
�ಾ�ಾಂಶ

�ೖತಮಸೂ�, 2017

( ಕೃ�ಉತ�ನ�ಗ�� �ಾತ�ಯುಕ� �ಾಭ�ಾಯಕ �� ಹ���ಾ�)

{ಎ�ಾ� �ೖತ�� ಹಕು��ಾ�� �ೕಡುವ, ಕೃ�ಉತ�ನ�ಗಳನು� �ಾರು�ಾಗ �ಾ���ಾದ �ಾಭ�ಾಯಕ �� ಪ�ಯಲು ಮತು� ಇದ��
ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� ಅಥ�ಾಘಟ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಮಸೂ�}

�ಾ���ೂ��ದ �ಾಭ�ಾಯಕ ��ಯನು� �ೖತರು ಪ�ಯಲು ಈಮಸೂ�ಯ��ರುವ �ಬಂಧ�ಗಳ� �ಳಕಂಡಂ��.

ಅ�ಾ�ಯ 1:�ಾ��ಾ�ನಗಳ�

1. "ವ�ವ�ಾಯ" ಎಂದ� �ೖನು�ಾ��, ಔಷ�ೕಯಸಸ�ಗಳನು� ��ಯುವ�ದು ಮತು� �ಾಕುವ�ದು, ��ಮತು� ಅಂತ���,
ಹಣು�ಗಳ�, ತರ�ಾ�ಗಳ�, �ಾಲು ಉ��ಾದ�, �ರು ಅರಣ�ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ�, ಹೂವ�ಗಳ�, ಹುಲು�, �ೕ�ನ ಹುಲು�
ಮತು� ಮರ ಅಥ�ಾ ಭೂ�ಯ�ೕ�ನ�ಾವ��ೕ ಕೃ�, ನಸ��ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು, �ೕನು, ಮೃದ�ಂ�, �ೕನು, �ೕ��
ಹುಳ�, ಕುಕು�ಟ,�ಾತು�ೂೕ�, ಹಸು ಅಥ�ಾ ಹ◌ಂ�ಮತು� ವ�ವ�ಾಯ�� ಸಂಬಂ��ದ ಚಟುವ��ಗ�� ಅಥ�ಾ ಕೃ�
ಉ��ೕಶದ ಇತ� ಚಟುವ��ಗ�� ಭೂ�ಯಬಳ��ಾಡುವ�ದು.

2. "�ೖತ" ಎಂದ� ಒಬ� ವ���ಯುಆ��ಕ ಅಥ�ಾ �ೕವ�ಾ�ಾರ�ಾ�� ��ಗಳನು� ��ಯುವ ಅಥ�ಾ ಭೂ�ಯ�ಾ�ೕಕತ�
�ೂಂ�ದ ಅಥ�ಾ �ೂಂದ� ಇತ� �ಾ�ಥ�ಕ ಕೃ�ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಉ�ಾ��ಸುವ, ಮತು� ಎ�ಾ� ಕೃ� �ಡುವ�ಗಳನು�
�ವ��ಸುವವರು, ���ಾರರು, ಕೃ� ಕ◌ೂ��ಾರರು, �ಾಲು ���ಾರರು, ಗು��� ಕೃ�ಕರು, ಕುಕು�ಟಮತು� �ಾಕು �ಾ��ಗಳನು�
�ಾಕುವವರು, �ೕನು �ಾಕುವವರು, ಜ◌ೇನು ಕೃ�ಕರು, ಕಂಪ��ೕತರ �ಾ�ಂಟ� ಗಳ�ಮತು� �ಾ�ಂ�ೕಷ� �ಾ��ಕರು ಅ�ೕ
�ೕ� ಅರಣ�ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂ�ಾ�ಹಕರು. �ಾಮೂ�ಕ�ಾ�ೕಕತ� ಅಥ�ಾ ಗು���� ಭೂ�ಯನು� ಪ�ದು ಕೃ��ಾಡುವ ಸ�-
ಸ�ಾಯ ಗುಂಪ�ಗಳ� ಒಳ�ೂ�ಳ�ತ��.

