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“ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ” 

2020-21 

ಮನಹಿತಿ  ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ , ೨೦೦೫ ಪರಕರಣ  4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿಾ  ಮನಹಿತಿ  ಪರಕಟಣೆ  

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ.) ಹನಸನ ರವರ   ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳಕ  ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳಕ .  

ಸನಮನನಯ  ಮನಹಿತಿ  

1. ರನಜಧನನಿಯಿಂದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ .ಪಂ) ಹನಸನ ರವರ  ಕಛೋರಿಗೆ ಇರಕವ  ದ ರ: 200  

    ಕಿ.ಮೋ . 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಆಗೆನೋಯ ಭನಗದಲಿಾರಕವ ಹನಸನ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಒಟಕು ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ವಿಸ್ುೋಣಾ 6814ಚದರ  

ಕಿ.ಮೋ.ಗಳನಗಿದಕು, ಒಟಕು 8 ತನಲ್ ಾಕಕಗಳಕ (ಆಲ್ ರಕ, ಅರಕಲ್ಗ ಡಕ, ಅರಸ್ೋಕೆರೆ, ಬೋಲ್ ರಕ, ಚನನರನಯಪಟುಣ , 

ಹನಸ£, ಹ ಳೆನರಸ್ೋಪುರ ಮತ್ಕು ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ) ಮತ್ಕು 38 ಹ ೋಬಳಿ ಕೆೋಂದರಗಳಿರಕತ್ುವೆ . ಹನಸನ ಜಿಲ್ಲಾಯ  ಸಕತನು 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಚಿಕುಮಗಳ ರಕ, ತ್ಕಮಕ ರಕ , ಕೆ ಡಗಕ , ಮೈಸ ರಕ  ಮತ್ಕು ಮಂಡಯ  ಜಿಲ್ಲಾಗಳಿರಕತ್ುರ್ . ಹನಸನ 

ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ವಿಶವವಿಖ್ನಯತ್ ಸಥಳಗಳನದ ಬೋಲ್ ರಕ, ಹಳೆೋಬಿೋಡಕ, ಮಕಂಜರನಬನದ್ ಕೆ ೋಟೆ  ಮತ್ಕು ಶರವಣಬಳಗಕಳ  

ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಕ  ಪರವನಸ್ಗರನಕನ  ಆಕರ್ಷಾಸಕವಲಿಾ  ಯಶಸ್ವಯನಗಿವೆ .  

 

ಹನಸನ ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ  ಭನರತಿೋಯ  ಬನಹಯರ್ನಶ ಸಂಸ್ಥಥಯ  ಅಂಗ  ಸಂಸ್ಥಥಯನದ  MCF 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕತ್ುರ್. ರ್ನವೆೋರಿ, ಹೋಮನವತಿ ಮತ್ಕು ಯಗಚಿ ನದಿಗಳಕ  ಜಿಲ್ಲಾಯ  ರೆೈತ್ರ ಜಿೋವರ್ನಡಿಯನಗಿರ್ . 

2011 ರ ಜನಗಣತಿ ಪರರ್ನರ ಹನಸನ ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ಒಟಕು 1776421 ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಇರಕತ್ುರ್. ಇದರಲಿಾ ಪುರಷರ ಸಂಖ್ಯಯ  

883667(49.74%) ಮತ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 892754(50.25%) ಇರಕತ್ುರ್ . ಜಿಲ್ಲಾಯ  ಒಟಕು ಸನಕ್ಷರತ  

ಪರಮನಣ ಶೋ.76.07 ಇದಕು, ಇದರಲಿಾ ಪುರಷ ಸನಕ್ಷರರ ಪರಮನಣ ಶೋ.83.64 ಹನಗ  ಮಹಿಳನ ಸನಕ್ಷರರ ಪರಮನಣ  

ಶೋ68.60 ಇರಕತ್ುರ್ . 

 

 



2019-20ನೋ ಸನಲಿನಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ 1,90,734.40 ಲ್ಕ್ಷ ಹಕೆುೋರ್ ಇದಕು , ಸನಗಕವಳಿ  

ಪರರ್ೋಶದ ಶೋ. 45.31 ಹ ಂದಿರಕತ್ುರ್. ಪರಮಕಖ ಹಣ್ಣಿನ ಬಳೆಗಳನದ ಮನವು, ಸಪ ೋಟ, ಬನಳೆ, ನಿಂಬ, ಸ್ೋಬ, ದನಳಿಂಬ, 

ಹಲ್ಸಕ ಹನಗ  ಇತ್ರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಳೆಗಳನಕನ ಬಳೆಯಲ್ನಗಕತಿುದಕು, ಒಟಕು ಹಣ್ಣಿನ ಬಳೆಗಳನಕನ  7191.34 ಹಕೆುೋರ್ 

ಪರರ್ೋಶದಲಿಾ ಬಳೆಯಲ್ನಗಕತಿುರ್. ತ್ರರ್ನರಿ ಬಳೆಗಳನದ  ಆಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ , ಟೆ ಮನಯಟೆ ೋ , ಬದನ, ಬಿೋನ್ಸ , ಈರಕಳಿಿ, 

ಚಳಿಗನಲ್ದ ಬಳೆಗಳನದ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸಕ, ಹ ಕೆ ೋಸಕ, ಗೆಡ್ಡೆಕೆ ೋಸಕ, ಕಕಂಬಳಜನತಿ  ಹನಗ  ಇತ್ರೆ ತ್ರರ್ನರಿ ಬಳೆಗಳನಕನ  

ಬಳೆಯಲ್ನಗಕತಿುದಕು, ಒಟಕು ತ್ರರ್ನರಿ ಬಳೆಗಳನಕನ 23613.47 ಹಕೆುೋರ್ ಪರರ್ೋಶದಲಿಾ ಬಳೆಯಲ್ನಗಕತಿುರ್. ಸನಂಬನರಕ 

ಬಳೆಗಳನದ ರ್ನಳಕಮಣಸಕ, ಏಲ್ಕಿು, ಶಕಂಠಿ ಬಳೆಗಳನಕನ  44179.55 ಹಕೆುೋರ್ ಪರರ್ೋಶದಲಿಾ  ಬಳೆಯಲ್ನಗಕತಿುರ್ . 

ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳನದ ತಂಗಕ, ಅಡಿಕೆ, ತನಳೆ 114859.30 ಹಕೆುೋರ್ ಹನಗ  ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳನಕನ  887.81 ಹಕೆುೋರ್ 

ಪರರ್ೋಶಗಳಲಿಾ  ಬಳೆಯಲ್ನಗಕತಿುರ್ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ಹನಸನ ಜಿಲ್ಲಾಯ ನಕ್ಷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ತನಲ್ ಾಕಕವನರಕ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ಕು ಗನರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯ ವಿವರ 
 

ತನಲ್ ಾಕಕ  ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಗನರಮಗಳಕ 

ಆಲ್ ರಕ 15 259 

ಅರಕಲ್ಗ ಡಕ 36 296 

ಅರಸ್ೋಕೆರೆ 45 391 

ಬೋಲ್ ರಕ 37 383 

ಚನನರನಯಪಟುಣ 41 384 

ಹನಸನ 41 385 

ಹ ಳೆನರಸ್ೋಪುರ 26 249 

ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ 26 227 

ಒಟಕು 267 2574 

 
 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ), ಹನಸನ ಕಛೋರಿಯ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಬರಕವ ಕಛೋರಿಗಳಕ:      

ಕರ.ಸಂ. ಕಛೋರಿಯ  ಹಸರಕ ಕೆೋಂದರಸನಥನ 

1.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ), ಆಲ್ ರಕ ಆಲ್ ರಕ 

2.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ),ಅರಕಲ್ಗ ಡಕ ಅರಕಲ್ಗ ಡಕ 

3.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ), ಅರಸ್ೋಕೆರೆ ಅರಸ್ೋಕೆರೆ 

4.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ), ಬೋಲ್ ರಕ ಬೋಲ್ ರಕ 

5.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ), ಚನನರನಯಪಟುಣ ಚನನರನಯಪಟುಣ 

6.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ), ಹನಸನ ಹನಸನ 

7.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ), ಹ ಳೆನರಸ್ೋಪುರ ಹ ಳೆನರಸ್ೋಪುರ 

