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2020-21 ನೋ ಸಾಲಿನ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 

ಪರಕರಣ 4(1) (ಎ) ಮತಕು 4(1)(ಬಿ) ಯ ಅಡಿಯಲಿಾ ಪರಕಟಿಸಲ್ಾದ 

ಸವ-ಇಚ್ಚೆ ಪರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳಕ 

 



ಸಂ:ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಖಾನಾಪೂರ/ವಿನಿ/  /2020-21             ದಿನಾಂಕ:15/02/2021 

‘ ’ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ  ಪರಕಟಣೆ” 

2020-21 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ , 2005 ಪರಕರಣ  4(1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿ  ಪರಕಟಣೆ  

1) ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ (ಜಿ. ಪಂ) ಖಾನಾಪೂರರವರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯೇಗಳಕ ಮತಕು 

ಕತೇವಯಗಳಕ 

 

1. ಸಾಮಾನಯ  ಮಾಹಿತಿ  

ಬೆಳಗಾವಿಯಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಖಾನಾಪೂರರವರ ಕಛೋರಿಗೆ ಇರಕವ 

ದ ರ: 27 ಕಿ.ಮೋ. ಹಾಗ  ಬೆಂಗಳ ರಿನಿಂದ ಇರಕವ ದ ರ 498 ಕಿ.ಮೋ. ಕನಾೇಟಕ ರಾಜಯದ ವಾಯವಯ 

ಭಾಗದಲಿಾರಕವ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ ಾಕಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಒಳಪಟಿಿರಕತುರ್.  

ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ ಾಕಕ ನಾಲ್ಕು ಹ ೋಬಳಿ ಹಾಗ  ಐವತ ುಂದಕ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನಕು 

ಒಳಗೆ ಂಡಿರ್. ತಾಲ್ ಾಕಿನಲಿಾ ಪರಮಕಖವಾಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಗೆ ಡಂಬಿ, ಮಾವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯ, 

ಗೆಣಸಕ ಹಾಗ  ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳನಕು ಬೆಳೆಯಲ್ಾಗಕತಿುರ್. 

1. ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಸಾಮಾನಯ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ: 

ಕರ. 

ಸಂ 

ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ 

1 ಒಟಕಿ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ವಿಸಿುೋಣೇ 1742 ಚ. ಕಿೋಮ 

2 ಹ ೋಬಳಿಗಳಕ 04 

3 ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಕ 51 

4 ಗಾರಮಗಳಕ 219 

5 ಒಟಕಿ ಜನಸಂಖ್ಯಯ 

258089 (ಒಟಕಿ)  

(130598 ಗಂಡಕ + 

127491 ಹಣಕು) 

6 ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಾತಿ (ಗಾರಮೋಣ + ನಗರ) 19801 (ಗಾರಮೋಣ 17174+ 



ನಗರ 2627) 

7 ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ (ಗಾರಮೋಣ + ನಗರ) 
12517 (ಗಾರಮೋಣ 9891+ 

ನಗರ 2626) 

8 ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಪರಮಾಣ (ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ) 1969 mm 

9 ಕೃಷಿ ಜಮೋನಕ ಹ ಂದಿರಕವವರಕ ಮತಕು ವಿಸಿುೋಣೇ  32610 ಸಂಖ್ಯಯ, ಹ 

10 ಒಟಕಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರರ್ೋಶ 16065 ಹ 

11 ಅಕ್ಾಂಶ 15’ 63’ N 

12 ರೋಖಾಂಶ 74’ 50’ E 

13 ಸಮಕದರ ಮಟಿದಿಂದ ಇರಕವ ಎತುರ 649 m From MSL 

 

 

 

2. ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಬರಕವ ಹ ೋಬಳಿವಾರಕ ರೈತ 

ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರಗಳಕ: 

ಕರ. ಸಂ ಕಛೋರಿಯ ಹಸರಕ ಕೆೋಂದರ ಸಾಾನ 

1. ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಕಸಬಾ ಖಾನಾಪುರ ಹ ೋಬಳಿ ಖಾನಾಪುರ 

2. ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಹ ೋಬಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 

3. ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಗಕಂಜಿ ಹ ೋಬಳಿ ಗಕಂಜಿ 

4. ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಬಿೋಡಿ ಹ ೋಬಳಿ ಬಿೋಡಿ 

 

1. ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಪರಮಕಖ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ;-(2020-21) 

ಕರ 

ಸಂ 
ಬೆಳೆ ವಿಸಿುೋಣೇ (ಹ) ಉತಾಾದನ (ಟನ್) ಇಳಕವರಿ (ಟನ್/ಹ) 

1 ಮಾವು 2054 20538 10 

2 ಬಾಳೆ  120 4210 30 

3 ಸಪೂೋಟ  327 3273 10 

4 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯ  463.26 6949 15 



5 ತಂಗಕ  109 
0.11 (ಲ್ಕ್ಷ 

ಕಾಯಗಳಕ) 
0.11 

6 ಗೆ ೋಡಂಬಿ 4748 7122 1.5 

7 ಗೆಣಸಕ  8 93 12 

 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟಕಿ ವಿಸಿುೋಣೇ: 8166.55 ಹಕೆಿೋರ್ 

 

1. ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಖಾನಾಪೂರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯೇ 

ವಯವಸ್ಥಾ ವಿವರ 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ, 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ (ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರಕ) 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 4 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

(ರೈಸಂಕೆೋ) ಕಸಬಾ, ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ, ಗಕಂಜಿ, ಬಿೋಡಿ 

ಹ ೋಬಳಿ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ 

ದಿವೋತಿಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ 

ತ ೋಟಗಾರರಕ 



 

 

1. ಮಂಜ ರಾದ ಮತಕು ಖಾಲಿ ಹಕರ್ೆಗಳ ವಿವರ 

ಕರ ಸಂ 
ಮಂಜ ರಾದ  ಹಕರ್ೆಗಳ  

ವಿವರ 

ಮಂಜ ರಾದ  

ಹಕರ್ೆಗಳ  ಸಂಖ್ಯಯ  

ಭತಿೇ ಇರಕವ  

ಹಕರ್ೆಗಳ  ಸಂಖ್ಯಯ  

ಖಾಲಿ  ಇರಕವ  

ಹಕರ್ೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 

1 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ 
1 1 0 

2 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರಕ 

01 01 00 

4 
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ (ರೈ. ಸಂ. ಕೆೋಂ) 
04 04 00 

5 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 01 00 01 

7 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ 01 01 00 

8 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ 01 01 00 

9 ತ ೋಟಗಾರರಕ 01 01 00 

ಒಟಕಿ 10 09 01 

 

 

4 (1)(ಬಿ) 1. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯೇಗಳಕ ಮತಕು ಕತೇವಯಗಳಕ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರಕತುವೆ. 