3. "ಆ�ೕಗ" ಎಂದ� ಕೃ� �ಚ�ಮತು� ���ಾ� ರ�ತ�ೂಂ�ರುವ ಆ�ೕಗ. ಇದರ �ಾ���ಮತು� �ವರ� �ೕವಲ �ೖತರ �ಚ�
ಮತು� ��� �ೕ�ತ�ಾ��. ಇದು ಹ�ೂ�ಂದು ಸದಸ�ರ�ಾ�ದು�, ಪ��ೕಶ, ��ಾಗಮತು� �ಂಗ �ಾಗೂ �ೖತರ �ಾ���ಧ�ವನು�
ಸ�ಾನ�ಾ� �ೂಂ�ರುತ��.

4. "�ಾಜ� ಆ�ೕಗ" ಎಂದ� �ಾರತ �ೕಶದ ��ಧ �ಾಜ�ಗಳ�� ರಚ��ೂಳ��ವ ಕೃ� �ಚ�ಮತು� ��ಯ�ಾಜ�ಮಟ�ದ
ಆ�ೕಗ. ಇವ� �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ಗ��ಾ�ರುವ �ಾ���ೂಂಡ �ಾಭ�ಾಯಕ ���ಂತ ���ನ ��ಯನು� ��ೕ�ಸಲು
ಸ�ತಂತ� ಮತು� �ಾನೂನು �ಾ�ಯಮ◌ೇಲುಸು��ಾ� �ೂೕ��ೂಳ��ತ��.

ಅ�ಾ�ಯ 2: ಎ�ಾ� �ೖತರು ಅಹ��ಾಗುವಂ� ಎ�ಾ� ಕೃ� ಸರಕುಗ�� �ಾ���ೂಂಡ �ಾಭ�ಾಯಕ ��.

1. ಎ�ಾ� �ೖತರು ಅಹ��ಾಗುವಂ� ಕೃ� ಸರಕುಗ�� �ಾ���ೂಂಡ �ಾಭ�ಾಯಕ ��.

2. ಕೃ� �ಚ�ಮತು� �� ಆ�ೕಗ(CACP)ದಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ರ, ಈ �ಾ��ಯಅ�ಯ�� �ವ���ರುವಂ� �ೖತ�ಂದ
ಉ�ಾ��ತ�ಾದ ಕೃ� ಸರಕುಗಳಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಚ�ವನು� ಅ◌ಂ�ಾಜು�ಾಡಲು ವ�ವ�� �ಾಡುತ��; ಇದು �ಾಂದ��ಕ
��ಗಳ� ಅ�ೕ �ೕ� �ಾ�ಂ�ೕಷ���ಗಳ�, ತರ�ಾ�ಮತು� ಹಣು�, �ಾಲು, �ಾ��ೕ �ರು ಅರಣ�ಉತ�ನ�ಗಳನು�
ಒಳ�ೂಳ��ತ��;

3. �ಾವ ಸರಕುಗ�� �� ಅಂ�ಾ�ಸುವ ವ�ವ�� ಅ��ತ�ದ�� ಇಲ���ೕ ಅಂತಹ ��ಗ��, ಆ�ಾಸಂದಭ�ದ��
ಅಗತ��ಾದ ಅಂ� ಅಂಶಗಳನು� ಸಂಗ��ಸಲು ಬ◌ೇ�ಾದ ವ�ವ��ಯನು� ಸ�ಾ�ರ�ಾಡ�ೕಕು.

4. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ��� ಕುಶಲ ಕೂ�ಯದರಮತು� �ವ�ಹ�ಾ �ಚ�ಗಳ� �ೕ�ದಂ� �ತ� �ಚ�ಗಳ�, ಆ�ೂೕ�ತ �ಚ�ಗಳನು�
ಒಳ�ೂಂಡಂ� �ಚ�ವನು� ಸಮಗ��ಾ� ಅ◌ಂ�ಾ�ಸ�ೕಕು.

5. ಎ�ಾ� ಕೃ� ಸರಕುಗಳ ಸಮಗ� �ಚ�ದ�ೕ� ಕ�ಷ� 50% �ಾಭ �ೕ�� CACPಯು�ಾ���ೂಂಡ �ಾಭ�ಾಯಕ
��ಯನು� ��ಾರಸು� �ಾಡ�ೕಕು.



