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ರಹಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಯಗಳ ಷಸಯ ಗದ  ೇಂದಿಗ  

ಕರಮ
ಷೇಂಖ್ ಯ 
. 

ಆಗ  ರ ಕ ಲೈಮಹಯಟಿಕ್ ಲಯ ಜಿಲ ಲಗಳು  
ಆಗ  ರ ಯಟ್ ಫ ಲ್ಡಡ ಯುನಿಟ್ 

(AMFU) ಷಥಳ 

1 ಈಶಾನಯ  §zÀ¯ÁªÀuÉ  ವಲಯ ಬ ದರ್ ಜಿಲ ಲ ಬ ದರ್ ಜಿಲ ಲ 

2 F±Á£Àå Mt ªÀ®AiÀÄ ರಹಯಚ ರು /ಕಲಬುರ್ಗಾ /ಕ  ಳ /ಬಳ್ಹಾರ  ರಹಯಚ ರು 

3 GvÀÛgÀ Mt ªÀ®AiÀÄ ವಿಜ್ಯುರ , ಗದಗ , ಫಹಖಲಕೆ ೋಟೆ  ವಿಜ್ಯುರ 

4 ªÀÄzsÀå Mt ªÀ®AiÀÄ ತುಮಕ ರು , ಚಿತರದುಗಾ , ದಹಣಗ ರ  ಹಿರಯ ರ್ 

5 ¥ÀÇªÀð Mt ªÀ®AiÀÄ ಬ ೇಂಗಳೂರು  ಗಹರಮಹೇಂತರ  ,ಬ ೇಂಗಳೂರು  ನಗರ  ,ಕ   ಲಹರ  ,ರಹಮನಗರ ,ಚಿಕಬಳ್ಹಾುರ   ಬ ೇಂಗಳೂರು 

6 zÀಕ್ಷಿt Mt ªÀ®AiÀÄ ಯೈಷ ರು , ಮೇಂಡ್ಯ , ಚಹಮರಹಜ್ನಗರ , ಕ  ಡ್ಗು    ನಹಗ  ನಸಳ್ಳಾ 

7 zÀಕ್ಷಿt §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀ®AiÀÄ ಹಹಷನ  ಶಿಮೊಗಗ , ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ನವಿಲ  , ಶಿಮೊಗಗ 

8 GvÀÛgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ  ªÀ®AiÀÄ ಧಹರವಹಡ್  , ಬ ಳಗಹವಿ , ಹಹವ  ರ ಧಹರವಹಡ್ 

9 UÀÄqÀØUÁqÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À ಉತತರ  ಕನನಡ್   ಸಸಾ 

10 PÀgÁªÀ½ ªÀ®AiÀÄ ದಕ್ಷಿಣ  ಕನನಡ್ , ಉಡ್ುಪಿ ಬರಸಮರ  

 



 

ದಹಮಿನಿ ಮೊಫೆೈಲ್ ಅಪಿ್ಲಕೆೋಶನ್  
 

ಮಿಿಂಚು ಭನುಔುಲನುು ಮೊೋಡಿ ಭಹಡಿಯುುದು ಭಹತ್ರಲಿದೆ ಸೆದರಿಷು ವಿದಯಭಹನಹಗಿದೆ. 
ರಷುುತ್ ಸೆಚುುತ್ತುಯು ಮಿಿಂಚಿನ ದಹಳಿಮ ಗಟನೆಖಳನುು ಖಭನದಲಿ್ಲಟುುಕೆ ಿಂಡು, ಉಚಿತ್ ಮೊಫೆೈಲ್ 
ಆಧಹರಿತ್ಹದ ‘ದಹಮಿನಿ’ ಎಿಂಫ ಮೊಫೆೈಲ್ ಅಪಿ್ಲಕೆೋವನ್ ಅನುು ಫಳಷಲು ಯೆೈತ್ರಿಗೆ ಷಲಸೆ 
ನಿೋಡಲಹಗಿದೆ. ಬ  ವಿಜ್ಞಹನ ಷಚಿಹಲಮದ ಅಡಿಮಲಿ್ಲ ಇಿಂಡಿಮನ್ ಇನ್ ಸ್ಟುಟ ಯಟ್ ಆಫ್ ಟಹರಪ್ಲಔಲ್ 
ಮಿೋಟಿಮಹಯಹಲಜಿ (IITM-ುಣೆ) ಭತ್ುು ಅರ್ಥ್ ಸ್ಟಷುಮ್ ಷೆೈನ್್ ಆಖ್ನೆೈಷೆೋವನ್ (ESSO) ಈ 
ಮೊಫೆೈಲ್ ಅಪಿ್ಲಕೆೋವನ್ ಅಭಿೃದಿ್ಧಡಿಸ್ಟದೆ. ಭುಿಂಗಹರಿನಲಿ್ಲ  ಯೆೈತ್ಯು ಭಳೆಮಲ ಿ ಸೆ ಲಖಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಷ 
ಭಹಡಫೆೋಕಹಖುತ್ುದೆ, ಇದು ಅಯ ಜಿೋಕೆೆ ದೆ ಡಡ ಅಹಮನುುಿಂಟುಭಹಡುತ್ುದೆ ಏಕೆಿಂದಯೆ 
ಬ ಮಿಗೆ ಸ್ಟಡಿಲು ಫಡಿದಹಖ ಅಯು ಸೆಚುು ದುಫ್ಲಯಹಖುತ್ಹುಯೆ ಸಹಖ  ಕೆಲು ಫಹರಿ ಷಹು 
ಷಿಂಬವಿಷಫಸುದು , ಈ ಮೊಫೆೈಲ್ ಅಪಿ್ಲಕೆೋವನ್ ಯೆೈತ್ರಿಗೆ ಅಯ ಸೆ ಲಖಳ ಷುತ್ು ಮಹುದೆೋ 
ಷಿಂಬನಿೋಮ ಖುಡುಖು ಭುಶೆಯದ ಫಗೆೆ SMS ಭತ್ುು ಆಡಿಯೊ ಷಿಂದೆೋವಖಳನುು ದಗಿಷುತ್ುದೆ. 
ಭಯಖಳು, ಫಿಂಡೆಖಳು ಭತ್ುು ಖುಡಡಗಹಡು ರದೆೋವಖಳ ಕೆಳಗೆ ಆವರಮನುು ಔಿಂಡುಹಿಡಿಮದ್ಧಯು 
ಷ ಚನೆಖಳನುು ಅಪಿ್ಲಕೆೋವನ್ ಭ ಲಔ ತ್ಳಳಲಹಖುತ್ುದೆ. ಈ ಔರಭು ಬಹರಿೋ ಭಳೆ ಭತ್ುು ಗೆ ಿಂದಲದ 
ಹತ್ಹಯಣದಲಿ್ಲ ಸೆ ಲಖಳಲಿ್ಲ ದಣಿರಿಯಿಲಿದೆ ಕೆಲಷ ಭಹಡು ಫಸಳಶುು ಯೆೈತ್ಯ ಜಿೋಖಳನುು 
ಉಳಿಷಫಸುದು. 

 
 
 



 

ಭಹಗ ೧  : ಹಿೇಂದಿನ ದಿನಗಳ ಹಹಗ  ಮುೇಂದಿನ ದಿನಗಳ ಸವಹಮಹನ  ರಸಥತಿ 

ವಿಷೃತ ವಹಯಪಿತಯ ಮುನ ೂಚನ       

 Realized Rainfall and Extended Range Forecast (Rainfall and Temperature) 

Realized Rainfall 

(27
th

 April to 10
th

 May 2023) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extended Range Forecast System  

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC- 10
th

 May)   

(12
th

 to 25
th

 May 2023) 

  

 Week 1 (12.05.2023 to 18.05.2023): Rainfall activity associated with cyclonic storm is likely over Andaman & 
Nicobar Islands and northeast India. Rainfall is likely over southern Peninsula. 

 Week 2 (19.05.2023 to 25.05.2023): Rainfall activity associated with Western Disturbance is likely over northwest 
India. Rainfall is likely to continue over southern Peninsula and likely to increase over northeast India.  



 

 

Maximum and Minimum temperature anomaly (
O

C) forecast  

for the next 2 weeks (IC- 10
th

 May) 

(12
th

 to 25
th

 May 2023) 

 

      

Maximum Temperature (Tmax)  
 Week 1 (12.05.2023 to 18.05.2023) and Week 2 (19.05.2023 to 25.05.2023): Tmax is likely to be below 

normal over the country except parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Bihar, Gangetic West Bengal, 
Coastal Andhra Pradesh and coastal Tamil Nadu. 

 

 

Minimum Temperature (Tmin)  

 Week 1 (12.05.2023 to 18.05.2023): Tmin is likely to be below normal over most parts of 
country. 

 Week 2 (19.05.2023 to 25.05.2023): Tmin is likely to be below normal over many parts of 
country and slightly above normal over Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal and 
western parts of country. 



 

 
 
STANDARD PRECIPITATION INDEX: 
 

Standardised Precipitation Index 
for the period 6th April to 3rd May 2023 

 

 Extremely/Severely Wet conditions exist in Bellary, Bidar, Bijapur, Gulbarga, 
Raichur, Yadgiri districts of Karnataka; 

 Extremely/Severely Dry conditions exist in Haveri districts of Karnataka; 

 Moderately wet to moderately dry conditions were experienced in remaining districts 
of the country.  

NDVI MAP 

 

 



 

 

 

ಋತುಮಹನದ ಮಳ್ ಯ ಅೇಂಕಿ ಅೇಂವಗಳು 
 

 

 



 

 

ಹಯದ ಭಳೆಯ ಅೇಂಕಿಅೇಂವಗಳು 

 
 

 



 

 

ಕಳ್ ದ  ೦೩  ದಿನಗಳ ಸವಹಮಹನ ರದಿ: 
ಯ  ೧೦     ರೇಂದು :  ಳನಹಡಿನ ಸಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮತುತ ಕರಹಳ್ಳಯ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ್ ಯಹರ್ಗದ .  
 ಉಷಹಣೇಂವದಲ್ಲಲ ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ವಿಚಲನ :  

 
 ಗರಶಠ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಅತಿ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಹ ಚಚಳ (5.1 ಡಿ.ಸ  ಅಥವಹ ಹ ಚುಚ) -- 

ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಹ ಚಚಳ (3.1 ಡಿ.ಸ  ನಿೇಂದ 5.0 ಡಿ.ಸ ) -- 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಹ ಚಚಳ (1.6 ಡಿ.ಸ  ನಿೇಂದ 3.0 ಡಿ.ಸ ) ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ  
ಸಹಮಹನಯ (-1.5 ಡಿ.ಸ . ನಿೇಂದ 1.5 ಡಿ.ಸ ) ಕರಹಳ್ಳಯಲ್ಲಲ;  ದಕ್ಷಿಣ  ಳನಹಡಿನ ಕ ಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮತುತ ಉತತರ ಳನಹಡಿನ 

ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ  
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಕಡಿಯ (-1.6 ಡಿ.ಸ .ನಿೇಂದ -3.0 ಡಿ.ಸ ) ಳನಹಡಿನ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಕಡಿಯ (-3.1 ಡಿ.ಸ .ನಿೇಂದ -5.0 ಡಿ.ಸ ) ಉತತರ ಳನಹಡಿನ ಸಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ; ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಅತಿ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಕಡಿಯ(-5.1 ಡಿ.ಸ  ಅಥವಹ ಕಡಿಯ) ಳನಹಡಿನ  ೇಂದ ರಡ್ು  ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 

 
ಯ  ೧೧  ರೇಂದು :  ಕರಹಳ್ಳಯ ಕ ಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮತುತ ಳನಹಡಿನ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ್ ಯಹರ್ಗದ .  
ಉಷಹಣೇಂವದಲ್ಲಲ ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ವಿಚಲನ :  

 
 ಗರಶಠ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಅತಿ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಹ ಚಚಳ (5.1 ಡಿ.ಸ  ಅಥವಹ ಹ ಚುಚ) -- 

ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಹ ಚಚಳ (3.1 ಡಿ.ಸ  ನಿೇಂದ 5.0 ಡಿ.ಸ ) -- 

ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಹ ಚಚಳ (1.6 ಡಿ.ಸ  ನಿೇಂದ 3.0 ಡಿ.ಸ ) ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ  
ಸಹಮಹನಯ (-1.5 ಡಿ.ಸ . ನಿೇಂದ 1.5 ಡಿ.ಸ ) ಕರಹಳ್ಳಯ ಬಸುತ  ಕ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ;  ದಕ್ಷಿಣ  ಳನಹಡಿನ ಸಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮತುತ ಉತತರ 

ಳನಹಡಿನ  ಕ ಲು  ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ  
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಕಡಿಯ (-1.6 ಡಿ.ಸ .ನಿೇಂದ -3.0 ಡಿ.ಸ ) ಉತತರ ಳನಹಡಿನ ಕ ಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಕಡಿಯ (-3.1 ಡಿ.ಸ .ನಿೇಂದ -5.0 ಡಿ.ಸ ) ಳನಹಡಿನ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಅತಿ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಕಡಿಯ(-5.1 ಡಿ.ಸ  ಅಥವಹ ಕಡಿಯ) ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ  ೇಂದ ರಡ್ು  ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 

ಯ  ೧೨   ರೇಂದು :  ಕರಹಳ್ಳಯ ಮತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ ಸಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಉತತರ ಳನಹಡಿನ  ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ್ ಯಹರ್ಗದ .  
 

ಉಷಹಣೇಂವದಲ್ಲಲ ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ವಿಚಲನ :  

 
 ಗರಶಠ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಅತಿ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಹ ಚಚಳ (5.1 ಡಿ.ಸ  ಅಥವಹ ಹ ಚುಚ) -- 

ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಹ ಚಚಳ (3.1 ಡಿ.ಸ  ನಿೇಂದ 5.0 ಡಿ.ಸ ) -- 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಹ ಚಚಳ (1.6 ಡಿ.ಸ  ನಿೇಂದ 3.0 ಡಿ.ಸ ) ಕರಹಳ್ಳಯ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ  
ಸಹಮಹನಯ (-1.5 ಡಿ.ಸ . ನಿೇಂದ 1.5 ಡಿ.ಸ ) ಕರಹಳ್ಳಯ  ಮತುತ  ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ  ಬಸುತ  ಕ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ;   ಉತತರ ಳನಹಡಿನ 

ಸಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ  
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಕಡಿಯ (-1.6 ಡಿ.ಸ .ನಿೇಂದ -3.0 ಡಿ.ಸ ) ಉತತರ ಳನಹಡಿನ  ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಕಡಿಯ (-3.1 ಡಿ.ಸ .ನಿೇಂದ -5.0 ಡಿ.ಸ ) ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ  ೇಂದ ರಡ್ು  ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ ಅತಿ ಗಮನಹಸಾವಹರ್ಗ ಕಡಿಯ(-5.1 ಡಿ.ಸ  ಅಥವಹ ಕಡಿಯ) -- 



 

 
 
೧೩.೦೫.೨೦೨೩ ರೇಂದ ೧೭.೦೫.೨೦೨೩ ರರ ರ್ಗನ ರಹಜ್ಯದ ಮಳ್  ಮುನ ೂಚನ :  
 
೧೩ ಯ  2023 ರ 0830 ಗೇಂಟ ಗಳ IST ರ ಗ  ಮಹನಯವಹರ್ಗರುತತದ : ಕರಹಳ್ಳಯ ಎಲಲ ಜಿಲ ಲಗಳ ಹಹಗ  ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ ಬ ೇಂಗಳೂರು ನಗರ, 
ಬ ೇಂಗಳೂರು ಗಹರಮಹೇಂತರ, ಚಹಮರಹಜ್ನಗರ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು, ಚಿತರದುಗಾ, ದಹಣಗ ರ , ಹಹಷನ, ಕ  ಡ್ಗು, ಮೇಂಡ್ಯ, ಯೈಷ ರು, ರಹಮನಗರ, 
ಶಿಮೊಗ ಜಿಲ ಲಗಳು ಕ ಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಹಹಗ  ಉತತರ ಳನಹಡಿನ ಬ ಳಗಹವಿ, ಧಹರವಹಡ್, ಗದಗ, ಹಹವ  ರ ಜಿಲ ಲಗಳ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ್ / 
ಗುಡ್ುಗುಷಹಿತ ಮಳ್ ಯಹಗು ಸಹಧಯತ  ಇದ .  ಳನಹಡಿನ ಉಳ್ಳದ ಜಿಲ ಲಗಳಲ್ಲಲ ಣಸವ  ಇರು ಸಹಧಯತ  ಇದ . 

 
೧೪  ಯ  2023 ರ 0830 ಗೇಂಟ ಗಳ IST ರ ಗ  ಮಹನಯವಹರ್ಗರುತತದ : ಕರಹಳ್ಳಯ ಎಲಲ ಜಿಲ ಲಗಳ ಹಹಗ  ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ ಬ ೇಂಗಳೂರು ನಗರ, 
ಬ ೇಂಗಳೂರು ಗಹರಮಹೇಂತರ, ಚಹಮರಹಜ್ನಗರ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು, ಚಿತರದುಗಾ, ದಹಣಗ ರ , ಹಹಷನ, ಕ  ಡ್ಗು, ಮೇಂಡ್ಯ, ಯೈಷ ರು, ರಹಮನಗರ, 
ಶಿಮೊಗ ಜಿಲ ಲಗಳು ಕ ಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಹಹಗ  ಉತತರ ಳನಹಡಿನ ಬ ಳಗಹವಿ, ಧಹರವಹಡ್, ಗದಗ, ಹಹವ  ರ ಜಿಲ ಲಗಳ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ್ / 
ಗುಡ್ುಗುಷಹಿತ ಮಳ್ ಯಹಗು ಸಹಧಯತ  ಇದ .  ಳನಹಡಿನ ಉಳ್ಳದ ಜಿಲ ಲಗಳಲ್ಲಲ ಣಸವ  ಇರು ಸಹಧಯತ  ಇದ . 

 
೧೫   ಯ   2023 ರ 0830 ಗೇಂಟ ಗಳ IST ರ ಗ  ಮಹನಯವಹರ್ಗರುತತದ : ಕರಹಳ್ಳಯ ಎಲಲ ಜಿಲ ಲಗಳ  ಹಹಗ  ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ ಚಿಕಕಮಗಳೂರು, 
ಹಹಷನ, ಕ  ಡ್ಗು, ಮೇಂಡ್ಯ, ಯೈಷ ರು, ರಹಮನಗರ ಶಿಮೊಗಗ  ಜಿಲ ಲಗಳ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ್ ಯಹಗು ಸಹಧಯತ  ಇದ . ಳನಹಡಿನ ಉಳ್ಳದ 
ಜಿಲ ಲಗಳಲ್ಲಲ ಣಸವ  ಇರು ಸಹಧಯತ  ಇದ . 
 
೧೬    ಯ  2023 ರ 0830 ಗೇಂಟ ಗಳ IST ರ ಗ  ಮಹನಯವಹರ್ಗರುತತದ    :ಕರಹಳ್ಳಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ್ ಮತುತ ಉಡ್ುಪಿ ಜಿಲ ಲಗಳ  ಹಹಗ  ದಕ್ಷಿಣ 
ಳನಹಡಿನ ಬ ೇಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬ ೇಂಗಳೂರು ಗಹರಮಹೇಂತರ, ಚಹಮರಹಜ್ನಗರ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು, ಹಹಷನ, ಕ  ಡ್ಗು, ಮೇಂಡ್ಯ, ಯೈಷ ರು, 
ರಹಮನಗರ, ತುಮಕ ರು   ಜಿಲ ಲಗಳ  ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ್ ಯಹಗು ಸಹಧಯತ  ಇದ . ಳನಹಡಿನ ಹಹಗ  ಕರಹಳ್ಳಯ ಉಳ್ಳದ ಜಿಲ ಲಗಳಲ್ಲಲ 
ಣಸವ  ಇರು ಸಹಧಯತ  ಇದ . 
 
೧೭    ಯ  2023 ರ 0830 ಗೇಂಟ ಗಳ IST ರ ಗ  ಮಹನಯವಹರ್ಗರುತತದ : ದಕ್ಷಿಣ ಳನಹಡಿನ ಚಹಮರಹಜ್ನಗರ, ಚಿಕಕಮಗಳೂರು, ಹಹಷನ, ಕ  ಡ್ಗು, 
ಮೇಂಡ್ಯ, ಯೈಷ ರು, ತುಮಕ ರು   ಜಿಲ ಲಗಳ  ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಮಳ್ ಯಹಗು ಸಹಧಯತ  ಇದ . ಳನಹಡಿನ ಹಹಗ  ಕರಹಳ್ಳಯ ಉಳ್ಳದ ಜಿಲ ಲಗಳಲ್ಲಲ 
ಣಸವ  ಇರು ಸಹಧಯತ  ಇದ . 
 

ಭಹರ  ಮಳ್  ಮುನ ನಚಚರಕ  : ಇಲಲ  
ಗುಡ್ುಗು ಮುನ ನಚಚರಕ : 

೧೩    ಯ   2023 ರ 0830 ಗೇಂಟ ಗಳ IST ರ ಗ  ಮಹನಯವಹರ್ಗರುತತದ :  
ರಹಜ್ಯದಹದಯೇಂತ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಗುಡ್ುಗು ಮೇಂಚಿನ ಸಹಧಯತ  ಇದ . ಳನಹಡಿನ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಬರುಗಹಳ್ಳ ಷಹಿತ ಗುಡ್ುಗು ಮೇಂಚಿನ 
ಸಹಧಯತ  ಇದುದ, ಗಹಳ್ಳಯ ವ  ಗು ಘೇಂಟ ಗ  30-40 ಕಿ.ಮ . ಇರು ಸಹಧಯತ  ಇದ .  
 

೧೪    ಯ   2023 ರ 0830 ಗೇಂಟ ಗಳ IST ರ ಗ  ಮಹನಯವಹರ್ಗರುತತದ : ರಹಜ್ಯದಹದಯೇಂತ ೇಂದ ರಡ್ು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಗುಡ್ುಗು ಮೇಂಚಿನ ಸಹಧಯತ  ಇದ . 
 

೧೫    ರೇಂದ ೧೭  ಯ  2023 ರ 0830 ಗೇಂಟ ಗಳ IST ರ ಗ   : ಗುಡ್ುಗು ಮುನ ನಚಚರಕ  ಇಲಲ  



 

 
 
 
 

ಗರಶಠ ಉಷಹಣೇಂವದ ಮುನ  ನ ಟ :   
ಮುೇಂದಿನ 48 ಘೇಂಟ ಗಳು: ಗರಶಠ ಉಷಹಣೇಂವು ಕರಹಳ್ಳಯ  ಮತುತ  ಉತತರ ಳನಹಡಿನ ಕ ಲು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಸಹಮಹನಯಕಿಕೇಂತ  2  ಡಿರ್ಗರ ಸ ಲ್ಲಿಯಸ್ 
ಹ ಚಹಚಯಹಗು ಸಹಧಯತ  ಇದ .  
 
 
 
 

  ಮ ನುಗಹರರಗ  ಎಚಚರಕ :  ಇಲಲ.  
 
ಮಳ್ ಯ ಮುನ ೂಚನ :  
 

13.05.2023  14.05.2023 15.05.2023 

 

 
 

16.05.2023 17.05.2023  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ಭಹಗ ೨  : ಜಿಲ ಲಗಳ್ಳಗ  ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು 
ಈಶಹನಯ §zÀ¯ÁªÀuÉ ಲಯ  

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಬ ದರ್ ಜಿಲ ಲಗ  
                                                                                                                                                       : 12-05-2023 

                                                      

       ಪ   ಪ     10.05.23 11.05.23 12-05-23 

     ಪ     ( . .) 0 0 0 

             (0  ) 35 36 37 

 

 

 
 
 
 

 



 

             (0  ) 22.2 23 21.2 

     ಪ      (    ) 0 0 0 

             ಪ     (%) 73 65 61 

             ಪ     (%) 65 46 35 

           ( .  ./      ) 4 4 4 

          (   ) 300 50 230 

 

                                                          
       ಪ   ಪ     
 

     : 
13.05.23 14.05.23 15.05.23 16.05.23 17.05.23 

     ಪ     ( . .) 0 0 0 0 0 

            (0  ) 37 37 37 38 38 

            (0  ) 22 20 20 20 20 

     ಪ     (    ) 3 3 3 3 3 

             ಪ     (%) 61 61 59 59 59 

             ಪ     (%) 35 35 33 33 33 

          ( .  ./      ) 2 3 4 3 3 

         (   ) 252 333 302 302 302 
                                  ,        ಅಪ             ಪ        . 

ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನ   
            ಭಹರತ  ಸವಹಮಹನ  ವಿಭಹಗ  ಪ                 ಮುನ ೂಚನ ಯೇಂತ ,  ಬ ದರ  ಜಿಲ ಲಯಲ್ಲಲ                    
ವಲ  -1                     ವ        ,                    ವ                 ವ           ವ  ಲ     
.  ಗರಶಟ  ಉಷಹಣೇಂವ  37-380C  ಮತುತ   ಕನಿಶಟ ಉಷಹಣೇಂ 20-220C   ಇರು ಸಹಧಯತ  ಇದ .  ಅದ   ರ ತಿ  ಗರಶಟ  ಆದರರತ ಯ ರಮಹಣ   59-61%  
ಮತುತ  ಕನಿಶಟ ಆದರರತ ಯ  ರಮಹಣ  33-35%  ಇರು ಸಹಧಯತ  ಇದ .  ಗಹಳ್ಳಯ  ವ  ಗ  2-4        ಪ         ಚಲ್ಲಷು  ಸಹಧಯತ  ಇದ . 
 
 

                         
                    ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು 
                    ವ          ,             ವ                      ,                   

                 .                                        ವ                  . 
               ವ                 (                  )     ವ               ಲ                
                                                     ಪ                       
                                    ವ          ,                ವ     ವ             
 ಲ                                                 ವ               . 
             ವ                                                            ವ         
           ವ                      ಲ        ವ      ವ        ವ                             ವ 



 

                      . 

      :  
BGS-9,Selection-4, 
Shining moong 

           
(  -    )  
(        
     ) 

    ವ       ಲ         
      : : BGS-9,Selection-4, Shining moong 
     ಪ     : 15 kg/ha 
      ಪ    :            – 500       
                                :  1250       
          : 30cm X30cm                                 
                :   :   25 : 50: 0   kg NPK /ha        ವ    ,    ವ            ಲ    
               .  
 ಲ   : 2೦     ಪ           
           ವ                  ಪ               
           : 3.25                 750  i                 (    ಪ ವ          ) 
                                 ಪ        ವ                  ವ        
 ಪ  ವ               . 

       

(CSV-15, DSV-6, 

SSV-74) 

/(CSH-14,CSH-
16,CSH-18) 
 

       

     

 

    ವ       ಲ         
      /             :           ವ                                   
      : (CSV-15, DSV-6, SSV-74) 
/            :(CSH-14,CSH-16,CSH-18) 

     ಪ     : 7.5kg/ha 

      ಪ                    ವ           ವ                     ೮        ವ     
                                                  .       ಪ             
  ಲ                  
          :    45cm X 15cm                                  
               : 100:75:35 kg NPK/ha       . ೫೦                 ವ        
                 ೫೦% ವ             30                       
           :               (    ಪ ವ          )  ೧೦೦೦                             

ಪ           ಪ                                        ಪ        ವ            
      ವ         ಪ  ವ               . 

             
           
(Jan-Feb) 

    ವ                                     ವ         
             ಲ           ಲ  ಪ       ವ       ,      ವ                         
                               ವ           . 
೧          ವ        ಲ   ೧            ವ              ಲ                 
         ವ                             ೫೦                             
      ಲ                     
              . ೨. ೫                        ವ    ೧೫-೨೦              
              ಪ        
            ೬-೧೦                        ವ             ವ       ವ          
                             
          ವ    ,                                                                 



 

 
 

ಈಶಹನಯ ಣ ಲಯ 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಕಲುಬರ್ಗಾ ಜಿಲ ಲಗ  
 

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಹನಗಳ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ರಹಯಚ ರು 

೧೫೦                                       ಪ                  
 

            ವ/ 
          

                ವ                                 ೧೫              ೨-೩     
         ೨     ಪ                             ಪ                    ೧೦೦     
                               ಲ            ವ ಪ ವ           

             ವ   / 
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  ಪ        .                                             (೨. ೫    )     
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ಪ                     ವ                 
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           ,                            ಪ    ಪ   ೫೦  ವ         
   ವ           



 

 ಗಹರಮ ಣ ಕೃಷಿ ಮೊ ಷಮ್ ಸ  ವಹ (GKMS) 

ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನ  - ಕಲಬುರರ್ಗ ಜಿಲ ಲ 
(ದಿನಹೇಂಕ  ಯ  13 ರೇಂದ ಯ  17 – 2023 ರ ರ ಗ ) 

         (ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಹನಗಳ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ರಹಯಚ ರು  ಹಹಗು ಭಹರತ ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನಹ ಕ  ೇಂದರ, ಬ ೇಂಗಳೂರು)                   ) 

 

 

ಕಳ್ ದ ವಹರದ ರಮುಖ ಸವಹಮಹನ ಷ ಚಕಗಳು (10-05-2023 ರೇಂದ 12-05-2023) 

ಕರಮ 
ಸವಹಮಹನ 

ರಮಹಕಗಳು 10-05-2023 11-05-2023 12-05-2023  

1 ಭಳೆಮ ರಭಹಣ (ಮಿ.ಮಿೋ.) 8.9 0 0  

2 ಗರಶಟ ಉಷಹಣೇಂವ (0ಸ ) 37.3 39 40  

3 ಕನಿಶಟ ಉಷಹಣೇಂವ  (0ಸ ) 24.6 26.8 26.4  

4 ಮೊೋಡದ ರಭಹಣ (ಆಕಹು) 2 5 3  

5 ಖರಿಶು ಆದರ್ತ್ೆಮ (%) 65 65 64  

6 ಕನಿಶಟ ಆದರ್ತ್ೆ (%) 76 35 33  

7 ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ (ಕಿ.ಮಿೋ./ಗಿಂಟೆ) 4 2 6  

8 ಗಹಳಿಮ ದ್ಧಔುೆ 340 99 270  
 

ಮುೇಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಲಬುರರ್ಗ ಜಿಲ ಲಯ ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನ  (13-05-2023 ರೇಂದ 17-05-2023) 

ಕರಮ 
ಸವಹಮಹನ 

ರಮಹಕಗಳು 

ದಿನಹೇಂಕ 

13-05-

2023 14-05-2023 15-05-2023 16-05-2023 

17-05-

2023 

1 ಭಳೆಮ ರಭಹಣ (ಮಿ. ಮಿೋ.) 0 0 0 0 0 

2 ಗರಶಟ ಉಷಹಣೇಂವ (0ಸ ) 39 40 40 40 40 

3 ಕನಿಶಟ ಉಷಹಣೇಂವ  (0ಸ ) 25 25 25 25 25 

4 ಖರಿಶು ಆದರ್ತ್ೆಮ (%) 64 64 62 62 62 

5 ಕನಿಶಟ ಆದರ್ತ್ೆ (%) 33 33 31 31 31 

6 ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ (ಕಿ.ಮಿೋ./ಗಿಂಟೆ) 4 5 6 5 5 

7 ಗಹಳಿಮ ದ್ಧಔುೆ 281 315 292 297 297 

8 ಮೊೋಡದ ರಭಹಣ (ಆಕಹು) 4 4 4 3 3 

ಸವಹಮಹನ ರಸಥತಿ ಮತುತ ಮುನ ೂಚನ  ಸಹರಹೇಂವ     
 

ಭಹರತ ಸವಹಮಹನ, ಫೆಿಂಖಳೂಯು ವಿಬಹಖದ ಭುನ ್ಚನೆಮಿಂತ್ೆ ಕಲಬುರರ್ಗ ಜಿಲ ಲಯಲ್ಲಲ ಮುೇಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಯಹುದ  
ರಮಹಣದ ಮಳ್  ಯಹಗು ಸಹದಯತ  ಇಲಲ. ಖರಿಶು ಉಶಹಣಿಂವ 39-400 ಸ ೇಂ. ಭತ್ುು ಔನಿಶು ಉಶಹಣಿಂವ 25 ಸ ೇಂ. ಇಯು ಷಹಧಯತ್ೆ ಇದೆ. 
ಅದೆ ರಿೋತ್ತ ಖರಿಶು ಆದರ್ತ್ೆಮ ರಭಹಣ 62-64% ಭತ್ುು ಔನಿಶು ಆದ್ತ್ೆ 31-33% ಷಹಧಯತ್ೆ ಇದೆ. ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ ಷಯಹಷರಿ 4-6 
ಕಿ.ಮ . ತ್ತರ ಗಿಂಟೆಗೆ ಚಲ್ಲಷು ಭುನ ್ಚನೆ ಇದೆ. ಈ ಸಹಭಹನ ಭುನ ್ಚನೆಮನುು ರಿಖಣಿಸ್ಟ, ಯೆೈತ್ಯು ಈ ಕೆಳಔಿಂಡ ಔೃಷಿ 
ಚಟುಟಿಕೆಖಳನುು ಆನುಷರಿಷಲು ಷಲಸೆ ನಿೋಡಲಹಗಿದೆ.  

ಸವಹಮಹನ ಆಧಹರತ ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು 



 

ಬ ಳ್  / ಸೇಂತ ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು 

ಸಹಮಹನಯ 

 

  ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲಿ ಅಕಹಲ್ಲಔ ಭಳೆಮ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಸ್ಟಡಿಲು ಭತ್ುು ಖುಡುಗಿನ ಷಹಧಯತ್ೆ ಇಯುುದರಿಿಂದ ಯೆೈತ್ಯು 
ಭುಿಂಜಹಖೃತ್ಹ ಔರಭಖಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು ಸಹಖ  ಔಟಹು/ಯಹಶಿ ಭಹಡಿದ ಫೆಳೆಖಳನುು ಷುಯಕ್ಷಿತ್ ಷಥಳಖಲ್ಲ ಿ
ವೆೋಕಯಣೆ ಭಹಡಿಟುುಕೆ ಳಳಫೆೋಔು.  
 

   ಹಿಿಂಗಹಯು ಫೆಳ  ೆ ಔಟಹಹದ ಔ ಡಲೆ ಭಹಗಿ ಉಳುಮೆ ಭಹಡಿದಯೆ, ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಯು ಕ  ವಸ ತಯಲ್ಲಲರು   
ಕಿೋಟಖಳು ನಹವಹಖುುದಲಿದೆ ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಭಳ  ೆನಿೋರಿನ ವೆೋಕಯಣಹ ವಕಿುಮನುು ಸೆಚಿುಷುತ್ುದೆ 
 

 ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನ ಫೆೋಗೆಯಿಿಂದ ತ್ಪ್ಲಿಸ್ಟಕೆ ಳಳಲು ಹರಣಿಖಳ ಮೆೋಲಹುಣಿಮನುು ಸುಲ್ಲಿನ ಸೆ ದ್ಧಕೆಯಿಿಂದ ಭುಚುಫೆೋಔು ಭತ್ುು 
ಬಿಳಿ ಫಣಣನುು ಫಳಿಮಫೆೋಔು ಇದರಿಿಂದ ಹರಣಿಖಳಿಗೆ ತ್ಿಂಹದ  ಹತ್ಹಯಣ ಸ್ಟಖುತ್ುದೆ.   

 

 ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭಣಿಣನ ತ್ೆೋಹಿಂವ ಕಹಹಡಲು ಗಿಡದ ಫುಡದ ಷುತ್ುಲ  ಣಗಿದ ಔಷ ಔಡಿಡಖಳನುು  

ಸೆ ದ್ಧಕೆಭಹಡಫೆೋಔು. 

 

   ಭಣಿಣನ ಷಔಳಿ, ನಿೋರಿನ ಸರಿಮುವಿಕೆ, ಶಿಥಿಲಗೆ ಿಂಡ ಫದುಖಳು ಸಹಖ  ಚೆಕ್ ಡಯಭೆಳ ದುಯಸ್ಟು ಅಥಹ          
ನವಿೋಔಯಣ ಕಹಮ್ಖಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
 

 ಫೆಳ  ೆಔಟಹಹದ ಮೆೋಲೆ ಭಣುಣ ರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಭಣುಣ ಭಹದರಿ ಷಿಂಖರಹಿಷಲು ಷ ಔು ಷಭಮಹಗಿದುು ಎಔಯೆಗೆ 
ಐದು ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ ಜಹಗ್ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಿ 15-20 ಷೆ.ಮಿೋ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಣಣನುು ಷಿಂಖರಹಿಸ್ಟ ಮಿವರಣ ಭಹಡಿ 
ಿಂದು ಕಿ.ಗಹರಿಂ. ನಶುು ಭಣಣನುು ರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಕೆ ಡಫೆೋಔು.  

ಔಲಿಿಂಖಡಿ 

 ಎಔಯೆಗೆ ಿಂದು ಜೆೋನು ೆಟಿುಗೆ ಇಡುುದರಿಿಂದ ಔಲಿಿಂಖಡಿ ಇಳುರಿ ಸೆಚಿುಷಫಸುದು  
 

 ಬಿೋಸ್ಟಲು ಸೆಚಹುಖುುದರಿಿಂದ ಔಲಿಖಿಂಡಿ ಸಣುಣಖಳು ಸ್ಟೋಳುತ್ುೆ ಇದನುು ತ್ಡೆಮಲು ಫೆ ೋಯಹನ್ ವೆೋ.5 ಯಶುು ಸಣಿಣನ 
ಮೆೋಲೆ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು.  
 

 ಔಲಿಿಂಖಡಿ ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಯಷ ಹಿೋಯು ಕಿೋಟಖಳ ನಿ್ಸಣೆಗಹಗಿ ಎಔಯೆಗೆ 8-10 ಸಳದ್ಧ / ನಿೋಲ್ಲ ಅಿಂಟು ಫಲೆಖಳನುು 
ಸಹಔಫೆೋಔು. 

 

 ಕಲಲೇಂಗಡಿ ಅಥವಹ ಕರಬ ಜ್ ಬ ಳ್ ಯಲ್ಲಲ ಬರು ಸಣುಣ ನ  ಣದ ಭಹದ  ತಡ ಯಲು ಹ ಕಟರಗ  15 ಮೊ ಸಕ ಬಲ ಗಳನುನ 
ಅಳಡಿಷಬ  ಕು.  

 

ಶ  ೇಂಗಹ 

 

 ವೆೋಿಂಗಹ ಫೆಳೆಮು ಔಟಹವಿನ ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿದಯೆ ಫೆಳೆಗೆೆ ಭತ್ುು ಷಿಂಜೆ ಸೆ ತ್ುಲ್ಲಿ ಔಟಹು ಭಹಡಫೆೋಔು 
 

 ಔೆಣೆ ನಿಂತ್ಯ ಡೆದ ಸಹಖ  ಯೆ ೋಖಖರಷಥ ವೆೋಿಂಗಹನುು ಫೆೋ್ಡಿಸ್ಟ ವೆೋಕಯಣೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಕೆ ೋಯೊಿೋತ್ುಯ 
ಯೆ ೋಖಖಳನುು ತ್ಡೆಖಟುಫಸುದು  



 

 
ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ರಹಯಚ ರು ಜಿಲ ಲಗ  

 

ಟೆ ಭಹಯಟೆ  

 

 ಟೆ ಭಹಯಟೆ  ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಅಿಂಖಭಹರಿ ಯೆ ೋಖ ಔಿಂಡು ಫಿಂದಲ್ಲಿ 2.0 ಗಹರ. ಭಹಯಿಂಕೆ ೋಜೆಬ್ ಅಥಹ 2.0 ಗಹರಿಂ. 
ಯೆ ೋ್ಲ್ 50 WP ನುು ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಯೆಸ್ಟ 10 ದ್ಧನಖಳ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲ ಿಎಯಡು ಫಹರಿ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು 
 

 ಟೆ ಭಹಯಟೆ  ಫೆಳೆಮಲ್ಲ ಿಕಹಯಿ ಕೆ ಯಔದ ಬಹಧೆ ಔಿಂಡುಫಿಂದಲ್ಲ ಿ1.0 ಗಹರಿಂ. ಥಯೊೋಡಿಕಹಫ್ 75 ಡಫು.ಿಪ್ಲ ಅಥಹ 
ಇಭಹಮೆಕಿುನ್ ಫೆೋಿಂಜೆ ಯೆಟ್ 5 ಎಸ್,ಜಿ ಮನುು ರತ್ತ ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 
 

ಭಹವಿನ ಫೆಳ  ೆ

 

 ಭಹವಿನ ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಸಣುಣ ನೆ ಣದ ಷಭಖರ ಕಿೋಟ ನಿ್ಸಣೆಗಹಗಿ ರತ್ತ ಎಔಯೆಗೆ 4 ಮೊೋಸಔ 
ಫಲೆಖಳನುು ತ್ ಖ  ಸಹಔಫೆೋಔು ಇದಕಹೆಗಿ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ 1 ಮಿ.ಲ್ಲ ಮಿಥೆೈಲ್ ಮ ಜಿನಹಲ್ ಭತ್ುು 1 

ಮಿ.ಲ್ಲ. ಮೆಲಹಥಿಮಹನ್ 50 ಇ.ಸ್ಟ. ದಹರಣ ಫೆಯೆಷಫೆೋಔು ಭತ್ುು ರತ್ತ ಫಲೆಗೆ 100 ಮಿ.ಲ್ಲ ದಹರಣ ಫಳಷಫೆೋಔು 

 

 ಭಹವಿನಲ್ಲ ಿಕಹಯಿಖಳು ಉದುಯುುದನುು ತ್ಡೆಮಲು 20 ಪ್ಲ.ಪ್ಲ.ಎಮ್ ಅಿಂದಯೆ 2 ಗಹರಿಂ. ನಹಯಥಲ್ಲೋನ್  ಅಸ್ಟಟೆಕ್ 
ಆಯಸ್ಟಡ್ ನುು 100 ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು.  

