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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ  ಕಛೋರಿ  

 

ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯಿತಿ, ಅರಸೋಕೆರೆ .  

  

 

2020-21 ನೋ ಸನಲು  

 

 

 

 

ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005  

 

ಪರಕರಣ 4(1)(ಎ) ಮತ್ುು 4(1)(ಬಿ)ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 

ಪರಕಟಿಸಲ್ನದ 

 

ಸವ-ಇಚ್ಛೆ ಪರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳು 
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ಸಂ:ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪAಹನ/ಸತ ೋಅ/ /2020-21    ದಿರ್ನಂಕ: 30-04-2020 

 

“ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ” 

2020-21 

ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ಪರಕರಣ 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮನಹಿತಿ ಪರಕಟÀಣೆ 

 

1) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಅರಸೋಕೆರೆ ರವರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ುು 

ಕತ್ಾವಯಗಳು. 

 

ಅರಸೋಕೆರೆ ತನಲ ಾಕಿನಲ್ಲಾರುವ ಒಟುು ಹ ೋಬಳಿಕೆೋಂದರಗಳು-5 

 

1.  ಕಸಬನ 

2. ಕಣಕಟ್ಟು 

  3. ಬನಣನವರ 

4. ಗಂಡಸ 

5. ಜನವಗಲ್ 

 

ಜನವಗಲ್ ಹ ೋಬಳಿಯು ಅರಸೋಕೆರೆ ತನಲ ಾಕಿಗೆ ಸೋರಿದದರ  ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೋತ್ರ ಬೋಲ ರಿಗೆ ಸೋರಿರುತ್ುರ್. 

 

1.  ಕಸಬನ ಸಥಳಿೋಯ 

2. ಕಣಕಟ್ಟು ಹ ೋಬಳಿಯು ತನಲ ಾಕು ಕೆೋಂದರದಿAದ ಸುಮನರು   30 ಕಿ.ಮೋ ದ ರ ಇರುತ್ುರ್ 

3. ಬನಣನವರ ಹ ೋಬಳಿಯು ತನಲ ಾಕು ಕೆೋಂದರದಿAದ ಸುಮನರು 15 ಕಿ.ಮೋ ದ ರ ಇರುತ್ುರ್ 

4. ಗಂಡಸ ಹ ೋಬಳಿಯು ತನಲ ಾಕು ಕೆೋಂದರದಿAದ ಸುಮನರು    26 ಕಿ.ಮೋ ದ ರ ಇರುತ್ುರ್ 

5. ಜನವಗಲ್ ಹ ೋಬಳಿಯು ತನಲ ಾಕು ಕೆೋಂದರದಿAದ ಸುಮನರು 35 ಕಿ.ಮೋ ದ ರ ಇರುತ್ುರ್ 
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  ಹ ೋಬಳಿವನರು ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ುು ಗನರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯ ವಿವರ 

ಹ ೋಬಳಿ 

 

ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ 

 

ಗನರಮಗಳು 

 

ಕಸಬನ 9 77 

ಜನವಗಲ್ 9 69 

ಕಣಕಟ್ಟು 9 63 

ಗAಡಸ 11 82 

ಬನಣನವರ 7 75 

ಒಟುು 45 366 

 

 

3. ತನಲ ಾಕುವನರು ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಬಳೆಗಳ ಮನಹಿತಿ: 

 

 ಬಳೆವನರು ಪರರ್ೋಶ ಮತ್ುು ಉತ್ಪನನಗಳ ವಿವರ 

ಬಳೆವನರು ಪರರ್ೋಶ (ಹಕೆುೋರ್ ಗಳಲ್ಲಾ) 2020-21  

ಕರ,.ಸಂ. ವಿವರ 2020-21 

1 ಹಣುುಗಳು 1658.74 

2 ತ್ರರ್ನರಿಗಳು 2003.87 

3 ಸನAಬನರು ಬಳೆಗಳು 153.99 

4 ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು 41994.13 

5 ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳು    44.11 

             ಒಟುು 45854.84 
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ಬಳೆವನರು ಉತ್ಪನನ (ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಾ) 2020-21  

ಕರ,.ಸಂ. ವಿವರ 2020-21 

1 ಹಣುುಗಳು 19581.46 

2 ತ್ರರ್ನರಿಗಳು 36239.57 

3 ಸನAಬನರು ಬಳೆಗಳು 1389.33 

3 ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು 2907.27 

4 ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳು 258.15 

               ಒಟುು 60375.78 

 

  

 

 

4. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಅರಸೋಕೆರೆ ಕಛರಿಯ ರ್ನಯಾ ಸಂಘಟನ ಪಟಿು 

  

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

 

 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು          ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 

   |                                                                                   |  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು                                                          ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು 

                                                                                                                                                     

  

          

5.     ಅರಸೋಕೆರೆ ತನಲ ಾಕಿನಲ್ಲಾ  ಒಟುು 5 ಹ ೋಬಳಿಗಳಿದುದ,  ಅವುಗಳಲ್ಲಾ  ಕಣಕಟ್ಟು,  ಜನವಗಲ್, ಬನಣನವರ 

ಹ ೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಾ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಕೆಲಸ  ನಿವಾಹಿಸುತಿುದುದ, ಕಸಬನ, ಗಂಡಸ, ಕಛೋರಿಯ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಹುರ್ದಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇರುತ್ುರ್. 

