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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

 

 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಪ್ರಕರಣ 

4(ಬಿ)1 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ 

 

 

 

 

 

ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರ   

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ನಾ ಪ್ಿಂಚನಯತ್  

ಮಿಂಗಳ ರಕ 
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4(1) ಬಿ I  ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕರ್ಾವಯಗಳಕ ಮರ್ಕು ಜವನಬ್ನಾರಗಳಕ : 

1. ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಥಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಸರರ್ನರದ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವಿಕೆ,ತ ೋಟಗನರಕೆ ವಿಸ್ನುರಣನ ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳ,ಇಲ್ನಖೆ ಕ್ಷೋರ್ರ ನ್ಸಾರಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ,ಸಸ್ ಯತ್ನಾದನೆ,ತ ೋಟಗನರಕೆ ಪ್ರಚನರ ಮಕಿಂತ್ನದ ತ ೋಟಗನರಕರ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಜವಬ್ನಾರರನಗಿರಕತ್ನುರೆ. 

2. ಜಿಲ್ನಾಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಡಗನರಕೆ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಸಮನ್ವಯ 

ಅಧಿರ್ನರಗಳನಗಿರಕತ್ನುರೆ. 

3. ಅವರ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಾ ಬರಕವ ಕ್ಷೋರ್ರ/ನ್ಸಾರ/ಉದ್ನಯನ್ವನ್ ತ ೋಟಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಕವುದಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರ 

ಜವನಬ್ನಾರಯನಗಿರಕರ್ುರ್. 

4. ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಹಿರಯ ಅಧಿರ್ನರಗಳಕ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕನ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ 

ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ/ರ್ನಯಾಗರ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

5. ಇವರಕ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹನರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತ ಮೋಲಕರಕಜಕ ಮನಡಕವ ಅಧಿರ್ನರಯನಗಿರಕತ್ನುರೆ. 

6. ಆಯವಯಯದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ನಿಗದ್ಥಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಹ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಅನ್ಕದ್ನನ್ವನ್ಕನ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ ಕ್ರರಯನ ಯೋಜನೆಯಿಂತ ಆರ್ಥಾಕ 

ಹನಗ  ಭೌತಿಕ ಗಕರಯನ್ಕನ ಗಕಣಮಟಟರ್ ಿಂದ್ಥಗೆ ಸ್ನಧಿಸಿ ಖಚಾ ಭರಸಲಕ ಹನಗ  ಲ್ಲಕುಪ್ರ್ರಗಳನಿನಡಲಕ 

ಜವನವನಾರರನಗಿರಕತ್ನುರೆ. 

7. ಸಿಬಬಿಂಧಿಗಳ ನ್ಡಕವೆ ಶಿಸಕು ಪನಲನೆ ಇರಕವಿಂತ ಮನಡಕವುದಕ. 

8. ಸರ್ನಾರದ್ಥಿಂದ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ಹನಗ  ವಿಸುರಣನ ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲಾ ಸರರ್ನರ/ಇಲ್ನಖೆಯಿಂದ 

ಪ್ರದರ್ುವನದ ಅಧಿರ್ನರವನ್ಕನ ಚಲ್ನಯಸಕವುದಕ. 

4(ಬಿ) ( I I  )ಅಧಿರ್ನರ/ ರ್ೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮರ್ಕು ಕರ್ಾವಯಗಳಕ 

ಸ್ೋವಕರಕ ಕಛೋರಯನ್ಕನ ಶಕಚಿಯನಗಿಡಕವುದಕ, ಕಡರ್ ಮರ್ಕು ಟಪನಾಲಕಗಳನ್ಕನ ತಗೆದಕಕೆ ಿಂಡಕ ಹ ೋಗಕವುದಕ, 

ಪ್ರ್ರಗಳ ವಿರ್ರಣೆ, ಅಿಂಚೆ ಕಛೋರ, ಖಜನನೆ, ಬ್ನಯಿಂಕಕಗಳಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬರಕವುದಕ ಹನಗ  ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಗಳಕ 

ಸ ಚಿಸಿದ ಇರ್ರೆೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ದ್ಥವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರಕ 

ಜಿಲ್ನಾ ಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಹನಗ  ರನಜಯವಲಯದ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ 

ಯೋಜನೆಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಾಗಳ ಮೋಲಕರಕಜಕ ಹನಗ  ಮಿಂಜ ರನತಿ ನಿೋಡಕವಿಕೆ, ನ್ಗದಕಪ್ುಸುಕ ಮರ್ಕು 

ನ್ಗದಕ ವಯವಹನರ ನಿವಾಹಣೆ, ಆದ್ನಯ ಮರ್ಕು ಖಚಿಾನ್ ರ್:ಖೆು ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಲ್ಲಕು 

ಸಮನ್ವಯೋಕರಣಗೆ ಳಿಸಕವಿಕೆ ಕಛೋರಯ ಆವಕ ಮರ್ಕು ಜನವಕ ವಹಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಪ್ರವನಸ ಭತಯ 

ಬಿಲಕಾ ರ್ಯನರ ಹನಗ  ಮೋಲಕರಕಜಕ ,ಲ್ನಗ್ ಪ್ುಸುಕ ನಿವಾಹಣೆ,ವನಹನ್ಕೆು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕಡರ್ 

ದ್ನಖಲ್ನತಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆ,ಸ್ಟೋಷನ್ರ ದ್ನಸ್ನುನ್ಕ ನಿವಾಹಣೆ,ಸಭೆಯ ದ್ಥರ್ನಿಂಕಗಳನ್ಕನ  ಸ ಚರ್ನ 

ಫಲಕದಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದ್ಥಸಕವುದಕ ಹನಗ  ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ. 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರಕ 

ಕೆೋಿಂದರವಲಯ ,ರನಜಯವಲಯ ಜಿಲ್ನಾವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬರ್ಜಟ್ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 

ಕೆಲಸಗಳಕ, ರನಜಯವಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಾಗಳ ಮೋಲಕರಕಜಕ ಹನಗ  ಮಿಂಜ ರನತಿ 

ನಿೋಡಕವಿಕೆ,ಸ್ನಿಂದಭಿಾಕ ರಜನ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಮಿಷನ್, ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನೆ, ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಿಂತಿರೋಕರಣ ,ತಿಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಿಂಯೋಜಿತ್ನ ಬೋಸ್ನಯ ,ಸ ಕ್ಷ್ಮ 

ನಿೋರನವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಾಗಳ ಮೋಲಕರಕಜಕ ಹನಗ  ಮಿಂಜ ರನತಿ ನಿೋಡಕವಿಕೆ, ಕಛೋರಯ 

ಸ್ನದ್ಥಲ್ನವರಕ  ಬಿಲಕಾ ಹನಗ  ವೆೋರ್ನ್ ಬಿಲಕಾ ರ್ಯನರ ,ದ್ಥನ್ಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕಡರ್ಗಳ 
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ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ . CRF ಹನಗ  ಗಕಡಡಗನಡಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕರಕ ಸಿಬಬಿಂಧಿ ವಗಾವಿಭನಗದ ವೆೈಯಕ್ರುಕ ಕಡರ್ಗಳ ಸ್ೋವನ ವಹಿರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ವರದ್ಥ /ಆಸಿು ಮರ್ಕು 

ಕಡರ್ಗಳಕ ನಿವಾಹಣೆ,ಆಡಿಟ್ ವರದ್ಥ ಹನಗ  ಕಛೋರ ರ್ಪನಸಣೆ ವರದ್ಥ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿಚನರಣೆ ವಹಿಗಳಕ 

(ಶಿಸಕು ಪ್ರಕರಣ) ಕಛೋರ ಆರ್ೋಶ ಪ್ುಸುಕದ ನಿವಾಹಣೆ,ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಪ್ರವನಸ 

ದ್ಥನ್ಚರಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, 

ಸಹನಯಕ ಸ್ನಿಂಖ್ಯಯಕ 

ಅಧಿರ್ನರ 

ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ರನಜಯವಲಯ, 

ಜಿಲ್ನಾವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ಥಗಳ ಕೆ ರೋಡಿಕರಣ ಹನಗ  ಗಣಕ್ರೋಕರಣ, ತ ೋಟಗನರಕೆ 

ಬಳೆಗಳ ಅಿಂಕ್ರ ಅಿಂಶಗಳ ಕೆ ರೋಡಿಕರಣ ಹನಗ  ಗಣಕ್ರೋರಣ, ಬಳೆ ಸಮಿೋಕ್ಷ ದ್ನಖಲ್ನತಿ,ಅಿಂಕ್ರ ಅಿಂಶಗಳ 

ಹ ಿಂದ್ನಣಿಕೆ ಇತ್ನಯದ್ಥ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಹವನಮನನ್ ವರದ್ಥ, ಮನರಕಕಟ್ಟಟ ಸಮಿೋಕ್ಷ, ಅಿಂಕ್ರ ಅಿಂಶಗಳಕ, 

ಬಳೆ ಸ್ನಲ ಅಿಂಕ್ರ ಅಿಂಶಗಳ ದ್ನಖಲ್ಲಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಗಣಕ್ರೋಕರಣ, ಕೆ.ಡ.ಪಿ. ರವರ, 

ಅಲಾಸಿಂಖ್ನಯರ್ರ ರವರ, ಮಹಿಳನಭಿವೃದ್ಥಿ ವರದ್ಥ, ಅಿಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ಥ, ಪ್.ಜನ/ಪ್.ಪ್ ಪ್ರಗತಿ 

ವರದ್ಥಗಳ ಕೆ ರೋಢೋಕರಣ ಹನಗ  ಮಿಂಡನೆ ಹನಗ  ಗಣಕ್ರೋರಣ. 

ಸಹನಯಕ ತ ಟಗನರಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರ -1 

ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹನಗ  ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನೆ, 

ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಿಂತಿರೋಕರಣ, ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರರಯನ ಯೋಜನೆಗಳ ರ್ಯನರ, 

ಕಡರ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಪ್ರ್ರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಕತ ುೋಲ್ಲ ನಿವಾಹಣೆ, ಬಿಲಕಾಗಳ ಪ್ರಶಿೋಲನೆ, ಜಿಲ್ನಾ 

ಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳ ಕಡರ್ ನಿವಾಹಣೆ, MGNREGA, SGSY, ATMA, 

ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ .ಇರ್ರೆೋ ಇಲ್ನಖೆಗಳ ಮ ಲಕ ಅನ್ಕಷ್ನಟನ್ಗೆ ಳಕುವ ಸರರ್ನರದ 

ವಿಶೋಷ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ತ ಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮನಲ್ಲ ಮೌಲಯಮನಪ್ನ್. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ 

-2 

ರನಜಯವಲಯ, ಜಿಲ್ನಾವಲಯ ಮರ್ಕು ತಿಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಿಂಯೋಜಿತ್ನ ಬೋಸ್ನಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರರಯನ 

ಯೋಜನೆ, MPIC ಗಳ ರ್ಯನರ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಬಿಲಕಾಗಳ ಪ್ರಶಿೋಲನೆ. ರನಜಯವಲಯ, 

ಜಿಲ್ನಾವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ್ರ ವಯವಹನರಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್, 

ಬಳೆಹನನಿ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ತ್ನಲ ಕಕ ಅಧಿರ್ನರಗಳ ದ್ಥನ್ಚರ ನಿವಾಹಣೆ. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತ್ನಸ) 

ಇಲ್ನಖೆಕ ಕ್ಷೋರ್ರ ಸಸ್ನಯಗನರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ನಾ ದ್ನಖಲ್ನತಿಗಳ ಹನಗ  ಕಡರ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ. 

(ಭ  ದ್ನಖಲ್ಲಗಳಕ, ಆದ್ನಯ ಖಚಕಾ, ಫಸಲಕ ಹರನಜಕ, ಸಸ್ನಯಭಿವೃದ್ಥಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ಥ ಇತ್ನಯದ್ಥ) 

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ದ ರನಜಿಾಗಳ ಕಡರ್ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿಧನನ್ ಸಭೆ /ವಿಧನನ್ ಪ್ರಷತ್ ಪ್ರಶ್ನನಗಳಕ ವಹಿ ಕಡರ್ 

ನಿವಾಹಣೆ, ತ್ನಲ ಕ್ರನಿಿಂದ ಬಿಂದಿಂರ್ಹ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ರನ.ತ ೋ.ಮಿ) 

ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ 

ಕೆಲಸಗಳ ತ್ನಿಂತಿರಕ ಉಸಕುವನರ, ಜಿಲ್ನಾ ಹನಪ್ ರ್ನಮ್ಸ್ ಸಿಂಸ್ಿಯ ಪ್ದನಿಮಿರ್ು ವಯವಸ್ನಿಪ್ಕ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಹಕರ್ಾಯ ನಿವಾಹಣೆ, ಟ್ಟಿಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ತ್ನಲ ಕ್ರನಿಿಂದ ಬಿಂದಿಂರ್ಹ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕನ 

ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೋರ 

ಸಹನಯಕರಕ  

ಕಛೋರ ತ್ನಿಂತಿರಕ /ಆಡಳಿರ್ ಶ್ನಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವಾಹಿಸಲಕ ನಿಗನ ವಹಿಸಕವುದಕ. ತ್ನಿಂತಿರಕ ಶ್ನಖೆಯ 

ಎಿಂ.ಎಿಂ.ಆರ್ ರ್ಯನರಸಕವುದಕ, ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ಥ ಇತ್ನಯದ್ಥ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಶಿೋಲನೆ, ಟ್ಟಿಂಡರ್ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ 

ಹನಗ  ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ. ಪ್ರಮಕಖ ವಿಷಯಗಳನ್ಕನ ಉಪ್ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರೆ ಿಂದ್ಥಗೆ ಚಚಿಾಸಿ ರ್ನ್ನ ಅಧಿೋನ್ ಸಿಬಬಿಂದ್ಥಗಳೆ ಿಂದ್ಥಗೆ ಕಡರ್ಗಳನ್ಕನ ಶಿೋಘ್ರವನಗಿ 

ಇರ್ಯರ್ಥಾಪ್ಡಿಸಲಕ ಕರಮವಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕಛೋರ ಮಕಖಯಸಿರಗೆ ಸಹಕರಸಕವುದಕ. 
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ತ ೋಟಗನರಕೆ 

ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

● ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದ್ಥಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ 

ಸರರ್ನರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಕಗೆ ಳಿಸಕವಿಕೆ, ತ ೋಟಗನರಕೆ ವಿಸ್ನುರಣನ ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳ 

ಇಲ್ನಖೆ ಕ್ಷೋರ್ರ ನ್ಸಾರಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಸಸ್ ಯತ್ನವದನೆ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಪ್ರಚನರ ಮಕಿಂತ್ನದ ತ ೋಟಗನರಕೆಗೆ 

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜವನಬ್ನಾರರನಗಿರಕತ್ನುರೆ. 

● ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಕೆ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿರ್ನರಗಳನಗಿರಕತ್ನುರೆ. 

● ಅವರ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಾ ಬರಕವ ಕ್ಷೋರ್ರ/ ನ್ಸಾರ/ಉದ್ನಯನ್ವನ್ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಕವುದಕ 

ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಜವನಬ್ನಾರಯನಗಿರಕರ್ುರ್. 

● ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಹಿರಯ ಅಧಿರ್ನರಗಳಕ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕನ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು 

ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ / ರ್ನಯಾಗರ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

● ಇವರಕ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹನರಗಳಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಮೋಲಕರಕಜಕ ಮನಡಕವ 

ಅಧಿರ್ನರಯನಗಿರಕತ್ನುರೆ. 

● ಆಯವಯಯದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ನಿಗದ್ಥಪ್ಡಿಸಿದಿಂರ್ಹ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಅನ್ಕದ್ನನ್ವನ್ಕನ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ ಕ್ರರಯನ 

ಯೋಜನೆಯಿಂತ ಆರ್ಥಾಕ ಹನಗ  ಭೌತಿಕ ಗಕರಯನ್ಕನ ಗಕಣಮಟಟದರ್ ಿಂದ್ಥಗೆ ಸ್ನಧಿಸಿ ಖಚಾ ಭರಸಲಕ 

ಹನಗ  ಲ್ಲಕುಪ್ರ್ರಗಳನಿನಡಲಕ ಜವನಬ್ನಾರರನಗಿರಕತ್ನುರೆ. 

● ಸಿಬಬಿಂದ್ಥಗಳ ನ್ಡಕವೆ ಶಿಸಕು ಪನಲನೆ ಇರಕವಿಂತ ಮನಡಕವುದಕ. 

● ಸರ್ನಾರದ್ಥಿಂದ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ಹನಗ  ವಿಸ್ನುರಣೆ ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲಾ 

ಸರರ್ನರ/ಇಲ್ನಖೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ುವನದ ಅಧಿರ್ನರವನ್ಕನ ಚಲ್ನಯಸಕವುದಕ. 

●ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ತ ಟಗನರಕೆ ಜಿಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ವಹಿಸಿದ 

ಇಲ್ನಖೆ ಜಿಲ್ನಾ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕನ ಜವನಬ್ನಾರಯಕರ್ವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4(ಬಿ) I II: ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಿಂರ್ಹ ಪ್ರಸ್ನುವನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪನಲ್ಲಸಬೋರ್ನಗಕವ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲಿಚನರಣೆ ಚನನ್ಲ್ಗಳಕ 

ಮರ್ಕು ಅರ್ೌಿಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ೋರದಿಂತ: 

(ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ) 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ/ 

ದ್ಥವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ 

ತ್ನವು ಸಿವೋಕರಸಿದ ಪ್ರ್ರದ ಸಿಂಬಿಂಧ, ನಿಯಮಗಳಕ ಮರ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ/ 

ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ ಗಮನಿಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡರ್ವನ್ಕನ ವಿಳಿಂಬವಿಲಾರ್ೋ 

ರ್ವರರ್ವನಗಿ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಬರಳಚಕಿಗರರಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ಾಶಕರಕ/ತ್ನಿಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ/ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕರಕಗಳಕ ಕಡರ್ವನ್ಕನ 

ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ನಿೋಡಕವ ಕರಡನ್ಕನ ಬರಳಚಕಿ ಮನಡಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕರಕ ರ್ಮಮ ವನಯಪಿುಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ ಮಿಂಡಿಸಿದ ಕಡರ್ಗಳನ್ಕನ 

ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡರ್ವನ್ಕನ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ಸ್ನಿಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿರ್ನರ ತ್ನವು ಸಿವೋಕರಸಿದ ಪ್ರ್ರದ ಸಿಂಬಿಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ 

ಗಮನಿಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡರ್ವನ್ಕನ ವಿಳಿಂಬವಿಲಾರ್ ರ್ವರರ್ವನಗಿ 

ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 
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ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ-1 ತ್ನವು ಸಿವೋಕರಸಿದ ಪ್ರ್ರದ ಸಿಂಬಿಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ 

ಗಮನಿಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡರ್ವನ್ಕನ ವಿಳಿಂಬವಿಲಾರ್ ರ್ವರರ್ವನಗಿ 

ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ-2 ತ್ನವು ಸಿವೋಕರಸಿದ ಪ್ರ್ರದ ಸಿಂಬಿಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ 

ಗಮನಿಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡರ್ವನ್ಕನ ವಿಳಿಂಬವಿಲಾರ್ ರ್ವರರ್ವನಗಿ 

ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ತ್ನಸ) 

ತ್ನವು ಸಿವೋಕರಸಿದ ಪ್ರ್ರದ ಸಿಂಬಿಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ 

ಗಮನಿಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡರ್ವನ್ಕನ ವಿಳಿಂಬವಿಲಾರ್ ರ್ವರರ್ವನಗಿ 

ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ರನತ ೋಮಿ) 

ತ್ನವು ಸಿವೋಕರಸಿದ ಪ್ರ್ರದ ಸಿಂಬಿಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ 

ಗಮನಿಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡರ್ವನ್ಕನ ವಿಳಿಂಬವಿಲಾರ್ ರ್ವರರ್ವನಗಿ 

ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೋರ ಸಹನಯಕರಕ ತ್ನಿಂತಿರಕ ಹನಗ  ಆಡಳಿರ್ ಶ್ನಖೆಯ ಅಧಿರ್ನರಗಳಕ/ಸಿಬಬಿಂಧಿಗಳಕ ಮಿಂಡಿಸಕವ 

ಕಡರ್ಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶಕೆ ೋರ ಕಡರ್ವನ್ಕನ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ 
ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಪ್ರಸ್ನುವನೆ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದಕಕೆ ಳುಬೋರ್ನದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮನಾನಿಸಿ, ರ್ಮಮ 

ಹಕರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರಕವ ಅಧಿರ್ನರಕೆು ಒಳಪ್ಟಕಟ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥಸಿ/ಮಿಂಜ ರನತಿ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. ಅಗರ್ಯವನದಲ್ಲಾ ಮಕಖಯ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅರ್ನರಗಳಕ, ದ.ಕ.ಜಿಲ್ನಾ 

ಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಯನ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರಗೆ ಶಿಫನರಸಕ್ ಮನಡಕವುದಕ.  

 

4(ಬಿ) IV: ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕನ ನಿವಾಹಿಸಲಕ ನಿಗದ್ಥಪ್ಡಿಸಲ್ನದ ವಿಧನನ್ಗಳಕ ಕಟಕಟ ಪನಡಕಗಳಕ (Norms) : 

 

ಸ್ೋವಕರಕ ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕನ ಆಯನಯ ದ್ಥನ್ವೆೋ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ 

ದ್ಥವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ 

ಬರಳಚಕಿಗನರರಕ ಕಛೋರಯ ಎಲ್ನಾ ಬರಳಚಕಿ ರ್ನಯಾವನ್ಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. ಬರಳಚಕಿ ಮನಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳ 

ಲ್ಲಕುವನ್ಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ಹಿಂಚಿಕೆಯನದಿಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ 

ಕಡರ್ವನ್ಕನ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರ 

ಕಡರ್ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕರಕ ಕಛೋರಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ ಮಿಂಡಿಸಕವ ಕಡರ್ಗಳನ್ಕನ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ 

ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರವರಗೆ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ಸ್ನಿಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿರ್ನರ ಹಿಂಚಿಕೆಯನದಿಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ 

ಕಡರ್ವನ್ಕನ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರ 

ಕಡರ್ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 
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ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ-1 ಹಿಂಚಿಕೆಯನದಿಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ 

ಕಡರ್ವನ್ಕನ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರ 

ಕಡರ್ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ-2 ಹಿಂಚಿಕೆಯನದಿಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ 

ಕಡರ್ವನ್ಕನ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರ 

ಕಡರ್ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತ್ನಸ) 

ಹಿಂಚಿಕೆಯನದಿಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ 

ಕಡರ್ವನ್ಕನ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರ 

ಕಡರ್ ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ರನತ ೋಮಿ) 

ಮಿಂಡಿಸಿದ ಕಡರ್ಗಳನ್ಕನ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರ ಕಡರ್ವನ್ಕನ 

ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೋರ ಸಹನಯಕರಕ ಮಿಂಡಿಸಿದ ಕಡರ್ಗಳನ್ಕನ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಿಂದ್ಥನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರ ಕಡರ್ವನ್ಕನ 

ಮಿಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ನದ ಕಡರ್ಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧನಾರ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ, ಅಗರ್ಯತಗೆ 

ಅನ್ಕಗಕಣವನಗಿ ಮಕಖಯ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಗಳಕ, ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ್ಿಂ. ಹನಗ  

ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. ಜರ ರಕ ಮರ್ಕು ಆದಯತಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವನಗಿ 

ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4(ಬಿ) (V): ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ   ಕರ್ಾವಯಗಳನ್ಕನ ನಿವಾಹಿಸಲಕ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಕವ/ ನಿಯಿಂರ್ರಣದಲ್ಲಾಟಕಟ 

ಕೆ ಿಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸ ಚನೆಗಳಕ/ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ/ ದ್ನಖಲ್ಲಗಳಕ/ ನಿಬಿಂಧನೆಗಳಕ 

1.ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರೋಕ ಸ್ೋವನ ನಿಯಮಗಳಕ (ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್) 

2.ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರೋಕ ಸ್ೋವನ ನಿಯಮ (ವಗಿೋಾಕರಣ, ನಿಯಿಂರ್ರಣ, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ) (ಸಿಸಿಎ ರ ಲ್ ) 

3.ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಂಹಿತ (ಕೆಎಫ್ಸಿ) 

4.ಕಛೋರ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಹಚ್ಬಿಒಪಿ) 

5.ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಬರ್ಜಟ್ ಮನನ್ಕಯಲ್) 

6.ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನನೆ ಸಿಂಹಿತ (ಕೆಎಫ್ಸಿ) 

7.ಸ್ನದ್ಥಲ್ನವರಕ ವೆಚಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಎಿಂಸಿಇ) 

8.ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರೋಕ ಸ್ೋವನ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (ಕೆಸಿಎಸ್ ರ್ನಿಂಡಕ್ಟಟ ರ ಲ್ ) 

9.ಇಲ್ನಖ್ನ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವಸ್ಾ 

10.ಸರ್ನಾರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ) ಇತ್ನಯದ್ಥ 

11.ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಮಿಷನ್ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

12.ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧಿೋಯ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

13.ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರನವರ ಯೋಜನೆ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

14.ಇಲ್ನಖೆಯ ಿ ರ್ರೆ ಜಿಲ್ನಾ ರನಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ ಹನಗ  ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ 
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4(ಬಿ) VI: ಕಡರ್ ಶಿೋಷ್ಟ್ಾಕೆ 

 

ಕರ.ಸಿಂ. ಕಡರ್ದ  ಶ್ನಖೆ ದ್ನಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ 

1 ಆಡಳಿರ್ ಸಿಬಬಿಂಧಿ ADM 

EST 

ಈ ಕಛೋರ ಹನಗ  ಅಧಿೋನ್ ಕಛೋರಗಳ ಸಿಬಬಿಂಧಿ ಮರ್ಕು 

ಅಧಿರ್ನರಗಳ ಶಿಸಕು ನ್ಡತ ಮರ್ಕು ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳ 

2 ಶಿಸಕು ಶ್ನಖೆ DEP 

3 ಲ್ಲಕು ಶ್ನಖೆ ACT ಲ್ಲಕು ಪ್ರ್ರ ಹನಗ  ಲ್ಲಕು ಪ್ರ್ರ ಪ್ರಶಿೋಲನೆ, ನ್ಗದಕ ನಿವಾಹಣೆ 

 4 ಲ್ಲಕು ರ್ಪನಸಣೆ AUD 

5 ನ್ಗದಕ ಶ್ನಖೆ CASH 

6 ರ್ನನ್ ನ್ಕ ಕೆ ೋಶ LGC ರ್ನಯಯನಲಯ ಪ್ರಕರಣ 

7 ಲ್ಲೋಖನ್ ಸ್ನಮನಗಿರ STN ಲ್ಲೋಖನ್ ಸ್ನಮನಗಿರ, ದ ರವನಣಿ, ಸಿವೋಕೃತಿ ಮರ್ಕು ರವನನೆ 

8 ವನಹನ್ ಶ್ನಖೆ VEH ವನಹನ್ ನಿವಾಹಣೆ 

 

4(ಬಿ) VII: ಪನಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕನ ಮನಡಕವನಗ ಅಥವನ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಿಂಬಿಂಧದಲ್ಲಾ ಇರಕವ ಏಪನಾಡಕಗಳಕ 

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭನಗಿರ್ವ ಮಕಿಂತ್ನದ ವಿವರಗಳಕ: 

 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವಲ್ಲಾ ಅವಶಯಕತಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವನಗಿ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಂದ ಬಿಂದ ಅಭಿಪನರಯಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲ 

ಅಗರ್ಯ ನಿಧನಾರ ತಗೆದಕಕೆ ಳುಲ್ನಗಕವುದಕ 

 

 

4(ಬಿ) VIII: ಈ ಇಲ್ನಖೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಡಕವ ಅಥವನ ಸಲಹಗಳನ್ಕನ ಪ್ಡೆಯಕವ ಸಲಕವನಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವನ 

ಅದಕ್ರುಿಂರ್ ಹಚನಿಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಡಕವ ನಿಗಮ, ರ್ೌನಿ್ಲ್, ಬ ೋರ್ಡಾ, ಸಮಿತಿ ಅಥವನ ಇರ್ರೆ ಬ್ನಡಿಗಳ 

ಪ್ಟಿಟ ಹನಗ  ಇಿಂರ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮರ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮರ್ಕು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕನ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಕ 

ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹಕರ್ೋ ಅಥವನ ಇಿಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲಕ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಗೆ ಮಕಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯೆೋ: 

 

ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಾ ಈ ಕೆಳಗೆ ನ್ಮ ದ್ಥಸಿದ ಅಧಯಕ್ಷ್ರಕ ಮರ್ಕು ಸದಸಯರಕ 

ಮರ್ಕು ರ್ನಯಾದಶಿಾಗಳಕ ಇರಕತ್ನುರೆ. 

