
   

 

1. §Æ¢ gÉÆÃUÀ (¦üû¯ÁèQÖ¤0iÀiÁ PÉÆj°0iÀiÁ) 
 

 

 

 

 

ರಾಜ್ಯಗಳು 
 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ಸಂಬಂಧಿತ ರಮ ೇಗ ತೇವ್ರತಮ 

 d£ÀªÀj ಫಮಬರವ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರರಲ್ ಮೇ ಜ್ ನ್    ಜ್ುಲಮೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸಮಪಮ್ಂಬರ್ ಅಕಮ ್ೇಬರ್ ನವಮಂಬರ್ ಡಿಸಮಂಬರ್ 

ಕರ್ಾ್ಟಕ  ರಾಮನಗರ, PÉÆÃ¯ÁgÀ, ºÁ¸À£À             

vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ಸಮೇಲಂ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ             

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದಮೇಶ್ ಅನಂತಪ್ುರ್, avÀÆÛgÀÄ, PÀ£ÀÆð®Ä             

ಒರಿಸಾಾ PÉÆgÁ¥ÀÅmï, zÉÃªÀUÀgï, ªÀÄ0iÀÄÆgï §0eï             

¥À²ÑªÀÄ ಬಂಗಾಳ 
ªÀÄÄ¶ðzÁ¨Ázï, ªÀiÁ®Ø, ©¨sÀÆðªÀiï              

ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್್ಂಡ್ J0.¦.gÁeï, ರಾಂಚಿ             

ಅಸಾಾಂ ಜಮ ೇರ್್ತ್             

ಮಣಿಪ್ುರ್  ಇಂಫಾಲ್               

ತರಪ್ುರ ಅಗತ್ಲ             

ರ್ಾಗಾಲಾಯಂಡ್ ದಿಮಾಪ್ುರ್             

ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ             
CgÀÄuÁZÀ® CgÀÄuÁZÀ®             
L¸Àé¯ï L¸Àé¯ï             

ಜ್ಮುೆ ಕಾಶ್ಮೀರ 
¥Á0¥ÉÇÃgï, ªÀiÁ£À¸ï §0eï, «ÄUÀÄð0qï             

  
 

 ತೀವ್ರ  ಮಧ್ಯಮ  ಕಡಿಮೆ 

 

aºÉß:  

       

: J¯ÉUÀ¼À PÉ¼À¨sÁUÀzÀ°è §Æ¢0iÀÄ0vÉ PÁtÄªÀ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ.  

F ZÀÄPÉÌUÀ½gÀÄªÀ J¯É0iÀÄ ªÉÄÃ¯ÁãUÀ C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÀ¼À¢ §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ.  

©½0iÀÄ §Æ¢ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ PÀæªÉÄÃt zÀlÖ PÀ0zÀÄ «Ä²ævÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ; J¯ÉUÀ¼ÀÄ CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄ£ÀßªÉÃ ºÀ¼À¢ §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. 

ºÀvÉÆÃn 

 

: ªÀåªÀ¸Á¬ÄPÀ PÀæªÀÄ: ²¥sóÁgÀ¸ÀÄì  ªÀiÁrgÀÄªÀ 90 ¸É.«ÄÃ x 90 ¸É.«ÄÃ C0vÀgÀ CxÀªÁ eÉÆÃr¸Á®Ä ¥ÀzÀÞw0iÀÄ£ÀÄß ¥Á°¹. 

gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ PÀæªÀÄ: ±ÉÃ. 0.1 gÀ PÁ¨Éð0qÉÊf0 50% W.P.  (¨É«¹Ö£ï) (2 UÁæ0. M0zÀÄ °Ã. ¤Ãj£À°è) CxÀªÁ ±ÉÃ. 0.2 gÀ ¸À®ágï 80 W.P. (¸À¯ÉáPïì) (2.5 

UÁæ0. M0zÀÄ °Ã. ¤Ãj£À°è) ¹0¥Àr¹. 

