ಕಯಯ ನಿರ್ಯಹಕ ಸಯಾಂಶ
ರಜ್ಯದ ಸಭಖರ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮ ಜ್ಬ್ಾರಿಮು ಔರ್ಾಟಔ ಸಕಾಯದ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ
ಆಲಖೆಮದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಸದ್ ಸೆಚ್ುುತ್ತಿಯುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯ ಭತುಿ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಲ್ಬಯವಿಯುವ

ಔೃಷಿಯೋಖಯ ಬ ಮಿಮು ಔಡಿಮೆಯಖುತ್ತಿಯುವುದನುೀ ಖಭನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು ಆಲಖೆಮು ರೆೈತರಿಗೆ ಸೆಚ್ಚುನ
ವಯಮನವನುೀ ನಿದ್ಧಾಷುಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಈತುದಔತೆ ಭತುಿ ಈತುನೀಖಳ ಖುಣಭಟುವನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸುವತಿ
ಖಭನಹರಿಸಿದ್ೆ. ಇ ದ್ೆವೆಮಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಮ ಸವಾತೆ ೋಭುಕ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಭತುಿ ನಿಕಯ
ಔೃಷಿಮನುೀ ತುಿ ವಲ್ಮಖಳಗಿ ರಿಖಣಿಸಿದ್ೆ. ಇ ಧೆಯೋಮಖಳನುೀ ಖಭನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು, ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ
ಆಲಖೆಮು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ಪ್ರೋತಾಹಿಸಲ್ು, ಹನಿ ನಿೋರವರಿಮನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿಯುವ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣದ ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮ ೆಚ್ುದ ವೆೋ. 50 ಯ ಪ್ರೋತಾಹಧನವನುೀ
ದಗಿಸುವ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (NHM) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ
(RKVY), ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಕಮಾಯ ಕೆೆ ತಂದ್ಧದ್ೆ.

ರೆೈತಯು ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ , ಄ದಯಲ್ ಿ

ವಿದ್ೆೋಶೋಮ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ, ಔಟುಡಖಳಲ್ಲಿನ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಹಖುಣದ ಭ ಲ್ತತವಖಳ ನಿಮಂತರಣ
ಷಧಯವಿಯುವ ತ್ತೋವರ ಫಂಡಳಹ ಡಿಕೆಮ ತಂತರಜ್ಞನಖಳು ಭತುಿ ಯೋಖಯ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳ ಕೌಶಲ್ಯಖಳ
಄ಳವಡಿಕೆ ಷಧಯಖುವುದನುೀ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದ ಸಹ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಈದ್ೆಾೋಶಖಳಲ್ಲಿ ಂದ್ಗಿದ್ೆ.
ರಜ್ಯಕೆೆ ಭತುಿ ರೆೈತ ಸಭುದ್ಮಕೆೆ ಈಮುಔಿಖುವಂತೆ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ರಿಷೆರಿಸುವ
ಈದ್ೆಾೋಶದ್ಧಂದ ಭತುಿ ಕಮಾಕ್ೆೋತರದ್ಧಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮನುೀ ಡೆಮಲ್ು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಧೆಯೋಮಖಳು
ಕಮಾಖತಗಿೆಯ ಎಂದು ಕಚ್ಚತಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡಲ್ು
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಮು ಆಚ್ೆುಟ್ಟುದ್ೆ. ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಸೆಚ್ುು ರಿಣಭಕರಿಯಗಿ ಮಡಲ್ು ಄ಧಯಮನ
ಮಡಲ್ು ಭತುಿ

಄ಲುವಧಿ, ಭಧಯಮವಧಿ ಭತುಿ ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿ ಸಲ್ಸೆಖಳನುೀ ಕೆ ಡಲ್ು ಭತುಿ ಸ ಔಿ

ಭಧಯ ಕಲ್ಲೋನ ಫದಲವಣೆಖಳನುೀ ಸ ಚ್ಚಸಲ್ು ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಆವರಿಗೆ
ವಹಿಸಲಯಿತು.
ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳ (Terms of Reference) ಄ನುಷಯ ಭತುಿ ಄ನುಮೋದ್ಧಸಿದ ಪ್ರಯಂಭಿಔ
ವಯದ್ಧಮ ಄ನುಷಯ, ಄ಧಯಮನದ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ಇ ಎಯಡ
ಜಿಲೆಿಖಳಿಂದ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸಿದ 18

ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಂದ

ತಲ 27 ಮದರಿಖಳನುೀ ಯದೃಚ್ಚುಔಗಿ ಅರಿಸಲಯಿತು. ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ

1

ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ 2012-13 ಭತುಿ 2013-14ರ್ೆೋ ಷಲ್ುಖಳಲ್ಲಿ 148 ಭತುಿ 48
ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಸ ಚ್ಚಸಿದಾವು. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳ

ಸಂಖೆಯಮನುೀ ನಭ ದ್ಧಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ಖ ಯ, ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮ ಎಡೆಬಿಡದ ಭತುಿ ನಿಯಂತಯ
ರಮತೀಖಳಿಂದ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ
಄ನಔರಭಗಿ

ಪ್ರೋತಾಹಧನ

ಡೆದ

ಎಲಿ

905 ಭತುಿ 243

ಪಲನುಬವಿಖಳ

ಟ್ಟುಮನುೀ

ಡೆಮಲಯಿತು. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ತಲ 27 ಮದರಿಖಳನುೀ ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುಿ
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ ಄ನುಮೋದ್ಧಸಿಯುವ ಪ್ರಯಂಭಿಔ ವಯದ್ಧಮ ಄ನುಷಯ ಇ
಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಯಿತು. ಇ ಪಲನುಬವಿಖಳಿಂದ ೂವಾ ರಿೋಕ್ಷಿತ ರವೀವಳಿಮ ಭ ಲ್ಔ
ಸ ಔಿ

ಮಹಿತ್ತಮನುೀ

ಡೆಮಲಯಿತು

ಭತುಿ

ವಿವೆಿೋಷಿಸಲಯಿತು.

ಆದ್ೆೋ

ರಿೋತ್ತ,

ಸಕಾಯದ

ಸಸಮಧನವಿಲ್ಿದ್ೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔಟುಡಖಳ ನಿಮಾಣ ಮಡಿದ ಖಸಗಿ ರೆೈತರಿಂದ ಸ ಔಿ ಮಹಿತ್ತಮನುೀ
ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಗಗಿ ಡೆಮಲಯಿತು. ಸಖ , ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ನುಶಾನದ ಮಹಿತ್ತಮನುೀ ೆೈಮಕ್ರಿಔ
ಮತುಔತೆಮ ಭ ಲ್ಔ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ ಔಚ್ೆೋರಿಯಿಂದ ಡೆಮಲಯಿತು.
ಇ ಄ಧಯಮನವು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಧೆಯೋಮಖಳು, ಄ದಯಲ್ ಿ ವಿನ ತನ ುಷುಖಳು ಭತುಿ ತಯಕರಿ
ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿ ಮಡಲ್ು ರೆೈತಯನುೀ ಪ್ೆರೋರೆೋಪಿಸುವುದಯಲ್ಲಿ, ಫಹು ಭಟ್ಟುಗೆ ಮಶಸಿವಯಗಿೆಯೆಂದು
ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ರೆೈತಯನುೀ ಸೆ ಸ ತಂತರಜ್ಞನಖಳನುೀ ಔಲ್ಲಮಲ್ು ಭತುಿ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು
ಸ ುತ್ತಾನಿೋಡಲ್ು ಭತುಿ ರೆೈತಯನುೀ ಈನೀತ ತಂತರಜ್ಞನದ ಔೃಷಿಗೆ ಄ರ್ವಯಣಗೆ ಳಿಸಿ ಪ್ರೋತಾಹಿಸಿದವು.
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಂಭಿಸಿದ ಗಟಔಖಳು ಸಣಣ
ಗತರದವುಖಳಗಿದುಾ ಅರ್ಥಾಔಗಿ ಸಭಥಾಗಿಯಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಄ಧಯಮನವು ಸುಷುಗಿ ತೆ ೋರಿಸಿದ್ೆ. ಇ
ಗಟಔಖಳು ತುಲ್ರ್ತಮಔಗಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಗಟಔಖಳಿಗಿಂತ
ಕೆಳಭಟುದ್ಾಗಿದುಾ ಸೆಚ್ಚುನ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಸನಿಮನುೀ ಄ನುಬವಿಸಿೆ. ಅದ್ಖ ಯ, ಔೃಷಿ-ಹಮನ
ರಿಸಿೆತ್ತಖಳನುೀ ಖಭನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು ಸಂನ ಮಲ್ಖಳ ದಕ್ಷ್ ಈಯೋಖ ಭತುಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಧೆಯೋಮಖಳ
ಷಧರ್ೆಖಳನುೀ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಪಲನುಬವಿಖಳ ಅಯೆೆಮ ಮನದಂಡವನುೀ ವಿಭಶಾಸಲ್ು ಭತುಿ
ರಿಷೆರಿಸಲ್ು ಄ವಕಶಖಳಿೆ ಎಂದು ಄ಧಯಮನವು ಸ ಚ್ಚಸಿದ್ೆ.
ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿಮ ನಿಕಯ ಔೃಷಿ ತಂತರಖಳು ಭತುಿ ಗೆ ಫಬಯದ
ಈಯೋಖಖಳನುೀ ರೆೈತಯು ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ಭನಖಂಡಿದ್ಾರೆ ಭತುಿ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ. ಅದರೆ, ಄ಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ
ಭಟುದಲ್ಲಿ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿಲ್ಿ ಭತುಿ ಄ವುಖಳು ಸವಮಂ ಔಲ್ಲಕೆಮ ರಕ್ರರಯೆಖಳಗಿಯೆೋ ಈಳಿದ್ಧೆ.
2 ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ

ಕಮಾ ನಿಾಹಔ ಷರಂಶ

ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಯವುದ್ೆೋ ಅರ್ಥಾಔ ಸಸಮವಿಲ್ಿದ್ೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ಸಭಖರ
ಪ್ೌಷಿುಕಂಶ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ

ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆಮ ರಿಔಲ್ುರ್ೆಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯುವ

ರೆೈತಯ ಈಔರಭಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ, ಅ ರೆೈತಯು ತಭಮ ಸವಂತ ಸಂನ ಮಲ್ಖಳಿಂದ ದ್ೆ ಡಡ
ಔಟುಡಖಳ ಯಚ್ರ್ೆ, ರಿಣಭಕರಿ ೆಚ್ುದ ದ್ಥಾಖಳ ಅಯೆೆ, ಮೆಮ ಫಳಕೆಯದ ದ್ಥಾಖಳ ಭಯು
ಈಯೋಖ ಭತುಿ ಣಿಜಿಯಔಗಿ ಸಿೆಯದ ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಖುಲಬಿ ಭತುಿ ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ನಂತಹ ುಷುಖಳು,
ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ, ಆಂಗಿಿೋಷ್ ಷೌತೆ, ಟೆ ಮಯಟೆ

ಭತುಿ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆ ಭುಂತದ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ

ತೆ ಡಗಿಯುವುದು ವೆರೋಷಾತೆಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಖಳಗಿ ಔಂಡವು. ಅದಯ , ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವು ರಷಿರೋಮ
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ೆಚ್ುಕ್ರೆಂತ ಔಡಿಮೆಯಿಯುವುದು
ಷವಯಸಯಔಯೆನಿೀಸುತಿದ್ೆ.
ಔೃಷಿ-ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಹಖುಣ, ಅರ್ಥಾಔ ಄ಂಶಖಳನುೀ, ಄ದಯಲ್ ಿ ಸನಿ ಸಂಬವವನುೀ
ಎದುರಿಸುವ ಷಭಥಯಾ ಭತುಿ ಫಂಡಳದ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಸಜ್ುುಗೆ ಳಿಸುವುದು ಭತುಿ ಮಯುಔಟೆುಮ
ಲ್ಬಯತೆಮನುೀ, ಄ವಲ್ಂಬಿಸಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಫಗೆೆ ಬ್ೆೋರೆಬ್ೆೋರೆ ನಿಕಯ ಲ್ವು ಔಂಡುಫಯುತಿದ್ೆ. ದಕ್ಷಿಣ
ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಮುಔಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔಟುಡಖಳು ಭತುಿ ಈತಿಯ ಔೃಷಿ-ಹಮನ
ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ರ್ೆಯಳು ಯದ್ೆಮ ಔಟುಡಖಳತಿ ಲ್ವು ಔಂಡುಫಯುತಿದ್ೆ.
ಇ ಎಯಡ
ಹಂತದಲ್ಲಿ,

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಷಭಥಯಾ ನಿಮಾಣ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ, ಄ದಯಲ್ ಿ ೂಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಖಭನಿಸಫಹುದ್ದ ನ ಯನತೆಖಳು ಔಂಡುಫಯುತಿೆ. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ತಂತ್ತರಔ ಮಹಿತ್ತಖಳು,

ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮ ಫಗೆೆ ಸಂೂಣಾ ಶಶಾಚ್ಯ ಸಂಹಿತೆ, ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮ ನಂತಯ ತಂತ್ತರಔ
ಸಲ್ಸೆಗಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೋಜ್ರ್ೆ ಆಂತಹ ವಿಷಮಖಳ ಫಗೆೆ ರೆೈತಯನುೀ ತಯಯು ಮಡುವುದು ಫಹಳ
ಅವಶಯಔ ಭತುಿ ರಸುಿತ ಄ಖತಯ. ನಿೋಯು ಭತುಿ ವಿದುಯತ್ ಸಯಫರಜ್ು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧಯತೆ
ಭತುಿ ನಿಯಂತಯತೆಮ ಮೆೋಲೆ ರಿಣಭ ಬಿೋಯುವ ಎಯಡು ನಿಣಾಮಔ ಄ಂಶಖಳಗಿದಾವು.
ಭುಂದ್ಧನ

ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ

ಷಧಯತೆಯಿಯುವುದರಿಂದ,

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಔೃಷಿಮ

ಔಟುಡಖಳ

ಕ್ೆೋತರ
ವಿರ್ಯಸ

ರಶಂಸನಿೋಮಗಿ

ವಿಷಿಯಗೆ ಳುುವ

ವಿವೆೋಷಣಖಳನುೀ

ೆಚ್ುದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ

ರಮಣಿೋಔರಿಸಲ್ು ತಕ್ಷ್ಣ ಅವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ. ಭಯತ್ತೋಮ ವಿಜ್ಞನ ಸಂಷೆೆ, ಭಯತ್ತೋಮ ತಂತ್ತರಔ ಸಂಷೆೆ, ಔೃಷಿ
ವಿಶವವಿದ್ಯನಿಲ್ಮ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು/ ಧಯಡ/ ರಮಚ್ ಯು ನಂತಹ ರತ್ತಷಿಾತ ಭತುಿ ಕಳಜಿಮುಔಿ
ಸಂಷೆೆಖಳಿಗೆ ರತ್ತ ಔೃಷಿ-ಹಮನ ವಲ್ಮಕೆೆ ಸ ಔಿದ ಶಕ್ರಿಮುತ ಔಟುಡಖಳ ಮನದಂಡಖಳನುೀ
಄ಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸಲ್ು ವಹಿಸುವುದು ಸ ಔಿೆನಿೀಸುತಿದ್ೆ. ಸಣಣ ಭತುಿ ಄ತ್ತ ಸಣಣ ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಸ ಔಿ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಈತುದರ್ೆ ಭತುಿ ಮಯುಔಟೆು ವಯವಷೆೆಮುಳು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮನುೀ ತೆ ಡಗಿಸಲ್ು ಔಂಡುಕೆ ಂಡಲ್ಲಿ ಗಟಔದ
ಗತರ ಄ರಸುಿತೆಂದು ಇ ಄ಧಯಮನ ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ. ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆ ಮಡುವ
ಸೆೋರಿ, ಕೆ ುಳ ಭತುಿ ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಔಡಿಮೆ ಕಚ್ಚಾನ ಸುಯಂಖಖಳಂತಹ ವಿವೆೋಷ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ರಿೋಕ್ಷಿಸಫಹುದು.
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ರೆೈತಯನುೀ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮತಿ ಲ್ವು ತೆ ೋರಿಸಲ್ು ದ ಕ್ರಸುವಲ್ಲಿ ಮಶಸಿವಯಗಿದಾಯ , ತಂತರಜ್ಞನಖಳ ವಗಾವಣೆ,
ಷಭಥಯಾ ನಿಮಾಣ ಭತುಿ ೂರೆೈಕೆ ಸಯಳಿ ವಯವಷೆೆಮ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ೆ ಬಿದ್ಧಾೆ. ಯೋಜ್ರ್ೆಮ
ಸ ಔಿ ಄ನುಶಾನವನುೀ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಄ಖತಯ ತಂತ್ತರಔ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ದಗಿಸುವ ಬ್ೆಳೆ ತಜ್ಞಯನುೀ
ಳಗೆ ಂಡ ಂದು ಸವತಂತರ ಈಸುಿರಿ ಗಟಔವನುೀ ಷೆಪಿಸುವ ಅವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ.
ಆಡಿೋ ಮ ರೆ ೋಪಿರ್ದಯಂತ ಟೆ ಮಯಟೆ

ಮಯುಔಟೆುಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಫಲ್ಯವನುೀ ಬ್ೆಳೆಸಲ್ು 46000

ಸೆಕೆುೋಯುಖಳ ಹಸಿಯುಭರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಈತಿಭ ಔೃಷಿಮನುೀ ಄ಭಯಸಮಡುತ್ತಿಯುವ ರೆೈತಯ ಖುಂುಖಳಿಯುವ ಷೆುೈನ್
ದ್ೆೋಶದ ಄ಲೆಮರಿಮರ್, ಎಲ್ ಎಜಿಡೆ ೋ, ಬ್ಲ್ರ್ೆಗೆ ರೋ ಭತುಿ ರೆ ಕೆಟಸ್ ಡಿಮರ್ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿಯುವ
ಷುಾನಿಶ್ ಮದರಿಯಿಂದ ಆಲಖೆಮು ಔಲ್ಲಮಫಹುದ್ಗಿದ್ೆ. ಆಂತಹ ಮದರಿಖಳನುೀ ಔರ್ಾಟಔದಲ್ಲಿ
ುನರವತ್ತಾಸುವ ಷಧಯತೆಯಿದ್ೆ ಭತುಿ ನಭಮ ರಜ್ಯವು ವಷಾವಿಡಿೋ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿ ಮಡಲ್ು
಄ನುಔ ಲ್ಔಯ

ಔೃಷಿ-ಹಮನ

ಸಿೆತ್ತಮ

ಅಶೋಾದವನುೀ

ಸೆ ಂದ್ಧಯುವುದರಿಂದ

ಜಖತ್ತಔ

ಮಯುಔಟೆುಖಳಲ್ಲಿ ನಭಮ ರೆೈತಯು ಸುಧಾತಮಔತೆಮನುೀ ತಲ್ುುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಯಖುತಿದ್ೆ.
ಇ ಄ಧಯಮನದ ದತಿಂಶವನುೀ ವಯವಸಿೆತಗಿ ವಿವೆಿೋಷಿಸುವ ರಮತೀವನುೀ ಮಡಲಗಿದ್ೆ ಭತುಿ
ಈಲೆಿೋಖಿತ

ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ

ಮೌಲ್ಯಮನ

ನಭ ದ್ಧಸಿಯುವ

ಮಡುತ್ತಿಯುವ

ರತ್ತ

ಪಲನುಬವಿಖಳು

಄ಂಶದ
ಭತುಿ

ಫಗೆೆ

ತ್ತೋಮಾನ

ಭಧಯವಧಿ

ಕೆೈಗೆ ಳುಲಗಿದ್ೆ.

ತ್ತದುಾಡಿಗೆ

಄ಖತಯವಿಯುವ

ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಖಭನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು, ಸಭಷೆಯಯಧರಿತ ಶಫಯಸುಾಖಳನುೀ ಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಆವುಖಳು
಄ಲುವಧಿಮ, ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿಮ ಭತುಿ ನಿೋತ್ತ ಸಂಫಂಧಿತ ದವು. ಷಭಥಯಾ ನಿಮಾಣ, ಪಲನುಬವಿಖಳ
ಭುಂಚ್ಚತ ಄ಯೆೆ, ಸಭ ಹ ರಷಿವ, ಸಭಖರ ಬ್ೆಳೆ ಔೃಷಿ ಕೆೈಪಿಡಿಮ ಸಿದಿತೆ, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿರ್ಯಸ ಭತುಿ
ವಿವೆೋಷಣಖಳ ಫಗೆೆ ತಂತ್ತರಔ ಮಹಿತ್ತ, ಹಸಿಯುಭರ್ೆಮ ಸೆ ದ್ಧಕೆಖಳ ಫದಲ್ಲಗಗಿ ಅರ್ಥಾಔ ಸಸಮ,
ಕಮಾಷಧಯ ಮಯುಔಟೆು ಮದರಿಮ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ದಿತ್ತಖಳ ಄ಳವಡಿಕೆ ಭತುಿ
ಷೌಯಶಕ್ರಿ ಂುಖಳ ಷೆರ್ೆ ಸಖ ಖುತ್ತಿಗೆ ಜ್ಮಿೋನುಖಳಲ್ಲಿ ಸವಲ್ತುಿಖಳ ವಿಸಿಯಣೆ ಆವು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ
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ಕಮಾ ನಿಾಹಔ ಷರಂಶ

ರಿಣಭಕರಿಯಗಿ ಄ನುಶಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಮಡಿಯುವ ಕೆಲ್ವು ರಭುಕ ಶಫಯಸುಾಖಳು. ಸಭಷೆಯ
ಅಧರಿತ ಶಫಯಸುಾಖಳು ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತೆ:

ಪ್ರಮುಖ ಶಿಪರಸುುಗಳು
1. ಅಲ್ವಧಿ ಕಯಯಸಧ್ಯ ಶಿಪರಸುುಗಳು:
ಅ) ಸಮರ್ಥಯಯ ನಿಭಯಣ
i.

ಷಭಥಯಾದ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮಲ್ಲಿ ಄ಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಭಟುವನುೀ ಷಧಿಸಲ್ು, ಂದು ಸಭಖರ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ
ಕಮಾಔರಭದ ವಿವಯಟ್ಟುಮನುೀ ತಯರಿಸಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ ರಜ್ಯ ಔೃಷಿ ವಿಶವವಿದ್ಯನಿಲ್ಮಖಳು,
ಭಯತ್ತೋಮ ಔೃಷಿ

಄ನುಸಂಧನ ರಿಷತ್ ಸಂಷೆೆಖಳು, ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ ಭತುಿ

ಮನಯತೆ ಡೆದ ಖಸಗಿ ಸಂಷೆೆಖಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿಸಬ್ೆೋಔು.
ii.

ರೆೈತಯ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಄ಖತಯತೆಖಳು ಂದು ನಿಯಂತಯ ರಕ್ರರಯೆಯಗಿಯಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮು
ಪಲನುಬವಿಮು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ು ಄ಹಾತೆ ಡೆಮಲ್ು ೂವಾ
಄ವಶಯಔವರ್ೀಗಿ ಮಡಬ್ೆೋಔು.

iii.

ಕೆಲ್ವು ರೆೈತಯು ನಿಯಂತಯಗಿ ಸೆಚ್ಚುನ ಈತುದಔತೆ ಭತುಿ ಅದ್ಮವನುೀ ಡೆದು ಹಣುಣಖಳು,
ುಷು ಭತುಿ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಈತುದರ್ೆಮಲ್ಲಿ ವೆರೋಷಾತೆಮ ಭ ಲ್ಖಳಗಿದ್ಾರೆ. ಆಂತಹ
ರೆೈತಯ ಗಟಔಖಳನುೀ “ಔಲ್ಲಕ ಕೆೋಂದರ”ಖಳರ್ೀಗಿ ಖುಯುತ್ತಸಿ ಸೆ ಸ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಂಯಕ್ಷಿತ
ಔೃಷಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಈತುದರ್ೆಮ ನಿಯಂತಯತೆಮ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಕೌಶಲ್ಯಖಳನುೀ ಭತುಿ
ತಂತ್ತರಔತೆಮನುೀ ಸವಮಂ ಔಲ್ಲಕೆಯಿಂದ ಭತುಿ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಯಿಂದ ಡೆಮಲ್ು ಄ನುಔ ಲ್
ಔಲ್ಲುಸಬ್ೆೋಔು.

iv.

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ವೆೋ. 10 ಯಷುು ಅಮವಯಮವನುೀ ಷಭಥಯಾದ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಇ ಗಟಔವು
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಧೆಯೋಮಖಳನುೀ ಫಹಳಷುು ಭಟ್ಟುಗೆ ಷಧಿಸಲ್ು ನಿಷೆಷಿಾಸಫಲ್ಿದ್ಾದರಿ
ಾ ಂದ,
ನಿಯೋಜಿಸಬ್ೆೋಔು.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಆ. ಫಲ್ನುಭವಿಯ ಆಯ್ಕೆ
(i)

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ಆಲಖೆಮು

ಸಸಮಧನದ

ಸವಲ್ತುಿಖಳನುೀ

ಡೆಮಲ್ು

ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ

ಪಲನುಬವಿಖಳಿಂದ ೂವಾಭವಿಯಗಿ ಄ಜಿಾಖಳನುೀ ಡೆಮಲ್ು ಄ಖತಯದ ವಿಧನ ಭತುಿ
ಅಔೃತ್ತಮ ವಿರ್ಯಸವನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಿಸಲ್ು ಸ ಔಿ ಔರಭವನುೀ ಅಯಂಭಿಸಬ್ೆೋಔು.
(ii)

ತಲ್ ಿಔು/ ಜ್ಲೆಿ ಭಟುಖಳಲ್ಲಿ ಂದು ಜೆಯೋಷಾತ ಟ್ಟುಮನುೀ ತಯರಿಸಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ
ಸಿದಿಗಿರಿಸಬ್ೆೋಔು.

(iii) ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ

ಪಲನುಬವಿಖಳ

ಜ್ಞನಕೆಗಿ

ಸೆಚ್ಚುನ

ರಚ್ಯವನುೀ

ಕೆ ಡುವ

ಔರಭವನುೀ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬ್ೆೋಔು.
(iv) ಄ಜಿಾಖಳ ಅನ್ ಲೆೈನ್ ರ್ೆ ೋಂದಣಿಮನುೀ ಎಲಿ ನಿಖರಹಖಳು ಭತುಿ ಸಭತೆ ೋಲ್ನಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ
ರಿಚ್ಯಿಸಫಹುದು.
(v)

ಹಿಂದ್ಧನ ವಷಾ ಭಂಜ್ ಯು ಅಖದ ಄ಜಿಾಖಳನುೀ, ಯವುದ್ದಯ

ಆದಾರೆ, ಄ವನುೀ ಭುಂದ್ಧನ

ವಷಾ ಭಂಜ್ ರತ್ತಗೆ ರಿಖಣಿಸಫಹುದು.

ಇ. ಅತಿ ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿಗಳಿಗಗಿ ಸಮೂಹ ಪ್ರಸತವ
(i) ಭಂಡಯ, ಮೆೈಸ ಯು, ಸಸನ ಭತುಿ ದ್ವಣಗೆರೆಮಂತಹ ನಿೋರವರಿ ಷೌಲ್ಬಯವಿಯುವ ಜಿಲೆಿಖಳು
ಫಹು

ಸಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ

ಸಣಣ

ಹಿಡುವಳಿಖಳನುೀ

ಸೆ ಂದ್ಧೆ.

ಆಲ್ಲಿ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

ಅಧರಿತ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಮನುೀ, ಎಲಿ ಸಯಂಜಭು ವಯವಷೆೆಖಳನುೀ ಏಾಡಿಸಿ ಂದ್ೆೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಄ಥ
ಹಳಿುಖಳ

ಸಭ ಹದಲ್ಲಿ,

ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸಲ್ು

ಂದು

ರಯೋಗತಮಔ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ

ಯ ಪಿಸಲ್ು ಸಲ್ಸೆ ಮಡಲಗಿದ್ೆ.
(ii) ಆದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ, ಸವಳು ಭತುಿ ಕ್ಯ ಭಣಿಣನಂತಹ ಸಭಷಯತಮಔ ಭಣುಣಖಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ
ಎತಿಯದ ಔೃಷಿಮಂತಹ ಭಣುಣ ಯಹಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ರಮತ್ತೀಸಲ್ು ರಯೋಗತಮಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು
಄ವಶಯಔ.
(iii) ಕೆ ರ್ೆಮಲ್ಲಿ, ಸುಯಂಖ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞನಖಳು ಄ಲುವಧಿಮ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಭತುಿ
಄ಲುವಧಿ ುಷುಖಳ ಭತುಿ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆಗೆ ಸೆಚ್ುು ಸ ಔಿೆಂದು ಕಣುತಿೆ.
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(iv) ಆದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ, ಸಣಣ ರೆೈತರಿಗೆ ಸ ಔಿದ ಖಟ್ಟುಭುಟುದ, ಕೆೈಗೆಟುಔುವ ದಯದ ನಿಶುತ ಷೌಯ ಹಸಿಯು
ಭರ್ೆಖಳು/ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳು ಆೆ. ಆವುಖಳನುೀ ರಯೋಗತಮಔಗಿ ರಮತ್ತೀಸಫಹುದು.

ಈ. ಫೆಳೆಗಳು ಮತ್ುತ ವಯವಸಯ ಕರಮಗಳು
i.

ಔೃಷಿ/ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ವಿಶವವಿದ್ಯನಿಲ್ಮಖಳು, ಭಯತ್ತೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಸಂವೆೃೋಧರ್ೆ
ಸಂಷೆೆಮು

ಎಲಿ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಔೃಷಿ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ

ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು

ಸ ಔಿದ

ಭತುಿ

ಲಬದ್ಮಔದ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಲ್ು ಶಫಯಸುಾ ಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ
ಇಖ ಬ್ೆಳೆಮಲಖುತ್ತಿಯುವ ಕಯಪಿಾಔಂ, ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಖುಲಬಿ, ಕರ್ೆೋಾಷನ್, ಟೆ ಮಯಟೆ ೋ,
ಷೌತೆ ಆತಯದ್ಧ ಬ್ೆಳೆಖಳ

ಜೆ ತೆಗೆ ಎಲೆಕೆ ೋಸು, ಮೆಣಸಿನಕಯಿ, ಸಿುರ್ಚ್ ಭತುಿ

ಹ ಕೆ ೋಸಿನಂತಹ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ರಚ್ಯಗೆ ಳಿಸಫಹುದು.
ii.

ಔೃಷಿ/ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ವಿಶವವಿದ್ಯನಿಲ್ಮಖಳು, ಭಯತ್ತೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಸಂವೆೃೋಧರ್ೆ
ಸಂಷೆೆಖಳಿಂದ ತಜ್ಞಯು ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ ಄ಧಿಕರಿಖಳ ಂದು ತಜ್ಞ ಸಮಿತ್ತಮನುೀ
ಎಲಿ ಄ಂಶಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿಯುವ ಸಭಖರ ಬ್ೆಳೆ ವಯವಷಮ ಮಯನುಮಲ್ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಗಗಿ
ಯಚ್ಚಸಲ್ು ಶಫಯಸುಾ ಮಡಲಗಿದ್ೆ.

iii.

ಎಯಡರ್ೆಮದ್ಗಿ, ಬ್ೆಳೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಔ ಡಿದ ಂದು ತಂತ್ತರಔ ಗಟಔವನುೀ ರೆೈತರಿಗೆ ವಿವೆೋಷ
ಕಮಾಕ್ೆೋತರ ತಂತ್ತರಔ ರಿಣತ್ತಮನುೀ ನಿೋಡಲ್ು ಯಚ್ಚಸಬ್ೆೋಔು. ಇ ತಂತ್ತರಔ ಗಟಔವನುೀ
ಎಯಡು ಔಡೆ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿಮಲ್ಲಿ ರೆೈತಯ ಄ಖತಯತೆಖಳನುೀ ೂರೆೈಸಲ್ು
ತೆರೆಮಬ್ೆೋಔು. ಇ ಷೆರ್ೆಮು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಜರಿಮನುೀ ಭತುಿ ರಿವಿೋಕ್ಷ್ಣೆಮನುೀ
ರಿಣಭಕರಿ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಮಡಲ್ು ಫಹಳಷುು ಸಹಕರಿಯಖುತಿದ್ೆ.

iv.

ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆ ಄ಥ ಖಸಗಿ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಯುವ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಫಗೆೆ ವಿವೆೋಷ
ಜ್ಞನವಿಯುವ ಲ್ಬಯ ರಿಣತಯ ಂದು ಖುಂನುೀ ಟ್ಟುಮಡಿ, ಇ ರಿೋತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಯಯ
ೆಚ್ುವನುೀ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಷಭಥಯಾ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮ ಄ಂಶದ ಭಖವರ್ೀಗಿ ಮಡಿಯುವ
ಔರ್ಾಟಔ ಸಲ್ು ಫೆಡರೆೋಷನ್ ನ ಮದರಿಮಂತೆ, ರೆೈತರಿಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಸ
ಷೆೋೆಮನುೀ ದಗಿಸಬ್ೆೋಔು.

ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ

7

ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

2. ದೀರ್ಘಯವಧಿಯ ಕಯಯಸಧ್ಯ ಶಿಪರಸುುಗಳು
ಅ. ಸಾಂರಚನೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸಮಸೆಯಗಳು
i.

ಎಲಿ ಸನಿಗೆ ಳಗದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಿ ಄ವುಖಳ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಭತುಿ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ
ಫದಲಯಿಸಲ್ು ಅರ್ಥಾಔ ಸಸಮವನುೀ ದ್ೆ ಯಕ್ರಸಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ ಄ವುಖಳನುೀ ಕ್ರರಯತಮಔಗಿ
ಮಡಬ್ೆೋಔು.

ii.

ವಿವಿಧ ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಿಗೆ ಸ ಔಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿರ್ಯಸ, ವಿವೆೋಷಣಖಳನುೀ
ೆಚ್ುದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಿದಿಡಿಸಬ್ೆೋಔು. ಇ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ, ಭಯತ್ತೋಮ ವಿಜ್ಞನ ಸಂಷೆೆ ಭತುಿ ಭಯತ್ತೋಮ
ತಂತರಜ್ಞನ ಸಂಷೆೆಖಳಲ್ಲಿ ಆಯುವ ”ನಿುಣಯ ಷೆೋೆಖಳ” ಲಬ ಡೆಮಬ್ೆೋಔು. ಆದು
ಆಲ್ಲಿಮವರೆಗೆ ಖಭನಿಸಿದ ಎಲಿ ನ ಯನತೆಖಳನುೀ ತಪಿುಸಲ್ು ಷಧಯಖುತಿದ್ೆ.

ಆ. ಭಯಟ ಸಮಸೆಯಗಳು
ಔರ್ಾಟಔ ಸಲ್ು ಫೆಡರೆೋಷನ್ ಮದರಿಮಂತಹ ಸಂಖರಹಣೆ, ಸಂಸೆಯಣೆ ಭತುಿ ಮರಟ
ವಯವಷೆೆಮ ಄ಥ ರೆೈತ ಈತುದರ್ೆ ಸಂಷೆೆ ಮದರಿ ಄ಥ ಸಭಖರ ಖುಂು ಮರಟ ವಯವಷೆೆಮನುೀ
ದಗಿಸಲ್ು ಪಲನುಬವಿಖಳ ಖುಂುಖಳು ಸಭ ಹಖಳಲ್ಲಿ ಆಯುವಂತೆ (ಚ್ದುರಿದಂತೆ ಄ಲ್ಿ) ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ
ಯೋಖಯದ ರದ್ೆೋಶವನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ನುಶಾನವನುೀ ವಿರ್ಯಸಗೆ ಳಿಸಬ್ೆೋಔು.
ಆಲ್ಲಿ, ಕ್ರರಯತಮಔ ಮರಟ ಮದರಿಮನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸಲ್ು, ಸಂಫಂಧಟು ಸಂಷೆೆಖಳಿಂದ
ಡೆದ ತಜ್ಞಯ ಸಮಿತ್ತಮನುೀ ಯಚ್ಚಸಿ ಭತುಿ ಮದರಿಮನುೀ ಅದಯತೆಮ ಮೆೋರೆಗೆ ಜರಿಮಡಬ್ೆೋಔು.

3. ನಿೀತಿಯ ಬದಲ್ವಣೆ ಅಗತ್ಯರ್ದ ಶಿಪರಸುುಗಳು
i.

ಔೃಷಿ/ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಈದ್ೆಾೋಶಕೆಗಿ ಬ ಮಿಮನುೀ ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಖುತ್ತಿಗೆಗೆ ನಿೋಡುವುದನುೀ
ಸುಲ್ಬ ರಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಄ನುಔ ಲ್ಮಡಿಕೆ ಡಲ್ು, ಈನೀತ ತಂತರ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳು/ ಸೆಚ್ುು
ಹ ಡಿಕೆ ಬ್ೆೋಕ್ರಯುವ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಗೆ, ಬ ಸುಧಯಣ ಕಯೆಾಗೆ ತ್ತದುಾಡಿ ತಯಬ್ೆೋಔು.
ಆದು ಇ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಖಸಗಿ ಹ ಡಿಕೆಖಳನುೀ ಭತುಿ ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸುತಿದ್ೆ.
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ii.

ಸಸಮಧನದ ವಿತಯಣೆ ವಯವಷೆೆಮನುೀ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಬ್ೆ ೋರ್ಡಾ ಮದರಿಮಂತೆ
ಮಡುವುದು ಸ ಔಿ.

iii.

ಬ್ಯಂಕ್

ಷಲ್ದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ

ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸಿದ

ಅದರೆ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ

ಸಸಮಧನವನುೀ

ಫಡಿಡಮ

ಡೆಮದ್ೆ

ಸಸಮದರವಯವನುೀ

ರೆೈತಯು
(interest

subvention) ರಿಖಣಿಸಫಹುದು.
iv.

ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ

ದಿತ್ತ ಭತುಿ ವಿದುಯತ್ ಸಭಷೆಯಯಿಂದ ಪ್ರಖಲ್ು ಷೌಯ ವಿದುಯತ್

ಈತುದರ್ ಗಟಔಖಳ ಷೆರ್ೆಮನುೀ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಭಖವರ್ೀಗಿ ಮಡಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ಭತುಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಬಿಟುು ಈಳಿದ ಹ ಡಿಕೆಖಳನ ೀ ಪ್ರೋತಾಹ
ಧನ ನಿೋಡುವುದಕೆೆ ರಿಖಣಿಸಬ್ೆೋಔು.

ಆ. ಇತ್ರ ಯೀಜನೆಗಳ ಒಗೂೂಡಿಸುವಿಕೆ
ಭಯತ ಸಕಾಯ ಭತುಿ ರಜ್ಯ ಸಕಾಯ ಔೃಷಿ ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಯು
ವಷಾಖಳಿಂದ ಄ರ್ೆೋಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಅಯಂಭಿಸಿೆ. ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮ ಖುರಿಮುಔಿ ಅಸಕ್ರಿಮು
ಆತ್ತಿೋಚ್ಚನ ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ ಮತರ ಔಂಡುಫಂದ್ಧದ್ೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಖಖಳು ಸೆ ಯಡಿಸಿದ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಧೆಯೋಮಖಳು
ಭತುಿ

ಮಖಾದಶಾನಖಳಲ್ಲಿ ಫಹಳ ವಯತಯಸಖಳು ಔಂಡುಫಂದು ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಸಲದ

಄ಂಖಳಟ್ಟುಖಳು / ನಿಮತಂಔಖಳು ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಄ರ್ೆೋಔ ೆೋಳೆ ಗೆ ಂದಲ್ವನುೀ ಈಂಟುಮಡಿೆ
ಭತುಿ ಟ್ಟೋಕೆಗೆ ಖುರಿಯಗಿೆ. ಆದು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ನುಶಾನವನ ೀ ತೆ ಂದರೆಗಿೋಡುಮಡಿದ್ೆ.
ವಿವಲ್ ಈದ್ೆಾೋಶಖಳನುೀ ಷಧಿಸಲ್ು ಫಹುಸಂಖೆಯಮ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ನಿಖದ್ಧತ ಖುರಿಮನುೀ
ಷಧಿಸಲ್ು ಯವುದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಸಮಮಡುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಇ ದ್ಧವೆಮಲ್ಲಿ, ಮಖಾದಶಾನಖಳನುೀ/
ವಿಧನಖಳನುೀ ಸಯಳಿೋಔರಿಸುವ ಭತುಿ ೆಚ್ು ಮನದಂಡಖಳನುೀ ತಔಾಫದಿಗೆ ಳಿಸುವ ಄ವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ.
ಅದಾರಿಂದ, ಄ಸಿಿತವದಲ್ಲಿಯುವ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಭತುಿ ಄ವುಖಳ ಄ಂಶಖಳನುೀ ವಿಲ್ಲೋನಗೆ ಳಿಸಿ
ಔರ್ಾಟಔದಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಪ್ರಧನಯತೆ ಕೆ ಡುವ ಂದು ಸಭಖರ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಯ ಪಿಸಲ್ು ಶಫಯಸುಾ ಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಆದನುೀ ಷಧಿಸಲ್ು, ಸಧಯದಲ್ಲಿ ಜರಿಮಲ್ಲಿಯುವ
ಎಲಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಄ಬಯಸಿಸಲ್ು ಭತುಿ ಄ವುಖಳ ಄ಂಶಖಳನುೀ ವಿಲ್ಲೋನಗೆ ಳಿಸಿ ಸಭಖರ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಜರಿಮಡಲ್ು ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಲಖೆಖಳು ಭತುಿ ಆತಯ ಪ್ಲ್ುದ್ಯಯನುೀ ಳಗೆ ಂಡ ಂದು ರಿಣತಯ
ತಂಡವನುೀ ಯಚ್ಚಸಲ್ು ಶಫಯಸುಾ ಮಡಲಗಿದ್ೆ.
ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮ ತಂತ್ತರಔ ತಂಡವು, ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಗರಮಿೋಣ ಅರ್ಥಾಔತೆಮನುೀ
ಭುನೀಡೆಸಲ್ು ಫಹಳ ಭುಕಯ ಎಂದು ಫಲ್ಗಿ ಄ಭಿಪ್ರಮಡುತಿದ್ೆ ಭತುಿ ಆವುಖಳನುೀ ಄ಖತಯ ಭಧಯ
ಕಲ್ಲೋನ ತ್ತದುಾಡಿಯಂದ್ಧಗೆ ಭುಂದುವರೆಸಲ್ು ವಯದ್ಧಮಲ್ಲಿ ಶಫಯಸುಾ ಮಡಿದ್ೆ.
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ಪೀಠಿಕೆ
ಸುಮಯು

18 ಲ್ಕ್ಷ್ ಸೆಕೆುೋಯು ವಿಸಿಿೋಣಾ ಭತುಿ

136.38 ಲ್ಕ್ಷ್ ಟನುೀ ಈತುದರ್ೆಯಂದ್ಧಗೆ

ಔರ್ಾಟಔ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಮು ರಜ್ಯದ ಔೃಷಿಔ ಅರ್ಥಾಔತೆಮಲ್ಲಿ ಂದು ರಭುಕ ಸೆಳವನುೀ ಅಔರಮಿಸಿದ್ೆ.
ರಜ್ಯದ ವೆೋ. 14.44 ಯಷುು ನಿವವಳ ಷಖುವಳಿ ರದ್ೆೋಶವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ವಲ್ಮವು
ಸಂಯೋಜಿತ ಔೃಷಿ ವಲ್ಮದ್ಧಂದ ಫಯುವ ನಿವವಳ ದ್ೆೋಶೋಮ ಈತುದರ್ೆಮ ವೆೋ. 40 ಔ ೆ ಸೆಚ್ುು ಭಖವನುೀ
ಸೆ ಂದ್ಧದ್ೆ. ಔರ್ಾಟಔದಲ್ಲಿ ಔೃಷಿಮ ನಿವವಳ ದ್ೆೋಶೋಮ ಈತುದರ್ೆಮು ನಿಶುತ ಸಭಮದ ಅಧಯದಲ್ಲಿ 201112 ಯಲ್ಲಿ 75,549 ಕೆ ೋಟ್ಟ ಯ ಪ್ಯಿಖಳಿದುಾ ಏರಿಕೆಮ ರವೃತ್ತಿಮನುೀ ತೆ ೋರಿ 2016-17ಯಲ್ಲಿ 113,952
ಕೆ ೋಟ್ಟ ಯ ಪ್ಯಿಖಳಗಿತುಿ.
ಔೃಷಿ

ಭತುಿ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ಕ್ೆೋತರಖಳ

ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ

ಎಯಡು

ಭುಕಯ

಄ಂಶಖಳು

ಕಯಣಿೋಬ ತಗಿೆ. ಮದಲ್ರ್ೆಮದು ಸೆ ಸ ತಂತ್ತರಔತೆಖಳ ಄ಳವಡಿಕೆ ಭತುಿ ಸುಧಯಣೆ ಭತುಿ
ಎಯಡರ್ೆಮದು ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆ. ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಔೃಷಿ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಔ ಸಂಷೆೆಖಳಿಂದ
ಫಂಡಳ ೆಚ್ುಖಳನುೀ ರತ್ತನಿಧಿಸುವ ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿ ಷಲ್ ವಿತಯಣೆಖಳು 2011-12 ಯಲ್ಲಿ

ಯ .. 9544

ಕೆ ೋಟ್ಟ ಖಳಿದುಾ 2014-15 ಯಲ್ಲಿ ಯ .19,347 ಕೆ ೋಟ್ಟ ಖಳಿಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಗಿತುಿ (ಆದ್ೆೋ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ, ರಜ್ಯದ
ಔೃಷಿಷಲ್ದ ಮತಿವು ಯ . 60,609 ಕೆ ೋಟ್ಟ ಖಳಿಂದ ಯ . 112,527 ಕೆ ೋಟ್ಟ ಖಳಿಗೆ ಸೆಚ್ಚುತುಿ) (ಅಧಯ:
ರಜ್ಯ ಭಟುದ ಬ್ಯಂಔಯುಖಳ ಸಮಿತ್ತ, ಔರ್ಾಟಔ). ಆಲ್ಲಿ ಷಲ್ದ ವಿತಯಣೆಖಳ ಭತುಿ ಸೆಚ್ಚುದ ನಿವವಳ
ದ್ೆೋಶೋಮ ಈತುದರ್ೆಮ ನಡುವಿನ ಸಂಫಂಧವನುೀ ರ್ೆ ೋಡಫಹುದು.
ಇ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಈತಿಭ ಖುಣಭಟುದ ರ್ಟ್ಟ ದ್ಥಾಖಳು, ಸೆಚ್ಚುದ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ (ನಸಾರಿ)
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು, ಹಸಿಯುಭರ್ೆಮಂತಹ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔಟುಡಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿ ಭತುಿ ಄ದರಿಂದ ಬ್ೆೋಡಿಕೆ
ಸೆಚ್ಚುದ ಹಣುಣ, ಹ

ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳಂತಹ ಣಿಜ್ಯ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮಂತಹ ಔೃಷಿ ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ತಂತರಜ್ಞನಖಳು ರವಧಾಮನದವು.
ನವಿೋನ ತಂತರಜ್ಞನದ ಄ಳವಡಿಕೆ, ಄ದಯಲ್ ಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔಟುಡಖಳಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿ, ಆತ್ತಿೋಚ್ಚನ
ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ಚುನ ಸಿವೋಕಯ ಭತುಿ ಪಿುಗೆಮನುೀ ಡೆಮುತ್ತಿದ್ೆ. ಇ ತಂತರಜ್ಞನವನುೀ 1992ಯಲ್ಲಿ ಖುಲಬಿ,
ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಭತುಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭುಂತದ ಹ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮ ಭ ಲ್ಔ ಣಿಜ್ಯ ರಮಣದಲ್ಲಿ
ರಿಚ್ಯಿಸಲಯಿತು. ಮದಲ್ ತಲೆಮರಿನ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಗಟಔಖಳು ಸೆಚ್ಚುದ ಫಂಡಳ ೆಚ್ುಖಳು
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಭತುಿ ಅಭದ್ದ ಮಂತೆ ರೋಔಯಣಖಳು ಭತುಿ ತಂತರಜ್ಞನದ ಮೆೋಲೆ ಄ತ್ತಯಗಿ ಄ವಲ್ಂಬಿಸಿದಾರಿಂದ
ಅರ್ಥಾಔಗಿ ವಿಪಲ್ಗೆ ಂಡವು.
ಅದರೆ, ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಔಟುಡಖಳಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿ ತಂತ್ತರಔತೆಮು, ತಂತರಜ್ಞನದ ಸೆಚ್ಚುದ
ಸೆಳಿಯಿೋಔಯಣ ಭತುಿ ಸಕಾಯದ ಬ್ೆಂಫಲ್ದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಖ
ವಿವೆೋಷಗಿ ಹ

ಈತಿಭ ಖುಣಭಟುದ ಈತುನೀಖಳಿಗೆ,

ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳಿಗೆ, ದೃಢದ ದ್ೆೋಶೋಮ ಮಯುಔಟೆುಮ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯಂದ್ಧಗೆ

ಸುಧರಿಸಿದವು ಭತುಿ ಮಶಸಿವಯಖಲ್ು ಪ್ರಯಂಭಿಸಿದವು.
ಕೆೋಂದರ ಭತುಿ ರಜ್ಯ ಸಕಾಯಖಳು ಸಮನಗಿ 2005 ಯಲ್ಲಿ, ಈಔರಭಖಳ ಖುಂಪಿನ ಭ ಲ್ಔ
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ವಲ್ಮದ ಸಭಖರ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಮನುೀ ಪ್ರೋತಾಹಿಸಿ ಸೆಚ್ುು ಸೆಚ್ುು ರೆೈತಯು ಸಂಯಕ್ಷಿತ
ಔೃಷಿಮನುೀ, ಄ದಯಲ್ ಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ

ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಪ್ೆರೋರೆೋಪಿಸಲ್ು ಭತುಿ ಪ್ರೋತಾಹಿಸಲ್ು

಄ರ್ೆೋಔ ಈಔರಭಖಳನುೀ ಪ್ರಯಂಭಿಸಿದವು.
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 2005 ಯಲ್ಲಿ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ 201213 ಯಲ್ಲಿ, ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ಪ್ರೋತಾಹಿಸಲ್ು

ಜರಿಗೆ ಳಿಸಿದ ಎಯಡು

ರಭುಕ ಕೆೋಂದ್ಧರೋಮ ವಲ್ಮದ ಈಔರಭಖಳು. ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಭುಕಯ ಧೆಯೋಮಖಳು
ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತೆ:
1. ಈತಿಭ

ಖುಣಭಟುದ

ುಷು

ಭತುಿ

ತಯಕರಿಖಳನುೀ

(ಸೆಚ್ುು

ದಯವಿಯುವ

಄ಕಲ್ವೂ

ಷೆೋರಿದಂತೆ)ಈತುದ್ಧಸುವುದಯ ಭ ಲ್ಔ ಭತುಿ ಈತುದಔತೆ ಸೆಚ್ಚುಸುವ ಭ ಲ್ಔ ರೆೈತಯ ಅರ್ಥಾಔ
ರಿಸಿೆತ್ತಮನುೀ ಸುಧರಿಸಲ್ು.
2. ಸೆಳಿೋಮವಲ್ಿದ ಭತುಿ ವಿನ ತನ (ವಿದ್ೆೋಶೋ) ುಷುಖಳನುೀ ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸಲ್ು.
3. ಜಖತ್ತೋಔಯಣದ ನಂತಯ ಗರಹಔಯ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಗೆ ಄ನುಖುಣಗಿ ರೆೈತಯು ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ
ತೆ ಡಖಲ್ು ಪ್ರೋತಾಹಿಸಲ್ು.
4. ಔುಶಲ್ ಭತುಿ ಔುಶಲ್ಯಲ್ಿದ ಕೆಲ್ಸದವಯ ಈದ್ೆ ಯೋಖ ಸೃಷಿಾ.
5. ನಿೋಯು ಭತುಿ ಬ್ೆಳಔುಖಳ ರಶಸಿ ಫಳಕೆ
6. ಬ

಄ಂತಜ್ಾಲ್ದ ಭಟು ಫರಿದ್ಖುವುದನುೀ ಭತುಿ ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ಓಷಧಿಖಳ ಈಯೋಖವನುೀ

ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸಲ್ು.
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ಪೀಠಿಕೆ

ಔರ್ಾಟಔ ರಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಔರ್ಾಟಔ ಸಕಾಯದ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ
ಆಲಖೆಮು ಜರಿಗೆ ಳಿಸುತ್ತಿದ್ೆ. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔೃಷಿಮಡಲ್ು ಫಮಸುವ ರೆೈತಯನುೀ
ಜೆಯೋಷಾತೆಮ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ಅಯೆೆಮಡಿ ಄ವರಿಗೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಖಲ್ು ಬ್ೆೋಕಖುವ
ಫಂಡಳಕೆೆ ಪ್ರೋತಾಹ ಧನವನುೀ ಕೆ ಡಲಖುತಿದ್ೆ. ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣ ರಕ್ರರಯೆಮನುೀ
ಕಲ್ ಕಲ್ಕೆೆ ರಿಷೆರಿಸಲಖುತ್ತಿದ್ೆ.

ಬಾಂಡರ್ಳಿೀಕರಣ ಸಿದಧಾಂತ್
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನವನುೀ
ಪ್ರದ್ೆೋಶ ಔ ಗಿ

ಬ್ೆೋಾ ಡಿ ಸಿದ

ಬ್ೆ ಳ ವ ಣಿ ಗೆ ಮನುೀ

ಪ್ರೋತಾಹಿ ಸ ಲ್ು

ಪ್ರಯಂ ಭಿ ಸ ಲಯಿತು.

ಅ ನಂತ ಯ

2 0 05- 0 6 ಯಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿಿೋ ಣಾ ಅ ಧರಿತ ಭತುಿ

ಕೌಶಲ್ಯಖಳ
ಇ

ಂದು

ಭ ಲ್ ಔ
ಕೆೋಂದರ

ಯೋಜ್ ರ್ೆಮನುೀ

ತೆ ೋಟ ಗರಿಕೆ ಮ
ಪ್ರಯೋಜಿ ತ

ತೆ ೋಟ ಗರಿಕೆ

ಸ ಭಖರ

ಯೋಜ್ ರ್ೆ ಯಗಿ
಄ ಭಿ ವೃ ದ್ಧಿ

ಮಿಷ ನ್

಄ ಡಿ ಮಲ್ಲಿ ಄ನ ಖುಣಿ ಸ ಲಯಿತು .
ಭತೆ ಿಂದ್ೆಡೆ,

ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ

2 0 1 2- 1 3 ಯಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ

ತಂತರಖಳನುೀ ರೆೈತಯ ಄ಖತಯತೆಖಳನುೀ ೂರೆೈಸಲ್ು ುನ: ಷೆಪಿಸಲ್ು ವಿವೆೋಷ ಸೆಚ್ುುವರಿ ಕೆೋಂದ್ಧರೋಮ
ಸಸಮ ಯೋಜ್ರ್ೆಯಗಿ ಪ್ರಯಂಭಿಸಲಯಿತು.
ಇ ಎಯಡ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಇ ವಲ್ಮದ ನಿವವಳ ದ್ೆೋಶೋಮ ಈತುದರ್ೆಮಲ್ಲಿ ವೆೋ. 4 ಯ

ರಖತ್ತಮನುೀ ಡೆಮಲ್ು ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ವಿಭಖದಲ್ಲಿ ನವಿೋನ ತಂತ್ತರಔತೆಖಳ ಄ಳವಡಿಕೆಯಿಂದ
ಅದ್ಮದ

಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮನುೀ

ಖಭನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಮ

ಫಂಡಳಿೋಔಯಣದತಿ

ಖಭನಹರಿಸಿೆ.

ಸಾಂರಕ್ಷಿತ್ ಕೃಷಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳು
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಯಿಂದ ಜರಿಗೆ ಳಿಸಲಖುತ್ತಿಯುವ ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಄ಹಾ
ರೆೈತರಿಗೆ ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು ಹನಿ ನಿೋರವರಿಮರ್ೆ ೀಳಗೆ ಂಡು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆಗಿ
ಹ ಡಬ್ೆೋಕದ ೆಚ್ುದ ವೆೋ. 50 ಯಷುು ಹಣವನುೀ ಈತೆಿೋಜ್ನಗಿ ನಿೋಡಲಯಿತು. ಄ನುಮೋದ್ಧಸಲದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು:
1. ರ್ೆೈಸಗಿಾಔಗಿ

ಗಳಿಯಡುವ

ಕೆ ಳೆಯಕಯದ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ

ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳು (NVPTS)
2. ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ರ್ೆಯಳು ಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳು (STS).
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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3. ಔಲ್ಲಿನ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ರ್ೆಯಳು ಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳು (SGS).
ರ್ೆೈಸಗಿಾಔಗಿ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳು

ಗಳಿಯಡುವ

ಈಷಣತೆ,

ಅದರಾತೆ

ಭತುಿ

ಕೆ ಳೆಯಕಯದ
ಬ್ಷಿುೋಔಯಣವನುೀ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ
ನಿಮಂತ್ತರಸಿ

ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಔೃಷಿಗೆ

಄ನುವುಮಡಿಕೆ ಡುತಿೆ
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳು ಈಷಣತೆ ಭತುಿ ಸೆಚ್ಚುನ ಬ್ಷಿುೋಔಯಣವನುೀ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸುತಿೆ.
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ತ್ತೋವರ ಫಂಡಳತಮದ್ಾಗಿೆ. ಅದಾರಿಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತಾಹಧನ ನಿೋಡಲಖುತಿದ್ೆ.

ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನ ಚೌಕಟುು
ಮೌಲ್ಯಮರ್ೆಮ ಕೆೋಂದರಬಿಂದು

“ಯೆೈತ್ರಿಗೆ ಉತ್ದಕತ್ೆಯನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ು ಮತ್ುತ

ಪ್ರತಿ ಘಟಕ

ಪ್ರದೆೀಶದಾಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರಭನವನುನ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಮವ ರಿೀತಿಯ ಸಾಂರಚನೆಗಳು ಸೂಕತ ಮತ್ುತ ಬಾಂಡರ್ಳ
ಹೂಡಿಕೆಯನುನ ಸಜುುಗೊಳಿಸಲ್ು ಇರುವ ಸಮಸೆಯಗಳನುನ

ನಿರ್ರಿಸಲ್ು ಉತ್ೆತೀಜನಗಳು ಮವ ರಿೀತಿ

ಸಹಯಭಡಿರ್ೆ”.
ಅ. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಜರಿಗೆ ಳಿಸಿ ಸುಮಯು ಏಳು ವಷಾಖಳಗಿಯುವುದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮನದ
ಈದ್ೆಾೋಶ. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ರಿಣಭವನುೀ ತ್ತಳಿಮಲ್ು ಭತುಿ ಄ಖತಯವಿದಾಲ್ಲಿ ಸ ಔಿ ಮಪ್ಾಡು
ಮಡಲ್ು ಆದು ಸಕಲ್.
ಅ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಜರಿಮಲ್ಲಿ ಆಯುವ ಸಭಷೆಯಖಳು, ತಂತರಜ್ಞನದ ಈಯೋಖ ಭತುಿ ರಿಣಭಕರಿ
ೆಚ್ು ಔರಭಖಳು ಭತುಿ ನಿವಾಹಣ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸುವುದು.
ಆ. ತಂತ್ತರಔ, ಅರ್ಥಾಔ ಭತುಿ ಮಯುಔಟೆು ಸಂಫಂಧಿತ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸುವುದು ಭತುಿ ನಿರಿಸುವುದು.
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ಕಯಯಕರಮಗಳ ಬದಲ್ವಣೆಯ ಸಿದಧಾಂತ್
ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಈದ್ೆಾೋಶ ರೆೈತಯನುೀ ತ್ತೋವರ ಔೃಷಿಮತಿ ದ ಡುವುದು ಭತುಿ ಄ಧಿಔ ಈತುದಔತೆ
ಭತುಿ ರತ್ತ ಗಟಔ ರದ್ೆೋಶದ್ಧಂದ ಸೆಚ್ಚುನ ಲಬವನುೀ ಡೆಮಲ್ು ರ್ೆೈುಣಯತೆಮನುೀ ದಗಿಸುವುದು. ಆದಯಲ್ಲಿ
಄ಡಔಗಿಯುವ ವಿೆೋಚ್ರ್ೆಯೆಂದರೆ:
1. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಂದು ಄ಧಿಔ ೆಚ್ುದ ಹ ಡಿಕೆ (ತ್ತೋವರ ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆ, ಄ಲುವಧಿ ಭತುಿ
ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿ ನಿಧಿಖಳು). ರೆೈತಯು ಇ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಮಡಲ್ು ಔಷುಷಧಯಖಫಹುದು.
2. ಇ ತಂತರಜ್ಞನಖಳು ವಷಾವಿಡಿೋ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮುವ ಄ವಕಶವನುೀ ದಗಿಸುತಿೆ.
3. ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ದಿತ್ತಮ ಈಯೋಖ ಭತುಿ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಔಯಖುವ ರಷಮನಿಔ ಗೆ ಫಬಯಖಳ
ಈಯೋಖದಂತಹ ನಿಕಯ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಄ವಕಶ ದಗಿಸುತಿೆ.
4. ಸಭಖರ ಪ್ೌಷಿುಕಂಶ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ

ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆಮ ರಿಔಲ್ುರ್ೆಖಳನುೀ

಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಕೌಶಲ್ಯತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸುವುದು.
5. ಅಮಾ ವಿನ ತನ (ವಿದ್ೆೋಶೋ) ತಯಕರಿಖಳು ಭತುಿ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಯಿಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ಸೆಚ್ಚುನ
ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಭತುಿ ಸೆ ಸ ಮಯುಔಟೆುಖಳನುೀ ಸೃಷಿಾಸಲ್ು ಄ವಕಶ
ದ್ೆ ರೆಮುತಿದ್ೆ.
6. ರೆೈತಯು ರತ್ತ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಮಯುಔಟೆು ಭತುಿ ಬ್ೆಲೆ ಅವತಾರ್ೆಮ ಫಗೆೆ ವೆೃೋಧಿಸಿ ಄ಥಾಮಡಿಕೆ ಳುಲ್ು
ಸುಖಭಗೆ ಳಿಸುತಿದ್ೆ.
7. ಕೆ ರ್ೆಮದ್ಗಿ, ಅದರೆ ಄ತಯಂತ ಭುಕಯಗಿ, ಂದು ಬ್ೆಳೆಮನುೀ ಄ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಟರ್ಶಔಖಳ
ಈಯೋಖವನುೀ ಔಡಿತಗೆ ಳಿಸಿ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಬ್ೆೋಕದ ತವಯಣ ನಿಮಂತರಣ ತಂತ್ತರಔತೆಮನುೀ
಄ರಿಮಲ್ು ರೆೈತರಿಗೆ ಸಸಮಕರಿ.
ಇ ಮೆೋಲ್ಲನವು ಖುಣತಮಔ ಮನದಂಡಖಳು. ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಈತೆಿೋಜಿಸುವುದರಿಂದ
ತಂತರಜ್ಞನವು

ದ್ೆ ಯಔುವಂತೆ

ಮಡಲಗಿದ್ೆ.

ಅದಾರಿಂದ,

ರತ್ತ

ಗಟಔ

ರದ್ೆೋಶದ್ಧಂದ

ಸೆಚ್ಚುನ

ವಯಮನವನುೀ ಖಳಿಸಲ್ು ಷಧಯಮಡಿಕೆ ಡುವುದರಿಂದ ರೆೈತಯು ಫಂಡಳವನುೀ ವೃದ್ಧಿಸಫಹುದು ಭತುಿ
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಈತುನೀಖಳನುೀ ವಯವಸಿೆತ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ನಿಭಯಿಸಲ್ು ರೆೈತಯ ಖುಂುಖಳು, ರೆೈತ ಈತುದರ್ ಸಂಷೆೆಖಳನುೀ
ಷೆಪಿಸುವುದನುೀ

ಈತೆಿೋಜಿಸಲಖುವುದು.

಄ಂದರೆ,

ಇ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ

ಭುಕಯ

ಧೆಯೋಮಖಳಲ್ಲಿ

ನಭ ದ್ಧಸಿಯುವಂತೆ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಕ್ೆೋತರದಲ್ಲಿ ಫಂಡಳ ಸೃಷಿಾ ಭತುಿ ಸೆಚ್ಚುದ ಫಂಡಳಿೋಔಯಣವನುೀ
ಪ್ರೋತಾಹಿಸುವುದು ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಖುರಿ.
ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಅಡಳಿತತಮಔ ಚ್ೌಔಟ್ಟುನ ವಿವಯ, ಯಪಿಿ ಭತುಿ ಄ನುಶಾನ ರಕ್ರರಯೆಮನುೀ
ವಿವರಿಸಿಯುವ ವಿಸೃತ ಹಿರ್ೆೀಲೆಮನುೀ ಄ನುಫಂಧ - 1 (ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು) ಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
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ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಮರ್ೆಯ

ಔರ್ಾಟಔ ಸಕಾಯದ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಮ ಸೆ ಸ ಈಔರಭಖಳು ರೆೈತಯನುೀ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ
ದಿತ್ತಖಳು ಭತುಿ ನಿಕಯ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವತಿ ಪ್ರೋತಾಹಿಸಿ ರತ್ತ ಗಟಔ ರದ್ೆೋಶದ್ಧಂದ
ಸೆಚ್ಚುನ ವಯಮನವನುೀ ಡೆಮುವ ಈದ್ೆಾೋಶವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧೆ. ಆದಯ ಭಖಖಳು ಹನಿ ನಿೋರವರಿಯಂದ್ಧಗೆ
ಹಸಿಯು ಭರ್ೆ ಭತುಿ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ ದಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಫಂಡಳ ಹ ಡಲ್ು ಈತೆಿೋಜಿಸುವುದನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧೆ.
ಆದಯಲ್ಲಿ ವಿನ ತನ (ವಿದ್ೆೋಶೋ) ತಯಕರಿಖಳು, ುಷುಖಳು ಭತುಿ ಈತಿಭ ಖುಣಭಟುದ ಸಸಿಖಳು, ಬಿೋಜ್ಖಳು.
ಸಸಿಭಡಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು ಷೆೋರಿೆ.
ಇ ರಕ್ರರಯೆಮು ಅದ್ನ (input) ನಿವಾಹಣೆ, ಈತುನೀಖಳ ಖುಣಭಟುದ ನಿವಾಹಣೆ, ಇ ರಿೋತ್ತಮ
ಈತುನೀಖಳಿಗೆ ಮಯುಔಟೆುಮ ಄ರ್ವಯಣ ಭತುಿ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಭತುಿ ಄ಂತ್ತಭಗಿ ಸೆಳಿೋಮ ತಂತರಜ್ಞನ
ಭತುಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣ ಭತುಿ ಸೆಳಿೋಮ ರಿಸಿೆತ್ತಖಳಿಗೆ ಸೆ ಂದುವಂತಹ
ಫದಲವಣೆಖಳನುೀ ಮಡಲ್ು ಄ಖತಯದ ತಂತ್ತರಔತೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ

ಂದು ಸೆ ಸ ೂರೆೈಕೆ

ಸಯಳಿಮನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸಲ್ು ಸಸಮಮಡುವ ಈನೀತ ತಂತ್ತರಔ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ವಯವಷಮದ
ಸಯಳಿಮನುೀ ಅಯಂಭಿಸುವ ಈದ್ೆಾೋಶವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದ್ೆ.
ರತ್ತ ಪಲನುಬವಿ ರೆೈತನ ೆಚ್ುದ ರಮಣಕೆೆ ಄ನುಖುಣಗಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ
ಳಗೆ ಂಡ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುದ ವೆೋ. 50 ಯಷುನುೀ ಪ್ರೋತಾಹಧನಗಿ ಇ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಖದ್ಧಗೆ ಳಿಸಲಗಿತುಿ. ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ , 1000
ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ನಿಂದ 4000 ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ವಿಸಿಿೋಣಾದವರೆಗೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು
ಪ್ರೋತಾಹಧನಕೆೆ ಄ಹಾಗಿದಾವು. ಅನಂತಯ 2013-14 ಯಲ್ಲಿ ಖರಿಷು ವಿಸಿಿೋಣಾವನುೀ 10000 ಚ್ದಯ
ಮಿೋಟರ್

ವರೆಗೆ

ಸಡಿಲ್ಲಸಲಯಿತು.

ರಷಿರೋಮ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

಄ಭಿಯನ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಪ್ರೋತಾಹಧನವನುೀ ಡೆಮಲ್ು ಖರಿಷು ವಿಸಿಿೋಣಾವನುೀ ರತ್ತ ಪಲನುಬವಿಗೆ 4000 ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ಗೆ
ನಿಖದ್ಧಡಿಸಲಯಿತು.
ಭಯತ ಸಕಾಯದ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ ಮಖಾದಶಾನ ಸ ತರಖಳು
ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣಕೆೆ ಈಯೋಗಿಸುವ ವಸುಿಖಳ ಯವುದ್ೆೋ ತಂತ್ತರಔ ವಿವಯಖಳನುೀ
ಸ ಚ್ಚಸಿಯಲ್ಲಲಿ.
ಮಖಾಭಧಯ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ನುಶಾನದಲ್ಲಿ ಄ರ್ೆೋಔ ವಯತಯಸಖಳು ಗೆ ೋಚ್ರಿಸಿದವು ಭತುಿ ಂದು
ತ್ತದುಾಡಿ

಄ಖತಯೆಂದು

ತೆ ೋಚ್ಚತು.

ಆದ್ೆೋ

ರಿೋತ್ತ,

ರಷಿರೋಮ

ಔೃಷಿ

ವಿಕಸ

ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿಮ , ಪ್ರಯಂಬದಲ್ಲಿ ಯವುದ್ೆೋ ನಿದ್ಧಾಷಾ ವಿವಯಖಳನುೀ ಸ ಚ್ಚಸಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಔಟುಡ
ನಿಮಾಣ ಸಂಷೆೆಖಳು, ಜೆ ತೆಗೆ ಸೆಳಿೋಮ ರೆೈತಯ ತ್ತಳುವಳಿಕೆಮ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಯ ಢಿಗೆ ಳಿಸಲಯಿತು. ಇ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಬದರತೆ ಭತುಿ ಏಔಯ ತೆಗಗಿ, ವಿವಿಧ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಯೋಗಿಸುವ ವಸುಿಖಳ ವಿರ್ಯಸ ಭತುಿ ತಂತ್ತರಔ ವಿವಯಖಳ
ಮನದಂಡವನುೀ ನಿಷೆಷಿಾಸಬ್ೆೋಕಯಿತು. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಭ ರ್ೆ, ಄ದಯ ಗಟಔ ೆಚ್ು, ವಿರ್ಯಸ ಭತುಿ
ತಂತ್ತರಔ

ವಿವಯಖಳನುೀ

ಭಂಡಿಸಿ

಄ಹಾ

ನಿಮಾಣ

ಸಂಷೆೆಖಳನುೀ

ಇ-ಟೆಂಡರ್

ಭ ಲ್ಔ

ಟ್ಟುಮಡುವುದನುೀ ರಮತ್ತೀಸಬ್ೆೋಔು.
ಭಯತ್ತೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಸಂವೆೃೋಧರ್ ಸಂಷೆೆ, ಬ್ೆಂಖಳೄರಿನ ಔೃಷಿ ವಿಶವವಿದ್ಯನಿಲ್ಮ (UAS,GKVK)
ಭತುಿ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ಆಲಖೆಮ

಄ಧಿಕರಿಖಳು

ಸದಸಯರಗಿಯುವ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ನಿದ್ೆೋಾಶಔಯು

಄ಧಯಕ್ಷ್ರಗಿಯುವ ಂದು ತಜ್ಞಯ ಸಮಿತ್ತಮು ಇ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಸಂೂಣಾ ಄ಧಯಮನವನುೀ ಮಡಿತು, ಕ್ೆೋತರ
ರಿಶೋಲ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಮಡಿತು, ರೆೈತಯು ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ನಿಮಾಣ ಸಂಷೆೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ
ಮನದಂಡಖಳ ವಯದ್ಧಮನುೀ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಄ದಯಂತೆ, ಄ನುಶಾನ ರಕ್ರರಯೆಖಳಲ್ಲಿ ಸ ಔಿ ಫದಲವಣೆಖಳನುೀ
ಮಡಲಯಿತು.

