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ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ  ಮಂಡಿಸಿದೆ  

ವಿಷಯ: ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ 4(1) ಎ ಮತ್ಕು 4(1) ಬಿ ರ ಸನ್ 2020-21 ರ 

ಅನಕಷ್ಾಾನದ ವಿವರಗಳನಕು ವರದಿ ಮಾಡಕವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಕವ ಕಕರಿತ್ಕ. 

***** 

ಮೇಲ್ುಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ 4(1) ಎ ಮತ್ಕು 

4(1) ಬಿ ರ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ (ಜಿ.ಪ್ಂ) ರಾಮದಕಗೇ ರವರ 

ಕಛೇರಿಯ ಅನಕಷ್ಾಾನದ ವಿವರಗಳನಕು ನಿಗದಿತ್ ನಮೂನಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಿಸಿ ತ್ಮಮ ಅವಗಾಹನ ಹಾಗೂ ಮಕಂದಿನ ಸೂಕು 

ಕರಮಕ್ಾುಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 

   

ಮಕಂದಕವರೆದಕ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಕ ಸಾಪ್ಷ  ಕ್ಾಫಿ (SOFT COPY) 

ಯನಕು ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಕಳಕಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನಕು ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ಕು ತ್ರಲಾಗಿದೆ.  

 

                                                                                         ತ್ಮಮ ವಿಶ್ಾಾಸಿ, 

 

ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ          

                      (ಜಿ .ಪ್ಂ) ರಾಮದಕಗೇ. 

 

 

ರವರಿಗ್ಗ, 

ಮಾನಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇೇಶಕರಕ  

(ಜಿ.ಪ್ಂ) ಬೆಳಗಾವಿ  

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿ. 

 

ಪ್ರತಿಯನಕು: 

1. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ. 

 

http://www.google.co.in/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Karnataka&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PY22U8HREsezuAS4goCYBg&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHNG3I1I9ZVQUo_gaErhW5pmHT74Q


 

 

 

ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ 

ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇೇಶಕರಕ (ಜಿ.ಪ್ಂ) ಕಚೇರಿಯಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ (ಜಿ.ಪ್ಂ), 

ರಾಮದಕಗೇ ರವರ ಕಚೇರಿಗ್ಗ ಇರಕವ ದೂರ: 113 ಕಿ.ಮೇ. 

 

1.ರಾಮದಕಗೇ ತಾಲ್ೂಕಿನ ಪ್ೂವೇ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿ ಬದಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿುನಲ್ಲಿ ಸವದತಿು ತಾಲ್ೂಕಕ, ಪ್ಶ್ಚಿಮಕ್ಕು ಬೆಳಗಾವಿ  

ತಾಲ್ೂಕಕ  ಉತ್ುರಕ್ಕು ಮಕದೊೇಳ ತಾಲ್ೂಕಕಗಳಕ ಇರಕತ್ುವೆ.   

 

2.ರಾಮದಕಗೇ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟಕಾ ನಾಲ್ಕು  ಹೂೇಬಳಿಗಳಿದಕು ಅವುಗಳಂದರೆ ಸಕರೆೇಬಾನ ಮಕದಕವಿ ಚಂದರಗಿ ಮತ್ಕು 

ಕಟಕ್ಕೂೇಳ ಈ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟಕಾ 156 ಗಾರಮಗಳಿದಕು, 35 ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯತಿಗಳನಕು  ಒಳಗ್ಗೂಂಡಿರಕತ್ುವೆ. 

 

3.ಮಣಕು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಆಳದ ಮಣಕು  (ಗರಸಕ/ ಕಟಕಕ) ಕೂಡಿದಕು, ಕ್ಕಲ್ವು ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಪ್ುಪ,40%, ಕ್ಕಂಪ್ು 

ಮಶ್ಚರತ್ ಎರೆ ಭೂಮ 50% ರಷ್ಟಾದೆ. ಭೂಮಯಲ್ಲಿ  ಜಿಂಕ್,ಬೊರಾನ, ಫೇರೆಸ್ ಅಂಶವು ಕ್ಕೂರತೆ ಇರಕತ್ುದೆ.  

 

4.ರಾಮದಕಗೇ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಚಾಿಗಿ ಹಣಿುನ ಬೆಳಗಳಾದ ಬಾಳ, ಮಾವು, ಚಿಕಕು, ಕಲ್ಿಂಗಡಿ  ಬೆಳಗಳಾದ  ತ್ರಕ್ಾರಿ 

ಬೆಳಗಳಾದ ಕ್ಾಯಬಿsೀ ೇಜ, ಕ್ಾಲ್ಲಪ್ಾಿವರ್, ಈರಕಳಿ ,ಿ ಬದನ, ಟೂಮಟೂೇ, ಗಜಜರಿ, ದೊಣ್ಣು ಮನಸಿನಕ್ಾಯ, 

ಮನಸಿನಕ್ಾಯ, ಮಕಲ್ಂಗಿ, ವಠಾಣಿ, ಆಳೂಗಡೆೆ, ಬೆೇಂಡಿಕ್ಾಯ, ಚವಳಿ, ಹಿರಿಕ್ಾಯ,ಪ್ಾಲ್ಕ, ಸವತೆಕ್ಾಯ,  ಹಾಗೂ 

ಮಸಾಲ್ಲ ಬೆಳಗಳಾದ ಬಳೂಿಳಿಿ ಮತ್ಕು ಕ್ಕೂತ್ಂಬರಿ ಬೆಳಯನಕು ಹಚಾಿಗಿ   ಬೆಳಯಲಾಗಕತ್ುದೆ.  

 

5.ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಗೂೇಜಿಕ್ಕೂಪ್ಪ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಏತ್ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನ ,ಮಲ್ಪ್ರಭಾ ಕ್ಾಲ್ಕವೆ. ಹೂೇಳಿ ಪೈಪ್ಲ್ಲೈನ 

ಮತ್ಕು ಬೊೇರವೆಲ್ಗಳ ಮಕಖಾಂತ್ರ ನಿೇರಾವರಿ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನಕು ಹೂಂದಿರಕತ್ುವೆ. 

 

6.ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ರಾಮದಕಗೇ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳ, ಮಾವು ಮತ್ಕು ತ್ರಕ್ಾರಿ ಯನಕು ಅತಿೇ ಹಚಿಿನ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಯಕತಿುದಕು ಇಲಾಖೆಯಂದ ನಿೇಡಕವ ಸಹಾಯಧ್ನದಿಂದ ರೆೈತ್ರಕ ಬಾಳ, ಮಾವು ಮತ್ಕು ತ್ರಕ್ಾರಿ ಯನಕು 

ಬೆಳಯಕವಲ್ಲಿ ಹಚಿಿನ ಆಸಕಿು ತೊೇರಿಸಕತಿುದಾುರೆ. ಅದಲ್ಿದೆೇ  ತಾಲ್ೂಕಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾವರಿ ಇರಕವದರಿಂದ 

ಬಾಳ ಬೆಳ ಬೆಳಯಕತಿುದಕು ರಾಜಯದ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕಯ ಉತಾಪದನಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಕಖ  ಪ್ಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.  

