ ಳಳಧ ಕೇಟ ಭತ್ತು ರ ೇಗಗಳ ನಿಮಂತ್ರಣಕಹಕಗಿ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಔಶಧಿಮ
ಷಷಹಮಧನಕಹಕಗಿ ಅನತಫಂಧ-2 ಯನವಮ ನಿಗದ್ಧತ್ ನಭ ನಮಱಿ ಪಱಹನತಬಳಮ ಭಹಚಿತ್ರ
ಷಹಗ ಪಱಹನತಬಳ ಬತ್ತಗ ಮಹಡಿ ಷಷ ಮಹಡಿದ ಅಜಗ ಷಱಿಷತಸದತ.


ಅಜಗ ಜ ತ ಸಣಿ (RTC), ಆಧಹಯ ಕಹರ್ಡಗ ಷಹಗ

ರೈತ್ಯ ಬಹಯಂಸ ಖಹತಮತಳಳ ಪಹಸ್

ಸಷುಕ್ದ ಜರಹಸಾ ರತ್ತಗಳನತು ಖ್ಡ್ಹಾಮಳಹಗಿ ಷಱಿಷತಸದತ.


ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳಮತ ರಶಟ ಜಹತ್ತ (SC) ಭತ್ತು ರಶಟ ಂಗಡ (ST)ಸಕ ಶೇರದರಹದಱಿ
ಮೇಱ ಷ ಚಿಶಯತ ದಹಖ್ಱಹತ್ತಗಲ ಂದ್ಧ ಜಹತ್ತ ರಮಹಣ ತ್ರನತು ಡೆಮತಸದತ.



ಈ ೇಜನಮಡಿ ಷಷಹಮಧನ ಡೆಮಲತ ಇಚಿಚಷತ ರೈತ್ಯತ ತ್ಹಸ ಖ್ರೇದ್ಧಶದ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ
ಔಶಧಿಗಳ ಬಲತಿಗಲ ಕ್ಡ್ಹಾಮಳಹಗಿ GST ಷಂಹಯ ಇಯತ ಬಲತಿಗಳನತು ಅಜಗಂದ್ಧ
ಷಱಿಷತಸದತ.



ಪಹರೇತ್ಹಾಸಧನನತು ನಿೇಡತಳಹಗ ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳಮತ ಷಱಿಶದ ಎಱಹಿ ದಹಖ್ಱಹತ್ತಗಳನತು
ಷಂಫಂಧಿಶದ ರೈತ್ ಷಂಕ್ಗ ಸೇಂದರದ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೇಟಗಹರಸ ಅಧಿಕಹರಮತ ರೇಱಶ, ಅನತಫಂಧ3 ಯನವಮ ರೈತ್ರಂದ ಷವಮಂ  ೇಶಣಹ ತ್ರನತು ಡೆದತ ಧೃಢೇಕ್ರಷತಸದತ.
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ಎಱಹಿ ಗಗದ ಪಱಹನತಬಳಗಳತ ಅಂದರ ಶಹಮಹನಯ, ರಶಟ ಜಹತ್ತ, ರಶಟ ಂಗಡ/ ಷಣು
ಷಹಗ

ಅತ್ತೇ

ಷಣು

ರೈತ್ಯತ

ಷಹಗ

ರೈತ್

ಭಷಲಮಯತ

ಷಷಹಮಧನ

ಡೆಮಲತ

ಅಸಗರಹಗಿಯತತ್ಹುರ.


ಜಱಿಮ ತ ೇ.ಉ.ನಿ. (ಜಂ) ಯಯತ ಎಱಹಿ ದಹಖ್ಱಗಳನತು ಷಹಗ
ಯಯತ

ನಿೇಡಿಯತ

ಯದ್ಧಮನತು

ರೇಱಶ

ಷ.ಷ.ತ ೇ.ನಿ (ಜಂ)