1. ಫಲ್ನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಹಯತ್ ಭನದಾಂಡ
಄. ಪಲನುಬವಿಮ ಸೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿಮ ಬ್ೆಂಫಲ್ವಿಯುವ ಜ್ಮಿೋನು ಆಯಬ್ೆೋಔು.
ಅ. ಬ ಯಹಿತ ರೆೈತಯು ಭತುಿ ಖುತ್ತಿಗೆ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ಜ್ಮಿೋನು ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ಸದಸಯಯು
಄ನಹಾಯು.
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ಧಯಮನದ
಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಿ

18 ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಮಡಿಯುವ ಸ ೆಲ್ ಷಧರ್ೆಖಳನುೀ ಕೆ ೋಷುಔ (1) ಭತುಿ (2) ಯಲ್ಲಿ

ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ-1: ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಷಯರ್ರು ಮತ್ುತ ವಗಯರ್ರು
ಫಲ್ನುಭವಿಗಳು (ಸಾಂಖ್ೆಯ ಮತ್ುತ ರ್ೆೀಕಡರ್ರು)
ವಷಯ

ಸಭನಯ ಅನುಸೂಚ್ಚತ್ ಜತಿ/ ವಗಯ ಅಲ್ಸಾಂಖ್ಯತ್ರು

ಮೊತ್ತ

ಮಹಿಳೆಯರು

2010-11
2011-12
2012-13
ಮೊತ್ತ

143
360
362
865

4
21
9
34

0
2
4
6

147
383
375
905

29
62
66
157

ರ್ೆೀಕಡ

95

4

1

100
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ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಮರ್ೆಯ

ಕೊೀಷುಕ-2: ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಷಯರ್ರು ಮತ್ುತ ಸಾಂರಚನೆರ್ರು
ಸಧ್ನೆಗಳು
ವಷಯ

NVPTS

STS

ಮತಿ

SGS

ಸಂಖೆಯ

ವಿಸಿಿೋಣಾ

ಸಂಖೆಯ

ವಿಸಿಿೋಣಾ

ಸಂಖೆಯ

ವಿಸಿಿೋಣಾ

ಸಂಖೆಯ

ವಿಸಿಿೋಣಾ

2010-11

107

108277

9

6326

31

11750

147

126353

2011-12

199

181705

132

102781

52

40004

383

324490

2012-13

265

272245

76

69832

34

19842

375

361919

ಮೊತ್ತ

571

562227

217

178939

117

71596

905

812762

ರ್ೆೀಕಡ

63

69

24

22

13

9

100

100

ಅಧಯ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ

ವಿಸಿಿೋಣಾ – ಚ್ದುಯ ಮಿೋಟರ್ ಖಳಲ್ಲಿ

ಆಲಖೆಮು ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ವೆೋ. 50 ಯಂತೆ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಸಮೆೋತ ಯ . 2,960 ಲ್ಕ್ಷ್ದಷುು
ಸಸಮಧನವನುೀ ದಗಿಸಿದ್ೆ. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳು
಄ಧಯಮನದ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಿ 18 ಜಿಲೆಿಖಳ ಯಪಿಿಮಲ್ಲಿ 5,62,227 ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳು ಭತುಿ
1,50,535 ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಿದ್ಾರೆ.
ಕೊೀಷುಕ-3: ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಷಯರ್ರು ಮತ್ುತ ವಗಯರ್ರು ಫಲ್ನುಭವಿಗಳು
(ಸಂಖೆಯ ಭತುಿ ವೆೋಔಡಯು)
ವಷಯ

ಸಭನಯ ಅನುಸೂಚ್ಚತ್ ಜತಿ/ ವಗಯ ಅಲ್ಸಾಂಖ್ಯತ್ರು

ಮೊತ್ತ

ಮಹಿಳೆಯರು

2012-13

146

15

1

162

27

2013-14

61

19

1

81

14

ಮೊತ್ತ

207

34

2

243

41

ರ್ೆೀಕಡ

85

14

1

100
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಕೊೀಷುಕ - 4: ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಷಯರ್ರು ಮತ್ುತ ಸಾಂರಚನೆರ್ರು ಸಧ್ನೆಗಳು
(ಸಾಂಖ್ೆಯ ಮತ್ುತ ವಿಸಿತೀಣಯ ಚ. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ)
Year

NVPTS

STS

SGS

Total

ಸಂಖೆಯ

ವಿಸಿಿೋಣಾ

ಸಂಖೆಯ

ವಿಸಿಿೋಣಾ

ಸಂಖೆಯ

ವಿಸಿಿೋಣಾ

ಸಂಖೆಯ

ವಿಸಿಿೋಣಾ

2012-13

127

324260

31

76318

4

27700

162

428278

2013-14

48

149579

22

28086

11

12245

81

189910

ಮೊತ್ತ

175

473839

53

104404

15

39945

243

618188

ರ್ೆೀಕಡ

72

77

22

17

6

6

100

100

ಅಧಯ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ

ಆಲಖೆಮು ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ವೆೋ. 50 ಯಂತೆ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಸಮೆೋತ ಯ . 2,388 ಲ್ಕ್ಷ್ದಷುು
ಸಸಮಧನವನುೀ

ದಗಿಸಿದ್ೆ.

ರಷಿರೋಮ

ಔೃಷಿ

ವಿಕಸ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಪಲನುಬವಿಖಳು

಄ಧಯಮನದ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಿ 18 ಜಿಲೆಿಖಳ ಯಪಿಿಮಲ್ಲಿ 4,73,839 ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳು ಭತುಿ
1,44,349 ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಿದ್ಾರೆ. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ರಜ್ಯದಲೆಿಡೆ ಜರಿಮಡಲಗಿತುಿ. ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ರಜ್ಯದ 18
ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಜರಿಗೆ ಳಿಸಲಗಿತುಿ.

2. ಸಭಜಿಕ ವಿಬಗಗಳ ರ್ಯಪತ
ವಿವಿಧ ಷಮಜಿಔ ವಿಭಖಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಸಮ ಡೆದ ಪಲನುಬವಿಖಳ ವಿವಯ ಭತುಿ ವೆೋಔಡಯು
ವಿವಯ
ಕೊೀಷುಕ -5: ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಮತ್ುತ ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊಾಂಡ ಒಟುು ಫಲ್ನುಭವಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ
ಯೀಜನೆ

ಸಭನಯ

ಪ್ರಿಶಿಷಠ ಜತಿ/ ಅಲ್ಸಾಂಖ್ಯತ್ರು

ಮೊತ್ತ

ಮಹಿಳೆಯರು

ವಗಯ
NHM
RKVY
ಮೊತ್ತ

865
207
1072

34
34
68

6
2
8

905
243
1148

156
41
197

ರ್ೆೀಕಡ

93.40

5.92

0.68

100

17

ಅಧಯ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ

20 ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ

ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಮರ್ೆಯ

ಕೊೀಷುಕ - 6: ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಮತ್ುತ ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊಾಂಡ ಸಭಜಿಕ ವಿಬಗರ್ರು ಫಲ್ನುಭವಿಗಳು – ರ್ೆೀಕಡರ್ರು
ವಿಬಗಗಳು

ಗುರಿ

NHM

ಮೊತ್ತ

RKVY

ಮಹಿಳೆಯರು

33.00

17.34

16.87

17.00

ಪ್ರಿಶಿಷಠ ಜತಿ/ ವಗಯ

22.75

3.76

14.00

5.92

ಅಲ್ಸಾಂಖ್ಯತ್ರು

5.00

0.66

0.82

0.70

ವಿಕಲ್ಚೆೀತ್ನರು

3.50

0.00

0.00

0.00

ಅಧಯ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ

ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಄ಜಿಾಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೆೈತಯ ಜೆಯೋಷುತೆಮ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ಅಯೆೆಮಡಿದಾರಿಂದ
ಸ ಚ್ಚತ ಄ನುಪ್ತಕ್ರೆಂತ ರಿಶಷಾ ಜತ್ತ/ ವಖಾ, ಄ಲ್ುಸಂಖಯತಯು ಭತುಿ ಭಹಿಳೆಮಯ ವಿಭಖಖಳಲ್ಲಿ
ಪಲನುಬವಿಖಳು ಫಹಳಷುು ಔಡಿಮೆಯಿದಾಯು.
ಕೊೀಷುಕ -7: ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಮತ್ುತ ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊಾಂಡ ವಿಸಿತೀಣಯ ಮತ್ುತ ವಿತ್ರಣೆಗಳು
ಸಾಂರಚನೆ

NVPTS
STS
SGS
ಒಟುು

RKVY

ಒಟುು

ವಿಸಿತೀಣಯ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ವಿಸಿತೀಣಯ

(ಚ.ಮೀ.)

(ಚ.ಮೀ.)

(ಚ.ಮೀ.)

NHM

562300
178900
71600
812800

473800
104400
40000
618200

ವಿತ್ರಣೆ (ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
NHM

1036100
283300
111600
1431000

2436
382
142
2960

RKVY

2100
219
69
2388

Total

4536
601
211
5348

ಅಧಯ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ

ಮೆೋಲ್ಲನ ದತಿಂಶವು ರೆೈತಯು ಄ನುಔರಭಗಿ ರ್ೆೈಸಗಿಾಔಗಿ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆ, ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಯಿಯುವ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ ಭತುಿ ಔಲ್ಲಿನ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಯಿಯುವ
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಮನುೀ ಸೆಚ್ುು ಆಷುಟ್ಟುದ್ಾರೆ ಎಂದು ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
ವೆೋ. 50 ಯ ಸಸಮಧನದ ವಿತಯಣೆಮನುೀ ಅಧಯಗಿಟುುಕೆ ಂಡು ರತ್ತ ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ಗೆ
ತಖುಲ್ಲದ ಸರಸರಿ ಯೋಜ್ರ್ ೆಚ್ುವನುೀ ಇ ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔ ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ:
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಕೊೀಷುಕ -8: ಎರಡೂ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಸಹಯಧ್ನದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ುತ ಪ್ರತಿ ಚ. ಮೀ. ನಿಭಯಣ ರ್ೆಚಿ.
ವಿವರಣೆ/ ಸಾಂರಚನೆ

NHM

RKVY

NVPTS

STS

SGS

NVPTS

STS

2,436

382

142

2,100

219

69

ಪ್ರತಿ ಚ. ಮೀ. ಗೆ ಸಹಯಧ್ನ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

433

214

198

443

209

172

ಪ್ರತಿ ಚ. ಮೀ. ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

866

428

331

887

419

344

ಪ್ರತಿ ಚ. ಮೀ. ಗೆ ರ್ೆಚಿದ ಭನದಾಂಡ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

935

600

410

935

600

410

ಒಟುು ವಿತ್ರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

SGS

ಅಧಯ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ

ಖಭನಿಸಿ: ಇ ಕೆ ೋಷುಔವು ಸೆಚ್ುು ವೆೈಕ್ಷ್ಣಿಔ ಅಸಕ್ರಿಮದುಾ ಭತುಿ ಄ಭುಕಯ ದತಿಂಶದ್ಧಂದ ಫಂದ್ಧದುಾ. ೆಚ್ುಖಳು ಸ ಚ್ಚತ
ಮನದಂಡಕೆೆ ಹತ್ತಿಯದಲ್ಲಿೆ.
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ಕಲ್ನೆ
ಮೌಲ್ಯಮನದ ಸನಿೀೆೋಶವು ಕೆಳಗಿನ ವಸುಿಸಿೆತ್ತಖಳಿಂದ ಈಧಭವಿಸುತಿದ್ೆ:
1. ಅಚ್ಯಣೆಗೆ ತಯುತ್ತಿಯುವ ತಂತರಜ್ಞನವು ಈನೀತ ಭಟುದ್ಾಗಿದುಾ, ಄ದಯಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆ ವಯವಷಮಕೆೆ
ಸಂಫಂಧಿತ ಭ ಯು ಄ಂಶಖಳದ ಬ್ೆಳಔು, ಈಷಣತೆ ಭತುಿ ಅದರಾತೆಖಳನುೀ ನಿಮಂತ್ತರಸಲಖುತಿದ್ೆ.
2. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸೆಚ್ುಗಿ ಯಶಷಾ ಜತ್ತ/ ವಖಾ, ಄ಲ್ುಸಂಖಯತಯನುೀ
ಳಗೆ ಂಡ ಸಣಣ ರೆೈತಯು. ಖುರಿಮ ಖುಂು ಭಹಿಳೆಮಯು ಭತುಿ ಄ಂಖವಿಔಲ್ ಪಲನುಬವಿಖಳನ ೀ
ಸೆ ಂದ್ಧದ್ೆ. ಇ ಪಲನುಬವಿಖಳ ಖುಂುಖಳು ಅರ್ಥಾಔಗಿ ದುಫಾಲ್ಯು.
3. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ತ್ತೋವರ ಫಂಡಳದ್ಾಗಿದುಾ, ಸಸಮಧನವು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುದ ವೆೋ. 50
ಯಷುನುೀ ಮತರ ಬ್ೆಂಫಲ್ಲಸುತಿದ್ೆ. ರೆೈತರಿಗೆ ಈಳಿದ ಫಂಡಳವನುೀ

ಭತುಿ ಕೆ ಳೆಭವಿ,

ಮಂತೆ ರೋಔಯಣಖಳು, ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ಷೌಔಮಾಖಳು ಭತುಿ ಬ್ೆಳೆ ಔೃಷಿಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ನಿವಾಹಣ
ಫಂಡಳದಂತಹ ಆತರೆ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ೆಚ್ುಖಳನುೀ ಸಂಖರಹ ಮಡುವ ಸಲ್ು ಆೆ.
಄ನುಭತ್ತಯದ ೆಚ್ುದ ಮನದಂಡ
(ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ ಯ .ಖಳಲ್ಲಿ)
ಯೋಜ್ರ್ೆ

ವಷಾ

NHM
RKVY
RKVY

2010-13
2012-13
2013-14

NVPTS

STS

SGS

935
820
935

600
474
600

410
265
410

ಖಭನಿಸಿ: ೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿಮ ೆಚ್ುವು ಷೆೋರಿದ್ೆ

ಅಧಯ: ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ, ಔರ್ಾಟಔ

4. ರೆೈತರಿಗೆ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಅಯೆೆ ಮಡುವ, ಮರಟ ಮಡುವ, ಄ದಯಲ್ ಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ಈತುದರ್ೆಮನುೀ ಪ್ೋಷಿಸುವ ಸಭಷೆಯಖಳು ಆೆ.
5. ರಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಔೃಷಿ-ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಿದುಾ, ರತ್ತ ವಲ್ಮಕೆೆ ವಿಭಿನೀ ಈಚ್ಯ/
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ಖತಯವಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ ಆದಕೆೆ ಄ಧಯಮನದ ಅವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

6. ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ನಂತಯ, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮು ರೆೈತಯು ಲಬಖಳಿಸಲ್ು, ಸೆ ಸತಂತ್ತರಔತೆಮಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆ
ಈತುದರ್ೆಮ ಕೌಶಲ್ಯಖಳನುೀ ಖರಹಿಸಲ್ು, ಸುಧರಿಸಲ್ು, ಸೆಚ್ುಳವನುೀ ಔಲ್ಲುಸಲ್ು ಭತುಿ ರಖತ್ತ
ಷಧಿಸಲ್ು ರೆೈತಯನುೀ ಸೆೋಗೆ ಸಕ್ರರೋಮಗೆ ಳಿಸುತಿದ್ೆ.
7. ತುಲ್ರ್ತಮಔ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಖುಣಭಟು ಭುಂತದ ಬ್ೆಳೆ ವಯವಷಮ ತಂತ್ತರಔತೆಖಳ ಄ಳವಡಿಕೆ,
ಅರ್ಥಾಔ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮ ಄ಖತಯತೆಖಳ ಮೌಲ್ಯಮನ.

ಇಲ್ಖ್ೆಯು ಗರಹಿಸಿದ ಇತಿಮತಿಗಳು ಮತ್ುತ ಅಯಗಳು (ದೃಢೀಕರಣ)
1. ರೆೈತಯ

ಭಟುದಲ್ಲಿ

ವಿವವಷಹಾತೆಮನುೀ

ರಶೀಸುವ

ದ್ಕಲೆಖಳ

ಲ್ಬಯತೆಮ

ಆತ್ತಮಿತ್ತಖಳಿಯಫಹುದು. ಸಂಖರಹದ ದತಿಂಶವು ಸೆಚ್ುು ಮೌಖಿಔ ನಿೆೋದರ್ೆಖಳಗಿದಾವು.
2. ವಿವಿಧ ವಿಭಖಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ಹಾ ರೆೈತಯ ಲ್ಬಯತೆ, ಄ದಯಲ್ ಿ ೆಚ್ುದ ವೆೋ. 50 ಯಷುು ಹಣವನುೀ
ತಭಮ ಸವಂತ ಭ ಲ್ದ್ಧಂದ/ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ದ ಭ ಲ್ಔ ತಯುವ ರೆೈತಯ ಲ್ಬಯತೆಮು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ
಄ನುಶಾನದಲ್ಲಿ ಆಯುವ ಆತ್ತಮಿತ್ತ.
3. ಪಲನುಬವಿಖಳ

ಅಯೆೆ

ಭತುಿ

ಪ್ರೋತಾಹಧನದ

ವಿತಯಣೆಮ

ವಯವಷೆೆಖಳು

ಫಹುಪ್ಲ್ು

ರ್ೆಲೆಗೆ ಂಡಿದಾಯ , ಬ್ೆಳೆ ವಯವಷಮಕ್ರೆಯುವ ಸಿೋಮಿತ ಅಯೆೆ, ತಂತ್ತರಔ ಭತುಿ ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧಯತೆಖಳ ನಿಯಂತಯ ಸಭಷೆಯಖಳಗಿೆ. ಅದಾರಿಂದ, ಇ ಄ಧಯಮನವು ಬ್ೆಳೆ ಅಯೆೆಮ
ಸಭಷೆಯಖಳು, ಈತುದರ್ೆ ಸಂಫಂಧಿತ ಸಭಷೆಯಖಳು, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿವಾಹಣೆ, ಮಯುಔಟೆು ಭತುಿ
ಅದ್ಮ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ರೆೈತಯ ಖಭನ ಭುಂತದವುಖಳನುೀ ವಿಸೃತಗಿ ರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿದ್ೆ.
4. ಭತೆ ಿಂದು ಅಡಳಿತತಮಔ ಸಭಷೆಯಯೆಂದರೆ “ಎಷುು ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮು ಷಔಷುು ತಯಬ್ೆೋತ್ತ?”
ಎನುೀವುದು.

ತಂತ್ತರಔಗಿ

ಸಂಕ್ರೋಣಾದ

ವಯವಷಮ

ವಿಧನದಲ್ಲಿ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಔೃಷಿ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔೃಷಿ ತಂತರವು ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಆನ ೀ ವೆೈಶವಷೆೆಮಲ್ಲಿದ್ೆ ಭತುಿ ರೆೈತಯು ಇ
ರಿೋತ್ತಮ ಷಹಸಖಳನುೀ ಮಡಲ್ು ಸಿದಿರಿದಾಯ

ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮ ಶಶಾಚ್ಯವು ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿ.

ಭತೆ ಿಂದು ವಿಚ್ಯೆಂದರೆ ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಯವ ಭಟುದ ಷಂರದ್ಯಿಔ ಶಕ್ಷ್ಣ ಭತುಿ
಄ರಿವಿನ ಄ಖತಯವಿದ್ೆ ಎನುೀವುದು.
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ಮೌಲ್ಯಮನದ

ಯಪಿಿಮು

2010-11, 2011-12 ಭತುಿ

2012-13 ಯಲ್ಲಿ ರಷಿರೋಮ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಭತುಿ

2012-13 ಭತುಿ 2013-14 ಯಲ್ಲಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ

ರಜ್ಯದ

18

ಜರಿಯದ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ

ರಿಣಭವನುೀ

಄ಧಯಮನಮಡುವುದು

1. ಲ್ುದರರು
(಄) ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ, ಔರ್ಾಟಔ ಸಕಾಯ – ಪ್ರಯೋಜ್ಔಯು
(ಅ) ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ – ಈಸುಿರಿ ಪ್ರಧಿಕಯ
(ಆ) ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆ – ಸಲ್ಸೆಗಯಯು
(ಇ) ಮೌಲ್ಯಮನದ ಖುರಿಮ ಖುಂುಖಳಗಿ ರೆೈತಯು/ ಪಲನುಬವಿಖಳು
(ಈ) ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಮ ಜಿಲಿ ಄ನುಶಾನ ಄ಧಿಕರಿಖಳು

2. ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನದ ಉದೆದೀಶ
ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನದ ಉದೆದೀಶವು
(಄) ರೆೈತರಿಗೆ ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು ಭತುಿ ರತ್ತ ಗಟಔದ್ಧಂದ ಅದ್ಮವನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು ಯವ
ರಿೋತ್ತಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಸ ಔಿ ಭತುಿ ಪ್ರೋತಾಹಧನವು ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಸಂಖರಹ
ಮಡಲ್ು ಆಯುವ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಯವ ರಿೋತ್ತ ತಗಿೆಸುತಿದ್ೆ ಎನುೀವುದು.
(ಅ)

ತಂತರಜ್ಞನದ

ಫಳಕೆಮಲ್ಲಿ

ಭತುಿ

ರಿಣಭಕರಿ

ೆಚ್ು

ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ

ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ

ಖುಯುತ್ತಸುವುದು.
(ಆ) ಯೋಜ್ರ್ೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ತರಔ, ಅರ್ಥಾಔ ಭತುಿ ಮಯುಔಟೆು ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸುವುದು
ಭತುಿ ಸಂಬ್ೆ ೋಧಿಸುವುದು.

3. ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನದ ವಿಷಯ
(಄) ಯವ ರಿೋತ್ತಮ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಈತುದರ್ೆಮ ಅಡಳಿತ ಭತುಿ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ
ಈತಿಭ ದಕ್ಷ್ತೆಮನುೀ ಕೆ ಡುತಿೆ?
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

(ಅ) ಪಲನುಬವಿಖಳು ಪ್ರೋತಾಹಧನ ಭತುಿ ಹ ಡಿಕೆಖಳಿಂದ ಲಬಡೆಮಲ್ು ಷಧಯಗಿದ್ೆಯ ಭತುಿ
ಅಯ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಈದ್ೆಾೋಶಖಳು ಸಪಲ್ಗಿೆಯ?
(ಆ) ಪಲನುಬವಿಖಳು ರತ್ತ ಗಟಔದ್ಧಂದ ಈತಿಭ ಅದ್ಮವನುೀ ಡೆಮುವಲ್ಲಿ ಯವ ರಿೋತ್ತಮ
ಕೌಶಲ್ಯಖಳಲ್ಲಿ ನಿುಣತೆಮನುೀ ಡೆದ್ಧದ್ಾರೆ?
(ಇ) ಎಲಿ ರಿೋತ್ತಮ ದಕ್ಷ್ತೆ, ಅರ್ಥಾಔತೆ, ಅಡಳಿತತಮಔ ರಕ್ರರಯೆ ಭತುಿ ಪಲನುಬವಿಖಳ ನಿರಿೋಕ್ೆಮ
ಗಟಔಖಳು.
(ಈ) ರೆೈತರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಔ ಲಬ ಕೆ ಡುವ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಮದರಿ ಭತುಿ ಄ದಯ ರಿಣಭಕರಿತವವನುೀ
ಖುಯುತ್ತಸುವುದು ಆದಯ ನಿದ್ಧಾಷಾ ಈದ್ೆಾೋಶ ಭತುಿ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ನುಔ ಲ್ಖಳನುೀ
ಪಲನುಬವಿಖಳು ಆತಯ ರೆೈತರಿಗೆ ಷರಿದ್ಾರ?
(ಉ) ಸಕಾಯದ್ಧಂದ ಸಸಮಧನ ಡೆಮದ ಖಸಗಿ ವಯಕ್ರಿಖಳು ಄ಭಯಸಮಡಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಭತುಿ
಄ವಯು

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ

ಯವ

ರಿೋತ್ತ

ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ಾರೆ

ಎನುೀವುದು

಄ಧಯಮನದ

ಮನದಂಡೆಂದು ಭಸಖುತಿದ್ೆ.
(ಊ) ನಿಕಯತೆಮು ಪಲನುಬವಿಮ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಭಧಯಸಿೆಕೆಮ ಸಭಥಾನಿೋಮತೆ ಔುರಿತು. ಪಲನುಬವಿಮು
ಈತುದರ್ೆಮ
ನಿವಾಹಿಸಲ್ು

ನಿಯಂತಯತೆಮನುೀ
ಭತುಿ

ಇ

ಕಪ್ಡಿಕೆ ಳುಲ್ು

ರಿೋತ್ತಮ

ಭತುಿ

ತಂತರಜ್ಞನಖಳ

ಪ್ರೋತಾಹಿತ

ಮಿತ್ತಖಳನುೀ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ

಄ಥಾಮಡಿಕೆ ಳುಲ್ು

ಷಧಯಗಿದ್ೆಯ? ಔೃಷಿಗಗಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅಯೆೆಮ ಫಗೆೆ ಭತುಿ ಖುಂು ಄ಥ ಸಭುದ್ಮ
ರಷಿವಖಳ ಭ ಲ್ಔ ೆಚ್ುಖಳ ಭತುಿ ಮಯುಔಟೆುಮ ನಿವಾಹಣೆಮ ಫಗೆೆ ನಿಕಯತೆಮು ಸೆಚ್ುಗಿದ್ೆ.

4.ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನದ ಪ್ರರ್ೆನಗಳು ಮತ್ುತ ಉಪ್ಪ್ರರ್ೆನಗಳು
ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮ ಸಲ್ಸೆಗಯಯ ತಂಡವು ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳ ಫಗೆೆ ವಿಷದಗಿ
ಚ್ಚ್ಚಾಸಿತು ಭತುಿ ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿನ ರತ್ತಯಂದು ಄ಂಶವನುೀ ರಿೋಕ್ಷಿಸಿತು ಭತುಿ ರವೆೀಖಳ
ಭತುಿ ಈರವೆೀಖಳ ರವೀವಳಿಮನುೀ ವಿರ್ಯಸಗೆ ಳಿಸಿತು. ಇ ರವೀವಳಿಮ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಄ಂಶಖಳನುೀ
಄ಂತ್ತಭಗೆ ಳಿಸುವುದಕೆೆ ಭುಂಚ್ೆ ಄ದನುೀ ರಿೋಕ್ೆ ಭತುಿ ಭಯುರಿೋಕ್ೆ ಮಡಲಯಿತು.
ರೆೈತರಿಂದ ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶವನುೀ ಸಂಖರಹಿಸುವ ರವೀವಳಿಮನುೀ ಄ನುಫಂಧ – 2 ಯಲ್ಲಿ
ಷೆೋರಿಸಲಗಿದ್ೆ. ಆಲಖೆಮ ಄ಧಿಕರಿಖಳಿಂದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಕೆ ೋರಿದ ರವೀವಳಿಮನುೀ ಄ನುಫಂಧ - 3 ಯಲ್ಲಿ
ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ. ರವೀವಳಿಮು ಕೆಳಔಂಡ ಸ ೆಲ್ ವಿವಯಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿದ್ೆ:
1. ಭ ಲ್ಮಹಿತ್ತ – ವಗಿೋಾಔಯಣ ದೃಷಿುಕೆ ೋನದ್ಧಂದ
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2. ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ಸಂಫಂಧಿತ – ಯವ ರಿೋತ್ತಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ಭತುಿ ಯವ ಯೋಜ್ರ್ೆಯೆಂದು
ತ್ತಳಿಮಲ್ು
3. ಯೋಜ್ರ್ೆ ಸಂಫಂಧಿತ – ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ನುಶಾನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ್ತೆ ಄ಧಯಮನ ಮಡಲ್ು
4. ಹ ಡಿಕೆ ಸಂಫಂಧಿತ – ಯೋಜ್ರ್ೆಮು ಕೆೋವಲ್ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಗೆ ಮತರ ಪ್ರೋತಾಹಧನವನುೀ
ಕೆ ಡುತ್ತಿದ್ೆ. ಅದರೆ ವಯವಸಯ ಪ್ರಯಂಬಖಲ್ು ಸಸಮಖುವ ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾಖಳಿಗೆ
ಸೆಚ್ಚುನ ಹ ಡಿಕೆಮ ಄ಖತಯತೆಯಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ, ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹ ಡಿದ
ಸಂೂಣಾ ಫಂಡಳದ ಫಗೆೆ ರವೆೀಖಳು.
5. ಹ ಡಿಕೆಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಫಂಡಳದ ಭ ಲ್ಖಳದ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್, ಸವಂತ ಈಳಿತಮ ಭತುಿ
ಪ್ರೋತಾಹಧನಖಳ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆ. ರೆೈತಯು ಯವ ರಿೋತ್ತ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳನುೀ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ಾರೆ
ಭತುಿ ಭಯುಪ್ವತ್ತಮ ಕಮಾಔರಭವನುೀ ಯವರಿೋತ್ತ ಸಭರ್ಥಾಸಲಖುತ್ತಿದ್ೆ ಎಂಫುದಯ
ವಿವಯ.
6. ಪಲನುಬವಿಖಳು ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಬ್ೆೋಕದ ಅವತಾಔ ಫಂಡಳ ಭತುಿ ಄ದಯ
ಭ ಲ್ದ ವಿವಯ.
7. ಯೋಜ್ರ್ೆಮ

ಯ ುಗೆ ಳುುವಿಕೆಮ

ಕಲ್ವನುೀ

ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸಲ್ು

ಖಭನಿಸಬ್ೆೋಕದ

಄ಂಶಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಲ್ು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ನುಶಾನವನುೀ ಔುರಿತು ರವೆೀಖಳು.
8. ಬ್ೆಳೆಖಳ ವಯವಷಮಕೆೆ ಄ಖತಯವಿಯುವ ಳಹರಿವುಖಳಿಗಗಿ ಸಯಫರಜ್ು ವಯವಷೆೆಖಳು.
9. ಬ್ೆಳೆಖಳ ಮಶಸುಾ ಄ಥ ೆೈಪಲ್ಯತೆ ಸಂಫಂಧಿತ ವಿಷಮಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಬ್ೆಳೆ ಮದರಿ ಭತುಿ
಄ದಯ ಅರ್ಥಾಔತೆ.
10. ಈತುನೀದ ಖುಣಭಟು ಭತುಿ ಄ದಯ ಷಧರ್ೆಮ ಹಿಂದ್ಧನ ಕಯಣಖಳು.
11. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಯಂತಯತೆಮ ವಿಷಮವನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಲ್ು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಈತುದರ್ೆ ಭತುಿ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆ ಸಂಫಂಧಿತ ಸಭಷೆಯಖಳು.
12. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಶಫಯಸುಾ ಮಡಿದ ಄ಭಯಸಖಳು ಭತುಿ ಄ವುಖಳನುೀ ಯವ
ಭಟುದವರೆಗೆ ರೆೈತಯು ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ.
13. ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು, ಮರಟ ವಿಧನ, ಪ್ಯಕೆೋಜಿಂಗ್ ಭತುಿ ವಗಿೋಾಔಯಣ ಭತುಿ
ಬ್ೆಲೆ ನಿವಾಹಣೆಮಂತಹ ಮರಟ ಸಯಫರಜ್ು ವಯವಷೆೆ ಆತಯದ್ಧ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

14. ಎಲಿದಯ , ಯವ ವಷಾದಯ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಲಬವನುೀ ಄ನಹಾ ರೆೈತರಿಗೆ

ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆಯೆ (಄ಹಾತ ನಿಮಭಖಳಿಗಗಿ ಮೆೋಲ್ಲನ 4 ರ್ೆೋ ಪ್ಯರವನುೀ ಖಭನಿಸಿ)? ಆದಕೆೆ
ಈತಿಯ ಸೌದು ಎಂದ್ದರೆ, ಄ನಹಾ ರೆೈತಯ ಸಂೂಣಾ ಮಹಿತ್ತಮನುೀ ವಯದ್ಧಮಲ್ಲಿ
ಕೆ ಡಬ್ೆೋಔು.
15. ಪಲನುಬವಿಖಳ ಅಯೆೆಮಲ್ಲಿ ನಿಖದ್ಧ ಮಡಿದ ಄ನುಪ್ತವನುೀ ( ಭಹಿಳೆಮಯು 33%, ರಿಶಷಾ
ಜತ್ತ/ ವಖಾ 16.25%, ಄ಲ್ುಸಂಖಯತಯು 5% ಭತುಿ ಄ಂಖವಿಔಲ್ಯು 3.5%)ಎಲಿ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ
ಪ್ಲ್ಲಸಲಗಿದ್ೆಯ?
ಈಲ್ಿಂಗರ್ೆಖಳು

ಆಲ್ಿದಲ್ಲಿ,

ಅಗಿೆಯೆಂದು

ಯವ

ವಿವಯಖಳನುೀ

ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ
ವಯದ್ಧಮಲ್ಲಿ

ಭತುಿ

ಯವ

ಕೆ ಡಬ್ೆೋಔು.

ವಷಾದಲ್ಲಿ
ಜ್ಮಿೋನನುೀ

ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಖುತ್ತಿಗೆ ಡೆದರೆ ಄ಂತಹ ರೆೈತರಿಗೆ ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಲಬವನುೀ ಕೆ ಡಫಹುದ್ೆ
ಎಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಸಲ್ಸೆ ಕೆ ಡಫಹುದ್ೆ?

5. ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ, ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆ ಮತ್ುತ ಖ್ಸಗಿ
ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ
಄. ಂದ್ೆೋ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಭತುಿ ಸಕಾಯದ
ಸಸಮವಿಲ್ಿದ್ೆ ಖಸಗಿ

ವಯಕ್ರಿಖಳು ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ (಄) ರತ್ತ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಗಟಔದ
ೆಚ್ು, (ಅ) ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಸಿೆಯತೆ, ದೃಢತೆ ಭತುಿ ಜಿೋವಧಿ, (ಆ) ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ನಿಮಿಾಸಲ್ು ಫಳಸಿದ
ದ್ಥಾಖಳ ಖುಣಭಟು ಭತುಿ ತವಯಣ, (ಇ) ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಈತುದಔತೆ (ಬ್ೆಳೆಯು)
ಆತಯದ್ಧ.ಖಳ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಸೆೋಗೆ ಸೆ ೋಲ್ುತಿದ್ೆ?
ಅ. ಇ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಯಿಂದ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಯವ ಪ್ಠವನುೀ ಔಲ್ಲಮಫಹುದು ಭತುಿ
ಮಖಾದಶಾನಖಳಲ್ಲಿ ಯವ ಫದಲವಣೆಖಳನುೀ ಮಡಫಹುದು?
ಆ. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ದಿತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲ ಆಯುವ
ಸಭಷೆಯಖಳೆೋನು ಭತುಿ ಄ವುಖಳನುೀ ರೆೈತಯು ಸೆೋಗೆ ನಿಭಯಿಸುತ್ತಿದ್ಾರೆ?
ಇ. ಇಖ ರೆೈತಯು ಄ನುಸರಿಸುತ್ತಿಯುವ ಬ್ೆಳೆ ಮದರಿ ಯವುದು? ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡುತ್ತಿಯುವ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ
ಯವ ಬ್ೆಳೆ ಮದರಿ ಄ತುಯತಿಭಗಿದ್ೆ?
ಈ. ಸಭುದ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಟಖಳ/ ರೆ ೋಖಖಳ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಲಗಿದ್ೆಯೆ? ಸಗಿದಾರೆ, ರೆೈತಯು
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಸ ಔಿ ಕ್ರೋಟರ್ಶಔ, ಯಸಗೆ ಫಬಯ ಭತುಿ ಕ್ರೋಟ ರ್ಶಔ ಯಷಮನಿಔಖಳನುೀ
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ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನದ ಉದೆದೀಶ ಮತ್ುತ ಸಮಸೆಯಗಳು

ಈಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ಾರೆಯೆ? ಸೌದ್ದಲ್ಲಿ, ರತ್ತ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಈಯೋಗಿಸುವ ಄ಂದ್ಜ್ು ರಮಣೆಷುು?
ಆದು ಄ದ್ೆೋ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಄ದ್ೆೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಮ ಭುಔಿ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಫಳಸುತ್ತಿಯುವ ರಮಣದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸೆೋಗೆ
ಸೆ ೋಲ್ುತಿದ್ೆ?
ಉ. ಸಭುದ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಪ್ೋಷಕಂಶಖಳ ಕೆ ಯತೆಮನುೀ ನಿೋಗಿಸಲ್ು ಭತುಿ ರಷಮನಿಔ
ಗೆ ಫಬಯಖಳ ಮೆೋಲ್ಲನ ಄ವಲ್ಂಫರ್ೆಮನುೀ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಸಭಖರ ಪ್ೋಷಕಂಶ ನಿವಾಹಣ
ಔರಭಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರ? ಸೌದ್ದಲ್ಲಿ, ಬ್ೆಳೆಯು ವಿವಯಖಳನುೀ ನಭ ದ್ಧಸಿ.
ಊ. ರೆೈತಯು ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರ?
ಆಲ್ಿದಲ್ಲಿ ಏಕೆ?
ೠ. ಎಷುು ಜ್ನ ರೆೈತಯು ಸಂಯೋಜಿತ ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ನಿವಾಹಣ ಔರಭಖಳನುೀ ಭತುಿ ಪ್ಯಕ್ ಸೌಸ್
ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದ್ಾರೆ? ರೆೈತಯು ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯುವ ನಿವಾಹಣೆ, ವಗಿೋಾಔಯಣ, ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್
ಭತುಿ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಕೆರೋಟುಖಳ ಈಯೋಖದಂತಹ ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ನಿವಾಹಣ ಔರಭಖಳು ಯವುವು?
ಎ. ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ನುಶಾನದಲ್ಲಿ ಫಯುವ ಸಭಷೆಯಖಳ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಟ್ಟುಮಡಲದ ಸಂಷೆೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ
ಯವರಿೋತ್ತಯದಯ

ುಂದವನುೀ ಮಡಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರ? ಆಲ್ಿದಲ್ಲಿ ಏಕೆ? ಅಗಿದಾಲ್ಲ,ಿ ಇ ರಿೋತ್ತಮ

ುಂದದ ಄ವಧಿಯೆೋನು? ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಸುಿಖಳ ೂರೆೈಕೆಗಗಿ ಟ್ಟುಮಡಿದ
ಸಂಷೆೆಖಳ ಫಗೆೆ ರೆೈತಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಏನು?
ಏ. ಆಲಖೆಯಿಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಕೆ ಡಲ್ು ಮಡಿಯುವ ವಯವಷೆೆಯೆೋನು ಭತುಿ ಄ವುಖಳ
ುನರವತಾರ್ೆಮ ಄ವಧಿ.
ಐ. ರೆೈತರಿಗೆ ಎಷುು ಄ರ್ವಯಣ ಭೆೋಟ್ಟಖಳು/ ಄ಧಯಮನ ರಸಖಳನುೀ ಏಾಡಿಸಲಗಿದ್ೆ ಭತುಿ ಄ವುಖಳ
ಫಗೆೆ ರೆೈತಯ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಏನು? ರೆೈತಯು ಆವುಖಳಿಂದ ರಯೋಜ್ನ ಡೆದ್ಧದ್ಾರ? ಆಲ್ಿದಲ್ಲಿ ವಿವಯ
ನಿೋಡಿ.
. ಎಷುು ಸಭುದ್ಮಖಳಿಗೆ/ರೆೈತರಿಗೆ ತಯಕರಿಖಳ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಷೌಔಮಾಖಳದ ೂವಾ
಄ಡಿಗೆ, ಶೋತಲ್ ಖೃಹ ಭತುಿ ಶೋತಲ್ ಯನ್ ಖಳ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಔಲ್ಲುಸಲಗಿದ್ೆ ಭತುಿ ಸಹಕರಿ/
ಸಪಲ್, ಮೋರ್, ಸಪ್ ಕಮ್ಸಾ ನಂತಹ ಖಸಗಿ ಚ್ಚಲ್ಿರೆ ಮರಟ ಸಯಳಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಮರಟ
ವಯವಷೆೆಮ ಸಹಯೋಖವನುೀ ಔಲ್ಲುಸಲಗಿದ್ೆ?
ಒ. ಮಖಾದಶಾನ ಸ ತರದಂತೆ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ನುಶಾನದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಸ ಔ್ಮ ನಿೋರವರಿ, ಭಸತಮ ಗಂಧಿ ರಷಿರೋಮ ಗರಮಿೋಣ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಈದ್ೆ ಯೋಖ ಖತರಿ ಄ಧಿನಿಮಭ ಭತುಿ ಜ್ಲನಮನ ರದ್ೆೋಶ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಯದ್ಧ ಆತಯ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಖ ಡಿ
ೆ ಸುವಿಕೆ ಭತುಿ ಡಂಫಡಿಕೆಖಳನುೀ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿಕೆ ಳುಬ್ೆೋಔು. ಎಷುು
ರಮಣದಲ್ಲಿ ಆಲಖೆಯಿಂದ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷುಖಳ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಖ ೆಡಿಸುವಿಕೆಮನುೀ
಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲಗಿದ್ೆ? ವಿವಯಖಳನುೀ ನಿೋಡಿ.
ಓ.

ರಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಔೃಷಿ-ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಿದುಾ, ಅ 10 ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ ಭ ಯು
ಈಚ್ಯಖಳನುೀ ಮತರ ಸಲ್ಸೆಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಸೆಚ್ಚುನ ಸ ಔಿ ತಂತರಜ್ಞನ/ ಈಚ್ಯವನುೀ ನಿಖದ್ಧ
ಮಡಲ್ು ಈಚ್ಯಖಳ ಸಂಖೆಯಮನುೀ ಹಚ್ಚುಸುವ ಄ಖತಯವಿದ್ೆಯೆ?

಄ಂ. ರೆೈತರಿಗೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಭಣುಣಯಹಿತ ಔೃಷಿ (ಜ್ಲ್ ವಯವಷಮ/ ಜ್ಲ್ಔೃಷಿ) ತಂತರಜ್ಞನದ ಫಗೆೆ
಄ರಿವಿದ್ೆಯೆ? ಯವ ರಿೋತ್ತಮ ಔರಭಖಳನುೀ ಇಖ ಄ನುಸರಿಸಲಖುತ್ತಿದ್ೆ?

6. ಸಭನಯ ಮತ್ುತ ನಿಣಯಯಗಳು
಄. ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಧೆಯೋಮಖಳನುೀ ಷಧಿಸಲಗಿದ್ೆಯ? ಆಲ್ಿದಲ್ಲಿ ಏಕೆ?
ಅ. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ೆಚ್ು – ಅದ್ಮ ವಿವೆಿೋಷಣೆಮ ಪಲ್ಲತಂಶೆೋನು? ಮೌಲ್ಯ ಮನ ಮಡುತ್ತಿಯುವ
ಜಿಲೆಿಖಳಿಗೆ ಲಬ ನಷುವಿಲ್ಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಗತರೆಷುು?
ಆ. ಮೌಲ್ಯಮನಮಡುತ್ತಿಯುವ ರತ್ತ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಸರಸರಿ ಭತುಿ ಖರಿಷು
ಯಪಿಿಯೆಷುು?

(ಆದು

ಬವಿಷಯಕಲ್ದಲ್ಲಿ

ಮಡುವ

ಮೌಲ್ಯಮನಖಳಿಖ

ಮನದಂಡ

ದತಿಂಶಖುವುದು).
ಇ. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಲಬವು ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ದ್ಧವಖುಣನ ಮಡಿಯುವ ನಿದಶಾನಖಳು ಆೆಯೆ? ಸಗಿದಾಲ್ಲಿ,
ಇ ದೃಶುಂತಖಳ ವಿವಯವನುೀ ನಿೋಡಿ ಭತುಿ ಆಲಖೆಗೆ ಆದಕೆೆ ಸ ಔಿ ರಿಸಯ ಔರಭವನುೀ ಸಲ್ಸೆ
ಮಡಿ.
ಈ.

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ

ಭುಂದುವರೆಸಬ್ೆೋಕೆ?

ಸಲ್ಸೆಖಳಿೆಯ?
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ಸೌದ್ದಲ್ಲಿ,

ಮಖಾ

ತ್ತದುಾಡಿಗೆ

ಏರ್ದಯ

ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನದ ವಿನಯಸ

ಂದು ಔಡೆ ಪಲನುಬವಿ ರೆೈತಯ, ಭತೆ ಿಂದು ಔಡೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿಚ್ಯಗಿ
಄ಧಯಮನದ ಈದ್ೆಾೋಶವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ಮೌಲ್ಯಮನ ವಿರ್ಯಸಕೆೆ ಕ್ೆೋತರಭಟುದ ದತಿಂಶ (ಪ್ರಥಮಿಔ)ದ
಄ಖತಯತೆಮ ತಕ್ರಾಔ ಅವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ. ಎಯಡ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮನವು ಅಡಳಿತತಮಔ

ಔಟುುಪ್ಡುಖಳ ವಿವೆಿೋಷಣೆಮನುೀ ಮಡಬ್ೆೋಕಗಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶದ ವಿವೆಿೋಷಣೆ
ಭುಕಯಖುತಿದ್ೆ ಭತುಿ ಄ದಕೆಗಿ ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶದವನುೀ ಸಂಖರಹಿಸಲ್ು ಸ ಔಿ ವಯವಷೆೆಮನುೀ
ಮಡಲಯಿತು. ಮೌಲ್ಯಮನದ ಭ ಯರ್ೆಮ ಔಟುುಪ್ಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಸುಧಯಣೆಮಡಲ್ು
ಪ್ಲ್ುದ್ಯಯ ಄ಭಿಪ್ರಮವನುೀ ಡೆಮುವುದು. ಆದಕೆಗಿ ಪ್ಲ್ುದ್ಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಭ ಹ ಚ್ಚ್ೆಾ ಭತುಿ
ನಿಖದ್ಧತ

ವಯವಷೆೆಮಲ್ಲಿ

಄ವರೆ ಂದ್ಧಗೆ

ವಿಚ್ಯವಿನಿಭಮ

ಮಡುವ

಄ಖತಯವಿತುಿ.

ಸಂೂಣಾ

ಮೌಲ್ಯಮನದ ರಕ್ರರಯೆಮ ಎಲ್ಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳ ಂದು ಅಡಳಿತದ ಄ಖತಯತೆಯಿತುಿ.
ಸಂಷೆೆಮ ತಜ್ಞಯ ಂದು ಕೆೋಂದರ ತಂಡವು ಯಪಿಿ, ಮೌಲ್ಯಮನದ ರವೆೀಖಳು ಭತುಿ
ಈರವೆೀಖಳನುೀ ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು ಭತುಿ ಮೌಲ್ಯಮನದ ಈದ್ೆಾೋಶವನುೀ ಖಭನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಥಾೂಣಾ ಮೌಲ್ಯಮನವನುೀ ಮಡಲ್ು ರ್ಲ್ುೆ ವಿಧನಖಳನುೀ ರಿಖಣಿಸಿತು. ಇ
ರ್ಲ್ುೆ ವಿಧನಖಳು ಕೆಳಗಿನಂತ್ತೆ:
಄) ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಯಿಂದ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ 2010-11 ರಿಂದ 2013-14 ಯವರೆಗೆ ಜರಿಯದ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಮಧಯಮಿಔ
ದತಿಂಶದ ಸಂಖರಹ ಭತುಿ ವಿವೆಿೋಷಣೆ.
ಅ) ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿನ ಟುು 1148 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ( ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ 905 ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ 243) ಯದೃಚ್ಚುಔಗಿ
ಅಯೆೆಮಡಿದ 54 ಪಲನುಬವಿಖಳಿಂದ (ಎಯಡ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ತಲ 27) ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಸಂಖರಹಣೆ.
ಆ) ಸಕಾಯದ ಯವುದ್ೆೋ ಸಸಮಧನ ಡೆಮದ ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಖಸಗಿ ರೆೈತರಿಂದ 54 ಮದರಿಖಳನುೀ
ಅಯೆೆಮಡಿ ಄ವರಿಂದ ದತಿಂಶ ಸಂಖರಹಣೆ ಮಡಲಯಿತು.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಇ) ರೆೈತರಿಂದ ೆೈಮಕ್ರಿಔಗಿ ದತಿಂಶ ಸಂಖರಹದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ರೆೈತ ಸಭ ಹಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಹನ
ಮಡಲಯಿತು.
ಈ) ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ನುಶಾನದ ಸೆ ಣೆಮನುೀ ಸೆ ತಿ ಆಲಖೆಮ ಜಿಲಿ ಭಕಯ ಄ಧಿಕರಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ
ಸಂವಹನ ಭತುಿ ಄ವರಿಂದ ದತಿಂಶ ಸಂಖರಹಣೆ, ಜೆ ತೆಗೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣದ ಟ್ಟುಮಡಿದ
ಸಲ್ಸೆಗಯರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಹನ ಮಡಲಯಿತು.
ಮೆೋಲ್ಲನ (಄), (ಇ) ಭತುಿ (ಈ) ವಿಧನಖಳಲ್ಲಿ ವಯಕ್ರಿಖಳನುೀ ೆೈಮಕ್ರಿಔಗಿ ಸಂಧಿಸಲಯಿತು
಄ಥ ದ ಯಣಿಮ ಭ ಲ್ಔ ಸಂಕ್ರಾಸಲಯಿತು. (ಅ) ಭತುಿ (ಆ) ವಿಧನಖಳಲ್ಲಿ ಅಮಾ ದತಿಂಶ
ಸಂಖರಹಕಯರಿಂದ ರೆೈತಯ ಜ್ಮಿೋನುಖಳಿಗೆ ೆೈಮಕ್ರಿಔಗಿ ಭೆೋಟ್ಟ ಕೆ ಟುು ಭತುಿ ಗಟಔಖಳನುೀ ಕುದ್ಾಗಿ
ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ದತಿಂಶವನುೀ ಸಂಖರಹಿಸಲಯಿತು. ಸಂಖರಹಕಯಯು ಔನಿಷು 10 ವಷಾಖಳ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ
ವಿಧನಖಳ ಄ನುಬವವಿಯುವ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯು.

A.ರರ್ಥಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ
ಂದು ದತಿಂಶ ಸಂಖರಹಣೆಮ ಮದರಿಮನುೀ ವಿರ್ಯಸಗೆ ಳಿಸಲಯಿತು ಭತುಿ ೂವಾ ರಿೋಕ್ೆಗೆ
ಳಡಿಸಲಯಿತು. ೂವಾರಿೋಕ್ೆಮು ಕ್ೆೋತರ ಭಟುದಲ್ಲಿಯುವ ಆತ್ತಮಿತ್ತಖಳ ಳಗೆ ದತಿಂಶ ಸಂಖರಹಣೆಮ
ಸರಖತೆಮನುೀ

ತ್ತಳಿಮಲ್ು

಄ನುಔ ಲ್ಯಿತು.

ದತಿಂಶ

ಸಂಖರಹಣೆ

ಮದರಿಮನುೀ

಄ಂತ್ತಭಗೆ ಳಿಸುವುದಕೆೆ ಭುಂಚ್ೆ ಄ದನುೀ ಎಯಡು ಬ್ರಿ ರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಿತು.

B.ಭಧ್ಯಮಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ
ವಿಭಿನೀ ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ ಄ನುಶಾನಗೆ ಳಿಸುತ್ತಿಯುವ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶವನುೀ ಎಲಿ
ಜಿಲೆಿಖಳಿಂದ ರತ್ತ ಜಿಲೆಿಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಈ ನಿದ್ೆೋಾಶಔರಿಂದ ಸಂಖರಹಿಸಲಯಿತು. ಜೆ ತೆಗೆ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಹಿನುೀಣಿಕೆಮನುೀ (feed back) ಅ ಈದ್ೆಾೋಶಕೆಗಿ ವಿರ್ಯಸಗೆ ಳಿಸಿದ ಮದರಿಮಲ್ಲಿ
ಡೆಮಲಯಿತು.
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ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನದ ರ್ೆೈಧನಿಕತ್ೆ

ಇ ಄ಧಯಮನದ ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳನುೀ 2015 ಯಲ್ಲಿ ಄ನುಮೋದ್ಧಸಲಯಿತು ಭತುಿ
಄ಧಯಮನವನುೀ 2017 ಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಯಿತು. ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ 2012-13, 2013-14ಯ ವಷಾಖಳಿಗೆ ಕೆೋವಲ್ ಪಲನುಬವಿಖಳ ಸಂಖೆಯಮನುೀ ಮತರ
ಸ ಚ್ಚಸಿತುಿ (಄ನುಔರಭಗಿ 148 ಭತುಿ 48). ಄ಧಯಮನದ ಄ವಧಿಗೆ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳ ಸಂಖೆಯಮನುೀ ಸ ಚ್ಚಸಿಯಲ್ಲಲಿ. ಇ ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ ಜರಿಗೆ ಳಿಸಿದ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಟುು ವಿಸಿಿೋಣಾವನುೀ ಮತರ ಕೆ ಡಲಗಿತುಿ. ಅದ್ಖ ಯ, ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮು
ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ದತಿಂಶವನುೀ ಡೆಮಲ್ು ಎಡೆಬಿಡದ ಭತುಿ ನಿಯಂತಯ ರಮತೀ ಮಡಿತು.
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನಔರಭಗಿ
ಪ್ರೋತಾಹಧನ ಡೆದ ಎಲಿ 905 ಭತುಿ 243 ಪಲನುಬವಿಖಳ ಟ್ಟುಮನುೀ ಡೆಮಲಯಿತು. ಇ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಜಿಲಿಯು ಭತುಿ ವಖಾಯು ತಲ 27 ಮದರಿಖಳನುೀ ಸಕಾಯದ
ಸಸಮಧನವಿಲ್ಿದ್ೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔಟುಡಖಳ ನಿಮಾಣ ಮಡಿದ ಖಸಗಿ ರೆೈತರಿಂದ 54 ಪಲನುಬವಿಖಳ
ಮದರಿಖಳನುೀ ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುಿ ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ ಄ನುಮೋದ್ಧಸಿಯುವ
ಪ್ರಯಂಭಿಔ ವಯದ್ಧಮ ಄ನುಷಯ ಇ ಄ಧಯಮನದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಯಿತು.

1.ಭದರಿಯ ಆಯ್ಕೆ
ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು ಸ ಚ್ಚಸಿದಂತೆ ಖಣಔಮಂತರ ತಂತರಂಶವನುೀ ಫಳಸಿ ಸಯಳ ಯದೃಚ್ಚುಔ
ಮದರಿ

ತಂತರವನುೀ

ಈಯೋಗಿಸಿ

ಅಯೆೆ

ರಕ್ರರಯೆಮನುೀ

಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲಯಿತು.

ಇ

ಮೌಲ್ಯಮನದ ಈದ್ೆಾೋಶವು ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಄ಥ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಄ಥ ಎಯಡ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ವಸುಿತಃ ಄ಧಯಮನಮಡುವುದಲ್ಿ. ಅದರೆ ಇ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ಧಯಮನಕೆೆ ಸಿೋಮಿತಗಿದ್ೆ. ಇ
ಮೌಲ್ಯಮನದ ಎಯಡರ್ೆಮ ಈದ್ೆಾೋಶವು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಸಕಾಯದ ಸಸಮ ಆಲ್ಿದ್ೆ ಔಟುಲದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿ ಬ್ೆಲೆಔಟುುವುದು. ಮೌಲ್ಯಮನದ ಄ಧಯಮನ ರದ್ೆೋಶದ ಯಪಿಿಮನುೀ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (2012-13 ಭತುಿ 2013-14)

ಭತುಿ

ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

಄ಭಿಯನ (2010-11 ಭತುಿ 2012-13) ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಜರಿಯದ 18 ಜಿಲೆಿಖಳಿಗೆ
ಸಿೋಮಿತಗೆ ಳಿಸಿದ್ೆ. ಮೌಲ್ಯಮನವನುೀ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ರ್ೆೈಸಗಿಾಔಗಿ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ (NVPTS), ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ
ಭರ್ೆ (STS) ಭತುಿ ಔಲ್ಲಿನ ಖ ಟದ ಔಟುಡದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ (SGS), ಎಯಡ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ

ಸಮನದ ಇ ಭ ಯು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ಧಯಮನಕೆೆ ಸಿೋಮಿತಗೆ ಳಿಸಲಗಿದ್ೆ.

2.ಭದರಿಯ ಆಯ್ಕೆ - ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಷಧರ್ೆಖಳು ಪಲನುಬವಿಖಳ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ತ್ತಳಿದ್ಧೆ
ಭತುಿ ವಯದ್ಧಯಗಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ, ಮದರಿಖಳ ಅಯೆೆಮನುೀ ಪಲನುಬವಿಖಳ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ
ಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಕೆಲ್ವು ಪಲನುಬವಿಖಳು ವಿವೆೋಷ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಾಔರಭ (Special Development
Programme (SDP)) ಭತುಿ ಆತಯ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಭತುಿ ಜೆ ತೆಗೆ ವಿವೆೋಷ ಗಟಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ ಿ
(Special Component Plan (SCP)) ಆಯುವವಯು ಆದ್ಾರೆ. ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಖ

ಮದರಿಖಳ

ಅಯೆೆಮಲ್ಲಿ ಷಔಷುು ಪ್ರತ್ತನಿಧಯವನುೀ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
ಹಿೋಗೆ, ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ 2012-13 ಯಲ್ಲಿ ಆದಾ ಟುು ಪಲನುಬವಿಖಳ ಸಂಖೆಯ
162, 2013-14 ಯಲ್ಲಿ

81. ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ೆೋಾಶಸಿಯುವಂತೆ ಮದರಿಖಳ ಸಂಖೆಯಮನುೀ

಄ನುಔರಭಗಿ 17 (2012-13), ಭತುಿ 10 (2013-14) ಈಳಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ೆ.
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ 2012-13 ಭತುಿ

2013-14 ಕೆೆ ನಿದ್ಧಾಷಾ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ

ಮದರಿಖಳನುೀ ಯದೃಚ್ಚುಔಗಿ ಅಯೆೆಮಡಬ್ೆೋಕೆಂದು ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಸಲಗಿದ್ೆ.
ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಸಿದಂತೆ ಭತುಿ ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯದ್ಧಂದ ಡೆದ
ಸುಷಿಾೋಔಯಣದ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮದಡಿ ರಿಶೋಲ್ರ್ೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ರತ್ತ ವಷಾದ ಮದರಿಖಳ ಗತರವನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
ರತ್ತ ವಖಾದಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ವಣಾಮಲೆಮಂತೆ ಸಿದಿಡಿಸಲಯಿತು ಭತುಿ ರತ್ತ ಜಿಲೆಿಯಿಂದ
ಗೆ ತುಿಡಿಸಿದ ಮದರಿಖಳನುೀ ಖಣಔಮಂತರದ ತಂತರಂಶವನುೀ ಈಯೋಗಿಸಿ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು.
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ಕೊೀಷುಕ-9: ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಿರ್ರು ಭದರಿ ಸಾಂಖ್ೆಯ
ಔರ. ಸಂ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ಜಿಲೆಿ
ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ
ಬ್ೆಳಗವಿ
ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ
ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ
ಚ್ಚತರದುಖಾ
ದ್ವಣಗೆರೆ
ಸಸನ
ಸೆೋರಿ
ಔಲ್ುಬಗಿಾ
ಕೆ ೋಲಯ
ಭಂಡಯ
ಮೆೈಸ ಯು
ರಭನಖಯ
ಶವಮಖೆ
ತುಭಔ ಯು
ವಿಜ್ಮುಯ
ಟುು
ಸಂೂಣಾ ಮತಿ

ಸಭನಯ ಫಲ್ನುಭವಿ
2012-13
3
2
3
1
1
2
1
1
1
15

2013-14
2
1
1
1
1
1
1
8
27

SCP ಫಲ್ನುಭವಿ
2012-13
1 SCP
1 SCP
2

2013-14
1 SCP
1 SCP
2

ಆಧರ: ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು (Terms of Reference) ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆೋಾಶರ್ಲ್ಮದ ಸಭೆಖಳು

ಮದಲೆೋ ತ್ತೋಮಾನಿಸಿದಂತೆ, 2012-13 ಭತುಿ 2013-14 ಯಲ್ಲಿ ಎಯಡ

ಷಾಖಳಲ್ಲಿ 1000 ಚ್ದಯ

ಮಿೋಟರ್ ಗಿಂತ ದ್ೆ ಡಡ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಔನಿಷು ಎಯಡು ರಔಯಣಖಳನುೀ ಄ಧಯಮನಕೆೆ ನಿಖದ್ಧಮಡಲಯಿತು.
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ ಿ ರಿವಿೋಕ್ಷ್ಣೆಗೆ ಅಮುಾಕೆ ಂಡ ಮದರಿಖಳ
ತ್ತೋವರತೆಮು ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಂತೆ ಸದೃಶಯಗಿದ್ಧಾತು. ಅದರೆ, ಮದರಿಖಳ
಄ವಧಿಮನುೀ 2010-11, 2011-12 ಭತುಿ 2012-13 ಎಂದು ಸ ಚ್ಚಸಲಗಿತುಿ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ
ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಸಿಯುವ 18 ಜಿಲೆಿಖಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ 6 ಜಿಲೆಿಖಳನುೀ
2010-11 ಕೆೆ ಯವುದ್ೆೋ ಫದಲ್ಲಮನುೀ ಸ ಚ್ಚಸದ್ೆ ಯದೃಚ್ಚುಔಗಿ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು. 2011-12 ಯಲ್ಲಿ
6 ಭತೆಿ 2012-13 ಕೆೆ ಈಳಿದ 6 ನುೀ ಯದೃಚ್ಚುಔಗಿ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು. ಄ದ್ೆೋರಿೋತ್ತ ಭ ಯ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ತಲ ಂದು ಖಸಗಿ ರಮತೀದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಮದರಿಮನುೀ 18 ಜಿಲೆಿಖಳಿಂದ
ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಗಗಿ ಅಯೆೆ ಮಡಬ್ೆೋಕಗಿತುಿ. ಜಿಲೆಿಖಳನುೀ ವಣಾಮಲೆಮಂತೆ ಸಿದಿಡಿಸಿ ರತ್ತ ವಷಾ
಄ಖತಯದ ಮದರಿಮ ಸಂಖೆಯಮನುೀ ಯದೃಚ್ಚುಔಗಿ ಖಣಔಮಂತರದ ತಂತರಂಶವನುೀ ಈಯೋಗಿಸಿ
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು. ಄ದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ ಈಳಿದ ಎಯಡು ವಷಾಖಳಿಖ

ಮದರಿಖಳನುೀ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು.

ಸೆಚ್ಚುನ ಮದರಿಖಳು ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ, ಕೆ ೋಲಯ ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿ ಜಿಲೆಿಖಳಿಂದ
ದ್ೆ ರೆತ್ತದುಾ ಇ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಗಟಔಖಳು ಷಂದರಗಿಯುವುದು ತ್ತಳಿಮುತಿದ್ೆ. ಭತುಿ ಇ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆೋರೆ
ಜಿಲೆಿಖಳಿಗಿಂತ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಸೆಚ್ುು ಄ನುಶಾನಗಿಯುವುದನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ-10: ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆರ್ರು ಭದರಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ
ಸಾಂರಚನೆ

2012-13

2013-14

NVPTS

15

6

STS

2

2

SGS

0

2

ಒಟುು

17

10

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

3.ಭದರಿಯ ಆಯ್ಕೆ - ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಯೀಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ ಿ ಮದರಿಖಳ ತ್ತೋವರತೆಮು ರಷಿರೋಮ
ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಶೆುೋ ಆದ್ಧಾತು ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಸಂಫಂಧಿತ ವಿವಯಖಳನುೀ ಕೆಳಗೆ
ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ (ಕೆ ೋಷುಔ 10, 11 ಭತುಿ 12):
ಕೊೀಷುಕ -11: ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಿರ್ರು ಮತ್ುತ ಖ್ಸಗಿ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಾಂರಚನೆಗಳು
ವಷಯ 2010-11
ಜಿಲ್ೆಿ

ವಷಯ -2011-12
ಭದರಿ

ಜಿಲ್ೆಿ

ವಷಯ 2012-13

ಭದರಿ

ಶವಮಖೆ

1

ಔಲ್ುಬಗಿಾ

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು -ನ

2

ಸೆೋರಿ (NR)

1

ತುಭಔ ಯು

1

ಭಂಡಯ (NR)

3+1
(SCP)
2

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು – ಗರ
ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ
ವಿಜ್ಮುಯ
ಟುು

1 (SCP)

ಜಿಲ್ೆಿ

1 (SCP) ಮೆೈಸ ಯು(NR)

ಖ್ಸಗಿ

ಭದರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
1

3X3

ಸಸನ

1

3X3

1

ದ್ವಣಗೆರೆ

1

3X3

ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ

1

ಚ್ಚತರದುಖಾ

1

3X3

ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ

1

ರಭನಖಯ

1

3X3

ಬ್ೆಳಗವಿ

3

3X3

8

54

ಕೆ ೋಲಯ

11

2+1
(SCP)
8

ಆಧರ: ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು (Terms of Reference) ಗಮನಿಸಿ – ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು – ಪ್ರತಿ ಸಾಂರಚನೆಗೆ ಪ್ರತಿ

ಜಿಲ್ೆಿಯಾಂದ ಒಾಂದು ಭದರಿ. SCP – Special Component Plan
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ಕೊೀಷುಕ-12: ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆರ್ರು ಭದರಿಗಳ
ಸಾಂಖ್ೆಯ
ಸಾಂರಚನೆ

2010-11

2011-12

2012-13

NVPTS

11

5

6

STS

0

1

2

SGS

0

2

0

ಒಟುು

11

8

8

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಮೆೋಲ್ಲನ ಮದರಿಖಳ ಅಯೆೆಮನುೀ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13 ವರೆಗೆ ರತ್ತ ವಷಾ 6 ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ
ಯದೃಚ್ಚುಔಗಿ ಮಡಲಯಿತು. (ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮು ಎಲ್ಲಿ ಜರಿಯಯಿತೆ ೋ ಅ 18
ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಫದಲ್ಲಮನುೀ ಸ ಚ್ಚಸದ್ೆ).

4.ಭದರಿಯ ಆಯ್ಕೆ – ಖ್ಸಗಿ
ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಸಿದಂತೆ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳೆೄ ಡರ್ೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆ ಮಡಲ್ು ಭ ಯ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ತಲ

ಂದಯಂತೆ ಎಲಿ 18 ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ ಿ ಔನಿಷು ಂದು ಮದರಿಮಂತೆ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಮದರಿಖಳನುೀ
ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು.
ವಿವಿಧ ಔೃಷಿ-ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ
ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆ ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ವಿತಯಣೆಮನುೀ
ನಕ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ನಭ ದ್ಧಸಲಗಿದ್ೆ.
5.ಹಾಂಚ್ಚಕೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ, ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ಖಸಗಿ
ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಮದರಿಖಳ ಹಂಚ್ಚಕೆಮನುೀ ಕೆಳಗಿನ ಬ ಟಖಳಲ್ಲಿ ತೆ ೋರಿಸಲಗಿದ್ೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆ, ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಿರ್ರು ಭದರಿಗಳ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ
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ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಿರ್ರು ಭದರಿಗಳ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

6.ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆ ಮತ್ುತ ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ
ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತಿಗಳು
಄. ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮ ವಿವೆೋಷ ಗಟಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ 2012-13
ಯಲ್ಲಿ

ದ್ೆೋವನಹಳಿು

ತಲ್ ಿಕ್ರನಲ್ಲಿ

ಪಲನುಬವಿಮು

ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿದಾರಿಂದ

ರ್ೆಲ್ಭಂಖಲ್

ತಲ್ ಿಕ್ರನಿಂದ ಮದರಿಮನುೀ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು.
ಅ. ಄ದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮ ವಿವೆೋಷ ಪಲ್ಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ವಿಜ್ಮುಯ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ಮದರಿ ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿದ್ಧದ
ಾ ರಿಂದ ಭಂಡಯ ಜಿಲೆಿಮ ಮದರಿಯಿಂದ
ಫದಲಯಿಸಲಯಿತು.
ಆ. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮ ವಿವೆೋಷ ಗಟಔದಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಮುಯ
ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ

ಮದರಿ

ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿದಾರಿಂದ

ಭಂಡಯ

ಜಿಲೆಿಮ

ಮದರಿಯಿಂದ

ಫದಲಯಿಸಲಯಿತು.
ಇ. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ವಿವೆೋಷ ಗಟಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ
2010-11 ಯಲ್ಲಿ ದ್ೆೋವನಹಳಿು ತಲ್ ಿಕ್ರನಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಮು ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿದಾರಿಂದ ರ್ೆಲ್ಭಂಖಲ್
ತಲ್ ಿಕ್ರನಿಂದ ಮದರಿಮನುೀ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು.
ಈ. ಄ದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ, ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮ ವಿವೆೋಷ ಗಟಔದಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಮುಯ
ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ

ಮದರಿ

ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿದಾರಿಂದ

ಭಂಡಯ

ಜಿಲೆಿಮ

ಮದರಿಯಿಂದ

ಫದಲಯಿಸಲಯಿತು.
ಉ. ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ವಿವೆೋಷ ಗಟಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ 2012-13 ಯಲ್ಲಿ
ದ್ೆೋವನಹಳಿು ತಲ್ ಿಕ್ರನಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಮು ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿದಾರಿಂದ ರ್ೆಲ್ಭಂಖಲ್ ತಲ್ ಿಕ್ರನಿಂದ
ಮದರಿಮನುೀ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು.
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7. ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು – ಮತಿಗಳು
಄. ಸಕಾಯದ ಧನಸಸಮವಿಲ್ಿದ್ೆ ಮಡಲಗಿಯುವ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ದತಿಂಶದ
ಕೆ ಯತೆಮು ಂದು ಭುಕಯ ಮಿತ್ತಯಗಿತುಿ.
ಅ. ಎಲಿ

18 ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಂದ ಹ ಡಿಕೆಯಿಲ್ಿದ/ ಪ್ರೋತಾಹಧನವಿಲ್ಿದ ಖಸಗಿ

ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ತುಲ್ರ್ತಮಔದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಆಯಲ್ಲಲಿ.
ಆ. ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳು ಸೆಚ್ುಗಿ ಕೆ ೋಲಯ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ ಭತುಿ
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಮತರ ಆದಾವು ಭತುಿ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಹ ಡಿಕೆಖಳ ವಿಳಸವನುೀ
ಡೆಮುವುದು ಭತುಿ ಸಂಕ್ರಾಸುವುದು ಔಷುಷಧಯಗಿದ್ಧಾತು.
ಇ. ದ ಯದ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಸಂದಶಾನ ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ರೆೈತಯು ರಿವಿೋಕ್ಷ್ಣೆ ಸೆಳಖಳಲ್ಲಿ ದ್ೆ ರೆಮಲ್ಲಲಿ.
ಅದಾರಿಂದ, ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಮದರಿಮ ಅಯೆೆ ಸಿೋಮಿತಗಿದ್ಧಾತು ಭತುಿ ಯವ
ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ರಮತೀಖಳು ಲ್ಬಯವಿದ್ೆಯೋ ಄ಲ್ಲಿಂದ ಮದರಿಖಳನುೀ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು.

8.ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ
ದತಿಂಶ ಸಂಖರಹಣೆಮನುೀ 2017 ಯ ಷೆಪ್ೆುಂಫರ್ ಎಯಡರ್ೆಮ ಯದ್ಧಂದ ಪ್ರಯಂಭಿಸಿ 2017 ಯ
ನೆಂಫರ್ ಸೆ ತ್ತಿಗೆ ಭುಗಿಸಲಯಿತು. ಯೋಜ್ರ್ೆ ರಕ್ರರಯೆಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲದ ಎಲಿ
ಮಿತ್ತಖಳನುೀ ಕ್ೆೋತರ ರಿವಿೋಕ್ಷ್ಣೆಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬ್ೆೋಕಯಿತು. ಮೌಲ್ಯಮನ ತಂಡವು ರಷಿರೋಮ
ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ, ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆ ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ
ಅಯೆೆಯದ ಎಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳ ಸೆಳಖಳಿಗೆ ಭೆೋಟ್ಟ ಕೆ ಟ್ಟುತು. ಇ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ತೆ ಂದರೆಖಳನುೀ
ಎದುರಿಸಬ್ೆೋಕಯಿತು:
಄) ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಮು ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿದಾರಿಂದ ಸೆಚ್ುುವರಿ ಭೆೋಟ್ಟಖಳು ಭತುಿ ದ ಯಣಿ
ಸಂಭಷಣೆಖಳನುೀ ಮಡಬ್ೆೋಕಯಿತು. ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಯವುದ್ೆೋ ದೃಢಿೋಔರಿಸಿದ
ಟ್ಟುಮು ಲ್ಬಯವಿಯಲ್ಲಲಿ ಭತುಿ ಄ರ್ೆೋಔ ೆೋಳೆ ಇ ತಯಹದ ರಮತೀಖಳು NHM/RKVY /
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

NHB ಭತುಿ ಆತಯ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಗಿ ರ್ರ್ಕಯಣಖಳಿಗೆ ಭಂಜ್ ರಖದ
಄ಜಿಾಖಳಗಿದಾವು.
ಅ)

ತುು

ವಿಳಸ

–

಄ರ್ೆೋಔ

ಪಲನುಬವಿಖಳು

ಸಂಯಚ್ರ್ೆ

ನಿಮಿಾಸಿದ

ಹಳಿುಖಳಲ್ಲಿ

ಸಿಸುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿ.
ಆ) ಕೆಲ್ವು ಪಲನುಬವಿಖಳು ವಿವಯಖಳನುೀ ಕೆ ಡಲ್ು ಭನಸಿಾಲ್ಿದ್ಧಯುವುದು ಄ಥ ಪ್ಲ್ಲಸುವ
ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಫಮಲ್ು ಮಡಲ್ು ಈದ್ಸಿೋನ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ತೆ ೋರಿದುಾ ಗೆ ೋಚ್ರಿಸಿತು.
ಇ) ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳನುೀ ಮಡಿದ ರೆೈತಯನುೀ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಸಲ್ಸೆಗಯಯ (ಟ್ಟುಮಡಿದ
಄ಥ ಆತರೆ) ಸಸಮದ್ಧಂದ ಖುಯುತ್ತಸಬ್ೆೋಕಯಿತು.
ಎಲಿ 18 ಜಿಲೆಿಖಳಿಂದ ಪಲನುಬವಿ ರೆೈತರಿಂದ ನಿದ್ಧಾಷು ರವೀವಳಿ ಮದರಿಮಲ್ಲಿ ದತಿಂಶವನುೀ
ಸಂಖರಹಿಸಲಯಿತು ಭತುಿ ಸಯಳ ಸಂಖಯವಸಿರೋಮ ತಂತರಖಳನುೀ ಈಯೋಗಿಸಿ ವಿವೆಿೋಷಿಸಲಯಿತು.
ಭೆೋಟ್ಟಮ ೆೋಳೆ ಔಂಡು ಫಂದ ತೆ ಂದರೆಖಳನುೀ ಕೆಳಔಂಡ ರಿೋತ್ತ ಶಭನಗೆ ಳಿಸಲಯಿತು:
಄)

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮು ಄ಸಿಿತವದಲ್ಲಿಯುವುದನುೀ ದೃಢಿೋಔರಿಸುವುದು.