 

ತಾಲ್ೂಕಿನ ಮಕಖಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಾ ಬೆಳಗಳಕ 

ಬೆಳ ತ್ಳಿ 

ಬಾಳ ಜಿ-9 

ಮಾವು 
ಆಲಾಾನಸೊೇ, ಮಲ್ಲಿಕ್ಾ, ರಸಪ್ೂರಿ, ಪೈರಿ, 

ತೊೇತಾಪ್ೂರಿ 

ಪ್ಪ್ಾಪಯ ಥೈವಾನ್ ತ್ಳಿಗಳಕ 



ದಾಳಿಂಬೆ ಬಗಾಾ 

ದಾರಕ್ಷಿ ತಾಮಸನ್ ಸಿಡಲ್ಲಸ್ 

 

 

 

 

ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರಕವ  ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳ  ಮಾಹಿತಿ  

2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ಗ ರಾಮದಕಗೇ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಯಲಾದ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳ ಒಟಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿದೆ. 

ಕರ.ಸಂ ಬೆಳಗಳಕ  ವಿಸಿುೇಣೇ (ಹ) ಉತ್ಪನ (ಟನ್) ಮೌಲ್ಯ (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷ) 

1 ಹಣಿುನ ಬೆಳಗಳಕ 754.03 19450.20 2400.75 

2 ತ್ರಕ್ಾರಿ ಬೆಳಗಳಕ 7531.00 17565.60 23424.35 

3 ತೊೇಟದ ಬೆಳಗಳಕ 654.32 328.54 624.63 

4 ಸಾಂಬಾರಕ ಬೆಳಗಳಕ 54.21 320.20 334.05 

5 ಹೂವಿನ ಬೆಳಗಳಕ 115.69 3649.89 448.76 

 ಒಟಕಾ 9109.25 41314.43 27232.54 

 

ಹೂೇಬಳಿವಾರಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

ಕರ.ಸಂ ತಾಲ್ೂಿಕಕ  ವಿಸಿುೇಣೇ (ಹ) ಉತ್ಪನ  (ಟನ್) ಮೌಲ್ಯ   (ರೂ. ಲ್ಕ್ಷ) 

1 ಸಕರೆೇಬಾನ 2426.41 11015.795 8020.547 

2 ಮಕದಕವಿ 2883.75 13258.36 8535.52 

3 ಕ್ಕ.ಚಂದರಗಿ 1820.25 7774.03 4632.935 

4 ಕಟಕ್ಕೂೇಳ 1980.80 9267.68 6300.68 

 

 

 

 

ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿರಕವ   ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ / ಸಸಾಯಗಾರಗಳ  ಮಾಹಿತಿ  



ಕರ. 

ಸಂ 

ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಸರಕ  ಮತ್ಕು 

ವಿಳಾಸ 

ಒಟಕಾ 

ವಿಸಿುೇಣೇ 

(ಹ) 

ಅಬಿsವೃದಿಿಪ್-

ಡಿಸಿದ  

ವಿಸಿುೇಣೇ ಹ) 

ಅಬಿsವೃದಿಿಪ್ಡಿ

-ಸಬೆೇಕ್ಾಗಿರಕವ  

ವಿಸಿುೇಣೇ (ಹ) 

ಮೂಲ್ಭೂತ್  

ಸೌಕಯೇಗಳಕ  

01 

ಶ್ಚವಪೇಠ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

(ಸಕ್ಾೇರಿ ಪ್ದವಿಪ್ೂವೇ 

ಮಹಾವಿದಾಯಲ್ಯ  ಸಕರೆೇಬಾನ) 

13.00-

2.00=11.0

0 

9.00 1.00 

ಕ್ಕೂಳವೆ ಬಾವಿ -2 ಒಂದಕ  ( 1 ಕ್ಕೂಳವೆ  

ಭಾವಿ ಗ್ಗ ನಿೇರಕ ಇರಕವದಿಲಾಿ),  1/2 

ಊP ಮೇಟಾರ 1 , ಶೆಡ್ ನಟಾ 1, 

ತ್ಂತಿ  ಬೆೇಲ್ಲ, ವಾಚಮಾನ್ ಕ್ಾಾಟರಸ್ 

ದಕರಸಿಿಯಾಗಿದೆ  ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ 

ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ  (ರಾಜಯ  

ವಲ್ಯ) ರವರ ಅಧಿನದಲ್ಲಿ ಇರಕತ್ುದೆ . 

02 ರಾಮದಕಗೇ ಕಛೇರಿ ಸಸಯಗಾರ 
2.00 2.00 0.00 ಇಲಾಿ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ರಾಮದುರ್ೇ ಕಾರ್ಯೇಲಯದ 

ಅದಿsಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ವಿವ್ರರ್ಳು. 

 

 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ) ರಾಮದಕಗೇ 



 

    

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ರಾಮದಕಗೇ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟಕಾ 4 ಹೂೇಬಳಿಗಳಿದಕು, 4 ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕೇ ಕ್ಕೇಂದರಗಳಿಗ್ಗ 4 ಸಹಾಯಕ 

ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ ಹಾಗೂ 1 ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕ (ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ ) ಯವರಕ ಕ್ಾಯೇ 

ನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕತಾುರೆ. ಈ ಎಲ್ಿ ಹೂೇಬಳಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ ಮಕಖಯಸಥರಾಗಿರಕತಾುರೆ. ಈ 

ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡಕ  ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಕು (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ) ಇರಕತ್ುದೆ. ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟಕಾ 

ಮೂರಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ  ಶ್ಚವಪೇಠ ಮತ್ಕು ರಾಮದಕಗೇ ಸಸಯಗಾರ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯೇ 

ನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕತಾುರೆ.  

2. ತೊೇಟಗಾರ ಸಹಾಯಕರಕ (1) ಹಕದೆು ಖಾಲ್ಲ ಇರಕತ್ುದೆ. 

 

 

 

4(ಬಿ)(I): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಕ್ಾಯೇಗಳಕ  ಮತ್ಕು ಕತ್ೇವಯಗಳಕ  ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತೆ  

ಇರಕತ್ುವೆ . 

  ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಾಯೇಗಳಕ:  

ತಾಂತಿ್ರಕ 

ಸಹಾಯಕರು/ 

ಸಹಾಯಕ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ  
ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಸಹಾಯಕ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ಸುರೇಬಾನ 

(ರೈ ಸಂ ಕೇ) 

ಸಹಾಯಕ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ಮುದಕವಿ 

(ರೈ.ಸಂ.ಕೇ) 

ಸಹಾಯಕ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ಚಂದರಗಿ 

(ರೈ.ಸಂ.ಕೇ) 

 

ಸಹಾಯಕ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ಕಟಕೋಳ 

(ರೈ.ಸಂ.ಕೇ) 

 

ಪಿ್ ಥಮ 

ದರ್ಜೇ 

ಸಹಾಯರು  

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರು 

ತೋಟಗಾರ 



1.ತಾಲ್ೂಕಿನ ಇಲಾಖೆಯಕ ಕ್ಕೇಂದರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದಕು, ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲಾಖೆಗ್ಗ ಸಂಬಂದಿsಸಿದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ಕು ಅಬಿsವೃದಿಿ 

ಕ್ಾಯೇಗಳನಕು ಅನಕಷ್ಾಾನಗ್ಗೂಳಿಸಕವುದಕ. 
 

2.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನಕಷ್ಾಾನಗ್ಗೂಳಿಸಲಾಗಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳನಕು ಹೂೇಬಳಿವಾರಕ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ 

ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ಅನಕಷ್ಾಾನಗ್ಗೂಳಿಸಕವುದಕ. 
 

3.ಅದಿsೀ ೇನ ಕಚೇರಿಗಳಕ/ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕೇ ಕ್ಕೇಂದರಗಳಕ ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯಕವಿರಕವ ಮಾಗೇದಶೇನ 

ನಿೇಡಕವುದಕ. 
 

4.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನಕು ಅಬಿsವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯವಿರಕವ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೇಡಕವುದಕ. 
 

5.ತಾಲ್ೂಕ್ಾ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನ ಮತ್ಕು ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ನ ಮಾಡಿ ತಾಲ್ೂಕಿನ ಕ್ಕೂರೇಡಿಕೃತ್ 

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಜಿಲಾಿ ಮಟಾಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. 
 

6.ತಾಲ್ೂಕ್ಾ ಮಟಾದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ನಾ ಸಭೆಗಳಿಗ್ಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿದಿsಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಕವುದಕ. 
 

7.ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕ್ಕೂೇಪ್ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಕವ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನಕು ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ  ವಿಕ್ಕೂೇಪ್ ಪ್ರಿಹಾರ 

ನಿದಿsಯಡಿ ಸಹಾಯಧ್ನಕ್ಕು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗ್ಗ ಶ್ಚಪ್ಾರಸಕಿ ಮಾಡಕವುದಕ. 

 

  ವಿಸುರಣ್ಣ ಮತ್ಕು ತ್ರಬೆೇತಿ  

 

1.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನಕಷ್ಾಾನಗ್ಗೂಳಿಸಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ  ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ 

ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

 

2.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳ ಬೆೇಸಾಯ, ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಕ್ಕೂಯಕಿ, ಸಂಸುರಣ್ಣ ಕಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. 
 

3.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ಟ, ಜೇನಕ ಕೃಷ್ಟ ಮಕಂತಾದ ಅವಶಯಕ ಹೂಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನಕು ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ತ್ರಬೆೇತಿ, 

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೇಣೇ, ಕ್ಾಯಾೇಗಾರ ಮಕಂತಾದವುಗಳನಕು ಏಪ್ೇಡಿಸಕವ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 
 

4.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಅನಕಷ್ಾಾನಗ್ಗೂಳಿಸಲಾಗಕತಿುರಕವ ಹೂಸ ಹೂಸ ಯೇಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ 

ತ್ಲ್ಕಪ್ುವಂತೆ ಮಾಡಕವುದಕ. 
 

5.ರೆೈತ್ರ ಮಕುಳಿಗ್ಗ, ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳಯರಿಗ್ಗ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

 

6.ರೆೈತ್ರನಕು ರಾಜಯ ಮತ್ಕು ಹೂರ ರಾಜಯಗಳ ಉತ್ುಮ ತೊೇಟ, ಸಂಶೊೇಧ್ನಾ ಕ್ಕೇಂದರಗಳಿಗ್ಗ ಪ್ರವಾಸ  ಕ್ಕೈಗ್ಗೂಂಡಕ  ರೆೈತ್ರ 

ಜ್ಞಾನ ವಧ್ೇನಗ್ಗ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 

      

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ: 

1.ತಾಲ್ೂಕಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕು ಸೂಕುವಾದ ತ್ಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣ          ಕ್ಕೈಗ್ಗೂಳಕಿವುದಕ. 

 

2.ಆಯಾ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಕುವಾದ ಬೆಳಗಳನಕು ಮತ್ಕು ತ್ಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಯೇಗಯ ಫಲಾನಕಭವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರದೆೇಶ 

ವಿಸುರಣ್ಣ ಕ್ಕೈಗ್ಗೂಳಕಿವುದಕ. 

 

3.ಹಣಕು, ತ್ರಕ್ಾರಿ, ಹೂವಿನ ಬೆಳಗಳಕ, ತೊೇಟದ ಬೆಳಗಳಕ, ಸಾಂಬಾರಕ ಬೆಳಗಳಕ,ಬೆಳಗಳ ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣಗ್ಗ 

ಯೇಗಯವಾದ ಪ್ರಿಸರವನಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಸದರಿ ಬೆಳಗಳ ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣ್ಣಗ್ಗ ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4.ಹೂಸ ಬೆಳಗಳಕ, ತ್ಳಿಗಳನಕು ಪ್ರಿಚಯಸಕವುದಕ. 

 

ಸಮಗರ ಪೂೇಷಕ್ಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸಮಗರ ಪ್ತೇಡೆ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

 

1.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳಿಗ್ಗ ಅವಶಯವಿರಕವ ಪೂೇಷಕ್ಾಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮಾಡಲ್ಕ ಬೆೇಕ್ಾದ ಜೈವಿಕ ಗ್ಗೂಬಬರಗಳನಕು 

ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಒದಗಿಸಕವ ವಯವಸೆಥ ಮಾಡಕವುದಕ. 

 

2.ಮಣಿುನ ರಸಸಾರ ನಿವೇಹಣ್ಣಗ್ಗ ಅವಶಯವಾದ ಸಕಣು / ಜಿಪ್ಿಂ ಬಳಸಲ್ಕ ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಕವುದಕ. 

3.ಹಸಿರೆಲ್ಲ ಗ್ಗೂಬಬರಗಳ ಮಹತ್ಾವನಕು ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಮನದಟಕಾ ಮಾಡಿ ಬಳಕ್ಕಗ್ಗ ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4.ಜೈವಿಕ ಪ್ದಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೊೇಗ ಮತ್ಕು ಕಿೇಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ದಿತಿಗ್ಗ ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಕವುದಕ. 

 

5.ಬೊೇಡೊೇೇ ಮಶರಣ, ಜೈವಿಕ ಕಿೇಟನಾಶಕಗಳಕ, ಬಳಕ್ಕಗ್ಗ ಸಹಾಯಧ್ನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ.. 