1.1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯೇಗಳಕ 

 ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಕ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯಾಗಿದಕೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮತಕು 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯೇಗಳನಕು ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

 ತಾಲ್ ಾಕಿನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನಕು ರ ಪ್ತಸಕವುದಕ. 



 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಂದ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನಕು ಹ ೋಬಳಿವಾರಕ 

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

 ಅಧಿೋನ ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರಗಳಕ ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯಕವಿರಕವ ಮಾಗೇದಶೇನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಮತಕು ನಸೇರಿಗಳ ಸವೇತ ೋಮಕಖ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯವಿರಕವ ಮಾಗೇದಶೇನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 ಯೋಜನ / ಯೋಜನೋತರ ಬಿಲ್ಕಾಗಳಿಗೆ ರಕಜಕ ಮಾಡಕವುದಕ. 

 ತಾಲ್ ಾಕಿನ ವಿವಿಧ ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕಛೋರಿಗಳನಕು ಪರಿಶಿೋಲ್ನ ನಡೆಸಕವುದಕ. 

 ತಾಲ್ ಾಕಕ ಮಟಿದಲಿಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನ ಮತಕು ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆ ರೋಢಿಕೃತ 

ಪರಗತಿ ವರದಿಯನಕು ತಯಾರಿಸಿ ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಿಕೆು ಸಲಿಾಸಕವುದಕ. 

 ವಿಶೋಷ್ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ಅವಶಯವಿರಕವ ತಾಲ್ ಾಕಕ ಮಟಿದ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯ ಕಾಯೇದಶಿೇ / 

ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

 ತಾಲ್ ಾಕಕ ಮಟಿದ ಪರಗತಿ ಪರಿಶಿೋ¯ನಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಪರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಕವುದಕ. 

 ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿಾ ಆಗಿರಕವ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನಕು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ 

ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಾಯಧನಕೆು ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಾಖ್ಯಗೆ ಶಿಫಾರಸಕು ಮಾಡಕವುದಕ. 

 

1.1 ವಿಸುರಣೆ ಮತಕು ತರಬೆೋತಿ: 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಂದ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕಕರಿತಕ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗ  

ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆೋಸಾಯ, ನಿವೇಹಣೆ, ಕೆ ಯಕಾ, ಸಂಸುರಣೆ ಕಕರಿತಕ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಾ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನಕಕೃಷಿ ಮಕಂತಾದ ಅವಶಯಕ ಹ ಸ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳನಕು ರೈತರಿಗೆ 

ತರಬೆೋತಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಕಾಯೇಗಾರ ಮಕಂತಾದವುಗಳನಕು ಏಪೇಡಿಸಕವ ಮ ಲ್ಕ ಮಾಹಿತಿ 

ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 



4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗಕತಿುರಕವ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ಪತಿರಕೆ. 

ಆಕಾಶವಾಣಿ. ದ ರದಶೇನ ಮಕಂತಾದ ಸಮ ಹ ಮಾಧಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ತಲ್ಕಪುವಂತ 

ಮಾಡಕವುದಕ. 

5. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದರ, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯ ಮಕಂತಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ 

ಹ ಸ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳನಕು ರೈತರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತಲ್ಕಪ್ತಸಕವಂತ ಮಾಡಕವುದಕ. 

6. ರೈತರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

7. ರೈತರನಕು ರಾಜಯ ಮತಕು ಹ ರ ರಾಜಯಗಳ ಉತುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವಾಸ 

ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೈತರ ಜ್ಞಾನ ವಧೇನಗೆ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 

 

1.2 ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: 

1. ತಾಲ್ ಾಕಿನ ವಾತಾವರಣಕೆು ಸ ಕುವಾದ ತಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ. 

2. ಆಯಾ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವಾದ ಬೆಳೆಗಳನಕು ಮತಕು ತಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲ್ಾನಕಭವಿಗಳಿಂದ    

     ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ. 

3.ಹಣಕು, ತರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ ಬೆಳೆಗಳಕ, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಕ, ಸಂಬಾರಕ ಬೆಳೆಗಳಕ, ಔಷ್ಧಿ ಬೆಳೆಗಳಕ, ಸಕಗಂಧದರವಯ 

ಬೆಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

4.ಹ ಸ ಬೆಳೆಗಳಕ, ತಳಿಗಳನಕು ಪರಿಚಯಸಕವುದಕ. 