ಅ)

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮು ಈಯೋಖದಲ್ಲಿಯುವುದನುೀ ದೃಢಿೋಔರಿಸುವುದು.

ಆ)

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ಸರಿಯಗಿ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿಯುವುದನುೀ ದೃಢಿೋಔರಿಸುವುದು.

ಇ) ಜ್ಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಅದ ಆತಯ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಖಳನುೀ ಭತುಿ ಔೃಷಿ ವಿಧನಖಳಲ್ಲಿ ಅದ ಫದಲವಣೆಖಳನುೀ
ಖಭನಿಸುವುದು.
ಈ)

ರೆೈತಯನುೀ

ಭತುಿ

಄ವಯ

ಔುಟುಂಫವನುೀ

ಭೆೋಟ್ಟ

ಮಡಿ

಄ವಯ

ರಿಸಿೆತ್ತ

ಸುಧಯಣೆಯಗಿಯುವುದನುೀ ಖಭನಿಸುವುದು.
ಉ) ರೆೈತಯು ರಿವಿೋಕ್ಷ್ಣೆಮ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಲ್ಬಯವಿದಾರೆ ರವೀವಳಿಮ ಮದರಿಮಲ್ಲಿ ವಿವಯಖಳನುೀ
ಸಂಖರಹಿಸುವುದು.
ಊ) ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮ ಕೆೋಂದ್ಧರೋಮ ಮೌಲ್ಯಮರ್ ತಂಡದ್ಧಂದ ಭಯುರಿಶೋಲ್ರ್ೆ
ಮಡಲ್ು ರೆೈತನ ಸಂಔಾ ವಿವಯಖಳನುೀ ಡೆಮುವುದು.
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ೠ) ಬ ಮಿಮ ಷೆನಿಔ ವಯವಷೆೆಮನುೀ (GPS) ಈಯೋಗಿಸಿ ಗಟಔದ ಭೌಗೆ ೋಳಿಔ ಷೆನವನುೀ
ಖುಯುತ್ತಸಿ ಫರೆದುಕೆ ಳುುವುದು.
ಎ) ಕೆಲ್ವು ಸಂದಬಾಖಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಄ಸಿಿತವವನುೀ ಭತುಿ ಄ಳತೆಮನುೀ ಭಯುರಿಶೋಲ್ರ್ೆಗಗಿ
ಖ ಖಲ್ ಄ತ್ಾ ಄ಪಿಿಕೆೋಷನ್ ಈಯೋಗಿಸಿ ಭಯುರಿಶೋಲ್ರ್ೆ ಮಡುವುದು.
ದತಿಂಶ

ರವೀವಳಿಮ

ಮದರಿಮಲ್ಲಿ

ಮಹಿತ್ತಮನುೀ

ಸಂಖರಹಿಸುವುದಕೆೆ

ಭುಂಚ್ೆ

಄ಂತ್ತಭಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಪಲನುಬವಿ ರೆೈತಯನುೀ ದ ಯಣಿಮ ಭ ಲ್ಔ ಸಂಕ್ರಾಸಲಯಿತು. ಬ್ೆಳೆಮ
ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಭತುಿ ಹ ಡಿಕೆಮ ಫಗೆೆ ದ್ೆ ರೆತ ಮಹಿತ್ತಮನುೀ

ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಸ ೆಲ್ದ ವಯತಯಸಖಳು

ಆಯುವುದನುೀ ಖಭನಿಸಲ್ು ಕೆ ೋಷುಔ ಯ ದಲ್ಲಿ ಟ್ಟುಮಡಲಯಿತು. ಸಗೆೋರ್ದಯ

ವಯತಯಸಖಳನುೀ

ಖಭನಿಸಿದ್ಖ, ಅ ರಿೋತ್ತಮ ರೆೈತಯನುೀ ಭತೆಿ ಸಂಕ್ರಾಸಿ ಷಧಯದಷುು ಸರಿಯದ ಮಹಿತ್ತಮನುೀ
ಡೆಮಲ್ು ರಮತ್ತೀಸಲಯಿತು.
ರ್ಲ್ುೆ ವಷಾಖಳ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ಖಣನಿೋಮ ಷಧರ್ೆಮನುೀ ಮಡಿದುಾ, ಷಧರ್ೆಖಳ ಮೌಲ್ಯಮನ
ಭತುಿ ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಅಗಿಯುವ ಖುಣತಮಔ ಸುಧಯಣೆಖಳ ರಿಣಭಖಳ ಮೌಲ್ಯಮನದ
಄ಖತಯತೆ ಕಣುತಿದ್ೆ. ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಮನವು ಄ನುಶಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಯಣೆ ತಯಲ್ು ಭತುಿ ರೆೈತಯ
ಭಟುದಲ್ಲಿ, ಄ದಯಲ್ ಿ ರಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಔೃಷಿ-ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ತರಔ-ಣಿಜ್ಯಔ ಭತುಿ ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧಯತೆಮ
ಯವುದ್ದಯ

ಸಂಫಂಧಿತ,

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ

ರಿಣಭಔತವವನುೀ

ಸುಧರಿಸಲ್ು

಄ಖತಯದ

ಮಖಾ ತ್ತದುಾಡಿಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸುವುದಯಲ್ಲಿ ಸಸಮಖುತಿದ್ೆ. ಮೌಲ್ಯಮರ್ೆಮು

ಆನ ೀ ಂದು ಸೆಜೆು ಭುಂದ್ೆ ಸೆ ೋಗಿ, ತಂತ್ತರಔ, ಣಿಜ್ಯಔ ಭತುಿ ಅರ್ಥಾಔ ಄ಂಶಖಳ ದಕ್ಷ್ತೆಮ ಖುಣಭಟುದ
ವಿಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇ ಎಯಡು ಸಕಾಯದ್ಧಂದ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಸಸಮಧನವಿಲ್ಿದ್ೆ ಯಚ್ಚತದ
ಖಸಗಿ ರಮತೀದ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸುತಿದ್ೆ.
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ, ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆ ಭತುಿ
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಭ ಲ್ಔ ಷೆಪಿಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ
ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡಲ್ು ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಆವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಗಿತುಿ. ಇ
ಮೌಲ್ಯಮನವು ಭ ಯು ವಿವಿಧ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ತಂತ್ತರಔ ಭತುಿ ಣಿಜ್ಯಔ ಕಮಾಷಧಯತೆ, ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧಯತೆ

ಭತುಿ

ತುಲ್ರ್ತಮಔ

಄ನುಔ ಲ್ಖಳು ಭತುಿ ಄ರ್ನುಔ ಲ್ಖಳ

಄ಧಯಮನವನುೀ

ಳಗೆ ಂಡಿತುಿ. ಇ ಄ಧಯಮನವು, ಭೌತ್ತಔ ಭತುಿ ಷಮಜಿಔ ಖುರಿಖಳನುೀ ಷಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಅಡಳಿತ ಭತುಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಷಮಜಿಔ ವಲ್ಮಖಳ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮ
಄ಧಯಮನವನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿದ್ಧಾತು.
ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳ ರಕಯ ಸಂಖರಹಿಸಿದ ದತಿಂಶದ ವಿವೆಿೋಷಣೆಮ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ಇ
ವಯದ್ಧಮನುೀ ಸಿದಿಡಿಸಲಗಿದ್ೆ.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ
1.ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೆೀಶ
ಮದರಿಖಳ ಅಯೆೆಮು ಎಲಿ 18 ಜಿಲೆಿಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿದ್ೆ. ಇ ಜಿಲೆಿಖಳು ರಜ್ಯದ 9 ಔೃಷಿ
ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಫಯುತಿೆ. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಳಗೆ ಂಡ ಪಲನುಬವಿಖಳು, ಜಿಲೆಿಖಳು ಭತುಿ ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳ ವಿವಯಖಳು
ಕೆಳಗಿನಂತ್ತೆ:
ವಲ್ಯ

ಕೃಷಿ ಹರ್ಭನ ವಲ್ಯ

ಜಿಲ್ೆಿ

ಫಲ್ನುಭವಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ
NHM RKVY

1

ಅಗೆೀೋಮ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ ಔಲ್ಫುಯಗಿ

2

ಅಗೆೀೋಮ ಣ ವಲ್ಮ

ಔಲ್ಫುಯಗಿ

1

3

ಈತಿಯ ಣ ವಲ್ಮ

2
1

4

ಭಧಯಭಖದ ಣ ವಲ್ಮ

ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ
ವಿಜ್ಮುಯ
ಬ್ೆಳಗವಿ-಄ಥಣಿ
ಚ್ಚತರದುಖಾ

5

6

ೂವಾ ಒಣ ವಲ್ಮ

ದಕ್ಷಿಣ ಣ ವಲ್ಮ

1

2

2
1
1
1
1

2

1
1
2

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ
ಕೆ ೋಲಯ
ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ

4
3
1

4
3
1

12
2
5

ರಭನಖಯ
ತುಭಔ ಯು-ಖುಬಿಬ

1
1

1
1

3
2

ಮೆೈಸ ಯು

1

1

ಭಂಡಯ

1

1

ದ್ವಣಗೆರೆ
ಸಸನ-಄ಯಸಿೋಕೆರೆ
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ

ತುಭಔ ಯು-ಔುಣಿಖಲ್
ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ
ಸಸನ-ಬ್ೆೋಲ್ ಯು
ಶವಮಖೆ

1
1
1

ಈತಿಯ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ

ಸೆೋರಿ
ಬ್ೆಳಗವಿ-ಬ್ೆೈಲ್ಸೆ ಂಖಲ್

1
2

9

ಬ್ೆಟು ವಲ್ಮ

ಬ್ೆಳಗವಿ-ಖರ್ುಯ

1

10

ಔರವಳಿ ವಲ್ಮ
ಒಟುು

7
8

ದಕ್ಷಿಣ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ

ಖ್ಸಗಿ

27

6

1

1
1
1
1
1

2

27

34

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

2. ಭದರಿಗಳ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ
ಕನಯಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಕೃಷಿ ಹರ್ಭನ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ
ಮತ್ುತ ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದರಿಗಳ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಕೃಷಿ ಹರ್ಭನ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭದರಿಗಳ ಹಾಂಚ್ಚಕೆ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಔರ್ಾಟಔದಲ್ಲಿ ರಸುಿತ ಆಯುವ ಟುು 10 ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ ಮದರಿಖಳನುೀ 9
ವಲ್ಮಖಳಿಂದ ಡೆಮಲಯಿತು.
಄. ಮೆೈಸ ಯು, ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ, ಸಸನ ಭತುಿ ಭಂಡಯ ಜಿಲೆಿಖಳರ್ೆ ೀಳಗೆ ಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಫದಲವಣೆ
ವಲ್ಮ ಭತುಿ ದಕ್ಷಿಣ ಣವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ರೆೈತಯ ಭುಔಿ ಫಮಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ
ಬ್ೆಳೆಮುತಿರೆ.

ಅದಾರಿಂದ,

ತಯಕರಿ

ಬ್ೆಳೆಖಳ

ಸಸಿಖಳನುೀ

ಈತುದ್ಧಸಲ್ು

ಸಸಯಟ್ಟಕೆ

ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳಿಗೆ ಈತಿಭ ಷದಯತೆಯಿದ್ೆ.
ಅ. ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಭತುಿ ಗರಮಿೋಣ, ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಭತುಿ ರಭನಖಯ ಜಿಲೆಿಖಳು ಭತುಿ ತುಭಔ ಯು
ಜಿಲೆಿಮ ಭಖವನುೀ ಳಗೆ ಂಡ ೂವಾ ಣ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ ುಷು ಭತುಿ ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ
ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮ ತಂತ್ತರಔತೆಮು ಲ್ಬಯವಿದ್ೆ. ಇ ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ 1992 ರಿಂದ ಎಯಡು ದಶಔಖಳಷುು
ಕಲ್ದ ಫಳಕೆಯಿಂದ ಸವದ್ೆೋಶೋಔೃತದ ತಂತ್ತರಔತೆಮು ಲ್ಬಯವಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ
ಔೃಷಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಈತುದರ್ೆ, ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ಭತುಿ ಮರಟ ವಯವಷೆೆಖಳ ಷೆೋೆ ದಗಿಸುವವಯ
ಷೌಲ್ಬಯವಿದ್ೆ.
ಆ. ಔಬಿಬನ ಅರ್ಥಾಔತೆಮು ರಧನಗಿಯುವ ಬ್ೆಳಗವಿ ಭತುಿ ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ ಜಿಲೆಿಖಳನುೀ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ,
ದ್ವಣಗೆರೆ, ಚ್ಚತರದುಖಾ, ಸೆೋರಿ, ಬ್ೆಳಗವಿ, ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ, ವಿಜ್ಮುಯ ಭತುಿ ಔಲ್ುಬಗಿಾ
ಜಿಲೆಿಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡ ಭಧಯಭಖದ ಣವಲ್ಮ ಭತುಿ ಈತಿಯದ ಎಲಿ ಔೃಷಿ ಹಮನ
ವಲ್ಮಖಳು ರಧನಗಿ ಅಸಯ ಧನಯಖಳು ಭತುಿ ದ್ಧವದಳ ಧನಯಖಳ ಅಧರಿತ ಔೃಷಿ
ಅರ್ಥಾಔತೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧೆ. ಇ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ತಂತರಜ್ಞನದ ಭತುಿ ಷೆೋೆ ದಗಿಸುವವಯ ಕೆ ಯತೆ
ಔಂಡುಫಯುತಿದ್ೆ.

಄ದಔ ೆ

ಸೆಚ್ುಗಿ,

ರೆೈತಯು

ದುಬ್ರಿಯದ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ

ನಿಮಿಾಸಲ್ು

಄ಖತಯದ ಹ ಡಿಕೆಖಳನುೀ ಸಜ್ುುಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಔಷುಡುತಿರೆ. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ ತಯಕರಿ
ಭತುಿ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡಫಹುದ್ದಯ
ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
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಄ದು ಄ಪ್ಮಕರಿ ರಿಸಿೆತ್ತಮನುೀ

ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಅಧ್ಯಯನ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಳೆದ ಆಯದ ರ್ಷಿಯಕ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಫೆಳೆಗಳ ವಿಸಿತೀಣಯ
(ಸೆಕೆುೋಯುಖಳಲ್ಲಿ)
ಜಿಲ್ೆಿಗಳು
ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು – ನ
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು – ಗರ
ಬ್ೆಳಗವಿ
ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ
ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ

ಆಲ್ೂಗಡೆೆ

ಟೊಭಯಟೊ

ಹುರಳಿ

ಬದನೆ

ಮೆಣಸಿನಕಯ

ಕೊೀಸು

117
1343
5036
344
2598

487
1141
1668
3821
1502
2170

419
1243
149
362
1457

791
258
269
2658
52
613

1959
112
475
4486
527
104

202
391
2327
314
506

ಚ್ಚತರದುಖಾ
ದ್ವಣಗೆರೆ
ಸಸನ
ಸೆೋರಿ
ಔಲ್ಫುಯಗಿ
ಕೆ ೋಲಯ
ಭಂಡಯ

23
56
18561
33
3545
90

874
2129
1598
2651
479
5034
4156

13
91
593
4
10
1253
1540

447
215
597
536
387
252
1328

1098
887
1667
8322
1325
934
650

22
77
668
1046
2
329
291

ಮೆೈಸ ಯು
ರಭನಖಯ
ಶವಮಖೆ
ತುಭಔ ಯು
ವಿಜ್ಮುಯ

119
4
1
24
-

3848
736
101
1571
1010

352
11
12
209
-

978
117
17
379
942

1410
485
189
2023
1868

329
6
2
2

ಆಧರ: DES: Karnataka Fully Revised Estimates 2014-15

ಮೆೋಲೆ ರ್ೆ ೋಡಿದಂತೆ, ಬ್ೆಳಗವಿ, ಸಸನ, ಕೆ ೋಲಯ, ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ, ಮೆೈಸ ಯು, ಭಂಡಯ,
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ ಭತುಿ ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ ಜಿಲೆಿಖಳು ರಧನ ತಯಕರಿ ಈತುದರ್ ಜಿಲೆಿಖಳು.
಄ಂತಯರಷಿರೋಮ ುಷು ಹರಜ್ು ಕೆೋಂದರ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಆವಯ ರಕಯ 150 ರ್ೆ ೋಂದ್ಯಿತ ುಷು
ಬ್ೆಳೆಗಯಯು ರತ್ತ ದ್ಧನ ುಷುಖಳ ಹರಜಿನಲ್ಲಿ ಭಗಿಯಖುತಿರೆ.

3.ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ
A. ವಿಸತರ
2010-11 ಯಲ್ಲಿ 11 ಮದರಿಖಳನುೀ, 2011-12 ಭತುಿ 2012-13 ಯಲ್ಲಿ ತಲ 8 ಮದರಿಖಳನುೀ
ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು. ಮದರಿಖಳು 22 ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು,
3 ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಭತುಿ

2 ಔಲ್ುಿ ಖ ಟ ಸೆ ಂದ್ಧದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿದ್ಧಾತು. ವಿವಯಖಳು ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತೆ:
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಕೊೀಷುಕ- 13: NHM ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಷಯರ್ರು, ಸಾಂರಚನೆರ್ರು ಭದರಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ
ವಷಯ

NVPTS
ಒಟುು

STS

ಭದರಿ

ಒಟುು

ಒಟುು

SGS

ಭದರಿ

ಒಟುು

ಭದರಿ

ಒಟುು

ಭದರಿ

2010-11
2011-12
2012-13

107
199
265

11
5
6

9
132
76

0
1
2

31
52
34

0
2
0

147
383
375

11
8
8

ಒಟುು

571

22

217

3

117

2

905

27

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಟುು 27 ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ, ವೆೋ. 85 ಯಷುು ಷಮನಯ ವಖಾದವಯು ಭತುಿ ವೆೋ. 15 ಯಷುು ರಿಶಷು
ಜತ್ತ/ ವಖಾಕೆೆ ಷೆೋರಿದಾಯು.

B. ನಿರಾಂತ್ರತ್ೆ
ಭೆೋಟ್ಟಮ ದ್ಧನ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ಸಿಿತವ ಭತುಿ ಖುಣಭಟುದತಿ ಸೆಚ್ುು ಅದಯತೆ ಕೆ ಡಲಯಿತು.
ಜೆ ತೆಗೆ, ಬ್ೆಳೆ ಔೃಷಿ ಕಮಾಔರಭದ ನಿಯಂತಯತೆಮ ಫಗೆೆ ಅದಯತೆ ನಿೋಡಲಯಿತು. ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔವು
ಟುು 22 ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋ. 41ಯಷುು ಈತಿಭ
ನಿವಾಹಣೆಯಂದ್ಧಗೆ ಕ್ರರಯತಮಔಗಿದುಾದನುೀ ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ. ವೆೋ. 18 ಯಷುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಯಔ
ರಿಪ್ೆೋರಿಮ ಄ಖತಯತೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದಾವು. ವೆೋ. 41ಯಷುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಕೆೈಬಿಡಲಗಿತುಿ. ಈಳಿದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ ಕೆಲ್ವಕೆೆ ಯಔ ರಿಪ್ೆೋರಿಮ ಄ಖತಯತೆ ಄ಥ ಕೆಲ್ವನುೀ ಕೆೈಬಿಡಲಗಿದಾವು.
ಕೊೀಷುಕ-14: ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಅಸಿತತ್ವ ಮತ್ುತ ನಿವಯಹಣೆ
(ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ವಷಯ
ಉತ್ತಮ ನಿವಯಹಣೆ
ರಿೆೀರಿಯ
ಕೆೈಬಿಡಲ್ದವು
ಅಗತ್ಯತ್ೆ
ಒಟುು

NVPTS
ಸಂಖೆಯ
9
4
9
22

STS
ವೆೋಔಡ
41
18
41
100

ಸಂಖೆಯ
0
1
2
3

ಒಟುು

SGS
ವೆೋಔಡ
0
33
67
100

ಸಂಖೆಯ
0
2
0
2

ವೆೋಔಡ
0
100
0
100

ಸಂಖೆಯ
9
7
11
27

ವೆೋಔಡ
33
26
41
100

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

1. ಈತಿಭಗಿ ನಿವಾಹಣೆಯಗಿಯುವ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ರಧನಗಿ ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ, ಬ್ೆಳಗವಿ,
ಮೆೈಸ ಯು, ಭಂಡಯ, ಸಸನ ಭತುಿ ತುಭಔ ಯು ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಔಂಡು ಫಂದ್ಧದುಾ ಂದು
ಅಸಕ್ರಿದ್ಮಔ ವಿಷಮ. ಕೆೈಬಿಡಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಸೆಚ್ುಗಿ ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ, ಔಲ್ುಬಗಿಾ, ಕೆ ೋಲಯ
ಭತುಿ ಸೆೋರಿ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಔಂಡು ಫಂದವು.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

C. ಯೆೈತ್ರಿಗೆ ಗರಹಿಕೆಮದ ವಿರ್ದಾಂಶಗಳು/ ಸಮಸೆಯಗಳು
ರೆೈತಯು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಄ರ್ೆೋಔ ವಿದ್ಂಶಖಳನುೀ ಕೆಳಗಿನ
ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ. ಗಳಿಯಿಂದ ನಷು ಭತುಿ ನಂತಯದಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ ಄ಲ್ಬಯತೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ
ಕೆೈಬಿಡುವುದಕೆೆ ಭುಕಯ ಕಯಣಖಳು ಎಂದು ದತಿಂಶವು ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ-15: ಯ. ತ್ೊೀ. ಮ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರ್ದಾಂಶಗಳನುನ ವರದ ಭಡಿದ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ
ವಿರ್ದಾಂಶ

NVPTS

STS

SGS

ಒಟುು

ವೆೋಔಡ

ಗಳಿಯಾಂದ ಹನಿ

10

1

2

13

48

ಯೊೀಗಗಳು

6

0

0

6

22

ಕೀಟಗಳು

7

0

0

7

26

ವಿದುಯತ್ ಸಮಸೆಯ

10

1

0

11

41

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ನಿಯಂತಯತೆಮ ಫಗೆೆ ರೆೈತಯ ವಖಾಖಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಔಂಡ ದತಿಂಶವು ಲ್ಬಯಯಿತು.
ಕೊೀಷುಕ -16: ಯ. ತ್ೊೀ. ಮ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆಯನುನ ಕೆೈಬಿಟು ಯೆೈತ್ರ ವಗಯಗಳು (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ವಗಯ

ಒಟುು

ಕೆೈಬಿಡಲ್ದವು

ಹನಿಮದವು

ಉತ್ತಮ ನಿವಯಹಣೆ

ಅತಿಸಣಣ ಯೆೈತ್ರು

3

1

-

2

ಸಣಣ ಯೆೈತ್ರು

19

7

5

7

ದೊಡೆ ಯೆೈತ್ರು

5

3

2

-

Total

27

11

7

9

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

D. ಅಹಯತ್ೆ
ಎಲಿ ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಮನದಂಡದಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಷುಡಿಸಿಯುವಂತೆ ಸಸಮಧನಕೆೆ
಄ಹಾರಗಿದಾಯು. ರಭುಕ ಄ಖತಯತೆಯದ ಸವಂತ ಜ್ಮಿೋನನುೀ ರತ್ತಯಫಬಯ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು.

E. ವಿದಯಹಯತ್ೆ
ಎಲಿ ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಄ಕ್ಷ್ಯಸಿರಗಿದಾಯು ಭತುಿ ಄ವಯಲ್ಲಿ ವೆೋ. 22 ರೆೈತಯು ದವಿೋಧಯರಗಿದಾಯು.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

F. ಜಮೀನಿನ ವಿಸಿತೀಣಯ ಮತ್ುತ ಕೌಟುಾಂಬಿಕ ಕೂಲ್ಲ ಉಪ್ಯೀಗ
ಆಫಬಯು ದ್ೆ ಡಡ ರೆೈತಯನುೀ ಬಿಟುರೆ ಈಳಿದ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸುಮಯು ಭ ಯು ಎಔರೆ ಜ್ಮಿೋನನುೀ
ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು. ಔುಟುಂಫದ್ಧಂದ ಔನಿಷು ಆಫಬಯು ಜ್ಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಡುತ್ತಿಯುವುದನುೀ ಖಭನಿಸಲಯಿತು.

G. ನಿೀಯವರಿ
ಟುು 27 ರೆೈತಯಲ್ಲಿ, 26 ಪಲನುಬವಿಖಳು ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳನುೀ ಈಯೋಗಿಸಿದಾಯು ಭತುಿ ಫಬ
ಪಲನುಬವಿ ತೆರೆದ ಭವಿಮನುೀ ಈಯೋಗಿಸುತ್ತಿದಾನುೀ ಖಭನಿಸಲಯಿತು. 7 ಜ್ನ ರೆೈತಯು ಸೆಚ್ುುವರಿ
ನಿೋರಿನ ಭ ಲ್ಕೆಗಿ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ದಿತ್ತಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು.

H. ಆದಯತ್ ಫೆಳೆ
ಮದರಿಖಳ ಄ಧಯಮನದ್ಧಂದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ರಧನಗಿ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳ
ಈತುದರ್ೆಗೆ ಫಳಸಿಯುವುದನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ-17: ಯ. ತ್ೊೀ. ಅ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಯತ್ ಫೆಳೆಗಳು (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ಸಾಂರಚನೆಗಳು

ಒಟುು

ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ

ತ್ರಕರಿ

ಪ್ುಷ

NVPTS
STS

22
2

2
2

8
-

9
1

SGS

3

1

1

-

ಒಟುು

27

5

9

10

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ
ಮೂರು ಫಲ್ನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನುನ ಸಾಂಗರಹಿಸಲ್ು ಸಧ್ಯರ್ಗಿಲ್ಿ

I.ಯೀಜನೆಯ ಬಗೊ ಅರಿವು
ಟುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋ. 71 ರೆೈತಯು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಫಗೆೆ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಯಿಂದ ಭತುಿ
ವೆೋ. 29 ರೆೈತಯು ಆತರೆ ರೆೈತಯು, ರ್ೆರೆಮವಯು ಭತುಿ ತಾತ್ತರಕೆಖಳಿಂದ ತ್ತಳಿದರೆಂದು ದತಿಂಶವು
ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

J. ಯೀಜನೆಯ ಜರಿ
ಟುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋ. 77 ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ತಯಯಔಯು ಟನ್ಾ ಕ್ರೋ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ
ನಿಮಿಾಸಿದಯು. ಫಹಳಷುು ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭತುಿ ಔಲ್ುಿ ಖ ಟದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ರೆೈತರೆೋ ನುರಿತ ಔ ಲ್ಲ ಕಮಿಾಔಯನುೀ ಫಳಸಿ ನಿಮಿಾಸಿದಾಯು.

K. ಅನುಕೂಲ್ಕರ ಅಾಂಶಗಳು – ಯೀಜನೆ ಕಯಯಗತ್ ಭಡುವುದಕೆೆ ಮುನನ ತ್ರಫೆೀತಿ
ಕೆೋವಲ್ ರ್ಲ್ುೆ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಯೋಜ್ರ್ೆ ಕಮಾಖತ ಮಡುವುದಕೆೆ ಭುನೀ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ
ಡೆದ್ಧಯುವುದ್ಗಿ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿದಯು ಭತುಿ ಄ವಯಲ್ಲಿ ಫಹುತೆೋಔಯು ಕೆೋವಲ್ ಂದ್ೆೋ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ
ಡೆದ್ಧಯುತಿರೆ. ಫಬ ಪಲನುಬವಿ ಮತರ ಄ಧಯಮನ ರಸ ಮಡಿದ ವಿಷಮ ತ್ತಳಿಸಿದ. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ಖುಣತಮಔ ಄ಂಶಖಳ ಫಗೆೆ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ ಕೆ ಯತೆಮು ರೆೈತಯು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುವನುೀ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸುವ
ತಯಯಔಯ ಸಲ್ಸೆಖಳನುೀ ಪಿುಕೆ ಳುಲ್ು ಕಯಣಯಿತೆಂದು ಭಸಖುತಿದ್ೆ. ಅದರೆ ಅನಂತಯ,
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಎತಿಯ, ಪ್ೆೈುಖಳ ಯಸ/ ಗೆೋಜ್ು ಭತುಿ ಈಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ನ ಸಮನ ಖುಣಭಟುದ
ಸಭಷೆಯಖಳು ಔಂಡುಫಂದವು.

L.ಸಾಂರಚನೆಗಳ ವಿಸಿತೀಣಯ ಮತ್ುತ ರ್ೆಚಿ
ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಖಳಿಂದ ಸಂಖರಹಿಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಭತುಿ ೆಚ್ು ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತೆ:
ಕೊೀಷುಕ-18: ಯ. ತ್ೊೀ. ಅ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಭಡಿದ ಭದರಿಗಳ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಸಯಸರಿ ಒಟುು ವಿಸಿತೀಣಯ
ಮತ್ುತ ರ್ೆಚಿ
ಸಾಂರಚನೆಗಳು
NVPTS
STS
SGS

ವಿಸಿತೀಣಯ
20573
3000
1815

ಒಟುು

ಸಯಸರಿ

ಸಯಸರಿ

ಸಯಸರಿ ಒಟುು ರ್ೆಚಿ

ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ರ್ೆಚಿ

(ಒಟುು ರ್ೆಚಿ/ ಒಟುು ವಿಸಿತೀಣಯ)

146.23
10.00
6.03

1083
1000
908

700
333
350

7.70
3.33
3.02

ಗಮನಿಸಿ: ವಿಸಿಿೋಣಾ ಚ್. ಮಿೋ. ಖಳಲ್ಲಿ, ಟುು ೆಚ್ು ಯ . ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಲ್ಲಿ, ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಚ್. ಮಿೋ. ಖಳಲ್ಲಿ, ಸರಸರಿ ೆಚ್ು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ
ಯ . ಖಳಲ್ಲಿ, ಸರಸರಿ ಟುು ೆಚ್ು ಯ . ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಲ್ಲಿ
ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ ವಿವೆಿೋಷಣೆ

ಸಂಖರಹಿಸಿದ ದತಿಂಶದ್ಧಂದ ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮ ೆಚ್ು
ಖರಿಷು ರತ್ತ ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ಗೆ ಯ . 945 ಆಯುವುದು ತ್ತಳಿಯಿತು. ಅದರೆ, ಪಲನುಬವಿಖಳು ವಯದ್ಧ
ಮಡಿಯುವಂತೆ ನಿಮಾಣದ ಸರಸರಿ ೆಚ್ುವು ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಗೆ
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ರತ್ತ ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ಗೆ ಯ . 700, ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಗೆ ಯ . 333 ಭತುಿ ಔಲ್ುಿ
ಖ ಟದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಗೆ ಯ . 350 ಆದಾವು. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ
಄ನುಶಾನದ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿವೆೋಷಣಖಳು ಆಲ್ಿದಾರಿಂದ ಇ ವಯತಯಸಖಳನುೀ ಖಭನಿಸಫಹುದು.

M. ಬಾಂಡರ್ಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ರೆೈತಯು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸುವಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಹ ಡಿಕೆಮ ಫಗೆೆ ಬ್ೆೋರೆ ಄ಧಯಮನವನುೀ
ಮಡಲಯಿತು ಭತುಿ ರೆೈತಯು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಬ್ೆೋಯ ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾಖಳ
ಷೌಲ್ಬಯಖಳಿಖ

ಹ ಡಿಕೆ ಮಡಿದ ವಿಚ್ಯ ಖಭನಕೆೆ ಫಂದ್ಧತು. ಅದಾರಿಂದ, ಹ ಡಿಕೆಮ ವಿವೆಿೋಷಣೆಮಲ್ಲಿ,

ರೆೈತಯು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಮ ಅಯಂಬದ್ಧಂದ ಮಡಿದ ಟುು ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ರಿಖಣಿಸಲಯಿತು.
ನಂತಯ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಮ ಸಮನತೆಗಗಿ, ಹ ಡಿಕೆಮ ಄ಂತ್ತಭ ಮತಿವನುೀ ಎಔರೆಮ (4000 ಚ್. ಮಿೋ.)
ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ಲೆಔೆಸಔಲಯಿತು. ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಎಔರೆಯು ಲೆಔೆವು ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧಯತೆಮ ಫಗೆೆ
ರೆೈತರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲ್ು ಭತುಿ ರೆೈತಯ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಸಮಖುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ- 19: ಯ. ತ್ೊೀ. ಅ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಯಸರಿ ವಿಸಿತೀಣಯ, ಸಹಯಧ್ನ ಮತ್ುತ ನಿವವಳ ಎಕಯೆರ್ರು
ಸಾಂರಚನೆಗಳ ರ್ೆಚಿ
(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಂರಚನೆ
NVPTS
STS
SGS

ಎಕಯೆಗೆ

ಎಕಯೆಗೆ ಇತ್ರ

ಎಕಯೆಗೆ ಒಟುು

ಎಕಯೆಗೆ

ಎಕಯೆಗೆ ನಿವವಳ

ಸಾಂರಚನೆಯ ರ್ೆಚಿ

ರ್ೆಚಿಗಳು

ರ್ೆಚಿ

ಸಹಯಧ್ನ

28.44
24.00
16.40

9.57
6.42

38.01
24.00
22.82

17.77
12.00
8.20

ರ್ೆಚಿ
20.24
12.00
14.82

ಗಮನಿಸಿ: ರತ್ತ ಎಔರೆಗೆ ೆಚ್ು – ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ಫಭುಾಲ್ – (ರತ್ತ ಗಟಔದ ಟುು ೆಚ್ು ÷ ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ (ಚ್. ಮಿೋ.) × 4000
ಚ್. ಮಿೋ.)
SGS ಭತುಿ STSಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ, ಕ್ೆೋತರ ದತಿಂಶವು ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುದ ಮನದಂದಕ್ರೆಂತ

ಔಡಿಮೆಯಿಯುವುದನುೀ ತೆ ೋರಿಸಿದ್ೆ. ಅದರೆ,

SGS ಭತುಿ STSಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಅರ್ಥಾಔ ವಿವೆಿೋಷಣೆಗೆ ಭತುಿ ಹ ಡಿಕೆಮ

ಕಮಾಷಧಯತೆಗೆ ನಿಜ್ದ ೆಚ್ುದ ಮನದಂಡವನುೀ ಫಳಸಲಗಿದ್ೆ.
ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

N. ನಿೀಯವರಿ ಮೂಲ್ಗಳು
ಎಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಕೆ ಳೆ ಭವಿಮ ಭ ಲ್ಔ ಄ಥ ತೆರೆದ ಭವಿಮ ನಿೋರವರಿ
ಭ ಲ್ವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು. ಅದರೆ ಕೆಲ್ವು ಪಲನುಬವಿಖಳು ನಿೋರವರಿಗೆ ಷಔಷುು ನಿೋಯನುೀ ಡೆಮಲ್ು
ಸೆ ಸ ಕೆ ಳೆ ಭವಿಮನುೀ ಕೆ ರೆದು ನಿೋರಿನ ಭ ಲ್ವನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಕೊೀಷುಕ-20: ಯ. ತ್ೊೀ. ಅ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋಯವರಿ ಮೂಲ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಪ್ದಧತಿಗಳು (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ಮತ್ುತ ಘಟಕದ ಸಯಸರಿರ್ೆಚಿ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಂರಚನೆಗಳು

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಕೊಳರ್ೆ ಬವಿಗಳು

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಹನಿ/ ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೀಯವರಿ ಪ್ದಧತಿ

ಇರುವುದು

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

ಇರುವುದು

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

13
3
1
17

6
1
7

3.17
3
-

9
3
1
13

10
1
11

0.62
0.10
-

NVPTS
STS
SGS
ಒಟುು

ಗಮನಿಸಿ: 27 ಮದರಿಖಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ 3 ಪಲನುಬವಿಖಳ ಭವಿಖಳ ವಿವಯವನುೀ ಸಂಖರಹಿಸಲಖಲ್ಲಲಿ.
ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

O. ಹನಿ ನಿೀಯವರಿ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ು ಔಡಿಮೆಯಿದಾ ಔಡೆ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ದಿತ್ತಮ ೆಚ್ುವನುೀ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಷೆೋರಿಸದ್ೆ ಆಯುವುದನುೀ ಖಭನಿಸಲಯಿತು. ಮೆೋಲೆ ಕೆ ಟ್ಟುಯುವ ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ
ನಿೋರವರಿಗೆ ಮಡಿದ ೆಚ್ುವನುೀ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.

P. ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ ಮತ್ುತ ಉಪ್ಕರಣಗಳು
ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ ಆಫಬಯು ಪಲನುಬವಿಖಳು ಮತರ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ದಿತ್ತಮನುೀ
಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು. ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮ ಔೃಷಿಮ 16 ಪಲನುಬವಿಖಳು ಮತರ ಕ್ರೋಟರ್ಶಔಖಳನುೀ
ಸಿಂಡಿಸಲ್ು ಷೆರೋಮರ್ ಖಳನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು.
ಕೊೀಷುಕ -21: ಯ. ತ್ೊೀ. ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯಿಗೆ ಮತ್ುತ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಭಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
(ರತ್ತ ಗಟಔಕೆೆ ಯ . ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಂರಚನೆಗಳು

ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ

ಸೆರೀಯರ್ ಗಳು

ಹೊಸದು (ಸಾಂಖ್ೆಯ)

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

ಹೊಸದು (ಸಾಂಖ್ೆಯ)

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

2
-

1.75
-

16
1

0.29
0.05

NVPTS
STS
SGS
ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

Q. ಸಹಯಧ್ನ/ ಉತ್ೆತೀಜಕ
ಪಲನಬವಿಖಳು ಡೆದ ಸರಸರಿ ಸಸಮಧನದ ರಮಣವನುೀ ಕೆ ೋಷುಔ 19 ಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

R. ಫಯಾಂಕ್ ಸಲ್
ಔುತ ಹಲ್ಕರಿಯಗಿ 27 ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ೆೋ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆೆ ಬ್ಯಂಕ್
ಷಲ್ವನುೀ ಡೆದ್ಧದಾಯು ಭತುಿ ಄ವರಿಂದ ಡೆದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮಂತೆ ರತ್ತಯಫಬಯ ಷಲ್ವನುೀ ಭಯುಪ್ವತ್ತ
ಮಡಿ ಬ್ಯಂಕ್ರನ ಬ್ಧಯತೆಖಳನುೀ ಚ್ುಔಿಮಡಿದಾಯು. ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔವು ನಿವವಳ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ದ
ವಿವಯವನುೀ (ಸಸಮಧನವನುೀ ಸರಿಸೆ ಂದ್ಧಸಿ) ನಿೋಡುತಿದ್ೆ. ನಿಜ್ದ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ದ ಮತಿವು ಸೆಚ್ಚುದುಾ
ಸಸಮಧನವು ಕೆ ರ್ೆಗೆ ಜ್ಮ ಅಖುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ -22: ಯ. ತ್ೊೀ. ಅ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಗಳು (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಲ್ಗರರ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಸಯಸರಿ ನಿವವಳ ಫಯಾಂಕ್ ಸಲ್ ಮರುವತಿ ವಷಯಗಳು ಗಭಯಕಲ್
NVPTS
STS
SGS

6
1

5.88
1.80

6
5

1
-

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

S. ಅನುಷ್ಠನ
ಕೆಲ್ವು ಄ಷಧಯಣ ಸಂದಬಾಖಳಲ್ಲಿ ಭ ಯು ತ್ತಂಖಳವರೆಗೆ ವಿಸಿರಿಸಿದಾನುೀ ಬಿಟುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ
ನಿಮಿಾಸಲ್ು ಄ಂದ್ಜ್ು ಎಯಡು ತ್ತಂಖಳು ಬ್ೆೋಕಯಿತು ಎಂದು ಖಭನಿಸಲಯಿತು.

T. ಯ. ತ್ೊೀ. ಅ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಯಣ ಭನದಾಂಡದ ಲ್ನೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ತಂತ್ತರಔ

ವಿವೆೋಷಣೆಖಳಿಗೆ

಄ನುಖುಣಗಿ

2013-14 ಯಲ್ಲಿ ಮತರ ನಿದ್ಧಾಷುಡಿಸಿಯುವ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ

ನಿಮಾಣಗಿದ್ೆಯೆ

ಎಂದು

ಭೆೋಟ್ಟಮ

ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಖಭನಿಸುವುದು ಄ಖತಯಗಿದ್ಧಾತು. ಕೆಳಔಂಡ ಕೆ ೋಷುಔವು ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ
಄ಭಿಯನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಄ನುಸಯಣೆಮ ಭಟುವನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ:
ಕೊೀಷುಕ-23: ಯ. ತ್ೊೀ. ಅ. ಯೀಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಭನದಾಂಡಕೆೆ ಅನುಗುಣತ್ೆ (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ಭದರಿ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಕೆೈಬಿಡಲ್ದ ಅನುಗುಣರ್ದ ಅನಗುಣರ್ಗದ
NVPTS
STS
SGS

22
3
2

3
-

10
-

9
3
2

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಮೆೋಲ್ಲನ ಕೆ ೋಷುಔದ್ಧಂದ ವೆೋ. 50 ಕ್ರೆಂತ ಸೆಚ್ುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ರಮಣಿತ ಮನದಂಡಕೆೆ
಄ನುಖುಣಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಔಂಡುಫಯುತಿದ್ೆ.
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U. ಆದನಗಳ (Inputs) ಗುಣಮಟು
ಸಂಖರಹದ ಮಹಿತ್ತಮ ರಕಯ ಯವ ಪಲನುಬವಿಖ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಅದ್ನಖಳ
ಖುಣಭಟು, ಲ್ಬಯತೆ ಭತುಿ ೂರೆೈಕೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ಸಭಷೆಯಖಳು ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ನಖಳ ಬ್ೆಲೆಮ ಫಗೆೆಮ
ದ ಯು ಆಯಲ್ಲಲಿ.

V. ಫೆಳೆಗಳು ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಯಕತ್ೆ
ಔೃಷಿಮಡಿದ ಭುಕಯ ಬ್ೆಳಖಳು ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ. ಸಸಯಟ್ಟಕೆಮ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು
ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಸಸಿಖಳನುೀ

ಈತುದ್ಧಸಲ್ು, ಄ದಯಲ್ ಿ ಟೆ ಮಯಟೆ

ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಸಸಿಖಳನುೀ

ಈತುದ್ಧಸಲ್ು ಕೆೋಂದ್ಧರೋಔೃತಗಿದಾವು. ಇ ಪಲನುಬವಿ ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಫಗೆೆ
ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತದ್ೆ:
ಕೊೀಷುಕ-24: ಯ. ತ್ೊೀ. ಅ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಯ ಫೆಳೆಗಳ ಲ್ಭಕತ್ೆ ಎಕಯೆಯಾಂತ್ೆ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಜಫೆಯಯ
ರ್ೆಚಿ
NVPTS 10.64
STS
SGS
-

ಆದಯ
23.97
-

ಕಯಪ್ುಕಾಂ
ಲ್ಭ

ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ

ರ್ೆಚಿ ಆದಯ ಲ್ಭ ರ್ೆಚಿ ಆದಯ ಲ್ಭ

13.33 3.92
4.00
-

11.00
4.80
-

7.08
0.80 8.00
2.40

17.60
9.80

9.60
7.30

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಕನೆೀಯಷನ್ (ಅಲ್ಾಂಕರಿಕ ಹೂಫೆಳೆ)


ರಭನಖಯ ಜಿಲೆಿಮ ಔನಔುಯ ತಲ್ ಿಕ್ರನ ಫಬ ರೆೈತ ಮತರ ಕರ್ೆೋಾಷನ್ (಄ಲ್ಂಕರಿಔ
ಹ ಬ್ೆಳೆ) ಹ ಬ್ೆಳೆಮನುೀ 2000 ಚ್. ಮಿೋ. ನಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ್ಧದಾ.



ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಎಯಡು ವಷಾಖಳಿಗೆ ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು ಯ . 20.33 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಿದುಾ ಟುು
ಅದ್ಮ ಯ . 27.90 ಲ್ಕ್ಷ್ವಿದ್ಧಾತು.



ಸರಸರಿ ಲಬವು ಯ . 7.43 ಲ್ಕ್ಷ್ವಿದ್ಧಾತು, ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ ಲಬ ಯ . 371 ಆದ್ಧಾತು.



ಪಲನುಬವಿಮು ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಿತಯಜಿಸಿಯುತಿರೆ.

ರಿಮಯತಿ ನಗದು ಹರಿವು ತ್ಾಂತ್ರದಾಂದ ಆರ್ಥಯಕ ಕಯಯಸಧ್ಯತ್ೆ – ನೆೈಸಗಿಯಕ
ಗಳಿಮಡುವ ಕೊಳರ್ೆಮಕರದ ಲ್ಲಮನೆ
ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ ನಿಮಾಣಕೆೆ ತಖುಲ್ಲದ ಫಂಡಳ
ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಯ . 38.01 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು (ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ನಿಮಾಣಕೆೆ ಯ . 28.44 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು ಭತುಿ ಆತಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾಖಳಿಗೆ

ಯ .

9.57

ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು)

ಎಂದು

ರಿಖಣಿಸಿ,

ಅರ್ಥಾಔ

ಕಮಾಷಧಯತೆಮ

ನಿಮತಂಔಖಳು (parameters) ಭತುಿ ಄ನುಪ್ತಖಳನುೀ ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ
ರಿಖಣಿಸಿ ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಬ್ೆಳೆ ಮದರಿಖಳನುೀ ಲೆಔೆಮಡಲಯಿತು ಭತುಿ ಪಲ್ಲತಂಶಖಳನುೀ ಕೆಳಗೆ
ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
NVPTS ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ

1083 ಚ್. ಮಿೋ.

ನಿಮತಂಔಖಳು ಫದಲ್ಲಸಿದುಾ

4000 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ . 28.44 ಲ್ಕ್ಷ್

ಆತರೆ ಹ ಡಿಕೆಖಳು

ಯ . 9.57 ಲ್ಕ್ಷ್

ಟುು ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆ

ಯ . 38.01 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ಸಸಮಧನ

ಯ . 17.77 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 20.24 ಲ್ಕ್ಷ್

ಜಫೆಯಯ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಹ
ಬ್ೆಳೆಮ ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಹ ಕೆ ರ್ೆಖಳು

8.24 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 2.91 ರತ್ತ ಕೆ ರ್ೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 23.97 ಲ್ಕ್ಷ್/ ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 10.64 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 13.33 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆ ಸಕ್ರ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ರಿಯಮತ್ತಸಿ ಲೆಔೆಸಔಲಯಿತು (ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ, ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ೆಚ್ುಖಳನುೀ
ಷೆೋರಿಸಿ). ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನದೊಾಂದಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

57.04%

29.54%

NPV

ಯ . 39.29 ಲ್ಕ್ಷ್

ಯ . 21.53 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00:2.94

1.00:1.57

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

4 ವಷಾಖಳು

6 ವಷಾಖಳು
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ಕಯಪುಕಾಂ ಫೆಳೆಯಾಂದಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಬ್ೆಳೆಮ
ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಆಳುವರಿ – ಟನುೀಖಳಲ್ಲಿ

36.67

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 30/ ರತ್ತ ಕ್ರ. ಗರಂಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 11.00 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 3.92 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 7.08 ಲ್ಕ್ಷ್

ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನದೊಾಂದಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

39.85%

14.29%

NPV

ಯ . 15.64 ಲ್ಕ್ಷ್

ಯ . (2.13) ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1:1.77

1:0.94

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

5 ವಷಾಖಳು

11 ವಷಾಖಳು

ರಿಮಯತಿ ನಗದು ಹರಿವು ತ್ಾಂತ್ರದಾಂದ ಆರ್ಥಯಕ ಕಯಯಸಧ್ಯತ್ೆ - ಕಲ್ುಿ ಗೂಟದ
ನೆರಳುಪ್ರದೆ ಮನೆ
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಔಲ್ುಿ ಖ ಟದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆೆ
ತಖುಲ್ಲದ ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಯ . 3.33 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು ಎಂದು ರಿಖಣಿಸಿ, ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧಯತೆಮ
ನಿಮತಂಔಖಳು (parameters) ಭತುಿ ಄ನುಪ್ತಖಳನುೀ ರಿಖಣಿಸಿ ಲೆಔೆಮಡಲಯಿತು.
STS ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ

1000 ಚ್. ಮಿೋ.

ನಿಮತಂಔಖಳು ಫದಲ್ಲಸಿದುಾ

4000 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು- ೆಚ್ುದ ಮನದಂಡದ ರಕಯಯ . 24.00 ಲ್ಕ್ಷ್
ಸಸಮಧನ – ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ರಕಯ

ಯ . 12.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 12.00 ಲ್ಕ್ಷ್
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ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ (ನಸಯರಿ) ಭದರಿ
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಸಸಯಟ್ಟಕೆಮ
(ನಸಾರಿ) ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಿಖುೆಖಳ ಈತುದರ್ೆ

35.20 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 0.50 ರತ್ತ ಿಗಿೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 17.60 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 8.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 9.60 ಲ್ಕ್ಷ್

ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನದೊಾಂದಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR
NPV

114.38%

45.48%

ಯ . 35.83 ಲ್ಕ್ಷ್

ಯ . 23.83 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1:3.99

1:1.99

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

3 ವಷಾಖಳು

5 ವಷಾಖಳು

ಮೆೋಲ್ಲನ ಕೆ ೋಷುಔಖಳು ಪ್ರೋತಾಹಧನದ್ಧಂದ ಗಟಔಖಳು ಸೆಚ್ುು ಲಬದ್ಮಔಖುವುದನುೀ
ಷಬಿೋತುಗೆ ಳಿಸುತಿೆ ಭತುಿ ಪ್ರೋತಾಹಧನವನುೀ ಭಂದುವರೆಸುವ ಄ಖತಯವನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿೆ.

W. ಕೃಷಿ ಪ್ದಧತಿಗಳು ಮತ್ುತ ಫೆಾಂಬಲ್
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಈಯೋಗಿಸುತ್ತಿದಾ ರೆೈತಯನುೀ ಈತಿಭ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳ ಫಗೆೆ
ನಿದ್ಧಾಷುಗಿ ರಶೀಸಲಯಿತು ಭತುಿ ಮೌಲ್ಯಮನದ ಪಲ್ಲತಂಶಖಳನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
i.

ಮಣುಣ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ: ವೆೋ. 63 ಯಷುು ರೆೈತಯು (24 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ 15) ರತ್ತ ವಷಾ ಭಣುಣ ರಿೋಕ್ೆಮನುೀ
ಮಡಿಸುವ ಭತುಿ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮ ಫಗೆೆ ತಂತ್ತರಔ ಸಲ್ಸೆಮನುೀ ಡೆಮುವ
ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಪ್ಲ್ಲಸಿಯುವುದನುೀ ಕಚ್ಚತಗೆ ಳಿಸಿದಯು.

ii.

ವಿನೂತ್ನ ಫೆಳೆಗಳು: 24 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ, 18 ಗಟಔಖಳು (ವೆೋ. 75) ಂದಲಿ ಂದು
ಸಭಮದಲ್ಲಿ ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ, ಄ದಯಲ್ ಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ನಂತಹ ಹ ಖಳನುೀ,
ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ಆಂಗಿಿೋಷ್ ಷೌತೆಮಂತಹ ತಯಕರಿಖಳನುೀ, ಬ್ೆಳೆದ್ಧದಾಯು. ಟೆ ಮಯಟೆ
ಬ್ೆಳೆಮನುೀ ರಿವತಾರ್ ಬ್ೆಳೆಯಗಿ ಬ್ೆಳೆಮಲಗಿದ್ಧಾತು.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

iii.

ಸಮಗರ ೌಷಿಠಕಾಂಶದ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ುತ ಸಮಗರ ಕೀಟ ನಿವಯಹಣೆ: 24 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ, 5 ಗಟಔಖಳ
(ವೆೋ. 21) ರೆೈತಯು ಸಭಖರ ಪ್ೌಷಿಾಕಂಶದ ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ಭತುಿ 6 ಗಟಔಖಳ (ವೆೋ. 25)
ರೆೈತಯು ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ಪ್ಲ್ಲಸಿದಾಯು. ರಮತೀಖಳು ಸೆಚ್ುಗಿ ತ್ತರಪ್ಾ ಭತುಿ
ದುಂಡಣುಖಳನುೀ ನಿಮಂತ್ತರಸುವ ರಮತೀಖಳಗಿದಾವು.

iv.

ಯಸಯನಿಕ ಗೊಬಬರಗಳ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಯೀಗ:

ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ 24 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ 3 (ವೆೋ. 13) ಜ್ನ ಮತರ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ
ಈಯೋಖವನುೀ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸಿದಾನುೀ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ ಬ್ೆೋರೆ ಯವುದ್ೆೋ ರಷಮನಿಔ
ಗೆ ಫಬಯಖಳ ಔಡಿಮೆ ಈಯೋಖದ ನಿದಶಾನಖಳು ಕಣಲ್ಲಲಿ. ಆದು ಸಭಖರ ಪ್ೌಷಿಾಕಂಶದ
ನಿವಾಹಣೆ

ಭತುಿ

ಸಭಖರ

ಕ್ರೋಟ

ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ

ಮಡುತ್ತಿಯುವ

ಪಲನುಬವಿಖಳು

ವಯದ್ಧಮಡಿದಾ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ಔಡಿಮೆ ಈಯೋಖಕೆೆ ಔುರಿತದುಾ.
v.

ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ: ಕೆೋವಲ್

5 (ವೆೋ. 21) ಪಲನುಬವಿಖಳು ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಯಿಿನ

ಷಧನಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು. ಇ ರಿೋತ್ತ ಭಳೆ ನಿೋಯನುೀ ಸಂಖರಹಿಸಲ್ು ಕೆ ಳಖಳನುೀ
ನಿಮಿಾಸಿದ ರೆೈತಯು ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ, ಶವಮಖೆ ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿ
ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಚ್ದುರಿದುಾ ಔಂಡುಫಂದ್ಧತು. ಸಂವಹನದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ, ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ
ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್ದ ವಧಾರ್ೆ ಭತುಿ

ಭಣಿಣನಿಂದ ಲ್ವಣಂಶವನುೀ ಔಯಗಿಸಿ ಫಸಿಮಲ್ು

ಕೆಲ್ವು ಭಟ್ಟುಗೆ ಸಹಕರಿಯಯಿತೆಂದು ರೆೈತಯು ಄ಭಿಪ್ರಮಟುಯು.
vi.

ಕೊಯಿೀತ್ತರ ಮತ್ುತ ಯಕ್ ಮನೆಗಳ ಕಯಯಗಳು:

1000 ಚ್. ಮಿೋ. ಄ಳತೆಗೆ ೋಲ್ಲನ

ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ, ಕೆ ಯಿೋತಿಯ
ಭತುಿ ಪ್ಯಕ್ ಭರ್ೆಖಳಂತಹ ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾಖಳ ಸೃಷಿಾಮಂತಹ ಸೆಚ್ುುವರಿ ಷೌಔಮಾಖಳು
ಕಮಾಷಧಯವಲಿ. ಎಯಡು ಗಟಔಖಳು ಮತರ ಸಣಣ ಗತರದ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ
ಸೆ ಂದ್ಧದಾವು. ಅದರೆ ಯವುದ್ೆೋ ಗಟಔಖಳು ೂವಾ ಕವಿಳಿಕೆ (pre-cooling) ಭತುಿ ಶೋತಲ್
ಖೃಹದ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯಲ್ಲಲಿ.
vii.

ವಗಿೀಯಕರಣ ಮತ್ುತ ಯಕಾಂಗ್ ಮತ್ುತ ಶಿೀತ್ಲ್ ಗೃಹ/ ಪ್ೂವಯ ಕವಿಳಿಕೆ: ಹ ಖಳನುೀ ಭತುಿ
ತಯಕರಿಖಳನುೀ ದ್ೆೈಹಿಔಗಿ ವಗಿೋಾಔಯಣ ಮಡಲಖುತ್ತಿತುಿ. ಸೆಳಿೋಮ ಭಧಯವತ್ತಾಖಳ
ಭ ಲ್ಔ ಹ ಖಳನುೀ ಸೆಳಿೋಮ ಮಯುಔಟೆುಗೆ ಔಳುಹಿಸಲಖುತ್ತಿತುಿ. ಅದಾರಿಂದ ಄ವುಖಳನುೀ
ಸೆಚ್ುು

ಪ್ಯಕ್

ಮಡಲಖುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿ.

ತಯಕರಿಖಳನುೀ

ದ್ೆೈಹಿಔಗಿ

ವಗಿೋಾಔಯಣ

ಮಡಲಖುತ್ತಿತುಿ ಭತುಿ ಄ಖತಯದ ಔಡೆ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಕೆರೋಟುಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋಕರಿಸಲಖುತ್ತಿತುಿ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಸಲ್ಹೆಗರರ ತ್ರ: ಯವುದ್ೆೋ ವಯವಷಮ ದಿತ್ತಖಳಿಗೆ ಯವುದ್ೆೋ ಸಲ್ಸೆಗಯಯನುೀ

viii.

ನಿಯೋಜಿಸಿ

ಕೆ ಂಡಿಯಲ್ಲಲಿ.

ಫಹಳಷುು

ಸಭಮದಲ್ಲಿ

ಟ್ಟುಮಡಿದ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ

ಸಲ್ಸೆಗಯರೆೋ ನಿಮಾಣಕಯರಗಿದಾಯು ಭತುಿ ಄ವರಿಗೆ ಯವುದ್ೆೋ ಪ್ತರವಿಯಲ್ಲಲಿ. ಎಯಡು
ರಔಯಣಖಳಲ್ಲಿ ರಿಪ್ೆೋರಿ ಭತುಿ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಟ್ಟು ಮಡಿದ ಸಲ್ಸೆಗಯಯು ಸಸಮಮಡಿದಯು.
ತ್ರಫೆೀತಿ ಮತ್ುತ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರರ್ಸ: 24 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ 4 ಜ್ನ ಮತರ ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ix.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔೃಷಿಮಡುವ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿದಯು ಭತುಿ ಫಬ ವಯಕ್ರಿಮು
ತಯಬ್ೆೋತ್ತ

ಭತುಿ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ತಯಬ್ೆೋತ್ತ

ಕೆೋಂದರ,

ುಣೆಗೆ

಄ಧಯಮನ

ರಸ

ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದಾನು.
ಸಮೂಹ

x.

ಚಟುವಟಿಕೆ:

ಫಬ

ಪಲನುಬವಿಮನುೀ

ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ

ಬ್ೆೋರೆ

ಯವುದ್ೆೋ

ಪಲನುಬವಿಮು ಯವುದ್ೆೋ ಸಭ ಹದ ಸದಸಯರ್ಗಿಯಲ್ಲಲಿ ಭತುಿ ಸಭ ಹಕೆೆ ಈತುನೀಖಳ
ಮರಟದಲ್ಲಿ ಯವುದ್ೆೋ ಪ್ತರವಿಯಲ್ಲಲಿ.
MNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್ತ್ೆಗಳು: ಯವುದ್ೆೋ ಪಲನುಬವಿಮ

xi.

MNREGA, ಔೃಷಿ

ಭಖಯ, ಜ್ಲನಮನ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು ಄ಥ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಭ ಲ್ಔವೂ
ರತೆಯೋಔಗಿ ಄ನುಔ ಲ್ತೆಖಳನುೀ ಡೆದ್ಧಯಲ್ಲಲ್ಿ.
ಆಧ್ುನಿಕ ಕೃಷಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನದ ಅರಿವು: ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ 24

xii.

ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ ಆಫಬರಿಗೆ ಮತರ ಭಣುಣಯಹಿತ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞನದ ಄ರಿವು ಆತುಿ
ಭತುಿ ಄ದನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಯವುದ್ೆೋ ಆರದ್ೆಯಿಯಲ್ಲಲ್ಿ.

4.ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆ
A.ವಿಸತರ
ಟುು 27 ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಯದೃಚ್ಚುಔಗಿ ಅರಿಸಲಯಿತು ಭತುಿ ಭೆೋಟ್ಟಮಡಲಯಿತು.
2012-13 ರಿಂದ 17, ಭತುಿ 2013-14 ರಿಂದ 10 ಮದರಿಖಳನುೀ ಅರಿಸಲಯಿತು. ಮದರಿಖಳು

21

ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ (NVPTS ), 4 ಕೆ ಳೆಯಕಯದ
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳನುೀ

(STS) ಭತುಿ

ಳಗೆ ಂಡಿದಾವು.
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2 ಔಲ್ುಿ ಖ ಟದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳನುೀ

(SGS)

ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಕೊೀಷುಕ 25: ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಷಯರ್ರು, ಸಾಂರಚನೆರ್ರು ಭದರಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ
ವಷಯ

NVPTS
ಟುು

STS

ಮದರಿ

ಟುು

ಒಟುು

SGS

ಮದರಿ

ಟುು

ಮದರಿ

ಟುು

ಮದರಿ

2012-13
2013-14

127
48

15
6

31
22

2
2

4
11

2

162
81

17
10

ಒಟುು

175

21

53

4

15

2

243
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ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಟುು 27 ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ, ವೆೋ. 78 ಯಷುು ಷಮನಯ ವಖಾದವಯು ಭತುಿ ವೆೋ. 22 ಯಷುು ರಿಶಷು
ಜತ್ತ/ ವಖಾಕೆೆ ಷೆೋರಿದಾಯು.

B. ನಿರಾಂತ್ರತ್ೆ
ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔವು ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ಸಿಿತವದ ರಿಸಿೆತ್ತ ಭತುಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಮ ನಿಯಂತಯತೆಮ ಫಗೆೆ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ -26: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಅಸಿತತ್ವ ಮತ್ುತ ನಿವಯಹಣೆ (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
NVPTS

STS

ಒಟುು

SGS

ಸಾಂಖ್ೆಯ ರ್ೆೀಕಡ ಸಾಂಖ್ೆಯ ರ್ೆೀಕಡ ಸಾಂಖ್ೆಯ ರ್ೆೀಕಡ ಸಾಂಖ್ೆಯ ರ್ೆೀಕಡ
ಉತ್ತಮ ನಿವಯಹಣೆ

17

80

1

25

0

0

18

67

ರಿೆೀರಿಯ ಅಗತ್ಯತ್ೆ

2

10

2

50

0

0

4

15

ಕೆೈಬಿಡಲ್ದವು

2

10

1

25

2

100

5

19

ಒಟುು

21

4

2

27

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಫಹಳಷುು

ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ

ಚ್ೆರ್ೀಗಿ

ನಿವಾಹಿಸಲಗಿತುಿ

ಭತುಿ

ಕೆೈಬಿಡಲದ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಸೆಚ್ುಗಿ ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ, ಕೆ ೋಲಯ, ಸೆೋರಿ ಭತುಿ ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಔಂಡುಫಂದವು.
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ STS ನಲ್ಲಿ ಭತುಿ SGS ನಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ುು ಭತುಿ NVPTS ನಲ್ಲಿ
ಔಡಿಮೆ ಕೆೈಬಿಡಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಔಂಡುಫಂದವು.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

C. ಯೆೈತ್ರಿಾಂದ ವರದಮದ ವಿರ್ದಾಂಶಗಳು/ ಸಮಸೆಯಗಳು
ರೆೈತಯು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ ಄ರ್ೆೋಔ ರಧನ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ
ಎದುರಿಸುತ್ತಿಯುವುದನುೀ ರೆೈತಯು ನಿಯ ಪಿಸಿದಯು. ಗಳಿಯಿಂದ ನಷು ಭತುಿ ನಂತಯದಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್
಄ಲ್ಬಯತೆಖಳು ರಭುಕದ ಸಭಷೆಯಖಳಗಿದಾವು.
ಕೊೀಷುಕ- 27: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರ್ದಾಂಶಗಳನುನ ವರದ ಭಡಿದ ಘಟಕಗಳ
ವಿವರ (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ವಿರ್ದಾಂಶ

NVPTS

STS

SGS

ಒಟುು

ವೆೋಔಡ

ಗಳಿಯಾಂದ ಹನಿ

5

2

0

7

26

ಯೊೀಗಗಳು

3

1

0

4

15

ಕೀಟಗಳು

4

1

0

5

18

ವಿದುಯತ್ ಸಮಸೆಯ

11

4

1

16

59

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಗಳಿಯಿಂದ ಈಂಟದ ಸನಿಮು

(ವೆೋ. 26) ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ

ಯೋಜ್ರ್ೆಗಿಂತ ಔಡಿಮೆಯಿದ್ಧಾತು. ಜೆ ತೆಗೆ, ವೆೋ. 15 ಯಷುು ಪಲನುಬವಿಖಳು ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ
ಭಖಖಳು, ಭಣಿಣನ ಸಿೆತ್ತ ಭತುಿ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳ ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ಔುರಿತು ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ವಯದ್ಧ ಮಡಿದಾಯು.
ಕೊೀಷುಕ - 28: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆಯನುನ ಕೆೈಬಿಟು ಯೆೈತ್ರ ವಗಯಗಳು (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ವಗಯ

ಒಟುು ಕೆೈಬಿಡಲ್ದವು ಹನಿಮದವು

ಉತ್ತಮ ನಿವಯಹಣೆ

ಅತಿಸಣಣ ಯೆೈತ್ರು

5

-

3

1

ಸಣಣ ಯೆೈತ್ರು

17

5

0

13

ದೊಡೆ ಯೆೈತ್ರು

5

-

1

4

ಒಟುು

27

5

4

18

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

D. ಅಹಯತ್ೆ
ಎಲಿ ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಮನದಂಡದಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಷುಡಿಸಿಯುವಂತೆ ಸಸಮಧನಕೆೆ ಄ಹಾರಗಿದಾಯು.

E. ಶಿಕ್ಷಣ / ವಿದಯಹಯತ್ೆ
ಎಲಿ ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಄ಕ್ಷ್ಯಸಿರಗಿದಾಯು ಭತುಿ ಄ವಯಲ್ಲಿ ವೆೋ. 30 ರೆೈತಯು ದವಿೋಧಯರಗಿದಾಯು.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

F. ಜಮೀನಿನ ವಿಸಿತೀಣಯ
27 ಪಲನುಬವಿಖಳ ಸರಸರಿ ಜ್ಮಿೋನಿನ ವಿಸಿಿೋಣಾ 3.4 ಎಔರೆಖಳಗಿದುಾ 5 ಜ್ನಯ ಸರಸರಿ
ಜ್ಮಿೋನಿನ ವಿಸಿಿೋಣಾ 6 ಎಔರೆಖಳಗಿದಾವು.

G. ನಿೀಯವರಿ
ಎಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳನುೀ ಈಯೋಗಿಸಿದಯು. 9 ಜ್ನ ರೆೈತಯು ಸೆಚ್ುುವರಿ
ನಿೋರಿನ ಭ ಲ್ಕೆಗಿ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ದಿತ್ತಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು.

H. ಆದಯತ್ ಫೆಳೆ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ನುಶಾನದ ಅಯಂಬದಲ್ಲಿ,

27 ಪಲನುಬವಿಖಳ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅಯೆೆಮ ವಿವಯವನುೀ

ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಗಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ- 29: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಯತ್ ಫೆಳೆಗಳು (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ಸಾಂರಚನೆಗಳು

ಒಟುು

ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ

ತ್ರಕರಿ

ಪ್ುಷ

NVPTS

21

2

14

5

STS

4

-

4

-

SGS

2

-

2

-

ಒಟುು

27

2

20

5

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

I.ಯೀಜನೆಯ ಬಗೊ ಅರಿವು
ಟುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋ. 71 ರೆೈತಯು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಫಗೆೆ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಯಿಂದ ಭತುಿ
ವೆೋ. 29 ರೆೈತಯು ಆತರೆ ರೆೈತಯು, ರ್ೆರೆಮವಯು ಭತುಿ ತಾತ್ತರಕೆಖಳಿಂದ ತ್ತಳಿದರೆಂದು ದತಿಂಶವು
ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.

J. ಯೀಜನೆಯ ಜರಿ
ಟುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋ. 90 ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ತಯಯಔಯು ಟನ್ಾ ಕ್ರೋ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ
ನಿಮಿಾಸಿದಯು. ಫಹಳಷುು ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭತುಿ ಔಲ್ುಿ ಖ ಟದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ರೆೈತರೆೋ ನಿಮಿಾಸಿದಾಯು. ರೆೈತಯು ತೆೋ ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸಿದ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ದ್ಥಾಖಳನುೀ ಮಯುಔಟೆುಯಿಂದ ಭತುಿ ನುರಿತ ಔ ಲ್ಲ ಕಮಿಾಔಯನುೀ ಫಳಸಿ ಭತುಿ ೆಲ್ಡಯುಖಳನುೀ
ುಂದದ ಮೆೋಲೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ೂತ್ತಾಗೆ ಳಿಸಿದಾಯು.

K. ಅನುಕೂಲ್ಕರ ಅಾಂಶಗಳು – ಯೀಜನೆ ಕಯಯಗತ್ ಭಡುವುದಕೆೆ ಮುನನ ತ್ರಫೆೀತಿ
1. ಟುು 27 ಯಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ 6 ಪಲನುಬವಿಖಳು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸುವುದಕೆೆ ಭುಂಚ್ೆ
ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಡೆದ ಫಗೆೆ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿದಯು ಭತುಿ ಄ವಯಲ್ಲಿ ಫಹಳಷುು ಜ್ನ ಕೆೋವಲ್ ಂದು
ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಡೆದ್ಧದಾಯು.
2. ಫಹಳಷುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಟನ್ಾ ಕ್ರೋ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ನಿಮಿಾಸಲಗಿತುಿ ಭತುಿ ಕೆೋವಲ್

3

ಪಲನುಬವಿಖಳು ತೆೋ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಿದಾಯು.
3. ಟುು ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಆಫಬಯು ಮತರ ಄ಧಯಮನ ರಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದಾಯು.
4. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಖುಣತಮಔ ಄ಂಶಖಳ ಫಗೆೆ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ ಕೆ ಯತೆಮು ರೆೈತಯು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ
ೆಚ್ುವನುೀ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸುವ ತಯಯಔಯ ಸಲ್ಸೆಖಳನುೀ ಪಿುಕೆ ಳುಲ್ು ಕಯಣಯಿತೆಂದು
ಭಸಖುತಿದ್ೆ. ಅದರೆ ಅನಂತಯ, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಎತಿಯ, ಪ್ೆೈುಖಳ ಯಸ/ ಗೆೋಜ್ು ಭತುಿ
ಈಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ನ ಸಮನ ಖುಣಭಟುದ ಸಭಷೆಯಖಳು ಔಂಡುಫಂದವು.

L.ಸಾಂರಚನೆಗಳ ವಿಸಿತೀಣಯ ಮತ್ುತ ರ್ೆಚಿ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಖಳಿಂದ ಸಂಖರಹಿಸಿದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಭತುಿ ೆಚ್ು ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತೆ:
ಕೊೀಷುಕ- 30: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಭಡಿದ ಭದರಿಗಳ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಸಯಸರಿ
ಒಟುು ವಿಸಿತೀಣಯ ಮತ್ುತ ರ್ೆಚಿ
ಸಾಂರಚನೆಗಳು ವಿಸಿತೀಣಯ

NVPTS
STS
SGS

47294
7461
2160

ಒಟುು

ಸಯಸರಿ

ಸಯಸರಿ

ಸಯಸರಿ ಒಟುು ರ್ೆಚಿ

ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ರ್ೆಚಿ

(ಒಟುು ರ್ೆಚಿ/ ಒಟುು ವಿಸಿತೀಣಯ)

378.72
27.59
2.59

2252
1865
1080

800
370
120

18.03
6.90
1.30

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಗಮನಿಸಿ: ವಿಸಿಿೋಣಾ ಚ್. ಮಿೋ. ಖಳಲ್ಲಿ, ಟುು ೆಚ್ು ಯ . ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಲ್ಲಿ, ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಚ್. ಮಿೋ. ಖಳಲ್ಲಿ, ಸರಸರಿ ೆಚ್ು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ
ಯ . ಖಳಲ್ಲಿ, ಸರಸರಿ ಟುು ೆಚ್ು ಯ . ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಲ್ಲಿ
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಸಂಖರಹಿಸಿದ ದತಿಂಶದ್ಧಂದ ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮ ೆಚ್ು
ಖರಿಷು ಬ್ೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ರತ್ತ ಚ್ದಯ ಮಿೋಟರ್ ಗೆ ಯ . 1000 ಆಯುವುದು ಭತುಿ ಔನಿಷು ಯ . 450 ಆಯುವುದು
ತ್ತಳಿಯಿತು. 2013-14 ಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ತಂತ್ತರಔ ವಿಶಷುತೆಖಳು ಜರಿಗೆ ಫಂದ್ಧಯುತಿೆ ಭತುಿ ಄ದಯಂತೆ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಿದ್ೆ.

M. ಬಾಂಡರ್ಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ರೆೈತಯು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಸೆ ಡಿಕೆ ಮದ್ಧಯುವುದನುೀ ಄ಧಯಮನ ಮಡಲಗಿದ್ೆ ಭತುಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ
ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ೆರ್ೆಖಳಿಗಿಂತ ಬ್ೆೋರೆಡೆಗೆ ಹ ಡಿಕೆ ಮಡಿಯುವುದು ಖಭನಿಸಲಗಿದ್ೆ.

