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                                           ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ತುಮಕೂರು 

(ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ) 

ಮಲಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಪರಕರಣ 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 2020-21 ನೋ ಸಲಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ  

ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ತುಮಕೂರು ರವರ  ಕಛೋರಿಯ  ಸವಇಚಲಾ  ಪರಕಟಣೆ. 

1. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ತುಮಕೂರು ರವರ  ಕಛೋರಿಯ  ಕಲಯೇಗಳು ಮತುು  ಕತೇವಯಗಳು 

ಸಲಮಲನ್ಯ ಮಲಹಿತಿ :- 

 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಯು ಕರ್ಲೇಟಕ ರಲಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಾದುು, 12.450 ಯಂದ 14.220
 ಉತುರದ ಅಕ್ಲಂಶ ಒಳಗೆ 76.200

 

ಯಂದ 77.310  ಪೂವೇ ರೋಖಲಂಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ವಿಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್. 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಯ ಉಷಲಣಂಶ 18 ಸಂಟ್ಟಗೆರೋಡ್ನಿಂದ 38 ಸಂಟ್ಟಗೆರೋಡ್ ಇದುು, ಒಣ ಹವೆಯಂದ ಕೂಡಿರುತುರ್. ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ 

ನೈರುತಯ ಮಲರುತದಂದ ಜ್ೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ ಮಳೆ ಪ್ಲರರಂಭವಲಗಿ ಸಪಿಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರಗೂ ಬಿೋಳುತುರ್. ಈಶಲನ್ಯ ಮಲರುತದಂದ 

ಅಕೊಿೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ ಮಳೆ ಪ್ಲರರಂಭವಲಗಿ ನ್ವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನಯವರಗೆ ಬಿೋಳುತುರ್. ಡಿಸಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾ ಚಳಿಗಲಲ್ 

ಪ್ಲರರಂಭವಲಗಿ ಫೆಬರವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನಯವರಗೆ ಇರುತುರ್. ಬೋಸಿಗೆ ಮಲರ್ಚ್ೇಂದ ಮೋ ತಿಂಗಳ ಕೊನಯವರಗೆ ಇರುತುರ್. ಜಿಲ್ಲಾಯ 

ವಲಡಿಕೆ ಮಳೆ 540.7 ಮಿ.ಮಿೋ ಇರುತುರ್. 

   ಈ ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ 10 ತಲಲ್ೂಾಕುಗಳಿದುು, 50 ಹೂೋಬಳಿಗಳು 330 ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯತಿಗಳು ಮತುು 2715 ಗಲರಮಗಳು ಇರುತುವೆ. 

ಜಿಲ್ಲಾಯ ಪೂವೇಕೆು ಬಂಗಳೂರು ಮತುು ಕೊೋಲ್ಲರ ಜಿಲ್ಲಾಗಳು, ಪಶ್ಚಾಮಕೆು ಹಲಸನ್, ರ್ಚಕುಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಗಳು, ಉತುರಕೆು 

ರ್ಚತರದುಗೇ ಹಲಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪರರ್ೋಶದ ಗಡಿ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣಕೆು ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲಾಗಳಿಂದ ಸುತುುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್. 

ಭೌಗೊೋಳಿಕ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ;-   

             ಜಿಲ್ಲಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಲಗದಲ್ಲಾ ಉತುರ ದಕ್ಷಿಣವಲಗಿ ಬಟಿದ ಸಲಲ್ು ಹಬಿಿರುತುರ್. ಕುಣಿಗಲ್ ತಲಲ್ೂಾಕಿನ್ 

ಹುತಿರದುಗೇ ಮತುು ಹುಲ್ಲಯೂರುದುಗೇ ಬಟಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಲದವುಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಲರ್ಲಂತರವಲಗಿ ಉತುರ ಭಲಗದಲ್ಲಾ 

ಮತೂುಂದು ಗುಡಡದ ಸಲಲ್ು ಹಬಿಿದುು, ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ಲವಗಡ ತಲಲ್ೂಾಕಿನ್ ಕಲಮನ್ದುಗೇ, ನಿಡಗಲ್ ದುಗೇಗಳು, ಮಧ್ುಗಿರಿ 

ತಲಲ್ೂಾಕಿನ್ ಬಟಿಗಳು ಮತುು ಮಿಡಿಗೆೋಶ್ಚದುಗೇ, ಕೊರಟಗೆರ ತಲಲ್ೂಾಕಿನ್ ಚನ್್ರಲಯನ್ದುಗೇ, ತುಮಕೂರು ತಲಲ್ೂಾಕಿನ್ 

ರ್ೋವರಲಯನ್ ದುಗೇ ಮುಖ್ಯವಲದವುಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾಯ ಭೂ ಪರರ್ೋಶವು ಸಮುದರ ಮಟಿದಂದ 806 ಮಿೋಟರ್ಗಳಷ್ುಿ ಎತುರದಲ್ಲಾರ್.  

       ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ಜಿೋವ ನ್ದಗಳು ಇರುವುದಲ್ಾ. ಸಣಣ ನ್ದಗಳು ಮಳೆಗಲಲ್ದಲ್ಲಾ ಮಲತರ ತುಂಬಿ ಕೆರಗಳಿಗೆ ನಿೋರನ್ು್ ಒದಗಿಸುತುವೆ. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯವಲದವು ಜ್ಯಮಂಗಲ್ಲ ನ್ದ, ಗರುಡಲಚಲ್, ಸುವಣೇಮುಖಿ ನ್ದ. ಶ್ಚಂಷಲ ನ್ದ ರ್ೋವರಲಯನ್ ದುಗೇದಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಿ, 

ಗುಬಿಿ, ಕುಣಿಗಲ್, ತಲಲ್ೂಕುಗಳಲ್ಲಾ ಹರಿದು ಕೊನಗೆ ಕಲವೆೋರಿ ನ್ದಯನ್ು್ ಸೋರುತುರ್. ಈ ನ್ದಗೆ ಮಲಕೊೋೇನ್ಹಳಿಿ ಜ್ಲ್ಲಶಯ 

ನಿಮಿೇಸಿದುು, 4500 ಹಕೆಿೋರು ಅಚುಾಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್. ಮಳೆಗಲಲ್ದಲ್ಲಾ ಜ್ಲ್ಲಶಯ ತುಂಬಿದಲಗ ನೂೋಡಲ್ು 

ಆಕಷ್ೇಣಿೋಯವಲಗಿರುತುರ್. ಉತುರ ಪಿರ್ಲಕಿನಿ ಮತುು ಕುಮುದವತಿ ನ್ದಗಳು ಪ್ಲವಗಡ ಮತುು ಮಧ್ುಗಿರಿ ತಲಲ್ೂಾಕುಗಳಲ್ಲಾ ಹರಿದು ಕೆರ 

ಕಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಿೋರನ್ು್ ಒದಗಿಸುತುವೆ. 
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       ಜಿಲ್ಲಾಯ ಭೌಗೊೋಳಿಕ ವಿಸಿುೋಣೇವು ಸುಮಲರು 10,596 ಚದರ ಕಿ.ಮಿೋಗಳಷ್ಟಿದುು, ರಲಜ್ಯದ ಒಟುಿ ವಿಸಿುೋಣೇದಲ್ಲಾ ಶೋಕಡಲ 

5.589 ರಷ್ಟಿರ್. ರಲಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾಗಳ ವಿಸಿುೋಣೇಕೆು ಹೂೋಲ್ಲಸಿದಲಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಯು 3 ನೋ ಸಲಾನ್ ಪಡೆದರುತುರ್. ಜಿಲ್ಲಾಯ 

ಬಹುತೋಕ ಪರರ್ೋಶ ಕೆಂಪು ಮತುು ಮರಳು ಮಿಶ್ಚರತ ಕೆಂಪು ಮಣಿಣನಿಂದ ಕೂಡಿರುತುರ್. 

ಹವಲಮಲನ್ಕುನ್ುಗುಣವಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಯನ್ು್ ಮೂರು ವಲ್ಯಗಳರ್ಲ್ಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಲಗಿರ್. 

1. ಮಧ್ಯ ಒಣ ಪರರ್ೋಶ      : ಪ್ಲವಗಡ, ಶ್ಚರಲ, ಮಧ್ುಗಿರಿ, ಕೊರಟಗೆರ, ರ್ಚ.ರ್ಲ.ಹಳಿಿ, ತಿಪಟೂರು. 

2. ದಕ್ಷಿಣ ಒಣ ಪರರ್ೋಶ     : ಕುಣಿಗಲ್ ಮತುು ತುರುವೆೋಕೆರ ತಲಲ್ೂಾಕುಗಳು. 

3. ಪೂವೇ ಒಣ ಪರರ್ೋಶ    : ತುಮಕೂರು ಮತುು ಗುಬಿಿ ತಲಲ್ೂಾಕುಗಳು. 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಕೆೈಗೊಳಿಲ್ಲಗುತಿುರುವ  ಕಲಯೇಕರಮಗಳು :- 

      ಇಲ್ಲಖೆಯಲ್ಲಾ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಲರರ ಮೂಲ್ಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ವಲ್ಯವನ್ು್ ಅಭಿವೃದುಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಲಯೇ 

ನಿೋತಿಯನ್ು್ ಹೂಂದರ್. ಯೋಗಯ ಗುಣಮಟಿದ ಕಸಿ ಮತುು ಸಸಿಗಳನ್ು್ ಸರಬರಲಜ್ು ಮಲಡುವುದು, ಬೋಸಲಯದ ಕರಮಗಳಲ್ಲಾ ಮತುು 

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಲ ಕರಮಗಳಲ್ಲಾ ತಲಂತಿರಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಲಗೂ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು. ``ಮಣಿಣನ್ ಮಕುಳಿಗೆ " ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ತರಬೋತಿ 

ನಿೋಡುವುದು. ದುಬೇಲ್ ವಗೇದ ಮತುು ಆರ್ಥೇಕವಲಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ್ ಜ್ರ್ಲಂಗಕೆು ಅವರ ಆರ್ಥೇಕ 

ಸಿಾತಿಗತಿಗಳನ್ು್ ಸುಧಲರಿಸಿಕೊಳಿಲ್ು ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ು್ ಬಳೆಯುವುದಕೆು ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದು. ಹೂಸದಲಗಿ ಕೃಷ್ಟ ವಿಶವ 

ವಿದಲಯನಿಲ್ಯ ಹಲಗೂ ಸಂಶೂೋಧ್ರ್ಲ ಕೆೋಂದರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಲದ ತಳಿಗಳನ್ು್ ರೈತರಿಗೆ ಶ್ಚಫಲರಸುು ಮಲಡುವುದು. ಫಲ್ ಪುಷ್ಪ 

ಪರದಶೇನ್, ಸಿದುಗಂಗಲ ಕೆೈಗಲರಿಕಲ ಮತುು ಕೃಷ್ಟ ವಸುು ಪರದಶೇನ್ ಏಪೇಡಿಸಿ ಪರದಶ್ಚೇಕೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ು್ ಪರಚಲರ 

ಮಲಡುವುದು. ಹಲಗೂ ಸಕಲೇರದ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜ್ನಗಳಡಿ ಸೂಕು ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳನ್ು್ ಗುರುತಿಸಿ ಸಮರ್ೇವಲಗಿ 

ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸುವುದು. ಇವು ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಮೂಲ್ ಉರ್ುೋಶವಲಗಿರ್. 
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ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ವಲಯಪಿುಗೆ ಬರುವ ಕಛೋರಿಗಳು :-  

ಕರ.ಸಂ ಕಛೋರಿಯ  ಹಸರು  ಕೆೋಂದರ ಸಲಾನ್ 

1. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ಕೊರಟಗೆರ. ಕೊರಟಗೆರ 

2. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ), ಮಧ್ುಗಿರಿ. ಮಧ್ುಗಿರಿ 

3. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ಪ್ಲವಗಡ. ಪ್ಲವಗಡ 

4. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ಶ್ಚರಲ. ಶ್ಚರಲ 

5. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ತುರುವೆೋಕೆರ. ತುರುವೆೋಕೆರ 

6. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರು 

7. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ಗುಬಿಿ. ಗುಬಿಿ 



E:\Reshma\RTI 2021\Tumkur\4(1)B\DD Tumkur.doc 4 

8. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ರ್ಚಕುರ್ಲಯಕನ್ಹಳಿಿ. ರ್ಚಕುರ್ಲಯಕನ್ಹಳಿಿ 

9. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ತಿಪಟೂರು. ತಿಪಟೂರು 

10. ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ), ಕುಣಿಗಲ್. ಕುಣಿಗಲ್ 

 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆೋಂದರ ಸಲಾನ್ದಲ್ಲಾ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್) ಇವರ 

ಕಲಯಲೇಲ್ಯ ಇದುು, ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾನ್ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದು 

ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಉಸುುವಲರಿ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿರುತಲುರ. ಇವರ ಸಹಲಯಕಲುಗಿ ಒಬಿರು ಕೆೋಂದರ ಸಲಾನ್ ಸಹಲಯಕರು (ಸಹಲಯಕ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು), ಇಬಿರು ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಒಬಿರು ಸಮಗರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದು ಮತುು 

ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೆೈ ಯೋಜ್ನ, (ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು), ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮತುು 

ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಮತುು ರ್ಲಲ್ುು ಜ್ನ್ ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು (ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು) ಹಲಗೂ ಒಬಿರು ಸಹಲಯಕ 

ಸಲಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ ಹಲಗೂ ಆಡಳಿತ ಸಿಬಿಂಧಿಯವರು ಇದಲುರ.  