¸ÀÄgÀPÀëvÁ CªÀ¢ü    :   ¨É«¹Ö£ï ¹0¥Àr¹zÀ 7 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ¸À¯ÉáPïì ¹0¥Àr¹zÀ 10 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ್ ಹಿಪ್ುುರ್ಮೇರಳಮ ತಮ ೇಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಮ ತಗಲುವ್ ರಮ ೇಗಗಳ ಬಗಮೆ  ªÀÄÄ0eÁUÀævÁ ಕಾಯಲಮಂಡರ್ 



 

2. J¯É ZÀÄPÉÌ gÉÆÃUÀ (¸ÀPÉÆðÃ¸ÉÆàÃgÀ ªÉÆÃjPÉÆÃ®) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ರಾಜ್ಯಗಳು 
 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರದಮೇಶಗಳಲ್ಲ ಿ
d£ÀªÀj ಫೆಬ್ರವ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರರಲ್ ಮೆೀ ಜೂನ್    ಜುಲೆೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪೆ್ೆಂಬ್ರ್ ಅಕೊ್ೀಬ್ರ್ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ಡಿಸೆೆಂಬ್ರ್ 

ಕರ್ಾ್ಟಕ  ರಾಮನಗರ, PÉÆÃ¯ÁgÀ, ºÁ¸À£À             

vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ಸಮೇಲಂ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ             

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದಮೇಶ್ ಅನಂತಪ್ುರ್, avÀÆÛgÀÄ, PÀ£ÀÆð®Ä             

ಒರಿಸಾಾ PÉÆgÁ¥ÀÅmï, zÉÃªÀUÀgï, ªÀÄ0iÀÄÆgï §0eï             

¥À²ÑªÀÄ ಬಂಗಾಳ 
ªÀÄÄ¶ðzÁ¨Ázï, ªÀiÁ®Ø, ©¨sÀÆðªÀiï              

ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್್ಂಡ್ J0.¦.gÁeï, ರಾಂಚಿ             

ಅಸಾಾಂ ಜಮ ೇರ್್ತ್             

ಮಣಿಪ್ುರ್  ಇಂಫಾಲ್               

ತರಪ್ುರ ಅಗತ್ಲ             

ರ್ಾಗಾಲಾಯಂಡ್ ದಿಮಾಪ್ುರ್             

ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ             
CgÀÄuÁZÀ® CgÀÄuÁZÀ®             
L¸Àé¯ï L¸Àé¯ï             

ಜ್ಮುೆ ಕಾಶ್ಮೀರ 
¥Á0¥ÉÇÃgï, ªÀiÁ£À¸ï §0eï, «ÄUÀÄð0qï             

   

 
 ತೀವ್ರ  ಮಧ್ಯಮ  ಕಡಿಮೆ 

 
aºÉß:  

       

: ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ°è w½ PÀ0zÀÄ §tÚzÀ CªÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ ¸ÀtÚ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁtÂ¹PÉÆ0qÀÄ PÀæªÉÄÃt zÉÆqÀØzÁV UÁqsÀ PÀ0zÀÄ §tÚPÉÌ 

wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ.  

ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÀ¹gÀÄ §tÚªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÀ¼À¢0iÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.  

ZÀÄPÉÌUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Æ zÉÆqÀØzÁzÀ gÀ0zsÀæUÀ¼ÀÆ G0mÁUÀÄvÀÛªÉ.  

gÉÆÃUÀ G®âtUÉÆ0qÀ0vÉ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚPÉÌ wgÀÄV GzÀÄgÀÄvÀÛªÉ.  

ºÀvÉÆÃn 

 

: ªÀåªÀ¸Á¬ÄPÀ PÀæªÀÄ: ²¥sóÁgÀ¸ÀÄì  ªÀiÁrgÀÄªÀ 90 ¸É.«ÄÃ x 90 ¸É.«ÄÃ C0vÀgÀ CxÀªÁ eÉÆÃr¸Á®Ä ¥ÀzÀÞw0iÀÄ£ÀÄß ¥Á°¹. 

gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ PÀæªÀÄ: ±ÉÃ. 0.1 gÀ PÁ¨Éð0qÉÊf0 50% W.P.  (¨É«¹Ö£ï) (2 UÁæ0. M0zÀÄ °Ã. ¤Ãj£À°è). ¹0¥Àr¹. 



