
 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ   

ಕಛೋರಿ ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯಿತಿ, ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ತನಲ್ ಾಕು 

ಹನಸನ್ ಜಿಲ್ಲಾ.   

 

              

ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೫  

 

ಪರಕರಣ ೪(೧) (ಬಿ)ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಲ್ನದ 

 

ಸವ-ಇಚ್ಛೆ ಪರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳು 

ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೧ ರ ಅಂತ್ಯಕೆು 

 

 

 

 



 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ  

ಕಛೋರಿ ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯಿತಿ, ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ತನಲ್ ಾಕು 

ಹನಸನ್ ಜಿಲ್ಲಾ. 

 

ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೫ 

 

ಪರಕರಣ ೪(೧) (ಬಿ)ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಲ್ನದ 

 

ಸವ-ಇಚ್ಛೆ ಪರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳು 

ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೧ ರ ಅಂತ್ಯಕೆು 

 

 

 

 

೧ಸಂ:ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಚ/  /೨೦೧೯-೨೦ 

   



“ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ” 

೨೦೨೦-೨೧ 

ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ, ೨೦೦೫ ಪರಕರಣ ೪ (೧) (b) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮನಹಿತಿ ಪರಕರಣೆ 

 

೧) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ರವರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ುು 

ಕತ್ಾವಯಗಳು 

  

ಸನಮನನ್ಯ ಮನಹಿತಿ 

೧. ಜಿಲ್ಲಾಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ಕಛೋರಿಗೆ ಇರುವ 

ದ ರ: ೩೭ ಕಿ.ಮೋ. ಹನಸನ್ ಜಿಲ್ಲಾಯ ವ್ನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾರುತ್ುರ್. ಈ ತನಲ್ ಾಕು ಮೈದನನ್ ಪರರ್ೋಶದಂದ ಕ ಡಿದುು 

ಸಮುದರ ಮಟಟದಂದ ೮೬೦ ಮೋ ೧,೦೩,೪೬೪ ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರರ್ೋಶ ಭೌಗೆ ಳೋಕ ವಿಸ್ುೋಣಾ ಹೆ ಂದದುು ವಯವಸನಯಕೆು 

೮೩೫೦೭ ಹೆಕೆಟೋರ್ ಭ ಮ ಮನತ್ರ ಯೋಗಯವ್ನಗಿರುತ್ುರ್. ಈ ತನಲ್ ಾಕಿನ್ಲ್ಲಾ ಸರನಸರಿ ೭೧೨ ಮ.ಮ ಮಳೆ ಬಿೋಳುವ 

ವ್ನಡಿಕೆಯಿರುತ್ುರ್ ಮತ್ುು ೧೯೪೮೮ ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರರ್ೋಶ ನಿೋರನವರಿ ಪರರ್ೋಶ ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ುರ್, ತಂಗು ವ್ನಣಿಜಯ 

ಬೆಳೆಯನಗಿರುತ್ುರ್. 

 

 

 



  

೨  ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾರುವ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ುೋಣಾ  

ಕರ,.ಸಂ. ವಿವರ ವಿಸ್ುೋಣಾ (ಹೆೋ)À 

                                ೧  ತ  ೋಟದ ಬ ಳ ಗಳು ೨೬೫೦೦ 

                       ೨ ಹಣ್ಣಿನ ಬ ಳ ಗಳು ೪,೧೫೦ 

                       ೩ ತ್ರರ್ನರಿಗಳು        ೭,೩೦೦ 

             ಒಟುಟ      ೩೭,೯೫೦  

 

೩.  ತನಲ್ ಾಕಿನ್ಲ್ಲಾ ೬ ಹೆ ೋಬಳೋಗಳದುು ೪೧ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳರುತ್ುವೆ : 

        ೧ ಕಸಬನ 

        ೨ ದಂಡಿಗನ್ಹಳಿ 

        ೩ ಹಿರಿೋಸನವೆ  

        ೪ ನ್ುಗೆಗೋಹಳಿ 

        ೫ ಬನಗ ರು 

        ೬ ಶರವಣಬೆಳಗೆ ಳ 

 



೪. ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ಕಛೋರಿಯ    

                         ರ್ನಯಾಸಂಘಟನೆಯ ಪಟಿಟ. 

  

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಸ.ತ ೋ.ನಿ) 

         | 

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು                                                               

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು                       ಆಡಳತ್ ಸ್ಬಬಂದ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು                                                                                       

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು                                                                 ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು        

ತ ೋಟಗನರರು                                                                                        ದವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು        

೫. ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ತನಲ್ ಾಕಿನ್ಲ್ಲಾ ೬ ಹೆ ೋಬಳೋಗಳದುು ಪರತಿ ಹೆ ೋಬಳಯಲ್ಲಾ ಒಬಬರು ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ ರವರು ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತಿುದುು ಹೆ ೋಬಳ ಮಟಟದ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿರುತನುರೆ. ಸಂಬAದಪಟಟ ಹೆ ೋಬಳ 

ವಿಸ್ುೋಣಾವು ಇವರ ವ್ನಯಪ್ತುಗೆ ಬರುತ್ುರ್. ಸಂಬAದಪಟಟAತ ಹೆ ೋಬಳಯ ಒಟುಟ ವಿಸ್ುೋಣಾ ಬೆಳೆಯುತಿುರುವ ಬೆಳೆ 

ಮನರುಕಟ್ಟಟಯ ಪೂಣಾ ವಿವರ ಗನರಮವ್ನರು ಬೆಳೆಗನರರ ಪಟಿಟ , ಕಿೋಟ , ರೆ ೋಗಗಳ ಮನಾಃಇತಿ ಸಮಗರ ಮನಹಿತಿಯನ್ುನ 

ಸಂಗರಹಿಸುತನುರೆ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗೆಗ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತನಂತಿರಕ / ಮನಹಿತಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಿ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು 

ಯೋಜನೆಯನ್ುನ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ಗೆ ಳಸುವ ರ್ನಯಾದಲ್ಲಾ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳನ್ುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡುವುದು. ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮಣುು 

ಮತ್ುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಬಗೆಗ. ರ್ನಲ್ರ್ನಲ್ಕೆು ಬೆೋರ್ನಗುವ ಬಿೋಜ , ಗೆ ಬಬರ ಮತ್ುು ಬೆೋಸನಯ ಕರಮಗಳ ಬಗೆಗ ಮನಹಿತಿ 

