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2020-21ನೇ  ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ  ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ , 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ 4(1)ಎ ಮತ್ಕು 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿ 

ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ 

 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ಕ್ಚೇರಿಯಂದ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ಜಿ.ಪಂ),ಬೈಲಹ ಂಗಲ  ರವರ 

ಕ್ಚೇರಿಗೆ ಇರಕವ ದ ರ: 45 ಕಿ.ಮೇ. 

1. ಬೈಲಹ ಂಗಲ ತಾಲ ಕಿನ ಪೂವೇ ದಿಕಿುನಲಿಿ ಸವದತಿು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿುನಲಿಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ ಕ್ಕ,ಪಶ್ಚಿಮಕೆು ಬಳಗಾವಿ  

ತಾಲ ಕ್ಕ  ಉತ್ುರಕೆು ಗೆ ೇಕಾಕ್ ತಾಲ ಕ್ಕಗಳಕ ಇರಕತ್ುವೆ.   

2. ಬೈಲಹ ಂಗಲ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಟಕು ಮ ರಕ  ಹ ೇಬಳಿಗಳಿದಕು ಅವುಗಳಂದರೆ ಬೈಲಹ ಂಗಲ,ಕಿತ್ ುರ ಮತ್ಕು ನೇಸರಗಿ ಈ 

ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಟಕು  129 ಗಾಾಮಗಳಿದಕು, 52ಗಾಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನಕು  ಒಳಗೆ ಂಡಿರಕತ್ುವೆ. 

3. ಮಣಕು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಲಪ ಆಳದ ಮಣಕು  (ಗರಸಕ/ ಕ್ಟಕ್ಕ) ಕ್ ಡಿದಕು, ಕೆಲವು ಕ್ಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಪುಪ,40%,  ಕೆಂಪು 

ಮಶ್ಚಾತ್ ಎರೆ ಭ ಮ 50% ರಷ್ಟುರ್. ಭ ಮಯಲಿಿ  ಜಿಂಕ್,ಬ ರಾನ, ಫೇರೆಸ್ ಅಂಶವು ಕೆ ರತ ಇರಕತ್ುರ್.  

4. ಬೈಲಹ ಂಗಲ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಹಚಾಿಗಿ ಹಣ್ಣುನ ಬಳಗಳಾದ ಬಾಳ, ಮಾವು, ಚಿಕ್ಕು,ಕ್ಲಿಂಗಡಿ  ಬಳಗಳಾದ  ತ್ರಕಾರಿ ಬಳಗಳಾದ 

ಕಾಯಬಿಜ, ಕಾಲಿಪ್ಾಿವರ್, ಈರಕಳಿ ,ಿ ಬದನ, ಟ ಮೆಟ ೇ, ಗಜಜರಿ,ರ್ ಣ್ಣು ಮೆನಸಿನಕಾಯ, ಮೆನಸಿನಕಾಯ, ಮಕಲಂಗಿ,ವಠಾಣ್ಣ, 

ಆಳ ಗಡೆೆ, ಬೇಂಡಿಕಾಯ, ಚವಳಿ,ಹಿರಿಕಾಯ,ಪ್ಾಲಕ್, ಸವತಕಾಯ,  ಹಾಗ  ಮಸಾಲೆ ಬಳಗಳಾದ ಬಳ ಿಳಿ  ಿಮತ್ಕು ಕೆ ತ್ಂಬರಿ 

ಬಳಯನಕು ಹಚಾಿಗಿ   ಬಳಯಲಾಗಕತ್ುರ್.  

5. ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ತಿಗಡಿ ಗಾಾಮದ ಹರಿನಾಲಾ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ , ಹ ೇಳಿ  ಪೈಪಲೆೈನ ಮತ್ಕು ಬ ೇರವೆಲ್ಗಳ ಮಕಖಾಂತ್ರ 

ನಿೇರಾವರಿ ಸೌಲಭಯಗಳನಕು ಹ ಂದಿರಕತ್ುವೆ. 

6. ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಿಯ ಬೈಲಹ ಂಗಲ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಬಾಳ, ಮಾವು ಮತ್ಕು ತ್ರಕಾರಿ ಯನಕು ಅತಿೇ ಹಚಿಿನ ಪಾರ್ೇಶದಲಿಿ 

ಬಳಯಕತಿುದಕು ಇಲಾಖೆಯಂದ ನಿೇಡಕವ ಸಹಾಯಧ್ನದಿಂದ ರೆೈತ್ರಕ ಬಾಳ, ಮಾವು ಮತ್ಕು ತ್ರಕಾರಿ ಯನಕು ಬಳಯಕವಲಿಿ 

ಹಚಿಿನ ಆಸಕಿು ತ ೇರಿಸಕತಿುದ್ಾುರೆ. ಅದಲಿರ್ೇ  ತಾಲ ಕಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿಿ ನಿರಾವರಿ ಇರಕವದರಿಂದ ಬಾಳ ಬಳ 

ಬಳಯಕತಿುದಕು ರಾಜಯದ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯ ಉತಾಪದನಯಲಿಿ ಪಾಮಕಖ  ಪ್ಾತ್ಾ ವಹಿಸಿರ್. 
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ತಾಲೂಕಿನ ಮುಖ್ಯ  ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು 
ಬೆಳೆ ತಳಿ 

ಬಾಳೆ ಜಿ-9 

ಮಾವು ಆಲ್ಫಾ ನಸೋ, ಮಲಿ್ಲಕಾ,ರಸಪೂರಿ, ಪೈರಿ, ತೋತಾಪೂರಿ 

ಚಿಕ್ಕು  ಕಿ್ರಕೇಟ್ ಬಾಲ್, ಡಿಎಸ್ಎಚ್-1, ಡಿಎಸ್ಎಚ್-2 ಮತ್ತು  ಕಾಲ್ಲಪತ್ತು  

ಪಪ್ಪಾ ಯ ಥೈವಾನ್ ತಳಿಗಳು 
 

ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ್ಲರುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲೆ್ಲ  ಬೆಳೆಯಲಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು  ಮಾಹಿತಿ ಈ 

ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 
ಕ್ರ .ಸಂ ಬೆಳೆಗಳು ವಿಸ್ತ ೋರ್ಣ (ಹೆ) ಉತಪ ನ (ಟನ್) ಮೌಲಯ  (ರೂ. ಲಕ್ಷ) 

1 ಹಣಿ್ಣ ನ ಬೆಳೆಗಳು 1350.68 25600.44 5980.82 

2 ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು 3300.75 70800.34 17123.35 

3 ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು 99.67 289.38 221.644 

4 ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳು 273.54 1994.68 3784.68 

5 ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು 79.61 765.1 863.28 

 ಒಟ್ಟು  5104.25 99449.94 27973.77 

 

ಹೋಬಳಿವಾರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

ಕ್ಾ.ಸಂ ತಾಲ ಿಕ್ಕ ವಿಸಿುೇಣೇ (ಹ) ಉತ್ಪನು (ಟನ್) ಮೌಲಯ (ರ .ಲಕ್ಷ) 

1 ಬೈಲಹ ಂಗಲ್ 1728.2 34069 9935 
2 ಕಿತ್ ುರ 1888 37362 9851 
3 ನೇಸರಗಿ 1450.8 27888 8067 

 

ತಾಲೂಕಿನಲೆ್ಲರುವ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇ ತರ  / ಸಸಾಯ ಗಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ  

ಕ್ಾ. 

ಸಂ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾ  

ಮತ್ಕು  ವಿಳಾಸ 

ಒಟಕು 

ವಿಸಿುೇಣೇ 

ಅಭಿವೃದಿಿಪ

ಡಿಸಿದ 

ವಿಸಿುೇಣೇ 

(ಹ) 

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿ

ಸಬೇಕಾಗಿರಕವ 

ವಿಸಿುೇಣೇ (ಹ) 

ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕ್ಯೇಗಳಕ 

1 
ಕಿತ್ ುರ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾ  
7.20 7.00 0.20 

ಕೆ ಳವೆ ಬಾವಿ -2 ಒಂದಕ ( 1 ಕೆ ಳವೆ ಭಾವಿ ಗೆ ನಿೇರಕ 

ಇರಕವದಿಲಾಿ), 1/2 ಊP ಮೇಟಾರ 1 , ಶೆಡ್ 

ನಟು 1, ತ್ಂತಿ ಬೇಲಿ, ಪ್ಾಲಿ ಹೌಸ್ 2,ಹಳ 

ಪೈಪಲೆೈನ್  500 ಮಟರ್ ,  ನಿೇರಕ ಸಂಗಾಹಣಾ 

ಟಾಯಂಕ್, ಒಂದಕ ಸೆ ುೇರ ರ ಮ್  , 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ರಾಜಯ 

ವಲಯ ) ರವರ ಅಧಿನದಲಿಿ ಇರಕತ್ುರ್. 
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಣಶಕ್ರು,(ಜಿ.ಪಂ), ಬೈಲಹೊಂಗಲ  

ಕಾರ್ಯಣಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ವಿವರಗಳು. 

  
 

 

 

 

1. ಬೈಲಹ ಂಗಲ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಟಕು 3 ಹ ೇಬಳಿಗಳಿದಕು, 1 ತಾಂತಿಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

(ತಾಂತಿಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್) ಯವರಕಹಾಗ 3 ರೆೈತ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದಾಗಳಿಗೆ 3 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಕಾಯೇ 

ನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕತಾುರೆ.ಈ ಎಲಿ ಹ ೇಬಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕಖಯಸಥರಾಗಿರಕತಾುರೆ. ಈ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ 

ಒಂದಕ  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾ ಇದಕು (ರಾಜಯ ವಲಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಿ) ಇರಕತ್ುರ್. ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಟಕು ಒಬಬರಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ  ಕಿತ್ ುರ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾದಲಿಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕತಾುರೆ.  

2. ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುದಕು ಮತ್ಕು ತ ೇಟಗಾರಹಕರ್ುಖಾಲಿ ಇರಕತ್ುರ್ 

 

4(ಬಿ)(I): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರ ಕ್ಚೇರಿಯ ಕಾಯೇಗಳಕ ಮತ್ಕು ಕ್ತ್ೇವಯಗಳಕ ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡಂತ ಇರಕತ್ುವೆ. 

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯೇಗಳಕ:  

1. ತಾಲ ಕಿನ ಇಲಾಖೆಯಕ ಕೆೇಂದಾ ಕ್ಚೇರಿಯಾಗಿದಕು, ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ಕು ಅಬಿsವೃದಿಿ 

ಕಾಯೇಗಳನಕು ಅನಕಷ್ಾುನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

2. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನಕಷ್ಾುನಗೆ ಳಿಸಲಾಗಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳನಕು ಹ ೇಬಳಿವಾರಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ 

ಸಮಪೇಕ್ವಾಗಿ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

3. ಅಧಿೇನ ಕ್ಚೇರಿಗಳಕ/ರೆೈತ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದಾಗಳಕ ಸಮಪೇಕ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಲಕ ಅವಶಯಕ್ವಿರಕವ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

4. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾವನಕು ಅಬಿsವೃದಿಿಪಡಿಸಲಕ ಅವಶಯವಿರಕವ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ,(ಜಿ.ಪಂ), ಬೈಲಹ ಂಗಲ

ತಾಂತಿಾಕ್ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ

/ ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿ

ಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ

ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅದಿಕಾರಿ 

ಬೈಲಹ ಂಗಲ 

(ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ)

ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅದಿsಕಾರಿ

ಕಿತ್ ುರಕ

(ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ) 

ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅದಿsಕಾರಿ 

ನೇಸರಗಿ 

(ರೆೈ.ಸಂ.ಕ ೇ) 

ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ

ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ 

ತ ೇಟಗಾರ 
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5. ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನ ಮತ್ಕು ಪಾಗತಿಯ ಪರಿಶ್ಚೇಲನ ಮಾಡಿ ತಾಲ ಕಿನ ಕೆ ಾೇಡಿಕ್ೃತ್ ಪಾಗತಿ 

ವರದಿಯನಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಜಿಲಾಿ ಮಟುಕೆು ಸಲಿಿಸಕವುದಕ. 

6. ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದ ಪಾಗತಿ ಪರಿಶ್ಚೇಲನಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಕವುದಕ. 

7. ಪಾಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೇಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿಿ ಆಗಿರಕವ ಹಾನಿಯ ಅಂದ್ಾಜನಕು ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಿ ಪಾಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೇಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧ್ನಕೆು ಕ್ಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶ್ಚಪ್ಾರಸಕು ಮಾಡಕವುದಕ. 

 

ವಿಸುರಣ್ಣ ಮತ್ಕು ತ್ರಬೇತಿ 
 

1. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹಾಗ  ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

2. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಬೇಸಾಯ, ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಕೆ ಯಕಿ, ಸಂಸುರಣ್ಣ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

3. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಸಾವಯವ ಕ್ೃಷ್ಟ, ರ್ಜೇನಕ ಕ್ೃಷ್ಟ ಮಕಂತಾದ ಅವಶಯಕ್ ಹ ಸ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳನಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ, ವಿಚಾರ 

ಸಂಕಿೇಣೇ, ಕಾಯಾೇಗಾರ ಮಕಂತಾದವುಗಳನಕು ಏಪೇಡಿಸಕವ ಮ ಲಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

4. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲಾಗಕತಿುರಕವ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೇಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲಕಪುವಂತ 

ಮಾಡಕವುದಕ. 

5. ರೆೈತ್ರ ಮಕ್ುಳಿಗೆ, ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹಾಗ  ರೆೈತ್ ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

6. ರೆೈತ್ರನಕು ರಾಜಯ ಮತ್ಕು ಹ ರ ರಾಜಯಗಳ ಉತ್ುಮ ತ ೇಟ, ಸಂಶೆ ೇಧ್ನಾ ಕೆೇಂದಾಗಳಿಗೆ ಪಾವಾಸ  ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೆೈತ್ರ ಜ್ಞಾನ 

ವಧ್ೇನಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸಕವುದಕ. 

 

ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ: 

1. ತಾಲ ಕಿನ ವಾತಾವರಣಕೆು ಸ ಕ್ುವಾದ ತ್ಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ  ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ. 

2. ಆಯಾ ಪಾರ್ೇಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕ್ುವಾದ ಬಳಗಳನಕು ಮತ್ಕು ತ್ಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಯೇಗಯ ಫಲಾನಕಭವಿಗಳಿಂದ ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ 

ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ. 

3. ಹಣಕು, ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ ಬಳಗಳಕ, ತ ೇಟದ ಬಳಗಳಕ, ಸಾಂಬಾರಕ ಬಳಗಳಕ,ಬಳಗಳ ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣಗೆ ಯೇಗಯವಾದ 

ಪರಿಸರವನಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಅಲಿಿನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸದರಿ ಬಳಗಳ ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣಗೆ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಹ ಸ ಬಳಗಳಕ, ತ್ಳಿಗಳನಕು ಪರಿಚಯಸಕವುದಕ. 
 

ಸಮಗಾ ಪೂೇಷಕಾಂಶ ಹಾಗ  ಸಮಗಾ ಪ್ತೇಡೆ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

1. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರಕವ ಪೂೇಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮಾಡಲಕ ಬೇಕಾದ ರ್ಜೈವಿಕ್ ಗೆ ಬಬರಗಳನಕು ರಿಯಾಯತಿ 

ದರದಲಿಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕವ ವಯವಸೆಥ ಮಾಡಕವುದಕ. 

2. ಮಣ್ಣುನ ರಸಸಾರ ನಿವೇಹಣ್ಣಗೆ ಅವಶಯವಾದ ಸಕಣು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲಕ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಹಸಿರೆಲೆ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವನಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮನದಟಕು ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ್ ಪದಿತಿಯಲಿಿ ರೆ ೇಗ ಮತ್ಕು ಕಿೇಟಗಳ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಪದಿತಿಗೆ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

5. ಬ ೇಡೆ ೇೇ ಮಶಾಣ, ರ್ಜೈವಿಕ್ ಕಿೇಟನಾಶಕ್ಗಳಕ, ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ.. 

 

ಸಾವಯವ ಕ್ೃಷ್ಟ 
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1.  ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಲಭಯವಿರಕವ ಕ್ೃಷ್ಟ ತಾಯಜಯ ವಸಕುಗಳನಕು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಕ ಅತಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಖಚಿೇನಲಿಿ ಎರೆಹಕಳಕ ಗೆ ಬಬರ, 

ಬಯೇಡೆೈರ್ಜಸುರ್ಗಳನಕು ನಿಮೇಸಲಕ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

ಕೆ ಯಿೇತ್ುರ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

2. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳಾದ ಹಣಕು, ತ್ರಕಾರಿ, ತ ೇಟದ ಬಳಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕಗಂಧ್ ದಾವಯ ಬಳಗಳ 

ಕೆ ಯಿೇತ್ುರ ನಿವೇಹಣ್ಣಗೆ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಅವಶಯಕ್ತಗೆ ತ್ಕ್ುಂತ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಪೂಾೇತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಶ್ಚೇಥಲ ಗೃಹ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಪೂಾೇತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

 

ಇತ್ರೆ ಕಾಯೇಗಳಕ 

1. ತಾಲ ಕಿನ  ವಿವಿಧ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಮತ್ಕು ಮಾನಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ, ಮತಿುತ್ರ ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ 

ಸ ಚಿಸಕವ ವಿಶೆೇಷ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಜನಸಪಂದನ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೇಜನಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ ಹಾಗ  ಗಾಾಮ ಸಭೆಗಳಲಿಿ 

ನ ೇಡಲ್ ಅದಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

3. ಪಾಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೇಪ ಮಕಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲಿಿ ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೇಶದ ಮೆೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಸ ಚಿಸಲಾಗಕವ ಇನಿುತ್ರೆ ವಿಶೆೇಷ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

4(ಬಿ)(II): ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರಕಗಳಕ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕು ಕ್ತ್ೇವಯಗಳಕ   