ಔುರಿಷಹಔಣಿಕೆ 

 ಔುರಿ ಭತ್ುು ಮೆೋಕೆ ಮೆೋಯಿಷುವಿಕೆಮನುು ಫೆಳೆಗೆೆ ಅಥಹ ಷಿಂಜೆ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭಹಡಫೆೋಔು 
 

 ಪ್ಲ.ಪ್ಲ.ಆರ್ ಕಹಯಿಲೆಮ ಫಗೆ ೆ ಈ ದ್ಧನಖಳಲ್ಲಿ ಎಚುಯಹಿಷಫೆೋಔು. ಸ್ಟೋನು, ಭ ಗಿನಿಿಂದ ಗೆ ಣೆಣ, ಮೆೋು 
ತ್ತನುದ್ಧಯುುದು, ಜ್ವಯ ಇತ್ಹಯದ್ಧ ಯೆ ೋಖ ಲಷಣಗಣಖಳು ಔಿಂಡಲ್ಲಿ ತ್ಷಣಗಣ ಷಥಳಿೋಮ ವುೆೈದಯಯನುು ಕಹಣಫೆೋಔು. 

ಕೆ ೋಳಿ ಷಹಕಹಣಿಕೆ 

 

 ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ದ್ಧನಖಳಲ್ಲಿ ವುದಿಹದ ನಿೋಯು ಷದಹಕಹಲ ಕೆ ೋಳಿಖಳಿಗೆ ಔುಡಿಮಲು ಲಬಯಹಖುಿಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಳಫೆೋಔು.  
ಕೆ ೋಳಿ ಭನೆಮನುು ತ್ಿಂಹಗಿಡು ನಿ್ಸಣಹ ಔರಭಖಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
 

 ಇತ್ತುೋಚಿನ ದ್ಧನಖಳಲ್ಲ ಿತ್ಹಭಹನ ಸೆಚುುತ್ತುದೆ, ಭರಿಖಳು ಭತ್ುು ಕೆ ೋಳಿ ಕ್ಷಿಖಳಿಗೆ ಷಹಔಶುು ನಿೋಯು ದಗಿಸ್ಟ. ಫಡ್್ 
ಫ್ಲಿ ಯೆ ೋಖ ಲಷಣಗಣಖಳು ಔಿಂಡುಫಿಂದಯೆ, ಷಹಧಯಹದಶುು ಫೆೋಖ ವುೆೈದಯಯನುು ಷಿಂಕಿ್ಷಫೆೋಔು. 

ಜಹನುಹಯು 

  

   ಸೆ ೋರಿಖಳಿಗೆ ಔಸ್ಟ ಭಹಡಿಷಲು ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಕಹಲ ಷ ಔು ಷಭಮ ಸಹಖ  ಗಹಮದ ನಿ್ಸಣೆಮು ಷುಲಬ. 

 ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲಿ ಎಮೆಮಖಳಲ್ಲಿ ಭ ಔ ಫೆದೆಮು ಷಹಭಹನಯಹಗಿದುು, ಇದರಿಿಂದ ಸೆ ಯಫಿಂದು ಫೆದೆಮ ಲಷಣಗಣಖಳನುು 
ತ್ೆ ೋ್ಡಿಷಲು, ಕೆ ಟಿುಗೆಮಲ್ಲಿ ತ್ಿಂು ಹತ್ಹಯಣ ಔಲಿಷು ಫಗೆ ೆ ನಿ್ಸಣಹ ಔರಭಖಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
ಕೆಯೆ/ಸೆ ಿಂಡಖಳಲ್ಲಿ ಈಜಹಡಲು ಬಿಡಫೆೋಔು. 

 

 ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲಿ ಎಮೆಮಖಳನುು ಸೆ ಿಂಡದಲ್ಲಿ ಈಜಹಡಲು ಬಿಡುುದರಿಿಂದ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನ ತ್ಹ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿ 
ಷಿಂತ್ಹನೆ ೋತ್ಿತ್ತ ಷಹಭಥಯ್ ಸೆಚಿುಷುುದಲಿದೆ, ಔರಭಹಗಿ ಫೆದೆಗೆ ಫಯಲು ಷಸಹಮಕಹರಿಮಹಖುತ್ುದ 



 

 ಗಹರಮ ಣ ಕೃಷಿ ಮೊ ಷಮ್ ಸ  ವಹ (GKMS) 

ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನ  - ರಹಯಚ ರು ಜಿಲ ಲ 
(ದಿನಹೇಂಕ  ಯ  13 ರೇಂದ ಯ  17 – 2023 ರ ರ ಗ ) 

(ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಹನಗಳ ವಿವವವಿದಹಯಲಯ, ರಹಯಚ ರು  ಹಹಗು ಭಹರತ ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನಹ ಕ  ೇಂದರ, ಬ ೇಂಗಳೂರು)                   ) 

 

 

ಔಳೆದ ಹಯದ ರಭುಕ ಸಹಭಹನ ಷ ಚಔಖಳು (06-05-2023 ರಿಿಂದ 09-05-2023) 

ಔರಭ ಸವಹಮಹನ ರಿಭಹಔಖಳು 10-05-2023 11-05-2023 12-05-2023  

1 
ಭಳೆಮ ರಭಹಣ 
(ಮಿ.ಮಿೋ.) 0 0 0  

2 ಗರಶಟ ಉಷಹಣೇಂವ (0ಸ ) 36.4 37 38.4  

3 ಕನಿಶಟ ಉಷಹಣೇಂವ  (0ಸ ) 25.8 26 26.2  

4 
ಮೊೋಡದ ರಭಹಣ 

(ಆಕಹು) 0 0 0  

5 ಖರಿಶು ಆದರ್ತ್ೆಮ (%) 78 65 78  

6 ಕನಿಶಟ ಆದರ್ತ್ೆ (%) 44   38  

7 ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ (ಕಿ.ಮಿೋ./ಗಿಂಟೆ) 0 0 0  

8 ಗಹಳಿಮ ದ್ಧಔುೆ 0 0 0  
 

ಮುೇಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳ ರಹಯಚ ರು ಜಿಲ ಲಯ ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನ  (13-05-2023 ರೇಂದ 17-05-2023) 

ಔರಭ ಸವಹಮಹನ ರಿಭಹಔಖಳು 
ದ್ಧನಹಿಂಔ 

13-05-

2023 14-05-2023 15-05-2023 

16-05-

2023 

17-05-

2023 

1 ಭಳೆಮ ರಭಹಣ (ಮಿ.ಮಿೋ.) 0 0 0 0 0 

2 ಗರಶಟ ಉಷಹಣೇಂವ (0ಸ ) 38 37 37 37 37 

3 ಕನಿಶಟ ಉಷಹಣೇಂವ  (0ಸ ) 25 25 25 25 25 

4 ಖರಿಶು ಆದರ್ತ್ೆಮ (%) 78 78 76 76 76 

5 ಕನಿಶಟ ಆದರ್ತ್ೆ (%) 38 38 36 36 36 

6 ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ (ಕಿ.ಮಿೋ./ಗಿಂಟೆ) 2 3 3 3 2 

7 ಗಹಳಿಮ ದ್ಧಔುೆ 243 288 292 292 315 

8 ಮೊೋಡದ ರಭಹಣ (ಆಕಹು) 5 5 5 5 4 
 

ಸವಹಮಹನ ರಸಥತಿ ಮತುತ ಮುನ ೂಚನ  ಸಹರಹೇಂವ 

ಬಹಯತ್ ಸಹಭಹನ, ಫೆಿಂಖಳೂಯು ವಿಬಹಖದ ಭುನ ್ಚನೆಮಿಂತ್ೆ ರಹಯಚ ರು ಜಿಲ ಲಯಲ್ಲಲ ಮುೇಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಯಹುದ   
ರಮಹಣದ ಮಳ್  ಯಹಗು ಸಹದಯತ  ಇಲಲ. ಖರಿಶು ಉಶಹಣಿಂವ 37-380 ಷೆಿಂ. ಭತ್ುು ಔನಿಶು ಉಶಹಣಿಂವ 25 ಷೆಿಂ. ಇಯು ಷಹಧಯತ್ೆ ಇದೆ. 
ಅದೆ ರಿೋತ್ತ ಖರಿಶು ಆದರ್ತ್ೆಮ ರಭಹಣ 76-78% ಭತ್ುು ಔನಿಶು ಆದ್ತ್ೆ 36-38% ಷಹಧಯತ್ೆ ಇದೆ. ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ ಷಯಹಷರಿ 2-3 



 

ಕಿ.ಮಿೋ. ತ್ತರ ಗಿಂಟೆಗೆ ಚಲ್ಲಷು ಭುನ ್ಚನೆ ಇದೆ. ಈ ಸಹಭಹನ ಭುನ ್ಚನೆಮನುು ರಿಖಣಿಸ್ಟ, ಯೆೈತ್ಯು ಈ ಕೆಳಔಿಂಡ ಔೃಷಿ 
ಚಟುಟಿಕೆಖಳನುು ಆನುಷರಿಷಲು ಷಲಸೆ ನಿೋಡಲಹಗಿದೆ.  

ಸವಹಮಹನ ಆಧಹರತ ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು 
 

ಬ ಳ್  / ಸಿಂತ್ ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು 

ಸಹಮಹನಯ 

  ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿ ಅಕಹಲ್ಲಔ ಭಳೆಮ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಸ್ಟಡಿಲು ಭತ್ುು ಖುಡುಗಿನ ಷಹಧಯತ್ೆ ಇಯುುದರಿಿಂದ ಯೆೈತ್ಯು 
ಭುಿಂಜಹಖೃತ್ಹ ಔರಭಖಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು ಸಹಖ  ಔಟಹು/ಯಹಶಿ ಭಹಡಿದ ಫೆಳೆಖಳನುು ಷುಯಕ್ಷಿತ್ ಷಥಳಖಲ್ಲ ಿ
ವೆೋಕಯಣೆ ಭಹಡಿಟುುಕೆ ಳಳಫೆೋಔು.  
 

   ಹಿಿಂಗಹಯು ಫೆಳ  ೆ ಔಟಹಹದ ಔ ಡಲೆ ಭಹಗಿ ಉಳುಮೆ ಭಹಡಿದಯೆ, ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಯು ಕ  ವಸ ತಯಲ್ಲಲರು   ಕಿೋಟಖಳು 
ನಹವಹಖುುದಲಿದೆ ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಭಳ  ೆನಿೋರಿನ ವೆೋಕಯಣಹ ವಕಿುಮನುು ಸೆಚಿುಷುತ್ುದೆ 
 

 ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನ ಫೆೋಗೆಯಿಿಂದ ತ್ಪ್ಲಿಸ್ಟಕೆ ಳಳಲು ಹರಣಿಖಳ ಮೆೋಲಹುಣಿಮನುು ಸುಲಿ್ಲನ ಸೆ ದ್ಧಕೆಯಿಿಂದ ಭುಚುಫೆೋಔು ಭತ್ುು ಬಿಳಿ ಫಣಣನುು 
ಫಳಿಮಫೆೋಔು ಇದರಿಿಂದ ಹರಣಿಖಳಿಗೆ ತ್ಿಂಹದ  ಹತ್ಹಯಣ ಸ್ಟಖುತ್ುದೆ.   

 ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭಣಿಣನ ತ್ೆೋಹಿಂವ ಕಹಹಡಲು ಗಿಡದ ಫುಡದ ಷುತ್ುಲ  ಣಗಿದ ಔಷ ಔಡಿಡಖಳನುು  

ಸೆ ದ್ಧಕೆಭಹಡಫೆೋಔು. 

   ಭಣಿಣನ ಷಔಳಿ, ನಿೋರಿನ ಸರಿಮುವಿಕೆ, ಶಿಥಿಲಗೆ ಿಂಡ ಫದುಖಳು ಸಹಖ  ಚೆಕ್ ಡಯಭೆಳ ದುಯಸ್ಟು ಅಥಹ          
ನವಿೋಔಯಣ ಕಹಮ್ಖಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
 

 ಫೆಳೆ ಔಟಹಹದ ಮೆೋಲೆ ಭಣುಣ ರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಭಣುಣ ಭಹದರಿ ಷಿಂಖರಹಿಷಲು ಷ ಔು ಷಭಮಹಗಿದುು ಎಔಯೆಗೆ ಐದು ಜಹಖದಲ್ಲಿ 

ಜಿಗ್ ಜಹಗ್ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಿ 15-20 ಷೆ.ಮಿೋ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಭಣಣನುು ಷಿಂಖರಹಿಸ್ಟ ಮಿವರಣ ಭಹಡಿ ಿಂದು ಕಿ.ಗಹರಿಂ. ನಶುು ಭಣಣನುು 

ರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಕೆ ಡಫೆೋಔು.  

ಔಲಿಿಂಖಡಿ 

 ಎಔಯೆಗೆ ಿಂದು ಜೆೋನು ೆಟಿುಗೆ ಇಡುುದರಿಿಂದ ಔಲಿಿಂಖಡಿ ಇಳುರಿ ಸೆಚಿುಷಫಸುದು  
 

 ಬಿೋಸ್ಟಲು ಸೆಚಹುಖುುದರಿಿಂದ ಔಲಿಖಿಂಡಿ ಸಣುಣಖಳು ಸ್ಟೋಳುತ್ುೆ ಇದನುು ತ್ಡೆಮಲು ಫೆ ೋಯಹನ್ ವೆೋ.5 ಯಶುು ಸಣಿಣನ 
ಮೆೋಲೆ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು.  
 

 ಔಲಿಿಂಖಡಿ ಫೆಳೆಮಲ್ಲ ಿ ಯಷ ಹಿೋಯು ಕಿೋಟಖಳ ನಿ್ಸಣೆಗಹಗಿ ಎಔಯೆಗೆ 8-10 ಸಳದ್ಧ / ನಿೋಲ್ಲ ಅಿಂಟು 
ಫಲೆಖಳನುು ಸಹಔಫೆೋಔು. 

 ಕಲಲೇಂಗಡಿ ಅಥವಹ ಕರಬ ಜ್ ಬ ಳ್ ಯಲ್ಲಲ ಬರು ಸಣುಣ ನ  ಣದ ಭಹದ  ತಡ ಯಲು ಹ ಕಟರಗ  15 ಮೊ ಸಕ ಬಲ ಗಳನುನ 
ಅಳಡಿಷಬ  ಕು.  

 

ಶ  ೇಂಗಹ 

 

 ವೆೋಿಂಗಹ ಫೆಳೆಮು ಔಟಹವಿನ ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿದಯೆ ಫೆಳೆಗೆೆ ಭತ್ುು ಷಿಂಜೆ ಸೆ ತ್ುಲ್ಲಿ ಔಟಹು ಭಹಡಫೆೋಔು 
 

 ಔೆಣೆ ನಿಂತ್ಯ ಡೆದ ಸಹಖ  ಯೆ ೋಖಖರಷಥ ವೆೋಿಂಗಹನುು ಫೆೋ್ಡಿಸ್ಟ ವೆೋಕಯಣೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಕೆ ೋಯೊಿೋತ್ುಯ 
ಯೆ ೋಖಖಳನುು ತ್ಡೆಖಟುಫಸುದು  



 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು ಬಳ್ಹಾರ /  ಯಹದರ್ಗರ ಜಿಲ ಲಗ  
 

      ಗಹರಮ ಣ ಕೃಷಿ ಮೊ ಷಮ್ ಸ  ವಹ (GKMS) 

                       ಯಹದರ್ಗರ ಜಿಲ ಲಯ ಕೃಷಿ ಸವಹಮಹನ 

ಷಲಹಹ ಷ ಚಕ 

      (ಅಧಿ 13.05.2023 ರಿಿಂದ 17.05.2023) 

 

ಟೆ ಭಹಯಟೆ  

 

 ಟೆ ಭಹಯಟೆ  ಫೆಳೆಮಲ್ಲ ಿ ಅಿಂಖಭಹರಿ ಯೆ ೋಖ ಔಿಂಡು ಫಿಂದಲ್ಲಿ 2.0 ಗಹರ. ಭಹಯಿಂಕೆ ೋಜೆಬ್ ಅಥಹ 2.0 ಗಹರಿಂ. 
ಯೆ ೋ್ಲ್ 50 WP ನುು ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಯೆಸ್ಟ 10 ದ್ಧನಖಳ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲ ಿಎಯಡು ಫಹರಿ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು 
 

 ಟೆ ಭಹಯಟೆ  ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಕಹಯಿ ಕೆ ಯಔದ ಬಹಧೆ ಔಿಂಡುಫಿಂದಲ್ಲಿ 1.0 ಗಹರಿಂ. ಥಯೊೋಡಿಕಹಫ್ 75 ಡಫುಿ.ಪ್ಲ 
ಅಥಹ ಇಭಹಮೆಕಿುನ್ ಫೆೋಿಂಜೆ ಯೆಟ್ 5 ಎಸ್,ಜಿ ಮನುು ರತ್ತ ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 
 

ಭಹವಿನ ಫೆಳ  ೆ

 ಭಹವಿನ ಫೆಳೆಮಲ್ಲ ಿ ಸಣುಣ ನೆ ಣದ ಷಭಖರ ಕಿೋಟ ನಿ್ಸಣೆಗಹಗಿ ರತ್ತ ಎಔಯೆಗೆ 4 ಮೊೋಸಔ ಫಲೆಖಳನುು ತ್ ಖ  

ಸಹಔಫೆೋಔು ಇದಕಹೆಗಿ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ 1 ಮಿ.ಲ್ಲ ಮಿಥೆೈಲ್ ಮ ಜಿನಹಲ್ ಭತ್ುು 1 ಮಿ.ಲ್ಲ. ಮೆಲಹಥಿಮಹನ್ 

50 ಇ.ಸ್ಟ. ದಹರಣ ಫೆಯೆಷಫೆೋಔು ಭತ್ುು ರತ್ತ ಫಲೆಗೆ 100 ಮಿ.ಲ್ಲ ದಹರಣ ಫಳಷಫೆೋಔು 

 ಭಹವಿನಲ್ಲ ಿ ಕಹಯಿಖಳು ಉದುಯುುದನುು ತ್ಡೆಮಲು 20 ಪ್ಲ.ಪ್ಲ.ಎಮ್ ಅಿಂದಯೆ 2 ಗಹರಿಂ. ನಹಯಥಲ್ಲೋನ್  

ಅಸ್ಟಟೆಕ್ ಆಯಸ್ಟಡ್ ನುು 100 ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು.  

ಔುರಿಷಹಔಣಿಕೆ 
 ಔುರಿ ಭತ್ುು ಮೆೋಕೆ ಮೆೋಯಿಷುವಿಕೆಮನುು ಫೆಳೆಗೆೆ ಅಥಹ ಷಿಂಜೆ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭಹಡಫೆೋಔು 

 ಪ್ಲ.ಪ್ಲ.ಆರ್ ಕಹಯಿಲೆಮ ಫಗೆ ೆ ಈ ದ್ಧನಖಳಲ್ಲಿ ಎಚುಯಹಿಷಫೆೋಔು. ಸ್ಟೋನು, ಭ ಗಿನಿಿಂದ ಗೆ ಣೆಣ, ಮೆೋು 
ತ್ತನುದ್ಧಯುುದು, ಜ್ವಯ ಇತ್ಹಯದ್ಧ ಯೆ ೋಖ ಲಷಣಗಣಖಳು ಔಿಂಡಲ್ಲಿ ತ್ಷಣಗಣ ಷಥಳಿೋಮ ವುೆೈದಯಯನುು ಕಹಣಫೆೋಔು. 

ಕೆ ೋಳಿ ಷಹಕಹಣಿಕೆ 

 ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ದ್ಧನಖಳಲ್ಲ ಿ ವುದಿಹದ ನಿೋಯು ಷದಹಕಹಲ ಕೆ ೋಳಿಖಳಿಗೆ ಔುಡಿಮಲು ಲಬಯಹಖುಿಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಳಫೆೋಔು.  
ಕೆ ೋಳಿ ಭನೆಮನುು ತ್ಿಂಹಗಿಡು ನಿ್ಸಣಹ ಔರಭಖಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 

 ಇತ್ತುೋಚಿನ ದ್ಧನಖಳಲ್ಲ ಿ ತ್ಹಭಹನ ಸೆಚುುತ್ತುದೆ, ಭರಿಖಳು ಭತ್ುು ಕೆ ೋಳಿ ಕ್ಷಿಖಳಿಗೆ ಷಹಔಶುು ನಿೋಯು ದಗಿಸ್ಟ. ಫಡ್್ 

ಫ್ಲ ಿಯೆ ೋಖ ಲಷಣಗಣಖಳು ಔಿಂಡುಫಿಂದಯೆ, ಷಹಧಯಹದಶುು ಫೆೋಖ ವುೆೈದಯಯನುು ಷಿಂಕಿ್ಷಫೆೋಔು. 

ಜಹನುಹಯು 

  

   ಸೆ ೋರಿಖಳಿಗೆ ಔಸ್ಟ ಭಹಡಿಷಲು ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಕಹಲ ಷ ಔು ಷಭಮ ಸಹಖ  ಗಹಮದ ನಿ್ಸಣೆಮು ಷುಲಬ. 

 ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿ ಎಮೆಮಖಳಲ್ಲ ಿ ಭ ಔ ಫೆದೆಮು ಷಹಭಹನಯಹಗಿದುು, ಇದರಿಿಂದ ಸೆ ಯಫಿಂದು ಫೆದೆಮ ಲಷಣಗಣಖಳನುು 
ತ್ೆ ೋ್ಡಿಷಲು, ಕೆ ಟಿುಗೆಮಲ್ಲ ಿ ತ್ಿಂು ಹತ್ಹಯಣ ಔಲಿಷು ಫಗೆ ೆ ನಿ್ಸಣಹ ಔರಭಖಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
ಕೆಯೆ/ಸೆ ಿಂಡಖಳಲ್ಲ ಿಈಜಹಡಲು ಬಿಡಫೆೋಔು. 

 

 ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿ ಎಮೆಮಖಳನುು ಸೆ ಿಂಡದಲ್ಲ ಿ ಈಜಹಡಲು ಬಿಡುುದರಿಿಂದ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನ ತ್ಹ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿ 

ಷಿಂತ್ಹನೆ ೋತ್ಿತ್ತ ಷಹಭಥಯ್ ಸೆಚಿುಷುುದಲಿದೆ, ಔರಭಹಗಿ ಫೆದೆಗೆ ಫಯಲು ಷಸಹಮಕಹರಿಮಹಖುತ್ುದ 



 

ಜಿಲಹಿ ಔೃಷಿ ಸಹಭಹನ ಗಟಔ, ಔೃವಿವಿ., ಯಹಮಚ ಯು ಸಹಖ  ಬಹಯತ್ತೋಮ ಸಹಭಹನ ಇಲಹಖೆ ಇುಖಳ 

ಜ್ಿಂಟಿ ರಷಹಯ 
   ದ್ಧನಹಿಂಔ –12.05.2023 

ಮುೇಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳ ಯಹದರ್ಗರ ಜಿಲ ಲಯ ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನ  (13-05-2023 ರೇಂದ 17-05-2023) 
 

 ಸಹಭಹನದ ಅಿಂವಖಳು  
ಕೆ ರಡಿಔರಿಸ್ಟದ ಭುನ ್ಚನೆ 

ದಿನ - 1 
(13/05/2023) 

ದಿನ – 2 
(14/05/2023) 

ದಿನ – 3 
(15/05/2023) 

ದಿನ – 4 
(16/05/2023) 

ದಿನ – 5 
(17/05/2023) 

ಭಳೆಮ ರಭಹಣ (ಮಿ.ಮಿ.) 0 1 0 0 0 

ಖರಿಶಠ ಉಶಹಣಿಂವ(ಡಿಗಿರ ಷೆಿಂ.) 39 40 40 40 40 

ಔನಿಶಠ ಉಶಹಣಿಂವ(ಡಿಗಿರ ಷೆಿಂ.) 25 25 25 25 25 

ಖರಿಶು ಆದರರತ್ೆ (ವೆೋ.) 64 64 62 62 62 

ಔನಿಶು ಆದರರತ್ೆ (ವೆೋ) 33 33 31 31 31 

ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ (ಕಿ.ಮಿ/ಖಿಂ) 4 5 6 5 5 

ಗಹಳಿಮ ದ್ಧಔುೆ (ಡಿಗಿರ) 285 294 292 297 328 

ಷಥಳಿೋಮ ಮೊೋಡಖಳ 
ಸೆ ದ್ಧಕೆ(ಆಕಹು) 4 4 4 4 3 

ಸವಹಮಹನ ರಸಥತಿ ಮತುತ ಮುನ ೂಚನ  ಸಹರಹೇಂವ 

 ಭಹರತಿ ಯ ಸವಹಮಹನ, ಫೆಿಂಖಳೂಯು ವಿಬಹಖದ ಭುನ ್ಚನೆಮಿಂತ್ೆ ಯಹದರ್ಗರ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ಮುೇಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳು ಮಳ್ ಯಹಗು 
ಸಹಧಯತ  ಇದೆ.. ಖರಿಶು ಉಶಹಣಿಂವ 39-40 ಷೆಿಂ. ಭತ್ುು ಔನಿಶು ಉಶಹಣಿಂವ  25-25 0 ಷೆಿಂ ಇಯು ಷಹಧಯತ್ೆ ಇದೆ. ಅದೆ ರಿೋತ್ತ ಖರಿಶು 
ಆದರ್ತ್ೆಮ ರಭಹಣ 62-64 % ಭತ್ುು ಔನಿಶು ಆದರ್ತ್ೆ 31-33 % ಇಯು ಷಹಧಯತ್ೆ ಇದೆ. ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ ಭಧಹಯಸುದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಷಯಹಷರಿ 4-6 ಕಿ.ಮಿೋ. ತ್ತರ ಗಿಂಟೆಗೆ ಚಲ್ಲಷು ಭುನ ್ಚನೆ ಇದೆ.  
 

 

ಸವಹಮಹನ ಆಧಹರತ ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು 
ರಮುಖ ಮುೇಂಗಹರ /ತ   ಟಗಹರಕ  ಬ ಳ್ ಗಳ ಬ ಳ್  ಮಹಹಿತಿ ಮತುತ ಅನುಷರಷು ಕರಮಗಳು 

ಸಹಮಹನಯ ಮಹಹಿತಿ  

 ಈಗಹಖಲೆೋ ಕೆ ಮಹಿದ ಫೆಳೆಖಳನುು ಚೆನಹುಗಿ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಣಗಿಸ್ಟ ಚಿೋಲದಲ್ಲಿ ತ್ುಿಂಬಿ 
 ತ್ಹಭಹನ ಏರಿಕೆಮಹಖು ಷಹಧಯತ್ೆ ಇಯುುದರಿಿಂದತ್ೆೋಹಿಂವ ಷಿಂಯಷಣಗಣೆಗೆ ಸೆಚುು ಆದಯತ್ೆ ನಿೋಡಫೆೋಔು 
 ತ್ೆೋಹಿಂವ ಷಿಂಯಷಣಗಣೆ ಭಹಡಲು ಅಿಂತ್ಯ ಫೆೋಷಹಮ ಭಲ್ಲುಿಂಗ್ ಸಹಖ  ಕೆೈಔಳ  ೆ ಭಹಡಫೆೋಔು ಜೆೈವಿಔ ಷುುಖಳಿಿಂದ ಭಲ್ಲುಿಂಗ್ 

ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ತ್ೆೋಹಿಂವ ಷಿಂಯಷಣಗಣೆ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಭಣಿಣನ ತ್ಹಭಹನನುು ನಿ್ಹಿಷಫಸುದು 
 ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಉಳುಮೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಭಳೆಮ ನಿೋಯನುು ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಷಿಂಯಕ್ಷಿಷಫಸುದು ಸಹಖ  ಭಣಿಣನಲ್ಲಿಯು ಕಿೋಟಖಳನುು 

ನಿಮಿಂತ್ತರಷಫಸುದು 
 ಸೆ ಯಗಿನ ಔೃಷಿ ಚಟುಟಿಕೆಖಳನುು ಆದಶುು ಫೆಳಗಿನ ಜಹದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನ ಝಳ ಔಡಿಮೆ ಇದಹುಖ ಕೆೈಗೆ ಳುಳುದು ಳಿತ್ು 



 

 ತ್ಹಭಹನ ಅಧಿಔವಿಯುುದರಿಿಂದ ಜಹನುಹಯಖಳನುು ತ್ಿಂಹದ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ಔಟಿು ಔುಡಿಮಲು ಷಹಔಶುು ನಿೋಯು ಕೆ ಡಫೆೋಔು 
 ಈಗಹಖಲೆ ಔಟಹು ಭಹಡಿದ ಬಿತ್ುನೆ ಬಿೋಜ್ಖಳನುು ಷರಿಮಹಗಿ ಣಗಿಷಫೆೋಔು. ಅಿಂದಯೆ ಏಔದಳ ದಹನಯಖಳು ತ್ೆೋಹಿಂವ ವೆೋ. 11 

ರಿಿಂದ 12, ದ್ಧವದಳ ದಹನಯಖಳ ತ್ೆೋಹಿಂವ ವೆೋ. 9, ಎಣೆಣಕಹಳುಖಳು ವೆೋ. 8 ಭತ್ುು ತ್ಯಕಹರಿ ಬಿೋಜ್ಖಳು ವೆೋ.5 ರಿಿಂದ 6 ಯಷಿುಯಫೆೋಔು. 
ಇದರಿಿಂದ ಸೆಚುುದ್ಧನ ಕೆಡದಿಂತ್ೆ ಬಿೋಜ್ಖಳನುು ಷಿಂಯಷಣಗಣನೆ ಭಹಡಫಸುದು ಜೆ ತ್ಗೆ ಉಗಹರಣ ಕಿೋಟದ ಫಹಧೆಮನುು ಔಡಿಮೆ 
ಭಹಡಫಸುದು. 

 ಫೆಳ  ೆ ಔಟಹಹದ ನಿಂತ್ಯ ಫೆಳೆಮ ಅವೆೋಶನುು ಷುಡದೆ ತ್ಹಯಜ್ಯ ವಿಬಜ್ಔನುು ಫಳಸ್ಟಕೆ ಿಂಡು ಅದನುು ಎಯೆಸುಳು ಅಥಹ 
ಕೆ ಟಿುಗೆ ಗೆ ಫಬಯನುು ತ್ಮಹರಿಷಲು ಫಳಷಫೆೋಔು 

   

ಫೆಳ  ೆ ಸಿಂತ್ ಷಲಸೆ 
ಬತ್ು ಫೆಳಣಿಗೆ  ಬತ್ು ನಹಟಿ ಭಹಡಿದ ಭ ಯು ಸಹಖ  ಆಯು ಹಯಖಳ ನಿಂತ್ಯ ಭತ್ುು ತ್ೆನೆ ಫಯು 

ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಎಔಯೆಗೆ 10 ಕಿ. ಗಹರಿಂ. ಷಹಯಜ್ನಔನುು ಮೆೋಲು ಗೆ ಫಬಯಹಗಿ 
ಕೆ ಡಫೆೋಔು. 

 ಔಿಂದು ಜಿಗಿ ಸುಳು ನಿ್ಸಣೆ: 
ರತ್ತ ಸೆಕೆುೋರಿಗೆ 10 ಕಿ. ಗಹರಿಂ ವೆೋ. 3 ಯ ಕಹಫೆ ೋ್ಫ್ಲಯಯಹನ್ ಅಥಹ 12.5 ಕಿ. ಗಹರಿಂ 
ವೆೋ 10 ಯ ಪೋಯೆೋಟ್ ಅಥಹ 30 ಕಿ. ಗಹರಿಂ ವೆೋ.4 ಯ ಕಿವನಹಲ್ ಹಸ್ ಸಯಳನುು 
ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಸಹಔಫೆೋಔು ನಿಂತ್ಯ 72 ತ್ಹಷುಖಳಯೆಗೆ ನಿೋಯು ಿಂದು ಖದೆುಯಿಿಂದ 
ಇನೆ ುಿಂದು ಖದೆುಗೆ ಸೆ ೋಖದಿಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಳಫೆೋಔು 

ದಹಳಿಿಂಫೆ  ದಹಳಿಿಂಫೆಮಲ್ಲಿ ಯಷ ಹಿೋಯು ಕಿೋಟಖಳ ನಿಮಿಂತ್ರ ಣಕಹೆ ಗಿ ರ ತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ 
0.3 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಇಮಿಡಹಕೆ ಿೋ ಪ್ಲರಡ್ ಅಥಹ 0.25 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಥೆೈಮಹಮೆಥಹಕಹ್ಭ 
ಕಿೋಟನಹವಔ  ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

 ದುಿಂಡಹಣು ಯೆ ೋಖನುು ನಿ್ಹಿಷಲು 0.5 ಗಹರಿಂ ಷೆೆಪುಮೆೈಸ್ಟನ್ ಷಲೆ ೋಟ್   2 
ಗಹರಿಂ ಕಹರ್ ಆಕಿ್ ಕೆ ಿೋಯೆೈಡ್ ಟೆೈನ್ ಟು ಮೆೈಸ್ಟನ್ ಷಲೆ ೋಟ್ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ 
ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು 

ೆೋಯಲ  ಔಜಿಿತ್ತಖಣೆ (ಟಿಷೆ ಳ ಳೆ)ನಿ್ಸಣೆ: 4 ಗಹರಿಂ ಕಹಫ್ರಿಲ್ 50 ಡಫ ಿೂ. ಪ್ಲ ಅಥಹ 1.7 

ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಡೆೈಮಿಥೆ ೋಯೆೋಟ್ 30 ಇ. ಸ್ಟ. ಅಥಹ 0.5 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಷೆೈಮೆೋ್ತ್ತರನ ರತ್ತ 
ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು  

 ಸಣುಣ ನೆ ಣದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ ರತ್ತ ಸೆಔುರ್ ರದೆೋವದಲ್ಲಿ ೧೦  ಮೊೋಸಔ 
ಫಲೆಖಳನುು ತ್ ಖು ಸಹಔಫೆೋಔು. ಈ ಫಲೆಖಳಲ್ಲಿ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ೧ಮಿ.ಲ್ಲೋ. 
ಮಿೋಥೆೈಲ್ ಮುಜಿನಹಲ್ ಭತ್ುು ೧ ಮಿ,ಲ್ಲೋ. ಮೆಲಹಥಿಮನ್ ೫೦ ಇ.ಸ್ಟ.ಅಥಹ ೧ 
ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಡೆೈ ಕೆ ಿೋಯೆ ೋಹಸ್ ಫೆಯಸ್ಟದ ದಹರಣ ಫಳಷಫೆೋಔು. ರತ್ತ ಫೆಲೆಗೆ ೧೦೦ 
ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ದಹರಣ ಉಯೊೋಇಷಫೆೋಔು. 

ಭಹು  ಒಟೆ ಕೆ ಯಔ ಸುಳುದ ನಿಮಮಿತ್ ಸಹನಿ ಇಯು ಔಡೆ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ ರತ್ತ 

ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ೧ಗಹರಿಂ ಅಸ್ಟೆಟ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಭಹಚ್ ತ್ತಿಂಖಳಎಯಡನೆ ಹಯದಲ್ಲಿ 



 

ಸ್ಟಿಂಯಣೆಭಹಡಫೆೋಔು. ಈ ಸ್ಟಿಂಯಣೆಮನುು ಭ ಯು ಹಯಖಳ ನಿಂತ್ಯ 

ುನಹಯತ್ತ್ಷಫೆೋಔು. 

 ಸಣುಣ ನೆ ಣದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ ರತ್ತ ಸೆಔುರ್ ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ೧೦  ಮೊೋಸಔ 

ಫಲೆಖಳನುು ತ್ ಖು ಸಹಔಫೆೋಔು. ಈ ಫಲೆಖಳಲ್ಲ ಿರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ೧ಮಿ.ಲ್ಲೋ. 

ಮಿೋಥೆೈಲ್ ಮುಜಿನಹಲ್ ಭತ್ುು ೧ ಮಿ,ಲ್ಲೋ. ಮೆಲಹಥಿಮನ್ ೫೦ ಇ.ಸ್ಟ.ಅಥಹ ೧ 

ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಡೆೈ ಕೆ ಿೋಯೆ ೋಹಸ್ ಫೆಯಸ್ಟದ ದಹರಣ ಫಳಷಫೆೋಔು. ರತ್ತ ಫೆಲೆಗೆ ೧೦೦ 

ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ದಹರಣ ಉಯೊೋಇಷಫೆೋಔು. 

ವು ವಿಜ್ಞಹನ 
 ಭತತದ ಣ ಸುಲಲನುನ ಜಹನುವಹರಗಳ್ಳಗ  ಯ ವಹರ್ಗ ಬಳಷಬಸುದು 
 ಣ ಭತತದ ಸುಲಲನುನ ಶ  . 4 ರಶುಟ ಯುರಯಹದಿೇಂದ ಉಚರಷುುದರೇಂದ ಪ ಶಕಹೇಂವದ 

ಷೇಂಯಜ್ನ  , ರುಚಿಕರತ  ಮತುತ ಜಹನುವಹರಗಳಲ್ಲಲ ಜಿ ಣಾಕಿರ ಯೆ ಹ ಚುಚತತದ . 
ಔುರಿ ಸಹಖ  

ಆಡು 
 ಕುರ ಮತುತ ಯ ಕ  ಸಹಕಹಣಿಕ  ದಹರರು ಮ ರು ತಿೇಂಗಳ್ಳಗ  ಯಮ ಬ  ರ  ಬ  ರ  ಜ್ೇಂತು ನಹವಕ ಔಶಧಿ 

ಕುಡಿಷುುದರೇಂದ ಅುಗಳ ಸಹಮಥಯಾನುನ ಹ ಚಿಚಷಬಸುದು 
    

 
 

 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ಕೆ ಿಳ ಜಿಲೆಿಗೆ 

ಸವಹಮಹನ ಆಧಹರತ ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು 
ಬ ಳ್  ಸೇಂತ ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು ಕ್  ತರ 

ಫ ಟ    

ಷಹಭಹನಯ 

 

 ಹಿಿಂಗಹಯು ಫೆಳ  ೆ ಔಟಹವಿನ ನಿಂತ್ಯ ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲಿ ಭಹಗಿ ಉಳುಮೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ 
ಕೆ ೋವಹಷ ಥೆಮಲ್ಲಿಯು ಕಿೋಟಖಳು ಭತ್ುು ಬ ಮಿಯಿಿಂದ ಉದಭವಿಷು ಶಿಲ್ಲೋಿಂಧರಖಳು 
ನಹವಗೆ ಳುಳತ್ುೆ. 

 ಹಿಿಂಗಹಯು ಫೆಳ  ೆಔಟಹಹದ ನಿಂತ್ಯ ಭಣುಣ ರಿೋಕ್ಷೆಮನುು ಭಹಡಿಸ್ಟಕೆ ಳಳಫೆೋಔು. ಭಣುಣ ಷಿಂಖರಸಣೆ 
ಭಹಡುಹಖ ಫದುವಿನ ಭಣುಣ, ಸಸ್ಟ ಭಣುಣ ಭತ್ುು ಭಳೆಮಹದ ತ್ಷಣಗಣ ಭಣುಣ ಭಹದರಿಮನುು 
ಷಿಂಖರಹಿಷಫಹಯದು. 