 

  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಈ  ಕಛೋರಿಯ ಮುಖ್ಯಸಥರನಗಿರುತನುರೆ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ಾಶಕರ ಹುರ್ದ ಖನಲ್ಲ ಇರುತ್ುರ್. 2 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು, 4 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಸಹನಯಕರು, ಒಬಬರು ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಇರುತ್ುರ್. ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು, ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು, ಕೆಲಸ 

ನಿವಾಹಿಸುತಿುರುತನುರೆ.   
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6.ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಾವಯಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡAತ 

ಇರುತ್ುವೆ.  

 

ಸನಮನನಯ ರ್ನಯಾಗಳು:  

 

 ತನಲ ಾಕು ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯನಗಿದುದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಸಂಬAಧಿಸದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು 

ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ನಯಾಗಳನುನ  ಅನುಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸುವುದು.  

 ತನಲ ಾಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗನರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತ್ಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನುನ ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸುವುದು.  

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನುಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗುತಿುರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನುನ ಹ ೋಬಳಿವನರು ಹಂಚಿಕೆ 

ಮನಡಿ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಅನುಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸುವುದು.   

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ುು ನಸಾರಿಗಳ ಸವಾತ ೋಮುಖ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಅವಶಯವಿರುವ ಮನಗಾದಶಾನ 

ನಿೋಡುವುದು.  

 ಯೋಜನ /ಯೋಜನೋತ್ರ ಬಿಲುಾಗಳನುನ ಎಂ.ಎA.ಆರ್. ಪರರ್ನರ ಸದದಪಡಿಸುವುದು ಹನಗ       

       ಅದರಂತ ರ್ನಯಾನ ಮೋಖ್ರನಗುವುದು..  

 ತನಲ ಾಕು ಮಟುದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನುಷ್ನುನ ಮತ್ುು ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶೋಲನ ಮನಡಿ ತನಲ ಾಕಿನ 

ಪರಗತಿ ವರದಿಯನುನ ತ್ಯನರಿಸ ಜಿಲ್ನಾ ಮಟುಕೆು ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.  

 ತನಲ ಾಕು ಮಟುದ ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲರ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಭನಗವಹಿಸುವುದು.  

 ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಗಿರುವ ಹನನಿಯ ಅಂದನಜನುನ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ 

ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹನಯಧನಕೆು ಕಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಶಪನರಸುು ಮನಡುವುದು. 

 ರೆೈತ್ರ ತನಕುಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ವಿವಿಧ ಸಲಹ ಸ ಚನಗಳನುನ ನಿೋಡುವುದು. 

 

ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ತ್ರಬೋತಿ: 

 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನುಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸುತಿುರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತ್ು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹನಗ  

ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸನಯ, ನಿವಾಹಣೆ, ಕೆ ಯುಾ, ಸಂಸುರಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸನವಯವ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನು ಕೃಷಿ ಮುಂತನದ ಅವಶಯಕ ಹ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನುನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 

ತ್ರಬೋತಿ, ವಿಚನರ ಸಂಕಿರಣ, ರ್ನಯನಾಗನರ ಮುಂತನದವುಗಳನುನ ಏಪಾಡಿಸುವ ಮ ಲಕ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗುತಿುರುವ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮನಹಿತಿಯನುನ ಪತಿರಕೆ, 

ಆರ್ನಶವನಣಿ, ದ ರದಶಾನ ಮುಂತನದ ಸಮ ಹ ಮನಧಯಮಗಳ ಮ ಲಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲುಪುವಂತ ಮನಡುವುದು. 

5. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ ಕೆೋಂದರ, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಮುಂತನದ ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ ಸಂಶ ೋಧರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿAದ ವಿವಿಧ 

ಹ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನುನ ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸುವಂತ ಮನಡುವುದು. 