ನಿೋಡುವುದು. ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರೆ ೋಗದ ಬಗಗೆ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ುನ ನಿೋಡುವುದು , ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ನುರಗಳ ಬಗೆಗ 

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು. ಹೆ ೋಬಳ ವ್ನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು , ಈ 

ರಿೋತಿಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಎಲ್ನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸ್ ಸರ್ನಲ್ದಲ್ಲಾ ಸಂಬAದಪಟಟAತ ಸ ಕು 

ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ುನ ನಿೋಡುವ ಜವಬನುರಿ ಹೆ ಂದರುತನುರೆ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಕಛೋರಿಯ ಮುಖ್ಯಸಥರನಗಿದುು ಈ ಮೋಲ್ನುಣಿಸ್ದ ಎಲ್ನಾ ಹೆ ೋಬಳ 

ಮಟಟದ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮತ್ುು ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ರವರ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮೋಲ್ಲ 

ಮೋಲ್ುಸುುವ್ನರಿ ನೆಡೆಸುತನುರೆ. 

 

೬. ಈ ಕಛೋರಿಯ ವ್ನಯಪ್ತುಯ ಕಸಬನ ಹೆ ೋಬಳಯಲ್ಲಾ ಒಂದು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಇದುು ಸದರಿ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ 

ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆಯನ್ುನ ಕಸಬನ ಹೆ ೋಬಳಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ರವರು ನಿವಾಹಿಸುತನುರೆ ಮತ್ುು ಈ 

ಕಛೋರಿಗೆ ವರದ ಸಲ್ಲಾಸುತನುರೆ . ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ವಿವರಗಳು ಈ ರಿೋತಿ ಇರುತ್ುರ್. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ಯಲ್ಲಯ ರು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರ 

ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ತನಲ್ ಾಕು 

 

ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಹೆಸರು           :- ಯಲ್ಲಯ ರು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರ  

ಸನಥಪನೆಯನದ ವರ್ಾ      :- ೧೯೭೫ 

ವಿಸ್ುೋಣಾ               :-  ೯೦ ಎಕರೆ 

ಹನಲ್ಲ  ಇರುವ ಪರರ್ೋಶ     :-  ೯೦ ಎಕರೆ 

 

 

1. ಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಸ್ಬಬಂದಗಳ ವಿವರ ::- 

 



ಹುರ್ುಯ ಹೆಸರು ಮಂಜ ರನದ ಹುರ್ು ಹನಲ್ಲ ಇರುವ ಸ್ಬಬಂದ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು  
1 1 

ತ ೋಟಗನರರು  
3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) ಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಲಾರುವ  ತನಯಿ  ಮರಗಳ ವಿವರ :- 

 

ಕರ ಸಂ ಗಿಡಗಳ ಹೆಸರು ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನಟಿ ಮನಡಿದ ವರ್ಾ 

1 ಸಪೂೋಟ 640 1975 

2 ಮನವು 610 1975 

3 ಸ್ೋಬೆ 270 2019 

4 ತಂಗು 285 1975 

5 ಹಲ್ಸು 10 1975 

6 ಪನೆನೋರುಳೆ 10 1975 

7 ನೆಲ್ಲಾ 150 1975 

8 ತನಳೆ 55 1975 

9 ಕಮರನಕ್ 06 1975 

10 
ದನಳಂಬೆ 

10 1975 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 ಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಲಾರುವ ಮ ಲ್ ಭ ತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ವಿವರ:- 
1 ಕಛೋರಿ ಮತ್ುು ಉಗನರಣ  2 

2 ಕೆ ಳವೆ  ಬನವಿ  3 

3 ತ್ಂತಿ  ಬೆೋಲ್ಲ  ಕ್ಷೆೋತ್ರದ  ಸುತ್ುಲ್ು  ಇರ್ 

4 ಪನಲ್ಲ  ಹೌಸ್ 10 

5 ನೆರಳು  ಚಪಪರ 3 

6 ಎರೆಹುಳು  ಗೆ ಬಬರ ಉತನಪದರ್ನ  ಘಟಕ 1 

7 ಜಿೋವ  ಸನರ ಘಟಕ 1 

8 ನೆಲ್  ಮಟಟದ ನಿೋರು  ಸಂಗರಹಣನ  ತ ಟಿಟ 3 

9 ಟ್ನರö್ ಯಕಟರ್ 1 

10 ಜನ್ರೆೋಟರ್ 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 (B) (II) ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮತ್ುು ಕತ್ಾವಯಗಳು  

                   (POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES) 

ತ ೋಟಗನರರು  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಲಾ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಪನಲ್ನೆ , ಗಿಡಗಳಗೆ ನಿೋರು ಹನಕುವುದು  ಇತನಯದ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಕೆಲ್ಸ 

ನಿವಾಹಿಸುವುದು 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಸಹನಯಕರು  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಸಸಯಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃಧಿು ಕೆಲ್ಸಗಳಗೆ ಸÀಸಯಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ, ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಸನಗುವಳ, 

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಸ ಯೋತನಪದನೆಯ ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿ ಸನಧಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ 

ಜವ್ನಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳನ್ುನ ಸವಚೆವ್ನಗಿಟುಟಕೆ ಂಡು ಜನ್ ಜನನ್ುವ್ನರುಗಳು, 

ಬೆಂಕಿಗಳAದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇವರ ಕತ್ಾವಯವ್ನಗಿರುತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೆೋತ್ರದಲ್ಲಾನ್ ಅಭಿವೃಧಿು ಕೆಲ್ಸಗಳಗೆ 

ಅವಶಯಕವ್ನಗಿರುವ ದನಸನುನ್ು ಸನಮನಗಿರಗಳಗೆ ಬೆೋಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.  ಕ್ಷೆೋತ್ರಕೆು ಸರ್ನಲ್ಕೆು ನಿೋರಿನ್ 

ನಿವಾಹಣೆ, ಲ್ಲೋಬರ್ ಪೂೋರ್ರ್ನಸ್ಟ ಹನಗ  ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಆದನಯವನ್ುನ ಸರ್ನಾರಕೆು ಜಮನ ಮನಡಲ್ು ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು ಇವರ ಕತ್ಾವಯವ್ನಗಿರುತ್ುರ್. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು (ಅಭಿವೃಧಿು) ರೆೈತ್ 

ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳ ತನಕುಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ, ಸರ್ನಾರದ ನಿೋತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು, 

ಸವಲ್ತ್ುುಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಕ್ಷೆೋತ ರೋತ್ಸವದ ಜವ್ನಬನುರಿ, ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ುನ ನಿೋಡುವುದು ಇವರ 

ಜವ್ನಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್. ಸಂಬAದಪಟಟ ದನಖ್ಲ್ನತಿಗಳನ್ುನ ಸಂಗರಹಿಸ್ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ್ ಾಕಿನ್ ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರಗಳಲ್ಲಾ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಹನಗ  ಸಂಬAದಪಟಟ 

ಹೆ ೋಬಳಯ ಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು ಹನಗ  ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹೆಯನ್ುನ ನಿೋಡುವುದು. 

ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸ್ ಆಯ್ಕು ಮನಡುವುದು ಮತ್ುು ರೆೈತ್ರ ಬೆೋಡಿಕೆ 

ಅನ್ುಗುಣವ್ನಗಿ ಪರಸನುವನೆಗಳನ್ುನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ ಮನಡುವ ಮತ್ುು ಸಂಬAದಪಟಟ ದನಖ್ಲ್ನತಿಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸುವ 

ಜವಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್. ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  ಹಂಚಿಕೆಯನದ ಅನ್ುದನನ್ವನ್ುನ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನ್ುನ ರಚಿಸ್, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.ಮತ್ುು 

ಅನ್ುದನನ್ದ ಖ್ಚುಾ ಮತ್ುು ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ ಆದನಯದ ಬಗೆಗ ಲ್ಲಕು ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ುು ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನ್ 

ಸ್ಬಬಂದಯ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ಹನಗ  ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ ಮನಡುವುದು 

ಪರಥಮ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು  

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ಅನ್ುದನನ್ವನ್ುನ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನ್ುನ ರಚಿಸ್, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುನ ತ್ಯನರಿಸುವುದು ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ಮತ್ುು ಸಂಬAದಪಟಟ ಎಲ್ನಾ ರಿಜಿಸಟರ್ ಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ 



ದವತಿೋಯ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು  

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ಅನ್ುದನನ್ವನ್ುನ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ಗಳನ್ುನ 

ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುನ ರಚಿಸ್, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಕಛೋರಿ ದನಸನುನ್  ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಮತ್ುು 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

ಕಛೋರಿಯ ಲ್ಲಪ್ತಕ ಹನಗ  ತನಂತಿರಕ ಸ್ಬಬಂಧಿಯವರು ಸಲ್ಲಾಸುವ ಎಲ್ನಾ ಕಡತ್ಗಳನ್ುನ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ 

ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.  ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಾ ಪರಮುಖ್ ವಿರ್ಯ, 

ಕಡತ್ಗಳನ್ುನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳೆ Aದಗೆ ಚಚಿಾಸ್ ಆರ್ೋಶ ಪಡೆಯುವುದು. ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

ಕಛೋರಿಯ ಮುಖ್ಯಸಥರನಗಿದುು ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹನರಗಳಗೆ ಸಂಬAದಸ್ದAತ ಬಟವ್ನಡೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿದುು ತನಲ್ ಾಕಿನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ನಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿರುತನುರೆ. 

 

                                                            

                                               ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

                                                ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4(B) III ನಿಣಾಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿವಂತ್ಹ ಪರಸನುವನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪನಲ್ಲಸಬೆೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ 

ಚನನ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ುು ಅರ್ೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ದಂತ  

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS INCLUDING 

CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABILITY 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು  ಉನ್ನತ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ವಹಿಸ್ಕೆ ಡಲ್ನದ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವ್ನ ಅಭಿವೃಧಿುಗೆ ಸಂಬAಧಪಟಟ 

ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಜವ್ನಬನುರರನಗಿರುತನುರೆ.  ಯನವುರ್ೋ ನಿಣನಾಯಕೆು 

ಅವರ್ನಶವಿರುವುದಲ್ಾ. 

ವಿರ್ಯ  ನಿವ್ನಾಹಕರು  

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  

ತನವು ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ ಪತ್ರದ ಸಂಬAಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸ್ 

ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತ್ವನ್ುನ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಾರ್ೋ ತ್ವರಿತ್ವ್ನಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಯನವುರ್ೋ 

ನಿಣನಾಯಕೆು ಅವರ್ನಶವಿರುವುದಲ್ಾ. 

ಪರಥಮದರ್ಜಾಸಹನಯಕರು  

ದವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು 

ತನಲ್ ಾಕಿನ್ ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರಗಳಲ್ಲಾ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಹನಗ  ಸಂಬAದಪಟಟ 

ಹೆ ೋಬಳಯ ಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು ಹನಗ  ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹೆಯನ್ುನ 

ನಿೋಡುವುದು. ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸ್ ಆಯ್ಕು ಮನಡುವುದು ಮತ್ುು 

ಪರಸನುವನೆಗಳನ್ುನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಕಛೋರಿಯ ಲ್ಲಪ್ತಕ ಹನಗ  ತನಂತಿರಕ ಸ್ಬಬಂಧಿಯವರು ಸಲ್ಲಾಸುವ ಎಲ್ನಾ ಕಡತ್ಗಳನ್ುನ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ 

ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.  ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಾ ಪರಮುಖ್ ವಿರ್ಯ, 

ಕಡತ್ಗಳನ್ುನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳೆ Aದಗೆ ಚಚಿಾಸ್ ಆರ್ೋಶ ಪಡೆಯುವುದು. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 (B) IV ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ನದ ವಿಧನನ್ಗಳು ಕಟುಟಪನಡುಗಳು 

(Norms) 

(THE NORMS SET BY IT FOR THE DISCHARGE OF ITS FUNCTIONS) 

 

ತ ೋಟಗನರರು ಕ್ಷೆೋತ್ರದ ಉಸುುವ್ನರಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನ್ುನ ಆ ದನ್ವೆೋ ಮನಡುವುದು 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನ್ುನ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ ಸಸಯಕ್ಷೆೋತ್ರ/ಅಭವೃಧಿುಯ 

ದನಸನುನ್ು ನಿವಾಹಣನ ಲ್ಲಕುವನ್ುನ ಕರಮಬಧುವ್ನಗಿಟುಟಕೆ ಂಡು ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿಗೆ ಅವರ್ನಶ 

ಮನಡಿಕೆ ಡುವುದು. 