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

(ಜಿ.ಪಂ),     ಬೈಲಹ ಂಗಲ 

ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಏಜನಿು ಯೇಜನ,ರಾಜಯವಲಯದ 

ಯೇಜನಗಳಕ,ತಾಲ ಕ್ಕ ಮಟುದ ಯೇಜನಗಳನಕು ನಿಗದಿತ್ ಗಕರಿಯಂತ 

ಕಾಲಮತಿಯಳಗಾಗಿ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಕಿವಂತ ಕ್ಾಮವಹಿಸಕವದಕ, ಕ್ಡತ್ಗಳ ಪರಿಶ್ಚೇಲನ, 

ಮೆೇಲಕಸಕುವಾರಿ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ. ಮತ್ಕು ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ 

ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ 

2 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ತಾಂತಿಾಕ್ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ) 

ತಾಂತಿಾಕ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಡತ್ಗಳನಕು ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಕವುದಕ ತಾಲ ಕ್ಕಮಟುದಿಂದ ಪಾಗತಿ 

ವರದಿಗಳನಕು ತ್ಯಾರಿಸಕವದಕ. ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಕಖಾಂತ್ರ ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಗಮನಕೆು ತ್ರಕವುದಕ.ಅನಕಮೇದಿತ್ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಂiÀರ್iಕ್ಾಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಉಳಿದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವದಕ.ತಾಲ ಕಿನ ಬಿತ್ುನಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ಾದ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೇಡಕವದಕ.ತಂಗಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾದ  ಪಾಗತಿ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಕವದಕ. ವಿವಿಧ್ ಸಭೆ 

ನಡವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನಕಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ, ಸಹಾಯಧ್ನದ ಅಜಿೇಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರಾತಿ 

ನಿೇಡಕವುದಕ ,ತಾಲ ಕಿನ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ ಮಾಹವಾರಕ ಪಾಗತಿ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಕವದಕ 

ಮತ್ಕು ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

3 ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಕಾಯಾೇಲಯದ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದವರ ಸಂಬಳದ ಬಿಲಕಿ ತ್ಯಾರಿಸಕವದಕ, ನಗದಕ ಪುಸುಕ್ 

ನಿವೇಹಣ್ಣ,ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್,ರಾಜಯವಲಯ ಹಾಗ  ತಾಲ ಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಗಳ 

ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮತ್ಕು ಮರಕ ಹಂಚಿಕೆ. ಸಾದಿಲಾವರಕ ಬಿಲಕಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಿ ಮೆೇಲಕರಕಜಕವಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸಕವದಕ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಮತ್ಕು ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಿಯ ನಿಯಮಗಳನವಯ 

ಲೆಕ್ುಶಾಖೆಯನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ, ಹಾಗ  ವಾಷ್ಟೇಕ್ ಸಾಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ 

ಆಯವಯಯ ಅಂದ್ಾಜಿನ ಅನಕಬಂಧ್-ಬಿ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದಿ. 
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4 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಕ್ಛೇರಿ ಕೆೇಲಸ, ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾದ ಕಾಯೇಗಳನಕು ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದಲಿಿ 

ಪೂಣೇಗೆ ೇಳಿಸಕವದಕ, ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನಕು 

ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

5 ತ ೇಟಗಾರ: ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ, 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾದಲಿಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ,ಕ್ಳ ತಗೆಯಕವದಕ,ತ ೇಟವನಕು 

ಸವಚಿವಾಗಿಡಕವದಕ ಹಾಗ  ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನಕು 

ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

4(ಬಿ) III :- ನಿನೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಿವಂತ್ಹ ಪಾಸಾುವನಗಳಲಿಿ ಪ್ಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಾ, ಮೆೇಲಿವಚಾರಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಗಳ ಮತ್ಕು  

ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಸೆೇರಿದಂತ :  

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್   

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

ಜಿ.ಪಂ, ಬೈಲಹ ಂಗಲ 

ಪಾಸಾುವನಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಿವ ಕ್ಾಮದ ಬಗೆೆ ತಿೇಮಾೇನಿಸಕವುದಕ. ನಮಮ ಹಕರ್ುಗೆ 

ನಿೇಡಿದ ಅದಿಕಾರ ವಾಯಪ್ತುಯಳಗೆ ಅನಕಮೇದಿಸಿ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. ಅಗತ್ಯ 

ಸಂದಭೇದಲಿಿ ಮೆೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಚಪ್ಾರಸಕು ಮಾಡಕವುದಕ. 

2 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ತಾಂತಿಾಕ್ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ) 

ತಾಂತಿಾಕ್ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧ್ಪಟು ಕ್ಡತ್ಗಳನಕು ವಿಷಯವಾರಕ ವಿಂಗಡಿಸಕವದಕ. ಪಾಗತಿ 

ವರದಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಕವದಕ ಮತ್ಕು ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಕಖಾಂತ್ರ ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಅನಕಮೇದನ ಪಡೆದಕ ಕ್ಳಿಸಕವದಕ. ಜಿ.ಪಂ. ಮತ್ಕು ಇಲಾಖಾ ಮಕಖಯಸಥರಿಂದ ಬರಕವ ತಾಂತಿಾಕ್ 

ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸ ಕ್ುವಾಗಿ ಉತ್ುರಿಸಕವದಕ. ಸಹಾಯಧ್ನದ ಕ್ಡತ್ಗಳನಕು ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಿ 

ಅನಕಮೇದನಗೆ ಮಂಡಿಸಕವದಕ. ಅನಕಮೇದನಯಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಯೇಕ್ಾಮಗಳ ಪಾಕಾರ 

ಯೇಜನಯ ಅನಕಷ್ಾುನದ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಮಾಗೇದಶೇನದ ಮ ಲಕ್ ಹ ೇಬಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ತಿಳಕವಳಿಕೆ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

3 ಪಾಥಮ  ದರ್ಜೇ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ. 