ಅದಾರಿಂದ ಹ ಡಿಕೆಮ

ವಿವೆಿೋಷಣೆಗಯಯು, ಸಂಯಚ್ೆರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ ಪ್ರಯಂಬಖುವ ರೆೈತಯು ಮಡಿದ ಟುು
ಹ ಡಿಕೆಖಳನುೀ ರಿಖಣಿಸಿದ್ಾರೆ.
ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಮ ಄ನುಔ ಲ್ತೆಗಗಿ

ಭತುಿ ಸಮನತೆಗಗಿ ಹ ಡಿಕೆಮ ಄ಂತ್ತಭ ಮೌಲ್ಯಖಳನುೀ

ಎಔರೆರಿಗೆ (4,000 ಚ್. ಮಿೋ. ಖಳು) ರಿವತ್ತಾಸಲಗಿದ್ೆ. ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಎಔರೆಯು ಲೆಔೆವು ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧಯತೆಮ

ಫಗೆೆ

ರೆೈತರೆ ಂದ್ಧಗೆ

ಸಂವಹನ

ನಡೆಸಲ್ು

ಭತುಿ

ರೆೈತಯ

ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮಲ್ಲಿ

ಸಸಮಖುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ- 31: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಯಸರಿ ವಿಸಿತೀಣಯ, ಸಹಯಧ್ನ ಮತ್ುತ ನಿವವಳ ಎಕಯೆರ್ರು
ಸಾಂರಚನೆಗಳ ರ್ೆಚಿ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಂರಚನೆ

ಎಕಯೆಗೆ

ಎಕಯೆಗೆ ಇತ್ರ

ಎಕಯೆಗೆ

ಎಕಯೆಗೆ

ಸಾಂರಚನೆಯ ರ್ೆಚಿ

ರ್ೆಚಿಗಳು

ಒಟುು ರ್ೆಚಿ

ಸಹಯಧ್ನ

32.02
24.00
16.40

8.08
2.23
1.00

40.11
26.23
17.40

20.05
12.00
8.20

NVPTS
STS
SGS

ಎಕಯೆಗೆ ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ

20.06
14.23
9.20

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಗಮನಿಸಿ: ರತ್ತ ಎಔರೆಗೆ ೆಚ್ು – ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ಫಭುಾಲ್ – (ರತ್ತ ಗಟಔದ ಟುು ೆಚ್ು ÷ ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ (ಚ್. ಮಿೋ.) × 4000
ಚ್. ಮಿೋ.)

N. ನಿೀಯವರಿ ಮೂಲ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಪ್ದಢತಿಗಳು
ಫಹಳಷುು

ಗಟಔಖಳು

ಹನಿ

ನಿೋರವರಿಮನುೀ

ಭುಕಯ

ನಿೋರವರಿ

ದಿತ್ತಮರ್ೀಗಿ

಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾವು. ಮನದಂಡದ ರಕಯ ಹನಿ ನಿೋರವರಿಮು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಭಖಗಿದ್ೆ. ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವು ಔಡಿಮೆಯಿದಾ ಔಡೆಮಲ್ಲಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುದ ಜೆ ತೆಗೆ ಸೆಚ್ುುವರಿ ೆಚ್ುಗಿ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲಗಿದಾನುೀ ಖಭನಿಸಲಯಿತು. ಸೆ ಸ
ಕೆ ಳೆ ಬ್ವಿಖಳು ಷೆೋರಿದಂತೆ, ನಿೋರವರಿ ಭ ಲ್ಖಳನುೀ ಇ ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಗಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ-32: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋಯವರಿ ಮೂಲ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಪ್ದಧತಿಗಳು ಮತ್ುತ
ಘಟಕದ ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಂರಚನೆಗಳು

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಕೊಳರ್ೆ ಬವಿಗಳು
ಇರುವುದು ಹೊಸದು

NVPTS
STS
SGS
ಒಟುು

9
3
2
14

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಹನಿ/ ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೀಯವರಿ ಪ್ದಧತಿ

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

ಇರುವುದು

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

3.01
8.00

10
10

11
4
2
17

1.00
0.60
0.20

12
1
13

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

O. ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ ಮತ್ುತ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ುತ ಆದನ ರ್ೆೀಖರಣೆ
ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಯಿಿನ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ಪಲನುಬವಿಖಳ ವಿವಯವನುೀ ಕೆಳಗಿನ
ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ. ಫಬ ಪಲನುಬವಿಮು ಮತರ ಅದ್ನಖಳ ವೆೋಕಯಣೆಗೆ ರತೆಯೋಔ ಅದ್ನ
ವೆೋಕಯಣ ಸೆಳವನುೀ ನಿಮಿಾಸಿದುಾ ಈಳಿದವಯು ತಭಮ ಸವಂತ ಭರ್ೆಮರ್ೆೀೋ ಅದ್ನ ವೆೋಕಯಣೆಗೆ
ಫಳಸಿಕೆ ಂಡಿದುಾ ಗೆ ೋಚ್ಯಯಿತು. ಪಲನುಬವಿಖಳು ವಗಿೋಾಔಯಣ ಭತುಿ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳಿಗೆ
ತತೆಲ್ಲಔ ವಯವಷೆೆಖಳನುೀ ಮಡಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು.
ಕೊೀಷುಕ -33: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯಿಗೆ ಮತ್ುತ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಭಡಿದ
ಹೂಡಿಕೆಗಳು

(ರತ್ತ ಗಟಔಕೆೆ ಯ . ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಲ್ಲಿ)

ಸಾಂರಚನೆಗಳು

ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ

ಸೆರೀಯರ್ ಗಳು

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

9
-

1.82
-

15
1
-

0.30
0.31
-

NVPTS
STS
SGS
ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

P. ಸಹಯಧ್ನ/ ಉತ್ೆತೀಜಕ
ಪಲನುಬವಿಖಳು ಡೆದ ಸರಸರಿ ಸಸಮಧನದ ರಮಣವನುೀ ಕೆ ೋಷುಔ 31 ಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

Q. ಫಯಾಂಕ್ ಸಲ್
ಔುತ ಹಲ್ಕರಿಯಗಿ 27 ಯಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ 9 ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆೆ ಬ್ಯಂಕ್
ಷಲ್ವನುೀ ಡೆದ್ಧದಾಯು ಭತುಿ ಄ವರಿಂದ ಡೆದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಮಂತೆ ರತ್ತಯಫಬಯ ಷಲ್ವನುೀ ಭಯುಪ್ವತ್ತ
ಮಡಿ ಬ್ಯಂಕ್ರನ ಬ್ಧಯತೆಖಳನುೀ ಚ್ುಔಿಮಡಿದಾಯು. ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔವು ನಿವವಳ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ದ
ವಿವಯವನುೀ (ಸಸಮಧನವನುೀ ಸರಿಸೆ ಂದ್ಧಸಿ) ನಿೋಡುತಿದ್ೆ. ನಿಜ್ದ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ದ ಮತಿವು ಸೆಚ್ಚುದುಾ
ಸಸಮಧನವು ಕೆ ರ್ೆಗೆ ಜ್ಮ ಅಖುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ -34: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಗಳು (ಸಹಯಧ್ನವನುನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡ
ನಾಂತ್ರ)
(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಲ್ಗರರ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಸಯಸರಿ ನಿವವಳ ಫಯಾಂಕ್ ಸಲ್ ಮರುವತಿ ವಷಯಗಳು ಗಭಯಕಲ್
NVPTS
STS
SGS

6
1
-

14.21
20.00
-

6
4
-

1
-

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

R. ಅನುಷ್ಠನ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಲ್ು ಄ಂದ್ಜ್ು ಭ ಯು ತ್ತಂಖಳು ಬ್ೆೋಕಯಿತು ಎಂದು ಖಭನಿಸಲಯಿತು.

S. ನಿಭಯಣ ಭನದಾಂಡದ ಲ್ನೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ತಂತ್ತರಔ

ವಿವೆೋಷಣೆಖಳಿಗೆ

಄ನುಖುಣಗಿ

2013-14 ಯಲ್ಲಿ ಮತರ ನಿದ್ಧಾಷುಡಿಸಿಯುವ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ

ನಿಮಾಣಗಿದ್ೆಯೆ

ಎಂದು

ಭೆೋಟ್ಟಮ

ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಖಭನಿಸುವುದು ಄ಖತಯಗಿದ್ಧಾತು. ಕೆಳಔಂಡ ಕೆ ೋಷುಔವು ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಄ನುಸಯಣೆಮ ಭಟುವನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ:
ಕೊೀಷುಕ-35: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಭನದಾಂಡಕೆೆ ಅನುಗುಣತ್ೆ (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ಭದರಿ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಕೆೈಬಿಡಲ್ದ ಅನುಗುಣರ್ದ ಅನಗುಣರ್ಗದ
NVPTS
STS
SGS

21
4
2

1
-

18
3
-

2
1
2

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಮೆೋಲ್ಲನ

ಕೆ ೋಷುಔದ್ಧಂದ

ವೆೋ.

28

ಯಷುು

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು

ರಮಣಿತ

ಮನದಂಡಕೆೆ

಄ನುಖುಣಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಔಂಡುಫಯುತಿದ್ೆ.
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

T. ಆದನಗಳ (Inputs) ಗುಣಮಟು
ಸಂಖರಹದ ಮಹಿತ್ತಮ ರಕಯ ಯವ ಪಲನುಬವಿಖ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಅದ್ನಖಳ
ಖುಣಭಟು, ಲ್ಬಯತೆ ಭತುಿ ೂರೆೈಕೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ಸಭಷೆಯಖಳು ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ನಖಳ ಬ್ೆಲೆಮ ಫಗೆೆಮ
ದ ಯು ಆಯಲ್ಲಲಿ.

U. ಫೆಳೆಗಳು ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಯಕತ್ೆ
ಆಲ್ ಿ ಸಹ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಬ್ೆಳೆಖಳು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಭುಕಯ ಬ್ೆಳೆಖಳಗಿದಾವು.
ಸಸಯಟ್ಟಕೆಮ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಸಸಿಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸಲ್ು, ಄ದಯಲ್ ಿ ಟೆ ಮಯಟೆ
ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಸಸಿಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸಲ್ು ಕೆೋಂದ್ಧರೋಔೃತಗಿದಾವು. ಇ ಪಲನುಬವಿ ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ
ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಫಗೆೆ ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತದ್ೆ:
ಕೊೀಷುಕ-36: ಯ. ಕೃ. ವಿ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಯ ಫೆಳೆಗಳ ಆರ್ಥಯಕತ್ೆ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಜಫೆಯಯ

ಕಯಪ್ುಕಾಂ

ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ

ರ್ೆಚಿ ಆದಯ ಲ್ಭ ರ್ೆಚಿ ಆದಯ ಲ್ಭ ರ್ೆಚಿ ಆದಯ ಲ್ಭ
NVPTS 2.12
STS
SGS

8.35
-

6.04 1.32
0.71
0.28

3.50
2.15
1.00

2.13 1.28
1.43
0.72

3.24

1.96

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಖುಲಬಿ ಹ ಬ್ೆಳೆಮ ಲಬದ್ಮಔತೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆತುಿ:


ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಆಫಬಯು 2000 ಚ್. ಮಿೋ. ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಖುಲಬಿಮ ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡಿದಾಯು.



ಖುಲಬಿ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಸರಸರಿ ಯ . 3.88 ಲ್ಕ್ಷ್ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು ಬ್ೆೋಕಯಿತು ಭತುಿ ಟುು ಅದ್ಮ
ಯ . 8.65 ಲ್ಕ್ಷ್ ಫಂದ್ಧದ್ಧಾತು.



ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಲಬವು ಯ . 4.78 ಲ್ಕ್ಷ್. ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ ಲಬ ಯ . 237.

ಭುಔಿ ತೆರೆದ ರದ್ೆೋಶಕ್ರೆಂತ ಸೆಚ್ಚುನ ಲಬವು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔಂಡುಫಂದ್ಧತು.

ರಿಮಯತಿ ನಗದು ಹರಿವು ತ್ಾಂತ್ರದಾಂದ ಆರ್ಥಯಕ ಕಯಯಸಧ್ಯತ್ೆ – ನೆೈಸಗಿಯಕ
ಗಳಿಮಡುವ ಕೊಳರ್ೆಮಕರದ ಲ್ಲಮನೆ – ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ ನಿಮಾಣಕೆೆ ತಖುಲ್ಲದ ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಯ . 40.10 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು (ಸಂಯಚ್ರ್ೆ
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ನಿಮಾಣಕೆೆ ಯ . 32.02 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು ಭತುಿ ಆತಯ ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾಖಳಿಗೆ ಯ . 8.08 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು) ಎಂದು
ರಿಖಣಿಸಿ, ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧಯತೆಮ ನಿಮತಂಔಖಳು (parameters) ಭತುಿ ಄ನುಪ್ತಖಳನುೀ
ಕಯಪಿಾಔಂ, ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭತುಿ ಖುಲಬಿ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ರಿಖಣಿಸಿ ಲೆಔೆಮಡಲಯಿತು.
NVPTS ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ

2252 ಚ್. ಮಿೋ.

ನಿಮತಂಔಖಳು ಫದಲ್ಲಸಿದುಾ

4000 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ . 32.02 ಲ್ಕ್ಷ್

ಆತರೆ ಹ ಡಿಕೆಖಳು

ಯ . 8.08 ಲ್ಕ್ಷ್

ಟುು ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆ

ಯ . 40.10 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ಸಸಮಧನ

ಯ . 20.05 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 20.05 ಲ್ಕ್ಷ್

ಜಫೆಯಯ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ – ಪ್ರತಿ ಎಕಯೆಗೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಹ

ಬ್ೆಳೆಮ

ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಹ ಕೆ ರ್ೆಖಳು

8.78 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 2.39+ ರತ್ತ ಕೆ ರ್ೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 21.02 ಲ್ಕ್ಷ್/ ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 9.01 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 12.01 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆ ಸಕ್ರ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ರಿಯಮತ್ತಸಿ ಲೆಔೆಸಔಲಯಿತು (ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ, ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ೆಚ್ುಖಳನುೀ
ಷೆೋರಿಸಿ). ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನದೊಾಂದಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

53.13%

24.53%

NPV

ಯ . 39. 94 ಲ್ಕ್ಷ್

ಯ . 13. 89 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00:2. 69

1.00:1. 35

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

4 ವಷಾಖಳು

7 ವಷಾಖಳು
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಗುಲ್ಬಿ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ – ಪ್ರತಿ ಎಕಯೆಗೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಖುಲಬಿ ಹ

ಬ್ೆಳೆಮ

ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಹ ಕೆ ರ್ೆಖಳು

4.80 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 3. 60 ರತ್ತ ಕೆ ರ್ೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 17.26 ಲ್ಕ್ಷ್/ ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 7. 74 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 9. 52 ಲ್ಕ್ಷ್

ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನದೊಾಂದಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

41.14%

17. 15%

NPV

ಯ . 22. 37 ಲ್ಕ್ಷ್

ಯ . 2. 32 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00:2.12

1.00:1.06

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

5 ವಷಾಖಳು

10 ವಷಾಖಳು

ಕಯಪುಕಾಂ ಫೆಳೆಯಾಂದಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಬ್ೆಳೆಮ
ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಆಳುವರಿ – ಟನುೀಖಳಲ್ಲಿ

35. 38

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 39.58/ರತ್ತ ಕ್ರ. ಗರಂಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 14.01 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 5.26 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 8.75 ಲ್ಕ್ಷ್
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನದೊಾಂದಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

53.28%

19.26%

NPV

ಯ . 24.15 ಲ್ಕ್ಷ್

ಯ . 4.10 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 2.20

1.00: 1.10

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

4 ವಷಾಖಳು

9 ವಷಾಖಳು

ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ (ನಸಯರಿ) ಭದರಿ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಸಸಯಟ್ಟಕೆಮ
(ನಸಾರಿ) ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಿಖುೆಖಳ ಈತುದರ್ೆ

12.50 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 1.04 ರತ್ತ ಿಗಿೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 12.96 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 5.12 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 7.84 ಲ್ಕ್ಷ್

ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನದೊಾಂದಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

45.61%

15.58%

NPV

ಯ . 19.46 ಲ್ಕ್ಷ್

ಯ . (0.59) ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 1.97

1.00: 0.99

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

5 ವಷಾಖಳು

11 ವಷಾಖಳು

ಕೊಳರ್ೆಮಕರದ ನೆರಳುಪ್ರದೆ ಸಾಂರಚನೆ - ರಿಮಯತಿ ನಗದು ಹರಿವು ತ್ಾಂತ್ರದಾಂದ
ಆರ್ಥಯಕ ಕಯಯಸಧ್ಯತ್ೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಮ
ನಿಮಾಣಕೆೆ ತಖುಲ್ಲದ ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಯ . 24 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು ಎಂದು ರಿಖಣಿಸಿ, ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧಯತೆಮ

ನಿಮತಂಔಖಳು

(parameters)

ಭತುಿ

಄ನುಪ್ತಖಳನುೀ

ರಿಖಣಿಸಿ

ಲೆಔೆಮಡಲಯಿತು.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು- ೆಚ್ುದ ಮನದಂಡದ ರಕಯಯ . 24.00 ಲ್ಕ್ಷ್
ಆತರೆ ೆಚ್ು

ಯ . 2.23 ಲ್ಕ್ಷ್

ಟುು ಫಂಡಳ ೆಚ್ು – ಮನದಂಡದ ರಕಯ ಯ . 24. 23 ಲ್ಕ್ಷ್
ಸಸಮಧನ – ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ರಕಯ

ಯ . 12.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 14. 23 ಲ್ಕ್ಷ್

ಕೊಳರ್ೆಮಕರದ ನೆರಳುಪ್ರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಯಪುಕಾಂ ಫೆಳೆ - RKVY
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಬ್ೆಳೆಮ ರತ್ತ
ಎಔರೆಗೆ ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಆಳುವರಿ – ಟನುೀಖಳಲ್ಲಿ

33.07

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 26/ ರತ್ತ ಕ್ರ. ಗರಂಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 8.60 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 2.85 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 5.75 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆ ಸಕ್ರ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ರಿಯಮತ್ತಸಿ ಲೆಔೆಸಔಲಯಿತು (ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ, ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ೆಚ್ುಖಳನುೀ
ಷೆೋರಿಸಿ). ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನದೊಾಂದಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

48.99%

19.68%

NPV

ಯ . 14.99 ಲ್ಕ್ಷ್

ಯ . 2.99 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 2.05

1.00: 1.11

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

4 ವಷಾಖಳು

9 ವಷಾಖಳು

ಮೆೋಲ್ಲನ ಕೆ ೋಷುಔಖಳು ಪ್ರೋತಾಹಧನದ್ಧಂದ ಗಟಔಖಳು ಸೆಚ್ುು ಲಬದ್ಮಔಖುವುದನುೀ
ಷಬಿೋತುಗೆ ಳಿಸುತಿೆ ಭತುಿ ಪ್ರೋತಾಹಧನವನುೀ ಭಂದುವರೆಸುವ ಄ಖತಯವನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿೆ.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

V. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯಗಳು
ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಄ವಯು ಎದುರಿಸಿದ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಯೋಚ್ಚಸುವಂತೆ
ಸ ಚ್ಚಸಲಯಿತು. ಄ವಯು ಎದುರಿಸಿದ ಸಭಷೆಯಖಳಲ್ಲಿ, ಄ಡೆತಡೆಯಿಲ್ಿದ ವಿದುಯತ್ ಲ್ಬಯತೆ ಭತುಿ ಗಳಿಯಿಂದ
ಈಂಟದ ಸನಿಖಳು ಟ್ಟುಮಲ್ಲಿ ಮೆೋಲ್ಲದಾವು. ತ್ತರಪ್ಾ ಭತುಿ ದುಂಡಣುಖಳಿಂದ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಸನಿಮ
ಸಭಷೆಯಖಳು ಸಣಣ ರಮಣದಲ್ಲಿದಾವು.

W. ಕೃಷಿ ಪ್ದಧತಿಗಳು ಮತ್ುತ ಫೆಾಂಬಲ್
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಈಯೋಗಿಸುತ್ತಿದಾ ರೆೈತಯನುೀ ಈತಿಭ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳ ಫಗೆೆ
ನಿದ್ಧಾಷುಗಿ ರಶೀಸಲಯಿತು ಭತುಿ ಮೌಲ್ಯಮನದ ಪಲ್ಲತಂಶಖಳನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
i.

ಮಣುಣ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ: ವೆೋ. 70 ಯಷುು ರೆೈತಯು (27 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ 19) ರತ್ತ ವಷಾ ಭಣುಣ ರಿೋಕ್ೆಮನುೀ
ಮಡಿಸುವ ಭತುಿ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮ ಫಗೆೆ ತಂತ್ತರಔ ಸಲ್ಸೆಮನುೀ ಡೆಮುವ
ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಪ್ಲ್ಲಸಿಯುವುದನುೀ ಕಚ್ಚತಗೆ ಳಿಸಿದಯು.

ii.

ವಿನೂತ್ನ ಫೆಳೆಗಳು: 24 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ, 21 ಗಟಔಖಳು (ವೆೋ. 78) ಂದಲಿ ಂದು
ಸಭಮದಲ್ಲಿ ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ, ಄ದಯಲ್ ಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ನಂತಹ ಹ ಖಳನುೀ,
ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ಆಂಗಿಿೋಷ್ ಷೌತೆಮಂತಹ ತಯಕರಿಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆದ್ಧದಾಯು. ಟೆ ಮಯಟೆ
ಬ್ೆಳೆಮನುೀ ರಿವತಾರ್ ಬ್ೆಳೆಯಗಿ ಬ್ೆಳೆಮಲಗಿದ್ಧಾತು.

iii.

ಸಮಗರ ೌಷಿಠಕಾಂಶದ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ುತ ಸಮಗರ ಕೀಟ ನಿವಯಹಣೆ: 24 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ, 12
ಗಟಔಖಳ (ವೆೋ. 50) ರೆೈತಯು ಸಭಖರ ಪ್ೌಷಿಾಕಂಶದ ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ಭತುಿ 10 ಗಟಔಖಳ
(ವೆೋ. 37) ರೆೈತಯು ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ಪ್ಲ್ಲಸಿದಾಯು. ರಮತೀಖಳು ಸೆಚ್ುಗಿ ತ್ತರಪ್ಾ
ಭತುಿ ದುಂಡಣುಖಳನುೀ ನಿಮಂತ್ತರಸುವ ರಮತೀಖಳಗಿದಾವು.

iv.

ಯಸಯನಿಕ ಗೊಬಬರಗಳ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಯೀಗ: ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ 24
ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ 11 (ವೆೋ. 41) ಜ್ನ ಮತರ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ಈಯೋಖವನುೀ
ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸಿದಾನುೀ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ ಬ್ೆೋರೆ ಯವುದ್ೆೋ ರಷಮನಿಔ ಗೆ ಫಬಯಖಳ ಔಡಿಮೆ
ಈಯೋಖದ ನಿದಶಾನಖಳು ಕಣಲ್ಲಲಿ. ಆದು ಸಭಖರ ಪ್ೌಷಿಾಕಂಶದ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ
ಸಭಖರ

ಕ್ರೋಟ

ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ

ಮಡುತ್ತಿಯುವ

ಪಲನುಬವಿಖಳು

ವಯದ್ಧಮಡಿದಾ

ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ಔಡಿಮೆ ಈಯೋಖಕೆೆ ಔುರಿತದುಾ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

v.

ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ: ಕೆೋವಲ್ 12 (ವೆೋ. 44) ಪಲನುಬವಿಖಳು ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಯಿಿನ
ಷಧನಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು. ಇ ರಿೋತ್ತ ಭಳೆ ನಿೋಯನುೀ ಸಂಖರಹಿಸಲ್ು ಕೆ ಳಖಳನುೀ
ನಿಮಿಾಸಿದ ರೆೈತಯು ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ, ಶವಮಖೆ ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿ
ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಚ್ದುರಿದುಾ ಔಂಡುಫಂದ್ಧತು. ಸಂವಹನದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ, ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ
ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್ದ ವಧಾರ್ೆ ಭತುಿ

ಭಣಿಣನಿಂದ ಲ್ವಣಂಶವನುೀ ಔಯಗಿಸಿ ಫಸಿಮಲ್ು

ಕೆಲ್ವು ಭಟ್ಟುಗೆ ಸಹಕರಿಯಯಿತೆಂದು ರೆೈತಯು ಄ಭಿಪ್ರಮಟುಯು.
vi.

ಕೊಯಿೀತ್ತರ ಮತ್ುತ ಯಕ್ ಮನೆಗಳ ಕಯಯಗಳು:

2252 ಚ್. ಮಿೋ. ಄ಳತೆಗೆ ೋಲ್ಲನ

ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಗಳಿಯಡುವ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ, ಕೆ ಯಿೋತಿಯ
ಭತುಿ ಪ್ಯಕ್ ಭರ್ೆಖಳಂತಹ ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾಖಳ ಸೃಷಿಾಮಂತಹ ಸೆಚ್ುುವರಿ ಷೌಔಮಾಖಳು
ಕಮಾಷಧಯವಲಿ. ಂದು ಸಣಣ ಗತರದ ಭ ಲ್ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಪಲನುಬವಿಖಳು,
಄ದಯಲ್ ಿ ಖುಲಬಿ ಮಂತಹ ಹ ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡುತ್ತಿಯುವ ಪಲನುಬವಿಖಳು, ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು.
vii.

ವಗಿೀಯಕರಣ ಮತ್ುತ ಯಕಾಂಗ್ ಮತ್ುತ ಶಿೀತ್ಲ್ ಗೃಹ/ ಪ್ೂವಯ ಕವಿಳಿಕೆ: ಹ ಖಳನುೀ ಭತುಿ
ತಯಕರಿಖಳನುೀ ದ್ೆೈಹಿಔಗಿ ವಗಿೋಾಔಯಣ ಮಡಲಖುತ್ತಿತುಿ. ಸೆಳಿೋಮ ಭಧಯವತ್ತಾಖಳ
ಭ ಲ್ಔ ಹ ಖಳನುೀ ಸೆಳಿೋಮ ಮಯುಔಟೆುಗೆ ಔಳುಹಿಸಲಖುತ್ತಿತುಿ. ಅದಾರಿಂದ ಄ವುಖಳನುೀ
ಸೆಚ್ುು

ಪ್ಯಕ್

ಮಡಲಖುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿ.

ತಯಕರಿಖಳನುೀ

ದ್ೆೈಹಿಔಗಿ

ವಗಿೋಾಔಯಣ

ಮಡಲಖುತ್ತಿತುಿ ಭತುಿ ಄ಖತಯದ ಔಡೆ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಕೆರೋಟುಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋಕರಿಸಲಖುತ್ತಿತುಿ.
viii.

ಸಲ್ಹೆಗರರ ತ್ರ: ಯವುದ್ೆೋ ವಯವಷಮ ದಿತ್ತಖಳಿಗೆ ಯವುದ್ೆೋ ಸಲ್ಸೆಗಯಯನುೀ
ನಿಯೋಜಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯಲ್ಲಲಿ. ಫಹಳಷುು ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಟ್ಟುಮಡಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಸಲ್ಸೆಗಯರೆೋ
ನಿಮಾಣಕಯರಗಿದಾಯು ಭತುಿ ಄ವರಿಗೆ ಯವುದ್ೆೋ ಪ್ತರವಿಯಲ್ಲಲಿ. ಎಯಡು ರಔಯಣಖಳಲ್ಲಿ
ರಿಪ್ೆೋರಿ ಭತುಿ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಟ್ಟು ಮಡಿದ ಸಲ್ಸೆಗಯಯು ಸಸಮ ಮಡಿದಯು.

ix.

ತ್ರಫೆೀತಿ ಮತ್ುತ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರರ್ಸ:

27 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಆಫಬಯು ಮತರ ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔೃಷಿಮಡುವ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿದಯು ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ
ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಕೆೋಂದರ, ುಣೆಗೆ ಄ಧಯಮನ ರಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದಾಯು.
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ಸಮೂಹ

x.

ಚಟುವಟಿಕೆ:

ಫಬ

ಪಲನುಬವಿಮನುೀ

ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ

ಬ್ೆೋರೆ

ಯವುದ್ೆೋ

ಪಲನುಬವಿಮು ಯವುದ್ೆೋ ಸಭ ಹದ ಸದಸಯರ್ಗಿಯಲ್ಲಲಿ ಭತುಿ ಸಭ ಹಕೆೆ ಈತುನೀಖಳ
ಮರಟದಲ್ಲಿ ಯವುದ್ೆೋ ಪ್ತರವಿಯಲ್ಲಲಿ.
MNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್ತ್ೆಗಳು: ಯವುದ್ೆೋ ಪಲನುಬವಿಮ

xi.

MNREGA, ಔೃಷಿ

ಭಖಯ, ಜ್ಲನಮನ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು ಄ಥ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಭ ಲ್ಔವೂ
ರತೆಯೋಔಗಿ ಄ನುಔ ಲ್ತೆಖಳನುೀ ಡೆದ್ಧಯಲ್ಲಲಿ.
ಆಧ್ುನಿಕ ಕೃಷಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನದ ಅರಿವು: ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ 27

xii.

ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ ಭ ವರಿಗೆ ಮತರ ಭಣುಣಯಹಿತ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞನದ ಄ರಿವು ಆತುಿ
ಭತುಿ ಄ದನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಯವುದ್ೆೋ ಆರದ್ೆಯಿಯಲ್ಲಲಿ.

5. ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ – ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಎ. ಪೀಠಿಕೆ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಖಸಗಿ ವಲ್ಮದ ಭಗಿತವ ಣಿಜ್ಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ

1992 ಯಲ್ಲಿ

ರಷಿರೋಮ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಬ್ೆ ೋರ್ಡಾ ನಿಂದ ಮೆದು ಷಲ್ಖಳ ರಿಚ್ಮದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಪ್ರಯಂಬಯಿತು. ುಷುಔೃಷಿಗೆ
ಸೆಳಿೋಮ ಮಯುಔಟೆುಮ ಕೆ ಯತೆ, ಅಭದ್ದ ತಂತರಜ್ಞನದ ಸೆಚ್ಚುದ ೆಚ್ುದ ಕಯಣಖಳಿಂದ ಈದಯಭವು
ಹಿನೀಡೆಯಿತು ಭತುಿ

2001 ಯ ಸೆ ತ್ತಿಗೆ ಫಹಳಷುು ಗಟಔಖಳು ರೆ ೋಖಪಿೋಡಿತಗಿದಾವು ಭತುಿ

ುನಯುಜಿುೋವನ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ನಂತಯ ಕೆೋವಲ್ ವೆೋ. 5 ಔ ೆ ಔಡಿಮೆ ಗಟಔಖಳು ಈಳಿದುಕೆ ಂಡವು.
಄ಲ್ಲಿಮವರೆಗೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮು ುಷುಔೃಷಿಗೆ ಸಿೋಮಿತಗೆ ಂಡಿತುಿ. 2005 ಯ ಸೆ ತ್ತಿಗೆ, ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮು
ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ವಿಷಿಯಗೆ ಂಡಿದಾರಿಂದ ಭತುಿ ತಯಕರಿಗೆ ಆಯುವ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಯಿಂದ ಭತೆಿ ಏಳಿಗೆಗೆ ಫಯಲ್ು
ಪ್ರಯಂಭಿಸಿತು. ಈದ್ಧಾಮೆಮನುೀ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಸಸಿಖಳ ಈತುದರ್ೆಗೆ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಭತುಿ ುಷು
ಗಿಡಖಳು ಭತುಿ ಣಿಜ್ಯ ಔೃಷಿಮತಿ ಭುನುೀಗಿೆಸಿತು.
ಪ್ರೋತಾಹ ಧನದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಄ನುಶಾನದ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಫಹಳ ಜ್ನ ರೆೈತಯನುೀ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಈನೀತ
ತಂತ್ತರಔತೆಮ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮನುೀ, ಭುಕಯಗಿ ುಷುಖಳ ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳ ಈತುದಔತೆಮನುೀ
ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು, ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಳುಲ್ು ಈತೆಿೋಜಿಸಿದವು. ಇಖಲ್

ಔ ಡ, ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔೃಷಿಮನುೀ

ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಳುಲ್ು ತ್ತೋಮಾನಿಸಲ್ು ತಂತರಜ್ಞನದ ಸೆಚ್ಚುನ ೆಚ್ು ಄ಡಿಡಡಿಸುತಿದ್ೆ.
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ

77

ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಫಹಳ ಔಡಿಮೆ ಫಂಡಳ ಯಚ್ರ್ೆಯಿಂದ ಭತುಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಮೆೋಲಧಯ
ಬದರತೆಮನುೀ ದಗಿಸಲ್ು ಄ಷಧಯದುದರಿಂದ ರೆೈತಯು

ಇ ಈನೀತ ತಂತ್ತರಔ ಭತುಿ ಸೆಚ್ುು

ಫಂಡಳದ ತಂತರಜ್ಞನವನುೀ ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಳುಲ್ು ಬ್ೆೋಕದ ನಿಧಿಮನುೀ ಸಜ್ುುಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಔಷುಡುತಿರೆ.
ಅದಯ , ಄ರ್ೆೋಔ ಷಹಸಭಮ ಭತುಿ ಸೆ ಸತನದ ರೆೈತಯು ಸಕಾಯದ ಯವುದ್ೆೋ ಸಂಷೆೆಮ
಄ಥ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಧನ ಸಸಮವಿಲ್ಿದ್ೆ ತಭಮದ್ೆೋ ಸವಮಂ ಈಔರಭಖಳ ಭ ಲ್ಔ ಸಂಯಕ್ಷಿತ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔೃಷಿಮನುೀ ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಳುುವ ರಮತೀವನುೀ ಮಡಿದ್ಾರೆ. ಇಗಿನ ಮೌಲ್ಯಮರ್ೆಮು
ಆಂತಹ ಈಔರಭಖಳ ವಿಧನ, ತಂತರಜ್ಞನ, ಮಶಸುಾ ಄ಥ ೆೈಪಲ್ಯಖಳನುೀ ಖರಹಿಸಿ

ರಷಿರೋಮ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಲ್ು ಂದು
ರಮತೀಗಿದ್ೆ. ಮೌಲ್ಯಮನ

ತಂಡವು ಈಲೆಿೋಕದ

ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಷುಡಿಸಿಯುವ

ಎಲಿ

ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆ ಮಡಲ್ು ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಸಮನ ಸಂಖೆಯಮ ಮದರಿಖಳನುೀ
ಅರಿಸಲ್ು ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಹಭತ್ತಸಿತು. ಄ದಯಂತೆ, ರಷಿರೋಮ
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಮದರಿಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ಂದ್ಣಿಕೆ
ಮಡಲ್ು ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ ಿ 54 ಮದರಿಖಳನುೀ ಅರಿಸಲ್ು ಭತುಿ ದತಿಂಶವನುೀ ಸಂಖರಹಿಸಲ್ು
ರಮತೀಖಳನುೀ ಮಡಲಯಿತು.
ಮೆೋಲೆ ಆತ್ತಮಿತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿದಂತೆ, ಆಂತಹ ರಮತೀಖಳ ದತಿ ಸಂಚ್ಮವನುೀ ಡೆಮುವುದು
ಫಹಳ ಔಷುಷಧಯ ಭತುಿ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮು 54 ಮದರಿಖಳ ಷೆನದಲ್ಲಿ ಟುು 34 ಮದರಿಖಳನುೀ
ಡೆಮಲ್ು ಷಧಯಯಿತು. ಄ವುಖಳಿಂದ ಸಂಖರಹಿಸಿದ ದತಿಂಶವು ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆ
ಮಡಲ್ು ಷಕಖುತಿದ್ೆ ಎಂದು ಖರಹಿಸಲಯಿತು. NVPTS ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 23 ಮದರಿಖಳು ಅರಭದ್ಮಔ
ಭತುಿ ಷಔಷುು ಎಂದು ತ್ತಳಿಮಲಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಄ನುಔರಭಗಿ 22 ಭತುಿ 24 ಭತುಿ ಖಸಗಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ 23
ಮದರಿಖಳು ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಯಖುತಿೆ.

ಬಿ. ವಿಸತರ
ಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 34 ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಅಯೆೆಮಡಲಗಿತುಿ.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಕೊೀಷುಕ - 37: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದರಿಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ
NVPTS

STS

SGS

ಒಟುು

2010-11

4

-

-

4

2011-12

3

2012-13

10

1
4

2
-

2013-14

6

2

2

ಒಟುು

23

7

4

6
14
10
34

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

34 ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ 30 (ವೆೋ. 88) ಷಮನಯ ವಖಾದವಯು ಭತುಿ 4 (ವೆೋ. 12) ರಿಶಷು ಜತ್ತ/
ವಖಾದ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಆದಾಯು.

ಸಿ. ನಿರಾಂತ್ರತ್ೆ
ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔವು ವಿವಿಧ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಣ ರಿಸಿೆತ್ತ ಭತುಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳ
ನಿಯಂತಯತೆಮನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ -38: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಅಸಿತತ್ವ ಮತ್ುತ ನಿವಯಹಣೆ (ಸಾಂಖ್ೆಯ ಮತ್ುತ
ರ್ೆೀಕಡರ್ರು)
NVPTS

STS

ಒಟುು

SGS

ಸಾಂಖ್ೆಯ ರ್ೆೀಕಡ ಸಾಂಖ್ೆಯ ರ್ೆೀಕಡ ಸಾಂಖ್ೆಯ ರ್ೆೀಕಡ ಸಾಂಖ್ೆಯ ರ್ೆೀಕಡ
ಉತ್ತಮ ನಿವಯಹಣೆ

15

65

4

57

4

100

23

68

ರಿೆೀರಿಯ ಅಗತ್ಯತ್ೆ

7

30

2

29

-

0

9

26

ಕೆೈಬಿಡಲ್ದವು

1

5

1

14

-

0

2

6

ಒಟುು

23

7

4

34

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಮೆೋಲ್ಲನ ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ ಔಂಡಂತೆ, ಫಹಳಷುು ಗಟಔಖಳು ಕೆಲ್ಸಮಡುತ್ತಿದವ
ಾ ು ಭತುಿ ಕೆೈಬಿಟು
ರಮಣವು ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ
ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಔಡಿಮೆಯಿತುಿ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಡಿ. ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಯೆೈತ್ರು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಗಳು
ರೆೈತರಿಗೆ ಸಭಷೆಯಯಗಿಯುವ ವಿಷಮಖಳ ಫಗೆೆ ಇ ವಖಾದ ರೆೈತಯ ಹಿನುೀಣಿಕೆಮು (Feedback)
ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ- 39: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರ್ದಾಂಶಗಳನುನ ವರದ ಭಡಿದ ಘಟಕಗಳ ವಿವರ
(ಸಾಂಖ್ೆಯ)
ವಿರ್ದಾಂಶ

NVPTS

STS

SGS

ಒಟುು

ವೆೋಔಡ

ಗಳಿಯಾಂದ ಹನಿ

10

0

0

10

29

ಯೊೀಗಗಳು

2

0

0

2

6

ಕೀಟಗಳು

3

1

1

5

15

ವಿದುಯತ್ ಸಮಸೆಯ

17

2

3

22

65

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಫಹಳ ಔಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯಮ ಗಟಔಖಳು ಭಣುಣ, ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಪ್ೆೈುಖಳು ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ
ಆತಯ ಸಭಷೆಯಖಳ ಫಗೆೆ ವಯದ್ಧ ಮಡಿದಾವು. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ
ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿನ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಂತೆ ಆಲ್ ಿ ಗಳಿಯಿಂದ ಅದ ಸನಿಮು ಔ ಡ ಸಭಷಯತಮಔ
ವಿಷಮಗಿದ್ಧಾತು. ಇ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಭನಖಂಡು ರೆೈತಯ ವಖಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತಯತೆಮ ಫಗೆೆ ದತಿಂಶವನುೀ
ಸಂಖರಹಿಸಲಯಿತು.
ಕೊೀಷುಕ - 40: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೀಜನೆಯನುನ ಕೆೈಬಿಟು ಯೆೈತ್ರ ವಗಯಗಳು (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ವಗಯ

ಒಟುು

ಕೆೈಬಿಡಲ್ದವು

ಹನಿಮದವು

ಉತ್ತಮ ನಿವಯಹಣೆ

ಅತಿಸಣಣ ಯೆೈತ್ರು

7

1

3

3

ಸಣಣ ಯೆೈತ್ರು

24

1

6

17

ದೊಡೆ ಯೆೈತ್ರು

3

-

-

3

ಒಟುು

34

2

9

23

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ ವಿವೆಿೋಷಣೆ
಄ತ್ತ ಸಣಣ ರೆೈತಯು – < 2.5 ಎಔರೆಖಳು, ಸಣಣ ರೆೈತಯು >2.5 - <5 ಎಔೆರೆಖಳು, ದ್ೆ ಡಡ ರೆೈತಯು > 5 ಎಔರೆಖಳು

ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಬಿಟು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಸಂಖೆಯ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಔಡಿಮೆಯಿತುಿ ಭತುಿ ಈತಿಭಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿದಾ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಸಂಖೆಯ ಜಸಿಿಯಿತುಿ,
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಇ. ಶಿಕ್ಷಣ /ವಿದಯಹಯತ್ೆ
ಎಲ್ಿಯ ಄ಕ್ಷ್ಯಸಿರಗಿದುಾ ವೆೋ. 85 ಮೆಟ್ಟರಕ್ ಪ್ಷದವಯು ಭತುಿ ಈಳಿದವಯು ದವಿೋಧಯರಗಿದಾಯು.

ಎಫ್ . ಕ್ಷೆೀತ್ರ ವಿಸಿತೀಣಯ
ರೆೈತಯ ಜ್ಮಿೋನಿನ ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ 3.1 ಎಔರೆಯಿದುಾ, 5 ದ್ೆ ಡಡ ರೆೈತಯು ಸರಸರಿ 6 ಎಔರೆ
ಜ್ಮಿೋನು ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು.

ಜಿ. ನಿೀಯವರಿ
ಎಲಿ 34 ಪಲನುಬವಿಖಳು ಕೆ ಳೆ ಭವಿಖಳನುೀ ಈಯೋಗಿಸುತ್ತಿದಯ
ಾ ು ಭತುಿ

13 ರೆೈತಯು

ತಭಮ ಜ್ಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಆಯುವ ನಿೋರವರಿ ಭ ಲ್ದ ಜೆ ತೆಗೆ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಯಿಿನ ದಿತ್ತಮನುೀ
಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು. ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ದಿತ್ತಮ ಄ಳವಡಿಕೆ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ
ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಸೆಚ್ುು.

ಹೆಚ್. ಆದಯತ್ ಫೆಳೆ
ಅದಯತೆಮ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಣಿಜ್ಯಔಗಿ ಕಮಾಷಧಯದ ುಷುಖಳು ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳು.

ಪಲನುಬವಿಖಳ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅಯೆೆಮ ವಿವಯವನುೀ ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಗಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ- 41: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಸಾಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಯತ್ ಫೆಳೆಗಳು (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ಸಾಂರಚನೆಗಳು
NVPTS
STS
SGS
ಒಟುು

ಒಟುು

ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ

ತ್ರಕರಿ

ಪ್ುಷ

23
7
4
34

1
3
1
5

10
4
3
17

12
12

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಐ . ಸಕಯರಿ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೊ ಅರಿವು
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ರತ್ತ ರೆೈತನಿಖ

ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ

ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ರಿವು ಷೆೀೋಹಿತಯ ಭ ಲ್ಔ ಭತುಿ ವೃತಿತ್ತರಕೆಖಳನುೀ ಒದುವ ಭ ಲ್ಔ ಆತುಿ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಜೆ. ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠನ
ಟುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವೆೋ. 50 ಯಷುನುೀ ತಯಯಔರಿಂದ ಟನ್ಾ ಕ್ರೋ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ
಄ನುಶಾನಗೆ ಳಿಸಲಯಿತು.

STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಫಹಳಷುನುೀ ರೆೈತಯು ತೆೋ

಄ನುಶಾನಗೆ ಳಿಸಿದಯು. ಷವಯಸಯಔಯ ವಿಷಮೆಂದರೆ, 7 NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ
಄ನುಶಾನಗೆ ಳಿಸಿದಾಯು.

ಇ

ರಿೋತ್ತ

಄ನುಶಾನಗೆ ಳಿಸಿದ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ

ರೆೈತಯು ತೆೋ

ನಿಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಬ್ೆೋಕದ

ದ್ಥಾಖಳನುೀ ಮಯುಔಟೆುಯಿಂದ ಕರಿೋದ್ಧಸಿ, ಔ ಲ್ಲ ಕಮಿಾಔಯು ಭತುಿ ೆಲ್ಡರ್ ಖಳನುೀ ುಂದದ
ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡು ೂತ್ತಾಗೆ ಳಿಸಿದಾಯು. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣಕೆೆ ಮೆಮ ಈಯೋಗಿಸಿದ
ದ್ಥಾಖಳನುೀ ಭಯು ಈಯೋಖಕೆಗಿ ಕರಿೋದ್ಧಸಿದಾಯು.

ಕೆ. ಅನುಕೂಲ್ಕರ ಅಾಂಶಗಳು – ಯೀಜನೆ ಕಯಯಗತ್ ಭಡುವುದಕೆೆ ಮುನನ ತ್ರಫೆೀತಿ
1. ಟುು 34 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಯಯ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸುವುದಕೆೆ ಭುಂಚ್ೆ

ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಡೆದ್ಧಯಲ್ಲಲಿ, ಅದರೆ ಫಹಳಷುು ಗಟಔಖಳನುೀ ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸುವುದಕೆೆ
ಭುಂಚ್ೆ ರ್ೆ ೋಡಿ ಄ವುಖಳನುೀ ಄ಬಯಸಿಸಿದಾಯು.
2. ಫಹಳಷುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ (17) ಟನ್ಾ ಕ್ರೋ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ನಿಮಿಾಸಲಗಿತುಿ ಭತುಿ 17
ಪಲನುಬವಿಖಳು ತೆೋ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಿದಾಯು.
3. ಟುು 34 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋ. 15 ಪಲನುಬವಿಖಳು ಄ಧಯಮನ ರಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದಾಯು.
ಫಹಳಷುು

ರೆೈತಯು

ಮಶಸಿವ

ಔೃಷಿ

ಗಟಔಖಳಿಗೆ

ಭೆೋಟ್ಟಕೆ ಟುು

ತೆೋ

ವಿಷಮಖಳನುೀ

ಔಲ್ಲತುಕೆ ಂಡಿದಾಯು.
4. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಖುಣತಮಔ ಄ಂಶಖಳ ಫಗೆೆ ಸೆಚ್ಚುನ ತ್ತಳುವಳಿಕೆಮು ಆದುಾ ರೆೈತಯು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ
ಎತಿಯದ ಸೆ ಂದ್ಣಿಕೆ, ಸ ರಿನ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಸಳೆಮ ಷೌಔಮಾಖಳನುೀ ತೆಗೆಮುವುದು ಭತುಿ ುನಃ
ಸಔುವುದು, ಭಳೆ ನಿೋರಿನಿಂದ ಭಣಣನುೀ ತೆ ಳೆಮುವುದು ಇ ರಿೋತ್ತಮ ರ್ವಿನಯತೆಖಳನುೀ
ಮಡಿದಾಯು.

ಎಲ್. ಸಾಂರಚನೆಗಳ ವಿಸಿತೀಣಯ ಮತ್ುತ ರ್ೆಚಿ
ಮದರಿಖಳ ಟುು ವಿಸಿಿೋಣಾ ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು, ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಭತುಿ ೆಚ್ುಖಳನುೀ
ಲೆಔೆ ಸಕ್ರ ಆಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
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ಕೊೀಷುಕ- 42: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಭಡಿದ ಭದರಿಗಳ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಸಯಸರಿ ಒಟುು
ವಿಸಿತೀಣಯ ಮತ್ುತ ರ್ೆಚಿ
ಸಾಂರಚನೆಗಳು ವಿಸಿತೀಣಯ (ಚ.
ಮೀ.)

ಒಟುು ರ್ೆಚಿ

ಸಯಸರಿ

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ (ರೂ.

ಸಯಸರಿ

(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷ)

ವಿಸಿತೀಣಯ (ಚ.

ಲ್ಕ್ಷ/ ಚ. ಮೀ.)

ಒಟುು ರ್ೆಚಿ

ಮೀ.)

(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷ)

NVPTS

74456

376.96

3237

506

16.38

STS

15800

27.15

2257

172

3.88

SGS

40000

71.00

10000

178

17.80

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ ವಿವೆಿೋಷಣೆ

ಕ್ೆೋತರ ವಿಚ್ಯಣೆಖಳಿಂದ ಫಹಳಷುು ರೆೈತಯು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆಮ ಈಯೋಗಿಸಿದ
ವಸುಿಖಳನುೀ ುನಯುಯೋಖ ಮಡಿದುಾ ಗೆ ೋಚ್ರಿಸಿತು ಭತುಿ ರೆೈತಯು ವಸುಿಖಳ ೆಚ್ು ಭತುಿ ಫಲ್ಲಷಾತೆಮ
ಫಗೆೆ ವಿವೆೋಷ ಖಭನವನುೀ ಕೆ ಟ್ಟುದುಾ ಗೆ ೋಚ್ರಿಸಿತು.

ಎಾಂ. ಬಾಂಡರ್ಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔವು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುವನ ೀ ಷೆೋರಿಸಿ ರೆೈತಯು ಮಡಿದ ಟುು ಹ ಡಿಕೆಖಳನುೀ
ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ- 43: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಯಸರಿ ವಿಸಿತೀಣಯ, ಸಹಯಧ್ನ ಮತ್ುತ ನಿವವಳ ಎಕಯೆರ್ರು
ಸಾಂರಚನೆಗಳ ರ್ೆಚಿ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಂರಚನೆ

ಎಕಯೆಗೆ ಸಾಂರಚನೆಯ ರ್ೆಚಿ

ಎಕಯೆಗೆ ಇತ್ರ ರ್ೆಚಿಗಳು

ಎಕಯೆಗೆ ಒಟುು ರ್ೆಚಿ

NVPTS

20.24

4.73

24.97

STS

6.88

3.47

10.35

SGS

7.10

3.01

10.11

ಗಮನಿಸಿ: ರತ್ತ ಎಔರೆಗೆ ೆಚ್ು – ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ಫಭುಾಲ್ – (ರತ್ತ ಗಟಔದ ಟುು ೆಚ್ು ÷ ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ (ಚ್. ಮಿೋ.) × 4000
ಚ್. ಮಿೋ.)
ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಎನ್ . ನಿೀಯವರಿ ಮೂಲ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಪ್ದಧತಿಗಳು
ಫಹಳಷುು ಗಟಔಖಳು ಮದಲೆೋ ಆದಾ ಕೆ ಳೆ ಭವಿಖಳನುೀ ಈಯೋಗಿಸಿದವು. ಕೆಲ್ವು ರೆೈತಯು
ಸೆ ಸ ಕೆ ಳೆ ಭವಿಖಳನುೀ ಕೆ ರೆಸಿದಾಯು ಭತುಿ ಸೆ ಸ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಈಔಯಣವನುೀ ಕರಿೋದ್ಧಸಿದಾಯು.
ಕೊೀಷುಕ-44: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋಯವರಿ ಮೂಲ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಪ್ದಧತಿಗಳು ಮತ್ುತ
ಘಟಕದ ಸಯಸರಿರ್ೆಚಿ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಂರಚನೆಗಳು

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಕೊಳರ್ೆ ಬವಿಗಳು

NVPTS
STS
SGS
ಒಟುು

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಹನಿ/ ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೀಯವರಿ ಪ್ದಧತಿ

ಇರುವುದು

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

ಇರುವುದು

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

10
4
2
16

13
3
2
18

2.65
3.00
2.75

9
2
1
12

14
5
3
22

1.41
0.58
1.31

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಒ. ಇತ್ಯೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ಫಬ ಪಲನುಬವಿಮು ಮತರ ಅದ್ನಖಳ ವೆೋಕಯಣೆಗೆ ರತೆಯೋಔ ಅದ್ನ ವೆೋಕಯಣ ಸೆಳವನುೀ
ನಿಮಿಾಸಿದುಾ

ಈಳಿದವಯು

ತಭಮ

ಸವಂತ

ಭರ್ೆಮರ್ೆೀೋ

ಅದ್ನ

ವೆೋಕಯಣೆಗೆ

ಫಳಸಿಕೆ ಂಡಿದುಾ

ಗೆ ೋಚ್ಯಯಿತು. ಪಲನುಬವಿಖಳು ವಗಿೋಾಔಯಣ ಭತುಿ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳಿಗೆ ತತೆಲ್ಲಔ
ವಯವಷೆೆಖಳನುೀ ಮಡಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು. ಕರಿೋದ್ಧಸಿದ ಆತಯ ಹ ಡಿಕೆಖಳು ಈಯೋಗಿಸಿದ ಟರಔುರ್, ಸೆ ಸ
ಮಂತರಚ್ಲ್ಲತ ಷೆರೋಮರ್ ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳ ಕೆರೋಟ್ ಖಳು.
ಕೊೀಷುಕ - 45: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯಿಗೆ ಮತ್ುತ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಭಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
(ರತ್ತ ಗಟಔಕೆೆ ಯ . ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಲ್ಲಿ)
ಸಾಂರಚನೆಗಳು

NVPTS
STS
SGS

ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ

ಸೆರೀಯರ್ ಗಳು

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

ಹೊಸದು

ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

6
1

1.88
0.65

14
1
3

0.39
0.40
0.34

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ ವಿವೆಿೋಷಣೆ
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ಪ. ಫಯಾಂಕ್ ನಿಧಿ
ಔುತ ಹಲ್ಕರಿ ವಿಷಮೆಂದರೆ 34 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ 13 ಪಲನುಬವಿಖಳು ಬ್ಯಂಕ್
ಷಲ್ವನುೀ ಡೆದ್ಧದಾಯು ಭತುಿ ಄ವಯ ಸರಸರಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ದ ಮತಿ ಯ . 23.96 ಲ್ಕ್ಷ್ಗಿತುಿ. STS
ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣಕೆೆ, ಯ . 50 ಲ್ಕ್ಷ್ಔ ೆ ಸೆಚ್ುು ಹ ಡಿಕೆಮಡಿದಾ ಎಯಡು SGS
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ಷೆೋರಿ, ಯವುದ್ೆೋ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ವನುೀ ಡೆದ್ಧಯಲ್ಲಲಿ.
ಕೊೀಷುಕ -46: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿವವಳ ಫಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಗಳು (ಸಹಯಧ್ನವನುನ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡ
ನಾಂತ್ರ) (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
NVPTS
STS
SGS

ಸಲ್ಗರರ

ಸಯಸರಿ ನಿವವಳ

ಮರುವತಿ

ಗಭಯಕಲ್

13
ಸಾಂಖ್ೆಯ
-

23.96
ಫಯಾಂಕ್
ಸಲ್
-

6
ವಷಯಗಳು
-

1
-

ಅಧಯ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ ವಿವೆಿೋಷಣೆ

ಕೂಯ . ಅನುಷ್ಠನ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಲ್ು ಄ಂದ್ಜ್ು ಭ ಯು ತ್ತಂಖಳು ಬ್ೆೋಕಯಿತು ಎಂದು ಖಭನಿಸಲಯಿತು.

ಅರ್ . ನಿಭಯಣ ಭನದಾಂಡದ ಲ್ನೆ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ತಂತ್ತರಔ

ವಿವೆೋಷಣೆಖಳಿಗೆ

಄ನುಖುಣಗಿ

2013-14 ಯಲ್ಲಿ ಮತರ ನಿದ್ಧಾಷುಡಿಸಿಯುವ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ

ನಿಮಾಣಗಿದ್ೆಯೆ

ಎಂದು

ಭೆೋಟ್ಟಮ

ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಖಭನಿಸುವುದು ಄ಖತಯಗಿದ್ಧಾತು. ಕೆಳಔಂಡ ಕೆ ೋಷುಔವು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಄ನುಸಯಣೆಮ
ಭಟುವನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ:
ಕೊೀಷುಕ- 47: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಭನದಾಂಡಕೆೆ ಅನುಗುಣತ್ೆ (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)

NVPTS
STS
SGS

ಭದರಿ ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಅನುಗುಣರ್ದ

ಅನಗುಣರ್ಗದ

23
7
4

14
6
3

9
1
1

ಅಧಯ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ ವಿವೆಿೋಷಣೆ

ಮೆೋಲ್ಲನ

ಕೆ ೋಷುಔದ್ಧಂದ

ವೆೋ.

70

ಯಷುು

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು

ರಮಣಿತ

ಮನದಂಡಕೆೆ

಄ನುಖುಣಗಿಯುವುದು ಔಂಡುಫಯುತಿದ್ೆ. ಆದು ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ
ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಫಹಳ ಸೆಚ್ುು.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಎಸ್ . ಆದನಗಳ (Inputs) ಗುಣಮಟು
ಸಂಖರಹದ ಮಹಿತ್ತಮ ರಕಯ ಯವ ಪಲನುಬವಿಖ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಅದ್ನಖಳ
ಖುಣಭಟು, ಲ್ಬಯತೆ ಭತುಿ ೂರೆೈಕೆಮ ಫಗೆೆ ಯವ ಸಭಷೆಯಖಳು ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದ್ನಖಳ ಬ್ೆಲೆಮ ಫಗೆೆಮ
ದ ಯು ಆಯಲ್ಲಲಿ.

ಟಿ. ಫೆಳೆಗಳು ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಯಕತ್ೆ
ಜ್ಬ್ೆಾರ

ಭತುಿ

ಕಯಪಿಾಔಂ

ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ

ಭುಕಯ

ಬ್ೆಳೆಖಳಗಿದಾವು.

ಸಸಯಟ್ಟಕೆಮ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಸಸಿಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸಲ್ು, ಄ದಯಲ್ ಿ ಟೆ ಮಯಟೆ
ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಸಸಿಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸಲ್ು ಕೆೋಂದ್ಧರೋಔೃತಗಿದಾವು. ಇ ಪಲನುಬವಿ ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ
ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅರ್ಥಾಔತೆಮ ಫಗೆೆ ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತದ್ೆ:
ಕೊೀಷುಕ- 48: ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಯ ಫೆಳೆಗಳ ಆರ್ಥಯಕತ್ೆ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಜಫೆಯಯ
ರ್ೆಚಿ ಆದಯ
NVPTS 9.63
STS
SGS
-

22.83
-

ಕಯಪುಕಾಂ
ಲ್ಭ

ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ

ರ್ೆಚಿ ಆದಯ ಲ್ಭ ರ್ೆಚಿ ಆದಯ ಲ್ಭ

13.91 3.71
1.89
5.19

12.75
7.51
12.04

9.05 1.28
5.49 1.41
6.85
-

3.24
6.38
-

1.96
4.96
-

ಅಧಯ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ ವಿವೆಿೋಷಣೆ

ಖುಲಬಿ ಹ ಬ್ೆಳೆಮ ಲಬದ್ಮಔತೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆತುಿ:


ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ರ್ಲ್ುೆ ಜ್ನ 5000 ಚ್. ಮಿೋ. ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಖುಲಬಿಮ ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡಿದಾಯು.



ಖುಲಬಿ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಸರಸರಿ ಯ . 4.42 ಲ್ಕ್ಷ್ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು ಬ್ೆೋಕಯಿತು ಭತುಿ ಟುು ಅದ್ಮ
ಯ . 13.16 ಲ್ಕ್ಷ್ ಫಂದ್ಧದ್ಧಾತು.



ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಲಬವು ಯ . 8.74 ಲ್ಕ್ಷ್. ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ ಲಬ ಯ . 194.

ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಹ ಬ್ೆಳೆಮ ಲಬದ್ಮಔತೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆತುಿ:


ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಫಬ 5000 ಚ್. ಮಿೋ. ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡಿದಾಯು.



ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಸರಸರಿ ಯ . 7.63 ಲ್ಕ್ಷ್ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು ಬ್ೆೋಕಯಿತು ಭತುಿ ಟುು
ಅದ್ಮ ಯ . 25.69 ಲ್ಕ್ಷ್ ಫಂದ್ಧದ್ಧಾತು.



ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಲಬವು ಯ . 18.05 ಲ್ಕ್ಷ್. ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ ಲಬ ಯ . 451.
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಕೆಲ್ವು ರೆೈತಯು ಬ್ೆಳೆದ್ಧದಾ ಷೆೋವಂತ್ತಗೆ ಬ್ೆಳೆಮ ಲಬದ್ಮಔತೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆತುಿ:


ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಫಬ 4000 ಚ್. ಮಿೋ. ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಷೆೋವಂತ್ತಗೆ ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡಿದಾಯು. ಷೆೋವಂತ್ತಗೆ
ಬ್ೆಳೆಗೆ ಸರಸರಿ ಯ . 11.08 ಲ್ಕ್ಷ್ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು ಬ್ೆೋಕಯಿತು ಭತುಿ ಟುು ಅದ್ಮ ಯ .
17.08 ಲ್ಕ್ಷ್ ಫಂದ್ಧದ್ಧಾತು.



ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಲಬವು ಯ . 6.19 ಲ್ಕ್ಷ್. ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ ಲಬ ಯ . 189.

ರಿಮಯತಿ ನಗದು ಹರಿವು ತ್ಾಂತ್ರದಾಂದ ಆರ್ಥಯಕ ಕಯಯಸಧ್ಯತ್ೆ – ನೆೈಸಗಿಯಕ
ಗಳಿಮಡುವ ಕೊಳರ್ೆಮಕರದ ಲ್ಲಮನೆ – ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಖಸಗಿ

ರಮತೀಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ

ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ

ಗಳಿಯಡುವ

ಕೆ ಳೆಯಕಯದ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

ನಿಮಾಣಕೆೆ ತಖುಲ್ಲದ ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಯ . 24.97 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು (ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ನಿಮಾಣಕೆೆ ಯ .
20.24 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು ಭತುಿ ಆತಯ ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾಖಳಿಗೆ ಯ . 4.73 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು) ಎಂದು ರಿಖಣಿಸಿ, ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧಯತೆಮ ನಿಮತಂಔಖಳು (parameters) ಭತುಿ ಄ನುಪ್ತಖಳನುೀ ಕಯಪಿಾಔಂ, ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭತುಿ
ಖುಲಬಿ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ರಿಖಣಿಸಿ ಲೆಔೆಮಡಲಯಿತು.
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು
ಆತರೆ ಹ ಡಿಕೆಖಳು
ಟುು ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆ
ಸರಸರಿ ಸಸಮಧನ
ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 20.24 ಲ್ಕ್ಷ್
ಯ . 4.73 ಲ್ಕ್ಷ್
ಯ . 24.97 ಲ್ಕ್ಷ್
ಆಲಿ
ಯ . 24.97 ಲ್ಕ್ಷ್

ಜಫೆಯಯ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ – ಪ್ರತಿ ಎಕಯೆಗೆ
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಹ

ಬ್ೆಳೆಮ ಸರಸರಿ

ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಹ ಕೆ ರ್ೆಖಳು

9.11 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 3.10 ರತ್ತ ಕೆ ರ್ೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 28.21 ಲ್ಕ್ಷ್/ ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 11.90 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 16.31 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆ ಸಕ್ರ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ರಿಯಮತ್ತಸಿ ಲೆಔೆಸಔಲಯಿತು (ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ, ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ೆಚ್ುಖಳನುೀ
ಷೆೋರಿಸಿ). ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

58. 22%

NPV

ಯ . 48.52 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 2.94

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

4 ವಷಾಖಳು

ಗುಲ್ಬಿ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ – ಪ್ರತಿ ಎಕಯೆಗೆ
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಖುಲಬಿ ಹ

ಬ್ೆಳೆಮ ಸರಸರಿ

ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಹ ಕೆ ರ್ೆಖಳು

4. 69 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 3. 47 ರತ್ತ ಕೆ ರ್ೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 16.26 ಲ್ಕ್ಷ್/ ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 5.46 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 10.80 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆಸಕ್ರ ಷಿಾಔ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಶುಲ್ೆಖಳು ಷೆೋರಿ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

41.13%

NPV

ಯ . 25.12 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 2.01

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

5 ವಷಾಖಳು

ಸೆೀವಾಂತಿಗೆ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಷೆೋವಂತ್ತಗೆ ಹ
ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಹ ಕೆ ರ್ೆಖಳು

2.88 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 7.33 ರತ್ತ ಕೆ ರ್ೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 21.11 ಲ್ಕ್ಷ್/ ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 13.55 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 7.56 ಲ್ಕ್ಷ್
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ಬ್ೆಳೆಮ ಸರಸರಿ

ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆಸಕ್ರ ಷಿಾಔ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಶುಲ್ೆಖಳು ಷೆೋರಿ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

18.92%

NPV

ಯ . 4.31 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 1.17

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

8 ವಷಾಖಳು

ಕಯಪುಕಾಂ ಫೆಳೆಯಾಂದಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ
ಖಸಗಿ

ರಮತೀಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ

ನಿಮಿಾಸಲದ

ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ

ಕಯಪಿಾಔಂ

ಬ್ೆಳೆಮ

ಸರಸರಿ

ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಆಳುವರಿ

44.94 ಟನುೀ

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 34.67 /ರತ್ತ ಕ್ರ. ಗರಂಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 15.58 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 4.58 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 11.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆಸಕ್ರ ಷಿಾಔ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಶುಲ್ೆಖಳು ಷೆೋರಿ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

56.02 %

NPV

ಯ . 31.21 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 2.25

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

4 ವಷಾಖಳು

ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಕನೆೀಯಷನ್ ಫೆಳೆಯಾಂದಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಬ್ೆಳೆಮ ಸರಸರಿ
ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಆಳುವರಿ – ಕಂಡಖಳು

9.47 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 3.32 /ರತ್ತ ಕಂಡಕೆೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 31. 40 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 9.33 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 22.07 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆಸಕ್ರ ಷಿಾಔ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಶುಲ್ೆಖಳು ಷೆೋರಿ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

92.66 %

NPV

ಯ . 78.50 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 4.14

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

3 ವಷಾಖಳು

ಕೊಳರ್ೆಮಕರದ ನೆರಳುಪ್ರದೆ ಸಾಂರಚನೆ (STS)- ರಿಮಯತಿ ನಗದು ಹರಿವು ತ್ಾಂತ್ರಕೆೆ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ಬಾಂಡರ್ಳ ಹೂಡಿಕೆ
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನದಡಿ ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆೆ
ತಖುಲ್ಲದ ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಯ . 3. 33 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು ಎಂದು ರಿಖಣಿಸಿ, ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧಯತೆಮ
ನಿಮತಂಔಖಳು (parameters) ಭತುಿ ಄ನುಪ್ತಖಳನುೀ ರಿಖಣಿಸಿ ಲೆಔೆಮಡಲಯಿತು.
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು- ೆಚ್ುದ ಮನದಂಡದ ರಕಯ ಯ . 6.88 ಲ್ಕ್ಷ್
ಆತರೆ ೆಚ್ು

ಯ . 3.47 ಲ್ಕ್ಷ್

ಟುು ಫಂಡಳ ೆಚ್ು – ಮನದಂಡದ ರಕಯ

ಯ . 10.35 ಲ್ಕ್ಷ್

90 ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ

ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಸಸಯರ್ಟಿಕೆ (ನಸಯರಿ) ಭದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಯಯಸಧ್ನೆ
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನದಡಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಸಸಯಟ್ಟಕೆಮ (ನಸಾರಿ)
ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಿಖುೆಖಳ ಈತುದರ್ೆ

32.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 0.55 ರತ್ತ ಿಗಿೆಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 17.60 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 12.91 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 4.69 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆಸಕ್ರ ಷಿಾಔ ವೆೋ. 12.5 ಯಂತೆ
ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಶುಲ್ೆಖಳು ಷೆೋರಿ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ ಅರ್ಥಾಔ
ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

38.07 %

NPV

ಯ . 10.30 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 1.99

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

5 ವಷಾಖಳು

ಕಯಪುಕಾಂ ಫೆಳೆಯಾಂದಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ - STS
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿ ಕೆ ಳೆಯಕಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಲದ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಂದು
ಎಔರೆಗೆ ರ್ೆಯಳು ಯದ್ೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಬ್ೆಳೆಮ ಸರಸರಿ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಆಳುವರಿ

40. 00 ಟನುೀ

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 21.60 /ರತ್ತ ಕ್ರ. ಗರಂಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 8.64 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 3.33 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 5.31 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆಸಕ್ರ ಷಿಾಔ ವೆೋ. 12.5
ಯಂತೆ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಶುಲ್ೆಖಳು ಷೆೋರಿ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ
ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR

65.86 %

NPV

ಯ . 16.44 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 2.59

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

4 ವಷಾಖಳು

ಕಲ್ುಿ ಗೂಟದ ನೆರಳುಪ್ರದೆ ಸಾಂರಚನೆ (SGS)- ರಿಮಯತಿ ನಗದು ಹರಿವು ತ್ಾಂತ್ರಕೆೆ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ಬಾಂಡರ್ಳ ಹೂಡಿಕೆ
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಡಿಮಲ್ಲಿ ಔಲ್ುಿ ಖ ಟದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆೆ ತಖುಲ್ಲದ
ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಯ . 3. 33 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳು ಎಂದು ರಿಖಣಿಸಿ, ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧಯತೆಮ
ನಿಮತಂಔಖಳು (parameters) ಭತುಿ ಄ನುಪ್ತಖಳನುೀ ರಿಖಣಿಸಿ ಲೆಔೆಮಡಲಯಿತು.
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು- ೆಚ್ುದ ಮನದಂಡದ ರಕಯ

ಯ . 7.10 ಲ್ಕ್ಷ್

ಆತರೆ ೆಚ್ು

ಯ . 3.01 ಲ್ಕ್ಷ್

ಟುು ಫಂಡಳ ೆಚ್ು – ಮನದಂಡದ ರಕಯ

ಯ . 10.11 ಲ್ಕ್ಷ್

ಕಯಪುಕಾಂ ಫೆಳೆಯಾಂದಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕಯಯಸಧ್ನೆ - ಕಲ್ುಿ ಗೂಟದ ನೆರಳುಪ್ರದೆ ಸಾಂರಚನೆ
(SGS)
ಔಲ್ುಿಖ ಟದ

ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ

ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ

ಎಔರೆ

ಂದಕೆೆ

ಕಯಪಿಾಔಂ

ಬ್ೆಳೆಮ

ಸರಸರಿ

ಕಮಾನಿವಾಹಣೆ ಕೆಳಗೆ ಔಂಡಂತ್ತತುಿ:
ಸರಸರಿ ಆಳುವರಿ

42.59 ಟನುೀ

ಸಿಕ್ರೆದ ಸರಸರಿ ಬ್ೆಲೆ

ಯ . 28.60 /ರತ್ತ ಕ್ರ. ಗರಂಗೆ

ಸರಸರಿ ಅದ್ಮ

ಯ . 12.04 ಲ್ಕ್ಷ್ / ಎಔರೆಗೆ

ಸರಸರಿ ವಯವಷಮ ೆಚ್ು

ಯ . 5.19 ಲ್ಕ್ಷ್

ಸರಸರಿ ನಿವವಳ ಅದ್ಮ

ಯ . 6.85 ಲ್ಕ್ಷ್

ಮೆೋಲ್ಲನ ನಿಮತಂಔಖಳನುೀ ಹತುಿ ವಷಾಖಳ ನಖದು ಹರಿವಿಗೆ ಲೆಔೆಸಕ್ರ ಷಿಾಔ ವೆೋ. 12.5
ಯಂತೆ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ಖಳಿಗೆ ಄ನವಯಿಸುವಂತೆ ಎಲಿ ಬ್ಯಂಕ್ ಶುಲ್ೆಖಳು ಷೆೋರಿ ರಿಯಮತ್ತಸಿದ ಬ್ೆಳೆಮ
ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾಷಧರ್ೆಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
ನಿಯತ್ಾಂಕಗಳು

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

IRR
NPV

92.81 %
ಯ . 24.15 ಲ್ಕ್ಷ್

BC Ratio

1.00: 3.39

ಷಲ್ ಹಿಂತ್ತಯುಗಿಸುವ ಄ವಧಿ

3 ವಷಾಖಳು
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ದತ್ತಾಂಶ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ

ಯು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯಗಳು
ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಄ವಯು ಎದುರಿಸಿದ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ಯೋಚ್ಚಸುವಂತೆ
ಸ ಚ್ಚಸಲಯಿತು. ಄ವಯು ಎದುರಿಸಿದ ಸಭಷೆಯಖಳಲ್ಲಿ, ಄ಡೆತಡೆಯಿಲ್ಿದ ವಿದುಯತ್ ಄ಲ್ಬಯತೆ ಭತುಿ
ಗಳಿಯಿಂದ ಈಂಟದ ಸನಿಖಳು ಟ್ಟುಮಲ್ಲಿ ಮೆೋಲ್ಲದಾವು. ತ್ತರಪ್ಾ ಭತುಿ ದುಂಡಣುಖಳಿಂದ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಸನಿಮ
ಸಭಷೆಯಖಳು ಸಣಣ ರಮಣದಲ್ಲಿದಾವು (ಕೆ ೋಷುಔ 39).

