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���ಪ - �ರ�ೕಯ ��� �ವ� ಮ��  �� ��ೕಧ� ���
ಪ�� ಅ�ಕ��  ಹ�� ರ, �� �ಯ� ರ�� , ���  - ೨೮೪ ೦೦೩, (ಉ. ಪ� .) �ರತ

�ರತದ��  ಒ��  ೧೬೨ ದಶಲ� ��� ೕ� (  ಪ� �ಶತ)  �� ಪ� �ಶದ �ರ� ೬೬
ಎರಡರ��  �ಗದ��  ಮ��ಲದ �� ��� ಯ�� �. ಈ ಮ���� ತ ಪ� �ಶಗಳ�� , 
�ತ� ಪ��ಯ ಆ�ಯದ �ಲ�� ��ಯ��  �ರ�ಪ�� 
����ಗಳ��  ಅವ����� �.  �ರತದ ಪ� � �� ದನಗಳ��  ಎರ� 
����ಗ� ಪ� �ಖ ಮ���� ತ ಪ� �ಶಗಳ��  ���ತ� � ಎಂ� 
ಅಂ��ಸ���. ಈ ಅಂ� ಅಂಶಗ� �ರತದ ಆ�ರ ಭದ� �ಯ��  ಮ���� ತ 
��ಯ ಪ� �ಖ �ತ� ವ��  �ೕ��ತ� �. ಮ���� ತ ಪ� �ಶಗ� ಬಡತನ ಮ��  
�ಂ��ದ ಸಮ�� ಗ�ಂದ ಬಳ��� �.  ಐ� ದಶಕಗ��ಂತ� ���  �ಲ 
��ೕಧಕ� ��ನ �ರ�ಯ ಸಮ�� ಯ��  ಪ�ಹ�ಸ� ���ತ ��ನ 
ಪ� �ದಗ�,  ��ಧ  ರಸ��   �ತ� ಗ� ಮ��  �� �ಗಳ �ೕಷ�ಯ��  
���ಸ� ಒಣ��� ನ ಮ��  ಇತರ ಉ��ಗ�ಂ�� �ನ� ಗಳ��  ಒಳ�ಂ�� 
ಹಲ�� �ತ� �� ನಗಳ��  ಅ���� ಪ���� � ಮ��  �� ದಳ �ನ� ಗಳ��  
��ಸ���. �ಷ�  ಮ��  ಅ� �ಷ�  �ರತದ��  ��ನ �ರ�ಯ ಸಮ�� ಯ��  
ಪ�ಹ�ಸ� �ಸ �ಗ�ಗಳ��  �����ವ ಅವಶ� ಕ���. 
�ಂಪ� ��ಕವಲ� ದ ���ಕ��  ( ಒ��� � �ಕ� ಇಂ��)  �ವ��   
���� ವಲಯದ��  ಬಳಸ��ತ� �,  ಅ��  ಅ� ಅ�ರ �ಮಥ� �ವ��  
�ಂ��. ಇದಲ� �, ಸ� ��ತ� ಕವಲ� ದ � �ಪ�� ಲಗ�ದ ����, ರ�� ಬ�, 
�ಜ���ಗ�,  ಅವನ� �ಂ�ದ ಜ�ೕ�ಗಳ�� � ���ಕ��  
�ಡಬ��.  ಮ�� ನ �ರ��� ���ಕ��  �ಖ� ,  ಮ�� ನ ಸ�ತವ��  
ತ����,  ಮ���ಗಳ ಅ�ಕ� ಮಣವ��  ತ���� ಮ��  
�ೕವ��ಧ� �ಯ��  ರ�� ���,  ��� ರ �ೕವ�ೕ�ಯ ಮ��  ಆ�ರ 
�ರ��ಯ��  ಖ�ತಪ���ಳ� � ���ೕಗ�  �� ��ಧ� �ಯ��  
ಉ�� ೕ����. ���ಕ��  �� ಎ�ಗ� �ಷ�  ���ಯ��   �� �ಗ�� ಉತ� ಮ 
�ೕ� ಮ��  ಆ�ರ���. ಇ� ��� ನ �ೕವ�� ಇ�ವ�, ��� ನ �ೕಣ��ಧ� �, 
���ಷ� � ಮ��  �ೕ�ನ ಅಂಶವ��  �ಂ��. "��� ಲ� ದ ���ಕ��  - ��ನ 
ಪ��ಯ �ಲ" ದ �� �ಂ�� ೕಕ��ದ �ಖಕ� ಈ �ಕಲನವ��  ತ�ವ��  
ಗಮ�ಹ� ಪ� ಯತ� ಗಳ��  ���� � ಎಂ� ನನ� �����. ಅವರ ಕ�ಣ 
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ಪ�ಶ� ಮವ��  �� ಪ� ����� ೕ� ಮ��  ಈ �ಧ��� ಅವರ��  
ಅ������ ೕ�. �ಪ�� ಲ-�ರಳ �ಷ�  ಪ� �ಶಗಳ �� ಸ��ಯ��  ಈ ಪ� ಕಟ� 
ಉಪ�ಕ� �ಗ�� ಎಂ� ನನ� ಭರವ���.

(�.�. �ದ�)

�ರ�ೕಯ �� �ಂಪ� ��ಕ�� ಮ���� ತ ��ಯ ವ� ವ�� ���. ��ಯ��  
��� ನ �ಳವ��ಯ��  ��ಸ� ಮ��  �ವ��ಸ� ಮ���� ತ ��ಯ 
�ಯ��ಮ� �ಖ� ��� ಏ�ಂದ� ಇ� ಜನ��� ಯ ��� ೪೦%  ಮ��  
���� ಜನ��� ಯ ೦%  ನ��  �����.  �ಶ� ದ �� �ೕಣ ಬಡವ� ೬
ಅವ����ವ ಮ��  �ಸ� �ಕ�� ಹ��ನದ ಬ�ಪ�ಗ���ವ 
�ೕವ�ೕ�ಯ��  ಈ ಪ� �ಶ� ಬಹಳ �ಖ� ���. ಪ� �ಚದ ��� % ಮ��  ೮೦
�ರ�ೕಯ ��ಯ ೩% ಮ� ಅವ��ತ, ��ಧ� ಮಯ, ��ೕಣ�, ಕ�� ���, ೬
ಅ�ಯ��, ಅ�ಯ�� ಮ��  �ಬ�ಲ. ಪ���ೕಪ� �ರ�ೕಯ �� �ೕಣ 
ಆ��ಕ�ಯ ಪ� �ಖ �ಲ���. ಕ�ದ �ಲ� ದಶಕಗಳ��  ��� �ೕಯ ಆ��ಕ�� 
�� ��� ಮ��  ��ನ ಉ�� ದ�ಯ��  ಗಮ�ಹ� ಏ��ಯ �ರ���, 
ಅ��ತ �ೕಷ�,  ಆ�ೕಗ�  ರ�� ಮ��  �ವ�ಹ�ಯ �ರ��ಂ�� ನಮ�  
�� �ಗಳ ಉ�� ದಕ� ಕ�����. �ಣಮಟ� ದ ಆ�ರ ಮ��  ��ನ ಲಭ� �ಯ 
�ರ�� ����ಗಳ ಕಳ� �ಯ��ಮ�� ಪ� �ಖ �ರಣ���.  ��� �  
���� ಉ�� ದಕ� ತಮ�  ��ನ ಅಗತ� ವ��  �� ಅವ�ಷಗ�, �����, 
�ಲ� ��ನ ��ಗಳ��  ���ವ �ಲಕ ಅಥ� ��ಕ�� �ಂದ �� 
ಖ�ೕ��ವ �ಲಕ ಅಥ� ಈ ಎಲ� ದರ ��ೕಜ�ಯ �ಲಕ ����� �. 
ಆ��� , �ಣಮಟ� ದ �� ನ ಲಭ� � ಮ��  ಪ� �ಶ� ಗಮ�ಹ� ತ��ೕ��� 
ಉ���. �ಂ��ಂದ�, ��ನ ಪ� �ಶಗಳ �ರ�ಯ��  �ೕ�ಸ� ಮ��  ��ಧ 
ಪ� �ಶಗಳ��  ��ನ ��� �ಂಶದ �ಣಮಟ� ವ��  ���ಸ� �ಕ��  
�ತ� �� ನಗ� ಮ��  ��ನಗಳ��  ಅ���� ಪ�ಸ���, ಆದ� �ಷ�  ಪ� �ಶಗ� 
ಇ��  ಪ��ೕಲ� ಅಥ� ಅ�ಯದ�� �.  ಆದ� �ಂದ,  ಆ�ರ ಮ��  ��ನ 
�ಪ�� ಲಗಳ ��� �� �ವ �ರ�ಯ��  ಕ�� �ಡ�,  �� ೕತ� -
��� �ವ�ಗಳ��  �ರ�� ಸ� ಮ��  ಅ�� ತ� ದ�� �ವ ��ನ �ಪ�� ಲಗ�� 
�ರಕ��,  ��� ಲ� ದ ���ಕ��  �ಡ�  ಪ� �ಣದ ���ೕ� �ಕ�  
ಆ�� ���.  ರ�� ಬ�,  ಕ�� ನ ಮ��  �ಣ�ಕ��  �� ಜ�  �� ಮ��  
����ಯ��  ��� ಲ� ದ ���ಕ��  ���ದರ �ಲಕ, ಅ�� ತ� ದ�� �ವ �� 
ಪದ� �ಯ��  ��ಧ� ��ಸ� ಮ��  ಮ��  ಮ��  ಜಲ �ಪ�� ಲಗಳ��  
�ರ�� �ವ �ಲಕ ��� ವ� �ವ��  ಒದ�ಸಬ��. �ರತದ �ಷ�  ಮ��  ಅ�-
�ಷ�  ಪ� �ಶದ��  �� ೕ�ೕ�, ಶ��  ಮ��  ��� ನ �ೕವ�� �ಂ��ವ �ಕ� �ದ 

�ಖಕರ  ��
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೧.  ಪ�ಚಯ

�ತದ��  ಬ��� ಜನ� �� �ೕಣ ಪ� �ಶದ��  ����� �� � ಮ��  ಅವರ 
�ೕವ�ೕ�ಯ� ��ಯ��  ಅವ����. �� ಉ�� ದ�ಯ��  ಒಣ �� �� 
ಮ���� ತ ��� ಪ� �ಖ �ತ� ವ��  ವ��ತ� �.  ��� �ೕಯ ಮ���� ತ 
ಪ� �ಶಗಳ �� ��ರದ ( ಎ�. ಆರ. ಎ. ಎ)  ಪ� �ರ ��� ೫೦%  ರ��  �� �ೕಣ 
�ಯ�ಬಲ ಮ��  ೬೦%  ರ��  ����ಗ� ಮ���� ತ ��ಯ��  
ಅವ����.  �ರತದ ಮ���� ತ ವಲಯಗ�,  ೫೦೦- ೧೫೦೦ �. �ೕ.  ರ��  
���ಕ ಮ�ಯ��  �ಂ���  �ಶದ �ವ� ಳ �� ��ವ� ಪ� �ಶದ ೬೦% ರ�� �. 
ಈ ಒಣ ಜ�ೕ�ಗ� �ೕ�ನ �ರ�ಯ ���,  ��� ನ �ೕ�ನ ಆ�����, 
���ಯ��  ��� ನ �ಪ�ನ, ಕ�� ಆದ� ��, ���  �ೕ�ನ ಹ�� ಮ��  ಮ�� ನ 
ಸ�ತಗ�ತಹ ಸ��ಗಳ��  ಎ����� �.  �� ಉ�� ದ�ಯ��  �ೕ� ಒಂ� 
ಪ� �ಖ ಅಂಶ����ದ�ಂದ, ಮ�ಯ ಅಸಮ�ೕಲನ ಮ��  ಅ��� ತ�� ��ಗಳ 
�ಗ� ಅಥ� ��ಣ� �ಫಲ� ��  �ರಣ��ತ� �, ಇ� ಬರ �� �� ಮಗ�� 
�ರಣ��ತ� �.  �ೕ�� ಅಂತಹ ಪ� �ಶಗಳ��  ಮ�ಷ�  ಮ��  ����ಗಳ 
�ೕವನ� ಕಷ� ಕರ ಮ��  ಅ�ರ�� ತ��ತ� �. ಇದರ ��� ಅಂತಹ ಪ� �ಶಗಳ ಮ��  
��� � ಲವಣ�ಕ�  ಮ��  ಕ�� ಫಲವತ� ��ಂದ ���ತ� �. ಇದಲ� �, �ರ�ೕಯ 
ಉಷ�  �� ಉಪ- ಉಷ� ವಲಯದ ಹ��ನ� ��ಯ ಫಲವತ� � ಇ�ತವ��  
ಉ�� ೕ��ತ� �. �ಸ� ವ��, ಮ���� ತ ಪ� �ಶಗ�, ��ಷ�� �ಷ�  ಮ��  ಅ�-
�ಷ�  ಪ� �ಶಗ� ���ಷ� �� ಆ�� �ೕಲ ಮ��  ���ತ ಮ�� ನ �ಂ�ಗಳ��  
ಪ� ����ತ� �. ಈ ಮ��  ���ದ ��� ಸ, ಕ�� �ವಯವ ಇಂ�ಲ, ಕ�� ಆಳ, 
�� ಕ�� ��ಂಶ, ಅ�ಯ�ತ ಮ�, ಮ�� ನ ಸ�ತ, �ಬ� ರಗಳ ಕ�� ಬಳ�, 
ಕಳ� ಆ�ಯ ಮ��  ಕ�� ಉ�� ದಕ��ಂದ ���ತ� �.  ಈ ಪ� �ಶಗಳ��  
�ಂಪ� ��ಕವಲ� ದ ����ವ ಯ��  ಬಳ��ದ�ಂದ ಈ �� ��� ಕ��
�����ವ ಸಮ�� ಗಳ��  ಬ�ಶ ಪ�ಹ�ಸಬ��.  ಆದ� �ಂದ ಈ ಪ� �ಶಗಳ��  
��� ಕ�� � ���ವ �ಧ� � ಮ��  �ಮಥ� �ವ��  �ಲ� �ಪನ 
���� ಬಹಳ �ಖ� ���.  ಏ�ಂದ� ಅ� ���  ಪ� �ಣದ ಮ���� ತ 
ಪ� �ಶಗಳ ಮ�� ನ ಕಳ� �ಣಮಟ� ,  ಕ�� �� �ೕವ� � ಮ��  ಕ�� 
ಉ�� ದಕ�ಗಳ��  ಗಮ��ದ�, ಈ ಪ� �ಶಗಳ��  ��ಧ � ಬಳ�ಯ ವ� ವ�� ಗಳ��  
�ಂಪ� ��ಕವಲ� ದ �� ��ಗಳ ಬಳ�ಯ ಉ�� ೕಜನ ಅ�ೕ �ಕ� ���.
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೧.೧  �ಂಪ� ��ಕವಲ� ದ ��� �ಪ� ಕ��  ಮ��  ಅದರ ಉಪ�ೕಗಗ�

��� ರ�ತ �ಪ� ಕ�� ಯ�� ಒ�ಂ�� �ಕ� ಇಂ�� ��ನ� ��    (  - )  
ಮ���� ೕತ ಮ�� �ರತದ �ಷ� �� ಅ� �ಷ� ಪ� �ಶಗಳ ಅ�ಯ�� �ಕ��     -     
ಬ������ ಮ�� ಪ� ಸರಣ �ಮಥ� ��ಂ�� �� �ೕಣ ಪ� �ಶಗಳ�� ಒಂ�       
ಪ� �ಖ ಪ��ಯ ���� ಪ�ಗ�ಸಬ�� ಈ ��� �� �ದ�   .      
��ಗಳ�� �� ಬರವ�� ತ���ಳ� �ಗದ �� ��ಗಳ�� ��ಯ�       
�ೕಗ� ��ಲ� ದ ಪ� �ಶಗಳ�� ��� � ��ಯಬಲ� � ಇದ�ಂ�� �ಗ�ಕ��   .   
ಪ�ಸರದ ���ವ ಬದ�ವ�ಗ�� ಸ� ಂ�ಸ� �ಕ� ��� ಇ� ಮ�ಷ� ಮ��    .    
����ಗ�� ಅ�ಕ �ೕ�ಯ�� ಪ� �ೕಜನ��ತ� � ಸ� �ೕಯ�� ಇದ��   .    
�ಗಪ� �� ಕ��ಟಕದ�� ಇದ�� ಅಥ� ದಪ� ಕ�� ಎಂ�    ��� ಕ��      
ಕ�ಯ��ತ� � ಇ� ಮಧ� ಮ�� ಉತ� ರ ಅ��ಕದ ಮ���ಗಳ��.        
��� �ಂ�ದ� � ���ಷ� ಪ� �ದಗಳ�� ಬಹಳ �ಂ��ಂದ �ಶ� ದ ಅ�ಕ �ಷ�,        

�ತ�  1. ��� ಕ�� ಯ ��

ಮ�� ಅ� �ಷ� �ಗಗಳ�� ಬಳ� �ಡ���� � �ರತದ�� ಇ� ಒಣ -    .     
ಪ� �ಶಗಳ�� ಓಂ� ��ನ ���� �� �ಖ� �ಯ�� ಪ���� � ಈ ��ಯ     .   
��ಧ �ಗಗಳ�� ಹ�� ಮ�� ತರ���� ಮ�ಷ� ರ �ವ���      ,  
����ಗ�� ��� ಬಳಸ���� � ಇದರ ��� �� ೖ�� ���  .    ,  , 
ಬಣ� ಗ� ಅಂ� ಮ�� ಔಷ� ತ��ಸ� ��ಧ ����ಗ�� ಕ�� ವ�� ಗ��,        , 
ರಕ� ದ�� ನ ಸಕ� � ಅಂಶ ಕ�� �ಡ� ಮ�� ಇತರ ���ಗ�� ���� �ೕ�ವ          
ಉತ� ನ� ಗ� �ಂ� �� ೕ� �� �� �ೕಷ� �ಂ�ದ �ಂದಯ�ವಧ�ಕಗಳ, ,       
ತ���ಯ�� ಬಳಸ���� � ಈ ಯ�� ಅ�ಕ� ��ವ .   ��� ಕ��   
ಮರ����ಯ�� ತ�ಯ� ��� �ೕ�ತ ತ��ೕ��� ಮ�� ನ    ,   
ರಚ�ಯ�� ಉತ� ಮ��ಸ� ಮ�� ���� ����ರ�� ��� ಮ��       
�ೕ�ನ ಉಪಲಬ� �ಯ�� ��� �ತ� � ��� ನ �ಪ�ನ ��ೕಧಕ �� ಕ��  .      
ಅಥ� ಅ�ಯ�ತ ಮ��ಂ�� ಬ�ಕ� �ಧ� ���ದ�ಂದ �� �ವ       
��� ��ಯ�ಗದ ಅತ� ಂತ �ಷ� ಪ��� �ಗಳ�� ಉತ� ಮ �ಳವ��ಯ��       
�ಂ�ತ� � ಇದರ ಸಸ� ಗ� ��� ನ �ಕ��� �ೕರ�� �ಂ��ತ� � ೯೫.       ( % 
������ ಗ ��ೕಧ�ಗಳ ಪ� �ರ ����ಗ�� ಆ�ರವ�� �ೕ��ಗ),      
�ೕ�ನ ಅವಶ� ಕ�ಯ�� �ಕ� ೪೦ �ಂದ ೧೦೦ ರ�� ಕ�� �ಡಬ����        . 
ಇ� ��� ನ ��ಕರ ಆ�ರ ಒದ��ತ� � �ೕಣ��ಯ�� ವ� �� �ತ� � ಮ��    ,     
�� �ಗ�� �ೕ�ನ ಅಗತ� ವ�� ಕ�� ��ತ� � �ಪಸ� �� ಯ ಎ�ಗ� ���    .   -
��� ಪ� �ಣದ ಕರಗಬಲ� ��ೕ���� ೕ� ಗ� �� �� � ��� �ಯ�     , ,  
ಮ�� �ಟ�� ಎ ಆದ� ಕ�� ಪ� �ಣದ �� ಮ�� ಕ�� �� ೕ�ೕನಗಳ��  ,        
( .  - %) .      � � ೫ ೧೦ �ಂ�� ��ೕ���� ೕ� ಗ� ಮ�� �� �� �ಗಳ�� ಇ�
ಸ�ದ� ��ದ� � �� ೕ�ೕ� ಅಂಶದ�� ಕ������ದ�ಂದ ಇದ��,      
����ಗ�� ���ನ ಆ�ರವ�� �ಣ���ಸ� ಇತರ ಆ�ರಗ�ಂ��      
��ೕ�� �ಡ�� ಇದ�ಂದ �� �ಗ� ��� ನ ಪ� �ಣದ ಎ�ಗಳ�� .       
��ಸಬ�� ಒಂ� ಆ�ೕಗ� �ತ ���� �ನ�� ೫೦ �ಂದ ೭೦ � � ��.        . .  
ಎ�ಗಳ�� ��ಸಬ�� ಮ�� ��ಗ� �ನ�� ೬ �ಂದ ೮ � � �� ಎ�ಗಳ��        . .   
��ಸಬ�� ಈ ಎ� �� �ೕ� ಗಳ ಶ�� ಯ ಪ� �ಣ� ಪ� �ೕ � � ಓಣ.   ( )     . .   
ಪ�ಥ�ದ�� ೩೫೦೦ �ಂದ ೪೦೦೦ � � �� �ೕ����ತ� � ಅದರ��     .  .   ,   
ಅಧ�ದ�� �ೕಣ��ಗಬಲ� ಪ�ಥ�� �ಖ� �� ��ೕ���� ೕಟ� �ಂದ�     
ಬ�ತ� �.
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೧.೧  �ಂಪ� ��ಕವಲ� ದ ��� �ಪ� ಕ��  ಮ��  ಅದರ ಉಪ�ೕಗಗ�

��� ರ�ತ �ಪ� ಕ�� ಯ�� ಒ�ಂ�� �ಕ� ಇಂ�� ��ನ� ��    (  - )  
ಮ���� ೕತ ಮ�� �ರತದ �ಷ� �� ಅ� �ಷ� ಪ� �ಶಗಳ ಅ�ಯ�� �ಕ��     -     
ಬ������ ಮ�� ಪ� ಸರಣ �ಮಥ� ��ಂ�� �� �ೕಣ ಪ� �ಶಗಳ�� ಒಂ�       
ಪ� �ಖ ಪ��ಯ ���� ಪ�ಗ�ಸಬ�� ಈ ��� �� �ದ�   .      
��ಗಳ�� �� ಬರವ�� ತ���ಳ� �ಗದ �� ��ಗಳ�� ��ಯ�       
�ೕಗ� ��ಲ� ದ ಪ� �ಶಗಳ�� ��� � ��ಯಬಲ� � ಇದ�ಂ�� �ಗ�ಕ��   .   
ಪ�ಸರದ ���ವ ಬದ�ವ�ಗ�� ಸ� ಂ�ಸ� �ಕ� ��� ಇ� ಮ�ಷ� ಮ��    .    
����ಗ�� ಅ�ಕ �ೕ�ಯ�� ಪ� �ೕಜನ��ತ� � ಸ� �ೕಯ�� ಇದ��   .    
�ಗಪ� �� ಕ��ಟಕದ�� ಇದ�� ಅಥ� ದಪ� ಕ�� ಎಂ�    ��� ಕ��      
ಕ�ಯ��ತ� � ಇ� ಮಧ� ಮ�� ಉತ� ರ ಅ��ಕದ ಮ���ಗಳ��.        
��� �ಂ�ದ� � ���ಷ� ಪ� �ದಗಳ�� ಬಹಳ �ಂ��ಂದ �ಶ� ದ ಅ�ಕ �ಷ�,        

�ತ�  1. ��� ಕ�� ಯ ��

ಮ�� ಅ� �ಷ� �ಗಗಳ�� ಬಳ� �ಡ���� � �ರತದ�� ಇ� ಒಣ -    .     
ಪ� �ಶಗಳ�� ಓಂ� ��ನ ���� �� �ಖ� �ಯ�� ಪ���� � ಈ ��ಯ     .   
��ಧ �ಗಗಳ�� ಹ�� ಮ�� ತರ���� ಮ�ಷ� ರ �ವ���      ,  
����ಗ�� ��� ಬಳಸ���� � ಇದರ ��� �� ೖ�� ���  .    ,  , 
ಬಣ� ಗ� ಅಂ� ಮ�� ಔಷ� ತ��ಸ� ��ಧ ����ಗ�� ಕ�� ವ�� ಗ��,        , 
ರಕ� ದ�� ನ ಸಕ� � ಅಂಶ ಕ�� �ಡ� ಮ�� ಇತರ ���ಗ�� ���� �ೕ�ವ          
ಉತ� ನ� ಗ� �ಂ� �� ೕ� �� �� �ೕಷ� �ಂ�ದ �ಂದಯ�ವಧ�ಕಗಳ, ,       
ತ���ಯ�� ಬಳಸ���� � ಈ ಯ�� ಅ�ಕ� ��ವ .   ��� ಕ��   
ಮರ����ಯ�� ತ�ಯ� ��� �ೕ�ತ ತ��ೕ��� ಮ�� ನ    ,   
ರಚ�ಯ�� ಉತ� ಮ��ಸ� ಮ�� ���� ����ರ�� ��� ಮ��       
�ೕ�ನ ಉಪಲಬ� �ಯ�� ��� �ತ� � ��� ನ �ಪ�ನ ��ೕಧಕ �� ಕ��  .      
ಅಥ� ಅ�ಯ�ತ ಮ��ಂ�� ಬ�ಕ� �ಧ� ���ದ�ಂದ �� �ವ       
��� ��ಯ�ಗದ ಅತ� ಂತ �ಷ� ಪ��� �ಗಳ�� ಉತ� ಮ �ಳವ��ಯ��       
�ಂ�ತ� � ಇದರ ಸಸ� ಗ� ��� ನ �ಕ��� �ೕರ�� �ಂ��ತ� � ೯೫.       ( % 
������ ಗ ��ೕಧ�ಗಳ ಪ� �ರ ����ಗ�� ಆ�ರವ�� �ೕ��ಗ),      
�ೕ�ನ ಅವಶ� ಕ�ಯ�� �ಕ� ೪೦ �ಂದ ೧೦೦ ರ�� ಕ�� �ಡಬ����        . 
ಇ� ��� ನ ��ಕರ ಆ�ರ ಒದ��ತ� � �ೕಣ��ಯ�� ವ� �� �ತ� � ಮ��    ,     
�� �ಗ�� �ೕ�ನ ಅಗತ� ವ�� ಕ�� ��ತ� � �ಪಸ� �� ಯ ಎ�ಗ� ���    .   -
��� ಪ� �ಣದ ಕರಗಬಲ� ��ೕ���� ೕ� ಗ� �� �� � ��� �ಯ�     , ,  
ಮ�� �ಟ�� ಎ ಆದ� ಕ�� ಪ� �ಣದ �� ಮ�� ಕ�� �� ೕ�ೕನಗಳ��  ,        
( .  - %) .      � � ೫ ೧೦ �ಂ�� ��ೕ���� ೕ� ಗ� ಮ�� �� �� �ಗಳ�� ಇ�
ಸ�ದ� ��ದ� � �� ೕ�ೕ� ಅಂಶದ�� ಕ������ದ�ಂದ ಇದ��,      
����ಗ�� ���ನ ಆ�ರವ�� �ಣ���ಸ� ಇತರ ಆ�ರಗ�ಂ��      
��ೕ�� �ಡ�� ಇದ�ಂದ �� �ಗ� ��� ನ ಪ� �ಣದ ಎ�ಗಳ�� .       
��ಸಬ�� ಒಂ� ಆ�ೕಗ� �ತ ���� �ನ�� ೫೦ �ಂದ ೭೦ � � ��.        . .  
ಎ�ಗಳ�� ��ಸಬ�� ಮ�� ��ಗ� �ನ�� ೬ �ಂದ ೮ � � �� ಎ�ಗಳ��        . .   
��ಸಬ�� ಈ ಎ� �� �ೕ� ಗಳ ಶ�� ಯ ಪ� �ಣ� ಪ� �ೕ � � ಓಣ.   ( )     . .   
ಪ�ಥ�ದ�� ೩೫೦೦ �ಂದ ೪೦೦೦ � � �� �ೕ����ತ� � ಅದರ��     .  .   ,   
ಅಧ�ದ�� �ೕಣ��ಗಬಲ� ಪ�ಥ�� �ಖ� �� ��ೕ���� ೕಟ� �ಂದ�     
ಬ�ತ� �.
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೧.೨  �ಂ�� �� ಪ� �ಶದ��  ��� ರ�ತ ��� ಕ�� ಯ �� ��  

�ರತದ ಮಧ�  �ಗ� �ಂ�� �� ಪ� �ಶವ��  ಒಳ�ಂ��, ಈ ಪ� �ಶ� 
��ಧ� ��ಂದ ���� ,  ಮ���� ತ���,  ಕ�� ���ಯ��  �ಂ�� 
�� ���ಕ- ಆ��ಕ��� ��ಧ� ಮಯ����  ಜ�ಂ�ೕಯ�� 
��ಷ� ವ��  �ಂ�� ಮ��  �����ತ����  ಇತ� ಪ� �ಶಗ�� 
�ೕ��ದ� �ಂ����.  ಗ�� �ದ ಕ�� ನ ಪ� �ಶ����  �ೕ�ತ ಅಥ� 
ಅಸಮಪ�ಕ ಅಂತಜ�ಲ �ಪ�� ಲಗ� �� ಕ�� ಮ� �ೕ� �ಂ�ದ 
�ರಣಗ�ಂದ ���ತ �� �ತ� �� ನ,  ��ಕ��  �� �ಲ�ಕಯ�ಗಳ 
ಸ��ದ ಬಳ����� ಲ� ,  ಮ��  ಉ�� ದಕ���ಡ ಕ�����.  �� 
ಉ�� ದ�,  ���� �ಕ�� ಮ��  ��ೕ�ತ ವಲ� ಒ�� � �� �� �ೕಣ 
ಆ�ಯದ��  ೯೦% �� ಂತ ���  �ಲ��  �ಂ��. ��ಯ ಅವ�ಷಗ� �ಂ�� 
�� ಪ� �ಶದ��  �ಕ� ೬೭ ರ��  �� �ಗ�� �ವ��  ಒದ��ತ� �. ಹ��ನ 
ಪ��� �ಗಳ�� ��� �ವ �ೕವ�  ಬದ�ವ�ಗ�ಂ��  ಬರ�ಲದ ಆವತ�ನ,  ಅರಣ�  
ಪ� �ಶಗಳ ಅವನ�, ಸತತ ����� �ವ ಅಂತಜ�ಲ��  ��� ���. ಈ ಪ� �ಶಗಳ�� ನ 
ಜನ� ಪ� �ನ�� �� �ೕಣ ಪ� �ಶ��  �ೕ�ತ����  ಉ�� ೕಗ�� � ��� � 
��ಯ��  ಅವ����.  ಪ� ��ಲ ಪ�ಸರ ಪ��� � ಮ��  ಆ��ಕ ಚ�ವ��ಯ 
��ೕಜ��ಂ�� ಇ�� ನ ಕ� �ೕಯ ಉ�� ದಕ�� ��� � ಪ� ��ಯ �� 
ಅವ��ತ���.  ಮಧ�  �ರತದ �ಂ�� �� ಪ� �ಶದ ಮ��  ಒರ�ದ 
ರಚ�ಯ��  �ಂ��� ,  ಕ�� ಆಳದ �� ಕ�� �ೕ�ನ �ರ�,  �ವಯವ 
ಇಂ�ಲದ �ರ� ಮ��  ��ನ� �� ��� ನ ಎತ� ರದ��  ಓರ�ದ ಕ�� ನ 
�ಪ� �ಶ�ಂ��  ��ಬ�ತ� �.  �ೕ�� ವಷ�ದ ಪ� �ಖ �ಗ��  ಅಂದ� 
ಅ�� ೕಬ� �ಂದ �� �ಂಗಳ ವ�� ��ೕರ ��ಂಶದ �ರ� �� ಒತ� ಡವ��  
ಎ��ಸ���ತ� �. ಈ ಮ���� ೕತ �ಂ�� �� ಪ� �ಶದ��  ���  ರ�ತ 
��� ಕ�� ಯ��  ಪ�ಚ��ವ �ಖ�  ಉ�� ೕಶ�ಂದ� �ಮಥ� ��ಳ�  ಪ��ಯ 
��ನ �ಲ�� ಬಳ���� ��. ��ನ� ��, ಈ ಕ�� � �ನವ ಮ��  
�� �ಗಳ ಅ�ಕ� ಮಣಗ�ಂದ �� �� ೕತ� ಗಳ��  ರ�� ಸ� �ೕವ ���� 
ಬಳಸ��ತ� �. ಆದ� �ಂದ, �ರತದ��  ��� ರ�ತ ಯ��  ��ನ ��� ಕ��
���� �� ೕ�� �ಸ� �ಕ��  ಅವ�ಶಗ��.

೧.೩ ಪ� ಆ�ರ�� ��� ಕ��

�ಪಸ� �� ಯ ಎ� (�� �ೕ�) ಗಳ ��� �ಂಶದ �ಣಮಟ� � ಸಸ�  ಪ� �ರ (��ಗ�, 
ಪ� �ದಗ�) ,  ಎ�ಗಳ ವಯ�� ,  ���ವ ಋ��ನ ಮ��  �� ಪ��� �ಗಳ��  
ಅವ����ತ� � ( ಉ�. ,  ಮ�� ನ ಪ� �ರ,  ಹ��ನ ಮ��  ����� �ವ 

ಪ��� �ಗ�) .  ��� �ಂಶದ ಅಂಶಗಳ ಪ� �ರ �ಪಸ� �� ಯ ಎ�ಗ� 
ಅಸಮ�ೕ�ತ��� ಆದ� ಕ�� �ಚ� ದ ಶ��  ಮ��  �ೕ�ನ  �ಲ���.  ಈ 
ಎ�ಗ� ಕ�� ಕ��  �� ೕ�ೕ�, �ಬ�, �ಜಕ ಮ��  �ೕ�� ಅ��  �ಂ��. 
ಆದ� �ಂದ, ಈ ಎ�ಗಳ��   ಇ�� ೕತರ �ೕಷ�ಂಶಗಳ��  �ಂ��ವ �ಕ�  �� 
�ರಕ�ದ ಆ�ರ�ಂ�� ಸಮ�ೕಲನ��ಸ��.  �� �ಕದ ಆ�ರದ 
�� �ೕ�ನ ಪ� �ಣ� ��� ೯೦% ರ�� �. �ಖ� �� ��� ನ �ಣ� ದ ಅಂಶದ 
�ರಣ�ಂ�� ಎ�ಗಳ �� ಅಂಶ� ಅ�ಕ���, �� ಕ��  �� ೕ�ೕ� ಅಂಶ 
ಕ�� (೫-೧೦%) ಇ� ಒಣ �ಕದ ಆ�ರದ �� � ೧೫ ರ ವ�� ಇ�ತ� �. ��ನ 
ಅಂಶ� �ಲ�ತ� ಕ�� ಕ�� ಅಂದ� ಒಣ �ಕದ ��� ೧೦% ರ��  ಇ�ತ� �.  
�� �ಗಳ ಆ�ರ�� � ಬಳಸ��ವ ��ನ�  ಯ ಪ� �ದಗಳ ಉ�� ದ� ��� ಕ��
�ಲಭ ಮ��  ಕ�� �ಚ� �� � �ಭ�ಯಕ���. ಏ�ಂದ� ಇ� ����ಗ�� 
��ಕರ�ದ ಆ�ರ����  �ೕಘ��ಲದ ಬರವ��  ತ���ಳ� ಬಲ�  ಶ�� ಯ��  
�ಂ��. ಇಂತಹ �ಣಲ�ಣಗ� ��ಷ�� ಬರ�ಲ ತ����� ವ ಮ��  ಕ�� 
�ನ�  ���ವ ����ಗ�� ಪ� �ಖ�ದ ��ನ ��� ಇದರ 
�� �ಖ� �ಯ��  ��� ��.  ಎ�ಗ� �ಂ��ವ ಬ��� �ಗವ��  
����ಗ�� �� ��� �ೕಡಬ�� ಅಥ� �ತರದ ಆ�ರ�� � 
ರಸ��� �ಗ� ��ಡಬ��,  ��� ����ಗ� ��� ನ ಪ� �ಣದ 
ಎ�ಗಳ��  ��ಸಬ��. ಎ�ಗಳ �ವ�� ಓ�� � ಒಣ ಪ�ಥ� �ವ�ಯ ೬೦% 
�� ಂತ ��� �� ಗ ����ಗಳ��  ��ಚಕ ಪ��ಮವ��  �ೕ�ತ� �, ಇ� �� �ಗಳ 
�ೕ��ಂಗ�� ಹದ �ಲಕ ಆ�ರವ��  ���  �ಗ�� ��ಸ� ಮ��  ಕ�� 
�ೕಣ��� �� �ರಣ��ತ� �.  ಇಂತಹ ಸಮಯದ��  �� ಆ�ರಗಳ 
(ಉ�.,ಒಣ�� ಅಥ� ��� ) ಬಳ�� ಈ ತರಹದ ��ಚಕ ಪ��ಮಗಳ��  
���ಸ� �ರಕ����.  �ೕ� ಸರಬ�� ��ದ ಎ�ಗಳ ಪ� �ಣ� 
��� �� ಒಣ��� ನ �ವ�� �� ರ�� ��� ಗ��. ಎ�ಗಳ ಶ�� ಯ ಅಂಶ� ಒಣ 
ಪ�ಥ�ದ ಆ�ರದ ಪ� �ೕ �. �. � ೩೫೦೦ �ಂದ ೪೦೦೦ ��ೕ �� ಲ� ಇ�ತ� �. 
ಅದರ��  ಅಧ�ದ��  �ೕಣ��ಗಬಲ� � �� ಅ� �ಖ� �� 
��ೕ���� ೕಟ� �ಂದ ಬ�ತ� �. �ಷ�  ಮ��  ಅ�-�ಷ�  ಪ� �ಶಗಳ��  ಏಕದಳ ��ಗಳ 
ಅವ�ಷಗ� ಮ��  �ಸ��ಕ ��� �ವ�ಗ� ��ನ� �� �ಂಸ ಉ�� ದ�� 
�� ���  ��ಗ�� ಅಗತ� �ದ �ೕಷ�ಂಶಗಳ��  �����ಲ� .  ��� 
��� �ವ�ಗಳ��  �� ಮ��  ��ಗಳ��  ���ದ�� � ಈ ಎ�ಗ� ಕ�� 
�ಚ� ����  �ರಕ���.  ಉ�ಹರ��,  ���ವ ��ಗಳ ಆ�ರವ��  
��� ಕ��  ಎ�ಗ�ಂದ ����ಗ, ���ನ �ಕ ��� ��� (��� ೫೦% 
ರ�� ) �����. ಎ�ಗಳ��  �� ೕ�ೕ� ಭ�ತ �ನ� ಗ�ಂ�� �ೕ��ಗ ಅ� 
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೧.೨  �ಂ�� �� ಪ� �ಶದ��  ��� ರ�ತ ��� ಕ�� ಯ �� ��  

�ರತದ ಮಧ�  �ಗ� �ಂ�� �� ಪ� �ಶವ��  ಒಳ�ಂ��, ಈ ಪ� �ಶ� 
��ಧ� ��ಂದ ���� ,  ಮ���� ತ���,  ಕ�� ���ಯ��  �ಂ�� 
�� ���ಕ- ಆ��ಕ��� ��ಧ� ಮಯ����  ಜ�ಂ�ೕಯ�� 
��ಷ� ವ��  �ಂ�� ಮ��  �����ತ����  ಇತ� ಪ� �ಶಗ�� 
�ೕ��ದ� �ಂ����.  ಗ�� �ದ ಕ�� ನ ಪ� �ಶ����  �ೕ�ತ ಅಥ� 
ಅಸಮಪ�ಕ ಅಂತಜ�ಲ �ಪ�� ಲಗ� �� ಕ�� ಮ� �ೕ� �ಂ�ದ 
�ರಣಗ�ಂದ ���ತ �� �ತ� �� ನ,  ��ಕ��  �� �ಲ�ಕಯ�ಗಳ 
ಸ��ದ ಬಳ����� ಲ� ,  ಮ��  ಉ�� ದಕ���ಡ ಕ�����.  �� 
ಉ�� ದ�,  ���� �ಕ�� ಮ��  ��ೕ�ತ ವಲ� ಒ�� � �� �� �ೕಣ 
ಆ�ಯದ��  ೯೦% �� ಂತ ���  �ಲ��  �ಂ��. ��ಯ ಅವ�ಷಗ� �ಂ�� 
�� ಪ� �ಶದ��  �ಕ� ೬೭ ರ��  �� �ಗ�� �ವ��  ಒದ��ತ� �. ಹ��ನ 
ಪ��� �ಗಳ�� ��� �ವ �ೕವ�  ಬದ�ವ�ಗ�ಂ��  ಬರ�ಲದ ಆವತ�ನ,  ಅರಣ�  
ಪ� �ಶಗಳ ಅವನ�, ಸತತ ����� �ವ ಅಂತಜ�ಲ��  ��� ���. ಈ ಪ� �ಶಗಳ�� ನ 
ಜನ� ಪ� �ನ�� �� �ೕಣ ಪ� �ಶ��  �ೕ�ತ����  ಉ�� ೕಗ�� � ��� � 
��ಯ��  ಅವ����.  ಪ� ��ಲ ಪ�ಸರ ಪ��� � ಮ��  ಆ��ಕ ಚ�ವ��ಯ 
��ೕಜ��ಂ�� ಇ�� ನ ಕ� �ೕಯ ಉ�� ದಕ�� ��� � ಪ� ��ಯ �� 
ಅವ��ತ���.  ಮಧ�  �ರತದ �ಂ�� �� ಪ� �ಶದ ಮ��  ಒರ�ದ 
ರಚ�ಯ��  �ಂ��� ,  ಕ�� ಆಳದ �� ಕ�� �ೕ�ನ �ರ�,  �ವಯವ 
ಇಂ�ಲದ �ರ� ಮ��  ��ನ� �� ��� ನ ಎತ� ರದ��  ಓರ�ದ ಕ�� ನ 
�ಪ� �ಶ�ಂ��  ��ಬ�ತ� �.  �ೕ�� ವಷ�ದ ಪ� �ಖ �ಗ��  ಅಂದ� 
ಅ�� ೕಬ� �ಂದ �� �ಂಗಳ ವ�� ��ೕರ ��ಂಶದ �ರ� �� ಒತ� ಡವ��  
ಎ��ಸ���ತ� �. ಈ ಮ���� ೕತ �ಂ�� �� ಪ� �ಶದ��  ���  ರ�ತ 
��� ಕ�� ಯ��  ಪ�ಚ��ವ �ಖ�  ಉ�� ೕಶ�ಂದ� �ಮಥ� ��ಳ�  ಪ��ಯ 
��ನ �ಲ�� ಬಳ���� ��. ��ನ� ��, ಈ ಕ�� � �ನವ ಮ��  
�� �ಗಳ ಅ�ಕ� ಮಣಗ�ಂದ �� �� ೕತ� ಗಳ��  ರ�� ಸ� �ೕವ ���� 
ಬಳಸ��ತ� �. ಆದ� �ಂದ, �ರತದ��  ��� ರ�ತ ಯ��  ��ನ ��� ಕ��
���� �� ೕ�� �ಸ� �ಕ��  ಅವ�ಶಗ��.