ತ್ಮಮ ವಿಭಾಗಕೆು ಬರಕವ ಪತ್ಾಗಳನಕು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಕವದಕ, ಸಂಬಂಧ್ಪಟು ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ಕು 

ಸಕತ ುೇಲೆಗಳ ಪಾಕಾರ ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಿ ಟಿಪಪಣ್ಣಯನಕು ಬರೆದಕ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೇಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡತ್ವನಕು 

ಕ್ಚೇರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯನವಯ ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವದಕ. 

ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ನಿೇಡಕವ ಸ ಚನಗಳನಕು ಕಾಯೇಗತ್ಗೆ ಳಿಸಕವದಕ. 
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4(ಬಿ)IV:- ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳಕ, ಕ್ಟಕುಪ್ಾಡಕಗಳಕ  

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್   

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

ಜಿ.ಪಂ,ಬೈಲಹ ಂಗಲ 

ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಅಬಿsವೃದಿಿ, ವಿಸುರಣ್ಣ 

ಹಾಗ  ಆಡಳಿತ್ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಅಧಿೇನ ಅದಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಮತ್ಕು 

ಶ್ಚೇಘ್ಾವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಲಕ ಕ್ಾಮವಹಿಸಕವುದಕ. ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ ಕ್ಕ ಉಸಕುವಾರಿ ವಹಿಸಕವುದಕ. 

2 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ತಾಂತಿಾಕ್ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ) 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೇೇಶಕ್ರ ಕ್ಚೇರಿಯಂದ ಜಿ.ಪಂ ಹಾಗ  ತಾ.ಪಂ.ಕ್ಚೇರಿಯಂದ ಬರಕವ 

ಅನಕಮೇದಿತ್ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಯೇಕ್ಾಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಹ ೇಬಳಿ ಮಟುದಲಿಿ ಕಾಯೇಗಳನಕು 

ನಿವೇಹಿಸಕವಂತ ಕ್ಾಮವಹಿಸಕವುದಕ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಕ್ಡತ್ಗಳನಕು ರಚಿಸಿ ಅನಕಮೇದನ 

ಪಡೆಯಕವುದಕ. ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧ್ನ ಕ್ಡತ್ಗಳನಕು ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನವಯ ತ್ಯಾರಿಸಿ 

ಇಲಾಖಾ ಮಕಖಯಸಥರ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಚೇರಿಯ ಮಂಜ ರಾತಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಕ್ಡತ್ಗಳನಕು 

ಮಂಡಿಸಕವದಕ. ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ನಿೇಡಕವ ಸ ಚನಗಳನಕು 

ಕಾಯೇಗತ್ಗೆ ಳಿಸಕವದಕ. 

3 ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಂಚಿಕೆಯಾದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಕು ಸಮಪೇಕ್ವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಿ ಕ್ಡತ್ವನಕು 

ರಚಿಸಿ,ಕ್ಚೇರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೇಶ ಕೆ ೇರಿ ಕ್ಡತ್ 

ಮಂಡಿಸಕವದಕ. ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ನಿೇಡಕವ ಸ ಚನಗಳನಕು 

ಕಾಯೇಗತ್ಗೆ ಳಿಸಕವದಕ. 

4 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಸ.ತ ೇ.ಅ ರವರ ಎಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳಲಿಿ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡಕವದಕ.ದ್ಾಸಾುನಕ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

ಮಾಡಕವುದಕ.ಹಾಗ  ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೇಶ ಪ್ಾಲಿಸಕವದಕ. ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಕಾಲ 

ಕಾಲಕೆು ನಿೇಡಕವ ಸ ಚನಗಳನಕು        ಕಾಯೇಗತ್ಗೆ ಳಿಸಕವದಕ. 

5 ತ ೇಟಗಾರರಕ ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನಕು ಅಚಕಿಕ್ಟಾುಗಿ ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ ಮತ್ಕು ಕ್ಡತ್ಗಳ 

ಚಲನವಲನ ವಹಿಯನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ, ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಿದ 

ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೇಶ ಪ್ಾಲಿಸಕವದಕ. 

 

4(ಬಿ) (V): ನೌಕ್ರರಕ ಅವರವರ ಕ್ತ್ೇವಯಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯೇಗಿಸಕವ/ ನಿಯಂತ್ಾಣದಲಿಿಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವ 

ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸ ಚನಗಳಕ/ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳಕ/ದ್ಾಖಲೆಗಳಕ ಮತ್ಕು  ನಿಬಂಧ್ನಗಳಕ   
1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೇಕ್ ಸೆೇವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್) 

2. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೇಕ್ ಸೆೇವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೇೇಕ್ರಣ ನಿಯಂತ್ಾಣ,ಮೆೇಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳಕ) (ಸಿಸಿಎ ರ ಲು.) 

3. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫಸಿ) 

4. ಕ್ಚೇರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (ಹಚ್ಬಿಓಪ್ತ) 

5. ವೃಂದ ಮತ್ಕು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ ಸಿ ಮತ್ಕು ಆರ್ ರ ಲು. 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (ಬರ್ಜಟ್ ಮಾಯನಕವಲ್) 

7. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ್ (ಕೆಎಫಸಿ) 

8. ಸಾದಿಲಾವರಕ ವೆಚಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (ಎಂಸಿಇ) 

9. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೇಕ್ ಸೆೇವಾ ನಡತ ನಿಯಮ(ಕೆಸಿಎಸ್ ಕ್ಂಡಕ್ು ರ ಲು) 

10. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಪ್ಾರದಶೇಕ್ತ ಅಧಿನಿಯಮ- 1999 
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11. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ- 1993 

12. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ- 2005 

13. ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ 

14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ 

15. ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔಷಧಿ ಬಳಗಳ ಮಷನ್ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ 

16. ರಾಜಯ ವಲಯ  ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ  ತಾಲ ಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೇಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ 

17. ರಾಷ್ಟರೇಯ ಗಾಾಮೇಣ ಉರ್ ಯೇಗ ಖಾತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮ 

18. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥೇಕ್ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲಿಗೆೇಷನ್ ಆಫ ಪವಸೇ ಮತ್ಕು ವಿಶೆೇಷ ಡೆಲಿಗೆೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಾವಸ್ೇ 

19. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ, ಸಕತ ುೇಲೆಗಳಕ ಇತಾಯದಿ. 