6. ರೆೈತ್ರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೆೈತ್ರಿಗೆ, ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡುವುದು. 
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7. ರೆೈತ್ರನುನ ರನಜಯ ಮತ್ುು ಹ ರ ರನಜಯಗಳ ಉತ್ುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋದರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವನಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡು 

ರೆೈತ್ರ ಜ್ಞನನ ವಧಾನಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

 

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ:- 

 

1. ತನಲ ಾಕಿನ ವನತನವರಣಕೆು ಸ ಕುವನದ ತ್ಳಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅವುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ 

ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

2. ಆಯನ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವನದ ಬಳೆಗಳನುನ ಮತ್ುು ತ್ಳಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಯೋಗಯ 

ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳಿಂದ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

3. ಹಣುು, ತ್ರರ್ನರಿ, ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳು, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು, ಸಂಬನರು ಬಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳು, 

ಸುಗಂಧದರವಯ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯವನದ ಪರಿಸರವನುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಾನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ 

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

4. ಹ ಸ ಬಳೆಗಳು, ತ್ಳಿಗಳನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

5. ವಿರ್ನಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾರುವ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ನಿೋರಿನ ಮ ಲಗಳ ನಿಮನಾಣ 

 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕತಯಿರುವ ಪರಮನಣದಲ್ಲಾ ನಿೋರನವರಿ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲು ಬೋರ್ನದ 

ಸಮುದನಯ ಕೆರೆಗಳನುನ ನಿಮಾಸಲು ರೆೈತ್ರನುನ ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಪದದತಿಯಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸನರ್ನಗುವ ಪರಮನಣದ ನಿೋರನುನ ಸಂಗರಹಿಸಟುುಕೆ ಳುಲು ಅವಶಯಕತಗೆ 

ತ್ಕುಂತ ಸಮುದನಯ ಕೆರೆಗಳನುನ ನಿಮಾಸಲು ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸನಯ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಿರುವ ಹಸರುಮನಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ರೆೈತ್ರನುನ ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ಶೋಡ್ ನಟ್ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹ ಸ ಹ ಸ ಬಳೆಗಳನುನ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸನಯದಲ್ಲಾ ಬಳೆಯಲು ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

 

ಸಮಗರ ಪ್ೋಷರ್ನಂಶ ಹನಗ  ಸಮಗರ ಪಿೋಡೆ ನಿವಾಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಪ್ೋಷರ್ನಂಶಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಲು ಬೋರ್ನದ ರ್ಜೈವಿಕ 

ಗೆ ಬಬರಗಳನುನ ರಿಯನಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಾ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವೆೈವಸಥ ಮನಡುವುದು. 

2. ಮಣಿುನ ರಸಸನರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅವಶಯವನದ ಸುಣು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹಸರೆಲೆ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವನುನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮನದಟುು ಮನಡಿ ಬಳಕೆಯನುನ ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದದತಿಯಲ್ಲಾ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದದತಿಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

5. ಬ ೋಡೆ ೋಾ ಮಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟರ್ನಶಕಗಳು, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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6. ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಾ ರೆ ೋಗ ಮುನ ುಚರ್ನ ಘಟಕಗಳನುನ ಸನಥಪಿಸ ಮುಂರ್ ಬರಬಹುದನದ ರೆ ೋಗಗಳ 

ಯನ ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನುನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 

7. ಸಸಯ ಆರೆ ೋಗಯ ಚಿಕಿತನುಲಯವನುನ ಸನಥಪಿಸ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನುನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

ರ್ಜೋನು ಕೃಷಿ 

1. ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನು ಸನಕಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ರ್ಜೋನು ಸನಕಣಿಕೆ ಸ ಸೈಟಿಗಳ ಮ ಲಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ಏಪಾಡಿಸುವುದು. 

3. ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಾನ ಪರನಗಸಪಶಾ ಹಚಚಳದಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನು ಹುಳಗಳ ಪನತ್ರದ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅರಿವು 

ಮ ಡಿಸುವುದು. 

4.  

 

ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನದ ಹಣುು, ತ್ರರ್ನರಿ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳು ಮತ್ುು ಸುಗಂಧ ದರವಯ 

ಬಳೆಗಳ ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅವಶಯಕತಗೆ ತ್ಕುಂತ ಪನಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

3. ಶೋತ್ಲ ಗೃಹ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪನರಥಮಕ ಸಂಸುರಣನ ಘಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹ ನಿೋಡುವುದು. 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮನರುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದಿಿ 

1. ಮನರುಕಟ್ಟುಯಲ್ಲಾ ನಿರತ್ರನದ ಸಂಸಥಗಳನದ ಹನಪ್ರ್ನಮ್ಸು, ಜಿಲ್ನಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗನರರ ಸಂಘಗಳು, 

ಎಪಿಎಂಸ ಹನಗ  ಸರ್ನಾರೆೋತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸಥಗಳಿಗೆ ಸಗಟು ಮನರುಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

2. ಗನರಮೋಣ ಮನರುಕಟ್ಟು, ರೆೈತ್ ಸಂತ, ನೋರ ಮನರುಕಟ್ಟು ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

 

ಇತ್ರೆ ರ್ನಯಾಗಳು: 

1. ಜಿಲೆಾಯ ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿಗಳು, ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಮುಖ್ಯ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು, ಮನನಯ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರು, ಮತಿುತ್ರ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ವಿಶೋಷ ಕೆಲಸಗಳನುನ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

2. ಜನಸಪಂದರ್ನ ಸಭೆ , ಸನಮನನಯಸಭೆ ಮುಂತನದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹನಜರನಗುವುದು. 

3. ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಮುಂತನದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

4. ಇನಿನತ್ರೆ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಸ ಚಿಸಲ್ನಗುವ ವಿಶೋಷ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 
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4 (B) (II) ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರುಗಳ  ಅಧಿರ್ನರ ಮತ್ುು ಕತ್ಾವಯಗಳು  (POWERS AND DUTIES OF 

OFFICERS AND EMPLOYEES) 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಸಹನಯಕರು  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಹನಗ  ಅಭಿವೃಧಿದ (ಡೆವಲಪ್ಮಂಟ್ ವಕ್ಾ) ಕೆಲಸಗಳÀ 

ಮೋಲ್ಲವಚನರಕರನಗಿರುತನುರೆ.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ನಾದರೆ, ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸನಗುವಳಿ, ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 

ಸಸ ಯೋತನಪದನಯ ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿ ಸನಧಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ 

ಜವನಬನದರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳನುನ ಸವಚೆವನಗಿಟುುಕೆ ಂಡು ಜನ ಜನನುವನರುಗಳು, 

ಬಂಕಿಗಳಿAದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇವರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರುತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಾನ ಅಭಿವೃಧಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 

ಅವಶಯಕವನಗಿರುವ ದನಸನುನು ಸನಮನಗಿರಗಳಿಗೆ ಬಿಲುಾಗಳನುನ ತ್ರುವುದು.  ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ನಿೋರಿನ ಸರ್ನಲಕೆು 

ನಿವಾಹಣೆ, ಲೆೋಬರ್ ಪ್ೋರ್ರ್ನಸ್ು ಹನಗ  ಕ್ಷೋತ್ರದ ಆದನಯವನುನ ಸರ್ನಾರಕೆು ಜಮನ ಮನಡಲು ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು ಇವರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರುತ್ುರ್. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು (ಅಭಿವೃಧಿದ) ರೆೈತ್ 

ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳ ತನಕುಗಳ ಪರಿಶೋಲನ, ಸರ್ನಾರದ ನಿೋತಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು, 

ಸವಲತ್ುುಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಕ್ಷೋತ ರೋತ್ುವದ ಜವನಬನದರಿ, ಕಿರಮರ್ನಶಕ ವಿತ್ರಣೆ, ತನಂತಿರಕ ಸಲಹಗಳನುನ 

ನಿೋಡುವುದು ಇವರ ಜವನಬನದರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್.   

ದಿವತಿೋಯ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು  

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ, ಕಡತ್ವನುನ ರಚಿಸ, ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ 

ಬಿಲುಾಗಳನುನ ಸದದಪಡಿಸುವುದು ನ ಂದಣಿ,ರವನನ,ಸನುAಪ್ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲಸಕೆು 

ಸಂಬAಧಿಸದ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುದ, ತ್ಮಮ 

ಅಧಿರ್ನರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

ತನಲ ಾಕಿನ ಬಟವನಡೆ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುದ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಹನಗು ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳನುನ ಪರಿಶಲನ 

ಹನಗು ವಿತ್ರಣೆ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 
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4 (B) III ನಿಣಾಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂತ್ಹ ಪರಸನುವನಗಳಲ್ಲಾ ಪನಲ್ಲಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ ಚನನಲ್ಗಳು 

ಮತ್ುು ಅರ್ೌಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ ದಂತ 

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS 

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABILITY 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಉನನತ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ವಹಿಸಕೆ ಡಲ್ನದ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವನ ಅಭಿವೃಧಿದಗೆ ಸಂಬAಧಪಟು 

ಕೆಲಸಗಳನುನ ನಿವಾಹಿಸಲು ಜವನಬನದರರನಗಿರುತನುರೆ.  ಯನವುರ್ೋ ನಿಣನಾಯಕೆು 

ಅವರ್ನಶವಿರುವುದಿಲಾ. 