1. ಮಕಖಯ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಗಳಕ, ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ್ಿಂ.    - ಅಧಯಕ್ಷ್ರಕ 

2. ಜಿಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಕೆೈಗನರಕೆ ಮರ್ಕು ವನಣಿಜ್ಯ ಇಲ್ನಖೆ   - ಸದಸಯರಕ 

3. ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಸಹರ್ನರ ಇಲ್ನಖೆ     - ಸದಸಯರಕ 

4. ಜಿಲ್ನಾ ಮನರಕಕಟ್ಟಟ ಅಧಿರ್ನರ      - ಸದಸಯರಕ 

5. ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ   - ಸದಸಯ ರ್ನಯಾದಶಿಾ 

ಸಭೆಯ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕನ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಕ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲಕ ಮಕಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್. 
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4(ಬಿ) IX: ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಯಲ್ಲಾ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿರ್ನರ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ 

ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಟ: 

 

ಕರ.ಸಿಂ . ಹಕರ್ಾ ಹಸರಕ ದ ರವನಣಿ ಸಿಂಖೆಯ 

1 ಅಟ್ಟಿಂಡರ್ ಶಿರೋ.ಬಿ.ಪ್ುರಕಷ ೋರ್ುಮ 2423628 

2 ಅಟ್ಟಿಂಡರ್ ಖ್ನಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ - 

3 ತ ೋಟಗನರಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶಿರೋಮತಿ ನೆೋತ್ನರವತಿ 2451327 

4 ವನಹನ್ ಚನಲಕರಕ ಶಿರೋ.ಕೆ.ವಿ. ರನಜನ್ 2423628 

5 ದ್ಥವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ಖ್ನಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ - 

6 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣನ 2423628 

7 ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕರಕ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ ೋಧನ ಪಿ.ಎಸ್. 2423628 

8 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ-1 ಶಿರೋ. ದಶಾನ್ ಜಿ. 2423628 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ-2 ಶಿರೋಮತಿ ಅಚಾರ್ನ 2423628 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತ್ನಸ) ಖ್ನಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ - 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ರನತ ೋಮಿ)  ಖ್ನಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ - 

12 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಕೆೋ.ಸ್ನಿ.ನ್)  ಖ್ನಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ - 

13 ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಶಿರೋ. ಎಚ್. ಆರ್. ರ್ನಯು 2423628 

 

4 (ಬಿ) X: ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಯಲ್ಲಾ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಧಿರ್ನರ/ರ್ೌಕರರ ಮನಚ್ಾ 

2021 ಮನಹಯ ವೆೋರ್ನ್ದ ವಿವರಗಳಕ : 

 

ಕರ.ಸಿಂ . ಹಕರ್ಾ ಹಸರಕ ಮ ಲ ವೆೋರ್ನ್ 

1 ಅಟ್ಟಿಂಡರ್ ಶಿರೋ.ಬಿ.ಪ್ುರಕಷ ೋರ್ುಮ ರ .30350/- 

2 ತ ೋಟಗನರಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶಿರೋಮತಿ ನೆೋತ್ನರವತಿ ರ .25800/- 

3 ವನಹನ್ ಚನಲಕರಕ ಶಿರೋ.ಕೆ.ವಿ. ರನಜನ್ ರ .37900/- 

4 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣನ ರ .28300/- 

5 ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕರಕ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ ೋಧನ ಪಿ.ಎಸ್. ರ .51400/- 

6 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ-1  ಶಿರೋ. ದಶಾನ್ ಜಿ.  ರ .45300/- 

7 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಧಿರ್ನರ-2 ಶಿರೋಮತಿ ಅಚಾರ್ನ ರ .45300/- 

8 ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಶಿರೋ. ಎಚ್. ಆರ್. ರ್ನಯು ರ .92700/- 
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4(B) XI: ಆಯವಯಯ ವಿರ್ರಣೆ  

2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ನಾಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಯೋಜನೆರ್ರದಡಿ ವಿರ್ರಣೆ ಮನಡಿರಕವ ಅನ್ಕದ್ನನ್ 

ಕರ.ಸಿಂ. ಇಲ್ನಖೆಯ  ಹಸರಕ ಲ್ಲಕುಶಿೋಷ್ಟ್ಾಕೆ  ಮರ್ು(ರ . ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ) 

1 
ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ ನ್ರ್ೋಾಶಕ ಕಛೋರ ಜಿ.ಪ್ಿಂ. 

ಮಿಂಗಳ ರಕ 
2435 (ಯೋಜನೆೋರ್ರ) 284.63 

 

2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ನಾಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಿರ್ರಣೆ ಮನಡಿರಕವ ಅನ್ಕದ್ನನ್ 

ಕರ.ಸಿಂ . ಯೋಜನೆಗಳಕ ಲ್ಲಕುಶಿೋಷ್ಟ್ಾಕೆ  
ಮರ್ು 

(ರ . ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ) 

1 ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರನವರ 2435-00-101-0-28 5.49 

2 ತ ೋಟಗನರಕೆ ಕಟಟಡಗಳಕ 2435-00-101-0-32 22.84 

3 ತ ೋಟಗನರಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 2435-00-101-0-35 5.00 

4 
ತಿಂಗಕ ಬಿೋಜ ಸಿಂಗರಹಣೆ ಮರ್ಕು ನ್ಸಾರ ನಿವಾಹಣೆಗನಗಿ 

ಯೋಜನೆ 
2435-00-101-0-36 6.50 

5 ಪ್ರಚನರ ಮರ್ಕು ಸ್ನಹಿರ್ಯ 2435-00-101-0-38 10.50 

6 ಶಿೋಥಲಗೃಹಗಳಿಗೆ ವಿದಕಯತ್ ಸಹನಯಧನ್ 2435-00-101-0-39 0.00 

7 ರ್ಜೋನ್ಕ ಸ್ನರ್ನಣಿಕೆ 2851-00-107-0-33 35.00 

ಒಟಕಟ ಜಿಲ್ನಾಪ್ಿಂಚನಯತ್  ಯೋಜನೆಗಳಕ 85.33 

 

2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ತ್ನಲ ಕಕ ಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಿರ್ರಣೆ ಮನಡಿರಕವ ಅನ್ಕದ್ನನ್ 

ಕರ.ಸಿಂ . ಯೋಜನೆಗಳಕ ಲ್ಲಕುಶಿೋಷ್ಟ್ಾಕೆ  
ಮರ್ು 

(ರ . ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ) 

1 ರೆೈರ್ರಗೆ ರ್ರಬೋತಿ 2435-00-101-0-64 3.00 

2 ಗಿರಜನ್ ಉಪ್ಯೋಜನೆ                                         2225-00-102-0-70 1.22 

ಒಟಕಟ ತ್ನಲ ಕಕ ಪ್ಿಂಚನಯತ್  ಯೋಜನೆಗಳಕ 4.22 

 

2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ರನಷ್ಟ್ರೋಯ  ತ ೋಟಗನರಕೆ  ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಿರ್ರಣೆ ಮನಡಿರಕವ ಅನ್ಕದ್ನನ್ 

ಕರ.ಸಿಂ . ಯೋಜನೆಗಳಕ 
ಮರ್ು 

(ರ . ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ) 

a ಹ ಸ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ 21.625 

b ಮದಲನೆೋ ಮರ್ಕು ಎರಡಣೆೋ ವಷಾದ ನಿವಾಹಣೆ 5.748 

c ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ 4.988 

d ಸಮಗರ ಪ ೋಷರ್ನಿಂಶ ಮರ್ಕು ರೆ ೋಗ/ಕ್ರೋಟ ನಿವಾಹಣೆ 9.601 

e ಕೆ ೋಯಾೋರ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ(ಪನಯಕ್ಟ ಹೌಸ್) 8.56 

f ಗೆೋರಕ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ 200.00 
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g ನಿೋರಕ ಸಿಂಗರಹಣನ ಘ್ಟಕಗಳ ಸ್ನಿಪ್ನೆ 5.098 

h ರ್ಜೋನ್ಕಕೃಷ್ಟ್ 18.668 

I ಮನರಕಕಟ್ಟಟ 1.50 

J ಮನನ್ವ ಸಿಂಪ್ನ್ ಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ 0.999 

K ಪ್ರಚನರ ಮರ್ಕು ಸ್ನಹಿರ್ಯ 0.997 

L ಅಣಬ ಬೋಸ್ನಯ 24.00 

m ಮಿಷನ್ ಮನಯನೆಜ್ ಮಿಂಟ್ 7.474 

ಒಟಕಟ 309.258 

 

2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ರನಜಯವಲಯ  ಮರ್ಕು ಕೆೋಿಂದರವಲಯ  ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಿರ್ರಣೆ ಮನಡಿರಕವ ಅನ್ಕದ್ನನ್ 

ಕರ.ಸಿಂ . ಯೋಜನೆಗಳಕ ಲ್ಲಕುಶಿೋಷ್ಟ್ಾಕೆ  
ಮರ್ು 

(ರ . ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ) 

1 ನಿರ್ೋಾಶನ್ ಮರ್ಕು ಆಡಳಿರ್ 2401-00-001-2-01 12.89 

2 

 

ಅನ್ಕಸ ಚಿರ್ ಜನತಿಗಳ ಉಪ್ಯೋಜನೆ ಮರ್ಕು ಬಕಡಕಟಕಟ ಉಪ್ 

ಯೋಜನೆ ರ್ನಯೆಾ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯನಗರ್ ಇರಕವ ಮರ್ು, 

ಟಿಲಾರ್ ಖರೋದ್ಥಗೆ ಸಹನಯಧನ್ 

2401-00-001-2-10 
 

4.00 

3 ಪ್ರಧನನ್ ಮಿಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಿಂಚನಯ ಯೋಜನೆ (ಹನಿ ನಿೋರನವರ) 2401-00-108-2-30 107.60 

4 
ಉತ್ನಾದರ್ನ ಸಕಧನರಣನ ರ್ನಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ 

ಸಿಂಯೋಜಿರ್ ಬೋಸ್ನಯ. 
2401-00-108-2-51 

 

38.74 

5. ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರರ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಥಾ 2401-00-111-0-08 25.55 

6. ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೋರ್ರ ಮರ್ಕು ಸಸಯವನಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಥಾ ಮರ್ಕು ನಿವಾಹಣೆ 2401-00-119-4-05 43.00 

7. 
ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ರೋಟ ಮರ್ಕು ರೆ ೋಗ ಸಮಗರ ನಿಯಿಂರ್ರಣ 

ಯೋಜನೆ 
2401-00-119-6-02 19.50 

8. ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉದ್ನಯನ್ವನ್ಗಳಕ ಮರ್ಕು ತ ೋಟಗಳಕ 2406-02-112-0-17 12.00 

10. ಮಧಕವನ್ ಮರ್ಕು ರ್ಜೋನ್ಕ ಸ್ನರ್ನಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಥಾ 2851-00-200-0-01 50.00 

11 
ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆರ್ನಳಕ ಮರ್ಕು ಎಣೆೆ ತ್ನಳೆ ಅಬಿಯನನ್ 

ಯೋಜನೆ  

 

 2401-00-108-2-18 
10.43 

11. ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಿಂತಿರೋಕರಣ (SMAM) 2401-00-800-1-53 
6.55 

 

12 ತ ೋಟಗನರಕೆ ಕಟಟಡಗಳಕ 2401-00-119-6-03 10.00 

13. ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನೆ  (RKVY) 2401-00-800-1-57 49.27 

ಒಟಕಟ(ಕೆೋಿಂದರವಲಯ+ರನಜಯವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಕ) 389.54 
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2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರನವರ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಿರ್ರಣೆ ಮನಡಿರಕವ ಅನ್ಕದ್ನನ್ 

ಕರ.ಸಿಂ  ರ್ನಯಾಕರಮ  
ಮತ್ರ್(ರ .ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ

) 

1 ತಿಂಗಕ ಬಳೆಯಲ್ಲಾ ಹನಿನಿೋರನವರ  2.56013 

2 ಅಡಿಕೆ ಬಳೆಯಲ್ಲಾ ಹನಿನಿೋರನವರ 102.25032 

3 ಇರ್ರೆ ಬಳೆಗಳಕ 3.28332 

4 ಆಡಳಿತ್ನರ್ಮಕ ವೆಚಿ 4.99451 

ಒಟಕಟ  ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರನವರ ಯೋಜನೆ 113.08828 

 

2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲಗೆ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ನಿಗದ್ಥಪ್ಡಿಸಿರಕವ  ಅನ್ಕದ್ನನ್  

ಕರ.ಸಿಂ  ಯೋಜನೆಗಳಕ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ನಿಗದ್ಥಪ್ಡಿಸಿದ  

ಮರ್ು(ರ .ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ) 

1. ಕೆೋಿಂದರವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಕ 521.86 

2 ರನಜಯವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಕ 176.94 

3 ಜಿಲ್ನಾವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಕ 85.33 

4 ತ್ನಲ ಕಕ ಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಕ 4.22 

ಒಟಕಟ ಯೋಜನೆಗಳಕ 788.33 
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4 (ಬಿ) XII: ಸಹನಯಧನ್ರ್ ಿಂದ್ಥಗೆ ನ್ಡೆಸಕವ ಯೋಜನೆಗಳಕ, ಅಿಂರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮರ್ಕು ಮಿಂಜ ರನದ ಹಣ  

A. ಜಿಲ್ನಾ ಪ್ಿಂಚನಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಕ 

1.ರ್ಜೋನ್ಕ ಸ್ನರ್ನಣಿಕೆ 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ  : ರ್ಜೋನ್ಕಸ್ನರ್ನಣಿಕೆ  

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ                 : ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರನಗಸಾಶಾ ವೃದ್ಥಾಸಲಕ, ರ್ಜೋನ್ಕ ಹಕಳಗಳ ಸಿಂಖೆಯಯನ್ಕನ ಅಭಿವೃದ್ಥಾ ಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಉಪ್ ಆದ್ನಯ 

ಅವರ್ನಶವನ್ಕನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ.  

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : 846 ಫಳನನ್ಕಭವಿಗಳಕ ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .35.00 ಲಕ್ಷ್ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ             :  1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ರ್ಜೋನ್ಕ ಕೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ರು ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ. 

                                                           2. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಯನ್ಕನ ಬಳೆಯಕವಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ರು ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ.  

                                              3. ಸಣೆ ಮರ್ಕು ಅರ್ಥೋ ಸಣೆ ರೆೈರ್ರಗೆ ಹನಗ  ಪ್ರಶಿಷಟ ಜನತಿ/ಪ್. ಪ್ಿಂಗಡದ ರೆೈರ್ರಗೆ ಆದಯತ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ   :   ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಖಚಿಾನ್ಲ್ಲಾ ಮದಲ್ಲಗೆ ರ್ಜೋನ್ಕಪಟಿಟಗೆ ಹನಗ  ರ್ನಲ್ಲ ೋನಿಗಳನ್ಕನ ಖರೋದ್ಥಸಿ ರ್ಮಮ ಜಮಿೋನಿನ್ಲ್ಲಾ ಸ್ನಿಪಿಸಬೋಕಕ. ನ್ಿಂರ್ರ  

                                                           ವೆ ೋಚರ್ ಗಳೆ ಿಂದ್ಥಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕಕ     

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಭರಸಿದ ವೆಚಿದ ಮೋಲ್ಲ ಶೋ. 75ರ ಸಹನಯಧನ್ ಮನಗಾಸ ಚಿ ಮಿತಿಗೆ ಳಪ್ಟಕಟ ಗರಷಾ ರ .3375 ಸ್ನಮನನ್ಯ ವಗಾದ  

                                                           ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಹನಗ  ರ .4050 ಪ್ರಶಿಷಟ ಜನತಿ/ಪ್.ಪ್ಿಂಗಡ ರೆೈರ್ರಗೆ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

2.ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿರನವರ ಯೋಜನೆ  

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ  : ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಯೋಜನೆ  

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ                 : ನಿೋರನ್ ಮಿರ್ಬಳಕೆ ಮನಡಿಕೆ ಿಂಡಕ ಬಳಯ ಉತ್ನಾದಕತ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 11.00 ಹಕೆಟರ್ ಗಳಕ ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .5.50 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ  : 1. 2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಪ್ದಿತಿಯನ್ಕನ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಸಿಂಸ್ಿ ಅಥವನ ಡಿೋಲರ್ ಗಳ ಮ ಲಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ  

                                                               ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಿಂಡಿರಬೋಕಕ. 

                2. ಸವಿಂರ್ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥದಕಾ, ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ಕನ ಬಳೆಯಕತಿುರಬೋಕಕ. 

3. ಪ್ರತಿ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಗರಷಟ 5 ಹಕೆಟೋರಕಗಳವರೆಗೆ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಿಂತ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

-ಮದಲ 2 ಹಕೆಟೋರಕಗಳವರೆಗೆ ಶೋ.90 ರಿಂತ, 3 ರಿಂದ 5 ಹಕೆಟೋರಕಗಳವರೆಗೆ ಶೋ.45 ರಿಂತ 
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6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ   :   1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ. 

2. 2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲಗೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯದ್ಥಿಂದ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ ಕಿಂಪನಿಗಳಿಿಂದ ರ್ಮಮ ತ್ನಕಕಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಅಳವಡಿಸಿರಬೋಕಕ. 
7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ನಾ ವಗಾದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೋ.90ರ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕರ್ುರ್ ಹನಗ  ಉಳಿಕೆ ಶೋ.10 ರೆೈರ್ರ ಪನಲ್ನಗಿರಕರ್ುರ್. 

3. ರೆೈರ್ರಗೆ ರ್ರಬೋತಿ ಯೋಜನೆ 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ  : ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಯೋಜನೆ  

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಥಿಯಲ್ಲಾ ಆಧಕನಿಕ ರ್ಿಂರ್ರಜ್ಞನನ್ವನ್ಕನ ವಿವಿಧ ಪ್ರರ್ನರಗಳಲ್ಲಾ ರೆೈರ್ರಗೆ ರ್ಲಕಪಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಅವರಲ್ಲಾ ಸಾಧನಾರ್ಮಕ  

                                                            ಮನೆ ೋಭನವಗಳನ್ಕನ ಬಳೆಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 750 ರೆೈರ್ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಕ ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .3.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ  : 1. ರ್ರಬೋತಿ ರ್ನಯಾಕರಮಕೆು ಆಸಕು ರೆೈರ್ರನ್ಕನ ಹಚನಿಗಿ ಸಣೆ ಮರ್ಕು ಅತಿೋ ಸಣೆ ರೆೈರ್ರಗೆ ಆದಯತ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ಪ್.ಜನತಿ/ಪ್.ಪ್ಿಂಗಡದ    

                                                               ರೆೈರ್ರಗೆ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ ಆಯೆು ಕಡ್ನಡಯವನಗಿರಕರ್ುರ್.  

2. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಗನರಮ ಪ್ಿಂಚನಯತ್ ನಿಿಂದ ಆಯೆುಯನಗಿರಬೋಕಕ. 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ   :   ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿ ಇಲ್ನಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ರ್ರಬೋತಿ ರ್ನಯಾಕರಮಕೆು ಹನಜರನಗಿ ಭನಗವಹಿಸಕವುದಕ. 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   ರ್ರಬೋತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿೋ ರೆೈರ್ರಗೆ ಎರಡಕ ದ್ಥವಸಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರ .400.00 ರಿಂತ ಖಚಕಾ ಭರಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

 

B. ರನಜಯವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳಕ  

1. ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ರೋಟ ಮರ್ಕು ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಿಂರ್ರಣ ಯೋಜನೆ. 

a) ಗೆ ೋನಿಯೋಜಸ್ ಪ್ರೆ ೋಪ್ ಜಿೋವಿಗಳ ಉತ್ನಾದನೆ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ  : ಗೆ ೋನಿಯೋಜಸ್ ಪ್ರೆ ೋಪ್ ಜಿೋವಿಗಳ ಉತ್ನಾದನೆ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ತಿಂಗಿನ್ ಕಪ್ುಾ ರ್ಲ್ಲ ಹಕಳಕವಿನ್ ನಿಯಿಂರ್ರಣೆ 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 4.84 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .2.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ  : ತಿೋವರವನಗಿ ಕಪ್ುಾ ರ್ಲ್ಲ ಹಕಳಕವಿನ್ ಬ್ನಧೆಗೆ ಳಗನದ ತಿಂಗಿನ್ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ಆದಯತ ಮೋರೆಗೆ ಬಿಡಕಗಡೆ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  

b) ರೆ ೋಗ/ಕ್ರೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಿಂರ್ರಣೆಗೆ ಸಸಯ ಸಿಂರಕ್ಷ್ಣನ ಔಷಧ  ಖರೋದ್ಥಗೆ ಸಹನಯಧನ್   
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1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ  : ರೆ ೋಗ/ಕ್ರೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಿಂರ್ರಣೆಗೆ ಸಸಯ ಸಿಂರಕ್ಷ್ಣನ ಔಷಧ ಖರೋದ್ಥಗೆ ಸಹನಯಧನ್   

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ರೆ ೋಗ ಮರ್ಕು ಕ್ರೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಿಂರ್ರಣ 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 222.22 ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .17.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ  : ರೆೈರ್ರಕ ಸವಿಂರ್ ಜಮಿೋನಿನ್ಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ಕನ ಬಳೆಯಕತಿುರಬೋಕಕ. 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ    :   ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ಕನ ಬಳೆಯಕತಿುರಬೋಕಕ. 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ                   :  ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಸಯ ಸಿಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ಕನ ಖರೋದ್ಥಸಿದ ಇರ್ರೆ ವಗಾದವರಗೆ ಒಟ್ನಟರೆ ದರದ ಶೋ.75 ರಿಂತ 7500/- ಹನಗ   

                                                           ಪ್.ಜನತಿ/ಪ್.ಪ್ಿಂಗಡ ದವರಗೆ ಶೋ.90 ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .9000 ಗಳ ಸಸಯ ಸಿಂರಕ್ಷ್ಣನ ಔಷಧ ಖರೋದ್ಥಗೆ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

8) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಸಕವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಭರಸಿದ ವೆಚಿದ ಮೋಲ್ಲ ಶೋ.75 ರ ಸಹನಯಧನ್ ಮನಗಾಸ ಚಿಯ ಮಿತಿಗೆ ಳಪ್ಟಕಟ ಗರಷಟ ರ .7500/- ಸ್ನಮನನ್ಯ ವಗಾದ  

                                                           ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಹನಗ  ರ .9000/- ಪ್.ಜನತಿ/ಪ್.ಪ್ಿಂಗಡದ ರೆೈರ್ರಗೆ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

2. ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಯೋಜನೆ 

a) ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹ ವಿನ್ ಬಳೆಗನರರಗೆ ಪ್ರಹನರಧನ್ 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ                : ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹ ವಿನ್ ಬಳೆಗನರರಗೆ ಪ್ರಹನರಧನ್  

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  :  2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ಕೆ ೋವಿರ್ಡ-19 ರ್ನರಣ ರ್ೋಶದಲ್ಲಾ ವಿಧಿಸಿದ ಲ್ನಕ್ಟ ಡ್ೌನ್ ಹಿನ್ನಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ರನಜಯದಲ್ಲಾ ಹ ವು ಬಳೆದ ರೆೈರ್ರಗೆ ಆಗಿರಕವ ನ್ಷಟಕೆು ಪ್ರಹರವನಗಿ  

                                                           ಹನಗ  ಮಕಿಂಬರಕವ ದ್ಥನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಹ ವು ಬಳೆಯನ್ಕನ ಉತುೋಜಿಸಿ, ಪ ರೋತ್ನ್ಹಿಸಕವ ಕರಮವನಗಿ ಪ್ರತಿೋ ಹ.ಗೆ ಗರಷಟ ರ .25000/-ದಿಂತ ಪ್ರಹನರ  

                                                           ಧನ್ವನ್ಕನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ :     ಭೌತಿಕ ಗಕರ 7.43 ಹಕೆಟೋರಕ ಆರ್ಥಾಕನ್ ಗಕರ ರ .1.86 ಲಕ್ಷ್ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ    : 1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ  ಹ  ಬಳೆಗನರರನಗಿದಕಾ, ಕಡ್ನಡಯವನಗಿ RTC ಯಕ ಅವರ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾರಬೋಕಕ. 

       2. ಜಿಂಟಿ ಖ್ನತಯನಗಿದಾಲ್ಲಾ ಎಲ್ನಾ ಖ್ನತದ್ನರರ ಒಪಿಾಗೆ ಪ್ರ್ರ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕಕ 

                                            3. ರೆೈರ್ರ ತ್ನಕಕಗಳಕ 2019-20 ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ಮಕಿಂಗನರಕ/ಹಿಿಂಗನರಕ ಬಳೆ ಸಮಿೋಕ್ಷಯಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದ್ನಗಿರಬೋಕಕ 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   1. ಜಿಲ್ನಾ ಸಮಿತಿಯಕ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥಸಿದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಳೆ ಪ್ರಹನರಧನ್ವನ್ಕನDBT Portal ನ್ಿಂತ ನೆೋರವನಗಿ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿ ಖ್ನತಗೆ ECS    

                     ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ 

b) ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣಕೆ ಮರ್ಕು ರ್ರರ್ನರ ಬಳೆಗನರರಗೆ ಪ್ರಹನರಧನ್ 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ  :  ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹ ವಿನ್ ಬಳೆಗನರರಗೆ ಪ್ರಹನರಧನ್  
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2) •ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ   :  2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ಕೆ ೋವಿರ್ಡ-19 ರ್ನರಣ ರ್ೋಶದಲ್ಲಾ ವಿಧಿಸಿದ ಲ್ನಕ್ಟ ಡ್ೌನ್ ಹಿನ್ನಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ರನಜಯದಲ್ಲಾ ಹಣಕೆ ಮರ್ಕು ರ್ರರ್ನರ ಬಳೆದ ರೆೈರ್ರಕ ಕಟ್ನವಿಗೆ ಬಿಂದ್ಥರಕವ  

                                                           ಫಸಲನ್ಕನ ಮನರನಟ ಮನಡಲ್ನಗರ್ೋ ಅಥವನ ಮನರನಟ ಮನಡಿದ ಫಸಲ್ಲಗೆ ಸ ಕು ಬಲ್ಲ ಸಿಗರ್ ಸಿಂಕಷಟಕ್ರುೋಡ್ನಗಿರಕವ ಹಿನೆನಲ್ಲಯಲ್ಲಾ ರನಜಯದಲ್ಲಾ  

                                                           ಹಣಕೆ ಮರ್ಕು ರ್ರರ್ನರ ಬಳೆದ ರೆೈರ್ರಗೆ ಆಗಿರಕವ ನ್ಷಟಕೆು ಪ್ರಹರವನಗಿ ಹನಗ  ಮಕಿಂಬರಕವ ದ್ಥನ್ಗಳಲ್ಲಾ ಹಣಕೆ ಮರ್ಕು ರ್ರರ್ನರ ಬಳೆಯನ್ಕನ  

                                                           ಉತುೋಜಿಸಿ, ಪ ರೋತ್ನ್ಹಿಸಕವ ಕರಮವನಗಿ ಪ್ರತಿೋ ಹ.ಗೆ ಗರಷಟ ರ .15000/- ಹನಗ  ಕನಿಷಟ ರ .2000/-ಗಳಿಂತ ಗರಷಟ ಒಿಂದಕ ಹಕೆಟರ ವರೆಗೆ  

                                                           ಪ್ರಹನರ ಧನ್ವನ್ಕನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ :     ಭೌತಿಕ ಗಕರ 91.72 ಹಕೆಟೋರಕ ಆರ್ಥಾಕನ್ ಗಕರ ರ .13.76 ಲಕ್ಷ್ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ   : 1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ  ಹಣಕೆ ಮರ್ಕು ರ್ರರ್ನರ ಬಳೆಗನರರನಗಿದಕಾ, ಕಡ್ನಡಯವನಗಿ RTC ಯಕ ಅವರ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾರಬೋಕಕ. 

          2. ಜಿಂಟಿ ಖ್ನತಯನಗಿದಾಲ್ಲಾ ಎಲ್ನಾ ಖ್ನತದ್ನರರ ಒಪಿಾಗೆ ಪ್ರ್ರ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕಕ 

                                             3. ರೆೈರ್ರ ತ್ನಕಕಗಳಕ 2019-20 ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ಮಕಿಂಗನರಕ/ಹಿಿಂಗನರಕ ಬಳೆ ಸಮಿೋಕ್ಷಯಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದ್ನಗಿರಬೋಕಕ 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                      :   ಜಿಲ್ನಾ ಸಮಿತಿಯಕ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥಸಿದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಳೆ ಪ್ರಹನರಧನ್ವನ್ಕನDBT Portal ನ್ಿಂತ ನೆೋರವನಗಿ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿ ಖ್ನತಗೆ ECS  

                                                          ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ 

3. ಮಧಕವನ್ ಮರ್ಕು ರ್ಜೋನ್ಕ ಸ್ನರ್ನಣಿಕೆ 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ             : ಮಧಕವನ್ ಮರ್ಕು ರ್ಜೋನ್ಕಸ್ನರ್ನಣಿಕೆ  

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ                :  ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರನಗಸಾಶಾ ವೃದ್ಥಾಸಲಕ, ರ್ಜೋನ್ಕ ಹಕಳಗಳ ಸಿಂಖೆಯಯನ್ಕನ ಅಭಿವೃದ್ಥಾ ಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಉಪ್ ಆದ್ನಯ  

                                                            ಅವರ್ನಶವನ್ಕನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : 618 ಫಳನನ್ಕಭವಿಗಳಕ ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .50.00 ಲಕ್ಟಷ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ             :  1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ರ್ಜೋನ್ಕ ಕೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ರು ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ. 

                                                           2. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಯನ್ಕನ ಬಳೆಯಕವಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ರು ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ.  