 

ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ಟ 

 

1.ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಕೃಷ್ಟ ತಾಯಜಯ ವಸಕುಗಳನಕು ಬಳಸಿಕ್ಕೂಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖಚಿೇನಲ್ಲಿ ಎರೆಹಕಳಕ ಗ್ಗೂಬಬರ, 

ಬಯೇಡೆೈಜಸಾರ್ಗಳನಕು ನಿಮೇಸಲ್ಕ ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 ಕ್ಕೂಯಿೇತ್ುರ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

 

2.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳಾದ ಹಣಕು, ತ್ರಕ್ಾರಿ, ತೊೇಟದ ಬೆಳಗಳಕ, ಔಷದಿs ಸಸಯಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕಗಂಧ್ ದರವಯ ಬೆಳಗಳ 

ಕ್ಕೂಯಿೇತ್ುರ ನಿವೇಹಣ್ಣಗ್ಗ ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಕವುದಕ. 



 

3.ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳ ಅವಶಯಕತೆಗ್ಗ ತ್ಕುಂತೆ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಾೇಣಕ್ಕು ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4.ಶ್ಚೇಥಲ್ ಗೃಹ ನಿಮಾೇಣಕ್ಕು ಪೂರೇತಾಿಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ರೆ ಕ್ಾಯೇಗಳಕ 

 

1.ತಾಲ್ೂಕಿನ  ವಿವಿಧ್ ಹಿರಿಯ ಅದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ ಮತ್ಕು ಮಾನಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇೇಶಕರಕ, ಮತಿುತ್ರ 

ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ ಸೂಚಿಸಕವ ವಿಶೆೇಷ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

 

2.ಜನಸಪಂದನ  ಸಭೆಗಳಿಗ್ಗ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೇಜನಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ ಹಾಗೂ ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 

ನೂೇಡಲ್ ಅದಿsಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

 

3.ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕ್ಕೂೇಪ್ ಮಕಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗ್ಗ ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4.ಕ್ಾಲ್ಕ್ಾಲ್ಕ್ಕು ಸೂಚಿಸಲಾಗಕವ ಇನಿುತ್ರೆ ವಿಶೆೇಷ ಕ್ಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

01 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ 

(ಜಿ.ಪ್ಂ). ರಾಮದಕಗೇ 

ರಾಷ್ಟರೇಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಏಜನಿಿ ಯೇಜನ, ರಾಜಯವಲ್ಯದ 

ಯೇಜನಗಳಕ, ತಾಲ್ೂಕಕ ಮಟಾದ ಯೇಜನಗಳನಕು ನಿಗದಿತ್ ಗಕರಿಯಂತೆ 

ಕ್ಾಲ್ಮತಿಯಳಗಾಗಿ ಅನಕಷ್ಾಾನಗ್ಗೂಳಕಿವಂತೆ ಕರಮವಹಿಸಕವದಕ, ಕಡತ್ಗಳ 

ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ನ, ಮೇಲ್ಕಸಕುವಾರಿ ಕ್ಕೈಗ್ಗೂಳಕಿವುದಕ. ಮತ್ಕು ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ 

ಸೂಚಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

02 ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ/ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇೇಶಕರಕ 

ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಕವುದಕ ತಾಲ್ೂಕಕಮಟಾದಿಂದ 

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳನಕು ತ್ಯಾರಿಸಕವದಕ. ಇ-ಮೇಲ್ ಮಕಖಾಂತ್ರ ಜಿಲಾಿ 

ಮಟಾದ ಅದಿsಕ್ಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕು ತ್ರಕವುದಕ. ಅನಕಮೇದಿತ್ 

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಕ್ಾಯೇಕರಮಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ಉಳಿದ ಅದಿsಕ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಕ್ಾಲ್ಕ್ಾಲ್ಕ್ಕು 

ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವದಕ.ತಾಲ್ೂಕಿನ ಬಿತ್ುನಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೇಡಕವದಕ.ತೆಂಗಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ  ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕವದಕ. ವಿವಿಧ್ 



ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳಿಗ್ಗ ಅನಕಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ, ಸಹಾಯಧ್ನದ 

ಅಜಿೇಗಳಿಗ್ಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ ,ತಾಲ್ೂಕಿನ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ 

ಮಾಹವಾರಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕವದಕ ಮತ್ಕು ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ 

ಸೂಚಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನಕು  ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

03 ಪ್ರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ ಕ್ಾಯಾೇಲ್ಯದ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದವರ ಸಂಬಳದ ಬಿಲ್ಕಿ ತ್ಯಾರಿಸಕವದಕ, 

ನಗದಕ ಪ್ುಸುಕ ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ರಾಜಯವಲ್ಯ ಹಾಗೂ 

ತಾಲ್ೂಕಕ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನಿದಿsಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮತ್ಕು ಮರಕ ಹಂಚಿಕ್ಕ. 

ಸಾದಿಲಾಾರಕ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಮೇಲ್ಕರಕಜಕವಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸಕವದಕ 

ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ಮತ್ಕು ಕ್ಕೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಿಯ ನಿಯಮಗಳನಾಯ 

ಲ್ಲಕುಶ್ಾಖೆಯನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ, ಹಾಗೂ ವಾಷ್ಟೇಕ ಸಾಲ್ಲನ 

ಅದಿsಕ್ಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಆಯವಯಯ ಅಂದಾಜಿನ ಅನಕಬಂಧ್-ಬಿ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

ಇತಾಯದಿ. 

04 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಕಛೇರಿ ಕ್ಕಲ್ಸ, ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಾಯೇಗಳನಕು ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಪ್ೂಣೇಗ್ಗೂೇಳಿಸಕವದಕ, ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನಕು 

ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

05 ತೊೇಟಗಾರ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನಕು 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ, ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ, ಕಳ 

ತೆಗ್ಗಯಕವದಕ, ತೊೇಟವನಕು ಸಾಚಿವಾಗಿಡಕವದಕ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ 

ಸೂಚಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ. 

 

 

4(ಬಿ) I II :- ನಿಣೇಯ ತೆಗ್ಗದಕಕ್ಕೂಳಕಿವಂತ್ಹ ಪ್ರಸಾುವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ಾದ  ಕರಮ , ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಣ್ಣ  ಚಾನಲ್ಗಳ 

ಮತ್ಕು ಅಕ್ೌಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ  ಸೆೇರಿದಂತೆ : 

01 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ 

(ಜಿ.ಪ್ಂ). ರಾಮದಕಗೇ 

ಪ್ರಸಾುವನಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ ತೆಗ್ಗದಕಕ್ಕೂಳಕಿವ ಕರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿೇಮಾೇನಿಸಕವುದಕ. 