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ, ಕಡತ್ವನುನ ರಚಿಸ, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ ಬಿಲುಾಗಳನುನ ಸದದಪಡಿಸುವುದು ನ ಂದಣಿ,ರವನನ,ಸನುAಪ್ವಹಿ 

ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲಸಕೆು ಸಂಬAಧಿಸದ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಪರಸನುವನಗಳನುನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಲು ಅವರ್ನಶವಿದುದ ಸಲ್ಲಾಸಬಹುದನಗಿರುತ್ುರ್. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

 ತನಲ ಾಕಿನ ಬಟವನಡೆ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುದ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಹನಗು ತನಂತಿರಕ 

ವಿಷಯಗಳನುನ ಪರಿಶಲನ ಹನಗು ವಿತ್ರಣೆ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

 

 

4 (B) IV ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನುನ  ನಿವಾಹಿಸಲು  ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ನದ  ವಿಧನನಗಳು  ಕಟುುಪನಡುಗಳು  (Norms) 

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

 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು 

ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ 

ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರ/ಅಭವೃಧಿದಯ ದನಸನುನು ನಿವಾಹಣನ ಲೆಕುವನುನ ಕರಮಬಧದವನಗಿಟುುಕೆ ಂಡು 

ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿಗೆ ಅವರ್ನಶ ಮನಡಿಕೆ ಡುವುದು. 

ವಿಷಯ ನಿವನಾಕರು/ ದಿವತಿೋಯ 

ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು 

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ, ಕಡತ್ವನುನ ರಚಿಸ, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ ಬಿಲುಾಗಳನುನ ಸದದಪಡಿಸುವುದು.ನಗದು ಪುಸುಕ 

ನಿವಾಹಣೆ,ನ ಂದಣಿ,ರವನನ,ಸನುAಪ್ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ,ವೆೋತ್ನ ಬಿಲುಾ ತ್ಯನರಿಸ 

ಸದದಪಡಿಸುವುದು ಹನಗ  ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲಸಕೆು ಸಂಬAಧಿಸದ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 
ತನಲ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುದ, 

ತ್ಮಮ ಅಧಿರ್ನರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 
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ಕೆೋಂದರ ಸನಥನಿಕ ಸಹನಯಕರು 
ತನಂತಿರಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬAಧಪಟುAತ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಪರರ್ನರ 

ರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳಲ್ಲಾ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ತನಲ ಾಕಿನ ಬಟವನಡೆ ಅಧಿರ್ನರಿಯವರಿಗೆ ಪರಗತಿ ಸನಧಿಸಲು ಸಹನಯಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಕೆಲಸ 

ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

4 B (V) ರ್ೌಕರರು ಅವರವರ  ಕತ್ಾವಯಗಳನುನ ನಿªವಾಹಿಸಲ್ನದ/ ಉಪಯೋಗಿಸುವ/ 

ನಿಯ0ತ್ರಣದಲ್ಲಾಟುುಕೆ 0ಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ ಸ ಚನಗಳು/ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು/ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬ0ದನಗಳು.    

 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಿಯಮಗಳು 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಿಯಮಗಳು (ಸ.ಸ.ಎ. ನಿಯಮನವಳಿ)  

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥ9ಕ ಸ0ಹಿತ 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ 

5. ವೃ0ದ ಮತ್ುು ನೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳು 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ 

7. ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಜನನ ಸ0ಹಿತ 

8. ಸನದಿಲ್ನವರು ವೆಚ್ಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಡತ ನಿಯಮ 

10. ಕರ್ನಾಟಕ ಪನರದಶಾಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999  

11. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ-1993 

12. ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ-2005  

13. ರನಷಿುçÃಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

14. ಸ ಕ್ಷö್ ಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

15. ರನಷಿುçÃಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

16. ರನಜಯ ವಲಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸದ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

17. ರನಷಿುçÃಯ ಗನರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖನತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ   

18. ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮತ್ುು ಆರ್ಥ9ಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಹ ರಡಿಸದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪನರ ್ು ಮತ್ುು ವಿಶೋಷ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪನರ ್ು 

19. ಸರರ್ನರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳು (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು) 

20. ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಹ ರಡಿಸಲ್ನದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳು ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲೆಗಳು 

 

4 B (VI) ಕಡತ್  ಶೋಷಿಾಕೆ: 

 

ಕರ.ಸ0. ಕಡತ್ದ ಶನಖ್ಯ ದನಖ್ಲ್ನತಿಗಳ ಉಲೆಾೋಖ್ 

1.  
ಸಬಬಂಧಿ EST ತ ಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಸಬಬಂಧಿ ಮತ್ುು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಶಸುು, ನಡತ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು 

2.  
ಲೆಕು ಶನಖ್ಯ Accounts ಲೆಕು ಪತ್ರ ಹನಗ  ಲೆಕು ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೋಲನ ನಗದು ವಹಿ 

ನಿವ9ಹಣೆ ಇತನಯದಿ 
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3.  