ಮಹಗಗಷ ಚಿಮನವಮ

ಕಹಮಗಕ್ರಭ

ಅನತವಹಾನ ಲಶಯತ ಫೆ ಖಹತ್ತರಡಿಶಸ ಂಡತ ಭಂಜ ರಹತ್ತ ಕ್ರಭಗಳನತು ಸೈ ಳತಳಸದತ.
 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಔಶಧಿಗಳನತು ರೈತ್ರೇ ಖ್ರೇದ್ಧಶದುಱಿ ಷಷಹಮಧನನತು ನೇಯಳಹಗಿ DBT
ಭ ಲಕ್ ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳ ಪಹತ್ತಷತಸದತ.
 ಇಱಹಹತ್ತಯಂದ ಅನತೇದ್ಧತ್ Empanel listನ ಷಯಫರಹಜತದಹಯಯತ ರಕ್ಯಗಳನತು ಷಯಫರಹಜತ
ಮಹಡಿದುಱಿ ಷದರಮಯ ಬಹಯಂಸ ಖಹತ ಜಮಹ ಮಹಡತಸದತ.


ಅನತವಹಟನದ ಳಯ ಷಹಗ

ಪಱಹನತಬಳಗಳ ಟ್ಟಟಮ ಯದ್ಧಮನತುಷತ ೇಅ (RSK) ಷಹಗ

ಷಷತ ೇನಿ ಯಯ ಧೃಡಿೇಕ್ಯಣದೆ ಂದ್ಧ ತ ೇಟಗಹರಸ ಉನಿದೆೇಗವಕ್ಯತ (ಜಂ) ಯರ
ಷಱಿಷತಸದತ.
VIII.

ತ್ಹಂತ್ತರಕ್ ರೇಲನಹ ಕ್ರಭಗಳತ
1. ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನ ಷಂಫಂಧಿಶದಂತ ರತ್ತ ಮಹಷಮಱಿ ರೇಗಹಱಮಱಿ
ಗತಣಭಟಟದ

ರ ೇಜೇಳಗಳನತು

ಉತ್ಹಪದ್ಧಷತ

ಫೆ

ತ್ಹಲ ಿಕ್ತ

ಅಧಿಕಹರಗಳತ/ತ ೇ.ಉ.ನಿ (ಜಂ) ಯಯತ ರೇಱಷತಸದತ.
2. ಉತ್ಹಪದ್ಧಶದ ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ಕ್ಸಪತ್ಱ ಸತಳತಳ ಷಹನಿಯಹಗಿಯತ ತಂಗಿನ
ತ ೇಟಗಲ ಷರಯಹದ ಸಂತ್/ರಮಹಣದಱಿ ಬಡತಗಡೆ ಭತ್ತು ಕೇಟ ನಿಮಂತ್ರಣಳಹಗಿದೆಯೇ
ಎಂದತ ರತ್ತ ಸಂತ್ದಱಿಮ ರೇಱಷತಸದತ.
IX.

ಅನತವಹಾನ ಳೇಲಹಟ್ಟಟ:
ೇಜನ ನಿಗದ್ಧಡಿಶದ ಅನತವಹಟನ ಳೇಲಹಟ್ಟಟಮಂತ ಭತ್ತು MPIC ಅನತಶಹಯ
ಅನತವಹಟನ ಲಷತ್ಕ್ಕದತು.

X.

ಅನತಫಂಧಗಳತ:
1. ರ ೇಜೇಳಗಳ ರೇಗಹಱಗಳಱಿ ಏಕ್ಯ ತಮನತು ಪಹಱಷಲತ ಉತ್ಹಪದನಹ ಬಡತಗಡೆ
ಇತ್ಹಯದ್ಧ ಳಯಗಳನತು ಷಂಫಂಧಟಟ ಷಗಳಱಿ ದಹಖ್ಱಷಬೆೇಕಹದ ಳಯಗಳ ನಭ ನ
(ಅನತಫಂಧ-1)
2. ಅಜಗ ನಭ ನ (ಅನತಫಂಧ-2)
3. ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳಮ ಷವಮಂ  ೇಶಣೆ ನಭ ನ ಭತ್ತು ಅಧಿಕಹರಗಳ ತ್ಹಕ್ತ ರೇಲನಹ
ದೃಡಿೇಕ್ಯಣ ತ್ರ (ಅನತಫಂಧ-3)

8

XI.

