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ಸಂ:ಹಿತ ೋನಿ/ಜಿಪಂಸಪುರ/ಅಧಿೋ/2021-22                        ದಿರ್ನಂಕ: 29-07-2021 

 

“ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ” 

2020-21 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ಪರಕರಣ 4 (1) (b) ಅಡಿಯಲಿಾ ಮನಹಿತಿ ಪರಕರಣೆ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ.) ಸಕಲೋಶಪುರ ರವರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳಕ ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳಕ 

  

ಸನಮನನಯ  ಮನಹಿತಿ 

ಹನಸನದಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಇಂದ ಸಕಲೋಶಪುರ ಕಛೋರಿಗೆ ಇರಕವ 

ದ ರ: 38 ಕಿ.ಮೋ. ಹನಗ  ಬಂಗಳ ರಿನಿಂದ ಇರಕವ ದ ರ 238 ಕಿ.ಮೋ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಆಗೆನೋಯ ಭನಗದಲಿಾರಕವ ಸಕಲೋಶಪುರ ತನಲ್ ಾಕಕ ಹನಸನ ಜಿಲಾಯ ವ್ನಯಪ್ತುಗೆ 

ಒಳಪಟಿಿರಕತ್ುರ್. ಸಕಲೋಶಪುರ ತನಲ್ ಕಿನ ಸಕತ್ು ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಕೆ ಡಗಕ ಮತ್ಕು ಚಿಕುಮಗಳ ರಕ ಜಿಲಾಗಳ ತನಲ್ ಕ ಗಳನದ  

ಕರಮವ್ನಗಿ ಸಕಳಯ, ಸ ೋಮವ್ನರಪೋಟೆ ಹನಗ  ಮ ಡಿಗೆರೆ ತನಲ್ ಾಕಕಗಳಕ ಇರಕತ್ುರ್. ತ್ಕಮಕ ರಕ, ಕೆ ಡಗಕ, ಮೈಸ ರಕ 

ಮತ್ಕು ಮಂಡಯ ಜಿಲಾಗಳಿರಕತ್ುರ್. ಸಕಲೋಶಪುರ ತನಲ್ ಕಿನಲಿಾ ಮಕಂಜರನಬನದ್ ಕೆ ೋಟೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟಿ ಪವಾತ್ ಶ್ರೋಣಿ ಬಿಸಿಲ 

ರಕ್ಷಿತ್ ಅರಣಯ ಪರರ್ೋಶಗಳಕ ಪರವ್ನಸಿಗರನಕನ ಆಕರ್ಷಾಸಕವುದರಲಿಾ ಯಶಸಿವಯನಗಿವೆ.  

  ಹೋಮನವತಿ ಮತ್ಕು ಇದರಲಿಾ ಉಪನದಿಗಳಕ ತನಲ್ ಾಕಿನ ರೆೈತ್ರ ಜಿೋವರ್ನಡಿಯನಗಿರ್.. ತನಲ್ ಕಿನಲಿಾ ಪರಮಕಖವ್ನಗಿ 

ರ್ನಫಿ, ಅಡಿಕೆ, ಬನಳೆ, ಎಲ್ಕಿು, ಮಣಸಕ, ಶಕಂಠಿ ಹನಗ  ಭತ್ುದ ಬಳೆಗಳನಕನ ಬಳೆಯಲ್ನಗಕತ್ುರ್.   

 

1. ತನಲ್ ಾಕಕವ್ನರಕ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ಕು ಗನರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯ ವಿವರ 

ತನಲ್ ಾಕಕ  ಗನರಮ  ಪಂಚನಯಿತಿ  ಗನರಮಗಳಕ  

ಸಕಲೋಶಪುರ 26 222 

ಒಟಕಿ… 26 222 

 

2. ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ವ್ನಯಪ್ತುಗೆ ಬರಕವ ಹ ೋಬಳಿವ್ನರಕ  ರೆೈತ್  ಸಂಪಕಾ 

ಕೆೋಂದರಗಳಕ  : 

 

ಕರ.ಸಂ. ಕಛೋರಿಯ  ಹಸರಕ  ಕೆೋಂದರಸನಾನ 

1.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, ಕಸಬನ ಸಕಲೋಶಪುರ 
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2.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, ಹನನಕಬನಳಕ ಹನನಕಬನಳಕ 

3.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, ಬಳಗೆ ೋಡಕ ಬಳಗೆ ೋಡಕ 

4.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ ಹತ್ ುರಕ ಹತ್ ುರಕ 

5.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, ಯಸಳ ರಕ ಯಸಳ ರಕ 

 

3. ತನಲ್ ಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ  ಬಳೆಗಳ  ಮನಹಿತಿ : 

ಬಳೆವ್ನರಕ ಪರರ್ೋಶ ಮತ್ಕು ಉತ್ಪನನಗಳ ವಿವರ 

ಬಳೆವ್ನರಕ ಪರರ್ೋಶ (ಹಕೆಿೋರ್ ಗಳಲಿಾ) 

ಕರ. 