8.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ), ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ 

9.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ರನ.ವ), ಹನಸನ ಹನಸನ 

 

 

  



5. ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾರಕವ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲಿಾನ ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಯಾ  ಮತ್ಕು ಸಸಯ ಸಂಪತಿುನ       

    ಮನಹಿತಿ: 

ಕರ.ಸಂ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ/ 

ಸಸನಯಗನರಗಳ  ಹಸರಕ  ಮತ್ಕು 

ವಿಳನಸ 

ಒಟಕು 

ವಿಸ್ುೋಣಾ 
ಮ ಲ್ಭ ತ್  ಸೌಕಯಾ  ಮತ್ಕು ಸಸಯ  ಸಂಪತಿುನ ವಿವರ 

1 ಸ್ಥ ೋಮನಹಳಿಿ ರ್ನವಲ್ಕ 377.00 

ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ, ನರಳಕ ಚಪಪರ, ಕೆ ಳವೆ ಬನವಿ-9, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ 

ವಸತಿ ನಿಲ್ಯ, ನಿೋರಿನ ತ ಟಿು-2, ಕಬಿಿಣದ ಗೆೋಟ್, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, 

ಟ್ರನರಯಕುರ್-1, ಸಪ ೋಟ-440, ಮನವು-2900, ತಂಗಕ-800, 

ಅಡಿಕೆ-1370, ಕೆ ೋಕೆ ೋ-2000, ಸ್ೋಬ-555 

2 ಎಸ್.ಜೆ.ಓ. ನಸಾರಿ, ಹನಸನ 40.20 

ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ, ಕೆ ಳವೆ ಬನವಿ-1, ರ್ನಂಪೌಂಡ್, ನರಳಕಪರರ್ 

ಘಟಕ-1,   ಗಿಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣನ ಘಟಕ-1ತಂಗಕ-18, ಮನವು-18, 

ಹಲ್ಸಕ-23,      ಸಪ ೋಟ-18,  

3 ಶೋಥಲ್ಗೃಹ ನಸಾರಿ, ಹನಸನ 2.10 
ಉಗನರಣ, ತರೆದ ಬನವಿ-1, ಕೆ ಳವೆ ಬನವಿ-1, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ತಂಗಕ-

46 

4 ಬನಗೆ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ 30.00 

ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ-1, ಉಗನರಣ-1, ಪನಲಿ ಹೌಸ್-1,  ಶೋಡ್ ನಟ್-3,  

ಡಿೋಸ್ಥಲ್ 5 ಹಚ್.ಪ್ತ, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ನಿೋರಿನ ತ ಟಿು-1, ಸಪ ೋಟ-

205, ಕಿತ್ುಳೆ-833,  

5 ಆಲ್ ರಕ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಆಲ್ ರಕ 27.14 

ಉಗನರಣ, ಪನಲಿ ಹೌಸ್-2, ಕೆ ಳವೆಬನವಿ-2, 5 ಹಚ್.ಪ್ತ.ಪಂಪ್ 

ಸ್ಥಟ್, ನಿೋರಿನ ತ ಟಿು-300, ಗನಯಲ್ನ್ಸ, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ಸಪ ೋಟ-

458, ಮನವು-90, ತಂಗಕ-169, ಕೆ ೋಕೆ ೋ-1371 

6 
ಬೈಚನಹಳಿಿ ಕ್ಷೋತ್ರ, 

ಅರಕಲ್ಗ ಡಕ 
14.00 

ಉಗನರಣ,  ಎರೆಹಕಳಕ ಉತನಪದರ್ನ ಘಟಕ, ಕೆ ಳವೆಬನವಿ-1, 

ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ಟ್ರನರನ್ಸ  ಫನರಂ-1, ಸಪ ೋಟ-120, ಮನವು-220, 

ತಂಗಕ-65 

7 ಚೌರಗಲ್ಕಾ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಅರಕಲ್ಗ ಡಕ 100.00 
ಉಗನರಣ, ಕೆ ಳವೆಬನವಿ-1, ತರೆದ ಬನವಿ-2, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ಟ್ರನರನ್ಸ  

ಫನರಂ-1,  ಮನವು-142, ತಂಗಕ-524, ಸಪ ೋಟ-493 

8 ಗೆ ರ ರಕ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಅರಕಲ್ಗ ಡಕ 31.00 

ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ-1, ಉಗನರಣ,-1, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್, ನರಳಕಪರರ್-2, 

ಪನಲಿ ಹೌಸ್-1, ವಿದಕಯತ್ ಚನಲಿತ್ ಮೋಟ್ರನರ್-1, ಕೆ ಳವೆಬನವಿ-

1, ಟ್ರನರಯಕುರ್-1, ತರೆದ ಬನವಿ-1, ತಂಗಕ-396, ಮನವು-170, 

ಸಪ ೋಟ-155, ಅಡಿಕೆ-891 

9 ಗೆ ರ ರಕ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಅರಕಲ್ಗ ಡಕ 80.00 ಪನಲಿ ಹೌಸ್, ನರಳಕ ಚಪಪರ 



10 ಕೆ ನನೋರಲ್ಕ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಬೋಲ್ ರಕ 25.27 
ಉಗನರಣ,  ಕೆ ಳವೆಬನವಿ-2, ತರೆದ ಬನವಿ-1, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, 

ಸಪ ೋಟ-525, ಮನವು-48, ತಂಗಕ-146, ಸ್ೋಬ-111 

11 ಅರಸ್ೋಕೆರ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಅರಸ್ೋಕೆರೆ 6.00 

ಉಗನರಣ-1, ವನಚ್ ಮನ್ಸ ಶಡ್-1, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್-2, ಕೆ ಳವೆ 

ಬನವಿ-1, ಕೃರ್ಷ ಹ ಂಡ-1, ನರಳಕ ಪರರ್ ಘಟಕ-1, ಸಪ ೋಟ-

222, ಸ್ೋಬ-300, ಮನವು-205, ತಂಗಕ-19 

12 
ಗಕಂಜೆೋವು ಕ್ಷೋತ್ರ, 

ಹ ಳೆನರಸ್ೋಪುರ 
153.00 

ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ-1, ಕೆ ಳವೆ ಬನವಿ-1, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ಚ್ಛೈನ್ಸ ಲಿಂಕ್ 

ಫೆನಿ್ಂಗ್ 

13 
ಅಮಮನಕಟೆು ಕ್ಷೋತ್ರ, 

ಚನನರನಯಪಟುಣ 
59.00 

ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ, ಉಗನರಣ-1, ತರೆದ ಬನವಿ-1, ಕೆ ಳವೆ ಬನವಿ-2, 

ಟ್ರನರಯಕುರ್-1  ಸಪ ೋಟ-170, ಮನವು-370, ತಂಗಕ-865 

14 
ಯಲಿಯ ರಕ ಕ್ಷೋತ್ರ, 

ಚನನರನಯಪಟುಣ 
99.00 

ಪನಲಿ ಹೌಸ್, ನರಳಕಪರರ್, ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ, ರ್ನಂಪೌಂಡ್, ಕೆ ಳವೆ 

ಬನವಿ-1, ಸಪ ೋಟ-640, ಸ್ೋಬ-407, ಮನವು-610, ತಂಗಕ-

476 

15 
ಕೆ ಂಗಲ್ಬಿೋಡಕ ಕ್ಷೋತ್ರ, 

ಹ ಳೆನರಸ್ೋಪುರ 
14.23 

ಕಛೋರಿ ಕಟ್ಟಡ, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ಪನಲಿ ಹೌಸ್-1, ಕೆ ಳವೆ ಬನವಿ-1, 