ಆರ್ಥಗಕ್ ರತ್ಯೇಜನ (Delegation of Power):
ಈ ೇಜನ (ಱಕ್ಕ ೇವಗಸ:2401-00-119-5-02) ಮಡಿ ಮಹನ ಷಂನ ಮಲ/ರಕ್ಯ
ಖ್ರೇದ್ಧಗಹಗಿ ಬಡತಗಡೆಯಹದ ಅನತದಹನನತು ನಿಯಹಮಹನತಶಹಯ ಶಹದ್ಧಱಹವಯತ ಬಲತಿಗಳನತು ತ್ಯಹರಶ
ಷಕಹಗಯದ ಆದೆೇವ ಷಂಹಯ:ಎಫ್ಡಿ-3ಟ್ಟಎಫ್ಪಿ 2018 ದ್ಧನಹಂಕ್: 14.05.2018 ಯ ಕ್ರಭ ಷಂಹಯ.8
ಯನವಮ ರದತ್ುಳಹದ ಆರ್ಥಗಕ್ ರತ್ಹಯಧಿಕಹಯನತು ಅನತಷರಷತಸದತ.
ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಔಶಧಿ ಖ್ರೇದ್ಧಗಹಗಿ ಷಷಹಮಧನ ನಿೇಡಲತ ಬಡತಗಡೆಯಹದ ಅನತದಹನನತು
ನಿಯಹಭನತಶಹಯ

ಶಹದ್ಧಱಹವಯತ

ಬಲತಿ

ಭತ್ತು

ಭಂಜ ರಹತ್ತಗಲ ಂದ್ಧ

DBT

ಭ ಲಕ್

ಪಱಹನತಬಳಗಲ ಷಷಹಮಧನನತು ನಿೇಡತಸದತ. ಭಂಜ ರಹತ್ತ ನಿೇಡಲತ ಷಕಹಗಯದ ಆದೆೇವ
ಷಂಹಯ:ಎಫ್ಡಿ-3ಟ್ಟಎಫ್ಪಿ 2018 ದ್ಧನಹಂಕ್:14.05.2018 ಕ್ರಭ ಷಂಹಯ.12 ಯನವಮ ರದತ್ುಳಹದ
ಆರ್ಥಗಕ್ ರತ್ಹಯಧಿಕಹಯನತು ಅನತಷರಷತಸದತ ಷಹಗ

ಮಹಗಗಷ ಚಿಮಂತ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡಲತ

ತ ೇ.ಉ.ನಿ.(ಜಂ) ಯಯತ ಷಕ್ಷಭ ಪಹರಧಿಕಹರಯಹಗಿಯತತ್ಹುರ.
XII.

ಯದ್ಧ ಮಹಡತಸದತ ಭತ್ತು ದಹಖ್ಱಗಳನತು ನಿಗಷಷತಸದತ:
1. ರತ್ತ ಮಹಷಮ ರಗತ್ತ ಯದ್ಧಮನತು ಇ-ಮೇಲ್ ಭತಖಹಂತ್ಯ ತ್ತಂಗಳ 2ನೇ ದ್ಧನಹಂಕ್ದ ಳಗಹಗಿ
ಷಹಗ

ರಗತ್ತ ಯದ್ಧಮ ಷಹರ್ಡಗ ಕಹಪಿಮನತು ತ್ಪದೆೇ ತ ೇಟಗಹರಸ ಜಂಟ್ಟ ನಿದೆೇಗವಕ್ಯತ

(ತ ೇಟದ ಬೆಲಗಳತ ಭತ್ತು ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ) ಯರ ಷಱಿಷತಸದತ.
2. ತಂಗಿನ ತ ೇಟದಱಿ ಕ್ಸಪ ತ್ಱ ಸತಳತಳ ತ್ತತ್ಹುದ ಭಯಗಳನತು ನಿಮಂತ್ತರಶದ ಫಣುದ
ಛಹಯಹಚಿತ್ರಗಲ ಂದ್ಧ ಮ ೇಗಹಥೆಗಳನತು ತ ೇಟಗಹರಸ ಜಂಟ್ಟ ನಿದೆೇಗವಕ್ಯತ (ತ ೇಟದ ಬೆಲಗಳತ
ಭತ್ತು ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ) ಯರ ಷಱಿಷತಸದತ.