೧.೩ ಪ� ಆ�ರ�� ��� ಕ��

�ಪಸ� �� ಯ ಎ� (�� �ೕ�) ಗಳ ��� �ಂಶದ �ಣಮಟ� � ಸಸ�  ಪ� �ರ (��ಗ�, 
ಪ� �ದಗ�) ,  ಎ�ಗಳ ವಯ�� ,  ���ವ ಋ��ನ ಮ��  �� ಪ��� �ಗಳ��  
ಅವ����ತ� � ( ಉ�. ,  ಮ�� ನ ಪ� �ರ,  ಹ��ನ ಮ��  ����� �ವ 

ಪ��� �ಗ�) .  ��� �ಂಶದ ಅಂಶಗಳ ಪ� �ರ �ಪಸ� �� ಯ ಎ�ಗ� 
ಅಸಮ�ೕ�ತ��� ಆದ� ಕ�� �ಚ� ದ ಶ��  ಮ��  �ೕ�ನ  �ಲ���.  ಈ 
ಎ�ಗ� ಕ�� ಕ��  �� ೕ�ೕ�, �ಬ�, �ಜಕ ಮ��  �ೕ�� ಅ��  �ಂ��. 
ಆದ� �ಂದ, ಈ ಎ�ಗಳ��   ಇ�� ೕತರ �ೕಷ�ಂಶಗಳ��  �ಂ��ವ �ಕ�  �� 
�ರಕ�ದ ಆ�ರ�ಂ�� ಸಮ�ೕಲನ��ಸ��.  �� �ಕದ ಆ�ರದ 
�� �ೕ�ನ ಪ� �ಣ� ��� ೯೦% ರ�� �. �ಖ� �� ��� ನ �ಣ� ದ ಅಂಶದ 
�ರಣ�ಂ�� ಎ�ಗಳ �� ಅಂಶ� ಅ�ಕ���, �� ಕ��  �� ೕ�ೕ� ಅಂಶ 
ಕ�� (೫-೧೦%) ಇ� ಒಣ �ಕದ ಆ�ರದ �� � ೧೫ ರ ವ�� ಇ�ತ� �. ��ನ 
ಅಂಶ� �ಲ�ತ� ಕ�� ಕ�� ಅಂದ� ಒಣ �ಕದ ��� ೧೦% ರ��  ಇ�ತ� �.  
�� �ಗಳ ಆ�ರ�� � ಬಳಸ��ವ ��ನ�  ಯ ಪ� �ದಗಳ ಉ�� ದ� ��� ಕ��
�ಲಭ ಮ��  ಕ�� �ಚ� �� � �ಭ�ಯಕ���. ಏ�ಂದ� ಇ� ����ಗ�� 
��ಕರ�ದ ಆ�ರ����  �ೕಘ��ಲದ ಬರವ��  ತ���ಳ� ಬಲ�  ಶ�� ಯ��  
�ಂ��. ಇಂತಹ �ಣಲ�ಣಗ� ��ಷ�� ಬರ�ಲ ತ����� ವ ಮ��  ಕ�� 
�ನ�  ���ವ ����ಗ�� ಪ� �ಖ�ದ ��ನ ��� ಇದರ 
�� �ಖ� �ಯ��  ��� ��.  ಎ�ಗ� �ಂ��ವ ಬ��� �ಗವ��  
����ಗ�� �� ��� �ೕಡಬ�� ಅಥ� �ತರದ ಆ�ರ�� � 
ರಸ��� �ಗ� ��ಡಬ��,  ��� ����ಗ� ��� ನ ಪ� �ಣದ 
ಎ�ಗಳ��  ��ಸಬ��. ಎ�ಗಳ �ವ�� ಓ�� � ಒಣ ಪ�ಥ� �ವ�ಯ ೬೦% 
�� ಂತ ��� �� ಗ ����ಗಳ��  ��ಚಕ ಪ��ಮವ��  �ೕ�ತ� �, ಇ� �� �ಗಳ 
�ೕ��ಂಗ�� ಹದ �ಲಕ ಆ�ರವ��  ���  �ಗ�� ��ಸ� ಮ��  ಕ�� 
�ೕಣ��� �� �ರಣ��ತ� �.  ಇಂತಹ ಸಮಯದ��  �� ಆ�ರಗಳ 
(ಉ�.,ಒಣ�� ಅಥ� ��� ) ಬಳ�� ಈ ತರಹದ ��ಚಕ ಪ��ಮಗಳ��  
���ಸ� �ರಕ����.  �ೕ� ಸರಬ�� ��ದ ಎ�ಗಳ ಪ� �ಣ� 
��� �� ಒಣ��� ನ �ವ�� �� ರ�� ��� ಗ��. ಎ�ಗಳ ಶ�� ಯ ಅಂಶ� ಒಣ 
ಪ�ಥ�ದ ಆ�ರದ ಪ� �ೕ �. �. � ೩೫೦೦ �ಂದ ೪೦೦೦ ��ೕ �� ಲ� ಇ�ತ� �. 
ಅದರ��  ಅಧ�ದ��  �ೕಣ��ಗಬಲ� � �� ಅ� �ಖ� �� 
��ೕ���� ೕಟ� �ಂದ ಬ�ತ� �. �ಷ�  ಮ��  ಅ�-�ಷ�  ಪ� �ಶಗಳ��  ಏಕದಳ ��ಗಳ 
ಅವ�ಷಗ� ಮ��  �ಸ��ಕ ��� �ವ�ಗ� ��ನ� �� �ಂಸ ಉ�� ದ�� 
�� ���  ��ಗ�� ಅಗತ� �ದ �ೕಷ�ಂಶಗಳ��  �����ಲ� .  ��� 
��� �ವ�ಗಳ��  �� ಮ��  ��ಗಳ��  ���ದ�� � ಈ ಎ�ಗ� ಕ�� 
�ಚ� ����  �ರಕ���.  ಉ�ಹರ��,  ���ವ ��ಗಳ ಆ�ರವ��  
��� ಕ��  ಎ�ಗ�ಂದ ����ಗ, ���ನ �ಕ ��� ��� (��� ೫೦% 
ರ�� ) �����. ಎ�ಗಳ��  �� ೕ�ೕ� ಭ�ತ �ನ� ಗ�ಂ�� �ೕ��ಗ ಅ� 
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�� ಮ��  ����ಗಳ ���ನ �ಕ �ಚ� ಳ��  ಧ�� �ಗ�� ��� 
�ನ� ಗಳ��  ಅಥ� ���  �ೕಳದ ರಸ�� ಬಳ�ಯ��  ಬದ��ಸಬ��. 
�ೕ�ನ �ರ�� ಆ�ರ �ವ� ಮ��  �ೕಣ��� ಯ �� ಪ��ಮ �� �ನ� �� 
�ಭ�ಸಬ��,  ಆದ� �ಂದ �� ಮ��  ��ಗಳ �ಕ �ಚ� ಳದ �� ಪ��ಮ 
�ೕ�ತ� �. �ೕ��, ���ಯ��  ಮ��  ಬರ�ಲದ ಸಮಯದ��  ����ಗಳ��  
�ೕ�� ಅ�ವ�ಂದ ತ�� ��� ಉಷ�  ಪ� �ಶಗಳ��  ���ಯಕ���. ಆದ� �ಂದ, 
ಎ�ಗಳ�� ನ ��� ನ �ೕ�ನ ಅಂಶ� �ಷ�  ಪ� �ಶಗಳ��  ಪ� �ೕಜನ�����. 
ಎ�ಗಳ ಸ�ದ�  ����ಂದ �� �ಗ�� �ೕ�ನ ಅವಶ� ಕ� ಕ���� ��� ವ� 
�ೕ� �����ಲ� .

೨. ��ಯ ಕ� ಮಗ�

೨.೧ �ಕ�  ಹ��ನ  

�ಪ� ಕ��  ��ೕ��� ಸಸ� ����ದ�ಂದ �ಪ�ನ ���  ಇ�ವ 
ಮ���ಗಳ��  ��ಯಬ��.  ಇ� ಬರ ಸ��� �ಯ��  �ಂ��� ,  �ಷ�  

0ಮ��  ಅ� �ಷ�  ಉಷ� ವಲಯ��  �ಕ� ���ತ� �. ಇ� ೬೦ ಮ��  ೭೦ �ಂ. ವ��ನ 
�ಪ�ನವ��  ಸ���ಳ� ಬಲ� � ಎಂ� ವರ����.  ಇದ��  ����� 
ಮ��  �ವ����� �ಲಭ ಏ�ಂದ� ಇ� ���  �ೕರ��  �ಗ� ��ವ �ಮಥ� � 
�ಂ��, ಅಂದ� ಇ� ೮೦ �ಂದ ೯೦% ರ��  �ೕ�ನ ಅಂಶವ��  ಕ���ಂ�ಗ� 
ಬ��ತ� �. ಇದ��  ವಷ���  ೨೦೦-೭೦೦ �.�ೕ ಮ�ಯ ಅಗತ� ��ತ� � ಮ��  ಇಬ� �, 
ಆ�ಕ�� , ಬಲ�ದ ��ಯ ಅ�ಪ�� �� ಇದರ ��� ಒ�� ಯ�. ��ನ� �� 
��� ಕ��  ಬರ ��ೕಧಕ��ದ� � ಕ� ಮ�ೕ�ತ �ೕ� ಉ���� 
ಅಗತ� ���ತ� � ಮ��  ಚ��ಲದ��  ಇದ��  ತ���ಯಬ��. 

೨.೨ ಮ�� ನ ಅವಶ� ಕ� ಮ��  �� ತ���

��� ಕ�� ಯ��  �ಲಭ�� ಎ��  ಮ�� ನ ಪ� �ರಗಳ��  ��ಯಬ�� ಆದ� 
�ೕ� ಮ��  ಮರ� ಮ��  ಅ�ೕ �ಕ� ���. ��� ��� � ��ತ ಮ��  
ಮ��  ಸಮ�ೕ�ತ  ಫಲವತ� �ಯ��  �ಂ�ರ��. ಯ ��� ಲವಣ ��� ಕ��
ಮ��  �ೕ��ಂತ ಮ��  �ಕ� ವಲ� . �� ��ವ �ದ� �ಲವ��  ಓಂ�ರ� 
�� ಊ���� ��ಣ��� �ದ� ಪ�ಸ��.

೨.೩ ಪ� ಸರಣ ಮ��  �� ಪ�ಯ �ತ� ಗ�

��� ಕ�� �ಖ� �� ಸ�� ೕಯ�� ಹರ�ತ� � ಎ�ಗಳ�� ಪ� �ರದ ವ�� ��   ,    
ಬಳಸ��ತ� � ಮ�� ಅ� �ಲ ವ�� ಗಳ ಅ���ಕ �ಣಲ�ಣಗಳ��       
���ತ� � �ಳ���ಯ� ೧೮ ೩೦°�ಂ �ಪ�ನ� �ಕ� ��� ಮ��.   - .     
��� ೨೨° �ಂ ನ�� ಮ�� ನ �ಪ�ನ� ಉತ� ಮ ��ನ �ಳವ��ಯ�� .        
ಉ�� ೕ��ತ� � ��� ಕ�� ಯ �ೕಟವ�� �� ���ಗ �ಲ�ಂದ��.      
ಅಂಶಗಳ�� ಗಮನ�� ����ಳ� �� ಅ�ಗ�ಂದ� ತ�ಯ ��ಧ� ಬಳ�ದ ಎ�ಗಳ   :  ,   
ಪ� �ರ ಅಂದ� �� ಥ�ಕ �� �ೕಯ ಅಥ� ��ೕಯ ಎ�ಗಳ ��� ಮ�� �� ನ (  ,   ),    , 
��ಯ ಸಮಯ ಸಸ� ಗಳ ಅಂತರ ��ಯ ��ನ ಕ� ��ತ� ಣ �ೕಷ�ಂಷಗಳ ,  ,  ,  ,  
ಬಳ� �ೕಟ ಮ�� �ೕಗ �ಭ���� �� ಉ�� ದ� �� ಸ� �ೕಯ ಪ��� �ಗ��,    .       
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�� ಮ��  ����ಗಳ ���ನ �ಕ �ಚ� ಳ��  ಧ�� �ಗ�� ��� 
�ನ� ಗಳ��  ಅಥ� ���  �ೕಳದ ರಸ�� ಬಳ�ಯ��  ಬದ��ಸಬ��. 
�ೕ�ನ �ರ�� ಆ�ರ �ವ� ಮ��  �ೕಣ��� ಯ �� ಪ��ಮ �� �ನ� �� 
�ಭ�ಸಬ��,  ಆದ� �ಂದ �� ಮ��  ��ಗಳ �ಕ �ಚ� ಳದ �� ಪ��ಮ 
�ೕ�ತ� �. �ೕ��, ���ಯ��  ಮ��  ಬರ�ಲದ ಸಮಯದ��  ����ಗಳ��  
�ೕ�� ಅ�ವ�ಂದ ತ�� ��� ಉಷ�  ಪ� �ಶಗಳ��  ���ಯಕ���. ಆದ� �ಂದ, 
ಎ�ಗಳ�� ನ ��� ನ �ೕ�ನ ಅಂಶ� �ಷ�  ಪ� �ಶಗಳ��  ಪ� �ೕಜನ�����. 
ಎ�ಗಳ ಸ�ದ�  ����ಂದ �� �ಗ�� �ೕ�ನ ಅವಶ� ಕ� ಕ���� ��� ವ� 
�ೕ� �����ಲ� .

೨. ��ಯ ಕ� ಮಗ�

೨.೧ �ಕ�  ಹ��ನ  

�ಪ� ಕ��  ��ೕ��� ಸಸ� ����ದ�ಂದ �ಪ�ನ ���  ಇ�ವ 
ಮ���ಗಳ��  ��ಯಬ��.  ಇ� ಬರ ಸ��� �ಯ��  �ಂ��� ,  �ಷ�  

0ಮ��  ಅ� �ಷ�  ಉಷ� ವಲಯ��  �ಕ� ���ತ� �. ಇ� ೬೦ ಮ��  ೭೦ �ಂ. ವ��ನ 
�ಪ�ನವ��  ಸ���ಳ� ಬಲ� � ಎಂ� ವರ����.  ಇದ��  ����� 
ಮ��  �ವ����� �ಲಭ ಏ�ಂದ� ಇ� ���  �ೕರ��  �ಗ� ��ವ �ಮಥ� � 
�ಂ��, ಅಂದ� ಇ� ೮೦ �ಂದ ೯೦% ರ��  �ೕ�ನ ಅಂಶವ��  ಕ���ಂ�ಗ� 
ಬ��ತ� �. ಇದ��  ವಷ���  ೨೦೦-೭೦೦ �.�ೕ ಮ�ಯ ಅಗತ� ��ತ� � ಮ��  ಇಬ� �, 
ಆ�ಕ�� , ಬಲ�ದ ��ಯ ಅ�ಪ�� �� ಇದರ ��� ಒ�� ಯ�. ��ನ� �� 
��� ಕ��  ಬರ ��ೕಧಕ��ದ� � ಕ� ಮ�ೕ�ತ �ೕ� ಉ���� 
ಅಗತ� ���ತ� � ಮ��  ಚ��ಲದ��  ಇದ��  ತ���ಯಬ��. 

೨.೨ ಮ�� ನ ಅವಶ� ಕ� ಮ��  �� ತ���

��� ಕ�� ಯ��  �ಲಭ�� ಎ��  ಮ�� ನ ಪ� �ರಗಳ��  ��ಯಬ�� ಆದ� 
�ೕ� ಮ��  ಮರ� ಮ��  ಅ�ೕ �ಕ� ���. ��� ��� � ��ತ ಮ��  
ಮ��  ಸಮ�ೕ�ತ  ಫಲವತ� �ಯ��  �ಂ�ರ��. ಯ ��� ಲವಣ ��� ಕ��
ಮ��  �ೕ��ಂತ ಮ��  �ಕ� ವಲ� . �� ��ವ �ದ� �ಲವ��  ಓಂ�ರ� 
�� ಊ���� ��ಣ��� �ದ� ಪ�ಸ��.

೨.೩ ಪ� ಸರಣ ಮ��  �� ಪ�ಯ �ತ� ಗ�

��� ಕ�� �ಖ� �� ಸ�� ೕಯ�� ಹರ�ತ� � ಎ�ಗಳ�� ಪ� �ರದ ವ�� ��   ,    
ಬಳಸ��ತ� � ಮ�� ಅ� �ಲ ವ�� ಗಳ ಅ���ಕ �ಣಲ�ಣಗಳ��       
���ತ� � �ಳ���ಯ� ೧೮ ೩೦°�ಂ �ಪ�ನ� �ಕ� ��� ಮ��.   - .     
��� ೨೨° �ಂ ನ�� ಮ�� ನ �ಪ�ನ� ಉತ� ಮ ��ನ �ಳವ��ಯ�� .        
ಉ�� ೕ��ತ� � ��� ಕ�� ಯ �ೕಟವ�� �� ���ಗ �ಲ�ಂದ��.      
ಅಂಶಗಳ�� ಗಮನ�� ����ಳ� �� ಅ�ಗ�ಂದ� ತ�ಯ ��ಧ� ಬಳ�ದ ಎ�ಗಳ   :  ,   
ಪ� �ರ ಅಂದ� �� ಥ�ಕ �� �ೕಯ ಅಥ� ��ೕಯ ಎ�ಗಳ ��� ಮ�� �� ನ (  ,   ),    , 
��ಯ ಸಮಯ ಸಸ� ಗಳ ಅಂತರ ��ಯ ��ನ ಕ� ��ತ� ಣ �ೕಷ�ಂಷಗಳ ,  ,  ,  ,  
ಬಳ� �ೕಟ ಮ�� �ೕಗ �ಭ���� �� ಉ�� ದ� �� ಸ� �ೕಯ ಪ��� �ಗ��,    .       
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�ಂ���� ವ �ಲ�ಂದ�� ���ಸ�ದ ಪ� �ದಗಳ�� ಬಳಸ�� �ೕ�     .   
ಲಭ� �ದ� � ��� ಸಮಯದ�� �� �ಡಬ�� ಆ��� ಉತ� ಮ    .  ,   
ಫ��ಂಶಗ��� �ರತದ�� �ಕ� �ದ ��ಯ ಸಮಯ� ಚ��ಲದ ಅಂತ�,        
( - )   ( - ) .   �ಬ� ವ� ��� ಮ�� ಮ��ಲ� �� ��� ಂಬ� ಆ��ತ� � �ಬ� ವ� ��
��� ಅವ�ಯ�� ��ದ ��� ��ನ� �� ಸಸ� �ೕಗಗಳ �ಭ����        
�� ಪ� ಸರಣವ�� ಕ�� ��ತ� � ಮ�� ಇ� ಮ��ಲದ�� ��� �        
��ಬ�ತ� � ಕ�� ��ದ �� ಸಸ� ದ �ಗವ�� �ರ�ನ�� ಒಣ�ಸ��.        
ಇದ�ಂದ ಕತ� ��ದ �ಗ�� �ಣ�ಗ� ಸ� ಲ� ಸಮಯವ�� �ೕ����ತ� �      , 
ಇದ�ಂದ �ೕಗ ಹರ�ವ �ಭವವ�� ಕ�� �ಡಬ�� ಸಸ� ದ ಮಧ� ಂತರ     .    
�ಗ�ಂದ ಪ� �ದ� �ದ ಎ�ಗಳ�� ಪ� ಸರಣ�� � ಬಳಸ�� ಒಂ���     .   
�ಂ�� ೕಕರಣ ಲಭ� �ದ� � ೧೫ ೨೦ �ಂ �ೕ ಆಳದ ��ಗಳ�� ��� ಕ�� ಯ�� , -  .     
�ಡ�� ಆ��� ��ಷ�� ಸಣ� ��ವ�ಯ�� ಸಣ� ಸಣ� ��ಗಳ�� ��. ,    -    
�� �ಡಬ�� ��ನ� �� ಪ� � ��� ಒಂ� ಎ�ಯ�� ��ರ� .  ,       
�ಡ��ತ� �.  ಎ�ಗಳ��  ��ನ ಉ�� ಗ�� ಓ��� �ಡ��,  ಎ�ಯ 
ಅಧ�ದ��  �ಗವ��  ಮ�� ನ��  �ಚ� ��.  ��� ಎ�ಗಳ ��ಯ �� 
ಉತ� ರ-ದ�� ಣ ಅಥ� �ವ�-ಪ�� ಮ ಸಹ �ಖ� �ಗಬ��. ಅದ��� ಉತ� ರ-
ದ�� ಣ ��� � ��ದ ��� �ವ�- ಪ�� ಮ ��� ನ ���ಂತ ಕ�� 
ಇ�ವ�ಯ��  �ೕ�ತ� �, ಏ�ಂದ� ಇ��  ��� ನ �ಳ�ನ ಪ� ��ಧ ಉಂ����.  
ಅ� �ೕ� ಇ��� �ಲದ��  ಮ�� ನ ಸ�ತವ��  ಕ�� �ಡ� ��� ಸಮತ��  
��ಗಳ��  ಅ�ಸ���� ಸಹ �ಖ� ���.  ��ರ��  �ಡ�ದ ಸಸ�  
ಅಂತರ� ಉ�� ದ� ವ� ವ��  ಮ��  ಪ�ಸರ��  ಅ��ಣ�� ಬದ��ತ� �. ��� 
ಕ�� ಯ��  ಏ�ಕ ���� �ಡಬ�� ಅಥ� ಇತರ ��ಗ�ಂ�� ಅಂತರ 
����� ��ಯಬ��. ಉತ� ಮ ಮ�� ನ ಫಲವತ� � ಮ��  ��� ನ ಮ���ವ 
ಪ� �ಶಗ� ��� ನ �ಂದ� �ಯ �ೕಟಗಳ��  ��ಸ� ���  �ಕ� ���. �ಷ�  
ಪ� �ಶಗಳ�� , ಅಂತರ� ��� �ರ��, ಇದ�ಂ�� ಪ� �� ೕಕ ಸಸ� ಗ� ��� ನ ��ನ 

�ತ�  2. ಯ  ��ನ�  �ಳವ��ಯ �ತಗ���� ಕ��

ಪ� �ಣವ��  ����ತ� �, ಇದ�ಂದ ಬರ�ಲದ ಅವ�ಯ��  ಕ�� ��ಂಶದ 
ಅ�ಯಗಳ��  ಕ�� ��ತ� �. ��ನ �ಪಸ� ��  ಎ�ಗಳ��  ಮ�� ನ ಪ� �ರ, 
ಮ� �� ಅಂತರ ��ಗ��ಣ�� ೧ x ೧ �ೕ, ೨ x ೧ �ೕ, ೨ x ೨ �ೕ, ೩ x ೧ �ೕ, ೩ x ೨ 
�ೕ, ೪ x ೧ �ೕ, ಇ�� � ಅಂತರಗಳ��  �ಡಬ��.

೨.೪ �ೕ�ನ �ವ�ಹ�

�� ಉ�� ದ�� �ೕಸ���ವ ಯ �ೕಟಗಳ��  ��ನ� �� ��� ಕ��
�ೕ���ವ ಅವಶ� ಕ�����ಲ� . ಆ��� , �� ಪ�ಯ ಅವ�ಯ��  �ೕ�ನ ಅಗತ� . 
�ಲ�ಂ� ಕ�� ಮ�ಯ �� �ಚ� �ನ ���  �ಪ�ನ �ಂ��ವ 
ಪ� �ಶಗಳ��  ಈ ��ಯ �ಳವ��ಯ��  ����ಸಬ��, ಇಂತಹ ಸಮಯದ��  
ಸಣ�  ಪ� �ಣದ �ೕ�ನ ���� ಯ  �ಳವ��ಯ �� ��� ಕ��
ಅ��ಲಕರ ಪ��ಮ �ೕ�ತ� �.