ಜಿಲ್ಲಾಯ ಪರಮುಖ್ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳು ;- 

          ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ತೂೋಟದ ಬಳೆಗಳು, ಹಣುಣಗಳು, ತರಕಲರಿ, ಹೂವುಗಳು, ಸಲಂಬಲರು ಬಳೆಗಳು, ಮತುು ಔಷ್ದ 

ಸಸಯಗಳನ್ು್ ಬಳೆಯಲ್ಲಗುತಿುರ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಲಳೆ, ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ದಲಳಿಂಬ, ಹುಣಸ, ಎಲ್ಲಬಳಿಿ, ಮಣಸಿನ್ಕಲಯ, 

ಟ್ಟೂಮಟ್ಟೂೋ, ಬದನ, ಹುರಳಿಕಲಯ ಮತುು ಪುಷ್ಪಗಳು  ಮುಖ್ಯವಲದವುಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ರೈತರು ಹರ್ಚಾನ್ ಆಸಕಿು ವಹಿಸಿ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ು್ ಬಳೆಯುತಿುದಲುರ. ಜಿಲ್ಲಾಯ ಸಲಗುವಳಿ ವಿಸಿುೋಣೇ 514094 ಹಕೆಿೋರ್ ಇದುು, ಇದರಲ್ಲಾ 279190.38 

ಹಕೆಿೋರ್ ವಿಸಿುೋಣೇದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ು್ ಬಳೆಯಲ್ಲಗುತಿುರ್. 

ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾರುವ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಿವರ  

ಕರಸಂ. ಬಳೆಗಳು  ವಿಸಿುೋಣೇ (ಹ.) ಉತಪನ್್ (ಟನ್) 
ಇಳುವರಿ 

(ಟನ್/ಹ.) 

ಮೌಲ್ಯ  

(ರೂ.ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

1 ಹಣಿಣನ್ ಬಳೆಗಳು 30009 375581 12.52 1.00890 

2 ತರಕಲರಿ ಬಳೆಗಳು 7071 313630 44.36 0.53213 

3 ಸಲಂಬಲರು ಬಳೆಗಳು 7471 24216 3.24 0.15785 

4 ತೂೋಟದ ಬಳೆಗಳು 232063 82969 0.36 3.00331 

5 ವಲಣಿಜ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಬಳೆಗಳು 1991 16292 8.18 0.09565 

6 ಔಷ್ಧಿೋಯ ಸಸಯಗಳು 66 496 7.51 0.00306 

7 ಸುಗಂಧಿತ ಸಸಯಗಳು 9 142 15.78 0.00092 

 ಒಟುಿ 278680 813326 2.92 4.80182 
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ತಲಲ್ೂಾಕುವಲರು ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಿವರ  

ಕರಸಂ. ಬಳೆಗಳು  ವಿಸಿುೋಣೇ (ಹ.) ಉತಪನ್್ (ಟನ್) 
ಇಳುವರಿ 

(ಟನ್/ಹ.) 

ಮೌಲ್ಯ  

(ರೂ.ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

1 ತುಮಕೂರು 32230 89445 2.78 0.62528 

2 ಗುಬಿಿ 61021 131063 2.15 1.07424 

3 ಕುಣಿಗಲ್ 20511 59632 2.91 0.31220 

4 ತಿಪಟೂರು 34262 19064 0.56 0.29439 

5 ರ್ಚಕುರ್ಲಯಕನ್ಹಳಿಿ 39324 25741 0.65 0.49088 

6 ಮಧ್ುಗಿರಿ 7453 39605 5.31 0.21525 

7 ಶ್ಚರಲ 26545 108795 4.10 0.60643 

8 ತುರುವೆೋಕೆರ 39624 19969 0.50 0.37839 

9 ಕೊರಟಗೆರ 6907 34109 4.94 0.19876 

10 ಪ್ಲವಗಡ 10804 285904 26.46 0.60601 

 ಒಟುಿ 278680 813327 2.92 4.80183 

 

 

4) ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾರುವ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ / ಸಸಯಗಲರಗಳ ಮಲಹಿತಿ 

ಕ್ರ.ಸಂ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರದ ಹೆಸರು  

ಒಟುು 

ವಿಸ್ತೋರ್ಣ 

(ಎಕ್ರೆ) 

ಅಭಿವೃದುಪಡಿಸಲ್ಲದ 

ವಿಸ್ತೋರ್ಣ (ಎಕ್ರೆ)  

ಮೂಲ್ಭೂತ ಸೌಕಯೇ ಮತುು 

ಸಸಯ ಸಂಪತಿುನ್  ವಿವರ  

1 

ಡಾ. ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ  

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, ರ್ೂಡಡಸಲಗೆೆರ, 

ಕೊರಟಗೆರ  ತಲಲ್ೂಾಕು  

1059.35 823.35 
ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ಸಿೋಬ, ನಿಂಬ, 

ಸಿೋಮಲರೂಬಲ, ತಂಗು  

2 
ರಂಗಸ್ಾಾಮಿ ಗುಡಡ  ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರ, ಕುಣಿಗಲ್ ತಲಲ್ೂಾಕು  
550.00 460.00  

ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ಸಿೋಬ, ನಲ್ಲಾ, 

ಗೊೋಡಂಬಿ , ಸಿೋಮಲರೂಬಲ, 

ತಂಗು  
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3 

ಶ್ರೋ ಧಮಣವಿೋರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, 

ಬಳ್ಲಿರ, ರ್ಚಕುರ್ಲಯಕನ್ಹಳಿಿ 

ತಲಲ್ೂಾಕು  

1215.09 150.00 
ತಂಗು, ಗೊೋಡಂಬಿ , ನೋರಳೆ, 

ಸಿೋಮಲರೂಬ  

4 
ಇಂದಿರಾ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, 

ಬಡವನ್ಹಳಿಿ, ಮಧ್ುಗಿರಿ ತಲಲ್ೂಾಕು  
222.13 80.00 ತಂಗು, ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ಹುಣಸ  

5 
ಜೆ.ಸ್. ಪುರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, 

ರ್ಚಕುರ್ಲಯಕನ್ಹಳಿಿ ತಲಲ್ೂಾಕು  
57.27 57.27 

ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ಸಿೋಬ , ನಲ್ಲಾ, 

ಗೊೋಡಂಬಿ  

6  
ನಿಡುವಳಲ್ು ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ತುಮಕೂರು ತಲಲ್ೂಾಕು  
202.30  177.30  

ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು, ನಲ್ಲಾ, 

ನೋರಳೆ  

7  
ಮಲದಹಳಿಿ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ತುರುವೆೋಕೆರ ತಲಲ್ೂಾಕು  
52.36  52.36  

ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು, ಸಿೋಬ , 

ಗೊೋಡಂಬಿ  

8  
ಹೋರೂರು ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಗುಬಿಿ ತಲಲ್ೂಾಕು  
32.20  32.20  ಸಪೂೋಟ, ಮಲವು, ತಂಗು, ನಲ್ಲಾ  

9  
ರಲಜ್ವಂತಿ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಪ್ಲವಗಡ ತಲಲ್ೂಾಕು  
22.00  22.00  ಸಪೂೋಟ, ಮಲವು, ನೋರಳೆ  

10  ಮಲಕೊೋೇನ್ಹಳಿಿ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಲಲ್ೂಾಕು  

31.10  31.10  ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು, ಸಿೋಬ , 

ಗೊೋಡಂಬಿ  

11  ಮಂಗಳ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಕುಣಿಗಲ್ ತಲಲ್ೂಾಕು  

73.03  73.03  ಮಲವು, ನೋರಳೆ ಹಲಗೂ ಸಿೋಬ  

12  ಬಿಳಿರ್ೋವಲಲ್ಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ , 

ಕುಣಿಗಲ್ ತಲಲ್ೂಾಕು  

8.24  8.24 ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು, ಸಿೋಬ  

13  ಕೆ. ಮತಿುಘಟಿ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ , 

ಗುಬಿಿ ತಲಲ್ೂಾಕು  

19.00  10.00  ಸಪೂೋಟ, ಸಿೋಬ, ತಂಗು  

14  ಮುದಗೆರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಶ್ಚರಲ ತಲಲ್ೂಾಕು  

20.00  20.00  ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು  

15  ಗೊರಗೊಂಡನ್ಹಳಿಿ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರ,ತಿಪಟೂರು ತಲಲ್ೂಾಕು  

41.16  36.16 ಮಲವು, ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು, ಸಿೋಬ, 

ನಲ್ಲಾ  
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16  ವಡಡಗೆರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಕೊರಟಗೆರ ತಲಲ್ೂಾಕು  

4.31  4.31  ಸಪೂೋಟ, ಮಲವು, ತಂಗು  

17  ಜಿಲ್ಲಾ ಸಸಲಯಗಲರ, ತುಮಕೂರು  9.14  9.14  ಮಲವು ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು  

18  ಶ್ಚರಲ ಸಸಲಯಗಲರ, ಶ್ಚರಲ  1.00  1.00  ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು  

19  ಕುಣಿಗಲ್ ಸಸಲಯಗಲರ  0.34  0.34  ಹುಣಸ, ತಂಗು  

20  ಮಧ್ುಗಿರಿ ಸಸಲಯಗಲರ  0.20  0.20  -  

 ಒಟುಿ ಪರರ್ೋಶ  3630.14  1890.10   

 

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ತೂೋಟಗಲರಿಕಲ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಖಲಲ್ಲ ಇರುವ ಹುರ್ುಗಳ ವಿವರ 

ಕರಸಂ ಪದರ್ಲಮ ವೆೋತನ್ ಶರೋಣಿ 
ಮಂಜ್ೂರಲದ 

ಹುರ್ುಗಳ ಸಂಖೆಯ 

ಭತಿೇ ಇರುವ 

ಹುರ್ುಗಳ 

ಸಂಖೆಯ 

ಖಲಲ್ಲ ಇರುವ 

ಹುರ್ುಗಳ ಸಂಖೆಯ 

1 ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 67500-

104600 
1 1 0 

2 ಕೆೋಂದರ ಸಲಾನ್ ಸಹಲಯಕರು 43100-83900 1 1 0 

3 ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ) 

43100-83900 
1 1 0 

4 ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು  

43100-83900 
1 1 0 

4 ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಲರಿಗಳು 

43100-83900 
4 4 0 

5 ಸಹಲಯಕ ಸಲಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ 37900-70850 1 1 0 

7 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 37900-70850 1 1 0 

8 ಪರರ್ಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು 27650-52650 1 1 0 

9 ದವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು 21400-42000 2 2 0 

11 ಬರಳಚುಾಗಲರರು 21400-42000 1 0 1 
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12 ವಲಹನ್ ಚಲಲ್ಕರು 25800-51400 1 0 1 

13 ಅಟ್ಟಂಡರ್ 19950-37900 1 0 1 

14 ಸೋವಕರು 17000-28950 1 0 1 

 ಒಟುಿ  17 13 4 

 

5) ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ತುಮಕೂರು ಕಛೋರಿಯ ಅಗೇನೈರ್ಜೋಷ್ನ್ ಚಲರ್ಟೇ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ತುಮಕೂರು 

 

 

 

     ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರು.    ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  

           (ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು) 

          ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  

(ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮತುು ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಸಂಸುರಣೆ) 

 

 

 

  

 ತಲಂತಿರಕ ವಿಭಲಗ                 ಆಡಳಿತ ವಿಭಲಗ 

          

                                ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  

   

         

         

                                                  

 

ತ ಾಂಸ ೪ 

 ಪ್ರ.ದ.ಸ.(1)  ದ್ವಿ.ದ.ಸ(2)  ಬೆರಳಚ್ಚುಗ ರರಚ(3) ವ ಹನಚ ಲಕರಚ(4)  ಗ್ರರಪ್'ಡಿ'ನೌಕರರಚ(5) 

ಸ.ಸ ಾಂಅ. 
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4(1)(B)  

1)  ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ  ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ಕಲಯೇಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳು ಮತುು ಜ್ವಲಬಲುರಿಗಳು 

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಲರರ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಯ ಉರ್ುೋಶ ಹೂಂದದುು, ಅವರಿಗೆ ಕಲಲ್ಕಲಲ್ಕೆು ತಲಂತಿರಕ 

ನರವು ನಿೋಡುತಲು, ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉತಪನ್್ ಹಲಗೂ ಉತಲಪದಕತ ಹರ್ಚಾಸುವ ಬಗೆೆ ಕರಮವಹಿಸುವುದು. ರಲಜ್ಯ ಸಕಲೇರ, 

ಕೆೋಂದರ ಸಕಲೇರ ಹಲಗೂ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಸಂಸಾಯಂದ ಪ್ಲರಯೋಜಿತವಲಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಪರಿಣಲಮಕಲರಿ 

ಅನ್ುಷಲಾನ್ದ ಬಗೆೆ ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು.  