                                              3. ಸಣೆ ಮರ್ಕು ಅರ್ಥೋ ಸಣೆ ರೆೈರ್ರಗೆ ಹನಗ  ಪ್. ಜನತಿ/ಪ್. ಪ್ಿಂಗಡದ ರೆೈರ್ರಗೆ ಆದಯತ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ   :   ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಖಚಿಾನ್ಲ್ಲಾ ಮದಲ್ಲಗೆ ರ್ಜೋನ್ಕಪಟಿಟಗೆ ಹನಗ  ರ್ನಲ್ಲ ೋನಿಗಳನ್ಕನ ಖರೋದ್ಥಸಿ ರ್ಮಮ ಜಮಿೋನಿನ್ಲ್ಲಾ ಸ್ನಿಪಿಸಬೋಕಕ. ನ್ಿಂರ್ರ  

                                                           ಖರೋದ್ಥ ವೆ ೋಚರ್ ಗಳೆ ಿಂದ್ಥಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕಕ     

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಭರಸಿದ ವೆಚಿದ ಮೋಲ್ಲ ಶೋ. 75ರ ಸಹನಯಧನ್ ಮನಗಾಸ ಚಿ ಮಿತಿಗೆ ಳಪ್ಟಕಟ ಗರಷಾ ರ .3375 ಸ್ನಮನನ್ಯ ವಗಾದ  

                                                           ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಹನಗ  ರ .4050 ಪ್ರಶಿಷಟ ಜನತಿ/ಪ್.ಪ್ಿಂಗಡ ರೆೈರ್ರಗೆ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 
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2. ಖ್ನಸಗಿ ಮಧಕವನ್ ಸ್ನಿಪಿಸಲಕ ಇಚಿಿಸಕವ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೋ.75ರ ಸಹನಯಧನ್ ಗರಷಟ ರ .75000/-ರ್ನ್ಕ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

3. ಇಲ್ನಖೆಯ ವಶದಲ್ಲಾರಕವ ಮಧಕವನ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಮನಗಾಸ ಚಿ ಅನ್ಕಸ್ನರ ವೆಚಿ ಭರಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

4. ರ್ಜೋನ್ಕಕೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಾ ತ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಕುವ ರೆೈರ್ರಗೆ ಮನಗಾಸ ಚಿ ಅನ್ಕಸ್ನರ ವೆಚಿ ಭರಸಿ ರ್ರಬೋತಿಯನ್ಕನ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 
4. ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಿಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ (RKVY) 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ             : ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಿಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : 1. ಯನಿಂತಿರೋಕರಣದ ಮ ಲಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸ್ನಯ ವೆಚಿವನ್ಕನ ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

2. ಮನನ್ವ ರ್ೈಹಿಕ ಶರಮದ ಕಷಟ ನಿಷಕಟರ ಕಡಿಮ ಮನಡಿ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಉತ್ನಾದಕತಯನ್ಕನ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 147 ಸಿಂಖೆಯಗಳಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .77.75 ಲಕ್ಷ್ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ             :  1. ಸವರ್ಃ ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ನಿರರ್ರನಗಿರಕವ ರೆೈರ್ರನ್ಕನ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳೆಿಂದಕ ಪ್ರಗಣಿಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

                                                           2. ಸರ್ನಾರದ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ ಮಿೋಸಲ್ನತಿಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಿ ಸ್ೌಲಭಯ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ   :   ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಯನ್ಕನ ಬಳೆಯಕತಿುರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ ಸಿಂಸ್ಿಯಿಂದ ಯಿಂರ್ರ/ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ಕನ 2020-21ನೆೋ  

                                                           ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಖರೋದ್ಥಸಿರಬೋಕಕ. 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   ಒಬಬ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಒಟ್ನಟರೆ ಸಹನಯಧನ್ದ ಮಿತಿ ಸ್ನಮನನ್ಯ ವಗಾದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೋ.40 ರಿಂತ ಮರ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಹನಗ  ಪ್. ಜನತಿ/                 

                                                           ಪ್. ಪ್ಿಂಗಡದ/ಸಣ್ಣ ಹನಗ  ಅತಿೋ ಸಣೆ ರೆೈರ್ರಕ ಶೋ.50ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .125000 ರವರೆಗೆ ಮನರ್ರ. 

5. ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಿಂತಿರೋಕರಣ (SMAM) 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ             :  ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಿಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ (SMAM) 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : 1. ಯನಿಂತಿರೋಕರಣದ ಮ ಲಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸ್ನಯ ವೆಚಿವನ್ಕನ ಕಡಿಮಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

2. ಮನನ್ವ ರ್ೈಹಿಕ ಶರಮದ ಕಷಟ ನಿಷಕಟರ ಕಡಿಮ ಮನಡಿ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಉತ್ನಾದಕತಯನ್ಕನ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 156 ಸಿಂಖೆಯಗಳಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .6.56 ಲಕ್ಷ್ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ             :  1. ಸವರ್ಃ ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ಲಾ ನಿರರ್ರನಗಿರಕವ ರೆೈರ್ರನ್ಕನ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳೆಿಂದಕ ಪ್ರಗಣಿಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

                                                           2. ಸರ್ನಾರದ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ ಮಿೋಸಲ್ನತಿಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಿ ಸ್ೌಲಭಯ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ   :   ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಯನ್ಕನ ಬಳೆಯಕತಿುರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ ಸಿಂಸ್ಿಯಿಂದ ಯಿಂರ್ರ/ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ಕನ 2020-21ನೆೋ  

                                                           ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಖರೋದ್ಥಸಿರಬೋಕಕ. 
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7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   ಒಬಬ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಒಟ್ನಟರೆ ಸಹನಯಧನ್ದ ಮಿತಿ ಸ್ನಮನನ್ಯ ವಗಾದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೋ.40 ರಿಂತ ಮರ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಹನಗ  ಪ್. ಜನತಿ/                 

                                                           ಪ್. ಪ್ಿಂಗಡದ ಶೋ.50ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .125000 ರವರೆಗೆ ಮನರ್ರ. 

6. ಉತ್ನಾದರ್ನ ಸಕಧನರಣನ ರ್ನಯಾ ಯೋಜನೆಗನಗಿ ತಿಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಿಂಯೋಜಿರ್ ಬೋಸ್ನಯ ಯೋಜನೆ 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ             : ಉತ್ನಾದರ್ನ ಸಕಧನರಣನ ರ್ನಯಾ ಯೋಜನೆಗನಗಿ ತಿಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಿಂಯೋಜಿರ್ ಬೋಸ್ನಯ ಯೋಜನೆ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ತಿಂಗಕ ಬಳೆಯಲ್ಲಾ ಇಳಕವರಯನ್ಕನ ಅಧಿಕಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : 1. 2019-20ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ಪನರರ್ಯಕ್ಷ್ತ ತ್ನಕಕಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಭೌತಿಕ ಗಕರ 99.51 ಹಕೆಟರ್ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .17.414 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

2. ತಿಂಗಕ ತ ೋಟಗಳ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಹನಗ  ಪ್ುನ್ರ್ನಾಟಿ ಭೌತಿಕ ಗಕರ 39.71 ಹಕೆಟರ್ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .17.77 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

3. ತಿಂಗಕ ತ ೋಟಗಳ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಹನಗ  ಪ್ುನ್ರ್ನಾಟಿ ನಿವಾಹಣೆ ಭೌತಿಕ ಗಕರ 11.17 ಹಕೆಟರ್ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .0.982 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

4. ತಿಂಗಿನ್ ತ ೋಟಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ.) ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಪ್ರರ್ೋಶಕೆು ರನಜಯದ ಪನಲಕ ಭೌತಿಕ ಗಕರ 10.00 ಹಕೆಟರ್ ಹನಗ  

ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .1.50 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ  : 1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಜಮಿೋನಿನ್ಲ್ಲಾ ತಿಂಗಕ ಬಳೆಯನ್ಕನ ಬಳೆಯಕತಿುರರ್ಕುದಕಾ. 

2. ಕಡಿಮ ಇಳಕವರ ಕೆ ಡಕವಿಂರ್ಹ ಹನಗ  ಕ್ರೋಟ ಮರ್ಕು ರೆ ೋಗಗಳ ಬ್ನಧೆಗೆ ಳಗನದ ಹನಗ  ಮಳೆ ಮಿಶಿರರ್ ತ್ನಕಕಗಳಿಗೆ ಆದಯತ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ   :    ತಿಂಗಿನ್ ತ ೋಟಗಳ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್/ಮರಕರ್ನಟಿ ಮರ್ಕು ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಪನರರ್ಯಕ್ಷ್ತ ತ್ನಕ್ರನ್ ರೆೈರ್ರಕ ಫಲನಿೋಡಕವಿಂರ್ಹ ತಿಂಗಿನ್ ತ ೋಟವನ್ಕನ  

ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ. 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   1) ಪನರರ್ಯಕ್ಷ್ತ ತ್ನಕಕಗಳನ್ಕನ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ಪ್ಡಿಸಿ ಇಳಕವರಯನ್ಕನ ಹಚಿಿಸಲಕ 2 ವಷಾಗಳ ರ್ನಯಾಕರಮಕೆು ರ .35000/-ಗಳ ಅ ನ್ಕದ್ನವನ್ಕನ  

ಪ್ರತಿೋ ವಷಾಕೆು ರ .17500/- ರಿಂತ 2 ವನಷ್ಟ್ಾಕ ಕಿಂರ್ಕಗಳಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ.                

2) ತಿಂಗಕ ತ ೋಟಗಳ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಮರ್ಕು ಪ್ುನ್ರ್ನಾಟಿ ರ್ನಯಾಕರಮದಡಿ ಪ್ರತಿ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಗರಷಟ 1 ಹಕೆಟೋರ್ ವರೆಗೆ ಮಿತಿಗೆ ಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿ 

ಹಕೆಟೋರ್ ಗೆ ರ . 44750/- ಗಳನ್ಕನ ಮದಲನೆೋ ವಷಾ ಹನಗ  ರ .8750/ಗಳನ್ಕನ ಎರಡನೆೋ ವಷಾದ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. 

3) 2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ರನಜಯ ಸರ್ನಾರದ್ಥಿಂದ ತಿಂಗಿನ್ ತ ೋಟಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ನಯಾಕರಮದಡಿ ಒಟಕಟ ಘ್ಡಕ ವೆಚಿದ ಶೋ.50ರಿಂತ 

ಸಿಂಕರಣ ರ್ಳಿಗೆ ರ .13500/- ಮರ್ಕುಗಿಡಡ ರ್ಳಿಗೆ ರ .15000/- ಹನಗ  ಎರ್ುರದ ರ್ಳಿಗಳಕ ರ .13000/ ರಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಷಟ 

2 ಹಕೆಟೋರ್ ಗಳವರೆಗೆ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕ  ನಿಂರ್ೋ ಕಿಂತಿನ್ಲ್ಲಾ ನಿೋಡಕವುದಕ 
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7. ಕೆೋಿಂದರ ಪ್ುರಸುೃರ್ ಪ್ರಧನನ್ ಮಿಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಿಂಚನಯ ಯೋಜನೆ. 

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ  :  ಪ್ರಧನನ್ ಮಿಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಿಂಚನಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರನವರ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ಯೋಜನೆ   

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ  :  2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ   : ನಿೋರನ್ ಮಿರ್ ಬಳಕೆ ಮನಡಿಕೆ ಿಂಡಕ ಬಳೆಯ ಉತ್ನಾದಕತ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ          : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 147.88 ಹಕೆಟರ್ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .107.71 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯ ಅಹಾತ  : 1) 2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಪ್ದಿತಿಯನ್ಕನ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಸಿಂಸ್ಿ ಅಥವನ ಡಿೋಲರ್ ಗಳ ಮ ಲಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ  

ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಿಂಡಿರಬೋಕಕ. 

                2) ಸವಿಂರ್ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥದಕಾ, ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ಕನ ಬಳೆಯಕತಿುರಬೋಕಕ. 

3) ಪ್ರತಿ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಗರಷಟ 5 ಹಕೆಟೋರಕಗಳವರೆಗೆ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಿಂತ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

-ಮದಲ 2 ಹಕೆಟೋರಕಗಳವರೆಗೆ ಶೋ.90 ರಿಂತ, 3 ರಿಂದ 5 ಹಕೆಟೋರಕಗಳವರೆಗೆ ಶೋ.45 ರಿಂತ 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ   :   1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ. 

2. 2020-21ನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲಗೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯದ್ಥಿಂದ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ ಕಿಂಪನಿಗಳಿಿಂದ ರ್ಮಮ ತ್ನಕಕಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಅಳವಡಿಸಿರಬೋಕಕ. 
7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ                     :   ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ನಾ ವಗಾದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೋ.90ರ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕರ್ುರ್ ಹನಗ  ಉಳಿಕೆ ಶೋ.10 ರೆೈರ್ರ ಪನಲ್ನಗಿರಕರ್ುರ್. 

 

8. ಸ್ನಮಥಯಾವುಳು ರನಜಯಗಳಲ್ಲಾ ಎಣೆೆ ತ್ನಳೆ ವಯವಸ್ನಯ ಯೋಜನೆ  

1) ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ  :   ಸ್ನಮಥಯಾವುಳು ರನಜಯಗಳಲ್ಲಾ ಎಣೆೆ ತ್ನಳೆ ವಯವಸ್ನಯ ಯೋಜನೆ   

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ   : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ   : 1.ತ್ನಳೆ ಬಳೆ ಉತುೋಜಿಸಲಕ ಹ ಸ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ 

2.ಈ ಹಿಿಂರ್ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ಪ್ಡಿಸಲ್ನದ ತ್ನಳೆ ಬಳೆ ತ ೋಟಗಳಲಕ್ರಾ ಉರ್ುಮ ಬೋಸ್ನಯ ಪ್ಾತಿಗಳನ್ಕನ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಕವುದಕ 

3.ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಗಳನ್ಕನ ಒದಗಿಸಕವ ಮ ಲಕ ತ್ನಳೆ ಬಳೆಯ ಉತ್ನಾದಕತ ಸ್ನಮಥಯಾವನ್ಕನ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ 

4. ಸಕಧನರರ್ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ನಳೆ ರೆೈರ್ರಗೆ ಅರವು ಮ ಡಿಸಲಕ ರ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ 

5. ಬಳೆಯ ಸಕಸಿಿರ ಅಭಿವೃದ್ಥಾ ಮರ್ಕು ಉತ್ನಾದನೆಗೆ ಪ್ ರಕವನಗಕವಿಂತ ವಿವಿಧ ಪ ರೋತ್ನ್ಹ, ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳನ್ಕನ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ಬ್ೌತಿಕ ಗಕರ 906 ಹಕೆಟೋರ್/ ಸಿಂಖೆಯಗಳಲ್ಲಾ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .17.735ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ  

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿ ಅಹಾತ   : 1. HASIRU (FRUIT) ರ್ಿಂತ್ನರಿಂಶದಲ್ಲಾ ನೆ ೋಿಂದಣಿಯನಗಿರಕವ ರೆೈರ್ರಗೆ ಮನರ್ರ ಸವಲರ್ಕು ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ   

2. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಕ ರೆೈರ್ರನಗಿದಕಾ, ಜಮಿೋನ್ಕ ಅವರ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾರಬೋಕಕ  
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6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ : 1. ಹ ಸ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗನಗಿ ಅವಶಯವಿರಕವ ತ್ನಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ಕನ ಸರ್ನಾರ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥಸಿದ ಅಧಿೋಕೃರ್ ಸಿಂಸ್ಿಗಳ ನ್ಸಾರಗಳಲ್ಲಾ ಉತ್ನಾದ್ಥಸಿರಕವ  

ತ್ನಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ಕನ ಸರ್ನಾರ ಅನ್ಕಮೋದ್ಥಸಿದ ಅಧಿೋಕೃರ್ ಸಿಂಸ್ಿರವರಕ ರೆೈರ್ರ ಜಮಿೋನಿಗೆ ಸರಬರನಜಕ ಮನಡಕವುದಕ. 

2.ಆಯೆುಯನಗಕವ ರೆೈರ್ರಕ ತ್ನಳೆ ಬಳೆಯನ್ಕನ ಬಳೆಯಲಕ ಒಪಿಾಗೆ ಪ್ರ್ರ ಹನಗ  ಸದರ ಬಳೆಯನ್ಕನ ಕನಿಷಾ 15 ವಷಾ ಕ್ರರ್ಕು ಹನಕಕವುದ್ಥಲಾವೆಿಂದಕ  

ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ನಿೋಡಬೋಕಕ 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿವರಣೆ  :   1. ತ್ನಳೆ ಬಳೆ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಶೋ.85ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .12000/- ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ 

2. ಮದಲನೆೋ, ಎರಡನೆೋ, ಮ ರನೆೋ ಮರ್ಕು ರ್ನಲುನೆೋ ವಷಾದ ನಿವಾಹಣೆ: ಶೋ.50ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ . 5000/-ಗಳ ಮರ್ು ಮಿೋರದಿಂತ  

ರನಸ್ನಯನಿಕ ಮರ್ಕು ಸ್ನವಯವ ಗೆ ಬಬರದ ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ 

3. ಡಿೋಸಲ್ ಪ್ಿಂಪ್ ಸ್ಟ್/ವಿದಯತ್ ಚನಲ್ಲರ್ ಪ್ಿಂಪ್ ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಹನಯಧನ್: ಶೋ.50ರಿಂತ ಸ್ನಮನನ್ಯ ವಗಾದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಷಟ ರ . 