೨.೫ �ೕಷ�ಂಶಗಳ �ವ�ಹ�

��ನ� �� � ���ಂದ �ೕಷ�ಂಶಗಳ��  ��� ನ ��� ಕ��
ಪ� �ಣದ��  ����� ತ� � ಏ�ಂದ� ��ತರ ಕ�� ���ದ�ಂದ ಎ�ಗಳ��  
��ತರ�� ����ಕ��ತ� �. ಇ�ವ� �ಮಥ� �ವ��  ಗ�ಷ� ��ಸ�, ಪ� �ೕ 
��� ೕ�� ೮೦- ೧೦೦ �.  �.  �ರಜನಕ ಮ��  ��� ೕ�� ೨೦ �.  � ��� �ಯಮ�  
ಅವಶ� ಕ���ತ� �. ಯ ಎ�ಗಳ��  ��� ನ �ಂದ� �ಯ ��� �ಯ� ��� ಕ��
ಇ��ದ�ಂದ ��� ನ ಪ� �ಣದ�� ,  ಅಂದ� ��� ೕ�� ೩೦೦- ೫೦೦ �.  � 
��� �ಯ� ಅ��  ಈ ಸಸ� � �ರ���ತ� �. ಆದ� �ಂದ, ಉ�� ದಕ�ಯ��  
����ಳ� � ಪ� � ಕ��ನ �ತರ ಮ�� � �� �ೕಷ�ಂಶಗಳ��  �ೕ��� 
ಅತ� ಗತ� . � ��ಯ�ಕ �ಬ� ರಗ��ಂತ ��� � �ವಯವ �ಪದ ��� ಕ��
�ೕಷ�ಂಶಗ�� ಉತ� ಮ�� ಪ� ��� ��ತ� �. �ಬ� ರವ��  ಮ�� ನ��  ಸ��� 
�ೕಶ� ಣ �ಡ�� ಅಥ� �ಟ�  ಸಮಯದ��  ಮ��  ಪ� � ಕ��ನ �ತರ �ೕಡ��. 
ಸಮ�ೕಲನ�ದ �ೕಷ�ಂಶವ��  ಒದ�ಸ�,  �ತ� ��� ಅಥ� 
�ಸ��ತಹ �� ದಳ �ನ� ಗಳ��  ಅಂತರ ���� ಅಥ� ಸರ� ���� 
��ಯಬ��.

೨.೬ �ೕಟ, �ೕಗ ಮ��  ಕ�ಗಳ �ವ�ಹ�

ಇ�� ಯವ�� �ರತದ�� ,  � ��� �ೕಟ �� �ೕಗ�ಂದ ��� ಕ��
ಪ� ��ತ����� ವರ���ಲ� .  ಆದ� �� ಪ�ಯ ಸಮಯದ��  ��ೕಂಧ�  
ಅಥ� �� �� ೕ��ದ ����� �ೕಗ� ��ನ� ���. ಇದ��  ತ�� ಸ� 
���  ��ದ �ಡ� ಎ�ಗಳ��  �ಡ�� �ತ�� ��ಸ���. 
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�ಂ���� ವ �ಲ�ಂದ�� ���ಸ�ದ ಪ� �ದಗಳ�� ಬಳಸ�� �ೕ�     .   
ಲಭ� �ದ� � ��� ಸಮಯದ�� �� �ಡಬ�� ಆ��� ಉತ� ಮ    .  ,   
ಫ��ಂಶಗ��� �ರತದ�� �ಕ� �ದ ��ಯ ಸಮಯ� ಚ��ಲದ ಅಂತ�,        
( - )   ( - ) .   �ಬ� ವ� ��� ಮ�� ಮ��ಲ� �� ��� ಂಬ� ಆ��ತ� � �ಬ� ವ� ��
��� ಅವ�ಯ�� ��ದ ��� ��ನ� �� ಸಸ� �ೕಗಗಳ �ಭ����        
�� ಪ� ಸರಣವ�� ಕ�� ��ತ� � ಮ�� ಇ� ಮ��ಲದ�� ��� �        
��ಬ�ತ� � ಕ�� ��ದ �� ಸಸ� ದ �ಗವ�� �ರ�ನ�� ಒಣ�ಸ��.        
ಇದ�ಂದ ಕತ� ��ದ �ಗ�� �ಣ�ಗ� ಸ� ಲ� ಸಮಯವ�� �ೕ����ತ� �      , 
ಇದ�ಂದ �ೕಗ ಹರ�ವ �ಭವವ�� ಕ�� �ಡಬ�� ಸಸ� ದ ಮಧ� ಂತರ     .    
�ಗ�ಂದ ಪ� �ದ� �ದ ಎ�ಗಳ�� ಪ� ಸರಣ�� � ಬಳಸ�� ಒಂ���     .   
�ಂ�� ೕಕರಣ ಲಭ� �ದ� � ೧೫ ೨೦ �ಂ �ೕ ಆಳದ ��ಗಳ�� ��� ಕ�� ಯ�� , -  .     
�ಡ�� ಆ��� ��ಷ�� ಸಣ� ��ವ�ಯ�� ಸಣ� ಸಣ� ��ಗಳ�� ��. ,    -    
�� �ಡಬ�� ��ನ� �� ಪ� � ��� ಒಂ� ಎ�ಯ�� ��ರ� .  ,       
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ಅ� �ೕ� ಇ��� �ಲದ��  ಮ�� ನ ಸ�ತವ��  ಕ�� �ಡ� ��� ಸಮತ��  
��ಗಳ��  ಅ�ಸ���� ಸಹ �ಖ� ���.  ��ರ��  �ಡ�ದ ಸಸ�  
ಅಂತರ� ಉ�� ದ� ವ� ವ��  ಮ��  ಪ�ಸರ��  ಅ��ಣ�� ಬದ��ತ� �. ��� 
ಕ�� ಯ��  ಏ�ಕ ���� �ಡಬ�� ಅಥ� ಇತರ ��ಗ�ಂ�� ಅಂತರ 
����� ��ಯಬ��. ಉತ� ಮ ಮ�� ನ ಫಲವತ� � ಮ��  ��� ನ ಮ���ವ 
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�ತ�  2. ಯ  ��ನ�  �ಳವ��ಯ �ತಗ���� ಕ��
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೨.೪ �ೕ�ನ �ವ�ಹ�
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೨.೫ �ೕಷ�ಂಶಗಳ �ವ�ಹ�
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��� ೕ�� ೮೦- ೧೦೦ �.  �.  �ರಜನಕ ಮ��  ��� ೕ�� ೨೦ �.  � ��� �ಯಮ�  
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����ಳ� � ಪ� � ಕ��ನ �ತರ ಮ�� � �� �ೕಷ�ಂಶಗಳ��  �ೕ��� 
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�ೕಷ�ಂಶಗ�� ಉತ� ಮ�� ಪ� ��� ��ತ� �. �ಬ� ರವ��  ಮ�� ನ��  ಸ��� 
�ೕಶ� ಣ �ಡ�� ಅಥ� �ಟ�  ಸಮಯದ��  ಮ��  ಪ� � ಕ��ನ �ತರ �ೕಡ��. 
ಸಮ�ೕಲನ�ದ �ೕಷ�ಂಶವ��  ಒದ�ಸ�,  �ತ� ��� ಅಥ� 
�ಸ��ತಹ �� ದಳ �ನ� ಗಳ��  ಅಂತರ ���� ಅಥ� ಸರ� ���� 
��ಯಬ��.

೨.೬ �ೕಟ, �ೕಗ ಮ��  ಕ�ಗಳ �ವ�ಹ�

ಇ�� ಯವ�� �ರತದ�� ,  � ��� �ೕಟ �� �ೕಗ�ಂದ ��� ಕ��
ಪ� ��ತ����� ವರ���ಲ� .  ಆದ� �� ಪ�ಯ ಸಮಯದ��  ��ೕಂಧ�  
ಅಥ� �� �� ೕ��ದ ����� �ೕಗ� ��ನ� ���. ಇದ��  ತ�� ಸ� 
���  ��ದ �ಡ� ಎ�ಗಳ��  �ಡ�� �ತ�� ��ಸ���. 
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ಕ���ಂ�ದ �ಯಗ� ಸ��� �ಣ�ಗ�  ೧- ೨ �� �ೕ� ಗಳ��
�ರಗಳವ�� �ರ�ನ��  ಇಡ�� ಮ��  �� ��ವ �ದ� �ೕ�ೕಂದ� �ಶಕ 
���� � �ಂ�� ��� ಕ�� ಉಪ�ರ �ಡ���ತ� �.  � ��ನ�� 
���ವ ಸಸ� ���� , ಕ�ಗ� �ೕಷ�ಂಶಗ�, ��ಂಶ ಮ��  �ಳ��� ಇದರ 
��� ಸ� ���ತ� �. �� ಪ� ಮ��  ಯ ಉ�� ದಕ�ಯ��  ��� ಸ� ��� ಕ��
ಕ� ��ತ� ಣ ಅತ� ಗತ� .  ಇ��  ಕ�ಗಳ��  ��ತ� ಣ �ಡ� ��ರ��  
�ಡ���ವ ಕ��ಶಕಗ�ದ �ಂ��� ��,  ����,  ���� ಮ��  
�� ೖ�ೕ�� ( ����ತ �ಂಪಡ�) .  ಓಂ��� �ಂ�� �ತ ಕ� ��ತ� ಣ��  
ಅವ�ಶ�ದ� � ಸಸ� ಗಳ ಅಂತರ� �ಖ� ���.

೨.೭ ���  �ವ�ಹ�

��� ಕ��  ���ದ ������ದ�ಂದ �� �ಗ�ಂದ �ರ�� 
��ಸ�ರ�,  ಇ� ���  ��ಶ���ಗಬಲ� � ಮ��  ಯ ��� ಕ��
ಆ�ಷ� ವ��  �ೕವ� �� ಕ�� ��ತ� �.  ಬದ��,  ಎ�ಗಳ��  ���  
�ಡ�� ಮ��  ಸಣ�  �ಂ�ಗ�� ಕತ� �� ����ಗ�� �ೕಡ��,  ಅ�ಕ 
��� ಕ��  �� ��ವ �ಶಗಳ��  ��ನ� �� ��ಬ�ವ 'ಕತ� �� �� 

�ತ�  3. ��� � �ದ� �ದ ��

ಪ� �ಶಗಳ��  ��ವʼ  ��ನ���  �� ಅಳವ���ಳ� ಬ��.  ಇ��  
�ಸ� ರ�ಯ��  ����ದ� �ಯ�ನ �ಳ�ನ��  ಒಣ���ದ�ಂದ ಮ��  
ಎ�ಗಳ��  �ಂ� ���ದ�ಂದ �ೕ�ನ ಅಂಶವ��  ಕ�� �ಡಬ�� �� 
ಎ�ಗಳ �ಂಧ� �ಯ��  ಕ�� �ಡಬ��, ಆ �ಲಕ �ಗ��, �ಗ� ಹ� ಮ��  
ಅಂ�ಮ�� ����ಗಳ ಆ�ರಕ� ಮದ��  ���ಳ� � ಅ��ಲ��ತ� �. ಈ 
��� ಕ�� ಯ��  �� ಮ��  �ರಜನಕ ಕ�� ಇ��ದ�ಂದ, ����ಗಳ 
ಆ�ರ�� ಅದರ ಪ��ಮವ��  ಇತರ �ನ� ಗ�, �� ವ�� ಗ�ಂ�� ಅಂದ� 
ಒಣ���  ಅಥ� ಏಕದಳ ��ಗಳ ಅವ�ಶಗ�ಂ�� ಅಥ� �� ದಳ �ನ� ಗ�ಂ�� 
����ದ�ಂದ �ತ�  ��ಣ��� ಪ�ಯಬ��.

೨.೮  ಇ�ವ�

��� ಕ�� � ��� ನ ಹ�� �ವ��  ಎ�ಗಳ �ಪದ��  ಉ�� ��ತ� � �� 
ಅ�ಗ� ಅಗತ� �ದ �ೕಷ�ಂಶಗ�ಂದ �ಂ��ತ� �.  ಇದ�ಂದ �ೕ�ನ 
�ಪ�� ಲಗ� ಮ��  ��� �ವ�ಗಳ ಸಸ�  ಪ� �ದಗ�� ����ಗ�ಂ��ವ 
�ೕವ�  ಒತ� ಡ �� �ಶವ��  ತ�ಯಬ��. ಇದರ ಇ�ವ�� ಪ� ಆ�ರ�� 
ಪ� �ೕ ��� ೕ�� ೮೦-೧೦೦ ಟ� ಎ�ಗ� ���ತ� �.
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ಕ���ಂ�ದ �ಯಗ� ಸ��� �ಣ�ಗ�  ೧- ೨ �� �ೕ� ಗಳ��
�ರಗಳವ�� �ರ�ನ��  ಇಡ�� ಮ��  �� ��ವ �ದ� �ೕ�ೕಂದ� �ಶಕ 
���� � �ಂ�� ��� ಕ�� ಉಪ�ರ �ಡ���ತ� �.  � ��ನ�� 
���ವ ಸಸ� ���� , ಕ�ಗ� �ೕಷ�ಂಶಗ�, ��ಂಶ ಮ��  �ಳ��� ಇದರ 
��� ಸ� ���ತ� �. �� ಪ� ಮ��  ಯ ಉ�� ದಕ�ಯ��  ��� ಸ� ��� ಕ��
ಕ� ��ತ� ಣ ಅತ� ಗತ� .  ಇ��  ಕ�ಗಳ��  ��ತ� ಣ �ಡ� ��ರ��  
�ಡ���ವ ಕ��ಶಕಗ�ದ �ಂ��� ��,  ����,  ���� ಮ��  
�� ೖ�ೕ�� ( ����ತ �ಂಪಡ�) .  ಓಂ��� �ಂ�� �ತ ಕ� ��ತ� ಣ��  
ಅವ�ಶ�ದ� � ಸಸ� ಗಳ ಅಂತರ� �ಖ� ���.

೨.೭ ���  �ವ�ಹ�

��� ಕ��  ���ದ ������ದ�ಂದ �� �ಗ�ಂದ �ರ�� 
��ಸ�ರ�,  ಇ� ���  ��ಶ���ಗಬಲ� � ಮ��  ಯ ��� ಕ��
ಆ�ಷ� ವ��  �ೕವ� �� ಕ�� ��ತ� �.  ಬದ��,  ಎ�ಗಳ��  ���  
�ಡ�� ಮ��  ಸಣ�  �ಂ�ಗ�� ಕತ� �� ����ಗ�� �ೕಡ��,  ಅ�ಕ 
��� ಕ��  �� ��ವ �ಶಗಳ��  ��ನ� �� ��ಬ�ವ 'ಕತ� �� �� 

�ತ�  3. ��� � �ದ� �ದ ��

ಪ� �ಶಗಳ��  ��ವʼ  ��ನ���  �� ಅಳವ���ಳ� ಬ��.  ಇ��  
�ಸ� ರ�ಯ��  ����ದ� �ಯ�ನ �ಳ�ನ��  ಒಣ���ದ�ಂದ ಮ��  
ಎ�ಗಳ��  �ಂ� ���ದ�ಂದ �ೕ�ನ ಅಂಶವ��  ಕ�� �ಡಬ�� �� 
ಎ�ಗಳ �ಂಧ� �ಯ��  ಕ�� �ಡಬ��, ಆ �ಲಕ �ಗ��, �ಗ� ಹ� ಮ��  
ಅಂ�ಮ�� ����ಗಳ ಆ�ರಕ� ಮದ��  ���ಳ� � ಅ��ಲ��ತ� �. ಈ 
��� ಕ�� ಯ��  �� ಮ��  �ರಜನಕ ಕ�� ಇ��ದ�ಂದ, ����ಗಳ 
ಆ�ರ�� ಅದರ ಪ��ಮವ��  ಇತರ �ನ� ಗ�, �� ವ�� ಗ�ಂ�� ಅಂದ� 
ಒಣ���  ಅಥ� ಏಕದಳ ��ಗಳ ಅವ�ಶಗ�ಂ�� ಅಥ� �� ದಳ �ನ� ಗ�ಂ�� 
����ದ�ಂದ �ತ�  ��ಣ��� ಪ�ಯಬ��.

೨.೮  ಇ�ವ�

��� ಕ�� � ��� ನ ಹ�� �ವ��  ಎ�ಗಳ �ಪದ��  ಉ�� ��ತ� � �� 
ಅ�ಗ� ಅಗತ� �ದ �ೕಷ�ಂಶಗ�ಂದ �ಂ��ತ� �.  ಇದ�ಂದ �ೕ�ನ 
�ಪ�� ಲಗ� ಮ��  ��� �ವ�ಗಳ ಸಸ�  ಪ� �ದಗ�� ����ಗ�ಂ��ವ 
�ೕವ�  ಒತ� ಡ �� �ಶವ��  ತ�ಯಬ��. ಇದರ ಇ�ವ�� ಪ� ಆ�ರ�� 
ಪ� �ೕ ��� ೕ�� ೮೦-೧೦೦ ಟ� ಎ�ಗ� ���ತ� �.

1110



�ರ�ೕಯ ��� �ವ� ಮ��  �� ��ೕಧ� ��� , ��� ಯ��  
��ಂ��ವ ��� ಕ�� ಯ ��ೕಧ�, ಅ����  ಮ��  ಉಪಕ� ಮಗ�.

೩.೧ ಉ�� ೕಶಗ�

೧. � ಉ�� ೕ�ತ ಪ� �ದಗಳ��  ವ��ತ �� ಉ�� ದ�, ��� �ಂಶ ಮ��  ��� ಕ 
��ೕ� ಅಂಶಗಳ  �ಲ� �ಪನ ಮ��  ಆ���ಕ ��ಧ� �ಯ ಪ�ೕ��  

೨. � ಈ �� ����ರವ�� �� �ಂ� ����ಗ�� ��� ರ  ಆ�ರ 
ಮ��  ಉ�� ದ� ವ� ವ�� ಯ��  ಅ���� ಪ����

೩. � ಪ�ಚ��ದ ��ಯ ��� ಕ�� ಗಳ �� ಉ�� ದ�, ��ಯ ಸಮಯ, 
�ಶ� ಣಗ� ಮ��   ��ಯ ಅಂತರವ��  ��� ����

೪. � ��ೕಧಕ� ಮ��  �� ಸ��ಯದ �� ನ,  �ಶಲ� ಗ� ��  
�ಮಥ� �ವ��  ��� ���.

೩.೨ ��ನ (ಅ�� ೕ�)

೧.  �ಗ�ತ ಪ� �ಧ ( ಜ�� �� �)  ಗಳ �ಲ� �ಪನ ���  ಅ�ಗಳ 
ವ� �� ಯ��  �ಖ�  ��ೕಧ� �ಂದ�  ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ ನ��  ����.

೨. � ಉತ� ಮ ಪ� ದಶ�ನ �ೕ�ವ ನ��ಗ�/ ��ಗಳ ಆ�� �� 
ಪ� �ೕಗಗಳ��  ನ����.

೩.  ��ನ�  ��ಂಶ, ಮ��  ��ಗ� �ಣಲ�ಣಗಳ��  �ಂ��ವ ಮ�� ನ��  
�� ��ಧ �ಣಗಳ��  ಆಯ�  �ಪಸ� �� ಯ ನ��ಗಳ �� ೕತ�  
ಪ� �ೕಗಗಳ��  �ಖ�  ��ೕಧ� �ಂದ�  ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ ��� ಯ��  
������ ��

೪. � ಆಯ�  ��� ಕ�� ಯ ನ��ಗಳ ಅಳವ��,  ಉ�� ದ� �ಮಥ� �, 
��ನ �ಣಮಟ�  ಮ��  �ೕ�ನ ಬಳ�ಯ ದ��ಯ��    �ಲ� �ಪನ 
����.

೫. � ಈ ಪ� �ಶದ ಆ�ರ-�� ಉ�� ದ� ವ� ವ�� � ������ ��ಯ 
�ಯ��ಮ��� ಆಯ�  ��� ಕ�� ಯ ನ��ಗಳ �ಲ� �ಪನ 
ನ����.

೩. ��� ಕ�� ಯ ��ೕಧ�, ಅ����  ಮ��  ಉಪಕ� ಮ ೬. � ಉತ� ಮ �ಯ��ಮ�ಯ ನ��ಗಳ��  ����ಗಳ ಆ�ರ 
ಬಳ�ಯ��  �ಣ��ಸ� �� ಆ�ರ�ಂದ �ೕಷ�ಂಶಗಳ ��ಕ 
ಲಭ� �ಯ��  �ಣ��ಸ� �ಡ�  ಪ� �ಣದ��  ವ� �� ���.  

೭. � ಈ ಪ��ಯ ��ನ ��ಗಳ �ಮಥ� �ದ ಬ��  ಮಧ� ವ��ಗಳ��  
��ದ��ೕಲ��ಸ� �ಲ� �ಪನದ �ಗ�� ��ಧ �ತಗಳ��  
�� ೕತ�  �ನಗಳ��  ಹ�� ��� ��.

೮. � ಹ��ನ �� � �� ಪಕ ��- ���� ಉ�� ದ� ವ� ವ�� ಗ� ಮ��  
�ಸ��ಕ �ಪ�� ಲ �ರ��ಯ �� �ಮಥ� �ವ��  ��� ಸ� �� �ೕಣ 
ಉದ� ಮ ಮ��  ��ನ �ಪ�� ಲ ಅ���� ಯ��  �ಡ��ವ ��� ಗ�� 
ತರ��ಯ��    �ೕ���. 