20. ಇಲಾಖೆಯಂದ ಹ ರಡಿಸಲಾದ ವಿಶೆೇಷ ಆರ್ೇಶಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೇಲೆಗಳಕ 

 

4(ಬಿ) (VI) ಕ್ಡತ್ ಶ್ಚೇಷ್ಟೇಕೆ:- 
PÀç.¸ÀA. PÀqÀvÀzÀ ±ÁSÉ zÁR¯ÉUÀ¼À G¯ÉèÃR 

1) 

ಸಿಬಬಂದಿ ವಿನಿ1 
 
 
 
 

EST 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ಚಸಕು ನಡತ ಮತ್ಕು 

ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ ನಾಯಯಾಲಯದ ಪಾಕ್ರಣ,  ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸಂಬಳ ಬಿಲಕಿ, 

ಆದ್ಾಯ ಮತ್ಕು ಖಚಿೇನ ತ್:ಖೆುಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದಿ.ಆವಕ್ ಮತ್ಕು ಜಾವಕ್ 

ಪುಸುಕ್ ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಲೆೇಖನ ಸಾಮಗಿಾ ಹಾಗ  ದ ರವಾಣ್ಣ ಪುಸುಕ್ಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

ಇತಾಯದಿ. 

2) ಲೆಕ್ುಶಾಖೆ Accounts 

ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ಕು ಕೆೇಂದಾವಲಯ ಯೇಜನಗಳ 

ಲೆಕ್ುಪತ್ಾ ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಸಾದಿಲಾವರಕ ವೆಚಿದ ಬಿಲಕಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸಿ 

ಮೆೇಲಕರಕಜಕವಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವದಕ, ನಗದಕ ಪುಸುಕ್ ನಿವೇಹಣ್ಣ,ಪಾವಾಸ ಭತ್ಯ 

ಬಿಲಕಿಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದಿ. 

3) ಲೆಕ್ು ತ್ಪ್ಾಸಣ್ಣ Audit 
ರಾಜಯವಲಯ ಮತ್ಕು ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ  ಮಹಾಲೆೇಖಪ್ಾಲಕ್ರ ಲೆಕ್ು 

ತ್ಪ್ಾಸಣ್ಣ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನಕಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲಿಿಸಕವದಕ. 

4) ತಾಂತಿಾಕ್ ಶಾಖೆ TA ತಾಂತಿಾಕ್ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ. 

 

4(ಬಿ) (VII):-ಪ್ಾಲಸಿಗಳನಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಕಷ್ಾುನಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಂಬಂಧ್ದಲಿಿಇರಕವ ಏಪ್ಾೇಡಕಗಳಕ 

ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಕಂತಾದವಿವರಗಳಕ.  
 

ಅನವಯಸಕವುದಿಲಿ. 
 

4(ಬಿ) (VIII):- ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನಕು ಪಡೆಯಕವಸಲಕವಾಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವಾ ಅದಕಿುಂತ್ 

ಹಚಾಿಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕವ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲು ,ಬ ೇಡಾು, ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿು ಹಾಗ ಇಂತ್ಹ 
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ಕ್ಮೇಟಿ ಮತ್ಕು ಸಮೇತಿಗಳಕ ನಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮತ್ಕು ನಡವಳಿಗಳನಕುಸಾವೇಜನಿಕ್ರಕ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹಕರ್ೇ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ 

ನಡವಳಿಗಳನಕು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆಮಕಕ್ು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯ್ಕೇ.: 
 

ಅನವಯಸಕವುದಿಲಿ 
4(ಬಿ) (IX):- ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ,(ಜಿ.ಪಂ) ಬೈಲಹ ಂಗಲ ಕಾಯಾೇಲಯದಲಿಿ 

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅದಿಕಾರಿ/ ನೌಕ್ರರ ದ ರವಾಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಪಟಿು 

ಕ್ಾ.ಸಂ ಹಕರ್ು ಹಸರಕ ದ ರವಾಣ್ಣ ಸಂಖೆಯ 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ . 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ(ಜಿ.ಪಂ)ಬೈಲಹ ಂಗಲ (ಪಾಭಾರ)   

ಶ್ಚಾೇ.ನವಿೇನ ಬಡಿಗೆೇರ 08288-295353 

2 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ತಾಂತಿಾಕ್ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ) 

ಶ್ಚಾೇ.ನವಿೇನ ಬಡಿಗೆೇರ 08288-295353 

3 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅದಿಕಾರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. 

ಬೈಲಹ ಂಗಲ (ಪಾಭಾರ) 

ಶ್ಚಾೇ.ಪಾವಿೇಣ ಕ್ಕಲಕ್ಣ್ಣೇ 08288-295353 

4 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅದಿಕಾರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. ಕಿತ್ ುರ ಶ್ಚಾೇ.ಮಡಿವಾಳಸಾವಮ.ರ. ಕ್ಲಮಠ 08288-295353 

5 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. ನೇಸರಗಿ ಶ್ಚಾೇ.ಪಾವಿೇಣ ಕ್ಕಲಕ್ಣ್ಣೇ 08288-295353 

6 ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಶ್ಚಾೇಮತಿ ಉಮಾ ಯಲವಗಿಮಠ 08288-295353 

7 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಬಬಿಜಾನ ಜಂಬಗಿ 08288-295353 

8 ತ ೇಟಗಾರರಕ ಖಾಲಿ ಹಕರ್ು 08288-295353 

 

4(ಬಿ) (X):- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ,(ಜಿ.ಪಂ) ಬೈಲಹ ಂಗಲ  ಕಾಯಾೇಲಯದಲಿಿ 

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅದಿಕಾರಿ/ ನೌಕ್ರರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆೇತ್ನದ ವಿವರಗಳ ಪಟಿು. 