ಲೆಕು ತ್ಪನಸಣೆ 

Audit 

ಮಹನಲೆೋಖ್ ಪನಲಕರ, ನಿರ್ೋ9ಶರ್ನಲಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ 

ಪ0ಚನಯತ್ ಕಛೋರಿಗಳ ಲೆಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪರಿಶೋಲನ ಹನಗ  

ಅನುಸರಣನ ಉತ್ುರ ನಿವ9ಹಣೆ 

4.  
ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು TA ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ9ಹಣೆ, ವಿಶೋಷ 

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತನಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ  

 

ಸನಮನನಯ ಸವೋಕೃತಿ. 

• ನಮ ನ ಗಿIII ರವನನ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಮ ನ-ಎ ಮುದನದಮ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸನುಂಪ್ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಮ ನ-6 (ನಿಯಮ 38)ನಗದು ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ ಪತ್ರ 1 (ಅನುಚ್ಛೆೋದ-6ಹಣ ಸವೋಕರಿಸದ ಬಗೆೆ ಸವೋಕೃತಿ ಪತ್ರ) 

• ಕ.ಖ್.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲುಾ ಹನಜರುಪಡಿಸುವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಕ.ಆ.ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪರಿರು್ನಯ ಸಲುವನಗಿ ಬಿಲೆಳ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಮ ನ ಸಂಖ್ಯಯ-24ಎ ವೆೋತ್ನ ಬಟವನಡೆ ಪುಸುಕ (ನಮ ನ ಸಂಖ್ಯಯ 24ಎ) 

• ಆಕಸಮಕ ರಜನ ವಹಿ. 

• ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಬಬಂದಿ ರ್ೆದವರ ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಾ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳುುವ ರಿಜಿಸುರ್ ಹಬಬದ ಮುಂಗಡ 2)  

• ಸನ.ಭ.ನಿ,ಕೆ.ಜಿ.ಆಯ್.ಡಿ, ಎಲ್.ಆಯ್.ಸ, ವೃತಿು ತರಿಗೆ, ಜಿ.ಆಯ್. 

• ಲೆೋಖ್ನ ಸನಮಗಿರ ವಿತ್ರಣನ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ದಿನವಹಿ ದನಸನುನು ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ತ ೋ.ಉ.ನಿ (ಜಿಪಂ)  ಕಛೋರಿಯ ಮಂಜ ರನತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುಕ 

• ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸನಧಿಲ್ನವರು ಪುಸುP.À 

• ತನಲ ಕು ಮಟುದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರನತಿ ನಿೋಡುವ ವಹಿ. 

• ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಗಳನುನ ಮೋಲುಸಹಿ ಮನಡುವ ವಹಿ. 

• ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಬಂದ ಅನುದನನವನುನ ತನಲ ರ್ನವನರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನಡುವ ವಹಿ. 

•  ತನಲ ಕು ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಯ ವಹಿ. 

• ನಮ ನ 24 ನಿಯಮ-58 ಪರಯನಣ ಭತಯ ರಿಜಿಸುರ್ (ನಮ ನ-24 (ನಿಯಮ-58). 

• ಕ.ಅ.ಸಂ/74 ರಲ್ಲಾ ನಿಗಧಿಪಡಿಸರುವ ನಮ ನ ರನ್ುರದ ಮ್ೋಟನರುವನಹನದ ಲ್ನಗ್ ಪುಸುP.À 

• ಮನಹವನರು ರಚ್ಚನ ತ್ಃಖ್ಯುಯ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಬಬಂದಿಗಳ ಹನಜರನತಿ ಪಟಿು ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಸನಮನನಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಡ್ನರ ಮನಡುವ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ವಿದಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಚದ ವಹಿ. 

• ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ. 

• ಸನದಿಲ್ನವರು ಬಿಲುಾಗಳ ವಿವg.À 

• ರ್ಜರನಕು ಯಂತ್ರದ ರಿಜಿಸುರ್. 
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• ಕಂಪ್ಯಟರ್ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಮ ನ34-ಎ ಪಿೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

• ಬಿ-7 ನಗದು ರಶೋದಿ. 

• ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಬಬಂದಿಯರ ಕರಯ್ನರನ್ವಹಣ ವರದಿ ಪೈಲ್. 

• ಸಬಬಂದಿಗಳ ಸೋವನ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸುರಗಳು. 

• 7-ಎ ದ ರವನಣಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಶುದ್ದ ಪರತಿ ವಹಿ. 

• ಭನರತ್ ರನ್ುರ ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ನಿಯಮ-2005. 

• ರನ್ುರ ಸುತ ುೋಲೆಗಳ ಪೈಲ್. 

• ಲೆಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪೈಲ್. 

• ರನಷಿುçÃಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್  ನಗದು ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

• ರನಷಿುçÃಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಗಳ ರಿಜಿಸುರ್.  

• ರನಷಿುçÃಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಚ್ಛಕ್ ಗಳನುನ ವಿವರಿಸುವ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ರನಷಿುçÃಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್  ನಗದು ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

• ರನಷಿುçÃಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಗಳ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ರನಷಿುçÃಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ವಿವರಿಸುವ ರಿಜಿಸುರ್. 

 

4 B (VII) ಪನಲಸಗಳನುನ ಮನಡುವನಗ ಅಥವನ ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸ0ದಭಾದಲ್ಲಾ ಇರುವ ಏಪನಾಡುಗಳನುನ 

ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ವ ಮು0ತನದ ವಿವರಗಳು. 

 

  ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮನಗ9ಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎA.ಆರ್. ರ್ನಯ9ಕರಮಗಳು ಜಿಲ್ನಾ ಪ0ಚನಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಯೋಜನಗಳ 

ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲು ಕರಮ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು. ಸನವ9ಜನಿಕ ಕು0ದುಕೆ ರತಗಳನುನ ರ್ನನ ನಿನ ಚೌಕಟಿುನ ಳಗೆ ನಿಧ9ರಿಸ 

ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

4 B (VIII) ಈ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವನ ಸಲಹಗಳನುನ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವನಗಿ ಎರಡು ಅಥವನ 

ಅದಕಿುಂತ್ ಹಚನಚಗಿರುವ ಸದಸಯರ ಸಮತಿ ಅಥವನ ಇತ್ರ  ಪಟಿು ಹನಗ  ಇಂತ್ಹ ಕಮಟಿ ಮತ್ುು ಸಮತಿಗಳು ನಡಿಸುವ 

ಸೋವೆ ಮತ್ುು ನಡವಳಿಗಳನುನ ಸನವಾಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬಹುರ್ೋ? ಅಥವನ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯ್ಕೋ? 

 

  ರನಷಿುçÃಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ನಾ ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಯ 

ಮ ಲಕ ಜಿಲೆಾಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಯೋಜನಗಳನುನ ಸದದಪಡಿಸುವುದು. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನುಷ್ನುನಕೆು ಬೋರ್ನದ 

ಅವಶಯಕ ನಿಣಾಯಗಳನುನ ತ್ಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು. ರನಷಿುçÃಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ 

ಮತ್ುು ಜಿಲ್ನಾ ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯರುಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ವನಯಪಿು ಈ ಕೆಳಕಂಡAತಿುರುತ್ುರ್.            
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ಈ ಎಲ್ನಾ ಸಮತಿಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುನ ವಿಕ್ಷಿೋಸಲು ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶ ಇರುತ್ುರ್ 

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

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿು. 

 

ಕರ.ಸ0. ಹುರ್ದ ಹಸರು ದ ರವನಣಿ ಸ0ಖ್ಯಯ 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಶರೋ ಉಮನಶಂಕರ್.ಎ.ಆರ್ 08174-231808 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಶರೋ ವಿಶವರ್ನಥ.ಹಚ್.ಎಂ 08174-231808 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಸ ೋಮಶೋಖ್ರ್ ಕ.ಜಿ. 08174-231808 

4 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ದ 08174-231808 

5 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಪರದಿೋಪ್.ಸ.ಬಿ 08174-231808 

6 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ದಿನೋಶ ಸ.ಎನ್. 08174-231808 

7 ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ತಿಮಮಯಯ .ಆರ್ 08174-231808 

8 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಶರೋ, ಮಹಿಮರಂಗ 08174-231808 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ದ 08174-231808 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ದ 08174-231808 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋ. ಹರಿೋಶ್.ಡಿ 08174-231808 

12 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋಮತಿ ಚ್ಛೈತ್ರ.ಜಿ.ಎಸ್ 08174-231808 

13 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋ ವಿನಯ್ ಕುಮನರ್ ಎಸ್. 08174-231808 

14 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಶರೋ ಬಿ.ಆರ್ ಶವಕುಮನರ್ 08174-231808 

15 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ದ 08174-231808 
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4 B (X)  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿಪ0) ಅರಸೋಕೆರೆ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಮನಚಿಾ-2021ರ ವೆೋತ್ನದ ವಿವರ. 

ಕ್ರ.ಸ

0. 