ಸಪ ೋಟ-200 ಸ್ೋಬ-130, ಮನವು-70, ತಂಗಕ-230 

16 
ಚಿೋಲ್ರ್ನಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಷೋತ್ರ, 

ಬೋಲ್ ರಕ 
64.05 

ಪನಲಿ ಹೌಸ್, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ, ನರಳಕಪರರ್, ಸಪ ೋಟ-

75, ಮನವು-380, ತಂಗಕ-135 

17 ಎ.ಎನ್ಸ.ಪ್ತ. ಬನಗೆ, ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ 4.00 ನರಳಕ ಚಪಪರ-1, ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ತರೆದ ಬನವಿ, 

18 ಟ್ರೌನ್ಸ ನಸಾರಿ, ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ 0.20 ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ಕಛೋರಿ ಕಟುಡ, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಉಪ  ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಹನಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೋರಿಯ     

ರ್ನಯಾಸಂಘಟನಯ ಪಟಿು. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ  ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

| 

ಕೆೋಂದರಸನಥನ ಸಹನಯಕರಕ , 

| 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  (ರನ.ತ ೋ .ಮ) 

| 

ಸಹನಯಕ  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  (ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ) 

| 

|                 | 

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ                                                                                        ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ        

        |                                                                                                                      | 

ಸಹನಯಕ ಸನಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ                                                      ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ 

|                 | 

ತ ೋಟಗನರಿಕ ಸಹನಯಕರಕ                                                                          ದಿವತಿಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ  

                                                                                                      | 

 ಬರಳಚಕುಗನರರಕ 

                                                                                                      | 

ವನಹನ ಚನಲ್ಕರಕ 

                                                                                                      | 

                                                                                                                        ಅಟೆ೦ಡರ್ 

                                                                                                      | 

                                                                                                                         ಸ್ಥೋವಕರಕ  

ಹನಸನ ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ಒಟಕು ೮ ತನಲ್ ಾಕಕಗಳಿದಕು, ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ಮಕಖಯಸಥರಕ ಆಗಿರಕತನುರೆ. ಈ ಎಲ್ನಾ ತನಲ್ ಕಕ ಕಛೋರಿಗಳಕ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ವನಯಪ್ತುಯಕಲಿಾ ಬರಕತ್ುವೆ. ಹಿರಿಯ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ರನಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಸನ ರವರಕ ರನಜಯವಲ್ಯ ಅಧಿೋನ ಬರಕವ ೧೮ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಕ ಮತ್ಕು ನಸಾರಿಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕತನುರೆ. 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯಕ ಈ ಮೋಲ್ನುಣ್ಣಸ್ದ ಎಲ್ನಾ ಕಛೋರಿಗಳ ಮೋಲ್ಕ ಉಸಕುವನರಿ 

ನಡ್ಡಸಕತ್ುರ್. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಮಕಖಯಸಥರನಗಿದಕು, ಒಬಿ 

ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹನಯಕರಕ, ಒಬಿ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ರನ.ತ ೋ.ಮ), ಒಬಿ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನಂತಿರೋಕ ಸಹನಯಕರಕ), ೬ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, ಒಬಿ ಸಹನಯಕ 

ಸನಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿರ್ನರಿ, ಒಬಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ, ಒಬಿ ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ, ಒಬಿ ದಿವೋತಿಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ, 

ಒಬಿ ಬರಳಚಕುಗನರರಕ, ಒಬಿ ವನಹನ ಚನಲ್ಕ ಹನಗ  ೨ ಜನ  ಕಛೋರಿ  ಸಹನಯಕರಕ ಮಂಜ ರನದ ಹಕರ್ು ಇರಕತ್ುವೆ. 



 

7. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರ  ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳಕ ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ  

    ಇರಕತ್ುವೆ. 

ಸನಮನನಯ  ರ್ನಯಾಗಳಕ :  

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯನಗಿದಕು, ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಆಡಳಿತ್ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ  

ಅನಕಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗನರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತ್ಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನಕನ ರ ಪ್ತಸಕವುದಕ.  

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನಕಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನಕನ ತನಲ್ ಕಕವನರಕ 

ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಿ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಅನಕಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ.  

 ಅಧಿನ ಕಛೋರಿಗಳಕ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯಕವಿರಕವ ಮನಗಾದಶಾನ  ನಿೋಡಕವುದಕ.  

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನಸಾರಿಗಳ ಸವಾತ ೋಮಕಖ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯವಿರಕವ ಮನಗಾದಶಾನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ.  

 ಯೋಜನ /ಯೋಜನೋತ್ರ ಬಿಲ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಮೋಲ್ಕ ರಕಜಕ ಮನಡಕವುದಕ.  

 ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಿವಿಧ ತನಲ್ ರ್ನ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಕಛೋರಿಗಳಕ ಹನಗ  ರನಜಯ ವಲ್ಯ ಕಛೋರಿಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನ  

ನಡ್ಡಸಕವುದಕ. 

 ಜಿಲ್ನಾ ಮಟುದಲಿಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ನುನ ಮತ್ಕು ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ನ ಮನಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಕೆ ರೋಡಿಕೃತ್ 

ಪರಗತಿ ವರದಿಯನಕನ ತ್ಯನರಿಸ್ ರನಜಯ ಮಟುಕೆು ಸಲಿಾಸಕವುದಕ.  

 ವಿಶೋಷ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ನುನಕೆು ಅವಶಯವಿರಕವ ಜಿಲ್ನಾ ಮಟುದ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯ 

ರ್ನಯಾದಶಾ/ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  

 ಜಿಲ್ನಾಮಟುದ ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲ್ರ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಭನಗವಹಿಸಕವುದಕ.  

 ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸ್ದ ಸಮಯದಲಿಾ ಆಗಿರಕವ ಹನನಿಯ ಅಂದನಜನಕನ ಪರಿಶೋಲಿಸ್ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ 

ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹನಯಧನಕೆು ಕಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಶಪನರಸಕ್ ಮನಡಕವುದಕ. 

ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ತ್ರಬೋತಿ: 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನಕಷ್ನುನಗೆ 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, ಜೆೋನಕ ಕೃರ್ಷ ಯನಂತಿರೋಕರಣ ಮಕಂತನದ ಅವಶಯಕ ಹ ಸ    

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನಕನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ, ವಿಚನರ ಸಂಕಿರಣ, ರ್ನಯನಾಗನರ ಮಕಂತನದವುಗಳನಕನ ಏಪಾಡಿಸಕವ 

ಮ ಲ್ಕ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

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

ಆರ್ನಶವನಣ್ಣ, ದ ರದಶಾನ ಮಕಂತನದ ಸಮ ಹ ಮನಧಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪುವಂತ ಮನಡಕವುದಕ. 

5. ಕೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞನನ ಕೆೋಂದರ, ಕೃರ್ಷ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯ ಮಕಂತನದ ಕೃರ್ಷ ಆಧನರಿತ್ ಸಂಶ ೋ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, ಸಂಶ ೋದರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವನಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ 

ರೆೈತ್ರ ಜ್ಞನನ ವಧಾನಗೆ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 
 



ಇತ್ರೆ ರ್ನಯಾಗಳಕ : 

1. ಜಿಲ್ಲಾಯ ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಮಕಖಯ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, ಮನನಯ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಮತಿುತ್ರ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ವಿಶೋಷ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಮಕಂತನದ ಸಮಯಗಳಲಿಾ ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಇನಿನತ್ರೆ ರ್ನಲ್ರ್ನಲ್ಕೆು ಸ ಚಿಸಲ್ನಗಕವ ವಿಶೋಷ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

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

(POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES) 
 

ಸ್ಥೋವಕರಕ  

ಕಛೋರಿಯನಕನ ಶಕಚಿಯನಗಿಡಕವುದಕ, ಕಡತ್ ಮತ್ಕು ಟಪನಲ್ಕಗಳನಕನ ಶನಖ್ಯಗಳಿಗೆ ತಗೆದಕಕೆ ಂಡಕ 

ಹ ೋಗಕವುದಕ.  ಪತ್ರಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚ್ಛ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಹ ೋಗಿಬರಕವುದಕ, ಸರ್ನಾರಿ ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳನಕನ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲ್ನಾ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಕವುದಕ. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಸಹನಯಕರಕ  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಹನಗ  ಅಭಿವೃಧಿು (ಡ್ಡವಲ್ಪ್ಮಂಟ್ ವಕ್ಾ) ಕೆಲ್ಸಗಳ 