¸ÀÄgÀPÀëvÁ CªÀ¢ü: ¹0¥Àr¹zÀ £À0vÀgÀ 5 - 7 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. 

                                 
 

 

 

 

ರಾಜ್ಯಗಳು 
 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರದಮೇಶಗಳಲ್ಲ ಿ

d£ÀªÀj ಫೆಬ್ರವ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರರಲ್ ಮೆೀ ಜೂನ್    ಜುಲೆೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪೆ್ೆಂಬ್ರ್ ಅಕೊ್ೀಬ್ರ್ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ಡಿಸೆೆಂಬ್ರ್ 

ಕರ್ಾ್ಟಕ  ರಾಮನಗರ, PÉÆÃ¯ÁgÀ, ºÁ¸À£À             

vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ಸಮೇಲಂ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ             

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದಮೇಶ್ ಅನಂತಪ್ುರ್, avÀÆÛgÀÄ, PÀ£ÀÆð®Ä             

ಒರಿಸಾಾ PÉÆgÁ¥ÀÅmï, zÉÃªÀUÀgï, ªÀÄ0iÀÄÆgï §0eï             

¥À²ÑªÀÄ ಬಂಗಾಳ 
ªÀÄÄ¶ðzÁ¨Ázï, ªÀiÁ®Ø, ©¨sÀÆðªÀiï              

ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್್ಂಡ್ J0.¦.gÁeï, ರಾಂಚಿ             

ಅಸಾಾಂ ಜಮ ೇರ್್ತ್             

ಮಣಿಪ್ುರ್  ಇಂಫಾಲ್               

ತರಪ್ುರ ಅಗತ್ಲ             

ರ್ಾಗಾಲಾಯಂಡ್ ದಿಮಾಪ್ುರ್             

ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ             
CgÀÄuÁZÀ® CgÀÄuÁZÀ®             
L¸Àé¯ï L¸Àé¯ï             

ಜ್ಮುೆ ಕಾಶ್ಮೀರ 
¥Á0¥ÉÇÃgï, ªÀiÁ£À¸ï §0eï, «ÄUÀÄð0qï             

 
 

 ತೀವ್ರ  ಮಧ್ಯಮ  ಕಡಿಮೆ 

 

aºÉß:  

     

: ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ°è PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ ¸ÀtÚ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁtÂ¹PÉÆ0qÀÄ PÀæªÉÄÃt CªÀÅ zÉÆqÀØzÁV CªÀåªÀ¹ÜvÀ DPÀÈw0iÀÄ gÀ0zsÀæUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ.  

ºÀvÉÆÃn 

 

: ªÀåªÀ¸Á¬ÄPÀ PÀæªÀÄ: ²¥sóÁgÀ¸ÀÄì  ªÀiÁrgÀÄªÀ 90 ¸É.«ÄÃ x 90 ¸É.«ÄÃ C0vÀgÀ CxÀªÁ eÉÆÃr¸Á®Ä ¥ÀzÀÞw0iÀÄ£ÀÄß ¥Á°¹. 

gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ PÀæªÀÄ: ±ÉÃ. 0.1 gÀ PÁ¨Éð0qÉÊf0 50% W.P.  (¨É«¹Ö£ï) (2 UÁæ0. M0zÀÄ °Ã. ¤Ãj£À°è) ¹0¥Àr¹. gÉÆÃUÀªÀÅ eÁ¹Û EzÀÝ°è 

ªÉÆzÀ® ¹0¥ÀqÀuÉ0iÀÄ 10 ¢£ÀUÀ¼À £À0vÀgÀ 2£ÉÃ ¹0¥ÀqÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.  

¸ÀÄgÀPÀëvÁ CªÀ¢ü  : ¹0¥Àr¹zÀ £À0vÀgÀ 5 - 7 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. 