೩.೩ ಪ� �ಖ �ಧ�ಗ�

೩.೩.೧  ಪ� �ಧ (ಜ�� �� �) ಗಳ ವ� ��  ಮ��  �ಲ� �ಪನ

ಐ. �. ಎ. ಆ�. �. ಎ.  ( ಇ���)  ಅ�ಯ��  ಪ�ದ ��� ರ�ತ ��� ಕ�� ಯ 
ಹ��� ಪ� �ಶ ( ನ��)  ಗಳ��  ಅ�ಗಳ �ಹ�  �ಪದ ��ಧ� �ಗ��� 
�ಲ� �ಪನ �ಡ���.  �ಲ� �ಪನ ��ದ ಪ� �ಶಗ� �ೕ��:  ಹಳ� 
�ಕ� ಪ�ಂ�, �� ಂ�� �� �� ಂ�, ಹಳ� �� � �ೕ�, ಅ�� ೕ�ಯ�, ಹಳ� 
�ಂ� �ಗ��� ���, ��� ��, �ಂ� �ಕ� ಪ�ಂ�, �� ��� ಪ�ಂ�, 
�� �� � ��,  �� �� � ��,  �ೕ�� � ��� ಪ�ಂ�,  ���, 
�ೕ� ��, ��ಎ�� � ಮ��  �ೕ� ��� . �ಲದ ��ನ �� �ಲದ 
�ಳ�ನ ಸಸ�  �ಣಲ�ಣಗಳ��  ಆಧ�� (�ಪ��� ನದ ���ಗ�) ಮ��  ಕ� ಸ� � 
��� ೕಷ�ಯ��  ಬಳ�,  ��� ರ�ತ ��� ಕ��  ಪ� �ಶಗಳ��  ಎರ� ಪ� �� ೕಕ 
�ಂ�ಗ�� �ಂಗ�ಸ���.  ಎ�ಗಳ ಉದ�  ಮ��  ಅಗಲ,  ಸಸ� ಗಳ ಎತ� ರ,  ಸಸ�  
ಹರ��� ಮ��  ಸಸ�  �ೕವ��ಗಳ ���ದ ಅವ�ೕಕನಗಳ��  ���, ೨೦೧೯ 
ರ��  �ಖ�ಸ���. ��ನ �ಪ��� ನ ಅಧ� ಯನ�� �, ಸಸ� ಗಳ��  ��� ��, 
�ದ�ಯ��  ��� ಅದರ �ತ� � �ದಕಗಳ��  ಅ�� ��ಗಳ��  �ಟ� �� 
ಬಳ� ಮಣ� ��  ��ಯ���. ಈ ಎ��  �ಲದ ��ನ �� �ಲದ �ಳ�ನ 
���ಗಳ��  ಮ��  ��ಗಳ ಎ��  ಅವ�ೕಕನಗಳ��  �� ೕಪ� �ಕ� �ಗ�ಂದ 
����ಳ� ���. ��ನ ಉದ� , ಪ��ಣ ಮ��  ��� ೖ ��� ೕಣ�ವ��  ಬ�ೕ�� 
�.ಎ�.ಎಂ.ಆ� ೨೦೦೦ �� �ಪಕ (�� �� � ನ�) ಬಳ� ��� ೕ�ಸ���. �ಡ�  
ಮ��  ದಪ�  ��ಗಳ ಪ��ಣವ��  ವ��ಯ� �� �ಪ� ಅ��  ಬಳ� �ಕ� �� 
��� ೕ�ಸ���. ಅ� �� ಎ��  ಅಂ� ��� ೕ ���ಯ��  �� ೯.೩ ��� ಂಶ 
(�� � �� ��� ) ��  ಬಳ� ��� ೕ�ಸ���. ಸಸ� ಗಳ �ಪ��� ನದ �ಣಲ�ಣಗ�ದ  
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�ರ�ೕಯ ��� �ವ� ಮ��  �� ��ೕಧ� ��� , ��� ಯ��  
��ಂ��ವ ��� ಕ�� ಯ ��ೕಧ�, ಅ����  ಮ��  ಉಪಕ� ಮಗ�.

೩.೧ ಉ�� ೕಶಗ�

೧. � ಉ�� ೕ�ತ ಪ� �ದಗಳ��  ವ��ತ �� ಉ�� ದ�, ��� �ಂಶ ಮ��  ��� ಕ 
��ೕ� ಅಂಶಗಳ  �ಲ� �ಪನ ಮ��  ಆ���ಕ ��ಧ� �ಯ ಪ�ೕ��  

೨. � ಈ �� ����ರವ�� �� �ಂ� ����ಗ�� ��� ರ  ಆ�ರ 
ಮ��  ಉ�� ದ� ವ� ವ�� ಯ��  ಅ���� ಪ����

೩. � ಪ�ಚ��ದ ��ಯ ��� ಕ�� ಗಳ �� ಉ�� ದ�, ��ಯ ಸಮಯ, 
�ಶ� ಣಗ� ಮ��   ��ಯ ಅಂತರವ��  ��� ����

೪. � ��ೕಧಕ� ಮ��  �� ಸ��ಯದ �� ನ,  �ಶಲ� ಗ� ��  
�ಮಥ� �ವ��  ��� ���.

೩.೨ ��ನ (ಅ�� ೕ�)

೧.  �ಗ�ತ ಪ� �ಧ ( ಜ�� �� �)  ಗಳ �ಲ� �ಪನ ���  ಅ�ಗಳ 
ವ� �� ಯ��  �ಖ�  ��ೕಧ� �ಂದ�  ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ ನ��  ����.

೨. � ಉತ� ಮ ಪ� ದಶ�ನ �ೕ�ವ ನ��ಗ�/ ��ಗಳ ಆ�� �� 
ಪ� �ೕಗಗಳ��  ನ����.

೩.  ��ನ�  ��ಂಶ, ಮ��  ��ಗ� �ಣಲ�ಣಗಳ��  �ಂ��ವ ಮ�� ನ��  
�� ��ಧ �ಣಗಳ��  ಆಯ�  �ಪಸ� �� ಯ ನ��ಗಳ �� ೕತ�  
ಪ� �ೕಗಗಳ��  �ಖ�  ��ೕಧ� �ಂದ�  ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ ��� ಯ��  
������ ��

೪. � ಆಯ�  ��� ಕ�� ಯ ನ��ಗಳ ಅಳವ��,  ಉ�� ದ� �ಮಥ� �, 
��ನ �ಣಮಟ�  ಮ��  �ೕ�ನ ಬಳ�ಯ ದ��ಯ��    �ಲ� �ಪನ 
����.

೫. � ಈ ಪ� �ಶದ ಆ�ರ-�� ಉ�� ದ� ವ� ವ�� � ������ ��ಯ 
�ಯ��ಮ��� ಆಯ�  ��� ಕ�� ಯ ನ��ಗಳ �ಲ� �ಪನ 
ನ����.

೩. ��� ಕ�� ಯ ��ೕಧ�, ಅ����  ಮ��  ಉಪಕ� ಮ ೬. � ಉತ� ಮ �ಯ��ಮ�ಯ ನ��ಗಳ��  ����ಗಳ ಆ�ರ 
ಬಳ�ಯ��  �ಣ��ಸ� �� ಆ�ರ�ಂದ �ೕಷ�ಂಶಗಳ ��ಕ 
ಲಭ� �ಯ��  �ಣ��ಸ� �ಡ�  ಪ� �ಣದ��  ವ� �� ���.  

೭. � ಈ ಪ��ಯ ��ನ ��ಗಳ �ಮಥ� �ದ ಬ��  ಮಧ� ವ��ಗಳ��  
��ದ��ೕಲ��ಸ� �ಲ� �ಪನದ �ಗ�� ��ಧ �ತಗಳ��  
�� ೕತ�  �ನಗಳ��  ಹ�� ��� ��.

೮. � ಹ��ನ �� � �� ಪಕ ��- ���� ಉ�� ದ� ವ� ವ�� ಗ� ಮ��  
�ಸ��ಕ �ಪ�� ಲ �ರ��ಯ �� �ಮಥ� �ವ��  ��� ಸ� �� �ೕಣ 
ಉದ� ಮ ಮ��  ��ನ �ಪ�� ಲ ಅ���� ಯ��  �ಡ��ವ ��� ಗ�� 
ತರ��ಯ��    �ೕ���. 

೩.೩ ಪ� �ಖ �ಧ�ಗ�

೩.೩.೧  ಪ� �ಧ (ಜ�� �� �) ಗಳ ವ� ��  ಮ��  �ಲ� �ಪನ

ಐ. �. ಎ. ಆ�. �. ಎ.  ( ಇ���)  ಅ�ಯ��  ಪ�ದ ��� ರ�ತ ��� ಕ�� ಯ 
ಹ��� ಪ� �ಶ ( ನ��)  ಗಳ��  ಅ�ಗಳ �ಹ�  �ಪದ ��ಧ� �ಗ��� 
�ಲ� �ಪನ �ಡ���.  �ಲ� �ಪನ ��ದ ಪ� �ಶಗ� �ೕ��:  ಹಳ� 
�ಕ� ಪ�ಂ�, �� ಂ�� �� �� ಂ�, ಹಳ� �� � �ೕ�, ಅ�� ೕ�ಯ�, ಹಳ� 
�ಂ� �ಗ��� ���, ��� ��, �ಂ� �ಕ� ಪ�ಂ�, �� ��� ಪ�ಂ�, 
�� �� � ��,  �� �� � ��,  �ೕ�� � ��� ಪ�ಂ�,  ���, 
�ೕ� ��, ��ಎ�� � ಮ��  �ೕ� ��� . �ಲದ ��ನ �� �ಲದ 
�ಳ�ನ ಸಸ�  �ಣಲ�ಣಗಳ��  ಆಧ�� (�ಪ��� ನದ ���ಗ�) ಮ��  ಕ� ಸ� � 
��� ೕಷ�ಯ��  ಬಳ�,  ��� ರ�ತ ��� ಕ��  ಪ� �ಶಗಳ��  ಎರ� ಪ� �� ೕಕ 
�ಂ�ಗ�� �ಂಗ�ಸ���.  ಎ�ಗಳ ಉದ�  ಮ��  ಅಗಲ,  ಸಸ� ಗಳ ಎತ� ರ,  ಸಸ�  
ಹರ��� ಮ��  ಸಸ�  �ೕವ��ಗಳ ���ದ ಅವ�ೕಕನಗಳ��  ���, ೨೦೧೯ 
ರ��  �ಖ�ಸ���. ��ನ �ಪ��� ನ ಅಧ� ಯನ�� �, ಸಸ� ಗಳ��  ��� ��, 
�ದ�ಯ��  ��� ಅದರ �ತ� � �ದಕಗಳ��  ಅ�� ��ಗಳ��  �ಟ� �� 
ಬಳ� ಮಣ� ��  ��ಯ���. ಈ ಎ��  �ಲದ ��ನ �� �ಲದ �ಳ�ನ 
���ಗಳ��  ಮ��  ��ಗಳ ಎ��  ಅವ�ೕಕನಗಳ��  �� ೕಪ� �ಕ� �ಗ�ಂದ 
����ಳ� ���. ��ನ ಉದ� , ಪ��ಣ ಮ��  ��� ೖ ��� ೕಣ�ವ��  ಬ�ೕ�� 
�.ಎ�.ಎಂ.ಆ� ೨೦೦೦ �� �ಪಕ (�� �� � ನ�) ಬಳ� ��� ೕ�ಸ���. �ಡ�  
ಮ��  ದಪ�  ��ಗಳ ಪ��ಣವ��  ವ��ಯ� �� �ಪ� ಅ��  ಬಳ� �ಕ� �� 
��� ೕ�ಸ���. ಅ� �� ಎ��  ಅಂ� ��� ೕ ���ಯ��  �� ೯.೩ ��� ಂಶ 
(�� � �� ��� ) ��  ಬಳ� ��� ೕ�ಸ���. ಸಸ� ಗಳ �ಪ��� ನದ �ಣಲ�ಣಗ�ದ  
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ಸಸ�  ಎತ� ರ, ಆ�ರದ �� ಎ�ಗಳ/ಸಸ� ಗಳ ��� , ಎ�ಗಳ ಉದ�  ಮ��  ಅಗಲ, ��ನ 
��� ೖ ��� ೕಣ�, ಪ��ಣ ಮ��  ಉದ�  ಗಳ ಪ� �ರ �ೕ� ��� , ���, 
�ೕ�� � ���  ��ಂ�,  �� ��� �,  ��  ��� ಪ�ಂ�,  ��� �� 
�ಂ�ದ, ಅ�� ೕ�ಯ�, ಹಳ� �� � ��, ಹಳ� ���  ಪ�ಂ� ಮ��  ಹಳ� 
�� � ��� ೕ������� ಗಲ��  �� ಸ�� �, �ೕ� ��� , �� �� � 
��, �� ��ಪ�ಂ� ಮ��  �� ಂ�� �� �� � �ಂದ ಪ� �� ೕ�ಸಬ��. 
ಇದಲ� �,  ಈ ಎ��  �ಪ��� ನ ಲ�ಣಗ� ಸ��ತ� ಕ�� ಪರಸ� ರ ��ಧ 
�ಂ��. ಸಸ� ದ ಎತ� ರ, �ೕವ��, ಎ�ಗಳ ��� , ��ನ ��� ೖ ��� ೕಣ�, ��ನ 
ಪ� �ಣ ಮ��  ಪ�ೕ�� ತ ಪ� �ಶಗಳ��  ��ನ ಉದ� ದ��  ಗಮ�ಹ� ವ� �� ಸ 
�����. �ೕ�� � ���  ��ಂ� ಮ��  �� ��� � ಪ� �ಶಗ� ಮಧ�  
�ರತದ ಅ�-�ಷ�  ಪ� �ಶದ��  ಅ�� ತ� ಮ ಪ� ದಶ�ನ ��ವ ��� ರ�ತ ��ನ 
��� ಕ�� ಯ  ಪ� �ಧಗ� ( ಜ�� �� �)  ಎಂ� �����.  ನಮ�  
ಅಧ� ಯನದ ಪ� �ರ �ರತದ ಅ�-�ಷ�  ಪ� �ಶಗಳ��  ಉತ� ಮ ಪ� �ಶಗಳ��  ಆ��  
�ಡ� ಸಸ� ಗಳ �ಪ��� ನದ ಲ�ಣಗ� ಉಪ�ಕ�  �ಧನಗ��� ಎಂ�  
������.
೩. ೩.೨ �ಣಮಟ�
��� ಕ��  ೧೯ � ಶತ�ನದ ಆ�ಭ�ಂದ� ಬರ��ತ ಪ� �ಶಗಳ��  
ದನಕ�ಗ�� ��� ಬಳಸ���� �, ��� ನ �ದಭ�ಗಳ��  ಇದ��  ಬರ�ಲದ 
ಸಮಯದ��  ��� ಆ�ರ�� ಬಳಸ���� �.  ��� ಕ�� ಯ ಎ�ಗಳ 
�ೕಣ��ಧ� �ಯ��  ಉತ� ಮ �ಣಮಟ� ದ ��� � �ೕ�ಸಬ�� ಎಂ� 
ಅಧ� ಯನಗ� ����. ��� ಕ�� ಯ ಎ�ಗಳ ��� �ಂಶದ �ಣಮಟ� � 
ಸಸ�  ಪ� �ರ (��ಗ�, ಪ� �ದಗ�), ಎ�ಗಳ ವಯ�� , ಋ��ನ ಮ��  �� 
ಪ��� �ಗಳ��  ಅವ����ತ� � (ಉ�., ಮ�� ನ ಪ� �ರ, ಹ��ನ ಮ��  
����� �ವ ಪ��� �ಗ�). ಆದ� �ಂದ, ಬರ ಮ��  ಅ� �ಷ�  ಪ�ಸರದ��   ಓಂ� 
��� ಆ�ರ�� ��� ಕ�� ಯ �ಭವ�ೕಯ �� �ಖ� �ಯ ��� �ಂದ, 
��ಧ ��� ರ�ತ ಓ�ಂ�ೕ� ಪ� �ಶಗಳ ��� �ಂಶದ �ವರ ಮ��  
����ಗಳ ಆ�ರ�� � ��� �ಂಶದ �ಲ� ವ��  �ಣ��ಸ� 
ಪ� ಯ�� ಸ���.  �ಸ�� ಐ. �. ಎ. ಆ�. �. ಎ ( ಇ���)  �ಂದ ಪ�ದ 
��� ಕ�� ಯ �ದ�ಗ�ದ �ಕ� ಪ�ಂ�, �� ಂ�� �� �� ಂ�, ಹಳ� 
�� � �ೕ�, ಅ�� ೕ�ಯ�, ಹಳ� �ಂ� �ಗ������, ��� ��, �� 
��� ಪ�ಂ�,  �� ��ಪ�ಂ�,  �� �� � ��,  �� �� � 
��, �ೕ�� � �� ಪ�ಂ�, �ೕ�� � , �ೕ� ��, �� ಎ� �� 
ಮ��  ��  ಗಳ��  ��� ಯ ಐ. �. ಎ�. ಆ�. ಐ.  ನ �ಖ�  ��ೕಧ� 
�ಂದ� ದ��  �� �ಡ���. �ತರ ಎ�ಗಳ��  ೬೦°�ಂ. ಉಷ� �ಯ��  �� ರ 

�ಕ �ಂ�ವವ�� ಒಣ�ಸ���. ಒಣ�ದ ಎ�ಗ�ಂದ ಕ��  �� ೕ�ೕ� 
ಮ��  �ೕಶ �ೕ�ಯ ಘಟಕಗಳ��  ��� ೕ�ಸ���. ಅ� �� ಇ� ���  �� ೖ 
�� ಟ� ���� ��� ಅ��  ೫೦ �� �ೕಣ��� � �� ವಣದ��  ೦. ೫ �� ಂ 
�ದ�ಯ��  ( ೪೦ �. �ೕ.  ಇಂ�ಲದ �ಆ�� ೖ� �� ���� ��� ೕ� 
����� ಬಫ� ಮ��  ೧೦ �.�ೕ �� �ೖ��  �� ��� ನ ಮದ� ) ಬಳ� 
��� ೕ�ಸ���. �ತರ ಟ� ��� �ೕಣ��� �ಯ �ತರ ಕ�� ಣ �ಮ�  ಮ��  
ಸ� ಗಳ��  ಪರ�� �ೕ���� ವ �� �� �ೕ�ೕ�ೕ�ೕಟ� ��  ಬಳ� 
��� ೕ�ಸ���. ��� ಕ��  �ಂ� ರಸವತ� � �� ಕ�� ಒಣ ಪ�ಥ� 
ಅಂಶ���� ��ೕಧ�ಗಳ ಫ��ಂಶ�ಂದ ��� ��� ( �ೕಷ� ಕ ೧) . 
��� ರ�ತ ��� ಕ��  ೧೫ ಪ� �ಶಗಳ �ಎ� ಅಂಶ� ೨.೯%  (ಹಳ� �� � 
�ೕ�) �ಂದ ೬.೯% (�� ��� ಪ�ಂ�) ರವ�� �����.  ಆದ�ರಣ 
�ವಲ ��� ಕ��  �ಲಕ ����ಗ�� ಅಗತ� �ದ ಒಣ ಪ�ಥ�ವ��  
��ಸ� �ಧ� ����ಲ�  ಎ�� �� �����.  ಎ�ಗಳ�� ನ ಕ��  
�� ೕ�ೕ� ಅಂಶ� ೯-೧೩ ಪ� �ಶತದ��  ಮ��  ಎ�. �. ಎ�. �� ಎ�ಎ� 
ಅಂಶದ��  ಕ� ಮ�� ೩೧-೪೦ ಮ��  ೧೭-೨೩ ಪ� �ಶತದ��  �����.  ಸ�ಸ� 
ಎ�. �. ಎ�., ಎ�ಎ� ಮ��  ��� � ಅಂಶ� ಕ�� ಅಂದ� ಕ� ಮ�� ೩೬.೮೩, 
೧೯.೪೮ ಮ��  ೪.೬೨ ಪ� �ಶತದ��  �ಖ���. ಇದ�ಂ�� ��� ಕ�� ಯ 
ಪ� �ಶಗ� ���  ��� ಕ ಮ��  �ೕಣ���ತ� �. ��� ಕ�� ಯ ಎ��  ೧೫ 
ಪ� �ಶಗಳ ಸ�ಸ� ಇ� ���  ಒಣ ಪ�ಥ� �ೕಣ��� ೫೬.೮೪ �ಂದ ೭೬.೩೧ 
ಪ� �ಶತದವ�� ನ����.  �ಮ� ದ ಅಂಶ� ೦. ೮ �ಂದ ೧. ೫೬ �. �. ಎ� 
ಇ��ದ�ಂದ ಇದ��  ಅಸಮಪ�ಕ�ಂ� ಪ�ಗ�ಸ��ತ� �.  ಆ��� , 
�ಪಸ� �� ಯ ಪ� �ಶಗಳ�� ನ ಸ� ಅಂಶ� ಸಮಪ�ಕ����  ೪೦.೪೧ �ಂದ ೮೯.೩ 
��ಎಂ ವ�� ಇ�ತ� �.
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ಸಸ�  ಎತ� ರ, ಆ�ರದ �� ಎ�ಗಳ/ಸಸ� ಗಳ ��� , ಎ�ಗಳ ಉದ�  ಮ��  ಅಗಲ, ��ನ 
��� ೖ ��� ೕಣ�, ಪ��ಣ ಮ��  ಉದ�  ಗಳ ಪ� �ರ �ೕ� ��� , ���, 
�ೕ�� � ���  ��ಂ�,  �� ��� �,  ��  ��� ಪ�ಂ�,  ��� �� 
�ಂ�ದ, ಅ�� ೕ�ಯ�, ಹಳ� �� � ��, ಹಳ� ���  ಪ�ಂ� ಮ��  ಹಳ� 
�� � ��� ೕ������� ಗಲ��  �� ಸ�� �, �ೕ� ��� , �� �� � 
��, �� ��ಪ�ಂ� ಮ��  �� ಂ�� �� �� � �ಂದ ಪ� �� ೕ�ಸಬ��. 
ಇದಲ� �,  ಈ ಎ��  �ಪ��� ನ ಲ�ಣಗ� ಸ��ತ� ಕ�� ಪರಸ� ರ ��ಧ 
�ಂ��. ಸಸ� ದ ಎತ� ರ, �ೕವ��, ಎ�ಗಳ ��� , ��ನ ��� ೖ ��� ೕಣ�, ��ನ 
ಪ� �ಣ ಮ��  ಪ�ೕ�� ತ ಪ� �ಶಗಳ��  ��ನ ಉದ� ದ��  ಗಮ�ಹ� ವ� �� ಸ 
�����. �ೕ�� � ���  ��ಂ� ಮ��  �� ��� � ಪ� �ಶಗ� ಮಧ�  
�ರತದ ಅ�-�ಷ�  ಪ� �ಶದ��  ಅ�� ತ� ಮ ಪ� ದಶ�ನ ��ವ ��� ರ�ತ ��ನ 
��� ಕ�� ಯ  ಪ� �ಧಗ� ( ಜ�� �� �)  ಎಂ� �����.  ನಮ�  
ಅಧ� ಯನದ ಪ� �ರ �ರತದ ಅ�-�ಷ�  ಪ� �ಶಗಳ��  ಉತ� ಮ ಪ� �ಶಗಳ��  ಆ��  
�ಡ� ಸಸ� ಗಳ �ಪ��� ನದ ಲ�ಣಗ� ಉಪ�ಕ�  �ಧನಗ��� ಎಂ�  
������.
೩. ೩.೨ �ಣಮಟ�
��� ಕ��  ೧೯ � ಶತ�ನದ ಆ�ಭ�ಂದ� ಬರ��ತ ಪ� �ಶಗಳ��  
ದನಕ�ಗ�� ��� ಬಳಸ���� �, ��� ನ �ದಭ�ಗಳ��  ಇದ��  ಬರ�ಲದ 
ಸಮಯದ��  ��� ಆ�ರ�� ಬಳಸ���� �.  ��� ಕ�� ಯ ಎ�ಗಳ 
�ೕಣ��ಧ� �ಯ��  ಉತ� ಮ �ಣಮಟ� ದ ��� � �ೕ�ಸಬ�� ಎಂ� 
ಅಧ� ಯನಗ� ����. ��� ಕ�� ಯ ಎ�ಗಳ ��� �ಂಶದ �ಣಮಟ� � 
ಸಸ�  ಪ� �ರ (��ಗ�, ಪ� �ದಗ�), ಎ�ಗಳ ವಯ�� , ಋ��ನ ಮ��  �� 
ಪ��� �ಗಳ��  ಅವ����ತ� � (ಉ�., ಮ�� ನ ಪ� �ರ, ಹ��ನ ಮ��  
����� �ವ ಪ��� �ಗ�). ಆದ� �ಂದ, ಬರ ಮ��  ಅ� �ಷ�  ಪ�ಸರದ��   ಓಂ� 
��� ಆ�ರ�� ��� ಕ�� ಯ �ಭವ�ೕಯ �� �ಖ� �ಯ ��� �ಂದ, 
��ಧ ��� ರ�ತ ಓ�ಂ�ೕ� ಪ� �ಶಗಳ ��� �ಂಶದ �ವರ ಮ��  
����ಗಳ ಆ�ರ�� � ��� �ಂಶದ �ಲ� ವ��  �ಣ��ಸ� 
ಪ� ಯ�� ಸ���.  �ಸ�� ಐ. �. ಎ. ಆ�. �. ಎ ( ಇ���)  �ಂದ ಪ�ದ 
��� ಕ�� ಯ �ದ�ಗ�ದ �ಕ� ಪ�ಂ�, �� ಂ�� �� �� ಂ�, ಹಳ� 
�� � �ೕ�, ಅ�� ೕ�ಯ�, ಹಳ� �ಂ� �ಗ������, ��� ��, �� 
��� ಪ�ಂ�,  �� ��ಪ�ಂ�,  �� �� � ��,  �� �� � 
��, �ೕ�� � �� ಪ�ಂ�, �ೕ�� � , �ೕ� ��, �� ಎ� �� 
ಮ��  ��  ಗಳ��  ��� ಯ ಐ. �. ಎ�. ಆ�. ಐ.  ನ �ಖ�  ��ೕಧ� 
�ಂದ� ದ��  �� �ಡ���. �ತರ ಎ�ಗಳ��  ೬೦°�ಂ. ಉಷ� �ಯ��  �� ರ 