ಸಂ. 
ವಿವರ 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 

1 ಹಣಕುಗಳಕ 154.00 154.44 887.00 867.00 27.00 

2 ತ್ರರ್ನರಿಗಳಕ 102.44 295.00 272.00 175.00 146.00 

3 ಸನಂಬನರಕ ಬಳೆಗಳಕ 16080.00 20639.72 863.00 10930.00 12086.00 

4 ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳಕ 
1018.20 1018.23 24893.00 863.00 400.00 

ಒಟಕಿ… 17355.00 22107.39 26915.00 12835.00 12659.00 

 

 

  

 

ಸಕಲೋಶಪುರ  ತನಲ್ ಾಕಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮನಹಿತಿ 2020-21 

ಕರ.ಸಂ ತನಲ್ ಾಕಕ  ವಿಸಿುೋಣಾ (ಹ.) ಉತ್ಪನನ (ಟನ್) ಇಳಕವರಿ (ಟನ್/ಹ.) 
ಮೌಲ್ಯ  

(ರ .ಲ್ಕ್ಷ) 

1 ಸಕಲೋಶಪುರ 17355 13953 0.80 23828 

 ಒಟಕಿ... 17355 13953 0.80 23828 

 

4. ಸಕಲೋಶಪುರ ತನಲ್ ಾಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ  ಕ್ಷೋತ್ರ/ ಸಸನಯಗನರಗಳ  ಮನಹಿತಿ: 

 

ಕರ.ಸಂ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ/ ಸಸನಯಗನರಗಳ  

ಹಸರಕ  ಮತ್ಕು ವಿಳನಸ 

ಒಟ ಿ 

ವಿಸಿುೋಣಾ 

(ಎಕರೆ) 

ಮ ಲ್ಭ ತ್  ಸೌಕಯಾ  ಮತ್ಕು ಸಸಯ  

ಸಂಪತಿುನ ವಿವರ 
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1 ಎ.ಎನ್.ಪ್ತ ಬನಗೆ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಸಕಲೋಶಪುರ 4.00 ನರಳಕ ಚಪಪರ-1, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ತರೆದ ಬನವಿ, 

ಬ ೋರ್ ವೆಲ್ -1  

2 ಟೌನ್ ನಸಾರಿ, ಸಕಲೋಶಪುರ 0.20 ತ್ಂತಿ ಬೋಲಿ, ಕಚ್ಛೋರಿ ಕಟಿಡ 

  

5. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ನಿರ್ೋ9ಶಕರಕ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಸಕಲೋಶಪುರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಂ ಸಂಘಟನಯ ಪಟಿಿ.  

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ| 

 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ಅಧಿರ್ನರಿ                                     ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕ ಸಹನಯಕರಕ      ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ 

         

ಸಕಲೋಶಪುರ ತನಲ್ ಾಕಿನಲಿಾ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಮಕಖಯಸಾರಕ  ಆಗಿರಕತನುರೆ. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯಕ ಈ ಮೋಲ್ನುಣಿಸಿದ ಕಛೋರಿಯ ಮೋಲ್ಕ ಉಸಕುವ್ನರಿ ನಡೆಸಕತ್ುರ್. 

ಕಛೋರಿಯಲಿಾ 1 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಹಕರ್ೆ, 1 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ತನ.ಸ) ಹಕರ್ೆ, 5 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಹಕರ್ೆ, 1 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ ಹಕರ್ೆ ಮತ್ಕು 1 ದಿವೋತಿೋಯ ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರಕ ಹಕರ್ೆ ಹನಗ  3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರ ಹಕರ್ೆ ಮತ್ಕು 1 ರ್ಜೋನಕಕೃರ್ಷ ಪರದಶಾಕರಕ ಹಕರ್ೆಗಳಕ 

ಮಂಜ ರನಗಿರಕತ್ುವೆ. ಸದರಿ ಹಕರ್ೆಗಳಲಿಾ 1 ಸತ ೋನಿ,  

1 ಸತ ೋಅ ಹಕರ್ೆ, 2 ತ ೋಸ ಹಕರ್ೆ, 1 ರ್ಜೋನಕಕೃರ್ಷ ಪರದಶಾಕರಕ ಹಕರ್ೆಗಳಕ ಖನಲಿ ಇರಕತ್ುವೆ 

 

7. ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯ  ರ್ನಯಾಗಳಕ  ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳಕ  ಈ   

     ಕೆಳಕಂಡಂತ  ಇರಕತ್ುವೆ . 

ಸನಮನನಯ  ರ್ನಯಾಗಳಕ : 

 ತನಲ್ ಾಕಿನ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯನಗಿದಕೆ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ಕು 

ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ  ಅನಕಷ್ನಿನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ.  

 ತನಲ್ ಾಕಿನ  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗನರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತ್ಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನಕನ ರ ಪ್ತಸಕವುದಕ.  

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನಕಷ್ನಿನಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನಕನ ಹ ೋಬಳಿವ್ನರಕ 

ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಿ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ಅನಕಷ್ನಿನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

  ಅಧಿನ ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರಗಳಕ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯಕವಿರಕವ ಮನದಾದಶಾನ  

ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನಸಾರಿಗಳ ಸವಾತ ೋಮಕಖ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯವಿರಕವ ಮನಗಾದಶಾನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ.  

 ಯೋಜನ /ಯೋಜನೋತ್ರ ಬಿಲ್ಕಾಗಳಿಗೆ ರಕಜಕ ಮನಡಕವುದಕ.  

 ತನಲ್ ಾಕಿನ ವಿವಿಧ ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕಛೋರಿಗಳನಕನ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ನಡೆಸಕವುದಕ. 

