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                                    ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ  

                             ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯಿತ್, ಹನಸನ ತನಲ್ ಾಕು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005  

ಪರಕರಣ 4(1) (ಬಿ) ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪರಕಟಿಸಲ್ನದ 
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ಸಂ: ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂಹನ/ಸತ ೋನಿ/ /2020-21                  ದಿರ್ನಂಕ: 20-04-2021 

“ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ” 

2020-21 

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

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

  ಕತ್ಾವಯಗಳು. 

ಸನಮನನಯ ಮನಹಿತಿ 

      ರನಜಧನನಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಹನಸನ ರವರ ಕಛೋರಿಗೆ ಇರುವ 

ದ ರ:200 ಕಿ.ಮೋ. ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯದ  ಆಗೆನೋಯ  ಭನಗದಲ್ಲಾರುವ  ಹನಸನ ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾನ  ತನಲ್ ಾಕು 

ಆದ  ಹನಸನ ತನಲ್ ಾಕಿನ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ವಿಸ್ುೋಣಾ 91818 ಹೆಕೆಟೋರುಗಳನಗಿದುು, ಸನಲ್ಗನಮೆ, ದುದು, 

ಶನಂತಿಗನರಮ, ಕಸಬನ ಮತ್ುು ಕಟ್ನಟಯ ಸೋರಿದಂತ ಒಟುಟ 5 ಹೆ ೋಬಳಿಗಳು ಇವೆ. ಹನಸನ ತನಲ್ ಾಕಿನಲ್ಲಾ 

ಭನರತಿೋಯ ಬನಹನಯರ್ನಶ ಸಂಸೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸೆಯನದ MCF ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುರುತ್ುರ್. ಹೆೋಮನವತಿ 

ಮತ್ುು ಯಗಚಿ ನದಿಗಳು ತನಲ್ ಾಕಿನ ರೈತ್ರ ಜಿೋವರ್ನಡಿಯನಗಿವೆ.  

 

2019-20ನೋ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಹನಸನ ತನಲ್ ಾಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ 14892.00ಹೆಕೆಟೋರ್ 

ಇರುತ್ುರ್. ಪರಮುಖ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳನದ ಮನವು-250.51 ಹೆಕೆಟೋರ್, ಬನಳೆ-187.83 ಹೆಕೆಟೋರ್, ಸಪ ೋಟ-

29.76 ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರರ್ೋಶಗಳಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯಲ್ನಗುತಿುರ್. ತ್ರರ್ನರಿ ಬೆಳೆಗಳನದ ಆಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ-3769.42ಹೆಕೆಟೋರ್, 

ಟ ಮೆಟ -70.29ಹೆಕೆಟೋರ್, ಹುರುಳಿರ್ನಯಿ-70.66ಹೆಕೆಟೋರ್, ಮೆಣಸ್ನರ್ನಯಿ-102.60ಹೆಕೆಟೋರ್, 

ಕುಂಬಳರ್ನಯಿ-150.67ಹೆಕೆಟೋರ್, ಚಳಿಗನಲ್ದ ಬೆಳೆಗಳು (ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು-125.40ಹೆಕೆಟೋರ್, ಪರರ್ೋಶಗಳಲ್ಲಾ 

ಬೆಳೆಯಲ್ನಗುತಿುರ್.) ಸನಂಬನರು ಬೆಳೆಗಳನದ ಶುಂಠಿ-1257.95ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರರ್ೋಶದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯಲ್ನಗುತಿುರ್. 

ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳನದ ತಂಗು-7701.20ಹೆಕೆಟೋರ್, ಅಡಿಕೆ-812.80ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರರ್ೋಶಗಳಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯಲ್ನಗುತಿುರ್. 

ಹ ವಿನ ಬೆಳೆಗಳು-86.43ಹೆಕೆಟೋರ್ ಪರರ್ೋಶಗಳಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯಲ್ನಗುತಿುರ್. 
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2.  ಹೆ ೋಬಳಿವನರು ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ುು ಗನರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯ ವಿವರ 

ಹೆ ೋಬಳಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಗನರಮಗಳು 

ಕಸಬನ 10 79 

ಕಟ್ನಟಯ 7 79 

ಶನಂತಿಗನರಮ 8 83 

ದುದು 10 98 

ಸನಲ್ಗನಮೆ 6 82 

ಒಟುಟ 41 421 

 

3. ತನಲ್ ಾಕುವನರು ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ಮನಹಿತಿ: 

 

ಬೆಳೆವನರು ಪರರ್ೋಶ ಮತ್ುು ಉತ್ಪನನಗಳ ವಿವರ 

ಬೆಳೆವನರು  ಪರರ್ೋಶ (ಹೆಕೆಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಾ) 2019-20. 