ಮೋಲಿವಚನರಕರನಗಿರಕತನುರೆ.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ನಾದರೆ, ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸನಗಕವಳಿ, ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 

ಸಸ್ಥ ಯೋತನಪದನಯ ನಿಗಧಿತ್ ಗಕರಿ ಸನಧಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ 

ಜವನಬನುರಿಯನಗಿರಕತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳನಕನ ಸವಚೆವನಗಿಟಕುಕೆ ಂಡಕ ಜನ ಜನನಕವನರಕಗಳಕ, 

ಬಂಕಿಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಕವುದಕ ಇವರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರಕತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರದಲಿಾನ ಅಭಿವೃಧಿು ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ 

ಅವಶಯಕವನಗಿರಕವ ದನಸನುನಕ ಸನಮನಗಿರಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಕಾಗಳನಕನ ತ್ರಕವುದಕ.  ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ನಿೋರಿನ ಸರ್ನಲ್ಕೆು 

ನಿವಾಹಣೆ, ಲ್ಲೋಬರ್ ಪ ೋರ್ರ್ನಸ್ು ಹನಗ  ಕ್ಷೋತ್ರದ ಆದನಯವನಕನ ಸರ್ನಾರಕೆು ಜಮನ ಮನಡಲ್ಕ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ ಇವರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರಕತ್ುರ್. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ (ಅಭಿವೃಧಿು) ರೆೈತ್ 

ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ತನಕಕಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನ, ಸರ್ನಾರದ ನಿೋತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಸವಯ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು, 

ಸವಲ್ತ್ಕುಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಕ್ಷೋತ ರೋತ್್ವದ ಜವನಬನುರಿ, ಕಿರಮರ್ನಶಕ ವಿತ್ರಣೆ, ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹಗಳನಕನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ ಇವರ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿರಕತ್ುರ್. 

ದವತಿೋಯ  ದಜೆಾ 

ಸಹನಯಕರಕ  

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

ಸ್ವೋಕರಿಸ್ರಕವುದನಕನ ನಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡತ್ ಟಪನಲ್ಕಗಳನಕನ ಶನಖ್ಯಯಲಿಾ ಹಂಚಕವುದಕ, ಜಡ ಮತ್ಕು 

ಸ್ಥರ ದನಸನುನಕ ನಿವಾಹಣೆ, ಲ್ಲೋಖನ ಸನಮನಗಿರ ದನಸನುನಕ ಹನಗ  ಕಡತ್ಗಳ ರವನನ ಪರತಿಗಳನಕನ 

ಮನಡಿಸಕವುದಕ ಇವುಗಳ ಸಂಪ ಣಾ ನಿವಾಹಣೆ. 

ಬರಳಚಕುಗನರರಕ  
ಶನಖ್ಯಯ ಎಲ್ನಾ ಬರಳಚಕು ರ್ನಯಾವನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  ಬರಳಚಕು ಮನಡಿದ ಪರತಿಗಳ ಲ್ಲಕುವನಕನ 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಇತನಯದಿ - ಖ್ನಲಿ ಹಕರ್ು 

ಪರಥಮ  ದಜೆಾ 

ಸಹನಯಕರಕ 

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನಕನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲಿಸ್, ಕಡತ್ವನಕನ ರಚಿಸ್, ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  

ತ್ಮಮ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತ್ಗಳನಕನ 

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

ರವರಕಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲ್ಸಗಳಕ ವಯವಸ್ಥತ್ವನಗಿ ನಡ್ಡಯಲ್ಕ ಹನಗ  ನಿತ್ಯ ಕೆಲ್ಸದ 

ಹ ರಯ ಬಹಕಭನಗವು ಮಕಖ್ನಯಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮೋಲ್ಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕಿವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ಸನಂಖ್ಯಯಕ ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಿಸ್ುೋಣಾ ಉತನಪದನ, ಮೌಲ್ಯಮನಪನ, ಅಂದನಜಕ ಸಮೋಕ್ಷ, 



ಅಧಿರ್ನರಿ ನಷುದ ಸಮೋಕ್ಷ ಸ್ಧುಪಡಿಸ್ ಸಲಿಾಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ-2 

ತಂಗಿನಲಿಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸನಯ, ಎಣೆಿ ತನಳೆ ವಯವಸನಯ, ಮಧಕವನ ಮತ್ಕು ಜೆೋನಕಸನರ್ನಣೆ, 

ಇಲ್ನಖ್ನ ಪರಯೋಗಶನಲ್ಲ ಅಭಿವೃದಿು, ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯತ್ ಹನಗ  ತನಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚನಯತ್ 

ರ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನಕಷ್ನುನ ಹನಗ  ಕಡತ್ ನಿವಾಹಣೆ.  ತನಲ್ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ 

ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದಕು, ತ್ಮಮ ಅಧಿರ್ನರ ವನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ 

ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ-3 

ಬಳೆ ವಿಮ ಯೋಜನ (RWBCIS & KRS. PMFBY), S-11 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ಕು 

ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನ, ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಯೋಜನ ಆಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ 

ಬಳೆಗೆ ಸಂಬAಧಿಸ್ದ ವಿಷಯಗಳಕ, ಆನ್ಸಲ್ಲೈನ್ಸ ತ್ಂತನರಂಶಗಳ ಮೋಲ್ಕಸಕುವನರಿ (HASIRU, FRUITS, 

ESAP, NDSS, ETC), ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗ¼ ಮನಲಿು ಮೌಲ್ಯ ಮನಪನ ಗೆೋರಕ ಅಭಿವೃದಿು 

ಯೋಜನ, Horticlinic ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಷಯಗಳಕ. ARC ಆಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ, ಇತನಯದಿ ಯೋಜನಗಳ ಮತ್ಕು 

ರ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನಕಷ್ನುನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕತ್ಾವಯಗಳ ಹನಗ  ಕಡತ್ ನಿವಾಹಣೆ. 

ಕೆೋಂದರ ಸನಥನಿಕ 

ಸಹನಯಕರಕ  

ತನಂತಿರಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟುಂತ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಪರರ್ನರ ರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲ್ಸ 

ರ್ನಯಾಗಳಲಿಾ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. ಮಹನತನಮಗನಂಧಿ ರನರ್ಷರೋಯ ಗನರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖ್ನತ್ರಿ 

ಯೋಜನಗೆ RKVY ಯೋಜನ, SAKALA ಯೋಜನ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು, ಸಂಬಂಧಪಟು ರ್ನಯಾಕರಮ 

ಅನಕಷ್ನುನ ಹನಗ  ಕಡತ್ ನಿವಾಹಣೆ                                       

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

(ತನಂತಿರೋಕ 

ಸಹನಯಕರಕ) 

ಪರಧನನಮಂತಿರ ಕೃರ್ಷ ಸ್ಂಚನಯಿ ಯೋಜನ, ಸಂಬಂಧಪಟು ರ್ನಯಾಕರಮ ಅನಕಷ್ನಾನ ಹನಗ  ಕಡತ್ 

ನಿವಾಹಣೆ 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

(ರನತ ೋಮ ) 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ಮನರಕಕಟೆು ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸ್, ಜಿಲ್ನಾ ಮಕಖಯಸಥರಿಗೆ 

ವರದಿ ಸಲಿಾಸಕವುದಕ ಹನಗಕ ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ ಯೋಜನಯ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯಗಿ 

ತ್ಮಮ ಅಧಿಕರ ವನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ತ ೋಟಗರಿಕೆ 

ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ದ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗ¼ನಕನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಅನಕಷಾನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ 

ಮೋಲ್ಕಸಕುವನರಿ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ ಮಟುದ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂದಿಸ್ದ ಮನಹಿತಿಗಳ ಮಕಖಯಸಥರನಗಿ ಕೆಲ್ಸ 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



4 (B) III ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಿವಂತ್ಹ ಪರಸನುವನಗಳಲಿಾ ಪನಲಿಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ ಹನಗ  ಮೋಲಿವಚನರಣೆ  ಚನನಲ್

ಗಳಕ  ಮತ್ಕು ಅರ್ೌಂಟಿಬಿಲಿಟಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ  

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS 

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABILITY 
 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ  

ಉನನತ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ವಹಿಸ್ಕೆ ಡಲ್ನದ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವನ ಅಭಿವೃಧಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು 

ಕೆಲ್ಸಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಜವನಬನುರರನಗಿರಕತನುರೆ.  ಯನವುರ್ೋ ನಿಣನಾಯಕೆು 

ಅವರ್ನಶವಿರಕವುದಿಲ್ಾ. 

