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ಭೂ ಒಡ ತನ ಯೇಜನ  
• ಈ ಯೋಜನೆಮನನು ಯಹಷ್ಟ್ರೋಮ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಸಣಕಹಷನ ಭತ್ನು ಅಭಿೃಧ್ಧಿ ನಿಗಭ , ನದೆಸಲಿ ಇಯ 

ಷಸಯೋಗದೆೊಡನೆ ಅನನಶಹಟನಗೆೊಳಿಷಲಹಗನತಿುದೆ. 

• ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿಗೆ ಷೆೋರಿದ ಬೊ ಯಹಿತ್ ಭಹಿಳಹ ಕೃಷ್ಟ್ ಕಹರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತ್ಭಮ ಹಷಷಥಳದಿಂದ 5 
ಕಿಲೆೊೋರ್ಮೋಟರ್ ಹಾಪ್ತುಯಳಗೆ ಕೃಷ್ಟ್ಗೆ ಯೋಗಾಹದ  2.00 ಎಕಯೆ ಖನಷ್ಟ್ಿ  ಅಥಹ 1.00 ಎಕಯೆ ತ್ರಿ 
ಜರ್ಮೋನನನು ಖರಿೋದಷಲನ ಷಸಹಮಧನ ಭತ್ನು ಷಹಲ ಒದಗಿಷಲಹಗನುದನ. (ವಿವೆೋಶ ರಕಯಣಗಳಲಿಿ 1.00 
ರಿಿಂದ 2.00 ಎಕಯೆಯೆಗೆ ಖನಷ್ಟ್ಿ ಅಥಹ 1/2  ಎಕಯೆಯಿಂದ 1.00 ಎಕಯೆಯೆಗೆ ತ್ರಿ ಜರ್ಮೋನನ ಖರಿೋದಸಿ 
ಕೆೊಡಲನ ಅಕಹವವಿಯನತ್ುದೆ) 

• ಜರ್ಮೋನನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡನ ಬೊ ಭಹಲಿೋಕಯನ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಅಥಹ ರಿಶಿಶಟ ಿಂಗಡಕೆಿ 
ಷೆೋರಿಯಫಹಯದನ.  

• ಜರ್ಮೋನನ ಭಹಲಿೋಕಯನ ಈ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಜರ್ಮೋನನ ಭಹಯಲನ ಇಚ್ಚಿಸಿದಲಿಿ ಜರ್ಮೋನಿನ ದಹಖಲೆಗಳ ೆಿಂದಗೆ 
ನಿಗಭದ ಜಿಲಹಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಷಿಂಿಕಿಷನುದನ. 

• ಯೋಜನೆಮ ಷೌಲಬಾ ಡೆಮಲನ ಇಚ್ಚಿಷನಯನ ತ್ಭಮ ಗಹರಭದ ಆಷನಹಸಿನಲಿಿ ಜರ್ಮೋನನ 
ಭಹಯಹಟಕಿಿದೆಯೋ ಎಿಂದನ ವಿಚಹರಿಸಿಕೆೊಿಂಡನ ಜರ್ಮೋನನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲನ ಇಚ್ಚಿಷನ ಭಹಲಿೋಕಯ 
ವಿಯಗಳ ೆಿಂದಗೆ ನಿಗಭದ ಜಿಲಹಿ ಕಛೆೋರಿಮನನು ಷಿಂಿಕಿಷನುದನ. 

ಘಟಕ ೆಚ್ಿ ಗರಿಶಟ ಯೊ. 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು. 
ಷಸಹಮಧನ ಘಟಕ ೆಚ್ಿದ ವೆೋ. 50 ಯಶನಟ. 
ಅಧ್ಧಷಹಲ ಘಟಕ ೆಚ್ಿದ ವೆೋ.50 ಯಶನಟ. ಅಧ್ಧ ಷಹಲಕೆಿ ವೆೋ. 6 ಯಿಂತೆ ಹಷ್ಟ್ಿಕ ಷಯಳ ಫಡಿಿ ವಿಧ್ಧಷಲಹಗನುದನ. 