ವಿರ್ಯ ನಿವ್ನಾಕರು/ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು/ 

ಪರಥಮದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು/ದವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು 

ಹಂಚಿಕೆಯನದAತ್ಹ ವಿರ್ಯವನ್ುನ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ ಕಡತ್ವನ್ುನ ರಚಿಸ್, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ತನಲ್ ಾಕಿನ್ ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರಗಳಲ್ಲಾ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಹನಗ  ಸಂಬAದಪಟಟ ಹೆ ೋಬಳಯ 

ಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು ಹನಗ  ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹೆಯನ್ುನ ನಿೋಡುವುದು. ಎಲ್ನಾ 

ಯೋಜನೆಯ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸ್ ಆಯ್ಕು ಮನಡುವುದು ಮತ್ುು ಪರಸನುವನೆಗಳನ್ುನ 

ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ಕಛೋರಿಯ ಲ್ಲಪ್ತಕ ಹನಗ  ತನಂತಿರಕ ಸ್ಬಬಂಧಿಯವರು ಸಲ್ಲಾಸುವ ಎಲ್ನಾ ಕಡತ್ಗಳನ್ುನ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ 

ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.  ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಾ ಪರಮುಖ್ ವಿರ್ಯ, 



ಕಡತ್ಗಳನ್ುನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳೆ Aದಗೆ ಚಚಿಾಸ್ ಆರ್ೋಶ ಪಡೆಯುವುದು. 

 

 

 

 

 

 

4 B (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕರ್ತವಯಗಳನುು ನಿವತಹಿಸಲಾದ/ ಉಪಯೋಗಿಸುವ/ 

ನಿಯ೦ರ್ರಣದಲಿ್ಲಟುುಕ  ೦ಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ ಸ ಚನ ಗಳು/ ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು/ ದಾಖಲ ಗಳು ಮರ್ುು 

ನಿಬ೦ದನ ಗಳುPÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ̧ ÉÃªÁ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ 1.   ೧. ಕನಾತಟಕ ನಾಗರೋಕ ಸ ೋವಾ ನಿಯಮಗಳು 

೨. ಕನಾತಟಕ ನಾಗರೋಕ ಸ ೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮಾವಳಿ)  

೩. ಕನಾತಟಕ ಆರ್ಥತಕ ಸ೦ಹಿತ  

೪. ಕಛ ೋರ ಕ ೈಪಿಡಿ 

೫. ವ ೃಂದ ಮರ್ುು ನ ೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 

೬. ಆಯವಯಯ ಕ ೈಪಿಡಿ 

೭. ಕನಾತಟಕ ಖಜಾನ  ಸೃಂಹಿತ  

೮. ಸಾದಿಲಾಾರು ವ ಚಚದ ಕ ೈಪಿಡಿ 

೯. ಕನಾತಟಕ ನಾಗರೋಕ ಸ ೋವಾ ನಡತ  ನಿಯಮ 

೧೦. ಕನಾತಟಕ ಪಾರದರ್ತಕತ  ಅಧಿನಿಯಮ-೧೯೯೯  

೧೧. ಕನಾತಟಕ ಪೃಂಚಾಯರ್ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ-೧೯೯೩ 

೧೨. ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ-೨೦೦೫  

೧೩. ರಾಷ್ಟುçÃಯ ತ  ೋಟಗಾರಕ  ಮಿಷನ್ ಯೋಜನ ಯ ಮಾಗತಸ ಚಿಗಳು 

೧೪. ಸ ಕ್ಷö್ ಮ ನಿೋರಾವರ ಯೋಜನ ಯ ಮಾಗತಸ ಚಿಗಳು 

೧೫. ರಾಷ್ಟುçÃಯ ಔಷಧಿ ಬ ಳ ಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನ ಯ ಮಾಗತಸ ಚಿಗಳು 

೧೬. ರಾಜಯ ವಲಯ ಹಾಗ  ಜಿಲಾಿ ಪೃಂಚಾಯರ್ ಯೋಜನ ಗಳಿಗ  ಸೃಂಬAಧಿಸಿದ ಮಾಗತಸ ಚಿಗಳು 

೧೭. ರಾಷ್ಟುçÃಯ ಗಾರಮಿೋಣ ಉದ  ಯೋಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ   



೧೮. ಇಲಾಖ  ಮರ್ುು ಆರ್ಥತಕ ಇಲಾಖ  ಹ  ರಡಿಸಿದ ಡ ಲ್ಲಗ ೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ ಸ್ ಮರ್ುು ವಿಶ ೋಷ ಡ ಲ್ಲಗ ೋಷನ್ 

ಆಫ್ ಪಾರ್ ಸ್ 

೧೯. ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸ ಚನ ಗಳು (ಸುತ  ುೋಲ ಗಳು) 

೨೦. ಇಲಾಖ ಯೃಂದ ಹ  ರಡಿಸಲಾದ ವಿಶ ೋಷ ಆದ ೋರ್ಗಳು ಮರ್ುು ಸುತ  ುೋಲ ಗಳು 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 B (VI) ಕಡತ್ ಶೋರ್ಷಾಕೆ: 

 

ಕರ.ಸ೦. ಕಡತ್ದ  ಶನಖ್ಯ ದನಖ್ಲ್ನತಿಗಳ  ಉಲ್ಲಾೋಖ್ 

1.  
ಸ್ಬಬಂಧಿ EST 

ತ ಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಸ್ಬಬಂಧಿ ಮತ್ುು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಶಸುು, ನ್ಡತ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿರ್ಯಗಳು 

2.  
ಲ್ಲಕು ಶನಖ್ಯ Accounts ಲ್ಲಕು ಪತ್ರ ಹನಗ  ಲ್ಲಕು ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ನ್ಗದು ವಹಿ 

ನಿವ೯ಹಣೆ ಇತನಯದ 

3.  
ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ Audit 

ಮಹನಲ್ಲೋಖ್ ಪನಲ್ಕರ, ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲ್ಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ 

ಪ೦ಚನಯತ್ ಕಛೋರಿಗಳ ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ಹನಗ  

ಅನ್ುಸರಣನ ಉತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ 

4.  
ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು TA ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿಶೋರ್ 

ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ತನಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 

 

 ಸನಮನನ್ಯ ಸ್ವೋಕೃತಿ. 