 ತನಲ್ ಾಕಕ ಮಟಿದಲಿಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ನಿನ ಮತ್ಕು ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮನಡಿ  

ಕೆ ರೋಡಿಕೃತ್ ಪರಗತಿ ವರದಿಯನಕನ ತ್ಯನರಿಸಿ ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಿಕೆು ಸಲಿಾಸಕವುದಕ.  
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 ವಿಶ್ೋಷ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ನಿನಕೆು ಅವಶಯವಿರಕವ ತನಲ್ ಕಕ ಮಟಿದ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯ ರ್ನಯಾದಶ್ಚಾ 

ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  

 ತನಲ್ ಾಕಕ ಮಟಿದ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ರ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಭನಗವಹಿಸಕವುದಕ. 

 ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿಾ ಆಗಿರಕವ ಹನನಿಯ ಅಂದನಜನಕನ ಪರಿಶ್ಚೋಲಿಸಿ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ 

ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹನಯಧನಕೆು ಕಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಶ್ಚಪನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ. 

 

ವಿಸುರಣೆ  ಮತ್ಕು ತ್ರಬೋತಿ : 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನಕಷ್ನಿನಗೆ ಳಿಸಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹನಗ  

ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸನಯ, ನಿವಾಹಣೆ, ಕೆ ಯಕಾ, ಸಂಸುರಣೆ ಕಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

3. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲಿಾ ಸನವಯವ ಕೃರ್ಷ, ರ್ಜೋನಕ ಕೃರ್ಷ ಮಕಂತನದ ಅವಶಯಕ ಹ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನಕನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 

ತ್ರಬೋತಿ, ವಿಚನರ ಸಂಕಿರಣ, ರ್ನಯನಾಗನರ ಮಕಂತನದವುಗಳನಕನ ಏಪಾಡಿಸಕವ ಮ ಲ್ಕ ಮನಹಿತಿ 

ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲಿಾ ಅನಕಷ್ನಿನಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗಕತಿುರಕವ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮನಹಿತಿಯನಕನ ಪತಿರಕೆ, 

ಆರ್ನಶವ್ನಣಿ, ದ ರದಶಾನ ಮಕಂತನದ ಸಮ ಹ ಮನಧಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪುವಂತ 

ಮನಡಕವುದಕ. 

5. ಕೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞನನ ಕೆೋಂದರ, ಕೃರ್ಷ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯ ಮಕಂತನದ ಕೃರ್ಷ ಆಧನರಿತ್ ಸಂಶ್ ೋಧರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ 

ಹ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನಕನ ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪ್ತಸಕವಂತ ಮನಡಕವುದಕ. 

6. ರೆೈತ್ರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೆೈತ್ರಿಗೆ, ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

7. ರೆೈತ್ರನಕನ ರನಜಯ ಮತ್ಕು ಹ ರ ರನಜಯಗಳ ಉತ್ುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ್ ೋದರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವ್ನಸ 

ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೆೈತ್ರ ಜ್ಞನನ ವಧಾನಗೆ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 

 

ಸಸನಯಭಿವೃದಿಿ : 

1. ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟಿದ ಜಿಲಾಯ ವ್ನತನವರಣಕೆು ಹ ಂದಕವ ತ್ಳಿಗಳನಕನ ಗಕರಕತಿಸಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

2. ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಂದ, ಸನವಾಜನಿಕ ವಲ್ಯದ  ನಸಾರಿಗಳಿಂದ, ಖನಸಗಿ ವಲ್ಯದ  

ನಸಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟ್ಟದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನಕನ ಉತನಪದಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ.  

3. ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳಕ ಅವಶಯಕ ಪರಮನಣದಲಿಾ ಸನವಾಜನಿಕ ವಲ್ಯದಲಿಾ 

ಲ್ಭಯವಿಲ್ಾದಿದೆ ಸಮಯದಲಿಾ ಖನಸಗಿ ವಲ್ಯದ  ನಸಾರಿಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನರದಶಾಕ 

ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಪಡೆದಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕವ ವಯವಸಾ ಮನಡಕವುದಕ. 

4. ತನಲ್ ಾಕಿನ ವಿಶ್ೋಷ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕು ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುವುದಕ. 

 

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ  

 

1. ತನಲ್ ಾಕಿನ ವ್ನತನವರಣಕೆು ಸ ಕುವ್ನದ ತ್ಳಿಗಳನಕನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅವುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ. 

2. ಆಯನ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವ್ನದ ಬಳೆಗಳನಕನ ಮತ್ಕು ತ್ಳಿಗಳನಕನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳಿಂದ     
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    ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ. 

3. ಹಣಕು, ತ್ರರ್ನರಿ, ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳಕ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಂಬನರಕ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಕಗಂಧದರವಯ  

    ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯವ್ನದ ಪರಿಸರವನಕನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅಲಿಾನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ     

    ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಹ ಸ ಬಳೆಗಳಕ, ತ್ಳಿಗಳನಕನ ಪರಿಚಯಿಸಕವುದಕ. 

5. ವಿರ್ನಶದ ಅಂಚಿನಲಿಾರಕವ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಕವುದಕ. 