ಹುರ್ದ ಹಸರು ವೆೋತ್ನ 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಶರೋ ಉಮನಶಂಕರ್.ಎ.ಆರ್ 31517=00 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಶರೋ ವಿಶವರ್ನಥ.ಹಚ್.ಎಂ 30967=00 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಸ ೋಮಶೋಖ್ರ್ 32282=00 

4 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಸ.ಬಿ.ಪರದಿೋಪ 23033=00 

5 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ದ - 

6 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ದಿನೋಶ್ ಸ.ಎನ್. 24920=00 

7 ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ತಿಮಮಯಯ ಆರ್ 33173=00 

8 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಶರೋ, ಮಹಿಮರಂಗ 45396=00 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋ. ಹರಿೋಶ್.ಡಿ 54020=00 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಶರೋ. ಬಿ.ಆರ್.ಶವಕುಮನರ್ 67734=00 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮನರ್ ಎಸ್ 51397=00 

12 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋಮತಿ ಚ್ಛೈತ್ರ.ಜಿ.ಎಸ್ 54020=00 

13 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ದ - 

14 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ದ - 

15 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ದ - 

 

 

4 B (XI)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21 

ಕರ.ಸ0. ವಿವರಗಳು ಮ್ತ್ು ಲಕ್ಷ 

ರ .ಗಳಲ್ಲಾ 

1 2435-ಯೋಜನೋತ್ರ  96340000 
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2 2435- ಯೋಜನ (ತನಲ ಾಕು ಪಂಚನಯತಿ) 140000 

3 2851 ಯೋಜನೋತ್ರ (ಜಿಲ್ನಾವಲಯ) 29570 

4 B (XII)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21 

ಕರ.ಸ0. ಯೋಜನಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯನದ 

ಅನುದನನ 

I ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನ 226315 

1 ಹನಿನಿೋರನವರಿ 1000000 

2 ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪರಯೋಗನಲಯಗಳು - 

3 ಪರಚನರ ಮತ್ುು ಸನಹಿತ್ಯ 66250 

II ತನಲ ಾಕು ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಗಳು  

1 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹನಯ 80000 

2 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ 11500 

III ರನಜಯವಲಯ ಯೋಜನಗಳು  

1 ಆಲ ಗೆಡೆೆ ವಿಶೋಷ ಪನಯಕೆೋಜ್ ಯೋಜನ - 

2 ಇಲ್ನಖನ ಪರಯೋಗ ಶನಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಯೋಜನ - 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತ್ರಣ 

675000 

4 ನಿರ್ೋಾಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ 275000 

5 

 

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿದ ಯೋಜನ 1279397 

ಯನಂತಿರೋಕರಣ 149200 

6 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೆೈ ಯೋಜನಯಡಿ ಯನಂತಿರೋಕರಣ 725000 

7 ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 90961500 

8 ತಂಗಿನಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸನಯ 16025087 

9 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ 3979326 

 

 

4 B (XII) ಸಹನಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳ 

ವಿವರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರನದ ಹಣ. 

 

ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕುಮನಡಲ್ನಗಿದುದ, ಸಹನಯಧನ ವಿತ್ರಿಸಲ್ನಗಿರ್. 
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4 B (XII) ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅಥರೆೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪರವನನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮತ್ುು 

ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ುುಗಳನುನ ಪಡೆಯಲ್ನದ ರೆಸಪಿಯ್ಕಂಟುೆಳ ವಿವರಗಳು. 

 

4 B (XIV) ಕುಗಿೆಸಲ್ನದ ಎಲೆರ್ನುçನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ 

ರ್ ರಕುವಂತ ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟುುಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ. 

 

1)2020-21 ನೋ ಸನಲ್ಲನ ಮನಚ್ಾ  ಮನಹಯ ಪರಗತಿ ವರದಿ, 

2)2020-21 ನೋ ಸನಲ್ಲನ ಮನಚ್ಾ  ಮನಹಯ ಖ್ಚಿಾನ ವರದಿ, 

3)2020-21 ನೋ ಸನಲ್ಲನ ಕಂಪ್ೋನAಟ್ವನರು ತನಲ ಾಕಿನ ಗುರಿ 

4 B (XV) ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸನವ9ಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವರ್ನಶ ವಿಚನರಗಳು ಗರಂಥನಲಯ 

ಅಥವನ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುನ ಒಳಗೆ ಂಡು ಸನವ9ಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರೆದಿದನದರೆ? 

 

F್¸Ë®¨sÀåªÀÅ್EgÀÄªÀÅ¢®è. 

4 B (XVI) ಸನವ9ಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹಸರು, ಪದರ್ನಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆೋ ವಿವರಗಳು 

 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

 

 ಶವಕುಮನರ್.ಬಿ.ಆರ್ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಪರಭನರ) 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್,ಅರಸೋಕೆರೆ  

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 08174-231808 

 

ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಚ್ಛೈತ್ರ.ಜಿ.ಎಸ್ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ  ಕಛೋರಿ 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಅರಸೋಕೆರೆ. 
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ದ ರವನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ 08174-231808  