 ನ್ಮ ನೆ ಗಿIII ರವ್ನನೆ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನ್ಮ ನೆ-ಎ ಮುದನುಮ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನಿಯಮ ೨೭ (ನಿಯಮ ೬೩) ಸನಟಂಪ್ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನ್ಮ ನೆ-೬ (ನಿಯಮ ೩೮)ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ ಪತ್ರ ೧ (ಅನ್ುಚ್ಛೆೋದ-೬ಹಣ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ ಬಗೆಗ ಸ್ವೋಕೃತಿ ಪತ್ರ) 

 ಕ.ಖ್.ಸಂ ೬೫-ಎ ಬಿಲ್ುಾ ಹನಜರುಪಡಿಸುವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನ್ಮ ನೆ ಸಂಖ್ಯಯ-೨೪ಎ ವೆೋತ್ನ್ ಬಟವ್ನಡೆ ಪುಸುಕ (ನ್ಮ ನೆ ಸಂಖ್ಯಯ ೨೪ಎ) 

 •ಆಕಸ್ಿಕ ರಜನ ವಹಿ. 

•   ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದ ವಗಾದವರ ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಾನ್ಲ್ಲಾ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳುಿವ 

ರಿಜಿಸಟರ್    

   ಹಬಬದ ಮುಂಗಡ ೨)  

• ಲ್ಲೋಖ್ನ್ ಸನಮಗಿರ ವಿತ್ರಣನ ರಿಜಿಸಟರ್. 

    • ದನ್ವಹಿ ದನಸನುನ್ು ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಟರ್. 

    • ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ಕಛೋರಿಯ ಮಂಜ ರನತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುP.À 

    • ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸನಧಿಲ್ನವರು ಪುಸುP.À 

    • ನ್ಮ ನೆ ೨೪ ನಿಯಮ-೫೮ ಪರಯನಣ ಭತಯ ರಿಜಿಸಟರ್ (ನ್ಮ ನೆ-೨೪ (ನಿಯಮ-೫೮). 

    • ಕ.ಅ.ಸಂ/೭೪ ರಲ್ಲಾ ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ರುವ ನ್ಮ ನೆ ಸರ್ನಾರದ ಮೋಟ್ನರುವ್ನಹನ್ದ ಲ್ನಗ್ ಪುಸುP.À 

    • ಮನಹೆವ್ನರು ಖ್ಚಿಾನ್ ತ್ಾಃಖ್ಯುಯ ರಿಜಿಸಟರ್. 

    • ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಗಳ ಹನಜರನತಿ ಪಟಿಟ ರಿಜಿಸಟರ್. 

    • ಸನಮನನ್ಯ ಭವಿರ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಡ್ನರ ಮನಡುವ ರಿಜಿಸಟರ್. 

    • ವಿದುಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಚದ ವಹಿ. 

    • ವಿರ್ಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಟರ್. 



    • ಎನ್.ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ುಾ ರಿಜಿಸಟರ್. 

    • ನ್ಮ ನೆ-೧೪ ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ್ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ. 

    • ಸನದಲ್ನವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳ ವಿವg.À 

    • ಕಂಪೂಯಟರ್ ರಿಜಿಸಟರ್. 

    • ನ್ಮ ನೆ೩೪-ಎ ಪ್ತೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

    • ಬಿ-೭ ನ್ಗದು ರಶೋದ. 

    • ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಯರ ರ್ನಯಾನಿವ್ನಾಹಣ ವರದ ಪೈಲ್. 

    • ಸ್ಬಬಂದಗಳ ಸೋವ್ನ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಟರಗಳು. 

    • ೭-ಎ ದ ರವ್ನಣಿ ರಿಜಿಸಟರ್. 

     • ಭನರತ್ ಸರ್ನಾರ ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ನಿಯಮ-೨೦೦೫. 

     • ಸರ್ನಾರ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್. 

     • ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪೈಲ್. 

     • ರನರ್ಷಟçÃಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್. 

     • ಸ ಕ್ಷö್ ಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 B (VII) ಪನಲ್ಸ್ಗಳನ್ುನ ಮನಡುವ್ನಗ ಅಥವ್ನ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಸುವ  ಸ೦ದಭಾದಲ್ಲಾ ಇರುವ 

ಏಪನಾಡುಗಳನ್ುನ ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ವ ಮು೦ತನದ ವಿವರಗಳು. 

  ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮನಗಾಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಜಿಲ್ನಾ ಪ೦ಚನಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಸಲ್ು ಕರಮ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು. ಸನವಾಜನಿಕ 

ಕು೦ದುಕೆ ರತಗಳನ್ುನ ರ್ನನ್ ನಿನ್ ಚೌಕಟಿಟನೆ ಳಗೆ ನಿಧಾರಿಸ್ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು. 

4 B (VIII) ಈ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವ್ನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ುನ ಪಡೆಯುವ ಸಲ್ುವ್ನಗಿ ಎರಡು ಅಥವ್ನ 

ಅದಕಿುಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿರುವ ಸದಸಯರ ಸಮತಿ ಅಥವ್ನ ಇತ್ರ ಪಟಿಟ ಹನಗ  ಇಂತ್ಹ ಕಮಟಿ ಮತ್ುು ಸಮತಿಗಳು 

ನ್ಡಿಸುವ ಸೋವೆ ಮತ್ುು ನ್ಡವಳಗಳನ್ುನ ಸನವಾಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೆೋಪ್ತಸಬಹುರ್ೋ? ಅಥವ್ನ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ 

ನ್ಡವಳಗಳನ್ುನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯ್ಕೋ?   

ರನರ್ಷಟçÃಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ನಾ ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಯ ಮ ಲ್ಕ 

ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ಕೆು ಬೆೋರ್ನದ ಅವಶಯಕ 

ನಿಣಾಯಗಳನ್ುನ ತ್ಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು. ರನರ್ಷರೋಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ ಮತ್ುು 

ಜಿಲ್ನಾ ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯರುಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ವ್ನಯಪ್ತು ಈ ಕೆಳಕಂಡAತಿುರುತ್ುರ್.            