ವಿ. ಕೃಷಿ ಪ್ದಧತಿಗಳು ಮತ್ುತ ಫೆಾಂಬಲ್
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಈಯೋಗಿಸುತ್ತಿದಾ ರೆೈತಯನುೀ ಈತಿಭ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳ ಫಗೆೆ
ನಿದ್ಧಾಷುಗಿ ರಶೀಸಲಯಿತು ಭತುಿ ಮೌಲ್ಯಮನದ ವೆೃೋಧರ್ೆಖಳನುೀ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ:
i.

ಮಣುಣ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ: ವೆೋ. 76 ಯಷುು ರೆೈತಯು (34 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ 26) ರತ್ತ ವಷಾ ಭಣುಣ ರಿೋಕ್ೆಮನುೀ
ಮಡಿಸುವ ಭತುಿ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮ ಫಗೆೆ ತಂತ್ತರಔ ಸಲ್ಸೆಮನುೀ ಡೆಮುವ
ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಪ್ಲ್ಲಸಿಯುವುದನುೀ ಕಚ್ಚತಗೆ ಳಿಸಿದಯು.

ii.

ವಿನೂತ್ನ ಫೆಳೆಗಳು: 34 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ, 25 ಗಟಔಖಳು (ವೆೋ. 74) ಂದಲಿ ಂದು ಸಭಮದಲ್ಲಿ
ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ, ಄ದಯಲ್ ಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ನಂತಹ ಹ ಖಳನುೀ, ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ
ಭತುಿ ಆಂಗಿಿೋಷ್ ಷೌತೆಮಂತಹ ತಯಕರಿಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆದ್ಧದಾಯು. ಟೆ ಮಯಟೆ

ಬ್ೆಳೆಮನುೀ

ರಿವತಾರ್ ಬ್ೆಳೆಯಗಿ ಬ್ೆಳೆಮಲಗಿದ್ಧಾತು.
iii.

ಸಮಗರ ೌಷಿಠಕಾಂಶದ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ುತ ಸಮಗರ ಕೀಟ ನಿವಯಹಣೆ: 34 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ, 18 ಗಟಔಖಳ
(ವೆೋ. 53) ರೆೈತಯು ಸಭಖರ ಪ್ೌಷಿಾಕಂಶದ ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ಭತುಿ 19 ಗಟಔಖಳ (ವೆೋ. 56)
ರೆೈತಯು ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ಪ್ಲ್ಲಸಿದಾಯು. ರಮತೀಖಳು ಸೆಚ್ುಗಿ ತ್ತರಪ್ಾ ಭತುಿ
ದುಂಡಣುಖಳನುೀ ನಿಮಂತ್ತರಸುವ ರಮತೀಖಳಗಿದಾವು.

iv.

ಯಸಯನಿಕ ಗೊಬಬರಗಳ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಯೀಗ:
ಈಯೋಖವನುೀ

ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸಿದಾನುೀ

ಕೆಲ್ವು ಜ್ನ ಮತರ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ

ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ

ಬ್ೆೋರೆ

ಯವುದ್ೆೋ

ರಷಮನಿಔ

ಗೆ ಫಬಯಖಳ ಔಡಿಮೆ ಈಯೋಖದ ನಿದಶಾನಖಳು ಕಣಲ್ಲಲಿ.
v.

ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ: 34 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ, ಕೆೋವಲ್ 10 (ವೆೋ. 29) ಪಲನುಬವಿಖಳು ಭಳೆ ನಿೋಯು
ಕೆ ಯಿಿನ ಷಧನಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು. ಇ ರಿೋತ್ತ ಭಳೆ ನಿೋಯನುೀ ಸಂಖರಹಿಸಲ್ು
ಕೆ ಳಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಿದ ರೆೈತಯು ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ, ಶವಮಖೆ ಭತುಿ
ಬ್ೆಳಗವಿ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಚ್ದುರಿದುಾ ಔಂಡುಫಂದ್ಧತು. ಸಂವಹನದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ, ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್ದ ವಧಾರ್ೆ ಭತುಿ ಭಣಿಣನಿಂದ ಲ್ವಣಂಶವನುೀ ಔಯಗಿಸಿ ಫಸಿಮಲ್ು ಕೆಲ್ವು
ಭಟ್ಟುಗೆ ಸಹಕರಿಯಯಿತೆಂದು ರೆೈತಯು ಄ಭಿಪ್ರಮಟುಯು.
vi.

ಕೊಯಿೀತ್ತರ ಮತ್ುತ ಯಕ್ ಮನೆಗಳ ಕಯಯಗಳು:

ಂದು ಸಣಣ ಗತರದ ಭ ಲ್ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್

ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ 34 ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ 10 ಪಲನುಬವಿಖಳು, ಄ದಯಲ್ ಿ ಖುಲಬಿ ಮಂತಹ ಹ
ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡುತ್ತಿಯುವ ಪಲನುಬವಿಖಳು, ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು.
vii.

ವಗಿೀಯಕರಣ ಮತ್ುತ ಯಕಾಂಗ್ ಮತ್ುತ ಶಿೀತ್ಲ್ ಗೃಹ/ ಪ್ೂವಯ ಕವಿಳಿಕೆ: ಹ ಖಳನುೀ ಭತುಿ
ತಯಕರಿಖಳನುೀ ದ್ೆೈಹಿಔಗಿ ವಗಿೋಾಔಯಣ ಮಡಲಖುತ್ತಿತುಿ. ಸೆಳಿೋಮ ಭಧಯವತ್ತಾಖಳ ಭ ಲ್ಔ
ಹ ಖಳನುೀ ಸೆಳಿೋಮ ಮಯುಔಟೆುಗೆ ಔಳುಹಿಸಲಖುತ್ತಿತುಿ. ಅದಾರಿಂದ ಄ವುಖಳನುೀ ಸೆಚ್ುು ಪ್ಯಕ್
ಮಡಲಖುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿ. ತಯಕರಿಖಳನುೀ ದ್ೆೈಹಿಔಗಿ ವಗಿೋಾಔಯಣ ಮಡಲಖುತ್ತಿತುಿ ಭತುಿ
಄ಖತಯದ ಔಡೆ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಕೆರೋಟುಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋಕರಿಸಲಖುತ್ತಿತುಿ.

viii.

ಸಲ್ಹೆಗರರ ತ್ರ: ಐದು ಜ್ನ ಪಲನುಬವಿಖಳು ವಯವಷಮ ದಿತ್ತಖಳಿಗೆ

ವೃತ್ತಿಯರೆ ಡರ್ೆ

ಸಮಲೆ ೋಚ್ಚಸುತ್ತಿದಾಯು.
ix.

ತ್ರಫೆೀತಿ ಮತ್ುತ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರರ್ಸ:

34 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ 5 ಜ್ನ ಮತರ ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔೃಷಿಮಡುವ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಕಚ್ಚತಡಿಸಿದಯು ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ
ಕೆೋಂದರ, ುಣೆಗೆ ಄ಧಯಮನ ರಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದಾಯು.
x.

ಗುಾಂಪ್ು ಚಟುವಟಿಕೆ: ಫಬ ಪಲನುಬವಿಮನುೀ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ ಬ್ೆೋರೆ ಯವುದ್ೆೋ ಪಲನುಬವಿಮು
ಯವುದ್ೆೋ ಖುಂಪಿನ ಸದಸಯರ್ಗಿಯಲ್ಲಲಿ ಭತುಿ ಖುಂು ಈತುನೀಖಳ ಮರಟದಲ್ಲಿ ಯವುದ್ೆೋ
ಪ್ತರವಿಯಲ್ಲಲಿ.

xi.

MNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್ತ್ೆಗಳು: ಯವುದ್ೆೋ ಪಲನುಬವಿಮ

MNREGA, ಔೃಷಿ ಭಖಯ,

ಜ್ಲನಮನ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು ಄ಥ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಭ ಲ್ಔವೂ ರತೆಯೋಔಗಿ
಄ನುಔ ಲ್ತೆಖಳನುೀ ಡೆದ್ಧಯಲ್ಲಲಿ.
xii.

ಆಧ್ುನಿಕ ಕೃಷಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನದ ಅರಿವು: ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ 34 ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್
ಭ ವರಿಗೆ ಮತರ ಭಣುಣಯಹಿತ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞನದ ಄ರಿವು ಆತುಿ ಭತುಿ ಆಫಬಯು ಄ದನುೀ
಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಆರದ್ೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು.
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

1.ಪ್ರಕರಯ್ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಚಚೆಯಗಳು
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಮ 2010 ಭತುಿ

2014 ಯ ನಡುೆ ಄ನುಶಾನದ ಎಯಡು ರಭುಕ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳದ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ
಄ಧಯಮನದ ಄ವಧಿಮನುೀ ಮತರ ಄ಧಯಮನಕೆೆ ಭತುಿ ವಿವೆಿೋಷಣೆಗೆ ರಿಖಣಿಸಲಯಿತು. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ
ಲಬ ಡೆಮಲ್ು ಄ಹಾರ್ಖಲ್ು ಪಲನುಬವಿಮು ಔೃಷಿ ಜ್ಮಿೋನಿನ ಡೆಮರ್ಗಿಯಬ್ೆೋಔು. ೆಚ್ುದ
ಮನದಂಡಖಳು ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿವೆೋಷಣಖಳು 2013-14 ಯ ಄ಂತಯದವರೆಗೆ ಸುಷುಗೆ ಂಡವು.

ಅ. ಅಹಯತ್ೆ
1) ಸಮಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ಮಡಿದ ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ, ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ
ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಯೆೆಯದ ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಄ಹಾತೆಮ ಯವುದ್ೆೋ
ನಿಮಭಖಳ ಭತುಿ ಷಯತುಿಖಳ ಈಲ್ಿಂಗರ್ೆಯಗಿದುಾ ಔಂಡುಫಯಲ್ಲಲಿ.
2) ಮದರಿಖಳ ದತಿಂಶದ ರಕಯ ಄ಥ ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶದ ರಕಯ ಜ್ಮಿೋನನುೀ ಖುತ್ತಿಗೆ
ಡೆದವರಿಗೆ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಲಬ ದ್ೆ ರೆತ ಫಗೆೆ ಯವುದ್ೆೋ ನಿದಶಾನಖಳು ಆಲಿ.
3) ಜಿಲಿ ಈಸುಿರಿ ಄ಧಿಕರಿಖಳಿಂದ ಡೆದ ರತ್ತಕ್ರರಯೆಖಳು, ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಸವಮಂ
ಪ್ೆರೋರಿತಗಿ

ಸಲ್ಲಿಸಲದ

಄ಜಿಾಖಳ

ಅಧಯದ

ಮೆೋಲೆ

ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು

ಭತುಿ

ಪಲನುಬವಿಖಳ ಅಯೆೆಗೆ ಕೆೋಂದರ ಔಚ್ೆೋರಿಯಿಂದ ಪಿುಗೆ ಡೆಮಲಯಿತು ಎಂದು ತೆ ೋರಿಸುತಿೆ.
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

಄ಭಿಯನ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಄ನುಶಾನದಲ್ಲಿ ಖಳಿಸಿದ

ೆೋಖವು

ಈತಿಭಗಿದುಾ ಷಿಾಔಗಿ ಅಯೆೆಯದ ಪಲನುಬವಿಖಳ ಸಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ, ಄ದಯಲ್ ಿ NVPTS ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ,
ೆೋಖಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಯಿತು. ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಅಮವಯಮದ ಸಭಷೆಯಯಿಂದ
ಎಯಡರ್ೆೋ ವಷಾದಲ್ಲಿ ೆೋಖದ ಖತ್ತಮು ಔಡಿಮೆಯಗಿಯುವುದನುೀ ಖಭನಿಸಲಯಿತು.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಆ. ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ ಸಾಂರಚನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಆದಯತ್ ಸಾಂರಚನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಪತ
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ
ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ತಮ ಭತುಿ ಅದಯತೆಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಜಿಲಿಯು ಹಂಚ್ಚಕೆ ಕೆಳಔಂಡಂತೆ ಆೆ:
ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಮತ್ುತ ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಿರ್ರು ಆದಯತ್ೆಯ
ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಮತ್ುತ ರ್ೆೀಕಡರ್ರು ಹಾಂಚ್ಚಕೆ
ಜಿಲೆಿ
ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ

NVPTS

ರ್ೆೀಕಡ

STS

ವೆೋಔಡ

SGS

ರ್ೆೀಕಡ

ಒಟುು

22

69

0

0

10

31

32

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು – ನ

164

76

14

7

37

17

215

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು – ಗರ

71

93

2

3

3

4

76

ಬ್ೆಳಗವಿ

54

70

23

30

0

0

77

5

20

5

20

15

60

25

68

77

2

2

18

20

88

ಚ್ಚತರದುಖಾ

2

9

14

61

7

30

23

ದ್ವಣಗೆರೆ

26

74

9

26

0

0

35

ಸಸನ

55

98

1

2

0

0

56

ಸೆೋರಿ

94

78

26

22

0

0

120

ಔಲ್ುಬಗಿಾ

0

0

36

84

7

16

43

ಕೆ ೋಲಯ

48

51

46

49

0

0

94

ಭಂಡಯ

27

100

0

0

0

0

27

ಮೆೈಸ ಯು

1

1

44

59

30

40

75

ರಭನಖಯ

27

79

7

21

0

0

34

ಶವಮಖೆ

48

91

5

9

0

0

53

ತುಭಔ ಯು

30

53

23

40

4

7

57

ವಿಜ್ಮುಯ

4

22

13

72

1

6

18

746

65

270

24

132

11

1148

ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ
ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ

ಟುು

(ಆಧರ : ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ, ಔರ್ಾಟಔ)
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಮಷನ್ ಮತ್ುತ ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಿರ್ರು ಸಾಂರಚನೆಗಳ
ವಿಸಿತೀಣಯ (ಹೆಕೆುೀರು)
ಜಿಲೆಿ
ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ

NVPTS

ರ್ೆೀಕಡ

STS

ರ್ೆೀಕಡ

SGS

ರ್ೆೀಕಡ

ಒಟುು

2.2

67

0

0

1.08

33

3.28

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು – ನ

20.64

77

2.12

8

4.01

15

26.77

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು – ಗರ

13.77

86

0.2

1

1.77

13

15.75

ಬ್ೆಳಗವಿ

6.76

68

3.35

3

0

0

10.1

ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ

0.49

25

0.67

34

0.84

42

2.00

11.93

96

0.5

4

0

0

12.43

ಚ್ಚತರದುಖಾ

0.2

8

1.65

65

0.67

27

2.52

ದ್ವಣಗೆರೆ

3.51

61

2.21

39

0

0

5.72

ಸಸನ

5.7

98

0.1

2

0

0

5.80

ಸೆೋರಿ

6.86

80

1.72

20

0

0

8.59

ಔಲ್ುಬಗಿಾ

0

0

3.45

89

0.44

11

3.89

10.63

71

4.39

29

0

0

15.03

2.96

100

0

0

0

0

2.96

ಮೆೈಸ ಯು

0.2

4

2.76

57

1.85

38

4.83

ರಭನಖಯ

6.13

92

0.51

8

0

0

6.64

ಶವಮಖೆ

6.48

94

0.44

6

0

0

6.93

ತುಭಔ ಯು

4.77

64

2.23

30

0.40

5

7.40

ವಿಜ್ಮುಯ

0.35

14

2.01

82

0.10

4

2.46

103.61

72

28.33

20

11.16

8

143.10

ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ

ಕೆ ೋಲಯ
ಭಂಡಯ

ಟುು

(ಆಧರ : ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ, ಔರ್ಾಟಔ)

ಮೆೋಲ್ಲನ ಕೆ ೋಷುಔಖಳಿಂದ, ಔರ್ಾಟಔದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ುು NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಭತುಿ ಈತಿಯ
ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಆತಯ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಸೆಚ್ುು ಅದಯತೆ ಸೆ ಂದ್ಧೆ. ಆದಕೆೆ ಹಮನ ೆೈವಿಧಯತೆ ಸಖ ರೆೈತಯ
ಅರ್ಥಾಔ ರಿಸಿೆತ್ತ ಆತಯದ್ಧಖಳು ಭ ಲ್ ಕಯಣಖಳಗಿದಾವು.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಇ. ಸಭಜಿಕ ವಿಬಗಗಳ ರ್ಯಪತ (Coverage)
ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ರ್ಲ್ುೆ ಷಮಜಿಔ ವಿಭಖಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಷು ಖುರಿಮನುೀ
ಭುಟುಬ್ೆೋಕದ ಄ಖತಯತೆಯಿತುಿ. ಅದರೆ, ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ರ್ೆೈಜ್ ಷಧರ್ೆಖಳನುೀ ಖಭನಿಸಿದರೆ
ಯಪಿಿಮ ಖುರಿಮ ಭಟುಕ್ರೆಂತ ಔಡಿಮೆಯಿಯುವುದು ತ್ತಳಿಮುತಿದ್ೆ.
ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ ಗುರಿಗಳು
ವಿಬಗಗಳು

ಗುರಿ (ರ್ೆೀಕಡ)

ಮಹಿಳೆಯರು

33.00

ಪ್ರಿಶಿಷು ಜತಿ
ಪ್ರಿಶಿಷು ವಗಯ

16.25
6.50

ಅಲ್ಸಾಂಖ್ಯತ್ರು

5.00

ಅಾಂಗವಿಕಲ್ರು

3.50

಄ಧಯ: ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆೋಾಶರ್ಲ್ಮ – ಈಲೆಿೋಕ ನಿಮಭ

ಕೊೀಷುಕ- 49:

NHM ಮತ್ುತ RKVY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಜಿಕ ವಿಬಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ುಲ್ನತ್ಮಕ ಸಧ್ನೆ

(ರ್ೆೀಕಡರ್ರು)
ವಿಬಗಗಳು

ಮಹಿಳೆಯರು
ಪ್ರಿಶಿಷು ಜತಿ/ ವಗಯ
ಅಲ್ಸಾಂಖ್ಯತ್ರು
ಅಾಂಗವಿಕಲ್ರು

ಗುರಿ
33.00
22.75
5.00

NHM

RKVY

17.34
3.76
0.66

16.87
14.00
0.82

ಒಟುು
17.00
5.92
0.70

3.50

0.00

0.00

0.00

ಆಧರ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆೋಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ

ಸಭಜಿಕ ವಿಬಗಗಳ ರ್ಯಪತ – ಜಿಲ್ಿರ್ರು, ವಗಯರ್ರು ಮತ್ುತ ರ್ೆೀಕಡರ್ರು
ಯೋಜ್ರ್ೆಯು, ವಖಾಯು ಭತುಿ ವೆೋಔಡಯು ಪಲನುಬವಿಖಳ ಸಂಖೆಯಮನುೀ ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಗಿದ್ೆ.
ಕೆ ೋಷುಔವು ವಿವಿಧ ಷಮಜಿಔ ವಿಭಖಖಳಲ್ಲಿ ಲನುಬವಿಖಳ ವೆೋಔಡಯು ಸಂಖೆಯಮನುೀ ನಿದ್ಧಾಷು
ಖುರಿಯಡರ್ೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಲ್ು ಸುಷು ಚ್ಚತರಣವನುೀ ನಿೋಡುತಿದ್ೆ.
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

ಜಿಲ್ೆಿ

NHM
ಅಲ್ ಒಟುು

ಸ

ಪ್.

ಭನಯ

ಜ/

ಮಹಿಳೆ

ಅಾಂಗ

/

ಪ್.ವ.

ಯರು

ವಿಕಲ್

ಪ್.ವ.

ಫಗಲ್ಕೊೀಟೆ
ರ್ೆೀಕಡ
ಫೆಾಂಗಳೄರು
ರ್ೆೀಕಡ
ಗರಮೀಣ
ಫೆಾಂಗಳೄರು ನಗರ
ರ್ೆೀಕಡ
ಫೆಳಗವಿ
ರ್ೆೀಕಡ
ಚಮಯಜನಗರ
ರ್ೆೀಕಡ
ಚ್ಚಕೆಬಳಾಪ್ುರ
ರ್ೆೀಕಡ
ಚ್ಚತ್ರದುಗಯ

22
100
176
97
51
98
24
96
23
96
70
100
20

0
0
6
3
0
0
1
4
0
0
0
0
2

0
0
0
0
1
2
0
0
1
4
0
0
0

ರ್ೆೀಕಡ

91
25
93
48
94
115
98
27
93
61
98
23

9
2
7
1
2
2
2
2
7
1
2
0

0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0

ರ್ೆೀಕಡ

100
65

0
8

0
1

ರ್ೆೀಕಡ
ಯಮನಗರ
ರ್ೆೀಕಡ
ಶಿವಮೊಗೂ
ರ್ೆೀಕಡ
ತ್ುಮಕೂರು
ರ್ೆೀಕಡ
ವಿಜಯಪ್ುರ
ರ್ೆೀಕಡ
ಒಟುು

88
26
96
36
97
42
86
11
92
865

11%
0
0
1
3
7
14%
1
8
34

1
1
4
0
0
0
0
0
0
6

96

4

1

ದವಣಗೆಯೆ
ಹರ್ೆೀರಿ
ಹಸನ
ಕಲ್ಬುರಗಿ
ಕೊೀಲ್ರ
ಮಾಂಡಯ
ಮೆೈಸೂರು

ರ್ೆೀಕಡ
ರ್ೆೀಕಡ
ರ್ೆೀಕಡ
ರ್ೆೀಕಡ
ರ್ೆೀಕಡ

ರ್ೆೀಕಡ

22

ಅದರಲ್ಲಿ

ಸಭನಯ

ಪ್.ಜ

RKVY
ಅ ಒಟುು
ಲ್

4
18
41
23
10
19
3
12
6
25
16
23
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
90
32
97
23
96
44
85
0
0
17
94
1

0
0
1
3
1
4
8
15
1
100
0
0
0

1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0

23

32
4
15
5
10
17
15
6
21
11
18
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
8
100
5
100
2
67
3
21
25
78
3

0
0
0
0
0
1
33
11
79
7
22
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

74

17
5

0
0

75
1

25
0

0
0

7
6
22
1
3
9
18
2
17
157

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
7
100
16
100
7
88
4
67
207

0
0
0
0
0
1
13
2
33
34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

17

0

85

14

1

182
52
25
24
70
22
27
51
117
29
62

27
37
49
12
905

ಅದರಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆ

ಅಾಂಗ

ಯರು

ವಿಕಲ್

10

1
10
7
21
5
21
5
10
0
0
5
28
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

100
0
0
1
20
0
0
4
29
7
22
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0
0

0
0

0
1
14
2
13
2
25
0
0
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17

0

33
24
52
1
18
1
8
5
3
14
32

7
16
8
6
243

ಆಧರ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆೋಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನ ಮತ್ುತ ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ವಗಯರ್ರು ಸಭಜಿಕ ವಿಬಗಗಳ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಮತ್ುತ ರ್ೆೀಕಡರ್ರು ರ್ಯಪತ
ಜಿಲ್ೆಿ

ಪ್.ಜ/

31

97

0

0

1

3

32

5

16

0

0

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು – ನ 208

97

7

3

0

0

215

48

22

0

0

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು –

74

97

1

1

1

1

76

15

20

0

0

ಬ್ೆಳಗವಿ

68

88

9

12

0

0

77

8

10

0

0

ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ

23

92

1

4

1

4

25

6

24

0

0

ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ

87

99

0

0

1

1

88

21

24

0

0

ಚ್ಚತರದುಖಾ

21

91

2

9

0

0

23

8

35

0

0

ದ್ವಣಗೆರೆ

33

94

2

6

0

0

35

4

11

0

0

ಸಸನ

53

95

1

2

2

4

56

6

11

0

0

ಸೆೋರಿ

117

98

3

3

0

0

120

17

14

0

0

ಔಲ್ಫುಯಗಿ

30

70

13

30

0

0

43

10

23

0

0

ಕೆ ೋಲಯ

86

91

8

9

0

0

94

18

19

0

0

ಭಂಡಯ

26

96

1

4

0

0

27

4

15

0

0

ಮೆೈಸ ಯು

66

88

8

11

1

1

75

5

7

0

0

ರಭನಖಯ

33

97

0

0

1

3

34

7

21

0

0

ಶವಮಖೆ

52

98

1

2

0

0

53

3

6

0

0

ತುಭಔ ಯು

49

86

8

14

0

0

57

11

19

0

0

ವಿಜ್ಮುಯ

15

83

3

17

0

0

18

2

11

0

0

1072

93

68

6

8

1

17

0

0

ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ

ಲ್

ರ್ೆೀಕಡ Total

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ರ್ೆೀಕಡ

ಪ್. ವ.

ರ್ೆೀಕಡ

ಅ

ಸ

ಮ

ರ್ೆೀಕಡ ಅಾಂಗ ರ್ೆೀಕಡ

ಗರ

ಟುು

1148 198

ಷ- ಷಮನಯ, .ಜ – ರಿಶಷು ಜತ್ತ, . ವ. – ರಿಶಷು ವಖಾ, ಄ಲ್ು – ಄ಲ್ುಸಂಖಯತಯು, ಭ- ಭಹಿಳಮಯು, ಄ಂಖ –
಄ಂಖವಿಔಲ್ಯು
ಆಧರ: ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶ – ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ನಿದ್ೆೋಾಶರ್ಲ್ಮ, ಔರ್ಾಟಔ
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ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ ತೆ ೋರಿಸಿದಂತೆ, ಷಮಜಿಔ ವಿಭಖಖಳು RKVY ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ NHM ಗಿಂತ
ತುಲ್ರ್ತಮಔಗಿ

ಸೆಚ್ುು ಈತಿಭ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ. RKVY ಭತುಿ NHMನ

ಕೆ ರೋಢಿೋಔೃತ ದತಿಂಶದ ವಿವೆಿೋಷಣೆಯಿಂದ ಔಲ್ುಬಗಿಾ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ವೆೋ. 30 ಯಷುು ಪಲನುಬವಿಖಳು ರಿಶಷು
ಜತ್ತ ಭತುಿ ರಿಶಷು ವಖಾಕೆೆ ಷೆೋರಿದವರಗಿದಾಯು. ನಂತಯದ ಷೆನಖಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಮುಯ (17%),
ತುಭಔ ಯು (14%) ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿ (12%) ಆೆ. ಆತರೆ ಄ನಯ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಇ ವಿಭಖದಲ್ಲಿ ಆಂತಹ
ಸಭಂಜ್ಸದ ಈತಿಭ ರಭವ ಆಯುವುದು ಕಣುವುದ್ಧಲ್ಿ.
ಚ್ಚತರದುಖಾ ಜಿಲೆಿಮು ಄ತ್ತಸೆಚ್ುು ಭಹಿಳ ಪಲನುಬವಿಖಳ (35%) ರದಶಾನ ತೆ ೋರಿಸಿದ್ೆ.
ನಂತಯದ ಷೆನಖಳಲ್ಲಿ ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ (24%), ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ (24%) ಭತುಿ ಔಲ್ುಬಗಿಾ ಜಿಲೆಿಖಳು (23%)
ಆೆ.

ನಿಧಾರಿಸಿದ

ಖುರಿಮನುೀ

ತಲ್ುದ್ಧಯುವುದಕೆೆ

ಭುಕಯ

ಕಯಣಖಳೆಂದರೆ

ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಿಾಸಲ್ು ಬ್ೆೋಕದ ಕಚ್ುಾಖಳನುೀ ಭತುಿ ಔೃಷಿಮ ೆಚ್ು ಭತುಿ ಄ನುಶಾನದ ಪ್ರಯಂಬದ
ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸೆ ಂದ್ಧಸಲ್ು ಅರ್ಥಾಔ ಶಕ್ರಿಮ ಕೆ ಯತೆ.
RKVY ಭತುಿ NHMನ ೆೈಮಕ್ರಿಔ ದತಿಂಶವು ಷಮಜಿಔ ವಿಭಖಖಳ ರಿಶಷು ಜತ್ತ ಭತುಿ
ರಿಶಷು

ವಖಾದ

ರದಶಾನವು

RKVY

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ

(14%) NHM

ಯೋಜ್ರ್ೆಗಿಂತ

(4%)

ತುಲ್ರ್ತಮಔಗಿ ಚ್ೆರ್ೀಗಿಯುವುದು ತೆ ೋಯುತಿದ್ೆ. ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ, ಔಲ್ುಬಗಿಾ, ಸಸನ, ಭಂಡಯ,
ಕೆ ೋಲಯ ಜಿಲೆಿಖಳು ಇ ವಿಭಖದಲ್ಲಿ ಳೆುಮ ರದಶಾನವನುೀ ನಿೋಡಿದುಾ ನಿಖದ್ಧ ಮಡಿದ ಖುರಿಗಿಂತ ಸೆಚ್ುು
ಷಧರ್ೆಮನುೀ ತೆ ೋರಿೆ. ಅದರೆ ಭಹಿಳ ಪಲನುಬವಿಖಳ ವೆೋಔಡಯು ಕಮಾನಿವಾಹಣೆಮು ಎಯಡ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋ. 17% ಆದುಾ ಆದು ನಿಖದ್ಧಗೆ ಳಿಸಿದ ವೆೋ. 33 ಯ ಮನದಂಡಕ್ರೆಂತ ಔಡಿಮೆಯಿದ್ೆ.

ಈ. ಸಹಯಧ್ನದ ಪ್ರಭಣ
1. 2010-13 ಯ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿಿ NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮು 8,12,800 ಚ್. ಮಿೋ. ರದ್ೆೋಶವನುೀ ಭತುಿ 905
ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿದುಾ ಟುು ಯ . 2,960 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳ ಪ್ರೋತಾಹ ಧನವನುೀ
ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಗಿತುಿ.
2. ಄ದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ, 2012-14 ಯ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಮು 6,18,200 ಚ್. ಮಿೋ. ರದ್ೆೋಶವನುೀ
ಭತುಿ 243 ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿದುಾ ಟುು ಯ . 2,388 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳ ಪ್ರೋತಾಹ ಧನವನುೀ
ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಗಿತುಿ.
ಮೆೋಲ್ಲನ ದತಿಂಶವು, ಎಯಡ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಗಟಔಖಳ ಸಂಖೆಯ ಔಡಿಮೆಯಗಿಯುವುದನುೀ ಅದರೆ ರತ್ತ
ಗಟಔದ ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಸೆಚ್ಚುಯುವುದನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಉ. ಫಲ್ನುಭವಿಯ ಆಯ್ಕೆ – ಕಯಯವಿಧನ
಄. ಕ್ೆೋತರ ದತಿಂಶವು ವೆೋ. 70 ಯಷುು ರೆೈತಯು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಫಗೆೆ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಯಿಂದ ಭತುಿ
ವೃತಿತ್ತರಕೆಖಳಲ್ಲಿನ ಜಹಿರತ್ತನಿಂದ ತ್ತಳಿದರೆಂದು ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ.
ಅ. ಈಳಿದ ವೆೋ. 30 ಯಷುು ಪಲನುಬವಿಖಳು ವಿವಯಖಳನುೀ ಷೆೀೋಹಿತರಿಂದ ಭತುಿ ಆತಯ ರೆೈತರಿಂದ
ಡೆದುಕೆ ಂಡಯು.
ಆ.

ತಲ್ ಿಔುಭಟುದಲ್ಲಿ

ಮದಲ್ು

ಫಂದವರಿಗೆ

ಅದಯತೆ

ಮೆೋಲೆ

ಂದು

ಜೆಯೋಷುತ

ಟ್ಟುಮನುೀ

ಸಿದಿಡಿಸಲಗಿತುಿ ಭತುಿ ಎಲಿ ಄ಹಾ ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಂದು ಅಶಮ ತರವನುೀ ಕೆ ಡಲಗಿತುಿ.
ಇ. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣದ ನಂತಯ, ಸಸಮಧನ ರಷಿವನುೀ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸಲಯಿತು.
ಅದರೆ ಸೆೋರಿ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ಶರೋ. ಹನುಭಂತಗೌಡ ದ್ೆ ಡಡಗೌಡ ಎನುೀವ ಪಲನುಬವಿಮ ವಿಚ್ಯದಲ್ಲಿ
ಆದಕೆೆ ಂದು ಄ದವನುೀ ಖಭನಿಸಲಯಿತು. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಮದರಿಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಸೆಳ
ಭತುಿ ಪಲನುಬವಿಮನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಲ್ು ಷಧಯಖಲ್ಲಲ್ಿ.

ಊ. ತ್ರಫೆೀತಿ ಮತ್ುತ ತ್ೆಯೆದ ಬೆೀಟಿಗಳು
ವಿವಿಧ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ, ವಿರ್ಯಸದಲ್ಲಿ, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಈಯೋಗಿಸುವ ವಸುಿಖಳ
ಖುಣಭಟುದ ಫಗೆೆ ಭತುಿ ಄ಂತಹ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸುವ ಭತುಿ ಹಣುಣ , ಹ

ಭತುಿ

ತಯಕರಿಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮುವ ಫಗೆೆ ರೆೈತರಿಗೆ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವುದು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಂದು ಭುಕಯ
಄ವಶಯಔತೆಯಗಿದ್ಧಾತು.

ಜೆ ತೆಗೆ,

ರೆೈತರಿಂದ

಄ಳವಡಿಸಲದ

ುನಯುಜಿುೋವನ

ತಂತರಜ್ಞನವನುೀ

಄ಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸಿದ ಸಂಷೆೆಖಳಿಗೆ ರೆೈತಯನುೀ ಄ಧಯಮನ ರಸದ ಮೆೋಲೆ ಔರೆದುಕೆ ಂಡು ಸೆ ೋಖುವ
಄ವಶಯಔತೆಯಿತುಿ.
ಕ್ೆೋತರ ದತಿಂಶವು, NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ, 27 ಯಲ್ಲಿ 4

ಪಲನುಬವಿಖಳು ಭತುಿ RKVY

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ 27 ಯಲ್ಲಿ 2 ಪಲನುಬವಿಖಳು ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಡೆದರೆಂದು ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ. NHM
ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಬ ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಆಫಬಯು ಄ಧಯಮನ ರಸವನುೀ
ಮಡಿದಾಯು. ಫಹಳಷುು ಪಲನುಬವಿಖಳು ತ್ತೋವರ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ ಄ವಶಯಔತೆಮನುೀ, ಄ದಯಲ್ ಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ಫಳಕೆಮ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ (hands on training), ತಭಮ ಹಿನುೀಣಿಕೆಖಳಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಸಿಯುವ ವಿಷಮ ಆದನುೀ
ುಷಿಾೋಔರಿಸುತಿದ್ೆ. ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ

34 ಯಲ್ಲಿ

5 ಜ್ನ ಄ಧಯಮನ ರಸವನುೀ

ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದಾಯು ಭತುಿ ತಭಮ ಕಚ್ಚಾನಲೆಿೋ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಕಮಾಔರಭಖಳಲ್ಲಿ ಭಖವಹಿಸಿದಾಯು. ಆದರಿಂದ
಄ವರಿಗೆ ಄ಖತಯದ ಕೌಶಲ್ಯತೆಖಳನುೀ ಭತುಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಄ರಿವನುೀ ಡೆಮಲ್ು ಷಧಯಯಿತು.
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ಆನುೀ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಗಟಔಖಳ ಫಗೆೆ, ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಗಿಡಖಳ ಈತುದರ್ೆಮಲ್ಲಿ
ಅಖಲೆೋ ತೆ ಡಗಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು ಭತುಿ ಸೆ ಸ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಇ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಮನುೀ ಫದಲ್ಲಸುವುದು
ಸರಖಗಿದ್ಧಾತು ಭತುಿ ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳಲ್ ಿ ಯವುದ್ೆೋ ತೆ ಂದರೆಖಳು ಄ನುಬವಖಲ್ಲಲಿ.

2. ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಚಚೆಯಗಳು
ಮೌಲ್ಯಮನದ ಈದ್ೆಾೋಶವು ಄ಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಧೆಯೋಮಖಳನುೀ ಷಧಿಸಲಯಿತ ಄ಥ ಆಲ್ಿವೋ
ಎಂಫುದಯ ಄ಧಯಮನ. ಮೌಲ್ಯಮನ ಕಮಾವನುೀ ತದನುಷಯಗಿ ವಯವಷೆೆಗೆ ಳಿಸಲಗಿತುಿ ಭತುಿ
ಸ ಚ್ಚಸಿದಂತೆ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಭಧೆಯ ತುಲ್ರ್ತಮಔ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಮನುೀ ಭತುಿ ರೆೈತಯು ಸವಮಂ ಅಗಿ
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ರಮತೀಖಳ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಮನುೀ ಮಡಲಯಿತು. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಅಯು ಧೆಯೋಮಖಳನುೀ
ಸೆ ಂದ್ಧದಾವು ಭತುಿ ಮೌಲ್ಯಮರ್ ವಯದ್ಧಮು ವಿವಯಖಳನುೀ ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಖಳಿಂದ ರವೀವಳಿಮ
ಭ ಲ್ಔ ಖರಹಿಸಲ್ು ರಮತೀಮಡಿತು.

a) ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ೂವಯ ಹಾಂತ್
2011 ಯ ಜ್ನಖಣತ್ತಮಂತೆ, ಔರ್ಾಟಔದಲ್ಲಿ 5.11 ಲ್ಕ್ಷ್ ಄ತ್ತ ಸಣಣ ರೆೈತಯು, 2.64 ಲ್ಕ್ಷ್ ಸಣಣ ರೆೈತಯು
ಭತುಿ 1.28 ಲ್ಕ್ಷ್ ದ್ೆ ಡಡ ರೆೈತಯು ಆದುಾ ಄ವಯು ಄ನುಔರಭಗಿ ವೆೋ. 57, ವೆೋ. 29, ವೆೋ. 14 ಯಷುು ಆದಾಯು.
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಫಂಡಳ ಹ ಡಿಕೆಮ ತ್ತೋವರತೆ ರಔೃತ್ತಮನುೀ ಖಭನದಲ್ಲಿ ಆಟುುಕೆ ಂಡು, ಇ ಭ ಯು ರೆೈತ
ವಖಾಖಳ ಪ್ರತ್ತನಿಧಯ ಎಲಿ ವಖಾದ ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಄ನುಔರಭಗಿ ವೆೋ. 15, ವೆೋ. 66 ಭತುಿ ವೆೋ. 19 ಆದ್ಧಾತು.

ನಿೀಯವರಿ ಮೂಲ್ಗಳು
ರತ್ತಯಫಬ ರೆೈತನು ಕೆ ಳೆ ಭವಿಮು ಭುಕಯ ಭ ಲ್ದ ನಿೋರವರಿ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ
ಸೆ ಂದ್ಧದಾನು. ಅದರೆ, ಕೆಲ್ವಯು ನಿೋರವರಿ ಭ ಲ್ವನುೀ ವಧಾರ್ೆಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಸೆ ಸ ಕೆ ಳೆ ಭವಿಖಳನುೀ
ತೆ ೋಡಿದಯು.
಄. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ – 10 ಸೆ ಸ ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳನುೀ ತೆ ೋಡಲಯಿತು
ಅ. ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ - 13 ಸೆ ಸ ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳನುೀ ತೆ ೋಡಲಯಿತು
ಆ. ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳು - 18 ಸೆ ಸ ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳನುೀ ತೆ ೋಡಲಯಿತು
ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ

ಫಯ

ರಿಸಿೆತ್ತಮ

ಕಯಣದ್ಧಂದ

ಬ ಮಿಮ

಄ಂತಜ್ಾಲ್ದ

ಸವಔಳಿ

ಭತುಿ

ತತುರಿಣಭಗಿ ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳು ವಿಪಲ್ಗಿದುಾ, ಸೆಚ್ುುವರಿ ನಿೋರಿನ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳ
ಭ ಲ್ಔ ಸೃಷಿಾಸಲ್ು ಕಯಣ. ಸೆ ಸ ಕೆ ಳೆಭವಿಮನುೀ ಕೆ ರೆದು ಸಿದಿಡಿಸಲ್ು ರತ್ತ ಗಟಔಕೆೆ ಸರಸರಿ
ಯ . 3 ಲ್ಕ್ಷ್ ತಖುಲ್ಲತು.
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ವಯವಸಯ
಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ೂವಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿ ರೆೈತಯು ತಭಮದ್ೆೋ ಅದ ನಿೋರವರಿ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ
ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು ಭತುಿ ಯಕ್ಷ್ಣತಮಔ ನಿೋರವರಿ ಔೃಷಿಮನುೀ ಄ಭಯಸ ಮಡಿದಾಯು. ಇ ರೆೈತಯು ುಷುಖಳು,
ಹಣುಣಖಳು ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳನುೀ ಭುಔಿ ತೆರೆದ ಜ್ಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ ಔೃಷಿ ಮಡುತ್ತಿದುಾದು ಸುಷುಗಿ ತೆ ೋಯುತಿದ್ೆ.

ಆರ್ಥಯಕ ಸಮರ್ಥಯಯ
ಸಂಖರಹಿಸಲದ ಮಹಿತ್ತಮ ರಕಯ ಭತುಿ ರೆೈತರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚ್ಚ್ಚಾಸಿದ ರಕಯ ರೆೈತಯು
ಸಸಮಧನ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುವನುೀ ಬರಿಸಲ್ು ಸೆಚ್ುುವರಿ ಹಣದ ಄ಖತಯತೆಮನುೀ ತಭಮ
ಸವಂತ ಭ ಲ್ಧನದ್ಧಂದ ಕೆ ರೋಢಿೋಔರಿಸಲ್ು ಸಭಥಾರಿದಾಯು.

ಸಾಂರಚನೆಗಳು, ಸಮರ್ಥಯಯ ಮತ್ುತ ನಿರಾಂತ್ರತ್ೆ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ

ನಿಯಂತಯ

ಭುಂದುವರಿಕೆ

ಭತುಿ

಄ವುಖಳ

ವಿರ್ಯಸಖಳನುೀ

ಇ

ಕೆಳಔಂಡ

ನಿಮತಂಔಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಄ಬಯಸಿಸಲಗಿದ್ೆ

1.ಕೆೈಬಿಡಲ್ದ ಮಟು
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಯಂತಯತೆಮು ಫಹಳಷುು ಭಟ್ಟುಗೆ ಭ ಯ ಈಔರಭಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ಖುಣಭಟುವನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔವು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಸಿೆಯತೆಮ ಭಟು ಭತುಿ ಈಯೋಖವನುೀ
ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ -50: ಮೂರು ಉಪ್ಕರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ (ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)

ಉತ್ತಮ ನಿವಯಹಣೆ

NHM
9

NVPTS
RKVY Private
17
15

NHM
-

STS
RKVY
1

Private
4

NHM
-

SGS
RKVY
-

Private
4

ದುರಸಿತಯಅಗತ್ಯತ್ೆ

4

2

7

1

2

2

2

-

-

ಕೆೈಬಿಡಲ್ದವು

9

2

1

2

1

1

-

2

-

22

21

23

3

4

7

2

2

4

ಒಟುು

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ನಿಮಿಾಸಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ, RKVY ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗಿಂತ ಸೆಚ್ುು ಈತಿಭ ನಿವಾಹಣೆಯಿಂದ
ಔ ಡಿದಾವು. ಕೆೈಬಿಡಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಔಡಿಮೆಯಿದಾವು. ಅದರೆ, RKVY ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗಿಂತ
ತುಲ್ರ್ತಮಔಗಿ ಹಳೆಮದ್ದಾರಿಂದ ಆದನುೀ ನಿಣಾಮಔ ುರೆ ಎಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುವುದ್ಧಲ್ಿ.

2.ಗಳಿಯ ಹನಿಯನುನ ತ್ಡೆಯುವ ಶಕತ
ಗಳಿಯಿಂದ ಸನಿಮಂತಹ ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ರಕೆ ೋಖಳಿಂದ ಈಂಟಖುವ ಸನಿಮನುೀ ತಡೆಮುವ
ಶಕ್ರಿಮು ರಭುಕ ಶಕ್ರಿಮ ರಭುಕ ಸ ಚ್ಔಖಳಲ್ಲಿ ಂದು. ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔವು ವಿವಿಧ ಈಔರಭಖಳ
ರತ್ತಯಂದು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ ಿ ಆಯುವ ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಭತುಿ ಗಳಿಯಿಂದ ಸನಿಯದ ವೆೋಔಡಯು
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ -51: ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಳಿಯಾಂದ ಹನಿ
ಯೀಜನೆ

NVPTS

STS

SGS

ಒಟುು

ವೆೋಔಡ

NHM
RKVY
Private

10
5
10

1
2
0

2
0
0

13
7
10

48
26
29

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಕೊೀಷುಕ -52: ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ವಿಸಿತೀಣಯ (ಚ. ಮೀ.)
ಯೀಜನೆ

NVPTS

STS

SGS

NHM
RKVY
Private

1083
2252
3237

1000
1865
2257

908
1080
10000

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ, ತುಲ್ರ್ತಮಔಗಿ ಸಣಣ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಆದ್ಾಖ ಯ, ಗಳಿಯಿಂದ
ಈಂಟದ ಸನಿಮ ರಮಣ ಄ತ್ತ ಸೆಚ್ುು ಆದ್ಧಾತು ಭತುಿ ಆದು ಇ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಸೆಚ್ಚುನ ಸನಿಗೆ
ಳಗಗಿದಾವು. ಷಮನಯಗಿ, ಸಣಣ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ದ್ೆ ಡಡ ಷುಾನ್ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗಿಂತ ಸೆಚ್ುು
ಫಲ್ವಲ್ಲಯಗಿಯುತಿೆ ಎಂಫುದನುೀ ಖಭನಿಸಲಗಿದ್ೆ.

3.ವಿರ್ೆೀಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣತ್ೆ
ವಿವೆೋಷಣೆಖಳಿಗೆ ಄ನುಖುಣತೆಮ ದತಿಂಶವು ಸ ೆಲ್ ತಂತ್ತರಔ ವಿವೆೋಷಣಖಳಿಗೆ ಄ನುಖುಣಖದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಸೆಚ್ುು NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಔಂಡುಫಂದ್ಧದಾನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ.
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ಕೊೀಷುಕ -53: ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿರ್ೆೀಷಣತ್ೆಗಳ ಭನದಾಂಡಕೆೆ ಅನುಗುಣರ್ಗದ ಸಾಂರಚನೆಗಳ
ಸಾಂಖ್ೆಯ
ಯೀಜನೆ

NVPTS

ರ್ೆೀಕಡ

STS

ರ್ೆೀಕಡ

SGS

ರ್ೆೀಕಡ

NHM
RKVY

12/22
3/21

55
14

3/3
¼

100
25

2/2
2/2

100
100

Private

9/23

39

1/7

14

1/4

25

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ವಿವೆೋಷಣತೆಖಳ ಮನದಂಡಕೆೆ ಄ನುಖುಣಖದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಸಂಖೆಯಮ ವೆೋಔಡಯು ಸೆಚ್ುು
NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಔಂಡುಫಂದ್ಧೆ. ಷವಯಸಯಔಯೆಂದರೆ, ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ RKVY ಗಿಂತ
ಸೆಚ್ುು ಅದರೆ

NHM ಗಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಮನದಂಡಕೆೆ ಄ನುಖುಣಖದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಔಂಡುಫಂದವು.

ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವನುೀ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಮೆಮ ಈಯೋಗಿಸಿದ ವಸುಿಖಳ
ುನಯುಯೋಖ

ಮಡಿದುಾ

ಫಹುಶಃ

ಆದಕೆೆ

ಕಯಣವಿಯಫಹುದು.

ಆದ್ೆೋ

ರಿೋತ್ತ,

ವೆೋಔಡಯು

ಮನದಂಡಕೆೆ ಄ನುಖುಣಖದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಔಂಡುಫಂದ್ಧಯುವುದು ನಿದ್ಧಾಷುದ ಮಖಾದಶಾನಖಳು ಅ
ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಿದ್ೆೋ ಆಯುವುದು ಕಯಣಗಿಯಫಹುದು.
ಕೊೀಷುಕ -54: ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ನಿಭಯಣ ರ್ೆಚಿ (ಚ. ಮೀ.ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
ಯೀಜನೆ

NVPTS

STS

SGS

NHM

700

333

333

RKVY
Private

800
506

370
172

178

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಮೆೋಲ್ಲನ ಕೆ ೋಷುಔದ್ಧಂದ, RKVY ಭತುಿ NHMನ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾತದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ೆಚ್ುಖಳು
ಸೆಚ್ುು ಔಡಿಮೆ ಸರಿಸಮನಗಿದಾವು ಎಂದು ನಿಣಾಯಿಸಫಹುದು. ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವು ಔಡಿಮೆ ಆದ್ಧಾತು. ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವನುೀ ಫುದ್ಧಿವಂತ ವಿಧನಖಳಿಂದ
ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸುವ ಜಖೃತ ರಮತೀಖಳನುೀ ಮಡಲಗಿತುಿ.
ಮೆೋಲ್ಲನ ಎಲಿ ಭ ಯು ಸ ಚ್ಔಖಳಿಂದ, ನಿದ್ಧಾಷು ಮಖಾದಶಾನಖಳ ಄ಲ್ಬಯತೆಮಲ್ಲಿ, NHMನ
಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾತದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ೆಚ್ುಕೆೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಯಂತ್ತರಔಗಿ ದುಫಾಲ್ಗಿದಾವು ಎಂದು
ತ್ತಳಿಮುತಿದ್ೆ. ಕ್ೆೋತರ ಭೆೋಟ್ಟಮ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಟರಸುಾಖಳು, ಲ್ಲಾನುೀಖಳು ಭತುಿ ಖಟುರ್ ಈದಾ ಆವುಖಳ ಫಗೆೆ
ಈಯೋಗಿಸಿದ ವಸುಿಖಳ ಖುಣಭಟುವನುೀ ರಜಿ ಮಡಿಕೆ ಳುಲದಾನುೀ ಖಭನಿಸಲಯಿತು.
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

b) ಸಾಂರಚನೆಯ ನಿಭಯಣ ರ್ೆಚಿ ಮತ್ುತ ಸಹಯಧ್ನದ ಉಪ್ಯೀಗ
RKVY ಭತುಿ NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುದ ವೆೋ. 50 ಯಷುನುೀ
ಸಸಮಧನಗಿ ಹ ಡಿಕೆಮ ಸೆಚ್ುು ಕಮಾಷಧರ್ೆಗಗಿ ಕೆ ಡಲಯಿತು. ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾದ ರತ್ತ
ಈಔರಭದ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ

ನಿವವಳ

ನಿಮಾಣ

ೆಚ್ುದ

ಮೆೋಲೆ

ಸಸಮಧನದ

ರಿಣಭವನುೀ

ರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಿತು ಭತುಿ ವಿವಯಖಳನುೀ ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
ಕೆ ೋಷುಔ-55: ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಯಸರಿ ಘಟಕದ ವಿಸಿತೀಣಯಕೆೆ ಭಡಲ್ದ ಸಾಂರಚನೆಯ ತ್ುಲ್ನತ್ಮಕ
ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಯೀಜನೆ

NVPTS
ಸಯಸರಿ

STS

ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ಸಯಸರಿ

SGS
ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ಸಯಸರಿ

ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

NHM – ರ್ೆಚಿಗಳು
ನೆೈಜ/ ಘಟಕದ ವಿಸಿತೀಣಯ

1083

7.70

1000

3.33

908

3.02

ಸಹಯಧ್ನ

4.81

3.17

0.57

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ

3.89

0.16

2.45

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ/ ಎಕಯೆಗೆ

14.37

0.70

9.80

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ/ ಎಕಯೆಗೆ ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

28.44

14.67

12.08

RKVY
ನೆೈಜ/ ಘಟಕದ ವಿಸಿತೀಣಯ

2252

18.03

1865

6.90

1080

-

ಸಹಯಧ್ನ

10.03

4.79

-

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ

8.00

2.11

-

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ/ ಎಕಯೆಗೆ

14.21

4.53

-

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ/ ಎಕಯೆಗೆ ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ

32.02

14.80

-

Scheme

NVPTS
ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

STS
ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

SGS
ಸಯಸರಿ ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ನೆೈಜ/ ಘಟಕದ ವಿಸಿತೀಣಯ

3237

16.38

2257

3.88

10000

17.80

ಸಹಯಧ್ನ

-

-

-

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ

16.38

3.88

17.8

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ/ ಎಕಯೆಗೆ

20.24

6.88

7.12

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ರೆೈತಯು NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆೆ ರತ್ತ ಎಔರೆಗೆ ಯ . 20.24
ಲ್ಕ್ಷ್ವನುೀ ಹ ಡಿದಾಯು. ತುಲ್ರ್ತಮಔಗಿ, ಸಸಮಧನವಿಲ್ಿದ್ೆ NHM ಯೋಜ್ರ್ೆ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ NVPTS
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆೆ ರತ್ತ ಎಔರೆಗೆ ಯ . 28.44 ಲ್ಕ್ಷ್ ಭತುಿ RKVY ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಯ . 32.02 ಲ್ಕ್ಷ್
ವಿದ್ಧಾತು.
STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಸಂಖೆಯಮ ಮದರಿಖಳ ಕಯಣ ಭತುಿ ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಆಯುವ
ವಯತಯಸದ್ಧಂದ ಎಔರೆಯು ವಿಸಿಿೋಣಾಕೆೆ ತಖುಲ್ಲದ ಕಚ್ಚಾನಲ್ಲಿ ತ್ತಯುಚ್ಚದ ಚ್ತರವನುೀ ಕೆ ಡುತಿದ್ೆ.

c) ಆದಯತ್ೆಯ ಫೆಳೆಗಳು/ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಉಪ್ಯೀಗದ ಉದೆದೀಶ
ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ರೆೈತಯು ಕೆಲ್ವು ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳನುೀ ನಡೆಸಲ್ು
ಅಯೆೆಮಡಿದಾಯು. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ರೆೈತಯು ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ, ಹಸಿಯು ಕಯಪಿಾಔಂ ಜೆ ತೆಗೆ
ಅವತಾನ ಬ್ೆಳೆಯಗಿ ಟೆ ಮಯಟೆ

ಭತುಿ ಷೌತೆಮನುೀ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಅದಯತೆ ಕೆ ಟುಯು. ಭುಂದ್ಧನ ಅದಯತೆ,

ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಖುಲಬಿ, ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಭತುಿ ಷೆೋವಂತ್ತಗೆಮಂತಹ ುಷು ಬ್ೆಳೆಮನುೀ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು. ಷವಯಸಯಔಯ
ವಿಷಮೆಂದರೆ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ುಗಿ ಖುಲಬಿ ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡುತ್ತಿದುಾದು.

NVPTS

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ವಿಯಳಗಿ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗೆ ಈಯೋಗಿಸಲಖುತ್ತಿತುಿ.

d) ಇತ್ರ ಮೂಲ್ ಸೌಕಯಯಗಳು
ಹ ಡಿಕೆಖಳ ಅರ್ಥಾಔ ಕಮಾ ಷಧರ್ೆಮನುೀ ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡಲ್ು, ಆತಯ ಄ಖತಯವಿಯುವ
ಭ ಲ್ ಷೌಔಮಾಖಳಿಗೆ ಮಡಿದ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ರಿಖಣಿಸಲಗಿದ್ೆ. ಆವುಖಳಲ್ಲಿ ನಿೋರವರಿ ಷೌಲ್ಬಯ,
ನಿೋರವರಿ ದಿತ್ತಖಳು, ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ನಿವಾಹಣೆ ಭ ಲ್ ಷೌಔಮಾಖಳು ಭತುಿ ಈಔಯಣಖಳು ಷೆೋರಿೆ.

e) ಕೃಷಿ ಹರ್ಭನ ವಲ್ಯಗಳು ಮತ್ುತ ಆದಯತ್ೆಯ ಸಾಂರಚನೆ
ಪ್ರಥಮಿಔ ಭತುಿ ಮಧಯಮಿಔ ದತಿಂಶವನುೀ ರಿಶೋಲ್ಲಸಿದ್ಖ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಯಚ್ರ್ ಅದಯತೆಖಳು
ಸ ಚ್ಚತಖುತಿೆ. ಅದರೆ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಅದಯತೆಮು ಫಂಡಳ ಯಚ್ರ್ೆಮ ಮೆೋಲೆ ಭತುಿ ಇ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ
ಫಂಡಳ ಸರಿಸೆ ಂದ್ಧಸುವುದಯ ಭಧೆಯ ರ್ೆೋಯ ಸಂಫಂಧವಿದ್ೆ ಎಂದು ಖಭನಿಸಬ್ೆೋಔು.
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ವಲ್ಯ

ಕೃಷಿ ಹರ್ಭನ ವಲ್ಯ

ಜಿಲ್ೆಿ

ಆದಯತ್ೆಯ ಸಾಂರಚನೆ

ಅಗೆೀೋಮ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ ಔಲ್ಫುಯಗಿ
ಅಗೆೀೋಮ ಣ ವಲ್ಮ
ಔಲ್ಫುಯಗಿ
ಈತಿಯ ಣ ವಲ್ಮ
ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ
ವಿಜ್ಮುಯ

ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ

4

ಭಧಯಭಖದ ಣ ವಲ್ಮ

5

ೂವಾ ಒಣ ವಲ್ಮ

ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

1
2
3

ಬ್ೆಳಗವಿ-಄ಥಣಿ

ಚ್ಚತರದುಖಾ
ದ್ವಣಗೆರೆ
ಸಸನ-಄ಯಸಿೋಕೆರೆ
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ
ಕೆ ೋಲಯ
ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

ಮೆೈಸ ಯು
ಭಂಡಯ

ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

ತುಭಔ ಯು-ಔುಣಿಖಲ್

ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ

ರಭನಖಯ
ತುಭಔ ಯು-ಖುಬಿಬ
6

ದಕ್ಷಿಣ ಣ ವಲ್ಮ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ
ಸಸನ-ಬ್ೆೋಲ್ ಯು
ಶವಮಖೆ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

7

ದಕ್ಷಿಣ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ

8

ಈತಿಯ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ

ಸೆೋರಿ
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ
ಬ್ೆಳಗವಿ-ಬ್ೆೈಲ್ಸೆ ಂಖಲ್ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

9

ಬ್ೆಟು ವಲ್ಮ

ಬ್ೆಳಗವಿ-ಖರ್ುಯ

10

ಔರವಳಿ ವಲ್ಮ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಇ ಮೆೋಲ್ಲನ ನಭ ರ್ೆಮು ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಿಖಳ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಖಳಿಂದ ಸಂಖರಹಿಸಿದ
ದತಿಂಶದಲ್ಲಿ

ಗೆ ೋಚ್ಯಖುತಿದ್ೆ.

ದತಿಂಶದ

ವಿವಯಖಳನುೀ

ುಟ

94

ಭತುಿ

95

ಯಲ್ಲಿನ

ಕೆ ೋಷುಔಖಳಲ್ಲಿಮ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.

f) ಒಟುು ರ್ೆಚಿದ ಮೆೀಲ್ೆ ಸಹಯಧ್ನದ ಪ್ರಿಣಮ
ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಅದ ಅರ್ಥಾಔ ಲಬದ ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡುವ ಭಖಗಿ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು ಭತುಿ ಆತಯ ಹ ಡಿಕೆಖಳ ೆಚ್ುವನುೀ ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ ಕೆ ರೋಢಿೋಔರಿಸಲಗಿದ್ೆ. ಇ
ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ, ಸಸಮಧನವನುೀ ಸರಿಸೆ ಂದ್ಧಸಿದ ನಂತಯ ನಿವವಳ ೆಚ್ುದ ಔಲ್ುರ್ೆಮನುೀ ಫಳಸಲಗಿದ್ೆ
ಭತುಿ ವಯವಷಮ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು ಪ್ರಯಂಬಖುವುದಕೆೆ ಭುಂಚ್ೆ ಮಡಿದ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಟುು ೆಚ್ು
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

NHM ನಲ್ಲಿ ಯ . 17.65 ಲ್ಕ್ಷ್, RKVY ನಲ್ಲಿ ಯ . 22.59 ಲ್ಕ್ಷ್ ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಯ . 24.97
ಲ್ಕ್ಷ್ವಿತುಿ.
ಕೆ ೋಷುಔ 56: ಮೂರು ಉಪ್ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಡಿದ ಒಟುು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ತ್ುಲ್ನತ್ಮಕ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳು,
ವಿಸಿತೀಣಯ ಚ. ಮೀ. )
ಯೀಜನೆ

NVPTS
ಸಯಸರಿ

STS
ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

NHM – ರ್ೆಚಿಗಳು
ನೆೈಜ/ ಘಟಕದ ವಿಸಿತೀಣಯ

1083

ಸಯಸರಿ

SGS
ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ
10.29

ಸಯಸರಿ

ರ್ೆಚಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

1000

3.33

908

4.60

ಸಹಯಧ್ನ

4.81

3.17

0.57

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ

5.28

0.16

4.03

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ/ ಎಕಯೆಗೆ
ನಿವವಳ

ರ್ೆಚಿ/

4000

ಎಕಯೆಗೆ

19.50

4000

0.70

38.00

4000

13.32

17.75
20.26

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ
RKVY
ನೆೈಜ/ ಘಟಕದ ವಿಸಿತೀಣಯ

2252

22.58

1865

10.64

-

-

ಸಹಯಧ್ನ

10.03

4.79

-

-

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ

12.55

5.85

-

-

12.54

-

-

22.82

-

-

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ/ ಎಕಯೆಗೆ
ನಿವವಳ

ರ್ೆಚಿ/

4000

ಎಕಯೆಗೆ

ಸಹಯಧ್ನವಿಲ್ಿದೆ
Scheme

22.29

4000

40.11
NVPTS
ಸಯಸರಿ
ರ್ೆಚಿ

STS
ಸಯಸರಿ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ವಿಸಿತೀಣಯ

ರ್ೆಚಿ

SGS
ಸಯಸರಿ
ರ್ೆಚಿ
ವಿಸಿತೀಣಯ

ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ನೆೈಜ/ ಘಟಕದ ವಿಸಿತೀಣಯ

3237

20.21

2257

5.84

10000

24.58

ಸಹಯಧ್ನ

-

-

-

-

-

-

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ

3237

20.21

2257

5.84

10000

24.58

ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ/ ಎಕಯೆಗೆ

4000

24.97

4000

10.35

4000

9.83

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ
ಗಮನಿಸಿ: NHMನಲ್ಲಿ, ಆಫಬಯು SCP ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲದ ಸಸಮಧನ ಕಯಣಖಳು ಗೆ ತ್ತಿಲ್ಿದ್ೆ ಄ಸಭತೆಮಷುು
ಔಡಿಮೆಯಗಿದಾರಿಂದ ತಬರಷುಗಿೆ.
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

ಸಸಮಧನವನುೀ ಲೆಔೆಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುದ್ೆ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುವನುೀ ರಿಶೋಲ್ಲಸಿದರೆ, NHM ನಲ್ಲಿ
ಯ . 38.00 ಲ್ಕ್ಷ್, RKVY ನಲ್ಲಿ ಯ . 40.11 ಲ್ಕ್ಷ್ ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಯ . 24.97 ಲ್ಕ್ಷ್ವಿತುಿ.
ಅದರೆ, ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ಜ್ನಪಿರಮತೆಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಭತುಿ ಪ್ರೋತಾಹಿಸಲ್ು ಸಸಮಧನವು
ಸೆಚ್ುು ಸಹಕರಿಯಗಿದ್ೆ. ಄ದಯಂತೆ, ಸಕಾರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕೆಖಳನುೀ ೆೈಚ್ರಿಕೆಗೆ
ಸೆ ಂದುವಂತೆ ಮಡುವ ಄ವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ ಎಂದು ಖಭನಿಸಲಗಿದ್ೆ.
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವನುೀ, ರತ್ತ ಈಔರಭಕೆೆ ನಿದ್ಧಾಷು ೆಚ್ುವನುೀ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿ, ೆಚ್ುದ
ಮನದಂಡದ ಮಿತ್ತಮನುೀ ೂವಾ ನಿಧಾಯಗೆ ಳಿಸಿದ ಄ಭಿಪ್ರಮವು ೆೋದ್ಧತಗಿದ್ೆ. ಫಹಳಷುು ಭಂದ್ಧ
ಪಲನುಬವಿಖಳು ಇ ಮನದಂಡದ ಮಿತ್ತಗೆ ಸೆ ಂದ್ಧಕೆ ಂಡಿದಾರಿಂದ ವಿವಿಧ ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ
ೆಚ್ುಖಳ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಗೆ ಄ವಕಶವಿಲ್ಿ. ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ, ಭಧಯಭಖದ ಣ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಈತಿಯದ
ಎಲಿ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳ ಲ್ಬಯತೆಯಿಲ್ಿದ್ಧಯುವುದರಿಂದ ಄ಥ ಇ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಲ್ು
಄ಖತಯದ ಫಂಡಳದ ಲ್ಬಯತೆಯಿಲ್ಿದ್ಧಯುವುದು ವಲ್ಮಖಳ ನಡುೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಕೆಮಡಲ್ು ಮಿತ್ತಗೆ ಳಿಸಿದ್ೆ.
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಿಗೆ ರಿಣಭವುಂಟುಮಡುವ ಭತುಿ ಸೆಚ್ಚುದ ೆೈಪಲ್ಯಖಳ ಖತ್ತಗೆ ರಭುಕ ಄ಂಶಖಳು,
ಷೆೋೆ ಕೆ ಡುವವಯ ಭತುಿ ಈತುದರ್ ತಂತ್ತರಔತೆಮ ಕೆ ಯತೆ ಎಂಫುದನುೀ ಖಭನಿಸಲಗಿದ್ೆ.
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳು ಬ್ೆಂಖಳೄಯು, ಕೆ ೋಲಯ ಭತುಿ ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಜಿಲೆಿಖಳಿಯುವ ೂವಾ ಣ
ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತರ, ಷೆೋೆ ಕೆ ಡುವವಯ ಭತುಿ

ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಂಡ ಮಯುಔಟೆು ಮಖಾಖಳು

ಆಯುವುದರಿಂದ, ವೃದ್ಧಿಗೆ ಂಡಿದ್ೆ.

e) ಫೆಳೆಗಳು ಮತ್ುತ ಲ್ಭದಯಕತ್ೆ
ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳಲ್ಲಿ, ಬ್ೆಳೆದ ರಭುಕ ಬ್ೆಳೆಖಳೆಂದರೆ ುಷುಖಳಲ್ಲಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭತುಿ
ತಯಕರಿಖಳಲ್ಲಿ ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ. ಹಸಿಯು ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು STS ಭತುಿ SGS
಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಅದಯತೆಖಳಗಿದಾವು. NVPTS ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ುಷು ಭತುಿ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಲಬದ್ಮಔತೆಮು
ಷಧಯಣಗಿತುಿ. ಂದು ವಿವಯದ ವಿವೆಿೋಷಣೆಮು, ಗಟಔವನುೀ ಅರ್ಥಾಔಗಿ ಷಧಯವರ್ೀಗಿ ಮಡಲ್ು
ಸಸಮಧನವು ರಭುಕ ಪ್ತರ ವಹಿಸುವುದನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ. ಸಸಮಧನದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ, ಕೆಲ್ವು ಔೃಷಿ
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಮಲ್ಲಿ IRR ವೆೋ. 40 ಭತುಿ ವೆೋ. 114 ಯ ಭಧೆಯ ವಿಷಿಯಗೆ ಂಡಿತುಿ. ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ
ಬ್ೆಳೆಖಳು ಸಿೆಯದ ಅರ್ಥಾಔ ವಸುಿಸಿೆತ್ತಮನುೀ ಕೆ ಟುವು. ಖುಲಬಿ, ಷೆೋವಂತ್ತಗೆ ಭತುಿ ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ನಂತಹ
ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ವಿವೆೋಷ ಔೃಷಿ ಮಖಾಖಳ ಄ವಶಯಔತೆಯಿತುಿ. ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಮ

ಸೆಚ್ುು

ಲಬದ್ಮಔೆಂದು ದೃಢಡಿಸಿತು. ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ, STS ಭತುಿ SGS
ಈಔರಭಖಳು ಲೆಕೆಚ್ಯದ ರಕಯ ಸೆಚ್ುು ಕಮಾಷಧಯದುೆಂದು ದೃಢಡಿಸಿತು.
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಕೆ ೋಷುಔದ ರಕಯ, ಜ್ಬ್ೆಾರ ಄ತಯಂತ ಸೆಚ್ುು ಲಬದ್ಮಔ ಬ್ೆಳೆಯಗಿದುಾ ವಯಔಿಯಿತು.
ನಂತಯದಲ್ಲಿ

ಖುಲಬಿ

ಭತುಿ

ಕಯಪಿಾಔಂ

ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಸೆಚ್ುು

ಲಬದ್ಮಔಗಿದಾವು.

ಫಹಳಷುು

ಪಲನುಬವಿಖಳು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಧೆಯೋಮಖಳನುೀ ಮನಯಮಡುವ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮನುೀ
ಮಡಿದಾಯು.
ಖಸಗಿ

ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ

ಲಬದ್ಮಔತೆಮು

RKVY

ಭತುಿ

NHM

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಗಿಂತ

ಸೆಚ್ುಗಿದ್ಧಾತು. ಆದಕೆೆ ಸೆಚ್ುು ವಿಸಿಿೋಣಾದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆ, ಸೆಚ್ಚುದ ಔಟುುಪ್ಡು ಭತುಿ ಈತಿಭ ಅಡಳಿತ ದಿತ್ತಖಳು
ಜೆ ತೆಗೆ ಸೆಚ್ಚುನ ಬ್ೆಲೆಮ ಷಧಔತೆಖಳು ಕಯಣಗಿದಾವು.
ಕೆ ೋಷುಔ -57: ಫೆಳೆಗಳ ಲ್ಭದಯಕತ್ೆಗಳ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ - NVPTS ಮೂರು ಯೀಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ರೂ.
ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ವಿವರಗಳು

ಸಯಸರಿ

ಜಫೆಯಯ

ಸೆೀವಾಂತಿಗೆ

ಗುಲ್ಬಿ

ಕಯಪುಕಾಂ

-

-

0.83

ವಿಸಿತೀಣಯ
NHM
ಲ್ಭ/ ಘಟಕ

1083

3.61

ಲ್ಭ/ ಎಕಯೆಗೆ

4000

13.33

ಲ್ಭ/ ಘಟಕ

2252

6.04

ಲ್ಭ/ ಎಕಯೆಗೆ

4000

10.73

ಲ್ಭ/ ಘಟಕ

3237

13.91

ಲ್ಭ/ ಎಕಯೆಗೆ

4000

17.19

3.06

RKVY
-

4.78

2.13

8.50

3.78

6.19

8.74

9.05

7.64

10.80

11.18

ಖ್ಸಗಿ

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

NVPTS

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ

ಬ್ೆಳೆಖಳ

ಲಬದ್ಮಔತೆಮನುೀ

಄ಧಯಮನ

ಮಡಿದಮೆೋಲೆ,

ರತ್ತ

ಈಔರಭದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಟುು ಹ ಡಿಕೆಖಳು ಅರ್ಥಾಔಗಿ ಕಮಾಷಧಯೆೋ ಎಂಫುದಯ ವಿವೆಿೋಷಣೆ
ಮಡುವುದು ಄ಖತಯ. ಄ದಕೆಗಿ, ಫಯುವ ಲಬದ್ಧಂದ

ಷಲ್ದ ಷಿಾಔ ಄ಸಲ್ು ಭತಿ ಫಡಿಡಮ

ಭಯುಪ್ವತ್ತ ಔಂತನುೀ ತ್ತೋಯುವಳಿಮಡಲ್ು ಷಧಯೆ ಎಂದು ರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಂದು ಸಯಳ ಄ಮಟೆೈಾಷೆೋಷನ್
ದಿತ್ತಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲಯಿತು. ಕೆಳಗಿನ ಕೆ ೋಷುಔದಲ್ಲಿ ರತ್ತ ಈಔರಭದಲ್ಲಿ ಈದಭವಖುವ
ಷಿಾಔ ಔಂತುಖಳ ಫದಿತೆಖಳನುೀ ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
112 ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ

ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

ಕೊೀಷುಕ -58: ರ್ಷಿಯಕ ಅಭಟೆೈಯಸೆೀಷನ್ – ಸಾಂರಚನೆಯ ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ ಮತ್ುತ ಒಟುು ನಿವವಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ನಿವವಳ ರ್ೆಚಿ - ಸಾಂರಚನೆ

NHM
RKVY

14.37
14.21
20.24

ಖ್ಸಗಿ

ಸಭನಿಸಲ್ದ

ಒಟುು ನಿವವಳ

ಸಭನಿಸಲ್ದ

ರ್ಷಿಯಕ ಕಾಂತ್ುಗಳು

ರ್ೆಚಿ

ರ್ಷಿಯಕ ಕಾಂತ್ುಗಳು

2.86
2.83
4.03

17.65
22.29
24.97

3.51
4.44
4.97

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ
ಗಮನಿಸಿ: ಸಮನಿಸಲದ ಷಿಾಔ ಔಂತು ರತ್ತ ಲ್ಕ್ಷ್ ಯ .ಗೆ ರತ್ತ ವಷಾಕೆೆ ಯ . 19,920 @ 10% ಫಡಿಡಮಂತೆ 7-ವಷಾದ

಄ವಧಿಗೆ.

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ, ಎಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುದ ಷಿಾಔ ಬ್ಕ್ರಮನುೀ ಪ್ವತ್ತಸಿ
ರೆೈತರಿಗೆ

ಷಔಷುು

ಈಳಿತಮವನುೀ

ನಿೋಡುತಿೆ.