ನಿಗದಡಿಸಿದ 10 ಹಷ್ಟ್ಿಕ ಕಿಂತ್ನಗಳಲಿಿ ಷಹಲ ಭಯನಹತಿ ಭಹಡಫೆೋಕನ. 
 

 

 

       



 ಸೌಲಭಯ  ಡ ಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗ  ಇರಬ ೇಕಾದ ಅರ್ಿತ ಗಳು:-  

• ಪಲಹೆೋಕ್ಷಿಮನ ಬೊ ಯಹಿತ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಕಹರ್ಮಿಕ ಭಹಿಳೆಮಹಗಿಯಫೆೋಕನ. 

• ಅಜಿಿದಹಯಯಹಗಲಿೋ, ಕನಟನಿಂಫದ ಷದಷಾಯಹಗಲಿೋ ನಿಗಭದ ಮಹುದೆೋ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಈ ಹಿಿಂದೆ 
ಷೌಲಬಾನನು ಡೆದಯಫಹಯದನ. 

• ಮಷನು 18 ರಿಿಂದ  60 ಶಿದ ಒಳಗಿಯಫೆೋಕನ. 

• ಕಳೆದ 15 ಶಿಗಳಿಿಂದ ಕನಹಿಟಕದಲಿಿ ಹಸಿಷನತಿುಯಫೆೋಕನ. 

• ಕನಟನಿಂಫದ ಹಷ್ಟ್ಿಕ ಆದಹಮ  ಯೊ.22,000 ರ್ಮೋರಿಯಫಹಯದನ. 

• ಅಜಿಿದಹಯಯ ಕನಟನಿಂಫದ ಷದಷಾಯಲಿಿ ಮಹಯೆೊಫಬಯೊ ಷಕಹಿರಿ ನೌಕರಿಮಲಿಿಯಫಹಯದನ.  
 

       ಜಮಿೇನು ಕ ೂಳುುರು ಅರ್ಜಿಯಂದ್ಧಗ  ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು (ಜ ರಾಕ್ಸ್ ರತಿಗಳು) :-  

• ಜಹತಿ ರಭಹಣ ತ್ರ. 

• ಆದಹಮ ರಭಹಣ ತ್ರ. 

• ಯೆೋಶನ್ ಕಹಡನಿ ರತಿ. 

• ಗನಯನತಿನ ಚ್ಚೋಟಿ (ಆಧಹರ್ ಕಹರ್ಡಿ/ಚ್ನನಹಣಹ ಗನಯನತಿನ ಚ್ಚೋಟಿ/ಡೆೈವಿಿಂಗೆಿೈಯಷನ್ು/  

ಹನಹಿಯರ್ಡಿ/ಬಹಚ್ಚತ್ರವಿಯನ ಫಹಾಿಂಕ್ ಹಷನುತ್ಷುಕ/ಹಷೆೊುೋಗಟಿ)   

• ಹಷೆೊುೋನರ್ಟಿ ಷೆೈಜ್ ಅಳತೆಮ ಇತಿುೋಚ್ಚನ ಬಹಚ್ಚತ್ರ -2 

• ಬೊ ಯಹಿತ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಕಹರ್ಮಿಕ ತ್ರ. 
 

ಜಮಿೇನು ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು  (ಜ ರಾಕ್ಸ್  ರತಿಗಳು) 

• ಜಹತಿ ರಭಹಣ ತ್ರ 

• ಹಷೆೊುೋೋ್ರ್ಟಿ ಷೆೈಜ್ ಅಳತೆಮ ಇತಿುೋಚ್ಚನ ಬಹಚ್ಚತ್ರ  

• ಜರ್ಮೋನಿನ ಕಚಹಿ ನಕ್ಷೆ. 

• ಿಂವೃಕ್ಷ. 

• ಕರಮತ್ರ / ವಿಬಹಗ ತ್ರ. 

• ಭನಾಟೆೋವನ್ ರಿಜಿಷಟರ್. 

• ಸಣಿ(ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.) 