ನಮಮ ಹಕದೆುಗ್ಗ ನಿೇಡಿದ ಅದಿsಕ್ಾರ ವಾಯಪ್ತುಯಳಗ್ಗ ಅನಕಮೇದಿಸಿ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. ಅಗತ್ಯ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ 

ಶ್ಚಪ್ಾರಸಕಿ ಮಾಡಕವುದಕ. 

 

02 ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ/ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇೇಶಕರಕ 

ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕು ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಾ ಕಡತ್ಗಳನಕು ವಿಷಯವಾರಕ 

ವಿಂಗಡಿಸಕವದಕ. ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಕವದಕ ಮತ್ಕು ಇ-ಮೇಲ್ 

ಮಕಖಾಂತ್ರ ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಅನಕಮೇದನ ಪ್ಡೆದಕ ಕಳಿಸಕವದಕ. ಜಿ.ಪ್ಂ. 

ಮತ್ಕು ಇಲಾಖಾ ಮಕಖಯಸಥರಿಂದ ಬರಕವ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೂಕುವಾಗಿ 

ಉತ್ುರಿಸಕವದಕ. ಸಹಾಯಧ್ನದ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಅನಕಮೇದನಗ್ಗ 

ಮಂಡಿಸಕವದಕ. ಅನಕಮೇದನಯಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕ್ಾಯೇಕರಮಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ 

ಯೇಜನಯ ಅನಕಷ್ಾಾನದ ಕಕರಿತ್ಕ ಮಾಗೇದಶೇನದ ಮೂಲ್ಕ ಹೂೇಬಳಿ 



ಅದಿsಕ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಕವಳಿಕ್ಕ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

 

03 ಪ್ರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ ತ್ಮಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕು ಬರಕವ ಪ್ತ್ರಗಳನಕು ಸಿಾೇಕರಿಸಕವದಕ, ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಾ 

ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ಕು ಸಕತೊುೇಲ್ಲಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನಕು ಬರೆದಕ 

ಮಕಂದಿನ ಆದೆೇಶಕ್ಾುಗಿ ಕಡತ್ವನಕು ಕಚೇರಿ ಕ್ಕೈಪ್ತಡಿಯನಾಯ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಿದೆ 

ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಶ್ಾಖಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸಕವದಕ. ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ 

ಕ್ಾಲ್ ಕ್ಾಲ್ಕ್ಕು ನಿೇಡಕವ ಸೂಚನಗಳನಕು ಕ್ಾಯೇಗತ್ಗ್ಗೂಳಿಸಕವದಕ. 

 

 

 

 

 

 

4(ಬಿ)IV:- ಕ್ಕಲ್ಸ ಕ್ಾಯೇಗಳನಕು  ನಿವೇಹಿಸಲ್ಕ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ  ವಿಧಾನಗಳಕ , ಕಟಕಾಪ್ಾಡಕಗಳಕ . 

01 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ 

(ಜಿ.ಪ್ಂ). ರಾಮದಕಗೇ 

ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಿಗ್ಗ ವಹಿಸಿದ 

ಅಬಿsವೃದಿಿ, ವಿಸುರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ್ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಅದಿsೀ ೇನ ಅದಿsಕ್ಾರಿ/ 

ಸಿಬಬಂದಿsಗಳಿಂದ ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ ಮತ್ಕು ಶ್ಚೇಘ್ರವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಲ್ಕ 

ಕರಮವಹಿಸಕವುದಕ. ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ೂಕಕ ಉಸಕುವಾರಿ ವಹಿಸಕವುದಕ. 

 

02 ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ/ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇೇಶಕರಕ 

ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಂದ ಜಿ.ಪ್ಂ ಹಾಗೂ 

ತಾ.ಪ್ಂ.ಕಚೇರಿಯಂದ ಬರಕವ ಅನಕಮೇದಿತ್ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಕ್ಾಂiÀರ್iಕರಮಗಳ 

ಪ್ರಕ್ಾರ ಹೂೇಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯೇಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವಂತೆ 

ಕರಮವಹಿಸಕವುದಕ. ಸಂಬಂದಿsಸಿದ  ಕಡತ್ಗಳನಕು ರಚಿಸಿ ಅನಕಮೇದನ 

ಪ್ಡೆಯಕವುದಕ. ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧ್ನ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳನಾಯ 

ತ್ಯಾರಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ಮಕಖಯಸಥರ ಅಥವಾ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಗ್ಗ 

ನಿಯಮಗಳನಾಯ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಮಂಡಿಸಕವದಕ. ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ ಕ್ಾಲ್ 

ಕ್ಾಲ್ಕ್ಕು ನಿೇಡಕವ ಸೂಚನಗಳನಕು ಕ್ಾಯೇಗತ್ಗ್ಗೂಳಿಸಕವದಕ. 

 

03 ಪ್ರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಕು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ 

ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ವನಕು ರಚಿಸಿ, ಕಚೇರಿ ಕ್ಕೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕ್ಾರ 

ಮಕಂದಿನ ಆದೆೇಶ ಕ್ಕೂೇರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವದಕ. ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ ಕ್ಾಲ್ 

ಕ್ಾಲ್ಕ್ಕು ನಿೇಡಕವ ಸೂಚನಗಳನಕು ಕ್ಾಯೇಗತ್ಗ್ಗೂಳಿಸಕವದಕ. 



 

04 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಸ.ತೊೇ.ಅ ರವರ ಎಲ್ಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಕ್ಾಯೇಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಾರ ನಿೇಡಕವದಕ. ದಾಸಾುನಕ 

ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮಾಡಕವುದಕ. ಹಾಗೂ ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳ ಆದೆೇಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕವದಕ. 

ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳಕ ಕ್ಾಲ್ ಕ್ಾಲ್ಕ್ಕು ನಿೇಡಕವ ಸೂಚನಗಳನಕು  

ಕ್ಾಯೇಗತ್ಗ್ಗೂಳಿಸಕವದಕ. 

 

05 ತೊೇಟಗಾರ ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕ್ಾಯೇಗಳನಕು ಅಚಕಿಕಟಾಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ ಮತ್ಕು 

ಕಡತ್ಗಳ ಚಲ್ನವಲ್ನ ವಹಿಯನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವದಕ, ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ ಮೇಲಾದಿsಕ್ಾರಿಗಳ 

ಆದೆೇಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕವದಕ. 

 

 

 

4(ಬಿ) V: ನೌಕರರಕ ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನಕು  ನಿವೇಹಿಸಲಾದ  ಪ್ಯೇಗಿಸಕವ / ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟಕಾಕ್ಕೂಂಡಿರಕವ  

ನಿಯಮಗಳಕ  /ಸೂಚನಗಳಕ /ಕ್ಕೈಪ್ತಡಿಗಳಕ /ದಾಖಲ್ಲಗಳಕ  ಮತ್ಕು ನಿಬಂಧ್ನಗಳಕ . 