ವಿಷಯ  ನಿವನಾಹಕರಕ  

ಪರಥಮದಜೆಾಸಹನಯಕರಕ 

ತನವು ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ ಪತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನಗಳನಕನ ಗಮನಿಸ್ 

ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತ್ವನಕನ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಾರ್ೋ ತ್ವರಿತ್ವನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  

ತ್ಮಮ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ/ಪರದಸರವರಕ ಮಂಡಿಸ್ದ 

ಕಡತ್ಗಳನಕನ ಆ ಪರಕರಣದಲಿಾ ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಿಬೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನಕನ 

ನಮ ದಿಸ್ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.  ಕಛೋರಿಯ ನಿತ್ಯ ಕೆಲ್ಸದ ಹ ರೆಯ ಬಹಕ 

ಭನಗವು ಮಕಖಯಧಿರ್ನರಿಯ ಮೋಲ್ಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕಿವುದಕ, ಶನಖ್ಯಯ ಮೋಲಿವಚನರಣೆ, 

ವಿಷಯ ನಿವಾಹಕರಿಗೆ ಸ ಕು ಮನಗಾದಶಾನ, ಸ ಕು ನರವು ನಿೋಡಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ಸನಂಖ್ಯಯಕ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನಕನ ಕೆ ರೋಢೋಕರಿಸ್, ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲ್ಯಕೆು ವರದಿ ಸಲಿಾಸಕವುದಕ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 
ಪರಸನುವನಗಳನಕನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸಲ್ಕ ಅವರ್ನಶವಿದಕು ಸಲಿಾಸಬಹಕದನಗಿರಕತ್ುರ್. 

ಕೆೋಂದರ  ಸನಥನಿಕ 

ಸಹನಯಕರಕ  

ಕಛೋರಿಯ ಲಿಪ್ತಕ ಹನಗ  ತನಂತಿರಕ ಸ್ಬಿಂಧಿಯವರಕ ಸಲಿಾಸಕವ ಎಲ್ನಾ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ಪರಿಶೋಲಿಸ್ 

ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.  ಅಗತ್ಯ ಕಂಡಕ ಬಂದಲಿಾ ಪರಮಕಖ ವಿಷಯ, 

ಕಡತ್ಗಳನಕನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಚಚಿಾಸ್ ಆರ್ೋಶ ಪಡ್ಡಯಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

(ತನಂತಿರೋಕ ಸಹನಯಕರಕ) 

ತನಂತಿರಕ ಸ್ಬಿಂಧಿಯವರಕ ಸಲಿಾಸಕವ ಎಲ್ನಾ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ಪರಿಶೋಲಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.  ಅಗತ್ಯ ಕಂಡಕ ಬಂದಲಿಾ ಪರಮಕಖ ವಿಷಯ, ಕಡತ್ಗಳನಕನ 

ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಚಚಿಾಸ್ ಆರ್ೋಶ ಪಡ್ಡಯಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

(ರನತ ೋಮ ) 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ಮನರಕಕಟೆು ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸ್, ಜಿಲ್ನಾ 

ಮಕಖಯಸಥರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಾಸಕವುದಕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

 
 

ಸ್ಥೋವಕರಕ  ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ ಆ ದಿನವೆೋ ಮನಡಕವುದಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ  

ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದರ ಜೆ ತಗೆ 

ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರ/ಅಭವೃಧಿುಯ ದನಸನುನಕ ನಿವಾಹಣನ ಲ್ಲಕುವನಕನ ಕರಮಬಧುವನಗಿಟಕುಕೆ ಂಡಕ 

ನಿಗಧಿತ್ ಗಕರಿಗೆ ಅವರ್ನಶ ಮನಡಿಕೆ ಡಕವುದಕ. 

ದಿವತಿೋಯ  ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ  ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಬರಳಚಕುಗನರರಕ  
ಶನಖ್ಯಯ ಎಲ್ನಾ ಬರಳಚಕು ರ್ನಯಾವನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  ಬರಳಚಕು ಮನಡಿದ ಪರತಿಗಳ 

ಲ್ಲಕುವನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ವಿಷಯ ನಿವನಾಕರಕ/ ಪರಥಮದಜೆಾ 

ಸಹನಯಕರಕ  

ಹಂಚಿಕೆಯನದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಕನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನವಯ ಪರಿಶೋಲಿಸ್ ಕಡತ್ವನಕನ 

ರಚಿಸ್, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ 

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ  

ತ್ಮಮ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತ್ಗಳನಕನ 

ನಿಯಮನನಕಸನರ ಪರಿಶೋಲಿಸ್ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಪತನರಂಕಿತ್ ವಯವಸನಥಪಕರಕ/ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ 

ಸಹನಯಕರಕರವರಕಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ಸನಂಖಯಕ ಅಧಿರ್ನರಿ 
ಜಿಲ್ನಾ ಮಟುದಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನಕನ ಕ ರಡಿೋಕರಿಸ್, 

ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲ್ಯಕೆು ಸಲಿಾಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 
ತನಲ್ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದಕು, 

ತ್ಮಮ ಅಧಿರ್ನರ ವನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

ಕೆೋಂದರ ಸನಥನಿಕ ಸಹನಯಕರಕ  
ತನಂತಿರಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟುಂತ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಪರರ್ನರ ರ್ೈನಂದಿನ 

ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳಲಿಾ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

(ತನಂತಿರೋಕ ಸಹನಯಕರಕ) 

ತನಂತಿರಕ ಸ್ಬಿಂಧಿಯವರಕ ಸಲಿಾಸಕವ ಎಲ್ನಾ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ಪರಿಶೋಲಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.  ಅಗತ್ಯ ಕಂಡಕ ಬಂದಲಿಾ ಪರಮಕಖ ವಿಷಯ, ಕಡತ್ಗಳನಕನ 

ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಚಚಿಾಸ್ ಆರ್ೋಶ ಪಡ್ಡಯಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  

(ಸಂಸುರಣೆ  – ಮನರಕಕಟೆು) 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ಮನರಕಕಟೆು ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸ್, ಜಿಲ್ನಾ 

ಮಕಖಯಸಥರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಾಸಕವುದಕ 

 

 
 

 
 

 
 

 



4 B (V) ರ್ೌಕರರಕ ಅªರವರ ಕತ್ಾವಯಗಳನಕನ ನಿªವಾಹಿಸಲ್ನದ/ ಉಪಯೋಗಿಸಕವ/ ನಿಯ೦ತ್ರಣದಲಿಾಟಕುಕೆ ೦ಡಿರಕವ 

ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸ ಚನಗಳಕ/ ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳಕ/ ದನಖಲ್ಲಗಳಕ ಮತ್ಕು ನಿಬ೦ದನಗಳಕ. 