£Ä್ ಚö Ê್ ಙÁ್ ಝ´  



     ರನರ್ಷಟೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ರ್ನಯಾಕರಮದಗಳನ್ಿನ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಸುವ ಪರತಿ ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ ಾ 

(ರನಜಯದ ಎಲ್ನಾ ೩೦ ಜಿಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಾ ) ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟದ ಸಮತಿಯನ್ುನ  ಸರ್ನಾರದ ಆರ್ೋಶ ಸಂಖ್ಯಯ ಓo.್ಂಊಆ ಊPP 

೨೦೦೫, ದರ್ನಂಕ:೦೧/೦೬/೨೦೦೫ ರಂತ ರಚಿಸಲ್ನಗಿದುು ,ಸಮತಿ ಸವರ ಪವು ಕೆಳಕಂಡAತಿರುತ್ುರ್. 

1. 

 

ಮುಖ್ಯ  ರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನಧಿರ್ನರಿಗಳು  (ಜಿಲ್ನಾ  ಪಂಚನಯತ್) ಅಧಯಕ್ಷರು  

2. ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರು  .ಕೆೈಗನರಿರ್ನ  ಮತ್ುು ವ್ನಣಿಜಯ  ಇಲ್ನಖ್ಯ ಸದಸಯರು  

3. ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು , ಸಹರ್ನರ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಸದಸಯರು  

4. ಜಿಲ್ನಾ  ಮನರುಕಟ್ಟಟ ಅಧಿರ್ನರಿ ಸದಸಯರು  

5. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರು  (ಜಿಲ್ನಾ  ಪಂಚನಯತ್ ) ಸದಸಯರ್ನಯಾ ದಶಾ 

 

 

 

 

 

ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿಯು ಕೆಳಕಂಡ ರ್ನಯಾಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸಬೆೋರ್ನಗಿರುತ್ುರ್.  

 ªÀiÁÍ´  ÊÐA–ÐõÌÐ²Ù  

 QæÃAiÀiÁ AiÉÆÃ¡¹Ù–ÐÎÐ vÀAiÀiÁjPÉ  

 ‘ÑAiÀÄþ‘ÐõÀÐÔ–ÐÎÐ ƒ¹ÐÔÈÑæ¹Ð‘ÙÜ ÀÐôÀÐÊÙë ÀÐ¦Ñ®ÐÔÀÐÕ·ÐÔ.  

 £ÄÙö–Ù ¿®ÐÔ–Ð®Ù ÀÐ¦Ñ¯·Ð ƒ¹ÐÔ·Ñ¹Ð·Ð ÊÐ·ÐñÎÐ‘Ù ½–ÙÞ »Ð§ÇÓÃ¹Ù ÀÐÔ³ÐÔê ¾°Û´‘Ð ¥ÀæUÀwAiÀÄ 

»Ð§ÇÓÃ¹Ù.  

ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯ ರ್ನಯಾದಶಾಗಳು ಸಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರ ಒಪ್ತಪಗೆಯ ಮೋರೆಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ುನ ಕರೆಯತ್ಕುದುು ಮತ್ುು  

ಈ ಸಭೆಗಳ ಬಗೆಗ ಸಂಪೂಣಾ ದನಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸತ್ಕುದುು ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿಯ ಪರತಿ ಸಭೆಯ ನ್ಡುವಳಗಳನ್ುನ 

ದನಖ್ಲ್ಲಸ್ ಅಧಯಕ್ಷರ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸಮತಿಯ ಸದಸಯರಿಗೆಲ್ನಾ ಕಳುಹಿಸುವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ ರನಜಯ ಮರ್ನ್ ಡೆೈರೆಕಟರ್ 

ರವರಿಗೆ ದವಪರತಿಯನ್ುನ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

ಸದಸಯ ರ್ನಯಾದಶಾಗಳ ಕತ್ಾವಯಗಳು :  

 ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ರನರ್ಷಟೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ಮರ್ನ್ ಏರ್ಜನಿಸಯ ಲ್ಲಕು ಪತ್ರಗಳನ್ುನ 

ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 



 ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಸ ಸೈಟಿಯ  ಹಣವನಿನಡಲ್ು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ವಯವಸಥಯನ್ುನ ಮನಡುವುದು. 

 ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಸ ಸೈಟಿಯ ವಯವಹನರದ ಪತ್ರಗಳಗೆ ಸ ಸೈಟಿಯ ಪರವ್ನಗಿ ಸಹಿ ಮನಡುವುದು. 

 ಸ ಸೈಟಿಯ ದನಖ್ಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ಪುಸುಕಗಳ ಪನಲ್ನೆಗೆ ಸ ಕು ವಯವಸಥಯನ್ುನ ಮನಡುವುದು. 

 ಸ ಸೈಟಿಯ ಮಂಜ ರನದ ಹುರ್ುಗಳಗೆ  ರನಜಯ ರ್ನಯಾರ್ನರಿಣಿ ಸಮತಿಯು ರ ಪ್ತಸ್ರುವ ್ಾಃರ್ಥ-ಟಚಿತಿ 

ಗಳನ್ವಯ  ನೆೋಮರ್ನತಿಯನ್ುನ ಮನಡತ್ಕುದುು. 

 ಜಿಲ್ನಾ ಸ ಸೈಟಿಗಳು ಕಿರೋಯನ ಯೋಜನೆ ತ್ಯನರಿಕೆ, ನಿಯತ್ರ್ನಲ್ಲಕ ಮನಹಿತಿಗಳೆ ಡನೆ ಕಿರೋಯನ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ುಮೋದನೆಗೆ ರನಜಯ ಮಟಟದ ರ್ನಯಾರ್ನರಿಣಿ ಸಮತಿಗೆ ನೆರವನ್ುನ ನಿೋಡುವುದು. 

 ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟದ ಸ ಸೈಟಿಗಳು ರ್ನಲ್ದಂದ ರ್ನಲ್ಕೆು ರನಜಯ ಮಟಟದ ರ್ನಯಾರ್ನರಿಣಿ ಸಮತಿಯಿಂದ 

ವಹಿಸಲ್ಪಟಟ ಜವ್ನಬನುಅರಿಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಬದುರನಗಿರುತನುರೆ. 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಏರ್ಜನಿಸ  

ರನಕ್ಷಿರೋಯ ಕೃರ್ಷ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿವಿಧ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ರ್ನುಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ  ಿ ಏಜನಿಸ 

ಪನರರಂಭಿಸಲ್ನಗಿದುು, ಏಜನಿಸಯ ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟದ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯರು ಈ 

ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತನುರೆ. 