1. ಜಿಲ್ಲಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯಲಗಿದುು, ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮತುು ಅಭಿವೃದು  

    ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸುವುದು. 

2. ಜಿಲ್ಲಾಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಲರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತಕುಂತ ಯೋಜ್ನಗಳನ್ು್ ರೂಪಿಸುವುದು. 

3. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸಲ್ಲಗುತಿುರುವ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜ್ನಗಳನ್ು್ ತಲಲ್ೂಾಕುವಲರು ಹಂರ್ಚಕೆ  

    ಮಲಡಿ ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸುವುದು. 

4. ಅಧಿೋನ್ ಕಛೋರಿಗಳು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಲ್ು ಅವಶಯಕವಿರುವ ಮಲಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡುವುದು. 

5. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಮತುು ನ್ಸೇರಿಗಳ ಸವೇತೂೋಮುಖ್ ಅಭಿವೃದು ಪಡಿಸಲ್ು ಅವಶಯವಿರುವ ಮಲಗೇದಶೇನ್  

    ನಿೋಡುವುದು. 

6. ಯೋಜ್ನ/ ಯೋಜ್ನೋತರ ಬಿಲ್ುಾಗಳಿಗೆ ಮೋಲ್ುರುಜ್ು ಮಲಡುವುದು. 

7. ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜ್ನಗಳ ಅನ್ುಷಲಾನ್ ಮತುು ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮಲಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊರೋಢಿಕೃತ  

    ಪರಗತಿವರದಯನ್ು್ ತಯಲರಿಸಿ ರಲಜ್ಯಮಟಿಕೆು ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

8. ವಿಶೋಷ್ ಯೋಜ್ನಗಳ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಕೆು ಅವಶಯಕವಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸಯಕಲಯೇದಶ್ಚೇ/ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಗಿ  

    ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

9. ಜಿಲ್ಲಾಮಟಿದ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ರ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಪರತಿನಿಧಿಯಲಗಿ ಭಲಗವಹಿಸುವುದು. 

10. ಪರಕೃತಿವಿಕೊೋಪ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಗಿರುವ ಹಲನಿಯ ಅಂದಲಜ್ನ್ು್ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೊೋಪ ಪರಿಹಲರ  

     ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಲಯಧ್ನ್ಕೆು ಕಂದಲಯ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಶ್ಚಫಲರಸುು ಮಲಡುವುದು. 

ವಿಸುರಣೆ ಮತುು ತರಭೆೋತಿ :- 

1. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸುತಿುರುವ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜ್ನಗಳ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ಹಲಗೂ ಸಲವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ  

    ಮಲಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ, ನಿವೇಹಣೆ ಕೊಯುಾ, ಸಂಸುರಣೆ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ತರಭೆೋತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸಲವಯವ ಕೃಷ್ಟ, ರ್ಜೋನ್ು ಕೃಷ್ಟ ಮುಂತಲದ ಅವಶಯಕ ಹೂಸ ತಂತರಜ್ಞಲನ್ಗಳನ್ು್ ರೈತರಿಗೆ ತರಭೆೋತಿ,  

    ವಿಚಲರ ಸಂಕಿೋರಣ, ಕಲಯಲೇಗಲರ ಮುಂತಲದವುಗಳನ್ು್ ಏಪೇಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಮಲಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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4. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸಲ್ಲಗುತಿುರುವ ಹೂಸ ಹೂಸ ಯೋಜ್ನಗಳ ಮಲಹಿತಿಯನ್ು್ ಪತಿರಕೆ,    

    ಆಕಲಶವಲಣಿ, ದೂರದಶೇನ್ ಮುಂತಲದ ಸಮೂಹ ಮಲಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ತಲ್ುಪುವಂತ ಮಲಡುವುದು. 

5. ಕೃಷ್ಟವಿಜ್ಞಲನ್ ಕೆೋಂದರ, ಕೃಷ್ಟ ಆಧಲರಿತ ಸಂಶೂೋಧ್ರ್ಲ ಕೆೋಂದರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ್ ಹೂಸ ತಂತರಜ್ಞಲನ್ಗಳನ್ು್  ರೈತರ ತೂೋಟಗಳಿಗೆ  

    ತಲ್ುಪಿಸುವುದು. 

6. ರೈತರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಭೆೋತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

7. ರೈತರನ್ು್ ರಲಜ್ಯ ಮತುು ಹೂರ ರಲಜ್ಯಗಳ ಉತುಮ ತೂೋಟ, ಸಂಶೂೋಧ್ರ್ಲ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವಲಸ ಕೆೈಗೊಂಡು ರೈತರ  

    ಜ್ಞಲನ್ ವಧ್ೇನಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

ಸಸಲಯಭಿವೃದು :- 

1. ಉತುಮ ಗುಣಮಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಲತಲವರಣಕೆು ಹೂಂದುವ ತಳಿಗಳನ್ು್ ಗುರುತಿಸಿ ಅಭಿವೃದುಗೊಳಿಸುವುದು. 

2. ಇಲ್ಲಖೆಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಂದ, ಸಲವೇಜ್ನಿಕವಲ್ಯದ ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ, ಖಲಸಗಿವಲ್ಯದ ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ ಉತುಮ  

    ಗುಣಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನ್ು್ ಉತಲಪದಸಲ್ು ಕರಮಕೆೈಗೊಳುಿವುದು. 

3. ಉತುಮ ಗುಣಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ಅವಶಯಕ ಪರಮಲಣದಲ್ಲಾ ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಲ್ಭಯವಿಲ್ಾದದು  

    ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಖಲಸಗಿ ವಲ್ಯದ  ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ ನಿಯಮಲನ್ುಸಲರ ಪಡೆದು ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸಾ ಮಲಡುವುದು. 

4. ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಿಶೋಷ್ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಸಸಲಯಭಿವೃದುಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಿವುದು. 

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ :- 

1. ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಲತಲವರಣಕೆು ಸೂಕುವಲದ ತಳಿಗಳನ್ು್ ಆಯ್ಕು ಮಲಡಿ ಅವುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೊಳುಿವುದು. 

2. ಆಯಲ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕುವಲದ ಬಳೆಗಳನ್ು್ ಮತುು ತಳಿಗಳಿನ್ು್ ಆಯ್ಕುಮಲಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ ಪರರ್ೋಶ  

     ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೊಳುಿವುದು. 

3. ಹಣುಣ, ತರಕಲರಿ, ಹೂವಿನ್ ಬಳೆಗಳು, ತೂೋಟದ ಬಳೆಗಳು, ಸಲಂಬಲರು ಬಳೆಗಳು, ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆಗಳು, ಸುಗಂಧ್ದರವಯ ಬಳೆಗಳ  

    ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯವಲದ ಪರಿಸರವನ್ು್ ಆಯ್ಕುಮಲಡಿ ಅಲ್ಲಾನ್ ರೈತರಿಗೆ ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ  

    ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

4. ಹೂಸ ಬಳೆಗಳು, ತಳಿಗಳನ್ು್ ಪರಿಚಯಸುವುದು. 

5. ವಿರ್ಲಶದ ಅಂರ್ಚನ್ಲ್ಲಾರುವ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಅಭಿವೃದು ಪಡಿಸುವುದು. 

ನಿೋರಿನ್ ಮೂಲ್ಗಳ ನಿಮಲೇಣ :- 

1. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕತಯರುವ ಪರಮಲಣದಲ್ಲಾ ನಿೋರಲವರಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ು ಬೋಕಲದ ಸಮುದಲಯ  

     ಕೆರಗಳನ್ು್ ನಿಮಿೇಸಲ್ು ರೈತರನ್ು್ ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

2. ವೆೈಜ್ಞಲನಿಕ ಪದುತಿಯಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸಲಕಲಗುವ ಪರಮಲಣದ ನಿೋರನ್ು್ ಸಂಗರಹಿಸಿಟುಿಕೊಳಿಲ್ು ಅವಶಯಕತಗೆ ತಕುಂತ  

    ಸಮುದಲಯ ಕೆರಗಳನ್ು್ ನಿಮಿೇಸಲ್ು ಸಹಲಯಧ್ನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಲಯ :- 

1. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಿರುವ ಹಸಿರುಮನಗಳ ನಿಮಲೇಣಕೆು ರೈತರನ್ು್ ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 
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2. ಶೋಡ್ ನರ್ಟ ನಿಮಲೇಣಕೆು ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹೂಸ ಬಳೆಗಳನ್ು್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಲಯದಲ್ಲಾ ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

ಸಮಗರ ಪೂೋಷ್ಕಲಂಶ ಹಲಗೂ ಸಮಗರ ಪಿೋಡೆ ನಿವೇಹಣೆ :- 

1. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಿರುವ ಪೂೋಷ್ಕಲಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಲಡಲ್ು ಬೋಕಲದ ಗೊಬಿರಗಳನ್ು್ ರಿಯಲಯತಿ  

    ದರದಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸಾ ಮಲಡುವುದು. 

2. ಮಣಿಣನ್ ರಸಸಲರ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಅವಶಯಕವಲದ ಸುಣಣ/ ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲ್ು ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹಸಿರಲ್ಲ ಗೊಬಿರಗಳ ಮಹತವಗಳನ್ು್ ರೈತರಿಗೆ ಮನ್ದಟುಿ ಮಲಡಿ ಬಳಕೆಯನ್ು್ ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದುತಿಯಲ್ಲಾ ರೂೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಪದುತಿಗಳನ್ು್ ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

5. ಬೂೋಡೊೋೇ ಮಿಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟರ್ಲಶಕಗಳು, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲ್ಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಲಯಧ್ನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಸಲವಯವ ಕೃಷ್ಟ :- 

1. ಸಾಳಿೋಯವಲಗಿ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಕೃಷ್ಟ ತಲಯಜ್ಯ ವಸುುಗಳನ್ು್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖ್ರ್ಚೇನ್ಲ್ಲಾ ಗೊಬಿರ,  

   ಬಯೋಡೆೈರ್ಜಸಿರ್ ಗಳನ್ು್ ನಿಮಿೇಸಲ್ು ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

2. ಸಲವಯವ ಪರಿವತೇನಗೆ ರೈತರನ್ು್ ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

3. ಸಲವಯವ ಕೃಷ್ಟ ದೃಢಿೋಕರಣ ವಯವಸಾ ಹೂಂದಲ್ು ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

4. ಸಲವಯವ ಕೃಷ್ಟ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಸವಿೇಸ್ ಪೂರವೆೈಡರ್ಗಳು, ಸಲವಯವ ಕೃಷ್ಟಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖಲ ವಿಸುರಣಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ  

    ತರಭೆೋತಿ ನಿೋಡುವ ವಯವಸಾ ಮಲಡುವುದು. 

5. ಇಲ್ಲಖೆಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಲ್ಲಾ ಮಲದರಿ ಸಲವಯವ ತೂೋಟ ನಿಮಲೇಣ ಮಲಡಿಸುವುದು. 

ರ್ಜೋನ್ುಕೃಷ್ಟ :- 

1. ರೈತರ ತೂೋಟಗಳಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನ್ು ಸಲಕಲಣಿಕೆಗೆ ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

2. ರ್ಜೋನ್ು ಸಲಕಲಣಿಕೆ ಸೂಸೈಟ್ಟಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೋತಿ ಏಪೇಡಿಸುವುದು. 

3. ರೈತರ ತೂೋಟಗಳ ಬಳಗಳಲ್ಲಾನ್ ಪರಲಗಸಪಶೇ ಹಚಾಳದಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನ್ು ಹುಳುಗಳ ಪ್ಲತರದ ಬಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು  

    ಮೂಡಿಸುವುದು. 