5.ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲಿಾರಕವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಕವುದಕ 

 

1.3  ನಿೋರಿನ ಮ ಲ್ಗಳ ನಿಮಾೇಣ: 

1 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕತಯರಕವ ಪರಮಾಣದಲಿಾ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಬೆೋಕಾದ ಸಮಕದಾಯ 

ಕೆರ, ಕೃಷಿ ಹ ಂಡಗಳನಕು ನಿಮೇಸಲ್ಕ ರೈತರನಕು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

2 ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದಿತಿಯಲಿಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಕವ ಪರಮಾಣದ ನಿೋರನಕು ಸಂಗರಹಿಸಿಟಕಿಕೆ ಳುಲ್ಕ ಅವಶಯಕತಗೆ 

ತಕುಂತ ಸಮಕದಾಯ ಕೆರ, ಕೃಷಿ ಹ ಂಡಗಳನಕು ನಿಮೇಸಲ್ಕ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

 

1.4 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ: 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರಕವ ಹಸಿರಕ ಮನಗಳ ನಿಮಾೇಣಕೆು ರೈತರನಕು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಶೋಡ್ ನಟ್ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 



3. ಹ ಸ ಹ ಸ ಬೆಳೆಗಳನಕು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯದಲಿಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಕ ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಹಸಿರಕ ಮನಗಳ ಶಿೋಟ ಬದಲ್ಾವಣೆ ಮತಕು ಬೆಳೆಗಳ ಬದಲ್ಾವಣೆಗೆ ನಿೋಡಲ್ಾಗಕತಿುರಕವ ಪರಿಹಾರದ ಕಕರಿತಕ  

ಆಸಕು ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಕವುದಕ.  

5. ಹಸಿರಕ ಮನಗಳ ಶಿೋಟ ಬದಲ್ಾವಣೆ ಮತಕು ಬೆಳೆಗಳ ಬದಲ್ಾವಣೆಗೆ ನಿೋಡಲ್ಾಗಕತಿುರಕವ ಪರಿಹಾರದ ಕಕರಿತಕ 

ಆಸಕು ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಕವುದಕ.  

 

1.5 ಸಮಗರ ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ ಹಾಗ  ಪ್ತೋಡೆ ನಿವೇಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರಕವ ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಬೆೋಕಾದ ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರಗಳ  

            ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲಿಾ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕವ ವಯವಸ್ಥಾ ಮಾಡಕವುದಕ. 

2. ಮಣಿುನ ರಸಸಾರ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಅವಶಯವಾದ ಸಕಣು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲ್ಕ ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಹಸಿರಲ್ಲ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತವವನಕು ರೈತರಿಗೆ ಮನದಟಕಿ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯನಕು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದಿತಿಯಲಿಾ ರ ೋಗ ಮತಕು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಪದೆತಿಗೆ ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

5. ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟನಾಶಕಗಳಕ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲ್ಲಗಳಕ, ಸಸಯರಕ್ಷಣ ಔಷ್ಧಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

6. ಸಾವೇಜನಿಕ ವಲ್ಯದಲಿಾ ರ ೋಗ ಮಕನ ುಚನಾ ಘಟಕಗಳನಕು ಸಾಾಪ್ತಸಿ ಮಕಂರ್ ಬರಬಹಕದಾದ 

ರ ೋಗಗಳ ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ರೈತರಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

7. ಸಸಯ ಆರ ೋಗಯ ಚಿಕಿತಾುಲ್ಯವನಕು ಸಾಾಪ್ತಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

8. ಇ-ಸಾಯಪ್ ಮಕಖಾಂತರ ಹ ೋಬಳಿವಾರಕ ಹಲ್ವಾರಕ ರ ತರ ತಾಕಕಗಳನಕು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ, ಸದರಿ 

ಕಿೋಟ/ರ ೋಗಗಳಿಗೆ ನ ತನ ನಿಯಂತರಣಾ ಸಲ್ಹಗಳನಕು ನಿೋಡಲ್ಾಗಕತಿುರ್. 

9. ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಭಾಗವಾದ ರ್ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲಿಾ ಉತಾಾದಿಲ್ಾಗಕತಿುರಕವ ಗಕಣಮಟಿದ ರ್ಜೈವಿಕ 

ಪರಿಕರಗಳ ಕಕರಿತಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ ಮತಕು ರೈತರಿಗೆ ಉತುಮ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನಕು ಬೆಳೆಯಲ್ಕ ತಮಮ 

ಜಮೋನಿನ ಮಣಕು ಮತಕು ನಿೋರಕ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಕಕರಿತಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 

1.6 ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ 

1. ಸಾಳಿೋಯವಾಗಿ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯ ವಸಕುಗಳನಕು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖಚಿೇನಲಿಾ ಎರಹಕಳಕ 

ಗೆ ಬಬರ, ಬಯೋಡೆೈಜಿಸಿರ್ಗಳನಕು ನಿಮೇಸಲ್ಕ ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಸಾವಯವ ಪರಿವತೇನಗೆ ರೈತರನಕು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ದೃಢಿೋಕರಣ ವಯವಸ್ಥಾ ಹ ಂದಲ್ಕ ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 



4. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಕರಿತಕ ಸವಿೇಸ್ ಪೂರೋವೆೈಡಗೇಳಕ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ಇಲ್ಾಖಾ 

ವಿಸುರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವ ವಯವಸ್ಥಾ ಮಾಡಕವುದಕ. 

5. ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಲಿಾ ಮಾದರಿ ಸಾವಯವ ತ ೋಟ ನಿಮಾೇಣ ಮಾಡಿಸಕವುದಕ. 

 

1. 1.7ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿ 

1. ರೈತರ ತ ೋಟಗಳಲಿಾ ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಾಣಿಗೆ ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಥ ಸ್ಥೈಟಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ಏಪೇಡಿಸಕವುದಕ. 

3. ರೈತರ ತ ೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲಿಾನ ಪರಾಗಸಾಶೇ ಹಚೆಳದಲಿಾ ರ್ಜೋನಕ ಹಕಳಗಳ ಪಾತರದ ಬಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು  

           ಮ ಡಿಸಕವುದಕ. 

4. ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿಯ ಕಕರಿತಾಗಿ ಆಸುತ ರೈತರಕಗಳಿಂದ ಅಜಿೇಗಳನಕುಸಿವೋಕರಿಸಿ, ಸದರಿ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿಯ  

           ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಾ ತರಬೆೋತಿಯನಕು ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 

1.8  ಕೆ ೋಯಾೋತುರ ನಿವೇಹಣೆ: 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹಣಕು, ತರಕಾರಿ, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಕ, ಔಷ್ಧಿ ಸಸಯಗಳಕ ಮತಕು ಸಕಗಂಧ  

ದರವಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕೆ ಯಾೋತುರ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶಯಕತಗೆ ತಕುಂತ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ಹಾಗ  ಹಣಕು ಮಾಗಿಸಕವ   \            

ಘಟಕಗಳ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

   3. ಶಿೋತಲ್ ಗೃಹ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

   4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಾರಥಮಕ ಸಂಸುರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

1.9 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದಿೆ: 

1. ಮಾರಕಕಟ್ಟಿಯಲಿಾ ನಿರತರಾದ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಾದ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸು, ಜಿಲ್ಾಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಗಳಕ, 

ಎಪ್ತಎಂಸಿ ಹಾಗ  ಸಕಾೇರೋತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಗಟಕ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

2. ಗಾರಮೋಣ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ, ರೈತ ಸಂತ, ನೋರ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಪೂರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ. 



3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಂಬಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೋಜನಯಡಿ ಖರಿೋದಿಯ ಸಮಯದಲಿಾ ತಾಂತಿರಕ ದೃಡಿೋಕರಣಕೆು 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಕು ನೋಮಸಕವುದಕ. 

 

2.1  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಾ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ 

1. ಆಸಕು ರೈತರಕಗಳಿಗೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ ಕಿನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಂದ ಲ್ಭಯವಿರಕವ 

ಕೆ ಯಾತುರ ಹಾಗ  ಬೆೋಸಾಯಕೆು ಅನಕವಾಗಕವಂತಹ ಯಂತ ರೋಪಕರಣಗಳನಕು ಹಾಗ  ಮತಕು 

ಟ್ರಾರಯಕಿರ್ ಗಳನಕು ಖರಿೋದಿಸಲ್ಕ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಲ್ಾಗಕತಿುರ್. 

1.11  ಇತರ ಕಾಯೇಗಳಕ: 

1. ತಾಲ್ ಾಕಿನ ತಹಶಿೋಲ್ಾೆರ್ರವರಕ, ತಾಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಮಾನಯ  

           ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ, ಮತಿುತರ ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ವಿಶೋಷ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು  

           ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಜನಸಾಂದನಾ ಸಭೆ ಮಕಂತಾದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಮಕಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲಿಾ ತಹಸಿಲ್ಾೆರ್ ರವರ ಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಇನಿುತರ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಸ ಚಿಸಲ್ಾಗಕವ ವಿಶೋಷ್ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4(1)(B) 2. ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತಕು ಕತೇವಯಗಳಕ 

(Powers And Duties Of Officers And Employees) 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ  

ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಪರಧಾನ ಕಾಯೇ ನಿವಾೇಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಕೆ 

ತಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಬೆೋಕಾಗಿರ್. ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ 

ಇತರ ಕಛೋರಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಕವುದಕ. 

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ 

(ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರಕ)  

ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಣೆಯನಕು 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸಕವುದಕ ಮತಕು ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯ ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗ ಮತಕು ಲಿಪ್ತಕ 

ವಿಭಾಗದ ಮೆೋಲ್ಕಸಕುವಾರಿ ಮಾಡಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯ ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ಮಾಡಲ್ಕ 

ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನರವು ನಿೋಡಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿ ಸಾಧಿಸಕವ ಪರಗತಿ 

ವರದಿ ಕೆ ರೋಢಿೋಕರಣ ಹಾಗ  ತಯಾರಿP,É ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ ಕಡತಗಳ ದಾಖಲ್ಲ 

ಪರಿಶಿೋಲ್ನ ಹಾಗ  ಆನ್ಲ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕವುದಕ. ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಇತರ ಕಛೋರಿ 

ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಕವುದಕ. 

ಸಹಾಯಕ ರೈತರಕಗಳಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಮತಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಕರಿತಕ ಮಾಹಿತಿ 



ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ

 ಹ ೋಬಳಿ

ವಾರಕ 

(ತಾಂತಿರಕ) ನಿೋಡಕವುದಕ. ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲಿಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನಕು 

ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ. ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಇತರ ಕಛೋರಿ ಕೆಲ್ಸ 

ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  

ಆಡಿಟ್ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ ಹಾಗ  

ಸಹಿಗೆ ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಇತರ ಕಛೋರಿ 

ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಕವುದಕ. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರಕ  

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ ಸಸಯಕ್ಷೋತರಗಳ ಹಾಗ  ಅಭಿವೃದಿೆ (ಡೆವಲ್ಪ್ಮೆಂಟ್ ವಕ್ೇ) 

ಕೆಲ್ಸಗಳ ಮೆೋಲಿವಚಾರಕರಾಗಿರಕತಾುರ. ಸಸಯ ಕ್ಷೋತರಗಳಲ್ಾಾದರ, ಕ್ಷೋತರದ ಸಾಗಕವಳಿ, ಸಸಯ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಸ್ಥ ಯೋತಾಾದನಯ ನಿಗಧಿತ ಗಕರಿ ಸಾಧಿಸಕವುದಕ ಮತಕು ಕ್ಷೋತರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ 

ಜವಾಬಾೆರಿಯಾಗಿರಕತುರ್. ಸಸಯಕ್ಷೋತರಗಳನಕು ಸವಚೆವಾಗಿಟಕಿಕೆ ಂಡಕ ಜನ ಜಾನಕವಾರಕಗಳಕ, 

ಬೆಂಕಿಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಕವುದಕ ಇವರ ಕತೇವಯವಾಗಿರಕತುರ್. ಸಸಯಕ್ಷೋತರದಲಿಾನ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಾಗಿರಕವ ದಾಸಾುನಕ ಸಾಮಾಗಿರಗಳನಕು ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ. 