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರು – ಅಧಯಕ್ಷರು 

 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ರನಜಯ ವಲ್ಯ) ಹನಸನ್ - ಸದಸಯ 

ರ್ನಯಾದಶಾಗಳು 

 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು[ಕೆೋಂದರಸನಥನ್ ಸಹನಯಕರು] – ಸದಸಯರು 

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು - ಸದಸಯರು 

ಈ ಎಲ್ನಾ ಸಮತಿಗಳ ನ್ಡವಳಗಳನ್ುನ ವಿಕ್ಷಿೋಸಲ್ು ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶ ಇರುತ್ುರ್.  



 

 

 

 

 

4 B (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ 

ರ್ನಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವ್ನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ. 

ಕರ.ಸ೦ ಹುರ್ು ಹೆಸರು ದ ರವ್ನಣಿ ಸ೦ಖ್ಯಯ 

1 ತ ೋಟಗನರರು  ರತ್ನಮಿ 
08176-252282 

2 ತ ೋಟಗನರರು ಟಿ.ಕೆ.ಚಂದರರನಜು 08176-252282 

3 ತ ೋಟಗನರರು  ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು 08176-252282 

4 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು 08176-252282 

5 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಕೆ.ಹೆರ್ಚ.ರಂಗಸನವಮ 08176-252282 

6 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಹರಿೋಶ 08176-252282 

7 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಲ್ಕ್ಷಿಿೋಶ ಎಸ್ ಟಿ 08176-252282 

8 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಚಂದರಶೋಖ್ರ ಕೆ ಸ್ 08176-252282 

9 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಕೆ.ಎಸ್ ಶಂಕರ 08176-252282 

10 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಶಂಕರಲ್ಲಂಗೆೋಗೌಡ.ಬಿ 08176-252282 

11 ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಮನೆ ೋಹರ  ಡಿ 08176-252282 

12 ದವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಹೆರ್ಚ ಆರ್ ಸುನ್ಂದ 08176-252282 



13 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಶರವಣಬೆಳಗೆ ಳ 

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು 
08176-252282 

14 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಹಿರಿೋಸನವೆ ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು 08176-252282 

15 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಕಸಬನ ರವಿರ್ನಯಕ  08176-252282 

16 

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ 

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು 
08176-252282 

17 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಬನಗ ರು ಜಗದೋಶ  08176-252282 

18 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ನ್ುಗೆಗೋಹಳಿ ಧನ್ಂಜಯ್ 08176-252282 

19 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನ್ರ್ ರ್ೋಶಕರು ಭನನ್ುಪರರ್ನಶ ಬಿ.ಇ 08176-252282 

20 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನ್ರ್ ರ್ೋಶಕರು ಕೆ.ಬಿ.ಸತಿೋಶ್ 08176-252282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 B (X)  »jAiÀÄ ̧ ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (f¥ÀA) ZÀ£ ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt PÀb ÉÃjAiÀÄ°è C¢üPÁj/ £ËPÀgÀgÀ 

ªÀiÁZïð -2021 ªÉÃvÀ£ ÀzÀ «ªÀgÀ. 

PÀæ. À̧0. ಹುರ್ು 
ಹೆಸರು ªÉÃvÀ£À 

1 ತ ೋಟಗನರರು  ರತ್ನಮಿ 37587.00 

2 ತ ೋಟಗನರರು  ಟಿ.ಕೆ.ಚಂದರರನಜು 39376.00 

3 ತ ೋಟಗನರರು  ಖನಲ್ಲಹುರ್ು ______ 

4 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಖನಲ್ಲಹುರ್ು ______ 

5 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಕೆ.ಹೆರ್ಚ.ರಂಗಸನವಮ 32398.00 

6 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಹರಿೋಶ ರ್ಜ 30967.00 

   7 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಲ್ಕ್ಷಿಿೋಶ ಎಸ್ ಟಿ 30967.00 

8 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಚಂದರಶೋಖ್ರ  30967.00 

9 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಕೆ.ಎಸ್ ಶಂಕರ 34723.00 

10 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಬಿ.ಶಂಕರಲ್ಲಂಗೆೋಗೌಡ 63085.00 

11 ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಮನೆ ೋಹರ  38181.00 



12 ದವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಹೆರ್ಚ ಆರ್ ಸುನ್ಂದ 26912.00 

13 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಶರವಣಬೆಳಗ ಳ 

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು 
_____ 

14 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಹಿರಿೋಸನವೆ 

ಹೆ ೋಬಳ 

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು 
_____ 

15 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಕಸಬನ ರವಿರ್ನಯಕ  55332.00 

16 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ದಂಡಿಗನ್ಹಳಿ ಖನಲ್ಲಹುರ್ು _____ 

17 ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಗ ರು ಜಗದೋಶ  54020.00 

18 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁj £ÀÄUÉÎÃºÀ½î ಧನ್ಂಜಯ 54020.00 

19 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ಭನನ್ುಪರರ್ನಶ್ ಬಿ, ಈ 67734.00 

20 »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ ಕೆ.ಬಿ.ಸತಿೋಶ್  84489.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 B (XI)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21 

      
ಕರ.ಸಂ  ಲ್ಲಕುಶೋರ್ಷಾಕೆ ವಗಾ ಅನ್ುದನನ್ 

ಬಿಡುಗಡೆ 

ಖ್ಚುಾ ಉಳಕೆ 

1 
2401-00-800-1-ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ 

ಯನಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ 

106 1700000.00 1697050.00 2950.00 

2 
2401-00-800-1-ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ 

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಯೋಜನೆ 

422 720000.00 714450.00 5550.00 

3 
2401-00-119-5-02 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ 

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಯೋಜನೆ 

200 635000.00 634612.00 388.00 

4 
2401-00-119-5-02 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ 

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 

422 115000.00 114972.00 28.00 

5 
À2401-00-119-5-02 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ 

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 

423 37300.00 37250.00 50.00 

6 2401-00-119-4-06                 

ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್. 

059 130500.00 130209.00 291.00 

7 2401-00-119-4-06                 

ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್. 

106 4799000.00 4798872.00 128.00 

8 2401-00-119-4-06               

ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್. 

133 1497000.00 1495280.00 1720.00 

9 2401-00-119-4-06                   

ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್. 

423 535000.00 535000.00 0.00 

10 2401-00-119-4-06                

ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್. 