 ಫೆಳ  ೆ ಔಟಹಹದ ನಿಂತ್ಯ ಫೆಳೆಮ ಅವೆೋಶನುು ಷುಡದೆೋ, ತ್ಹಜ್ಯ ವಿಬಜ್ಔನುು (Waste 

decomposer) ಫಳಸ್ಟಕೆ ಿಂಡು ಅದನುು ಎಯೆಸುಳು ಅಥಹ ಕೆ ಟಿುಗೆ ಗೆ ಫಬಯನುು ತ್ಮಹರಿಷಲು 
ಫಳಷಫೆೋಔು. 

 ಉಗಹರಣ ಕಿೋಟಖಳ ಸಹನಿಮನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಧಹನಯಖಳಲ್ಲಿ ವೆೋ. 11 ರಿಿಂದ 12%, ದ್ಧವದಳ 

ಧಹನಯಖಳಲ್ಲಿ 9% ಭತ್ುು ಎಣೆಣ ಬಿೋಜ್ಖಳಲ್ಲಿ 8% ತ್ೆೋಹಿಂವನುು ಯಕ್ಷಿಸ್ಟಷಫೆೋಔು. 

 

 

ಬತ್ು  ಕೆ ಮುಿ 

 ಬತ್ುದ ಫೆಳ  ೆ ಕೆ ಮುಿ ಭಹಡು ಮೊದಲು ಸೆ ಲದ್ಧಿಂದ ನಿೋಯನುು ತ್ೆಗೆಮಲು ಯೆೈತ್ರಿಗೆ 
ಷ ಚಿಷಲಹಗಿದೆ 

 ಬತ್ುದ ಫೆಳೆಮ ಔಟಹು ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿದುಯೆ ಷಿಂಯೊೋಜಿತ್ ಕೆ ಮುಿ ಮಿಂತ್ರದ ಷಸಹಮದ್ಧಿಂದ ಕೆ ಮುಿ 
ಭಹಡಫೆೋಔು 

 ಬತ್ುದ ಣ ಸುಲ್ಲಿನ ನಿ್ಸಣೆಗೆ ಫೆೋಲಯ ಫಳಕೆ ಭಹಡಫೆೋಔು. 
 ಯೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ತಳಿಷುುದೆೋನೆಿಂದಯೆ ಮಹುದೆೋ ಕಹಯಣಔ ೆ ಬತ್ುದ ಣ ಸುಲಿನುು ಫೆಿಂಕಿಯಿಟುು 

 



 

ಷುಡಫಹಯದು. 

ತ   ಟಗಹರಕ  

 

ಭಹು 
 

ಸ ಹಡು   

 ಭಹವಿನ ಫೆಳೆಮು ಕಹಯಿ ಬಿಡು ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿದುು, ಯೆೈತ್ಯು ತ್ಿದೆೋ ಯಷಣಗಣಹತ್ಮಔ ನಿೋಯಹರಿಮನುು 
ದಗಿಷಫೆೋಔು ಭತ್ುು ಅದಯ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಗಿಡಖಳ ಷುತ್ು ನೆಯಳಿನ ಯದೆಖಳನುು ಷುತ್ುುುದರಿಿಂದ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನ 

ರಬಹನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಫಸುದು. 

 ಭಹು ಸ  ಬಿಡು ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಭಹಯಿಂಗೆ  ಷೆಿಶಲ್ 5 ಗಹರಿಂ. ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ 

ಸ್ಟಿಂಡಿಷುುದರಿಿಂದ ಭಹವಿನ ಇಳುರಿ ಸೆಚಹುಖುುದಯ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಉತ್ುಭ ಖುಣಭಟುದ ಸಣುಣಖಳನುು 
ಡೆಮಫಸುದು. 

 ಭಹವಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿ ಸುಳು ನಿ್ಸಣೆ: ರತ್ತ ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿಗೆ ಸ  ಬಿಡುುದಕಿೆಿಂತ್ ಭುಿಂಚೆ ಸಹಖ  

ಕಹಯಿ ಔಟಿುದ ಔ ಡಲೆೋ 0.25 ಗಹರಿಂ ಥೆೈಯೊೋಮಿಥಹಔ್ಮ್ 25 ಡಫ ಿ.ಜಿ. ಅಥಹ 0.5 ಮಿ.ಲ್ಲೋ 
ಇಮಿಡಹಕೆ ಿೋಪ್ಲರಡ್ 17.5 ಎಸ್.ಎಲ್ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

 ಭಹವಿನಲ್ಲಿ ಫ ದ್ಧ ಯೆ ೋಖದ ನಿ್ಸಣೆ: ರತ್ತ ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿಗೆ ಸ  ಬಿಡುುದಕಿೆಿಂತ್ ಭುಿಂಚೆ ಸಹಖ  

ಕಹಯಿ ಔಟಿುದ ಔ ಡಲೆೋ 1.0 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಸೆಕಹ್ಕೆ ೋನೆ ೋಜೆ ೋಲ್ 5 ಇ.ಸ್ಟ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

 ಸಣುಣ ನೆ ಣದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ ರತ್ತ ಸೆಕೆುೋರ್ ರದೆೋವದಲ್ಲಿ 10 ಮೊೋಸಔ ಫಲೆಖಳನುು ತ್ ಖು 
ಸಹಔಫೆೋಔು. ಈ ಫಲೆಖಳಲ್ಲಿ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ 1 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಮಿೋಥೆೈಲ್ ಮುಜಿನಹಲ್ ಭತ್ುು 1 

ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಮೆಲಹಥಿಮಹನ್ 50 ಇ.ಸ್ಟ ಅಥಹ 1 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಡೆೈಕೆ ಿೋಯೆ ೋಹಸ್ ಫೆಯೆಸ್ಟದ ದಹರಣ 

ಫಳಷಫೆೋಔು. ರತ್ತ ಫಲೆಗೆ 100 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ದಹರಣ ಉಯೊೋಗಿಷಫೆೋಔು. 

 

ೆೋಯಲ ಸ ಬಿಡು 

 ಹಿಟುು ತ್ತಖಣೆ ನಿ್ಹಿಷಲು:  ಸ  ಬಿಡು ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡಖಳಿಗೆ 1.7 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಡೆೈಮಿಥೆ ೋಯೆಟ್ 
30 ಇ.ಸ್ಟ. ರತ್ತ ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಭಹಡಫೆೋಔು. 

 ೆೋಯಲ ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಲಗುಪೋಶಕಹಿಂವದ ಕೆ ಯತ್ೆ ನಿ್ಸಣೆಗಹಗಿ ಷಿಂಭೃದ್ಧಿ ಲಗುಪೋಶಕಹಿಂವದ 
ಮಿವರಣನುು 2.5 ಗಹರಿಂ ರತ್ತ ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಭಹಡಫೆೋಔು. 

 ೆೋಯಲ ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಜ್ಿಂತ್ುಸುಳುವಿನ ನಿ್ಸಣೆಗಹಗಿ ೆೋಯಲ ಗಿಡದ ಷುತ್ುಲು ಚಿಂಡು ಸ  
ಗಿಡಖಳನುು ಫೆಳೆಷಫೆೋಔು. 

 

 

ದಹಳಿಿಂಫೆ ಕಹಯಿ ಬಿಡು  
ಸಿಂತ್ 

 ಕಿೋಟ ನಿ್ಸಣೆ: ಯಷಹಿೋಯು ಕಿೋಟಖಳಹದ ಥಿರ್ನುಶಿ ಸಹಖ  ಸೆೋನಿನ್ ನಿ್ಸಣೆಗೆ: ರತ್ತ 
ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ 0.3 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಇಮಿಡಹಕೆ ಿೋಪ್ಲರಡ್ ಅಥಹ 0.25 ಮಿ.ಲ್ಲೋ  ಡೆೈಮೆಥಹಔ್ಮ್ ಫೆಯೆಸ್ಟ 
ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

 ದುಿಂಡಹಣು ಯೆ ೋಖನುು ನಿ್ಹಿಷಲು ಷೆೆಪುಮೆೈಸ್ಟನ್ ಷಲ ಟ್ 0.5 ಗಹರಿಂ + ಕಹರ್ 

ಆಕಿಿಕೆ ೋಯೆೈಡ್ 2.0 ಗಹರ0 ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಭಹಡಫೆೋಔು. 

 ದಹಳಿಿಂಫೆಮಲ್ಲಿ, ಅಲಷಿಂಧಿ, ಷೌತ್ೆಕಹಯಿ, ಸುಯುಳಿ, ಈಯುಳಿಳಮಿಂತ್ಸ ಅಿಂತ್ಯ ಫೆಳೆಖಳನುು 5-6 
ಶ್ಖಳಯೆಗೆ  ಫೆಳೆಮಫಸುದು. 

 

ವು ಷೇಂಗ   ನ  

ಕೆ ೋಳಿ 
 

 ತ್ಹಭಹನ ಸೆಚಹುಖುತ್ತುದುು, ಕೆ ೋಳಿ ಭರಿಖಳಿಗೆ ನಿಮಮಿತ್ಹಗಿ ನಿೋಯನುು ಕೆ ಡಫೆೋಔು. 
 ನೆ ಣ ಭಿೋತ್ತಮನುು ತ್ಪ್ಲಿಷಲು ಕೆ ೋಳಿ ಔಷನುು ಣಗಿಷಫೆೋಔು 

 



 

 ೆೈಜಿ್ನ್ ಡಿಹಭ್ರ್ ನಿೋಡಫೆೋಔು 
ಸಹಲು 

ಔಯೆಮು 

ಯಹಷುಖಳು 
(ಆಔಳು ಭತ್ುು 

ಎಮೆಮ) 

  ತ್ಹಭಹನ ಸೆಚಹುಖುತ್ತುದುು  ದನಔಯುಖಳನುು ನೆಯಳಿನಲ್ಲಿ ಔಟುಫೆೋಔು ಭತ್ುು ಆಗಹಗೆ ನಿೋಯನುು 
ಔುಡಿಷಫೆಔು  

 ಸಸ್ಟಯು ಮೆೋನುು ಯಷ ಮೆೋಹಗಿ ಷಿಂಖರಹಿಸ್ಟಕೆ ಿಂಡಯೆ ಸಸ್ಟಯು ಮೆೋು ಸ್ಟಖದೆ ಇದಹುಖ ಅದನುು 
ಮೆೋಯಿಸ್ಟ ಅಿಂದಯೆ, ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲುಿ ಔ ಡ ಸೆಚಿುನ ಸಹಲ್ಲನ ಉತ್ಹಿದನೆ ಡೆದು ಲಹಬ ಸೆಚಿುಷಫಸುದು. 

 ವೆಡ್ ಖಳಲ್ಲಿ ಗಹಳಿಮ ಭುಔು ರಷಯಣಕಹೆಗಿ ಷರಿಮಹದ ಹತ್ಹಯಣನುು ನಿ್ಹಿಷಫೆೋಔು. 
 ಬ  ಸಗ ಯಲ್ಲಲ ಎಯಮಗಳನುನ ಹ  ೇಂಡ್ದಲ್ಲಲ ಈಜಹಡ್ಲು ಬಡ್ುುದರೇಂದ ಬಸಲ್ಲನ್ ತಹ 

ಕಡಿಯಯಹರ್ಗ ಷೇಂತಹನ   ತತಿ ಸಹಮಥಯಾ ಹ ಚಿಚಷುುದಲಲದ , ಕರಮವಹರ್ಗ ಬ ದ ಗ  ಬರಲು 
ಷಹಹಯಕಹರಯಹಗುತತದ  

 

 

 

ಉತತರ ಣ ಲಯ 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ವಿಜ್ಯುರ ಜಿಲ ಲಗ  
 

ಫೆಳ  ೆ ಫೆಳ  ೆಸಿಂತ್ 
ಷಿಂಬನಿೋಮ 

ಕಿೋಟ/ಯೆ ೋಖ/ಕೆ ಯತ್ೆ 
ನಿ್ಸಣೆ 

ಔಫುಬ  

 ಔಟಹವಿಗೆ ಫಿಂದ್ಧಯು  ಔಫಬನುು ಔಟಹು ಭಹಡಿ 

ಕಹಖಹ್ನೆಗೆ ಷಹಗಿಷಫೆೋಔು. ನಿಂತ್ಯ ಉದುಹಗಿ 

ಉಳಿದ ಕೆ ೋಲ್ಲಖಳನುು ಸರಿತ್ಹದ ಕೆ ಮುದ್ಧಿಂದ 

ನೆಲಕೆೆ ಷಭನಹಗಿ ಔತ್ುರಿಷಫೆೋಔು. ಇದರಿಿಂದ ಮೊಳಕೆ 
ಷಭನಹಗಿ ಫಯುದು ಭತ್ು ಫೆೋಯುಖಳು ಆಳಕೆೆ ಸೆ ೋಗಿ 

ಪೋಶಕಹಿಂವ ಭತ್ುು ನಿೋಯನುು ಹಿೋರಿಕೆ ಳಳಲು 
ಷಸಹಮಹಖುುದು. ಯದ್ಧಮನುು ಷುಡಫಹಯದು. 
ಅದನುು ಷಹಲುಖಳ ಭಧಯದಲ್ಲ ಿಸಹಕಿ ಅದಯ ಮೆೋಲೆ 
ರತ್ತ ಎಔಯೆಗೆ 20 ಕಿ.ಗಹರಿಂ. ಮ ರಿಮಹ ಭತ್ುು 20 

ಕಿ.ಗಹರಿಂ ಷ ಯ ಪಹಷೆ ೋಟ ಗೆ ಫಬಯನುು ಸಯಡಿ 

ಅದಯ ಮೆೋಲೆ 2.5 ಕಿ.ಗಹರ. ಯದ್ಧ ಔಳಿಷು ಷ ಕ್ಷಹಣು 
ಜಿೋವಿಖಳನುು ಷಖಣ ಔಲಸ್ಟದ ಯಹಡಿಮಲ್ಲಿ ಫೆಯೆಸ್ಟ  

ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. ಇದರಿಿಂದ ಯದ್ಧಮು ಫೆೋಖ 

ಔಳಿಮುುದು.   

ವೆೋಿಂಗಹ 
ಫೆಳೆಣಿಗೆ 
ಸಿಂತ್/ಕಹಯಿ 

ಕಹಯಿ ಕೆ ಯಔ ಕಿವನಹಲಹ ಸ್ 2 ಮಿಲ್ಲ ರತ್ತೋ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿಫೆಯೆಸ್ಟ 

ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 



 

ಔಟುು ಸಿಂತ್ 

ವೆೋಿಂಗಹ 

ಫೆಳೆಣಿಗೆ 
ಸಿಂತ್/ಕಹಯಿ 

ಔಟುು ಸಿಂತ್ 

ಷುಯಳಿ ೂಚಿ ಷುಯಳಿ ೂಚಿಮ ನಿ್ಸಣೆಗೆ  ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ 
ಪರೋಪೆನೆ ೋಪಹಸ್ @ 2.ಮಿಲ್ಲ ಕಿೋಟನಹವಔಖಳನುು 
ಸ್ಟಿಂಡಿಷು ಭ ಲಔ  

 

ಷ ಮFಕಹಿಂತ್ತ 

ಸ ಹಡು 

ಸಿಂತ್ / ಕಹಯಿ 

ಔಟುು ಸಿಂತ್ 

ಎಲೆ ತ್ತನುು ಕಿೋಟ ಎಲೆ ತ್ತನುು ಕಿೋಟದ ನಿ್ಸಣೆಗೆ 
ಲಹಯಭಹಡಸ್ಟಸೆಲೆ ೋಥಿರನ್ @ 0.5 ಮಿಲ್ಲ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ 

ನಿೋರಿಗೆ ಸ್ಟಿಂಡಿಸ್ಟ. 

 

ತ್ೆ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಫೆಳೆಖಳು: 

ಫದನೆ 
 

 

ಕಹಯಿ ಕೆ ಯಔ ಫದನೆಮಲ್ಲ ಿಕಹಯಿ ಕೆ ಯಔ ನಿಮಿಂತ್ತರಷಲು ಷೆ ೋಿಂಕಿತ್ 

ಯೆಿಂಫೆಖಳನುು ಭತ್ುು ಭರಿಸುಳುಖಳನುು ತ್ೆಗೆದು ಷುಟುು 
ಸಹಕಿ. ಫೆಳೆಗೆ ಕಿವನಹಲಹ ಸ್ 2 ಮಿಲ್ಲ ರತ್ತೋ ಲ್ಲೋಟರ್ 

ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 15 ದ್ಧನಖಳ 

ಭಧಯಿಂತ್ಯದಲ್ಲ ಿುನಯಹತ್ತ್ಸ್ಟ 

 

ದಹರಕ್ಷಿ 

 

 

ಹಿಟುು ತ್ತಖಣೆ ಹಿಟುು ತ್ತಖಣೆ ಕಿೋಟದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ, ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ 

ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ2 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಡಿಡಿವಿಪ್ಲ + 5 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಮಿೋನಿನ 

ಎಣೆಣ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಷಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

 

ಯಷ ಹಿೋಯು 

ಕಿೋಟಖಳು 
ಯಷ ಹಿೋಯು ಕಿೋಟದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ, ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ 

ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ25 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಇಮಿಡಹಕೆ ಿೋಪ್ಲರಡ್ ಅಥಹ 

0.25 ಗಹರಿಂ ಅಸ್ಟಟಭಹಪ್ಲರಡ್ ಅಥಹ 0.2 ಗಹರಿಂ. 

ಥೆೈಯೊೋಮಿಥಹಕಹ್ಮ್ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಷಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

 

ಕಹಿಂಡ ಕೆ ಯಔ ಕಹಿಂಡ ಕೆ ಯಔದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ, ಫೆಳಕಿನ 

ಫಲೆಖಳನುು ಸಹಕಿ, ತ್ಿಂಖಖಳನುು ಆಔಷಿ್ಸ್ಟ 

ಕೆ ಲಿಫೆೋಔು. ರತ್ತ ವತ್ 8 ಯ ಡಿಡಿವಿಪ್ಲ ಮನುು 
ಕಹಿಂಡದಲ್ಲ ಿಸ್ಟರಿಿಂಜ್ಭ ಲಔ ಷೆೋರಿಷಫೆೋಔು. 

ನಿಿಂಫೆ 
 

 

ಯಷ ಹಿೋಯು ಕಿೋಟ ಯಷ ಹಿೋಯು ಕಿೋಟದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ 

ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ0.3 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಇಮಿಡಹಕೆ ಿೋರಡ್ ಫೆಯೆಸ್ಟ 

ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು.   

  

ಷುಯಳಿೂಚಿ ಲ್ಲಿಂಫೆಮಲ್ಲ ಿಷುಯಳಿೂಚಿ ಕಿೋಟದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ 

ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ0.3 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಇಿಂಡಹಕಿ್ಕಹಫ್ 

ಅಥಹ 0.2 ಗಹರಿಂ ಇಭಹಮೆಕಿುನ ಫೆಿಂಜೆ ಯೆಟ್  

ರತ್ತೋ ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು.  
 



 

  

ಅಿಂಟುಯೆ ೋಖ ಸಹಖ  

ಷೆ ಯಖು ಯೆ ೋಖ 

ಲ್ಲಿಂಫೆಮಲ್ಲ ಿಅಿಂಟುಯೆ ೋಖ ಸಹಖ  ಷೆ ಯಖು ಯೆ ೋಖದ 

ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ ರತ್ತ ಲ್ಲೋರಿನಲ್ಲಿ 4 ಗಹರಿಂ 

ರಿಡೆ ೋಮೊಲ್ ಗೆ ೋಲಡ + 3 ಗಹರಿಂ ಫಿೂಟಹಔ್ + 50 

ಗಹೆರಿಂ ಸುಯಭಿಂಜ್ ಫೆಯೆಸ್ಟ ತ್ಮಹರಿದ ಷರಿಮನುು 
ಅಿಂಟುಷೆ ೋಯು ಜಹಖದಲ್ಲ ಿಲೆೋಪ್ಲಷಫೆೋಔು ಸಹಖ  

ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ5 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. 

ಸೆಕಹ್ಕೆ ೋನೆ ೋಜೆ ೋಲ ಫೆಯೆಸ್ಟದ ದಹರಣನುು ರತ್ತ 

ಗಿಡದ ಫುಡಕೆೆ 2-3 ಲ್ಲೋಟರಿನಶುು ಷುರಿಮಫೆೋಔು. 

  

ಔಜಿ ಿಯೆ ೋಖ ಔಜಿ ಿಯೆ ೋಖದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ, ಯೆ ೋಖ ತ್ಖುಲ್ಲದ 

ಬಹಖಖಳನುು ಔತ್ುರಿಸ್ಟದ ಮೆೋಲೆ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿಗೆ 3 

ಗಹರಿಂ ತ್ಹಭರದ ಆಕಿ್ಕೆ ಿೋಯೆೈಡ  ಅಥಹ ವೆೋ. 1 

ಫೆ ೋಡೆ ೋ್ ಮಿವರಣನುು ಅಥಹ 300 ಪ್ಲ.ಎಮ್ 

ಷೆೆಪುಮೆೈಸ್ಟನ್ (3 ಗಹರಿಂ ರತ್ತ 10 ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿಗೆ) 
ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

ಭಹು  

 ಸ ು ಬಿಡುುದಕೆೆ ಮೊದಲು ಸಹಖ  ಕಹಯಿ ಔಟಿುದ 

ಔ ಡಲೆೋ ಜಿಖುಸುಳು ಭತ್ುು ಫ ದುಯೆ ೋಖದ 

ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ, ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ2 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. 

ಮೆಲಹಥಿಮಹನ್ ಸಹಖ  3 ಗಹರಿಂ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿಔಯಖು 

ಖಿಂಧಔ ಅಥಹ 2 ಗಹರಿಂ ಕಹಫ್ನ್ ಡೆಜಿಮ್ ಫೆಯೆಸ್ಟ 

ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು.  ಅವಯವಿದುಲ್ಲಿ ಇದೆೋ 

ಸ್ಟಿಂಯಣೆಮನುು 15 ದ್ಧನಕೆ ೆಮೆಮ ುನಯಹತ್ತ್ಸ್ಟ. 

 

ಈಯುಳಿಳ  

 ಈಯುಳಿಳಮಲ್ಲಿ ಥಿರ್ ಕಿೋಟದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ, ರತ್ತ 

ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ0.25  ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಅಸ್ಟಟಭಹಪ್ಲರಡ + 1 

ಗಹರಿಂ ಫೆ ೋಯಹನ್ + 1 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. 

ಸೆಕಹ್ಕೆ ೋನೆ ೋಜೆ ೋಲ್  ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 
ಈಯುಳಿಳಮಲ್ಲಿ ಖಡೆಡಕೆ ಳ  ೆಯೆ ೋಖದ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ, 

ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ3 ಗಹರಿಂ ಷಹಪ ಫೆಯೆಸ್ಟ 

ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 



 

ದಹಳಿಿಂಫೆ  

ಸಣುಣ ಕೆ ಳ  ೆ

ಯೆ ೋಖ/ಷೆ ಯಖು 
ಯೆ ೋಖ 

ಕೆ ಳ  ೆಯೆ ೋಖನುು ನಿ್ಹಿಷಲು, ಫೆಳೆಗೆ 
ಷೆೆಪುಮೆೈಸ್ಟನ್ ಷಲೆ ೋಟ್ 0.5 ಗಹರಿಂ + ಕಹರ್ ಆಕಿ್-
ಕೆ ಿೋಯೆೈಡ್ @ 2 ಗಹರಿಂ. ಿಂದು ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲ.ಿ 

ಷ ಷಣಗಮ ಪೋಶಕಹಿಂವಖಳ ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ನಿಂತ್ಯ, 1 ಗಹರಿಂ. 

ಜಿಿಂಕ್ ಷಲೆ ೋಟ್ + 1 ಗಹರಿಂ. ಮೆಗಿುೋಸ್ಟಮಮ್ ಷಲೆ ೋಟ್ 

+ 1 ಗಹರಿಂ. ಫಯಹಕ್್ + 1 ಗಹರಿಂ. ಕಹಯಲ್ಲ್ಮಿಂ ಿಂದು 
ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿಔಯಖುತ್ುದೆ. 

  

ದುಿಂಡಹಣು 
ಅಿಂಖಭಹರಿ ಯೆ ೋಖ/ 

ಔಜಿ ಿಯೆ ೋಖ 

ಆಿಂಥಹರಕೆ ುೋಸ್ ಅನುು ನಿ್ಹಿಷಲು 2 ಗಹರಿಂ 

ಕೆ ಿೋಯೆ ೋಥಲೆ ೋನಿಲ್ ಅಥಹ 1 ಮಿಲ್ಲ 

ಡೆೈಪೆನೆ ೆನೆ ಜೆ ೋಲ್ ಅನುು ಿಂದು ಲ್ಲೋಟರ್ 

ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿಸ್ಟಿಂಡಿಸ್ಟ. 

  

ಯಷ ಹಿೋಯು 

ಕಿೋಟಖಳು 
ದಹಳಿಿಂಫೆಮಲ್ಲಿ ಯಷ ಹಿೋಯು ಕಿೋಟಖಳನುು 
ನಿ್ಹಿಷಲು, 0.3 ಮಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಹಕೆ ಿೋಪ್ಲರಡ್ ಅಥಹ 

0.25 ಮಿಲ್ಲ + ಥಮಹಮೆಥಹಔ್ಮ್ ಅನುು ಿಂದು 
ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿಸ್ಟಿಂಡಿಸ್ಟ. 

 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ಖದಖ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಖದಖ   f¯ÉèUÁV ºÀªÁªÀiÁ£À DzsÁjvÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ   ¢£ÁAPÀ : 09-05-2023 
 

ಖದಖÀzÀ°è, ¢£ÁAPÀ 06/05/2023 jAzÀ 09/05/2023 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÀÄ 
 zÁR® DzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀiÁ»w 
 

ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt 0.0 «Ä.«ÄÃ. ¨É¼ÀV£À DzÀæðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àæw±ÀvÀ 58 jAzÀ 80 

ºÀUÀ°£À GµÁÚA±À 
34.00 ¸É ¢AzÀ 36.20 
¸É ªÀÄzsÁå£ÀÀízÀ DzÀæðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥Àæw±ÀvÀ 58 jAzÀ 80 

gÁwæAiÀÄ GµÁÚA±À 
21.60 ¸É. ¢AzÀ 22.60 
¸É 

UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ ¥Àæw WÀAmÉUÉ 10 Q. «ÄÃ. 

ªÉÆÃqÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt 4-6 DPÁÖ    
 

ಖದಖ f¯ÉèUÁV ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¢£ÀUÀ½UÉÀ, ¨sÁgÀvÀ ºÀªÁªÀiÁ£À «¨sÁUÀªÀÅ ¤ÃrzÀ ªÀÄzsÀåªÀiÁªÀ¢ü ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆììZÀ£É 

  ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 
¢£ÁAPÀ 

ªÉÄÃ 10 ªÉÄÃ 11 ªÉÄÃ 12 ªÉÄÃ 13 ªÉÄÃ 14 
ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt  («Ä.«ÄÃ.) 7 5 1 1 1 
ºÀUÀ°£À GµÁÚA±À (0¸É.) 35 36 36 36 36 
gÁwæAiÀÄ GµÁÚA±À (0¸É.) 23 22 22 22 22 
¨É¼ÀV£À DzÀæðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt (%) 80 80 80 78 78 
ªÀÄzsÁå£ÀízÀ DzÀæðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt (%) 78 78 78 76 76 



 

UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Q.«ÄÃ./WÀA.) 5 6 7 8 8 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ (rVæ) 289 252 250 249 253 
ªÉÆÃqÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ( DPÁÖ) 4 5 5 5 5 
ªÀÄzsÀåªÀiÁªÀ¢ü ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆììZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À : ¨sÁgÀvÀ ºÀªÁªÀiÁ£À «¨sÁUÀªÀÅ ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¢£ÀUÀ½UÉ ¤ÃrzÀ 

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ಬಹಖವ: ಮೊೋಡ ªÁvÁªÀgÀt EzÀÄÝ ಸಖುಯಹದ ಭಳ  ೆಆಖು  ಷಹದಯತ್ೆ ಇದೆ. ºÀUÀ°£À GµÁÚA±À 35.0-
36.00 ¸É. gÁwæAiÀÄ GµÁÚA±À ¸ÀgÁ¸Àj 22.0-23.00 ¸É ¨É¼ÀV£À DzÀæðvÉ ¥Àæw±ÀvÀ 78 jAzÀ 80 ªÀÄzsÁå£ÀízÀ DzÀæðvÉ ¥Àæw±ÀvÀ 
76-78 ªÀgÉUÉ EgÀÄªÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É EzÉ.    

  
ºÀªÁªÀiÁ£À DzsÁjvÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ಫಹಖಲಕೆ ೋಟೆ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಫಹಖಲಕೆ ೋಟೆ ಜಿಲೆಿಗಹಗಿ ಬಹಯತ್ ಸಹಭಹನ ವಿಬಹಖು ನಿೋಡಿದ ಸಹಭಹನ ಭುನ ್ೂಚನೆ ಭುಿಂದ್ಧನ ಐದು ದ್ಧನಖಳಿಗೆ 8.30 IST 

ಯೆಗೆ ಭಹನಯಹಗಿಯುತ್ುದೆ 
 

ಸಹಭಹನದ ಅಿಂವಖಳು ದ್ಧನಹಿಂಔ 

ªÉÄÃ 10 ªÉÄÃ 11 ªÉÄÃ 12 ªÉÄÃ 13 ªÉÄÃ 14 

ಭಳೆಮ ರಭಹಣ (ಮಿ.ಮಿೋ.) 6 5 0 0 0 

ಸಖಲ್ಲನ ಉಶಹಣಿಂವ (0ಷೆ.) 31 32 32 32 32 

ಯಹತ್ತರಮ ಉಶಹಣಿಂವ (0ಷೆ.) 17 16 16 16 16 

ಫೆಳಗಿನ ಆದರ್ತ್ೆಮ (%) 83 81 81 81 81 

ಭಧಹಯನಹದ ಆದರ್ತ್ೆಮ (%) 65 63 63 63 63 

ಗಹಳಿಮ ೆೋಖ (ಕಿ.ಮಿೋ./ಗಿಂ.) 2 3 4 5 5 

ಗಹಳಿಮ ದ್ಧಔುೆ (ಡಿಗಿರ) 281 292 248 270 297 

ªÉÆÃಡದ ರಭಹಣ ( ಆಕಹು) 3 3 3 3 3 

 

 

ಸಹಭಹನ ಭುನ ್ಚನೆಮ ಷಹಯಹಿಂವ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ಬಹಯತ್ ಸಹಭಹನ ವಿಬಹಖು ನಿೋಡಿದ ಭುನ ್ಚನೆಮಿಂತ್ೆ ಭುಿಂದ್ಧನ ಐದು ದ್ಧನಖಳಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿ ಸಖುಯ ಭಳೆಮ 

ನಿೋರಿಕ್ಷೆಯಿದುು, ಭುಿಂದ್ಧನ 5 ದ್ಧನಖಳಲ್ಲ ಿವುಬರ ಆಕಹವದ್ಧಿಂದ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಮೊೋಡ ಔವಿದ ಹತ್ಹಯಣವಿಯಲ್ಲದೆ. ಭತ್ುು ಸಖಲ್ಲನ 

ಉಶಹಣಿಂವ ಷಯಹಷರಿ 31.0 ಷೆ. ರಿಿಂದ 32.0 ಷೆ. ಯಹತ್ತರಮ ಉಶಹಣಿಂವ ಷಯಹಷರಿ 16.0 ಷೆ. ರಿಿಂದ 17.0 ಷೆ. ಫೆಳಗಿನ ಆದರತ್ೆ 
ರತ್ತವತ್ 81 ರಿಿಂದ 83 ಭಧಹಯನಹದ ಆದರತ್ೆ ರತ್ತವತ್ 63  ರಿಿಂದ 65 ಯೆಗೆ ಇಯು ಭುನ ್ಚನೆ ಇದೆ. 

ಫೆಳ  ೆಔಟಹು : ಬಹಯತ್ ಸಹಭಹನ ವಿಬಹಖು ಭುಿಂದ್ಧನ ಐದು ದ್ಧನಖಳಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಭುನ ್ಚನೆಮಿಂತ್ೆ ಬಹಖವಃ 
ಮೊೋಡ ಇದುು ಮೊದಲ ಭ ಯು ದ್ಧನಖಳು ಭಳ  ೆಆಖು ಷಹಧಯತ್ೆ ಇಲ.ಿ ನಹಲೆನೆ ದ್ಧನ ಸಖುಯ ರಭಹಣದ ಭಳ  ೆಆಖು  

ಷಹದಯತ್ೆ ಇದೆ. ಉಶಣ ಣ ಸಹಭಹನ ಭುಿಂದುಯೆಮುುದು.  ಜೆ ೋಳ, ಔುಷುಫೆ, ಗೆ ೋದ್ಧ ವೆೋಿಂಗಹ ಫೆಳೆಖಳ ಔಟಹು 
ಭಹಡಿ, ಯಹಸ್ಟ ಭಹಡಿ, ಕಹಳನುು ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚೆನಹುಗಿ ಣಗಿಸ್ಟ ಷಿಂಖರಹಿಸ್ಟ ಇಡಫೆೋಔು. ಔಟಹವಿನ ನಿಂತ್ಯ ಫೆಳೆಮ 

ಉಳಿಕೆಖಳನುು ಸಸಸಸಸಸಸಸ. ಸಸಸಸಸಸಸ ಸಸಸಸಸಸ ಸಸಸಸ ಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸಸ ಸಸಸಸಸ  

 



 

 

 

 

ಸಹಭಹನ ಆಧಹರಿತ್ ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು 
 

ಬಹಯತ್ ಸಹಭಹನ ವಿಬಹಖು ನಿೋಡಿದ ಭುನ ್ಚನೆಮಿಂತ್ೆ ಭುಿಂದ್ಧನ ಐದು ದ್ಧನಖಳಲ್ಲ ಿಜಿಲೆಿಮಲ್ಲ ಿಸಖುಯ ಭಳೆಮ ನಿೋರಿಕ್ಷೆಯಿದುು, 
ವುಬರ ಆಕಹವದ್ಧಿಂದ ಅಲಿಲ್ಲ ಿಮೊೋಡ ಔವಿದ ಹತ್ಹಯಣ ಇಯುತ್ುದೆ. 
ಭಹಗಿ ಉಳುಮೆಗಿಿಂತ್ ಮೊದಲು ಪೋಶಕಹಿಂವಖಳ ರಿೋಕ್ಷೆಗಹಗಿ ಭಣಿಣನ ಭಹದರಿಖಳನುು ತ್ೆಗೆದು ಭಣುಣರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಷಮಿೋದ 

ಯೆೈತ್ಷಿಂಔ್ ಕೆೋಿಂದರ ಅಥಹ ಔೃಷಿ ವಿಜ್ಞಹನ ಕೆೋಿಂದರಕೆೆ ಔಳುಹಿಷಫೆೋಔು. 
ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿಭಹಗಿ ಉಳುಮೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಬ ಮಿಮಲ್ಲಿಯು ಕಿೋಟದ ಮೊಟೆುಖಳು, ಕೆ ೋವಖಳು ಬ ಮಿಮ ಮೆೋಲೆ ಫಿಂದು ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನ 

ರಕಯತ್ೆಗೆ ಸಹಖ  ನೆೈಷಗಿ್ಔ ವತ್ುರಖಳಿಗೆ ಆಸಹಯಹಖುತ್ುೆ. ಭತ್ುು ಔಳೆಮ ಬಿೋಜ್ಖಳು ಆಳಕೆೆ ಸೆ ೋಖುುದರಿಿಂದ ಔಳ  ೆಬಿೋಜ್ಖಳ 

ಮೊಳಕೆ ರಭಹಣ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತ್ುದೆ. 
ವೆೋಿಂಗಹ ಫೆಳೆಮನುು ಔಟಹು ಭಹಡಿದ ನಿಂತ್ಯ ಕಹಳುಖಳನುು ಚೆನಹುಗಿ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲ ಿಣಗಿಸ್ಟ ಷುಯಕ್ಷಿತ್ ಷಥಳದಲ್ಲ ಿವೆೋಕಯಣೆ 
ಭಹಡಿಟುುಕೆ ಳಳಫೆೋಔು.  
ಷಿಂೂಣ್ ಫಲ್ಲತ್ ಖಟಿುಮಹದ ಸಳದ್ಧ ಮಿಶಿರತ್ ಸಸ್ಟಯು ಫಣಣದ ಭಹವಿನ ಕಹಯಿಖಳನುುಫೆಳಗಿನ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಔಟಹು ಭಹಡಫೆೋಔು. 
 ಫದುಖಳ ದುಯಸ್ಟಥ ಸಹಖ  ಚೌಔುಭಡಿಖಳ ಯಚನೆ ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿಫಯು ಸ್ಟಡುಫು ಯೆ ೋಖದ ವಿಯುದು ಔುರಿ ಭತ್ುು ಆಡುಖಳಿಗೆ ಲಸ್ಟಕೆಮನುು ಸಹಕಿಷಫೆೋಔು. 
ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿತ್ಯಕಹರಿ ಫೆಳೆಮುತ್ತುದುಯೆ, ಗಿಡಖಳ ಕಹಿಂಡದ ಷುತ್ು ಔಣಿಕೆ/ಸೆ ಟುು ಸಯಡಿ, ಇದರಿಿಂದ ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿಬ ಮಿಮ ತ್ೆೋಹಿಂವ 

ಕಹಹಡಿಕೆ ಳಳಫಸುದು. 
ಎಯೆಸುಳು ಗೆ ಫಬಯದ ತ್ೆ ಟಿುಖಳಲ್ಲ ಿಸೆಚಿುನ ರಭಹಣದ ನಿೋಯು ಆವಿಮಹಗಿ ಸೆ ೋಖದಿಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಿಳ ಷರಿಮಹದ ತ್ೆೋಹಿಂವನುು (60 

%) ಕಹಹಡಿಕೆ ಳಿಳ. 
ತ್ಹಭಹನ ಏಯುತ್ತುಯುುದುರಿಿಂದ ಭಹವಿನ ಗಿಡಖಳ ಷುತ್ು ಫೆಳ  ೆದಿಂಟು ಭತ್ುು ಯದ್ಧಮ ಸೆ ದ್ಧಕೆ ಸಹಔುುದರಿಿಂದ ಭಣಿಣನ 

ತ್ೆೋಹಿಂವನುು ಕಹಹಡಫಸುದು ಸಹಖ  ಕಹಯಿ ಉದುಯುುದನುು ತ್ಡೆಮಫಸುದು. 
ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮ ತ್ತಿಂಖಳುಖಳಲ್ಲ ಿಔಬಿಬಗೆ ವೆೋ 2.5 ಮ ರಿಮಹ ಅಥಹ ವೆೋ.2.5 ಭುಯಯೆೋಟ್  ಆಫ್  ಪೋಟಹಯಷ್  ಅನುು ರತ್ತೋ 15 

ದ್ಧನಕೆ ೆಮೆಮಎಲೆಖಳ ಮೆೋಲೆ ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಭಹಡಫೆೋಔು.  
 

ಔನಹ್ಟಔಕೆೆ ಮೊೋಕಹ ಚಿಂಡಭಹಯುತ್ 

ಬಹಯತ್ತೋಮ ಸಹಭಹನ ಇಲಹಖೆಮ ಭ ನ ್ಚನೆಮ ರಕಹಯ ಫಿಂಗಹಳಕೆ ಲ್ಲಿಮಲ್ಲ ಿಉಿಂಟಹಗಿಯು ಹಮುಬಹಯ ಔುಸ್ಟತ್ು 
ಭಿಂಖಳಹಯ (ಮೆೋ 9) ಯಿಂದು ಚಿಂಡಭಹಯುತ್ಹಗಿ ಯ ುಗೆ ಳುಳ ಷಹಧಯತ್ೆ ಇಯುತ್ುದೆ. ಇದು ಈ ಶ್ದ ಮೊದಲ ಷೆೈಕೆ ಿೋನ್  

ಆಗಿದ ು ಇದಕೆೆೋ ಮೊೋಕಹ ಎಿಂದು ಸೆಷರಿಡಲಹಗಿದೆ. ಈ ಷೆೈಕೆ ಿೋನ್  ನ ರಬಹದ್ಧಿಂದ ಫಹಖಲಕೆ ೋಟೆ ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲ ಿಭುಿಂದ್ಧನ ಭ ನಹ್ಲುೆ 
ದ್ಧನಖಳ ಕಹಲ ಮೊೋಡ ಔವಿದ ಹತ್ಹಯಣದೆ ಿಂದ್ಧಗೆ ಸಖುಯ ಭಳೆಮಹಖಲ್ಲದೆ. ಸಹಖ  ಗಹಳಿಮ ೆೋಖು ಖಿಂಟೆಗೆ 30 ರಿಿಂದ 40  ಕಿ.ಮಿೋ 

ಇಯಲ್ಲದೆ. 
ಔೃಷಿ-ಷಲಸೆಖಳು 
ಯೆೈತ್ಯು ಔಟಹು/ಯಹಶಿ ಭಹಡಿಯು ಆಸಹಯ ಧಹನಯಖಳನುು ಷುಯಕ್ಷಿತ್ ಷಥಳದಲ್ಲಿ ವೆೋಕಯಣೆ ಭಹಡಿಟುುಕೆ ಳಿಳ.  