 

1.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸೆೇವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ಕ್ಕಸಿಎಸ್ಆರ್)  

2.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸೆೇವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೇೇಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ,ಮೇಲ್ಮನವಿ ನಿಯಮಗಳಕ) (ಸಿಸಿಎ ರೂಲ್ಿ.)  

3.ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತೆ (ಕ್ಕಎಫಸಿ) 

4.ಕಚೇರಿ ಕ್ಕೈಪ್ತಡಿ (ಹಚ್ಬಿಓಪ್ತ) 

5.ವೃಂದ ಮತ್ಕು ನೇಮಕ್ಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ ಸಿ ಮತ್ಕು ಆರ್ ರೂಲ್ಿ. 

6.ಆಯವಯಯ ಕ್ಕೈಪ್ತಡಿ (ಬಜಟ್ ಮಾಯನಕವಲ್) 

7.ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ್ (ಕ್ಕಎಫಸಿ) 

8.ಸಾದಿಲಾಾರಕ ವೆಚಿ ಕ್ಕೈಪ್ತಡಿ (ಎಂಸಿಇ) 

9.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸೆೇವಾ ನಡತೆ ನಿಯಮ (ಕ್ಕಸಿಎಸ್ ಕಂಡಕಾ ರೂಲ್ಿ) 

10.ಕನಾೇಟಕ ಪ್ಾರದಶೇಕತೆ ಅದಿsನಿಯಮ- 1999 

11.ಕನಾೇಟಕ ಪ್ಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಅದಿsನಿಯಮ- 1993 

12.ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅದಿsನಿಯಮ- 2005 

13.ರಾಷ್ಟರೇಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳಕ 

14.ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳಕ 

15.ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔಷದಿs ಬೆಳಗಳ ಮಷನ್ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳಕ 

16.ರಾಜಯ ವಲ್ಯ  ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ೂಕಕ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಯೇಜನಗಳಿಗ್ಗ       ಸಂಬಂದಿsಸಿದ 

ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳಕ 

17.ರಾಷ್ಟರೇಯ ಗಾರಮೇಣ ಉದೊಯೇಗ ಖಾತ್ರಿ ಅದಿsನಿಯಮ 



18.ಇಲಾಖಾ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹೂರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗ್ಗೇಷನ್ ಆಫ ಪ್ವಸೇ ಮತ್ಕು ವಿಶೆೇಷ ಡೆಲ್ಲಗ್ಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಾವಸ್ೇ 

19.ಸಕ್ಾೇರದ ಅದಿsಸೂಚನಗಳಕ, ಸಕತೊುೇಲ್ಲಗಳಕ ಇತಾಯದಿ. 

20.ಇಲಾಖೆಯಂದ ಹೂರಡಿಸಲಾದ ವಿಶೆೇಷ ಆದೆೇಶಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕತೊುೇಲ್ಲಗಳಕ 

 

4(ಬಿ) (VI) ಕಡತ್  ಶ್ಚೇಷ್ಟೇಕ್ಕ:- 

ಕರ.ಸಂ. ಕಡತ್ದ ಶ್ಾಖೆ ದಾಖಲ್ಲಗಳ  ಉಲ್ಲಿೇಖ 

01 ಸಿಬಬಂದಿ ವಿನಿ  1 

ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ಕು ಅದಿsಕ್ಾರಿಗಳ ಶ್ಚಸಕು ನಡತೆ 

ಮತ್ಕು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ ನಾಯಯಾಲ್ಯದ ಪ್ರಕರಣ,  ಸಿಬಬಂದಿಗಳ 

ಸಂಬಳ ಬಿಲ್ಕಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ಕು ಖಚಿೇನ ತ್:ಖೆುಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

ಇತಾಯದಿ.ಆವಕ ಮತ್ಕು ಜಾವಕ ಪ್ುಸುಕ ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಲ್ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ 

ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಪ್ುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದಿ. 

 

02 
ಲ್ಲಕುಶ್ಾಖೆ 

 

ರಾಜಯವಲ್ಯ, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮತ್ಕು ಕ್ಕೇಂದರವಲ್ಯ ಯೇಜನಗಳ 

ಲ್ಲಕುಪ್ತ್ರ ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಸಾದಿಲಾಾರಕ ವೆಚಿದ ಬಿಲ್ಕಿ        ಗಳನಕು 

ಪ್ರಿಶ್ಚೇಲ್ಲಸಿ ಮೇಲ್ಕರಕಜಕವಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸಕವದಕ, ನಗದಕ ಪ್ುಸುಕ 

ನಿವೇಹಣ್ಣ,ಪ್ರವಾಸ ಭತ್ಯ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದಿ. 

 

03 
ಲ್ಲಕು ತ್ಪ್ಾಸಣ್ಣ 

 

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮತ್ಕು ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲ್ಲೇಖಪ್ಾಲ್ಕರ 

ಲ್ಲಕು ತ್ಪ್ಾಸಣ್ಣ ವರದಿಗಳಿಗ್ಗ ಅನಕಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕವದಕ. 

 

04 
 

ತಾಂತಿರಕ ಶ್ಾಖೆ 
ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕು ಸಂಬಂದಿsಸಿದ ಎಲ್ಿ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ. 

 

 

4(ಬಿ) (VII):- ಪ್ಾಲ್ಸಿಗಳನಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗ್ಗೂಳಿಸಕವ  ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿಇರಕವ  ಏಪ್ಾೇಡಕಗಳಕ  

ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ  ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ  ಮಕಂತಾದ  ವಿವರಗಳಕ . 

ಅನಾಯಸಕವದಿಲ್ಿ. 

 

4(ಬಿ) (VIII):- ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕವ  ಅಥವಾ ಸಲ್ಹಗಳನಕು  ಪ್ಡೆಯಕವ   ಸಲ್ಕವಾಗಿ  ಎರಡಕ  ಅಥವಾ 

ಅದಕಿುಂತ್ ಹಚಾಿಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕವ ನಿಗಮ, ಕ್ೌನಿಿಲ್ಿ ,ಬೊೇಡರಿ, ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ  

ಪ್ಟಿಾ ಹಾಗೂ   ಇಂತ್ಹ ಕಮೇಟಿ ಮತ್ಕು ಸಮೇತಿಗಳಕ ನಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮತ್ಕು ನಡವಳಿಗಳನಕುಸಾವೇಜನಿಕರಕ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹಕದೆೇ 

ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ  ನಡವಳಿಗಳನಕು   ವಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ಕ  ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗಮಕಕು ಅವಕ್ಾಶವಿದೆಯ್ಕೇ .: 

 

ಅನಾಯಸಕವದಿಲ್ಿ. 

 



PÀç.¸ÀA ಹಕದೆು  ಹಸರಕ  ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖೆಯ  

1 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ . 