6. ಇಂತಹ ��ಯನು� ಮುಂ�ಾರು ��ಗ�� ಪ��ವಷ�ದ�ಾ�� 31ರ ಒಳ�ಮತು� �ಂ�ಾರು ��ಗ�� ಪ��ವಷ�ದ
ಆಗ�� 31ರ ಒಳ� ��ೕಷ��ಾಡ�ೕಕು.

ಅ�ಾ�ಯ 3: �ೕಂದ�ದ�� ಕೃ� �ಚ�ಮತು� �� ಆ�ೕಗ(CACP)

1. ಈ�ರುವ ಆ�ೕಗವನು� ಅಧ��ರೂ �ೕ�ದಂ� ಹ�ೂ�ಂದು ಸದಸ�ರು ಇರುವಂ� �ಸ��ಸ�ೕಕು. ಅಧ��ರು ಕೃ� ಆ��ಕ
ತ��ಾ�ರಬಹುದು.

2. �ಳಕಂಡವರು ಸದಸ��ಾ�ರು�ಾ��: ಕೃ�, ಸಹ�ಾರಮತು� �ೖತ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�(MoAFW)�ಂದಅ�ಕೃತ ಸದಸ� (1);
�ೖತರ ಪ����ಗಳ� (5); ಇತ� ಕೃ� ತ�ರು (3); ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��(1).

3. ಪ��ೕಶ, ��ಾಗಮತು� �ಂಗ �ಾ���ಧ� ಇರುವಂ� ಸ�ಾನ �ಾ���ಧ�.

4. �ಾರದಶ�ಕ �ಾಯ��ವ�ಹ�, ಮತು��ಾವ��ೕ �ೕ�ಯಸ� ��ಾಸ��ಯ ಸಂಘಷ�ವನು� ತ��ಸಲು �ೕ�ಾದ
ಕಲಮುಗಳ �ೕಪ��.

5. CACPಯಅ��ಾರಗಳ� ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಳ��ೕಕು

 ಸಮಗ� �ಚ�ವನು� ಪ�ಗ�� ಅದರ�ೕ� ಕ�ಷ� 50% �ಾಭ �ಗುವಂ� �ಗ�ಪ��ದ ಸೂತ�ದ ಆ�ಾರದ�� ಎ�ಾ� ಕೃ�
ಉತ�ನ�ಗ�� �ಾ���ೂಂಡ �ಾಭ�ಾಯಕ ��(ARP)ಯನು� ��ಾರಸು� �ಾಡುವ�ದು.

 �ಾರುಕ�� ಮೂಲ�ೌಕಯ�ಮತು� ಪ����ಯನು�ಉತ�ಮಪ�ಸುವ�ದೂ ಒಳ�ೂಂಡು, �ೖತ�� �ಾಭ�ಾಯಕಮತು�
��ರ�ಾದ �� �ಗುವಂತಹ �ಾ�ಾವರಣ ���ಸಲು ಬ◌ೇ�ಾದ�ಾವ��ೕ ಕ�ಮವನು� ��ಾರಸು� �ಾಡುವ�ದು.

 ಎ�ಾ� ಆಮದು ಮತು� ರಪ�� �ೕ�ಗಳ ಕು�ತು ಸ�ಾ�ೂೕಚ�ಯಅ��ಾರ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಆ�ೕಗದ ಅಧ��ರ �ೂ�
�ಲಸ�ಾಡುವ ಒಳ�ನ ಪ��ತ�ೂಡ� ಸ�ಾಲ◌ೋ�� ಆ�ೕಗ ತನ� ಸಲ�ಗಳನು� �ೕಡಬಹುದು. �ಾ���ೂಂಡ
�ಾಭ�ಾಯಕ ��ಯ�ೕ� ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ ಬ◌ೀರದಂ� �ೕ�ಾ�ನಗಳನು� �ೖ�ೂಳ��ವಂ� �ಾ�ಜ�
ಸ��ಾಲಯ�� ಸಲ� �ೕಡುವ�ದು.

ಅ�ಾ�ಯ 4: ಕೃ� �� ಸಂಬಂ��ದ �ಾಜ� ಆ�ೕಗಗಳ�

1. ರಚ�ಯ��, ಅವ�ಗಳ� �ೕಂದ� CACP ಯಂ��ೕಇರುವ�ದು.