 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವನ ನಿಯಮಗಳಕ 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವನ ನಿಯಮಗಳಕ (ಸ್.ಸ್.ಎ. ನಿಯಮನವಳಿ)  

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸ೦ಹಿತ 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

5. ವೃ೦ದ ಮತ್ಕು ನೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳಕ 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

7. ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನನ ಸ೦ಹಿತ 

8. ಸನದಿಲ್ನವರಕ ವೆಚುದ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವನ ನಡತ ನಿಯಮ 

10. ಕರ್ನಾಟಕ ಪನರದಶಾಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999  

11. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ-1993 

12. ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 

13. ರನರ್ಷರೋಯಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

15. ರನರ್ಷರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ಸ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

16. ರನಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

17. ಮಹನತ್ಮಗನಂಧಿ ರನರ್ಷರೋಯ ಗನರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖ್ನತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮ   

18. ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಹ ರಡಿಸ್ದ ಡ್ಡಲಿಗೆೋಷನ್ಸ ಆಫ್ ಪನರಸ್್ ಮತ್ಕು ವಿಶೋಷ  

            ಡ್ಡಲಿಗೆೋಷನ್ಸ ಆಫ್ ಪನರಸ್್ 

19. ಸರರ್ನರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ) 

20. ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಹ ರಡಿಸಲ್ನದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ 
 

4 B (VI)  ಕಡತ್  ಶೋರ್ಷಾಕೆ 

ಕರ.ಸ೦. ಕಡತ್ದ ಶನಖ್ಯ ದನಖಲ್ನತಿಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ 

1 ಸ್ಬಿಂಧಿ EST 
ತ ಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಸ್ಬಿಂಧಿ ಮತ್ಕು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಶಸಕು, ನಡತ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ 

2 ಲ್ಲಕು ಶನಖ್ಯ Accounts 
ಲ್ಲಕು ಪತ್ರ ಹನಗ  ಲ್ಲಕು ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನ ನಗದಕ ವಹಿ 

ನಿವಾಹಣೆ ಇತನಯದಿ 

3 ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ Audit 

ಮಹನಲ್ಲೋಖ ಪನಲ್ಕರ, ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲ್ಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ 

ಪ೦ಚನಯತ್ ಕಛೋರಿಗಳ ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪರಿಶೋಲ್ನ ಹನಗ  

ಅನಕಸರಣನ ಉತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ 

4 ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ TA 
ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿಶೋಷ 

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತನಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ  



 

• ಸನಮನನಯ ಸ್ವೋಕೃತಿ. 

• ನಮ ನ ಗಿIII ರವನನ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಮ ನ-ಎ ಮಕದನುಮ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸನುಂಪ್ ರಿಜಿಸುರ್. 

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

• ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ ಪತ್ರ 1 (ಅನಕಚ್ಛೆೋದ-6 ಹಣ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ ಬಗೆೆ ಸ್ವೋಕೃತಿ ಪತ್ರ) 

• ಕ.ಖ.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ಕಾ ಹನಜರಕಪಡಿಸಕವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಕ.ಆ.ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪರಿವತ್ಾನಯ ಸಲ್ಕವನಗಿ ಬಿಲ್ಗಳ ರಿಜಿಸುರ್. 

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

• ಆಕಸ್ಮಕ ರಜನ ವಹಿ. 

• ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಿಂದಿ ವಗಾದವರ ವೆೋತ್ನ ಬಿಲಿಾನಲಿಾ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳಕಿವ ರಿಜಿಸುರ್ ಹಬಿದ    

      ಮಕಂಗಡ2  

• ಸನ.ಭ.ನಿ/,ಕೆ.ಜಿ.ಆಯ್.ಡಿ,/ ಎಲ್.ಆಯ್.ಸ್,/ ವೃತಿು ತರಿಗೆ,/ ಗಕಂಪುವಿಮ. 

• ಲ್ಲೋಖನ ಸನಮಗಿರ ವಿತ್ರಣನ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ದಿನವಹಿ ದನಸನುನಕ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್. 

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

• ಕಛೋರಿಯ ಸನಧಿಲ್ನವರಕ ಪುಸುಕ 

• ತನಲ್ ಕಕ ಮಟುದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರನತಿ ನಿೋಡಕವ ವಹಿ. 

• ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ಕಾಗಳನಕನ ಮೋಲ್ಕಸಹಿ ಮನಡಕವ ವಹಿ. 

• ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ನಿಂದ ಬಂದ ಅನಕದನನವನಕನ ತನಲ್ ರ್ನವನರಕ ಬಿಡಕಗಡ್ಡ ಮನಡಕವ ವಹಿ. 

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

• ಕ.ಅ.ಸಂ/74 ರಲಿಾ ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ರಕವ ನಮ ನ ಸರ್ನಾರದ ಮೋಟ್ರನರಕವನಹನದ ಲ್ನಗ್ ಪುಸುಕ. 

• ಮನಹವನರಕ ಖಚಿಾನ ತ್ಃಖ್ಯುಯ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಿಂದಿಗಳ ಹನಜರನತಿ ಪಟಿು ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಸನಮನನಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮಕಂಗಡ ಡ್ನರ ಮನಡಕವ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ವಿದಕಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚುದ ವಹಿ. 

• ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಎನ್ಸ.ಡಿ.ಸ್/ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಕಾ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ. 

• ಸನದಿಲ್ನವರಕ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ವಿವರ 

• ಜೆರನಕ್ ಯಂತ್ರದ ರಿಜಿಸುರ್. 



• ಕಂಪ ಯಟರ್ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ನಮ ನ34-ಎ ಪ್ತೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

• ಬಿ-7 ನಗದಕ ರಶೋದಿ. 

• ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಿಂದಿಯರ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಣ ವರದಿ ಪೈಲ್. 

• ಸ್ಬಿಂದಿಗಳ ಸ್ಥೋವನ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸುರಗಳಕ. 

• 7-ಎ ದ ರವನಣ್ಣ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಭನರತ್ ಸರ್ನಾರ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ನಿಯಮ-೨೦೦೫. 

• ಸರ್ನಾರ ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್. 

• ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪೈಲ್. 

• ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ  ನಗದಕ ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

• ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ ಚ್ಛಕ್ ಗಳನಕನ ವಿವರಿಸಕವ ರಿಜಿಸುರ್. 

• ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ರಿಜಿಸುರ್. 

 
 

 

4 B (VII) ಪನಲ್ಸ್ಗಳನಕನ ಮನಡಕವನಗ ಅಥವನ ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಕವ  ಸ೦ರಭ್ದಲಿಾ  ಇರಕವ  ರನ್ಪಡಕಗಳನಕನ  

ಸರವ್ಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ  ಸಹಭನಗಿತ್ವ  ಮಕ೦ತನದ  ವಿವರಗಳಕ . 

 

  ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮನಗಾಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಕ ಜಿಲ್ನಾ ಪ೦ಚನಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲಿಾ 

ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಿವುದಕ. ಸನವಾಜನಿಕ ಕಕ೦ದಕಕೆ ರತಗಳನಕನ ರ್ನನ ನಿನ 

ಚೌಕಟಿುನ ಳಗೆ ನಿಧಾರಿಸ್ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ. 

 

4 B (VIII) ಈ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕವ ಅಥವನ ಸಲ್ಹಗಳನಕನ ಪಡ್ಡಯಕವ ಸಲ್ಕವನಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವನ ಅದಕಿುಂತ್  

ಹಚನುಗಿರಕವ ಸದಸಯರ ಸಮತಿ ಅಥವನ ಇತ್ರ  ಪಟಿು ಹನಗ  ಇಂತ್ಹ ಕಮಟಿ ಮತ್ಕು ಸಮತಿಗಳಕ ನಡಿಸಕವ ಸ್ಥೋವೆ  ಮತ್ಕು 

ನಡವಳಿಗಳನಕನ ಸನವಾಜನಿಕರಕ ಆಕ್ಷೋಪ್ತಸಬಹಕರ್ೋ? ಅಥವನ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನಕನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ  

ಮಕಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯ್ಕೋ? 