 

3. J¯É ZÀÄPÉÌ gÉÆÃUÀ (ªÉÄÊgÉÆÃxÉÃ¹0iÀÄ0 gÉÆÃjqÀªÀiï) 

 



 

 
 

 ರಾಜ್ಯಗಳು 
 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರದಮೇಶಗಳಲ್ಲ ಿ

 

d£ÀªÀj ಫೆಬ್ರವ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರರಲ್ ಮೆೀ ಜೂನ್    ಜುಲೆೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪೆ್ೆಂಬ್ರ್ ಅಕೊ್ೀಬ್ರ್ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ಡಿಸೆೆಂಬ್ರ್ 

ಕರ್ಾ್ಟಕ  ರಾಮನಗರ, PÉÆÃ¯ÁgÀ, ºÁ¸À£À             

vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ಸಮೇಲಂ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ             

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದಮೇಶ್ ಅನಂತಪ್ುರ್, avÀÆÛgÀÄ, PÀ£ÀÆð®Ä             

ಒರಿಸಾಾ PÉÆgÁ¥ÀÅmï, zÉÃªÀUÀgï, ªÀÄ0iÀÄÆgï §0eï             

¥À²ÑªÀÄ ಬಂಗಾಳ 
ªÀÄÄ¶ðzÁ¨Ázï, ªÀiÁ®Ø, ©¨sÀÆðªÀiï              

ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್್ಂಡ್ J0.¦.gÁeï, ರಾಂಚಿ             

ಅಸಾಾಂ ಜಮ ೇರ್್ತ್             

ಮಣಿಪ್ುರ್  ಇಂಫಾಲ್               

ತರಪ್ುರ ಅಗತ್ಲ             

ರ್ಾಗಾಲಾಯಂಡ್ ದಿಮಾಪ್ುರ್             

ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ             
CgÀÄuÁZÀ® CgÀÄuÁZÀ®             
L¸Àé¯ï L¸Àé¯ï             

ಜ್ಮುೆ ಕಾಶ್ಮೀರ 
¥Á0¥ÉÇÃgï, ªÀiÁ£À¸ï §0eï, «ÄUÀÄð0qï             

 
 

 ತೀವ್ರ  ಮಧ್ಯಮ  ಕಡಿಮೆ 

 
aºÉß       

 
: 

 
¥ÁægÀ0¨sÀzÀ°è J¯ÉUÀ¼À PÉ¼À¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀtÚ CxÀªÁ ªÀÄzsÀåªÀÄ UÁvÀæzÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ ªÀÄÆ¯ÉUÀ½gÀÄªÀ ªÀÄÈzÀÄªÁzÀ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ 

PÁtÂ¹PÉÆ0qÀÄ vÀzÀ £À0vÀgÀ CªÀÅUÀ¼É®èªÀÇ M0zÀÄUÀÆr J¯ÉUÀ¼À PÉ¼À¨sÁUÀzÀ¯Éè¯Áè ºÀgÀqÀÄvÀÛªÉ.  

 
ºÀvÉÆÃn 

 

: gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ PÀæªÀÄ: ±ÉÃ. 0.1 gÀ PÁ¨Éð0qÉÊf0 50% W.P.  (¨É«¹Ö£ï) (2 UÁæ0. M0zÀÄ °Ã. ¤Ãj£À°è) ¹0¥Àr¹. gÉÆÃUÀªÀÅ 

eÁ¹Û EzÀÝ°è ªÉÆzÀ® ¹0¥ÀqÀuÉ0iÀÄ 10 ¢£ÀUÀ¼À £À0vÀgÀ 2£ÉÃ ¹0¥ÀqÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.  

 
¸ÀÄgÀPÀëvÁ CªÀ¢ü : ¹0¥Àr¹zÀ £À0vÀgÀ 5 - 7 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. 