2. �ಾಯ�ಮತು� ಅ��ಾರದ��, �ಾಜ� ಆ�ೕಗಗಳ� �ೕಂದ� ARP ಯ��ಾರ�ನ�ೕ� �ಚು�ವ� ��ಯನು� ��ಾರಸು�
�ಾಡಬಹುದು ( ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಚ� ಅಥ�ಾ ���ಷ� ��� ಏ�ಾದರೂ ���ೕ�ಾ�ಹ �ೕ�ರುವ�ದನು� ಆಧ�ಸ�ೕಕು), ��
ಸ���ೕಶದಉಸು��ಾ�, �ೂರ� �ಾವ��ಾಡಲು ಆ�ೕಶ(�� ಅಥ�ಾ ಪ��ೕಶ ಸಂಬಂಧ), �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾ���ಾರಗಳ�
ತಮ� ಜ�ಾ�ಾ�� �ವ��ಸಲು �ಫಲ�ಾ�ಾಗ ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� CACP� ��ಾರಸು�ಗಳನು� ಕಳ��ಸುವ�ದು.

ಅ�ಾ�ಯ 5:�ಾ���ೂಂಡ �ಾಭ�ಾಯಕ ��ಯನು� �ಾ��ೂ�ಸುವ�ದು

1. APMC ಯೂ�ೕ�ದಂ� ಎ�ಾ� ಕೃ��ಾರುಕ��ಗಳ��, ಹ�ಾಜು ಅಥ�ಾ ಆಸ��ಯ��ಯುಪ���ಂದು ��ಗೂ
�ಾ���ೂಂಡ �ಾಭ�ಾಯಕ ���ಂದಲ◌ೇ ಆರಂಭ�ಾಗುವಂ� �ೂೕ��ೂಂಡು ಮತು� ಅದ��ಂತ ಕ������ಾವ
ಹ�ಾಜು ನ�ಯದಂ��ೂೕ��ೂಳ��ವ�ದು;

2. �ಾವ��ೕ ಖ�ೕ��ಾರ, ಗು��� ಕೃ�� ಭೂ��ೕ�ರುವವರೂ �ೕ�ದಂ�, �ಾರೂ ಕೂ�ಾ ARP �ಂತ ಕ�����
�ೂಳ��ಾರದು, ಮತು��ಾ�ಾದರೂ ARP �ಂತ ಕ����� ಖ�ೕ��ದ� ಅದು��ಾಹ�.

3. ತನ� ಆ�ಾರದ�ೕಜ�ಗ�� ���ನ ಸರಕುಗಳನು� ಸಂಗ��ಸಲು ಎ�ಾ� ಸರಕುಗ�� ಅಗತ� ಸಂ��ಯ
�ೂೕ�ೂೕನುಗಳನು� ��ಯುವ�ದು ಸ�ಾ�ರದ ಜ�ಾ�ಾ��.

4. ಪ��ಾಮ�ಾ�ಮತು� ಸ�ಾ�ಕ�ಾರುಕ�� ಮಧ�ಪ��ೕಶದ�ೕಜ�ಗಳನು� �ಾ�� ತರುವ�ದು ಮತು� ಅದ�� ಅಗತ�
ಹಣ�ಾಸು �ೕಡುವ�ದು ಸ�ಾ�ರದ ಜ�ಾ�ಾ��.



5. �ೖತರು ಹ�ಾ��ಂದ ಸರಕುಗಳನು� �ಾ�ಾಟ�ಾಡುವ�ದನು� ತ�ಯಲು, ಎ�ಾ� ��ಗಳ ಸಂಗ�ಹ �ೌಲಭ�ಗಳನು�
ಅ�ಾರ�ಾ� ���ಸಲು, ಮತು� ಸಂಗ���ದ ��ಯ�ೌಲ�ದ�ೕ� �ೖತರು ಕ�ಷ� 75% ಹಣ ಪ�ಯುವ�ದನು�
�ಾ���ೂ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರವ� ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��.

6. ಎ�ಾ� �ೖತರನು� ಕೃ�ಉತ�ನ� ಸಂಘಟ�ಯಅ�ಯ�� ತರಲು ಅಗತ� ಹೂ���ಾಡುವ�ದು, �ೌಲ�ವ��ತಮತು�
ಸಂಸ��ತಉತ�ನ�ಗಳ� �ೕ�ದಂ� ಎ�ಾ� ಉತ�ನ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಟ�ಾಡಲು ಅಗತ�ಮೂಲ�ೌಕಯ��ಾಗೂ ಹಣ�ಾ�ನ
ಬಂಡ�ಾಳ �ೂಡ�ಸುವ�ದು ಸ�ಾ�ರದ ಜ�ಾ�ಾ��.