ಆತಯ

಄ಭಿವೃದ್ಧಿಖಳ

ಟುು

ೆಚ್ುವನ ೀ

ಈಳಿತಮದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಹಿಂಡೆಮಫಹುದು. ಅದರೆ, ಸಸಮಧನವಿಲ್ಿದ್ೆ ಭಯುಪ್ವತ್ತ ಭತುಿ ಲಬಖಳ
ಮೆೋಲೆ ರತ್ತೋಔ ಲ್ ರಿಣಭಖುತಿದ್ೆ. STS ಭತುಿ SGS ಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮ
ಲಬದ್ಮಔತವ ವನುೀ ರಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಿತು. ಮದರಿಮ ಸಂಖೆಯ ಸಣಣದ್ಾಗಿದಾರಿಂದ ದತಿಂಶವು ತ್ತಯುಚ್ಚದ
ಚ್ಚತರವನುೀ ತೆ ೋಯುತಿದ್ೆ. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು
ಸಮೆೋಶಗೆ ಂಡಿೆಯೋ ಄ಲ್ಲಿ ಏಔರಕಯಗಿ ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ಕೆಲ್ವು ಬ್ರಿ ಟೆ ಮಯಟೆ
ಭತುಿ ಆತಯ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಅಮುಾಕೆ ಳುಲಯಿತು. ೂವಾ ಣ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ುು ಸಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ ಭತುಿ
ವಿಜ್ಮುಯ ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಚ್ದುರಿದಂತೆ ುಷುಔೃಷಿಮ ಗಟಔಖಳು ಔಂಡುಫಂದವು. ಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ,
NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳು ಭತುಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭತುಿ ಖುಲಬಿ ುಷು
ಬ್ೆಳೆಖಳತಿ ಲ್ವು ಔಂಡುಫಂದ್ಧತು. ಷೆೋವಂತ್ತಗೆಮು ಸೆಚ್ುಗಿ ಅವತಾನ ಬ್ೆಳೆಯಗಿದ್ಧಾತು.
ದಿತ್ತಮನುೀ

RKVY ಭತುಿ NHM ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿಮ

ಆದ್ೆೋ

಄ನುಸರಿಸಲಯಿತು. ಸಸನ,

ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ, ಮೆೈಸ ಯು ಭತುಿ ಭಂಡಯ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ
ಸಸಿಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸಲ್ು ಸಸಯಟ್ಟಕೆಯಗಿ ಈಯೋಗಿಸಲ್ು ಅದಯತೆ ನಿೋಡಲಯಿತು.
STS ಭತುಿ SGS ಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಅದಯತೆಮ ಬ್ೆಳೆಖಳು ಹಸಿಯು ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ತಯಕರಿ ಸಸಿಖಳ
ಈತುದರ್ೆಖಳಗಿದಾವು. ಆದನುೀ ಎಲಿ ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಖಭನಿಸಲಯಿತು.
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅಯೆೆಮು ಷಮನಯಗಿ ಕಯಪಿಾಔಂ, ಖುಲಬಿ, ಜ್ಬ್ೆಾರ ಭತುಿ
ಷೆೋವಂತ್ತಗೆ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತಗಿದ್ಧಾತು. ಟೆ ಮಯಟೆ

ಅವತಾನ ಬ್ೆಳೆಯಗಿದ್ಧಾತು. ಅದರೆ NVPTS
ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಈಯೋಖದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವು ಄ದಖಳು ಆದಾವು. ಈದ್ಹಯಣೆಗೆ, ಷಲ್ಲವಮ ದಂತಹ
ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆ, ಧನಿಯ ಈತುದರ್ೆ ಭತುಿ (ರಖಸುಷಾವನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಿ) ತಯಕರಿ
ಬ್ೆಳೆಖಳ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆಮ ಄ವಧಿಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸುವುದು ಆವುಖಳು ವಿವೆೋಷಗಿ ರಣೆೋಬ್ೆನ ೀಯು
ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ 500 ಚ್. ಮಿೋ. ವಿಸಿಿೋಣಾದ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಫಳಕೆಮು ಫಹಳಗಿ ಕಣಸಿಖಲ್ು ಸಿಔೆವು.
ಭಧಯಭಖದ ಣ ವಲ್ಮ ಭತುಿ ಈತಿಯ ಣ ವಲ್ಮಖಳನುೀ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಈಳಿದ ಎಲಿ
ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಈತುದಔತೆಮಲ್ಲಿ ಫಹಳಷುು ವಯತಯಸಖಳು ಕಣಲ್ಲಲಿ ಭತುಿ ಈತುದರ್
ತಂತ್ತರಔತೆಮ ಄ಳವಡಿಕೆಮು ಆನ ೀ ಄ಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಭಟುದಲ್ಲಿಲಿ.

ಯಷಿರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಾಂದ ಯಷಿರೀಯ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿಮನಕೆೆ ಠಗಳು
1. ನಿಮಾಣದ ನಿದ್ಧಾಷಾತೆಖಳ ಔಠಿಣ ಪ್ಲ್ರ್ೆಯಿಂದ, ವಿವೆೋಷಗಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಎತಿಯ ಭತುಿ
ಛವಣಿಮ ತಿಷೆ ಯಚ್ರ್ೆಖಳು, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಸಿೆಯತೆಮನುೀ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ಕಪ್ಡಫಹುದು.
2. ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಗಟಔಖಳು ನಿಧನಗಿ ಅದರೆ ಸಿೆಯಗಿ ಟುು
243 ಗಟಔಖಳು ಮತರ ಕಮಾಖತದವು.
ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಭ ಯು ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ

ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

಄ಭಿಯನ

905 ಗಟಔಖಳು ನಿಮಾಣಗೆ ಂಡವು. ರಷಿರೋಮ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿಮ ಗಟಔಖಳು ಸೆಚ್ುಗಿ ಚ್ದುರಿದಂತೆ ಭತುಿ
ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿಮ ಗಟಔಖಳು ಸಭ ಹದಲ್ಲಿದಾವು.
3. ಎಯಡ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಭ ಲ್ ಷೌಔಮಾದ ಬ್ೆಂಫಲ್ದ ಕೆ ಯತೆಯಿಯುವುದರಿಂದ,

ಆವುಖಳನುೀ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಬ್ೆೋರೆ ಯವುದ್ೆೋ ರಭುಕ ಫದಲವಣೆಖಳು ಔಂಡುಫಂದ್ಧಲಿ.

ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫೆಳೆಗಳ ನಮೂನೆ ಮತ್ುತ ಸಲ್ಹೆ ಭಡಿದ ಫೆಳೆಗಳ ನಮೂನೆ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮು ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ, ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಭತುಿ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳಿಗೆ ಸೆಚ್ುು
ಸ ಔಿೆಂದು ಇಗಖಲೆೋ ಭುಂಚ್ೆಯೆೋ ನಿಧಾಯದ ತ್ತೋಮಾನಿಸಲಗಿದ್ೆ. ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ನಿಮಾಣ ೆಚ್ು ಸೆಚ್ುು ಆಯುವುದರಿಂದ ಶಫಯಸುಾ ಮಡಿದ ಬ್ೆಳೆಖಳು ಸೆಚ್ುು ಲಬದ್ಮಔಗಿಯುವುದು
಄ವಶಯಔ. ಅದಾರಿಂದ, ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಪ್ೌರಢ ಮಯುಔಟೆು ಭತುಿ ಬ್ೆಂಫಲ್ ಷೆೋೆಖಳು/ ಷೆೋೆ ದಗಿಸುವವಯು
ಬ್ೆಳೆಮ ಅಯೆೆಮನುೀ ನಿಧಾರಿಸುವಯು.
A. ದಕ್ಷಿಣ ಒಣ ವಲ್ಯ ಮತ್ುತ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಲ್ವಣೆಯ ವಲ್ಯ: ಇ ಹಿಂದ್ೆ ಚ್ಚ್ಚಾಸಿದಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಣ
ವಲ್ಮ ಭತುಿ ದಕ್ಷಿಣ ಫದಲವಣೆಮ ವಲ್ಮಖಳು (ಮೆೈಸ ಯು, ಭಂಡಯ, ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ ಭತುಿ
ಸಸನ ಜಿಲೆಿ ಭತುಿ ತುಭಔ ಯು ಜಿಲೆಿಮ ಭಖಖಳು) ಟೆ ಮಯಟೆ , ಅಲ್ ಖಡೆಡ, ಫದರ್ೆ, ಹುಯಳಿ
114 ಔರ್ಾಟಔ ಮೌಲ್ಯಮನ ಪ್ರಧಿಕಯ

ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

ಮಂತಹ ತಯಕರಿಖಳ ಭುಔಿ ತೆರೆದ ಬ್ೆಳೆ ಈತುದರ್ೆಗೆ ಸೆಸಯು ಸಿಯಗಿೆ. ವಿನ ತನ
ತಯಕರಿಖಳಿಗೆ ಭತುಿ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಪ್ೌರಢ ಮಯುಔಟೆುಮು ಇ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಆಲಿ (ಮೆೈಸ ಯು
ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ಖುಲಬಿ ಬ್ೆಳೆಮುವ ಂದು ಗಟಔವು ಬ್ೆಳೆಮ ಔೃಷಿ ಸಭಷೆಯ ಭತುಿ ಮಯುಔಟೆುಗಿಯುವ
ದ ಯದ ಸಭಷೆಯಯಿಂದ ನಿಯಂತಯತೆಮನುೀ ಕಪ್ಡಿಕೆ ಳುಲ್ು ಷಧಯಗಿಲ್ಿ). ಇ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಷಮನಯಗಿ ಸಸಯಟ್ಟಕೆಗೆ ಈಯೋಗಿಸಲಖುತ್ತಿದ್ೆ ಭತುಿ
1000 ಚ್. ಮಿೋ. ವಿಸಿಿೋಣಾಕ್ರೆಂತ ಸಣಣ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಚ್ಟುವಟಕೆಖಳಿಗೆ

ಸೆಚ್ುು

ಸ ಔಿದವು.
ಶಿಪರಸುು ಭಡಿದ ಫೆಳೆಗಳು: ಇ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಳೆುಮ ನಿೋರಿನ ಭ ಲ್ಖಳಿೆ ಭತುಿ ನಿೋರಿನ
ಖುಣಭಟು ಚ್ೆರ್ೀಗಿದ್ೆ, ವಿವೆೋಷಗಿ ನಿೋರಿನ ವಿದುಯರ್ಮನ ಸಂವಹನ ಶಕ್ರಿ (electronic
conductivity) ಔಡಿಮೆ (ಸೆಚ್ಚುದ ವಿದುಯರ್ಮನ ಸಂವಹನ ಶಕ್ರಿಮು ಭಣಣನುೀ ಸವಳುಗೆ ಳಿಸುತಿದ್ೆ).
ಅದಾರಿಂದ, ಇ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ, ತಂತ್ತರಔತೆಮ ಷೆೋೆ ದಗಿಸುವವಯ ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ರ್ೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವವಯನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಿನ ತನ ತಯಕರಿಖಳ ಭತುಿ
ುಷುಖಳ ಈತಿಭ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಖುಂುಖಳನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಷಭಥಯಾವಿದ್ೆ.

ಇ

ರಿೋತ್ತಮ ಖುಂುಖಳಲ್ಲಿ ಈತುದರ್ೆಮು ಈತಿಭ ಭಟುದ್ಾಗಿಯುವುದರಿಂದ, ದ್ೆೋಶೋಮ ಭತುಿ
಄ಂತಯರಷಿರೋಮ ಕ್ೆೋತರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ಧಾಷಾ ಮಯುಔಟೆುಖಳನುೀ ರಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಄ಖತಯವಿದ್ೆ. ಄ಖತಯಕೆೆ
ತಔೆಂತೆ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಮು ಭುಂದುವರೆಮುವುದು.
B. ಪ್ೂವಯ ಒಣ ವಲ್ಯ: ಬ್ೆಂಖಳೄಯು, ಕೆ ೋಲಯ, ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಭತುಿ ತುಭಔ ಯು ಜಿಲೆಿಮ
ಭಖಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡ ೂವಾ ಣ ವಲ್ಮವು ಭಳೆ ಅಶರತ ದದುಾ ಭತುಿ ಕೆ ಳೆಭವಿ
ನಿೋರವರಿ ದಿತ್ತಮನುೀ ಄ವಲ್ಂಬಿಸಿದ್ೆ. ಇ ವಲ್ಮದ ಄ಸಿಿತವದಲ್ಲಿಯುವ ಬ್ೆಳೆಖಳು ಟೆ ಮಯಟೆ ,
ಹುಯಳಿ ಭತುಿ ಆತಯ ಷಮನಯ ಸೆ ಲ್ದ ತಯಕರಿಖಳು.
ಅದರೆ, ಮದಲ್ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ ಅಧರಿತ ುಷುಖಳ ಔೃಷಿಮನುೀ ರಿಚ್ಯಿಸಿ 25 ಔ ೆ ಸೆಚ್ುು
ವಷಾಖಳೆೋ ಔಳೆದ್ಧೆ ಭತುಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿವಾಹಿಸುವುದಯಲ್ಲಿ ಷೆೋೆ
ದಗಿಸುವವಯ ನಿದ್ಧಾಷಾ ಷೆನವನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಿದ್ೆ. ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಭತುಿ ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ
ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಮಯುಔಟೆುಮ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಯಗಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ ಇ ವಲ್ಮದ ರೆೈತಯಲ್ಲಿ

ಇ ಬ್ೆಳೆಖಳ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಳುಲ್ು ಈತಿಭ ರತ್ತಕ್ರರಯೆ ವಯಔಿಗಿದ್ೆ.
ಶಿಪರಸುು ಭಡಿದ ಫೆಳೆಗಳು: ಇ ವಲ್ಮವು ಸಿೋಮಿತ ಕೆ ಳೆಭವಿ ನಿೋರವರಿ ಭತುಿ ಄ದಯ
ಖುಣಭಟು

ಭಣಿಣನ

ಸವಳಖುವಿಕೆಮ

ಮೆೋಲೆ

ರಿಣಭ

ಆವುಖಳಿಂದ

ಸಹಿಸುವುದು
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಭುಂದುವರೆಮುತಿದ್ೆ. ಇ ವಲ್ಮವು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಮನ ಾನ್ ೂವಾ ಭಳೆ ಭತುಿ ಬಿಯುಗಳಿ
ಡಖ ಡಿದ ಚ್ಂಡಮಯುತಖಳಿಂದ ಈಂಟಖುವ ಸನಿಮ ಮಿತ್ತಮನುೀ ರತ್ತಪ್ದ್ಧಸುತಿದ್ೆ. ಆದು
ಫಹಳಷುು, ರತ್ತ ವಷಾದ ೆೈಶಷುಾಗಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ ಇ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಣ ೆಚ್ುವು ಄ಖೆದ
STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಸೆಚ್ಚುನ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಯಿದ್ೆ. ಜೆ ತೆಗೆ, STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸೆಳಿೋಮ ತಯಕರಿಖಳ ಔೃಷಿಮತಿ ಚ್ಲ್ರ್ೆಮನುೀ ಖಭನಿಸಫಹುದು. ಹಸಿಯು ಕಯಪಿಾಔಂ,
ಹುಯಳಿೋಕಯಿ

ಭತುಿ

ಟೆ ಮಯಟೆ

ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ

ಸಪಲ್ಗಿ

ರಮತ್ತೀಸಲಖುತ್ತಿದ್ೆ.

ಇ

ವಲ್ಮದಲ್ಲಿನ ಜ್ಮಿೋನುಖಳಲ್ಲಿ ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ ನಂತಹ ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳು, ಜ್ಬ್ೆಾರ,
ಖುಲಬಿ ಭತುಿ ಷೆೋವಂತ್ತಗೆಮಂತಹ ುಷುಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮುವುದು ಭುಂದುವರೆಮುತಿದ್ೆ.
C. ಮಧ್ಯಬಗದ ಒಣ ವಲ್ಯ: ಚ್ಚತರದುಖಾ, ದ್ವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಿಖಳು ಭತುಿ ತುಭಔ ಯು ಜಿಲೆಿಮ
ಭಖಖಳು ಪ್ಯಂರಿಔಗಿ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷುಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮುವ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಿ. ಇ ಜಿಲೆಿಖಳು
ಭುಸುಕ್ರನ ಜೆ ೋಳ, ತೆಂಗಿನಕಯಿ ಭತುಿ ಄ಡಿಕೆ ತೆ ೋಟಖಳಿಗೆ ರಸಿದ್ಧಿಯಗಿೆ. ಅರ್ಥಾಔ ಭತುಿ
ಷಂಖಿಯಔ ಆಲಖೆಮ 2013-14 ಯ ಄ಂಕ್ರಸಂಖೆಯಖಳು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ

ಸ ಔಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಫಲ್ಿ ಜ್ಮಿೋನಿನ ಫಹಳ ಔಡಿಮೆ ವಿಸಿಿೋಣಾವಿಯುವುದನುೀ ಸ ಚ್ಚಸುತಿದ್ೆ. ಇ
ವಲ್ಮದ ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ, ರ್ಲ್ುೆ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಟೆ ಮಯಟೆ

ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ

ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ರಮತ್ತೀಸಿದಾಯು.
ಶಿಪರಸುು ಭಡಿದ ಫೆಳೆಗಳು: ಇ ಕ್ೆೋತರವು, ಈತಿಭ ಖುಣಭಟುದ ನಿೋಯು ದ್ೆ ರೆಮುವ
ದ್ವಣಗೆರೆಮ ತುಂಖಬದ್ರ ನದ್ಧ ವಲ್ಮವನುೀ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ, ಸೆಚ್ುಗಿ ಣ ವಲ್ಮ. ಆಲ್ಲಿನ
ರದ್ೆೋಶವು ಸಭುದರ ಭಟುದ್ಧಂದ ಸರಿಸುಮಯು

2000 ಮಿೋಟರ್ ಎತಿಯವಿಯುವುದರಿಂದ ಭತುಿ

ಭೆಂಖಳೄಯು ಄ಂತಯರಷಿರೋಮ ುಷು ಹರಜ್ು ಕೆೋಂದರದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಭತುಿ ಗೆ ೋ ಭತುಿ ಭುಂಬ್ೆೈ
ಮಯುಔಟೆುಖಳಿಗೆ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಿಸಿದ ರಷಿರೋಮ ಸೆದ್ಾರಿಖಳ ಈತಿಭ ಸಂಔಾ
ವಯವಷೆೆಖಳು ಆಯುವುದರಿಂದ ಸಭ ಹ ವಿಧನವು ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಈತಿಭ ಄ವಕಶವನುೀ
ನಿೋಡುತಿದ್ೆ.
D. ಉತ್ತರ ಬದಲ್ವಣೆಯ ವಲ್ಯ: ಇ ವಲ್ಮದಡಿಮಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿ ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿ ಜಿಲೆಿಖಳು
ಫಯುತಿೆ. ಸೆೋರಿ ಜಿಲೆಿಮ ಭಖಖಳಲ್ಲಿ ತಯಕರಿ ಬಿಜೆ ೋತುದರ್ೆ ಈದ್ೆ ಯೋಖವಿದ್ೆ, ಅದರೆ
ಬ್ೆಳಗವಿಮ ಭಖಖಳಲ್ಲಿ (ಬ್ೆೈಲ್ಸೆ ಂಖಲ್) ಸೆಚ್ುಗಿ ಔಫುಬ ಬ್ೆಳೆಮಲಖುತ್ತಿದ್ೆ. ಇ ವಲ್ಮವು
ಪ್ಯಂರಿಔಗಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಕ್ೆೋತರವಲ್ಿ.
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

ಶಿಪರಸುು ಭಡಿದ ಫೆಳೆಗಳು: ರೆೈತಯು ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ತಯಕರಿ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆ ಈತಿಭ
ಆಳುವರಿಮನುೀ ಕೆ ಡುತಿದ್ೆ ಎಂದು ಸ ಚ್ಚಸಿದ್ಾರೆ. ಅದರೆ ಆಂತಹ ಆಳುವರಿಮಲ್ಲಿನ ಸೆಚ್ುಳದ
ಲಬದ್ಮಔತವವು ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಕಮಾಷಧುಗಿ ಮಡುವಷುು ಈತಿಭವಲ್ಿ. ಅದಾರಿಂದ
ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಕಮಾಸಭಥಾಗಿ ಮಡಲ್ು ಸೆಚ್ುು ಪ್ರೋತಾಹಧನವನುೀ ಕೆ ಡಲಖದ್ಧದಾರೆ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಸಿೋಮಿತ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆ ಷಧಯತೆಯಿದ್ೆ. ಅದರೆ, ಬ್ೆಳಗವಿ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ಗೆ ೋ,
ಭುಂಬ್ೆೈ ಭತುಿ ುಣೆ ಮಯುಔಟೆುಖಳಲ್ಲಿಯುವ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಮನುೀ ೂರೆೈಸಲ್ು ುಷುಖಳ ಭತುಿ
ತಯಕರಿಖಳ ಈತುದರ್ೆಮನುೀ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಮಡಲ್ು ಲ್ವು ತೆ ೋಯಲಖುತ್ತಿದ್ೆ.
E. ಉತ್ತರ ಒಣ, ಆಗೆನೀಯ ಒಣ ಮತ್ುತ ಆಗೆನೀಯ ಬದಲ್ವಣೆಯ ವಲ್ಯ: ವಿಜ್ಮುಯ, ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ
ಭತುಿ ಔಲ್ುಬಗಿಾ ಜಿಲೆಿಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡ ಇ ವಲ್ಮಖಳು ಪ್ಯಂರಿಔಗಿ ತಯಕರಿ ಭತುಿ
ುಷುಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮುವ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಿ. ಆವು ಫಯಪಿೋಡಿತ ರದ್ೆೋಶಖಳು ಭತುಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ
ಪ್ರಯೋಜ್ರ್ೆಮು ನಂಫಲ್ಹಾ ನಿೋರವರಿ ಭ ಲ್ವಿಯುವ ರದ್ೆೋಶಖಳಿಗೆ ಸಿೋಮಿತಗಿದ್ೆ. ಅದಯ
಄ಭಿವೃದ್ಧಿಸೆ ಂದ್ಧದ ಮಯುಔಟೆು ವಯವಷೆೆಯಿಲ್ಿದ್ಧಯುವುದರಿಂದ ಄ವಕಶವು ಫಹಳ ಸಿೋಮಿತಗಿದ್ೆ.
ಶಿಪರಸುು ಭಡಿದ ಫೆಳೆಗಳು: ಇ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಷಮನಯಗಿ ವಷಾದ ಫಹಳಷುು ಭಖ ಣ ಬಿಸಿ
ತವಯಣವಿಯುವುದರಿಂದ STS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಇ ವಲ್ಮಕೆೆ ಫಹಳ ಸ ಔಿ. ಔಡಿಮೆ ಕಚ್ಚಾನ STS
ಭತುಿ SGS ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಟೆ ಮಯಟೆ , ಹುಯಳಿೋಕಯಿ ಭತುಿ ಫದರ್ೆಮಂತಹ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿ ಸೆಚ್ುು
ಸ ಔಿ.
F. ಫೆಟು ವಲ್ಯ: ಯದೃಚ್ಚುಔ ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ, ಇ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ ಬ್ೆಳಗವಿ ಜಿಲೆಿಮ ಖರ್ುಯ
ತಲ್ ಿಔನುೀ

ರಷಿರೋಮ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ಮಿಷನ್

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಷೆೋರಿಸಲಗಿತುಿ.

ಪಲನುಬವಿಮು ಆಲ್ಲಿ NVPTS ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಬ್ೆ ರೋಕೆ ೆೋಲ್ಲ ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಬ್ೆಳೆಮುತ್ತಿದಾಯು.
ಶಿಪರಸುು ಭಡಿದ ಫೆಳೆಗಳು: ಅಂತ ರಿಮಂ, ಆಂಗಿಿೋಷ್ ತಯಕರಿಖಳು ಭತುಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಇ
ವಲ್ಮಕೆೆ ಸೆಚ್ುು ಸ ಔಿದ ಬ್ೆಳೆಖಳು.

f) ನಿವಯಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಯಗಳು
ಕೆಲ್ವು ಔೃಷಿಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಭತುಿ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಈಯೋಗಿಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಸಂಫಂಧಿತ ನಿದ್ಧಾಷಾ
ಸಭಷೆಯಖಳಿದುಾ ಄ವುಖಳನುೀ ರಿೋಕ್ಷಿಸಲಗಿದ್ೆ. ಄ವು ಕೆಳಔಂಡಂತ್ತೆ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಕೊೀಷುಕ -59: ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂದ ಸಮಸೆಯಗಳ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ
(ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು)
ಸಮಸೆಯಗಳು
ವಿದುಯತ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್
NHM
RKVY

NVPTS

STS

SGS

Total

ರ್ೆೀಕಡ

10
11
17

1
1
2

0
1
3

11
13
22

50
48
65

6

0

0

6

22

3
2

1
0

0
0

4
2

15
5

7

0

0

7

26

4
3

1
1

0
1

5
5

19
15

ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಯೊೀಗ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್
NHM
RKVY
ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಕೀಟ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್
NHM
RKVY
ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

ಆಧರ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ

ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ವಿದುಯತ್ ಸಂಫಂಧಿತ ಸಭಷೆಯಖಳು ಸುಷುಗಿದಾವು. ಇ ಸಭಷೆಯಮು NHM
ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ ಿ ಖುಯುತಯದ ಸಭಷೆಯಯಗಿತುಿ.
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಕ್ರೋಟ ಭತುಿ ರೆ ೋಖ ಸಂಫಂಧಿತ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ NHM
ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗಿಂತ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿದಯು.

g) ಕೃಷಿ ಪ್ದಧತಿಗಳು
ಈತಿಭ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳು, ಭಣಿಣನ ಪಲ್ವತಿತೆಮ ನಿವಾಹಣೆ, ಸಭಖರ ಪ್ೋಷಕಂಶ ಭತುಿ ಕ್ರೋಟ
ನಿವಾಹಣೆ ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿೆ. ಇ ದಿತ್ತಖಳ ಄ಳವಡಿಕೆಮ ಭಟುಖಳ ದತಿಂಶವನುೀ ಕೆಳಗೆ
ವಿವರಿಸಲಗಿದ್ೆ.
ಕೊೀಷುಕ -60: ಸಾಂರಕ್ಷಿತ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಾಂಡ ಕೃಷಿ ಪ್ದಧತಿಗಳ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ
ಪ್ದಧತಿಗಳು

NHM

ರ್ೆೀಕಡ

RKVY

ರ್ೆೀಕಡ

PRIVATE

ರ್ೆೀಕಡ

ಮಣುಣ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ

15

63

19

70

26

76

ವಿನೂತ್ನ ಫೆಳೆಗಳು

18

75

21

78

25

74

ಸಮಗರ ಪೀಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

5

21

12

44

18

53

ತ್ಗಿೂದ ರಸಗೊಬಬರಗಳ ಉಪ್ಯೀಗ

3

13

11

41

16

47

ಸಮಗರ ಕೀಟ ನಿವಯಹಣೆ

6

25

10

37

19

56

ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ

5

21

12

44

10

29
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳಲ್ ಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಭತುಿ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ನಿವಾಹಣೆಯಂದ್ಧಗೆ
ಕಲ್ಕಲ್ಕೆೆ ಭಣಿಣನ ರಿೋಕ್ೆಮನುೀ ಪ್ಲ್ಲಸುತ್ತಿದಾಯು. ಆವುಖಳು ಭಣಿಣನ ಪಲ್ವತಿತೆಮ ಭತುಿ ತಟಷೆೆತೆಮನುೀ
ನಿವಾಹಿಸಲ್ು, ವಿವೆೋಷಗಿ ತ್ತೋವರ ಬ್ೆಳೆ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ, ಄ವಶಯಔ.
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಸೆಚ್ಚುದಂತೆ, ಸಭಖರ ಪ್ೋಷಕಂಶ ನಿವಾಹಣೆ ದಿತ್ತಮ ಄ಳವಡಿಕೆಮ
ಸೆಚ್ಚುದ್ೆ, ಄ದಯಂತೆ
ಕಮಾನಿವಾಹಿಸಿೆ.

RKVY ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳು NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಗಟಔಖಳಿಗಿಂತ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ
ಸಭಖರ

ಪ್ೋಷಕಂಶ

ನಿವಾಹಣೆ

ದಿತ್ತಮನುೀ

಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾರಿಂದ

ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ಫಳಕೆಮು, ವಿವೆೋಷಗಿ RKVY ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮ
ಗಟಔಖಳಿಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ, ಔಡಿಮೆಯಗಿದ್ೆ.
ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ುಗಿ, RKVY ಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಷಧಯಣಗಿ
ಭತುಿ NHM ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ಲ್ುಗಿ ಄ಭಯಸಮಡಲಖುತ್ತಿದ್ೆ. NHM ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿಸಿಿೋಣಾ
ಔಡಿಮೆಯಿದುಾ ಄ವುಖಳಲ್ಲಿ ಸಯಳ ರಷಮನಿಔಖಳಿಂದ ಕ್ರೋಟಖಳ ಹತೆ ೋಟ್ಟಮು ಸುಲ್ಬಗಿಯುವುದು ಆದಕೆೆ
ಕಯಣವಿಯಫಹುದು. ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಭತುಿ RKVY ಮಡಿಮಲ್ಲಿ ದ್ೆ ಡಡ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಆದಾದಾರಿಂದ
ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆಮ ಄ಖತಯ ಬಿದ್ಧಾಯಫಹುದು.
ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳಲ್ಲಿ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ದಿತ್ತಮ ಄ಳವಡಿಕೆ ಷಧಯಣಗಿತುಿ.
RKVY ಮಡಿಮಲ್ಲಿ ವೆೋ. 44ಯಷುು ಕಮಾಖತಗೆ ಂಡಿದುಾ ಄ದು NHM ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಿಗಿಂತ
ಜಸಿಿಯಗಿದ್ಧಾತು. ಅದರೆ, ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ದಿತ್ತಮು ಆತ್ತಿೋಚ್ೆಗೆ ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಄ಖತಯದ ದಿತ್ತಯೆಂದು
ಜ್ನಪಿರಮಖುತ್ತಿದ್ೆ.

h) ಕೊಯಿೀತ್ತರ ವಯವಸೆಥ
ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ಟೆ ಮಯಟೆ

ನಂತಹ ತಯಕರಿಖಳ ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ವಯವಷೆೆಮಲ್ಲಿ ವಗಿೋಾಔಯಣ

ಭತುಿ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್ ಷೆೋರಿೆ. ಎಲಿ ಭ ಯ

ಈಔರಭಖಳಲ್ಲಿ ಯವ ಪಲನುಬವಿಮ

ೂವಾ

ತಂಪ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಭತುಿ ಶೋತಲ್ಲೋಔಯಣ ವಯವಷೆೆಮನುೀ ಄ನುಸರಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದರೆ ಕೆಲ್ವು ುಷುಔೃಷಿ ಗಟಔಖಳು,
಄ದಯಲ್ ಿ ಮಯುಔಟೆು ರದ್ೆೋಶದ್ಧಂದ ದ ಯ ಆಯುವ ಗಟಔಖಳು, ಸಣಣ ರಮಣದ ೂವಾ ತಂಪ್ಗಿಸುವಿಕೆ
ಭತುಿ ಶೋತಲ್ಲೋಔಯಣ ವಯವಷೆೆ ಭತುಿ ವಗಿೋಾಔಯಣ ಷೌಲ್ಬಯಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು.
ಕೊೀಷುಕ -61: ಕೊಯಿೀತ್ತರ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ ಸೃಷಿಠ – ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಂಖ್ೆಯಗಳು
ಸೌಲ್ಭಯ

NHM

ರ್ೆೀಕಡ

RKVY

ರ್ೆೀಕಡ

PRIVATE

ರ್ೆೀಕಡ

ಕೊಯಿೀತ್ತರ ಸೌಲ್ಭಯ

2

7

5

19

5

15

ಯಕ್ ಮನೆ

3

11

8

30

10

20

ಪ್ೂವಯ ತ್ಾಂಗಿಸುವಿಕೆ/ ಶಿೀತ್ಲ್ ಕೊಠಡಿ

3

11

2

7

4

12
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ ಭತುಿ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಯಡರ್ೆ ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ವಯವಷೆೆಮ ಄ಖತಯತೆ
ಸೆಚ್ುಗಿದ್ೆ. ಄ದಯಂತೆ, ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಭತುಿ RKVY ಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ವಯವಷೆೆಮ ಄ಳವಡಿಕೆ
ಸೆಚ್ುು.
ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ನಿವಾಹಣೆ ಷೌಲ್ಬಯಖಳು ಕಮಾಖಳ ಭಟುಕೆೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ್ೆ. NHM ನಲ್ಲಿ ಸರಸರಿ
1083 ಚ್. ಮಿೋ. ವಿಸಿಿೋಣಾ ಭತುಿ RKVY ಮಡಿಮಲ್ಲಿ 2000 ಚ್. ಮಿೋ. ವಿಸಿಿೋಣಾವನುೀ ಖಭನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು
ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ಷೌಲ್ಬಯಖಳನುೀ ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಭಟುದಲ್ಲಿ ದಗಿಸುವುದು ಕಮಾಷಧಯವಲ್ಿ. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ
಄ನುಶಾನವು ಚ್ದುರಿಯುವುದರಿಂದ ರಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯವುದ್ೆೋ ಸಭ ಹ ಅಧರಿತ ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ನಿವಾಹಣೆ
ಷೌಔಮಾಖಳು ಫಹಳ ವಿಯಳ. ಅದಾರಿಂದ, ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಗಟಔದ ಭಟುದಲ್ಲಿ

ವಗಿೋಾಔಯಣ, ಈತುನೀದ

ಶುಚ್ಚೋಔಯಣ ದಂತಹ ಭ ಲ್ ನಿವಾಹಣೆ ಔರಭಖಳನುೀ ಪ್ಲ್ಲಸಲಯಿತು.

i) ವಗಿೀಯಕರಣ ಮತ್ುತ ಯಕಾಂಗ್
ದ್ೆೈಹಿಔ ವಗಿೋಾಔಯಣ, ಶುಚ್ಚಗೆ ಳಿಸುವುದು ಭತುಿ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್ ಖಳನುೀ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷು
ಬ್ೆಳೆಖಳಲ್ಲಿ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲಯಿತು. ಅಮಾ ಬ್ೆಳೆಖಳಲ್ಲಿ ತಯಕರಿಖಳನುೀ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಕೆರೋಟುಖಳಲ್ಲಿ ದ ಯದ
ಷಗಣಿಕೆಗೆ ಫಳಸಿದಾನುೀ ಖಭನಿಸಲಯಿತು. ುಷುಖಳನುೀ ಖುಚ್ುಖಳರ್ೀಗಿ ಮಡಿ ಫಕೆಟ್ ಖಳಲ್ಲಿ
ಷಗಿಸಲಯಿತು. ಆದಕೆಗಿ ರತೆಯೋಔ ಷೌಲ್ಬಯ ಄ಥ ಮಂತರಖಳನುೀ ಫಳಸಲಖಲ್ಲಲ್ಿ.

j) ನಿವಯಹಣೆಗಗಿ ಪ್ಟಿುಭಡಿದ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ನಿಯೀಜನೆ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆ ಂದು ಭುಕಯ ಸಭಷೆಯಯಗಿದ್ಧಾತು. ಕ್ೆೋತರ ಭೆೋಟ್ಟಮ ೆೋಳೆ, ರೆೈತಯು ಇ
ಈದ್ೆಾೋಶಕೆಗಿ

ಯವುದ್ೆೋ

ಟ್ಟುಮಡಿದ

ಸಂಷೆೆಮವಯನುೀ

ನಿಯೋಜಿಸಿಯಲ್ಲಲಿ

ಭತುಿ

ಬ್ೆೋಕದ

ಷಭಗಿರಖಳನುೀ ತೆೋ ಕರಿೋದ್ಧಸಿ ಭತುಿ ಸೆಳಿೋಮಗಿ ಸಿಖುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಔ ಲ್ಲಗಯಯನು ಫಳಸಿ
ರಿಪ್ೆೋರಿಖಳನುೀ ಮಡಿದಾಯು. ಅದರೆ, NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಭತುಿ ಖಸಗಿ
ರಮತೀಖಳ 5 ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ ರಿಪ್ೆೋರಿಗಗಿ ಸಮಲೆ ೋಚ್ಔಯನುೀ
ರ್ೆೋಮಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು. ಷವಯಸಯಔಯ ವಿಷಮೆಂದರೆ, ಕ್ೆೋತರ ಭಟುದಲ್ಲಿ ರೆೈತಯುಖಳು
ಭತುಿ

ಅದ್ನಖಳನುೀ

ಸಂಪ್ದ್ಧಸುವ

ಫಗೆೆ

ತಭಮಲೆಿೋ

ವಿಚ್ಯ

ತಂತ್ತರಔತೆಮ ಫಗೆೆ

ವಿನಿಭಮ

ಖಭನಿಸಲಯಿತು. ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಯಡರ್ೆ ಸಲ್ಸೆಗಯಯ ುಂದವಿದಾಯ

ಮಡುವುದನುೀ

ಮೆೋಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದಂತೆ

ನ ಯನತೆಖಳಿದಾವು. ಟ್ಟುಮಡಿದ ಸಲ್ಸೆಗಯಯು ಕೆೋವಲ್ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣದ ಷೆೋೆ ದಗಿಸುವವಯು
ಮತರ. ಄ವಯಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮ ನಿುಣತೆ ಆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ನಿುಣತೆಮ ಭಟು ಫಹಳ ಔಡಿಮೆಯಿದುಾ ಄ದು ಸೆಚ್ುು
ಈಯೋಖಕೆೆ ಫಯಲ್ಲಲ್ಿ.
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ರ್ೆೃೀಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ುತ ಚಚೆಯಗಳು

k) ಭರುಕಟೆು ವಯವಸೆಥ
ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳ ುಷುಔೃಷಿಮ ಪಲನುಬವಿಖಳು ತಭಮ ಈತುನೀವನುೀ ಔೃಷಣರಜೆೋಂದರ
ಮಯುಔಟೆು ಭತುಿ ಄ಂತಯರಷಿರೋಮ ುಷು ಹರಜ್ು ಕೆೋಂದರ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಲ್ಲಿ ಮರಟ ಮಡಿದಯು.
ಬ್ೆಳಗವಿಮ ರೆೈತಯು ಗೆ ೋ ಭತುಿ ಭುಂಬ್ೆೈ ಮಯುಔಟೆುಮ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಡೆದಯು.
ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಗಯಯು ಭಧಯವತ್ತಾಖಳ ಭ ಲ್ಔ ರ್ೆೋಯ ಮರಟ ವಯವಷೆೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು
ಭತುಿ ರ್ಯಮಮುಔಿ ಬ್ೆಲೆಖಳನುೀ ಡೆದ್ಧದುಾ ತೆ ೋಯುತಿದ್ೆ.
ಫಬ ರೆೈತ ಮತರ NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಭ ಹವಂದಯ ಸದಸಯರ್ಗಿದಾ, ಅದರೆ RKVY
ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಯವ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಮದರಿ ಪಲನುಬವಿಮ

ಯವುದ್ೆೋ ಸಭ ಹದ

ಸದಸಯರ್ಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಭ ಯು ರೆೈತಯು ಸಭ ಹವಂದಯ ಸದಸಯರಗಿ ೂವಾ
ತಂಪ್ಗಿಸುವಿಕೆಮ ಲಬವನುೀ ಡೆದ್ಧದಾಯು.

l) ಇತ್ರ ಸವಲ್ತ್ುತಗಳು
ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳಲ್ಲಿ ಯವ ಪಲನುಬವಿಮ

ಯವುದ್ೆೋ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಯವುದ್ೆೋ ಸವಲ್ತ್ತಿನ ಲಬವನುೀ ಡೆದ್ಧಲ್ಿ. ಄ಧಯಮನ ತಂಡವು ಸವಲ್ತುಿಖಳನುೀ ಡೆಮಲ್ು ಯವುದ್ೆೋ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಖ ೆಡಿಸುವಿಕೆಮ ರಕ್ರರಯೆಮನುೀ ಖಭನಿಸಲ್ಲಲ್ಿ.

m) ತ್ರಫೆೀತಿ ಮತ್ುತ ತ್ೆಯೆದ ಬೆೀಟಿಗಳು
ಪಲನುಬವಿಖಳ ಷಕ್ಷ್ಯತೆ ಭಟುವನುೀ ಔಂಡುಕೆ ಳುುವುದು ಮೌಲ್ಯಮನದ ನಿಮತಂಔಖಳಲ್ಲಿ
ಂದ್ಗಿತುಿ. ದತಿಂಶದ ರಕಯ ವೆೋ. 75 ಯಷುು ಪಲನುಬವಿಖಳು ಄ಕ್ಷ್ಯಸಿರಗಿದುಾ ಮೆಟ್ಟರಕ್ ವರೆಗೆ
ಒದ್ಧದಾಯು. ಫಹಳಷುು ಪಲನುಬವಿಖಳು ತಭಮ ಪ್ಯಂರಿಔ ಔೃಷಿ ಜ್ಞನದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಬ್ೆಳೆಖಳ ತ್ತೋವರ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ
ಬ್ೆಳಔು, ಈಷಣತೆ ಭತುಿ ಅದರಾತೆಮನುೀ ಹತೆ ೋಟ್ಟಮಲ್ಲಿಡುವ ಕೌಶಲ್ಯತೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು. ರೆೈತರೆ ಡರ್ೆ
ಚ್ಚ್ೆಾಮಲ್ಲಿ ಄ವಯು ಇ ಸೆ ಸ ಕೌಶಲ್ಯತೆಖಳನುೀ ಖಳಿಸಿದುಾ ಖುಯುತ್ತಸಲ್ು ಷಧಯಯಿತು.
1. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆ ೆಳುುವಿಕೆಯಿಂದ ಭತುಿ ಄ನುಬವವನುೀ ಖಳಿಸಿದಾರಿಂದ ಫಹಳಷುು ರೆೈತಯು ಇಖ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿವೆೋಷಣಖಳ ಫಗೆೆ ಭತುಿ ಄ವುಖಳ ನಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಳಸುವ ವಸುಿಖಳ ಖುಣಭಟುದ ಫಗೆೆ
಄ರಿತ್ತದ್ಾರೆ.
2. ಫಹಳಷುು ರೆೈತಯು ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ, ಄ಖತಯದ ಔಚ್ು ವಸುಿಖಳನುೀ ಕರಿೋದ್ಧಸಿ, ಔುಶಲ್
ಕಮಿಾಔಯನುೀ ಈಯೋಗಿಸಿಕೆ ಂಡು, ತೆೋ ನಿಮಾಣ ಮಡುವ ಷಭಥಯಾವನುೀ ಡೆದ್ಧದ್ಾರೆ.
ಕೆಲ್ವಯು ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳ ಛವಣಿಮ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಸಳೆಖಳನುೀ ಫದಲಯಿಸುವ ಭತುಿ ರಿಪ್ೆೋರಿ ಮಡುವ
ಔುಶಲ್ತೆ ಭತುಿ ಔಲೆಖಳನುೀ ಯ ಢಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ.
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3. ಕೆಲ್ವು ಪಲನುಬವಿಖಳು ಭಣಿಣನ ರಿೋಕ್ೆ ಅಧರಿತ ಪಲ್ವತಿತೆ ಭತುಿ ಸಸಯ ಪ್ೋಷಕಂಶದ
ನಿವಾಹಣೆಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ.
4. ಕೆಲ್ವು ರೆೈತಯು ಸೆಚ್ುು ಷಂದರತೆಮ ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಔೃಷಿಮನುೀ ಮಡುವ ಭತುಿ ಸೆಚ್ುು
ಅದ್ಮವನುೀ ಡೆಮುವ ಔುಶಲ್ತೆಮನುೀ ತೆ ೋರಿಸಿದ್ಾರೆ.
5. NVPTS ನಡಿಮಲ್ಲಿ ತ್ತರಪ್ಾ ಭತುಿ ದುಂಡಣುಖಳನುೀ ನಿಮಂತ್ತರಸಲ್ು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅವತಾರ್ೆಮನುೀ
಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ.
6. ಎಯಡರ್ೆಮ

ತಲೆಮರಿನ

ರೆೈತಯು

ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ

ಫಳಕೆಮ

ತಂತರದಲ್ಲಿ

ರ್ೆೈುಣಯತೆಮನುೀ

ರೆೈತಯು

ಏರೆ ೋಪ್ೋನಿಕ್ಾ,

ಡೆದ್ಧದ್ಾರೆ.

n) ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವಿೀನ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನದ ಅರಿವು
ಎಲಿ

ಭ ಯು

ಈಔರಭಖಳ

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ

ಫಹಳ

ಔಡಿಮೆ

ಸೆೈಡೆ ರೋಪ್ೋನಿಕ್ಾ ನಂತಹ ಸೆ ಸ ಭಣುಣಯಹಿತ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞನದ ಄ರಿವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು. ಫಹಳಷುು
ರೆೈತಯು ಸೆಚ್ಚುನ ೆಚ್ುದ ಕಯಣ ಇ ದಿತ್ತಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಲ್ು ಹಿಂದ್ೆಗೆದಯು.

o) ಯೆೈತ್ರು ಗರಹಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಗಳು ಮತ್ುತ ಅದಕೆೆ ಸಲ್ಹೆಗಳು
ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ತವು ಖರಹಿಸಿದ ಸಭಷೆಯಖಳು ಭತುಿ ಄ವುಖಳ ನಿಯಣೆಗೆ
಄ವಯು ಸಲ್ಸೆಮಡಿದ ಸಂಬವನಿೋಮ ರಿಸಯಖಳು ಕೆಳಗಿನಂತ್ತೆ.
1. ರತ್ತ ಪಲನುಬವಿಖ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಪ್ರಯಂಬಕೆೆ ಭುಂಚ್ೆ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಎಲಿ ವಿಷಮಖಳ

ಫಗೆೆ ರಿಣಭಕರಿ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಕೆ ಡಬ್ೆೋಔು.
2. ಕೆಲ್ವು ರೆೈತಯು ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಮಲ್ಲಿ ಷಔಷುು ನಿಧಿ ಹಂಚ್ಚಕೆಮ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಄ವಯ
಄ಜಿಾಖಳು ಆನ ೀ ಭಂಜ್ ರಗಿಲ್ಿೆಂದು ತ್ತಳಿಸಿದಯು.
3. ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮ ಕೆಲ್ವು ಪಲನುಬವಿಖಳು ಛವಣಿಮ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಸಳೆಮ ಫದಲವಣೆ ಭತುಿ
ರತ್ತೋಔ ಲ್ ಹಮನದ್ಧಂದ ಈಂಟಖುವ ಸನಿಖಳಿಗೆ ವಿಮೆಮ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಔಲ್ಲುಸಲ್ು
ಸಸಮಧನದ ವಯವಷೆೆಮ ಄ಖತಯತೆ ಫಗೆೆ ವಯಔಿಡಿಸಿದಯು.
4. ಫಹುತೆೋಔ ರೆೈತಯು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳ ಕೆೈಪಿಡಿ ಄ಥ
ಶಶಾಚ್ಯಖಳು ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿೆಂದು ವಯಔಿಡಿಸಿದಯು.
5. ರೆೈತಯು ಸಲ್ು ಸಂಖರಹಣೆ, ಸಂಸೆಯಣೆ ಭತುಿ ಮರಟದಂತಹ ವಯವಷೆೆಮನುೀ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ
ಈತುನೀಖಳಿಖ ಮಡಬ್ೆೋಕೆಂದು ಲ್ವುತೆ ೋರಿದಯು.
6. ಕೆಲ್ವು ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಹಕಯ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಷಲ್ಖಳು ದುಬ್ರಿಯೆಂದು ವಯಔಿಡಿಸಿದಯು.
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ಪ್ರತಿಫಲ್ನಗಳು ಮತ್ುತ ತಿೀಭಯನಗಳು
ವಿಶವದ್ದಯಂತ, ಸೆಚ್ಚುನ ಈತುದರ್ೆಗಗಿ ಭತುಿ ರತ್ತ ಗಟಔದ ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು,
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮು ರಸಿದ್ಧಿಯಖುತ್ತಿದ್ೆ. ಷೆುೈನ್ ದ್ೆೋಶದ ಅಲೆರರಿಯ ಭಖದ
ರೆೈತಯು

(36,000 ಸೆಕೆುೋಯುಖಳ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ) ಮಡಿದಂತೆ, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಸಭ ಹಖಳಲ್ಲಿ

ಷೆಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮು ಈದಯಭದ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದು ಗರಮಿೋಣ ಅರ್ಥಾಔತೆಮಲ್ಲಿ ಉಹಿಸಲಖದ
ರಖತ್ತಮನುೀ ತಯುತಿದ್ೆ. ಆದು ಹಣುಣಖಳ ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳ ಗರಹಕ್ರೋಮಗೆ ಳಿಸಿದ ಈತುದರ್ೆಮನುೀ
ಈತೆಿೋಜಿಸಿ, ಅಲೆರರಿಯ ಭಖವು ಆಡಿೋ ಮ ರೆ ೋಪಿರ್ದಯಂತ ಟೆ ಮಯಟೆ

ಮಯುಔಟೆುಮ ರಭುಕ

ಪ್ಲ್ನುೀ ನಿಮಂತ್ತರಸುವಂತೆ, ಈತುನೀಖಳ ಮಯುಔಟೆುಮನುೀ ಏಔಷವಭಯಗೆ ಳಿಸಫಹುದು.
ಇ ರಿೋತ್ತಮ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ, ರ್ೆೈಸಗಿಾಔ ಸಂತುಿಖಳ ಮೆೋಲೆ, ವಿವೆೋಷಗಿ ನಿೋರಿನ ಮೆೋಲೆ ತಿಡ
ಭತುಿ ಔ ಲ್ಲಕಮಿಾಔರಿಗೆ ಸೆಚ್ಚುದ ಕಲೆ ೋಚ್ಚತ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಖಳು

(ಆದರಿಂದ ವಲ್ಸಿಖ ಔ ಲ್ಲಕಯಯ ಸಂಖೆಯ

ಸೆಚ್ುುತಿದ್ೆ) ಫಯುವುದನುೀ ಪಲ್ಲತಂಶಖಳು ತೆ ೋರಿಸಿೆ. ಄ಧಯಮನಖಳು ಕ್ರೋಟ ಭತುಿ ರೆ ೋಖಖಳ ಲೆ ೋಡು
ಬ್ೆಳೆದು ಸೆಚ್ಚುನ ಭಟುದ ಕ್ರೋಟರ್ಶಔಖಳ ಈಯೋಖ ಮಡುವ ಷಧಯತೆಯಿಯುತಿದ್ೆ. ಭಯತದಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ
ಔೃಷಿಮನುೀ ಎಯಡ ವರೆ ದಶಔಖಳಿಂದಲ್

ನಡೆಸುತ್ತಿದಾಯ

ರಮತೀಖಳು ಆನ ೀ ಚ್ದುರಿದಂತೆ ಭತುಿ

ಪ್ರಯಂಭವಷೆೆಮಲ್ಲಿಯೆೋ ಆೆ.
ಎಲಿ 18 ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ ಿ ಚ್ದುರಿಸೆ ೋದ ಫಹುಪ್ಲ್ು ಸಣಣ ರೆೈತರಿಂದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞನದ
ಈಯೋಖದ್ಧಂದ ಸೆಚ್ಚುನ ಲಬ ಡೆಮಲ್ು ರಯಸಡುತ್ತಿಯುವ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಷೆುೈನ್ ನ ಅಲೆರರಿಯ
ಭಖದಂತಹ ಚ್ಳುವಳಿಮ ಄ವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ. ಔರ್ಾಟಔ ಸಕಾಯದ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಯಿಂದ
಄ನುಶಾನಖುತ್ತಿಯುವ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು
ಇ ದ್ಧವೆಮಲ್ಲಿ ನಿಧನಗಿ ಔಂಡಯ

ಂದು ಪ್ರಯಂಬ. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಮೌಲ್ಯಮನದ್ಧಂದ, ಕೆಲ್ವು

ಔಲ್ಲಕೆಖಳು ಭಧಯ ದ್ರಿಮ ತ್ತದುಾಡಿಖಳ ಄ವಶಯಔತೆಮನುೀ ತೆ ೋರಿಸುತಿೆ.
಄ಭಿವೃದ್ಧಿಶೋಲ್ ದ್ೆೋಶಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ನುಶಾನದ ಫಗೆೆ ಕೆೋವಲ್ ಕೆಲ್ವು
಄ಧಯಮನಖಳನುೀ ಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಂದು ಄ಧಯಮನವನುೀ ತೆೈನ್ ದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ವಿಶವ ತಯಕರಿ
ಕೆಂದರದ್ಧಂದ “ ಸಬ್ ಸಸರ ಅಫ್ರರಕದಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಷೆನವಿದ್ೆಯೆೋ?” ಎಂಫ ಄ಧಯಮನವನುೀ
ಮಡಲಯಿತು. ಇ ಄ಧಯಮನದ ತ್ತೋಮಾನಖಳು ಕೆಳಗಿನಂತ್ತೆ:
1. ಔಡಿಮೆ ತಂತರಜ್ಞನದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ತಂತ್ತರಔತೆ ಸಬ್ ಸಸರ ಅಫ್ರರಕಗೆ ಎಲಿ ಹಮನದಲ್ಲಿ
ಸ ಔಿವಲ್ಿ.
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2. ಷಔಷುು ಕ್ರೋಟಖಳನುೀ ಹತೆ ೋಟ್ಟಮಲ್ಲಿಡಲ್ು ಆದರೆ ಂದ್ಧಗೆ ಬ್ೆೋರೆ ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಜೆ ೋಡಿಸಬ್ೆೋಔು.
3. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಲಬದ್ಮಔತೆಮು

಄ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಭತುಿ/ ಄ಥ ಸೆಚ್ಚುನ ಖುಣಭಟುದ

ಈತುದರ್ೆಖಳ ಸೆಚ್ಚುದ ಆಳುವರಿ ಭತುಿ ಸೆಚ್ಚುನ ಮರಟ ಬ್ೆಲೆಖಳನುೀ ಸೆಚ್ಚುದ ಈತುದರ್
ೆಚ್ುದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸರಿಸೆ ಂದ್ಧಸುವ ಶಕ್ರಿಮನುೀ ಄ವಲ್ಂಬಿಸುತಿದ್ೆ.
4. ಸಲ್ಲ ಆಯುವ ಬ್ೆಳೆಖಳ ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಬಿಟುು, ಸಣಣ ರೆೈತಯು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳನುೀ
಄ನುಸರಿಸಲ್ು ತಂತ್ತರಔ ಬ್ೆಂಫಲ್ದ ಭತುಿ ಔುಶಲ್ತೆಮ ಕೆ ಯತೆ ಭತುಿ ಸಿೋಮಿತ ಹ ಡಿಕೆ ನಿಧಿಮ
ಲ್ಬಯತೆ ರಭುಕ ತಡೆಖಳಗಿೆ.
5. ಈತಿಯದ ದ್ೆೋಶಖಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜಿೋವನ ಚ್ಔರ ಮೌಲ್ಯಮನಖಳು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳ
ಊಣತಮಔ ರಿಣಭಖಳನುೀ ಔೃಷಿ ಅದ್ನಖಳ ದಕ್ಷ್ ಈಯೋಖದ್ಧಂದ, ಄ವುಖಳನುೀ ಸರಿಯಗಿ
ರ್ೆ ೋಡಿಕೆ ಂಡರೆ, ಸರಿದ ಗಿಸಫಹುದು ಎಂದು ಸ ಚ್ಚಸುತಿೆ.
ಷುಾನಿಶ್ ಮದರಿ ಭತುಿ ಸಬ್ ಸಸರ ಄ಧಯಮನಖಳು ಸಭ ಹ ರಷಿವವು ವಯವಷಮದ
ತಂತ್ತರಔತೆ ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ ತಂತ್ತರಔ ಸಸಮದ ಬ್ೆಂಫಲ್ವನುೀ ದಗಿಸಲ್ು ಄ಖತಯ
ಎಂದು ಂದು ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಲ್ಸೆಮಡುತಿೆ. ರತ್ತ ಬ್ೆಳೆಮ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಸಭ ಹ
ರಷಿವವನುೀ ಷೌಔಮಾಖಳ ಸಭಥಾ ಈಯೋಖ ಭತುಿ ಸಭ ಹಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಈತುನೀಖಳಿಗೆ ನಿದ್ಧಾಷು
ಮಯುಔಟೆುಮ ವಯವಷೆೆಮ ಫಗೆೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವೆೃೋಧರ್ೆಖಳು ಬ್ೆಂಫಲ್ಲಸಬ್ೆೋಔು. ಷುಾನಿಶ್ ಮದರಿಮು
ಟೆ ಮಯಟೆ ಭತುಿ ಷೌತೆಮನುೀ ಕೆೋಂದ್ಧರೋಔರಿಸಿದರೆ, ಸಬ್ ಸಸರ ಄ಧಯಮನಖಳ ಕೆೋಂದರಬಿಂದು ಬ್ೆಳೆಖಳು
ಚ್ದುರಿದಂತೆ

ಗೆ ೋಚ್ರಿಸುತಿೆ.

ಇ

ಹಿರ್ೆೀಲೆಯಂದ್ಧಗೆ,

ಇಗಿನ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಔೃಷಿ

಄ಧಯಮನವನುೀ

ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಿದ್ೆ.

1.ಮೊದಲ್ ಅನಿಸಿಕೆ
NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು 2010 ರಿಂದ 2014 ಯವರೆಗೆ 4 ವಷಾಖಳ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ 1148
ರೆೈತರಿಂದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ಈತೆಿೋಜಿಸುತ್ತಿೆ. ಷಮಜಿಔ ವಿಭಖಖಳದ ರಿಶಷಾ ಜತ್ತ/ ಂಖಡ,
಄ಲ್ುಸಂಖಯತಯು ಭತುಿ ಭಹಿಳೆಮಯು ಆವಯ ಯಪಿಿಮ ಖುರಿಖಳನುೀ ಷಧಿಸಲಖದ್ಧದಾಯ , ಇ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಷಧರ್ೆ ಯವ ರಿೋತ್ತಮಲ್ ಿ ಸಣಣದಲ್ಿ. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಷಔಷುು ಸಂನ ಮಲ್ಖಳ
಄ಖತಯವಿದ್ೆ. ದತಿಂಶದ ರಕಯ, ಂದು 1000 ಚ್. ಮಿೋ. ನ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣಕೆೆ ಯ . 12.35
ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳ ಄ಖತಯವಿದ್ೆ. ಇಖ ನಿೋಡಲಖುತ್ತಿಯುವ ಸಸಮಧನ (ಯ . 4.68 ಲ್ಕ್ಷ್) ವನುೀ ಔಳೆದಯ , ರೆೈತಯು
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ಪ್ರತಿಫಲ್ನಗಳು ಮತ್ುತ ತಿೀಭಯನಗಳು

ಯ . 7.67 ಲ್ಕ್ಷ್ದಷುು ನಿಧಿಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಸಬ್ೆೋಔು. ಅರ್ಥಾಔ ನಿವಾಹಣೆಮ ಯವುದ್ೆೋ ತುು ಸೆಜೆುಮು
ರೆೈತಯನುೀ ಅರ್ಥಾಔ ಸಂಔಷುಕೆೆ ದ ಡುತಿದ್ೆ.

2.ಸಮರ್ಥಯಯದ ಫೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ುತ ಅಾಂತ್ಗಯತ್ ಸಮರ್ಥಯಯ
ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಮದಲ್ರ್ೆಮ ಧೆಯೋಮ “ಊತುವಲ್ಿದ ಕಲ್ದಲ್ಲಿ (ಸೆಚ್ಚುನ ದಯಕೆಗಿ) ಈತಿಭ
ಖುಣಭಟುದ ುಷುಖಳು ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸುವುದರಿಂದ ಭತುಿ

ುಷು ಭತುಿ ಹಣುಣಖಳ

ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಆಳುವರಿ/ ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸುವುದಯ ಭ ಲ್ಔ, ರೆೈತಯ ಅರ್ಥಾಔ ರಿಸಿೆತ್ತಮನುೀ
ಸುಧರಿಸುವುದು”.
NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಭಧಯಸಿೆಕೆಮ “ದ ಡು ಸಿದ್ಿಂತ” ವು ಫರಿಮ ಂದು
ತಂತ್ತರಔತೆಮ ದ ಡುವಿಕೆಯಗಿಯದ್ೆ, ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ್ ಷೌಔಮಾಖಳ ನಿವಾಹಣ ದಿತ್ತಮನುೀ
ತಲ್ುಲ್ು ದ್ರಿ. ಇ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂತರಜ್ಞನ, ಷೌಔಮಾಖಳ ಸಿೋಮಿತ ಲ್ಬಯತೆಯಿಯುವ ಭತುಿ ಅರ್ಥಾಔಗಿ
ದುಫಾಲ್ದ ಸಣಣ ಭತುಿ ಄ತ್ತ ಸಣಣ ರೆೈತಯ ದ್ೆ ಡಡ ಜ್ನಸಂಖೆಯಯೆೋ ಆದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ ಯೋಜ್ರ್ೆಮು
ಣಿಜ್ಯಔ

ಭತುಿ

ತಂತ್ತರಔ

ಕಮಾಷಧಯತೆ

ಭತುಿ

ಅರ್ಥಾಔ

ಕಮಾಷಧಯತೆಮ

ಸಭಷೆಯಖಳ

ದೃಷಿಾಕೆ ೋನದ್ಧಂದ ಪ್ರಯಂಬಗೆ ಳುಬ್ೆೋಔು.
಄ಧಯಮನವು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಄ಖತಯದ ದೃಢ ಷಭಥಯಾದ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಮ ಯವುದ್ೆೋ
಄ಂಶವನುೀ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ದಗಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಷಕ್ತೆರಿಸಿತು. ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಅಯಂಬಕೆೆ ಭುಂಚ್ೆ
ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ

ಬ್ೆೋಡಿಕೆ

ರೆೈತರಿಂದ

ಫಂದ್ಧತುಿ.

ದೃಢ

ಷಭಥಯಾದ

ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಮ

ನಿಮತಂಔಖಳ

ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡಿದ್ಖ ಪಲ್ಲತಂಶವು ಈತೆಿೋಜ್ರ್ತಮಔಗಿಲ್ಿ. ಅದರೆ, ಲಬದ್ಮಔ ಭತುಿ
ಸೆಚ್ುುವರಿ ಅದ್ಮದ ಈತುದರ್ೆಖಳನುೀ ಄ಡಔಗೆ ಂಡಿಯುವ

ಸಪಲ್ದ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮನುೀ

ಯಪಿಸಿಯುವ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಕಮಾನಿವಾಹಣೆಮು ರೆೈತಯ ರಮತೀಖಳಿಗೆ, ಄ವಯ ಪ್ಯಂರಿಔ ಜ್ಞನ ಭತುಿ
ಔುಶಲ್ತೆ ಭತುಿ ನವಿೋನ ತಂತ್ತರಔತೆಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಅಸಕ್ರಿ ಆತಯದ್ಧಖಳು ಕಯಣಿೋಬ ತಗಿೆ.
಄ಧಯಮನವು ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ರಮಣದಲ್ಲಿ, ಕೆೈಬಿಡಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ಸಂಖೆಯ ಸಮನಗಿದಾನುೀ ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ. ರೆೈತಯು ಄ನುಬವಿಸಿದ ಸಭಷೆಯಖಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಯಿಂದ ಸನಿ ಭತುಿ
ವಿದುಯತ್ ಸಭಷೆಯಖಳು ಭುಕಯದವು.
ಬ್ೆಳೆಮ ಅಯೆೆಮು ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರೆೈತರಿಗೆ ುಷುಖಳ, ಹಣುಣಖಳ ಭತುಿ ತಯಕರಿಖಳ ಔೃಷಿಮ
ಫಗೆೆ ೂವಾ ಯೋಜ್ರ್ ಜ್ಞನವು ಆದ್ಧಾದಾರಿಂದ ಄ದು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಂತಹ ನವಿೋನ
ತಂತರಜ್ಞನಖಳನುೀ ಕ್ಷಿರಗಿ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಫಹುಶಃ ಸುಲ್ಬಯಿತು. ಪಲನುಬವಿ ರೆೈತಯು ರ್ಟ್ಟ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಮದರಿ, ಸಸಯಖಳ ಸಂಖೆಯ, ಭಣಿಣನ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ ಕ್ರೋಟ ರೆ ೋಖಖಳ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಫಂಧಿತ
ಕೌಶಲ್ಯಖಳನುೀ ಔಲ್ಲತ್ತದಾಯು.

3.ಸಾಂರಚನೆಗಳು
ಟುು, NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 2010 ರಿಂದ 2014 ಯವರೆಗೆ 4 ವಷಾಖಳ
಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ 1148 ರೆೈತರಿಂದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಾಣಮಡಲಯಿತು. ಭ ಯು
ಈಔರಭಖಳಲ್ಲಿ, NVPTSಗೆ ಸೆಚ್ುು ಅದಯತೆಯಿತುಿ (ವೆೋ. 65) ಭತುಿ ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ರಥಭ ವೆರೋಣಿಮಲ್ಲಿತುಿ.
ನಂತಯದಲ್ಲಿ STS ಸಂಯಚ್ರ್ೆ (ವೆೋ. 22) ಭತುಿ ಄ತ್ತ ಔಡಿಮೆ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಯಿತುಿ (ವೆೋ. 13).
ಇ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಬ್ೆೋಡಿಕೆ ರತ್ತ ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ೆೋರೆ ಬ್ೆೋರೆ ಈದ್ೆಾೋಶಕೆೆ ಬ್ೆೋರೆ
ಬ್ೆೋರೆ ಆತುಿ. ಸಸನ, ಮೆೈಸ ಯು ಭತುಿ ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳ ಫಗೆೆ
ಜಸಿಿ ಲ್ವಿದುಾ ರೆೈತಯು STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಅಮುಾಕೆ ಂಡಯು. ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ,
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ, ಕೆ ೋಲಯ, ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ುಷು ಭತುಿ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ
ಔೃಷಿಗೆ ಸೆಚ್ುು ತುಿಕೆ ಡಲಯಿತು. ಅದಾರಿಂದ ಅದಯತೆಮು NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ. ಆದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ ಈಳಿದ
ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ತಯಕರಿ ಈತುದರ್ೆಗೆ STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಅಮುಾಕೆ ಳುಲಯಿತು. ಸೆೋರಿ
ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ತಯಕರಿ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆಮನುೀ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಮಡಲ್ು ಲ್ವು ಔಂಡಿತು.
ಪಲನುಬವಿಖಳ ಔೃಷಿ-ಅರ್ಥಾಔ ರಿಸಿೆತ್ತಮು ಸುಮಯು ಅರಭದ್ಮಔಗಿಯುವ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ NVPTS
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಅಮುಾಕೆ ಳುಲಯಿತು. STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಭಧೆಯ ಅಯೆೆಮು ಸಂೂಣಾಗಿ
ಅರ್ಥಾಔದ ನಿಧಾಯಗಿತುಿ ಭತುಿ ಔಲ್ುಿ ಖ ಟಖಳ ಲ್ಬಯತೆಮನುೀ ಄ವಲ್ಂಬಿಸಿತುಿ.

4.ವಿನಯಸ, ಶಕತ ಮತ್ುತ ನಿರಾಂತ್ರತ್ವ
NVPTS: ಸಂಖರಹಿಸಿದ ಭತುಿ ವಿವೆಿೋಷಿಸಿದ ಄ರ್ೆೋಔ ದತಿಂಶಖಳು NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ
ನಿಮಿಾಸಿದ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಸಣಣ ಗತರಗಿದಾಯ ಔ ಡ ಸವತ್ತಿನ ಶಕ್ರಿ ಭತುಿ ಬ್ಳಿಕೆಮ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ
ನಿದ್ಧಾಷು ಮನದಂಡದ್ಾಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಇ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಄ತ್ತ ಸೆಚ್ುು
ಗಳಿಯಿಂದ ಸನಿಗೆ ಳಗದವು ಭತುಿ ಕೆೈಬಿಡಲಗಿದಾವು. RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ರತ್ತ ಗಟಔದ ಸರಸರಿ ವಿಸಿಿೋಣಾವು ಎಯಡು ಟ್ಟುಗಿಂತ ಜಸಿಿಯಿದಾಯ

ಈತಿಭ ಅಸಿಿಮ

ಬ್ಳಿಕೆಮನುೀ ತೆ ೋರಿದವು.
ಮೆೋಲ್ಲನ ಸೆೋಳಿಕೆಖಳು ಕಲ್ ಔಳೆದಂತೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ದೃಢತೆಮು ಈತಿಭಖುತ್ತಿಯುವ ಭತುಿ
ನಿಮಾಣದ ೆಚ್ು ತಔಾಫದಿಖುತ್ತಿಯುವ ಫಗೆೆ ಸ ಚ್ಚಸುತಿೆ. ಆದ್ೆ ಂದು ಄ನುಶಾನ ನಂತಯದ ಖಭರ್ಹಾ
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ಬ್ೆಳವಣಿಗೆ ಭತುಿ ದ ಔು ಸಿದ್ಿಂತದ ಧೆಯೋಮವನುೀ ಭುಟುಲ್ು ತಂತರಜ್ಞನವನುೀ ಕೆೈಗೆಟಔುವ ಭಟುಕೆೆ ತಯಲ್ು
ಸಸಮಮಡುತಿದ್ೆ.

5.STS ಮತ್ುತ SGS
ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಮು NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ
಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಟುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವೆೋ. 23 ಯಷುು ಆದ್ಧಾತು. STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ಮನದಂಡಕೆೆ ಄ನುಸಯಣೆಮ ನಡವಳಿಕೆಖಳು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಎತಿಯದ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವು ಗಟಔಖಳು
ವಿವೆೋಷಣಖಳಿಗೆ ಄ನುಷಯಗಿಲ್ಿದಾನುೀ ಸ ಚ್ಚಸಿದವು.
ಔಲ್ುಿ ಔಟುಡದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳು NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ
ಟುು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವೆೋ. 12 ಯಷುು ಆದ್ಧಾತು. 132 SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ, ರ್ಲ್ುೆ ಮದರಿಖಳನುೀ ಕ್ೆೋತರದಲ್ಲಿ
ಮೌಲ್ಯಮನ

ಮಡಲಯಿತು.

ಕೆೈಬಿಡಲಗಿತುಿ.

RKVY

ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ವೆೋ.

100

ಯಷುು

ಗಟಔಖಳನುೀ

ಅದರೆ NHM ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಯವುದ್ೆೋ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ

ಕೆೈಬಿಡಲಗಿಯಲ್ಲಲಿ. NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವು ಸನಿಗೆ ಳಗದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿದಾವು. ಖಸಗಿ
ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಈತಿಭ ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಿದಾವು. ಇ ಎಯಡು ಫಗೆಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ
ಷಂರದ್ಯಿಔ ಫಯ ಪಿೋಡಿತ ಜಿಲೆಿಖಳದ ಔಲ್ುಬಗಿಾ, ವಿಜ್ಮುಯ ಭತುಿ ಚ್ಚತರದುಖಾ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ರೆೈತಯಲ್ಲಿ
ಸೆಚ್ಚುದ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಯಿದ್ೆ.
STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಹಸಿಯು ಕಯಪಿಾಔಂ ಔೃಷಿಮ ಜೆ ತೆಗೆ ಸಸಯಟ್ಟಕೆ
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳಿಗೆ ಸೆಚ್ುು ಈಯೋಖ ಮಡಲಖುತಿದ್ೆ ಎಂದು ಖಭನಿಸಿದ್ೆ. ಔಲ್ಲಿನ ಖ ಟಖಳು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಗೆ
ಸಿೆಯತೆಮನುೀ ಕೆ ಡುವುದಯ ಜೆ ತೆಗೆ STS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಗೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಸೆಚ್ಚುನ ಮೌಲ್ಯವನುೀ ಕೆ ಡುತಿೆ.

6.ಫೆಳೆಗಳು ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆ
NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಎಯಡರ್ೆಮ ಭುಕಯ ಧೆಯೋಮ “ಸೆಳಿೋಮವಲ್ಿದ ಄ಥ ವಿನ ತನ
ುಷು

಄ಥ

ತಯಕರಿಖಳ

ಈತುದರ್ೆಮನುೀ

ಪ್ರೋತಾಹಿಸುವುದು”.