ನಿದೆೇಗವಕ್ಯತ
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ಅನತಫಂಧ-3
ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಗಲ ತ್ಗಲತ ರ ೇಗ ಭತ್ತು ಕೇಟಗಳ ಷಭಗರ ನಿಮಂತ್ರಣ ೇಜನಮಡಿ ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳಮ
ಷವಮಂ  ೇಶಣೆ ನಭ ನ
ರೇ/ರೇಭತ್ತ _____________________ ಬನ್/ಸ ೇ _____________________ ಗಹರಭ _________
ಷ ೇಫಲ ______________ತ್ಹಲ ಿಕ್ತ _____________ ಜಱಿ _________ ಆದ ನಹನತ _________
ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಮನತು _________ ಳಶುೇಣಗದಱಿ _________ ಷಳೇಗ ನಂಫಯನಱಿ ಬೆಲದ್ಧದತು, ಷದರ ಬೆಲ
ತ್ಗಱಯತ_________ ಕೇಟ/ರ ೇಗ ನಿಮಂತ್ರಣಸಕ _________ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಔಶಧಿಮನತು ಖ್ರೇದ್ಧಶಯತತುೇನ.
ಷದರ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಔಶಧಿ ಖ್ರೇದ್ಧ ಯ ._________/- ತ್ುದ ಳಚಚನತು ಬರಶಯತತುೇನ. ಇದಸಕ ಷಂಫಂಧಿಶದ
ಬಲತಿ/ಯಶೇದ್ಧಗಳನತು ಲಗತ್ತುಶಯತತುೇನ. ಷದರ ಷಷಹಮಧನನತು ಇಱಹಹ ನಿೇಡಿಯತ ಉದೆುೇವಸಕ ಫಳಶಸ ಳತಳತುೇನ
ಎಂದತ ಈ ಭ ಲಕ್  ೇವಷತತುೇನ.

ಪಱಹನತಬಳಮ ಷಷ
(ಷಷಯತ ಭತ್ತು ಳಲಹಷ)
ದ್ಧನಹಂಕ್:
ಷುಳ:

ರೇಲನಹ ಅಧಿಕಹರ ಧೃಢೇಕ್ಯಣ
ರೇ/ರೇಭತ್ತ

------------------------------------------ಬನ್/ಸ ೇ------------------------ಗಹರಭ-------------

ಷ ೇಫಲ--------------------ತ್ಹಲ ಿಕ್ತ---------------------------ಜಱಿ------------------------ಯಯತ-------------ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಮನತು----------ಳಶುೇಣಗದಱಿ-----------ಷಳೇಗ ನಂ.ನಱಿ
ತ್ಗಱಯತ---------------ಕೇಟ/ರ ೇಗ

ಬೆಲದ್ಧದತು,

ನಿಮಂತ್ರಣಸಕ-------------------------ಷಷಯ

ಷಂಯಕ್ಷಣೆ

ಷದರ

ಬೆಲ

ಔಶಧಿಮನತು

ಖ್ರೇದ್ಧಶಯತತ್ಹುರ. ಷದರ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಔಶಧಿ ೇ.75/ೇ.90 ಯಂತ---------------------ಷಷಹಮಧನನತು
ನಿೇಡಲತ ಈ ಭ ಲಕ್ ಫಹಯಷತಾ ಮಹಡತತುೇನ.

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೇಟಗಹರಸ ಅಧಿಕಹರ
----------------ಷ ೇಫಲ
ಷರಮ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೇಟಗಹರಸ ನಿದೆೇಗವಕ್ಯತ(ಜಂ),
--------------ತ್ಹಲ ಿಕ್ತ
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ಅನತಫಂಧ-2
ರೈತ್ಯ ಅಜಗ ನಭ ನ (ಬೆೇಡಿಸ ತ್ರ)
ಇಂದ,
___________________________
___________________________
____________________________
[

,
___________________________
___________________________
____________________________

ಮಹನಯರೇ,
ನಹನತ ರೇ/ರೇಭತ್ತ _____________________ ಗಹರಭ _____________________ದಱಿನ
_____________________ ಷಳೇಗ ನಂಫರ್ನಱಿ____________ ತ ೇಟಗಹರಸ ಬೆಲಮನತು ಬೆಲದ್ಧದತು,
ರ ೇಗ/ಕೇಟಗಳ ಸತ ೇಟ್ಟಗಹಗಿ _____________________ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಔಶಧಿಮನತು ಖ್ರೇದ್ಧ ಮಹಡಲತ
ತ ೇಟಗಹರಸ ಇಱಹಹಯಂದ ರೈತ್ರ ನಿೇಡತ ಪಹರೇತ್ಹಾಸಧನನತು/ತಂಗತ ಬೆಲ ಮಹಡಲತ ತ್ಗಲತ ಕ್ಸಪ ತ್ಱ
ಸತಳತಳನ ಭಹದೆಮ ನಿಮಂತ್ರಣಕಹಕಗಿ ಳತ್ರಷತ ರ ೇಜೇಳಗಳನತು ನಿೇಡಲತ ಸ ೇರ ಅಜಗ ಷಱಿಶಯತತುೇನ.
ತ್ಭಮ ಳಹವಶ