ಕೊಯಾೋತುರ ನಿವೇಹಣೆ : 

1. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ್ಲದ ಹಣುಣ, ತರಕಲರಿ, ಹೂವಿನ್ ಬಳೆಗಳು, ತೂೋಟದ ಬಳೆಗಳು, ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆಗಳು, ಸುಗಂಧ್ದರವಯ  

    ಬಳೆಗಳ ಕೊಯಾೋತುರ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು.  

2. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅವಶಯಕತಗೆ ತಕುಂತ ಪ್ಲಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಲೇಣಕೆು ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

3. ಶ್ಚೋತಲ್ ಗೃಹ ನಿಮಲೇಣಕೆು ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

4. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪ್ಲರರ್ಮಿಕ ಸಂಸುರಣಲ ಘಟಕ ನಿಮಲೇಣಕೆು ಪೂರೋತಲುಹ ನಿೋಡುವುದು. 
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ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದು :- 

1. ಮಲರುಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾ ನಿರತವಲದ ಸಂಸಾಗಳ್ಲದ ಹಲಪ್ಕಲಮ್ಸು ಜಿಲ್ಲಾ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಲರರ ಸಂಘಗಳು, ಎಪಿಎಂಸಿ  

    ಹಲಗೂ ಸಕಲೇರೋತರ ಸಂಘ ಸಂಸಾಗಳಿಗೆ ಸಗಟು ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದುಗೆ ಸಹಲಯಧ್ನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

2. ಗಲರಮಿೋಣ ಮಲರುಕಟ್ಟಿ, ರೈತ ಸಂತ, ನೋರ ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ನಿಮಲೇಣಕೆು ಪೂರೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

3. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಂಬಲ್ ಬಲ್ಲ ಯೋಜ್ನಯಡಿ ಖ್ರಿೋದಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ತಲಂತಿರಕ ದೃಢಿೋಕರಣಕೆು ಅಧಿಕಲರಿಗಳನ್ು್  

    ನೋಮಿಸುವುದು. 

ಇತರ ಕಲಯೇಗಳು :- 

ಜಿಲ್ಲಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಲಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಲಯೇನಿವಲಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು, ಮಲನ್ಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಮತಿುತರ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸೂರ್ಚಸುವ ವಿಶೋಷ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

1. ವಿಮ ಹಲಗೂ ಇತರ ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೂೋಡಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

2. ಪರಕೃತಿ ವಿಕೊೋಪ ಮುಂತಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

3. ಇನಿ್ತರ ಕಲಲ್ಕಲಲ್ಕೆು ಸೂರ್ಚಸಲ್ಲದ ವಿಶೋಷ್ ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

4(1)(B)  

7) ಅಧಿಕಲರಿ / ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಲರ ಮತುು ಕತೇವಯಗಳು 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿದುು, ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಉಸುುವಲರಿ ಹೂಂದರುತಲುರ. 

ಕಲಲ್ಕಲಲ್ಕೆು ನಿೋಡಬೋಕಲದ ಸಲ್ಹ / ಸೂಚನ / ಮಲಗೇದಶೇನ್ವನ್ು್ ತಲ|| ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು. ಆಡಳಿತ ಮತುು 

ತಲಂತಿರಕ ಸಿಬಿಂದಯವರುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಲತಮಕ / ತಲಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸುವ 

ವಿವಿಧ್ ಯೋಜ್ನಗಳ ಬಗೆೆ ತಲ|| ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಮಲಗೇದಶೇನ್ / ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು ಮತುು ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಲಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾರುವ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಮತುು ಸಸಯಗಲರಗಳ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಹಲಗೂ ಸಲ್ಹ 

/ ಸೂಚನಗಳನ್ು್ ನಿೋಡುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕಿೋಟ / ರೂೋಗ ಬಲರ್ಗಳ ತಲಕುಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ 

ರೈತರಿಗೆ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು ಮತುು ವಿಜ್ಞಲನಿಗಳನ್ು್ ಕರಸಿ ತಪ್ಲಸಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವುದು. 

ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಮಲಹಿತಿ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಯಲವುದಲದರೂ ವಿಶೋಷ್ ಯೋಜ್ನಗಳಿದುಲ್ಲಾ ಅವುಗಳ 

ಅನ್ುಷಲಿನ್ದ ಕುರಿತು ನೂಡೆಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಪರಧಲನ್ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ ಸಿಂಚಲಯ ಯೋಜ್ನ, 

ಜಿಲ್ಲಾವಲ್ಯ, ತಲಲ್ೂಾಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜ್ನಗಳು, ಕ್ಷೋತರ ಮತುು ನ್ಸೇರಿ ವಿಭಲಗದ ಯೋಜ್ನಗಳ ಸಂಪೂಣೇ 

ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಮಲಡುವುದು. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನಯ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ ನಿಗದತ ನ್ಮೂನಯಲ್ಲಾ 

ಸಿದುಪಡಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ವಹಿಸುವ ಇತರ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಲಗೂ 

ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಭಲಗವಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾರುವ ಹಲಪ್ಕಲಮ್ಸು ಸಂಸಾಗೆ ವಯವಸಲಾಪಕ ನಿರ್ೋೇಶಕರಲಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ರಲಷ್ಟರೋಯ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್, ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ, ರ್ಜೋನ್ು ಸಲಕಣೆ, ಉದಲಯನ್ವನ್ ಮತುು ತೂೋಟಗಳು ಹಲಗೂ ತರಕಲರಿ 
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(ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಮತುು 

ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಸಂಸುರಣೆ) 

ವಿಭಲಗಕೆು (ಬಳೆ ಪರಿಹಲರ. ಹವಮಲನ್ ವರದ, WBCIS ಹಲಗೂ ಯೋಜ್ನಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಲಖೆಗಳ 

ಕಡತಗಳನ್ು್ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮೋಲ್ಲುಣಿಸಿದ ಯೋಜ್ನಗಳ ವಲಷ್ಟೇಕ ಕಿರಯಲಯೋಜ್ನ, 

ಮಲಸಿಕ ಪರಗತಿ ವರದ ತಯಲರಿಸುವುದು, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ, ಕಲಯಲೇರ್ೋಶ ಮತುು ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ನಿೋಡುವ 

ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಮತುು ಸಂಸುರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಲಯೇಕರಮಗಳನ್ು್ ರೂಪಿಸಲ್ು ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಲಗೂ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು 

ಸೂರ್ಚಸುವ ಇತರ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನಯ ಕಲಯೇಕರಮ, ವಗೇವಲರು 

ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ ಸಿದುಪಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತಲಂತಿರಕ 

ಸಹಲಯಕರು) 

ವಿಧಲನ್ ಮಂಡಲ್ದ ಅಧಿವೆೋಶನ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕೆೋಳಿರುವ ಪರಶ್ಗಳಿಗೆ ಉತುರಗಳನ್ು್ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಂದ ಮಲಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕೂರಡಿೋಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಿಸಿುೋಣೇ ಮತುು 

ಉತಲಪದನ ಮಲಹಿತಿಯನ್ು್ ಕೂರಡಿೋಕರಿಸಿ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಹಲಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜ್ನಯ 

ಕೂರಡಿೋಕೃತ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ ಪರತಯೋಕವಲಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಸಮಗರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದು, 

ಕೃಷ್ಟಭಲಗಯ, ರಲಷ್ಟರೋಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಲಸ ಯೋಜ್ನ, ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಲಯ, ಆಯುಷ್ಮಿಷ್ನ್ ಹಲಗೂ ಇತರ 

ರಲಜ್ಯವಲ್ಯ ಯೋಜ್ನಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಹಲಗೂ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮಲಡಿ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸವುದು. ತಮಮ ಯೋಜ್ನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಷ್ಟೇಕ ಕಿರಯಲಯೋಜ್ನ, ಮಲಸಿಕ ಪರಗತಿ ವರದ, ಕಡತಗಳ 

ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ, ಕಲಯಲೇರ್ೋಶ ಮತುು ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ನಿೋಡುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ರೈತ 

ಉತಲಪದಕ ಸಂಸಾಗಳ ಪರಗತಿ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಮಲಡುವುದು. ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಖಲಸಗಿ ಸಹಬಲಗಿತವದ ಸಮಗರ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದು ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಯಶಸಿವ ಅನ್ುಷಲಿನ್ದ ಕುರಿತು ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಮಲಡುವುದು ಮತುು 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಲಗೂ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸೂರ್ಚಸುವ ಇತರ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ತಮಮ ವಲಯಪಿುಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಶಲಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಲೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡತಗಳನ್ು್ ನಿಯಮಲನ್ುಸಲರ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ 

ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೊೋರಿ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಲ್ಲಕು ಪರಿಶೂೋಧ್ರ್ಲ ವರದಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ುಸರಣಲ ವರದ ತಯಲರಿಸುವುದು ಮತುು ವಿಚಲರಣೆಗಳನ್ು್ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಸಲ್ಹಯಂತ 

ರ್ಜೂತಗೂಡಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವುದು, ಇತಲಯದ. 

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಲರಿ 

ಹಂರ್ಚಕೆಯಲದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ು್ ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ು್ ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪಿಡಿಗಳನ್ವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಗಳನ್ು್ ತಯಲರಿಸುವುದು, ತಲಂತಿರಕ ಅನ್ುಮ್ೋದನ ನಿೋಡುವುದು, 

ಕ್ಷೋತರ / ಸಸಯಗಲರಗಳ ಬಗೆೆ ಮಲಹಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ು್ ಪಡೆದು ಕೂರಢಿೋಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು, ಕಡತಗಳನ್ು್ ಮುಂದನ್ 

ಆರ್ೋಶ ಕೊೋರಿ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ತಲಲ್ೂಾಕು ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ದನ್ಚರಿಗಳನ್ು್ 

ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಸುವುದು ಇತಲಯದ. 

ಸಹಲಯಕ ಸಲಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಪರಕಲರ ರಲಜ್ಯವಲ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾವಲ್ಯ ಮತುು ತಲಲ್ೂಾಕು ಪಂಚಲಯು ಯೋಜ್ನಗಳ ಮಲಸಿಕ 

ಪರಗತಿ ವರದಗಳನ್ು್ ತಯಲರಿಸುವುದು, ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಿಸಿುೋಣೇ ಮತುು ಉತಲಪದನ ವರದ ತಯಲರಿಸುವುದು, 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖಲಯತರಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಸವಲ್ತುುಗಳ ವರದ ತಯಲರಿಸುವುದು, ಭಲರಿ ಫಸಲ್ು ವರದ ತಯಲರಿಕೆ, 

ವಲರದ ಮಳೆ ಬಳೆ ಪರಿಸಿಾತಿ ಹಲಗೂ ಹವಲಮಲನ್ ವರದ ತಯಲರಿಸುವುದು, ಆಡಳಿತ ವರದ ತಯಲರಿಸುವುದು ಇತಲಯದ. 
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ಪರರ್ಮ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಹಂರ್ಚಕೆಯಲದ ವಿಷ್ಯನ್ು್ ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ು್ ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ 

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೊೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ದವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಕಡತಗಳ ರಚನ, ವಿಷ್ಯವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತಗಳ ಚಲ್ನ್ ವಲ್ನ್, ಕಡತಗಳ ಕಲಪ್ಲಡುವಿಕೆ, ಪತರಗಳನ್ು್ 

ಸಿವೋಕರಿಸಿರುವುದನ್ು್ ನ್ಮೂದಕರಣ ಕಡತ ಟಪ್ಲಲ್ುಗಳನ್ು್ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಹಂಚುವುದು, ಕಡತಗಳ ರವಲನ ಪರತಿಗಳನ್ು್ 

ಮಲಡಿಸುವುದು. ಇವುಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ ಅನ್ುದಲನ್ ಮರುಹಂರ್ಚಕೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ತಲಲ್ೂಾಕು ಕಛೋರಿಗಳ 

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮತುು ಈ ಕಛೋರಿಯ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ತಯಲರಿಕೆ. ಖ್ರ್ಚೇನ್ ವರದ ಕೂರಢಿೋಕರಿಸುವುದು, ಮಲಹಯಲನ್ 

ವರದಗಳನ್ು್ ತಯಲರಿಸುವುದು ಇತಲಯದ.  

ಬರಳಚುಾಗಲರರು ಶಲಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬರಳಚುಾ ಕಲಯೇವನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಬರಳಚುಾ ಮಲಡಿದ ಪರತಿಗಳ ಲ್ಲಕುವನ್ು್ 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಇತಲಯದ. 