�ಕ �ಂ�ವವ�� ಒಣ�ಸ���. ಒಣ�ದ ಎ�ಗ�ಂದ ಕ��  �� ೕ�ೕ� 
ಮ��  �ೕಶ �ೕ�ಯ ಘಟಕಗಳ��  ��� ೕ�ಸ���. ಅ� �� ಇ� ���  �� ೖ 
�� ಟ� ���� ��� ಅ��  ೫೦ �� �ೕಣ��� � �� ವಣದ��  ೦. ೫ �� ಂ 
�ದ�ಯ��  ( ೪೦ �. �ೕ.  ಇಂ�ಲದ �ಆ�� ೖ� �� ���� ��� ೕ� 
����� ಬಫ� ಮ��  ೧೦ �.�ೕ �� �ೖ��  �� ��� ನ ಮದ� ) ಬಳ� 
��� ೕ�ಸ���. �ತರ ಟ� ��� �ೕಣ��� �ಯ �ತರ ಕ�� ಣ �ಮ�  ಮ��  
ಸ� ಗಳ��  ಪರ�� �ೕ���� ವ �� �� �ೕ�ೕ�ೕ�ೕಟ� ��  ಬಳ� 
��� ೕ�ಸ���. ��� ಕ��  �ಂ� ರಸವತ� � �� ಕ�� ಒಣ ಪ�ಥ� 
ಅಂಶ���� ��ೕಧ�ಗಳ ಫ��ಂಶ�ಂದ ��� ��� ( �ೕಷ� ಕ ೧) . 
��� ರ�ತ ��� ಕ��  ೧೫ ಪ� �ಶಗಳ �ಎ� ಅಂಶ� ೨.೯%  (ಹಳ� �� � 
�ೕ�) �ಂದ ೬.೯% (�� ��� ಪ�ಂ�) ರವ�� �����.  ಆದ�ರಣ 
�ವಲ ��� ಕ��  �ಲಕ ����ಗ�� ಅಗತ� �ದ ಒಣ ಪ�ಥ�ವ��  
��ಸ� �ಧ� ����ಲ�  ಎ�� �� �����.  ಎ�ಗಳ�� ನ ಕ��  
�� ೕ�ೕ� ಅಂಶ� ೯-೧೩ ಪ� �ಶತದ��  ಮ��  ಎ�. �. ಎ�. �� ಎ�ಎ� 
ಅಂಶದ��  ಕ� ಮ�� ೩೧-೪೦ ಮ��  ೧೭-೨೩ ಪ� �ಶತದ��  �����.  ಸ�ಸ� 
ಎ�. �. ಎ�., ಎ�ಎ� ಮ��  ��� � ಅಂಶ� ಕ�� ಅಂದ� ಕ� ಮ�� ೩೬.೮೩, 
೧೯.೪೮ ಮ��  ೪.೬೨ ಪ� �ಶತದ��  �ಖ���. ಇದ�ಂ�� ��� ಕ�� ಯ 
ಪ� �ಶಗ� ���  ��� ಕ ಮ��  �ೕಣ���ತ� �. ��� ಕ�� ಯ ಎ��  ೧೫ 
ಪ� �ಶಗಳ ಸ�ಸ� ಇ� ���  ಒಣ ಪ�ಥ� �ೕಣ��� ೫೬.೮೪ �ಂದ ೭೬.೩೧ 
ಪ� �ಶತದವ�� ನ����.  �ಮ� ದ ಅಂಶ� ೦. ೮ �ಂದ ೧. ೫೬ �. �. ಎ� 
ಇ��ದ�ಂದ ಇದ��  ಅಸಮಪ�ಕ�ಂ� ಪ�ಗ�ಸ��ತ� �.  ಆ��� , 
�ಪಸ� �� ಯ ಪ� �ಶಗಳ�� ನ ಸ� ಅಂಶ� ಸಮಪ�ಕ����  ೪೦.೪೧ �ಂದ ೮೯.೩ 
��ಎಂ ವ�� ಇ�ತ� �.
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೩.೩.೩ ����ಗಳ ��ನ �ಕ� ��� �ೕ�ಂ� ಪ� �ೕಗ

೩.೩.೩.೧ �� ಮ��  ಆ�ಗ� (ಸಣ�  ���ಟ� ಗ�)

��� ಕ��  �� ನ��ದ ಆ�ರ ಪ� �ೕಗದ ಫ��ಂಶಗ� ��ಧ ಒಣ 
��ಗ�ಂ�� (ಈ��� ನ �� ೕವ� ��� , ಕಡ� ���  ಮ��  �� �ರ� ��� ) 
ಮ��  ಹ�� ��ಯ� ��� �ಂ�� �ಲ� �ಡ��� (�ೕಷ� ಕ ೨). �� 
����ಗ� ��� ಕ�� ಯ��  ಆ���� ಎಂ� �ೕ���. ಒಣ ಪ�ಥ� 
�ವ� ಮ��  ಅದರ �ೕಣ��ಧ� �� ��� ಕ��  ಆ��ತ ಆ�ರಕ� ಮದ��  
ಪ� �ಸ�ೕಯ���. ಆ��� , ��� ಕ�� ಯ ಏ�ಕ ಆ�ರ� ����ಗಳ��  
ಅ�ಗತ ಮಲದ �ಭವ ಮ��  ��ಗಳ��  �ಹದ �ಕವ��  ಕ����� ��� 
�����.  ಆದ� �ಂದ ��� ವಗ�ದ ����ಗ�� �ವಲ ��� 
ಕ�� ಯ��  �ತ�  ಆ�ರ�� �ೕ��� �ಕ� ವಲ� .

೩.೩.೩.೨ ಆಕ� ಮ��  ಎ��  (�ಡ�  ���ಟ� ಗ�)

ಐ. �. ಎ�. ಆ�. ಐ �ಂದ�  ಪ� �ಶದ ಮಣಕಗಳ �� ��ಧ ಪ�ತರ 
��ೕಜ��ಂ�� ��� ಕ�� ಯ� ���ವ ಪ� �ೕಗವ��  ನ�ಸ���. 
�ೕಷ�ಂಶಗಳ �ವ� ಮ��  ಬಳ�ಯ ಅಧ� ಯನ�� � ೧೮ ಮಣಕಗಳ��  ���ವ 
ಪ� �ೕಗವ��  ನ�ಸ���. ಪ� �ೕಗದ ಫ��ಂಶಗಳ ಪ� �ರ �� �ಗ�  ��� 
ಕ�� ಯ��  ��� �ಂ�� ಮ��  ಎರ� �ಂ�ಗಳ��  ಎಂ� �� ಮ��  ��� 
ಕ��  �ರಕ��� ಎಂ� ���ತ� �. ��� ಕ��  �ರಕ �� �ಗ�� (೬೭.೪೪ ಮ��  
೬೧.೮೩ ಪ� �ಶತ) �ೕ��ದ� ಎಂ� �� �� �ಂ�ನ��  (೬೯.೪೨ ಮ��  ೬೬.೧೫ 
ಪ� �ಶತ)  ಒಣ ಪ�ಥ� ಮ��  �ವಯವ ವ�� ಗಳ �ೕಣ��ಧ� �� ��� ��. 
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�ೕಷ� ಕ 2. ��� ಕ�� ಯ �ಲಕ ೧/೩ � ಆ�ರದ ಒಣ ಪ�ಥ�ವ��  
ಬದ��ವ ಪ��ಮ, ��ಗಳ�� ನ ಒಣ ಪ�ಥ� �ವ� ಮ��  �ೕಣ��ಧ� �
�� �ೕ�ಕ �ಂ� ಒಣ ಪ�ಥ�  ಒಣ ಪ�ಥ� ಒಣ ಪ�ಥ�
 �ವ� (�ಹದ    �ವ� (�� ಂ/�.�. �ೕಣ��ಧ� � 
 �ಕದ ಪ� �ೕಶತ)   �ಹದ �ಕ) (%)

��� ಕ�� * + ಹ�� ��ಯ� ೩.೩೯ ೭೯.೩೨ ೬೧.೪೯

��� ಕ�� *+ಬ��ಮ ಒಣ���   ೪.೧೫ ೧೦೦.೧ ೬೨.೦೦

��� ಕ�� *+�� �ರ�ಒಣ���  ೪.೩೫ ೧೦೧.೭ ೬೦.೦೯

��� ಕ�� * + ಕಡ� ಒಣ���  ೩.೪೫ ೮೨.೨೪ ೫೫.೯೫

* ೧/೩ � ಆ�ರದ ಒಣ ಪ�ಥ� ಅ��  ��� ಕ�� �� ಬದ��ಸ��� 
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ಐ. �. ಎ�. ಆ�. ಐ �ಂದ�  ಪ� �ಶದ ಮಣಕಗಳ �� ��ಧ ಪ�ತರ 
��ೕಜ��ಂ�� ��� ಕ�� ಯ� ���ವ ಪ� �ೕಗವ��  ನ�ಸ���. 
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�ೕಷ� ಕ 2. ��� ಕ�� ಯ �ಲಕ ೧/೩ � ಆ�ರದ ಒಣ ಪ�ಥ�ವ��  
ಬದ��ವ ಪ��ಮ, ��ಗಳ�� ನ ಒಣ ಪ�ಥ� �ವ� ಮ��  �ೕಣ��ಧ� �
�� �ೕ�ಕ �ಂ� ಒಣ ಪ�ಥ�  ಒಣ ಪ�ಥ� ಒಣ ಪ�ಥ�
 �ವ� (�ಹದ    �ವ� (�� ಂ/�.�. �ೕಣ��ಧ� � 
 �ಕದ ಪ� �ೕಶತ)   �ಹದ �ಕ) (%)

��� ಕ�� * + ಹ�� ��ಯ� ೩.೩೯ ೭೯.೩೨ ೬೧.೪೯

��� ಕ�� *+ಬ��ಮ ಒಣ���   ೪.೧೫ ೧೦೦.೧ ೬೨.೦೦

��� ಕ�� *+�� �ರ�ಒಣ���  ೪.೩೫ ೧೦೧.೭ ೬೦.೦೯

��� ಕ�� * + ಕಡ� ಒಣ���  ೩.೪೫ ೮೨.೨೪ ೫೫.೯೫

* ೧/೩ � ಆ�ರದ ಒಣ ಪ�ಥ� ಅ��  ��� ಕ�� �� ಬದ��ಸ��� 



��� ಕ��  ಆ�ರ �� �ಗ�� (೭೨.೧೭%) �ೕ��ದ� ಎಂ� �� �ಂ�ನ��  
(೭೬.೮೪%) �� ೕ�� ನ �ೕಣ��ಧ� �� ��� �� ಎಂ� ������. ಆದ�, 
�� �ನ� ��ಯ �ೕಣ��ಧ� �� ���  ಬದ�ಗ�ಲ� .

೩. ೩.೪ ��ಯ ಕ� ಮಗಳ ಪ� �ೕಗ 

ಉತ� ರ ಪ� �ಶದ ��� ೕಯ ಐ.�.ಎ.ಆ�-ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ ನ��  ೨೦೧೬ ��ನ��  
�� ೕತ�  ಪ� �ೕಗವ��  ನ�ಸ���.  �� �ೕ�ಕ �ಣದ ಮ��  ಮಧ� ಮ 
ಫಲವ�� ದ ಮರ�ನ �ೕಮ  ಆ���  ಮ�� ನ ರಸ�ರ ��ನ� ���� .  ಇ��  
�� �ೕ�ಕ ಅಂಶಗ� ��ಯ ಋ��ನಗ� ೪ (��, ಅ�� ೕಬ�, �ಬ� ವ�, 
ಏ�� �) ಮ��  ರಸ�ಬ� ರ �� �ೕ�ವ� ಗಳ��  ಒಳ�ಂ�ದ� �. ಪ� �ೕಗವ��  
ಆ�ಭದ��  ಎರ� ವಷ�ಗಳವ�� �ೕ�ಸ����  ಆದ� ��� ಕ�� ಯ 
��ನಗ�ಯ �ಳವ���ಂ�� ಪ� �ೕ�ಕ ಅಂಶಗಳ ಪ��ಮಗಳ��  
�ೕ�ಸ�ಗ�ಲ� . �ದಲ ವಷ�ವ��  �� ಪ�ಯ ವಷ��ಂ� ಪ�ಗ�ಸ���. 
ಅ�ದ �ತರ ಸಸ� ದ ಎತ� ರ, ಸಮತಲ ಸಸ�  ಹರ���, ಎ�ಗಳ ��� , ಉದ� , ಅಗಲ 
ಮ��  ಎ�ಗಳ �ಕವ��  ��ಂಬ� ೨೦೧೮ ರ��  �ಖ�ಸ���. ��ೕಧ�ಯ 
ಪ� �ರ ಅ�� ೕಬ�, �ಬ� ವ� ಮ��  ಏ�� � ��� �ೕ��ದ� ��ನ��  �� 
��ದ �ಪಸ� �� � ಗಮ�ಹ���  ��� ನ �ಳವ�� ಮ��   ಹ�� ��ನ 
ಉ�� ದ�ಯ��  �ಂ��� .  ���  ರಸ�ಬ� ರ ಮ��  ��ವ� ��� ನ 
�ಲ� ಗಳ��  �ಖ��ದ� ಆ��ಕ ವಷ�ಗಳ��  ���� ತ �ಣಗ� 
�ೕ��ದ� �ಳವ�� ಮ��  ಇ�ವ�ಯ��  ��� ಸ� �ಫಲ��� (�ೕಷ� ಕ ೩). 
ಆದ� �ಬ� ವ� ಮ��  ಏ�� � ನ�� ನ �� ��ದ �ಪಸ ಕ�� ಯ ಇ�ವ� 

�ವ�ಹ�

��ತ� ಣ ೧೧೦.೮ (±೮.೪೨) a ೩೩.೯ (±೦.೯೦) a೨ ೫.೭ (±೩.೯೮) a೭೫೧.೯ (±೩೮.೧೦) a

�ೕ�ವ� ��  ೧೧೫.೮ (±೮.೪೯) a ೩೪.೪ (±೦.೯೦) a ೨೯.೮ (±೪.೧೯) a ೭೮೭.೩ (±೪೪.೭೦) a
��� � �ಬ� ರ

* ಒಂ� �ೕ�ಯ ಅ�ರಗಳ��  �ಂ��ವ ���� ಗ� ಗಮ�ಹ���ಲ� .
** ಮಹತ� ವ��  <೦.೦೫ �ಲ� ದ��  ಪ��ೕ�ಸ���

ಸಮ���� . ��ನ��  �ಟ�  ��� ಕ�� ಯ ಅ�� ೕಬರನ��  �ಟ�  ��� ಕ�� � 
�ೕ��ದ� ಕ� ಮ�� ೧೭.೯ �ಂ.�ೕ, ೨.೭, ೫೪.೨ ಮ��  ೧೪.೩% ��� ನ ಸಸ�  ಎತ� ರ, 
ಎ�ಗಳ ಉದ� ,  �� �ೕ� ಗಳ ���  ಮ��  �� �ೕ� ಗಳ �� �ಕವ��  
�ಖ���  �� ��� ��ಬ�ದ� ಪ��ಮದ �ಚ� ಳ� ಮತ� ��  
��� �ತ� �.

೩.೩.೫  ��ಧ � ಬಳ� ವ� ವ�� ಗಳ��  ��� ಕ��

��ಧ � ಬಳ� ವ� ವ�� ಗಳ��  ��� ಕ�� ಯ ಪ�ಚಯ� ಒಣ ಪ� �ಶಗಳ��  
�ಸ��ಕ �ಪ�� ಲ �ವ�ಹ�ಯ��  ಅ�� ತ� ಮ �ಗ����. ಮರಗ� ಮ��  
����,  �ೕಟ���ಯ��  �� �����,  ಅವನ��ಳ�ದ �� ಜ�  
��ಗ�, ��-ಆ�ರ �� ಪದ� �ಗ� �� ಅಂತರ �� ಮ��  �� ೕತ�  ಗ�ಗಳ��  

�ತ�  6. ��� ಕ��   ಮ��  �� �ಕರ ��� � ���   ಅಂತರ ��

1918

�ೕಷ� ಕ 3 .  �ತ� � ಸಮಯ,  ��� � �ಬ� ರ ಮ��  �ೕ�ವ�ಗ�ಂದ 
ಪ� ��ತ�ದ ��� ಕ�� ಯ �ಳವ�� ಮ��  ಇ�ವ� (��ಂಬ�, ೨೦೧೮)

���� ಗ� ಸಸ� ದ ಎತ� ರ ಎ�ಗಳ ಉದ�   ಪ� � ಸಸ� ��   ಎ�ಯ �� 
 (�ಂ.�ೕ) (�ಂ.�ೕ)  ಎ�ಗಳ ���  �ಕ (�� ಂ / ಎ�)

�ತ� � ಸಮಯ

�� ೨೦೧೬ ೧೪೯.೮ (±೩.೭೮) a* ೩೭.೫ (±೦.೨೩) a ೪೬.೯ (±೧.೯೩) a ೯೪೦.೨ (±೨೨.೬) a

ಅ�� ೕಬರ ೨೦೧೬ ೧೨೭.೧ (±೪.೨೭) b ೩೬.೫ (±೦.೪೭) a ೩೦.೪ (±೨.೫೪) a ೮೨೨.೮ (±೧೮.೭) b

��� ವ� ೨೦೧೭ ೯೩.೬ (±೪.೦೯) c ೩೧.೭ (±೦.೧೦) b ೨೦.೪ (±೩.೩೦) c ೬೮೯.೭ (±೪೨.೮) c

ಏ�� ೕ�೨೦೧೭ ೮೨.೪ (±೩.೫೪) c ೩೦.೮ (±೦.೬೩) b ೧೩.೪ (±೧.೬೫) c ೬೨೫.೬ (±೩೦.೪) c



��� ಕ��  ಆ�ರ �� �ಗ�� (೭೨.೧೭%) �ೕ��ದ� ಎಂ� �� �ಂ�ನ��  
(೭೬.೮೪%) �� ೕ�� ನ �ೕಣ��ಧ� �� ��� �� ಎಂ� ������. ಆದ�, 
�� �ನ� ��ಯ �ೕಣ��ಧ� �� ���  ಬದ�ಗ�ಲ� .