 

ನಿೋರಿನ ಮ ಲ್ಗಳ  ನಿಮನಾಣ  

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕತಯಿರಕವ ಪರಮನಣದಲಿಾ ನಿೋರನವರಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಬೋರ್ನದ 

ಸಮಕದನಯ ಕೆರೆಗಳನಕನ ನಿಮಾಸಲ್ಕ ರೆೈತ್ರನಕನ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಪದೆತಿಯಲಿಾ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸನರ್ನಗಕವ ಪರಮನಣದ ನಿೋರನಕನ ಸಂಗರಹಿಸಿಟಕಿಕೆ ಳುಲ್ಕ ಅವಶಯಕತಗೆ 

ತ್ಕುಂತ ಸಮಕದನಯ ಕೆರೆಗಳನಕನ ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

 

ರಕ್ಷಿತ್  ಬೋಸನಯ  

 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಿರಕವ ಹಸಿರಕಮನಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ರೆೈತ್ರನಕನ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಶ್ೋಡ್ ನಟ್ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಹ ಸ ಹ ಸ ಬಳೆಗಳನಕನ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸನಯದಲಿಾ ಬಳೆಯಲ್ಕ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

 

ಸಮಗರ ಪ್ೋಷರ್ನಂಶ  ಹನಗ  ಸಮಗರ ಪ್ತೋಡೆ  ನಿವಾಹಣೆ  

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರಕವ ಪ್ೋಷರ್ನಂಶಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಲ್ಕ ಬೋರ್ನದ ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರಗಳನಕನ   

    ರಿಯನಯಿತಿ ದರದಲಿಾ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕವ ವೆೈವಸಾ ಮನಡಕವುದಕ. 

2. ಮಣಿುನ ರಸಸನರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅವಶಯವ್ನದ ಸಕಣು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲ್ಕ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಹಸಿರೆಲ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವನಕನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮನದಟಕಿ ಮನಡಿ ಬಳಕೆಯನಕನ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದೆತಿಯಲಿಾ ರೆ ೋಗ ಮತ್ಕು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದೆತಿಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

5. ಬ ೋಡ್ಾ  ಮಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟರ್ನಶಕಗಳಕ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

6. ಸನವಾಜನಿಕ ವಲ್ಯದಲಿಾ ರೆ ೋಗ ಮಕನ ುಚರ್ನ ಘಟಕಗಳನಕನ ಸನಾಪ್ತಸಿ ಮಕಂರ್ ಬರಬಹಕದನದ ರೆ ೋಗಗಳ   

7.  ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನಕನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

8. ಸಸಯ ಆರೆ ೋಗಯ ಚಿಕಿತನುಲ್ಯವನಕನ ಸನಾಪ್ತಸಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನಕನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

 

ಸನವಯವ  ಕೃರ್ಷ  

1. ಸಾಳಿಯವ್ನಗಿ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಕೃರ್ಷ ತನಯಜಯ ವಸಕುಗಳನಕನ ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖಚಿಾನಲಿಾ ಎರೆಹಕಳಕ      

   ಗೆ ಬಬರ, ಬಯೋಡೆೈರ್ಜಸಿರ್ಗಳನಕನ ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಸನವಯವ ಪರಿವತ್ಾನಗೆ ರೆೈತ್ರನಕನ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಸನವಯವ ಕೃರ್ಷ ದೃಡಿೋಕರಣ ವಯವಸಾ ಹ ಂದಲ್ಕ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಸನವಯವ ಕೃರ್ಷ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಕರಿತ್ಕ ಸವಿಾಸ್ ಪ್ರವೆೈಡರ್ಗಳಕ, ಸನವಯವ ಕೃರ್ಷಕರಿಗೆ, ಇಲ್ನಖನ       
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   ವಿಸುರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕವ ವಯವಸಾ ಮನಡಕವುದಕ. 

5. ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲಿಾ ಮನದರಿ ಸನವಯವ ತ ೋಟ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿಸಕವುದಕ. 

 

ರ್ಜೋನಕ  ಕೃರ್ಷ  

1. ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲಿಾ ರ್ಜೋನಕ ಸನಕಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ರ್ಜೋನಕ ಸನಕಣಿಕೆ ಸ ಸೈಟಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ಏಪಾಡಿಸಕವುದಕ. 

3. ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ ಬಳೆಗಳಲಿಾನ ಪರನಗಸಪಶಾ ಹಚಿಳದಲಿಾ ರ್ಜೋನಕ ಹಕಳಗಳ ಪನತ್ರದ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ        

4. ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಕವುದಕ. 

 

ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ  

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನದ ಹಣಕು, ತ್ರರ್ನರಿ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕಗಂಧ ದರವಯ 

ಬಳೆಗಳ ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

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

3. ಶ್ಚೋತ್ಲ್ ಗೃಹ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

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

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ  ಮನರಕಕಟೆಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  

1. ಮನರಕಕಟೆಿಯಲಿಾ ನಿರತ್ರನದ ಸಂಸಾಗಳನದ ಹನಪ್ರ್ನಮ್ಸು, ಜಿಲ್ನಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗನರರ ಸಂಘಗಳಕ, 

ಎಪ್ತಎಂಸಿ ಹನಗ  ಸರ್ನಾರೆೋತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸಾಗಳಿಗೆ ಸಗಟಕ ಮನರಕಕಟೆಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸಹನಯಧನ 

ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

2. ಗನರಮೋಣ ಮನರಕಕಟೆಿ, ರೆೈತ್ ಸಂತ, ನೋರ ಮನರಕಕಟೆಿ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಂಬಲ್ ಬಲ ಯೋಜನಯಡಿ ಖರಿೋದಿಯ ಸಮಯದಲಿಾ ತನಂತಿರಕ ದೃಡಿೋಕರಣಕೆು 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಕನ ನೋಮಸಕವುದಕ. 