 

ಔಫುಬ ಭತ್ುು ಫಹಳ  ೆಫೆಳೆಮು ಸೆಚಿುನ ಗಹಳಿಗೆ ಬಿೋಳದಿಂತ್ೆ ತ್ಡೆಮಲು ಫಹಳೆಮಲ್ಲಿ ಫಿಂಫ  ಅಥಹ ಯೆ ೋಪ್  ನ ಭ ಲಔ ಆಧಹಯ 

ನಿೋಡಫಸುದು ಸಹಖ  ಔಬಿಬನಲ್ಲ ಿಎಲೆಖಳನುು ಔಟುುುದಯ ಭ ಲಔ ಆಧಹಯ ನಿೋಡಫೆೋಔು.  
ತ್ೆ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಫೆಳೆಖಳಿಗೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಷಷಯ ಷಿಂಯಷಣಗಣಹ ಔರಭಖಳನುು ಭ ಿಂದುಡುುದು ಉತ್ುಭ. 

 

ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿಜಹನುಹಯು ಷಿಂಯಷಣಗಣಹ ಔರಭಖಳು 
• ಜಹನುಹಯುಖಳನುು ಫೆಳಿಗೆೆ ಭತ್ುು ಷಿಂಜೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಭಹತ್ರ ಸೆ ಯಖಡೆ ಮೆೋಮಲು ಬಿಡಫೆೋಔು. ದ್ಧನಕೆೆ ಎಯಡರಿಿಂದ 

ಭ ಯು ಫಹರಿ ವುದಿಹದ ನಿೋಯನುುಔುಡಿಷಫೆೋಔು. ಭಧಹಯಸುದ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಜಹನುಹಯುಖಳನುು ಕೆ ಟಿುಗೆಮಲ್ಲಿಔಟುಫೆೋಔು. 
• ಜಹನುಹಯುಖಳಿಗೆ ದ್ಧನದಲ್ಲ ಿಿಂದರಿಿಂದ ಎಯಡು ಷಹರಿ ಮೆೈ ತ್ೆ ಳೆಮಫೆೋಔು. ಸಹಖ  ಎಮೆಮಖಳಲ್ಲ ಿದೆೋಸದ ಉಶಣತ್ೆ ಕಹಹಡಲು 
ಗೆ ೋಣಿಚಿೋಲನುು ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿತ್ೆ ೋಯಿಸ್ಟ ಮೆೈಮೆೋಲೆ ಸಹಔಫೆೋಔು. 
• ದನದಕೆ ಟಿುಗೆಮ ಮೆೋಲಹಾಣಿಮ ಮೆೋಲೆ ಣಗಿದ ಸುಲುಿಅಥಹ ಭಯದ ಎಲೆಖಳನುು ಸಹಕಿ ನಿೋಯನುು ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 
• ಕೆ ೋಳಿಖಳಿಗೆ ಭಧಹಯಸುದ ಅಧಿಮಲ್ಲ ಿಔಡಿಮೆ ಗನ ಆಸಹಯ ಭತ್ುು ಸೆಚುು ಜಿೋಷತ್ವಖಳನುು ಸೆ ಿಂದ್ಧಯು ದರ ಆಸಹಯಖಳನುು 
ನಿೋಡಫೆೋಔು. 
• ಔಯು ಭತ್ುು ಔುರಿಖಳಿಗೆ ಷಹಔಶುು ರಭಹಣದಲ್ಲ ಿೌಷಿುಔ ಆಸಹಯ ಭತ್ುು ನಿೋಯನುು ಫೆಳಗೆ ೆಭತ್ುು ಷಹಮಿಂಕಹಲ ನಿೋಡಫೆೋಔು. 
• ನಿಜ್್ಲ್ಲಔಯಣಗೆ ಿಂಡ ಜಹನುಹಯುಖಳಿಗೆ ಉುಿ, ಅಡಿಗೆ ಷೆ ೋಡಹ, ಫೆಲ ಿಸಹಖ  ಲ್ಲಿಂಫೆಸಣಿಣನ ಯಷನುು ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿಮಿವರಣ 

ಭಹಡಿ ದ್ಧನದಲ್ಲ ಿಭ ಯರಿಿಂದ ನಹಲುೆ ಫಹರಿ ಔುಡಿಷಫೆೋಔು. 
• ಸೆಣುಣ ಯಹಷುಖಳು ಫೆೋದೆಗೆ ಫಿಂದಹಖ ಷಹಮಿಂಕಹಲ ಅಥಹ ಫೆಳಗಿನ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಔೃತ್ಔ ಖಬ್ಧಹಯಣೆ ಭಹಡಿಷಫೆೋಔು. 
• ತ್ಹಭಹನ ಸೆಚುುತ್ತುಯುುದರಿಿಂದ ಎಮೆಮಖಳನುು ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿಭಲಖಲು ಬಿೋಡಫೆೋಔು. 
• ಜಹನುಹಯುಖಳಿಗೆ ಷಹಧಯಹದಶುು ಹಿಿಂಡಿ, ಚುನಿು ಮಿವರಣಖಳನುು ಔಡಿಮೆ ರಭಹಣದಲ್ಲ ಿಕೆ ಡಫೆೋಔು. 
• ಕೆ ಟಿುಗೆಮ ಷುತ್ುಭುತ್ು ಸೆ ಲದ ಫದುುಖಳಲ್ಲ ಿಮೆೋವಿನ ಗಿಡಖಳನುು ಫೆಳೆಷುುದರಿಿಂದ ಜಹನುಹಯುಖಳಿಗೆ ತ್ಿಂಹದ 

ಹತ್ಹಯಣ ಸಹಖ  ೌಷಿುಔ ಸಸ್ಟಯು ಮೆೋು ಸ್ಟಖುತ್ುದೆ. 
 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು 
ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಫೆಳೆಖಳು   
 

ಔಫುಬ 

ವೆೋ. 2.5 ಮ ರಿಮಹ ಅಥಹ ವೆೋ. 2.5 ಭುಯರಿಯೆೋಟ್ ಆಫ್ ಪಟಹಯಷ್ ದಹರಣನುು ಫಯದ 

ಷಭಮದಲ್ಲ ಿ  ರತ್ತ 15-20 ದ್ಧನಕೆ ೆಮೆಮ ಎಲೆಖಳ ಮೆೋಲೆ ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಭಹಡಫೆೋಔು. 
ಗಹಳಿಮ ಯಬಷದ್ಧಿಂದ ಔಬಿಬನ ಗಿಡಖಳು ಬಿೋಳುುದನುು ತ್ಪ್ಲಿಷಲು ಔಬಿಬನ ಎಲೆಖಳನುು ಔಟುಫೆೋಔು, 
(ಹರಪ್ಲಿಂಗ್) ಇದರಿಿಂದ ಔಬಿಬನ ಗಿಡಖಳು ಉತ್ುಭಹಗಿ ನಿಲಲಿು ಷಹಧಯಹಖುತ್ುದೆ. 
ಸನಿ ನಿೋಯಹರಿಯೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಳ  ೆಫೆಳೆಮ ಅವೆೋಶಖಳನುು ಭಣಿಣನ ಮೆೋಲೆ ಸೆ ದ್ಧಕೆಮಹಗಿ 

ಸಯಡುುದರಿಿಂದ ನಿೋರಿನ ಷಿಂಯಷಣಗಣೆ ಭಹಡಫಸುದು. 
ಔುಳ  ೆಔಬಿಬನಲ್ಲ ಿಮೊಳಕೆ ಡೆಮುಹಖ (8 ರಿಿಂದ 35 ದ್ಧನಖಳಯೆಗೆ) ರತ್ತ 7 ದ್ಧನಕೆ ೆಮೆಮ ನಿೋಯು 
ಕೆ ಡಫೆೋಔು. 
ಔುಳ  ೆಔಬಿಬನಲ್ಲ ಿಫೆ ೋದು ಏರಿಷುುದರಿಿಂದ ಉತ್ುಭ ಇಳುರಿಮನುು ಡೆಮಫಸುದು. 
ನಹಟಿ ಭಹಡಿದ 50, 65, 80 ಭತ್ುು 95 ದ್ಧನಖಳಲ್ಲ ಿಅಿಂತ್ಯ ಫೆೋಷಹಮನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 



 

ಷಹಲು ಬಿಟುು ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲ ಿಯದ್ಧಮನುು ಸಹಔಫೆೋಔು ಸಹಖ  ಖಹಲ್ಲ ಇಯು ಷಹಲುಖಳಲ್ಲಿ ನಿೋಯು 
ಸಹಯಿಷಫೆೋಔು. 
ಸನಿ ನಿೋಯಹರಿಯೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಳ  ೆಫೆಳೆಮ ಅವೆೋಶಖಳನುು ಭಣಿಣನ ಮೆೋಲೆ ಸೆ ದ್ಧಕೆಮಹಗಿ 

ಸಯಡುುದರಿಿಂದ ನಿೋರಿನ ಷಿಂಯಷಣಗಣೆ ಭಹಡಫಸುದು. 
ಸರಿತ್ಹದ ಷಲ್ಲಕೆ ಅಥಹ ಕೆ ಮು (ಔುಡಗೆ ೋಲು) ದ್ಧಿಂದ ಔಫುಬ ಔಡಿದ ನಿಂತ್ಯ ಉಳಿದ್ಧಯು ಉದು 
ಕೆ ೋಲ್ಲಖಳನುು ನೆಲಷಭನಹಗಿ ಔತ್ುರಿಷಫೆೋಔು. ಇದರಿಿಂದ ಿಂದೆೋ ಷಭನಹದ ಮೊಳಕೆ ಫಯುತ್ುೆ. 
ಫೆೋಯುಖಳು ಆಳಹಗಿ ನೆಲದಲ್ಲ ಿಸಯಡಿ ಪೋಶಕಹಿಂವ ಭತ್ುು ನಿೋಯನುು ಹಿೋರಿಕೆ ಳುಳತ್ುೆ. 
ಉರಿಭಲ್ಲಿಗೆ ಔಳ  ೆನಿಮಿಂತ್ರ ಣಕಹೆ ಗಿ, ಷಹಲುಖಳಿಗೆ ಚೆನಹುಗಿ ಯದ್ಧ ಸೆ ದ್ಧಷಫೆೋಔು. ನಿಂತ್ಯ 1 ಕಿ.ಗಹರಿಂ 

2,4- ಡಿಷೆ ೋಡಿಮಿಂ  ಉಿ ನುು  500  ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ ಫೆಯೆಸ್ಟ  ಔಳೆಖಳ ಮೆೋಲೆ  ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು  
ಅಥಹ  ವೆೋ 20 ಯ ಮ ರಿಮಹ ದಹರಣನುು ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು.   

ವೆೋಿಂಗಹ 

ಭಹಗಿದ ವೆೋಿಂಗಹ ಫೆಳೆಮನುು ಫೆಳಿಗೆೆ ಭತ್ುು ಷಹಮಿಂಕಹಲದ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಔಟಹು ಭಹಡಫೆೋಔು. 
ಔಟಹು ಭಹಡಿದ ಕಹಳುಖಳನುು ಚೆನಹುಗಿ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲನಲ್ಲ ಿಣಗಿಸ್ಟ ಷ ಔು ಷಥಳದಲ್ಲ ಿವೆೋಕಯಣೆ 
ಭಹಡಿಟುುಕೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
ಫೆಳ  ೆಔಟಹು ಭಹಡಿದ ನಿಂತ್ಯ ಭಣಿಣನ ಪೋಶಕಹಿಂವಖಳ ರಿೋಕ್ಷೆ ಭಹಡಿಷಲು ಭಣಿಣನ 

ಭಹದರಿಖಳನುು ತ್ೆಗೆಮಫೆೋಔು, ನಿಂತ್ಯ ಭಹಗಿ ಉಳುಮೆಮನುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
 

 

ತ್ೆ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಫೆಳೆಖಳು   
 

ದಹರಕ್ಷಿ 

 

ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಚಹಟನಿಮ ನಿಂತ್ಯ ಸೆ ಷ ಎಲೆಖಳು ಚಿಖುಯಲು ಅವಯಔತ್ೆಗೆ ತ್ಔೆಶುು (7000-7500 

ಲ್ಲೋಟರ್/ಎಔಯೆಗೆ) ನಿೋಯನುು ದಗಿಷಫೆೋಔು. 
ಚಹಟನಿಮ ನಿಂತ್ಯ ಯೆ ೋಖ ಬಹದೆಮನುು ತ್ಡೆಮಲು ದಹರಕ್ಷಿ ತ್ೆ ೋಟಖಳಿಗೆ ವೆೋ 1 ಯ ಫೆ ೋಡೆ ೋ್ 

ದಹರಣನುುಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಳಫೆೋಔು.  
ಣಗಿದ ಔಷ-ಔಡಿಡ/ ಷಷಹಯವೆೋಶಖಳನುು ದಹರಕ್ಷಿ ತ್ೆ ೋಟಖಳ ಫದುಖಳ ಮೆೋಲೆ ಸೆ ದ್ಧಕೆಮಹಗಿ 

ಸಯಡುುದರಿಿಂದ ಭಣಿಣನ ತ್ೆೋಹಿಂವನುು ಯಕ್ಷಿಷಫಸುದು. 
ಇಳುರಿ ಡೆದ ನಿಂತ್ಯ ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಚಹಟನಿಮನುು ಭಹಡಫೆೋಔು. ಇದರಿಿಂದ ಭುಿಂದ್ಧನ ಫೆಳ  ೆಋತ್ುವಿನಲ್ಲ ಿ

ಫಳಿಳಖಳ ಎಲೆಖಳ ನಡುೆ ಷರಿಮಹದ ಆಸಹಯ ವಿತ್ಯಣೆಮಹಖುತ್ುದೆ, ಇದರಿಿಂದ ಉತ್ುಭ ಫಳಿಳಮ 

ಫೆಳಣಿಗೆಮಹಗಿ ಉತ್ುಭ ಇಳುರಿಮನುು ಡೆಮಫಸುದು. 
ಏಪ್ಲರಲ್ ಚಹಟನಿ ನಿಂತ್ಯ ಫಳಿಳಖಳಿಗೆ ಕಹಡು ಕಿೋಟ ಸಹಖ  ಯೆ ೋಖಖಳಿಿಂದ ಯಕ್ಷಿಷಲು 1.7 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. 

ಡೆೈಮಿೋಥೆ ೋಯೆೋಟ್ 30 ಇಸ್ಟ ಅನುು ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಸ್ಟರಿ. 

ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿಅಕಹಲ್ಲಔ ಭಳೆಮ ಕಹಯಣ ದಹರಕ್ಷಿಮಲ್ಲಿ ಫೆೋಸ್ಟಗೆ ಚಹಟನಿ ನಿಂತ್ಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಳ ಓಶಧ 

ಸ್ಟಿಂಯಣೆಮನುು ಸಹಭಹನ ಭ ನ ್ಚನೆಮನುು ಆಧರಿಸ್ಟ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡಯೆ ಉತ್ುಭ. 

 

 



 

 

 

 

 

ಮಧಯ ಣ ಲಯ 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ತ್ುಭಔ ಯು /ಚಿತ್ರದುಖ್ / ದಹಣಗೆಯೆ ಜಿಲೆಿಗೆ 
 

ಮಹು 

ಷಷಯ ಷೇಂರಕ್ಷಣ  
ಚಿಬುಬ ರ   ಗ 
ರ   ಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಸ ಗ  ೇಂಚಲ್ಲನ ಯ ಲ , ಎಳ್ ಯ ಎಲ  ಸಣುಣಗಳು ಹಹಗ  ಟ  ೇಂಗ ಗಳ ಯ ಲ  ಕೇಂದು ಬಣಣದ ಚುಕ ಕ ಕೇಂಡ್ು ಬೇಂದು, ೃದಿಧಯಹರ್ಗ ಎಲ  
ಣಗುೇಂತ  ಮಹಡ್ುತತದ . 
ಸತ   ಟಿ:  
ಷ ಯಡ   ಮೊನಹಸ್ ಫಲ ರ  ಸ ನ್ೂ (ಎಫ ಪಿ 7) ಅನುನ 3 ವಹರಗಳ ಮಧಯೇಂತರದಲ್ಲಲ @ 5 ಗಹರೇಂ / ಲ್ಲ ಟರ್ ಅನುನ ಸ ವಿನ ಕ  ೇಂಬ ಗಳ ಯ ಲ  
ಸೇಂಡಿಸ. 5-7 ಬಹರ ನಿ ಡ್ಬ  ಕು. 
 ಸಣುಣಗಳ ಶ  ಖರಣಹ ಮೊದಲು, ಬಸ ನಿ ರನಲ್ಲಲ, (50-55 ° C) 15 ನಿಮಶಗಳ ಕಹಲ ಅಥವಹ ಬ ನ  ಯೈಲ್ಡ ದಹರಣದಲ್ಲಲ (500 ಪಿಪಿಎೇಂ) 
ಅಥವಹ ಥಿಯ ಬ ೇಂಡ್ಜ   ಲ್ಡ (1000 ಪಿಪಿಎೇಂ) ಅನುನ 5 ನಿಮಶಗಳ ಕಹಲ ಅದಿದ. 
ಸಣಿಣನ ನ  ಣ: 
ಹಹನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ತಿಳ್ಳ ಕೇಂದು ಬಣಣದ ರರಢ ನ  ಣಗಳು ಸಣಿಣನ ಯ ಲ  ಮೊಟ ಟ ಹಹಕುತತವ . ಸಳದಿ ಮರಗಳು ಸಣಣನುನ ತಿನುನುದರೇಂದ, ಸಣಿಣನ ಯ ಲ  ಕು 
ಚುಕ ಕಗಳ್ಹಗುತತವ . ನೇಂತರ ಕ  ಳ್ ತು ಹ  ಗುತತದ . ಸಣುಣಗಳು ಕ ಳಗ  ಬ ಳುತತವ . 
ನಿಾಸಣಹ ಕರಮಗಳು: 
1. ಸಣುಣ ನ  ಣದ ನಿಯೇಂತರಣಕಹಕರ್ಗ ರತಿ ಹ ಕ ಟ ರ್ ರದ  ವದಲ್ಲಲ 10 ಮೊ ಸಕ ಬಲ ಗಳನುನ ತ ಗು ಹಹಕಬ  ಕು. ಈ ಬಲ ಗಳಲ್ಲಲ ರತಿ ಲ್ಲ ಟರ್ 
ನಿ ರನಲ್ಲಲ 1 ಮ.ಲ್ಲ . ಮ ಥ ೈಲ್ಡ ಯುಜಿನಹಲ್ಡ ಮತುತ 1 ಮ.ಲ್ಲ . ಯಲಹಥಿಯಹನ್ 50 ಇ.ಸ. ಅಥವಹ 1 ಮ.ಲ್ಲ . ಡ ೈಕ  ಲ ರ   ವಹಸ್ ಬ ರ ಸದ 
ದಹರಣ ಬಳಷಬ  ಕು. ರತಿ ಬಲ ಗ  100 ಮ.ಲ್ಲ . ದಹರಣ ಉಯ ರ್ಗಷಬ  ಕು. ಇಲಲವ  ರತಿ ಲ್ಲ ಟರ್ ನಿ ರಗ  4 ಗಹರೇಂ ಕಹಬಹಾರಲ್ಡ 50 
ಡ್ಬ ಲೂ.ಪಿ. ಅಥವಹ 1.7 ಮ.ಲ್ಲ . ಡ ೈಮಥ   ಯೆ ಟ್ 30 ಇ.ಸ.ಯನುನ 10 ಗಹರೇಂ ಬ ಲಲದ  ೇಂದಿಗ  ಕರರ್ಗಸ ಸಣುಣ ಮಹಗು ಅಧಿಯಲ್ಲಲ 
ಸೇಂರಣ  ಮಹಡ್ಬ  ಕು. 
2. ಕ  ಯ್ಲಲಗ  ಮ ರು ವಹರಗಳ ಮೊದಲು, ಡ ಕಹಯಥಿರನ್ 2.8 ಇಸ @ 0.5 ಮಲ್ಲ / ಲ್ಲ  + ಆಜಹದಿರಹಕಿಟನ್ (0.3%) 2 ಮಲ್ಲ / ಲ್ಲ ಟರ್ 
ಸೇಂಡಿಸ ಮತುತ ಷಮಯ ಚಿತವಹರ್ಗ ಕ ಯುಲ ಮಹಡ್ಬ  ಕು. 

 
ಚಿಬುಬ ರ   ಗ                                                                                          ಸಣಿಣನ ನ  ಣ 

ಸ ಬ  
ಷಷಯ ಷೇಂರಕ್ಷಣ : 
ಎಲ  ಚುಕ ಕ ರ   ಗ: 



 

ಅಧಿಕ ತ  ವಹೇಂವ ಇದದರ  ಈ ರ   ಗದ ಶಿ ಲ್ಲೇಂದರು ಬ ಳ್ ಯುತತದ . 
ಅಧಿಕ ಸಹೇಂದರತ  ದದತಿ, ಚಹಟನಿ ಮಹಡ್ದ  ಮತುತ ಹ ಚುಚ ಕಳ್ ಗಳು ಇರುೇಂತಸ ಷನಿನವ  ವದಲ್ಲಲ ಈ ರ   ಗದ ತಿ ರತ ಯು 
ಅಧಿಕವಹರ್ಗರುತತದ .  
ಸತ   ಟಿ:  
ರ್ಗಡ್ಗಳ ನಡ್ುವ  ಅೇಂತರ ಕಡಿಯ ಮಹಡಿ, ಕಳ್  ನಿಾಸಣ  ಮತುತ ಷ ಕತ ಷಮಯಲ್ಲಲ ಚಹಟನಿ ಮಹಡ್ಬ  ಕು. 
ಶ  . 0.25 ರಶುಟ ತಹಮರದ ಆಕಿೂಕ  ಲ ರ ೈಡ್ ಸೇಂರಣ  ಮಹಡ್ಬ  ಕು. 

ದಹಳ್ಳೇಂಬ   

ಷಷಯ ಷೇಂರಕ್ಷಣ  
1. ಸಣುಣ ಕ  ಳ್ ಯು ರ   ಗ: 
ಈ ರ   ಗಹಣುು ಗಹಳ್ಳಯ್ಲೇಂದ ಸರಡ್ುತತದ . 
ನಿಾಸಣ : 
ಮಹಯೇಂಕ  ಜ ಬ್ 75 ಡ್ಬ ಯೂ.ಪಿ. 2.0 ಗಹರೇಂ ರತಿ  ಲ್ಲ ಟರ್ ನಿ ರಗ  ಬ ರ ಸ ರ   ಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೇಂಡ್ುಬೇಂದಹಗ 15 ದಿನಗಳ್ಳಗ  ಯಮ 
ಸೇಂಡಿಸ. 
2. ಕಹೇಂಡ್ ಕ  ಳ್  ರ   ಗ:  
ನಿಾಸಣ : 
ಶ  . 0.25 ಕಹರ್ ಆಕಿೂಕ  ಲ ರ ೈಡ್ ಅಥವಹ ಶ  . 1.0 ಬ   ಡ  ಾ ದಹರಣ ಅಥವಹ ಶ  . 0.1 ರಶುಟ ಯಟಹಲಹಕಿೂಲ್ಡ ಸೇಂರಣ  ಮಹಡಿ. 

ಯ  ತ್ತಿಂಖಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಫೆೋಷಹಮ ಔರಭಖಳ ಕಹಯಲೆಿಂಡರ್ 
ನಷಾರ: 
ನಿ ರುಹಹಕುುದು ಮುೇಂದುರಷಬಸುದು. ೇಂದರೇಂದ ಎರಡ್ು ಉತತಮ ಬ  ಸಗ  ಮಳ್ ಯಹದ ನೇಂತರ ನಷಾರಯಲ್ಲಲ ನ ರಳು ಕಡಿಯ ಮಹಡ್ಬಸುದು. 
ಆರೇಂಭಕ/ 4-5 ಶಾದರ ರ್ಗನ ತ   ಟ: 
1. ಹ  ಷ ತ   ಟ ಮಹಡ್ಲು ಷ ಕತವಹದ ಷಥಳನುನ ಆಯೆಕ ಮಹಡಿ ಮತುತ ಷ ಕತವಹದ ಸಹಲು/ ಅೇಂತರನುನ ಮಹಡಿ. 
2. ಗುಣಿಗಳನುನ 60x60x60 ಅಳತ ಯಲ್ಲಲ ತ ಗ ಯಬ  ಕು, ತ ಗ ದ ಮಣಣನು ೇಂದು ಕಡ  ಹಹಕಬ  ಕು. ಅಧಾ ಗುಣಿಯಲ್ಲಲ ತ ಗ ದ ಮಣಣನುನ ಹಹಕಬ  ಕು ಮತುತ 5-10 ಕ .ಜಿ. 
ಕ  ಟಿಟಗ  ಗ  ಬಬರನುನ ಷಸ ನ ಡ್ಲು ೇಂದು ವಹರದ ಮುೇಂಚ  ಹಹಕಬ  ಕು. ಷಸಗಳನುನ ಗುಣಿಯ ಮಧಯಭಹಗದಲ್ಲಲ ನ ಡ್ಬ  ಕು, ನೇಂತರ ಯ ಲ ೈ ಮಣಣನುನ ಚ ನಹನರ್ಗ 
ಅದುಮ, ಕೃಷಿ ತಹಯಜ್ಯಗಳನುನ ಹ  ದಿಕ ಯಹರ್ಗ ಹಹಕಬ  ಕು. 
ಐದು ಶಾಗಳು/ ಅದಕಿಕೇಂತ ಯ ಲಟಟ ತ   ಟ: 
1. ನಿ ರಹರ ಷನಿನವ  ವದಲ್ಲಲ, ಕಳ್ ದ ತಿೇಂಗಳು ಮೊದಲನ  ಯ ಸೇಂತದ ರಹಸಹಯನಿಕ ಗ  ಬಬರನುನ ನಿ ಡ್ದಿದದಲ್ಲಲ, ಈ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಲ ಕ  ಡಿ.  
2. ಮಳ್ ಯಹಶಿರತ ತ   ಟಗಳಲ್ಲಲ, ೂಾ ಮುೇಂಗಹರನ ಮಳ್  ಬೇಂದ ನೇಂತರ ರತಿ ಮರಕ ಕ 35 ಗಹರೇಂ ಸಹರಜ್ನಕ, 15 ಗಹರೇಂ ರೇಂಜ್ಕ ಮತುತ 5 ಗಹರೇಂ ಪಟಹಯಶ್ 
ಗ  ಬಬರನುನ ನಿ ಡ್ಬ  ಕು. 
3. ಈ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಲ ತಹಮಹನು ಅಧಿಕವಹರ್ಗರುತತದ , ಆದದರೇಂದ ನಿ ರನ ಲಭಯತ ಯನುನ ನ   ಡಿಕ  ೇಂಡ್ು 3-5 ದಿನಗಳ ಅೇಂತರದಲ್ಲಲ ನಿ ರನುನ ಕ  ಡ್ಬ  ಕು. 
4. ಸಸರ ಲ  ಗ  ಬಬರದ ಬ ಳ್ ಗಳನುನ ಬತತನ  ಮಹಡ್ಲು ಇದು ಷ ಕತವಹದ ಷಮಯ. 
5. ಮುೇಂಗಹರನ ಮಳ್  ಬರುುದರ ಳಗ , ಹ  ಲದಲ್ಲಲ ಇರು ಕಳ್ ಗಳ ತಹಯಜ್ಯಗಳು ಮತುತ ರ   ಗಯುಕತ ರ್ಗಡ್/ಮರದ ಭಹಗಗಳನುನ ಕಿತುತ ಹಹಕಿ ಷುಡ್ಬ  ಕು. 
6. ಗ  ಣ ಣ ಸುಳುವಿನ ಸತ   ಟಿಗ  ಷ ಕತ ಕರಮಗಳನುನ ಅನುಷರಸ. 

ಯ  ತ್ತಿಂಖಳ ಜಹನುಹಯುಖಳ ಪೋಶಣೆಮ ಕಹಯಲೆಿಂಡರ್ 
1. ಈ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಲ ತಹಮಹನು ಅಧಿಕವಹರ್ಗರುತತದ  ಮತುತ ಕ ಲು ರದ  ವಗಳಲ್ಲಲ ಗುಡ್ುಗು ಷಹಿತ ತಿ ರವಹದ ಧ ಳ್ಳನ ಬರುಗಹಳ್ಳಗಳು ಉೇಂಟಹಗುತತವ , ಇದರೇಂದ 

ಜಹನುವಹರುಗಳನುನ ಶಹಖ ವುಶಕ ಬ  ಸಗ ಯ ಮಧಹಯಸನ ಗಹಳ್ಳಯ್ಲೇಂದ ರಕ್ಷಿಷಬ  ಕು 
2. ಈ ಷಮಯದಲ್ಲಲ ಹರಣಿಗಳ ಯ ಲ  ಉಶಣ ಷೇಂಬೇಂಧಿತ ಕಹಯ್ಲಲ ಗಳು ಜ್ವರ, ನಿಜ್ಾಲ್ಲ ಕರಣ, ದ  ಸದ ಲಣಗಳ ಇಳ್ಳಕ , ಸಸು ಕಡಿಯಯಹಗುುದು ಮತುತ 

ಉತಹದಕತ ಯ ಇಳ್ಳಕ  ಕೇಂಡ್ುಬರುತತದ , ಆದಹ ಕಹರಣ ಷ ಕತವಹದ ಹಲನ ಯ ಕರಮಗಳನುನ ಅನುಷರಸ. 
3. ಕ  ರತ ಯ ಅಧಿಗ  ಯ ು ಷೇಂಗರಸಣ  / ಖರ ದಿ ಮತುತ ಶ  ಖರಣ ಗಹರ್ಗ ಸಹಕಶುಟ ಗಮನ ಹಿಸ.  
4. ಹರಣಿಗಳಲ್ಲಲ ಅಗತಯವಹದ ದ  ಸದ ಲಣಗಳ ನಶಟನುನ ತಪಿಷಲು ಷ ಕತ ರಮಹಣದಲ್ಲಲ ಉು ಮವರಣನುನ ಫ ಡ್ ಮತುತ ನಿ ರನ  ೇಂದಿಗ  ಬ ರ ಸ ಹರಣಿಗಳ್ಳಗ  

ನಿ ಡ್ಲಹಗುತತದ  ಎೇಂದು ವು ವ ೈದಯರೇಂದ ಖಚಿತಡಿಸಕ  ಳ್ಳಾ.  



 

5. ಷರಯಹದ ಕಹಲಕ ಕ ಅನುಗುಣವಹರ್ಗ, ವು ಆಹಹರದ ವಿಶಯನುನ ಬದಲಹಯ್ಲಷಬ  ಕು. ಈ ಷಮಯದಲ್ಲಲ ಆಹಹರದಲ್ಲಲ  ಜ   ಳದ ದೇಂಟು/ ಕಹೇಂಡ್ದ ರಮಹಣನುನ 
ಹ ಚಿಚಸ 

6. ಡ ೈರ ಹರಣಿಗಳ್ಳಗ  ಷಮತ   ಲ್ಲತ ಆಹಹರನುನ ನಿ ಡಿ ಇದರೇಂದ ಅುಗಳ ಹಹಲು ಉತಹದನಹ ಸಹಮಥಯಾ ಹ ಚಹಚಗುತತದ  
7. ಹರಣಿಗಳ ಡ ೈಮಾೇಂಗ್/ ಜ್ೇಂತುನಹವಕ ಲಸಕ   ಕ ೈಗ  ಳಾಬ  ಕು 
8. ಯಕ ಕಜ   ಳ, ದಿ ಘಾಕಹಲ್ಲಕ ಸುಲುಲಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಯ ವಿನ ಜಹತಿಗಳನುನ ಈಗ ಕ  ಯುಲ ಮಹಡ್ಬ  ಕು 
9. ಈ ತಿೇಂಗಳಲ್ಲಲ ಕುರಗಳ ಉಣ ಣಯನುನ ಕತತರಷಬ  ಕು 

ಮಣುಣ ಮತುತ ನಿ ರು ಷೇಂರಕ್ಷಣ  

ಮಣುಣ ಮತುತ ನಿ ರನ ಷೇಂರಕ್ಷಣ  ಮಹಡ್ುುದರೇಂದ ಷುಸಥರ ಕೃಷಿಗ  ಬುನಹದಿಯಹಗುತತದ  

ಮಣುಣ ಮತುತ ನಿ ರನ ಷೇಂರಕ್ಷಣ  ರಮುಖವಹದ ಚಟುಟಿಕ ಗಳು 

ಉತತಮ ಮಣುಣ ಮತುತ ನಿ ರನ ಷೇಂನ ಮಲಗಳು ೇಂದು ದ  ವದ ಏಳ್ಳಗ ಗ  ಬಸಳ ಮುಖಯವಹದುು. ಏಕ ೇಂದರ , ಯಹುದ   ಬ ಳ್  / ೃಕ್ಷ ಬ ಳ್ ಯಬ  ಕಹದರ  ಈ ಎರಡ್ು 
ಷೇಂನ ಮಲಗಳು ಬ  ಕಹಗುತತವ . ಮನುಶಯ ಹಹಗ  ಹರಣಿ ಕ್ಷಿಗಳ ಜಿ ನ ಈ ಷೇಂನ ಮಲಗಳ ಲಭಯತ  ಯ ಲ  ಆಧಹರ ಟಿಟರುತತದ . ಮನುಶಯನ ಉದಹಸ ನತ  
ಹಹಗ  ಉತತಮ ನಿಾಸಣ  ಇಲಲದ   ಇರುುದರೇಂದ ಈ ಎರಡ್ು ಷೇಂನ ಮಲಗಳ ನಶಟ ಹ ಚಿಚನ ಮಟಿಟಗ  ಆರ್ಗದ .  

 ಭ  ಷಕಳ್ಳಯನುನ ತಡ ಯಲು ಮತುತ ಮಳ್  ನಿ ರನುನ ಷುರದಲ್ಲಲಯೆ  ಇೇಂಗುೇಂತ  ಮಹಡ್ಲು ಸಲು ಮಣುಣ ಹಹಗ  ನಿ ರು ಷೇಂರಕ್ಷಣಹ ಚಟುಟಿಕ ಗಳನುನ ಆಯಹ 
ಷಥಳಕ ಕ ಷ ಕತವಹಗುೇಂತ  ಕ ೈಗ  ಳುಾುದು. ಜ್ಲಹನಯನ ಅಭೃದಿಧಯಲ್ಲಲ ಈ ಘಟಕಕ ಕ ರಥಮ ಆಧಯತ ಯನುನ ನಿ ಡ್ಲಹರ್ಗದ . ಮಣುಣ ಮತುತ ನಿ ರು ಷೇಂರಕ್ಷಣಹ 
ಚಟುಟಿಕ ಗಳನುನ ಕ ಳರ್ಗನೇಂತ  ವಿೇಂಗಡಿಷಬಸುದು. 

1. ಮಣುಣ ಷೇಂರಕ್ಷಣಹ ಉಚಹರಗಳು: ಷಮಹತಳ್ಳ ಬದುಗಳು, ಅಲ ಇಳ್ಳಜಹರನ ಬದುಗಳು, ಟ ರೇಂಚ್ ಕೇಂ ಬೇಂಡ್, ಷಮಹತಳ್ಳ ಕಹಲುವ , ಷಷಯ ತಡ ಗಳು, ಇತಹಯದಿ 

2. ಷುರದ ಮಳ್  ನಿ ರನುನ ಷಥಳದಲ್ಲಲಯೆ  ಇೇಂರ್ಗಷು ಕರಮಗಳು: ಮಹರ್ಗ ಉಳುಯ, ಷಮಹತಳ್ಳ ಬ  ಸಹಯ, ಷಮಹತಳ್ಳ ಗುೇಂಟ ಅಥವಹ ಇಳುಕಲ್ಲಗ  ಅಡ್ಡವಹರ್ಗ ಷಣಣ 
ಬದುಗಳು, ದ   ಣಿ ಸಹಲುಗಳು, ಬದುಗಳ ಮದ ಯ ಷಷಯ ಬದುಗಳು, ಚರಕ ಮಡಿಗಳು ಇತಹಯದಿ. 

3. ಹ ಚುಚರ ನಿ ರನುನ ಷುರಕ್ಷಿತವಹರ್ಗ ಹ  ರ ಹಹಕು ಕರಮಗಳು: ತಿರುುಗಹಲುವ ಗಳು, ಸುಲುಲ ಸಚಿಚದ ನಿ ರು ಗಹಲುವ ಗಳು, ಇತಹಯದಿ. 

4. ಕ  ರಕಲು ನಿಾಸಣಹ ಕರಮಗಳು: ಕ  ರಕಲು ತಡ ಗಳು, ಕ  ಳಾ ನಿಾಸಣಹ ರಚನ ಗಳು ಇತಹಯದಿ. 

ಷಮಹತಳ್ಳ ಬದು : 

ಷಮಹತಳ್ಳ ಬದುಗಳನುನ ಕಹೇಂಟ ರ್ ಬೇಂಡ್ ಅೇಂತಲ  ಕರ ಯಲಹಗುತತದ . ಹ ಷರು ಷ ಚಿಷುೇಂತ  ಬದುಗಳನುನ ಷಮಹತಳ್ಳ ರ  ಖ್ ಯಲ್ಲಲ ನಿಮಾಷಲಹಗುತತದ . 
ಅೇಂದರ , ಭ ಮಯ ಇಳ್ಳಜಹರಗ  ಅಡ್ಡಲಹರ್ಗ ನಿಮಾಷು ಚತುಭುಾಜಹಕಹರದ ಬದುಗಳ್ಹರ್ಗರುತತವ . ಇೇಂತಸ ಬದುಗಳ ನಿಮಹಾಣದಿೇಂದ ಮಳ್ ಯ ನಿ ರು 
ಸರಯುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ದು ಜ್ಮ ನಿನಲ್ಲಲ ಹಿಡಿದಿದಟುಟಕ  ೇಂಡ್ು ಭ ಮಯಲ್ಲಲ ಇೇಂಗಲು ಅನುಕ ಲ ಮಹಡ್ುತತದ . ಷಮಹತಳ್ಳ ಬದುಗಳ ನಿಮಹಾಣ ಮಹಡ್ಬ  ಕಹದರ   

1. ಜ್ಮ ನಿನ ಇಳ್ಳಜಹರನ ಮಟಟ ಶ  .6ರಶುಟ ಅಥವಹ ಅದಕಿಕೇಂತಲ  ಕಡಿಯ ಇರಬ  ಕು. ಕ ಲು ಷೇಂದಭಾಗಳಲ್ಲಲ ಷವಲ ಹ ಚುಚ ಇಳ್ಳಜಹರು ಇದಹದಗಲ  ಬದುಗಳನುನ 
ನಿಮಹಾಣಗ  ಳ್ಳಷಲಹಗುತಿತದ ,  

2. ವಹಷಿಾಕ ಮಳ್  ರಮಹಣ 750 ಮ.ಮ. ರ್ಗೇಂತಲ  ಕಡಿಯ ಇರಬ  ಕು,  

3. ನಿ ರು ಬ  ಗ ಇೇಂಗು ಕ ೇಂು, ಜ್ೇಂಬು ಮಣಿಣನ ರದ  ವವಹರ್ಗರಬ  ಕು. ಆಳವಹದ ಕು ಭ ಮಯಲ್ಲಲ ನಿ ರು ಬ  ಗ ಇೇಂಗದ   ಇರುುದರೇಂದ ಬದುಗಳ ನಿಾಸಣ  
ಕಶಟವಹಗುತತದ . ಷಮಹತಳ್ಳ ಬದುಗಳ ನಿಮಹಾಣದಿೇಂದ ಬ ಳ್ ಗಳ ಇಳುರಯಲ್ಲಲ ಶ  . 15-20ರ ರ ಗ  ಹ ಚಿಚಗ  ಕೇಂಡ್ುಬರುತತದ . ಆದಹಗ ಯ ಷಣಣ ಷಣಣ ಹಿಡ್ುಳ್ಳ 
ಇರುುದರೇಂದ ಷಮಹತಳ್ಳ ಬದುಗಳ ನಿಮಹಾಣ ಅೇಂತಸ ಜ್ಮ ನುಗಳ್ಳಗ  ಕಶಟ ಸಹಧಯವಹರ್ಗದ . ಇೇಂತಸ ಷನಿನವ  ವಗಳಲ್ಲಲ ರ ೈತರು ತಮಮ ಹ  ಲದ ಬದುನುನ 
ಸಥರಡಿಸಕ  ೇಂಡ್ು ಮಣಿಣನ ಷಕಳ್ಳಯನುನ ಕಡಿಯ ಮಹಡಿಕ  ಳಾಬಸುದು. 