ಕ್ಾ.ಸಂ ಹಕರ್ು ಹಸರಕ ವೆೇತ್ನ ಶೆಾೇಣ್ಣ 

(ರ .ಗಳಲಿಿ) 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ . ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

(ಜಿ.ಪಂ)ಬೈಲಹ ಂಗಲ 

ಶ್ಚಾೇ.ನವಿೇನ ಬಡಿಗೆೇರ  

2 ತಾಂತಿಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಶ್ಚಾೇ.ನವಿೇನ ಬಡಿಗೆೇರ 43100-83900 

3 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. 

ಬೈಲಹ ಂಗಲ(ಪಾಭಾರ) 

ಶ್ಚಾೇ.ಪಾವಿೇಣ ಕ್ಕಲಕ್ಣ್ಣೇ 40900-78200 

4 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. 

ನೇಸರಗಿ 

ಶ್ಚಾೇ.ಪಾವಿೇಣ ಕ್ಕಲಕ್ಣ್ಣೇ 

5 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. 

ಕಿತ್ ುರ 

ಶ್ಚಾೇ.ಮಡಿವಾಳಸಾವಮ.ರ. ಕ್ಲಮಠ 40900-78200 

6 ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಶ್ಚಾೇಮತಿ ಉಮಾ ಯಲವಗಿಮಠ 27650-52650 

7 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಬಬಿಜಾನ ಜಂಬಗಿ 23500-47650 

8 ತ ೇಟಗಾರರಕ ಖಾಲಿ ಹಕರ್ು  
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4(ಬಿ) (XI): DAiÀÄªÀåAiÀÄ «vÀgÀuÉ:C¢sPÁj/¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¨sÀvÉåUÁV 
©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀC£ÀÄzÁ£ÀzÀ«ªÀgÀ. (¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ: 2401-00-001-2-02) 

ಕ್ಾ. 

ಸಂ 

ಕಾಯಾೇಲಯದ ಹಸರಕ ಲೆಕ್ುಶ್ಚೇಷ್ಟೇಕೆ ಮತ್ು 

(ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ) 

1) 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ಜಿ.ಪಂ) 

ಬೈಲಹ ಂಗಲ್ 

2435-(ಯೇಜನೇತ್ರ) 

2401-(ಯೇಜನ). 

2225(ಯೇಜನ) 

2401(ಯೇಜನ)NHM 

134.34 

 

4(ಬಿ) (XII):- ಸಹಾಯಧ್ನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಕವ ಯೇಜನಗಳಕ ಅಂತ್ಹ ಯೇಜನಗಳ ಫಲಾನಕಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ಕು ಮಂಜ ರಾದ 

ಹಣ .ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೇಜನಗಳಕ 

ಕ್ಾ.ಸಂ  ಯೇಜನಯ  ಹಸರಕ 
ವಾಷ್ಟೇಕ್ ಗಕರಿ 

ಆರ್ಥೇಕ್  ಭೌತಿಕ್ 

1 ಎಸ್-02 ಸಾಮಥಾಯವುಳಿ ರಾಜಯಗಳಲಿಿ ಎಣ್ಣು ತಾಳಯ ವಯವಸಾಯ 2401-00-108-2-18 1.16929 24 

2 ಎಸ್-03 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೆೇಂದಾವಲಯ ಯೇಜನ 2401-00-108-2-30 74.827 67.267 

3 ಎಸ್-07 ಇಲಾಖಾ ಪಾಯೇಗ ಶಾಲೆಗಳ ಅಬಿsವೃದಿು   2401-00-119-5-01 0.06 6 

4 ಎಸ್-15 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ರೆ ೇಗ ಮತ್ಕು ಕಿೇಟಗಳ ಸಮಗಾ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಯೇಜನ 2401-00-

119-5-02 

1.25 18.80 

5 ಎಸ್ -09:ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಟುಡಗಳಕ 2401-00-119-6-03 0.0 00 

6 ಎಸ್-11 ವಿಶೆೇಷ ಘ್ಟಕ್ ಯೇಜನ (SಅP) 2401-00-800-2-05 ಚಿ)  ಸಮಗಾ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ 

ಅಬಿsವೃದಿಿ 

  

7 b) ರ್ಜೈವಿಕ್ ಕಿೇಟನಾಶಕ್ ವಿತ್ರಣ್ಣ   

8 ಎಸ್-12 ವಿಸುರಣ್ಣ ಮತ್ಕು ತ್ರಭೆೇತಿ 2401-00-800-2-27   

9 ಎಸ್-13:ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಸಂಸುರಣ್ಣ 2401-00-800-2-28   

10 ಎಸ್-14 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಬಿsವೃದಿಿಗಾಗಿ ಹ ಸ ಅನಕಶೆ ೇಧ್ನಗಳ ಯೇಜನ   

11 ಎಸ್-15 ಹ ಸ ತ್ರಕಾರಿ ತ್ಳಿಗಳನಕು ಪರಿಚಯಸಕವ ಯೇಜನ  2401-00-800--2-33   

12 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಯಾಂತಿಾೇಕ್ರಣ ಯೇಜನ. 2401-11-800-1-53 5.227 17 

13 ಎಸ್-25 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಾಯನವನಗಳಕ:2406-02-112-0-13   

 ಒಟಕು   
 

ಜಿಲಾಿವಲಯ ಯೇಜನಗಳಕ 

ಕ್ಾ.ಸಂ ಯೇಜನಯ  ಹಸರಕ  
ವಾಷ್ಟೇಕ್ ಗಕರಿ 

ಆರ್ಥೇಕ್  ಆರ್ಥೇಕ್  

1 ಡಿ-01 ಕೆೇಂದಾವಲಯ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 3.29 4.23 

2 ಎಸ್-02(ಂಂ) ತಂಗಕ ಬಿೇಜ ಸಂಗಾಹಣ್ಣ ಮತ್ಕು ನಸೇರಿ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಯೇಜನ, ಅ)   
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2009-10 ನಯ ಸಾಲಿನ ತಂಗಕ ಸಸಿಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

3 ಡಿ-03 ಪಾಚಾರ ಮತ್ಕು ಸಾಹಿತ್ಯ 0.30 3 

4 
ಡಿ-04 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾ:ನಸೇರಿಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮತ್ಕು ಮ ಲ ಸೌಕ್ಯೇದ 