ಇತ್ರೆ ರ್ನಯಾಗಳಕ : 

1. ತನಲ್ ಕಿನ ತ್ಹಸಿಲ್ನೆರ್ರವರಕ, ತನಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚನಯತ್ ಮಕಖಯ ರ್ನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, 

ಮನನಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಮತಿುತ್ರ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ವಿಶ್ೋಷ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕನ 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಜನಸಪಂದರ್ನ ಸಭೆ ಮಕಂತನದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಮಕಂತನದ ಸಮಯಗಳಲಿಾ ತ್ಹಸಿಲ್ನೆರ್ ರವರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

     4. ಇನಿನತ್ರೆ ರ್ನಲ್ರ್ನಲ್ಕೆು ಸ ಚಿಸಲ್ನಗಕವ ವಿಶ್ೋಷ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4 (B) (II) ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರಕಗಳ  ಅಧಿರ್ನರ ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳಕ  

(POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES) 
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ತ ೋಟಗನರಕೆ 

ಸಹನಯಕರಕ  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಹನಗ  ಅಭಿವೃಧಿೆ (ಡೆವಲ್ಪ್ಮಂಟ್ ವಕ್ಾ) ಕೆಲ್ಸಗಳ 

ಮೋಲಿವಚನರಕರನಗಿರಕತನುರೆ.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ನಾದರೆ, ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸನಗಕವಳಿ, ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 

ಸಸ ಯೋತನಪದನಯ ನಿಗಧಿತ್ ಗಕರಿ ಸನಧಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ 

ಜವ್ನಬನೆರಿಯನಗಿರಕತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳನಕನ ಸವಚೆವ್ನಗಿಟಕಿಕೆ ಂಡಕ ಜನ ಜನನಕವ್ನರಕಗಳಕ, 

ಬಂಕಿಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಕವುದಕ ಇವರ ಕತ್ಾವಯವ್ನಗಿರಕತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರದಲಿಾನ ಅಭಿವೃಧಿೆ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ 

ಅವಶಯಕವ್ನಗಿರಕವ ದನಸನುನಕ ಸನಮನಗಿರಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಕಾಗಳನಕನ ತ್ರಕವುದಕ.  ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ನಿೋರಿನ ಸರ್ನಲ್ಕೆು 

ನಿವಾಹಣೆ, ಲೋಬರ್ ಪ್ೋರ್ರ್ನಸ್  ಹನಗ  ಕ್ಷೋತ್ರದ ಆದನಯವನಕನ ಸರ್ನಾರಕೆು ಜಮನ ಮನಡಲ್ಕ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ ಇವರ ಕವಾವಯವ್ನಗಿರಕತ್ುರ್. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ (ಅಭಿವೃಧಿೆ) ರೆೈತ್ 

ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ತನಕಕಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ, ಸರ್ನಾರದ ನಿೋತಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು, 

ಸವಲ್ತ್ಕುಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಕ್ಷೋತ ರೋತ್ುವದ ಜವ್ನಬನೆರಿ, ಕಿರಮರ್ನಶಕ ವಿತ್ರಣೆ, ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹಗಳನಕನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ ಇವರ ಜವ್ನಬನೆರಿಯನಗಿರಕತ್ುರ್. 

ದಿವತಿೋಯ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರಕ  

ಕಡತ್ಗಳ ರಚನ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲ್ನ ವಲ್ನ, ಕಡತ್ಗಳ ರ್ನಪನಡಕವಿಕೆ, ಪತ್ರಗಳನಕನ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿರಕವುದನಕನ ನಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡತ್ ಟಪನಲ್ಕಗಳನಕನ ಶನಖ್ಯಯಲಿಾ ಹಂಚಕವುದಕ, ಕಡತ್ಗಳ 

ರವ್ನನ ಪರತಿಗಳನಕನ ಮನಡಿಸಕವುದಕ ಇವುಗಳ ಸಂಪ್ಣಾ ನಿವಾಹಣೆ. 

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನಕನ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶ್ಚೋಲಿಸಿ, ಕಡತ್ವನಕನ ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ತ್ಮಮ ವ್ನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವ್ನಾಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತ್ಗಳನಕನ 

ನಿಯಮನನಕಸನರ ಪರಿಶ್ಚೋಲಿಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಪತನರಂಕಿತ್ ಅಧಿರ್ನರ/ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹನಯಕರಕ 

ರವರಕಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲ್ಸಗಳಕ ವಯವಸಿಾತ್ವ್ನಗಿ ನಡೆಯಲ್ಕ ಹನಗ  ನಿತ್ಯ ಕೆಲ್ಸದ 

ಹ ರಯ ಬಹಕಭನಗವು ಮಕಖನಯಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮೋಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕುವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  

ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳನಕನ ನ ೋಡಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಅಧಿರ್ನರಿ / ಸಿಬಬಂದಿಗಳವರ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಣನ ವರದಿ 

ತ್ಯನರಿಸಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿರ್ನರಿ / ಸಿಬಬಂಧಿ ವಗಾದವರ ಸೋವ್ನ ಪುಸುಕ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  

ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನಕನ ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ 

ಕರಮವಹಿಸಕವುದಕ 

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವ್ನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದಕೆ, ತ್ಮಮ 

ಅಧಿರ್ನರ ವ್ನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 
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4 (B) III ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಂತ್ಹ ಪರಸನುವನಗಳಲಿಾ ಪನಲಿಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೋಲಿವಚನರಣೆ  ಚನನಲ್ಗಳಕ  

ಮತ್ಕು ಅರ್ೌಂಟಿಬಿಲಿಟಿ  ದಂತ   

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS 

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABILITY 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ  

ಉನನತ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ವಹಿಸಿಕೆ ಡಲ್ನದ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವ್ನ ಅಭಿವೃಧಿೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ 

ಕೆಲ್ಸಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಜವ್ನಬನೆರರನಗಿರಕತನುರೆ.  ಯನವುರ್ೋ ನಿಣನಾಯಕೆು 

ಅವರ್ನಶವಿರಕವುದಿಲ್ಾ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  

ತ್ಮಮ ವ್ನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವ್ನಾಹಕರಕ/ಪರದಸರವರಕ ಮಂಡಿಸಿದ 

ಕಡತ್ಗಳನಕನ ಆ ಪರಕರಣದಲಿಾ ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನಕನ 

ನಮ ದಿಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.  ಕಛೋರಿಯ ನಿತ್ಯ ಕಟಿಳೆಯ ಕೆಲ್ಸದ 

ಹ ರೆಯ ಬಹಕ ಭನಗವು ಮಕಖಯಧಿರ್ನರಿಯ ಮೋಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕುವುದಕ, ಶನಖ್ಯಯ 

ಮೋಲಿವಚನರಣೆ, ವಿಷಯ ನಿವ್ನಾಹಕರಿಗೆ ಸ ಕ್ತ್ ಮನಗಾದಶಾನ, ಸ ಕು ನರವು ನಿೋಡಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 
ಪರಸನುವನಗಳನಕನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸಲ್ಕ ಅವರ್ನಶವಿದಕೆ ಸಲಿಾಸಬಹಕದನಗಿರಕತ್ುರ್. 

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವ್ನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದಕೆ, 

ತ್ಮಮ ಅಧಿರ್ನರ ವ್ನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

 

4 (B) IV ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ  ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ  ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ನದ  ವಿಧನನಗಳಕ  ಕಟಕಿಪನಡಕಗಳಕ  (Norms) 

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

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ  

ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ 

ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರ/ಅಭವೃಧಿೆಯ ದನಸನುನಕ ನಿವಾಹಣನ ಲಕುವನಕನ ಕರಮಬಧೆವ್ನಗಿಟಕಿಕೆ ಂಡಕ 

ನಿಗಧಿತ್ ಗಕರಿಗೆ ಅವರ್ನಶ ಮನಡಿಕೆ ಡಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  

ತ್ಮಮ ವ್ನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವ್ನಾಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತ್ಗಳನಕನ 

ನಿಯಮನನಕಸನರ ಪರಿಶ್ಚೋಲಿಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಪತನರಂಕಿತ್ ವಯವಸನಾಪಕರಕ/ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ 

ಸಹನಯಕರಕರವರಕಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನಕನ ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ 

ಕರಮವಹಿಸ ಬೋರ್ನಗಿರಕತ್ುರ್. 
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ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವ್ನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದಕೆ, 

ತ್ಮಮ ಅಧಿರ್ನರ ವ್ನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

 

4B(V) ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ  ಕತ್ಾವಯಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನದ/ ಉಪಯೋಗಿಸಕವ/ ನಿಯ0ತ್ರಣದಲಿಾಟಕಿಕೆ 0ಡಿರಕವ 

ನಿಯಮಗಳಕ / ಸ ಚನಗಳಕ / ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳಕ / ದನಖಲಗಳಕ  ಮತ್ಕು ನಿಬ0ದನಗಳಕ . 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವ್ನ ನಿಯಮಗಳಕ 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವ್ನ ನಿಯಮಗಳಕ (ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮನವಳಿ)  

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತ 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

5. ವೃಂದ ಮತ್ಕು ನೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳಕ 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

7. ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನನ ಸಂಹಿತ 

8. ಸನದಿಲ್ನವರಕ ವೆಚಿದ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವ್ನ ನಡತ ನಿಯಮ 

10. ಕರ್ನಾಟಕ ಪನರದಶಾಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999  

11. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ-1993 

12. ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005  

13. ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

15. ರನರ್ಷರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

16. ರನಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

17. ರನರ್ಷರೋಯ ಗನರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖನತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ   

18. ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲಿಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪನವಸ್ಾ ಮತ್ಕು ವಿಶ್ೋಷ ಡೆಲಿಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ 

ಪನವಸ್ಾ 

19. ಸರರ್ನರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲಗಳಕ) 

20. ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಹ ರಡಿಸಲ್ನದ ವಿಶ್ೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೋಲಗಳಕ 

 

4 B (VI) ಕಡತ್  ಶ್ಚೋರ್ಷಾಕೆ: 

 

ಕರ.ಸಂ. ಕಡತ್ದ  ಶನಖ್ಯ ದನಖಲ್ನತಿಗಳ  ಉಲಾೋಖ 

1.  