ಈ ಮಹಹಿತಿಯು ಭಹರತ ಸವಹಮಹನ ಇಲಹಖ್  ಬ ೇಂಗಳೂರು ಇರು ನಿ ಡಿದ ಸವಹಮಹನ ಮುನ ೂಚನ  
 

 

 

 



 

 

 

ೂಾ ಣ ಲಯ 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಬ ೇಂಗಳೂರು ಗಹರಮಹೇಂತರ ಜಿಲ ಲಗ  
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯ÉèUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ 

F ªÁgÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É( s̈ÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ)  
(¢£ÁAPÀ 13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023 ªÀgÉUÉ) 

¤AiÀÄvÁAPÀUÀ¼ÀÄ 13.05.2023 14.05.2023 15.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 
ªÀÄ¼É («Ä «Ä) 7 6 0 5 0 

UÀjµÀ× GµÁÚA± À(r.¸É. ) 34 32 33 34 34 
PÀ¤µÀ×   GµÁÚA±À (r.¸É. ) 23 22 22 22 22 

ªÉÆÃqÀ  (¥ÀæªÀiÁt) 5 5 5 5 4 
CzÀæðvÉ 7.20 ¨É (±ÉÃ) 87 88 88 88 87 
CzÀæðvÉ 2.20 ªÀÄ (±ÉÃ) 52 53 53 53 52 

UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Q.«Ä/UÀAmÉUÉ) 8 9 8 7 6 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ  ( rVæ) 252 270 283 297 288 

 
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°èÀ ºÀUÀÄgÀ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÉ. 

¢£ÀzÀ UÀjµÀ× GµÁÚA±À 32.0-34.0oC ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× 22.0-23.0oC EgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ¨É¼ÉV£À DzÀæðvÉ ¥ÀæªÀiÁt ±ÉÃ 
87-88 % EzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 52-53 % EgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄÄ UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¸Àj 6-9 Q.«ÄÃ. ªÉÃUÀzÀ°è ©Ã¸ÀÄªÀ 
¸À0¨sÀªÀ«zÉ.  

                       

PÀÈ¶ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁzÀ «ªÀgÀ 
¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ ºÀAvÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

   ªÀÄÄA¢£À £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉÆqÀPÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ ¸À»vÀ 
ºÀUÀÄgÀ ªÀÄ¼É ¤jÃPÉë EzÉ. 

 GvÀÛªÀÄ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ RÄ¶Ì d«ÄÃ¤£À°è §zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
§¹UÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÛUÉÆ½¹ 
¤ÃgÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ vÀ¦à¹ ºÁUÀÄ 
ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¨ÉÃ¹UÉ G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ  ºÀÄ¼ÀÄUÀ¼À ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
£Á±À¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ̧ À§ºÀÄzÀÄ. 

 PÉgÉUÀ¼À°è UÉÆÃqÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ 
¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaŅ̃ À§ºÀÄzÀÄ  

 ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁjUÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ©vÀÛ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À ¥ÀÇgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß 
¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆ½î. 

ªÀiÁªÀÅ ªÀiÁUÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀmÁªÀÅ  ºÀAvÀ 

1. ªÀiÁ«£À ¨É¼ÉUÀ¼À°è ºÀtÄÚ £ÉÆtzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV PÁ§ðj¯ï 4 UÁæ ¥Àæw °Ãlgï 
¤Ãj£À°è ¨ÉgÉ¹ ¹A¥ÀqÀuÉ ªÀiÁr. 

2. ºÀtÚ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è £É®PÉÌ vÁUÀzÀ jÃw JZÀÑgÀ ªÀ»¹. 
EzÀjAzÀ PÀmÁ«£À £ÀAvÀgÀ ²°ÃAzsÀæ¢AzÀ §gÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß 
vÀqÉ0iÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

3. ªÀiÁªÀÅ ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ ZÉ£ÁßV §°vÀÄ PÀmÁ«UÉ §A¢gÀÄªÀ ªÀiÁ«£À 
PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ MAzÀÄ EAZÀÄ vÉÆlÖ£ÀÄß ©lÄÖ PÀmÁªÀÅ 
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ«£À PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Áè¹ÖPï PÉæÃn£À°è ¥ÉÃ¥Àgï ºÁQ 
eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉæÃmïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀgÀ 



 

ªÉÄÃ¯ÉÆÃAzÀgÀAvÉ 5 jAzÀ 6 PÉæÃmïUÀ¼À£ÀÄß CzsÀð Cr CAvÀgÀzÀ°è eÉÆÃr¹ 
ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃlUÀ¼À°è 300 «Ä.°Ã. ¤Ãj£À°è 10 «Ä.°Ã. 
Jy°£ï zÁæªÀt ºÁQ £ÀAvÀgÀ 10 UÁæA £ÀµÀÄÖ PÁ¹ÖPï ¸ÉÆÃqÀ (Sodium 
hydroxide) ºÁQqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ mÁ¥Áð¯ï¤AzÀ UÁ½AiÀiÁqÀzÀAvÉ 
¨sÀzÀæªÁV ªÀÄÄZÀÑ̈ ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁrzÀ 48 CxÀªÁ 60 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 
mÁ¥Áð¯ï vÉUÉzÀÄ UÁ½AiÀiÁqÀ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 1 l£ï ºÀtÂÚUÉ 8 jAzÀ 10 
UÁè¸ïUÀ¼À°è JxÀ°£ï EqÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃwAiÀiÁV £ÉÊ¸ÀVðPÀªÁV 
ªÀiÁV¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀÀ ºÀtÚ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ GvÀÛªÀÄ 
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É 1. ºÉZÀÄÑ PÀgÁªÀÅ PÉÆqÀÄªÀ gÁ¸ÀÄUÀ¼À DºÁgÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ. 17 gÀµÀÄÖ £Áj£À 
CA±À«gÀ¨ÉÃPÀÄ ( J£ï.r.J¥sï. ±ÉÃ.22 gÀ¶ÖgÀ¨ÉÃPÀÄ.)  

2. ºÉZÀÄÑ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ w¤ß¸ÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀ£ÀÄß 3-4 ¸ÀªÀÄ¨sÁUÀ ªÀiÁr ¤vÀå 
£Á®ÄÌ ¨Áj w¤ß¸ÀÄªÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. 

3. ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¼ÉUÀ¼À°è PÀgÀUÀÄªÀ ±ÀPÀðgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ EzÀÄÝ vÉÃªÁA±À 
ºÉaÑgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à ¨Ár¹ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåzÀ 
¸ÉÆ¥ÀàUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸À ªÉÄÃ«£À°è ±ÉÃ.10 jAzÀ 15 gÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

4. ¨É¼ÉAiÀÄ°è ±ÉÃ. 65-70 gÀµÀÄÖ vÉÃªÁA±À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. vÉÃªÁA±À EzÀQÌAvÀ®Æ 
PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÉ ºÀÄzÀÄUÀÄ«PÉ «¥sÀ®UÉÆAqÀÄ PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀAzÀÄ §tÚzÀ 
gÀ¸ÀªÉÄÃªÀÅ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉÃ jÃw ªÉÄÃ«£À°è vÉÃªÁA±À ±ÉÃ.70 
QÌAvÀ®Æ ºÉaÑzÀÝgÉ gÀ¸À¸ÁgÀ ºÉZÁÑV ªÉÄÃªÀÅ ºÀÄ½AiÀiÁV PÉÆ¼ÉvÀ ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ 
PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. 

¨ÉÃ¹UÉ wAUÀ½£À°è ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ : 
1. ©¹®Ä ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ°è£À C¨sÁªÀ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ 

DzÀÄzÀjAzÀ ºÀUÉÃ«£À°è gÀ¸ÀªÉÄÃªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄvÀÄÛ Mt ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ 
¨É¼ÉAiÀÄ G½PÉUÀ¼À£ÀÄß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆr.  

2. zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4-6 EAZÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, 
ªÀÄzÁåºÀßzÀ°è 2-3 ¸À® ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆnÖUÉAiÀÄ £É® ªÀÄvÀÄÛ 
UÉÆÃqÉUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄÄ vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ 
vÀA¥ÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 

3. PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è UÁ½ ¸ÀgÁUÀªÁV CqÀÄªÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
4. ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°AzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ.  
5. gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¹°UÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¨É½UÉÎ  CxÀªÁ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 

 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಬ ೇಂಗಳೂರು ನಗರ/ ರಹಮನಗರ ಜಿಲ ಲಗ  
 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯ÉèUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ. 
 

PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ºÀªÁªÀiÁ£À ¸ÁgÀA±À 
¤AiÀÄvÁAPÀUÀ¼ÀÄ 

08.05.2023 09.05.2023 10.05.2023 11.05.202
3 

12.05.202
3 

ªÀÄ¼É («Ä «ÄÃ) 2.8 0 0 0 14.4 
UÀjµÀ× GµÁÚA±À (r.¸É. ) 27.6 29.6 31.8 33.0 32.0 
PÀ¤µÀ×  GµÁÚA±À (r.¸É. ) 20.6 20.0 21.0 21.6 19.6 
ªÉÆÃqÀ  (¥ÀæªÀiÁt) 6 0 0 0 0 
DzÀæðvÉ 7.20 ¨É (±ÉÃ) 91 82 87 85 86 
DzÀæðvÉ 2.20 ªÀÄ (±ÉÃ) 56 44 41 42 -- 



 

UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ 
(Q.«Ä/UÀAmÉUÉ) 2.7 3.5 4.2 4.1 3.6 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ  (rVæ) 320 45 320 270 270 

 
F ªÁgÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ( s̈ÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ)  

 (¢£ÁAPÀ 13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023 ªÀgÉUÉ) 

      
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ºÀUÀÄgÀ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÉ. 

¢£ÀzÀ UÀjµÀ× GµÁÚA±À 32.0-34.0oC ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× 22.0-23.0oC  EgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ¨É¼ÉV£À DzÀæðvÉ ¥ÀæªÀiÁt ±ÉÃ 
87-88 % EzÀÄÝ 52-53  % EgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄÄ UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¸Àj 6-9 Q.«ÄÃ. ªÉÃUÀzÀ°è ©Ã¸ÀÄªÀ ¸À0¨sÀªÀ«zÉ. 

PÀÈ¶ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁzÀ «ªÀgÀ 
¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ ºÀAvÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

   ªÀÄÄA¢£À £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉÆqÀPÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ ¸À»vÀ 
ºÀUÀÄgÀ ªÀÄ¼É ¤jÃPÉë EzÉ. 

 GvÀÛªÀÄ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ RÄ¶Ì d«ÄÃ¤£À°è §zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
§¹UÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÛUÉÆ½¹ 
¤ÃgÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ vÀ¦à¹ ºÁUÀÄ 
ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¨ÉÃ¹UÉ G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ  ºÀÄ¼ÀÄUÀ¼À ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß 
£Á±À¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ̧ À§ºÀÄzÀÄ. 

 PÉgÉUÀ¼À°è UÉÆÃqÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ 
¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaŅ̃ À§ºÀÄzÀÄ  

 ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁjUÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ©vÀÛ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À ¥ÀÇgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß 
¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆ½î. 

ªÀiÁªÀÅ ªÀiÁUÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀmÁªÀÅ  ºÀAvÀ 

4. ªÀiÁ«£À ¨É¼ÉUÀ¼À°è ºÀtÄÚ £ÉÆtzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV PÁ§ðj¯ï 4 UÁæ ¥Àæw °Ãlgï 
¤Ãj£À°è ¨ÉgÉ¹ ¹A¥ÀqÀuÉ ªÀiÁr. 

5. ºÀtÚ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è £É®PÉÌ vÁUÀzÀ jÃw JZÀÑgÀ ªÀ»¹. 
EzÀjAzÀ PÀmÁ«£À £ÀAvÀgÀ ²°ÃAzsÀæ¢AzÀ §gÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß 
vÀqÉ0iÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

6. ªÀiÁªÀÅ ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ ZÉ£ÁßV §°vÀÄ PÀmÁ«UÉ §A¢gÀÄªÀ ªÀiÁ«£À 
PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ MAzÀÄ EAZÀÄ vÉÆlÖ£ÀÄß ©lÄÖ PÀmÁªÀÅ 
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ«£À PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Áè¹ÖPï PÉæÃn£À°è ¥ÉÃ¥Àgï ºÁQ 
eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉæÃmïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀgÀ 
ªÉÄÃ¯ÉÆÃAzÀgÀAvÉ 5 jAzÀ 6 PÉæÃmïUÀ¼À£ÀÄß CzsÀð Cr CAvÀgÀzÀ°è eÉÆÃr¹ 
ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃlUÀ¼À°è 300 «Ä.°Ã. ¤Ãj£À°è 10 «Ä.°Ã. 
Jy°£ï zÁæªÀt ºÁQ £ÀAvÀgÀ 10 UÁæA £ÀµÀÄÖ PÁ¹ÖPï ¸ÉÆÃqÀ (Sodium 
hydroxide) ºÁQqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ mÁ¥Áð¯ï¤AzÀ UÁ½AiÀiÁqÀzÀAvÉ 
¨sÀzÀæªÁV ªÀÄÄZÀÑ̈ ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁrzÀ 48 CxÀªÁ 60 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 

¤AiÀÄvÁAPÀUÀ¼ÀÄ 13.05.2023 14.05.2023 15.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 
ªÀÄ¼É («Ä «ÄÃ) 8 7 0 4 0 
UÀjµÀ× GµÁÚA±À (r.¸É. ) 34 32 33 34 34 
PÀ¤µÀ×  GµÁÚA±À (r.¸É. ) 23 22 22 22 22 
ªÉÆÃqÀ  (¥ÀæªÀiÁt) 5 5 5 5 4 
DzÀæðvÉ 7.20 ¨É (±ÉÃ) 87 88 88 88 87 
DzÀæðvÉ 2.20 ªÀÄ (±ÉÃ) 52 53 53 53 52 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Q.«Ä/UÀAmÉUÉ) 8 9 8 7 6 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ  (rVæ) 249 270 270 270 270 



 

mÁ¥Áð¯ï vÉUÉzÀÄ UÁ½AiÀiÁqÀ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 1 l£ï ºÀtÂÚUÉ 8 jAzÀ 10 
UÁè¸ïUÀ¼À°è JxÀ°£ï EqÀ¨ÉÃPÀÄ. F jÃwAiÀiÁV £ÉÊ¸ÀVðPÀªÁV 
ªÀiÁV¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀÀ ºÀtÚ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ GvÀÛªÀÄ 
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É 5. ºÉZÀÄÑ PÀgÁªÀÅ PÉÆqÀÄªÀ gÁ¸ÀÄUÀ¼À DºÁgÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ. 17 gÀµÀÄÖ £Áj£À 
CA±À«gÀ¨ÉÃPÀÄ ( J£ï.r.J¥sï. ±ÉÃ.22 gÀ¶ÖgÀ¨ÉÃPÀÄ.)  

6. ºÉZÀÄÑ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ w¤ß¸ÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀ£ÀÄß 3-4 ¸ÀªÀÄ¨sÁUÀ ªÀiÁr ¤vÀå 
£Á®ÄÌ ¨Áj w¤ß¸ÀÄªÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. 

7. ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¼ÉUÀ¼À°è PÀgÀUÀÄªÀ ±ÀPÀðgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ EzÀÄÝ vÉÃªÁA±À 
ºÉaÑgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à ¨Ár¹ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåzÀ 
¸ÉÆ¥ÀàUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸À ªÉÄÃ«£À°è ±ÉÃ.10 jAzÀ 15 gÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

8. ¨É¼ÉAiÀÄ°è ±ÉÃ. 65-70 gÀµÀÄÖ vÉÃªÁA±À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. vÉÃªÁA±À EzÀQÌAvÀ®Æ 
PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÉ ºÀÄzÀÄUÀÄ«PÉ «¥sÀ®UÉÆAqÀÄ PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀAzÀÄ §tÚzÀ 
gÀ¸ÀªÉÄÃªÀÅ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉÃ jÃw ªÉÄÃ«£À°è vÉÃªÁA±À ±ÉÃ.70 
QÌAvÀ®Æ ºÉaÑzÀÝgÉ gÀ¸À¸ÁgÀ ºÉZÁÑV ªÉÄÃªÀÅ ºÀÄ½AiÀiÁV PÉÆ¼ÉvÀ ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ 
PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. 

¨ÉÃ¹UÉ wAUÀ½£À°è ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ : 
6. ©¹®Ä ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ°è£À C¨sÁªÀ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ 

DzÀÄzÀjAzÀ ºÀUÉÃ«£À°è gÀ¸ÀªÉÄÃªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄvÀÄÛ Mt ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ 
¨É¼ÉAiÀÄ G½PÉUÀ¼À£ÀÄß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆr.  

7. zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4-6 EAZÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, 
ªÀÄzÁåºÀßzÀ°è 2-3 ¸À® ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆnÖUÉAiÀÄ £É® ªÀÄvÀÄÛ 
UÉÆÃqÉUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄÄ vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ 
vÀA¥ÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 

8. PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è UÁ½ ¸ÀgÁUÀªÁV CqÀÄªÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
9. ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°AzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ.  
10. gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¹°UÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¨É½UÉÎ  CxÀªÁ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 

 

 

 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಕ   ಲಹರ / ಚಿಕಕಬಳ್ಹಾುರ ಜಿಲ ಲಗ  

aPÀÌ§¼Áî¥ÀÅgÀ f¯ÉèUÉ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ 
F ªÁgÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É( s̈ÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ) 

(¢£ÁAPÀ 13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023 ªÀgÉUÉ) 
 

 

¤AiÀÄvÁAPÀUÀ¼ÀÄ 13.05.2023 14.05.2023 15.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 
ªÀÄ¼É («Ä «Ä) 0 0 0 0 0 
UÀjµÀ× GµÁÚA±À (r.¸É. ) 35 33 34 35 35 
PÀ¤µÀ×  GµÁÚA±À (r.¸É. ) 21 20 20 20 20 
ªÉÆÃqÀ  (¥ÀæªÀiÁt) 4 4 4 4 3 
CzÀæðvÉ 7.20 ¨É (±ÉÃ) 80 82 82 82 80 
CzÀæðvÉ 2.20 ªÀÄ (±ÉÃ) 56 58 58 58 56 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Q.«Ä/UÀAmÉUÉ) 3 4 3 3 3 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ  (rVæ) 253 283 283 294 292 



 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°èÀ  ºÀUÀÄgÀ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÉ. 
¢£ÀzÀ UÀjµÀ× GµÁÚA±À 34.0-35.0o C ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× 20.0-21.0o C EgÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ¨É¼ÀV£À DzÀæðvÉ ¥ÀæªÀiÁt ±ÉÃ 
80-82 % EzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 56-58  % EgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄÄ UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¸Àj 3-4 Q.«ÄÃ. ªÉÃUÀzÀ°è ©Ã¸ÀÄªÀ 
¸À0¨sÀªÀ«zÉ. 

PÀÈ¶ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÁzÀ «ªÀgÀ 
¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ ºÀAvÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

   ªÀÄÄA¢£À £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉÆqÀPÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ ¸À»vÀ ºÀUÀÄgÀ ªÀÄ¼É 
¤jÃPÉë EzÉ. 

 GvÀÛªÀÄ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ RÄ¶Ì d«ÄÃ¤£À°è §zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
§¹UÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÛUÉÆ½¹ ¤ÃgÀÄ 
¤zsÁ£ÀªÁV ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ vÀ¦à¹ ºÁUÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 ¨ÉÃ¹UÉ G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ  ºÀÄ¼ÀÄUÀ¼À ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ̧ À§ºÀÄzÀÄ. 

 PÉgÉUÀ¼À°è UÉÆÃqÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉaŅ̃ À§ºÀÄzÀÄ  

 ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁjUÉ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ©vÀÛ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À ¥ÀÇgÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞvÉ 
ªÀiÁrPÉÆ½î. 

ªÀiÁªÀÅ ªÀiÁUÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀmÁªÀÅ  ºÀAvÀ 

7. ªÀiÁ«£À ¨É¼ÉUÀ¼À°è ºÀtÄÚ £ÉÆtzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV PÁ§ðj¯ï 4 UÁæ ¥Àæw °Ãlgï ¤Ãj£À°è ¨ÉgÉ¹ 
¹A¥ÀqÀuÉ ªÀiÁr. 

8. ºÀtÚ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è £É®PÉÌ vÁUÀzÀ jÃw JZÀÑgÀ ªÀ»¹. EzÀjAzÀ 
PÀmÁ«£À £ÀAvÀgÀ ²°ÃAzsÀæ¢AzÀ §gÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

9. ªÀiÁªÀÅ ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ ZÉ£ÁßV §°vÀÄ PÀmÁ«UÉ §A¢gÀÄªÀ ªÀiÁ«£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ 
ªÀiÁqÀÄªÁUÀ MAzÀÄ EAZÀÄ vÉÆlÖ£ÀÄß ©lÄÖ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ«£À 
PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Áè¹ÖPï PÉæÃn£À°è ¥ÉÃ¥Àgï ºÁQ eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ 24 
UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉæÃmïUÀ¼À£ÀÄß MAzÀgÀ ªÉÄÃ¯ÉÆÃAzÀgÀAvÉ 5 jAzÀ 6 PÉæÃmïUÀ¼À£ÀÄß CzsÀð 
Cr CAvÀgÀzÀ°è eÉÆÃr¹ ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖPï ¯ÉÆÃlUÀ¼À°è 300 «Ä.°Ã. ¤Ãj£À°è 
10 «Ä.°Ã. Jy°£ï zÁæªÀt ºÁQ £ÀAvÀgÀ 10 UÁæA £ÀµÀÄÖ PÁ¹ÖPï ¸ÉÆÃqÀ (Sodium 
hydroxide) ºÁQqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ mÁ¥Áð¯ï¤AzÀ UÁ½AiÀiÁqÀzÀAvÉ s̈ÀzÀæªÁV 
ªÀÄÄZÀÑ̈ ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁrzÀ 48 CxÀªÁ 60 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ mÁ¥Áð¯ï vÉUÉzÀÄ 
UÁ½AiÀiÁqÀ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 1 l£ï ºÀtÂÚUÉ 8 jAzÀ 10 UÁȩ̀ ïUÀ¼À°è JxÀ°£ï EqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
F jÃwAiÀiÁV £ÉÊ¸ÀVðPÀªÁV ªÀiÁV¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀÀ ºÀtÚ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ 
eÉÆvÉUÉ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ zÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 

¥À±ÀÄ¸ÀAUÉÆÃ¥À£É 9. ºÉZÀÄÑ PÀgÁªÀÅ PÉÆqÀÄªÀ gÁ¸ÀÄUÀ¼À DºÁgÀzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃ. 17 gÀµÀÄÖ £Áj£À CA±À«gÀ¨ÉÃPÀÄ ( 
J£ï.r.J¥sï. ±ÉÃ.22 gÀ¶ÖgÀ¨ÉÃPÀÄ.)  

10. ºÉZÀÄÑ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ w¤ß¸ÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀ£ÀÄß 3-4 ¸ÀªÀÄ¨sÁUÀ ªÀiÁr ¤vÀå £Á®ÄÌ ¨Áj 
w¤ß¸ÀÄªÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. 

11. ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼À ¨É¼ÉUÀ¼À°è PÀgÀUÀÄªÀ ±ÀPÀðgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄ EzÀÄÝ vÉÃªÁA±À ºÉaÑgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®à ¨Ár¹ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåzÀ ¸ÉÆ¥ÀàUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸À ªÉÄÃ«£À°è ±ÉÃ.10 
jAzÀ 15 gÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

12. ̈ É¼ÉAiÀÄ°è ±ÉÃ. 65-70 gÀµÀÄÖ vÉÃªÁA±À EgÀ¨ÉÃPÀÄ. vÉÃªÁA±À EzÀQÌAvÀ®Æ 
PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÉ ºÀÄzÀÄUÀÄ«PÉ «¥sÀ®UÉÆAqÀÄ PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀAzÀÄ §tÚzÀ gÀ¸ÀªÉÄÃªÀÅ 
vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉÃ jÃw ªÉÄÃ«£À°è vÉÃªÁA±À ±ÉÃ.70 QÌAvÀ®Æ ºÉaÑzÀÝgÉ gÀ¸À¸ÁgÀ 
ºÉZÁÑV ªÉÄÃªÀÅ ºÀÄ½AiÀiÁV PÉÆ¼ÉvÀ ªÁ¸À£É¬ÄAzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. 

¨ÉÃ¹UÉ wAUÀ½£À°è ¥À±ÀÄ ¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ : 
11. ©¹®Ä ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ°è£À C s̈ÁªÀ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ DzÀÄzÀjAzÀ 

ºÀUÉÃ«£À°è gÀ¸ÀªÉÄÃªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄvÀÄÛ Mt ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ G½PÉUÀ¼À£ÀÄß 
zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆr.  

12. zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4-6 EAZÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, ªÀÄzÁåºÀßzÀ°è 2-3 
¸À® ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆnÖUÉAiÀÄ £É® ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃqÉUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ 



 

ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄÄ vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ vÀA¥ÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 
13. PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è UÁ½ ¸ÀgÁUÀªÁV CqÀÄªÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
14. ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°AzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ.  
15. gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¹°UÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¨É½UÉÎ  CxÀªÁ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä 

©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 

ದಕ್ಷಿಣ ಣ ಲಯ 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಯೈಷ ರು ಜಿಲ ಲಗ  
 

PÀÈ¶ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ 

 

UÁæ«ÄÃt PÀÈ¶ ºÀªÁªÀiÁ£À ¸ÉÃªÁ  
PÀÈ¶ ºÀªÁªÀiÁ£À PÉëÃvÀæ «¨sÁUÀ (IMD) 

£ÁUÀ£ÀºÀ½î, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 570 003 
 

    ¢£ÁAPÀ: 12-05-2023 
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀgÀ¢ ¥ÀwæPÉ 
ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É (13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023) 

Parameters 13.05.202
3 

14.05.202
3 

15.05.202
3 

16.05.202
3 17.05.2023 

ªÀÄ¼É («Ä.«ÄÃ)  9 8 9 7 7 

UÀjµÀ× GµÁÚA±À (0¸É) 34 34 34 34 34 

PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À (0¸É) 23 23 23 23 23 

ªÉÆÃqÀ  (DPïÖ¸ï) 3 3 3 3 3 

UÀjµÀ× UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À (%) 80 82 82 82 80 

PÀ¤µÀ× UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À (%) 55 57 57 57 55 

UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Q.«ÄÃ/ UÀAmÉ) 4 5 4 3 3 

UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ( rVæ) 248 248 249 270 252 
ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À 
       ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ F ªÁgÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 13-05-2023 jAzÀ 
17-05-2023 ªÀgÉUÉ ªÉÆÃqÀ PÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ, vÀÄAvÀÄgÀÄ«¤AzÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ¼É §gÀÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. UÀjµÀ× GµÁÚA±À 34 
°C .ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À 23 °C ªÀgÉUÉ zÁR¯ÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ¬ÄzÉ. ¨É¼ÀV£À UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À ±ÉÃPÀqÀ 80-82% ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄzsÁåºÀßzÀ vÉÃªÁA±À ±ÉÃPÀqÀ 55-57 % ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄÄ UÀAmÉUÉ 3-5 Q¯ÉÆÃ«ÄÃlgï ªÉÃUÀzÀ°è ©Ã¸ÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ¬ÄzÉ. 

 

PÀÈ¶ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ C£ÀÄ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ «ªÀgÀ: 

¨É¼É/ 
eÁ£ÀÄªÁgÀUÀ¼À

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ 
QÃl ºÁ¤ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 



 

Ä 
ªÉÄÃ wAUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
gÁV: EAqÁ¥ï-9, f.¦.AiÀÄÄ-45, f.¦.AiÀÄÄ -48 
ªÉÄPÉÌeÉÆÃ¼À: ºÉÃªÀÄ, ¤vÀå²æÃ, JA.J.JZï-14-5. 
¥Á¥ïPÁ£Àð: CA§gï 
±ÀQÛªÀiÁ£ï eÉÆÃ¼À: ¹.J¸ï.«-4, ¹.J¸ï.JZï-5, ¹.J¸ï.JZï-9 
£É®UÀqÀ¯É: f.PÉ.«.PÉ-5, PÉ.¹.f-6, f.¦.©.r-4, L.¹.f.«-91114, n.JA.«-2, eÉ.J¯ï-24 
J¼ÀÄî: f.n-1, £À«¯É-1, n.JA.«-3 
vÉÆUÀj: ©.Dgï.f-1,2,3,4,5, L.¹.¦-7035, n.n.©-7, ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-3¹ 
¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï: JA.J.AiÀÄÄ.J¸ï-2 (¥ÀÇeÁ), PÀgÀÄuÉ (vÀgÀPÁj ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï),  PÉ.©.J¸ï-23 
ºÉ¸ÀgÀÄ: ¦.J¸ï-16, ¥ÀÅ¸Á ¨ÉÊ¸ÁQ, ¦.r.JA-84-178, PÉ.PÉ.JA-3 
GzÀÄÝ: gÀ²ä, n-9, J¯ï.«.f-791 
C®¸ÀAzÉ: n.«.JPïì-944-02-E, PÉ.©.¹-1, PÉ.©.¹-2, PÉ.©.¹-9, PÉ.JA-5 
vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: ¨Á¼É, ±ÀÄAp, CrPÉ, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, Cj²£À, D®ÄUÀqÀÄØ 
ªÉÄÃ«£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
ªÉÄPÉÌ eÉÆÃ¼À: D¦üæPÀ£ï mÁ¯ï 
eÉÆÃ¼À: JA¦ ZÁj, ¥ÀÇ¸Á ZÁj, eÉ.J¸ï-3, f.J¸ï-20 
¸ÀeÉÓ: ¢üÃ£Á s̈ÀAzÀÄ-49 J 
C®¸ÀAzÉ: PÉ©¹-2 

¨sÀvÀÛ ¨ÉAQ gÉÆÃUÀ 
EzÀgÀ ºÀvÉÆÃnUÁV PÁ¨ÉðAqÀfªÀiï 1 UÁæA OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß 1 °Ãlgï ¤Ãj£À°è CxÀªÁ 
mÉæöÊ¸ÉÊPÉèeÉÆÃ¯ï 0.6 UÁæA OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ °Ãlgï ¤Ãj£À°è «Ä±Àæt ªÀiÁr 
¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

¨sÀvÀÛ 
zÀÄAqÁtÄ 
CAUÀªÀiÁj 

gÉÆÃUÀ 

f¯ÉèAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è zÀÄAqÁtÄ CAUÀªÀiÁj gÉÆÃUÀªÀÅ PÁtÂ¹PÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ 
¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 0.1 UÁæA ¸ÉÖæ¥ÉÇÖÃ¸ÉÊQè£ï ªÀÄvÀÄÛ 0.5 UÁæA. vÁªÀäæzÀ 
DQìPÉÆèÃgÉÊqï 50 qÀ§Æèå¦. ¸ÉÃj¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  CUÀvÀå«zÀÝgÉ 15 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ  
¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¥Àæw JPÀgÉUÉ 200 °Ã ¹A¥ÀgÀt zÁæªÀt ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

¢ézÀ¼À 
zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ(C
®¸ÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

GzÀÄÝ) 

gÀ¸À »ÃgÀÄªÀ 
QÃlUÀ¼ÀÄ 

QÃl ¨ÁzÉ PÁtÂ¹PÉÆAqÁUÀ °Ã. ¤ÃjUÉ 1.7 «Ä.°Ã. qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï 30 E¹. ¨ÉgÉ¹ 
¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. JPÀgÉUÉ 200 °Ã. ¹A¥ÀgÀuÁ zÁæªÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬
Ä yæ¥ïì ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄ¹ 

F QÃlUÀ¼ÀÄ J¯ÉUÀ½AzÀ gÀ¸À »ÃgÀÄªÀÅzÀjAzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ®ÄäRªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÉ¼ÀªÀÄÄRªÁV 
ªÀÄÄzÀÄr PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. GzÀÝªÁzÀ vÉÆlÄÖ, ºÀ¼À¢ «Ä²ævÀ ºÀ¹gÀÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ, J¯ÉUÀ¼À UÁvÀæ 
aPÀÌzÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄApvÀªÁvzÉ. EzÀgÀ ºÀvÉÆÃnUÁV qÉÊPÉÆ¥Á¯ï 18.5 
E¹. – 2.5 «Ä°Ã. CxÀªÁ E«ÄqÁPÉÆèÃ¦æqï 17.8 J¸ï.J¯ï. – 0.3 «Ä°Ã./°Ã. ¤ÃjUÉ 
¸ÉÃj¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. JPÀgÉUÉ 200 °Ã. ¹A¥ÀgÀuÁ zÁæªÀt¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 ªÀÄ¼É §A¢gÀÄªÀ PÀqÉ gÉÊvÀgÀÄ E½eÁjUÉ CqÀØ¯ÁV ªÀiÁV G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ ¤ÃgÀÄ EAUÀÄ«PÉ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  

 ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁgÀÄ ©vÀÛ£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁjUÉ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞvÉ 
ªÀiÁrPÉÆ½î, 

 ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄªÁUÀ gÉÊvÀgÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß gÉÊeÉÆÃ©AiÀÄA ¸ÀÆPÁëöätÄ fÃ«UÀ½AzÀ G¥ÀZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ (20 UÁæA / 
PÉ.f.). 

 gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀææªÀiÁtÂPÀj¹zÀ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ¯ÉÃ RjÃ¢¸À¨ÉÃPÁV ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÉÆ§âgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉÆÃ¸ïÖ UÉÆ§âgÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¹, 
G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 ªÀÄ¼É §A¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÉ¯É UÉÆ§âgÀUÀ¼ÁzÀ ¸Ét§Ä CxÀªÁ  qÀAiÀiÁAZÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ ºÀÆ ©qÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV 
¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 JgÉºÀÄ¼ÀÄ PÀÈ¶ ªÀiÁqÀÄªÀªÀgÀÄ JgÉPÀÄtÂUÀ¼À°è JgÉUÉÆ§âgÀ GvÁàzÀ£É AiÀiÁUÀÄªÀªÀgÉUÉ ±ÉÃ. 60-70 gÀµÀÄÖ vÉÃªÁA±À EgÀÄªÀºÁUÉ 



 

£ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 

¨ÉÃ¹UÉ 
wAUÀ¼À°è ¥À±ÀÄ 
¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á 
¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

 

 ©¹®Ä ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ°è£À C¨sÁªÀ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ DzÀÄzÀjAzÀ gÀ¸ÀªÉÄÃªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ 
ªÀÄvÀÄÛ Mt ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ G½PÉUÀ¼À£ÀÄß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆr. 

 zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4-6 EAZÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, ªÀÄzsÁåºÀßzÀ°è 2-3 ¸À® ¤ÃgÀÄ 
ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆnÖUÉAiÀÄ £É® ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃqÉUÀ½UÉÆ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ 
PÉÆnÖUÉAiÀÄÄ vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ vÀA¥ÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 

 PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è UÁ½ ¸ÀgÁUÀªÁV ºÁqÀÄªÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°AzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¹°UÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¨É½UÉÎ CxÀªÁ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è gÁ¸ÀÄ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಮೇಂಡ್ಯ ಜಿಲ ಲಗ  
 

PÀÈ¶ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ 

 

UÁæ«ÄÃt PÀÈ¶ ºÀªÁªÀiÁ£À ¸ÉÃªÁ  

PÀÈ¶ ºÀªÁªÀiÁ£À PÉëÃvÀæ « s̈ÁUÀ(IMD) 

£ÁUÀ£ÀºÀ½î, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 570 003  
    ¢£ÁAPÀ: 12-05-2023 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀgÀ¢ ¥ÀwæPÉ 

ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É (13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023) 

Parameters 13.05.202
3 

14.05.202
3 

15.05.202
3 

16.05.202
3 

17.05.2023 

ªÀÄ¼É («Ä.«ÄÃ)  9 8 4 4 4 

UÀjµÀ× GµÁÚA±À (0¸É) 33 33 33 33 33 

PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À (0¸É) 23 21 21 21 21 

ªÉÆÃqÀ  (DPïÖ¸ï) 7 8 8 5 5 

UÀjµÀ× UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À (%) 84 85 85 85 84 

PÀ¤µÀ× UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À (%) 78 80 80 80 78 

UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Q.«ÄÃ/ UÀAmÉ) 5 6 5 4 4 

UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ( rVæ) 248 249 252 270 279 
ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À 
       ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ F ªÁgÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 13-05-2023 
jAzÀ 17-05-2023 ªÀgÉUÉ ªÉÆÃqÀ PÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ, vÀÄAvÀÄgÀÄ«¤AzÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ¼É §gÀÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. UÀjµÀ× 
GµÁÚA±À 33 °C. ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À 21-23°C  ªÀgÉUÉ zÁR¯ÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ¬ÄzÉ. ¨É¼ÀV£À UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À 
±ÉÃPÀqÀ 84-85 % ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ vÉÃªÁA±À ±ÉÃPÀqÀ 78-80 % ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄÄ UÀAmÉUÉ 4-6 
Q¯ÉÆÃ«ÄÃlgï ªÉÃUÀzÀ°è ©Ã¸ÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ¬ÄzÉ. 