ಕ್ಷೋತರಕೆು ನಿೋರಿನ ನಿವೇಹಣೆ, ಲ್ಲೋಬರ್ ಪೂೋರ್ಕಾಸ್  ಹಾಗ  ಕ್ಷೋತರದ ಆದಾಯವನಕು ಸಕಾೇರಕೆು 

ಜಮಾ ಮಾಡಲ್ಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ ಇವರ ಕತೇವಯವಾಗಿರಕತುರ್. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರಕ (ಅಭಿವೃದಿಿ) ರೈತ ಫಲ್ಾನಕಭವಿಗಳ ತಾಕಕಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ, ಸಕಾೇರದ ನಿೋತಿ 

ನಿಯಮಗಳನವಯ ಫಲ್ಾನಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು, ಸವಲ್ತಕುಗಳ ವಿತರಣೆ, ಕ್ಷೋತ ರೋತುವದ 

ಜವಾಬಾೆರಿ, ಕಿರಮನಾಶಕ ವಿತರಣೆ ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹಗಳನಕು ನಿೋಡಕವುದಕ ಇವರ 

ಜವಾಬಾೆರಿಯಾಗಿರಕತುರ್. ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಇತರ ಕಛೋರಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಣೆ 

ಮಾಡಕವುದಕ. 

ದಿವತಿಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಾಯಕರಕ 

ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಕಾ, ಪರವಾಸಭತಯ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತಕು ಅದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳ 

ದಾಖಲ್ಾತಿ, ನಗದಕ ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಸ್ಥೋವಾ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಇತರ ಕಛೋರಿಯ ವಹಿಗಳ 

ನಿವೇಹಣೆ,  ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಾರಕ ವಹಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕೆಲ್ಸಗಳಕ 

ತ ೋಟಗಾರರಕ  
ಕಡತಗಳ ರಚನ, ಪತರಗಳ ನ ಂದಾವಣಿ ಮತಕು ರವಾನ, ಟಪಾಲ್ಕ ಪತರಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಂಚ್ಚ ಚಿೋಟಿ 

ವಹಿ, ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಾರಕ ವಹಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕೆಲ್ಸಗಳಕ 

 

 

 

 

 

4 (1)(B) 3. ನಿಣೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಂತಹ ಪರಸಾುವನಗಳಲಿಾ ಪಾಲಿಸಬೆೋಕಾದ ಕರಮ ಮೆೋಲಿವಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ಗಳಕ 

ಮತಕು ಅಕೌಂಟಿಬಿಲಿಟಿ   



 (THE PROCEDURE FOLLWED IN THE DECISION MAKING PROCESS 

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNT ABILITY) 

 

ದಿವತಿಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಾಯಕರಕ  

ತಮಮವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖ್ಯಯಲಿಾ ಸೃಜಿಸಿದ / ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನಕು ಆ 

ಪರಕರಣದಲಿಾ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನಕು ನಮ ದಿಸಿ 

ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಕಛೋರಿಯ ನಿತಯ ಕಟಿಳೆಯ ಕೆಲ್ಸದ ಹ ರಯ 

ಬಹಕ ಭಾಗವು ಮಕಖಾಯಧಿಕಾರಿಯ ಮೆೋಲ್ಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕುವುದಕ, ಶಾಖ್ಯಯನಕು 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಕಾ, ಪರವಾಸಭತಯ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತಕು ಅದಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳ ದಾಖಲ್ಾತಿ, ನಗದಕ ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಚ್ಚಕ್ ರಿಜಿಸಾಿರ್ ಅನಕದಾನ 

ವಹಿ, ಸ್ಥೋವಾ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಾರಕ ವಹಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕೆಲ್ಸಗಳಕ. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರಕ  

ಉನುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ವಹಿಸಿಕೆ ಡಲ್ಾದ ಕ್ಷೋತರ ನಿವೇಹಣೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಲ್ಕ ಜವಾಬಾೆರರಾಗಿರಕತಾುರ. ಯಾವುರ್ೋ 

ನಿಣೇಯಕೆು ಅವಕಾಶವಿರಕವುದಿಲ್ಾ 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತಗಳಲಿಾ ತಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವನಕು ನಮ ದಿಸಿ 

ನಿಯಂತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸಬಹಕದಾಗಿರ್. 

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

  

ಪರಸಾುವನಗಳನಕು ನಿಯಂತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸಲ್ಕ ಅವಕಾಶವಿದಕೆ 

ಸಲಿಾಸಬಹಕದಾಗಿರಕತುರ್. 

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ (ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರಕ)  

ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕ ರಢಿೋಕರಣ, ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ೋರಿ ಬಂದಂತಹ ರೈತ ಫಲ್ಾನಕಭವಿಗಳ ಪರಸಾುವನ ಅಜಿೇಗಳನಕು 

ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನಕಮ್ೋದನಗೆ ಸಲಿಾಸಕವುದಕ. ತಾಂತಿರಕ 

ಮತಕು ಲಿಪ್ತಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳಲಿಾ ತಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವನಕು ನಿಯಂತರಣ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಸಲಿಾಸಬಹಕದಾಗಿರ್. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ  

ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಪರಧಾನ ಕಾಯೇ ನಿವಾೇಹಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಕೆ ತಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಬೆೋಕಾಗಿರ್. 

 

 

4 (1)(B) 4. ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನಕು  ನಿವೇಹಿಸಲ್ಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನಗಳಕ ಕಟಕಿಪಾಡಕಗಳಕ 

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

 

 



ದಿವತಿಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಾಯಕರಕ  

ತಮಮವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖ್ಯಯಲಿಾ ಸೃಜಿಸಿದ / ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನಕು ಆ 

ಪರಕರಣದಲಿಾ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನಕು ನಮ ದಿಸಿ 

ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಕಛೋರಿಯ ನಿತಯ ಕಟಿಳೆಯ ಕೆಲ್ಸದ ಹ ರಯ 

ಬಹಕ ಭಾಗವು ಮಕಖಾಯಧಿಕಾರಿಯ ಮೆೋಲ್ಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕುವುದಕ, ಶಾಖ್ಯಯನಕು 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಕಾ, ಪರವಾಸಭತಯ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತಕು ಅದಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳ ದಾಖಲ್ಾತಿ, ನಗದಕ ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಚ್ಚಕ್ ರಿಜಿಸಾಿರ್ ಅನಕದಾನ 

ವಹಿ, ಸ್ಥೋವಾ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಾರಕ ವಹಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕೆಲ್ಸಗಳಕ. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರಕ  

ವಹಿಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಾ ಕಾಯೇಗಳನಕು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಕವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ 

ಸಸಯಕ್ಷೋತರ/ಅಭಿವೃದಿಿಯ ದಾಸಾುನಕ ನಿವೇಹಣಾ ಲ್ಲಕುವನಕು ಕರಮಬದಿವಾಗಿಟಕಿಕೆ ಂಡಕ 

ನಿಗದಿತ ಗಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆ ಡಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತಗಳಲಿಾ ತಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವನಕು ನಮ ದಿಸಿ 

ನಿಯಂತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸಬಹಕದಾಗಿರ್. 

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲಿಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನಕು 

ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮವಹಿಸ ಬೆೋಕಾಗಿರಕತುರ್. 

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ (ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರಕ) 

ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕೆ ರೋಢಿಕರಣ, ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತಯಾರಿಕೆ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ 

ಕೆ ೋರಿ ರೈತ ಫಲ್ಾನಕಭವಿಗಳ ಪರಸಾುವನ ಅಜಿೇಗಳನಕು ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ 

ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನಕಮ್ೋದನಗೆ ಸಲಿಾಸಕವುದಕ, ತಾಂತಿರಕ ಮತಕು ಲಿಪ್ತಕ ವಿಭಾಗದಿಂದ 

ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳಲಿಾ ತಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವನಕು ನಿಯಂತರಣ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಸಲಿಾಸಬಹಕದಾಗಿರ್ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ  

ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಪರಧಾನ ಕಾಯೇ ನಿವಾೇಹಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಕೆ ತಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಬೆೋಕಾಗಿರ್ 

 

 

4 (1)(B) 5. ನೌಕರರಕ ಅವರವರ  ಕತೇವಯಗಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾದ / ಉಪಯೋಗಿಸಕವ / 

ನಿಯಂತರಣದಲಿಾಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ / ಸ ಚನಗಳಕ / ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳಕ / ದಾಖಲ್ಲಗಳಕ ಮತಕು ನಿಬಂದನಗಳಕ: 

 

1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ. 

2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮಾವಳಿ) 

3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 



5. ಅಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

6. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ 

7. ಸಾದಿಲ್ಾವರಕ ವೆಚೆದ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

8. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ 

9. ಕನಾೇಟಕ ಪಾರದಶೇಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999 

10. ಕನಾೇಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ-1993 

11. ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 

12. ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ 

13. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ 

14. ರಾಷಿರೋಯ ಔಷ್ಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಷ್ನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ 

15. ರಾಜಯವಲ್ಯ ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ 

16. ರಾಷಿರೋಯ ಗಾರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ 

17. ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಮತಕು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲಿಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಪಾವಸ್ೇ ಮತಕು ವಿಶೋಷ್ ಡೆಲಿಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ್ 

ಪಾವಸ್ೇ 

18. ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ) 

19. ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಂದ ಹ ರಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಶೋಷ್ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ 

 

4 B (VI) PÀqÀvÀ ²Ã¶ðPÉ: 

  

     

ಕರ 

ಸಂ 
ಕಡತದ ಶಾಖ್ಯ ದಾಖಲ್ಾತಿಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ 

01 ಸಿಬಬಂಧಿ ವಿನಿ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಶಿಸಕು, ನಡತ ಮತಕು ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳಕ 

02 
ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರಕ 
ತಾ.ಸ 

ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ವಿಶೋಷ್ 

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ 

 

 ಸಾಮಾನಯ ಸಿವೋಕೃತಿ. 

• ನಮ ನ ಗಿIII ರವಾನ ರಿಜಿಸಿರ್ 

• ನಮ ನ-ಎ ಮಕದಾೆಮ ರಿಜಿಸಿರ್. 



• ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸಾಿಂಪ್ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ನಮ ನ-6 (ನಿಯಮ 38) ನಗದಕ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ. ಪತರ 1 (ಅನಕಚ್ಚಛೋದ-6 ಹಣ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಸಿವೋಕೃತಿ ಪತರ) 

• ಕ.ಖ.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ಕಾ ಹಾಜರಕಪಡಿಸಕವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ಕ.ಅ.ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪರಿವತೇನಯ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ನಮ ನ ಸಂಖ್ಯಯ -24ಎ ವೆೋತನ ಬಟವಾಡೆ ಪುಸುಕ (ನಮ ನ ಸಂಖ್ಯಯ 24ಎ) 

• ಆಕಸಿಮಕ ರಜಾ ವಹಿ. 

• ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದವರ ವೆೋತನ ಬಿಲಿಾನಲಿಾ ಕಡಿತಗೆ ಳಕುವ 

ರಿಜಿಸಿರ್ (ಹಬಬದ ಮಕಂಗಡ, ಸಾ.ಭ.ನಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ವೃತಿು ತರಿಗೆ, ಇತಾಯದಿ)  

• ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ವಿತರಣಾ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ. (ಜಿಪಂ) ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕಛೋರಿಯ ಮಂಜ ರಾತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುಕ. 

• ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸಾದಿಲ್ಾವರಕ ಪುಸುಕ 

• ನಮ ನ 24 ನಿಯಮ-58 ಪರಯಾಣ ಭತಯ ರಿಜಿಸಿರ್ 9ನಮ ನ-24 (ನಿಯಮ-58). 

• ಮಾಹವಾರಕ ಖಚಿೇನ ತಃಖ್ಯುಯ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ಸಾಮಾನಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮಕಂಗಡ ಡ್ಾರ ಮಾಡಕವ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ವಿದಕಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚೆದ ವಹಿ 

• ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಕಾ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ನಮ ನ -14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತನ ಪರಮಾಣ ಪತರ 

• ಸಾದಿಲ್ಾವರಕ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ವಿವರ 

• ಕಂಪೂಯಟರ್ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ನಮ ನ-34ಎ ಪ್ತೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

• ಬಿ-7 ನಗದಕ ರಶಿೋದಿ. 

• ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣ ವರದಿ ಪೈಲ್. 

• ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥೋವಾ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಿರ್ಗಳಕ. 

• 7-ಎ ದ ರವಾಣಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

• ಶಕದಿ ಪರತಿ ವಹಿ. 

• ಭಾರತ ಸಕಾೇರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 

• ಸಕಾೇರ ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್ 

• ಲ್ಲಕು ತಪಾಸಣೆ ಪೈಲ್ 

• ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನಗದಕ ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

• ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್ 

 



4(1)(B) 6: ಪಾಲಿಸಿಗಳನಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಂದಭೇದಲಿಾ ಇರಕವ ಏಪಾೇಡಕಗಳನಕು 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವ ಮಕಂತಾದ ವಿವರಗಳಕ: 

ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿ / ಎಂಪ್ತಕ್ ಕಾಯೇಕರಮಗಳಕ ತಾಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರ್ೋಶÀಗಳ ಅಡಿಯಲಿಾ 

ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವುದಕ. ಸಾವೇಜನಿಕ ಕಕಂದಕ ಕೆ ರತಗಳನಕು ಕಾನ ನಿನ 

ಚೌಕಟಿಿನ ಳಗೆ ನಿಧೇರಿಸಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ. 

 

4(1)(ಃಃ) 8: ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪರಿಷ್ತ್ಗಳ, ವಿವಿಧ ಸಮತಿಗಳ ವಿವರಗಳಕ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅನಕಕ ಲ್ಕಾುಗಿ 

ಸಲ್ಹಗಾಗಿ, ರಚಿತವಾದ ಎರಡಕ ಆಥವಾ ಹಚಕೆ ಜನ  ಸದಸಯರಿರಕವ ಸಮತಿಗಳ ವಿವರ ಮತಕು ಈ ಸಮತಿಗಳಲಿಾ 

ಸಾವೇಜನಿಕರಕ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಕ ಇರಕವ ಅವಕಾಶ ಮತಕು ಸಮತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆÀಗಳಕ 

ಯಾವುರ್ೋ ಸಮತಿ ಇರಕವುದಿಲ್ಾ. 

 

 

4(1)(ಃಃ) 9: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಖಾನಾಪೂರ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಕಾಯೇ 

ನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ  ಆಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಿ: 

ಕರ 

ಸಂ 

ಹಸರಕ  

ದ ರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯಯ  

08336-223387) 

ಹಕರ್ೆ  

01 ಶಿರೋ ಶಯಮಂತ್ ಕೆ. ಎನ್ 9448863810 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ ( 

ಜಿ.ಪಂ) ಖಾನಾಪುರ 

02 ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಹಳ ುರ 9036995750 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ಖಾನಾಪುರ 

03 ಶಿರೋ ಆನಂದ ಕಕಸನಾಳೆ 9008412543 
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 



04 

ಶಿರೋ ಚಂದರಶೋಖರ 

ಮದನುವರ 
7795310149 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಬಿೋಡಿ 

05 

ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣಾ 

ಹಂಚಿನಮನಿ 
9481005766 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಖಾನಾಪುರ 

06 ಶಿರೋ ತಮಮಣು ವಾಘ್ 9741898563 
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಗಕಂಜಿ 

07 

ಶಿರೋ ಲ್ಾಲ್ಮಹಮಮದ 

ಜಮಾದಾರ 

9449309423 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ 

08 ಜಾನುನ್ ಡಿಕೆ ೋಸಾಿ 8867041004 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ 

09 

ಶಿರೋಮತಿ ರಕದರವವ 

ಕಕಂದರಗಿ 

9900588512 ತ ೋಟಗಾರರಕ 

 

 

 

4(1) (B) 10: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಖಾನಾಪೂರ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ 

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ  ಆಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 2017ರ ಅಂತಯಕೆು ಪಡೆಯಕತಿುರಕವ ವೆೋತನದ ವಿವರ 

 

PÀ

æ.

¸À

A 

ºÉ¸ÀgÀÄ  ºÀÄzÉÝ  
ªÀÄÆ® ªÉÃvÀ£À 

(gÀÆUÀ¼À°è) 

01 ಶಿರೋ ಶಯಮಂತ್ ಕೆ. ಎನ್ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ, ಜಿ.ಪಂ, ಖಾನಾಪುರ 
70850 

02 ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಹಳ ುರ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ, 

ತಾ.ಸ (ಜಿ.ಪಂ,) ಖಾನಾಪುರ 
47650 



03 ಶಿರೋ ಆನಂದ ಕಕಸನಾಳೆ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ 

ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 
50150 

04 ಶಿರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಮದನುವರ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ 

ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಬಿೋಡಿ 
48900 

05 ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಹಂಚಿನಮನಿ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ 

ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಖಾನಾಪುರ 
46400 

6 ಶಿರೋ ತಮಮಣು ವಾಘ್ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈತ 

ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಗಕಂಜಿ 
46400 

7 

ಶಿರೋ ಲ್ಾಲ್ಮಹಮಮದ 

ಜಮಾದಾರ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ 27000 

8 ಜಾನುನ್ ಡಿಕೆ ೋಸಾಿ ದಿವೋತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರಕ 22950 

9 ಶಿರೋಮತಿ ರಕದರವವ ಕಕಂದರಗಿ ತ ೋಟಗಾತಿೇ 22950 

 

 

4(1)(B) 11: ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ 2020-21 

 

TALUKWISE SCHEMEWISE PROGRESS REPORT  (2020-21) Khanapur Taluk 

ಕರ. 