ಸಿಬಬಂಧಿ 
EST 

ತ ಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಸಿಬಬಂಧಿ ಮತ್ಕು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಶ್ಚಸಕು, 

ನಡತ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ 

2.  
ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ TA ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿಶ್ೋಷ 

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತನಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 
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ಸನಮನನಯ ಸಿವೋಕೃತಿ. 

o ರವ್ನನ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ನಮ ನ-ಎ ಮಕದನೆಮ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸನಿಂಪ್ ರಿಜಿಸಿರ್. 

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

o ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ ಪತ್ರ 1 (ಅನಕಚ್ಛೆೋದ-6ಹಣ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಸಿವೋಕೃತಿ ಪತ್ರ) 

o ಕ.ಖ.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ಕಾ ಹನಜರಕಪಡಿಸಕವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ಕ.ಆ.ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪರಿವತ್ಾನಯ ಸಲ್ಕವ್ನಗಿ ಬಿಲ್ಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ನಮ ನ ಸಂಖ್ಯಯ-24ಎ ವೆೋತ್ನ ಬಟವ್ನಡೆ ಪುಸುಕ (ನಮ ನ ಸಂಖ್ಯಯ 24ಎ) 

o ಆಕಸಿಮಕ ರಜನ ವಹಿ. 

o ಹಿ.ಸ.ತ ೋನಿ.ಕಛೋರಿ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಾದವರ ವೆೋತ್ನ ಬಿಲಿಾನಲಿಾ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳಕುವ ರಿಜಿಸಿರ್ ಹಬಬದ ಮಕಂಗಡ 

2)  

o ಲೋಖನ ಸನಮಗಿರ ವಿತ್ರಣನ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ದಿನವಹಿ ದನಸನುನಕ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ಹಿ.ಸ.ತ ೋನಿ.(ಜಿಪಂ) ಸಕಲೋಶಪುರ ಕಛೋರಿಯ ಮಂಜ ರನತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುಕ. 

o ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸನಧಿಲ್ನವರಕ ಪುಸುಕ. 

o ತನಲ್ ಕಕ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಯ ಮಲ್ ಸಹಿ ವಹಿ. 

o ನಮ ನ 24 ನಿಯಮ-58 ಪರಯನಣ ಭತಯ ರಿಜಿಸಿರ್ (ನಮ ನ-24 (ನಿಯಮ-58). 

o ಮನಹವ್ನರಕ ಖಚಿಾನ ತ್ಃಖ್ಯುಯ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹನಜರನತಿ ಪಟಿಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ಸನಮನನಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮಕಂಗಡ ಡ್ನರ ಮನಡಕವ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ವಿದಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಿದ ವಹಿ. 

o ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಕಾ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ನಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ. 

o ಸನದಿಲ್ನವರಕ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ವಿವರ 

o ಕಂಪ್ಯಟರ್ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ನಮ ನ34-ಎ ಪ್ತೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

o ಬಿ-7 ನಗದಕ ರಶ್ಚೋದಿ. 

o ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿಯರ ರ್ನಯಾನಿವ್ನಾಹಣ ವರದಿ ಪೈಲ್. 

o ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸೋವ್ನ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಿರಗಳಕ. 

o 7-ಎ ದ ರವ್ನಣಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ಶಕದೆ ಪರತಿ ವಹಿ. 

o ಭನರತ್ ಸರ್ನಾರ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ನಿಯಮ-2005. 

o ಸರ್ನಾರ ಸಕತ ುೋಲಗಳ ಪೈಲ್. 

o ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪೈಲ್. 

o ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್  ನಗದಕ ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

o ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್. 

o ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಚ್ಛಕ್ ಗಳನಕನ ವಿವರಿಸಕವ ರಿಜಿಸಿರ್. 
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4 B (VII) ಪನಲ್ಸಿಗಳನಕನ ಮನಡಕವ್ನಗ ಅಥವ್ನ ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಂದಭಾದಲಿಾ ಇರಕವ ಏಪನಾಡಕಗಳನಕನ  

ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ  ಸಹಭನಗಿತ್ವ  ಮಕಂತನದ ವಿವರಗಳಕ . 

 

  ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮನಗಾಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಕ ತನಲ್ ಕಕ  ಪಂಚನಯತಿ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲಿಾ ಯೋಜನಗಳ 

ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವುದಕ. ಸನವಾಜನಿಕ ಕಕಂದಕಕೆ ರತಗಳನಕನ ರ್ನನ ನಿನ ಚೌಕಟಿಿನ ಳಗೆ ನಿಧಾರಿಸಿ 

ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ. 

 

4 B (VIII) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಸಕಲೋಶಪುರ  ಕಛೋರಿಯಲಿಾ  

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ  ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವ್ನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಿ. 