 

 
PÀÈ¶ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ C£ÀÄ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ «ªÀgÀ: 

¨É¼É/ 
eÁ£ÀÄªÁgÀUÀ¼À

Ä 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ 
QÃl ºÁ¤ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

ªÉÄÃ wAUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
gÁV: EAqÁ¥ï-9, f.¦.AiÀÄÄ-45, f.¦.AiÀÄÄ -48 
ªÉÄPÉÌeÉÆÃ¼À: ºÉÃªÀÄ, ¤vÀå²æÃ, JA.J.JZï-14-5. 
¥Á¥ïPÁ£Àð: CA§gï 
±ÀQÛªÀiÁ£ï eÉÆÃ¼À: ¹.J¸ï.«-4, ¹.J¸ï.JZï-5, ¹.J¸ï.JZï-9 
£É®UÀqÀ¯É: f.PÉ.«.PÉ-5, PÉ.¹.f-6, f.¦.©.r-4, L.¹.f.«-91114, n.JA.«-2, eÉ.J¯ï-24 
J¼ÀÄî: f.n-1, £À«¯É-1, n.JA.«-3 
vÉÆUÀj: ©.Dgï.f-1,2,3,4,5, L.¹.¦-7035, n.n.©-7, ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-3¹ 
¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï: JA.J.AiÀÄÄ.J¸ï-2 (¥ÀÇeÁ), PÀgÀÄuÉ (vÀgÀPÁj ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï),  PÉ.©.J¸ï-23 
ºÉ¸ÀgÀÄ: ¦.J¸ï-16, ¥ÀÅ¸Á ¨ÉÊ¸ÁQ, ¦.r.JA-84-178, PÉ.PÉ.JA-3 
GzÀÄÝ: gÀ²ä, n-9, J¯ï.«.f-791 
C®¸ÀAzÉ: n.«.JPïì-944-02-E, PÉ.©.¹-1, PÉ.©.¹-2, PÉ.©.¹-9, PÉ.JA-5 
vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: ¨Á¼É, ±ÀÄAp, CrPÉ, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, Cj²£À, D®ÄUÀqÀÄØ 
ªÉÄÃ«£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
ªÉÄPÉÌ eÉÆÃ¼À: D¦üæPÀ£ï mÁ¯ï 
eÉÆÃ¼À: JA¦ ZÁj, ¥ÀÇ¸Á ZÁj, eÉ.J¸ï-3, f.J¸ï-20 
¸ÀeÉÓ: ¢üÃ£Á s̈ÀAzÀÄ-49 J 
C®¸ÀAzÉ: PÉ©¹-2 

¨sÀvÀÛ ¨ÉAQ gÉÆÃUÀ 
EzÀgÀ ºÀvÉÆÃnUÁV PÁ¨ÉðAqÀfªÀiï 1 UÁæA OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß 1 °Ãlgï ¤Ãj£À°è CxÀªÁ 
mÉæöÊ¸ÉÊPÉèeÉÆÃ¯ï 0.6 UÁæA OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ °Ãlgï ¤Ãj£À°è «Ä±Àæt ªÀiÁr 
¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

¨sÀvÀÛ 
zÀÄAqÁtÄ 
CAUÀªÀiÁj 

gÉÆÃUÀ 

EzÀgÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ0.1 UÁæA ¸ÉÖæ¥ÉÇÖÃ¸ÉÊQè£ï ªÀÄvÀÄÛ 0.5 UÁæA. vÁªÀäæzÀ 
DQìPÉÆèÃgÉÊqï 50 qÀ§Æèå¦. ¸ÉÃj¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  CUÀvÀå«zÀÝgÉ 15 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ  
¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¥Àæw JPÀgÉUÉ 200 °Ã ¹A¥ÀgÀt zÁæªÀt ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

¢ézÀ¼À 
zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ(C
®¸ÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

GzÀÄÝ) 

gÀ¸À »ÃgÀÄªÀ 
QÃlUÀ¼ÀÄ 

QÃl ¨ÁzÉ PÁtÂ¹PÉÆAqÁUÀ °Ã. ¤ÃjUÉ 1.7 «Ä.°Ã. qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï 30 E¹. ¨ÉgÉ¹ 
¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. JPÀgÉUÉ 200 °Ã. ¹A¥ÀgÀuÁ zÁæªÀtªÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬
Ä yæ¥ïì ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄ¹ 

F QÃlUÀ¼ÀÄ J¯ÉUÀ½AzÀ gÀ¸À »ÃgÀÄªÀÅzÀjAzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ®ÄäRªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÉ¼ÀªÀÄÄRªÁV 
ªÀÄÄzÀÄr PÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. GzÀÝªÁzÀ vÉÆlÄÖ, ºÀ¼À¢ «Ä²ævÀ ºÀ¹gÀÄ J¯ÉUÀ¼ÀÄ, J¯ÉUÀ¼À UÁvÀæ 
aPÀÌzÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀÄApvÀªÁvzÉ. EzÀgÀ ºÀvÉÆÃnUÁV qÉÊPÉÆ¥Á¯ï 18.5 
E¹. – 2.5 «Ä°Ã. CxÀªÁ E«ÄqÁPÉÆèÃ¦æqï 17.8 J¸ï.J¯ï. – 0.3 «Ä°Ã./°Ã. ¤ÃjUÉ 
¸ÉÃj¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. JPÀgÉUÉ 200 °Ã. ¹A¥ÀgÀuÁ zÁæªÀt¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 ªÀÄ¼É §A¢gÀÄªÀ PÀqÉ gÉÊvÀgÀÄ E½eÁjUÉ CqÀØ¯ÁV ªÀiÁV G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ ¤ÃgÀÄ EAUÀÄ«PÉ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  

 ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁgÀÄ ©vÀÛ£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁjUÉ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞvÉ 
ªÀiÁrPÉÆ½î, 

 ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄªÁUÀ gÉÊvÀgÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß gÉÊeÉÆÃ©AiÀÄA ¸ÀÆPÁëöätÄ fÃ«UÀ½AzÀ G¥ÀZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ (20 UÁæA / 
PÉ.f.). 

 gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀææªÀiÁtÂPÀj¹zÀ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ¯ÉÃ RjÃ¢¸À¨ÉÃPÁV ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÉÆ§âgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉÆÃ¸ïÖ UÉÆ§âgÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¹, 
G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 



 

 ªÀÄ¼É §A¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÉ¯É UÉÆ§âgÀUÀ¼ÁzÀ ¸Ét§Ä CxÀªÁ  qÀAiÀiÁAZÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ ºÀÆ ©qÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV 
¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 JgÉºÀÄ¼ÀÄ PÀÈ¶ ªÀiÁqÀÄªÀªÀgÀÄ JgÉPÀÄtÂUÀ¼À°è JgÉUÉÆ§âgÀ GvÁàzÀ£É AiÀiÁUÀÄªÀªÀgÉUÉ ±ÉÃ. 60-70 gÀµÀÄÖ vÉÃªÁA±À 
EgÀÄªÀºÁUÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 

¨ÉÃ¹UÉ 
wAUÀ¼À°è ¥À±ÀÄ 
¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á 
¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

 

 ©¹®Ä ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ°è£À C¨sÁªÀ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ DzÀÄzÀjAzÀ gÀ¸ÀªÉÄÃªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ 
ªÀÄvÀÄÛ Mt ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ G½PÉUÀ¼À£ÀÄß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆr. 

 zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4-6 EAZÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, ªÀÄzsÁåºÀßzÀ°è 2-3 ¸À® ¤ÃgÀÄ 
ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆnÖUÉAiÀÄ £É® ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃqÉUÀ½UÉÆ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ 
PÉÆnÖUÉAiÀÄÄ vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ vÀA¥ÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 

 PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è UÁ½ ¸ÀgÁUÀªÁV ºÁqÀÄªÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°AzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¹°UÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¨É½UÉÎ CxÀªÁ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è gÁ¸ÀÄ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಚಹಮರಹಜ್ನಗರ ಜಿಲ ಲಗ  
 

PÀÈ¶ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ 

 

UÁæ«ÄÃt PÀÈ¶ ºÀªÁªÀiÁ£À ¸ÉÃªÁ  

PÀÈ¶ ºÀªÁªÀiÁ£ÀPÉëÃvÀæ «¨sÁUÀ(IMD) 

£ÁUÀ£ÀºÀ½î, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 570 003  

    ¢£ÁAPÀ: 12-05-2023 
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀgÀ¢ ¥ÀwæPÉ 
ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É (13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023) 

Parameter 13.05.202
3 

14.05.2023 
15.05.202

3 
16.05.202

3 
17.05.2023 

ªÀÄ¼É («Ä.«ÄÃ)  12 9 0 11 9 

UÀjµÀ× GµÁÚA±À (0¸É) 34 34 34 34 34 

PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À (0¸É) 23 23 23 23 23 

ªÉÆÃqÀ  (DPïÖ¸ï) 3 3 3 3 3 

UÀjµÀ× UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À (%) 80 82 82 82 80 

PÀ¤µÀ× UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À (%) 55 57 57 57 55 

UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Q.«ÄÃ/ UÀAmÉ) 4 5 4 3 3 

UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ (rVæ) 288 257 283 288 259 



 

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À:        
       ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ F ªÁgÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 
13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023 ªÀgÉUÉ ªÉÆÃqÀ PÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ, vÀÄAvÀÄgÀÄ«¤AzÀ ¸ÁzsÁgÀt  ªÀÄ¼É §gÀÄªÀ 
¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. UÀjµÀ× GµÁÚA±À 34 °C. ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À 23 °C ªÀgÉUÉ zÁR¯ÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ¬ÄzÉ. ¨É¼ÀV£À UÁ½AiÀÄ 
vÉÃªÁA±À ±ÉÃPÀqÀ 80-82 % ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ vÉÃªÁA±À ±ÉÃPÀqÀ 55-57 % ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄÄ UÀAmÉUÉ 3-5 
Q¯ÉÆÃ«ÄÃlgï ªÉÃUÀzÀ°è ©Ã¸ÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ¬ÄzÉ. 

 

PÀÈ¶ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ C£ÀÄ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ «ªÀgÀ: 
¨É¼É/ 

eÁ£ÀÄªÁgÀUÀ¼ÀÄ 
gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ 

QÃl ºÁ¤ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

ªÉÄÃ wAUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
gÁV: EAqÁ¥ï-9, f.¦.AiÀÄÄ-45, f.¦.AiÀÄÄ -48 
ªÉÄPÉÌeÉÆÃ¼À: ºÉÃªÀÄ, ¤vÀå²æÃ, JA.J.JZï-14-5. 
¥Á¥ïPÁ£Àð: CA§gï 
±ÀQÛªÀiÁ£ï eÉÆÃ¼À: ¹.J¸ï.«-4, ¹.J¸ï.JZï-5, ¹.J¸ï.JZï-9 
£É®UÀqÀ¯É: f.PÉ.«.PÉ-5, PÉ.¹.f-6, f.¦.©.r-4, L.¹.f.«-91114, n.JA.«-2, eÉ.J¯ï-24 
J¼ÀÄî: f.n-1, £À«¯É-1, n.JA.«-3 
vÉÆUÀj: ©.Dgï.f-1,2,3,4,5, L.¹.¦-7035, n.n.©-7, ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-3¹ 
¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï: JA.J.AiÀÄÄ.J¸ï-2 (¥ÀÇeÁ), PÀgÀÄuÉ (vÀgÀPÁj ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï),  PÉ.©.J¸ï-23 
ºÉ¸ÀgÀÄ: ¦.J¸ï-16, ¥ÀÅ¸Á ¨ÉÊ¸ÁQ, ¦.r.JA-84-178, PÉ.PÉ.JA-3 
GzÀÄÝ: gÀ²ä, n-9, J¯ï.«.f-791 
C®¸ÀAzÉ: n.«.JPïì-944-02-E, PÉ.©.¹-1, PÉ.©.¹-2, PÉ.©.¹-9, PÉ.JA-5 
vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: ¨Á¼É, ±ÀÄAp, CrPÉ, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, Cj²£À, D®ÄUÀqÀÄØ 
ªÉÄÃ«£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
ªÉÄPÉÌ eÉÆÃ¼À: D¦üæPÀ£ï mÁ¯ï 
eÉÆÃ¼À: JA¦ ZÁj, ¥ÀÇ¸Á ZÁj, eÉ.J¸ï-3, f.J¸ï-20 
¸ÀeÉÓ: ¢üÃ£Á s̈ÀAzÀÄ-49 J 
C®¸ÀAzÉ: PÉ©¹-2 

 ªÀÄ¼É §A¢gÀÄªÀ PÀqÉ gÉÊvÀgÀÄ E½eÁjUÉ CqÀØ¯ÁV ªÀiÁV G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ ¤ÃgÀÄ EAUÀÄ«PÉ 
ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  

 ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁgÀÄ ©vÀÛ£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁjUÉ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß 
¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆ½î, 

 ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄªÁUÀ gÉÊvÀgÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß gÉÊeÉÆÃ©AiÀÄA ¸ÀÆPÁëöätÄ fÃ«UÀ½AzÀ G¥ÀZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ (20 
UÁæA / PÉ.f.). 

 gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀææªÀiÁtÂPÀj¹zÀ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ¯ÉÃ RjÃ¢¸À¨ÉÃPÁV ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÉÆ§âgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉÆÃ¸ïÖ UÉÆ§âgÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß 
¤zsÀðj¹, G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 ªÀÄ¼É §A¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÉ¯É UÉÆ§âgÀUÀ¼ÁzÀ ¸Ét§Ä CxÀªÁ  qÀAiÀiÁAZÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ ºÀÆ ©qÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ 
ªÀÄÄAavÀªÁV ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 JgÉºÀÄ¼ÀÄ PÀÈ¶ ªÀiÁqÀÄªÀªÀgÀÄ JgÉPÀÄtÂUÀ¼À°è JgÉUÉÆ§âgÀ GvÁàzÀ£É AiÀiÁUÀÄªÀªÀgÉUÉ ±ÉÃ. 60-70 gÀµÀÄÖ vÉÃªÁA±À 
EgÀÄªÀºÁUÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 

¨ÉÃ¹UÉ wAUÀ¼À°è 
¥À±ÀÄ 

¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á 
¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

 

 ©¹®Ä ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ°è£À C¨sÁªÀ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ DzÀÄzÀjAzÀ gÀ¸ÀªÉÄÃªÀ£ÀÄß 
vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄvÀÄÛ Mt ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ G½PÉUÀ¼À£ÀÄß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆr. 

 zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4-6 EAZÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, ªÀÄzsÁåºÀßzÀ°è 2-3 
¸À® ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆnÖUÉAiÀÄ £É® ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃqÉUÀ½UÉÆ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ 



 

ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄÄ vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ vÀA¥ÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 

 PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è UÁ½ ¸ÀgÁUÀªÁV ºÁqÀÄªÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°AzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¹°UÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¨É½UÉÎ CxÀªÁ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è gÁ¸ÀÄ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä 
©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 
 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಕ  ಡ್ಗು ಜಿಲ ಲಗ  

PÀÈ¶ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ 

 

UÁæ«ÄÃt PÀÈ¶ ºÀªÁªÀiÁ£À ¸ÉÃªÁ  

PÀÈ¶ ºÀªÁªÀiÁ£À PÉëÃvÀæ « s̈ÁUÀ (IMD) 

£ÁUÀ£ÀºÀ½î, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 570 003  
    ¢£ÁAPÀ: 12-05-2023 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÀgÀ¢ ¥ÀwæPÉ 

ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É (13-04-2023 jAzÀ 17-05-2023) 

Parameters 13.05.202
3 

14.05.202
3 

15.05.202
3 

16.05.202
3 

17.05.2023 

ªÀÄ¼É («Ä.«ÄÃ)  12 11 5 4 4 

UÀjµÀ× GµÁÚA±À (0¸É) 31 31 31 31 31 

PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À (0¸É) 20 18 18 18 18 

ªÉÆÃqÀ  (DPïÖ¸ï) 5 5 5 5 5 

UÀjµÀ× UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À (%) 85 83 83 83 83 

PÀ¤µÀ× UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À (%) 84 82 82 82 82 

UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Q.«ÄÃ/ UÀAmÉ) 2 3 3 2 2 

UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ( rVæ) 238 243 248 283 270 
ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À 
      ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ F ªÁgÀzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 13-05-2023 jAzÀ 17-
05-2023 ªÀgÉUÉ ªÉÆÃqÀ PÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ, vÀÄAvÀÄgÀÄ«¤AzÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ¼É §gÀÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. UÀjµÀ× GµÁÚA±À 31 °C. 
ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À 18-20°C ªÀgÉUÉ zÁR¯ÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ¬ÄzÉ. ¨É¼ÀV£À UÁ½AiÀÄ vÉÃªÁA±À ±ÉÃPÀqÀ 83-85 % ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄzsÁåºÀßzÀ vÉÃªÁA±À ±ÉÃPÀqÀ 82-84 % ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁ½AiÀÄÄ UÀAmÉUÉ 2-3 Q¯ÉÆÃ«ÄÃlgï ªÉÃUÀzÀ°è ©Ã¸ÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ¬ÄzÉ. 
 

PÀÈ¶ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ C£ÀÄ¸Àj¸À§ºÀÄzÁzÀ «ªÀgÀ: 

¨É¼É/ 
eÁ£ÀÄªÁgÀUÀ¼À

Ä 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ 
QÃl ºÁ¤ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

ªÉÄÃ wAUÀ¼À°è ¨É¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÁzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
gÁV: EAqÁ¥ï-9, f.¦.AiÀÄÄ-45, f.¦.AiÀÄÄ -48 
ªÉÄPÉÌeÉÆÃ¼À: ºÉÃªÀÄ, ¤vÀå²æÃ, JA.J.JZï-14-5. 



 

¥Á¥ïPÁ£Àð: CA§gï 
±ÀQÛªÀiÁ£ï eÉÆÃ¼À: ¹.J¸ï.«-4, ¹.J¸ï.JZï-5, ¹.J¸ï.JZï-9 
£É®UÀqÀ¯É: f.PÉ.«.PÉ-5, PÉ.¹.f-6, f.¦.©.r-4, L.¹.f.«-91114, n.JA.«-2, eÉ.J¯ï-24 
J¼ÀÄî: f.n-1, £À«¯É-1, n.JA.«-3 
vÉÆUÀj: ©.Dgï.f-1,2,3,4,5, L.¹.¦-7035, n.n.©-7, ºÉÊzÀgÀ¨Ázï-3¹ 
¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï: JA.J.AiÀÄÄ.J¸ï-2 (¥ÀÇeÁ), PÀgÀÄuÉ (vÀgÀPÁj ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï),  PÉ.©.J¸ï-23 
ºÉ¸ÀgÀÄ: ¦.J¸ï-16, ¥ÀÅ¸Á ¨ÉÊ¸ÁQ, ¦.r.JA-84-178, PÉ.PÉ.JA-3 
GzÀÄÝ: gÀ²ä, n-9, J¯ï.«.f-791 
C®¸ÀAzÉ: n.«.JPïì-944-02-E, PÉ.©.¹-1, PÉ.©.¹-2, PÉ.©.¹-9, PÉ.JA-5 
vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: ¨Á¼É, ±ÀÄAp, CrPÉ, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, Cj²£À, D®ÄUÀqÀÄØ 
ªÉÄÃ«£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
ªÉÄPÉÌ eÉÆÃ¼À: D¦üæPÀ£ï mÁ¯ï 
eÉÆÃ¼À: JA¦ ZÁj, ¥ÀÇ¸Á ZÁj, eÉ.J¸ï-3, f.J¸ï-20 
¸ÀeÉÓ: ¢üÃ£Á s̈ÀAzÀÄ-49 J 
C®¸ÀAzÉ: PÉ©¹-2 

 ªÀÄ¼É §A¢gÀÄªÀ PÀqÉ gÉÊvÀgÀÄ E½eÁjUÉ CqÀØ¯ÁV ªÀiÁV G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ EzÀjAzÀ ¤ÃgÀÄ EAUÀÄ«PÉ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀªÀPÀ½ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  

 ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁgÀÄ ©vÀÛ£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇªÀð ªÀÄÄAUÁjUÉ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞvÉ 
ªÀiÁrPÉÆ½î, 

 ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄªÁUÀ gÉÊvÀgÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß gÉÊeÉÆÃ©AiÀÄA ¸ÀÆPÁëöätÄ fÃ«UÀ½AzÀ G¥ÀZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ (20 UÁæA / 
PÉ.f.). 

 gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀææªÀiÁtÂPÀj¹zÀ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ¯ÉÃ RjÃ¢¸À¨ÉÃPÁV ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

 gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÉÆ§âgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉÆÃ¸ïÖ UÉÆ§âgÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¹, 
G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 ªÀÄ¼É §A¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÉ¯É UÉÆ§âgÀUÀ¼ÁzÀ ¸Ét§Ä CxÀªÁ  qÀAiÀiÁAZÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÉzÀÄ ºÀÆ ©qÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV 
¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 JgÉºÀÄ¼ÀÄ PÀÈ¶ ªÀiÁqÀÄªÀªÀgÀÄ JgÉPÀÄtÂUÀ¼À°è JgÉUÉÆ§âgÀ GvÁàzÀ£É AiÀiÁUÀÄªÀªÀgÉUÉ ±ÉÃ. 60-70 gÀµÀÄÖ vÉÃªÁA±À 
EgÀÄªÀºÁUÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 

¨ÉÃ¹UÉ 
wAUÀ¼À°è ¥À±ÀÄ 
¸ÀAUÉÆÃ¥À£Á 
¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

 

 ©¹®Ä ºÉZÁÑVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ°è£À C¨sÁªÀ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ DzÀÄzÀjAzÀ gÀ¸ÀªÉÄÃªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ 
ªÀÄvÀÄÛ Mt ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄ G½PÉUÀ¼À£ÀÄß zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÉ PÉÆr. 

 zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4-6 EAZÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, ªÀÄzsÁåºÀßzÀ°è 2-3 ¸À® ¤ÃgÀÄ 
ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆnÖUÉAiÀÄ £É® ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃqÉUÀ½UÉÆ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ 
PÉÆnÖUÉAiÀÄÄ vÀPÀÌªÀÄnÖUÉ vÀA¥ÁV G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. 

 PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è UÁ½ ¸ÀgÁUÀªÁV ºÁqÀÄªÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÉÄÃ°AzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©¹°UÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¨É½UÉÎ CxÀªÁ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è gÁ¸ÀÄ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 

 

ದಕ್ಷಿಣ ಬದಲಹಣ  ಲಯ 
 

 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ಸಹಷನ ಜಿಲೆಿಗೆ 
¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÀAvÀ QÃl, gÉÆÃUÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 



 

ºÁUÀÆ EvÀgÉ CxÀªÁ 
¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ»w 

ೂ್ ಭುಿಂಗಹಯು ಭಳೆಮಹದ  ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ ಆಳಹದ  ಉಳುಮೆಮ  ಭ ಲಕ  ಷ ಮ್ನ  

ಫೆಳಕಿಗೆ  ಕಿೋಟ, ಯೆ ೋಖ ದ ಬಿೋಜ್ಔ  ಸಹಖ   ಔಳೆಮ  ಬಿೋಜ್ಖಳನುು  ಷ ಮ್ನ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲಗೆ  
ತ್ೆಯೆದ್ಧಡುುದರಿಿಂದ  ಭುಿಂದ್ಧನ  ಫೆಳೆಖಳಿಗೆ  ಇುಖಳ  ಬಹದೆ  ಔಡಿಮೆ  ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ 

¨sÀvÀÛ ºÁ®ÄUÁ¼À
Ä ºÀAvÀ 

PÁAqÀPÉÆgÉAiÀÄÄªÀ 
ºÀÄ¼ÀÄ 

¸À¹ªÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀÄ½ 
MtUÀÄªÀÅzÀÄ (¸ÀvÀÛ ¸ÀÄ½). vÉ£É §gÀÄªÀ ºÀAvÀzÀ°è 
PÀAqÀÄ§AzÀgÉ vÉ£ÉUÀ¼ÀÄ eÉÆ¼ÁîUÀÄªÀÅªÀÅ (©½ vÉ£É), CAvÀºÀ 
MtVzÀ ¸ÀÄ½/©½ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ¬ÄAzÀ J¼ÉzÀgÉ 
¸ÀÄ®¨sÀªÁV §gÀÄvÀÛªÉ. 

PÉÆèÃgï¥ÉÊj¥sÁ¸ï 
20 E.¹ 2 
«Ä.°Ã. CxÀªÁ 
¥sÀÅè̈ ÉArCªÉÄÊqï 
48 J¸ï.¹ 0.08 
«Ä.°Ã. CxÀªÁ 
¥sÀÅè̈ ÉArCªÉÄÊqï 
20 qÀ§Æèöåf 0.2 
UÁæA ¥ÀæwÃ °Ãlgï 
¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ 
¹A¥Àr¹ 

HzÀÄ s̈ÀvÀÛ - 
gÉÆÃUÀ §AzÀ 
¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ 
¸ÀÄqÀ¨ÉÃPÀÄ 

CrPÉ 
»AUÁgÀÄ 
©qÀÄªÀ 
ºÀAvÀ 

¸ÀÄ½PÉÆ¼É gÉÆÃUÀ 

 

¨Á¢üvÀ ¸À¹UÀ¼À 
¸ÀÄ½UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
vÉÆÃl¢AzÀ DZÉ 
¸ÀÄlÄÖ 
£Á±À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
¥ÀæwÃ °Ãlgï 
¤ÃjUÉ 4 UÁæA 
vÁªÀÄæzÀ 
DQìPÉÆèÃgÉÊqï 
¨ÉgÉ¹ ¨sÁ¢vÀ 
¸ÀÄ½UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 
¸ÀA¥ÀÆtðªÁV 
£É£ÉAiÀÄÄªÀ ºÁUÉ 
¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ, 
15 ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ 
ªÀÄvÉÛ EzÀ£Éß 
¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.  



 

CtÂ¨É gÉÆÃUÀ 

1.gÉÆÃUÀ ¦ÃrvÀ ªÀÄgÀUÀ¼À°è ¥ÀæxÀªÀÄªÁV ºÉÆgÀ ¸ÀÄwÛ£À 
J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÀ¼À¢AiÀiÁV MtV eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ. 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ PÀæªÉÄÃt M¼À¸ÀÄwÛ£À J¯ÉUÀ½UÀÆ ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ.  
2. PÁAqÀzÀ°è ©gÀÄPÀÄ §Æ«Ä¬ÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ CrUÀ¼À 
JvÀÛgÀzÀ ªÀgÉUÀÆ PÀAqÀÄ§AzÀÄ CªÀÅUÀ½AzÀ PÀAzÀÄ §tÚzÀ 
zÀæªÀ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ.  
3. gÉÆÃUÀ ¦ÃrvÀ ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAzÀÄ «Ä²ævÀ PÀ¥ÀÄà 
§tÚPÉÌ wgÀÄV ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ.  
4. F ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼À 
»ÃjPÉÆ¼ÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ.  
5. PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ªÀÄgÀzÀ §ÄqÀzÀ°è ²Ã°AzÀæ ©Ãd 
PÀtUÀ¼ÀÄ Ct¨É gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ D 
ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. 

1. ¸ÀvÀÛ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß 
§ÄqÀ¸À»vÀ QvÀÄÛ 
£Á±À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.  
2. ¥ÀæwÃ ªÀµÀð 
²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ 
¸ÁgÀd£ÀPÀ (100 
UÁæA), gÀAdPÀ (40 
UÁæA) ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÉÆmÁ¸ï (140 
UÁæA) ¥ÀæwÃ ªÀÄgÀPÉÌ 
ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ eÉÆvÉUÉ 
2 Q.UÁæA. ¨ÉÃ«£À 
»Ar ªÀÄvÀÄÛ 20 
Q.UÁæA PÉÆnÖUÉ 
UÉÆ§âgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæwÃ 
ªÀÄgÀPÉÌ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.  
3. ¥ÀæwÃ l£ï 
PÉÆnÖUÉ UÉÆ§âgÀPÉÌ 
4 Q.UÁæA. 
mÉæöÊPÉÆqÀªÀið 
ºÁUÀÆ 
¸ÀÆqÉÆªÉÆ£Á¸ï 
¨ÉÃgÉ¹ £ÉgÀ½£À°è 
15 ¢£À«lÄÖ 
£ÀAvÀgÀ gÉÆÃUÀ 
¦ÃrvÀ ªÀÄgÀzÀ 
§ÄqÀPÉÌ MAzÀÄ 
§ÄnÖAiÀÄAvÉ 
ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.  
4. gÉÆÃUÀzÀ 
¥ÁægÀA©PÀ 
ºÀAvÀzÀ°è 1 
«Ä.°Ã. 
ºÉPÁìPÉÆ£ÉÆÃeÉÆ¯
ï ¥ÀæwÃ °Ãlgï 
¤Ãj£À°è ¨ÉÃgÉ¹, 
10-15 °Ãlgï 
zÁæªÀtªÀ£ÀÄß 
gÉÆÃUÀ ¦ÃrvÀ 
ªÀÄgÀzÀ §ÄqÀz 
ªÀÄtÚ£ÀÄß ©r¹ 
¸ÀÄjAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ.  
5. F PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 
ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ 
¨Áj CAzÀgÉ 
ªÀiÁZïð, dÄ¯ÉÊ 
ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉA§gï 
wAUÀ¼À°è 
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀ¤µÀÖ JgÀqÀÄ ªÀµÀð 



 

C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÀÄ.  
6. ºÁ¬Ä ¤ÃgÀÄ 
¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß 
C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÁgÀzÀÄ. 

vÉAUÀÄ - ¸ÀÄ½PÉÆ¼É gÉÆÃUÀ - 

¤AiÀÄAwæ¸À®Ä 
ªÉÄl¯ÁQë̄ ï JªÀiï 
dqï CxÀªÁ 
D°AiÉÄmï 80.2 
UÁæA ¥ÀæwÃ °Ãlgï 
¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ 
¸ÀÄ½UÉ ¹A¥Àr¹. 
PÉÆ¼ÉgÉÆÃUÀ §AzÀ 
¨sÁUÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛ 
vÉÆÃl¢AzÀ 
ºÉÆgÀºÁQ 
¸ÀÄqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
ªÉÄÃ wAUÀ¼À°è PÀÈ¶ 
¸ÀÄtÚ ºÁPÀzÀ 
gÉÊvÀgÀÄ FUÀ ¥ÀæwÃ 
JPÀgÉUÉ 3 QéAl¯ï 
ºÁQ. 

¨Á¼É - ¹ÃUÀmÉÆÃPÀ gÉÆÃUÀ - 

¥Àæw °Ãlgï 
¤ÃjUÉ 2 UÁæA. 
PÁ§ð£ïqÉÊfªÀiï 
+ ªÀiÁåAPÉÆeÉ¨ï 
¸ÉÃj¹ 2-3°Ã 
zÁæªÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæw 
UÀÄtÂUÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. 
15 ¢£ÀUÀ¼À 
£ÀAvÀgÀ, 
PÉÆèÃgÉÆÃxÀ®¤¯ï 
@ 2.0 UÁæA. ¥Àæw 
°Ãlgï ¤ÃjUÉ 
¨ÉgÉ¹ 
¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

ªÀiÁªÀÅ 
ºÀuÁÚUÀÄªÀ 
ºÀAvÀ 

ºÀtÂÚ£À£ÉÆt 

ºÀtÄÚ £ÉÆtzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¥Àæw ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 10 ªÉÆÃºÀPÀ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÀÆUÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.  F §¯ÉUÀ¼À°è  ¥Àæw °Ãlgï ¤Ãj£À°è 1 «Ä.°Ã. «ÄÃxÉÊ¯ï 
AiÀÄÄf£Á¯ï  ªÀÄvÀÄÛ 1 «Ä.°Ã. ªÉÄ¯ÁyAiÀiÁ£ï 50 E.¹. CxÀªÁ 1 «Ä.°Ã. 
qÉÊPÉÆèÃgÉÆÃªÁ¸ï ¨ÉgÉ¹zÀ zÁæªÀt §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw §¯ÉUÉ  100 «Ä.°Ã. zÁæªÀt  
G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ.  E®èªÉ ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 4 UÁæA PÁ¨Áðj¯ï 50 
qÀ§Æèöå.¦. CxÀªÁ 1.7 «Ä.°Ã. qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï 30 E.¹.AiÀÄ£ÀÄß 10 UÁæA 
¨É®èzÉÆA¢UÉ PÀgÀV¹ ºÀtÄÚ ªÀiÁUÀÄªÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

±ÀÄAp/ ©vÀÛ£É - ºÉÆ¸ÀzÁV ±ÀÄAp ©vÀÄÛªÀ ªÀÄÄAZÉ JgÀqÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 



 

Cj¹t ºÀAvÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀjPÉëAiÀÄ C£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀÄtÂÚUÉ gÀ¸À¸ÁgÀ 6.5 QÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝgÉ PÀÈ¶ ¸ÀÄtÚ 
ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸À¸ÁgÀ 7.0 QÌAvÀ ºÉÃaÑzÀÝgÉ f¥ÀìA ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. 
©vÀÛ£ÉUÁV gÉÆÃUÀgÀ»vÀ UÀqÉØUÀ½AzÀ ©ÃdªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃgÀÄ ¤®èzÀ 
ºÁUÉ JgÀÄªÀÄr ªÀiÁr ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄªÀzÀjAzÀ PÉÆ¼ÉgÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 
£Án ªÀiÁqÀÄªÁUÀ 1 QéAmÁ¯ï ¨ÉÃ«£À »Ar eÉÆvÉUÉ 1 Q.UÁæA. mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð 
eÉÊ«PÀ ²°ÃAzÀæ£Á±ÀPÀ ¥Àæw JPÀgÉUÉ ©vÀÛ£ÉAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ ¨ÉgÉ¸À¨ÉÃPÀÄ. 
©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä UÀqÉØUÀ¼À£ÀÄß ©ÃeÉÆ¥ZÁgÀzÀ zÁæªÀtzÀ°è (©èaAUÀ  
¥ËqÀgÀ À @ 2.0 UÁæA. ¥Àæw °Ãlgï, ªÉÄl¯ÁPÀì¯ï JªÀiï eqï 72 @ 1.0 UÁæA. 
¥Àæw °Ãlgï, ¸ÉÖç¥ÉÆÖ¸ÉÊQè£ï @ 1.0 UÁæA. ¥Àæw °Ãlgï ªÀÄvÀÄÛ JAqÉÆ¸À¯Áà£ï @ 
2.0 «Ä.°Ã ¥Àæw °Ãlgï) 30 ¤«ÄµÀ £É£É¹ £ÉgÀ¼À°è MtV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

ºÉÆ¢PÉAiÀiÁPÀÄªÀÅzÀ
Ä 

©vÀÛ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ±ÀÄAp ªÀÄrUÀ¼À£ÀÄß s̈ÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè CxÀªÁ PÀ©â£À UÀjUÀ¼À£ÀÄß 
CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉÆ¼ÉAiÀÄ§®è ¨É¼ÉÉAiÀÄ vÁådå¢AzÀ 
ºÉÆ¢PÉAiÀiÁPÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è vÉÃªÁA±ÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ 
»r¢qÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀ¼ÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆ¼ÉvÀÄ UÉÆ§âgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

PÀ¼É ¤ªÀðºÀuÉ 
±ÀÄAp ©vÀÛ£É ªÀiÁr 20 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÀ¼É ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä GzÀAiÀÄ ¥ÀÆªÀð 
ªÀÄvÀÄÛ GzÀAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀ PÀ¼É£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß 
¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ. 

gÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ
/ PÀÄjUÀ¼ÀÄ  - ZÀ¥ÉàgÉÆÃUÀ 

PÁè¹àçrAiÀÄA ZÀªÁAiÀÄï JA§ ¸ÀÆPÁëöätÄ«¤AzÀ F gÉÆÃUÀªÀÅ DPÀ¼ÀÄ, JªÉÄä, 
PÀÄjUÀ¼À°è §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆPÁëöätÄUÀ½gÀÄªÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÉÃ«¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
F gÉÆÃUÀªÀÅ ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ. J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ zÀ£ÀUÀ¼À°è 
PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ «¥ÀjÃvÀ dégÀ (1060 ¥sÉ.) zÉÆqÀØ ªÀÄÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ 
(ZÀ¥Éà) ¨ÁvÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÊ Dr¹zÁUÀ ¥Àgï ¥Àgï J£ÀÄßªÀ ±À§ÝªÀÅ 
§gÀÄvÀÛzÉ. PÀÄAlÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄ®UÀÄªÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ DºÁgÀ ¸ÉÃªÀ£É 
EgÀÄªÀÅ¢®è. ºÁ°£À ¥ÀæªÀÄÁt §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀrªÉÄAiÀÄÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¨ÉÃUÀ aQvÉì 
zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ 1 jAzÀ 5 ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
ºÀvÉÆÃn PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 
C. ZÀ¥Éà gÉÆÃUÀzÀ ®¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀð ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄ¼ÉAiÀÄÄ 
¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄªÀÅzÀQÌAvÀÀ ªÉÄÁzÀ®Ä J¯Áè ¥À±ÀÄUÀ½UÉ ºÁQ¸À¨ÉÃPÀÄ. 
§. gÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄªÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ OµÀzsÀ 
G¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥À±ÀÄªÉÊzÀåjAzÀ ªÀÄÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ»w 
gÉÊvÀgÀÄ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÄ£ÀæìZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ»wUÁV ªÀiË¸ÀªÀiï Då¥ï, ºÀªÁªÀiÁ£À 
DzsÁjvÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ½UÉ ªÉÄÃWÀzÀÄvï ºÁUÀÆ «ÄAa£À ªÀiÁ»w w½AiÀÄ®Ä zÁ«Ä¤ Då¥ï£ÀÄß UÀÆUÀ¯ï 
¥ÉèÃ¸ÉÆÖÃgï£À°è qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆ½.î  

 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ಶಿಮೊಖೆ / ಚಿಔೆಭಖಳೂಯು ಜಿಲೆಿಗೆ 

¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÀAvÀ QÃl, gÉÆÃUÀ 
ºÁUÀÆ EvÀgÉ 

®PÀëtUÀ¼ÀÄ 

PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 
CxÀªÁ 
¤AiÀÄAvÀætPÉÌ 
¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ»w 

ೂ್ ಭುಿಂಗಹಯು ಭಳೆಮಹದ  ರದೆೋವದಲ್ಲ ಿ ಆಳಹದ  ಉಳುಮೆಮ  ಭ ಲಕ  ಷ ಮ್ನ  

ಫೆಳಕಿಗೆ  ಕಿೋಟ, ಯೆ ೋಖ ದ ಬಿೋಜ್ಔ  ಸಹಖ   ಔಳೆಮ  ಬಿೋಜ್ಖಳನುು  ಷ ಮ್ನ ಬಿಸ್ಟಲ್ಲಗೆ  
ತ್ೆಯೆದ್ಧಡುುದರಿಿಂದ  ಭುಿಂದ್ಧನ  ಫೆಳೆಖಳಿಗೆ  ಇುಖಳ  ಬಹದೆ  ಔಡಿಮೆ  ಭಹಡಫಸುದಹಗಿದೆ 

¨sÀvÀÛ ºÁ®ÄUÁ¼À
Ä ºÀAvÀ 

PÁAqÀPÉÆgÉAiÀÄÄªÀ 
ºÀÄ¼ÀÄ 

¸À¹ªÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀÄ½ 
MtUÀÄªÀÅzÀÄ (¸ÀvÀÛ ¸ÀÄ½). vÉ£É §gÀÄªÀ ºÀAvÀzÀ°è 
PÀAqÀÄ§AzÀgÉ vÉ£ÉUÀ¼ÀÄ eÉÆ¼ÁîUÀÄªÀÅªÀÅ (©½ vÉ£É), CAvÀºÀ 
MtVzÀ ¸ÀÄ½/©½ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ¬ÄAzÀ J¼ÉzÀgÉ 
¸ÀÄ®¨sÀªÁV §gÀÄvÀÛªÉ. 

PÉÆèÃgï¥ÉÊj¥sÁ¸ï 
20 E.¹ 2 
«Ä.°Ã. CxÀªÁ 
¥sÀÅè̈ ÉArCªÉÄÊqï 
48 J¸ï.¹ 0.08 
«Ä.°Ã. CxÀªÁ 



 

¥sÀÅè̈ ÉArCªÉÄÊqï 
20 qÀ§Æèöåf 0.2 
UÁæA ¥ÀæwÃ °Ãlgï 
¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ 
¹A¥Àr¹ 

HzÀÄ s̈ÀvÀÛ - 
gÉÆÃUÀ §AzÀ 
¸À¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ 
¸ÀÄqÀ¨ÉÃPÀÄ 

CrPÉ 
»AUÁgÀÄ 
©qÀÄªÀ 
ºÀAvÀ 

¸ÀÄ½PÉÆ¼É gÉÆÃUÀ 

 

¨Á¢üvÀ ¸À¹UÀ¼À 
¸ÀÄ½UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
vÉÆÃl¢AzÀ DZÉ 
¸ÀÄlÄÖ 
£Á±À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
¥ÀæwÃ °Ãlgï 
¤ÃjUÉ 4 UÁæA 
vÁªÀÄæzÀ 
DQìPÉÆèÃgÉÊqï 
¨ÉgÉ¹ ¨sÁ¢vÀ 
¸ÀÄ½UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 
¸ÀA¥ÀÆtðªÁV 
£É£ÉAiÀÄÄªÀ ºÁUÉ 
¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ, 
15 ¢£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ 
ªÀÄvÉÛ EzÀ£Éß 
¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.  

CtÂ¨É gÉÆÃUÀ 

1.gÉÆÃUÀ ¦ÃrvÀ ªÀÄgÀUÀ¼À°è ¥ÀæxÀªÀÄªÁV ºÉÆgÀ ¸ÀÄwÛ£À 
J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÀ¼À¢AiÀiÁV MtV eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ. 
ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀÄ PÀæªÉÄÃt M¼À¸ÀÄwÛ£À J¯ÉUÀ½UÀÆ ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ.  
2. PÁAqÀzÀ°è ©gÀÄPÀÄ §Æ«Ä¬ÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ CrUÀ¼À 
JvÀÛgÀzÀ ªÀgÉUÀÆ PÀAqÀÄ§AzÀÄ CªÀÅUÀ½AzÀ PÀAzÀÄ §tÚzÀ 
zÀæªÀ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ.  
3. gÉÆÃUÀ ¦ÃrvÀ ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÃgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAzÀÄ «Ä²ævÀ PÀ¥ÀÄà 
§tÚPÉÌ wgÀÄV ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ.  
4. F ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼À 
»ÃjPÉÆ¼ÀÄî«PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ.  
5. PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°è ªÀÄgÀzÀ §ÄqÀzÀ°è ²Ã°AzÀæ ©Ãd 
PÀtUÀ¼ÀÄ Ct¨É gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ D 
ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛªÉ. 