22,500/- ಗಳಿಂತ ಹನಗ  ಪ್.ಜನತಿ/ಪ್.ಪ್ಿಂಗಡ/ಅತಿೋ ಸಣೆ ಮರ್ಕು ಸಣೆ ರೆೈರ್ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿೋ ಘ್ಟಕಕೆು ಗರಷಟ ರ .27000/-ಗಳ 

ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

4. ತ್ನಳೆ ತ ೋಟದಲ್ಲಾ ಅಿಂರ್ರ ಬಳೆ ಬೋಸ್ನಯಕೆು ಸಹನಯಧನ್: ಪ್ರತಿ ಹಕೆಟೋರ್ ತ ೋಟಕೆು ರ .5000/-ಗಳಿಂತ ಅಿಂರ್ರ ಬಳೆ ಬೋಸ್ನಯಕೆು ಮದಲ 

ರ್ನಲಕು ವಷಾಗಳಿಗೆ ಮನರ್ರ ಪ್ರತಿ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

5. ಕೆ ಳವೆ ಬ್ನವಿ ಕೆ ರೆಯಲಕ ಸಹನಯಧನ್: Drilling charges, ಕೆೋಸಿಿಂಗ್ ಪೈಪ್, ಸಬ್ ಮಸಿಾಬಲ್ ಪ್ಿಂಪ್, G.I.Pipe/PVC Pipe ಹನಗ  

ಪನಯನ್ಲ್ ಬ ೋರ್ಡಾ ಗಳಿಗೆ ರ್ಗಲಕವ ವೆಚಿದ ಶೋ. 50ರಷಕಟ ಅಥವನ ಗರಷಟ ರ .50,000/- (ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಕು ಪ್ರತಿೋ ಘ್ಟಕಕೆು ) 

ಗಳವರೆಗೆ ಸಹನಯಧನ್ದ ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

6. ಎರ್ುರವನದ ತ್ನಳೆ ಬಳೆಗಳಿಿಂದ ತ್ನಳೆ ಹಣಕೆಗಳನ್ಕನ ಕಟ್ನವು ಮನಡಲಕ ಸಹನಯಧನ್: ತ್ನಳೆ ಹಣಕೆಗಳನ್ಕನ ಕಟ್ನವು ಮನಡಲಕ ಹನಗ  ಕಟ್ನವು 

ಮನಡಲಕ ಭರಸಿದ ವೆಚಿಕೆು ಶೋ. 50ರಿಂತ ಕಟ್ನವು ಮನಡಿದ ತ್ನಳೆ ಹಣಿೆನ್ ಪ್ರತಿೋ ಟನ್ ಗೆ ರ .1000/-ರಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟೋರ್ ಗೆ 15000MT ಗಳಿಗೆ, 

ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ 4 ಹಕೆಟೋರ್ ಪ್ರರ್ೋಶಕೆು ಮಿತಿಗೆ ಳಿಸಿ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

7. ತ್ನಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸ್ನಯಕೆು ಅವಶಯವಿರಕವ ಯಿಂತ ರೋಪ್ಕರಣಗಳ ಖರೋದ್ಥಗೆ ಸಹನಯಧನ್: ಸರ್ನಾರ ನೆ ೋಿಂದ್ನಯರ್ ಸಿಂಸ್ಿಗಳಿಿಂದ Oil Palm 

Motorised Chisel ಖರೋದ್ಥಗೆ SMAM ಮನಗಾಸ ಚಿಯನ್ವಯ ಶೋ.50ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .10000/- ಹನಗ  Manually handled/high 

reach Oilm Plam Cutter/light weight aluminium pole with sickle Chisel ಖರೋದ್ಥಗೆ ಶೋ.50ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .3000/- ದಿಂತ 

ಸಹನಯಧನ್ ಒದಗಿಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

8. ತ್ನಳೆ ಹಣಕೆಗಳಿಗೆ ಖಚಿರ್ ಬಿಂಬಲ ಬಲ್ಲಗೆ ಸಹನಯಧನ್: ಹಿಿಂದ್ಥನ್ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಕಟ್ನವು ಮನಡಿದ ತ್ನಳೆ ಹಣಕೆಗಳಿಗೆ ಖಚಿರ್ ಬಿಂಬಲ ಬಲ್ಲಗ  ಹನಗ  

ಖರೋದ್ಥ ದರಕ ು ಇರಕವ ವಯತ್ನಯಸದ ಮರ್ುವನ್ಕನ, ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಲಭಯತ ಆಧನರಸಿ ರೆೈರ್ರಗೆ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ 
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9. ಇಳಕವರ ನಿೋಡಕತಿುರಕವ ತ್ನಳೆ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ರಸಗೆ ಬಬರ ವಿರ್ರಣೆಗೆ ಸಹನಯಧನ್: ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಲಭಯತ ಆದ್ನರದ  ಮೋರೆಗೆ ಶೋ.50ರ 

ಸಹನಯಧನ್ದಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟೋರ್ ಗೆ ಕನಿಷಟ 5 ಮ.ಟನ್ ಇಳಕವರ ನಿೋಡಕತಿುರಕವ 5 ರಿಂದ 7 ವಷಾ ವಯಸಿ್ನ್ ತ್ನಳೆ ಬಳೆ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ಹನಗ  

ಕನಿಷಟ 8 ಮ. ಟನ್ ಇಳಕವರ ನಿೋಡಕತಿುರಕವ 8 ವಷಾಕ್ರುಿಂರ್ ಹಚಕಿ ವಯಸ್ನ್ಗಿರಕವ ತ್ನಳೆ ಬಳೆ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಕೆಟೋರ್ ಗೆ ಗರಷಟ ರ .8000/- 

ಮೌಲಯದ ರಸಗೆ ಬಬರ ಮರ್ಕು ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಪ ೋಷರ್ನಿಂಶಗಳನ್ಕನ ಖ್ನಸಗಿ ಪನಲಕದ್ನರ ಸಿಂಸ್ಿಗಳ ಮ ಲಕ, ಪ್ರತಿ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ರ್ನಟಿ ಮನಡಿದ ಪ್ ಣಾ 

ವಿಸಿುೋಣಾಕೆು ವಿರ್ರಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

9.ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ 

a) ಬಹಕವನಷ್ಟ್ಾಕವಲಾದ ಹಣಿೆನ್ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಕಿಂದಕಬ್ನಳೆ/ಅಿಂಗನಿಂಶ ಬ್ನಳೆ) 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ   :  ಬಹಕವನಷ್ಟ್ಾಕವಲಾದ ಹಣಿೆನ್ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಕಿಂದಕಬ್ನಳೆ/ಅಿಂಗನಿಂಶ ಬ್ನಳೆ) 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹನಗ  ಉರ್ುಮ ಜನತಿಯ/ರ್ಳಿಗಳ, ಹಣಕೆಗಳ ಉತ್ನಾದನೆಯ ಹಚಿಳವನ್ಕನ ಸ್ನಧಿಸಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ :  1. ಕಿಂದಕಬ್ನಳೆ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .  

2. ಅಿಂಗನಿಂಶ ಬ್ನಳೆ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 5.00 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .1.53 ಲಕ್ಷ್ 

3. ಕಿಂದಕಬ್ನಳೆ ಮದಲನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ನಿವಾಹಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 14.23 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .0.92 ಲಕ್ಷ್ 

4. ಅಿಂಗನಿಂಶ ಬ್ನಳೆ ಮದಲನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ನಿವಾಹಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 6.44 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ . 0.66 ಲಕ್ಷ್ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿ ಅಹಾತ   : ರೆೈರ್ನ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ಜಮಿೋನ್ಕ ಸದರ ಬಳೆ ಬಳೆಯಲಕ ಸ ಕುವನಗಿರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಸಕಧನರರ್ ರ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆಧಯತ ನಿೋಡಬೋಕಕ 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿವರಣೆ  :   ಸಹನಯಧನ್ದ ಮರ್ು-ಕಿಂದಕಬ್ನಳೆ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ರ .26000/ಹ. ಹನಗ  ಅಿಂಗನಿಂಶ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ರ .40800/ಹ. ಗರಷಾ  

4.00ಹ.ಗಳವರೆಗೆ ಒಬಬ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸಹನಐಧನ್ವನ್ಕನ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಅಹಾರ್ನಗಿರಕತ್ನುನೆ. ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ 2 ಕಿಂತಿನ್ಲ್ಲಾ 75:25 

ಅನ್ಕಪನರ್ದಲ್ಲಾ ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ NEFT/ECS ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನಶ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

b) ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಗೆೋರಕ ಮರ್ಕು ಕೆ ಕೆ ುೋ) 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ   :  ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಗೆೋರಕ ಮರ್ಕು ಕೆ ಕೆ ುೋ) 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ, ರೆೈರ್ರಗೆ ಹಚಕಿ ಇಳಕವರ ರ್ಳಿಗಳ ವಿರ್ರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ನಾದನೆ ಹನಗ  ಉತ್ನಾದಕತ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ, ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ  

ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 
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4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ :  1. ಗೆೋರಕ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 60.00 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .7.20 ಲಕ್ಷ್  

2. ಕೆ ಕೆ ುೋ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 5.00 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .0.60 ಲಕ್ಷ್ 

3. ಕೆ ಕೆ ುೋ ಮದಲನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ನಿವಾಹಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 5.30 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .0.21 ಲಕ್ಷ್ 

4. ಕೆ ಕೆ ುೋ ಎರಡನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ನಿವಾಹಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 16.40 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ . 0.66 ಲಕ್ಷ್ 

5. ಗೆೋರಕ ಎರಡನೆೋ ಸ್ನಲ್ಲನ್ ನಿವಾಹಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 91.57 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ . 3.66 ಲಕ್ಷ್ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿ ಅಹಾತ   : ರೆೈರ್ನ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ಜಮಿೋನ್ಕ ಸದರ ಬಳೆ ಬಳೆಯಲಕ ಸ ಕುವನಗಿರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಸಕಧನರರ್ ರ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆಧಯತ ನಿೋಡಬೋಕಕ 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿವರಣೆ  :   ಸಹನಯಧನ್ದ ಮರ್ು ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟರ್ ಗೆ ಶೋ.40 ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .20000/-ಕೆು ಮಿೋರದಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಷಟ 4.00ಹ.ಗಳಿಗೆ  

ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ 3 ಕಿಂತಿನ್ಲ್ಲಾ 60:20:20 ರ ಅನ್ಕಪನರ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರ ಅಥವನ ನ್ಗದಕ ಯನ ಎರಡ  ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ನ್ಗದನ್ಕನ  

ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ NEFT/ECS ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನಶ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

c) ಸ್ನಿಂಬ್ನರಕ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ರ್ನಳಕಮಣಸಕ ಮರ್ಕು ಜನಯರ್ನಯ) 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ   :  ಸ್ನಿಂಬ್ನರಕ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ರ್ನಳಕಮಣಸಕ ಮರ್ಕು ಜನಯರ್ನಯ) 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    : 2020-21 

3) ಯೋಜನೆಯ ಉರ್ಾೋಶ  : ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ, ರೆೈರ್ರಗೆ ಹಚಕಿ ಇಳಕವರ ರ್ಳಿಗಳ ವಿರ್ರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ನಾದನೆ ಹನಗ  ಉತ್ನಾದಕತ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ, ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ  

ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ :  1. ರ್ನಳಕಮಣಸಕ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 25.00 ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .5.00 ಲಕ್ಷ್  

2. ಜನಯರ್ನಯ ಹನಗ  ಇರ್ರೆ ಸ್ನಿಂಬ್ನರಕ ಬಳೆ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: ಅನ್ಕದ್ನನ್ ನಿಗದ್ಥಯನಗಿರಕವುದ್ಥಲಾ. 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿ ಅಹಾತ   : ರೆೈರ್ನ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ಜಮಿೋನ್ಕ ಸದರ ಬಳೆ ಬಳೆಯಲಕ ಸ ಕುವನಗಿರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಸಕಧನರರ್ ರ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆಧಯತ ನಿೋಡಬೋಕಕ 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮನನ್ದಿಂಡ : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿವರಣೆ  :   ಸಹನಯಧನ್ದ ಮರ್ು ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟರ್ ಗೆ ಶೋ.40 ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .20000/-ಕೆು ಮಿೋರದಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಷಟ 4.00ಹ.ಗಳಿಗೆ  

ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಪ್ರಕರ ಅಥವನ ನ್ಗದಕ ಯನ ಎರಡ  ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ನ್ಗದನ್ಕನ ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ  

NEFT/ECS ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನಶ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 
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d) ರ್ರರ್ನರ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಟ್ಟ ೋಮನಟ್ಟ ೋ, ಮಣಸಿನ್ ರ್ನಯ, ಬದನೆ, ಕಕಿಂಬಳ ಜನತಿಯ ರ್ರರ್ನರಗಳಕ) 

1) ರ್ನಯಾಕ್ಟರಮದ ಹಸರಕ    : ರ್ರರ್ನರ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ, ರೆೈರ್ರಗೆ ಹಚಕಿ ಇಳಕವರ ರ್ಳಿಗಳ ವಿರ್ರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ನಾದನೆ ಹನಗ  ಉತ್ನಾದಕತಯನ್ಕನ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ  

ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ರ್ರರ್ನರ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ:  ಬ್ೌತಿಕ ಗಕರ:10.00ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .2.00 ಲಕ್ಷ್             

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ರೆೈರ್ನ್ಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ. ಜಮಿೋನ್ಕ ಸದರ ಬಳೆ ಬಳೆಯಲಕ ಸ ಕುವನಗಿರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಸಕಧನರರ್ ರ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆದಯತ  

ನಿೋಡಬೋಕಕ 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.     

     7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ : ಸಹನಯಧನ್ದ ಮರ್ು ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟೋರ್ ಗೆ ಶೋ.40ರಿಂತ ಗರಷಾ ರ .2000ಕೆು ಮಿೋರದಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಷಾ 4.00ಹ.ಗಳಿಗೆ  

ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಪ್ರಕರ ಅಥವನ ನ್ಗದಕ ಯನ ಎರಡ  ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ನ್ಗದನ್ಕನ ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ NEFT /  

ECS  ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

e) ಕಟ್ ಫಾವಸಾ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಆಿಂಥ ರಯಿಂ ಮರ್ಕು ಆಕ್ರಾರ್ಡ) 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ಕಟ್ ಫಾವಸಾ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಆಿಂಥ ರಯಿಂ ಮರ್ಕು ಆಕ್ರಾರ್ಡ) 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ವನಣಿಜಯ ಪ್ುಷಾ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ, ಹ  ಬಳೆಗಳನ್ಕನ ಬಳೆಯಕವ ರೆೈರ್ರಗೆ ಸಹನಯ ಮರ್ಕು ಉತುೋಜನ್ ನಿೋಡಲಕ ಹನಗ  ಇದರಿಂದ್ನಗಿ  

ಹಚಿಿನ್ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳನ್ಕನ ಹ ಗಳ ಹ ಸ ಹನಗ  ಸ ಕು ರ್ಳಿಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಚಯಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ಪ್ಡಿಸಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ಕಟ್ ಫಾವಸ್ಾ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: ರೆೈರ್ರಗೆ ಅನ್ಕದ್ನನ್ ನಿಗದ್ಥಯನಗಿರಕವುದ್ಥಲಾ.             