 

4. J¯É ZÀÄPÉÌ gÉÆÃUÀ (¸ÀÆqÉÆÃ¸ÀPÉÆðÃ¸ÉÆàÃgÀ ªÉÆÃj) 

 



 
 ರಾಜ್ಯಗಳು 

 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರದಮೇಶಗಳಲ್ಲ ಿ

 

d£ÀªÀj ಫೆಬ್ರವ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರರಲ್ ಮೆೀ ಜೂನ್    ಜುಲೆೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪೆ್ೆಂಬ್ರ್ ಅಕೊ್ೀಬ್ರ್ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ಡಿಸೆೆಂಬ್ರ್ 

ಕರ್ಾ್ಟಕ  ರಾಮನಗರ, PÉÆÃ¯ÁgÀ, ºÁ¸À£À             

vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ಸಮೇಲಂ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ             

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದಮೇಶ್ ಅನಂತಪ್ುರ್, avÀÆÛgÀÄ, PÀ£ÀÆð®Ä             

ಒರಿಸಾಾ PÉÆgÁ¥ÀÅmï, zÉÃªÀUÀgï, ªÀÄ0iÀÄÆgï §0eï             

¥À²ÑªÀÄ ಬಂಗಾಳ 
ªÀÄÄ¶ðzÁ¨Ázï, ªÀiÁ®Ø, ©¨sÀÆðªÀiï              

ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್್ಂಡ್ J0.¦.gÁeï, ರಾಂಚಿ             

ಅಸಾಾಂ ಜಮ ೇರ್್ತ್             

ಮಣಿಪ್ುರ್  ಇಂಫಾಲ್               

ತರಪ್ುರ ಅಗತ್ಲ             

ರ್ಾಗಾಲಾಯಂಡ್ ದಿಮಾಪ್ುರ್             

ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ             
CgÀÄuÁZÀ® CgÀÄuÁZÀ®             
L¸Àé¯ï L¸Àé¯ï             

ಜ್ಮುೆ ಕಾಶ್ಮೀರ 
¥Á0¥ÉÇÃgï, ªÀiÁ£À¸ï §0eï, «ÄUÀÄð0qï             

 
 ತೀವ್ರ  ಮಧ್ಯಮ  ಕಡಿಮೆ 

 
aºÉß  

       

 

: 

 
J¯É0iÀÄ PÉ¼À¨sÁUÀzÀ°è aPÀÌzÁzÀ ¸ÀÆf ªÉÆ£É0iÀiÁPÁgÀzÀ C£ÉÃPÀ PÀ0zÀÄ §tÚzÀ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ.  

J¯É0iÀÄ ªÉÄÃ¯ÁãUÀzÀ°è aPÀÌzÁzÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ  ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. 

J¯ÉUÀ¼ÀÄ CªÀ¢üUÉ ªÀÄÄ£ÀßªÉÃ ºÀ¼À¢ §tÚPÉÌ wgÀÄV GzÀÄgÀÄvÀÛªÉ. 

 
ºÀvÉÆÃn 

 

: gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ PÀæªÀÄ: ±ÉÃ. 0.2 gÀ PÁ¥Àgï DQì PÉÆèÃgÉÊqï 50% W.P.  (¨ÉèöÊmÁPïì) (4 UÁæ0. M0zÀÄ °Ã. ¤Ãj£À°è) ¹0¥Àr¹. CxÀªÁ ±ÉÃ. 0.2 gÀ 

PÀªÀZï (PÉÆèÃgÉÆÃxÁå¯ÉÆÃ¤¯ï) ¹0¥ÀqÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.  

 
¸ÀÄgÀPÀëvÁ CªÀ¢ü : ¹0¥Àr¹zÀ £À0vÀgÀ 15 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. 

. 
 