 

  ರನರ್ಷರೋಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ನಾ ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಯ ಮ ಲ್ಕ 

ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಅವಶಯವಿರಕವ ಯೋಜನಗಳನಕನ ಸ್ದುಪಡಿಸಕವುದಕ. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನಕಷ್ನುನಕೆು ಬೋರ್ನದ ಅವಶಯಕ 

ನಿಣಾಯಗಳನಕನ ತ್ಗೆದಕಕೆ ಳಕಿವುದಕ. ರನರ್ಷರೋಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ನಾ 

ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯರಕಗಳಕ ಮತ್ಕು ಅವುಗಳ ವನಯಪ್ತು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿುರಕತ್ುರ್. 



 

ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ 

 ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ ಅಡಿಯಲಿಾ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನಕನ ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಕವ ಪರತಿ 

ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ ಾ ಜಿಲ್ನಾ ಮಟುದ ಸಮತಿಯನಕನ ಸರ್ನಾರದ ಆರ್ೋಶ ಸಂಖ್ಯಯ: No.AHD HPP 2005 

ದಿರ್ನಂಕ:01.06.2005 ರಂತ ರಚಿಸಲ್ನಗಿದಕು, ಸಮತಿಯ ಸವರ ಪವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರಕತ್ುರ್.  

 

1 ಮಕಖಯ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, (ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯತ್) ................. ಅಧಯಕ್ಷರಕ 

2 ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಕೆೈಗನರಿರ್ನ ಮತ್ಕು ವನಣ್ಣಜಯ ಇಲ್ನಖ್ಯ ....................... ಸದಸಯರಕ 

3 ಉಪನಿಬಂಧಕರಕ, ಸಹರ್ನರ ಇಲ್ನಖ್ಯ .............................. ಸದಸಯರಕ 

4 ಜಿಲ್ನಾ ಮನರಕಕಟೆು ಅಧಿರ್ನರಿ .......................... ಸದಸಯರಕ 

5 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯತ್) ..................... ಸದಸಯ ರ್ನಯಾದಶಾ 

 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಏಜೆನಿ್ 

ರನರ್ಷರೋಯ ಕೃರ್ಷ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನ ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ 

ಅನಕಷ್ನುನರ್ನುಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಏಜನಿ್ ಪನರರಂಭಿಸಲ್ನಗಿದಕು, ಏಜನಿ್ಯ ಜಿಲ್ನಾ 

ಮಟುದ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯರಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರಕತನುರೆ. 

• ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ – ಅಧಯಕ್ಷರಕ 

• ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ರನಜಯ ವಲ್ಯ) ಹನಸನ - ಸದಸಯ ರ್ನಯಾದಶಾಗಳಕ 

• ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ[ಕೆೋಂದರಸನಥನ ಸಹನಯಕರಕ] - ಸದಸಯರಕ 

• ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ - ಸದಸಯರಕ 

 

ಈ ಎಲ್ನಾ ಸಮತಿಗಳ ನಡವಳಿಗಳನಕನ ವಿಕ್ಷಿೋಸಲ್ಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕು ಅವರ್ನಶ ಇರಕತ್ುರ್. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



4 B (IX) ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಹನಸನ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ  

ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಪದರ್ನಮ ಹನಗ  ದ ರವನಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಪಟಿು.  

ಕರ.ಸ೦ . ಹಕರ್ು  ಹಸರಕ  ದ ರವನಣ್ಣ  ಸ೦ಖ್ಯಯ  

1 ಸ್ಥೋವಕರಕ ಶರೋ. ಜಯಣಿ, ಎಸ್.ಎಸ್ 08172-268387 

2 ಸ್ಥೋವಕರಕ ಖ್ನಲಿ ಹಕರ್ು 08172-268387 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ಮಧಕಸ ದನ್ಸ,ಡಿ.ಎಲ್ 08172-268387 

4 ಚನಲ್ಕರಕ ಶರೋ ಚಂದರಹನಸ 08172-268387 

5 ಬರಳಚಕುಗನರರಕ ಖ್ನಲಿ ಹಕರ್ು 08172-268387 

6 ದಿವತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ಪುಟುರನಜಕ 08172-268387 

7 ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ಸತಿೋಶ್ಬನಬಕ ಕೆ.ಆರ್. 08172-268387 

8 ಸಹನಯಕ ಸನಂಖಯಕ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋ ಪ ಣೆೋಾಶ 08172-268387 

9 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಶರೋ ಮಂಜಕರ್ನಥ ಸ್.ಕೆ 08172-268387 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋಮತಿ ಅಶವನಿ, ಬಿ.ಕೆ 08172-268387 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ೦4 ಹಕರ್ುಗಳಕ ಖ್ನಲಿ 08172-268387 

12 ಕೆೋಂದರ ಸನಥನಿಕ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ಹಚ್. ರನಘವೆೋಂದರ 08172-268387 

13 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ(ರನ.ತ ೋ.ಮ) 

ಶರೋ ಸಂತ ೋಷ್, ಸ್ 
08172-268387 

14 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ(ತನ.ಸ) 

ಶರೋ ಯತಿೋಶ್ ಎಸ್.ಎಂ 
08172-268387 

15 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಶರೋ ಯೋಗೆೋಶ್.ಹಚ್.ಆರ್. 9448999223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 B (X)  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿಪ೦) ಹನಸನ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ  

ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಮನಚಿಾ -2020 ರ ವೆೋತ್ನದ ವಿವರ. 

 

ಕರ.ಸ೦ . ಹಕರ್ು  ಹಸರಕ  ವೆೋತ್ನ (ರ ಗಳಲಿಾ) 

1 ಸ್ಥೋವಕರಕ ಶರೋ. ಜಯಣಿ, ಎಸ್.ಎಸ್ 23854.00 

2 ಸ್ಥೋವಕರಕ ಖ್ನಲಿ ಹಕರ್ು - 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ಮಧಕಸ ದನ್ಸ,ಡಿ.ಎಲ್ 30967.00 

4 ವನಹನ ಚನಲ್ಕರಕ ಚಂದರಹನಸ 28424.00 

5 ಬರಳಚಕುಗನರರಕ ಖ್ನಲಿ ಹಕರ್ು - 

6 ದಿವತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ಪುಟುರನಜಕ 28103.00 

7 ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ಸತಿೋಶ್ಬನಬಕ ಕೆ.ಆರ್. 39226.00 

8 ಸಹನಯಕ ಸನಂಖಯಕ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋ ಪ ಣೆೋಾಶ 46529.00 

9 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಶರೋ ಸ್.ಕೆ. ಮಂಜಕರ್ನಥ್ 51597.00 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಅಶವನಿ, ಬಿ.ಕೆ 54020.00 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 04 ಹಕರ್ುಗಳಕ ಖ್ನಲಿ - 

12 ಕೆೋಂದರ ಸನಥನಿಕ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ಹಚ್. ರನಘವೆೋಂದರ 67734.00 

13 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ(ರನ.ತ ೋ.ಮ) 
ಶರೋ ಸಂತ ೋಷ್, ಸ್ 69463.00 

14 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ(ತನ.ಸ) 
ಶರೋ ಯತಿೋಶ್ ಎಸ್.ಎಂ 67734.00 

15 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಶರೋ ಯೋಗೆೋಶ್.ಹಚ್.ಆರ್ 93254.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 B (XI)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21. 
 

2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ  ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ, ರನಜಯ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ನಾವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳ 31.03.2021 ರ ಮನಹಯ ಅಂತ್ಯಕೆು  

ಪರಗತಿ ವಿವರ 

ಕರ.