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ರೆೈರ್ನ್ಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ ಅಥವನ 10 ವಷಾಗಳಿಗೆ Land lease agreement ಮನಡಿಕೆ ಿಂಡಿರಬೋಕಕ ಹನಗ   

ಅಗರ್ಯ ನಿೋರನವರ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಕ ಇರಲ್ಲೋಬೋಕಕ. ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಹ ಸದ್ನಗಿ ರ್ನಟಿ ಮನಡಿರಕವ ತ್ನಕಕಗಳಿಗೆ ಮನರ್ರ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.     

     7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ : ಸಣೆ ಮರ್ಕು ಅತಿೋ ಸಣೆ ರೆೈರ್ರಗೆ – ಬೋಸ್ನಯ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ರ್ಗಲಕವ ವೆಚಿ ಶೋ.50ರಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಯಕನಿಟ್ ಗೆ ರ .35000/-ಗಳ  

ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಗರಷಟ 2 ಯಕನಿಟ್ ಬಳೆ ವಿಸಿುೋಣಾಕೆು ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ ಹನಗ  ಇರ್ರೆ ರೆೈರ್ರಗೆ ಬೋಸ್ನಯ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ರ್ಗಲಕವ ವೆಚಿ  
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ಶೋ.33ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .23100/-ಗಳ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಗರಷಟ 4 ಯಕನಿಟ್ ಬಳೆ ವಿಸಿುೋಣಾಕೆು ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಪ್ರಕರ  

ಅಥವನ ನ್ಗದಕ ಯನ ಎರಡ  ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ನ್ಗದನ್ಕನ ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ NEFT/ECS ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನ  

ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

f) ಬಿಡಿ ಪ್ುಷಾಗಳ  ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ  (ಉಡಕಪಿ  ಮಲ್ಲಾಗೆ) 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ಬಿಡಿ ಪ್ುಷಾಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಉಡಕಪಿ ಮಲ್ಲಾಗೆ) 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ, ಹ  ಬಳೆಗಳನ್ಕನ ಬಳೆಯಕವ ರೆೈರ್ರಗೆ ಸಹನಯ ಮರ್ಕು ಉತುೋಜನ್ ನಿೋಡಲಕ ಹನಗ  ಇದರಿಂದ್ನಗಿ  

ಹಚಿಿನ್ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳನ್ಕನ ಹ ಗಳ ಹ ಸ ಹನಗ  ಸ ಕು ರ್ಳಿಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಚಯಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ಪ್ಡಿಸಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ಉಡಕಪಿ ಮಲ್ಲಾಗೆ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಸಣೆ ಮರ್ಕು ಅತಿೋ ಸಣೆ ರೆೈರ್ರಗೆ):  ಬ್ೌತಿಕ ಗಕರ:20.00ಹಕೆಟೋರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .2.00 ಲಕ್ಷ್      

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ರೆೈರ್ನ್ಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ ಅಥವನ ಅಗರ್ಯ ನಿೋರನವರ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಕ ಇರಲ್ಲೋಬೋಕಕ. ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಹ ಸದ್ನಗಿ ರ್ನಟಿ  

ಮನಡಿರಕವ ತ್ನಕಕಗಳಿಗೆ ಮನರ್ರ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.     

     7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ : ಸಣೆ ಮರ್ಕು ಅತಿೋ ಸಣೆ ರೆೈರ್ರಗೆ – ಬೋಸ್ನಯ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ರ್ಗಲಕವ ವೆಚಿ ಶೋ.40ರಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟರ್ ಗೆ ಗರಷಟ ರ .10000/-ಗಳ  

ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಗರಷಟ 2 ಹಕೆಟರ್ ಬಳೆ ವಿಸಿುೋಣಾಕೆು ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಪ್ರಕರ ಅಥವನ ನ್ಗದಕ ಯನ ಎರಡ  ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ  

ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ನ್ಗದನ್ಕನ ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ NEFT/ECS ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

g) ಗೆೋರಕ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ಗೆೋರಕ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಹಳೆ ಗೆೋರಕ ತ ೋಟಗಳ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಮನಡಿ ಉತ್ನಾದನೆ ಹನಗ  ಉತ್ನಾದಕತಯನ್ಕನ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ ಮರ್ಕು ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : 1. ಗೆೋರಕ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ರೆೈರ್ರಗೆ ಅನ್ಕದ್ನನ್ ನಿಗದ್ಥಯನಗಿರಕವುದ್ಥಲಾ.       

2. ಸದರ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆೋರಕ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿರ್ ರವರ ತ್ನಕಕಗಳಲ್ಲಾ ಗೆೋರಕ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಕ ಸದರ ನಿಗಮಕೆು  

ಸಹನಯಧನ್ ಮರ್ು ಪನವತಿಸಲ್ನಗಿರಕರ್ುರ್. ಭೌತಿಕ ಗಕರ 1000 ಹ. ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .200.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳಕ       

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ಹಳೆ ಗೆೋರಕ ತ ೋಟ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಮನಡಲಕ  

ಸಿದಿವಿರಬೋಕರಕ. 
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6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.     

     7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ : ಸಹನಯಧನ್ದ ಮರ್ು ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟರ್ ಗೆ ಶೋ.50 ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .20000/-ಕೆು ಮಿೋರದಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಷಟ 2.00 ಹ.ಗಳಿಗೆ   

ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಪ್ರಕರ ಅಥವನ ನ್ಗದಕ ಯನ ಎರಡ  ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ನ್ಗದನ್ಕನ  

ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ NEFT/ECS ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  

h) ರ್ನಳಕಮಣಸಕ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ರ್ನಳಕಮಣಸಕ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಹಳೆ ರ್ನಳಕಮಣಸಕ ತ ೋಟಗಳ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಮನಡಿ ಉತ್ನಾದನೆ ಹನಗ  ಉತ್ನಾದಕತಯನ್ಕನ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ ಮರ್ಕು ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ  

ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ರ್ನಳಕಮಣಸಕ ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಭೌತಿಕ ಗಕರ 25.00 ಹಕೆಟರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .5.00 ಲಕ್ಷ್       

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ಹಳೆ ರ್ನಳಕಮಣಸಕ ತ ೋಟ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಪ್ುನ್ಶಿೋರ್ನ್ ಮನಡಲಕ  

ಸಿದಿವಿರಬೋಕರಕ. 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.     

     7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ : ಸಹನಯಧನ್ದ ಮರ್ು ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟರ್ ಗೆ ಶೋ.50 ರಿಂತ ಗರಷಟ ರ .20000/-ಕೆು ಮಿೋರದಿಂತ ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಗರಷಟ 2.00 ಹ.ಗಳಿಗೆ   

ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಪ್ರಕರ ಅಥವನ ನ್ಗದಕ ಯನ ಎರಡ  ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ನ್ಗದನ್ಕನ  

ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ NEFT/ECS ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  

i) ಕೃಷ್ಟ್ ಹ ಿಂಡ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ಕೃಷ್ಟ್ ಹ ಿಂಡ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಸಿಂದ್ಥಗನ ಪ್ರಸಿಿತಿಯಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ನಿೋರನವರ ಮನಡಲಕ ನಿೋರನ್ಕನ ಸಿಂಗರಹಿಸಿ ಇಡಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 7 ಘ್ಟಕ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .5.25 ಲಕ್ಷ್       

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ಮನಗಾಸ ಚಿಯಿಂತ ರ್ನಯಾಕರಮ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲಕ ಕನಿಷಟ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರರ್ೋಶ  

ಹ ಿಂದ್ಥದಕಾ, ಕನಿಷಟ 300 ಘ್.ಮಿೋ. ಅಳತಯ ಘ್ಟಕ ನಿಮಿಾಸಬೋಕಕ. 
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6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ : ಕನಿಷಟ 1 ಎಕರೆ ಪ್ರರ್ೋಶಕೆು ಕನಿಷಟ 300 ಘ್.ಮಿೋ. ಘ್ಟಕಕೆು ರ .18750/-ಸಹನಯಧನ್ ಹನಗ  ಗರಷಟ 2.5 ಎಕರೆ ಪ್ರರ್ೋಶಕೆು 1200 ಘ್.ಮಿೋ.  

ಸ್ನಮಥಯಾದ ಘ್ಟಕಕೆು ರ .75000/- ಗಳ ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಯೋಜರ್ನ ವರದ್ಥಯನ್ಕನ ಇಲ್ನಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕಕ.  

ಘ್ಟಕ ಮಿಂಜ ರನದ ನ್ಿಂರ್ರ ರ್ನಮಗನರ ಪನರರಿಂಭಿಸಬೋಕಕ. ಮಣಕೆ ತಗೆಯವ ರ್ನಮಗನರ, ಲ್ಲೈನಿಿಂಗ್ ನಿೋಡಕವ ರ್ನಮಗನರ, ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ಕನ  

ರ್ನಟಿ ಮನಡಿದ, ಹನಿ ನಿೋರನವರ ಯನ ಹ ದ್ಥಕೆ ಮನಡಿದ ರ್ನಮಗನರ ಪ್ ಣಾಗೆ ಿಂಡ ನ್ಿಂರ್ರ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ನೆೋರವನಗಿ ರೆೈರ್ರ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ  

NEFT/ECS ಮಕಖ್ನಿಂರ್ರ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  

j) ಸಿಂರಕ್ಷಿರ್ ಬೋಸ್ನಯ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ಸಿಂರಕ್ಷಿರ್ ಬೋಸ್ನಯ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಸಿಂರಕ್ಷಿರ್ ಬೋಸ್ನಯದ ಮ ಲಕ ಉತ್ನಾದನೆ ಹನಗ  ಉತ್ನಾದಕತಯನ್ಕನ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ ಮರ್ಕು ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. ಎಲ್ನಾ  

ಋರ್ಕಮನನ್ದಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳನ್ಕನ ಬಳೆಯಕವುದಕ. ಬಳೆಯನ್ಕನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ದ್ಥಿಂದ/ಕ್ರೋಟ ರೆ ೋಗದ್ಥಿಂದ ರ್ನಪನಡಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ಕಡಿಮ ವೆಚಿದ ನೆರಳಕ ಪ್ರರ್ (ಇರ್ರೆ):  ಅನ್ಕದ್ನನ್ ನಿಗದ್ಥಯನಗಿರಕವುದ್ಥಲಾ.       

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ಜಮಿೋನ್ಕ ಸದರ ಬಳೆ ಬಳೆಯಲಕ ಸ ಕುವನಗಿರಬೋಕಕ ಹನಗ  ಸಕಧನರರ್ ರ್ಳಿಗಳಿಗೆ  

ಆದಯತ ನಿೋಡಬೋಕಕ.. 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ  : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಯೋಜರ್ನ ವರದ್ಥಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ನುವನೆ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕಕ. ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಎಿಂಡೆರ್ಡ ಸಹನಯಧನ್ರ್ನುಗಿ ರೆೈರ್ರ ಸ್ನಲದ  

ಖ್ನತಗೆ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  

k) ಸಮಗರ ಕ್ರೋಟ/ರೆ ೋಗ ನಿಯಿಂರ್ರಣ ಹನಗ  ಪ ೋಷರ್ನಿಂಶ ನಿವಾಹಣೆ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ಸಮಗರ ಕ್ರೋಟ/ರೆ ೋಗ ನಿಯಿಂರ್ರಣ ಹನಗ  ಪ ೋಷರ್ನಿಂಶ ನಿವಾಹಣೆ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ರೋಟ ಹನಗ  ರೆ ೋಗಗಳ ನಿಯಿಂರ್ರಣಕೆು ಸಹನಯಧನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ ಈ ಮ ಲಕ ಉತ್ನಾದಕತ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರ  

ಆದ್ನಯ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ.  

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ಸಮಗರ ಕ್ರೋಟ/ರೆ ೋಗ ನಿವಾಹಣೆ: ಭೌತಿಕ ಗಕ800 ಹಕೆಟರ್ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .9.60ಲಕ್ಷ್         
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5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ.  

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ  : ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟರ್ ಗೆ ಗರಷಟ 4000 ಘ್ಟಕ ವೆಚಿಕೆು ಶೋ.30ರ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ರೆೈರ್ರಗೆ ಗರಷಟ 4 ಹಕೆಟರ್ ವರೆಗೆ ವಿರ್ರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

l) ಪ್ರನಗಸಾಷಾಕೆು ರ್ಜೋನ್ಕ ಕೃಷ್ಟ್ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ರ್ಜೋನ್ಕ ಕೃಷ್ಟ್ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ರ್ಜೋನ್ಕ ಸ್ನರ್ನಣಿಕೆ ಮನಡಿ ಪ್ರನಗಸಾಷಾದ ಮ ಲಕ ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆಗಳ ಉತ್ನಾದಕತ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರ ಿನದ್ನಯ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. 

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : 1150 ರ್ಜೋನ್ಕ ಕಕಟಕಿಂಬ ಹನಗ  ಪಟಿಟಗೆ ಮರ್ಕು 3 ರ್ಜೋನ್ಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ರ .18.64ಲಕ್ಷ್         

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಹಸರನ್ಲ್ಲಾ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ, ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ. ರ್ಜೋನ್ಕ ಬೋಸ್ನಯ ಮನಡಬೋಕಕ.  

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ  : ಪ್ರತಿೋ ರ್ಜೋನ್ಕ ಕಕಟಕಿಂಬವುಳು ರ್ಜೋನ್ಕ ಪಟಿಟಗೆ ಖರೋದ್ಥಗೆ ಗರಷಟ ರ .1600/-ರಿಂತ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಖ್ನತಗೆ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  

m) ಸ್ನವಯವ ಬೋಸ್ನಯ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ    : ಸ್ನವಯವ ಬೋಸ್ನಯ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ    :  2020-21  

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಸ್ನವಯವ ಬೋಸ್ನಯ ಪ್ರರ್ೋಶ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. ಮಣಿೆನ್ ಹನಗ  ನಿೋರನ್ ಆರೆ ೋಗಯ ರ್ನಪನಡಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರ ಆದ್ನಯ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ.  

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ಅನ್ಕದ್ನನ್ ನಿಗದ್ಥಯನಗಿರಕವುದ್ಥಲಾ         

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ಸ್ನವಯವ ಪ್ರವರ್ಾನೆಗೆ ಸಿದಿರರಬೋಕಕ, ತ ೋಟಗನರಕೆ ಬಳೆ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ.  