ಸೋವಕರು: ಕಛೋರಿಯನ್ು್ ಶುರ್ಚಯಲಗಿಡುವುದು, ಕಡತ ಮತುು ಟಪ್ಲಲ್ುಗಳನ್ು್ ಶಲಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೂೋಗುವುದು. 

ಪತರಗಳ ವಿತರಣೆ ಖ್ಜಲನ ಹಲಗೂ ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹೂೋಗಿಬರುವುದು. ಸಕಲೇರಿ ಸುತೂುೋಲ್ಲಗಳನ್ು್ ಸಂಬಂದಸಿದ ಎಲ್ಲಾ 

ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು. 

 

4(1)(B) 

3) ತಿೋಮಲೇನ್ ತಗೆದುಕೊಳಿಲ್ು ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಲದ ಕಲಯೇವಿಧಲನ್, ಮೋಲ್ಲವಚಲರಣೆ, ಜ್ವಬಲುರಿ ಮತುು 

ನಿಯಂತರಣ 

ವಿಷ್ಯ ನಿವಲೇಹಕರು ಪರರ್ಮದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ತಲವು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪತರದ ಸಂಬಂಧ್ ನಿಯಮಗಳ ಮತುು 

ಸುತೂುೋಲ್ಲ / ಸೂಚನಗಳನ್ು್ ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶಕಲುಗಿ ಕಡತವನ್ು್ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಾರ್ 

ತವರಿತವಲಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಬರಳಚುಾಗಲರರು  ಎಲ್ಲಾ 

ಶಲಖೆಯ ಕಡತಗಳನ್ು್ ಬರಳಚುಾ 

ಮಲಡುವುದು. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  ತಮಮ ವಲಯಪಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಲಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಲೇಹಕರು / ಪರರ್ಮ 

ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ು್ ಆ ಪರಕರಣದಲ್ಲಾ ಯಲವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೊಳಿಬೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನ್ು್ ನ್ಮೂದಸಿ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶಕಲುಗಿ ಕಡತ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ವಿಷ್ಯ ನಿವಲೇಹಕರು  ಪರರ್ಮದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ತಲವು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪತರದ ಸಂಬಂಧ್ ನಿಯಮಗಳ ಮತುು 

ಸುತೂುೋಲ್ಲ / ಸೂಚನಗಳನ್ು್ ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶಕಲುಗಿ ಕಡತವನ್ು್ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಾರ್ 

ತವರಿತವಲಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕಸಲಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ು್ ತಯಲರಿಸಿ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶಕಲುಗಿ ಕಡತವನ್ು್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಲರಿ(ತಲಂತಿರಕಸಹಲಯಕರು) 

ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ು್ ತಯಲರಿಸಿ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶಕಲುಗಿ ಕಡತವನ್ು್ ಕೆೋಂದರ 

ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
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ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಮತುು  ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಸಂಸುರಣೆ) ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾರುವ ಹಲಪ್ಕಲಮ್ಸು 

ಸಂಸಾಗೆ ವಯವಸಲಾಪಕ ನಿರ್ೋೇಶಕರಲಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್, ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ, ರ್ಜೋನ್ು ಸಲಕಣೆ, ಉದಲಯನ್ವನ್ ಮತುು ತೂೋಟಗಳು 

ಹಲಗೂ ತರಕಲರಿ ವಿಭಲಗಕೆು (ಬಳೆ ಪರಿಹಲರ. ಹವಮಲನ್ ವರದ, WBCIS ಹಲಗೂ 

ಯೋಜ್ನಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಲಖೆಗಳ ಕಡತಗಳನ್ು್ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮೋಲ್ಲುಣಿಸಿದ ಯೋಜ್ನಗಳ ವಲಷ್ಟೇಕ ಕಿರಯಲಯೋಜ್ನ, ಮಲಸಿಕ ಪರಗತಿ 

ವರದ ತಯಲರಿಸುವುದು, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ, ಕಲಯಲೇರ್ೋಶ ಮತುು ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ನಿೋಡುವ 

ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಮತುು ಸಂಸುರಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಯೇಕರಮಗಳನ್ು್ ರೂಪಿಸಲ್ು ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಲಗೂ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸೂರ್ಚಸುವ ಇತರ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನಯ ಕಲಯೇಕರಮ, ವಗೇವಲರು ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ 

ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ ಸಿದುಪಡಿಸುವುದು. 

ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರು ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಮಲಹಿತಿ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಯಲವುದಲದರೂ ವಿಶೋಷ್ 

ಯೋಜ್ನಗಳಿದುಲ್ಲಾ ಅವುಗಳ ಅನ್ುಷಲಿನ್ದ ಕುರಿತು ನೂಡೆಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ 

ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಪರಧಲನ್ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ ಸಿಂಚಲಯ ಯೋಜ್ನ, ಜಿಲ್ಲಾವಲ್ಯ, 

ತಲಲ್ೂಾಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜ್ನಗಳು, ಕ್ಷೋತರ ಮತುು ನ್ಸೇರಿ ವಿಭಲಗದ ಯೋಜ್ನಗಳ 

ಸಂಪೂಣೇ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಮಲಡುವುದು. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನಯ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ 

ನಿಗದತ ನ್ಮೂನಯಲ್ಲಾ ಸಿದುಪಡಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ವಹಿಸುವ ಇತರ 

ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಲಗೂ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ 

ಭಲಗವಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ತಲಂತಿರಕಸಹಲಯಕರು) 

ವಿಧಲನ್ ಮಂಡಲ್ದ ಅಧಿವೆೋಶನ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕೆೋಳಿರುವ ಪರಶ್ಗಳಿಗೆ ಉತುರಗಳನ್ು್ ನಿಗಧಿತ 

ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಂದ ಮಲಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕೂರಡಿೋಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಿಸಿುೋಣೇ ಮತುು ಉತಲಪದನ ಮಲಹಿತಿಯನ್ು್ ಕೂರಡಿೋಕರಿಸಿ 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಹಲಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜ್ನಯ ಕೂರಡಿೋಕೃತ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿ 

ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ ಪರತಯೋಕವಲಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಸಮಗರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದು, ಕೃಷ್ಟಭಲಗಯ, 

ರಲಷ್ಟರೋಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಲಸ ಯೋಜ್ನ, ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಲಯ, ಆಯುಷ್ಮಿಷ್ನ್ 

ಹಲಗೂ ಇತರ ರಲಜ್ಯವಲ್ಯ ಯೋಜ್ನಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಹಲಗೂ ಕಡತಗಳ 

ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮಲಡಿ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸವುದು. ತಮಮ ಯೋಜ್ನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಲಷ್ಟೇಕ ಕಿರಯಲಯೋಜ್ನ, ಮಲಸಿಕ ಪರಗತಿ ವರದ, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ, ಕಲಯಲೇರ್ೋಶ ಮತುು 

ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ನಿೋಡುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ರೈತ ಉತಲಪದಕ 
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ಸಂಸಾಗಳ ಪರಗತಿ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಮಲಡುವುದು. ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಖಲಸಗಿ ಸಹಬಲಗಿತವದ ಸಮಗರ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದು ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಯಶಸಿವ ಅನ್ುಷಲಿನ್ದ ಕುರಿತು ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ 

ಮಲಡುವುದು ಮತುು ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಲಗೂ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸೂರ್ಚಸುವ 

ಇತರ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು. ಪರಸಲುವನ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೊಳಿಬೋಕಲದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಲೇನಿಸಿ ತಮಮ ಹುರ್ುಗೆ 

ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಲರಕೆು ಒಳಪಟುಿ ಅನ್ುಮ್ೋದಸಿ / ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ನಿೋಡುವುದು. ಮೋಲ್ು ಸಹಿ 

ಮಲಡುವುದು ಅಗತಯವಲದಲ್ಲಾ ಮೋಲ್ಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಚಫಲರಸುು ಮಲಡುವುದು. 

 

4(1)(B) 

4) ಪ್ಲರಧಿಕಲರದ  ಉರ್ುೋಶಗಳನ್ು್ , ಕಲಯೇಗಳನ್ು್  ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸಲ್ು  ಹೂಂದರುವ  ವಿಧಿ ವಿಧಲನ್ಗಳು  

ಸೋವಕರು ವಹಿಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ಆ ದನ್ವೆೋ ಮಲಡುವುದು. 

ದವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ವಹಿಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮತುು ಕಡತಗಳ 

ಚಲ್ನ್ವಲ್ನ್  ವಹಿಯನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಬರಳಚುಾಗಲರರು ಎಲ್ಲಾ ಶಲಖೆಯ ಬರಳಚುಾ ಕಲಯೇವನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಬರಳಚುಾ ಮಲಡಿದ ಪರತಿಗಳ 

ಲ್ಲಕುವನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ವಿಷ್ಯ ನಿವಲೇಹಕರು / ಪರರ್ಮ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಹಂರ್ಚಕೆಯಲದಂತಹ ವಿಷ್ಯವನ್ು್ ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಸಿ ಕಡತವನ್ು್ 

ರರ್ಚಸಿ  ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೊೋರಿ ಕಡತ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ತಮಮ ವಲಯಪಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಲಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಲೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವಕಡತಗಳನ್ು್ 

ನಿಯಮಲನ್ುಸಲರ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೊೋರಿ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕ ಸಲಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ ತಮಮ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕಡತವನ್ು್ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ತಮಮ ಶಲಖೆಗೆ ನಿೋಡಿದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ ಕಡತವನ್ು್ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗೆ 

ಮುಂದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೊೋರಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ಎನ್.ಹಚ್. ಎಂ ಮತುು ಮಲರುಕಟ್ಟಿ 

ಸಂಸುರಣೆ) 

ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾರುವ ಹಲಪ್ಕಲಮ್ಸು ಸಂಸಾಗೆ ವಯವಸಲಾಪಕ ನಿರ್ೋೇಶಕರಲಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್, ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ, ರ್ಜೋನ್ು ಸಲಕಣೆ, ಉದಲಯನ್ವನ್ 

ಮತುು ತೂೋಟಗಳು ಹಲಗೂ ತರಕಲರಿ ವಿಭಲಗಕೆು (ಬಳೆ ಪರಿಹಲರ. ಹವಮಲನ್ ವರದ, WBCIS 

ಹಲಗೂ ಯೋಜ್ನಗಳು) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶಲಖೆಗಳ ಕಡತಗಳನ್ು್ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮೋಲ್ಲುಣಿಸಿದ ಯೋಜ್ನಗಳ ವಲಷ್ಟೇಕ ಕಿರಯಲಯೋಜ್ನ, 



E:\Reshma\RTI 2021\Tumkur\4(1)B\DD Tumkur.doc 17 

ಮಲಸಿಕ ಪರಗತಿ ವರದ ತಯಲರಿಸುವುದು, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ, ಕಲಯಲೇರ್ೋಶ ಮತುು 

ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ನಿೋಡುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಮತುು 

ಸಂಸುರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಯೇಕರಮಗಳನ್ು್ ರೂಪಿಸಲ್ು ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಲಗೂ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸೂರ್ಚಸುವ ಇತರ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನಯ ಕಲಯೇಕರಮ, ವಗೇವಲರು ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ 

ಸಿದುಪಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ತಲಂತಿರಕಸಹಲಯಕರು) 

ವಿಧಲನ್ ಮಂಡಲ್ದ ಅಧಿವೆೋಶನ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕೆೋಳಿರುವ ಪರಶ್ಗಳಿಗೆ ಉತುರಗಳನ್ು್ ನಿಗಧಿತ 

ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಂದ ಮಲಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕೂರಡಿೋಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಿಸಿುೋಣೇ ಮತುು ಉತಲಪದನ ಮಲಹಿತಿಯನ್ು್ ಕೂರಡಿೋಕರಿಸಿ 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಹಲಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜ್ನಯ ಕೂರಡಿೋಕೃತ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿ 

ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ ಪರತಯೋಕವಲಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಸಮಗರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದು, ಕೃಷ್ಟಭಲಗಯ, 

ರಲಷ್ಟರೋಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಲಸ ಯೋಜ್ನ, ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಲಯ, ಆಯುಷ್ಮಿಷ್ನ್ 

ಹಲಗೂ ಇತರ ರಲಜ್ಯವಲ್ಯ ಯೋಜ್ನಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಹಲಗೂ ಕಡತಗಳ 

ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮಲಡಿ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸವುದು. ತಮ್ಸಮ ಯೋಜ್ನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಲಷ್ಟೇಕ ಕಿರಯಲಯೋಜ್ನ, ಮಲಸಿಕ ಪರಗತಿ ವರದ, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ, ಕಲಯಲೇರ್ೋಶ ಮತುು 

ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ನಿೋಡುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ರೈತ ಉತಲಪದಕ 