೩. ೩.೪ ��ಯ ಕ� ಮಗಳ ಪ� �ೕಗ 

ಉತ� ರ ಪ� �ಶದ ��� ೕಯ ಐ.�.ಎ.ಆ�-ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ ನ��  ೨೦೧೬ ��ನ��  
�� ೕತ�  ಪ� �ೕಗವ��  ನ�ಸ���.  �� �ೕ�ಕ �ಣದ ಮ��  ಮಧ� ಮ 
ಫಲವ�� ದ ಮರ�ನ �ೕಮ  ಆ���  ಮ�� ನ ರಸ�ರ ��ನ� ���� .  ಇ��  
�� �ೕ�ಕ ಅಂಶಗ� ��ಯ ಋ��ನಗ� ೪ (��, ಅ�� ೕಬ�, �ಬ� ವ�, 
ಏ�� �) ಮ��  ರಸ�ಬ� ರ �� �ೕ�ವ� ಗಳ��  ಒಳ�ಂ�ದ� �. ಪ� �ೕಗವ��  
ಆ�ಭದ��  ಎರ� ವಷ�ಗಳವ�� �ೕ�ಸ����  ಆದ� ��� ಕ�� ಯ 
��ನಗ�ಯ �ಳವ���ಂ�� ಪ� �ೕ�ಕ ಅಂಶಗಳ ಪ��ಮಗಳ��  
�ೕ�ಸ�ಗ�ಲ� . �ದಲ ವಷ�ವ��  �� ಪ�ಯ ವಷ��ಂ� ಪ�ಗ�ಸ���. 
ಅ�ದ �ತರ ಸಸ� ದ ಎತ� ರ, ಸಮತಲ ಸಸ�  ಹರ���, ಎ�ಗಳ ��� , ಉದ� , ಅಗಲ 
ಮ��  ಎ�ಗಳ �ಕವ��  ��ಂಬ� ೨೦೧೮ ರ��  �ಖ�ಸ���. ��ೕಧ�ಯ 
ಪ� �ರ ಅ�� ೕಬ�, �ಬ� ವ� ಮ��  ಏ�� � ��� �ೕ��ದ� ��ನ��  �� 
��ದ �ಪಸ� �� � ಗಮ�ಹ���  ��� ನ �ಳವ�� ಮ��   ಹ�� ��ನ 
ಉ�� ದ�ಯ��  �ಂ��� .  ���  ರಸ�ಬ� ರ ಮ��  ��ವ� ��� ನ 
�ಲ� ಗಳ��  �ಖ��ದ� ಆ��ಕ ವಷ�ಗಳ��  ���� ತ �ಣಗ� 
�ೕ��ದ� �ಳವ�� ಮ��  ಇ�ವ�ಯ��  ��� ಸ� �ಫಲ��� (�ೕಷ� ಕ ೩). 
ಆದ� �ಬ� ವ� ಮ��  ಏ�� � ನ�� ನ �� ��ದ �ಪಸ ಕ�� ಯ ಇ�ವ� 

�ವ�ಹ�

��ತ� ಣ ೧೧೦.೮ (±೮.೪೨) a ೩೩.೯ (±೦.೯೦) a೨ ೫.೭ (±೩.೯೮) a೭೫೧.೯ (±೩೮.೧೦) a

�ೕ�ವ� ��  ೧೧೫.೮ (±೮.೪೯) a ೩೪.೪ (±೦.೯೦) a ೨೯.೮ (±೪.೧೯) a ೭೮೭.೩ (±೪೪.೭೦) a
��� � �ಬ� ರ

* ಒಂ� �ೕ�ಯ ಅ�ರಗಳ��  �ಂ��ವ ���� ಗ� ಗಮ�ಹ���ಲ� .
** ಮಹತ� ವ��  <೦.೦೫ �ಲ� ದ��  ಪ��ೕ�ಸ���

ಸಮ���� . ��ನ��  �ಟ�  ��� ಕ�� ಯ ಅ�� ೕಬರನ��  �ಟ�  ��� ಕ�� � 
�ೕ��ದ� ಕ� ಮ�� ೧೭.೯ �ಂ.�ೕ, ೨.೭, ೫೪.೨ ಮ��  ೧೪.೩% ��� ನ ಸಸ�  ಎತ� ರ, 
ಎ�ಗಳ ಉದ� ,  �� �ೕ� ಗಳ ���  ಮ��  �� �ೕ� ಗಳ �� �ಕವ��  
�ಖ���  �� ��� ��ಬ�ದ� ಪ��ಮದ �ಚ� ಳ� ಮತ� ��  
��� �ತ� �.

೩.೩.೫  ��ಧ � ಬಳ� ವ� ವ�� ಗಳ��  ��� ಕ��

��ಧ � ಬಳ� ವ� ವ�� ಗಳ��  ��� ಕ�� ಯ ಪ�ಚಯ� ಒಣ ಪ� �ಶಗಳ��  
�ಸ��ಕ �ಪ�� ಲ �ವ�ಹ�ಯ��  ಅ�� ತ� ಮ �ಗ����. ಮರಗ� ಮ��  
����,  �ೕಟ���ಯ��  �� �����,  ಅವನ��ಳ�ದ �� ಜ�  
��ಗ�, ��-ಆ�ರ �� ಪದ� �ಗ� �� ಅಂತರ �� ಮ��  �� ೕತ�  ಗ�ಗಳ��  

�ತ�  6. ��� ಕ��   ಮ��  �� �ಕರ ��� � ���   ಅಂತರ ��

1918

�ೕಷ� ಕ 3 .  �ತ� � ಸಮಯ,  ��� � �ಬ� ರ ಮ��  �ೕ�ವ�ಗ�ಂದ 
ಪ� ��ತ�ದ ��� ಕ�� ಯ �ಳವ�� ಮ��  ಇ�ವ� (��ಂಬ�, ೨೦೧೮)

���� ಗ� ಸಸ� ದ ಎತ� ರ ಎ�ಗಳ ಉದ�   ಪ� � ಸಸ� ��   ಎ�ಯ �� 
 (�ಂ.�ೕ) (�ಂ.�ೕ)  ಎ�ಗಳ ���  �ಕ (�� ಂ / ಎ�)

�ತ� � ಸಮಯ

�� ೨೦೧೬ ೧೪೯.೮ (±೩.೭೮) a* ೩೭.೫ (±೦.೨೩) a ೪೬.೯ (±೧.೯೩) a ೯೪೦.೨ (±೨೨.೬) a

ಅ�� ೕಬರ ೨೦೧೬ ೧೨೭.೧ (±೪.೨೭) b ೩೬.೫ (±೦.೪೭) a ೩೦.೪ (±೨.೫೪) a ೮೨೨.೮ (±೧೮.೭) b

��� ವ� ೨೦೧೭ ೯೩.೬ (±೪.೦೯) c ೩೧.೭ (±೦.೧೦) b ೨೦.೪ (±೩.೩೦) c ೬೮೯.೭ (±೪೨.೮) c

ಏ�� ೕ�೨೦೧೭ ೮೨.೪ (±೩.೫೪) c ೩೦.೮ (±೦.೬೩) b ೧೩.೪ (±೧.೬೫) c ೬೨೫.೬ (±೩೦.೪) c



�ಂ��ವ ���  ಮ��  ರ��  ಬ�ಯ��  ��ಧ � ಬಳ�ಯ ವ� ವ�� ಗಳ��  
ಉತ� ಮ�� �ಯ��ವ���ವ �ಲ� ��� ಕ��  ಪ� �ಧಗಳ��  ಪ�ಚ�ಸ� 
ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ �ಂದ ಪ� ಯ�� ಸ���. ��� ಕ�� ಯ��  �� �ಕರ ��� ನ 
��ಗ�,  ���ಲ �� ಅರಣ�  ವ� ವ��  ಮ��  ���  �ಲದ �ೕತ��� 
��� �ವ� ವ� ವ�� ಗಳ��  ��ಯ���. ��ನ� �� ��ಧ � ಬಳ�ಯ 
ವ� ವ�� ಗಳ��  ��� ಕ�� � ಈ �ಳ�ನ ಪ� �ೕಜನಗಳ��  �ಂ��:  ೧) 
ಹ��ನ ಏ��ತಗಳ��  ತ����� ವ ಬಫ� ���� ಇತರ ಅಂಗ ��ಗ�ದ 
��� , ಮರಗ� ಮ��  �ೕಟ��� ��ಗ�ಂ�� ��� ತ� �, ೨) ಪ� �ಶಗಳ�� ನ 
����ಗ�� �� ೕ�ೕ� ಮ��  ಶ�� ಯ �ರಕ�� ಸ�ಯಕ��ತ� �, ೩) ಬರ 
ವಷ�ಗಳ��  ಬದ� ಆ�ರ�� �ಯ��ವ� ��ತ� �,  ಮ��  ೪)  ಮ�� ನ ಸ�ತ 
��ತ� ಣದ �ಧನ��ತ� �. �ೕ� ��ಧ � ಬಳ�ಯ ವ� ವ�� ಗಳ��  ��� 
ಕ�� ಯ��  ���� ����ಗಳ ��ನ ಅಗತ� ವ��  ��ಸ� ಮ��  
ಮ���� ೕತ ಪ� �ಶಗಳ ಫಲವತ� �ಯ��  ����ಳ� � ಉತ� ಮ �ಗ����.

�ತ�  7.  ಮರದ �ೕಟಗಳ��  ಅಂತರ ���� ��� ಕ��

��� ಕ��  + �ಎ�ಎ� (�� �ಕರ ��� � ��� ) ಅಂತರ ���ವ �� � 
ಗಳ�� , ೨೦೧೬ ರ ಮ��ಲದ��  ��� � ತ��ದ �ಲದ��  ��� ಕ�� ಯ��  ೧ 
x ೧ �ೕ ��ನ ಅಂತರದ��  �ಡ���. �� �ಕರ ����ವ ಸ�ಗಳ��  ��� 
ಕ��  ��ಗಳ ನ�� �ಡ���. ಅ��� ��� ಕ�� ಯ��  ೨ x ೧ �ೕ ಅಂತರದ 
���ಲ ಆ��ತ ಮರ ಮ��  ���� ಮ��  ���  ಆ��ತ �ೕಟ ಮ��  �� 
ವ� ವ�� ಗಳ��  �ಡ���.  ಮ���� ತ �� ವ� ವ�� ಗಳ �ದ�ಯ��  ೧ �ೕ 
ಅಂತರದ��  �� ೕತ�  ಗ�ಯ��  ��� ಕ��  �ಡಗಳ��  �ಡ��� ಮ��  �� ಜ�  
��ಯ��  ೨ x ೧ �ೕ ಅಂತರದ��  �� � �� ಂ�ಶ� �ಡ���. ��� ರ�ತ 
��� ಕ�� ಯ �ಳವ�� ಮ��  ಇ�ವ�ಯ��  ಒಂ�ವ� ವಷ�ದ �ತದ��  
(��ಂಬ�, ೨೦೧೭) �ಖ�ಸ���. ಸ�ಸ�, ��� ಕ�� � ೭೪.೮ �ಂ.�ೕ 
ಎತ� ರವ�� , ೧೩.೪ ಎ�ಗ� / ಸಸ� ��  ಮ��  ೭.೫ �� / ಸಸ�  �� �ಕವ��  ಅಂತ��� 
ಪದ� �ಯ��  �ಂ�ದ� �. ಹ�� ��ನ ಇ�ವ�� ಕ� ಮ�� ��� ಕ�� ಯ��  
ಪ� �ೕ ��� ೕ�� ೭೯.೫ ಟ�, ���ಲನ��  ೧೦೬.೩೪ ಟ� ಮ��  ಅಂತ� ��ಯ��  
೧೮೫.೮೪ ಟ� ಉ�� ದ����. ಅಂ��, �� ��ಯ��  �ಟ�  ��� 
ಕ��  ೭೩-೯೨% ರ��  ಬ������, ೩.೧೨ ಎ�ಗ� / ಸಸ� ��  ಮ��  ೨.೭-೧೦.೮ �� / 
ಸಸ�  �� �ಕವ��  �ಖ��ದ�.  ��ನ� ��,  ಬ��ನ �� �ಡ�ದ 
�ಪಸ� �� � ��� ನ �ಳವ�� ಮ��  �� �ಕವ��  �ಖ��ದ�.  �ತರ 
��� ನ ಅಂತರ-��ಯ��  ಮ��  ಕ�ಷ�  �ಳವ��� �ರ�ನ ಮರ ಮ��  �� 
(��� ��� ೕರ�) ಮ��  �ೕಟ �� �� (������ ೕರ�) ವ� ವ�� ಗಳ��  
�����.

೩.೪. �ಸ� ರಣ �ಯ�ಕ� ಮಗಳ��  ��� ರ�ತ ��ನ ��� ಕ��

ಐ.�.ಎ.ಆ�- ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ �ೕಜ�� ��� ಕ�� ಯ��  �� ಮ��ಯ�, 
ಹ��ನ ಆಶ� ಯ ��ೕಕ� (�ೕ��), �ಜ�  ಸ��ರ ��ಧಪಟ�  ಇ��ಗ�, 
�ಜ�  �� �ಶ� ��� ಲಯಗಳ (ಎ�.ಎ.�) �� ��� ನ �ಂದ� ಗ� (�.�.�), �� ಮ 
���� ಪ� ���ಗ� , ��ನ�  ಆ��  �ಪ�� ಲಗ�, ಇ�� � ���ರ�� 
ಪ�ಚ��ವ �ಯ�ವ��  ��ಂ��.  ಈ �ೕಜ�ಯ ��ೕಧ�ಗ� ಅಲ�  
ಮ��ತಹ / �ಗ� ಬರ �ೕ�ತ ಪ� �ಶಗಳ�� ನ ��ನ �ಕ� ಟ� ��  ಪ�ಹ�ಸ� 
�ಂ� ಉಪ�ಕ� ���. ��ನ �ರ�ಯ ಅವ�ಯ��  (�ಷ�  ��� / ಬರ�ಲ) 
�ಪ� ಕ�� ಯ��  �ಂಪ� ��ಕವಲ� ದ ��ನ �ಪ�� ಲ�� ಪ� �ರ 
�ಡ���� � (�ೕಷ� ಕ ೪). ಇ� �ರಣ  ���ವ ಜ�ೕ�ಗ�, ಸ��ಯ 
ಜ�ೕ�ಗ�, ಪ� �� ೕಕ �ತರ �ಳಮಟ� ದ ಜ�ೕ�ಗ�, �ಲ / �� ಬ��ಗ�, ಹ� 
ಆಶ� ಯಗ�,  ��ಜ�  �� ��ಕ� ಮ��  �� ��� ನ �ಂದ� ಗ�� ಇದ��  
�� ೕ�� �ಸ���� �.
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ಹಲ�� ��� ಕ��  �� ೕತ�  �ನಗ� ಮ��  ���ತ ತರ�� �ಯ�ಕ� ಮಗಳ��  
��� ಕ�� ಯ��  ���ವ ಬ��  �ತರ��  ��ದ��ೕಲ��ಸ� �ಂ�� 
�� ಪ� �ಶದ ��ಧ ಸ� ಳಗಳ�� ಆ�ೕ�ಸ��� (�ೕಷ� ಕ ೫).

೪. �ಮಥ� � ���

�ತ�  8.   �ತರ ತರ�� �ಯ�ಕ� ಮ

2322

�ೕಷ� ಕ  5. ��� ರ�ತ ��ನ ��� ಕ�� ಯ �� ೕತ�  �ನಗ�
ಕ� . �. �� ೕತ�  �ನದ ಸ� ಳ  ��ಂಕ  ��ೕಜಕ�

೧ �� ಮ �ೕ��, ದ��  ೨೧ ನ�ಂಬ�೨೦೧೭ ��� ��� ��
 (ಮ.ಪ� .)  �. ಆ�. ಪ�� ��

೨ ಐ.�.ಎ.ಆ� - ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ.  ೨೭ �ಬ� ವ�  ೨೦೧೮  ��� ���  �� 
 �ಂದ�   ��ೕಧ� �ಂದ�    �. ಆ�. ಪ�� �� 
 ���  (ಉ.ಪ� ) 

೩ �ಮ�� �ೕ��, ಸಕ� �,  ೦೨ ಏ�� �  ೨೦೧೮ ��� ��� ��
 ���  (ಉ.ಪ� )  �. ಆ�. ಪ�� ��

೪ ಐ.�.ಎ.ಆ� ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ  ೦೧ ನ�ಂಬ� ೨೦೧೮ ��� ��� ��  
 �ಂದ�  ��ೕಧ� �ಂದ�    �. ಆ�. ಪ�� ��
 ���  (ಉ.ಪ� ) 

೫ �� ಮ �ೕ�� ಮ��   ೨೫ ಜ�ವ� ೨೦೧೯ ��� ��� �� 
 ಗ��, ದ�� (ಮ.ಪ� .)  �. ಆ�. ಪ�� ��

೬ �� ಮ ಅಂ���, ���   ೧೯ ��� ಂಬ� ೨೦೧೯ ��� ��� ��
 (ಉ.ಪ� .)  �. ಆ�. ಪ�� ��

�ೕಷ� ಕ 4.  ��� ಕ��  ಎ�ಗಳ��  ��ಧ ���ರ�� �ತ��ದ �ವರ
ಕ� . �. ���ರ� ���  ಸರಬ�� ��ದ 
   ಎ�ಗಳ ���
೧ �ತ� ೨೦೦ ೬೦೦೦
೨ �ೕ��ಗ� ೦೫ ೪೨೦೦
I. �� ೕ �� �� ಸ������ ಓ��  - ೩೫೦
Ii. ��� �ೕ��-೨೫೦
iii. ಸಕ� � �ೕ�� - ೨೫೦೦
iv. �� ಛತ� �ರ �ೕ��-೫೦೦ v.��ಆ�  - ೫೦೦
 ಪ�ಂ�, ���  
೩ �ಜ�  �� �ಶ� ��� ಲಯಗಳ �� ��� ನ ೧೦ ೫೫೭೦
 �ಂದ� ಗ�  
I. �.�.� ಪ��  - ೨೫೦
ii. ��� �ಗ� - ೭೫೦
iii. ��� �ಕಮ� � - ೨೭೦
iv. ��� ಉಮ�� - ೧೫೦
v. ��� ಅ�ೕ� ನಗರ - ೫೦೦
vi. ��� �ೕ���� - ೨೫೦
vii. ��� ಕ��  - ೫೦೦
viii. ��� ದ�� - ೧೫೦೦
ix. ��� ���  - ೧೦೦೦
x. ��� �ವ�� - ೪೦೦
೪ ಆ�.�.�.� ಒ�� (೬ ��� ಗ�) �ದಲ �ತ ೦೬ ೩೯೫೦೦
I. ಮ�ಭ�ಂ� - ೫೦೦೦
ii. �ಲಸ� - ೫೦೦೦
iii. ���ೕ� - ೫೦೦೦
iv. ಕಲ�� - ೫೦೦೦
v. �ಯಗಡ - ೫೦೦೦
vi. �ರ��-೫೦೦೦
vii. ಆ�.�.�.� ಒ�� (೬ ��� ಗ�) ಎರಡ� �ತ - ೯೫೦೦
೫ ��ಜ�  �� / �� �ತ� ೦೨ ೭೫೦
೬ ಐ.�.ಎ�.ಆ�.ಐ, �� ಂ�ೕಯ ��ೕಧ�  - ೨೫೦
 �ಂದ� , �ರ�ಡ
೭ �ಎ�, ಇಂ�� - ೨೫
೮ ಐ.�.ಎ.ಆ�.�.ಎ �ಂದ�  ಅ�� , �ೕ�� - ೧೦೦
೯ ��� �ೕಯ �� ಅ����  �ಡ�, ಆ��,  - ೨೫
 �ಜ�� 
೧೦ ಐ.�.ಎ.ಆ�- �ರ�ೕಯ ಪ��ದ� �ೕಯ ��ೕಧ�  - ೧೦೦
 ��� , ಇಜತ� ಗರ, ಬ��



ಹಲ�� ��� ಕ��  �� ೕತ�  �ನಗ� ಮ��  ���ತ ತರ�� �ಯ�ಕ� ಮಗಳ��  
��� ಕ�� ಯ��  ���ವ ಬ��  �ತರ��  ��ದ��ೕಲ��ಸ� �ಂ�� 
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ಕ��ಟಕದ ��ಧ ಪ� �ಶಗಳ��  �ಷ� �ತವರಣ���  ಅಲ�  ಮ� ಮ��  ���  
ಫಲವತ� ಲ� ದ ��ಗಳ��   ��� ಕ�� ಯ��  ��ಯ� �ಕ�  ಅವ�ಶಗ��. 
ಉತ� ರಕ��ಟಕದ ��� ಗ�ದ ಕಲ���, �ಯ��, �ಜಯ�ರ, �ಪ� ಳ, ಬ�� � 
�� ದ�� ಣಕ��ಟಕದ ��� ಗ�ದ �ಮ��, �ೕ�ರ, �ಡ� ಬ�� �ರ ಇತ� 
ಪ� �ಶಗಳ��  ��� ಕ�� ಯ��  ಬಹಳ��  �ತ�� ಪ�ಚಯಸ���.  ��� 
ಕ�� ಯ��  ಎ�ಗಳ ��ಂತರ�� ಕ�� ಫಲವತ� ಲ� ದ ಜ�ೕ�ಗ�,  ಇ��� 
ಪ� �ಶಗ�,  �ಲಗಳ ಬ�ಗಳ��  ಮ��  �ಲಗಳ ��ಗಳ��  ��ಯ��ತ� �. 
���  ಇ�ವ� ಮ��  ಕ�� �ೕ�� ��� ಇ�ವ ��� ಕ��  ತ�ಗ�� ಉತ� ಮ 
ಸ� ಂದ� �ತ�ಂದ �ರ��.  ಅ��ೕ� �ತ�� ��� ಕ��  ��ಯ ��ಯ 
ಕ� ಮಗ� ಮ��  ���  ಉ�� ದ�� ಅ�ಸ�ಸ��ದ ಕ� ಮಗಳ ಬ��  ��ಧ �� ��� ನ 
�ಂದ� ಗ�,  ಸ���ತರ �ಘ �ಸ� ಗ� ಪ� �ತ�  ���� �.  �ರ�ೕಯ 
��� �ವ� ಮ��  �� ��ೕಧನ ���  ��� ಯ �ರ�ಡದ �� ��ಕ 
��ಧ� �ಂದ�  ಇದರ �ಂ��ಯ�� �. ��� ಕ�� ಯ ��ಯ��  ��ದ 
�ಂ�� ಕ ��� ಒದ���� �.  ಕ��ಟಕ ಸ��ರದ ��ತನ �ಯ�ಕ� ಮದ 
ಅ�ಯ��  ��ಧ ಅಂತ��� ೕಯ ��� ಗ�,  �� �ಶ� ��� ಲಯಗಳ 
ಸಹ�ೕಗ�ಂ��, ��� ಕ�� ಯ ��ಯದ ಬ��  ��� ��ಸ���. ಇದರ 
ಅ�ಯ�� , �ಮ�� ಮ��  �ಳ�� ��� ಗಳ��  ೧೦೦೦ ��� ಕ��  ಎ�ಗಳ��  
ಮ��  ೧೨೦ ��� ಕ��  ಎ�ಗಳ��  �ಗಲ�ೕಟ �ೕಟ��� �ಶ� ��� ಯದ��  
�ೕಡ���. ಇದರ ��� ೧00 �ತ�� ತರ��ಯ��  �ೕಡ��� (�ೕಷ� ಕ ೬).