1. ¸ÀvÀÛ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß 
§ÄqÀ¸À»vÀ QvÀÄÛ 
£Á±À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.  
2. ¥ÀæwÃ ªÀµÀð 
²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁrzÀ 
¸ÁgÀd£ÀPÀ (100 
UÁæA), gÀAdPÀ (40 
UÁæA) ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÉÆmÁ¸ï (140 
UÁæA) ¥ÀæwÃ ªÀÄgÀPÉÌ 
ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ eÉÆvÉUÉ 
2 Q.UÁæA. ¨ÉÃ«£À 
»Ar ªÀÄvÀÄÛ 20 
Q.UÁæA PÉÆnÖUÉ 
UÉÆ§âgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæwÃ 
ªÀÄgÀPÉÌ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.  
3. ¥ÀæwÃ l£ï 
PÉÆnÖUÉ UÉÆ§âgÀPÉÌ 



 

4 Q.UÁæA. 
mÉæöÊPÉÆqÀªÀið 
ºÁUÀÆ 
¸ÀÆqÉÆªÉÆ£Á¸ï 
¨ÉÃgÉ¹ £ÉgÀ½£À°è 
15 ¢£À«lÄÖ 
£ÀAvÀgÀ gÉÆÃUÀ 
¦ÃrvÀ ªÀÄgÀzÀ 
§ÄqÀPÉÌ MAzÀÄ 
§ÄnÖAiÀÄAvÉ 
ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.  
4. gÉÆÃUÀzÀ 
¥ÁægÀA©PÀ 
ºÀAvÀzÀ°è 1 
«Ä.°Ã. 
ºÉPÁìPÉÆ£ÉÆÃeÉÆ¯
ï ¥ÀæwÃ °Ãlgï 
¤Ãj£À°è ¨ÉÃgÉ¹, 
10-15 °Ãlgï 
zÁæªÀtªÀ£ÀÄß 
gÉÆÃUÀ ¦ÃrvÀ 
ªÀÄgÀzÀ §ÄqÀz 
ªÀÄtÚ£ÀÄß ©r¹ 
¸ÀÄjAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ.  
5. F PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 
ªÀµÀðPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ 
¨Áj CAzÀgÉ 
ªÀiÁZïð, dÄ¯ÉÊ 
ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉA§gï 
wAUÀ¼À°è 
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
PÀ¤µÀÖ JgÀqÀÄ ªÀµÀð 
C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÀÄ.  
6. ºÁ¬Ä ¤ÃgÀÄ 
¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß 
C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÁgÀzÀÄ. 

vÉAUÀÄ - ¸ÀÄ½PÉÆ¼É gÉÆÃUÀ - 

¤AiÀÄAwæ¸À®Ä 
ªÉÄl¯ÁQë̄ ï JªÀiï 
dqï CxÀªÁ 
D°AiÉÄmï 80.2 
UÁæA ¥ÀæwÃ °Ãlgï 
¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ 
¸ÀÄ½UÉ ¹A¥Àr¹. 
PÉÆ¼ÉgÉÆÃUÀ §AzÀ 
¨sÁUÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛ 
vÉÆÃl¢AzÀ 
ºÉÆgÀºÁQ 
¸ÀÄqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
ªÉÄÃ wAUÀ¼À°è PÀÈ¶ 
¸ÀÄtÚ ºÁPÀzÀ 



 

gÉÊvÀgÀÄ FUÀ ¥ÀæwÃ 
JPÀgÉUÉ 3 QéAl¯ï 
ºÁQ. 

¨Á¼É - ¹ÃUÀmÉÆÃPÀ gÉÆÃUÀ - 

¥Àæw °Ãlgï 
¤ÃjUÉ 2 UÁæA. 
PÁ§ð£ïqÉÊfªÀiï 
+ ªÀiÁåAPÉÆeÉ¨ï 
¸ÉÃj¹ 2-3°Ã 
zÁæªÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæw 
UÀÄtÂUÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. 
15 ¢£ÀUÀ¼À 
£ÀAvÀgÀ, 
PÉÆèÃgÉÆÃxÀ®¤¯ï 
@ 2.0 UÁæA. ¥Àæw 
°Ãlgï ¤ÃjUÉ 
¨ÉgÉ¹ 
¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

ªÀiÁªÀÅ 
ºÀuÁÚUÀÄªÀ 
ºÀAvÀ 

ºÀtÂÚ£À£ÉÆt 

ºÀtÄÚ £ÉÆtzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¥Àæw ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 10 ªÉÆÃºÀPÀ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÀÆUÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ.  F §¯ÉUÀ¼À°è  ¥Àæw °Ãlgï ¤Ãj£À°è 1 «Ä.°Ã. «ÄÃxÉÊ¯ï 
AiÀÄÄf£Á¯ï  ªÀÄvÀÄÛ 1 «Ä.°Ã. ªÉÄ¯ÁyAiÀiÁ£ï 50 E.¹. CxÀªÁ 1 «Ä.°Ã. 
qÉÊPÉÆèÃgÉÆÃªÁ¸ï ¨ÉgÉ¹zÀ zÁæªÀt §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw §¯ÉUÉ  100 «Ä.°Ã. zÁæªÀt  
G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ.  E®èªÉ ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 4 UÁæA PÁ¨Áðj¯ï 50 
qÀ§Æèöå.¦. CxÀªÁ 1.7 «Ä.°Ã. qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï 30 E.¹.AiÀÄ£ÀÄß 10 UÁæA 
¨É®èzÉÆA¢UÉ PÀgÀV¹ ºÀtÄÚ ªÀiÁUÀÄªÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

±ÀÄAp/ 
Cj¹t 

©vÀÛ£É 
ºÀAvÀ 

- 

ºÉÆ¸ÀzÁV ±ÀÄAp ©vÀÄÛªÀ ªÀÄÄAZÉ JgÀqÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀjPÉëAiÀÄ C£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀÄtÂÚUÉ gÀ¸À¸ÁgÀ 6.5 QÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝgÉ PÀÈ¶ ¸ÀÄtÚ 
ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸À¸ÁgÀ 7.0 QÌAvÀ ºÉÃaÑzÀÝgÉ f¥ÀìA ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. 
©vÀÛ£ÉUÁV gÉÆÃUÀgÀ»vÀ UÀqÉØUÀ½AzÀ ©ÃdªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤ÃgÀÄ ¤®èzÀ 
ºÁUÉ JgÀÄªÀÄr ªÀiÁr ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄªÀzÀjAzÀ PÉÆ¼ÉgÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. 
£Án ªÀiÁqÀÄªÁUÀ 1 QéAmÁ¯ï ¨ÉÃ«£À »Ar eÉÆvÉUÉ 1 Q.UÁæA. mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀÄð 
eÉÊ«PÀ ²°ÃAzÀæ£Á±ÀPÀ ¥Àæw JPÀgÉUÉ ©vÀÛ£ÉAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ ¨ÉgÉ¸À¨ÉÃPÀÄ. 
©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä UÀqÉØUÀ¼À£ÀÄß ©ÃeÉÆ¥ZÁgÀzÀ zÁæªÀtzÀ°è (©èaAUÀ  
¥ËqÀgÀ À @ 2.0 UÁæA. ¥Àæw °Ãlgï, ªÉÄl¯ÁPÀì¯ï JªÀiï eqï 72 @ 1.0 UÁæA. 
¥Àæw °Ãlgï, ¸ÉÖç¥ÉÆÖ¸ÉÊQè£ï @ 1.0 UÁæA. ¥Àæw °Ãlgï ªÀÄvÀÄÛ JAqÉÆ¸À¯Áà£ï @ 
2.0 «Ä.°Ã ¥Àæw °Ãlgï) 30 ¤«ÄµÀ £É£É¹ £ÉgÀ¼À°è MtV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

ºÉÆ¢PÉAiÀiÁPÀÄªÀÅzÀ
Ä 

©vÀÛ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ±ÀÄAp ªÀÄrUÀ¼À£ÀÄß s̈ÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè CxÀªÁ PÀ©â£À UÀjUÀ¼À£ÀÄß 
CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉÆ¼ÉAiÀÄ§®è ¨É¼ÉÉAiÀÄ vÁådå¢AzÀ 
ºÉÆ¢PÉAiÀiÁPÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À°è vÉÃªÁA±ÀªÀ£ÀÄß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ 
»r¢qÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀ¼ÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆ¼ÉvÀÄ UÉÆ§âgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

PÀ¼É ¤ªÀðºÀuÉ 
±ÀÄAp ©vÀÛ£É ªÀiÁr 20 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÀ¼É ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä GzÀAiÀÄ ¥ÀÆªÀð 
ªÀÄvÀÄÛ GzÀAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀ PÀ¼É£Á±ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß 
¤AiÀÄAwæ¸À¨ÉÃPÀÄ. 

gÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ
/ PÀÄjUÀ¼ÀÄ  

- ZÀ¥ÉàgÉÆÃUÀ 

PÁè¹àçrAiÀÄA ZÀªÁAiÀÄï JA§ ¸ÀÆPÁëöätÄ«¤AzÀ F gÉÆÃUÀªÀÅ DPÀ¼ÀÄ, JªÉÄä, 
PÀÄjUÀ¼À°è §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆPÁëöätÄUÀ½gÀÄªÀ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÉÃ«¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
F gÉÆÃUÀªÀÅ ºÀgÀqÀÄvÀÛzÉ. J¼ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ zÀ£ÀUÀ¼À°è 
PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ «¥ÀjÃvÀ dégÀ (1060 ¥sÉ.) zÉÆqÀØ ªÀÄÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ 
(ZÀ¥Éà) ¨ÁvÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÊ Dr¹zÁUÀ ¥Àgï ¥Àgï J£ÀÄßªÀ ±À§ÝªÀÅ 
§gÀÄvÀÛzÉ. PÀÄAlÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄ®UÀÄªÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ DºÁgÀ ¸ÉÃªÀ£É 
EgÀÄªÀÅ¢®è. ºÁ°£À ¥ÀæªÀÄÁt §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀrªÉÄAiÀÄÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¨ÉÃUÀ aQvÉì 
zÉÆgÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ 1 jAzÀ 5 ¢£ÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 



 

ºÀvÉÆÃn PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ 
C. ZÀ¥Éà gÉÆÃUÀzÀ ®¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀð ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄ¼ÉAiÀÄÄ 
¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄªÀÅzÀQÌAvÀÀ ªÉÄÁzÀ®Ä J¯Áè ¥À±ÀÄUÀ½UÉ ºÁQ¸À¨ÉÃPÀÄ. 
§. gÉÆÃUÀ¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄªÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¹ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ OµÀzsÀ 
G¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß ¥À±ÀÄªÉÊzÀåjAzÀ ªÀÄÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁ»w 
gÉÊvÀgÀÄ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄÄ£ÀæìZÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ»wUÁV ªÀiË¸ÀªÀiï Då¥ï, ºÀªÁªÀiÁ£À 
DzsÁjvÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ½UÉ ªÉÄÃWÀzÀÄvï ºÁUÀÆ «ÄAa£À ªÀiÁ»w w½AiÀÄ®Ä zÁ«Ä¤ Då¥ï£ÀÄß UÀÆUÀ¯ï 
¥ÉèÃ¸ÉÆÖÃgï£À°è qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆ½.î  

 
 

ಉತ್ುಯ §zÀ¯ÁªÀuÉ ಲಮ 
 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ಧಹಯಹಡ ಜಿಲೆಿಗೆ 
 

eÉÆÃ¼À, PÀÄ¸ÀÄ¨É PÀmÁªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁV G¼ÀÄªÉÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 
¥ÁæxÀ«ÄPÀ G¼ÀÄªÉÄ/£ÉÃV®Ä ºÉÆqÉzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ZÀ£ÁßV ªÀÄ¼É §AzÀ£ÀAvÀgÀ UÀÄgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ,  EzÀjAzÀ 
¸À¸ÁåªÀ±ÉÃµÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄtÂÚ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉvÀÄ ¨ÉÃUÀ£É PÀ¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. PÀqÀ¯É, UÉÆÃ¢ü 

ºÀwÛ ºÀwÛ ©r¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄqÀzÉÃ PÁA¥ÉÆÃ¸ÀÖ vÀAiÀiÁj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ 
D¼ÀªÁV G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁr ªÀÄtÂÚ£À°è ªÀÄÄZÀÑ¨ÉÃPÀÄ. 

 
PÀ§Äâ 

PÀ©âUÉ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÀAvÀzÀ°è (101-270 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ) 7 ¢£ÀPÉÆÌªÉÄä ¤ÃgÀÄPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
PÀ§Äâ £ÁnªÀiÁrzÀ 50, 65, 80 ªÀÄvÀÄÛ 95 £ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¨ÉÆÃzÀÄUÀ¼À°è PÀÄAmÉ ºÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ, £ÀAvÀgÀ 120 
£ÉÃ¢£À D¼ÀªÁV ºÀgÀV PÀ©â£À JgÀqÀÆ ªÀÄUÀÎ®Ä ªÀÄtÄÚ Kj¸À¨ÉÃPÀÄ. 
PÀ©â£À°è GuÉÚ ºÉÃ¤£À ºÀvÉÆÃnUÉ 1.0 UÁæA C¹¥ÉÃl  75 WP  CxÀªÁ  2.0 «Ä.°Ã PÉÆèÃgÀ¥ÉÊj¥Á¸À 20 E¹/ 
qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃl 30 E.¹ ¥ÀæwÃ °ÃlgÀ ¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹  ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
PÀ©â£À°è vÀÄPÀÄÌgÉÆÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ ºÉPÁìPÉÆ£ÁeÉÆÃ¯ï 5 E¹/¥ÉÆæÃ¦üPÉÆ£ÁeÉÆÃ¯ï 25 E¹ ¥ÀæwÃ °ÃlgÀ 
¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
PÀ©â£À°è ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ±ÉÃ. 40 gÀµÀÄÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 
PÀ©â£À°è ¸ÀÆ®AV (ºÀÆ) §AzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV PÀmÁªÀÅ PÉÊUÉÆ¼Àî̈ ÉÃPÀÄ. 
PÀ©â£À PÀmÁªÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÀ©â£À gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄqÀzÉ PÁA¥ÉÆ¸ÀÖ vÀAiÀiÁj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ/ PÀ©â£À 
¸Á®ÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ºÉÆ¢PÉAiÀiÁV ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. 

ªÀiÁªÀÅ 

¤ªÀðºÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ : ªÀiÁ«£À°è ºÀtÄÚ £ÉÆtzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¥Àæw JPÀgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 4  ªÉÆÃºÀPÀ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÀÆUÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. F §¯ÉUÀ¼À°è  ¥Àæw °Ãlgï ¤Ãj£À°è 1 «Ä.°Ã. «ÄÃxÉÊ¯ï AiÀÄÄf£Á¯ï ¨ÉgÉ¹zÀ zÁæªÀt 
§¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw §¯ÉUÉ 100 «Ä.°Ã. zÁæªÀt G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 
ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ£ÉÆtzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ 4 UÁæA PÁ§ðj¯ï 50 qÀ§Æè¦ ¥Àæw °Ã. ¤ÃjUÉ CxÀªÁ 1.7 «Ä.°Ã 
qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï 30 E¹ AiÀÄ£ÀÄß 10 UÁæA ¨É®èzÉÆA¢UÉ PÀgÀV¹ ºÀtÄÚªÀiÁUÀÄªÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹A¥ÀgÀuÉ 
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ ºÁPÀ®Ä: 0.1 ¥Àæw±ÀvÀ ExÉæ® (1 JA.J¯ï ExÉæ®£ÀÄß 1°ÃlgÀ ¤Ãj£À°è ¨ÉgÉ¸ÀÄªÀzÀÄ) £ÀAvÀgÀ F 
zÁæªÀtzÀ°è PÀ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß C¢Ý vÉUÉzÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄ¯É MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÁUÀzÀAvÉ MtUÀ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ F «zsÁ£À¢AzÀ 
2 ¢£ÀzÀ°è PÁ¬Ä ºÀuÁÚUÀÄªÀªÀÅ CxÀªÁ MtVzÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè/UÉÆÃ¢ü ºÀÄ®è£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

ªÉÄt²£ÀPÁ¬Ä/ 
mÉÆªÀiÁåmÉÆ/ 
§zÀ£É 

ªÀÄ¼ÉAiÀÄ CªÀPÁ±À«®è¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
ªÉÄt²£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ°è gÀ¸À»ÃgÀÄªÀ QÃlUÀ¼ÁzÀ yæ¥ïì£ÀÄ² ºÁUÀÆ ºÉÃ¤£À ºÀvÉÆÃnUÉ 1.7 «Ä.°Ã 
qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï 30 E.¹ CxÀªÁ 1.0 «Ä.°Ã «ÄxÉÊ¯ï ¥ÁågÁyAiÀiÁ£ï 50 E.¹ CxÀªÁ 1.0 UÁæA 
C¹¥sÉÃmï 75 J¸ï.¦ ¥Àæw°ÃlgÀ ¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
ªÉÄt²£ÀPÁ¬Ä ¨É¼ÉAiÀÄÄ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀmÁ«£À ºÀAvÀzÀ°ègÀÄªÀÅzÀjAzÀ FUÀ ªÉÄ¼ÉAiÀÄªÀPÁ±À PÀrªÉÄ EgÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ£É PÀmÁªÀÅªÀiÁr ©¹°UÉ MtV¸À¨ÉÃPÀÄ. 
mÉÆªÀiÁåmÉÆzÀ°è lÆåmÁ QÃlzÀ ºÀvÉÆÃn: ¥Àæw JPÀgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ 12 ªÉÆÃºÀPÀ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
¹A¥ÀgÀuÉ: ¥Àæw °ÃlgÀ ¤ÃjUÉ 0.15 «Ä.°Ã PÉÆèÃgÁåAmÁæ¤Ã°¥ÉææÃ¯ï 18.5 J¸ï.¹ QÃl£Á¸ÀPÀªÀ£ÀÄß  ¨ÉgÉ¹ 
¹A¥À¢¸À¨ÉÃPÀÄ. 



 

mÉÆªÀiÁåmÉÆ ¨É¼ÉAiÀÄ°è, §ÆzÀÄgÉÆÃUÀzÀ ¨ÁzsÉ PÀAqÀÄ§AzÀ°è 3 UÁæA, ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀÄªÀ UÀAzsÀPÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw °Ã. 
¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
mÉÆªÀiÁåmÉÆ ¨É¼ÉAiÀÄ°è ¥Àæw JgÀqÀÄ ¸Á®ÄUÀ¼À ªÀÄzÀå MAzÀÄ ¸Á®Ä ªÀÄÆ®AV ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß CAvÀgÀ ¨É¼ÉAiÀiÁV 
¨É¼ÉAiÀÄÄªÀzÀjAzÀ ºÀtÄÚ PÉÆgÀPÀzÀ¨ÁzsÉ PÀrªÉÄªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 

¥À±ÀÄ «eÁÐ£À 

£ÉgÀ½UÁV JgÉºÀÄ¼ÀÄ PÀÄtÂAiÀÄ¸ÀÄvÀÛ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉzÀgÉ EzÀgÀ QÃl/gÉÆÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß 
¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.  
ºÁ®Ä PÉÆqÀÄªÀ ¥ÁætÂUÀ½UÉ CªÀÅ PÉÆqÀÄªÀ ºÁ°£À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DºÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
£ÉgÀ½UÁV JgÉºÀÄ¼ÀÄ PÀÄtÂAiÀÄ¸ÀÄvÀÛ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉzÀgÉ EzÀgÀ QÃl/gÉÆÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß 
¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. 
eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ½UÉ ºÀwÛgÀzÀ ¥À±ÀÄªÉêzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ¥ÀqÉzÀÄ dAvÀÄ£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑªÁVqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀÄªÀzÀjAzÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀªÉÄÃ¯É MtPÀtÂPÉ CzsÀªÁ 
ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉºÁQ vÀA¥ÁVgÀÄªÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî̈ ÉÃPÀÄ. 
¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è PÉgÉAiÀÄ¤ÃgÀÄ PÀ®Ä¶vÀªÁUÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ¬ÄgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄÊvÉÆ¼ÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. 
 ¨ÉÃ¹UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀ£À PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄÃ°AzÀªÉÄ¯É ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ¤ÃgÀÄPÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
JªÉÄäUÀ½UÉ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÀµÀÄÖ ¤Ãj£À°è (PÉgÉ, ºÉÆAqÀzÀ°è) ©qÀÄªÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. E®èªÉ ¢£ÀPÉÌ 2-3 
¨Áj £ÀtÂÚÃj¤AzÀ  ªÉÄÊvÉÆ¼ÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ E®èªÉÃ ¤ÃgÀÄ ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
 

 
 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ಫೆಳಗಹವಿ ಜಿಲೆಿಗೆ 
 
 

eÉÆÃ¼À, PÀÄ¸ÀÄ¨É 
PÀmÁªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁV G¼ÀÄªÉÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 
¥ÁæxÀ«ÄPÀ G¼ÀÄªÉÄ/£ÉÃV®Ä ºÉÆqÉzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ZÀ£ÁßV ªÀÄ¼É §AzÀ£ÀAvÀgÀ UÀÄgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ,  EzÀjAzÀ 
¸À¸ÁåªÀ±ÉÃµÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄtÂÚ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉvÀÄ ¨ÉÃUÀ£É PÀ¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. 

PÀqÀ¯É, UÉÆÃ¢ü 

ºÀwÛ 
ºÀwÛ ©r¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄqÀzÉÃ PÁA¥ÉÆÃ¸ÀÖ vÀAiÀiÁj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ 
D¼ÀªÁV G¼ÀÄªÉÄ ªÀiÁr ªÀÄtÂÚ£À°è ªÀÄÄZÀÑ¨ÉÃPÀÄ. 

 
PÀ§Äâ 

PÀ©âUÉ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÀAvÀzÀ°è (101-270 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ) 7 ¢£ÀPÉÆÌªÉÄä ¤ÃgÀÄPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
PÀ§Äâ £ÁnªÀiÁrzÀ 50, 65, 80 ªÀÄvÀÄÛ 95 £ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¨ÉÆÃzÀÄUÀ¼À°è PÀÄAmÉ ºÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ, £ÀAvÀgÀ 
120 £ÉÃ¢£À D¼ÀªÁV ºÀgÀV PÀ©â£À JgÀqÀÆ ªÀÄUÀÎ®Ä ªÀÄtÄÚ Kj¸À¨ÉÃPÀÄ. 
PÀ©â£À°è GuÉÚ ºÉÃ¤£À ºÀvÉÆÃnUÉ 1.0 UÁæA C¹¥Éãl  75 WP  CxÀªÁ  2.0 «Ä.°Ã PÉÆèÃgÀ¥ÉÊj¥Á¸À 20 E¹/ 
qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃl 30 E.¹ ¥ÀæwÃ °ÃlgÀ ¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹  ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
PÀ©â£À°è ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ±ÉÃ. 40 gÀµÀÄÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 
PÀ©â£À PÀmÁªÁzÀ £ÀavÀgÀ PÀ©â£À gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄqÀzÉ PÁA¥ÉÆ¸ÀÖ vÀAiÀiÁj¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ/ PÀ©â£À 
¸Á®ÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ºÉÆ¢PÉAiÀiÁV ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆ¢PÉ ºÁPÀzÀ ¸Á°UÉ ªÀiÁvÀæ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¤Ãj£À 
G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 
PÀ©â£À°è ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ±ÉÃ. 40 gÀµÀÄÖ ¤ÃgÀ£ÀÄß G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. 
¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è §gÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ±ÉÃ. 2.5 AiÀÄÆjAiÀiÁ CxÀªÁ ±ÉÃ. 2.5 ªÀÄÄåjAiÉÄÃmï D¥ï ¥ÉÆÃmÁåµï 
zÁæªÀtªÀ£ÀÄß ¥Àæw 15-20 ¢£ÀPÉÆÌªÉÄä J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

ªÀiÁªÀÅ 

¤ªÀðºÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ : ªÀiÁ«£À°è ºÀtÄÚ £ÉÆtzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¥Àæw JPÀgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 4  ªÉÆÃºÀPÀ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÀÆUÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. F §¯ÉUÀ¼À°è  ¥Àæw °Ãlgï ¤Ãj£À°è 1 «Ä.°Ã. «ÄÃxÉÊ¯ï AiÀÄÄf£Á¯ï ¨ÉgÉ¹zÀ zÁæªÀt 
§¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw §¯ÉUÉ 100 «Ä.°Ã. zÁæªÀt G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 
ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ£ÉÆtzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ 4 UÁæA PÁ§ðj¯ï 50 qÀ§Æè¦ ¥Àæw °Ã. ¤ÃjUÉ CxÀªÁ 1.7 «Ä.°Ã 
qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï 30 E¹ AiÀÄ£ÀÄß 10 UÁæA ¨É®èzÉÆA¢UÉ PÀgÀV¹ ºÀtÄÚªÀiÁUÀÄªÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹A¥ÀgÀuÉ 
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚ ºÁPÀ®Ä: 0.1 ¥Àæw±ÀvÀ ExÉæ® (1 JA.J¯ï ExÉæ®£ÀÄß 1°ÃlgÀ ¤Ãj£À°è ¨ÉgÉ¸ÀÄªÀzÀÄ) £ÀAvÀgÀ F 
zÁæªÀtzÀ°è PÀ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß C¢Ý vÉUÉzÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄ¯É MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÁUÀzÀAvÉ MtUÀ®Ä ©qÀ¨ÉÃPÀÄ F 
«zsÁ£À¢AzÀ 2 ¢£ÀzÀ°è PÁ¬Ä ºÀuÁÚUÀÄªÀªÀÅ CxÀªÁ MtVzÀ s̈ÀvÀÛzÀ ºÀÄ®Äè/UÉÆÃ¢ü ºÀÄ®è£ÀÄß 



 

 
 

 

ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು  ಸಹೆೋರಿ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಸಹಭಹನ ಆಧಹರಿತ್ ಔೃಷಿ ಷಲಸೆಖಳು 
ರಭುಕ ಫೆಳೆಖಳ ಫೆಳ  ೆಭಹಹಿತ್ತ ಭತ್ುು ಅನುಷರಿಷು ಔರಭಖಳು 
ಷಹಭಹನಯ ಷಲಸೆಖಳು: 
.  

ನಿೋಯಹರಿ ಆವರಮದ ಫೆಳೆಖಳಿಗೆ, ತ್ಯಕಹರಿ ಭತ್ುು ತ್ೆ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಫೆಳೆಖಳಿಗೆ ಅವಯಔತ್ೆಗೆ ತ್ಔೆಿಂತ್ೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಡಫೆೋಔು. 
ಫಸುಹಷಿ್ಔ ಸಣಿಣನ ಫೆಳೆಖಳಲ್ಲಿ ಭಣಿಣನಲ್ಲ ಿಇದು ತ್ೆೋಹಿಂವ ಕಹಹಡಲು ಗಿಡದ ಫುಡದ ಷುತ್ುಲ  ಣಗಿದ ಔಷ-ಔಡಿಡ/ 
ಷಷಹಯವೆೋಶಖಳನುು ಸೆ ದ್ಧಕೆ ಸಹಔಫೆೋಔು ಭತ್ುು ನಿೋರಿನ ಷೌಲಬಯತ್ೆ ಇದುಯೆ ಹಯಕೆ ೆಮೆಮ ತ್ಿದೆೋ ನಿೋಯು ಕೆ ಡಫೆೋಔು. 
ಫೆೋಸ್ಟಗೆಮಲ್ಲ ಿಅಕಹಲ್ಲಔ ಭಳೆಮ ಷಹಧಯತ್ೆಯಿಯುದ್ಧಿಂದ ಫೆಳೆಖಳ ಔಟಹು ಭತ್ುು ಯಹಶಿ ಭುಗಿದ ನಿಂತ್ಯ ದನಔಯುಖಳಿಗಹಗಿ 

ಣಮೆೋನುು ಫಣಿೆ ಸಹಕಿ ಭಳೆಯಿಿಂದ ಚನಹುಗಿ ಕಹಹಡಿಕೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
ಹಿಿಂಗಹರಿ ಫೆಳೆಖಳ ಔಟಹಹದ ನಿಂತ್ಯ ತ್ಹಯಜ್ಯನುು ಷುಡದೆೋ ಆಳಹಗಿ ಇಳಿಜಹರಿಗೆ ಅಡಡಲಹಗಿ ಉಳುಮೆ ಭಹಡಿ ಭಣಿಣನಲ್ಲಿ ಭುಚುಫೆೋಔು. 
ಯಬಷದ್ಧಿಂದ ಫಯು ಅಡಡ ಭಳೆಖಳ ನಿೋಯನುು ಷ ಔುಹದ  ವಿಧಹನಖಳನುು  ಅನುಷರಿಸ್ಟ ಷಿಂಖರಸಣೆ ಭತ್ುು   ಷಿಂಯಷಣಗಣೆ ಭಹಡಿರಿ. 

ಭಹಗಿ ಉಳುಮೆಗಿಿಂತ್ ಮೊದಲು ಭಣಿಣನ ಪೋಶಕಹಿಂವಖಳ ರಿೋಕ್ಷೆ ಭಹಡಿಷಲು ಭಣಿಣನ ಭಹದರಿಖಳನುು ತ್ೆಗೆಮಫೆೋಔು. 
 

ಧಹನಯ, ಫೆಳ  ೆಕಹಳು, ಹಣಿಜ್ಯ ಫೆಳ  ೆಸಹಖ  ಎಣೆಣ ಕಹಳು 
 ಫೆಳೆ
  

ಸಿಂತ್ ತ್ಹಿಂತ್ತರಔ ಷಲಸೆ 

G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

ªÉÄt²£ÀPÁ¬Ä/ 
mÉÆªÀiÁåmÉÆ/ 
§zÀ£É 

ªÀÄ¼ÉAiÀÄ CªÀPÁ±À«®è¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
mÉÆªÀiÁåmÉÆzÀ°è lÆåmÁ QÃlzÀ ºÀvÉÆÃn: ¥Àæw JPÀgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ 12 ªÉÆÃºÀPÀ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
¹A¥ÀgÀuÉ: ¥Àæw °ÃlgÀ ¤ÃjUÉ 0.15 «Ä.°Ã PÉÆèÃgÁåAmÁæ¤Ã°¥ÉææÃ¯ï 18.5 J¸ï.¹ QÃl£Á¸ÀPÀªÀ£ÀÄß  ¨ÉgÉ¹ 
¹A¥À¢¸À¨ÉÃPÀÄ. 
§zÀ£ÉAiÀÄ°è ºÀÆªÀÅ GzÀÄgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥Áè£ÉÆÃ¦Pïì 1 «Ä.°Ã ¥Àæw 4 °Ã. ¤ÃjUÉ + ¨ÉÆÃgÁ£À 1 UÁæA 
¥Àæw °ÃlgÀ ¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
ªÉÄt²£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ°è gÀ¸À»ÃgÀÄªÀ QÃlUÀ¼ÁzÀ yæ¥ïì£ÀÄ² ºÁUÀÆ ºÉÃ¤£À ºÀvÉÆÃnUÉ 1.7 «Ä.°Ã 
qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï 30 E.¹ CxÀªÁ 1.0 «Ä.°Ã «ÄxÉÊ¯ï ¥ÁågÁyAiÀiÁ£ï 50 E.¹ CxÀªÁ 1.0 UÁæA 
C¹¥sÉÃmï 75 J¸ï.¦ ¥Àæw°ÃlgÀ ¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀªÁUÀÄtªÀ£ÁßzÀj¹ PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À°è 5-7 ¢£ÀUÀ½UÉÆªÉÄä  ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Àäà ªÀÄtÂÚ£À°è 15 
¢£ÀUÀ½UÉÆªÉÄä ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ. 

¥À±ÀÄ «eÁÐ£À  

£ÉgÀ½UÁV JgÉºÀÄ¼ÀÄ PÀÄtÂAiÀÄ¸ÀÄvÀÛ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉzÀgÉ EzÀgÀ QÃl/gÉÆÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß 
¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.  
ºÁ®Ä PÉÆqÀÄªÀ ¥ÁætÂUÀ½UÉ CªÀÅ PÉÆqÀÄªÀ ºÁ°£À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DºÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 
£ÉgÀ½UÁV JgÉºÀÄ¼ÀÄ PÀÄtÂAiÀÄ¸ÀÄvÀÛ vÀgÀPÁj ¨É¼ÉzÀgÉ EzÀgÀ QÃl/gÉÆÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃnUÉ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ¼À£ÀÄß 
¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. 
eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ½UÉ ºÀwÛgÀzÀ ¥À±ÀÄªÉêzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ¥ÀqÉzÀÄ dAvÀÄ£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ. 
zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑªÁVqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀÄªÀzÀjAzÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀªÉÄÃ¯É MtPÀtÂPÉ CzsÀªÁ 
ºÀÄ°è£À ºÉÆ¢PÉºÁQ vÀA¥ÁVgÀÄªÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî̈ ÉÃPÀÄ. 
¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è PÉgÉAiÀÄ¤ÃgÀÄ PÀ®Ä¶vÀªÁUÀÄªÀ ¸ÁzÀåvÉ¬ÄgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸ÀéZÀÒªÁzÀ ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄÊvÉÆ¼ÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. 
¨ÉÃ¹UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀ£À PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄÃ°AzÀªÉÄ¯É ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ¤ÃgÀÄPÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ. 



 

ಔಫುಬ ಫೆಳಣಿಗೆ ಷಹಲು ಬಿಟುು ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲ ಿಯದ್ಧಮನುು ಸಹಔಫೆೋಔು ಸಹಖ  ಖಹಲ್ಲ ಇಯು 

ಷಹಲುಖಳಲ್ಲಿ ನಿೋಯು ಸಹಯಿಷಫೆೋಔು. 
ಿಂದು ಕಿ. ಗಹರಿಂ ಯದ್ಧ ಔಳಿಷು ಷ ಕ್ಷಹಣು ಜಿೋವಿಖಳನುು ರತ್ತ ಟನ್ ಯದ್ಧಗೆ 
ಸಹಔಫೆೋಔು. 
ಕೆ ನೆಮ ನಿೋಯು ಕೆ ಡುಹಖ ಎಔಯೆಗೆ ೨೦ ಕಿ. ಗಹರಿಂ ಪಟಹಯಷ್ ಗೆ ಫಬಯನುು 
ಕೆ ಟುು ಎಲ ಿಷಹಲುಖಳಿಗೆ ಯದ್ಧ ಸೆ ದ್ಧಷಫೆೋಔು. 
ವೆೋ. ೨.೫ ಮ ರಿಮಹ ಅಥಹ ವೆೋ. ೨.೫ ಭುಯರಿಯೆೋಟ್ ಆಫ್ ಪಟಹಯಷ್ 

ದಹರಣನುು ಫಯದ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿರತ್ತ ೧೫-೨೦ ದ್ಧನಕೆ ೆಮೆಮ ಎಲೆಖಳ ಮೆೋಲೆ 
ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಭಹಡಫೆೋಔು. 
ಸಹಖುಣಕೆೆ ಅನುಖುಣಹಗಿ ಬ ಮಿಮ ಖುಣಭಟು ಅನುಷರಿಸ್ಟ ಈ  ಕೆಳಗೆ 
ತ್ತಳಿಸ್ಟದಿಂತ್ೆ ನಿೋಯು ಕೆ ಡುುದು ಉತ್ುಭ. 

      ಮೊಳಕೆ ಡೆಮುಹಖ (8-35 ದ್ಧನಖಳಯೆಗೆ) 7 ದ್ಧನಕೆ ೆಮೆಮ 
      ಭರಿ ಡೆಮುಹಖ (36-100 ದ್ಧನಖಳಯೆಗೆ) 10 ದ್ಧನಕೆ ೆಮೆಮ 
        ಫೆಳಣಿಗೆ ಸಿಂತ್ದಲ್ಲ ಿ(101-270 ದ್ಧನಖಳಯೆಗೆ) 7 ದ್ಧನಕೆ ೆಮೆಮ  ಷಹಲು 
ಬಿಟುು          ಷಹಲು ನಿೋಯು ಸಹಯಿಷಫೆೋಔು. 

ತ್ೆ ೋಟಗಹರಿಕೆ: 

ಅಡಿಕೆ ಫೆಳಣಿಗೆ ಕೆಳ ಬಹಖದ ಭಯದ ಕಹಿಂಡನುು ಷುಣಣದ ದಹರಣದ್ಧಿಂದ ಫಳಿಮಫೆೋಔು. 
ಕಹಿಂಡನುು ಣಗಿದ ಅಡಿಕೆ ಅಥಹ ತ್ೆಿಂಗಿನ ಎಲೆಖಳಿಿಂದ ಭುಚುಫೆೋಔು 
ನಿೋಯಹರಿ ಷೌಲಬಯನುು ದಗಿಷುುದು 

ಮೆಣಸ್ಟನಕಹಯಿ ಕಹಯಿ ಬಿಡು  ಫೆೋಖನೆ ಸ  ಬಿಡಲು ಭತ್ುು ಸ -ಕಹಯಿ ಉದುಯುುದನುು ತ್ಡೆಮಲು ಎನ್.ಎ.ಎ.  

0.5 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ 45 ಭತ್ುು 60 ದ್ಧನಖಳ ಫೆಳೆಗೆ 
ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 
ೆಜಿಟೆಫಲ್ ಷೆಿೋಶಲ್ 5 ಗಹರಿಂ. ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

ಟೆ ಭಹಯಟೆ  ಫೆಳಣಿಗೆ ಟೆ ೋಭಹಯಟೆ  ಗಿಡಖಳಿಗೆ ಸಖದೆ್ಧಿಂದ ಲಿಂಫಹಗಿ ಔಟುು ಭ ಲಔ ಸೆಚಿುನ ಇಳುರಿಗೆ 
ಅಕಹವ ಭಹಡಿ ಕೆ ಡಫೆೋಔು ಭತ್ುು ಇದರಿಿಂದ ಔಟಹವಿಖ  ಅನಔ ಲಹಖುತ್ುದೆ. 
ಟೆ ಭಹಯಟೆ  ಫೆಳೆಮಲ್ಲ,ಿ ಕಹಯಿಕೆ ಯಔದ ಬಹದೆ ಔಿಂಡು ಫಿಂದಲ್ಲ ಿ1.0 ಗಹರಿಂ 

ಥಯೊೋಡಿಕಹಫ್ 75 ಡಫುಿ.ಸ್ಟ ರತ್ತ ಲ್ಲೋ. ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

  ನುಗೆೆಕಹಯಿ ಕಹಯಿ ಬಿಡು  ನುಗೆೆಕಹಯಿ ಕೆ ಮುಿ ಭುಗಿದ ನಿಂತ್ಯ, ಕೆ ಿಂಫೆಖಳನುು ಔತ್ುರಿಷಫೆೋಔು. ಅಖತ್ಯವಿದುಯೆ 
ಭುಕಯ ಚಿಖುಯನುು ನೆಲದ ಭಟುದ್ಧಿಂದ 4 ರಿಿಂದ 6 ಅಡಿ ಎತ್ುಯದಲ್ಲ ಿಔತ್ುರಿಷಫೆೋಔು, ಇದು 
ಕೆ ಿಂಫೆಖಳ ಷಿಂಖೆಯಮನುು ಸೆಚಿುಷುತ್ುದೆ. 

ವುಿಂಠಿ ನಹಟಿ & ಮೊಳಕೆ ಫೆಳ  ೆಅವೆೋಶಖಳ ಸೆ ದ್ಧಕೆಮು ವುಿಂಠಿ ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಿಂದು ರಭುಕ ಔರಭಹಗಿದುು, 
ಔಳ  ೆನಿಮಿಂತ್ರಣದ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಭಣಿಣನ ತ್ೆೋಹಿಂವ ಕಹಹಡುತ್ುದೆ ಭತ್ುು ಷಹಮ 

ಗೆ ಫಬಯ ಸೆಚಿುಷುತ್ುದೆ. 



 

ಔಲಿಿಂಖಡಿ ಔಟಹು ಔಲಿಿಂಖಡಿಮನುು ಭಣಿಣಗೆ ತ್ಹಗಿದ ಸಣಿಣನ ಮೆೋಲಹಭಖು ಸಳದ್ಧ ಫಣಣಕೆೆ ತ್ತಯುಗಿದಹಖ 

ಭತ್ುು ಸಣುಣಖಳನುು ರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಟದಹಖ ಭಿಂದ ವಫಿು ಕೆೋಳುಹಖ ಕೆ ಮುಿ ಭಹಡಫೆೋಔು. 