ನಿದೆೇೇಶಕರಕ(ಜಿ.ಪ್ಂ) ರಾಮದಕಗೇ 
ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆು 08335-241512 

2 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇೇಶಕರಕ/ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ 
ಶ್ಚರೇ.ಪ್ರಕ್ಾಶ.ಭೇ.ಮಕಗಳಖೊಡ 08335-241512 

3 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕ್ಕೇ. ಸಕರೆೇಬಾನ 
ಶ್ಚರೇ. ಹನಮಂತ್ ಹಕಕ್ಕುೇರಿ 08335-241512 

4 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕ್ಕೇ. ಮಕದಕವಿ 
ಶ್ಚರೇ. ಲ್ಕುಪ್ಪ ರಾ. ದಾಸನಾಳ 08335-241512 

5 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕ್ಕೇ. ಕ್ಕ. ಚಂದರಗಿ 
ಶ್ಚರೇ.ಶ್ಚವಾನಂದ ಕ್ಕೂಪ್ಪದ 08335-241512 

6 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕ್ಕೇ. ಕಟಕ್ಕೂೇಳ 
ಶ್ಚರೇ. ವಿಠಾಲ್ ಗೌಡಿ 08335-241512 

7 ಪ್ರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ ಶ್ಚರೇಮಕಕುಮಸಾಬ ಹಂಪ್ತಹೂಳಿ 08335-241512 

8 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಶ್ಚರೇಮತಿ ಅಮೇನಾಬಿ ಆರ್. ಚಳಿಮರದ 08335-241512 

9 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಕಕ.ಪ್ಾವೇತಿ ಮೇಟಿ 08335-241512 

10 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಶ್ಚರೇ.ಮಹಾದೆೇವಪ್ಪ ಬೆಳವಣಕಿ 08335-241512 

11 ತೊೇಟಗಾರರಕ ಶ್ಚರೇ.ಮಕಬಾರಕ ಪ್ನಾಲ್ಗಡ 08335-241512 

12 ತೊೇಟಗಾರರಕ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆು 08335-241512 

13 ತೊೇಟಗಾರರಕ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆು 08335-241512 

 

  



 

4(ಬಿ) (IX):- ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇೇಶಕರಕ ,(ಜಿ.ಪ್ಂ) ರಾಮದಕಗೇ ಕ್ಾಯಾೇಲ್ಯದಲ್ಲಿ  

ಕ್ಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ  ಅದಿsಕ್ಾರಿ/ ನೌಕರರ 2020-21ನೇ  ಸಾಲ್ಲನ ವೆೇತ್ನದ  

ವಿವರಗಳ  ಪ್ಟಿಾ. 

 

 

 

PÀç.¸ÀA ಹಕದೆು ಹಸರಕ 
ವೆೇತ್ನ ಶೆರೇಣಿ 

(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 

1 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ . 

ನಿದೆೇೇಶಕರಕ(ಜಿ.ಪ್ಂ) ರಾಮದಕಗೇ 
ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆು 52650-97100 

2 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇೇಶಕರಕ/ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ 
ಶ್ಚರೇ.ಪ್ರಕ್ಾಶ.ಭೇ.ಮಕಗಳಖೊಡ 43100-83900 

3 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕ್ಕೇ. ಸಕರೆೇಬಾನ 
ಶ್ಚರೇ. ಹನಮಂತ್ ಹಕಕ್ಕುೇರಿ 40900-78200 

4 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕ್ಕೇ. ಮಕದಕವಿ 
ಶ್ಚರೇ. ಲ್ಕುಪ್ಪ ರಾ. ದಾಸನಾಳ 40900-78200 

5 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕ್ಕೇ. ಕ್ಕ. ಚಂದರಗಿ 
ಶ್ಚರೇ.ಶ್ಚವಾನಂದ ಕ್ಕೂಪ್ಪದ 40900-78200 

6 
ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅದಿsಕ್ಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕ್ಕೇ. ಕಟಕ್ಕೂೇಳ 
ಶ್ಚರೇ. ವಿಠಾಲ್ ಗೌಡಿ 40900-78200 

7 ಪ್ರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ ಶ್ಚರೇಮಕಕುಮಸಾಬ ಹಂಪ್ತಹೂಳಿ 27650-52650 

8 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಶ್ಚರೇಮತಿ ಅಮೇನಾಬಿ ಆರ್. ಚಳಿಮರದ 23500-47650 

9 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಕಕ.ಪ್ಾವೇತಿ ಮೇಟಿ 23500-47650 

10 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಶ್ಚರೇ.ಮಹಾದೆೇವಪ್ಪ ಬೆಳವಣಕಿ 23500-47650 

11 ತೊೇಟಗಾರರಕ ಶ್ಚರೇ.ಮಕಬಾರಕ ಪ್ನಾಲ್ಗಡ 17000-28950 

12 ತೊೇಟಗಾರರಕ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆು 17000-28950 

13 ತೊೇಟಗಾರರಕ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆು 17000-28950 

 

4(ಬಿ) (XI): ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣ್ಣ: ಅದಿsಕ್ಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದವರ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ಕು ಇತ್ರ ಭತೆಯಗಾಗಿ  ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ  

ಅನಕದಾನದ  ವಿವರ. (ಲ್ಲಕು ಶ್ಚೇಷ್ಟೇಕ್ಕ: 2435-00-101-0-26) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ಕರ. ಸಂ  ಕ್ಾಯಾೇಲ್ಯದ ಹಸರಕ 

  

ಲ್ಲಕುಶ್ಚೇಷ್ಟೇಕ್ಕ ಮತ್ು (ರೂ.ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇೇಶಕರಕ(ಜಿ.ಪ್ಂ) ರಾಮದಕಗೇ. 

2435-(ಯೇಜನೇತ್ರ) (001) 

  

45.38 

 

4(ಬಿ) (XII):- ಸಹಾಯಧ್ನದೊಂದಿಗ್ಗ ನಡೆಸಕವ ಯೇಜನಗಳಕ ಅಂತ್ಹ ಯೇಜನಗಳ ಫಲಾನಕಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ಕು 

ಮಂಜೂರಾದ ಹಣ. ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೇಜನಗಳಕ 

ಕರ. 