5. J¯É vÀÄPÀÄÌ gÉÆÃUÀ (¸ÉgÉÆÃmÉ°0iÀÄ0 ¦üû¹) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ರಾಜ್ಯಗಳು 
 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ 

 

ರಮೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರದಮೇಶಗಳಲ್ಲ ಿ

d£ÀªÀj ಫೆಬ್ರವ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರರಲ್ ಮೆೀ ಜೂನ್    ಜುಲೆೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪೆ್ೆಂಬ್ರ್ ಅಕೊ್ೀಬ್ರ್ ನವೆೆಂಬ್ರ್ ಡಿಸೆೆಂಬ್ರ್ 

ಕರ್ಾ್ಟಕ  ರಾಮನಗರ, PÉÆÃ¯ÁgÀ, ºÁ¸À£À             

vÀ«Ä¼ÀÄ £ÁqÀÄ ಸಮೇಲಂ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ             

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದಮೇಶ್ ಅನಂತಪ್ುರ್, avÀÆÛgÀÄ, PÀ£ÀÆð®Ä             

ಒರಿಸಾಾ PÉÆgÁ¥ÀÅmï, zÉÃªÀUÀgï, ªÀÄ0iÀÄÆgï §0eï             

¥À²ÑªÀÄ ಬಂಗಾಳ 
ªÀÄÄ¶ðzÁ¨Ázï, ªÀiÁ®Ø, ©¨sÀÆðªÀiï              

ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್್ಂಡ್ J0.¦.gÁeï, ರಾಂಚಿ             

ಅಸಾಾಂ ಜಮ ೇರ್್ತ್             

ಮಣಿಪ್ುರ್  ಇಂಫಾಲ್               

ತರಪ್ುರ ಅಗತ್ಲ             

ರ್ಾಗಾಲಾಯಂಡ್ ದಿಮಾಪ್ುರ್             

ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ ªÉÄÃWÁ®0iÀÄ             
CgÀÄuÁZÀ® CgÀÄuÁZÀ®             
L¸Àé¯ï L¸Àé¯ï             

ಜ್ಮುೆ ಕಾಶ್ಮೀರ 
¥Á0¥ÉÇÃgï, ªÀiÁ£À¸ï §0eï, «ÄUÀÄð0qï             

 
 

 ತೀವ್ರ  ಮಧ್ಯಮ  ಕಡಿಮೆ 

 

 

aºÉ      : J¯É0iÀÄ PÉ¼À¨sÁUÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ¹0¥Àr¹zÀ0vÉ PÁtÄªÀ aPÀÌzÁzÀ ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ PÀ0qÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. PÀæªÉÄÃt F ZÀÄPÉÌUÀ¼ÀÄ PÀ0zÀÄ §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ.  

J¯É0iÀÄ C0UÁ0±ÀUÀ¼ÀÄ £Á±ÀªÁV GzÀÄgÀÄªÀÅzÀj0zÀ gÀ0zsÀæUÀ¼ÀÄ G0mÁUÀÄvÀÛªÉ. 

¨ÁzsÉUÉÆ¼ÀUÁzÀ J¼É0iÀÄ PÁ0qÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ0zÀÄ §tÚzÀ GzÀÝ£É0iÀÄ UÉgÉUÀ¼ÀÄ G0mÁUÀÄvÀÛªÉ. 

¸ÉÆÃ0PÀÄ ºÉZÁÑzÀ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚPÉÌ wgÀÄV GzÀÄgÀÄvÀÛªÉ. 

 
ºÀvÉÆÃn 

 

: gÁ¸Á0iÀÄ¤PÀ PÀæªÀÄ: ±ÉÃ. 0.01 gÀ ¥Áè0mÉÆÃªÉÄÊ¹£ï CxÀªÁ ¥ÀÅ±ÁªÉÄÊ¹£ï (1 UÁæ0. M0zÀÄ °Ã. ¤Ãj£À°è) ¹0¥Àr¹.  

CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ°è ªÉÆzÀ® ¹0¥ÀqÀuÉ0iÀÄ 10 ¢£ÀUÀ¼À £À0vÀgÀ 2£ÉÃ ¹0¥ÀqÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.  

¸ÀÄgÀPÀëvÁ CªÀ¢ü : ¹0¥Àr¹zÀ £À0vÀgÀ 14 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ. 

 

6. ¨ÁåQÖÃj0iÀiÁzÀ ¨É0Q gÉÆÃUÀ (PÁì0vÉÆÃªÉÆ£Á¸ï PÁ0¥É¹Öç¸ï) 

 