7. �ಯಂತ�ಣ, ಸ�ಾಯಧನಮತು��ೕಜ�ಗಳ�, �ಾಗೂ ಕ���ಚ�ದ �ಾ��ಯ ಕೃ�ಯನು� ���ೕ�ಾ��ಸುವಮೂಲಕ
ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಚ�ವನು� ತ��ಸುವ�ದು ಸ�ಾ�ರದ ಜ�ಾ�ಾ��.

8. �ಾಸ�ವ ಸವಲತು�ಗಳ� �ೖಜ ���ಾರ�� ತಲುಪ�ೕಕು.

ಅ�ಾ�ಯ 6: ಸಂಕಷ� ��ಾರ�ಮತು� ಪ��ಾರ

1. �ಾವ��ೕ �ೖತ ತನ� ಕೃ� ಸರಕುಗ�� ARP ಯನು� ಪ�ಯಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��, ಅಂತಹ �ೖತನು ARP ಮತು� ಪ�ದ
��ಯನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸದ ��ಯನು� �ೂರ� �ಾವ�ಯಮೂಲಕ ಪ�ಯಲು ಅಹ��ಾಗು�ಾ��.

2. ವಯ��ಕ ದೂರುಗಳನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಮತು� ಪ�ಹ�ಸಲು ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ಒಂದು 3 ಜನರ ಸ��ಯನು� ರ�ಸುವ�ದು
ಮತು� ಈ �ಾ��� ಅನುಗುಣ�ಾ� ���ಯ�ಾರುಕ��ಗಳ�� ಸರ�ನ ��ಯ�ೕಲುಸು��ಾ��ಾಡುವ�ದು, ಇದು �ೖತರ
ಒಬ� ಪ����ಮತು� �ಾರುಕ�� �ಾಗೂ ಕ◌ೃ� ಇ�ಾ�ಯಒ�ೂ�ಬ� ಪ����ಯನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��.

3. �ೂರ� �ಾವ�ಯನು� �ವ��ಸುವ ಸ��ಯುವ���ಗತ �ೖತನನು� ಪ��ೕ�ಸಲು ಸರಳ ಪ����ಯನು� ರೂ��,
�ಾಲ���ಳ� ಇತ�ಥ� ಪ�ಸ�ೕಕು.

4. ಒಂದು ���ಷ� ಸರ�ನ ಸ�ಾಸ��ಾರುಕ�� ��ಯು ARP �ಂತಲೂ ಕ���ದ��� ಆ ���ಷ� ಸರಕನು� �ಾ�ದ
ಎ�ಾ� ಅಹ� �ೖತ�� �ೂರ�ಯನು� �ಾವ��ಾಡಲು ಈ ಸ��ಯು ��ಾರಸು� �ಾಡ�ೕಕು.

5. �ಾ�ಾದರೂ ಒಬ� �ೖತ�ೕಲ�ಂಡಂ� ಸ�ಾಯಮತು� ಪ��ಾರವನು� ಪ�ಯ�ದ���, ಅಂತಹ �ೖತ ಸಂಕಷ� ��ಾರ��ಾ�
�ಾಜ� ಆ�ೕಗವನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.

ಅ�ಾ�ಯ 7:ಅಪ�ಾಧಮತು� ದಂಡ

1. �ಾವ��ೕ �ಾ��ಾ� ಈ �ಾ��ಯ ಕಲಮುಗಳನು� ಉಲ�ಂ��, ARP �ಂತ ಕ�� ದರ�� ಖ�ೕ��ರುವ�ದು ಕಂಡು
ಬಂದ� ಅವರು ಒಂದು ಲ� ರೂ�ಾ�ದಂಡ�� ಒಳ�ಾಗ�ೕ�ಾಗುತ��;