ಸಂಸಾಗಳ ಪರಗತಿ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಮಲಡುವುದು. ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಖಲಸಗಿ ಸಹಬಲಗಿತವದ ಸಮಗರ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದು ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಯಶಸಿವ ಅನ್ುಷಲಿನ್ದ ಕುರಿತು ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ 

ಮಲಡುವುದು ಮತುು ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಲಗೂ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸೂರ್ಚಸುವ 

ಇತರ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಕೆೋಂದರಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರು ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಮಲಹಿತಿ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಯಲವುದಲದರೂ ವಿಶೋಷ್ 

ಯೋಜ್ನಗಳಿದುಲ್ಲಾ ಅವುಗಳ ಅನ್ುಷಲಿನ್ದ ಕುರಿತು ನೂಡೆಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ 

ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಪರಧಲನ್ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ ಸಿಂಚಲಯ ಯೋಜ್ನ, ಜಿಲ್ಲಾವಲ್ಯ, 

ತಲಲ್ೂಾಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜ್ನಗಳು, ಕ್ಷೋತರ ಮತುು ನ್ಸೇರಿ ವಿಭಲಗದ ಯೋಜ್ನಗಳ 

ಸಂಪೂಣೇ ಮೋಲ್ುಸುುವಲರಿ ಮಲಡುವುದು. ಸದರಿ ಯೋಜ್ನಯ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ು್ 

ನಿಗದತ ನ್ಮೂನಯಲ್ಲಾ ಸಿದುಪಡಿಸುವುದು. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ವಹಿಸುವ ಇತರ 

ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಲಗೂ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಭಲಗವಹಿಸುವುದು. 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಲದ ಕಡತಗಳನ್ು್ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಸಿ ಸೂಕು ನಿಧಲೇರ ಕೆೈಗೊಳುಿವುದು, ಅಗತಯತಗೆ 

ಅನ್ುಸಲರವಲಗಿ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು, ಜ್ರೂರು ಮತುು ಆದಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಲಗಿ 

ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
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4(1)(B) 

5) ಪ್ಲರಧಿಕಲರ ಮತುು ಅದರ ರ್ೌಕರರು  ಸಂಘಟನಯ  ಕೆಲ್ಸ ಕಲಯೇಗಳ  ನಿವೇಹಣೆಯಲ್ಲಾ  ಬಳಸುವ  ನಿಯಮಗಳು , 

ನಿಯಂತರಣಗಳು , ಸೂಚನಗಳು , ಕೆೈಪಿಡಿ  ದಲಖ್ಲ್ಲಗಳು  

1. ಕರ್ಲೇಟಕ ರ್ಲಗರಿೋಕ ಸೋವಲ ನಿಯಮಗಳು (KCSR) 

2. ಕರ್ಲೇಟಕ ರ್ಲಗರಿೋಕ ಸೋವಲ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂತರಣ, ,ಮೋಲ್ಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA  Rules) 

3. ಕರ್ಲೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ  (KFC) 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP) 

5. ವೃಂದ ಮತುು ನೋಮಕಲತಿ ನಿಯಮಗಳು (C & R Rules) 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual) 

7. ಕರ್ಲೇಟಕ ಖ್ಜಲನ ಸಂಹಿತ (KTC) 

8. ಸಲದಲ್ಲವರು ವೆಚಾ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE) 

9. ಕರ್ಲೇಟಕ ರ್ಲಗರಿೋಕ ಸೋವಲ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules) 

10. ಇಲ್ಲಖಲ ಮತುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಲಖೆ ಹೂರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಪವಸ್ೇ 

11. ಸಕಲೇರದ ಅಧಿಸೂಚನಗಳು, ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸುತೂೋಲ್ಲಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳು (ಸುತೂುೋಲ್ಲಗಳು) ಇತಲಯದ. 

12. ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸುಧಲರಿತ ಕರಮಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿ. 

4(1)(B) 

6) ಪ್ಲರಧಿಕಲರವು  ಹೂಂದರುವ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ದಲಖ್ಲ್ಲಗಳ ಹೋಳಿಕೆ. 

 

ಕರ.ಸಂ. ಕಡತದ  ಶಲಖೆ ದಲಖ್ಲ್ಲಗಳ  ಉಲ್ಲಾೋಖ್ 

1 ತಲಂತಿರಕ ಶಲಖೆ ತಲಂಸ-1 

2 ತಲಂತಿರಕ ಶಲಖೆ ತಲಂಸ-2 

3 ತಲಂತಿರಕ ಶಲಖೆ ತಲಂಸ-3 

4 ತಲಂತಿರಕ ಶಲಖೆ ತಲಂಸ (ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ) 

5 ಸಲಂಖಿಯಕ ಶಲಖೆ ಸ.ಸಲಂ.ಅ. 

6 ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಕಅ 

7 ಪರರ್ಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ವಿನಿ-1 

8 ದವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ವಿನಿ-2 

9 ದವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ವಿನಿ-3 
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10 ಸಹಲಯಕತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಸ.ತೂೋ.ನಿ 

11 ಸಹಲಯಕತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಕೆೋಂ.ಕ.ಸ. 

12 ಸಹಲಯಕತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಸತೂೋನಿ (ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ.) 

 

ದಲಖ್ಲ್ಲಗಳು:- 

1. ಸಲಮಲನ್ಯ ಸಿವೋಕೃತಿ. 

2. ನ್ಮೂನ ರವಲನ VIII ರಿಜಿಸಿರ್. 

3. ನ್ಮೂನ -ಎ ಮುದಲುಮು ರಿಜಿಸಿರ್. 

4. ನಿಯಮ-27. 

5. ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ.ಪತರ೧(ಅನ್ುಚೆಾೋದ-6 ಹಣ ಸಿವೋಕರಿದ ಬಗೆೆ ಸಿವೋಕೃತಿ ಪತರ) 

6. ಕ.ಖ್.ಸಂ.65-ಎ ಬಿಲ್ುಾ ಹಲಜ್ರುಪಡಿಸುವ ರ್ಚೋಟ್ಟ ರಿಜಿಸಿರ್. 

7. ನ್ಮೂನ ಸಂಖೆಯ 62-ಎ ಪರಿವತೇನಯ ಸಲ್ುವಲಗಿ ಬಿಲ್ ರಿಜಿಸಿರ್. 

8. ಆಕಸಿಮಕ ರಜಲ ವಹಿ. 

9. ತೂೋ.ಉ.ನಿ.ಕಛೋರಿ ಅಧಿಕಲರಿ/ ಸಿಬಿಂದ ವಗೇದವರ ವೆೋತನ್ ಬಿಲ್ಲಾನ್ಲ್ಲಾ ಕಡಿತಗೊಳಿವ ರಿಜಿಸಿರ್ ಹಬಿದ ಮುಂಗಡ2) 

10. ಸಲ.ಭ.ನಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ವೃತಿು ತರಿಗೆ, ಜಿ.ಆರ್. 

11. ಲ್ಲೋಖ್ನ್ ಸಲಮಲಗಿರ ವಿತರಣಲ ರಿಜಿಸಿರ್. 

12. ದನ್ವಹಿ ದಲಸಲುನ್ು ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಿರ್. 

13. ತೂೋ.ಉ.ನಿ.(ಜಿಪಂ) ತುಮಕೂರು ಕಛೋರಿ ಮುಂಜ್ೂರಲತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುಕ. 

14. ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸಲದಲ್ಲವರು ಪುಸುಕ. 

15. ಈ ಕಛೋರಿಯಗಳಿಗೆ ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುಕ. 

16. ತಲಲ್ೂಾಕು ಮಟಿದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ್ೂರಲತಿ ನಿೋಡುವ ಪುಸುಕ. 

17. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ು್ ಮೋಲ್ುಸಹಿ ಮಲಡುವ ವಹಿ. 

18. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ತುಮಕೂರು ನಿಂದ ಬಂದ ತಲಲ್ೂಾಕುವಲರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲಡುವ ವಹಿ. 

19. ತಲಲ್ುಾಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜ್ನಯ ಮೋಲ್ು ಸಹಿ ವಹಿ. 

20. ನ್ಮೂನ-24 ನಿಯಮ-58 ಪರಯಲಣ ಭತಯ ರಿಜಿಸಿರ್ (ನ್ಮೂನ-24 (ನಿಯಮ-58). 

21. ಕ.ಅ.ಸಂ/74 ರಲ್ಲಾ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಮೂನ ಸಕಲೇರದ ಮ್ೋಟಲರು ವಲಹನ್ದ ಲ್ಲಗ್ ಪುಸುಕ. 

22. ಮಲಹವಲರು ಖ್ರ್ಚೇನ್ ತಃಖೆುಯ ರಿಜಿಸಿರ್. 

23. ಅಧಿಕಲರಿ/ ಸಿಬಿಂದಗಳ ಹಲಜ್ರಲತಿ ಪಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

24. ಸಲಮಲನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಡಲರ ಮಲಡುವ ರಿಜಿಸಿರ್. 

25. ವಿದುಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಾದ ವಹಿ. 

26. ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

27. ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ುಾ ರಿಜಿಸಿರ್. 
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28. ನ್ಮೂನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತನ್ ಪರಮಲಣ ಪತರ. 

29. ಸಲದಲ್ಲವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳ ವಿವರ. 

30. ರ್ಜರಲಕ್ು ತಂತರದ ರಿಜಿಸಿರ್. 

31. ಕಂಪೂಯಟರ್ ರಿಜಿಸಿರ್. 

32. ನ್ಮೂನ-34ಎ ಪಿೋಠೂೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

33. ಬಿ-7 ನ್ಗದು ರಶ್ಚೋದ. 

34. ಅಧಿಕಲರಿ/ ಸಿಬಿಂದಯವರ ಕಲಯೇನಿವೇಹಣಲ ವರದ ಪೈಲ್. 

35. ಸಿಬಿಂದಗಳ ಸೋವಲ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಿರ್. 

36. 7-ಎ ದೂರವಲಣಿ ರಿಜಿಸಿರ್. 

37. ಭಲರತ ಸಕಲೇರದ ಮಲಹಿತಿ ಹಕುು ನಿಯಮ-೨೦೦೫. 

38. ಸಕಲೇರ ಸುತೂುೋಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್. 

39. ಲ್ಲಕು ತಪ್ಲಸಣೆ ಪೈಲ್. 

40. ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

41. ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ುಾಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್. 

42. ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ು್ ವಿವರಿಸುವ ರಿಜಿಸಿರ್. 

43. ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೋರಲವರಿ ಯೋಜ್ನಯ ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

44. ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೋರಲವರಿ ಯೋಜ್ನಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ುಾಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್. 

45. ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೋರಲವರಿ ಯೋಜ್ನಯ ಚೆಕ್ ಗಳನ್ು್ ವಿವರಿಸುವ ರಿಜಿಸಿರ್. 

 

(4) (B)(VI) ಕಡತ  ಶ್ಚೋಷ್ಟೇಕೆ 

ಕರಸಂ ಕಡತದ  ಶಲಖೆ ದಲಖ್ಲ್ಲತಿಗಳ  ನಿವೇಹಣೆ  ದಲಖ್ಲ್ಲತಿಗಳ  ಉಲ್ಲಾೋಖ್ 

1 ಸಿಬಿಂಧಿ EST ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ 

ಸಿಬಿಂಧಿ ಮತುು 

ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಶ್ಚಸುು, ನ್ಡತ 

ಮತುು ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳು 

ತೂೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ತು/ಅಧಿೋ/ವಿನಿ3/  

2 ಲ್ಲಕುಶಲಖೆ Accounts ಲ್ಲಕು ಪತರ ಹಲಗೂ ಲ್ಲಕು 

ಪತರಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ನ್ಗದು 

ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ ಇತಲಯದ 

ತೂೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ತು/ವಿನಿ1,ವಿನಿ2 

ಮತುು ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 

3 ಲ್ಲಕು ತಪ್ಲಸಣೆ Audit ಮಹಲಲ್ಲೋಖ್ಪ್ಲಲ್ಕರ 

ನಿರ್ೋೇಶರ್ಲಲ್ಯ ಹಲಗೂ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ 

ತೂೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ತು/ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  
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ಕಚೆೋರಿಗಳ ಲ್ಲಕು ತಪ್ಲಸಣೆ 

ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಹಲಗೂ 

ಅನ್ುಸರಣಲ ಉತುರ 

ನಿವೇಹಣೆ 

4 ತಲಂತಿರಕ 

ಸಹಲಯಕರು 

TA/HQA/ADH/ 

ADH(NHM) 
ತಲAತಿರಕ ವಿಭಲಗದ ಎಲ್ಲಾ 

ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ವಿಶೋಷ್ 

ಯೋಜ್ನಗಳಿಗೆ ತಲಂತಿರಕ 

ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ 

ತೂೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ತು/ತಲಸ-1, 

ತಲಸ2, ತಲಸ3, ತಲಸ4, ಕೆೋ.ಕ.ಸ., 

ಸ.ಸಲಂ.ಅ. ಸತೂೋನಿ  ಮತುು 

ಸತೂೋನಿ (ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ.) 