ರೈತ್ ಪಱಹನತಬಳಮ ಷಷ
ಪಱಹನತಬಳಮ ಬಹಯಂಸ ಖಹತ ಳಯ:
1.ಬಹಯಂಸ ಷಷಯತ ಭತ್ತು ಳಲಹಷ:
2.ಬಹಯಂಸ ಖಹತ ನಂ:
ಷೆಳ:
ದ್ಧನಹಂಕ್:
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ಅನತಫಂಧ-1
S-11 ೇಜನ 2021-22ನೇ ಶಹಱನ________________ಮಹಷಮ ರಗತ್ತಮ  ೇನಿೇಜಸ್ ರ ೇಜೇಳಗಳ ಉತ್ಹಪದನಮ ಷಮಱಿ ದಹಖ್ಱಶದ ಳಯಗಳತ

ಕ್ರ.ಷಂ

1

ನಲಸಗಲ
ಅಕಕ ಸತಳತ
ತ್ತಂಬದ
ದ್ಧನಹಂಕ್

ಅಕಕ ಸತಳತಳನ ಡನ
ರ ೇಜೇಳಗಳನತು
ಶೇರಶದ ಟ ಯಬ್ಗಳ
ಷಂಹಯ

ಆಷರ
ಸತಳತಗಳತ
ಷತ್ತುಯತ
ಟ ಯಬ್
ಗಳ ಷಂಹಯ

2

3

4

ಆಷರ ಸತಳತಗಳ
ಮೇಱ
ರ ೇಜೇಳಗಳತ
ೃದ್ಧುಯಹದ
ಟ ಯಬ್ಗಳ ಷಂಹಯ

ೃದ್ಧುಯಹದ
ಟಟಗಳ
ಷಂಹಯ

5

6

ಷತ್ತುಯತ
ಟಟಗಳ
ಷಂಹಯ

ೃದ್ಧು
ಯಹದ
ರ ೇ
ಜೇಳಗಳ
ಷಂಹಯ

ಷತ್ು
ರ ೇ
ಜೇಳಗಳ
ಷಂಹಯ

ಬಡತಗಡೆ
ಲಬಯಳಹದ

7

8

9

10

ದ್ಧನಹಂಕ್:

ಮಷಕ
ರ ೇ
ಜೇಳಗಳ
ಷಂಹಯ

ರೇಗ
ಹಱ ಭಯತ
ಉತ್ಹಪದನ
ಉೇಗಿಶದ
ರ ೇ
ಜೇಳಗಳ ಷಂಹಯ

ಬಡತಗಡೆ
ಲಬಯಳಯತ
ರ ೇ
ಜೇಳಗಳ
ಷಂಹಯ

11

12

13

2021-22 ನೇ ಶಹಱನ _____________ ಮಹಷಮ ಉತ್ಹಪದನಮ  ೇನಿೇಜಸ್ ರ ೇಜೇಳಗಳ ಬಡತಗಡೆ ಷಮಱಿ ದಹಖ್ಱಶದ ಳಯಗಳತ:

ಕ್ರ.ಷಂ

1

ಬಡತಗಡೆ
ದ್ಧನಹಂಕ್

ರೈತ್ಯ ಷಷಯತ
ಭತ್ತು ಳಲಹಷ
ದ ಯಳಹಣಿ

2

3

ಷಳಗ ನಂ

ಬಡತಗಡೆ
ಮಹಡಿದ
ಭಯಗಳ
ಷಂಹಯ

 ೇನಿೇಜಸ್
ರ ೇ
ಜೇಳಗಳ
ಬಡತಗಡೆ ಷಂಹಯ

ರೈತ್ಯ ಷಷ

4

5

6

7

ಷಂಹಯ:
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