ಆದನುೀ

ಫಹಳ

ಭಟ್ಟುಗೆ

ಷಧಿಸಲಗಿದ್ೆ. NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ುಷು ಔೃಷಿಗೆ ಅದಯತೆ ಕೆ ಟು ರೆೈತರಿಗೆ (ವೆೋ.
29) ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದರೆ ವೆೋ. 57 ಔ ೆ ಸೆಚ್ುು ಪಲನುಬವಿಖಳು ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಅದಯತೆ ಕೆ ಟುಯು.
NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ ಆಂಗಿಿೋಷ್ ಷೌತೆ ಭುಕಯ ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ
ಬ್ೆಳೆಖಳು ಭತುಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಖುಲಬಿ ಭತುಿ ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳು ಅಗಿಯುತಿೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಇ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಭುಕಯ ಕಯಣಖಳು ಇ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಆಯುವ ಮಯುಔಟೆು ವಯವಷೆೆ ಭತುಿ ಬ್ೆೋಡಿಕೆ.
NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ನಿಮಾಣಕೆೆ STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣಕೆೆ ತಖುಲ್ಲದ ೆಚ್ುಕ್ರೆಂತ 5 ಟುು
ಜಸಿಿ. ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳು ಲಬದ್ಮಔ ಭತುಿ ಕಮಾಷಧಯಗಿದಾವು. ಖಳಿಸಿದ
ಲಬವು ಎಔರೆಗೆ ಯ . 3.06 ಲ್ಕ್ಷ್ದ್ಧಂದ ಯ . 17.19 ಲ್ಕ್ಷ್ದವರೆಗೆ ಆದ್ಧಾತು.
ಹಸಿಯು ಕಯಪಿಾಔಂ STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ತಯಂತ ಅದಯತೆಯಿಯುವ ತಯಕರಿ
ಬ್ೆಳೆ ಭತುಿ ಆದು ಎಔರೆಗೆ ಯ . 2.40 ಲ್ಕ್ಷ್ದ್ಧಂದ ಯ . 8.08 ಲ್ಕ್ಷ್ದವರೆಗೆ ಲಬವನುೀ ಕೆ ಟ್ಟುದ್ೆ. ಆದು
ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಹಿಂಡೆಮಲ್ು ಷಔಷುು ಅಖತಿದ್ೆ.
NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಂದು ಧರ್ತಮಔ ರಿಣಭೆಂದರೆ ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ
ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ನಿಧನ ಅದರೆ ಸಿೆಯ ಈತುದರ್ ಶಶಾಚ್ಯದ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ.
ರೆೈತಯು ಕ್ರೋಟ ಭತುಿ ರೆ ೋಖಖಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಈತಿಭ ಖುಣಭಟುದ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷುಖಳ
ಈತುದರ್ೆ,ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ ಭಣಿಣನ ಪಲ್ವತಿತೆಮ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ ರ್ೆೈುಣಯತೆಮನುೀ
ಡೆದ್ಧದ್ಾರೆ.
NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಭ ಯರ್ೆಮ ಧೆಯೋಮ, “ಜಖತ್ತೋಔಯಣದ ನಂತಯ ಫಳಕೆದ್ಯಯ
ಅಸಕ್ರಿಗೆ ಸೆ ಂದುವಂತೆ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮನುೀ ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಳುಲ್ು ರೆೈತಯನುೀ ಪ್ರೋತಾಹಿಸುವುದು”.
ಜಖತ್ತೋಔಯಣದ ನಂತಯದ ಸನಿೀೆೋಶದಲ್ಲಿ ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷುಖಳಿಗೆ ಬ್ೆೋಡಿಕೆ ಸೆಚ್ಚುಯುವುದು
ಸತಯ. ಄ದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ ಪ್ಔವಲೆಮ ಅದಯತೆಖಳು ಭತುಿ ಸಗೆೋ ಅಸಯ ದಿತ್ತಖಳು ಫದಲಗಿೆ.
ಸೆ ೋಟೆಲ್ುಿಖಳು, ರೆಷೆ ುೋರೆಂಟುಖಳು ಭತುಿ ಅಸಯ ವಿತಯಔಯ ವಿಭಖವು ಭತುಿ

ಅತ್ತಥಯ ಈದಯಭವು

ವಷಾದ್ಧಂದ ವಷಾಕೆೆ ವೆೋ. 15 ಯಷುು ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಮನುೀ ಔಂಡಿೆ ಭತುಿ ತೆೋಲ್ುವ ಜ್ನಸಂಖೆಯಮು ಬ್ೆೋಡಿಕೆ
ಭತುಿ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಿಷೆಯಗಿೆ. ಄ಂತಯರಷಿರೋಮ ಮಯುಔಟೆುಮಲ್ಲಿ ದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಔರ್ಾಟಔವು ುಷು
ಔೃಷಿಮ ಖಭಯಷೆನಗಿ ಸೆ ಯಸೆ ಮಿಮದ್ೆ.
1992 ಯಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ್ 22 ುಷು ಔೃಷಿ ಗಟಔಖಳಿದಾವು. ಇಖ, NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು
216 ುಷುಔೃಷಿ ಗಟಔಖಳನುೀ, 426 ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ ಈತುದರ್ೆ ಗಟಔಖಳನುೀ NVPTS ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ
ಷೆೋರಿಸಿೆ.
NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ರ್ಲ್ೆರ್ೆಮ ಧೆಯೋಮ, “ಔುಶಲ್ ಭತುಿ ಔುಶಲ್ವಲ್ಿದ ಕಮಿಾಔರಿಗೆ
ಈದ್ೆ ಯೋಖ ಸೃಷಿಾ”. ಆಲ್ಲಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಭಧಸಿೆಕೆಮು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣ, ಯಚ್ರ್ೆ, ತಯಯಔಯು,
ೆಲ್ಡಯುಖಳು, ಄ಭಿಮಂತಯುಖಳು, ಸಲ್ಸೆಗಯಯು ಭತುಿ ಔುಶಲ್ ಕಮಿಾಔಯು ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಫಹು ಭಟುದಲ್ಲಿ
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ರ್ೆೋಯಗಿ ಈದ್ೆ ಯೋಖವನುೀ ಸೃಷಿಾ ಮಡಿಯುವುದು ಗೆ ೋಚ್ರಿಸುತಿದ್ೆ. ಇ ಎಯಡ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಟುು 9

ಲ್ಕ್ಷ್ದಷುು ಮನವ ದ್ಧನಖಳ ರ್ೆೋಯ ಈದ್ೆ ಯೋಖ ಸೃಷಿಾ ಮಡಿೆ.
ಭಧಯಭ ಭಟುದಲ್ಲಿ, ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮು ತ್ತೋವರ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯಗಿದುಾ, ಔುಶಲ್ ಔೃಷಿ ಕಮಿಾಔರಿಗೆ
ಷಔಷುು ಈದ್ೆ ಯೋಗವಕಶಖಳನುೀ ಔಲ್ಲುಸಿದ್ೆ. NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ, ಫಹಳಷುು
ಗಟಔಖಳು ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ರ್ೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವ ಔುಶಲ್ತೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ, ಔುಟುಂಫ ಔ ಲ್ಲಖಳನುೀ
ಳಗೆ ಂಡ ಸಖ

ಔುಟುಂಫದ ನಿವಾಹಣ ರಮತೀಖಳನುೀ ನಿಲ್ಾಕ್ಷಿಸದ್ೆ, ಔ ಲ್ಲಕಮಿಾಔಯ ತಂಡಖಳನುೀ

ಸೆ ಂದ್ಧೆ.
ಮೆೋಲ್ಲನವುಖಳನುೀ

ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ,

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಔೃಷಿಮು

ಕೆಳಗಿನ

ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ

ಈದ್ೆ ಯೋಗವಕಶಖಳನುೀ ಸೃಷಿಾಮಡಿದ್ೆ.
಄. ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಖಳು.
ಅ. ಟರಾಔುಯುಖಳು, ಔಲ್ಲುೆೋಟಯುಖಳು ಭತುಿ ಔೃಷಿ ಈಔಯಣಖಳ ಸಂರದ್ಮ ಬ್ಡಿಗೆ.
ಆ. ಸಯಔು ಭತುಿ ಷಭಗಿರಖಳ ಷಖಣಿಕೆ
ಇ. ಅದ್ನ ೂರೆೈಕೆ ಸಯಳಿ.
ಈ. ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಅರ್ಥಾಔ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಸಮಲೆ ೋಚ್ಔಯು.
ನಿೋರಿನ ಸದಬಳಕೆ ಭತುಿ ಄ಂತಜ್ಾಲ್ದ ಸವಔಳಿಮನುೀ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸುವುದು ಭತುಿ ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣೆ
ರಷಮನಿಔಖಳ ಔಡಿಮೆ ಫಳಕೆ

ಆವು ಇ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಧೆಯೋಮಖಳಲ್ಲಿ ಂದು. ಆದು ವೆರೋಷಾ

ಧೆಯೋಮದಯ ಭಧಯಭ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ಭುಟುುವುದು ದುಸಿಯ.
ನಿೀಯವರಿ ನಿೀರಿನ ಮೂಲ್ಗಳು: ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಎಲಿ ಗಟಔಖಳು ನಿೋರಿಗಗಿ
ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳನುೀ ಄ವಲ್ಂಬಿಸಿದಾವು. ಕೆಲ್ವು ರೆೈತಯು ನಿೋರವರಿಮ ೂಯಔಗಿ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ
ವಿಧನಖಳನುೀ NHM (ವೆೋ. 21) ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ (ವೆೋ. 44) ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು.
ಸಣಣ ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಯಿಿನಿಂದ ವಷಾವಿಡಿೋ ವೆೋಕರಿಸಿದ ನಿೋರಿನ ರಮಣ ಫಹಳ ಔಡಿಮೆ ಭತುಿ
ದ್ೆ ಡಡ ಗಟಔಖಳು ಷಔಷುು ರಮಣದ ನಿೋಯನುೀ ವೆೋಕರಿಸಿದಾವು. ಅದರೆ ಆತ್ತಿೋಚ್ಚನ ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ ರೆೈತಯು
ನಿೋರವರಿ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ವಿಧನಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ತಿದ್ಾರೆ. ರತ್ತ
ಗಟಔವು ನಿೋರಿನ ಈತಿಭ ಫಳಕೆಗಗಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ. ಫಹಳಷುು
ಗಟಔಖಳಲ್ಲಿ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ ೂರೆೈಕೆ ದಿತ್ತಮನುೀ ಄ನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ಾರೆ ಭತುಿ ಯಸಗೆ ಫಬಯಖಳ
ಫಳಕೆಮನುೀ ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸಿದ್ಾರೆ. ಕೆ ರ್ೆಮದ್ಗಿ, ಸಸಯ ಸಂಯಕ್ಷ್ಣ ರಷಮನಿಔಖಳ ಈಯೋಖ ಇ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ರಿೋತ್ತಮ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳಲ್ಲಿ ಸಭಷಯತಮಔದದುಾ. ಫಹಳಷುು ರೆೈತಯು, ವಿವೆೋಷಗಿ NHM ನಡಿಮಲ್ಲಿ,
ತ್ತರಪ್ಾ, ದುಂಡಣು ಭತುಿ ಪ್ೌಡರಿ ಮಿಲ್ ಡಾಖಳನುೀ ಹತೆ ೋಟ್ಟಮಲ್ಲಿಡಲ್ು ಔಷುವನುೀ ಄ನುಬವಿಸುತ್ತಿದ್ಾರೆ.
ಅದರೆ, ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಟಖಳ ಬ್ಧೆಮನುೀ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು, ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ ಸಭಖರ ಪ್ೋಷಕಂಶ
ನಿವಾಹಣೆ ದಿತ್ತಖಳ ಄ರಿವು ಬ್ೆಳೆಮುತ್ತಿಯುವುದು ಗೆ ೋಚ್ಯಖುತಿದ್ೆ.

7.ನಿದಯಷು ಭೌಲ್ಯಭಪ್ನ ಪ್ರರ್ೆನಗಳು
ಈಲೆಿೋಕದ ನಿಮಭಖಳು,

ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಭತುಿ ಖಸಗಿ

ರಮತೀಖಳ ಕೆಲ್ವು ಄ಂಶಖಳನುೀ ವೆೃೋಧಿಸುವ ಫಗೆೆ ಂದು ಕೆಲ್ಸವನುೀ ವಹಿಸಿದಾಯು. ಄ದಯ ರಕಯ,
ಮೌಲ್ಯಮನ ಕಮಾವು ಇ ರವೆೀಖಳಿಗೆ ನಿದ್ಧಾಷು ಈತಿಯವನುೀ ಕೆಳಗೆ ಸ ಚ್ಚಸಿದ್ೆ.
a) ಫಲ್ನುಭವಿಯ ಅಹಯತ್ೆ: ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಲಬವನುೀ ಄ಹಾ ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಮತರ
ಕೆ ಡಲಗಿದ್ೆ.
b) ನಿಗದತ್ ಅನುತ್ದಲ್ಲಿ ಫಲ್ನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ: (ಭಹಿಳೆಮಯು 33%, ರಿಶಷು ಜತ್ತ 16.25%,
ರಿಶಷು ವಖಾ 6.50%, ಄ಲ್ುಸಂಖಯತಯು 5%, ಄ಂಖವಿಔಲ್ಯು 3.5%). ನಿಖದ್ಧತ ಄ನುಪ್ತವನುೀ
ರಿಶಷಾ ಜತ್ತ/ ಂಖಡ, ಭಹಿಳೆಮಯು, ಄ಲ್ುಸಂಖಯತಯು ಭತುಿ ಄ಂಖವಿಔಲ್ಯು ಷಮಜಿಔ
ವಿಭಖಖಳಲ್ಲಿ ಅಯ ವಿಭಖಖಳಲ್ಲಿ ಄ಜಿಾಖಳ ಄ಲ್ಬಯತೆಮ ಕಯಣ ಷಧಿಸಲಗಿಲ್ಿ.
c) ಯೀಜನೆಗಳ ಲ್ಭವನುನ ಗುತಿತಗೆ ಜಮೀನು ಹೊಾಂದರುವ ಯೆೈತ್ರಿಗೆ ವಿಸತರಿಸುವ ಬಗೊ : ಇಖ ಸಲ್ಲ
ಆಯುವ ವಯವಷೆೆಮಲ್ಲಿ ಔರ್ಾಟಔದಲ್ಲಿ ಔೃಷಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಗಿ ಜ್ಮಿೋನನುೀ ಖುತ್ತಿಗೆ ಕೆ ಡುವ ದಿ ತ್ತಗೆ
಄ವಕಶವಿಲ್ಿ. ಚ್ಲ್ಲಿಮಲ್ಲಿಯುವ ಸಂಫಂಧಟು ವಸನ ಕಯಿದ್ೆಖಳು ಭತುಿ ನಿಮಭಖಳಿಗೆ
ಜ್ಮಿೋನು

ಖುತ್ತಿಗೆಮನುೀ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ

಄ನುವುಮಡಿಕೆ ಳುಲ್ು

ಲಬವನುೀ

ಜ್ಮಿೋನನುೀ

ಸ ಔಿ

ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿಗೆ

ತ್ತದುಾಡಿಮನುೀ
ಖುತ್ತಿಗೆಗೆ

ಮಡಿದರೆ,

ಡೆಮುವ

ಇ

ರೆೈತರಿಖ

ವಿಸಿರಿಸುವುದನುೀ ರಿಖಣಿಸಲ್ು ಷಧಯಖುವುದು.

8.ಮೂರು ಉಪ್ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ
ವಿವೆಿೋಷಣೆಮು ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವು NHM ಭತುಿ RKVY
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಗಿಂತ ಔಡಿಮೆಯಿಯುವುದನುೀ ಸುಷುಗಿ ತೆ ೋರಿಸಿದ್ೆ.

ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ

ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ.ಗೆ ಯ . 550 ಆದುಾ NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ನುಮೋದ್ಧತ
ೆಚ್ುದ ಮನದಂಡಕ್ರೆಂತ ಔಡಿಮೆಯಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ ೆಚ್ುದ ಮನದಂಡವನುೀ ತಔಾಫದಿಗೆ ಳಿಸಲ್ು
ಅಯೆೆಖಳ ಄ಧಯಮನಮಡಲ್ು ಄ವಕಶವಿದ್ೆ.
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ಪ್ರತಿಫಲ್ನಗಳು ಮತ್ುತ ತಿೀಭಯನಗಳು

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಸಿೆಯತೆ ಭತುಿ ಖುಣಭಟುದ ವಿಷಮದಲ್ಲಿ ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ ಄ತ್ತ ಔಡಿಮೆ ಸನಿಯಂದ್ಧಗೆ
ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳು ಖಭನ ಷೆಳೆಮುತಿೆ. ನಂತಯದಲ್ಲಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿೆ. NHM
಄ಡಿಮಲ್ಲಿನ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಸನಿಗೆ ಳಗಖುವ ದುಫಾಲ್ತೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧೆ. ಆದನುೀ ಗಳಿಯಿಂದ
ಸನಿಗೆ ಳಗದ ಭತುಿ ಕೆೈಬಿಡಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲಯಿತು. ರ್ೆೋಯ ಭುಔಿ ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿನ
ಔೃಷಿಗಿಂತ ತುಲ್ರ್ತಮಔಗಿ ಸೆಚ್ುು ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಭ ಯ
ಟ್ಟುನಲ್ಲಿ,

ಖಸಗಿ

ರಮತೀಖಳು

ಭತುಿ

RKVY

ಯೋಜ್ರ್ೆ

ಈಔರಭಖಳಲ್ಲಿ ಖಭನಿಸಲಯಿತು.
ಈತುದಔತೆಮಲ್ಲಿ

ಂದಕೆ ೆಂದು

ಸಮಿೋದಲ್ಲಿದವ
ಾ ು ಭತುಿ NHM ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಫಳಲ್ಲದವು ಭತುಿ ಹಿಂದುಳಿದವು.

9.ಸಾಂರಚನೆಗಳ ಮತ್ುತ ಡಿರಪ್ ಲ್ೆೈನುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಸೆಯಗಳು
ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳ ಭತುಿ ಆತಯ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ ರಭುಕ ಸಭಷೆಯ ಗಳಿಯಿಂದ ಸನಿ.
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು, ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ, ಕೆ ೋಲಯ ಭತುಿ ಸೆೋರಿ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಆದು ಄ಧಿಔ. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ,
ಕೆ ಳೆಯಕಯದ ಅಸರೆ ಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಗಳಿಮ ಸನಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಿಸಲ್ು, ವಿವೆೋಷಗಿ ಮನ ಾನಿಗೆ
ಭುನೀ ಫಯುವ ಬ್ೆೋಸಿಗೆ ಭಳೆಖಳಿಂದ, ಶಕ್ರಿಮುತಗಿ ಮಡಬ್ೆೋಕಗಿದ್ೆ. ಛವಣಿಮ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಸಳೆಗೆ
ಅಖುವ ಸನಿ ಭತುಿ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಗೆ ಅಖುವ ಸನಿಮನುೀ ಈತಿಭಗಿ ನಿವಾಹಿಸಫಹುದು. ಅದರೆ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಗೆ ಅಖುವ ಸನಿಮ ೆಚ್ು ಄ಧಿಔ ಭತುಿ ಸಣಣ ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಄ಷಧಯ.
ಭತೆ ಿಂದು ರಭುಕ ಸಭಷೆಯ, ಕೆ ಳೆಭವಿಮ ನಿೋರಿನ ಔಡಿಮೆ ಖುಣಭಟುದ್ಧಂದ ಜೆ ತೆಗೆ
ಪಟ್ಟಾಗೆೋಷನ್ ನಿಂದ ಡಿರಪ್ ಲೆೈನುಖಳಲ್ಲಿ ಈಂಟಖುವ ತಡೆಖಳು.

10.ಫೆಳೆಗಳ ಪ್ದಧತಿ ಮತ್ುತ ಸೂಕತತ್ೆ
ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳಲ್ಲಿ, ಗಟಔಖಳು ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಹತ್ತಿಯವಿದಾರೆ ಄ಥ ಮೆೈಸ ಯು,
ಭಂಡಯ, ಬ್ೆಳಗವಿ ಭತುಿ ಸಸನದಂತಹ ಟುಣ ರದ್ೆೋಶಖಳಲ್ಲಿದಾರೆ, NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ುಷುಖಳ
ಔೃಷಿಮತಿ ಲ್ವು ತೆ ೋಯುತಿೆ. ಎಲಿ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ ತಯಕರಿ ಄ತ್ತ ಸೆಚ್ುು ಅದಯತೆಮ ಬ್ೆಳೆ.
ಕೆ ೋಲಯ, ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಭತುಿ ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಎಯಡರ್ೆಮ ಪ್ರಶಸೆಾ ಟೆ ಮಯಟೆ

ಬ್ೆಳೆಗೆ.

ಷೌತೆಮನುೀ ಕಯಪಿಾಔಂ ನಂತಯ ಅವತಾನ ಬ್ೆಳೆಯಗಿ ಬ್ೆಳೆಮುತಿರೆ. ಬ್ೆಂಖಳೄಯು, ಕೆ ೋಲಯ ಭತುಿ
ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಜಿಲೆಿಖಳ ರೆೈತಯು ಄ನುಸರಿಸುತ್ತಿಯುವ ಬ್ೆಳೆಖಳ ದಿತ್ತ ಇಗಿನ ಮಯುಔಟೆು ರಿಸಿೆತ್ತ ಖಳಿಗೆ
ಸೆಚ್ುು ಸ ಔಿಗಿದ್ೆ.
ಖುಲಬಿ, ಷೆೋವಂತ್ತಗೆ, ಕರ್ೆೋಾಷನ್ ಭತುಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳು ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ವಲ್ಮಕೆೆ ಭತುಿ
ಗೆ ೋ ಭತುಿ ಭುಂಬ್ೆೈ ಮಯುಔಟೆುಖಳು ಸಮಿೋವಿಯುವುದರಿಂದ ಸವಲ್ು ಭಟ್ಟುಗೆ ಬ್ೆಳಗವಿ ವಲ್ಮಕೆೆ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
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ಸ ಔಿದವು. NVPTS ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ, ತಂತ್ತರಔತೆ ರಿೂಣಾಗಿಯುವುದರಿಂದ ಭತುಿ ಇ ಬ್ೆಳೆಗೆ ಮಯುಔಟೆು
ವಯವಷೆೆಮು ಸಿೆಯಗಿಯುವುದರಿಂದ, ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ ಈತುದರ್ೆಗೆ ಇ ವಲ್ಮ ಸ ಔಿ. ಸೆೋರಿ ಭತುಿ
ಕೆ ುಳ

ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ತಯಕರಿ

ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆಮ ವಿವಲ್

ರದ್ೆೋಶವನುೀ

ಖಭನದಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು

ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆಗೆ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಸ ಔಿ.
ಚ್ಚತರದುಖಾ, ವಿಜ್ಮುಯ ಭತುಿ ಔಲ್ುಬಗಿಾ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಆಯುವ ಔೃಷಿ- ಹಮನ ರಿಸಿೆತ್ತಮು
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ಸ ಔಿದುದು. ಸಸನ, ಭಂಡಯ ಭತುಿ ಮೆೈಸ ಯು ಜಿಲೆಿಖಳು ತಯಕರಿ
ಔೃಷಿಗೆ ಕೆೋಂದರಗಿ ಬ್ೆಳೆಮುತ್ತಿೆ. ಇ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಯತೆಮ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಸ ಔಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಭತುಿ ಄ವುಖಳ ಕಮಾಷಧಯತೆಮನುೀ ಄ಧಯಮನಮಡಲ್ು ಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಔ
಄ಧಯಮನವನುೀ ಮಡಫಹುದು.

11.ಸಮಗರ ಪೀಷಕಾಂಶದ ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ುತ ಸಮಗರ ಕೀಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಸಭಖರ ಪ್ೋಷಕಂಶದ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆ ರಶಂಷಹಾ
ಭಟುದಲ್ಲಿಲ್ಿ.ಅದರೆ ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಔಲ್ಲಕೆಮ ಫಗೆೆ ಬ್ೆಳೆಮುತ್ತಿಯುವ ಄ರಿವಿದ್ೆ ಭತುಿ ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆಯಿಂದ
ಕ್ರೋಟ ಖಳನುೀ ಹತೆ ೋಟ್ಟಮಡಲ್ು ವಿವಿಧ ೆಚ್ು ರಿಣಭಕರಿ ಔರಭಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು
಄ರಿವುಭ ಡುತ್ತಿದ್ೆ. ಯವುದ್ೆೋ ಸಂದಬಾದಲ್ ಿ, ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮನುೀ ಸಭಖರ
ಪ್ೋಷಕಂಶದ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ ಸಭಖರ ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆ ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡು ಮಡಲ್ು
ನಿಯಂತಯ ಸಲ್ಸೆ/ ಸಲ್ಸ ವಯವಷೆೆಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸುವ ಄ಖತಯವಿದ್ೆ.

12.ಮಳೆ ನಿೀರು ಕೊಯುಿ
NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮು ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಯಿಿಗೆ ಄ತ್ತ ಸ ಔಿದದುಾ. ಫಹಳಷುು ರೆೈತಯು ಇ
ತಂತರಜ್ಞನವನುೀ ಄ಳವಡಿಸದ್ಧಯುವುದು ದತಿಂಶದ್ಧಂದ ೆೋದ್ಧತಗಿದ್ೆ. ಭಳೆ ನಿೋಯು ನಿೋರವರಿಮ
ಭ ಲ್ವನುೀ

ವಧಿಾಸುವುದಯ

ಜೆ ತೆಗೆ

ಲ್ವಣಂಶಖಳನುೀ

ಫಸಿಮಲ್ು

ಸಸಮಮಡಿ

ಸವಳಿನ

ಸಭಷೆಯಮನುೀ ರಿಹರಿಸುತಿದ್ೆ. ಷಂರದ್ಯಿಔಗಿ ಫಯ ಪಿೋಡಿತ ಜಿಲೆಿಖಳದ ಕೆ ೋಲಯ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು
ಭತುಿ ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಜಿಲೆಿಖಳು ಇ ದಿತ್ತಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವಲ್ಲಿ ಭುಂಚ್ ಣಿಮಲ್ಲಿೆ.

13.ಪ್ಟಿುಭಡಲ್ದ ಸಾಂಸೆಥಗಳು
ಫಹಳಷುು ಟ್ಟುಮಡಲದ ಸಂಷೆೆಖಳು ಸಿವಗಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಾಣ ಮಡಿದ
ತಯಯಔಯು. ರೆೈತಯು ಭತುಿ ತಯಯಔಯ ನಡುೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಕಮಾಖತ ಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಭತುಿ
ನಿವಾಹಣೆ ಮಡಲ್ು ುಂದ ಮಡಿಕೆ ಳುಲ್ು ಄ವಕಶವಿದ್ೆ. ಄ದ್ೆೋರಿೋತ್ತ, ಸಂಷೆೆಖಳು ನ ಯನ ವಸುಿಖಳನುೀ
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ಪ್ರತಿಫಲ್ನಗಳು ಮತ್ುತ ತಿೀಭಯನಗಳು

ಫದಲ್ಲಸಿದ ಭತುಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಸಮಮಡಿದ ನಿದಶಾನಖಳು ರ್ಲ್ುೆ ರಔಯಣಖಳಲ್ಲಿ ಅಗಿೆ. ಈತಿಯ
ವಲ್ಮಖಳ (ಬ್ೆಳಗವಿಮನುೀ ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ) ಔೃಷಿ-ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ನಿಮಾಣಕೆೆ
ವೃತ್ತಿಯ ಷೆೋೆಮ ಕೆ ಯತೆಯಿದ್ೆ. ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳ ತ್ತೋವರ ಈತುದರ್ೆಮ ಭತುಿ ಬ್ೆಳೆಮ ನಿವಾಹಣೆಮಲ್ಲಿ
ರೆೈತರಿಗೆ ಸಸಮಮಡಲ್ು ಬ್ೆಳೆ ತಜ್ಞಯನುೀ ರ್ೆೋಮಿಸುವ ಄ಖತಯವಿದ್ೆ. ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿ ಭಣುಣ ಪಲ್ವತಿತೆ
ನಿವಾಹಣೆ ತಜ್ಞಯ ಄ಖತಯವಿದ್ೆ ಭತುಿ ಇ ವೃತ್ತಿಯಯು ಭುಂದ್ೆ ಸಪಲ್ ರೆೈತರಖಫಹುದು.

14.ತ್ರಫೆೀತಿ ಮತ್ುತ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರರ್ಸಗಳು
ಮದರಿ ರೆೈತಯ ಂದು ಸಣಣ ರಮಣದ ಜ್ನಯು ಓಚ್ರಿಔ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಡೆದ ಭತುಿ
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಯಿಂದ ಄ಧಯಮನ ರಸಕೆೆ ಔರೆದುಕೆ ಂಡು ಸೆ ೋದ ನಿದಶಾನವನುೀ ಕ್ೆೋತರ
಄ಧಯಮನವು ಕೆ ಟ್ಟುದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ, ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಖುಣಭಟುದ ಫಗೆೆ, ಫಳಸಿದ ಷಭಗಿರಖಳ ಫಗೆೆ ಭತುಿ
ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಔೃಷಿಮ ಫಗೆೆ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಗೆ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಯಿದ್ೆ. ಫಹಳಷುು ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಈಔರಭಖಳು
ರೆೈತರಿಂದಲೆೋ ಫಂದ್ಧದುಾ ಄ವಯು ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಕೆೋಂದರ, ುಣೆಮಲ್ಲಿ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಡೆದ್ಧದ್ಾರೆ.
ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಯಸುಯ ಭತುಿ ಄ನುಬವಿ ರೆೈತರಿಂದ ಈಚ್ು ಭಟುದ ಔಲ್ಲಕೆ ಮಡಿದ ನಿದಶಾನಖಳು ಆೆ.
ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ ಫಗೆೆ ಯವುದ್ೆೋ ಭಧಯಭ ದತಿಂಶವಿಲ್ಿ. ಅದರೆ, ಜಿಲಿ ಭುಕಯಸಿಯು ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಫಗೆೆ
ಂದು ದ್ಧನದ ತ್ತೋವರ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಕಮಾಔರಭಖಳನುೀ ನಡೆಸಿದ ಫಗೆೆ ಖತ್ತರಡಿಸಿದ್ಾರೆ. ಟ್ಟುನಲ್ಲಿ, ಕ್ೆೋತರದಲ್ಲಿ
ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ ಕೆ ಯತೆಮು ಸುಷುಗಿ ಗೆ ೋಚ್ರಿಸುತಿದ್ೆ.

15.ಕೊಯಿೀತ್ತರ ನಿವಯಹಣೆ
ಯವುದ್ೆೋ ವಯಕ್ರಿಗೆ ಄ಥ ರೆೈತಯ ಸಭ ಹಖಳಿಗೆ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಮು ೂವಾ
ತಂಪ್ಗಿಸುವಿಕೆ,

ಶೋತಲ್

ವೆೋಕಯಣ

ಷೌಲ್ಬಯ,

ರಿೋಪರ್

ಯನ್

ಖಳು

ಭತುಿ

ಮಯುಔಟೆುಮ

ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾಖಳನುೀ ನಿೋಡಿಲ್ಿ ಎಂದು ಄ಧಯಮನದ ಪಲ್ಲತಂಶವು ತೆ ೋರಿಸುತಿದ್ೆ. ಸಿವಗಿ,
ಮದರಿಖಳ ರೆೈತಯು ಯವುದ್ೆೋ ಸಭ ಹದ ಸದಸಯರಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಄ಥ ಄ದರಿಂದ ಮರಟ ವಯವಷೆೆಮಲ್ಲಿ
ಯವುದ್ೆೋ ಲಬವನುೀ ಡೆಮಲ್ಲಲ್ಿ.
ುಷು ಔೃಷಿಮ ರೆೈತಯು ತಭಮದ್ೆೋ ಅದ ಸಣಣ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್ ಭತುಿ ವಗಿೋಾಔಯಣ ಷೌಲ್ಬಯವನುೀ ಜೆ ತೆಗೆ
ಕ್ರರಯತಮಔ ೂವಾ ತಂಪ್ಗಿಸುವ ಷೌಔಮಾವನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು. ಇ ಗಟಔಖಳು ಄ಂತಯರಷಿರೋಮ ುಷು
ಹರಜ್ು ಕೆೋಂದರ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಂತಹ ಸಂಗಟ್ಟತ ಮಯುಔಟೆುಮ ಲ್ಬಯತೆ ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು ಭತುಿ ಹರಜ್ು
ರಕ್ರರಯೆಖಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ಲೆ ೆಂಡಿದಾಯು.
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ತಯಕರಿ ಈತುದಔಯು ೂವಾ ತಂಪ್ಖುವಿಕೆಮ ಄ಭಯಸವನುೀ ಮಡಿಯಲ್ಲಲ್ಿ, ಅದರೆ ದ್ೆೈಹಿಔ
ವಗಿೋಾಔಯಣ ಭತುಿ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಕೆರೋಟುಖಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಕ್ರಂಗ್ ವಿಧನವನುೀ ಄ನುಸರಿಸುತ್ತಿದಾಯು. ಹಸಿಯು ಕಯಪಿಾಔಂ
ನುೀ ಗೆ ೋಣಿಚ್ಚೋಲ್ಖಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಕ್ ಮಡಿ ಭಧಯವತ್ತಾಖಳ ಭ ಲ್ಔ ಮಯುಔಟೆುಗೆ ಷಗಿಸಲಖುತ್ತಿತುಿ.
ರೆೈತರೆ ಡರ್ೆ ಸಪ್ ಕಮ್ಸಾ ಄ಥ ಸಪಲ್ ರ್ೆ ಡರ್ೆ ಸಂಔಾ ಆಯುವ ಯವುದ್ೆೋ ನಿದಶಾನವು
ಮದರಿ ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಔಂಡುಫಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದರೆ ಬ್ೆಳಗವಿ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು, ಕೆ ೋಲಯ, ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಭತುಿ
ಸಸನದ ರೆೈತಯು

ಬ್ೆಂಖಳೄಯು, ಭುಂಬ್ೆೈ, ಗೆ ೋ ದಲ್ಲಿ ತಭಮದ್ೆೋ ಅದ ಮರಟ ಜಲ್ವನುೀ

ಭಧಯವತ್ತಾಖಳ ಭ ಲ್ಔ ಬ್ೆಳೆಸಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು ಭತುಿ ಕೆಲ್ವಯು ದ್ೆಹಲ್ಲ ಭತುಿ ಕೆ ಲ್ೆತಿದಷುು ದ ಯಔ ೆ
ಸೆ ೋಗಿದಾಯು.

16.ಒಗೂೂಡಿಸುವಿಕೆ
ಆತಯ

ಯವುದ್ೆೋ

ಸಕಾರಿ

಄ಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕಮಾಔರಭಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ

ಯವುದ್ೆೋ

ರಿೋತ್ತಮ

ಖ ೆಡಿಸುವಿಕೆಮು ಕಣಲ್ಲಲಿ. ಜಿಲಿ ಭುಕಯಸೆಯು ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರವರಿ ಭತುಿ ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಖ ೆಡಿಸಿದ ಫಗೆೆ ತಭಮ ಸಂವಹನ ಕ್ರರಯೆಮಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿದಯ

ಇ ರಿೋತ್ತಮ

ಖುೆಡಿಸುವಿಕೆಮು ಆತ್ತಿೋಚ್ೆಗೆ ಮತರ ಔೃಷಿ ಭಖಯ ಯೋಜ್ರ್ೆಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಗಿಯುವುದು ತ್ತಳಿಮುತಿದ್ೆ.

17.ಕೃಷಿ ಹರ್ಭನ ವಲ್ಯಗಳು
ಪ್ರಯಂಬದಲ್ಲಿ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ

ಭ ಯು

ಔೃಷಿ

ಹಮನ

ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ

ಮತರ

ಜರಿಮಡಲಗಿತುಿ. ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಎಲಿ ಹತುಿ ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಿಗೆ ವಿಸಿರಿಸುವ ಫಗೆೆ
ತ್ತಳಿಮಲ್ು ಯೋಚ್ಚಸಲಗಿತುಿ. ಸಿವಗಿ, NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಹತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಔೃಷಿ
ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಹಯಡಿಯುವ 18 ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಜರಿಗೆ ಳಿಸಲಗಿದ್ೆ. ನಭಮ ಄ಭಿಪ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭತುಿ
಄ಧಯಮನಖಳ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ, ಣ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಬ್ೆಟು ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು
ರಿಣಭಕರಿ ೆಚ್ುದ್ಾದಾರಿಂದ ಸಪಲ್ಖುತಿೆ. ಹತಿರ್ೆೋ ಔರವಳಿ ವಲ್ಮದಲ್ ಿ

ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ತಯಕರಿಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಸಲ್ು ಈಮುಔಿ. NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ನಿೋರವರಿಗೆ ಈತಿಭ
ನಿೋರಿನ ಷೌಲ್ಬಯವಿಯುವ ರದ್ೆೋಶಖಳಲ್ಲಿ, ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಔಡಿಮೆ ವಿದುಯತ್ ಸಂವಹನ ರಮಣ
ಆದಾರೆ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುಫಹುದು. ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ುು ವಿದುಯತ್ ಸಂವಹನ ರಮಣ ಆದಾರೆ,
ಅಳ ಜಸಿಿಯಿದಾರೆ, ಭಣಿಣನ ಕ್ಯತೆ ಸಭಷೆಯಯಿದಾರೆ ಭತುಿ ಕೆ ಳೆಭವಿಖಳು ವಿಪಲ್ದರೆ, ನಿೋರಿನ
ೂರೆೈಕೆ ಂದು ದ್ೆ ಡಡ ಅರ್ಥಾಔ ಸಭಷೆಯಯಖಫಹುದು.
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18.ಇತ್ರ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನಗಳು
ಪಲನುಬವಿಖಳಲ್ಲಿ ಭಣುಣಯಹಿತ ಔೃಷಿಮಂತಹ ಆತಯ ತಂತರಜ್ಞನಖಳ ಫಗೆೆ ಆಯುವ ಄ರಿವನುೀ
ತ್ತಳಿಮುವ ರಮತೀವನುೀ ಮಡಲಯಿತು. ಎಲಿ ಭ ಯು ಈಔರಭಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಫಹಳ ಔಡಿಮೆ ರೆೈತಯು
ಏರೆ ೋಪ್ೋನಿಕ್ಾ, ಸೆೈಡೆ ರೋಪ್ೋನಿಕ್ಾ ನಂತಹ ಸೆ ಸ ಭಣುಣಯಹಿತ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞನದ ಄ರಿವನುೀ
ಸೆ ಂದ್ಧದಾಯು ಭತುಿ ರೆೈತಯಲ್ಲಿ ಇ ಸೆ ಸ ದಿತ್ತಖಳನುೀ ಄ಳವಡಿಸಲ್ು ಈತಾಹವಿಯಲ್ಲಲ್ಿ.ಅದರೆ,
ರೆೈತರೆ ಡರ್ೆ ಸಮಲೆ ೋಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಄ವಯು ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು ಭತುಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ
ಔೃಷಿಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು ಆಚ್ೆುಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವುದು ಄ರಿಯಿತು.

19.NVPTS ನ ಆರ್ಥಯಕ ಕಯಯಸಧ್ಯತ್ೆ
ಕಮಾಷಧಯತೆಮನುೀ ರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಎಯಡು ನಿದ್ಧಾಷು ಹ ಡಿಕೆಖಳನುೀ ರಿಖಣಿಸಬ್ೆೋಔು, ಂದು
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ು ಭತುಿ

ಎಯಡರ್ೆಮದು ಗಟಔವು ಕಮಾಷಧುಗಿ ಮಡಲ್ು ಭತುಿ

ಔೃಷಿಗೆ ನಿಯಂತಯಗಿಸಲ್ು ಄ಖತಯದ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಖಳನುೀ ಮಡಲ್ು ಬ್ೆೋಕದ ಹ ಡಿಕೆಖಳ ೆಚ್ು.
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ುವನುೀ ಮತರ ಄ತ್ತ ಸಯಳ ವಿಧನದ್ಧಂದ ವಿವೆಿೋಷಿಸಲಯಿತು. NVPTS ನಡಿಮಲ್ಲಿ,
಄ನುಮೋದ್ಧಸಲದ ೆಚ್ು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ.ಗೆ ಯ . 935. ಇ ೆಚ್ುವನುೀ ಕಮಾಷಧಯಗಿ ಮಡಲ್ು,
ರೆೈತನು ೆಚ್ುದ ಮೆೋಲೆ ವೆೋ. 33 ಯ ಲಬವನುೀ ಖಳಿಸಬ್ೆೋಔು (ಆದಯಲ್ಲಿ ವೆೋ. 14 ಹ ಡಿಕೆಮ ಹಣದ ಄ಸಲ್ನುೀ
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, ವೆೋ. 10 ಫಡಿಡಗಗಿ, ವೆೋ. 9 ಄ಪ್ಮ ಯಕ್ಷ್ಣೆಗಗಿ ಭತುಿ ರೆೈತಯ ಲಬಕೆಗಿ). ಅದಾರಿಂದ
ಷಲ್ದ ಭಯುಪ್ವತ್ತಗಗಿ ಭತುಿ ಸವಲ್ು ರಮಣದ ಲಬವನುೀ ಖಳಿಸಲ್ು ರೆೈತ ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ.ನಿಂದ ರತ್ತ
ವಷಾ ಯ . 308 ಯಷುು ಲಬವನುೀ ಡೆಮಬ್ೆೋಔು. ಅದರೆ ವೆೋ. 50 ಯಷುು ಸಸಮಧನವಿಯುವುದರಿಂದ, ಇ
಄ಖತಯತೆಮು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ನಿಂದ ಯ . 154 ಕೆೆ ಔಡಿಮೆಯಖುತಿದ್ೆ. ಇ ಭಟುವನುೀ ಄ರ್ೆೋಔ ರೆೈತಯು
ಷಧಿಸಿದಾರಿಂದ ಫಹುಶಃ ತಲ್ುಫಹುದು. ಖುಲಬಿ, ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಷೆೋವಂತ್ತಗೆ, ಫಣಣದ ಕಯಪಿಾಔಂ ಭತುಿ
ಟೆ ಮಯಟೆ ನಂತಹ ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ರೆೈತಯು ಬ್ೆಳೆಮುತ್ತಿದ್ಾರೆ. ಇ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಸದೃಢದ
ಸೆಳಿೋಮ ಮಯುಔಟೆುಯಿದ್ೆ ಭತುಿ ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ.ನಿಂದ ಯ . 300 ಯವರೆಗೆ ಲಬವನುೀ ಕೆ ಡುವ ಶಕ್ರಿಯಿದ್ೆ.
ಅದಾರಿಂದ ರೆೈತಯು ೆಚ್ುವನುೀ ವೆೋ. 50 ಯಷುು ಸಸಮಧನಿೋಔರಿಸಿದಾರಿಂದ ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ನಿಂದ ಯ . 154
ನಷುು ಅದ್ಮದ ಖುರಿಮನುೀ ಸುಲ್ಬಗಿ ತಲ್ುಫಹುದು.
ಆದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ, STS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ.ಗೆ ಯ . 474 ಆದುಾ,
ಸಸಮಧನದ ನಂತಯ ಯ . 237 ಅಖುತಿದ್ೆ ಭತುಿ ಷಲ್ದ ಭಯುಪ್ವತ್ತಗೆ ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ನಿಂದ ಯ . 78
ಲಬವನುೀ

ಡೆಮಬ್ೆೋಔು.

ಇ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ

ಷಮನಯಗಿ

ಹಸಿಯು

ಕಯಪಿಾಔಂ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಸಸಯಟ್ಟಕೆಮಂತಹ ತಯಕರಿಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಫಳಸಲಖುತಿದ್ೆ. ಫಹಳಷುು ಸಪಲ್ ರೆೈತಯು ಇ ಲಬದ
ಹಂತವನುೀ ಸುಲ್ಬಗಿ ತಲ್ುಪಿದ್ಾರೆ.
SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಄ನುಮೋದ್ಧಸಿದ ನಿಮಾಣ ೆಚ್ುವು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ.ಗೆ ಯ . 265 ಆದುಾ,
ಸಸಮಧನದ ನಂತಯ ಯ . 132.50 ಅಖುತಿದ್ೆ ಭತುಿ ಷಲ್ದ ಭಯುಪ್ವತ್ತಗೆ ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ನಿಂದ ಯ .
44 ಲಬವನುೀ ಡೆಮಬ್ೆೋಔು. ಇ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಷಮನಯಗಿ ಹಸಿಯು ಕಯಪಿಾಔಂ, ಹುಯಳಿೋಕಯಿ
ಭತುಿ ಟೆ ಮಯಟೆ ನಂತಹ ತಯಕರಿಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಫಳಸಲಖುತಿದ್ೆ. ಫಹಳಷುು ಸಪಲ್ ರೆೈತಯು ಇ ಲಬದ
ಹಂತವನುೀ ಸುಲ್ಬಗಿ ತಲ್ುಪಿದ್ಾರೆ.
ಎಲಿ ರಷಿರೋಮ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಖ

ೆೈಮಕ್ರಿಔ ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಸಭ ತಡೆ

ಗತರದ ರಿಔಲ್ುರ್ೆಮನುೀ (break even size concept) ಭಯತ ಸಕಾಯದ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮಿಷನ್ ನವಯು ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ್ಾರೆ. ಎಲಿ ಄ಖತಯ ಷೌಲ್ಬಯಖಳನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ಂದು ೂಣಾ ರಮಣದ
ಸವತಂತರಾಗಿ ಕಮಾನಿವಾಹಿಸುವ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆ NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ 5 ಎಔರೆ
ಆಯಬ್ೆೋಔು. ಅದರೆ ಭುಕಯ ಧೆಯೋಮ ತ್ತೋವರ ಈತುದರ್ೆಮನುೀ ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಳುಲ್ು ಫಹಳ ಔಡಿಮೆ ಫಂಡಳ
ಯಚ್ರ್ೆ ಶಕ್ರಿಮುಳು ಸಣಣ ಭತುಿ ಄ತ್ತ ಸಣಣ ರೆೈತಯನುೀ ದ ಡುವುದು. ಅದಾರಿಂದ ಸಣಣ ರಮಣದ ಗಟಔಖಳು
ಸಭ ಹದಲ್ಲಿದಾರೆ ಎಲಿ ಖುಣಭಟುದ ಷೌಔಮಾಖಳದ ಪ್ಯಕ್ ಸೌಸ್, ಪ್ರಥಮಿಔ ಸಂಸೆಯಣೆ ಷೌಔಮಾ
ಭತುಿ ಄ಖತಯ ಭ ಲ್ಷೌಔಮಾ ಭತುಿ ತಂತ್ತರಔ ಸಲ್ಸವಯವಷೆೆಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಸಭ ತಡೆ ಗತರವು
ವಿಷಿಯಗಿ ಹಿಖುೆತಿದ್ೆ. ಅದಾರಿಂದ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ದ್ೆ ಡಡ ಈದ್ೆಾೋಶಖಳನುೀ
ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಗಟಔಖಳ ಸಭ ತಡೆ ಗತರದ ಮೆೋಲ್ಲನ ಲಬದ್ಮಔತವವನುೀ
ರಿಖಣಿಸಿದ್ೆ. ಎಲಿ ಷೌಔಮಾಖಳನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ೆೈಮಕ್ರಿಔ ಗಟಔಖಳಿಗಿಂತ ಗಟಔಖಳ ಸಭ ಹವು
ಈತಿಭ ಬ್ೆಳೆಮ ಅಯೋಜ್ರ್ೆ ಭತುಿ ಮಯುಔಟೆು ಬ್ೆೋಡಿಕೆಮ ನಕ್ೆಮನುೀ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ಕೆ ಡುತಿದ್ೆ ಎಂದು
ಭವಿಸಲಗಿದ್ೆ.

20.ಸಭನಯ ತಿೀಭಯನಗಳು
಄. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಧೆಯೋಮಖಳು ಫಹುಪ್ಲ್ು ಕೆೈಖ ಡಿೆ. ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ
ತೆೋ ನಿಮಾಣಮಡಲ್ು ಖಳಿಸಿದ ಔುಶಲ್ತೆಮು ರಶಂಸರ್ಹಾ.
1. ಟುು ಹತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಹಯಡಿಯುವ ಎಯಡು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ
ಸಸಮಧನವನುೀ ನಿೋಡಲ್ು 1148 ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಅಯೆೆಮಡಲಯಿತು.
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2. ಗಟಔಖಳ ಸರಸರಿ ಗತರವು ಸಣಣದ್ಗಿದುಾ ರೆೈತಯು ಯವುದ್ೆೋ ಸೆಚ್ಚುನ ಅರ್ಥಾಔ ಄ಪ್ಮಕೆೆ
ಖುರಿಯಗಿಲ್ಿ.
3. ಄ರ್ೆೋಔ ಸೆಳಖಳಲ್ಲಿ ರೆೈತಯು ಅಸಕ್ರಿಮನುೀ ವಹಿಸಿ ಈಳಿದವಯು ಔಲ್ಲಮಲ್ು ಮದರಿ ಫಯಂಖಳರ್ೀಗಿ
ಮಡಲ್ು ಮಶಸಿವಯಗಿದ್ಾರೆ.
4. ರೆೈತಯು, ಬ್ೆಳೆಖಳ ನಿವಾಹಣೆಮ ತಂತ್ತರಔತೆಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಣಯ ಸೆ ಂದ್ಧ ಷೆೋೆ ಕೆ ಡುವವರಗಿ
ರಿವತ್ತಾತರಗಿದ್ಾರೆ.
5. ರೆೈತಯು ವಿಸಿಯ ಔೃಷಿಮ ಫದಲ್ು ರತ್ತ ಗಟಔದ ವಿಸಿಿೋಣಾದಲ್ಲಿ, ವಿವೆೋಷಗಿ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳಲ್ಲಿ
ಸೆಚ್ಚುನ ಲಬವನುೀ ಖಳಿಸುವ ರಿಔಲ್ುರ್ೆಮನುೀ ಔಲ್ಲತು ಄ಥಾಮಡಿಕೆ ಂಡಿದಾಯು.
6. ಷಮನಯಗಿ

ರೆೈತಯು

ವಿನ ತನ

ಬ್ೆಳೆಖಳ

ಭತುಿ

ುಷು

ಔೃಷಿಮ

ವಯವಷಮವನುೀ

ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಂಡು ತಭಮ ಅರ್ಥಾಔ ಸಿೆತ್ತಮನುೀ ಸುಧರಿಸಿದ್ಾರೆ.
7. ವಿನ ತನ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಈತುದರ್ೆಮನುೀ ಕೆೈಗೆ ಂಡು, ರೆೈತಯು ಈತುನೀಖಳ ಮರಟಕೆಗಿ
ಮಖಾಖಳು ಭತುಿ ವಿಧನಖಳನುೀ ಔಂಡುಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ.
8. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಔೃಷಿಮ ಬ್ೆಳೆಮ ಄ವಧಿಮು ಅಯು ತ್ತಂಖಳಿಖ ಸೆಚ್ುು ವಿಸಿರಿಸುವುದರಿಂದ
ಭತುಿ

ಬ್ೆಳೆಮ

ತ್ತೋವರತೆಮು

ನುರಿತ

ಭತುಿ

ಕೌಶಲ್ಯಯಹಿತ

ಕಮಿಾಔಯ

ರಿೂಣಾ

ೆೋಳಟ್ಟುಮನುೀ ಬ್ೆೋಡುವುದರಿಂದ ಈದ್ೆ ಯೋಗವಕಶಖಳು ಸೆಚ್ಚುೆ.
9. ನಿೋರಿನ ಸಭಾಔ ಈಯೋಖವಿದ್ೆ ಭತುಿ ಪಟ್ಟಾಗೆೋಷನ್ ದಿತ್ತಮನುೀ ಄ನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ
ಔಡಿಮೆ ನಿೋಯು ಈಯೋಖಖುತಿದ್ೆ.
10. ಄ಂತಜ್ಾಲ್ದ

ಭಟುದ

ಸವಔಳಿಮನುೀ

ಔಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸುವ

ಕೆ ರ್ೆಮ

ಧೆಯೋಮವನುೀ

ದೃಢಿೋಔರಿಸಲಖುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಕೆ ೋಲಯ, ತುಭಔ ಯು, ವಿಜ್ಮುಯ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು, ಚ್ಚತರದುಖಾ ಭತುಿ
ಸಸನ ಜಿಲೆಿಖಳಲ್ಲಿ ನಿೋರವರಿಗಗಿ ಕೆ ಳೆಭವಿಮ ನಿೋರಿನ ಮೆೋಲೆ ಸೆಚ್ುು ಄ವಲ್ಂಫರ್ೆಯಿದ್ೆ.
ಅ. ವಿನ ತನ ತಯಕರಿ ಭತುಿ ುಷುಖಳ ಔೃಷಿಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಕೌಶಲ್ಯತೆಮನುೀ, ಸವಮಂ ಔಲ್ಲಕೆಯಿಂದ ಅದಯ
಄ಥ ುನಃ ುನಃ ರಮತೀದ್ಧಂದ್ದಯ , ಡೆದ್ಧದುಾ ರಶಂಸರ್ಹಾ. ಟುಣ ಭತುಿ ಄ರೆಟುಣ
ರದ್ೆೋಶಖಳಲ್ಲಿ, ರೆೈತಯು ತೆರೆದ ಭುಔಿ ಔೃಷಿಯಿಂದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಭ ಲ್ಔ ತ್ತೋವರ ಔೃಷಿಗೆ
ಫದಲಯಿಸಲ್ು ಅಸಕ್ರಿಮನುೀ ತೆ ೋರಿದ್ಾರೆ. ಇ ಫದಲವಣೆಮು , ರತ್ತ ಗಟಔದ ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ಚುದ
ಈತುದಔತೆ, ಈತಿಭ ಖುಣಭಟುದ ಈತುನೀ ಜೆ ತೆಗೆ ಸುಲ್ಬ ಮಯುಔಟೆುಮ ಲ್ಬಯತೆ ಇ
ಕಯಣಖಳಿಗಗಿ, ಸೆಚ್ುಗಿ ಟುಣ ರದ್ೆೋಶಖಳಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಸುತಿಭುತಿಲ್ು ಎದುಾಕಣುತಿದ್ೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಆ. ಷವಯಸಯಔಯೆಂದರೆ, ಯದೃಚ್ಚುಔ ಮದರಿಖಳಲ್ಲಿ ಖಭನಿಸಿದಂತೆ ರಯೋಜ್ನಖಳ ದ್ಧವಖುಣನದ
ನಿದಶಾನಖಳು ಆಯಲ್ಲಲ್ಿ.
ಇ. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಸಭಖರ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಭುನೀಡೆಸುವ ತ್ತೋವರ ಄ವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ. ಇಖ ಄ಸಿಿತವದಲ್ಲಿಯುವ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಂಶಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ ಆತಯ ಄ಖತಯ ಄ಂಶಖಳನುೀ ಷೆೋರಿಸುವುದು ಄ತಯವಶಯಔ.

21. ರ್ೆಚಿ ಆದಯದ ವಿರ್ೆಿೀಷಣೆ ಮತ್ುತ ಸಮ ತ್ಡೆ ಗತ್ರ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಯಂನ ವಿಸಿಿೋಣಾವನುೀ

1000 ಚ್. ಮಿೋ. ಭತುಿ 4000 ಚ್. ಮಿೋ. ಭಧೆಯ

ಸುಷುಗಿ ಸ ಚ್ಚಸಲಗಿದ್ೆ. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಬ್ೆ ೋರ್ಡಾ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ನುಷಯ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ, ವಿವೆೋಷಗಿ ುಷು ಔೃಷಿಗೆ, ಸಭ ತಡೆ ಗತರ ಎಯಡು ಸೆಕೆುೋಯುಖಳು ಄ಥ ಐದು
ಎಔರೆಖಳು. ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮ

2 ಸೆಕೆುೋಯು ವಿಸಿಿೋಣಾವು, ಆತಯ ಷೌಲ್ಬಯಖಳದ ಪ್ಯಕ್ ಸೌಸ್,

ಶೋತಲ್ ಕೆ ಠಡಿ, ಶುಚ್ಚಗೆ ಳಿಸುವ ಭತುಿ ವಗಿೋಾಔಯಣದ ಷೌಲ್ಬಯಖಳು, ೂವಾ ತಂಪ್ಗಿಸುವಿಕೆ,
ಸವಮಂಚ್ಲ್ಲತ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆ ಪಟ್ಟಾಗೆೋಷನ್ ಛೆೋಂಫರ್ ಜೆ ತೆಗೆ ಆವುಖಳ ೆಚ್ುವನುೀ
ಜೆ ತೆಖ ಡಿಸಿ, ಄ತಯಂತ ಕಮಾಷಧಯ ಗಟಔಖುತಿದ್ೆಂದು ುುತಿದ್ೆ.
ಅದರೆ, NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಭತುಿ ಖಸಗಿ ರಮತೀಖಳಲ್ಲಿ ಄ರ್ೆೋಔ
ಸಣಣ ರೆೈತಯು

500 ಚ್. ಮಿೋ. ವಿಸಿಿೋಣಾದ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳು ಸಹಿತ ಕಮಾಷಧಯ ಗಟಔಖಳು

ಅಖಫಹುದ್ೆಂದು ಷಬಿೋತುಡಿಸಲ್ು ಈದ್ಹಯಣೆಖಳನುೀ ತೆ ೋರಿಸಿದ್ಾರೆ. ಆದ್ೆೋ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿ
ಷೌಲ್ಬಯವಿಯುವ 4000 ಚ್. ಮಿೋ. ವಿಸಿಿೋಣಾದ ಗಟಔಖಳು ಈತುದರ್ೆ ಸಭಷೆಯಖಳಿಂದ ರಯಸಡುತ್ತಿೆ.
ಫಂಡಳವನುೀ ಹ ಡಲ್ು ವಿಯಳ ಶಕ್ರಿಮುಳು ಫಹು ಸಂಖೆಯಮ ಸಣಣ ರೆೈತರಿಯುವುದರಿಂದ, ಸಭ ತಡೆ
ಗತರವನುೀ ನಿಧಾರಿಸುವುದು ಄ನುಚ್ಚತಖುತಿದ್ೆ ಭತುಿ ಄ದು ಸಣಣ ರೆೈತಯ ರತ್ತ ಗಟಔದ ವಿಸಿಿೋಣಾದಲ್ಲಿ
ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸುವ ಧೆಯೋಮವನುೀ ಷೆ ೋಲ್ಲಸುತಿದ್ೆ. ಸಣಣ ಕಯಾಚ್ಯಣೆಖಳಿಗೆ ಸಭ ತಡೆ
ಗತರವನುೀ, ಸಣಣ ರೆೈತಯ ಸಭ ಹಖಳನುೀ ಯಚ್ಚಸಿ ಭತುಿ ಄ವರಿಗೆ ಷಮನಯ ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ನಿವಾಹಣೆ
ಷೌಲ್ಬಯಖಳನುೀ ದಗಿಸಿ, ನಿಧಾರಿಸಫಹುದು. ಅದಾರಿಂದ, ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ರಿಔಲ್ುರ್ೆಮನುೀ ಂದು ಸೆಳದಲ್ಲಿ
ಸೆಕೆುೋಯು ರದ್ೆೋಶದ ಸಭ ಹವನುೀ ಯಚ್ಚಸಿ ಄ದಕೆೆ ಳೆುಮ ನಿೋಯು, ವಿದುಯತ್, ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ಭತಿ ಮಯುಔಟೆು
ವಯವಷೆೆಖಳನುೀ ಮಡಿ ಫದಲಯಿಸುವ ಄ವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ. ಆದಔ ೆ ಸೆಚ್ುಗಿ, ಫಬ ಬ್ೆಳೆ ಔೃಷಿ ತಜ್ಞಯನುೀ,
ವಿವೆೋಷಗಿ ಫಬ ಄ಕ್ಷ್ಯಸಿ ರೆೈತ ಭತುಿ ಫಬ ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ನಿವಾಹಣ ರವಿೋಣಯನುೀ,
಄ವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ.
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ತಯರಗಿಡುವ

ಪ್ರತಿಫಲ್ನಗಳು ಮತ್ುತ ತಿೀಭಯನಗಳು

ೆಚ್ು ಅದ್ಮದ ವಿವೆಿೋಷಣೆಗೆ ನಿದ್ಧಾಷು ಈತಿಯೆಂದರೆ, ಂದು ಗಟಔವು ಕಮಾಷಧಯಖಲ್ು
ಭತುಿ ನಿಯಂತಯಖಲ್ು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ ಯ . 1000 ದಷುು ಹ ಡಿಕೆಗೆ (ಸಸಮಧನ ಷೆೋರಿ) ರತ್ತ ಚ್.
ಮಿೋ.ಗೆ ಯ . 330 ಲಬವನುೀ ಖಳಿಸುವ ಄ಖತಯತೆಯಿದ್ೆ. ಇ ಸ ತರವನುೀ ಄ನುಸರಿಸಿದರೆ ಭತುಿ ರೆೈತರಿಗೆ
಄ಖತಯ ಲಬಖಳಿಸಲ್ು ಸ ಔಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಅಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಮಡಿದರೆ NHM ಭತುಿ RKVY ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ
಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ರಷಿಪಿಸಿದ ಗಟಔಖಳು ಕಮಾಷಧಯಖುತಿೆ. ಕಯಪಿಾಔಂ, ಖುಲಬಿ ಭತುಿ ಜ್ಬ್ೆಾರ ಬ್ೆಳೆಖಳ
ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಹ ಡಿಕೆಮ ಕಮಾಷಧಯತೆಮ ವಿವಯದ ಲೆಕೆಚ್ಯವನುೀ ಲ್ಖತ್ತಿಸಲಗಿದ್ೆ.

22. ಸಾಂರಚನೆಗಳ ವಿಸತರ
ಫಹಳಷುು ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳು ಬ್ೆೋಸಿಗೆಮ ಬಿಯುಗಳಿಖಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿಯುವ
ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ

ಭನಸಿಾನಲ್ಲಿಟುುಕೆ ಂಡು,

ರೆೈತರಿಂದ

ಭತುಿ

ಷೆೋೆ

ದಗಿಸುವವರಿಂದ

ಕೆಳಔಂಡ

ಹಿನುೀಣಿಕೆಖಳನುೀ ಸಿವೋಔರಿಸಲಗಿದ್ೆ.
಄. ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳ (NVPTS ) ಸರಸರಿ ವಿಷಿಯ 8 ಮಿೋ x 4 ಮಿೋ. ಆದು ಸಲ್ಸೆ ಮಡಿದ ಄ತಯಂತ ಸೆಚ್ುು
ವಿಷಿಯ. ಄ಖಲ್ದ ವಿಷಿಯದಲ್ಲಿ

ಭತುಿ ಄ದಕೆೆ ಶಕ್ರಿಕೆ ಡಲ್ು ಅಸರೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ೆಚ್ುವೂ

ಸೆಚ್ುಖುತಿದ್ೆ. ಫಹುಪ್ಲ್ು ರತ್ತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ 8 ಮಿೋ. ವಿಷಿಯದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ನಿಮಾಣಮಡಲಗಿದ್ೆ.
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಗೆ ಷಮನಯಗಿ ಸನಿಮು ಔಂಡುಫಂದಲ್ಲಿ, ಄ದಕೆೆ ಖಟುರ್ ಎತಿಯದಲ್ಲಿ ಕೆ ಟ್ಟುಯುವ
ಅಸರೆಮ ಶಕ್ರಿಮು ಭ ಲ್ಕಯಣ. ರತ್ತಯಫಬ ಷೆೋೆ ಕೆ ಡುವ ಄ಥ ಟ್ಟುಮಡಿದ ಸಂಷೆೆಮು ಇ
ವಿಷಿಯಕೆೆ ನಿದ್ಧಾಷುಗಿ ಄ಂಟ್ಟಕೆ ಂಡಿೆ.
ಅ. STS ಭತುಿ SGS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ, ಸರಸರಿ ವಿಷಿಯ 6 ಮಿೋ x 4 ಮಿೋ. ರೆೈತಯು ಭತುಿ
ಟ್ಟುಮಡಿದ ಸಂಷೆೆಖಳು ಇ ವಿಷಿಯವನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಸೆಚ್ಚುಸಿದಲ್ಲಿ ಗಳಿಯಿಂದ ಸನಿ ಸೆಚ್ುು.
ಕೆಲ್ವು ರವಿೋಣಯು ಚ್ೌಕಕಯದ 5 ಮಿೋ x 5 ಮಿೋ. ವಿಷಿಯವನುೀ ಄ದು ದೃಢ ಭತುಿ ನಿಯಂತಯ ಎಂದು
ಸಲ್ಸೆಮಡಿದ್ಾರೆ. ಅದಾರಿಂದ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಶಕ್ರಿಮನುೀ

ವಿವಿಧ ಔೃಷಿ ಹಮನ

ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮನ ಮಡಲ್ು ಂದು ೆೈಜ್ಞನಿಔ ಸಂಷೆೆಯಿಂದ ರತೆಯೋಔ ಄ಧಯಮನವನುೀ
ಮಡಿ ರತ್ತ ವಲ್ಮಕೆೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಶಕ್ರಿ, ತವಯಣದ ಄ಂಶಖಳದ ಬ್ೆಳಔು, ಈಷಣತೆ ಭತುಿ
ಅದರಾತೆಖಳ ಹತೆ ೋಟ್ಟಮ ಭಟುವನುೀ ಶಫಯಸುಾ ಮಡಲ್ು ಸಲ್ಸೆಮಡಲಗಿದ್ೆ.

23. ಕೃಷಿ ಹರ್ಭನ ವಲ್ಯಗಳು ಮತ್ುತ ಫೆಳೆಗಳು
ಬ್ೆಂಖಳೄಯು, ಕೆ ೋಲಯ, ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ ಭತುಿ ರಭನಖಯ ಜಿಲೆಿಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿಯುವ ೂವಾ
ಣ ವಲ್ಮವು ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಭತುಿ ುಷು ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ರಸಿದ್ಧಿಯಗಿದ್ೆ. ಫಹಳಷುು ರೆೈತಯು ಕಯಪಿಾಔಂ,
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ಜ್ಬ್ೆಾರ, ಖುಲಬಿ ಭತುಿ ಷೆೋವಂತ್ತಗೆಮನುೀ NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಮುತಿರೆ. ಕೆ ೋಲಯ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ,
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ

ಭರ್ೆಖಳನುೀ

ನಿವಾಹಿಸಲಖುತಿದ್ೆ.

ಅದರೆ,

ಟೆ ಮಯಟೆ
ತುಭಔ ಯು

ಭತುಿ

ತಯಕರಿ

ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ

ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ

ಸಸಯಟ್ಟಕೆ

ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು

ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗೆ

ಚ್ೆರ್ೀಗಿ

ಅದಯತೆಮನುೀ

ಕೆ ಡಲಯಿತು. ಇ ವಲ್ಮವು ಮಯುಔಟೆುಮ ಲ್ಬಯತೆಯಿಯುವುದರಿಂದ ಭತುಿ ಄ರ್ೆೋಔ ಸಂಖೆಯಮ
ಗಟಔಖಳು ಸಭ ಹವನುೀ ಯಚ್ಚಸಿಕೆ ಂಡಿಯುವುದರಿಂದ ತುಲ್ರ್ತಮಔಗಿ ಸೆಚ್ುು ಮಶಸಿವಯಗಿದ್ೆ.
ಮೆೈಸ ಯು, ಭಂಡಯ, ಚ್ಭರಜ್ನಖಯ ಭತುಿ ಸಸನ ಜಿಲೆಿಖಳರ್ೆ ೀಳಗೆ ಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಣ
ವಲ್ಮವು

ಷಮನಯಗಿ

ತೆರೆದ

ಜ್ಮಿೋನಿನಲ್ಲಿ

ಟೆ ಮಯಟೆ ,

ಫದರ್ೆ

ಭತುಿ

ಸೆಳಿೋಮಗಿ

ಲ್ವುತೆ ೋರಿಸುವ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಸೆಚ್ುು ವಿಷಿಯ ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಮಲಖುತ್ತಿದ್ೆ. ಫಹಳಷುು
ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಸಯಟ್ಟಕೆ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಮನುೀ ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ು ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಖಳನುೀ ಆಷುಡುತಿರೆ.
ರ್ೆೈಊತಯ ಣ ವಲ್ಮ, ರ್ೆೈಊತಯ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ, ಭಧಯಭಖದ ಣ ವಲ್ಮ, ಈತಿಯ ಣ
ವಲ್ಮ, ಈತಿಯ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ ಭತುಿ ಬ್ೆಟು ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ
ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಔಡಿಮೆ ಭಖವಹಿಸುವಿಕೆ ಔಂಡುಫಯುತಿದ್ೆ. ರೆೈತಯು ಅರ್ಥಾಔ ಄ಪ್ಮಖಳನುೀ
ತಪಿುಸಲ್ು ಔಡಿಮೆ ಕಚ್ಚಾನ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆಮನುೀ ಆಷುಡುತಿರೆ. ಇ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಚ್ದುರಿೆ
ಭತುಿ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳನುೀ ನಿಮಾಣಮಡಲ್ು ಭತುಿ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ತಂತ್ತರಔತೆ

ಸುಲ್ಬಗಿ

ದ್ೆ ರೆಮುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಅದಾರಿಂದ ವಿಪಲ್ತೆಖಳು ಭತುಿ ಕೆೈಬಿಡಲದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಄ಧಿಔ.
ಬ್ೆಳಗವಿ ಜಿಲೆಿಮು ಆದಕೆೆ ಄ದಗಿದ್ೆ ಭತುಿ ರೆೈತಯು ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಈತುಾಔಯು
ಭತುಿ ಄ದಕೆಗಿ

NVPTS ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಆಷುಡುತಿರೆ ಭತುಿ ಇ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ

ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಄ಖತಯದ ಶಶಾಚ್ಯವನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸಿದ್ಾರೆ.
ಇ

ವಲ್ಮಖಳ

ಗಟಔಖಳು,

ಬ್ೆಳಗವಿಮನುೀ

ಸಭ ಹಖಳಲ್ಲಿಲ್ಿ ಭತುಿ ಮಯುಔಟೆುಗೆ ಸುಲ್ಬ ಲ್ಬಯತೆ ಆಲ್ಿ.
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ಸೆ ಯತುಡಿಸಿ,

ಸೆಚ್ುು

ಚ್ದುರಿೆ

ಭತುಿ

ಜಿಲ್ಿ ತ್ೊೀಟಗರಿಕೆ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಅಭಿರಯ
1. ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಜರಿಗೆ ಳಿಸಿದ ಎಲಿ 18 ಜಿಲೆಿಖಳ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಮ ಈ
ನಿದ್ೆೋಾಶಔಯು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಭುಂದುವರೆಸಬ್ೆೋಕೆಂಫ ಄ಭಿಪ್ರಮವನುೀ ನಿೋಡಿದಯು.
2. ಆತಯ ಭುಕಯ ಸಲ್ಸೆಖಳನುೀ ಕೆಳಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಿಗೆ ಳಿಸಲಗಿದ್ೆ
i.

ತಯಯಔಯ ಟ್ಟುಮಡುವುದು

ii.

ಸೆಚ್ಚುನ ಅಮವಯಮದ ಹಂಚ್ಚಕೆ

iii.

ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ನಿವಾಹಣೆ, ಈಔಯಣಖಳು ಭತುಿ ಮಂತೆ ರೋಔಯಣಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡ
ಸಭಖರ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಸ ತ್ತರೋಔಯಣ

iv.

ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ರತೆಯೋಔ ಬ್ೆೋಷಮ ಔರಭಖಳನುೀ
಄ಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸುವುದು ಭತುಿ ಸೆ ಸ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಶಫಯಸುಾಮಡುವುದು

v.

ಸಣಣ ರೆೈತರಿಗೆ ಸೆಚ್ುು ಅರ್ಥಾಔ ಸಸಮ

vi.

ಸಸಮಧನವನುೀ ಈತಿಭ ಮೆೋಲ್ಲವಚ್ಯಣೆಗಗಿ ಭ ಯು ಷಿಾಔ ಔಂತುಖಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಖಡೆ

vii.

ಯಂತ್ತರೋಔೃತ ಭತುಿ ತವಯಣ ನಿಮಂತ್ತರತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಪ್ರೋತಾಹ

viii.

ಏರೆ ೋಪ್ೋನಿಕ್ಾ

ಭತುಿ

ಸೆೈಡೆ ರೋಪ್ೋನಿಕ್ಾ

ತಂತರಜ್ಞನವನುೀ

ನಿೋಯು

ಈಳಿಸುವ

ತಂತರಜ್ಞನಖಳಗಿ ಪ್ರೋತಾಹಿಸುವುದು
ix.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ಭತುಿ ಬ್ೆಳೆ ಔೃಷಿಮ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ

x.

ಷೌಯ ಂುಖಳು ಭತುಿ ಪ್ಯಕ್ ಸೌಸ್ ಖಳ ಈತೆಿೋಜ್ನ

xi.

ಸಹಕರಿೋ ಷಲ್ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಮಪ್ಾಡುಖಳು

xii.

ಬ್ಯಕ್ ಎಂಡೆರ್ಡ ಸಸಮಧನವನುೀ ಮತರ ನಿೋಡುವ ಯೋಜ್ರ್ೆ
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xiii.

ಛವಣಿಮ ಪ್ಲ್ಲ ಸಳೆಖಳ ಫದಲ್ಲ ಭತುಿ ರಿಪ್ೆೋರಿ ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ರಿಪ್ೆೋರಿಗೆ
ಸಸಮಧನದ ವಿಸಿಯಣೆ

xiv.