ಕರ.ಸಂ. ಹಕರ್ೆ  ಹಸರಕ  ದ ರವ್ನಣಿ  ಸ0ಖ್ಯಯ  

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ಚರೋಮತಿ. ಬಸಮಮ ಪುರದ್ 08173-243024 

2. ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ಚರೋ. ಎಸ್ ರ್ಜ ಅಕ್ಷಯ್ 08173-243024 

3. ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಶ್ಚರೋಮತಿ ಪ್ತ ಗಿರಿಜ 08173-243024 

4. ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶ್ಚರೋ ಕೆ ಕೆ ಮನಕ 08173-243024 

5. ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶ್ಚರೋ ವಿ ಸಿ ನಿತಿನ್ ಕಕಮನರ್ 08173-243024 

6. ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶ್ಚರೋ ಆರ್ ರ್ೋವರನಜಕ 08173-243024 

7. 
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 
ಶ್ಚರೋಮತಿ ಎ ಜಿ ವಿಜಯಚಿತ್ರ 08173-243024 

 

4 B (IX)  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಸಕಲೋಶಪುರ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಮನರ್ಚಾ– 2021 ರ ವೆೋತ್ನದ ವಿವರ. 

ಕರ. ಸಂ. ಹಕರ್ೆ  ಹಸರಕ  ವೆೋತ್ನ 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ಚರೋಮತಿ. ಬಸಮಮ ಪುರದ್ 23,468 

2 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ಚರೋ. ಎಸ್ ರ್ಜ ಅಕ್ಷಯ್ 21,734 

3 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಶ್ಚರೋಮತಿ ಪ್ತ ಗಿರಿಜ 29,336 

4 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶ್ಚರೋ ಕೆ ಕೆ ಮನಕ 39,454 

5 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶ್ಚರೋ ವಿ ಸಿ ನಿತಿನ್ ಕಕಮನರ್ 39,138 

6 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶ್ಚರೋ ಆರ್ ರ್ೋವರನಜಕ 38,860 
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7 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಶ್ಚರೋಮತಿ ಎ ಜಿ ವಿಜಯಚಿತ್ರ 48,044 

 

4 B (X)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21 

 

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನಗಳ  ವಿವರ 

ಬಿಡಕಗಡೆ  

ಯನಗಿರಕವ  

ಅನಕದನನ (ಲ್ಕ್ಷ 

ರ .ಗಳಲಿಾ) 

ಖಚನಾಗಿರಕವ  

ಅನಕದನನ 

(ಲ್ಕ್ಷ ರ .ಗಳಲಿಾ) 

1 ಕೆೋಂದರ ಪುರಸುೃತ್ ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನ  1.89 1.89 

2 ತನಲ್ ಕಕ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನ  0.06 0.06 

3 ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನ 2.44541 2.44541 

4 ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನ 111.16528 111.16528 

5 ರನಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನ  15.99750 15.99561 

6 ಆಯಿಲ್ ಪನಮ್ಸ 10.54035 10.54035 

 

4 B (XI) ಸಹನಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಕವ ಯೋಜನಗಳಕ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ  

ವಿವರ ಮತ್ಕು ಮಂಜ ರನದ ಹಣ . 

ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು ನಡೆಯಕತಿುರ್, 

ಇದನಕನ ತನಲ್ ಾಕಕ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

 

4 B (XII) ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅಥರೆೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವ್ನ ಪರವ್ನನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮತ್ಕು 

ಕಡಿಮ ದರದಲಿಾ ಸವಲ್ತ್ಕುಗಳನಕನ ಪಡೆಯಲ್ನದ ರೆಸಿಪ್ತಯ್ಕಂಟ್ುಗಳ ವಿವರಗಳಕ. 

 

ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು ನಡೆಯಕತಿುರ್, ಇದನಕನ ತನಲ್ ಾಕಕ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

ಹನಗ  ಪರತಿಯನಕನ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

 

4 B (XIII) ಕಕಗಿೆಸಲ್ನದ ಎಲರ್ನರನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲಿಾ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ ರ್ ರಕಕವಂತ 

ಅಥವ್ನ ಮನಹಿತಿ ಇಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ. 

 

1. 2018-19, 2019-20 ಮತ್ಕು 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹಯ ಪರಗತಿ ವರದಿ, 
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2. 2018-19, 2019-20 ಮತ್ಕು 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹಯ ಖಚಿಾನ  ವರದಿ, 

3. 2018-19, 2019-20 ಮತ್ಕು 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹಯ ಆದನಯ ವರದಿ, 

4 B (XIV) ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ಕ ಸನವಾನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಅವರ್ನಶ ವಿಚನರಗಳಕ ಗರಂಥನಲ್ಯ 

ಅಥವ್ನ ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕನ ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರೆದಿದನೆರೆ? 

-ಇರಕವುದಿಲ್ಾ - 

 

 

4 B (XV) ಸನವ9ಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹಸರಕ, ಪದರ್ನಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆೋ ವಿವರಗಳಕ 

 

ಉಪ  ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಶ್ಚರೋ ನಿತಿನ್ ಕಕಮನರ್ ವಿ ಸಿ  

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ (ಪರಭನರೆ) 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ, 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಸಕಲೋಶಪುರ 

ದ ರವ್ನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ 08173 - 243024 

 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ  ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಶ್ಚರೋಮತಿ ಎ.ಜಿ.ವಿಜಯಚಿತ್ರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ, 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಸಕಲೋಶಪುರ. 

ದ ರವ್ನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ 08173 - 243024 

ಮೋಲ್ಮನವಿ  ಪನರಧಿರ್ನರ 

ಶ್ಚರೋ.ಹರ್ಚ ಆರ್ ಯೋಗೆೋಶ್  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಹನಸನ. 

ದ ರವ್ನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ 08172 – 2683 

    ಸಹಿ/- 
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ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

                                                                      (ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್) ಸಕಲೋಶಪುರ. 