• ಯೊ. 20 ಯ ಛಹಹ ಕಹಗದದಲಿಿ ಬೊ ಒಡೆತ್ನ ಯೋಜನೆಮಲಿಿ ಜರ್ಮೋನನ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಲನ ಒಪ್ತುಯನ 
ಫಗೆೆ ಭನಚ್ಿಳಿಕೆ ತ್ರ.  



• ಜರ್ಮೋನಿನ ಮೋಲೆ ಋಣಬಹಯಗಳು ಇದದಲಿಿ ತಿೋಯನಳಿ ತ್ರ ಷಲಿಿಷಫೆೋಕನ.  ಇಲಿಹದಲಿಿ ಜರ್ಮೋನನ ನೆೊೋಿಂದಣಿ 
ಷಭಮದಲಿಿ ಷದರಿ ಮೊತ್ುನನು ಆಮಹ ಸಣಕಹಷನ ಷಿಂಷೆಥಗಳಿಗೆ ನಿಗಭದಿಂದ ಹತಿಸಿ ಚ್ನಕಹು ಭಹಡಲನ 
ಒಪ್ತುಗೆ ತ್ರ ಕೆೊಡಫೆೋಕನ.  

     

ಪಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ  ಯೇಜನ   ಅನುಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ರ್ಂತಗಳು:- 

• ಅಜಿಿ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ನಿಂತ್ಯ ತಹಲೊಿಕನ ಅಭಿೃದದ ಅಧ್ಧಕಹರಿಗಳು ಭತ್ನು ಜಿಲಹಿ ಾಷಹಥಕಯನ ಭಹಯಲನ 
ಒಪ್ತುಯನ ಜರ್ಮೋನನನು ಖನದಹದಗಿ ನೆೊೋಡಿ  ಷಹಗನಳಿ ಯೋಗಾವಿಯನುದನನು ಖಚ್ಚತ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳಫೆೋಕನ. 

• ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಫಮಷನ ಜರ್ಮೋನಿನ ಸಕನಿದಹರಿಕೆ/ಋಣಬಹಯಗಳ ಫಗೆೆ ಭತ್ನು ಜರ್ಮೋನನನು 
ಯೋಜನೆಮಡಿ ಖರಿೋದಷಲನ ದಹಖಲೆಗಳ ರಕಹಯ ಕರಭಫಧದಹಗಿಯನದನನು ಧೃಢೋಕರಿಸಿಕೆೊಳಳಲನ ಕಹನೊನನ 
ಷಲಸೆಗಹಯರಿಿಂದ ಷಲಸೆ ಡೆಮಲಹಗನುದನ. 

• ಜರ್ಮೋನನ ಕೃಷ್ಟ್ಗೆ ಯೋಗಾಹಗಿಯನ ಫಗೆೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಇಲಹಖೆಯಿಂದ ಯದ ಡೆಮಲಹಗನುದನ. 

• ಆಮಹ ವಿಧಹನಷಬಹ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಭಹನಾ ವಹಷಕಯ ಅಧಾಕ್ಷತೆಮಲಿಿನ ಆಯಿ ಷರ್ಮತಿಯಿಂದ 
ಪಲಹನನಬವಿಗಳನನು ಆಯಿ ಭಹಡಲಹಗನುದನ. 

• ಭಹಯಹಟಕಿಿಯನ ಜರ್ಮೋನನ ಪ್ತ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. , ಲಹಾಿಂರ್ಡ ಆಾಕ್ಟ , ಬೊ ಷನಧಹಯಣಹ ಕಹಯದೆಗಳ ಹಾಪ್ತುಗೆ 
ಫಯನುದಲಿೆಿಂದನ ಭತ್ನು ತ್ಿಂಟೆ/ತ್ಕಯಹಯನ/ನಹಾಮಹಲಮದಲಿಿ ಹಾಜಾ ಇಲಿದೆೋ ಇಯನ ಫಗೆೆ 
ತ್ಸಶಿೋಲಹದಯರಿಿಂದ ಯದ ಡೆಮಲಹಗನುದನ. 