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ  : ಸ್ನವಯವ ಪ್ರವರ್ಾನೆಗೆ ಪ್ರತಿೋ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗೆ ಪ್ರತಿೋ ಹಕೆಟರ್ ಗೆ ರ .10000/-ಗಳ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ 40:30:30: ರ ಅನ್ಕಪನರ್ದಲ್ಲಾ ಮ ರಕ  

ವಷಾಗಳಲ್ಲಾ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ ಜಮನ ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ಗರಷಟ ಮಿತಿ 10 ಹ. ದೃಢೋಕರಣ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ನೆೋರಬ್ನಗಿ ಸವಿೋಾಸ್  

ಪ ರವೆೈಡಸ್ಾ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. ಸ್ನವಯವ ಘ್ಟಕಗಳಿಗೆ ಶೋ.50ರ ಗರಷಟ ರ .30000/-ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಖ್ನತಗೆ ಜಮನ  

ಮನಡಲ್ನಗಕವುದಕ.  
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n) ಕಡಿಮ ವೆಚಿದ ಅಣಬ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ರ್ನಯಾಕರಮ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ   : ಅಣಬ ಅಭಿವೃದ್ಥಾ ರ್ನಯಾಕರಮ  

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ   : 2020-21 

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಅಣಬ ಪ ೋಷರ್ನಿಂಶದ ಮಹರ್ವ, ಇದರ ಉತ್ನಾದನೆ ಮರ್ಕು ಆದ್ನಯಗಳಿಸಕವಲ್ಲಾ ಇದರ ಪನರಮಕಖಯತ ಕಕರರ್ಕ ಜನ್ ಸ್ನಮನನ್ಯರಲ್ಲಾ ಅರವು  

ಮ ಡಿಸಕವುದರೆ ಿಂದ್ಥಗೆ ಅಣಬ ಉತ್ನಾದನೆಯಲ್ಲಾ ತ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಕುವ ರೆೈರ್ರಕ, ಸವಸಹನಯ ಮರ್ಕು ಗಕಿಂಪ್ುಗಳ ಸದಸಯರಕಗಳಕ ಮರ್ಕು ನ್ಗರ 

ಪ್ರರ್ೋಶದ ಸ್ನವಜಾನಿಕರಗೆ ಉತುೋಜನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ. ರೆೈರ್ ಗಕಿಂಪ್ುಗಳಕ/ಸ್ನವಾಜನಿಕರಕ/ಸವಸಹನಯ ಗಕಿಂಪ್ುಗಳಕ/ಯಕವ ಉದ್ಥಾಮದ್ನರರ ಮ ಲಕ 

ಅಣಬ ಉತ್ನಾದನೆಯನ್ಕನ ಪ್ಯನಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಉದ್ಥಾಮಯರ್ನನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ ಪ್ಡಿಸಕವುದಕ.  

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : ಭೌತಿಕ ಗಕರ 3 ಸಿಂಖೆಯ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .24.00 ಲಕ್ಷ್         

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : 1. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಯಕ ಸವಿಂರ್ ಜಮಿೋನ್ಕ ಹ ಿಂದ್ಥರಬೋಕಕ.  

2.  ಖ್ನಸಗಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಾ ನಿಮನಾಣಕೆು RBI ಅನ್ಕಮೋದ್ಥರ್ Online Banking ಸ್ೌಲಭಯವನ್ಕನಹ ಿಂದ್ಥರಕವ ಬ್ನಯಿಂಕ್ರನಿಿಂದ ಸ್ನಲ ಪ್ಡೆಯಕವುದಕ    

ಕಡ್ನಡಯವನಗಿರಕರ್ುರ್. 

3. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಕ ಮದಲ್ಲಗೆ ಸವಿಂರ್ ಖಚಿಾನ್ಲ್ಲಾ ಸವಲರ್ಕುಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಷ್ನಾನಿಸಬೋಕಕ. ನ್ಿಂರ್ರ ಖಚಿಾನ್ ವೆ ೋವರ್ ಗಳೆ ಿಂದ್ಥಗೆ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ 

ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಾಸಬೋಕಕ. 

4. ಮದಲಕ ಬಿಂದವರಗೆ ರ್ಜೋಷಾತ ಅನ್ಕಸ್ನರ ನಿಯಮ ಪ್ರರ್ನರ ಸ್ೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ನಗಕವುದಕ. 

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :   1. ಅಣಬ ಉತ್ನಾದರ್ನ ಘ್ಟಕ/ ಸ್ನಾನ್ ಉತ್ನಾದರ್ನ ಘ್ಟಕ/ ಅಣಬಗೆ ಗೆ ಬಬರ ರ್ಯನರರ್ನ ಘ್ಟಕ ಸ್ನಿಪಿಸಲಕ ಅಗರ್ಯವಿರಕವ ಮ ಲಭ ರ್  

ಸ್ೌಕಯಾಗಳ ನಿಮನಾಣ ಹನಗ  ಯಿಂತ ರೋಪ್ಕರಣಗಳ ಖರೋದ್ಥ ಬ್ನಬಕುಗಳಿಗೆ ಮನರ್ರವೆೋ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೆ ಳಕುವುದಕ.  

2. ಅಣಬ ಉತ್ನಾದರ್ನ ಘ್ಟಕ/ ಸ್ನಾನ್ ಉತ್ನಾದರ್ನ ಘ್ಟಕ/ ಅಣಬಗೆ ಗೆ ಬಬರ ರ್ಯನರರ್ನ ಘ್ಟಕದ ಆವರ್ಾಕ ವೆಚಿ ಹನಗ  ಸಿಬಬಿಂದ್ಥ ಮರ್ಕು 

ಸ್ನದ್ಥಲ್ನವರಕ ವೆಚಿವನ್ಕನ ಭರಸಲಕ ಅವರ್ನಶವಿರಕವುದ್ಥಲಾ 

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ ವಿರ್ರಣೆ   : 1.ಅಣಬ ಉತ್ನಾದರ್ನ ಘ್ಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಶೋ.40ರಷಕಟ ಗರಷಟ 8.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳ ಸಹನಯಧನ್ 

                                                       2. ಸ್ನಾನ್ ಉತ್ನಾದರ್ನ ಘ್ಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಶೋ.40ರಷಕಟ ಗರಷಟ 6.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳ ಸಹನಯಧನ್ 

                                                       3. ಅಣಬಗೆ ಗೆ ಬಬರ ರ್ಯನರರ್ನ ಘ್ಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಶೋ.40ರಷಕಟ ಗರಷಟ 8.00 ಲಕ್ಷ್ಗಳ ಸಹನಯಧನ್ 

o) ಮನನ್ವ ಸಿಂಪ್ನ್ ಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಥಿ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ   : ಮನನ್ವ ಸಿಂಪ್ನ್ ಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಥಾ ರ್ನಯಾಕರಮ  

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ   : 2020-21 

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ರ್ರಬೋತಿ ಹನಗ  ಪ್ರವನಸದ ಮ ಲಕ ಇಲ್ನಖ್ನ ಅಧಿರ್ನರಗಳಿಗೆ ಹನಗ  ರೆೈರ್ರಗೆ ತ ೋಟಗನರಕೆಯಲ್ನಾದ ಹ ಸ ಬಳವಣಿಗೆ ಹನಗ  ರ್ಿಂರ್ರಜ್ಞನನ್ದ  
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ಬಗೆೆ ಅರವು ಮ ಡಿಸಿ ರ್ಿಂರ್ರಜ್ಞನನ್ ಹನಗ  ರ್ೌಶಲಯತ ಹಚಿಿಸಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರಕ ರ್ಮಮ ಕ್ಷೋರ್ರದಲ್ಲಾ ಹ ಸ ರ್ಿಂರ್ರಜ್ಞನನ್ ಅಳವಡಿಸಲಕ  

ಪ ರೋತ್ನ್ಹಿಸಕವುದಕ.  

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : 100 ರೆೈರ್ರಗೆ ರ್ರಬೋತಿ/ಪ್ರವನಸ ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .1.00 ಲಕ್ಷ್       

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ರೆೈರ್ರನಗಿರಬೋಕಕ.  

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ  : ಒಬಬ ರೆೈರ್ರಗೆ ಒಿಂದಕ ದ್ಥನ್ದ ರ್ರಬೋತಿಗೆ ರ .300/-ರಿಂತ 5 ದ್ಥನ್ಗಳ ರ್ರಬೋತಿಗೆ ರ .1500/- ಹನಗ  ಹ ರನಜಯ ಪ್ರವನಸಕೆು ರ .2500/- 

ರಿಂತ ವೆಚಿ ಭರಸಲ್ನಗಕವುದಕ. ರ್ರಬೋತಿಗಳನ್ಕನ ಇಲ್ನಖೆಯ ಸಿಂಘ್ ಸಿಂಸ್ಿಗಳ ಮ ಲಕ ನ್ಡೆಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

p) ಕೆ ಯಾೋರ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಮನರಕಕಟ್ಟಟ 

1) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಹಸರಕ   : ಕೆ ಯಾೋರ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಮನರಕಕಟ್ಟಟ 

2) ಯೋಜನೆಯ ವಷಾ   : 2020-21 

3) ರ್ನಯಾಕರಮದ ಉರ್ಾೋಶ    : ಕೆ ಯಾೋರ್ುರ ನ್ಷಟವನ್ಕನ ಕಡಿಮ ಮನಡಕವುದಕ ಹನಗ  ಮನರಕಕಟ್ಟಟಗಳ ಸ್ನಿಪ್ನೆಗೆ ಹನಗ  ಮ ಲಭ ರ್ ಸ್ೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಥಿಗೆ  

ಪ ರೋತ್ನ್ಹಿಸಕವುದಕ ರೆೈರ್ರಗೆ ಮನರಕಕಟ್ಟಟ ಕಲ್ಲಾಸಕವುದಕ.  

4) ಭೌತಿಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ : 1. ಪನಯಕ್ಟ ಹೌಸ್ ನಿಮನಾಣಕೆು ಸಹನಯಧನ್ ಭೌತಿಕ ಗಕರ 2 ಸಿಂಖೆಯ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .4.00 ಲಕ್ಷ್ 

2. ಶಿೋರ್ಲ್ಲೋಕೃರ್ ವನಹನ್: ಅನ್ಕದ್ನನ್ ನಿಗದ್ಥಯನಗಿರಕವುದ್ಥಲಾ. 

3. ಸಿಂಸುರಣನ ಘ್ಟಕ: ಅನ್ಕದ್ನನ್ ನಿಗದ್ಥಯನಗಿರಕವುದ್ಥಲಾ. 

4. ಕೆೈಗನಡಿಗೆ ಸಹನಯಧನ್: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 10 ಸಿಂಖೆಯ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .1.50 ಲಕ್ಷ್ 

5. ಸ್ ೋಲ್ನರ್ ಪನಲ್ಲಟ್ಟನ್ಲ್ ಡೆರೈಯರ್ ಸಹನಯಧನ್: ಭೌತಿಕ ಗಕರ 2 ಘ್ಟಕ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಗಕರ ರ .5.60ಲಕ್ಷ್ 

5) ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಹಾತ   : ರೆೈರ್ರಕ/ಸಿಂಘ್-ಸಿಂಸ್ಿಗಳಕ/ಉದ್ಥಾಮದ್ನರರಕ   

6) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ಮನನ್ದಿಂಡಗಳಕ  :  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಹನಯಧನ್ದ ಅಜಿಾಯನ್ಕನ ಪ್ರಶಿೋಲ್ಲಸಕವನಗ ತ ೋಟಗನರಕೆ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯವು ನಿೋಡಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಲ್ಲಾನ್  

ಮನನ್ದಿಂಡಗಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಸರಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

7) ಅನ್ಕದ್ನನ್ದ ವಿರ್ರಣೆ  : ಶೋ.40 ರಿಂದ 50 ರವರೆಗೆ ಸಹನಯಧನ್ವನ್ಕನ ರೆೈರ್ರ ಖ್ನತಗೆ ಪನವತಿಸಲ್ನಗಕವುದಕ. ರೆೈರ್ರಕ ಸದರ ಘ್ಟಕ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಕೆು ಬ್ನಯಿಂಕ್ಟ ಸ್ನಲ  

ಪ್ಡೆದ್ಥದಾಲ್ಲಾ ಸ್ನಲದ ಖ್ನತಗೆ ಸಹನಯಧನ್ ಪನವತಿಸಲ್ನಗಕವುದಕ.  

 

ಮೋಲುಿಂಡ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಫಲ್ನನ್ಕಭವ ಪ್ಡೆದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನ್ಕನ ತ್ನಲ ಕಕ ಕಛೋರಯಲ್ಲಾ ಕೆ ರೋಢೋಕರಸಲ್ನಗಿರಕರ್ುರ್. 
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4(ಬಿ) XIII: ಇಲ್ನಖೆಯಿಂದ ಅಥ ೋರೆೈಸ್ೋಷನ್ ಮಿಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪ್ರವನನ್ಗಿ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮರ್ಕು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲರ್ಕುಗಳನ್ಕನ ಪ್ಡೆಯಲ್ನದ ರೆಸಿಪಿಯಿಂಟ್ ಗಳ ವಿವರಗಳಕ: 

ಈ ಕಛೋರಯಲ್ಲಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

4(ಬಿ) XIV: ಕಕಗಿೆಸಲ್ನದ ಎಲ್ಲರ್ನರನಿಕ್ಟ ಮನದರಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರಕವ ಮನಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕಕವಿಕೆ ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟಕಟಕೆ ಿಂಡಿರಕವಿಕೆ 

 ಕ್ರರಯನ ಯೋಜನೆಗಳಕ 

 ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ಥಗಳಕ 

 ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

4(ಬಿ) XV: ಮನಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಗೆ ಲಭಯವಿರಕವ ಅವರ್ನಶಗಳ ವಿವರಗಳಕ ಗರಿಂಥನಲಯ ಅಥವನ ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ಕನ ಒಿಂಗೆ ಿಂಡಕ, ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗರ್ನುಗಿ 

ತರೆದ್ಥದ್ನಾರೆ 

ಕಛೋರ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಾ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಕ ಅಧಿರ್ನರ/ರ್ೌಕರರಿಂದ ಮನಹಿತಿಗಳನ್ಕನ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಮಕಕು ಅವರ್ನಶವಿರಕರ್ುರ್.  

4(ಬಿ) XVI: ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಯ ಹಸರಕ ಪ್ದರ್ನಮ ಮರ್ಕು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳಕ  

ಶಿರೋಮತಿ ಅಚಾರ್ನ 

ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೋರ ಸಹನಯಕರಕ  

ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರ 

ಜಿಲ್ನಾಪ್ಿಂಚನಯತ್, ಮಿಂಗಳ ರಕ 

ದ ರವನಣಿ: 0824-2423628  

ಸಹನಯಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರ 

ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ ೋಧ ಪಿ.ಎಸ್.  

ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕರಕ  

ತ ೋಟಗನರಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರ 

ಜಿಲ್ನಾ ಪ್ಿಂಚನಯತ್, ಮಿಂಗಳ ರಕ 

ದ ರವನಣಿ: 0824-2423628  

 

4(ಬಿ) XVII: ನಿಗದ್ಥಪ್ಡಿಸಲ್ನದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ 

ಯನವುದ  ಇರಕವುದ್ಥಲಾ
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