 

4(1)(B) 

7) ಪ್ಲರಧಿಕಲರದ ನಿೋತಿ, ನಿಯಮ ರಚನ ಮಲಡುವಲಗ ಅರ್ವಲ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬAಧ್ದಲ್ಲಾ ಇರುವ ಏಪ್ಲೇಡುಗಳು 

ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ  ಸಹಬಲಗಿತವ  ಮುಂತಲದ  ವಿವರಗಳು :- 

ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಲಯತ್ ಸದಸಯರು ಹಲಗೂ ಸಲಾಯಸಮಿತಿ ಸದಸಯರುಗಳ ಅಭಿಪ್ಲರಯ, ಮಲಗೇದಶೇನ್ ಪಡೆದು 

ಅವಶಯಕತಗನ್ುಗುಣವಲಗಿ ಅಭಿಪ್ಲರಯಗಳನ್ು್ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಅಗತಯ ನಿಧಲೇರ ಕೆೈಗೊಳಿಲ್ಲಗುವುದು. 

4(1)(B) 

೮) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪರಿಷ್ತ್ಗಳ, ವಿವಿಧ್ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಆಡಳಿತಲತಮಕ ಅನ್ುಕೂಲ್ಕಲುಗಿ ಸಲ್ಹಗಲಗಿ , ರರ್ಚತವಲದ  

ಎರಡು ಅರ್ವಲ ಹಚುಾ ಜ್ನ್  ಸದಸಯರಿರುವ  ಸಮಿತಿಗಳ ವಿವರ ಮತುು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಾ  ಸಲವೇಜ್ನಿಕರು  ಭಲಗವಹಿಸಲ್ು  

ಇರುವ  ಅವಕಲಶ ಮತುು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ  ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳು  

ಇಲ್ಲಖೆಯ ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜ್ನಯ ಸಮಪೇಕ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಕಲುಗಿ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳಿವೆ.  

೧) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ :ಸಕಲೇರದ ಆರ್ೋಶ ಸಂಖೆಯ ಎಹಚ್ಡಿ/ಹಚ್ಪಿಪಿ/2005,ದರ್ಲಂಕ: 01-06-2005 ರಂತ ರರ್ಚಸಲ್ಲಗಿದುು, 

ಸಮಿತಿಯ ಸವರೂಪವು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತಿರುತುರ್. 

1) ಮುಖ್ಯ ಕಲಯೇನಿವೇಹಣಲಧಿಕಲರಿಗಳು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್)-------- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

2) ಜ್ಂಟ್ಟ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಕೆೈಗಲರಿಕಲ ಮತುು ವಲಣಿಜ್ಯ ಇಲ್ಲಖೆ-------- ಸದಸಯರು 

3) ಉಪನಿಬಂಧ್ಕರು, ಸಹಕಲರ ಇಲ್ಲಖೆ---------- ಸದಸಯರು 

4) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಲರಿ ------------------- ಸದಸಯರು 

5) ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಲಯತ್)------------ ಸದಸಯ ಕಲಯೇದಶ್ಚೇ 
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ಜಿಲ್ಲಾ  ಸಮಿತಿಯು  ಈ ಕೆಳಕಂಡ  ಕಲಯೇಗಳನ್ು್  ನಿವೇಹಿಸಬೋಕಲಗಿರುತುರ್  

 ಮಲಹಿತಿ ಸಂಗರಹಣೆ 

 ಕಿರಯಲ ಯೋಜ್ನಗಳ ತಯಲರಿಕೆ 

 ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಕೆು ವಯವಸಾ ಮಲಡುವುದು 

 ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲಡಿದ ಅನ್ುದಲನ್ದ ಸದಿಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮತುು ಬೌತಿಕ ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ 

 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ ಸಂಸಾಗಳ ನ್ಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಏಪೇಡಿಸುವುದು. 

 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯು ಸಲಧಲರಣವಲಗಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮಮ ಸೋರುವುದು. ಅಗತಯವಿದುಲ್ಲಾ ಇದಕಿುಂತ ಕಡಿಮ 

ಸಮಯದಲ್ೂಾ ಸೋರಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ಕಲಯೇದಶ್ಚೇಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಆದಯಕ್ಷರ ಒಪಿಪಗೆಯ 

ಮೋರಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ು್ ಕರಯತಕುದುು, ಮತುು ಈ ಸಭೆಯ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣೇ ದಲಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ು್ ನಿವೇಹಿಸತಕುದುು. 

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರತಿ ಸಭೆಯ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ು್ ದಲಖ್ಲ್ಲಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನ್ುಮ್ೋದನ ಪಡೆದು ಸಮಿತಿಯ 

ಸದಸಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಳುಹಿಸುವುದರ ರ್ಜೂತಗೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪರತಿಯನ್ು್ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

2) ಜಿಲ್ಲಾ  ತಲಂತಿರಕ ಸಮಿತಿ  : ಇಲ್ಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಚಲಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜ್ನಯ 

ಸಮಪೇಕ ಅನ್ುಷಲಾನ್ಕಲುಗಿ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುದುು, ಜಿಲ್ಲಾಯ ಉಸುುವಲರಿ ಜ್ಂಟ್ಟ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ತಲಂತಿರಕ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಗಿರುತಲುರ.  

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್) --- ಸದಸಯ ಕಲಯೇದಶ್ಚೇ 

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ಜ್ಂಟ್ಟ ಕೃಷ್ಟ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಅರ್ವಲ ಅವರ ಪರತಿನಿಧಿ ----- ಸದಸಯರು 

 ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಲನ್ ಕೆೋಂದರದ ವಿಜ್ಞಲನಿಗಳಿಬಿರು------ ಸದಸಯರು 

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ಲ್ಲೋಡ್ ಬಲಯಂಕ್ ಪರತಿನಿಧಿ ------ ಸದಸಯರು 

 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಲರಿ ------- ಸದಸಯರು 

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ಒಬಿ ಪರಗತಿ ಪರ ರೈತರು ------- ಸದಸಯರು 

 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತಿಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ------- ಸದಸಯರು 

 ಜಿಲ್ಲಾ ತಲಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿಷ್ಯಕುನ್ುಗುಣವಲಗಿ ಪರಮುಖ್ವೆನಿಸಿದ ವಯಕಿುಯನ್ು್ ವಿಶೋಷ್ ಆಹಲವನಿತರರ್ಲ್ಗಿ 

ಆಹಲವನಿಸಬಹುದಲಗಿರ್. 

ಜಿಲ್ಲಾ ತಲಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಲಯೇನಿವೇಹಣೆಗಳು 

 ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜ್ನಯ ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಕಿರಯಲ ಯೋಜ್ನ ತಯಲರಿಸುವುದು, ಹಲಗೂ 

ಕಿರಯಲ ಯೋಜ್ನಯಲ್ಲಾ ಹೂರಪಡಿಸಿರುವ ಯಲವುರ್ೋ ಯೋಜ್ರ್ಲ ವರದಗಳನ್ು್ ಕಳುಹಿಸುವ ಸವತಂತರವನ್ು್ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹೂಂದರ್. 

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ತಲಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಯು ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಅಗತಯವೆನಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳ ಲ್ಭಯತ ಬಗೆೆ ಆಯಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸುುವಲರಿ ಜ್ಂಟ್ಟ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಅಭಿಪ್ಲರಯ, ಮಲಗೇದಶೇನ್ ಪಡೆಯಬೋಕಲಗಿರುತುರ್.  
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 ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿ ಆಧಲರಿತ ಯೋಜ್ನ ಹಲಗೂ ಪ್ಲರರ್ಜಕ್  ಆಧಲರಿತ ಯೋಜ್ನಗಳ, ಕಲಮಗಲರಿಗಳ 

ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಜ್ವಲಬಲುರಿ ಈ ಸಮಿತಿಯದಲುಗಿರುತುರ್. 

3) ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಧಲನ್ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ ಸಿಂಚಲಯ ಯೋಜ್ನಯಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ತಲಂತಿರಕ ಸಮಿತಿ :  

  ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳು    ----- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

  ಮಲನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಲಯೇನಿವಲೇಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು  ----- ಸದಸಯರು 

  ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು   ----- ಸದಸಯ ಕಲಯೇದಶ್ಚೇ 

  ಜ್ಂಟ್ಟ ಕೃಷ್ಟ ನಿರ್ೋೇಶಕರು    ----- ಸದಸಯರು 

  ವಯವಸಲಾಪಕರು, ಲ್ಲೋಡ್ ಬಲಯಂಕ್    ----- ಸದಸಯರು 

  ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಲನ್ ಕೆೋಂದರದ ಜ್ಲ್ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ ನಿವೇಹಣೆ ತಜ್ಞರು ----- ಸದಸಯರು 

  ಕರ್ಲೇಟಕ ರಲಜ್ಯದ ನಿೋರಲವರಿ ಸಂಘದ ಒಬಿ ಪರತಿನಿಧಿ ------ ಸದಸಯರು 

  ಜಿಲ್ಲಾಯ ಒಬಿ ರೈತ ಪರತಿನಿಧಿ    ------ ಸದಸಯರು 

4) ರಲಷ್ಟರೋಯ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜ್ನಯಡಿಯಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ 

 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದಸಯರು ಇರುತಲುರ. 

ಮುಖ್ಯ ಕಲಯೇನಿವೇಹಣಲಧಿಕಲರಿಗಳು  ----- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  ----- ಸದಸಯ ಕಲಯೇದಶ್ಚೇ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಜ್ಂಟ್ಟನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಕೆೈಗಲರಿಕೆ ಮತುು ವಲಣಿಜ್ಯ ಇಲ್ಲಖೆ, ----- ಸದಸಯರು  

ಸಾಳಿೋಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಲನ್ ಕೆೋಂದರ ವಿಜ್ಞಲನಿ --- ಸದಸಯರು 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲ್ಲಖೆಗಳ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು (ಅರಣಯ, ಆಯುೇವೆೋದ ಮತುು ಯುರ್ಲನಿ  

ಇಲ್ಲಖೆ, ಕೃಷ್ಟ ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಖೆ) ---- ಸದಸಯರು 

ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆಗಳ ಬಳೆಗಲರರ ಸಂಘದ ಪರತಿನಿಧಿ--- ಸದಸಯರು 

ಮಲರುಕಟ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಪರತಿನಿಧಿ---- ಸದಸಯರು 

ಸವಸಹಲಯ ಸಂಘದ ಪರತಿನಿಧಿ---- ಸದಸಯರು 

5) ಕರ್ಲೇಟಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಏರ್ಜನಿು 

 ರಲಷ್ಟರೋಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಲಸ ಯೋಜ್ನ ಮತುು ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜ್ನಗಳ 

ಅನ್ುಷಲಾನ್ಕಲುಗಿ ಕರ್ಲೇಟಕ ರಲಜ್ಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಏಜ್ನಿು ಪ್ಲರರಂಭಿಸಲ್ಲಗಿದುು, ಏರ್ಜನಿುಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ 

ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರು ಈ ಕಳೆಕಂಡಂತ ಇರುತಲುರ. 

1) ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  ---- ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 

2) ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಲವ) ತುಮಕೂರು-- ಸದಸಯ ಕಲಯೇದಶ್ಚೇ 

3) ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು--- ಸದಸಯರು 

 ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ು್ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸಲವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವಕಲಶ ಇರುತುರ್. 
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4(1)(B) 

9)  ಅಧಿಕಲರಿ / ರ್ೌಕರರ ಮಲಹಿತಿ 

ಕರ.ಸಂ. ಹಸರು ದೂರವಲಣಿ ಸಂಖೆಯ ಹುರ್ು 

1 ಶ್ಚರೋ ರಘು ಬಿ 0816-2275189 ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

2 
ಶ್ಚರೋ ರಲಘವೆೋಂದರ ಸಿ.ಆರ್ 

0816-2275189 
ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್) 

3 
ಶ್ಚರೋಮತಿ ರ್ಜೂಯೋತಿ ರ್ಜ 

0816-2275189 
ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ 

ಸಹಲಯಕರು) 

4 ಶ್ಚರೋ ನ್ವಿೋನ್ಕುಮಲರ್ ಹಚ್.ಎನ್ 0816-2275189 ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು) 

5 ಶ್ಚರೋ ಎಂ.ಪಿ.ಪರದೋಪ್ 0816-2275189 ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು-1 

6 ಕುಮಲರಿ ರ್ಚತರ ಹಚ್.ಎಲ್ 0816-2275189 ಸತೂೋಅ (ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ) 

7 ಕುಮಲರಿ ಪರತಿಭಲ ಎಸ್.ಸಿ 0816-2275189 ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು-2 

8 ಕಲತಿೇಕ್ ಡಿ 0816-2275189 ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು-3 

8 ಶ್ಚರೋ ನ್ರೋಂದರಬಲಬು ಕೆ.ಎಸ್ 0816-2275189 ಸಹಲಯಕ ಸಲಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ 

9 ಶ್ಚರೋ ಹೂನ್ೋಶ್ಬಲಬು ಆರ್.ಎನ್ 0816-2275189 ಕಛೋರಿ ಅದೋಕ್ಷಕರು 

10 ಶ್ಚರೋ ಸುರೋಶ್ ಡಿ.ಎನ್ 0816-2275189 ಪರರ್ಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು 

11 ಶ್ಚರೋ ಉಮೋಶ್ ಟ್ಟ.ಎನ್ 0816-2275189 ದವೋತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು  

12 ಶ್ಚರೋ ಮಂಜ್ುರ್ಲಥ್ ಎಂ.ಹಚ್ 0816-2275189  

 

4(1)(B) 

(10) ಕಛೋರಿಯ  ಅಧಿಕಲರಿ / ರ್ೌಕರರು  ಮಲಚ್ೇ ೨೦೨೧ ರ ಅಂತಯದವರಗಿನ್ ವೆೋತನ್ದ  ವಿವರ  

ಕರ.ಸಂ. ಹಸರು  ಹುರ್ು  ಮಲಸಿಕ ವೆೋತನ್ 

1 ಶ್ಚರೋ ರಘು .ಬಿ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 757626-00 

2 ಶ್ಚರೋಮತಿ ರ್ಜೂಯೋತಿ ರ್ಜ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 595815-00 

3 ಶ್ಚರೋ ರಲಘವೆೋಂದರ ಸಿ.ಆರ್ (ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರು) 608809-00 

4 ಶ್ಚರೋ ನ್ವಿೋನ್ಕುಮಲರ್ ಹಚ್.ಎನ್ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 502449-00 
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5 ಶ್ಚರೋ ಎಂ.ಪಿ.ಪರದೋಪ್ (ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ.) 480483-00 

6 ಕುಮಲರಿ ಪರತಿಭಲ ಎಸ್.ಸಿ ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 511503-00 

7 ಕಲತಿೇಕ್ ಡಿ (ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು) 539405-00 

6 ಕುಮಲರಿ ರ್ಚತರ ಹಚ್.ಎಲ್ ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು-1 451588-00 

7 ಶ್ಚರೋ ನ್ರೋಂದರಬಲಬು ಕೆ.ಎಸ್ ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು-2 431484-00 

8 ಶ್ಚರೋ ಶ್ಚವಕುಮಲರ್ ಸಿ.ಎಸ್. ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು-3 455208-00 

9 ಶ್ಚರೋ ಸುರೋಶ್ ಡಿ.ಎನ್ ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು (ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ) 251607-00 

10 ಶ್ಚರೋ ಉಮೋಶ್ ಟ್ಟ.ಎನ್ ಸಹಲಯಕ ಸಲಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ 166240-00 

11 ಶ್ಚರೋ ಮಂಜ್ುರ್ಲಥ್ ಎಂ.ಹಚ್ ಕಛೋರಿ ಅದೋಕ್ಷಕರು 249800-00 

 

4(1)(B) 

(11) ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಪ್ಲರಧಿಕಲರಕೆು ಈ ವಷ್ೇದ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜ್ನಯಡಿಯಲ್ಲಾ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಾ  

ರ್ೂರತಿರುವ ಅನ್ುದಲನ್ 

ಕರ.

ಸಂ

� 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಹಸರು  
ಲ್ಲಕುಶ್ಚೋಷ್ಟೇಕೆ ಯೋಜ್ನ ಹಸರು  

ಆರ್ಥೇಕ ಗುರಿ 

(ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

ಬಿಡುಗಡೆ  

(ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

ಸಲಧ್ನ 

(ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

1 ತೂೋಟಗಲರಿ

ಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ 

2401-119-4-04-00-03 ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ  ಮಿಷ್ನ್ 737.30 723.18 723.18 

2  2401-00-108-2-30 ಕೆೋಂದರ ಪುರಸುೃತ ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೋರಲವರಿ 2992.00 2376.43 2376.43 

3  2401-00-108-2-51 ಉತಲಪದರ್ಲ ಸುಧಲರಣಲ ಕಲಯೇ ಯೋಜ್ನಗೆ 

ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಲಯ (ಎಸ್೦5) 

647.83 647.83 647.72 

4  2401-00-800-1-57 ರಲಷ್ಟರೋಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಲಸ ಯೋಜ್ನ 454.61 427.86 385.13 

5  2401-00-113-0-02 SMAM ತೂೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಯಲಂತಿರೋಕರಣ 249.16 249.16 222.85 

 ಒಟುಿ 5080.90 4424.46  4355.31        

1  2435-00-101-0-28 ಹನಿ ನಿೋರಲವರಿ (ಡಿ-02) 60.00 60.00 59.98 

2  2435-00-101-0-32 ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳು (ಡಿ-03) 34.27 34.27 34.27 
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ಕರ.

ಸಂ

� 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಹಸರು  
ಲ್ಲಕುಶ್ಚೋಷ್ಟೇಕೆ ಯೋಜ್ನ ಹಸರು  

ಆರ್ಥೇಕ ಗುರಿ 

(ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

ಬಿಡುಗಡೆ  

(ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

ಸಲಧ್ನ 

(ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

3  2435-00-101-0-35 ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ (ಡಿ-04) 5.00 5.00 5.00 

4  2435-00-101-0-36 ತಂಗು ಬಿೋಜ್ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತುು ನ್ಸೇರಿ ನಿವೇಹಣೆ 

(ಡಿ-05) 

6.00 6.00 5.99 

5  2435-00-101-0-38 ಪರಚಲರ ಮತುು ಸಲಹಿತಯ (ಡಿ-06) 10.00 10.00 10.00 

7  2851-00-107-0-33 ರ್ಜೋನ್ು ಕೃಷ್ಟ (ಡಿ-08) 12.50 12.50 12.50 

8  2435-00-101-0-62 ರೈತರಿಗೆ ಸಹಲಯ (ಡಿ-09) 0 0 0 

9  2435-00-101-0-64 ರೈತರಿಗೆ ತರಬೋತಿ (ಡಿ-10) 2.00 0.50 0.50 

   ಒಟುಿ 129.80 128.30 128.23 

 ರಲಜ್ಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜ್ನಗಳು 

1  2401-00-001-2-01 ನಿರ್ೋೇಶನ್ ಮತುು ಆಡಳಿತ (ಎಸ್ 115.95 118.15 115.41 

2  2401-00-001-2-10 ಅನ್ುಸೂರ್ಚತ ಜಲತಿಗಳ ಉಪಯೋಜ್ನ ಮತುು 

ಬುಡಕಟುಿ ಉಪಯೋಜ್ನ ಕಲಯ್ಕು 2013 ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಲಗರ್ ಇರುವ ಮ್ತು (ಎಸ್-02) 

7.00 7.00 7.00 

2  2401-00-111-0-08 ಸಮಗರ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ (ಎಸ್-10) 601.95 576.19 575.94 

3  2401-00-119-4-05 ಕೃಷ್ಟಕ್ಷೋತರ ಮತುು ಸಸಯವಲಟ್ಟಕೆ ಅಭಿವೃದು ಮತುು 

ನಿವೇಹಣೆ (ಎಸ್-11) 

40.00 40.00 39.99 

4  2401-00-119-5-01 ಇಲ್ಲಖೆ ಪರಯೋಗಶಲಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿ 

ಯೋಜ್ನ (ಎಸ್-14) 

0.60 0.60 0.60 

5  2401-00-119-5-02 ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುು ರೂೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ (ಎಸ್-15) 

48.50 46.77 46.51 

6  2406-02-112-0-17 ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉದಲಯನ್ವನ್ಗಳು ಮತುು 

ತೂೋಟಗಳು (ಎಸ್-19) 

40.00 40.00 39.99 

7  2851-00-200-0-01 ಮಧ್ುವನ್ ಮತುು ರ್ಜೋನ್ು ಸಲಕಣೆ ಅಭಿವೃದು 

(ಎಸ್-20) 

20.00 20.00 20.00 

8  2401-00-119-6-03 ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳು 15.00 15.00 15.00 

   ಒಟುಿ 889.00 863.71 860.44 
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4(1)(B)  

(12)  ಸಹಲಯಧ್ನ್ರ್ೂಂದಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನಗಳು ಅಂತಹ ಯೋಜ್ನಗಳ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ 

ಮತುು ಮಂಜ್ೂರಲದ ಹಣ   

ತಲಲ್ೂಾಕು  ಮಟಿದ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಾ  ವಿವರವನ್ು್  ದಲಖ್ಲ್ಲಸಿ  ನಿವೇಹಿಸುತಿುರ್ . 

4(1)(B)  

(13) ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಆಥೂೋರೈಸಷ್ನ್ ಮಂಜ್ೂರಲದ ಅರ್ವಲ ಪರವಲನ್ಗಿ ನಿೋಡಲ್ಲದ ಮತುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ 

ಸವಲ್ತುುಗಳನ್ು್ ಪಡೆಯಲ್ಲದ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು:- 

ತಲಲ್ೂಾಕು  ಮಟಿದ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಾ  ನಿವೇಹಿಸಲ್ಲಗುತಿುರ್ . 

4(1)(B)  

(14) ಕುಗಿೆಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಕಲಿçನಿಕ್ ಮಲದರಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಮಲಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ೂರಕುವಿಕೆ ಅರ್ವಲ ಮಲಹಿತಿ 

ಇಟುಿಕೊಂಡಿರುವಿಕೆ:- 

1) ರಲಷ್ಟರೋಯ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜ್ನಯಡಿ ಹಲಗೂ ಸೂಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಲವರಿ ಯೋಜ್ನಯಡಿ ಸಹಲಯ ಧ್ನ್ 

ಪಡೆದ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತುು ಪರತಿ ಮಲಹಯ ಪರಗತಿ ವರದಗಳನ್ು್ ಆನ್ಲ್ಲೈನ್ನ್ಲ್ಲಾ ಅಳವಡಿಸಲ್ಲಗುತಿುರ್. 

ಇದಲ್ಾರ್, ಇಲ್ಲಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಪರಗತಿ ವರದಯನ್ು್ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಅಳವಡಿಸಲ್ಲಗುತಿುರ್.  

4(1)(B)  

(15) ಮಲಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ು  ಸಲವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ  ಲ್ಭಯವಿರುವ  ಅವಕಲಶಗಳ  ವಿವರಗಳು  ಗರಂಥಲಲ್ಯ  ಅರ್ವಲ ಓದುವ  

ಕೊಠಡಿಗಳನ್ು್  ಒಳಗೊಂಡು , ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಲುಗಿ  ತರದದಲುರ. 

ಮಲಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ು  ಸಲವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ  ಗರಂಥಲಲ್ಯದ  ವಯವಸಾ  ಇರುವುದಲ್ಾ , ಆದರ ಇಲ್ಲಖೆಯ  ವೆಬ್ಸೈಟಲದ  

www.horticulture.kar.nic.in ಮೋಲ್ುಂಡ  ಮಲಹಿತಿಗಳ  ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯಬಹುದಲಗಿರ್. 

4(1)(B)  

(16) ಸಲವೇಜ್ನಿಕ ಮಲಹಿತಿ ಅಧಿಕಲರಿಯ ಹಸರು ಪದರ್ಲಮ ಮತುು ಇತರ ವಿವರಗಳು:- 

ಶ್ಚರೋಮತಿ ರ್ಜೂಯೋತಿ ರ್ಜ.  

ಸಹಲಯಕ ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರು) 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರವರ ಕಛೋರಿ, (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್) ತುಮಕೂರು ದೂರವಲಣಿ:- 

0816-2275189. 

 

http://www.horticulture.kar.nic.in/
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ಮ್ದಲ್ನೋ ಮೋಲ್ಮನ್ವಿ ಪ್ಲರಧಿಕಲರಿಗಳು 

ಶ್ಚರೋ ರಘು ಬಿ 

ತೂೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

(ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್) ತುಮಕೂರು. 

 ದೂರವಲಣಿ:- 0816-2275189. 

 

4(1)(B)  

(17) ನಿಗದಪಡಿಸಲ್ಲದ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳು: 

- ಯಲವುದು ಇರುವುದಲ್ಾ – 