ಸಂ 

ರ್ನಯಾಕರಮಗಳ  ವಿವರ 

 ವನರ್ಷಾಕ 

ಗಕರಿ 

ಸಂಚಿತ್  

ಗಕರಿ 

ಬಿಡಕಗಡ್ಡ  ಸನಧನ 

I  ಕೆೋಂದರ ನರವಿನ ಯೋಜನಗಳಕ 
    

1 S-02 ಸನಮಥಯಾವುಳಿ ರನಜಯಗಳಲಿಾ ಎಣೆಿತನಳೆ ವಯವಸನಯ 

(2401-00-108-2-18) 

49.06 49.06 32.35 32.35 

2 S-03 ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಕೃರ್ಷ ಸ್ಂಚನಯಿ ಯೋಜನ  

(ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ) (2401-00-108-2-30) 

2669.82 2447.30 2045.89 2045.56 

3 S-04ಉತನಪದರ್ನ ಸಕಧನರಣನ ರ್ನಯಾ ಯೋಜನಗೆ ತಂಗಿನಲಿಾ 

ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸನಯ. (2401-00-108-2-51)  

369.5457 369.5457 367.5457 367.4839 

4 S-12 ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ಸ       

(2401-00-119-4-06) 

651.46 651.46 611.91 608.99 

5 S-17 ರನರ್ಷರೋಯ ಕೃರ್ಷ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನ  

2401-00-800-1-57  

130.1600 88.62000 82.30100 82.17016 

6 ಕೃರ್ಷ ಯನಂತಿರೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯನನ SMAM 

Mechanization 

50.500 50.500 50.500 50.475 

 ಉಪ  ಮತ್ು 3920.55 3656.49 3190.50 3187.02 

I I  ರನಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳಕ     

1 S-01ನಿರ್ೋಾಶನ ಮತ್ಕು ಆಡಳಿತ್ (2401-00-001-2-01) 24.00 24.00 22.00 21.89 

2 S-02 ಅನಕಸ ಚಿತ್ ಜನತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನ ಮತ್ಕು  

ಬಕಡಕಟಕು ಉಪ ಯೋಜನ ರ್ನಯ್ಕು 2013 ರಡಿ  

ಬಳಕೆಯನಗರ್ ಇರಕವ ಮತ್ು2401-00-001-2-10 

5.00 3.00 3.00 3.00 

3 S-08 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ವಿಸ್ುೋಣಾ ಮತ್ಕು ತ್ರಬೋತಿ HTC 

(RKVY landscaping and indoor sports 

materials etc., 

82.18 82.18 77.16 77.16 

4 S-10 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಅಭಿವೃದಿು 

(2401-00-111-0-08) 

339.992 339.992 339.992 339.992 

5 S-07 ಕೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ಸಸಯವನಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ಕು 

ನಿವಾಹಣೆ (2401-00-119-4-05) 

40.000 40.000 34.000 34.000 

6 S-19 ತ ಟಗನರಿಕೆ ಉದನಯನವನಗಳಕ ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಳಕ   4.000 4.000 4.000 4.000 

7 S-14 ಇಲ್ನಖ್ನ ಪರಯೋಗಶನಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ 

(2401-00-119-5-01) 

0.60 0.60 0.60 0.60 

8 S-11 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ಕು ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನ (2401-00-119-5-02) 

59.6000 59.6000 59.6000 59.580 



9 S-16 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕಟುಡಗಳಕ 

(2401-00-119-6-03) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

10 S-17 ಮಧಕವನ ಮತ್ಕು ಜೆೋನಕ ಸನರ್ನಣೆ ಅಭಿವೃದಿಿ 

(2851-00-200-0-01) 

20.00 20.00 20.00 20.00 

11 S-01 ಕೃರ್ಷ ಭನಗಯ (ತ ೋಟಗನರಿಕೆ)  (2401-00-800-2-48) 0.000 0.000 0.000 0.000 

12 ತ್ರರ್ನರಿ ಬಿೋಜಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತ್ರಣೆ  0.000 0.000 0.000 0.000 

 ಉಪ  ಮತ್ು 575.37 573.37 560.35 560.22 

III ಜಿಲ್ನಾ ವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳಕ 
    

1 D-01  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 

(2435-00-101-0-28) 

10.00 10.00 10.00 9.96720 

2 D-02 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕಟುಡಗಳಕ (2435-00-101-0-32) 25.70 25.70 0.00 0.00 

3 D-03 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 

 (2435-00-101-0-35)  

20.00 8.00 20.00 19.99 

4 D-04 ತಂಗಕ ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ಕು ನಸಾರಿ ನಿವಾಹಣೆಗನಗಿ 

ಯೋಜನ (2435-00-101-0-36) 

6.00 5.60 6.00 5.96 

5 D-05 ಪರಚನರ ಮತ್ಕು ಸನಹಿತ್ಯ  (2435-00-101-0-38)    12.00 12.00 12.00 12.00 

6  D-06 ಶೋಥಲ್ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸಹನಯಧನ ಯೋಜನ (2435-

00-101-0-39 )     

4.71 4.71 4.71 4.71 

7 D-07 ಜೆೋನಕ ಸನರ್ನಣ್ಣಕೆ (2851-00-107-0-33) 4.95 4.95 4.95 4.94 

8 D-08  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ  (2435-00-101-0-64)    2.00 2.00 0.42 0.36 

 ಉಪ  ಮತ್ು 85.36 72.96 58.08 57.920 

 ಒಟಕು ಮತ್ು (I+II+III) 4581.28 4302.82 3808.931 3805.16 

 

 

4 B (XII) ಸಹನಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡ್ಡಸಕವ ಯೋಜನಗಳಕ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ 

ವಿವರ ಮತ್ಕು ಮಂಜ ರನದ ಹಣ. 

 

ಇದನಕನ ತನಲ್ ಕಕ ಮಟುದ ಕಛೋರಿಗಳಲಿಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

 
 

4 B (XIII) ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅಥರೆೈಜೆೋಷನ್ಸ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪರವನನಗಿ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮತ್ಕು 

ಕಡಿಮ ದರದಲಿಾ ಸವಲ್ತ್ಕುಗಳನಕನ ಪಡ್ಡಯಲ್ನದ ರೆಸ್ಪ್ತಯ್ಕಂಟ್ೆಳ ವಿವರಗಳಕ. 

 

ಇದನಕನ ತನಲ್ ಕಕ ಮಟುದ ಕಛೋರಿಗಳಲಿಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

 

 
 



4 B (XIV) ಕಕಗಿೆಸಲ್ನದ ಎಲ್ಲರ್ನುçನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲಿಾ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ ರ್ ರಕಕವಂತ 

ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ. 

 

2020-21 ನೋ ಸನಲ್ನ ಮನಚ್ಾ ಮನಹಯ ಅಂತ್ಯದ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗಳ ಪರಗತಿ ವರದಿ. 

 

 

4 B (XV) ಮನಹಿತಿ ಪಡ್ಡಯಲ್ಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಅವರ್ನಶ ವಿಚನರಗಳಕ ಗರಂಥನಲ್ಯ 

ಅಥವನ ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕನ ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರೆದಿದನುರೆ? 
 

ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಸ್ಬಿಂದಿಗಳಿಗೆ ಗರಂಥನಲ್ಯ ಮತ್ಕು ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳ ಸೌಲ್ಭಯ ಕಲಿಪಸ್ಕೆ ಳಿಲ್ನಗಿರ್. 

 

 

4 B (XVI) ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹಸರಕ, ಪದರ್ನಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳಕ 
 

ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಶರೋ  ಸ್.ಕೆ. ಮಂಜಕರ್ನಥ್. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ, 

(ಜಿ.ಪಂ), ಹನಸನ. 

ದ ರವನಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯಯ 268387 

 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ  ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಶರೋ  ಹಚ್. ರನಘವೆೋಂದರ  

ಕೆೋಂದರ ಸನಥನಿಕ ಸಹನಯಕರಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ, 

(ಜಿ.ಪಂ), ಹನಸನ. 

ದ ರವನಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯಯ 268387 

 

ಮೋಲ್ಮನವಿ  ಪನರಧಿರ್ನರ 

ಶರೋ  ಹಚ್.ಆರ್.ಯೋಗೆೋಶ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

(ಜಿ.ಪಂ), ಹನಸನ. 

ದ ರವನಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯಯ 268387 