ಅಬಿsವೃದಿಿ 
  

5 ಡಿ-05 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಟುಡಗಳಕ 2.00 1 

6 ಡಿ-06 ಶ್ಚೇಥಲ ಗೃಹಗಳ ಸಹಾಯಧ್ನ ಯೇಜನ   

7 ಡಿ-07 ರೆೈತ್ರಿಗಾಗಿ ತ್ರಬೇತಿ 0.9950 25 

8 
ಡಿ-08(ಅ)ಸರಕಾರಿ ಕ್ಚೇರಿ ಮಕಂದಿಡಲಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಕ್ಕಂಡಗಳಕ   

(ಬ) ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧ್   

9 

ಡಿ-12 ವಿಶೆೇಷ ಘ್ಟಕ್ ಯೇಜನ (ರಾಜಯ) 22250-00-101-0-64 ಅ) 2012-

13 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನ  ತ ೇಟಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ 
  

ಆ) 2013-14  ನೇ ಸಾಲಿನ ಹ ಸ ತಂಗಿನ ತ ೇಟಗಳ ನಿಮಾೇಣ   

 ಆ) ಹೈಬಿಾಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೇಜ ವಿತ್ರಣ್ಣ   

10 ಡಿ-15 ವಿಶೆೇಷ ಘ್ಟಕ್ ಯೇಜನ (ಕೆೇಂದಾ)   

11 ಡಿ-10 ಸಾಮಥಾಯವುಳಿ ರಾಜಯಗಳಲಿಿ ಎಣ್ಣು ತಾಳ ವಯವಸಾಯ   

 ಒಟಕು   

 

ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್/ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔಷಧಿ ಬಳಗಳ ಮಷನ್ /ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ/ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಾವಯವ 

ಕ್ೃಷ್ಟ  ಯೇಜನ 

ಕ್ಾ.ಸಂ ಯೇಜನಯ  ಹಸರಕ ವಾಷ್ಟೇಕ್ ಗಕರಿ  
ಆರ್ಥೇಕ್  ಆರ್ಥೇಕ್  

1 ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ 40.1691 85 
2 ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔಷದಿ ಬಳಗಳ ಮಷನ್ - - 
3 ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ 10.97 14 
 ಒಟಕು 51.1391 99 
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ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 

ಕ್ಾ.ಸಂ ಯೇಜನಯ  ಹಸರಕ 
ವಾಷ್ಟೇಕ್ ಗಕರಿ  

ಆರ್ಥೇಕ್  ¨sËwPÀ 
1 ಕೆೇಂದಾ ಪುರಸುೃತ್ ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ 74.827 67.267 
 ಒಟ್ಟು  74.827 67.267 

 

4(ಬಿ)(XII I ):- ಇಲಾಖೆಯಂದ  ಅಥರೆೈರ್ಜೇಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ  ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ  ನಿೇಡಲಾದಮತ್ಕು ಕ್ಡಿಮೆ   

ದರದಲಿಿ  ಸವಲತ್ಕುಗಳನಕು  ಪಡೆಯಲಾದ  ರೆಸಿಪ್ತಯಂಟುಗಳ  ವಿವರಗಳಕ . 

 

4(ಬಿ)(XIV):- ಕ್ಕಗಿೆಸಲಾದ  ಎಲೆಕಾರನಿಕ್  ಮಾದರಿಯಲಿಿ  ಲಭಯವಿರಕವ  ಮಾಹಿತಿಯ  ವಿವರ,ರ್ ರಕ್ಕವಿಕೆ ಅಥವಾ  

ಮಾಹಿತಿ  ಇಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ.: 

 

4(ಬಿ)(XV):- ಮಾಹಿತಿ  ಪಡೆಯಲಕ  ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ  ಲಭಯವಿರಕವ  ಅವಕಾಶಗಳ  ವಿವರಗಳಕ  ಗಾಂಥಾಲಯ   

ಅಥವಾ ಓದಕವ  ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕು  ಒಳಗೆ ಂಡಕ , ಸಾವೇಜನಿಕ್ರ ಉಪಯೇಗಕಾುಗಿ  ತರೆದಿದ್ಾುರೆ.: 

 

ಸಾವೇಜನಿಕ್ರ ಉಪಯೇಗಕೆು ತ ೇಟದ ಬಳಗಳ/ತ್ರಕಾರಿ ಇತಾಯದಿ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಹಾಗ  ನಿರ್ೇೇಶನಾಲಯದಿಂದ  

ಬಂದಂತ್ಹ ಕ್ರಪತ್ಾಗಳನಕು ಸ ಚನಾ ಫಲಕ್ದ ಮೆೇಲೆ ಪಾದಶ್ಚೇಸಲಾಗಿದಕು , ಇಚಿಯಕಳಿ  ರೆೈತ್ರಿಗೆಕ್ರಪತ್ಾ   ಹಾಗ   ಮಕದಿಾತ್  

ಹ ತಿುಗೆಗಳನಕು  ನಿೇಡಲಾಗಕತಿುರ್ . ಉಳಿದಂತ  ಗಾಂಥಾಲಯ  ವಯವಸೆಥ  ಇರಕವದಿಲಿ . 

 

4(ಬಿ)(XVI) ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರಕ, ಪದನಾಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳಕ.  
 

ಶ್ಚಾೇ ನವಿೇನ ಬಡಿಗೆೇರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇಶಕ್ರಕ (ಜಿ.ಪಂ.) 

ಬೈಲಹ ಂಗಲ(ಪಾ) ತಾ//ಬೈಲಹ ಂಗಲ   

ದ ರವಾಣ್ಣ- 08288-233758 

ಶ್ಚಾೇ .ರವಿೇಂದಾ ಹಕಾಟ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ,(ಜಿ.ಪಂ), ಬಳಗಾವಿ. 

ದ ರವಾಣ್ಣ:2407296. 

(ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಪಾಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ). 

 

(ಬಿ)(XVII):- ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ : ಯಾವುದ  ಇಲಿ. 
 
 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ  

(ಜಿ.ಪಂ) ಬೈಲಹ ಂಗಲ್ 