೫. ಕ��ಟಕದ��  ��� ಕ�� ಈ �ಯ�ಕ� ಮದ �ಗ�� ೧೦-೧೫ �ತರ �ಂ�ಗಳ��  ರ�� ��ಧ ��� ಗಳ��  
�ೕ��ಸ��� ( �ೕಷ� ಕ ೭) .  ���� ��ದ ��ಧ ತ�ಗಳ ಎ�ಗಳ��  
ಒದ���ದರ ���, ಉನ� ತ �ಂ�� ಕ�� �ಭ���� ��� ���ವ ಸ�ಗಳ 
ಪ� �ಣ, �� ��ವ ಸಮಯ, ಕ� �ವ�ಹ�, �ಷ�ಂಶಗಳ �ವ�ಹ� ಮ��  ಸಸ�  
�ರ��ಗಳ ಬ��  ��� �ೕಡ���. ಇದರ ��� �ೕಜ �� ಮಗಳ��  ಅ����  
ಪ�ಸ���. �� ��� ನ �ಂದ� , ಗದಗದ��  ��� ಕ��  �� �ತರ �ಲದ��  
ಪ� �ೕಗಳ��  �ಡ���� �.  �ೕದರನ�� �ವ ಕ��ಟಕ ಪ��ದ� �ೕಯ,  ಪ� 
�� �ೕ���� ��� ನಗಳ �ಶ� ��� ಲಯದ��  ��ನ ��� ಕ�� ಯ 
��ಯ ಕ� ಮಗಳ ಬ��  ಮ��    ಅದರ ���ಂದ ��ಗಳ �� ಆ�ವ ಪ��ಮಗಳ 
ಬ��  ಉನ� ತ ��ೕದ�ಗ� ನ���. �ಂಗ��ನ�� �ವ ��� �ಯ ಪ� �ೕಷ� 
ಮ��  ಶ�ೕರ�� � ��� ಯ�� � ಸಹ ��� ಕ�� ಯ��  ��� ಬಳ�ವ ಬ��  
�ಕ��  ��ೕಧ�ಗ� ನ���.ಕ��ಟಕ�ಜ�  �ಸ��ಕ �ಪ�� ಪ���ಣ�ಂದ� , 
�ಂಗ��, ��� ಕ�� ಯ��  ಬರ ಪ��� �ಯ��  ��ನ �ರ���ಒಂ� ಪ� �ಖ 
��ಯ�� � �ೕ���.  ಇದರ���,  ಐ. �. ಎ�ಆ�. ಐ,  ದ�� ಣ �� ಂ�ೕಯ 
��ೕಧ� �ಂದ� , �ರ�ಡದ��  ��� ಕ�� ಯ ��� ೧೫ ಪ� �ದಗ���  
ಅ�ಗಳ ��ಯಕ� ಮಗಳ ಬ��  �ತ�� ��� �ೕಡ���� �.
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�ೕಷ� ಕ 6 .  ��ತನ �ಯ�ಕ� ಮದ ಅ�ಯ��  ಕ��ಟಕದ��  ��� ಕ��  
ಅ����  �ಯ�ಗ� (೨೦೧೪-೧೫)

ಕ� . �. �ಯ�ಗ� ���
೧ �� ಮಗಳ ���  ೧೨

೨ ತರ��ಯ��  �ಗವ��ದ �ತ� ೧೦೦

೩ ಆವ��ದ ��� ೕರಣ (ಎಕ�ಗಳ�� ) ೭

೪ ಪ�ಚಯ�ದ ತ�ಗಳ �� ೧೮

೫ �� ��ದ ಎ�ಗಳ ���  ೨೨೪೧

೬ �ತರ ತರ�� �ಯ�ಕ� ಮ ೧

�ೕಷ� ಕ 7. ��ತನ �ಯ�ಕ� ಮದ ಅ�ಯ��  ಕ��ಟಕದ��  ��� ಕ��  
ತ�ಗಳ �ತರ�
ಕ� . �. ���  �� ಮ �ತರ �ಸ� �ತ��ದ ತ� ���ಡ�
     �ಟ�  ಸ�ಗ�

೧ �ಜಯ�ರ ��� ಳ ���  ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೧೦೦
   �ಮ�� ��� ಕ��  ೧೨೭೧� ೧೦೦
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೧೦೦
� � � � ಒ�� � ೩೦೦
೨� �ಯ��� ���  ಅಮರ�ಡ ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೨೫
  ��� � �ನ� ಬಸಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೩೦
   �ಲಗಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೨೫
   �ದ� ನ�ಡ ��� ಕ��  ೧೨೮೦ ೨೫
   ಬಸಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೩೦
   �ಗಪ� � ��� ಕ��  ೧೨೮೧� ೨೫
� � ��� �� �ಕ� ಣ� � ��� ಕ��  ೧೨೭೦� ೨೫
� � � ಬಸವ�ಜ� ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೨೫



ಕ��ಟಕದ ��ಧ ಪ� �ಶಗಳ��  �ಷ� �ತವರಣ���  ಅಲ�  ಮ� ಮ��  ���  
ಫಲವತ� ಲ� ದ ��ಗಳ��   ��� ಕ�� ಯ��  ��ಯ� �ಕ�  ಅವ�ಶಗ��. 
ಉತ� ರಕ��ಟಕದ ��� ಗ�ದ ಕಲ���, �ಯ��, �ಜಯ�ರ, �ಪ� ಳ, ಬ�� � 
�� ದ�� ಣಕ��ಟಕದ ��� ಗ�ದ �ಮ��, �ೕ�ರ, �ಡ� ಬ�� �ರ ಇತ� 
ಪ� �ಶಗಳ��  ��� ಕ�� ಯ��  ಬಹಳ��  �ತ�� ಪ�ಚಯಸ���.  ��� 
ಕ�� ಯ��  ಎ�ಗಳ ��ಂತರ�� ಕ�� ಫಲವತ� ಲ� ದ ಜ�ೕ�ಗ�,  ಇ��� 
ಪ� �ಶಗ�,  �ಲಗಳ ಬ�ಗಳ��  ಮ��  �ಲಗಳ ��ಗಳ��  ��ಯ��ತ� �. 
���  ಇ�ವ� ಮ��  ಕ�� �ೕ�� ��� ಇ�ವ ��� ಕ��  ತ�ಗ�� ಉತ� ಮ 
ಸ� ಂದ� �ತ�ಂದ �ರ��.  ಅ��ೕ� �ತ�� ��� ಕ��  ��ಯ ��ಯ 
ಕ� ಮಗ� ಮ��  ���  ಉ�� ದ�� ಅ�ಸ�ಸ��ದ ಕ� ಮಗಳ ಬ��  ��ಧ �� ��� ನ 
�ಂದ� ಗ�,  ಸ���ತರ �ಘ �ಸ� ಗ� ಪ� �ತ�  ���� �.  �ರ�ೕಯ 
��� �ವ� ಮ��  �� ��ೕಧನ ���  ��� ಯ �ರ�ಡದ �� ��ಕ 
��ಧ� �ಂದ�  ಇದರ �ಂ��ಯ�� �. ��� ಕ�� ಯ ��ಯ��  ��ದ 
�ಂ�� ಕ ��� ಒದ���� �.  ಕ��ಟಕ ಸ��ರದ ��ತನ �ಯ�ಕ� ಮದ 
ಅ�ಯ��  ��ಧ ಅಂತ��� ೕಯ ��� ಗ�,  �� �ಶ� ��� ಲಯಗಳ 
ಸಹ�ೕಗ�ಂ��, ��� ಕ�� ಯ ��ಯದ ಬ��  ��� ��ಸ���. ಇದರ 
ಅ�ಯ�� , �ಮ�� ಮ��  �ಳ�� ��� ಗಳ��  ೧೦೦೦ ��� ಕ��  ಎ�ಗಳ��  
ಮ��  ೧೨೦ ��� ಕ��  ಎ�ಗಳ��  �ಗಲ�ೕಟ �ೕಟ��� �ಶ� ��� ಯದ��  
�ೕಡ���. ಇದರ ��� ೧00 �ತ�� ತರ��ಯ��  �ೕಡ��� (�ೕಷ� ಕ ೬).

೫. ಕ��ಟಕದ��  ��� ಕ�� ಈ �ಯ�ಕ� ಮದ �ಗ�� ೧೦-೧೫ �ತರ �ಂ�ಗಳ��  ರ�� ��ಧ ��� ಗಳ��  
�ೕ��ಸ��� ( �ೕಷ� ಕ ೭) .  ���� ��ದ ��ಧ ತ�ಗಳ ಎ�ಗಳ��  
ಒದ���ದರ ���, ಉನ� ತ �ಂ�� ಕ�� �ಭ���� ��� ���ವ ಸ�ಗಳ 
ಪ� �ಣ, �� ��ವ ಸಮಯ, ಕ� �ವ�ಹ�, �ಷ�ಂಶಗಳ �ವ�ಹ� ಮ��  ಸಸ�  
�ರ��ಗಳ ಬ��  ��� �ೕಡ���. ಇದರ ��� �ೕಜ �� ಮಗಳ��  ಅ����  
ಪ�ಸ���. �� ��� ನ �ಂದ� , ಗದಗದ��  ��� ಕ��  �� �ತರ �ಲದ��  
ಪ� �ೕಗಳ��  �ಡ���� �.  �ೕದರನ�� �ವ ಕ��ಟಕ ಪ��ದ� �ೕಯ,  ಪ� 
�� �ೕ���� ��� ನಗಳ �ಶ� ��� ಲಯದ��  ��ನ ��� ಕ�� ಯ 
��ಯ ಕ� ಮಗಳ ಬ��  ಮ��    ಅದರ ���ಂದ ��ಗಳ �� ಆ�ವ ಪ��ಮಗಳ 
ಬ��  ಉನ� ತ ��ೕದ�ಗ� ನ���. �ಂಗ��ನ�� �ವ ��� �ಯ ಪ� �ೕಷ� 
ಮ��  ಶ�ೕರ�� � ��� ಯ�� � ಸಹ ��� ಕ�� ಯ��  ��� ಬಳ�ವ ಬ��  
�ಕ��  ��ೕಧ�ಗ� ನ���.ಕ��ಟಕ�ಜ�  �ಸ��ಕ �ಪ�� ಪ���ಣ�ಂದ� , 
�ಂಗ��, ��� ಕ�� ಯ��  ಬರ ಪ��� �ಯ��  ��ನ �ರ���ಒಂ� ಪ� �ಖ 
��ಯ�� � �ೕ���.  ಇದರ���,  ಐ. �. ಎ�ಆ�. ಐ,  ದ�� ಣ �� ಂ�ೕಯ 
��ೕಧ� �ಂದ� , �ರ�ಡದ��  ��� ಕ�� ಯ ��� ೧೫ ಪ� �ದಗ���  
ಅ�ಗಳ ��ಯಕ� ಮಗಳ ಬ��  �ತ�� ��� �ೕಡ���� �.
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�ೕಷ� ಕ 6 .  ��ತನ �ಯ�ಕ� ಮದ ಅ�ಯ��  ಕ��ಟಕದ��  ��� ಕ��  
ಅ����  �ಯ�ಗ� (೨೦೧೪-೧೫)

ಕ� . �. �ಯ�ಗ� ���
೧ �� ಮಗಳ ���  ೧೨

೨ ತರ��ಯ��  �ಗವ��ದ �ತ� ೧೦೦

೩ ಆವ��ದ ��� ೕರಣ (ಎಕ�ಗಳ�� ) ೭

೪ ಪ�ಚಯ�ದ ತ�ಗಳ �� ೧೮

೫ �� ��ದ ಎ�ಗಳ ���  ೨೨೪೧

೬ �ತರ ತರ�� �ಯ�ಕ� ಮ ೧

�ೕಷ� ಕ 7. ��ತನ �ಯ�ಕ� ಮದ ಅ�ಯ��  ಕ��ಟಕದ��  ��� ಕ��  
ತ�ಗಳ �ತರ�
ಕ� . �. ���  �� ಮ �ತರ �ಸ� �ತ��ದ ತ� ���ಡ�
     �ಟ�  ಸ�ಗ�

೧ �ಜಯ�ರ ��� ಳ ���  ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೧೦೦
   �ಮ�� ��� ಕ��  ೧೨೭೧� ೧೦೦
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೧೦೦
� � � � ಒ�� � ೩೦೦
೨� �ಯ��� ���  ಅಮರ�ಡ ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೨೫
  ��� � �ನ� ಬಸಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೩೦
   �ಲಗಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೨೫
   �ದ� ನ�ಡ ��� ಕ��  ೧೨೮೦ ೨೫
   ಬಸಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೩೦
   �ಗಪ� � ��� ಕ��  ೧೨೮೧� ೨೫
� � ��� �� �ಕ� ಣ� � ��� ಕ��  ೧೨೭೦� ೨೫
� � � ಬಸವ�ಜ� ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೨೫



�ತ�  9.  �ಎಂಎ� ಅ���ಗ� ��� ಕ�� ಯ ���  ���ೕ��� ���
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  ಬ��ರ ಅಮ�ಶ ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೪೦
  ���ಳ �ಗ�ಜ ��� ಕ��  ೧೨೮೦ ೨೫
  ಕ�� ಳ� �ಗ�ಶ� ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೨೫
� � � � ಒ�� � ೩೦೦
೩� �ಮ��� �ಕ� �� � �ಎ��� ��� ಕ��  ೧೨೭೦� ೧೦೦
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೭೧� ೧೦೦
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೧೦೦
� � ��ಹ�� � ���� ��� ಕ��  ೧೨೭೦� ೧೫೦
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೭೧� ೧೭೫
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೧೭೫
� � � � ಒ�� � ೮೦೦
೪� �ಕ� ಮಗ���ಲ��  ���. ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೫೦
   �. ಎ� ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೫೦
    ��� ಕ��  ೧೨೮೦ ೫೦
  ��ನಹ��  �ದ� ಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೪೦
   �.ಎ�. ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೫೦
  ಅಜ� ಂ�ರ ಬಸಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೮೦ ೬೦
೫ �ಳ�� ಚಚ�� �ಗ�ಜ� ��� ಕ��  ೧೨೭೦ � ೧೫೦
� � � ���� ��� ಕ��  ೧೨೭೧� ೧೭೫
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೧೭೫
� � � � ಒ�� � ೫೦೦
೬ �. ಎ. ಎ�. ಎ�. ಉ�� ನ�� �ಶ�  ��� �ೕ� ಪ�ಂಬ ೪
 �ಗಲ�ೕ�  ��� ಲಯ �� ಂಜರ��ಂ� �� �� ೕ� ೨
   ಆವರಣ ���  �ೕ�ಪ�ಂಬ ೩
    ��ಂ� �ೕ�ಪ�ಂಬ ೧
    �ೕಜರ�ತ �ೕ�ಪ�ಂಬ ೨
    ��� ರ�ತ �ೕ�ಪ�ಂಬ ೩
    �ೕಜರ�ತ �ತ �ಗ��ಟ ��� ೨
    �� ಂಜರ���  �� ೕಂ� ೩
    �� ಂಜರ����  �� ೕಂ� ೩
    �� ಂಜರ ��ಂ�  �� ೕಂ� ೩
    �� ಂಜರ����  �� �� ೕ� ೩
    �� ಂಜರ ��ಂ� �� �� ೕ� ೩
    ���   �� �� ೕ� ೩
    ����  �� �� ೕ� ೩
    ��ಂ�  �� �� ೕ� ೩



�ತ�  9.  �ಎಂಎ� ಅ���ಗ� ��� ಕ�� ಯ ���  ���ೕ��� ���
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  ಬ��ರ ಅಮ�ಶ ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೪೦
  ���ಳ �ಗ�ಜ ��� ಕ��  ೧೨೮೦ ೨೫
  ಕ�� ಳ� �ಗ�ಶ� ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೨೫
� � � � ಒ�� � ೩೦೦
೩� �ಮ��� �ಕ� �� � �ಎ��� ��� ಕ��  ೧೨೭೦� ೧೦೦
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೭೧� ೧೦೦
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೧೦೦
� � ��ಹ�� � ���� ��� ಕ��  ೧೨೭೦� ೧೫೦
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೭೧� ೧೭೫
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೧೭೫
� � � � ಒ�� � ೮೦೦
೪� �ಕ� ಮಗ���ಲ��  ���. ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೫೦
   �. ಎ� ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೫೦
    ��� ಕ��  ೧೨೮೦ ೫೦
  ��ನಹ��  �ದ� ಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೭೦ ೪೦
   �.ಎ�. ��� ಕ��  ೧೨೭೧ ೫೦
  ಅಜ� ಂ�ರ ಬಸಪ�  ��� ಕ��  ೧೨೮೦ ೬೦
೫ �ಳ�� ಚಚ�� �ಗ�ಜ� ��� ಕ��  ೧೨೭೦ � ೧೫೦
� � � ���� ��� ಕ��  ೧೨೭೧� ೧೭೫
� � � � ��� ಕ��  ೧೨೮೦� ೧೭೫
� � � � ಒ�� � ೫೦೦
೬ �. ಎ. ಎ�. ಎ�. ಉ�� ನ�� �ಶ�  ��� �ೕ� ಪ�ಂಬ ೪
 �ಗಲ�ೕ�  ��� ಲಯ �� ಂಜರ��ಂ� �� �� ೕ� ೨
   ಆವರಣ ���  �ೕ�ಪ�ಂಬ ೩
    ��ಂ� �ೕ�ಪ�ಂಬ ೧
    �ೕಜರ�ತ �ೕ�ಪ�ಂಬ ೨
    ��� ರ�ತ �ೕ�ಪ�ಂಬ ೩
    �ೕಜರ�ತ �ತ �ಗ��ಟ ��� ೨
    �� ಂಜರ���  �� ೕಂ� ೩
    �� ಂಜರ����  �� ೕಂ� ೩
    �� ಂಜರ ��ಂ�  �� ೕಂ� ೩
    �� ಂಜರ����  �� �� ೕ� ೩
    �� ಂಜರ ��ಂ� �� �� ೕ� ೩
    ���   �� �� ೕ� ೩
    ����  �� �� ೕ� ೩
    ��ಂ�  �� �� ೕ� ೩



೧.  �� ��ಕ ಆ�ರದ �� ��� ಕ�� ಯ ಉ�� ನ /  ನಸ��ಗಳ 
ಅ���� ಯ��  ����ದ �ೕಡ� �ಂದ� ಗಳ ��� �� ���ಂ�� 
(�ಜ� �� ���ಸ�) ಐ.�.ಎ.ಆ�.�.ಎ ಅ�ಯ��  ಪ� �ರ ���� ��.

೨.  �ಳದ��ಯ / ���ದ�  ��ಯ��  �ೕಘ���ಕ ��� ಗ� / �� ಅರಣ�  
ವ� ವ�� ಯ��  �ಂ��ವ �ಗಗಳ��  ��� ಕ�� ಯ ಬಳ�.

೩. ಒ�� �ದ� �ಯ�ಕ� ಮವ��  ಐ.�.ಎ.ಆ�.�.ಎ. ಅ�ಯ��  ���ರರ 
ಸಹ�ೕಗ�ಂ�� �ಖ�ಂ�, ���ಣ, ಛ�� ೕಸಗ�, ಮ��ಷ� �, 
ಕ��ಟಕ,  ಉತ� ರ ಪ� �ಶ,  ಮಧ� ಪ� �ಶ ಮ��  �ಜ�� �ಜ� ಗಳ��  
�ನ�ವ�����.

೪.  �ಪ�� ಲ ವ� �� ಗ� ಮ��  ಮಧ� ವ��ಗಳ �ಮಥ� � ���  ಮ��  �ನ� � 
��ಗಳ��  ಹ�� �ಳ� ��.

೬. �ಂ�ನ �� ಮ��  ��ರ�� ಗ�
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೧.  �� ��ಕ ಆ�ರದ �� ��� ಕ�� ಯ ಉ�� ನ /  ನಸ��ಗಳ 
ಅ���� ಯ��  ����ದ �ೕಡ� �ಂದ� ಗಳ ��� �� ���ಂ�� 
(�ಜ� �� ���ಸ�) ಐ.�.ಎ.ಆ�.�.ಎ ಅ�ಯ��  ಪ� �ರ ���� ��.

೨.  �ಳದ��ಯ / ���ದ�  ��ಯ��  �ೕಘ���ಕ ��� ಗ� / �� ಅರಣ�  
ವ� ವ�� ಯ��  �ಂ��ವ �ಗಗಳ��  ��� ಕ�� ಯ ಬಳ�.

೩. ಒ�� �ದ� �ಯ�ಕ� ಮವ��  ಐ.�.ಎ.ಆ�.�.ಎ. ಅ�ಯ��  ���ರರ 
ಸಹ�ೕಗ�ಂ�� �ಖ�ಂ�, ���ಣ, ಛ�� ೕಸಗ�, ಮ��ಷ� �, 
ಕ��ಟಕ,  ಉತ� ರ ಪ� �ಶ,  ಮಧ� ಪ� �ಶ ಮ��  �ಜ�� �ಜ� ಗಳ��  
�ನ�ವ�����.

೪.  �ಪ�� ಲ ವ� �� ಗ� ಮ��  ಮಧ� ವ��ಗಳ �ಮಥ� � ���  ಮ��  �ನ� � 
��ಗಳ��  ಹ�� �ಳ� ��.

೬. �ಂ�ನ �� ಮ��  ��ರ�� ಗ�
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3534
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36



���ಶಕ�, ���ಪ-�ರ�ೕಯ ��� �ವ� ಮ��  �� ��ೕಧ� ��� , 
��� - ೨೮೪ ೦೦೩, ಉತ� ರ ಪ� �ಶ
�ರ��: + ೯೧೫೧೦೨೭೩೦೬೬೬

�� �� : + ೯೧ ೫೧೦೨೭೩೦೮೩೩
��� ೖ�: h�p://igfri.res.in
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