ಭಹು ಸ  ಬಿಡು / ಕಹಯಿ 

ಬಿಡು 

ಸಖಲ್ಲನ ಉಶಣತ್ೆಮಲ್ಲನಿ ಏರಿಕೆ ಭತ್ುು ಯಹತ್ತರಮ ಉಶಣತ್ೆಮ ಔುಸ್ಟತ್ು ಭಹು 
ಫೆಳೆಮಲ್ಲಿ ಯಷ ಹಿೋಯು ಕಿೋಟಖಳ ಫಹಧೆಮನುು ಸೆಚಿುಷುತ್ುದೆ. ಈ ಕಿೋಟಖಳ ಫಹಧೆಮ 

ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹೆಗಿ ಕಿೋಟನಹವಔಖಳಹದ 0.5 ಗಹರಿಂ ಇಮಿಡಹಕೆ ಿೋಪ್ಲರಡ್ ಅಥಹ 0.25 

ಗಹರಿಂ. ಥಿಯೊೋಮಿಥಹಕಿ್ಮ್ ಭತ್ುು ಶಿಲ್ಲೋಿಂದರನಹವಔಖಳಹದ 2 ಗಹರಿಂ. ನಿೋರಿನಲ್ಲ ಿ

ಔಯಖು ಖಿಂಧಔ ಅಥಹ 1 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಸೆಕಹ್ಕೆ ನೆ ಜೆ ಲ್ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟಯ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ 

ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಭಹಡಫೆೋಔು. 
ವಹಕದ ತ್ುಡದ್ಧಿಂದ ಸ ು ಉದುಯುುದನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು, ನಿಮಮಿತ್ಹಗಿ 

ನಿೋಯಹರಿ ದಗಿಸ್ಟ ಭತ್ುು ಭಯದ ಫುಡನುು ಷಷಹಯವೆೋಶಖಳಿಿಂದ ಭುಚಿು 
ಭಣಿಣನಲ್ಲನಿ ತ್ೆೋಹಿಂವ ಆವಿಮಹಖದಿಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಳಫೆೋಔು. 
ತ್ೆೋಹಿಂವದ ತ್ುಡನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ವೆೋ. 1 ಯ ಪೋಟಹಯಶಿಮಿಂ ನೆೈಟೆರೋಟ್ 

ದಹರಣನುು ಸ್ಟಿಂಡಿಸ್ಟ. 

ಭಹವಿನ ತ್ೆ ೋನುು ಉಳುಮೆ ಭಹಡಿ ಔಷನುು ತ್ೆಗೆಮಫೆೋಔು. 
ಭಹು ಷೆಿೋಶಲ್  5 ಗಹರಿಂ. ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ ಹಡು ಭುಿಂಚೆ ಎಯಡು 
ಫಹರಿ ಭತ್ುು ಸ ಹಡಿದ ನಿಂತ್ಯ ಎಯಡು ಫಹರಿ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 
ವೆೋ 1 ಯ ಪಟಹಯಷಿಮಿಂ ನೆೈಟೆೈಟ ದಹರಣನುು ಸ ಹಡು ಭುಿಂಚೆ ಸಹಖು 
ಸ ಹಡಿದ ನಿಂತ್ಯ ಸ್ಟಿಂಯಣೆ ಭಹಡಫೆೋಔು. 
ಫ ದ್ಧ ಯೆ ೋಖದ ಸತ್ೆ ೋಟಿಗಹಗಿ ಥಿಮಹಮಿಥಹಕಹ್ಮ್  0.5 ಗಹರಿಂ. + 

ಸೆಕಹ್ಕೆ ನೆ ಿೋಲ್  1 ಗಹರಿಂ. ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ ಸ ಹಡು ಷಭಮದಲ್ಲ ಿ

ಸ ಹಡಿದ ನಿಂತ್ಯ ಭತ್ುು ಕಹಯಿ ಫಟಹಣೆ ಗಹತ್ರದ ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 

ಫಹಳ  ೆ ಸ  ಬಿಡು  ಕಿೋಟಖಳು ಭತ್ುು ಕೆಲು ಯೆ ೋಖ ಬಿೋಜ್ಔಖಳು ಣ ಎಲೆಖಳಲ್ಲ ಿಷಿಂಖರಹಿಷುತ್ುೆ, 
ಅುಖಳನುು ನಿಮಮಿತ್ಹಗಿ ತ್ೆಗೆದು ಸಹಔುತ್ತುಯಫೆೋಔು. 
ಗೆ ನೆಮ ತ್ ಔನುು ಸೆಚಿುಷಲು, ಗೆ ನೆಮು ಕಹಯಿ ಔಚಿುದ ನಿಂತ್ಯ ಸ ನುು ತ್ೆಗೆದು 
ತ್ುದ್ಧಮ ಭ ಲಔ ೌಷಿಠಕಹಿಂವನುು ನಿೋಡಫೆೋಔು. 
(ೌಷಿಠಕಹಿಂವ ತ್ಮಹರಿಷುುದು: ಷಖಣಿ 100 ಗಹರಿಂ.  + 5-7 ಗಹರಿಂ. ಮುರಿಮಹ + 7 

ಗಹರಿಂ.  ಷಲೆ ೋಟ್ ಆಫ್ ಪೋಟಹಯಶ್ + 100 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ನಿೋಯು ಹಲ್ಲಥಿನ್ ಚಿೋಲದಲ್ಲ ಿಔಲಸ್ಟ 

ಗೆ ನೆಮ ತ್ುದ್ಧಗೆ ಔಟುಫೆೋಔು) 
13:0:45 ಅಥಹ ಫಹಳ  ೆಷೆಿೋಶಲ್  5 ಗಹರಿಂ. ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ 

ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 
ಫಹಳ  ೆಸಣುಣಖಳನುು ಕಿೋಟಖಳಿಿಂದ ಯಷಣಗಣೆ ಭಹಡಲು ಭತ್ುು ಸಣಿಣನ ಖುಣಭಟುನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಫಹಳ  ೆಸಣಿಣನ ಗೆ ನೆಮನುು  ಹಲ್ಲಪರಲ್ಲೋನ್  ಸೆ ದ್ಧಕೆ (ಔರ್) 

ಭ ಲಔ ಭುಚುಫೆೋಔು. 



 

ಯೆ ೋಖಖಳ ಸತ್ೆ ೋಟಿಗಹಗಿ ಣಗಿದ ಎಲೆಖಳನುು ಷಿಂಖರಹಿಸ್ಟ ನಹವ ಡಿಷಫೆೋಔು 

ೆೋಯಲ  ನಹಟಿ ಔಜಿ ಿತ್ತಖಣೆಮ ನಿ್ಹಿಷಲು ಡೆೈಮಿಥೆ ೋಯೆಟ್ 1 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಯೆಸ್ಟ 

ಸ್ಟಿಂಡಿಷಫೆೋಔು. 
ಸಣಿಣನ ನೆ ಣದ ಸತ್ೆ ೋಟಿಗಹಗಿ ರತ್ತ ಎಔಯೆಗೆ 10 ಮೊೋಸಔ  ಫಲೆಖಳನುು ಸಹಔಫೆೋಔು. 
ಷಸ್ಟಖಳನುು ನಹಟಿ ಭಹಡಿದ 2-3 ತ್ತಿಂಖಳ ಳಗಹಗಿ ಚಹಟನಿ ಭಹಡಫೆೋಔು. ನಹಟಿ 

ಭಹಡಿದ ನಿಂತ್ಯ ೆೋಯಲ ಷಸ್ಟಮು 1 ಮಿೋಟರ್ ಎತ್ುಯ ಫೆಳೆದಹಖ ಭುಕಯ ಕಹಿಂಡದ 

ತ್ಲೆ ಷಯು ಭ ಲಔ ರತ್ತ ಗಿಡಕೆೆ 4 ಭುಕಯ ಯೆಿಂಫೆಖಳನುು 
ಉಳಿಸ್ಟಕೆ ಳಳಫೆೋಕಹಖುತ್ುದೆ. 

ವು ಷಿಂಗೆ ೋನೆ: 

ಜಹನುಹಯು ಭಧಹಯಸುದ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಜಹನುಹಯುಖಳನುು ಮೆೋಯಿಷಫಹಯದು. 
ಜಹನುಹಯಖಳಿಗೆ ಎಲಹಿ ಷಭಮದಲ ಿ ತ್ಿಂಹದ ಔುಡಿಮು ನಿೋಯನುು ದಗಿಸ್ಟ. 

ದನದ ಕೆ ಟಿುಗೆ ಮೆೋಲಹಾಣಿಮನುು ತ್ೆಿಂಗಿನ ಎಲೆಖಳಿಿಂದ ಸಯಡಫೆೋಔು ನಿಂತ್ಯ ಅದಯ 

ಮೆೋಲೆ ಭಧಹಯಸುದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನಿೋಯನುು ಚಿಭುಕಿಷಫೆೋಔು ಇದು ವೆಡ್ ಳಗೆ ವಹಕದ 

ತ್ುಡನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುತ್ುದೆ. 
ವಹಕದ ತ್ುಡನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು ಸೆಚಿುನ ಪೆೈಫರ್ ಭತ್ುು ಔಡಿಮೆ ಪರೋಟಿೋನ್ 

ಆಸಹಯನುು ನಿೋಡಿ. ಆಸಹಯನುು ದ್ಧನಕೆೆ 3-4 ಫಹರಿ ನಿೋಡಫೆೋಔು (ಆಸಹಯ 

ಆತ್್ನನುು ಸೆಚಿುಸ್ಟ)  

ಎಮೆಮಖಳನುು ಕೆ ಳದಲ್ಲ ಿಬಿಡುುದರಿಿಂದ ವಹಕದ   ತ್ುಡನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡುತ್ುದೆ. 

ಔುರಿ & ಆಡು ವಹಕದ ತ್ುಡನುು ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲು - ಫೆಳಿಗೆೆ ಭತ್ುು ಷಿಂಜೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿ

ಮೆೋಯಿಷುವಿಕೆಮನುು ಭಹಡಫೆೋಔು 
ಫೆಳಿಗೆೆ ಭತ್ುು ಷಿಂಜೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲ ಿಷಹಔಶುು ತ್ಿಂಹದ ಔುಡಿಮು ನಿೋಯನುು 
ದಗಿಸ್ಟ. 

 

 

 
 

ಗುಡ್ಡಗಹಡ್ು ಲಯ 
 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಉತತರ ಕನನಡ್ ಜಿಲ ಲಗ  
PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 
ªÀiÁªÀÅ 

 ªÀiÁªÀÅ ºÀtÄÚ ªÀiÁUÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, ºÉÀtÄÚ £ÉÆtzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ¥Àæw ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 10 §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀÆUÀÄºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. F 
§¯ÉUÀ¼À°è ¥Àæw °Ãlgï ¤Ãj£À°è 1 «Ä.°. «ÄÃxÉÊ¯ï AiÀÄÄeÉ£Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ 1 «Ä.°. ªÉÄ¯ÁyAiÀÄ£ï ¨ÉgÉ¹zÀ zÁæªÀt §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw 
§¯ÉUÉ 100 «Ä.°. zÁæªÀt G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ. E®èªÉ ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 4 UÁæA PÁ¨Áðj¯ï CxÀªÁ 1.7 «Ä.°. 
qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃl£ÀÄß  10 UÁæA   ¨É®èzÉÆA¢UÉ PÀgÀV¹ ºÀtÄÚ ªÀiÁUÀÄªÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.  

 
CrPÉ 



 

 PÁ¬Ä GzÀgÀÄªÀPÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä 1 UÁæA. PÁ§ð£ï qÉÃfªÀiï CxÀªÁ 2 UÁæA ªÉÄAPÉÆeÉ¨ï ¥Àæw °Ã ¤ÃjUÉ eÉÆvÉUÉ ¥Áè£ÉÆ¦üPÀì @ 0.25 
«Ä.°./ °Ã. ¤ÃjUÉ ¨ÉgÉ¹ ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

 CqÀPÉ vÉÆÃlzÀ°è eÉÃqÀ £ÀÄ² ºÀvÉÆÃnUÉ 2.5 «Ä.°. qÉÊPÉÆ¥sÁ¯ï CxÀªÁ 4 UÁæA ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀÄªÀ UÀAzsÀPÀ CxÀªÁ 1.7 «Ä.°.  
qÉÊ«ÄxÉÆÃAiÉÄÃmï ¥Àæw °Ãlgï ¤Ãj£À°è ¨ÉgÉ¹ ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÁzsÉ PÀAqÀÄ §AzÀ°è JgÀqÀÄ ªÁgÀPÉÆÌªÉÄä EzÉÃ ¹A¥ÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

vÉAUÀÄ 
 vÉAVUÉ £ÀÄ² ¦ÃqÉ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV PÀgÀUÀÄªÀ UÀAzsÀPÀ 5 UÁæA/ °Ãlgï CxÀªÁ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ ( 20 «Ä.°.) + ¨É¼ÀÄî½î zÁæªÀt ( 20 

UÁæA) + ¸ÉÆÃ¦£À ¥ÀÄr ( 5 UÁæA) «Ä±Àæt ªÀiÁr MAzÀÄ °Ãlgï ¤Ãj£À°è ¨ÉgÉ¹ UÉÆAZÀ°UÉ ¹A¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. 

 vÉAV£À PÁ¬ÄUÀ½AzÀ  JuÉÚ vÉUÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ, PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ 8 jAzÀ 10 ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ©¹°£À°è MtV¹ PÉÆ§âjAiÀÄ£ÁßV 
¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ PÁ®ªÁVzÉ.  

UÉÆÃqÀA© 

 UÉÃgÀÄ ºÀtÂÚ£À PÉÆAiÀÄÄè ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀ°zÀÄÝ, ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÀiÁVzÀ ºÀtÂÚ¤AzÀ ªÀiÁvÀæ ©ÃdªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. 
 

eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ½UÉ ¸À®ºÉ 

 zÀ£ÀUÀ½UÉ dAwUÁV ZÀÄZÀÄÑªÀizÀÝ£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉÃ PÉÆr¹. 
 

 

 

ಕರಹಳ್ಳ ಲಯ 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ್ ಜಿಲ ಲಗ  

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ ¥ÀÄuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ zÀQët 

PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèUÉ  ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ  

13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023 gÀ ªÀgÉUÉ ®¨sÀå«gÀÄªÀ ºÀªÁªÀiÁ£À 

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É F PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ 

ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 

PÀÆærüÃPÀj¹zÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É »A¢£À ªÁgÀzÀ 

ºÀªÁªÀiÁ£À 

¥Àj¹ÜwAiÀÄ 

MlÄÖ/¸ÀgÁ¸Àj 

ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ 

¢£ÀUÀ¼À ºÀªÁªÀiÁ£À 

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ 

MlÄÖ/¸ÀgÁ¸Àj 

¢£À-1 

(13.05.2023

) 

¢£À-2 

(14.05.2023) 

¢£À-3 

(15.05.2023) 

¢£À-4 

(16.05.2023) 

¢£À-5 

(17.05.2023) 

ªÀÄ¼É ¥ÀæªÀiÁt («Ä.«ÄÃ.) 18 9 5 4 3 3.2 39↑ 
UÀjµÀ× GµÁÚA±À (ºC) 34 34 34 34 34 35.6 34↓ 
PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À (ºC) 25 25 25 25 25 23.4 25↑ 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ (MPÁÖ) 7 7 7 6 4 4 6↑ 
UÀjµÀ× DzÀæðvÉ (±ÉÃ.) 88 88 88 88 86 81.4 87.6↑ 
PÀ¤µÀ× DzÀæðvÉ (±ÉÃ.) 64 64 64 64 62 63 63.6↑ 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Kmph) 6 5 6 6 6 7.6 5.8↓ 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ (º) 207 216 289 290 289 270 258↓ 
ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É  SCT  SCT ISL ISL DRY 

 



 

¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉ (%) 

25-50 25-50 1-25 1-25 0 

 

¨sÁgÀvÀ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ, £ÀªÀzÉºÀ° ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ «¸ÀÛøvÀ ªÀÄ¼É ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ 
PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀgÁªÀ½ wÃgÀ ºÁUÀÆ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèUÉ ¢£ÁAPÀ 17.05.2023 jAzÀ 23.05.2023 gÀªÀgÉUÉ ªÁrPÉVAvÀ PÀrªÉÄ 
ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. 

 

ºÀªÁªÀiÁ£À ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¸ÁgÁA±À 
 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ ¥ÀÄuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèUÉ ¤ÃrzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°èèè 
ªÉÆÃqÀPÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ, UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ¸À»vÀ ºÀ®ªÉqÉ ºÀUÀÄgÀ¢AzÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è 
UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀªÀÅ 34-34oC EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀªÀÅ 25-25oC EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÁ¸Àj ¸Á¥ÉÃPÀë DzÀævÉAiÀÄÄ ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è   
86% jAzÀ 88% gÀµÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 62% jAzÀ 64% gÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÁ¸Àj UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀªÀÅ 5-6 QÃ.«ÄÃ. ¥Àæw WÀ,ªÉÃUÀzÀ°è 
©Ã¸À°zÉ. F ºÀªÁªÀiÁ£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹zÀgÉ, gÉÊvÀgÀÄ F PÉ¼ÀPÀAqÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀAvÉ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.  

 

 

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèUÉ ¤ÃrzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É DzsÁj¹ ¤ÃrzÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 

     ¨É¼É                       PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 
CrPÉ 

(¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ) 
vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑgÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ ¨É¼ÉUÉ CUÀvÀå ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÀ¼À CªÀ±ÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß 
§ÄqÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁPÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÉÃªÁA±À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
1-3 ªÀµÀð ¥ÁæAiÀÄzÀ CrPÉ VqÀUÀ½UÉ £ÉgÀ¼ÀÄ MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À MAzÀÄ VqÀPÉÌ 20 
°Ã. ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

CrPÉ 
(»AUÁgÀ MtUÀÄªÀ 
gÉÆÃUÀ) 

gÉÊvÀgÀÄ »AUÁgÀ MtUÀÄªÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä 2 UÁæA £ÀµÀÄÖ PÁ¨ÉðAqÉÊfªÀiï + ªÀiÁåAPÉÆÃeÉ¨ï 
C£ÀÄß ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ ¨ÉgÀ¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  

CrPÉ 
(¸ÀÄ½ wUÀuÉ) 

gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀÄ½ wUÀuÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä 1.7 «Ä.°Ã £ÀµÀÄÖ qÉÊªÉÄxÉÆÃAiÉÄÃmï C£ÀÄß ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ ¨ÉgÀ¹ 
¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 

CrPÉ 
( PÉA¥ÀÄ £ÀÄ¹) 

   CrPÉAiÀÄ°è £ÀÄ¹AiÀÄ ¨sÁzÉ vÀVÎ¸À®Ä ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 1 «Ä.°Ã ¥ÉÆæÃ¥sÉÊgïUÉÊmï C£ÀÄß ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 
«Ä²æ¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ 

vÉAUÀÄ 
(¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ) 

vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑgÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ ¨É¼ÉUÉ CUÀvÀå ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÀ¼À CªÀ±ÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß 
§ÄqÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁPÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÉÃªÁA±À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À MAzÀÄ VqÀPÉÌ 45 °Ã. 
¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

vÉAUÀÄ 
(PÀÄgÀÄªÁ¬Ä zÀÄA©) 

PÀÄgÀÄªÁ¬Ä zÀÄA© ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆèÃgÉÆ¥sÉÊj¥sÁ¸ïºÀgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½£À eÉÆvÉ «Ä±Àæt ªÀiÁr ¸ÀÄ½ ¨sÁUÀPÉÌ 
ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ. PÀÄgÀÄªÁ¬Ä ºÀÄ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ £Á±À¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À vÉÆÃlzÀ°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ. PÀÄgÀÄªÁ¬Ä zÀÄA©UÀ¼À ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwAiÀÄ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸Á±À¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

vÉAUÀÄ 
(PÁAqÀ ¸ÉÆÃgÀÄªÀ 

gÉÆÃUÀ) 

PÁAqÀ ¸ÉÆÃgÀÄªÀ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä gÉÊvÀgÀÄ PÁAqÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß PÉwÛzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÉÃPÀqÀ 1gÀ ¨ÉÆÃqÉÆÃð 
¥ÉÃ¸ÀÖ£ÀÄß ºÀZÀÑ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ 2 «Ä.°Ã ºÉPÁìPÉÆ£ÀeÉÆÃ¯ï C£ÀÄß ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ ¨ÉgÀ¹ §ÄqÀPÉÌ ¸ÀÄjAiÀÄÄªÀÅzÀÄ 
(¥Àæw ªÀÄgÀPÉÌ 3°Ãlgï) 

¨Á¼É 
(¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ) 

5 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 5UÁæA. §£Á£À ¸ÉàµÀ¯ï(®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÁA±À) «Ä²æ¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
(15°Ã. ¸ÉàçÃAiÀÄgïUÉ MAzÀÄ ¤A¨É ºÀtÄÚ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ±ÁA¥ÀÆªÀ£ÀÄß ¨ÉgÉ¸À¨ÉÃPÀÄ)   

¨Á¼É 
(¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ) 

vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑgÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ ¨É¼ÉUÉ CUÀvÀå ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÀ¼À 
CªÀ±ÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß §ÄqÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁPÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÉÃªÁA±À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À 
MAzÀÄ VqÀPÉÌ 15-20 °Ã. ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

UÉÃgÀÄ 
(PÁAqÀ PÉÆgÀPÀ) 

gÉÊvÀgÀÄ PÁAqÀ PÉÆgÀPÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä PÁAqÀ PÉÆgÀPÀ ¨sÁ¢üvÀ gÀAzsÀæªÀ£ÀÄß vÀAwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 
±ÀÄaUÉÆ½¹ £ÀAvÀgÀ PÁAqÀ PÉÆgÀPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ £Á±À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ 10 «Ä.°Ã. 



 

PÉÆèÃgÉÆÃ¥sÉÊgÉÆ¥Á¸ï CxÀªÁ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÁ¥sÁ¸ï ¥ÉÃ¸ïÖ C£ÀÄß gÀAzsÀæPÉÌ ºÀZÀÄÑªÀÅzÀÄ. 

UÀÄ¼Àî 
(¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ) 

PÀmÁ«UÉ §AzÀAvÀºÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ£À vÉÃªÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÉUÉ 
¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¤ÃgÀÄ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. 

 

 

PÉëÃvÀæ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
¨sÀvÀÛzÀ ¥Á¼ÀÄ 

(¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ) 
vÉÃªÁA±À DzsÁj¹ ¨sÀÆ«Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁr ºÀ¹gÉ¯É UÉÆ§âgÀzÀ ©ÃdUÀ¼ÁzÀ qÀAiÉÄAZÀ CxÀªÁ ¸Ét§£ÀÄß ©vÀÛ£É 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ EzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. 

 

¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ: 

ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë  gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁVzÉ. 

 

eÁ£ÀÄªÁgÀÄ ¸À®ºÉ: 
ºÀ¸ÀÄ 

(¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ) 
 eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ½UÉ PÁ®Ä ¨Á¬ÄgÉÆÃUÀ, ZÀ¥ÉàgÉÆÃUÀ  PÀgÀÄ¼ÀÄ¨ÉÃ£É gÉÆÃUÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ®¹PÉ ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 
 PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ 
 ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ §AiÀÄ°£À°è ªÉÄÃAiÀÄÄªÁUÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É £É£ÉzÀ UÉÆÃtÂ aÃ®ªÀ£ÀÄß ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. 
 vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑgÀÄªÀ PÁgÀt PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉZÀÄÑ ¤ÃgÀÄ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ 
 ¢üÃWÀðPÁ°PÀ ªÉÄÃ«£À ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁVzÉ (UÉÆÃ«£ÀeÉÆÃ¼À, ¨Ádæ, ¸ÀÆ¥Àgï 

£ÉÃ¦AiÀÄgï EvÁå¢) 
 ºÁ®Ä »AqÀÄªÀ gÁ¸ÀÄUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ºÁ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀªÀÄvÉÆÃ°vÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

ºÀ¸ÀÄ 
(ZÀªÀÄð UÀAlÄ gÉÆÃUÀ) 

 UÀAl®Ä s̈ÁzÉ PÀAqÀÄ§AzÀ gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©qÀÄªÀÅzÀÄ. 
 ¥ÀgÁªÀ®A© QÃlUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ¼Éî, £ÀÄ¹, GuÉÚ¬ÄAzÀ gÀQë¸ÀÄªÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj 
 PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ (±ÉÃ.2 ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊ¥ÉÆÃPÉÆèÃgÉÊqï, ±ÉÃ.2gÀ ¦üÃ£Á¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ 

±ÉÃ.1gÀ ¥sÁªÀÄð°£ï zÁæªÀtUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀéZÀÒUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ) 
 ¥À±ÀÄªÉÊzÀågÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ®¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
 gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ ºÉaŅ̃ À®Ä ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

ಕೃಷಿ ಷಲಹ ಗಳು  ಉಡ್ುಪಿ ಜಿಲ ಲಗ  
 

 

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ ¥ÀÄuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, EªÀgÀÄ GqÀÄ¦ f¯ÉèUÉ  

ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ  

13-05-2023 jAzÀ 17-05-2023 gÀ  gÀ ªÀgÉUÉ ®¨sÀå«gÀÄªÀ ºÀªÁªÀiÁ£À 

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É F PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ  

ºÀªÁªÀiÁ£ÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 

PÀÆærüÃPÀj¹zÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É »A¢£À ªÁgÀzÀ 

ºÀªÁªÀiÁ£À 

¥Àj¹ÜwAiÀÄ 

¸ÀgÁ¸Àj 

ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ 

¢£ÀUÀ¼À ºÀªÁªÀiÁ£À 

ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ 

¸ÀgÁ¸Àj 

¢£À-1 

(13.05.2023) 

¢£À-2 

(14.05.2023) 

¢£À-3 

(15.05.2023) 

¢£À-4 

(16.05.2023) 

¢£À-5 

(17.05.2023) 

ªÀÄ¼É ¥ÀæªÀiÁt («Ä.«ÄÃ.) 12 8 7 6 0 12.2 33↑ 



 

UÀjµÀ× GµÁÚA±À (ºC) 34 34 34 34 34 34.4 34↓ 
PÀ¤µÀ× GµÁÚA±À (ºC) 25 25 25 25 25 24.0 25↑ 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ (MPÁÖ) 7 7 7 5 4 2 6↑ 
UÀjµÀ× DzÀæðvÉ (±ÉÃ.) 88 88 88 88 86 84.6 87.6↑ 
PÀ¤µÀ× DzÀæðvÉ (±ÉÃ.) 64 64 64 64 62 57.4 63.6↑ 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ (Kmph) 6 5 6 6 6 4.2 5.8↑ 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ (º) 238 249 291 292 292 134 272↑ 
ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É  SCT  SCT ISL ISL DRY 

 

¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄvÉ (%) 

25-50 25-50 1-25 1-25 0 

 

¨sÁgÀvÀ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ, £ÀªÀzÉºÀ° ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ «¸ÀÛøvÀ ªÀÄ¼É ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ 
PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀgÁªÀ½ wÃgÀ ºÁUÀÆ GqÀÄ¦ f¯ÉèUÉ ¢£ÁAPÀ 17.05.2023 jAzÀ 23.05.2023 gÀªÀgÉUÉ ªÁrPÉVAvÀ PÀrªÉÄ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ 
¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. 

 

ºÀªÁªÀiÁ£À ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¸ÁgÁA±À 
 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÀªÁªÀiÁ£À E¯ÁSÉ ¥ÀÄuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ, GqÀÄ¦ f¯ÉèUÉ ¤ÃrzÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°èèè 

ªÉÆÃqÀPÀ«zÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ, UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ¸À»vÀ ºÀ®ªÉqÉ ºÀUÀÄgÀ¢AzÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ¼ÉAiÀiÁUÀÄªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ. ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀjµÀ× 

vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀªÀÅ 34-34oC EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀªÀÅ 25-25oC EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÁ¸Àj ¸Á¥ÉÃPÀë DzÀævÉAiÀÄÄ ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  

86% jAzÀ 88% gÀµÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 62% jAzÀ 64% gÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀgÁ¸Àj UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀªÀÅ 5-6 QÃ.«ÄÃ. ¥Àæw WÀ, ªÉÃUÀzÀ°è 

©Ã¸À°zÉ. F ºÀªÁªÀiÁ£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹zÀgÉ, gÉÊvÀgÀÄ F PÉ¼ÀPÀAqÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀAvÉ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.  

      Decadal Rainfall (mm) Comparison: 

Year 
30 

years 
Mean 

2012 2013 2014 2015 2016 201
7 2018 2019 2020  2021 2022 2023 

Rainfall 3792.9 2984.
2 

3325.
3 

2816.
3 

2383.
4 

2827.
1 

300
0 

3381.
2 

4118.
4 

4110.
8 

4110.
8 3879.9 27.2 

Rainy days 110 105 127 112 107 119 121 112 123 126 152 125 2 
   
 

 

Mobile Applications developed by India Meteorological Department for the benefit of Farming Community Farmers are 
suggested to download the app using below links 

 Mausam:     Meghdoot: Damini: 
Andriod
: 

https://play.google.com/store/a
pps/details?id=com.imd.masuam 

https://play.google.com/store/apps/de
tails?id=com.aas.meghdoot            

https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.lightening.live.damini  

Apple 
OS: 

https://apps.apple.com/us/app/id
1522893967 

https://apps.apple.com/in/app/meghdoo
t/id1474048155 

https://apps.apple.com/app/id1502
385645  

 

Realised Rainfall 
(26th JAN to 01 st FEB, 2023) 

         Rainfall Forecast 
Map 
        (02nd FEB  to 08th Feb 
2023) 

Standardized Precipitation Index  
Outlook (12.01.2023 to 

08.02.2023) 

Normalized Difference  
Vegetation Index 

   

 

   

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
https://apps.apple.com/us/app/id1522893967
https://apps.apple.com/us/app/id1522893967
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155
https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155
https://apps.apple.com/app/id1502385645
https://apps.apple.com/app/id1502385645


 

 

 

GqÀÄ¦ f¯ÉèUÉ ¤ÃrzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É DzsÁj¹ ¤ÃrzÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 

     ¨É¼É                       PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ 
CrPÉ 

(¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ) 
vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑgÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ ¨É¼ÉUÉ CUÀvÀå ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÀ¼À CªÀ±ÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß §ÄqÀzÀ 
¸ÀÄvÀÛ ºÁPÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÉÃªÁA±À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 
1-3 ªÀµÀð ¥ÁæAiÀÄzÀ CrPÉ VqÀUÀ½UÉ £ÉgÀ¼ÀÄ MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À MAzÀÄ VqÀPÉÌ 20 °Ã. 
¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

CrPÉ 
(»AUÁgÀ MtUÀÄªÀ gÉÆÃUÀ) 

gÉÊvÀgÀÄ »AUÁgÀ MtUÀÄªÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä 2 UÁæA £ÀµÀÄÖ PÁ¨ÉðAqÉÊfªÀiï + ªÀiÁåAPÉÆÃeÉ¨ï C£ÀÄß 
¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ ¨ÉgÀ¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.  

CrPÉ 
(¸ÀÄ½ wUÀuÉ) 

gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀÄ½ wUÀuÉ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä 1.7 «Ä.°Ã £ÀµÀÄÖ qÉÊªÉÄxÉÆÃAiÉÄÃmï C£ÀÄß ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ ¨ÉgÀ¹ 
¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 

CrPÉ 
( PÉA¥ÀÄ £ÀÄ¹) 

   CrPÉAiÀÄ°è £ÀÄ¹AiÀÄ ¨sÁzÉ vÀVÎ¸À®Ä ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 1 «Ä.°Ã ¥ÉÆæÃ¥sÉÊgïUÉÊmï C£ÀÄß ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 
«Ä²æ¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ 

vÉAUÀÄ 
(¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ) 

vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑgÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ ¨É¼ÉUÉ CUÀvÀå ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÀ¼À CªÀ±ÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß §ÄqÀzÀ 
¸ÀÄvÀÛ ºÁPÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÉÃªÁA±À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À MAzÀÄ VqÀPÉÌ 45 °Ã. ¤ÃgÀ£ÀÄß 
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

vÉAUÀÄ 
(PÀÄgÀÄªÁ¬Ä zÀÄA©) 

PÀÄgÀÄªÁ¬Ä zÀÄA© ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆèÃgÉÆ¥sÉÊj¥sÁ¸ïºÀgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½£À eÉÆvÉ «Ä±Àæt ªÀiÁr ¸ÀÄ½ ¨sÁUÀPÉÌ 
ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ. PÀÄgÀÄªÁ¬Ä ºÀÄ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ £Á±À¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ vÉAV£À vÉÆÃlzÀ°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß 
PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ. PÀÄgÀÄªÁ¬Ä zÀÄA©UÀ¼À ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwAiÀÄ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸Á±À¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 

vÉAUÀÄ 
(PÁAqÀ ¸ÉÆÃgÀÄªÀ gÉÆÃUÀ) 

PÁAqÀ ¸ÉÆÃgÀÄªÀ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä gÉÊvÀgÀÄ PÁAqÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß PÉwÛzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÉÃPÀqÀ 1gÀ ¨ÉÆÃqÉÆÃð 
¥ÉÃ¸ÀÖ£ÀÄß ºÀZÀÑ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ 2 «Ä.°Ã ºÉPÁìPÉÆ£ÀeÉÆÃ¯ï C£ÀÄß ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ ¨ÉgÀ¹ §ÄqÀPÉÌ ¸ÀÄjAiÀÄÄªÀÅzÀÄ (¥Àæw 
ªÀÄgÀPÉÌ 3°Ãlgï) 

¨Á¼É 
(¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ) 

5 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥Àæw °Ãlgï ¤ÃjUÉ 5UÁæA. §£Á£À ¸ÉàµÀ¯ï(®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÁA±À) «Ä²æ¹ ¹A¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. 
(15°Ã. ¸ÉàçÃAiÀÄgïUÉ MAzÀÄ ¤A¨É ºÀtÄÚ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ±ÁA¥ÀÆªÀ£ÀÄß ¨ÉgÉ¸À¨ÉÃPÀÄ)   

¨Á¼É 
(¤Ãj£À ¤ªÀðºÀuÉ) 

vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑgÀÄªÀ PÁgÀt¢AzÀ ¨É¼ÉUÉ CUÀvÀå ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¼ÉUÀ¼À 
CªÀ±ÉÃµÀUÀ¼À£ÀÄß §ÄqÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁPÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÉÃªÁA±À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ. ¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è ¥Àæw ¢£À 
MAzÀÄ VqÀPÉÌ 15-20 °Ã. ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

UÉÃgÀÄ 
(PÁAqÀ PÉÆgÀPÀ) 

gÉÊvÀgÀÄ PÁAqÀ PÉÆgÀPÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä PÁAqÀ PÉÆgÀPÀ ¨sÁ¢üvÀ gÀAzsÀæªÀ£ÀÄß vÀAwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 
±ÀÄaUÉÆ½¹ £ÀAvÀgÀ PÁAqÀ PÉÆgÀPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ £Á±À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ 10 «Ä.°Ã. 
PÉÆèÃgÉÆÃ¥sÉÊgÉÆ¥Á¸ï CxÀªÁ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÁ¥sÁ¸ï ¥ÉÃ¸ïÖ C£ÀÄß gÀAzsÀæPÉÌ ºÀZÀÄÑªÀÅzÀÄ. 

UÀÄ¼Àî 
(¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ) 

PÀmÁ«UÉ §AzÀAvÀºÀ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ£À vÉÃªÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÉUÉ 
¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV ¤ÃgÀÄ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. 

 

 

PÉëÃvÀæ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ: 
¨sÀvÀÛzÀ ¥Á¼ÀÄ 

(¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ) 
vÉÃªÁA±À DzsÁj¹ ¨sÀÆ«Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁr ºÀ¹gÉ¯É UÉÆ§âgÀzÀ ©ÃdUÀ¼ÁzÀ qÀAiÉÄAZÀ CxÀªÁ ¸Ét§£ÀÄß ©vÀÛ£É 
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ EzÀjAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. 

 
¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ: 

ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë  gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉëÃvÀæzÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁVzÉ. 

eÁ£ÀÄªÁgÀÄ ¸À®ºÉ: 



 

ºÀ¸ÀÄ 
(¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À®ºÉ) 

 eÁ£ÀÄªÁgÀÄUÀ½UÉ PÁ®Ä ¨Á¬ÄgÉÆÃUÀ, ZÀ¥ÉàgÉÆÃUÀ  PÀgÀÄ¼ÀÄ¨ÉÃ£É gÉÆÃUÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ®¹PÉ ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 
 PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ 
 ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ §AiÀÄ°£À°è ªÉÄÃAiÀÄÄªÁUÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É £É£ÉzÀ UÉÆÃtÂ aÃ®ªÀ£ÀÄß ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁVzÉ. 
 vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉaÑgÀÄªÀ PÁgÀt PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉZÀÄÑ ¤ÃgÀÄ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ 
 ¢üÃWÀðPÁ°PÀ ªÉÄÃ«£À ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁVzÉ (UÉÆÃ«£ÀeÉÆÃ¼À, ¨Ádæ, ¸ÀÆ¥Àgï 

£ÉÃ¦AiÀÄgï EvÁå¢) 
 ºÁ®Ä »AqÀÄªÀ gÁ¸ÀÄUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ºÁ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀªÀÄvÉÆÃ°vÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

ºÀ¸ÀÄ 
(ZÀªÀÄð UÀAlÄ 

gÉÆÃUÀ) 

 UÀAl®Ä s̈ÁzÉ PÀAqÀÄ§AzÀ gÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©qÀÄªÀÅzÀÄ. 
 ¥ÀgÁªÀ®A© QÃlUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ¼Éî, £ÀÄ¹, GuÉÚ¬ÄAzÀ gÀQë¸ÀÄªÀÅzÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj 
 PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ¸ÀéZÀÒvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ (±ÉÃ.2 ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊ¥ÉÆÃPÉÆèÃgÉÊqï, ±ÉÃ.2gÀ ¦üÃ£Á¬Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ 

±ÉÃ.1gÀ ¥sÁªÀÄð°£ï zÁæªÀtUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀéZÀÒUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ) 
 ¥À±ÀÄªÉÊzÀågÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ®¹PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ¸ÀÄªÀÅzÀÄ 
 gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ ºÉaŅ̃ À®Ä ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£À DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 
ºÀªÁªÀiÁ£À DzsÁjvÀ PÀÈ¶ ¸À®ºÉUÀ½UÁV ªÉÄWÀzÀÆvï ªÉÆ¨ÉÊ¯ï C¦èPÉÃ±À£ï ¥ÉèÃ¸ÉÆÖÃjßAzÀ qË£ÉÆèÃqÀ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ 
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot 
   ¹r®Ä ºÁUÀÆ UÀÄqÀÄUÀÄ JZÀÑjPÉ ªÀiÁ»wUÁV zÁ«Ä¤ ªÉÆ¨ÉÊ¯ï C¦èPÉÃ±À£ï ¥ÉèÃ¸ÉÆÖÃjßAzÀ qË£ÉÆèÃqÀ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ 
   https://apps.apple.com/us/app/meghdoot/id1474048155?ls=1Damini for lightning 

 

 

   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini&hl=en_INhttps://apps.apple.com/app/id1502385645 
   ¤RgÀ ¸ÀÜ¼ÀzÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÁV ªÀiË¸ÀªÀiï C¦èPÉÃ±À£ï ¥ÉèÃ¸ÉÆÖÃjßAzÀ qË£ÉÆèÃqÀ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ 
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam 

   ದೆೈನಿಂದ್ಧನ ಸಹಭಹನ ಯದ್ಧ ಭತ್ುು ಜಿಲಹಿ ಭಟುದ ಸಹಭಹನ ಭುನ ್ಚನೆ ಭತ್ುು ಸಹಭಹನ ಎಚುರಿಕೆಗಹಗಿ: 
 Visit https://twitter.com/metcentre_bng 

 https://www.facebook.com/pr 

 

https://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?red=https%3A%2F%2Fplay%2Egoogle%2Ecom%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom%2Eaas%2Emeghdoot&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0&rogue=b98e547db762bb7f448128fe00d581b8863b5098&rdf=BDYHblM5BHJXVVB2UGILNgAwUDxadAB3
https://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?red=https%3A%2F%2Fapps%2Eapple%2Ecom%2Fus%2Fapp%2Fmeghdoot%2Fid1474048155%3Fls%3D1Damini&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0&rogue=06626dd436331153ccf9260d272e12388ce92e28&rdf=UWNWPwBqVyFTUVRyU2EFOFtrBWlcclEm
https://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?red=https%3A%2F%2Fplay%2Egoogle%2Ecom%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom%2Elightening%2Elive%2Edamini%26amp%3Bhl%3Den%5FINhttps%3A%2F%2Fapps%2Eapple%2Ecom%2Fapp%2Fid1502385645&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0&rogue=1c1fee3d5b7e5e43b4f9b65b04c5deb023f91906&rdf=VWcGbwdtUCZUVgAmBzULNltrUz8PIQN0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam
https://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?red=https%3A%2F%2Ftwitter%2Ecom%2Fmetcentre%5Fbng%3D%3D%3D%3D%3D%3D&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0&rogue=7fc331b07366c6ecdc6ab7ff502f58f36dd12b94&rdf=VmQHbgZsUScAAlB2UWMDPlRkAm4NI1Em