ತಯಯಔರಿಗೆ ರ್ೆೋಯಗಿ ಸಸಮಧನದ ನಿೋಡಿಕೆ

(಄ಧಯ: ಪ್ರಥಮಿಔ ದತಿಂಶ ವಿವೆಿೋಷಣೆ)
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ಅಧ್ಯಯನ ಅವಧಿಯ ನಾಂತ್ರದ ಫೆಳವಣಿಗೆಗಳು/ ಸುಧರಣೆಗಳು

1. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ ವಿವೆೋಷಣಖಳನುೀ ಸುಧರಿಸಲಗಿದ್ೆ/ ಖಂಟೆಗೆ 130 ಕ್ರ. ಮಿೋ. ಗಿಂತ
ಸೆಚ್ಚುನ ಗಳಿಮ ೆೋಖವನುೀ ತಡೆಮಲ್ು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿವಿಧ ವಸುಿಖಳ ವಿವಯದ
ತಂತ್ತರಔ ವಿವೆೋಷಣಖಳನುೀ ಄ಡಔಗೆ ಳಿಸಿ ಫಲ್ಡಿಸಲಗಿದ್ೆ.
2. ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ ದಿತ್ತಮನುೀ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಔಡಡಮ ಗಟಔವರ್ೀಗಿ ಮಡಲಗಿದ್ೆ.
3. ರಔೃತ್ತ ವಿಕೆ ೋಖಳಿಂದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಗೆ ಅಖುವ ಸನಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಮೆಮನುೀ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಄ಂಶಗಿ ಷೆೋರಿಸಲಗಿದ್ೆ ಭತುಿ ೆಚ್ುವನುೀ ನಿಮಾಣ ಸಂಷೆೆಮು ಬರಿಸಬ್ೆೋಔು.
4. ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಸಸಮವನುೀ ನಿೋಡಲ್ು ಎಯಡು ದ್ಧನಖಳ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಭತುಿ ಕಯಾಗಯವನುೀ
ಸೆ ಂದ್ಧಯುವ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ರಮಣ ತರದ ಸಲ್ಲಿಕೆಮನುೀ ಔಡಡಮ ಮಡಲಗಿದ್ೆ.
5. ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ನಿದ್ೆೋಾಶರ್ಲ್ಮದ್ಧಂದ

ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ

ಮಖಾದಶಾನ/

಄ನುಶಾನಖಳನುೀ

ನಿಯಂತಯಗಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚ್ಯಣೆಗೆ ಳಡಿಸಲಖುತ್ತಿದ್ೆ ಭತುಿ ಄ಖತಯ ಫದಲವಣೆಖಳನುೀ ಄ಖತಯ
಄ನುಮೋದರ್ೆಯಂದ್ಧಗೆ

ಸೆ ಯತಯಲಖುತ್ತಿದ್ೆ.

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ಆಲಖೆಮ

ರಧನ

ಕಮಾದಶಾಮು ಄ಧಯಕ್ಷ್ರಗಿಯುವ ಭತುಿ ಆತಯ ಪ್ಲ್ುದ್ಯಯು ಸದಸಯರಗಿಯುವ ಂದು ತಂತ್ತರಔ
ಸಮಿತ್ತಮನುೀ 2016 ಯಲ್ಲಿ ಯಚ್ರ್ೆಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಇ ಸಮಿತ್ತಮು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ
ವಿರ್ಯಸ,

಄ಖತಯ

ವಸುಿಖಳು,

ವಿವೆೋಷಣಖಳು

ಭತುಿ

ೆಚ್ುಖಳನುೀ

ನಿಮತಕಲ್ಲಔಗಿ

ರಿಷೆರಿಸುತಿದ್ೆ.
6. ಖುಣಭಟುದ ನಿಶೆಾಮ ಫಗೆೆ ತಪ್ಸಣೆಮ ಕಮಾವಿಧನವನುೀ ಜಿಲೆಿಮ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಿಮ
ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಈ ನಿದ್ೆೋಾಶಔಯು, ಬ್ಯಂಕ್ ಮಯರ್ೆೋಜ್ರ್, ಔೃಷಿ ವಿಜ್ಞನ ಕೆೋಂದರದ ಔೃಷಿತಜ್ಞಯು,
ತಯರಿಕೆ ಸಂಷೆೆ ಭತುಿ ಪಲನುಬವಿಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡ ಂದು ಜ್ಂಟ್ಟ ತಪ್ಸಣ ತಂಡವನುೀ
ಯಚ್ಚಸಿ ಫಲ್ಗೆ ಳಿಸಲಗಿದ್ೆ.
7. ಜಿಲೆಿಮ ಭುಕಯ ಕಮಾನಿಾಹಔ ಄ಧಿಕರಿಖಳ ಄ಧಯಕ್ಷ್ತೆಮಲ್ಲಿ ಪಲನುಬವಿಖಳ ಟ್ಟುಮನುೀ
಄ನುಮೋದ್ಧಸಲ್ು ಂದು ಸಮಿತ್ತಮನುೀ ಯಚ್ಚಸಲಗಿದ್ೆ. ಪಲನುಬವಿಖಳ ವಯವಸಿೆತ ಅಯೆೆಗಗಿ
ಂದು ವಿಧನವನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸಲಗಿದ್ೆ.
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8. ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಮೌಲ್ಯಮನ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಔಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯಮ ಮದರಿಖಳನುೀ (54
ಪಲನುಬವಿಖಳು) ಸಮಿೋಕ್ೆಮಡಲಯಿತು ಎಂದು ಸಮಿತ್ತಮು ಄ಭಿಪ್ರಮಟ್ಟುತು. ಅದಾರಿಂದ,
ಪಲ್ಲತಂಶವು ರ್ೆಲ್ ಭಟುದಲ್ಲಿ ರ್ೆೈಜ್ ಚ್ಚತರಣವನುೀ ಕೆ ಡುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಆಲಖೆಮ ಄ಧಿಕರಿಖಳು ನಿೋಡಿದ
಄ಭಿಪ್ರಮಖಳನುೀ ವಯದ್ಧಮಲ್ಲಿ ಷೆೋರಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಸಲ್ಸೆಮಡಲಯಿತು.
(಄ಧಯ: ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ)

ಸಲ್ಹ ಸಾಂಸೆಥಯ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳು
ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ
ಸಮಲೆ ೋಚ್ರ್ೆ/ಮದರಿಖಳ

ಸಂಖೆಯಮನುೀ

ಈಲೆಿೋಕದ

ನಿಮಭಖಳ

(Terms of Reference)

಄ನುಷಯಗಿ ನಿಧಾರಿಸಲಯಿತು ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆಮರ್ೆ ೀಳಗೆ ಂಡು ತಂತ್ತರಔ ಸಮಿತ್ತಮು
಄ನುಮೋದ್ಧಸಿದ್ೆ. ಮದರಿಖಳ ಸಂಖೆಯಮನುೀ ಅಯಂಬದ ವಯದ್ಧಮಲ್ಲಿಮ ಄ನುಮೋದ್ಧಸಲಗಿದ್ೆ.
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ಶಿಪರಸುುಗಳು
ಔೃಷಿ ತಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮ ತಂತ್ತರಔ ತಂಡವು, ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ
ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಎಯಡು ರಭುಕ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಮೌಲ್ಯಮನವನುೀ
ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಂಡು, ಎಲಿ ಲ್ಬಯ ದತಿಂಶವನುೀ ರಿೋಕ್ಷಿಸಿತು ಭತುಿ ಪಲನುಬವಿ ರೆೈತರೆ ಡರ್ೆ ಭತುಿ
ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಜರಿಗೆ ಳಿಸಿದ ಆಲಖೆಮ ಄ಧಿಕರಿಖಳೆೄ ಡರ್ೆ ಸಂದ್ತಮಔ ಚ್ಚ್ೆಾಖಳನುೀ ನಡೆಸಿ ಇ
ವಯದ್ಧಮನುೀ ನಿಖದ್ಧಡಿಸಿದ ಄ವಧಿಮಲ್ಲಿ ತಯರಿಸಿದ್ೆ.
ಮಡಿದ ವಿೋಕ್ಷ್ಣೆಖಳು ಭತುಿ ಚ್ಚತ್ತರಸಿದ ತ್ತೋಮಾನಖಳನುೀ ಭಧಯ ಄ವಧಿಮ ತ್ತದುಾಡಿಗಗಿ
ಚ್ಚ್ೆಾಮ ವಿಷಮಖಳಗಿ ಯ ಗೆ ಳಿಸಲಯಿತು. ಶಫಯಸುಾಖಳನುೀ ಭ ಯು ವಖಾಖಳಲ್ಲಿ, ಄ಲುವಧಿ,
ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿ ಭತುಿ ನಿೋತ್ತ ಫದಲವಣೆಖಳು ಄ಖತಯದ ಶಫಯಸುಾಖಳು, ನಿೋಡಲಗಿದ್ೆ.

1. ಅಲ್ವಧಿಯ ಕಯಯಸಧ್ಯ ಶಿಪರಸುುಗಳು
ಅ. ಸಮರ್ಥಯಯದ ಅಭಿವೃದಧ:
ಫಹುತೆೋಔ ಪಲನುಬವಿ ರೆೈತಯು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ಕೆೈಗೆತ್ತಿಕೆ ಳುುವ ಭುಂಚ್ೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು,
ಬ್ೆಳೆಮ ನಿವಾಹಣೆ, ಬ್ೆಳೆಮ ಅಯೆೆ ಭುಂತದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಸಂಫಂಧಟು ವಿಷಮಖಳ ಫಗೆೆ ಯವುದ್ೆೋ
ಓಚ್ರಿಔ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮನುೀ ಡೆಮಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಎಲಿ ಄ಂಶಖಳ ಫಗೆೆ ಭುಂಚ್ಚತಗಿ ಸಭಖರ
ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ ಄ವಶಯಔತೆಮನುೀ ರೆೈತಯು ಄ಭಿಪ್ರಮಟುಯು.

ಶಿಪರಸುುಗಳು:
i.

ಷಭಥಯಾದ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮಲ್ಲಿ ಄ಪ್ೆೋಕ್ಷಿತ ಭಟುವನುೀ ಷಧಿಸಲ್ು, ಂದು ಸಭಖರ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ
ಕಮಾಔರಭದ ವಿವಯಟ್ಟುಮನುೀ ತಯರಿಸಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ ರಜ್ಯ ಔೃಷಿ ವಿಶವವಿದ್ಯನಿಲ್ಮಖಳು,
ಭಯತ್ತೋಮ ಔೃಷಿ ಄ನುಸಂಧನ ರಿಷತ್ ಸಂಷೆೆಖಳು, ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ ಭತುಿ ಮನಯತೆ
ಡೆದ ಖಸಗಿ ಸಂಷೆೆಖಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿಸಬ್ೆೋಔು.

ii.

ರೆೈತಯ ತಯಬ್ೆೋತ್ತ ಄ಖತಯತೆಖಳು ಂದು ನಿಯಂತಯ ರಕ್ರರಯೆಯಗಿಯಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮು
ಪಲನುಬವಿಮು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ು ಄ಹಾತೆ ಡೆಮಲ್ು ೂವಾ
಄ವಶಯಔವರ್ೀಗಿ ಮಡಬ್ೆೋಔು.

iii.

ಕೆಲ್ವು ರೆೈತಯು ನಿಯಂತಯಗಿ ಸೆಚ್ಚುನ ಈತುದಔತೆ ಭತುಿ ಅದ್ಮವನುೀ ಡೆದು ಹಣುಣಖಳು,
ುಷು ಭತುಿ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಈತುದರ್ೆಮಲ್ಲಿ ವೆರೋಷಾತೆಮ ಭ ಲ್ಖಳಗಿದ್ಾರೆ. ಆಂತಹ ರೆೈತಯ
ಗಟಔಖಳನುೀ “ಔಲ್ಲಕ ಕೆೋಂದರ”ಖಳರ್ೀಗಿ ಖುಯುತ್ತಸಿ ಸೆ ಸ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ

ಈತುದರ್ೆಮ

ತಂತ್ತರಔತೆಮನುೀ

ನಿಯಂತಯತೆಮ

ಸವಮಂ ಔಲ್ಲಕೆಯಿಂದ

ನಿವಾಹಣೆಗೆ
ಭತುಿ

ಬ್ೆೋಕದ

ತಯಬ್ೆೋತ್ತಯಿಂದ

ಕೌಶಲ್ಯಖಳನುೀ
ಡೆಮಲ್ು

ಭತುಿ

಄ನುಔ ಲ್

ಔಲ್ಲುಸಬ್ೆೋಔು.
iv.

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ವೆೋ. 10 ಯಷುು ಅಮವಯಮವನುೀ ಷಭಥಯಾದ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಮಡಬ್ೆೋಔು, ಇ
ಗಟಔವು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಧೆಯೋಮಖಳನುೀ ಫಹಳಷುು ಭಟ್ಟುಗೆ ಷಧಿಸಲ್ು ನಿಷೆಷಿಾಸಫಲ್ಿದ್ಾದಾರಿಂದ,
ನಿಯೋಜಿಸಬ್ೆೋಔು.

ಆ. ಫಲ್ನುಭವಿಯ ಆಯ್ಕೆ
ಪಲನುಬವಿಮ ಇಗಿರ್ೆ ಅಯೆೆ ದಿತ್ತಮು ವಯವಸಿೆತಗಿಲ್ಿ. ಫಹಳಷುು ಸಭಮ ಄ದು ನಿಧಿಮ
ಲ್ಬಯತೆಮನುೀ ಄ವಲ್ಂಬಿಸುತಿದ್ೆ. ಪಲನುಬವಿಖಳ ಅಯೆೆಮಲ್ಲಿ ಸಂಭವಯ ಸಭಷೆಯಖಳನುೀ ತಪಿುಸಲ್ು ಭತುಿ
ಪಲನುಬವಿಖಳ ಄ಲ್ಬಯತೆಮ ಕಯಣದ್ಧಂದ ನಿಧಿ ನಷುಖುವ ರಮದವನುೀ ತಪಿುಸಲ್ು, ಪಲನುಬವಿಖಳ
ಟ್ಟುಮನುೀ ೂವಾಭವಿಯಗಿ ತಯರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯವುದ್ೆೋ ಖಂಭಿೋಯ ಚ್ಚಂತರ್ೆಮನುೀ ಮಡಿಲ್ಿ.

ಶಿಪರಸುುಗಳು:
i.

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ

ಆಲಖೆಮು

ಸಸಮಧನದ

ಸವಲ್ತುಿಖಳನುೀ

ಡೆಮಲ್ು

ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ

ಪಲನುಬವಿಖಳಿಂದ ೂವಾಭವಿಯಗಿ ಄ಜಿಾಖಳನುೀ ಡೆಮಲ್ು ಄ಖತಯದ ವಿಧನ ಭತುಿ
ಅಔೃತ್ತಮ ವಿರ್ಯಸವನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಿಸಲ್ು ಸ ಔಿ ಔರಭವನುೀ ಅಯಂಭಿಸಬ್ೆೋಔು.
ii.

ವಷಾದ ಪ್ರಯಂಬದಲ್ಲಿಯೆೋ ತಲ್ ಿಔು/ ಜ್ಲೆಿ ಭಟುಖಳಲ್ಲಿ ಂದು ಜೆಯೋಷಾತ ಟ್ಟುಮನುೀ
ತಯರಿಸಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ ಸಿದಿಗಿರಿಸಬ್ೆೋಔು.

iii.

ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ

ಪಲನುಬವಿಖಳ

ಜ್ಞನಕೆಗಿ

ಸೆಚ್ಚುನ

ರಚ್ಯವನುೀ

ಕೆ ಡುವ

ಔರಭವನುೀ

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಬ್ೆೋಔು.
iv.

಄ಜಿಾಖಳ ಅನ್ ಲೆೈನ್ ರ್ೆ ೋಂದಣಿಮನುೀ ಎಲಿ ನಿಖರಹಖಳು ಭತುಿ ಸಭತೆ ೋಲ್ನಖಳೆೄ ಂದ್ಧಗೆ
ರಿಚ್ಯಿಸಫಹುದು.

v.

ಹಿಂದ್ಧನ ವಷಾ ಭಂಜ್ ಯು ಅಖದ ಄ಜಿಾಖಳನುೀ, ಯವುದ್ದಯ ಆದಾರೆ, ಄ವನುೀ ಭುಂದ್ಧನ ವಷಾ
ಭಂಜ್ ರತ್ತಗೆ ರಿಖಣಿಸಫಹುದು.

ಇ. ಅತಿ ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿಗಳಿಗಗಿ ಗುಾಂಪ್ು ಪ್ರಸತವ
i.

ಭಂಡಯ, ಮೆೈಸ ಯು, ಸಸನ ಭತುಿ ದ್ವಣಗೆರೆಮಂತಹ ನಿೋರವರಿ ಷೌಲ್ಬಯವಿಯುವ ಜಿಲೆಿಖಳು
ಫಹು

ಸಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ

ಸಣಣ

ಹಿಡುವಳಿಖಳನುೀ

ಸೆ ಂದ್ಧೆ.

ಆಲ್ಲಿ

ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆ

ಅಧರಿತ

ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಮನುೀ, ಎಲಿ ಸಯಂಜಭು ವಯವಷೆೆಖಳನುೀ ಏಾಡಿಸಿ ಂದ್ೆೋ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಄ಥ
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ಶಿಪರಸುುಗಳು

ಹಳಿುಖಳ ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಂದು ರಯೋಗತಮಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಯ ಪಿಸಲ್ು
ಸಲ್ಸೆಮಡಲಗಿದ್ೆ.
ii.

ಆದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ, ಸವಳು ಭತುಿ ಕ್ಯ ಭಣಿಣನಂತಹ ಸಭಷಯತಮಔ ಭಣುಣಖಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ
ಎತಿಯದ ಔೃಷಿಮಂತಹ ಭಣುಣಯಹಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ ರಮತ್ತೀಸಲ್ು ರಯೋಗತಮಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು
಄ವಶಯಔ.

iii.

ಕೆ ರ್ೆಮಲ್ಲಿ, ಸುಯಂಖ ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞನಖಳು ಄ಲುವಧಿಮ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ಭತುಿ ಄ಲುವಧಿ
ುಷುಖಳ ಭತುಿ ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಖಳ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆಗೆ ಸೆಚ್ುು ಸ ಔಿೆಂದು ಕಣುತಿೆ.

iv.

ಆದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ, ಸಣಣ ರೆೈತರಿಗೆ ಸ ಔಿದ ಖಟ್ಟುಭುಟುದ, ಕೆೈಗೆಟುಔುವ ದಯದ ನಿಶುತ ಷೌಯ ಹಸಿಯು
ಭರ್ೆಖಳು/ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಖಳು ಆೆ. ಆವುಖಳನುೀ ರಯೋಗತಮಔಗಿ ರಮತ್ತೀಸಫಹುದು.

ಈ. ಫೆಳೆಗಳು ಮತ್ುತ ವಯವಸಯ ಕರಮಗಳು
ಭುಔಿ ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಮುವ ಫಹಳಷುು ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ ವಯವಷಮ ಭತುಿ ನಿವಾಹಣೆ
಄ಂಶಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡ ಬ್ೆೋಷಮ ಔರಭಖಳು ಲ್ಬಯವಿೆ. ಅದರೆ, ದುಯದೃಷುವವತ್, ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ
ಬ್ೆಳೆಖಳ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಇ ರಿೋತ್ತಮ ವಿವಯದ ಶಶಾಚ್ಯಖಳು ಲ್ಬಯವಿಲ್ಿ. ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ತಂತ್ತರಔ
ಮಹಿತ್ತಮ ಕೆ ಯತೆ, ತಳಿಮ ಅಯೆೆ, ಬ್ೆಳೆಮುವ ಮಧಯಭ, ನಿೋರವರಿ ೆೋಳಟ್ಟು, ಪ್ೋಷಕಂಶ, ಕ್ರೋಟ
ಭತುಿ ರೆ ೋಖಖಳ ನಿವಾಹಣೆ ಭತುಿ ಕೆ ಯಿೋತಿಯ ನಿವಾಹಣೆಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡ ವಿರ್ಯಸದ ಄ಂಶಖಳ
ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ನುಶಾನದ ಮೆೋಲೆ ರತ್ತಔ ಲ್ ರಿಣಭ ಬಿೋಯುತಿದ್ೆ. ಪಲನುಬವಿ ಸಖ
ರೆೈತಯು ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಂದು ಸಭಖರ ಬ್ೆಳೆ ಈತುದರ್ೆ ಮಯನುಮಲ್ ಆಯಬ್ೆೋಕೆಂದು
ಆಚ್ೆುಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದ್ಾರೆ.

ಶಿಪರಸುುಗಳು:
i.

ರಜ್ಯ ಔೃಷಿ ವಿಶವವಿದ್ಯನಿಲ್ಮಖಳು ಭತುಿ ಭಯತ್ತೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಸಂವೆೃೋಧರ್ೆ ಸಂಷೆೆ ಎಲಿ
ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಸ ಔಿದ ಭತುಿ ಲಬದ್ಮಔದ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ
ಖುಯುತ್ತಸಬ್ೆೋಔು ಎಂದು ಶಫಯಸುಾ ಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಅದರೆ, ಇಖ ಬ್ೆಳೆಮುತ್ತಿಯುವ ಕಯಪಿಾಔಂ,
ಜ್ಬ್ೆಾರ,

ಖುಲಬಿ,

ಮೆಣಸಿನಕಯಿ,

ಕರ್ೆೋಾಷನ್,

ಸಿುರ್ಚ್

ಭತುಿ

ಟೆ ಮಯಟೆ

ಭತುಿ

ಹ ಕೆ ೋಸುಖಳನುೀ

ಷೌತೆಯಂದ್ಧಗೆ
ಸಹ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಎಲೆಕೆ ೋಸು,
ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ

ಪ್ರೋತಾಹಿಸಫಹುದು.
ii.

ಔೃಷಿ/ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ವಿಶವವಿದ್ಯನಿಲ್ಮಖಳು, ಭಯತ್ತೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಸಂವೆೃೋಧರ್ೆ ಸಂಷೆೆ
ಖಳಿಂದ ತಜ್ಞಯು ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಆಲಖೆ ಄ಧಿಕರಿಖಳ ಂದು ತಜ್ಞ ಸಮಿತ್ತಮನುೀ ಎಲಿ
಄ಂಶಖಳನುೀ ಳಗೆ ಂಡಿಯುವ ಸಭಖರ ಬ್ೆಳೆ ವಯವಷಮ ಮಯನುಮಲ್ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಗಗಿ ಯಚ್ಚಸಲ್ು
ಶಫಯಸುಾ ಮಡಲಗಿದ್ೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

iii.

ಎಯಡರ್ೆಮದ್ಗಿ, ಬ್ೆಳೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಔ ಡಿದ ಂದು ತಂತ್ತರಔ ಗಟಔವನುೀ ರೆೈತರಿಗೆ ವಿವೆೋಷ
ಕಮಾಕ್ೆೋತರ ತಂತ್ತರಔ ರಿಣತ್ತಮನುೀ ನಿೋಡಲ್ು ಯಚ್ಚಸಬ್ೆೋಔು. ಇ ತಂತ್ತರಔ ಗಟಔವನುೀ ಎಯಡು
ಔಡೆ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಭತುಿ ಬ್ೆಳಗವಿಮಲ್ಲಿ ರೆೈತಯ ಄ಖತಯತೆಖಳನುೀ ೂರೆೈಸಲ್ು ತೆರೆಮಬ್ೆೋಔು. ಇ
ಷೆರ್ೆಮು ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಜರಿಮನುೀ ಭತುಿ ರಿವಿೋಕ್ಷ್ಣೆಮನುೀ ರಿಣಭಕರಿ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ
ಮಡಲ್ು ಫಹಳಷುು ಸಹಕರಿಯಖುತಿದ್ೆ.

iv.

ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆ ಄ಥ ಖಸಗಿ ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಯುವ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮ ಫಗೆೆ ವಿವೆೋಷ
ಜ್ಞನವಿಯುವ ಲ್ಬಯ ರಿಣತಯ ಂದು ಖುಂನುೀ ಟ್ಟುಮಡಿ, ಇ ರಿೋತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಯಯ ೆಚ್ುವನುೀ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಷಭಥಯಾ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮ ಄ಂಶದ ಭಖವರ್ೀಗಿ ಮಡಿಯುವ ಔರ್ಾಟಔ ಸಲ್ು
ಫೆಡರೆೋಷನ್ ನ ಮದರಿಮಂತೆ, ರೆೈತರಿಗೆ ಬ್ೆೋಕದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಸ ಷೆೋೆಮನುೀ
ದಗಿಸಬ್ೆೋಔು.

2. ದೀರ್ಘಯವಧಿಯ ಕಯಯಸಧ್ಯ ಶಿಪರಸುುಗಳು
ಅ. ಸಾಂರಚನೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಸಮಸೆಯಗಳು
ಎಲಿ ಈಔರಭಖಳಲ್ ಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ಗಳಿಮಂದ ಸನಿಯಗಿದಾನುೀ (ಸುಮಯು ವೆೋ. 34)
ಖಭನಿಸಲಯಿತು. ಆದು ಫಹಳಷುು ಭಟ್ಟುಗೆ ಸಂಯಚ್ರ್ ಮನದಂಡಖಳ ರಕಯ ಄ನುಸಯಣೆ ಮಡದ್ೆೋ
ಆಯುವುದರಿಂದ ಅಗಿದುಾ. ಆದರಿಂದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು ದುಫಾಲ್ಗಿ ಸನಿಗೆ ಳಗಖುತಿೆ. ಕೆಲ್ವು
ಸಂದಬಾಖಳಲ್ಲಿ ಆದು ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಕೆೈಬಿಡಲ್ು ಭತುಿ ಔೃಷಿಮನುೀ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ು ಕಯಣಯಿತು. ಆದು
ಅರ್ಥಾಔ ನಷುವಂದ್ೆೋ ಄ಲ್ಿದ್ೆ ಜ್ನಯ ಹಣದ ಄ದಕ್ಷ್ ಫಳಕೆಗೆ ಕಯಣಯಿತು. ಅದಾರಿಂದ, ಸನಿಮುಂಟದ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ದುಯಸಿಿ ಮಡುವ ತಕ್ಷ್ಣದ ಄ವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ.

ಶಿಪರಸುುಗಳು:
i.

ಎಲಿ ಸನಿಗೆ ಳಗದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಖುಯುತ್ತಸಿ ಄ವುಖಳ ಪ್ಿಸಿುಕ್ ಭತುಿ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ
ಫದಲಯಿಸಲ್ು ಅರ್ಥಾಔ ಸಸಮವನುೀ ದ್ೆ ಯಕ್ರಸಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ ಄ವುಖಳನುೀ ಕ್ರರಯತಮಔಗಿ
ಮಡಬ್ೆೋಔು.

ii.

ವಿವಿಧ ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮಖಳಿಗೆ ಸ ಔಿದ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ವಿರ್ಯಸ, ವಿವೆೋಷಣಖಳನುೀ
ೆಚ್ುದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ ಸಿದಿಡಿಸಬ್ೆೋಔು. ಇ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ, ಭಯತ್ತೋಮ ವಿಜ್ಞನ ಸಂಷೆೆ/ ಭಯತ್ತೋಮ
ತಂತರಜ್ಞನ ಸಂಷೆೆಖಳಲ್ಲಿ ಆಯುವ”ನಿುಣಯ ಷೆೋೆಖಳ” ಲಬ ಡೆಮಬ್ೆೋಔು. ಆದು ಆಲ್ಲಿಮವರೆಗೆ
ಖಭನಿಸಿದ ಎಲಿ ನ ಯನತೆಖಳನುೀ ತಪಿುಸಲ್ು ಷಧಯಖುತಿದ್ೆ.

ಆ. ಭಯಟ ಸಮಸೆಯಗಳು
಄ರ್ೆೋಔ ಪಲನುಬವಿಖಳು ಈತುನೀಖಳನುೀ ಮರಟಮಡಲ್ು ಔಷುಟುಯು (ವಿವೆೋಷಗಿ
ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಸಣಣ ವಿಸಿಿೋಣಾವಿಯುವವಯು ಭತುಿ ಳ ರದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಷೆಪಿತಗಿಯುವ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳು) ಭತುಿ
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ಔರ್ಾಟಔ ಸಲ್ು ಫೆಡರೆೋಷನ್ ನಂತಹ ಮರಟದ ಮದರಿಮನುೀ ಆಚ್ೆುಟುಯು. ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಯಿಂದ
ಫಂದ ಈತುನೀಖಳ ಮರಟಕೆೆ ಸಂಗಟ್ಟತ ಮಯುಔಟೆು ಜಲ್ ಆಲ್ಿೆಂದು ಇ ರಿಸಿೆಯಿಮು ಸ ಚ್ಚಸಿತು.

ಶಿಪರಸುುಗಳು:
ಸಂಯಕ್ಷಿತ

ಔೃಷಿಗೆ

ಯೋಖಯದ

ರದ್ೆೋಶವನುೀ

ಖುಯುತ್ತಸಿ

ಭತುಿ

ಸಿವೋಔರಿಸಿ

ಭತುಿ

ಪಲನುಬವಿಖಳ ಖುಂು ಸಭ ಹಖಳಲ್ಲಿ ಆಯುವಂತೆ (ಚ್ದುರಿದಂತೆ ಄ಲ್ಿ) ಭತುಿ ಸಭಖರ ಸಭ ಹ ಮರಟ
ವಯವಷೆೆ ಄ಥ ರೆೈತ ಈತುದಔಯ ಸಂಷೆೆ ಄ಥ ಔರ್ಾಟಔ ಸಲ್ು ಫೆಡರೆೋಷನ್ ಮದರಿಮ ಸಂಖರಹಣೆ,
ಸಂಸೆಯಣೆ

ಭತುಿ

ಮರಟ

ವಯವಷೆೆಮನುೀ

ದ್ೆ ಯಕ್ರಸುವಂತೆ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ

಄ನುಶಾನವನುೀ

ವಿರ್ಯಸಗೆ ಳಿಸಬ್ೆೋಔು.
಄ದಿರಿಂದ ಆಲ್ಲಿ, ಕ್ರರಯತಮಔ ಮರಟ ಮದರಿಮನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಡಿಸಲ್ು, ಸಂಫಂಧಟು
ಸಂಷೆೆಖಳಿಂದ ಡೆದ ತಜ್ಞಯ ಸಮಿತ್ತಮನುೀ ಯಚ್ಚಸಿ ಭತುಿ ಮದರಿಮನುೀ ಅದಯತೆಮ

ಮೆೋರೆಗೆ

ಜರಿಮಡಬ್ೆೋಔು.

3. ನಿೀತಿಯ ಬದಲ್ವಣೆ ಅಗತ್ಯರ್ದ ಶಿಪರಸುುಗಳು
಄. ಬ ಮಿಮನುೀ ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಖುತ್ತಿಗೆ ಡೆದ ಪಲನುಬವಿಖಳಿಗೆ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ವಿಸಿರಿಸುವ ವಿಷಮವು
ರಭುಕ ವಿಷಮಗಿ ಸೆ ಯಸೆ ಮಿಮದ್ೆ. ಔರ್ಾಟಔ ರಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ

ಸುಧಯಣ ಕಯೆಾಮು ಔೃಷಿಮ

ಈದ್ೆಾೋಶಕೆಗಿ ಬ ಮಿಮನುೀ ಖುತ್ತಿಗೆಗೆ ಡೆಮುವ ಄ವಕಶವನುೀ ಕೆ ಡುವುದ್ಧಲ್ಿ ಭತುಿ ಄ಸಿಿತವದಲ್ಲಿಯುವ
ಕಮಾವಿಧನಖಳು ಔ ಡ ಸಭಮ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುತಿೆ.
ಆದು

಄ರ್ೆೋಔ

ಕಯಣಕೆಗಿ

ಖುತ್ತಿಗೆಗೆ

ಡೆದ

ಬ ಮಿಮಲ್ಲಿ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ

಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡಿಯುವ ರೆೈತರಿಗೆ ರತ್ತಔ ಲ್ ರಿಣಭ ಬಿೋಯುತಿದ್ೆ. ಔಂನಿಖಳು

ಔೃಷಿಮನುೀ

ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮನುೀ

಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡು ಯಫ್ರಿಗಗಿ ತಭಮದ್ೆೋ ಅದ ಬ್ರಂರ್ಡ ಸೆ ಂದಲ್ು ತೆ ಂದರೆಯಖುತಿದ್ೆ.
ಜೆ ತೆಗೆ, ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆ ನಿಮಾಣದ ಭತುಿ ಆತರೆ ಹ ಡಿಕೆಖಳ ೆಚ್ು ಄ಧಿಔ.
ಅದಾರಿಂದ, ರೆೈತರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಔ ಸಂಷೆೆಖಳ ಭ ಲ್ಔ ನಿಧಿಮನುೀ ಸಂಖರಹಿಸುವುದು ಔಷುಖುತಿದ್ೆ ಭತುಿ ಄ರ್ೆೋಔ
ಬ್ರಿ ಄ವಯು ಖಸಗಿ ಷಲ್ಕೆೆ ಮರೆಸೆ ೋಖುತಿರೆ. ಅದಾರಿಂದ ಶಫಯಸುಾಖಳು

ಶಿಪರಸುುಗಳು
i.

ಔೃಷಿ/ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಈದ್ೆಾೋಶಕೆಗಿ ಬ ಮಿಮನುೀ ದ್ಧೋರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಖುತ್ತಿಗೆಗೆ ನಿೋಡುವುದನುೀ ಸುಲ್ಬ
ರಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಄ನುಔ ಲ್ಮಡಿಕೆ ಡಲ್ು, ಈನೀತ ತಂತರ ಔೃಷಿ ದಿತ್ತಖಳು/ ಸೆಚ್ುು ಹ ಡಿಕೆ
ಬ್ೆೋಕ್ರಯುವ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಗೆ, ಬ

ಸುಧಯಣ ಕಯೆಾಗೆ ತ್ತದುಾಡಿ ತಯಬ್ೆೋಔು. ಆದು ಇ

ವಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಖಸಗಿ ಹ ಡಿಕೆಖಳನುೀ ಭತುಿ ಈತುದಔತೆಮನುೀ ಸೆಚ್ಚುಸುತಿದ್ೆ.
ii.

ಸಸಮಧನದ ವಿತಯಣೆ ವಯವಷೆೆಮನುೀ ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಬ್ೆ ೋರ್ಡಾ ಮದರಿಮಂತೆ
ಮಡುವುದು ಸ ಔಿ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

iii.

ಬ್ಯಂಕ್

ಷಲ್ದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ

ಅದರೆ

ಕಮಾಖತಗೆ ಳಿಸಿದ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಿಗೆ

ಯೋಜ್ರ್ೆಮ

ಸಸಮಧನವನುೀ

ಡೆಮದ್ೆ

ರೆೈತಯು

ಫಡಿಡಮ ಸಸಮದರವಯವನುೀ (interest subvention)

ರಿಖಣಿಸಫಹುದು.
iv.

ಭಳೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಮುಿ

ದಿತ್ತ ಭತುಿ ವಿದುಯತ್ ಸಭಷೆಯಯಿಂದ ಪ್ರಖಲ್ು ಷೌಯ ವಿದುಯತ್

ಈತುದರ್ ಗಟಔಖಳ ಷೆರ್ೆಮನುೀ ಯೋಜ್ರ್ೆಮ ಭಖವರ್ೀಗಿ ಮಡಬ್ೆೋಔು ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆ
ಭತುಿ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಬಿಟುು ಈಳಿದ ಹ ಡಿಕೆಖಳನ ೀ ಪ್ರೋತಾಹ ಧನ
ನಿೋಡುವುದಕೆೆ ರಿಖಣಿಸಬ್ೆೋಔು.

ಆ. ಇತ್ರ ಯೀಜನೆಗಳ ಒಗೂೂಡಿಸುವಿಕೆ
ಭಯತ ಸಕಾಯ ಭತುಿ ರಜ್ಯ ಸಕಾಯ ಔೃಷಿ ಭತುಿ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಯು
ವಷಾಖಳಿಂದ ಄ರ್ೆೋಔ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಅಯಂಭಿಸಿೆ. ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿಮ ಖುರಿಮುಔಿ ಅಸಕ್ರಿಮು
ಆತ್ತಿೋಚ್ಚನ ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ ಮತರ ಔಂಡುಫಂದ್ಧದ್ೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಖಖಳು ಸೆ ಯಡಿಸಿದ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಧೆಯೋಮಖಳು
ಭತುಿ

ಮಖಾದಶಾನಖಳಲ್ಲಿ ಫಹಳ ವಯತಯಸಖಳು ಔಂಡುಫಂದು ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಸಲದ

಄ಂಖಳಟ್ಟುಖಳು / ನಿಮತಂಔಖಳು ರೆೈತಯ ಭಟುದಲ್ಲಿ ಄ರ್ೆೋಔ ೆೋಳೆ ಗೆ ಂದಲ್ವನುೀ ಈಂಟುಮಡಿೆ
ಭತುಿ ಟ್ಟೋಕೆಗೆ ಖುರಿಯಗಿೆ. ಆದು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳ ಄ನುಶಾನವನ ೀ ತೆ ಂದರೆಗಿೋಡುಮಡಿದ್ೆ.
ವಿವಲ್ ಈದ್ೆಾೋಶಖಳನುೀ ಷಧಿಸಲ್ು ಫಹುಸಂಖೆಯಮ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ನಿಖದ್ಧತ ಖುರಿಮನುೀ
ಷಧಿಸಲ್ು ಯವುದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತಮಲ್ಲಿ ಸಸಮಮಡುವುದ್ಧಲ್ಿ. ಇ ದ್ಧವೆಮಲ್ಲಿ, ಮಖಾದಶಾನಖಳನುೀ/
ವಿಧನಖಳನುೀ ಸಯಳಿೋಔರಿಸುವ ಭತುಿ ೆಚ್ು ಮನದಂಡಖಳನುೀ ತಔಾಫದಿಗೆ ಳಿಸುವ ಄ವಶಯಔತೆಯಿದ್ೆ.
ಅದಾರಿಂದ, ಄ಸಿಿತವದಲ್ಲಿಯುವ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಭತುಿ ಄ವುಖಳ ಄ಂಶಖಳನುೀ ವಿಲ್ಲೋನಗೆ ಳಿಸಿ
ಔರ್ಾಟಔದಲ್ಲಿ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿಗೆ ಪ್ರಧನಯತೆ ಕೆ ಡುವ ಂದು ಸಭಖರ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಯ ಪಿಸಲ್ು ಶಫಯಸುಾ ಮಡಲಗಿದ್ೆ. ಆದನುೀ ಷಧಿಸಲ್ು, ಸಧಯದಲ್ಲಿ ಜರಿಮಲ್ಲಿಯುವ
ಎಲಿ ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳನುೀ ಄ಬಯಸಿಸಲ್ು ಭತುಿ ಄ವುಖಳ ಄ಂಶಖಳನುೀ ವಿಲ್ಲೋನಗೆ ಳಿಸಿ ಸಭಖರ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ
ಜರಿಮಡಲ್ು ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಲಖೆಖಳು ಭತುಿ ಆತಯ ಪ್ಲ್ುದ್ಯರಿಂದ ಂದು ರಿಣತಯ ತಂಡವನುೀ
ಯಚ್ಚಸಲ್ು ಶಫಯಸುಾಮಡಲಗಿದ್ೆ.
ಔೃಷಿ ತಂತರಜ್ಞಯ ಸಂಷೆೆಮ ತಂತ್ತರಔ ತಂಡವು ಯೋಜ್ರ್ೆಖಳು ಗರಮಿೋಣ ಅರ್ಥಾಔತೆಮನುೀ
ಭುನೀಡೆಸಲ್ು ಫಹಳ ಭುಕಯ ಎಂದು ಫಲ್ಗಿ ಄ಭಿಪ್ರಮಡುತಿದ್ೆ ಭತುಿ ಆವುಖಳನುೀ ಄ಖತಯ ಭಧಯ
ಕಲ್ಲೋನ ತ್ತದುಾಡಿಯಂದ್ಧಗೆ ಭುಂದುವರೆಸಲ್ು ವಯದ್ಧಮಲ್ಲಿ ಶಫಯಸುಾ ಮಡಿದ್ೆ.
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1. ಄ತ್ತಸಣಣ ಗಟಔ – NVPTS – NHM-2012-13
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ವಂತೆೋಗೌಡ

ವಿಳಸ

ಸೆೋಾ ನಂ. 98/2
ಗರಭ: ರಮೆೋನಹಳಿಿ
ತಲ್ ಿಔು: ಬ್ೆೋಲ್ ಯು
ಜಿಲೆಿ: ಸಸನ

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ದಕ್ಷಿಣ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ಷಮನಯ
ಸಣಣ ರೆೈತ- 3 ಎಔರೆ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಗಯ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

NHM – NVPTS – ಸುಯಂಖ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

525 ಚ್.ಮಿೋ. Single Span 8M X 65M

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .3.39 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 645/ಚ್. ಮಿೋ.)

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಯ .. 1.70 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ .. 1.69 ಲ್ಕ್ಷ್ (Rs. 321/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ .. 0.56/- ಲ್ಕ್ಷ್ ವಷಾಕೆೆ (ಹ ಡಿಕೆಮ 33%) (ಯ .
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)

106/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಷಲ್ಲವಯ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆ ಭತುಿ ಕೆ ತಿಂಫರಿ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

2

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ .. 1.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಷಲ್ಲವಮ ಬಿೋಜ್ ಯ .40000/- +
ಕೆ ತಿಂಫರಿ ಯ . 60,000/-)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ .. 0.20 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಷಲ್ಲವಯ ಖುತ್ತಿಗೆ ಈತುದರ್ೆ -10
ಕ್ರ. ಗರಂ) + ಕೆ ತಿಂಫರಿ ಷೆ ುು ಮಯುಔಟೆುಗೆ
ಸವಂತ)

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ .. 0.80 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 150/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

47
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
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ವಂತೆೋಗೌಡಯು 525 ಚ್. ಮಿೋ. ವಿಸಿಿೋಣಾದ 8 ಮಿೋ. ವಿಷಿಯದ ಸುಯಂಖ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮನುೀ ಸೆ ಂದ್ಧದ್ಾರೆ.
಄ದನುೀ ಄ವಯು ರ್ಭಧರಿ ಔಂನಿ, ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಆವರಿಂದ ಷಲ್ಡೆದು ಷಲ್ಲವಯ ಬಿೋಜೆ ೋತುದರ್ೆಮ
ುಂದವನುೀ ಮಡಿಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ. ುಂದದ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ವಯು 525 ಚ್. ಮಿೋ. ವಿಸಿಿೋಣಾದ್ಧಂದ 10 ಕ್ರ. ಗರಂ
ಬಿೋಜ್ವನುೀಈತುದ್ಧಸಿ ೂರೆೈಕೆಮಡುತಿರೆ. ಔಂನಿಮು ಷಲ್ದ ಄ಸಲ್ು ಭತುಿ ಫಡಿಡಮನುೀ ಹಿಡಿದು
ಈಳಿದ ಹಣವನುೀ ಄ವರಿಗೆ ಪ್ವತ್ತಸುತಿದ್ೆ.

ಯವುದ್ೆೋ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ವನುೀ ಡೆದ್ಧಲ್ಿ. ಬ್ೆೋಸಿಗೆ

ತ್ತಂಖಳುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಯಕರಿಖಳನುೀ, ವಿವೆೋಷಗಿ ಕೆ ತಿಂಫರಿಮನುೀ ಬ್ೆಳೆದು ಷಔಷುು ಲಬ ಖಳಿಸುತಿರೆ.
ವಷಾದಲ್ಲಿ ಭ ಯು ಄ಲುವಧಿ ಬ್ೆಳೆಖಳನುೀ ಬ್ೆಳೆದ ಭತುಿ ಲಬ ಖಳಿಸಿದ ನಿದಶಾನಖಳಿೆ.
಄ವಯು ಹನಿ ನಿೋರವರಿಮನುೀ ಄ಳವಡಿಸಿದ್ಾರೆ ಭತುಿ ಮಂತ್ತರೋಔೃತ ಷೆರೋಮರ್ ನುೀ ಹನಿ ನಿೋರವರಿಗೆ ಸಯಳ
ಜ್ಂಟ್ಟಮನುೀ ಜೆ ೋಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಗೆೋಷನ್ ಗಟಔಗಿ ಈಯೋಗಿಸುತಿರೆ. ಄ವಯು ಸುಯಂಖದ ವಿಸಿಿೋಣಾವನುೀ
ಆನ ೀ 525 ಚ್. ಮಿೋ. ಸೆಚ್ಚುಸುವ ಅಷೆಯಿಟುುಕೆ ಂಡಿದ್ಾರೆ. ಗಟಔವು ಇಖ ಅಯು ವಷಾ ಹಳೆಮದು ಭತುಿ
ಯವುದ್ೆೋ ಸನಿಗೆ ಳಗಗಿಲ್ಿ. ಪ್ಲ್ಲ ಸಳೆ ಭತುಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮು ಈತಿಭ ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಿೆ.
ಇ ರಔಯಣ ದ್ಧಂದ ಔಡಿಮೆ ೆಚ್ುದ ಸುಯಂಖಖಳು ಸಣಣ ಭತುಿ ಄ತ್ತ ಸಣಣ ರೆೈತರಿಗೆ ಔಡಿಮೆ ಄ಪ್ಮದ್ೆ ಂದ್ಧಗೆ
ಈತಿಯಖಫಹುದು.
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2. ಄ತ್ತ ಸಣಣ ಗಟಔ – NVPTS – NHM-2012-13
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ಸುರೆೋಶ್

ವಿಳಸ

ಮೆೈಸ ಯು ಬ್ೆ ೋಗದ್ಧ ಭುಕಯ ಯಷೆಿ
ಗರಭ: ವೆಟ್ಟುರ್ಮಔನಹಳಿು
ತಲ್ ಿಔು: ಯೆಲ್ಲ್
ಜಿಲೆಿ: ಮೆೈಸ ಯು

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ದಕ್ಷಿಣ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ಷಮನಯ
ಸಣಣ ರೆೈತ - 4 ಎಔರೆಖಳು

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ಸಸಯಟ್ಟಕೆ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

NHM – NVPTS - ಖಯಖಸ ಹಲ್ುಿ ಮದರಿ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

500 ಚ್. ಮಿೋ. Single Span 8M X 65M

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .3.60 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ .. 720/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಯ .. 1.80 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ .. 1.80 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 380/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ .. 0.63 ಲ್ಕ್ಷ್ per year (ಯ . 126/ ಚ್. ಮಿೋ.)
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)
ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಸಸಯಟ್ಟಕೆ (ತಯಕರಿ ಸಸಿಖಳು)

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಕಲೆ ೋಚ್ಚತ ಭತುಿ ಬ್ೆೋಡಿಕೆಗೆ ಄ನುಖುಣಗಿ

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 3.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 2.40 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಟೆ ಮಯಟೆ ಸಸಿಖಳು)

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 0.60 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 120/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

33

ಶರೋ. ಸುರೆೋಶ್ ಯವಯು ಗಟಔವನುೀ ಈಳಿಸಿಕೆ ಳುಲ್ು ಔಷುಡುತ್ತಿದ್ಾರೆ. ಄ವಯು ಯ . 1. 90 ಲ್ಕ್ಷ್ದ ಚ್ಚನೀದ
಄ಡವು ಷಲ್ವನುೀ ಡೆದ್ಧದ್ಾರೆ ಭತುಿ ಷಲ್ ಭಯುಪ್ವತ್ತ ಮಡಲಗಿಲ್ಿ. ಎಯಡು ವಷಾಖಳು ಫಯ
ಪಿೋಡಿತಗಿದಾರಿಂದ ಫಹಳ ಔಷುಔಯಗಿದಾವು ಭತುಿ ಷಔಷುು ಬ್ೆೋಡಿಕೆಯಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಇಖ ಄ವಯು ಇ
ಗಟಔದಲ್ಲಿ ಕಯಪಿಾಔಂ ಈತುದರ್ೆಮನುೀ ಮಡಲ್ು ಯೋಚ್ಚಸುತ್ತಿದ್ಾರೆ. ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮು ಄ತುಯತಿಭ
ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಿದ್ೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

3. ರಮಣಫದಿ ಗಟಔ – NVPTS – NHM 2010-11
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಭಸೆೋಶ್

ವಿಳಸ

ಸೆಾ ನಂ. 2
ಗರಭ: ಸೆ ನೀರಮನಹಳಿು
ತಲ್ ಿಔು: ರ್ೆಲ್ಭಂಖಲ್
ಜಿಲೆಿ: ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ಗರಮಿೋಣ

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ೂವಾ ಣ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ಷಮನಯ
಄ತ್ತ ಸಣಣ ರೆೈತ - 2 ಎಔರೆ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಗಯ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

NHM – NVPTS -ಖಯಖಸ ಹಲ್ುಿ ಮದರಿ

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

1500 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .14.18 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 945/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಯ . 7.10 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 7.08 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 472/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ . 2.33 ಲ್ಕ್ಷ್ /- ರತ್ತ ವಷಾ (ಯ . 156/ ಚ್.
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)

ಮಿೋ.)

ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಜ್ಬ್ೆಾರ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

1

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 10.50 ಲ್ಕ್ಷ್ (3 ಲ್ಕ್ಷ್ ುಷುಖಳು)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 5.70 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 4.80 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 320/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

67

ಆದು ಬ್ೆಂಖಳೄರಿನ ಹತ್ತಿಯವಿಯುವ ುಷು ಮಯುಔಟೆುಗೆ ರೆೋಶವಿಯುವ ಭತುಿ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆ ಂದ್ಧದ
ುಷುಖಳ ಗಟಔಕೆೆ ಂದು ಈತೃಷು ಈದ್ಹಯಣೆ. ಅದಯ , ಕೆ ಳೆಬ್ವಿಮು ವಿಪಲ್ದಾರಿಂದ ಔಳೆದ
ಎಯಡು ವಷಾಖಳಿಂದ ಗಟಔವು ಯವ ಬ್ೆಳೆಮನ ೀ ಬ್ೆಳೆಮುತ್ತಿಲ್ಿ. ಄ವಯು ಮದಲ್ ಭ ಯು ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ
ಷಔಷುು ಲಬವನುೀ ಮಡಿದ್ಾರೆ.
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4. ರಮಣಫದಿ ಗಟಔ – NVPTS – RKVY – 2012-13
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ಶವಔುಮರ್

ವಿಳಸ

ಸೆಾ ನಂ. 32
ಗರಭ: ಆರ್ಮ್ಸ ಈತಿನಹಳಿು
ತಲ್ ಿಔು: ಟ್ಟ. ನಯಸಿೋುಯ
ಜಿಲೆಿ: ಮೆೈಸ ಯು

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ದಕ್ಷಿಣ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ಷಮನಯ
ದ್ೆ ಡಡ ರೆೈತ- 5 ಎಔರೆ ನಿೋರವರಿ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ/ ರ್ಲೆ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ುಷುಔೃಷಿ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

RKVY-NVPTS – 2012-13

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

2040 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .18.05 ಲ್ಕ್ಷ್

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಯ . 9.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 9.05 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 444/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ . 3.00 ಲ್ಕ್ಷ್ ರತ್ತ ವಷಾ (ಯ . 150/ ಚ್.
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)

ಮಿೋ.)

ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಖುಲಬಿ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

1

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 14.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (5 ಟನುೀ ಈತುದರ್ೆ)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 7.50 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 6.50 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 318/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

66

ಶರೋ. ಶವಔುಮರ್ ಫಬ ಸಂನ ಮಲ್ ಶರೋಭಂತ ಭನುಷಯ. ಄ವಯು ಇ ಗಟಔವನುೀ ಸಂಸೆಯಣೆ ಷೌಲ್ಬಯ
ಭತುಿ ೂವಾ ತಂಪ್ಖುವಿಕೆಮ ಕೆ ಠಡಿಯಡರ್ೆ ಷೆಪಿಸಿದ್ಾರೆ. ಄ವಯು ಳೆುಮ ಅದ್ಮವನುೀ ವಯದ್ಧ
ಮಡಿದ್ಾರೆ, ಅದರೆ ಎಯಡರ್ೆಮ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಄ವಯ ಗಟಔದಲ್ಲಿ ನಿೋಯು ಸಹಿತ ಕಂಡದ ಸಭಷೆಯಮನುೀ
ಎದುರಿಸಿದಯು. ಄ವರಿಗೆ ಖುಲಬಿ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ತಂತ್ತರಔ ಸಲ್ಸೆಮ ಄ಖತಯವಿದ್ೆ. ಆದು ಄ವಯ ರ್ಲ್ೆರ್ೆಮ
ವಷಾಗಿದುಾ, ಄ವಯು
ಈತಿಭ

ಸಿೆತ್ತಮಲ್ಲಿದ್ೆ

ುನಃ ುನಃ ರಮತೀದ್ಧಂದ ಬ್ೆಳೆಮನುೀ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಔಲ್ಲತ್ತದ್ಾರೆ. ಗಟಔವು
ಭತುಿ

ೂಣಾಗಿ

ಕ್ರರಯತಮಔಗಿದ್ೆ.

ುಷುಖಳನುೀ

ಮೆೈಸ ಯು

ಭತುಿ

ಬ್ೆಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ಮರಟ ಮಡಲಖುತ್ತಿದ್ೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

5. ರಮಣಫದಿ ಗಟಔ – STS – RKVY – 2012-13
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ದ್ದ್ಷಸೆಬ್ ಭಔ ಬಲ್ ಸನದ್ಧ

ವಿಳಸ

ಸೆಾ ನಂ. 58
ಗರಭ: ಭಧಫರಿ
ತಲ್ ಿಔು: ಄ಥಣಿ

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ಜಿಲೆಿ: ಬ್ೆಳಗವಿ
ಈತಿಯ ಫದಲವಣೆ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ಷಮನಯ-಄ಲ್ುಸಂಖಯತ
ದ್ೆ ಡಡ ರೆೈತ- 6 ಎಔರೆ ನಿೋರವರಿ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಗಯ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

RKVY-STS – 2012-13

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

1008 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .5.62 ಲ್ಕ್ಷ್

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಯ . 2.81 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 2.81 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 280/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ . 0.93 ಲ್ಕ್ಷ್ ರತ್ತ ವಷಾ (ಯ . 93/ ಚ್.
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)

ಮಿೋ.)

ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಕಯಪಿಾಔಂ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

1

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 2.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (5 ಟನುೀ ಈತುದರ್ೆ)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 0.50 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 1.50 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 150/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

54

ಶರೋ. ಸನದ್ಧಮವರಿಗೆ ತಯಕರಿಖಳ ಮಯುಔಟೆು ಭತುಿ ಬ್ೆಲೆಮ ಫಗೆೆ ಈತಿಭ ಜ್ಞನವಿದ್ೆ. ಄ವಯು ಬ್ೆಳೆಖಳಿಗೆ
ಈತಿಭ ಬ್ೆಲೆ ಡೆಮಲ್ು ಸರಿಯಗಿ ಯೋಜ್ರ್ೆ ಮಡುತಿರೆ. ಟೆ ಮಯಟೆ

ಬ್ೆಳೆಯಿಂದ ಸಹಿತ ಄ವಯು 4

ಟನುೀ ಆಳುವರಿ ಭತುಿ ಕ್ರ. ಗರಂಗೆ ಯ . 30 ಯ ಬ್ೆಲೆಮನುೀ ಡೆಮಲ್ು ನಿವಾಹಿಸಿದ್ಾರೆ. ಄ವಯು ತಭಮ
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಯಿಂದ ರತ್ತ ವಷಾ ಔನಿಷು ಯ . 1.20 ಲ್ಕ್ಷ್ ಲಬ ಡೆಮಲ್ು ಕಚ್ಚತಡಿಸಿಕೆ ಳುುತಿರೆ.
ದ್ೆ ಡಡ ರೆೈತರ್ದಾರಿಂದ ಄ವರಿಗೆ ಹ ಡಿಕೆಮ ಄ಪ್ಮವನುೀ ತಡೆದುಕೆ ಳುುವ ಶಕ್ರಿಯಿದ್ೆ. ಗಟಔವು ರ್ಲ್ುೆ
ವಷಾ ಹಳೆಮದ್ದಯ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲಗಿದ್ೆ.
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6. ರಮಣಫದಿ ಗಟಔ – SGS – RKVY-2013-14
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ಅಮಯುಮಯ ಹಿರೆೋಭಠ

ವಿಳಸ

ಸೆಾ ನಂ. 22
ಗರಭ: ಪ್ದನಔಟ್ಟು
ತಲ್ ಿಔು: ಫದ್ಮಿ
ಜಿಲೆಿ: ಬ್ಖಲ್ಕೆ ೋಟೆ

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ಈತಿಯ ಣ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ಷಮನಯ
ಸಣಣ ರೆೈತ - 3 ಎಔರೆಖಳು

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ತಯಕರಿ ಬ್ೆಳೆಗಯ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

RKVY-SGS

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

1080 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .2.64 ಲ್ಕ್ಷ್

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಯ . 1.32 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 1.32 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 122/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ . 0.44 ಲ್ಕ್ಷ್ ರತ್ತ ವಷಾ (ಯ . 44/ ಚ್.
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)

ಮಿೋ.)

ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಕಯಪಿಾಔಂ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

1

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 1.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (5 ಟನುೀ ಈತುದರ್ೆ)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 0.25 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 0.75 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 75/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

57

ಶರೋ. ಄ಮಯುಮಯ ಹಿರೆೋಭಠ ಔಲ್ುಿ ಖ ಟದ ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆಮನುೀ ಕಯಪಿಾಔಂ ಬ್ೆಳೆಮಲ್ು ಔಟ್ಟುಸಿದ್ಾರೆ.
಄ವಯು ರತ್ತ ಗಟಔ ರದ್ೆೋಶದ್ಧಂದ ಈತಿಭ ಆಳುವರಿ ಭತುಿ ಳೆುಮ ಬ್ೆಲೆಮನ ೀ ಡೆದ್ಧದ್ಾರೆ. ಅದರೆ,
ನಿೋರಿನ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ ಇಖ ಯೋಜ್ರ್ೆಮನುೀ ಕೆೈಬಿಟ್ಟುದ್ಾರೆ. ಄ವಯು ತಯಬ್ೆೋತ್ತಮ ಕೆ ಯತೆಯಿಂದ
ನಿರಶರಗಿದ್ಾರೆ ಭತುಿ ತಭಮ ಗಟಔಕೆೆ ನಿೋರಿನ ಭ ಲ್ವನುೀ ಄ಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಿಸಲ್ು ಄ವಯು ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ
ಮಡಲ್ು ಅಖಲ್ಲಲ್ಿ. ಄ವಯು ಸಂತೆ ೋಷದ್ಧಂದ ಆದ್ಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಔಲ್ಲಿನ ಖ ಟದ ಮೌಲ್ಯ ಸೆಚ್ಚುದ್ೆ ಭತುಿ ಄ದು
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

಄ವಯ ಂದ್ಧಲೆ ಿಂದು ಕಯಣಕೆೆ ಮಡಿದ ಹ ಡಿಕೆಮನುೀ ಹಿಂಡೆಮಲ್ು ಸಸಮಮಡುತಿದ್ೆ. ಄ವರಿಗೆ
ಗಟಔವನುೀ ುನಯುತೆನ ಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಷಧಯಗಿಲ್ಿ.

7. ರಮಣಫದಿ ಗಟಔ – NVPTS – RKVY-2012- 13
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ದುಂಡು ಬಿ. ಹಂಚ್ಚಭರ್ೆ

ವಿಳಸ

ಸೆಾ ನಂ. 78
ಗರಭ: ಹಿರೆಬ್ಗೆೋಡಿ
ತಲ್ ಿಔು: ಹಿರೆಬ್ಗೆೋಡಿ
ಜಿಲೆಿ: ಬ್ೆಳಗವಿ

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ಈತಿಯ ಣ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ಷಮನಯ
ಸಣಣ ರೆೈತ - 4 ಎಔರೆ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ಸಸಯಟ್ಟಕೆ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

RKVY-NVPTS 2012-13

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

2400 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .22.44 ಲ್ಕ್ಷ್

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಯ . 11.22 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 11.22 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 466/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ . 3.70 ಲ್ಕ್ಷ್ ರತ್ತ ವಷಾ (ಯ . 154/ ಚ್.
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)

ಮಿೋ.)

ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಸಸಯಟ್ಟಕೆ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

1

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 10.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (10 ಲ್ಕ್ಷ್ ನಸಾರಿ ಗಿಡಖಳು)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 3.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 7.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 292/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

62

ಇ ಮಶಸಿವ ರೆೈತಯು ತಯಕರಿ ಸಸಿಖಳು ಭತುಿ ಿಖುೆಖಳನುೀ ಈತುದ್ಧಸುವವರಗಿದ್ಾರೆ. ಄ವಯು ಗಟಔದಲ್ಲಿ
ಲಬ ಮಡಿದ್ಾರೆ. ಇಖ ಗಟಔವನುೀ ಬ್ೆೋರೆ ಫಬ ರೆೈತನಿಗೆ ಖುತ್ತಿಗೆ ನಿೋಡಿದ್ಾರೆ. ಄ವಯು ಗಟಔದ
ವಿಸಿಿೋಣಾವನುೀ 1000 ಚ್. ಮಿೋ. ಸೆಚ್ಚುಸಿದ್ಾರೆ. ಕ್ೆೋತರ ವಿಚ್ಯಣೆಯಿಂದ ಄ವಯು ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ.ಗೆ ಯ . 650
ೆಚ್ುವನುೀ ಮಡಿದ್ಾರೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿದುಫಂದ್ಧತು ಭತುಿ ಹಿೋಗೆ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ಮೆೋಲೆ ಷಔಷುು ಹಣವನುೀ
ಈಳಿಸಿದ್ಾರೆ.
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8. ರಮಣಫದಿ ಗಟಔ – NVPTS – PRIVATE-2012- 13
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ಄ವೆೃೋಕ್ ಔುಮರ್ ರೆಡಿಡ

ವಿಳಸ

ಸೆಾ ನಂ. 41/5
ಗರಭ: ಗೆ ಟುಮಯನಹಳಿು
ತಲ್ ಿಔು: ಅರ್ೆೋಔಲ್
ಜಿಲೆಿ: ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ೂವಾ ಣ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ಷಮನಯ
ಸಣಣ ರೆೈತ- 3 ಎಔರೆ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ುಷುಔೃಷಿ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

Private-NVPTS 2012-13

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

5000 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .20.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಆಲಿ

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 20 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 400/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ . 6.6 ಲ್ಕ್ಷ್ ರತ್ತ ವಷಾ (ಯ . 132/ ಚ್. ಮಿೋ.)
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)
ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಜ್ಬ್ೆಾರ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

1

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 30.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (10 ಲ್ಕ್ಷ್ ುಷುಖಳು)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 18.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 12.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 240/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

60

ಇ ಮಶಸಿವ ರೆೈತಯು ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮನುೀ ಮೆಮ ಈಯೋಗಿಸಿದ ಷಭಗಿರಯಿಂದ ರತ್ತ ಚ್. ಮಿೋ. ಗೆ ಯ .
400 ೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಟುಸಿದಯು. ಄ವಯು ಖಸಗಿ ಭ ಲ್ದ್ಧಂದ ಷಲ್ವನುೀ ಡೆದು ಎಯಡು ವಷಾಖಳಲ್ಲಿ ಷಲ್
ಭಯುಪ್ವತ್ತ ಮಡಿದಯು ಎಯಡರ್ೆಮ ವಷಾ ಄ವಯ ಬ್ೆಳೆ ಈತುದರ್ೆ ೆಚ್ು ಯ . 7.50 ಲ್ಕ್ಷ್ಕೆೆ ಆಳಿಯಿತು
ಭತುಿ ಄ವಯ ಈತುದರ್ೆ 12 ಲ್ಕ್ಷ್ ುಷುಖಳಿಗೆ ಭತುಿ ಟುು ಅದ್ಮ ಯ . 36 ಲ್ಕ್ಷ್ಖಳಿಗೆ ಭತುಿ ನಿವವಳ
ಲಬ ಯ . 28.50 ಲ್ಕ್ಷ್ ಆತುಿ. ಄ವಯು ಗಟಔವನುೀ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿದ್ಾರೆ.
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

9. ರಮಣಫದಿ ಗಟಔ – NVPTS – ಖಸಗಿ -2012- 13
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ಶರೋನಿಸ್ ಬಿಟ್ಟ

ವಿಳಸ

ಸೆಾ ನಂ. 3
ಗರಭ: ಬ್ೆಟುಹಳಿು
ತಲ್ ಿಔು: ಸೆ ಸಕೆ ೋಟೆ
ಜಿಲೆಿ: ಬ್ೆಂಖಳೄಯು ನಖಯ

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ೂವಾ ಣ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ರಿಶಷಾ ಜತ್ತ
ಸಣಣ ರೆೈತ- 2 ಎಔರೆ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ಕಯಪಿಾಔಂ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

ಖಸಗಿ-NVPTS 2012-13

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

4000 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .24.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

ಆಲಿ

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 24 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 600/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ . 7.2 ಲ್ಕ್ಷ್ ರತ್ತ ವಷಾ (ಯ . 180/ ಚ್. ಮಿೋ.)
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)
ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಕಯಪಿಾಔಂ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

1

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 15.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (40 ಟನುೀ)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 5.00 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 10.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 250/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

42

ಇ ರೆೈತನು ರಿಶಷಾ ಜತ್ತಗೆ ಷೆೋರಿದುಾ ತನೀ ಸವಂತ ಈಳಿತಮವನುೀ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮ ಮೆೋಲೆ ಹ ಡಿದ್ಾ ರೆ
ಭತುಿ ಎಯಡು ವಷಾ ಸುಮಯು ಲಬವನುೀ ಮಡಿದ್ಾರೆ. ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಗಗಿ ಯ . 30 ಲ್ಕ್ಷ್, ಬ್ೆಳೆಮ
ಬ್ೆೋಷಮ ೆಚ್ು, ಕೆ ಳೆಭವಿ ಕೆ ರೆಮಲ್ು ಭತುಿ ಭಳೆ ನಿೋಯನುೀ ವೆೋಕರಿಸಲ್ು ಸೆ ಂಡ ತೆಗೆಮಲ್ು ಟುು
ಯ . 35 ಲ್ಕ್ಷ್ ಬ್ಯಂಕ್ ಷಲ್ವನುೀ ಡೆದ್ಧದ್ಾರೆ. ಗಟಔವನುೀ ಚ್ೆರ್ೀಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲಖುತ್ತಿದ್ೆ ಭತುಿ
ಭುಕಯಗಿ ಄ವಯು ಎಔರೆಗೆ 60 ಟನುೀಖಳ ಕಯಪಿಾಔಂನ ಸೆಚ್ಚುನ ಈತುದರ್ೆಮನುೀ ವಯದ್ಧಮಡಿದ್ಾರೆ.
ಆದಕೆೆ ಯ . 5.00 ಲ್ಕ್ಷ್ ೆಚ್ುಗಿದ್ೆ. ಟುು 7 ಯಲ್ಲಿ 3 ಔಂತುಖಳನುೀ ಸಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಭಯುಪ್ವತ್ತ ಮಡಿ
಄ವಯ ಭಯುಪ್ವತ್ತ ರೆಕರ್ಡಾ ಈತಿಭಗಿದ್ೆ.
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ಯರ್ೆೃೀಗಥೆಗಳು /ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳು

10.ರಮಣಫದಿ ಗಟಔ – NVPTS – ಖಸಗಿ -2012- 13
ರೆೈತನ ಸೆಸಯು

ಶರೋ. ಚ್ಂದರು ಎನ್

ವಿಳಸ

ಸೆಾ ನಂ. 20
ಗರಭ: ಭಷೆಿೋನಹಳಿು
ತಲ್ ಿಔು: ಚ್ಚಂತಭಣಿ
ಜಿಲೆಿ: ಚ್ಚಔೆಫಳುುಯ

ಔೃಷಿ ಹಮನ ವಲ್ಮ

ೂವಾ ಣ ವಲ್ಮ

ರೆೈತನ ವಖಾ

ರಿಶಷಾ ಜತ್ತ
ಸಣಣ ರೆೈತ- 2 ಎಔರೆ

ನಿೋರವರಿಮ ಭ ಲ್

ಕೆ ಳೆಭವಿ

ಬ್ೆೋಷಮ ವಿಧ

ಕಯಪಿಾಔಂ

ಡೆದ ಸವಲ್ತುಿ

ಖಸಗಿ -NVPTS 2012-13

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ವಿಸಿಿೋಣಾ

1024 ಚ್. ಮಿೋ.

ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮ ೆಚ್ು

ಯ .6.14 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 600/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ಡೆದ ಸಸಮಧನ

Nil

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 6.14 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 600/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಲಬಕೆೆ ಸಭ ತಡೆ ಲಬ (14% ಄ಸಲ್ು ಯ . 2.02 ಲ್ಕ್ಷ್ ರತ್ತ ವಷಾ (ಯ . 198/ ಚ್. ಮಿೋ.)
ಹಿಂಡೆಮಲ್ು, 10% ಫಡಿಡ + 9% ಄ಪ್ಮ ವಿಮೆ)
ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

ಕಯಪಿಾಔಂ

ವಷಾದಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆದ ಬ್ೆಳೆಖಳು

1

ಷಿಾಔ ಮರಟ

ಯ . 3.80 ಲ್ಕ್ಷ್ (10.50 ಟನುೀಖಳು)

ಷಿಾಔ ೆಚ್ು

ಯ . 0.80 ಲ್ಕ್ಷ್

ನಿವವಳ ೆಚ್ು

ಯ . 3.00 ಲ್ಕ್ಷ್ (ಯ . 300/ ಚ್. ಮಿೋ.)

ನಿವವಳ ಹ ಡಿಕೆಗೆ ವೆೋಔಡಯು ಲಬ

48
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ಆದು ಫಬ ರಿಶಷಾ ಜತ್ತಮ ರೆೈತಯು ತಭಮ ಸವಂತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಣಣ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮನುೀ ನಿಮಿಾಸಿದ
ಈಔರಭ.

಄ವಯು

ಈತಿಭ

ನಿವಾಹಣ

ದಿತ್ತಮನುೀ

಄ಳವಡಿಸಿಕೆ ಂಡು

ಈತಿಭ

ಕಯಪಿಾಔಂ

ಆಳುವರಿಮನುೀ (10.50 ಟನುೀ, ಎಔರೆಗೆ 40 ಟನುೀ) ಡೆಮಫಹುದ್ೆಂದು ತೆ ೋರಿಸಿದ್ಾರೆ. ಄ವಯು ಈತಿಭ
ಲಬವನುೀ ಖಳಿಸಿದ್ಾರೆ. ಄ವಯು ಮೆಮ ಈಯೋಗಿಸಿದ ಷಭಗಿರಮನುೀ ಈಯೋಗಿಸಿ ಪ್ಲ್ಲಭರ್ೆಮನುೀ
ನಿಮಿಾಸಿದ್ಾರೆ.
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ಹಲ್ವು ಛಯ ಚ್ಚತರಖಳು ಭತುಿ ಭೆೋಟ್ಟ ಮಡಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಖಳ ಚ್ಚತರಖಳ ಖ ಖಲ್ ಚ್ಚತರಖಳು

ರ್ರಮಣಷವಮಿ, ದ್ೆೋವನಹಳಿು, ಪ್ಲ್ಲಸೌಸ್ 4000 ಚ್. ಮಿೋ. –
ಖಸಗಿ

ಶರೋಭತ್ತ ಸಚ್ಚು ಕೆ. ವಿ. ರಜ್ು, ನಡುವನಗೆರೆ, ಔನಔುಯ - 2000
ಚ್. ಮಿೋ.ಪ್ಲ್ಲಸೌಸ್- NHM-2012-13

ರ್ರಮಣರಜೆೋ ಄ಯಸ್, ಗೆಜ್ುಯಖುಪ್ೆು, ಮಖಡಿ ತಲ್ ಿಔು-

ದಯನಂದ ಅರ್, ಹರಿಮಬ್ೆಬ, ಹಿರಿಮ ಯು ತಲ್ ಿಔು,

2000 ಚ್. ಮಿೋ. RKVY-2012-13

ಚ್ಚತರದುಖಾ – ರ್ೆಯಳು ಯದ್ೆ ಭರ್ೆ, 1000 ಚ್. ಮಿೋ.

ರೆೋಣುಔಭಮ, ಚ್ಚಔೆಬಿಬಗೆರೆ, ಚ್ಚತರದುಖಾ ತಲ್ ಿಔು, ರ್ೆಯಳು ಯದ್ೆ

ಜಿ. ಭಸೆೋಂದರು, ದ್ಗಿನಔಟೆು, ಚ್ನೀಗಿರಿ ತಲ್ ಿಔು,

ಭರ್ೆ-1445 ಚ್. ಮಿೋ.

ಪ್ಲ್ಲಸೌಸ್, 1000 ಚ್. ಮಿೋ. - NHM-2012-13
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
ರಿಂದ 2013-14) ಆವುಖಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಾಸಿದ ಸಂಯಕ್ಷಿತ ಔೃಷಿ ಸಂಯಚ್ರ್ೆಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಯುಭರ್ೆ ಔೃಷಿಮ ಏಔಕಲ್ಲೋನ ಮೌಲ್ಯಮನ

ನವಿೋನ್, ಔಖೆಲ್ಹಳಿು, ದ್ೆೋವನಹಳಿು ತಲ್ ಿಔು, ಪ್ಲ್ಲಸೌಸ್, -2000 ಚ್. ಮಿೋ. -RKVY-2012-13

ಭಿೋಮಷಯ, ಭಡಿಯಳ್ ಗರಭ, ಄ಳಂದ ತಲ್ ಿಔು, ಔಲ್ುಬಗಿಾ, 1008 ಚ್.ಮಿೋ.RKVY 2013-14

ಸುರೆೋಶ್, ಖಟುಹಳಿು, ಅರ್ೆೋಔಲ್ ತಲ್ ಿಔು, ಪ್ಲ್ಲಸೌಸ್, 1024 ಚ್. ಮಿೋ. 2012-13-RKVY

ಲೆಂಚ್ು, ಟ್ಟುಸಳ ಕೆ. ಎಸ್. ಗರಭ, ಬ್ೆೈಲ್ಸೆ ಂಖಲ್ ತಲ್ ಿಔು,
ರ್ೆಯಳುಯದ್ೆ ಭರ್ೆ, 1000 ಚ್. ಮಿೋ. -NHM -2012-13
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ರಷಿರೋಮ ತೆ ೋಟಗರಿಕೆ ಄ಭಿಯನ (಄ವಧಿ 2010-11 ರಿಂದ 2012-13) ಭತುಿ ರಷಿರೋಮ ಔೃಷಿ ವಿಕಸ ಯೋಜ್ರ್ೆ (಄ವಧಿ 2012-13
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