ಸಂ 

ಯೇಜನಯ ಹಸರಕ ವಾಷ್ಟೇಕ ಗಕರಿ 

  ಆರ್ಥೇಕ  

ಗಕರಿ 

ಭೌತಿಕ 

ಗಕರಿ 

 ಕ್ಕೇಂದರ ನರವಿನ ಯೇಜನಗಳಕ   

1 
D-04 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ ಸಿಂಚಾಯ ಯೇಜನ  

(ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ) (2401-00-108-2-30) 
68.17718 94.33 

2 
D-12 ರಾಷ್ಟರೇಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್       

(2401-00-119-4-06) 

 

48.73294 

 

125.81 

3 
D-17 ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕ್ಾಸ ಯೇಜನ  

2401-00-800-1-57 
14.6807 50 

4 ಕೃಷ್ಟ  ಯಾಂತಿರೇಕರಣ ಉಪ್ಅಭಯಾನ ಯೇಜನ (2401-00-113-0-02) 4.93850 17.42 

 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೇಜನಗಳಕ   

1 D-01ನಿದೆೇೇಶನ ಮತ್ಕು ಆಡಳಿತ್ 2.99500 1 

2 

D-02 ಅನಕಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ಯೇಜನ ಮತ್ಕು ಬಕಡಕಟಕಾ ಉಪ್ ಯೇಜನ 

ಕ್ಾಯ್ಕು 2013 ರಡಿ ಬಳಕ್ಕಯಾಗದೆ ಇರಕವ ಮತ್ು 

2401-00-001-2-10 

1.00000 1 

3 D-10 ಸಮಗರ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಾ ಅಭವೃದಿು (2401-00-111-0-08) 4.41125 21.00 

4 D-14 ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಯೇಗಶ್ಾಲ್ಲಗಳ ಅಭವೃದಿಿ (2401-00-119-5-01 0.06 6 

5 
D-15 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳ ಕಿೇಟ ಮತ್ಕು ರೊೇಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೇಜನ 

(2401-00-119-5-02) 
3.09733 46.85 

6 D-24 ಕೃಷ್ಟಭಾಗಯ ಯೇಜನ 2401-00-800-2-48 0 0 

 ಜಿಲಾಿವಲ್ಯ ಯೇಜನಗಳಕ   

1 D-02  ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳಿಗ್ಗ ವಿಶೆೇಷ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ   8.20960 12.00 



(2435-00-101-0-28) 

2 D-06 ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ಕು ಸಾಹಿತ್ಯ  (2435-00-101-0-38)    0 0 

3 ಆ-03 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕಟಾಡಗಳಕ (2435-00-101-0-32) 0 0 

4 ಆ-04 ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ(2435-00-101-0-35) 1.87000 1.00 

5 
ಆ-05 ತೆಂಗಕ ಬಿೇಜ ಸಂಗರಹಣ್ಣ ಮತ್ಕು ನಸೇರಿ ನಿವೇಹಣ್ಣಗಾಗಿ ಯೇಜನ (2435-

00-101-0-36) 
1.32580 4.0 

6 D-09 ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಸಹಾಯ (2435-00-101-0-62)    0 0 

7 D-10  ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ತ್ರಬೆೇತಿ  (2435-00-101-0-64)    0.10 25 

 MlÄÖ 0 0 

ರಾಷ್ಟರೇಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್/ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔಷದಿs ಬೆಳಗಳ ಮಷನ್ /ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕ್ಾಸ ಯೇಜನ/ 

ರಾಷ್ಟರೇಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ಟ ಯೇಜನ. 

ಕರ. 

ಸಂ. 

ಯೇಜನಯ ಹಸರಕ ವಾಷ್ಟೇಕ 

ಗಕರಿ 

 

  ಆರ್ಥೇಕ  

ಗಕರಿ 

ಭೌತಿಕ 

ಗಕರಿ 

1 

 

  

ರಾಷ್ಟರೇಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ 47.784 139.24 

2 ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔಷದಿs ಬೆಳಗಳ ಮಷನ್ 0 0 

3 ರಾಷ್ಟರೇಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕ್ಾಸ ಯೇಜನ (ಯಾಂತಿರೇಕರಣ) 14.6807 50 

 ಒಟಕಾ 63.284 201.44 

 

4(ಬಿ)(XIII):- ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅಥರೆೈಜೇಷನ್ ಮಂಜೂರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೇಡಲಾದ ಮತ್ಕು ಕಡಿಮ  

            ದರದಲ್ಲಿ ಸವಲ್ತ್ಕುಗಳನಕು ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಪ್ತಯಂಟಿಗಳ ವಿವರಗಳಕ. 

 

4(ಬಿ)(XIV):- ಕಕಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ, ದೊರಕಕವಿಕ್ಕ ಅಥವಾ  

            ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕಾಕ್ಕೂಂಡಿರಕವಿಕ್ಕ.: 

 

4(ಬಿ)(XV):- ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಅವಕ್ಾಶಗಳ ವಿವರಗಳಕ ಗರಂಥಾಲ್ಯ  

           ಅಥವಾ ಓದಕವ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನಕು ಒಳಗ್ಗೂಂಡಕ, ಸಾವೇಜನಿಕರ ಉಪ್ಯೇಗಕ್ಾುಗಿ ತೆರೆದಿದಾುರೆ.: 

 

ಸಾವೇಜನಿಕರ ಉಪ್ಯೇಗಕ್ಕು ತೊೇಟದ ಬೆಳಗಳ/ತ್ರಕ್ಾರಿ ಇತಾಯದಿ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬೆಳಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಹಾಗೂ 

ನಿದೆೇೇಶನಾಲ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತ್ಹ ಕರಪ್ತ್ರಗಳನಕು ಸೂಚನಾ ಫಲ್ಕದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರದಶ್ಚೇಸಲಾಗಿದಕು, ಇಚಿಯಕಳ  ಿ ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ  

ಕರಪ್ತ್ರ   ಹಾಗೂ  ಮಕದಿರತ್ ಹೂತಿುಗ್ಗಗಳನಕು ನಿೇಡಲಾಗಕತಿುದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಗರಂಥಾಲ್ಯ ವಯವಸೆಥ ಇರಕವದಿಲ್ಿ. 

4(ಬಿ)(XVI) ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅದಿsಕ್ಾರಿಯ ಹಸರಕ,ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳಕ. 

  



ಶ್ಚರೇ ಪ್ರಕ್ಾಶ ಮಕಗಳಖೊಡ ಸ.ತೊೇ.ನಿ (ತಾ.ಸ) ಹಾಗೂ (ಪ್ರಭಾರೆ) 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇಶಕರಕ (ಜಿ.ಪ್ಂ.) 

ರಾಮದಕಗೇ ತಾ//ರಾಮದಕಗೇ 

ದೂರವಾಣಿ- 08335-241512 ಶ್ಚರೇ .ರವಿೇಂದರ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಹಕ್ಾಟಿ 

ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇೇಶಕರಕ,(ಜಿ.ಪ್ಂ), 

ಬೆಳಗಾವಿ. 

ದೂರವಾಣಿ:2407296. 

(ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಪ್ರಕ್ಾರ ಮಾಹಿತಿ ಅದಿsಕ್ಾರಿ). 

 

(ಬಿ)(XVII):- ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಿ. 

 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇಶಕರಕ 

                                                           (ಜಿ.ಪ್ಂ) ರಾಮದಕಗೇ. 

 