422 2348960.00 2348618.00 342.00 

11 2401-00-108-2-18 106 56700.00 56700.00 00 



12 2401-00-001-2-10 Unspent 422 100000.00 100000.00 00 

13 
2401-00-111-0-08 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದಿ ಯೋಜನೆ 

059 139143.00 139143.00 00 

14 
2401-00-111-0-08 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದಿ ಯೋಜನೆ 

422 92470.00 92470.00 00 

15 2401-00-111-0-08 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದಿಒಂಖಿಅಊIಓಉ ಉಖ್ಂಓಖಿS 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ 

422 1111993.00 1111993.00 00 

16 
2401-00-108-2-51 ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ 

ಬೆೋಸನಯ ಯೋಜನೆ. 

100 9091683.00 9090652.00 1031.00 

17 
2401-00-108-2-30 ಹನಿನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನೆ 059 177000.00 176432.00 568.00 

18 
2401-00-108-2-30 ಹನಿನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನೆ 106 43500089.00 43500688.00 202.00 

19 
2401-00-108-2-30 ಹನಿನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನೆ 422 6100469.00 6100467.00 2.00 

20 
2401-00-108-2-30 ಹನಿನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನೆ 423 82400.00 82400.00 00 

21 
2401-00-001-2-01 ನಿರ್ೋಾಶನ್ ಮತ್ುು 

ಆಡಳತ್ ಯೋಜನೆ 

195 285690.00 285685.00 5.00 

22 
2401-00-001-2-01 ನಿರ್ೋಾಶನ್ ಮತ್ುು 

ಆಡಳತ್ ಯೋಜನೆ 

034 183168.00 183168.00 00 

23 
2401-00-119-5-01 ಇಲ್ನಖನ ಪರಯೋಗ 

ಶನಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಯೋಜನೆ 

200 10000.00 10000.00 00 

24 2401-00-113-0-02 (SMAM) 422 500000.00 499945.00 55.00 

25 2401-00-113-0-02 (SMAM) 106 1500000.00 1498500.00 1500.00 

26 
2435-00-101-0-35 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ 

08 800000.00 799968.00 32.00 

27 
2435-101-0-128  ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 028 98000 98000.00 00 

28 
2435-00-101-0-36 ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ 

ಹನಗ  ನ್ಸಾರಿ ನಿವಾಹಣೆ ಯೋಜನೆ 

08 284000.00 283183.00 817.00 

29 
2851-00-200-0-01 ರ್ಜೋನ್ು ಕೃರ್ಷ 

051 159000.00 159000.00 00 

30 
2851-00-200-0-01 ರ್ಜೋನ್ು ಕೃರ್ಷ  ಕಛೋರಿ 

ವೆಚಚ 

08 30000.00 29990.00 10.00 

31 
2435-00-101-0-38 ಪರಚನರ ಮತ್ುು 

ಸನಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆ 

08 190600.00 190538.00 62.00 

32 
2435-00-101-0-26 ವೆೋತ್ನ್ 08 8930000.00 8926392.00 3608.00 

33 
2435-00-101-0-26 ದನ್ಗ ಲ್ಲ ವೆೋತ್ನ್ 08 604500.00 603074.00 1426.00 

34 
2435-00-101-0-26 ಕಛೋರಿ ವೆಚಚ 08 80000.00 79996.00 4.00 

35 2435-00-101-0-62  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹನಯ 100 6000.00 6000.00 00 

 

 



 

 

5 B (XII) ಸಹನಯಧನ್ರ್ ಂದಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುು 

ಮಂಜ ರನದ ಹಣ . 

2020-21 ನೆೋ ಸನಲ್ಲನ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ನಭವಿಗಳ ಪಟಿಟ 

4 B (XIII) ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅಥರೆೈರ್ಜೋರ್ನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವ್ನ ಪರವ್ನನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮತ್ುು ಕಡಿಮ 

ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲ್ತ್ುುಗಳನ್ುನ ಪಡೆಯಲ್ನದ ರೆಸ್ಪ್ತಯ್ಕಂಟಸಗಳ ವಿವರಗಳು. 

ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸನಯ ಯೋಜನೆ  

4 B (XIV) ಕುಗಿಗಸಲ್ನದ ಎಲ್ಲರ್ನಟçನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಂತ 

ಅಥವ್ನ ಮನಹಿತಿ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ. 

1) 2020-21 ನೆೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಮನರ್ಚಾ  ಮನಹೆಯ ಪರಗತಿ ವರದ, 

2) 2020-21 ನೆೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹೆಯ ಖ್ಚಿಾನ್ ವರದ, 

3) 2020-21 ನೆೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹೆಯ ವರೆಗೆ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟಿಟ  

4 B (XV) ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ು ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಅವರ್ನಶ ವಿಚನರಗಳು ಗರಂಥನಲ್ಯ 

ಅಥವ್ನ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುನ ಒಳಗೆ ಂಡು ಸನವಾಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರೆದದನುರೆ. 

ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸ್ಬಬಂದಗಳಗೆ ಗರಂಥನಲ್ಯ ಮತ್ುು ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳ ಸೌಲ್ಭಯ ಕಲ್ಲಪಸ್ಕೆ ಳಿಲ್ನಗಿರ್. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 B (XVI) ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದರ್ನಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆೋ ವಿವರಗಳು  

¸ÁªÀðd¤PÀ ª ÀiÁ»w C¢üPÁj 

 

ಶರೋ  ಕೆ.ಬಿ.ಸತಿೋಶ್ 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ  ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು  , 

ಜಿಲ್ನಾ  ಪಂಚನಯತ್, ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ  

ದ ರವ್ನಣಿ  ಸಂಖ್ಯಯ  ೨೫೨೨೮೨ 

ಭನನ್ುಪರರ್ನಶ್ ಬಿ.ಇ 

ಸಹನಯಕ ಮನಹಿತಿ  ಅಧಿರ್ನರಿ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

ಜಿಲ್ನಾ  ಪಂಚನಯತ್, ಚನ್ನರನಯಪಟಟಣ  

ದ ರವ್ನಣಿ  ಸಂಖ್ಯಯ  ೨೫೨೨೮೨ 

ಮೋಲ್ಿನ್ವಿ  ಪನರಧಿರ್ನರ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರು , 

(ಜಿಲ್ನಾ  ಪಂಚನಯತ್), ಹನಸನ್. 

ದ ರವ್ನಣಿ  ಸಂಖ್ಯಯ  ೨೬೮೩೮೭ 

 



 

 