• ಉ ವಿಬಹಗಹಧ್ಧಕಹರಿಗಳಿಿಂದ ಅನನಮೊೋದನೆ ಡೆದನ ಉ ನೆೊೋಿಂದಣಹಧ್ಧಕಹರಿಗಳಿಿಂದ ಜರ್ಮೋನಿಯನ 
ಗಹರಭದ ನೆೊೋಿಂದಹಯತ್ ಫೆಲೆ ಸಹಗೊ ಷದರಿ ಶಿದಲಿಿ ನೆೊೋಿಂದಹಯಷಲುಟಟ ಜರ್ಮೋನನಗಳ 
ನೆೊೋಿಂದಹಯತ್ ಫೆಲೆಗಳ ಷಯಹಷರಿ ಮೊತ್ುದ ಆಧಹಯದ ಮೋಲೆ ಭಹನಾ ಜಿಲಹಿಧ್ಧಕಹರಿಗಳ  ಅಧಾಕ್ಷತೆಮಲಿಿನ 
ಜಿಲಹಿ ಷರ್ಮತಿಮಲಿಿ ಜರ್ಮೋನಿಗೆ ಎಕಯೆಹಯನ ಫೆಲೆ ನಿಗದ ಭಹಡಲಹಗನುದನ. 

• ಜಿಲಹಿ ಷರ್ಮತಿ ನಡಳಿಕೆಯಿಂದಗೆ ಆಯಿ ಭಹಡಿದ ಪಲಹಪೆೋಕ್ಷಿಗಳ ಟಿಟ , ಜಹತಿ, ಉಜಹತಿ 
ವಿಯಗಳ ೆಿಂದಗೆ ಜರ್ಮೋನಿನ ವಿವಿಧ ಬಹಗಗಳಲಿಿ ಪೋಟೆೊೋ ಭತ್ನು  ವಿೋಡಿಯೋ ತೆಗೆದನ ಸಿ.ಡಿಮಲಿಿ 
ದಹಖಲಿಸಿ ನಿಗಭದ ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಭಿಂಜೊಯಹತಿಗೆ ಕಳುಹಿಷಲಹಗನುದನ. 

• ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೆೋರಿಯಿಂದ ಭಿಂಜೊಯಹತಿ ಆದೆೋವ ಫಿಂದ ನಿಂತ್ಯ ಅಧ್ಧಷಹಲದ ಮೊತ್ುಕೆಿ ಷಿಂಫಿಂಧ್ಧಸಿದಿಂತೆ 
ಛಹಹ ಕಹಗದದಲಿಿ ಪಲಹೆೋಕ್ಷಿಯಿಂದ  ದಹಖಲೆಗಳನನು ಡೆಿಂiÀiಲಹಗನುದನ. 

• ಜರ್ಮೋನಿನ  ನೆೊಿಂದಣೆ ೂಿದಲಿಿ ಬೊ ಭಹನ ಇಲಹಖಹ ತಿಯಿಂದ ಜರ್ಮೋನನನು ಅಳತೆ ಭಹಡಿಸಿ ಚೆಕ್ 
ಫಿಂದಗಳನನು ಗನಯನತ್ನ ಡಿಸಿ ಆ ಷಥಳಗಳಲಿಿ ಕಲನಿಗಳನನು ನಡೆಷಲಹಗನುದನ. 

• ಜರ್ಮೋನಿನ ಕರಮ ತ್ರ ನೆೊೋಿಂದಣಿ ಷಭಮದಲಿಿಯೋ ಅಡಭಹನ ತ್ರ ಷಸ ನೆೊೋಿಂದಣಿ ಭಹಡಿಸಿ ನಿಗಭಕೆಿ 
ಆಧಹಯ ಭಹಡಿಕೆೊಿಂಡನ ಖಹತೆ ಗಹಿಣೆ ಭಹಡಿಸಿ ಕೆೊಡಲಹಗನುದನ. 

• ಭಹಯಹಟ ಭಹಡಿದರಿಿಂದ ಪಲಹನನಬವಿಮ ವಕೆಿ ಜರ್ಮೋನನನು ಕೆೊಡಲಹಗನುದನ. 