2. ಇ�ೕ ಅಪ�ಾಧವನು� ಪ�ನ�ಾವತ���ಾ�ದ� ಎರಡು ಲ� ರೂ�ಾ�ವ��ನ ���ನ ದಂಡ��ಒಳ�ಾಗ�ೕ�ಾಗುತ��;

3. ಮೂರ�ೕ �ಾ�� ಇ�ೕ ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ದ� ಎರಡು ಲ� ರೂ�ಾ�ದಂಡ ���, �ಾ��ಾರದ ಅನುಮ�ಯ
ಪರ�ಾನ�ಯನು� �ಂಪ�ಯ�ಾಗುತ��;

4. �ಾ��ಾ�ಗಳ� ಅವ�� ಇಷ� ಬಂ�ಾಗ �ಾ��ಾರ�ಂದ �ಂ� ಸ�ಯುವಂ�ಲ� ಮತು� ಪರ�ಾನ�ಯುಎಷು� ವ�ವ�ಾರ
�ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬ �ಬಂಧ�� ಒಳಪ��ರುತ��;

5. ಸ�ಾಲದ��ಮತು� ಅಗತ� ಸಂ��ಯಖ�ೕ� �ೕಂದ�ಗಳನು� ��ಯಲು �ಫಲ�ಾದ�, �ಾಜ�ಮತು� �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರದ
ಅತು�ನ�ತ ಅ��ಾ�, ಕೃ��ಾರುಕ�� ಜ�ಾ�ಾ�� ಇರುವ ಅಥ�ಾಈ �ೕ�ಯ�ಫಲ�� �ಾರಣ�ಾದ�ಾವ��ೕ ಅ��ಾ�
��ಾರ�� ಒಳಪಡ�ೕಕು ಮತು� ₹50,000 ವ�� ದ◌ಂಡ �ಾವ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��.

ಅ�ಾ�ಯ 8: �ೕಂದ�ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ�ೕ�ನ ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ�

1. ಎ�ಾ� ಸರಕುಗಳ ಸಮಗ� ��ಯನು� ಅಂ�ಾ�ಸಲು �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ಅಗತ� ��ಯನು� ಎ��ಡ�ೕಕು;

2. ಆ�ೕಗದ ��ಾರಸು�ಗಳನು� ��ೕಕ��ದ ತ�ಣ, ಅಥ�ಾ ಎಷು� �ೕಗ �ಾಧ���ೕ ಅಷು�, �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ಎ�ಾ�



ಸರಕುಗಳ ����ೕ�ಸ�ೕಕು; ಇದರ �ೂರ�ಾ� �ೕ��ೕ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ ��ೕ��ದ ARP
�ೕ� ���ನ ದರ��ೕ�ಸಬಹುದು.

3. ಅ�ಾ�ಯ 4 ರಉಪಬಂಧಗಳನು� �ಾ��ೂ�ಸುವ�ದನು� ಪ���ಂದು �ಾರುಕ��ಯ�� �ಾ���ೂ�� ಕೃ� ಸರಕುಗಳ
ಖ�ೕ� ��ಯನು� �ೕಲುಸು��ಾ��ಾಡಲು ಮತು� ಅ�ಾ�ಯ 5 & 6 ರ �ಳ� �ಾಲ��ಯ�� ಕ�ಮ �ೖ�ೂಳ�ಲು ;

4. ಸ�ಾ�ರವ� ₹50,000 �ೂೕ�ಗಳ ARP ��ಯನು� �ಾ��ಸ�ೕಕು. ಈಗ �ಾ�ಯ��ರುವ ಆ�ಾರದ�ೕಜ�ಗ��
ಒದ�ಸು��ರುವ ಹಣ�ಾ�ನ �ೂ�� ಈ ��ಯನು� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ��ಗಳ� �ೕ�ಾ���ದ �ೂರ� �ಾವ�
ಫ�ಾನುಭ�ಗ�� �ೕರ�ಾ� �ಾವ�ಸಲು ಬಳ��ೂಳ��ೕಕು. ಇದು ಒಂದು �ಂಗಳ ಒಳ�ಾ� �ಾ��ಾಗ�ೕಕು.

5. �ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಗ��ಾ�ದ ARP �ಂತ �ಚು� �� �ೕಡುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ವ�ಹ��ಾಡಲು �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ�
ತಮ��ೕ ಸ�ಂತ ��ಯನು� �ಾ����ೂಳ��ೕಕು.