ಸಂ 
 ಯೋಜನ 

objective 

code 

ವಾಷಿೇಕ 

ಗಕರಿ 
ಬಿಡಕಗಡೆ  

ಖಚಕೇ ಭರಿಸಿದ  

ವೆಚೆ 
ಫಲ್ಾನಕಭವಿಗಳ  ಸಂಖ್ಯಯ  

ಅ) ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ 

1 

Spill Over : (ಗೆ ೋಡಂಬಿ, 

ತರಕಾರಿ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ, 

ಪಾಾಸಿಿಕ ಹ ದಿಕೆ, ಸಸಿಗಳ 

ವೆಚೆ, ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 

ನಿಮಾೇಣ) 

106 9.8024 9.8024 9.8024 85 

422 2.5360 2.5360 2.5360 28 

423 0.33600 0.33600 0.33600 16 



2 

2020-21 : ಗೆ ೋಡಂಬಿ, 

ಬಾಳೆ, ತರಕಾರಿ ಪರರ್ೋಶ 

ವಿಸುರಣೆ, ಗೆ ೋಡಂಬಿ, ಬಾಳೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ವಯಕಿುಕ 

ನಿೋರಕ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ, 

ಹಸಿರಕ ಮನ ಘಟಕ, ಪಾಾಸಿಿಕ 

ಹ ದಿಕೆ, ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 

ನಿಮಾೇಣ, ಪಾರಥಮಕ 

ಸಂಸುರಣಾ ಘಟಕ, 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ, ರೈತರಿಗೆ 

ಒಳರಾಜಯ ತರಬೆೋತಿ 

106 25.7405 25.7405 25.7405 130 

422 21.5004 21.5004 21.5004 62 

423 8.44 8.44 8.44 48 

3 ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ 422 13.174 13.174 13.174 9 

4 ಆಡಳಿತಾತಮಕ ವೆಚೆ 059 1.657 1.657 1.657 

 

ಆ) ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯ 

ಯೋಜನ 

1. ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ರಾಜಯ & ಜಿಲ್ಾಾ 

ವಲ್ಯ) 

106 93.44 93.44 93.44 222 

422 7.50 7.50 7.50 30 

423 5.65 5.65 5.65 16 

2. ಆಡಳಿತಾತಮಕ ವೆಚೆ 059 2.50 2.50 2.50 

 

ಇ) ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನ 

1 
ಸಮಗರ ರ ೋಗ ಮತಕು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ 

106 2.50 2.20 2.20 16 

422 0.30 0.30 0.30 5 

2 RKVY: ಯಾಂತಿರೋಕರಣ 

106 5 5 5 18 

422 3 3 3 7 



423 1 1 1 3 

3 
RKVY: ಕೃಷಿ ಹ ಂಡ 

ನಿಮಾೇಣ 
106 6 6 0 3 

4 

RKVY: ಪಾಲಿಶಿೋಟ 

ಬದಲ್ಾವಣೆ ಮತಕು ಸಸಿಗಳ 

ಬದಲ್ಾವಣೆ ವೆಚೆ 

106 1.535 1.535 0 2 

ಈ) ತಾಲ್ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನ 

1 ರೈತರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ 

 

0.10 0.10 0.10 25 

2 ವೆೋತನೋತರ ವೆಚೆ 

 

0.10 0.10 0.10 

 

ಉ) ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 

 

0.8430 0.8430 0.8430 39 

 

ಒಟಕಿ  

 

213.2203 213.2203 205.3853 764 

 

 

4(1)(B) 12: ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಕವ ಯೋಜನಗಳಕ ಅಂತಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ಾನಕಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತಕು 

ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ : 

                    ಯಾವುದಕ ಇರಕವುದಿಲ್ಾ 

 

4(1)(B) 13: ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಂದ ಆಥರೈರ್ಜೋಷ್ನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಾದ ಮತಕು ಕಡಿಮೆ 

ದರದಲಿಾ ಸವಲ್ತಕುಗಳನಕು ಪಡೆಯಲ್ಾದ ರಸಿಪ್ತಯ್ಕಂಟ್ುಗಳ ವಿವರಗಳಕ: 

                   ಯಾವುದಕ ಇರಕವುದಿಲ್ಾ 

4(1)(B) 14: ಕಕಗಿೆಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲಿಾ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ರ್ ರಕಕವಂತ ಅಥವಾ 

ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ: 



1) 2019-20 ನೋ ಸಾಲಿನ ಈವರಗಿನ ಮಾಹಯ (ಒಚಿಡಿಛಿh-2020) ಪರಗತಿ ವರದಿ. 

2) 2019-20 ನೋ ಸಾಲಿನ ಈವರಗಿನ ಮಾಹಯ (ಒಚಿಡಿಛಿh-2020)ಖಚಿೇನ ವರದಿ. 

3) 2019-20 ನೋ ಸಾಲಿನ ಈವರಗಿನ ಮಾಹಯ (ಒಚಿಡಿಛಿh-2020) ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಗಳ     

         ಫಲ್ಾನಕಭವಿಗಳ ಪಟಿಿ. 

 

4(1)(B) 15: ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ಕ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಅವಕಾಶ ವಿಚಾರಗಳಕ ಗರಂಥಾಲ್ಯ ಆಥವಾ ಓದಕವ 

ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕು ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾುಗಿ ತರದಿದಾೆರಯ್ಕೋ? 

   --ಇರಕವುದಿಲ್ಾ— 

 

4(1)(B) 16: ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿೋಕಾರಿಯ ಹಸರಕ, ಪದನಾಮ ಮತಕು ಇತರೋ ವಿವರಗಳಕ  

ಸಹಾಯಕ ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಹಳ ುರ 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ (ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ) 

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ, ಖಾನಾಪುರ 

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಖಾನಾಪೂರ 

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ: 9036995750 

 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಶಿರೋ ಶಯಮಂತ್ ಕೆ. ಎನ್ 

 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ, 

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಖಾನಾಪೂರ 



ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ:08386-223387 ಮ್: 9448863810 

 

4(1)(B) 17: ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇತರ  ವಿಷ್ಯಗಳಕ: 

              ---ಯಾವುದ  ಇರಕವುದಿಲ್ಾ— 

                                                  ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ, 

                                                                (ಜಿ. ಪಂ) ಖಾನಾಪೂರ 

 

 