 
 

ಕರ,.ಸಂ. ವಿವರ 2019-20 

1 ಹಣುಿಗಳು 494.38 

2 ತ್ರರ್ನರಿಗಳು 4484.47 

3 ಸನಂಬನರು ಬೆಳೆಗಳು 1305.82 

4 ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು 8521.50 

5 ಹ ವಿನ ಬೆಳೆಗಳು 86.40 

ಒಟುಟ 14892.57 
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ಬೆಳೆವನರು ಉತ್ಪನನ (ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಾ) 2019-20 

ಕರ,.ಸಂ. ವಿವರ 2019-20 

1 ಹಣುಿಗಳು 6414.30 

2 ತ್ರರ್ನರಿಗಳು 86301.30 

3 ಸನಂಬನರು ಬೆಳೆಗಳು 21371.20 

3 ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು 16418.00 

4 ಹ ವಿನ ಬೆಳೆಗಳು 1425.72 

               ಒಟುಟ 131930.52 
 

  

4. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು,ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ,ಹನಸನ   

     ಜಿಲ್ಲಾ ರವರ   ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಸಂಘಟನಯ ಪಟಿಟ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

 

     

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು   (1)              ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು                 

   

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನಗಳು (6)                                           ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು     

                                                                                                                              

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು (2)                                            ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು                                                                                                                                                                   

             

5.  ಹನಸನ ತನಲ್ ಾಕಿನಲ್ಲಾ ಒಟುಟ 5 ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿದುು, ಅವುಗಳಲ್ಲಾ   ಸನಲ್ಗನಮೆ,  ದುದು , ಶನಂತಿಗನರಮ 

ಮತ್ುು ಕಟ್ನಟಯ ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಾ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುತಿುದುು,  ಕಸಬನ 

ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರದ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಹುರ್ು ಖನಲ್ಲ ಇರುತ್ುರ್. 

   ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಈ ಕಛೋರಿಯ ಮುಖಯಸೆರನಗಿರುತನುರ. ಒಬಬರು 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕು (ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು) ಹನಗ  6 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 
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ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು, 2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಒಬಬರು ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಒಬಬರು   ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು  

ಹನಗ  ಒಬಬರು ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರ ಹುರ್ು ಇರುತ್ುರ್. 

 

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

ಇರುತ್ುವೆ.  

 

ಸನಮನನಯ ರ್ನಯಾಗಳು: 

 ತನಲ್ ಾಕು ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯನಗಿದುು, ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು 

ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ನಯಾಗಳನುನ ಅನುಷ್ನಟನಗೆ ಳಿಸುವುದು.  

 ತನಲ್ ಾಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗನರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತ್ಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನುನ ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸುವುದು.  

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನುಷ್ನಟನಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗುತಿುರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನುನ ಹೆ ೋಬಳಿವನರು 

ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಿ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಅನುಷ್ನಟನಗೆ ಳಿಸುವುದು.   

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ುು ನಸಾರಿಗಳ ಸವಾತ ೋಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲ್ು ಅವಶಯವಿರುವ ಮನಗಾದಶಾನ 

ನಿೋಡುವುದು.  

 ಯೋಜನ /ಯೋಜನೋತ್ರ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಪರರ್ನರ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಹನಗ       

   ಅದರಂತ ರ್ನಯಾನ ಮೋಖರನಗುವುದು.  

 ತನಲ್ ಾಕು ಮಟಟದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನುಷ್ನಟನ ಮತ್ುು ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲ್ನ ಮನಡಿ ತನಲ್ ಾಕಿನ 

ಪರಗತಿ ವರದಿಯನುನ ತ್ಯನರಿಸ್ ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟಕೆು ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.  

 ತನಲ್ ಾಕು ಮಟಟದ ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲ್ರ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಭನಗವಹಿಸುವುದು.  

 ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಗಿರುವ ಹನನಿಯ ಅಂದನಜನುನ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ 

ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹನಯಧನಕೆು ಕಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಶಪನರಸುು ಮನಡುವುದು. 

 ರೈತ್ರ ತನಕುಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ ವಿವಿಧ ಸಲ್ಹೆ ಸ ಚನಗಳನುನ 

ನಿೋಡುವುದು. 

ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ತ್ರಬೆೋತಿ: 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನುಷ್ನಟನಗೆ ಳಿಸುತಿುರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ರಿಗೆ ಹನಗ   

     ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆೋಸನಯ, ನಿವಾಹಣೆ, ಕೆ ಯುಾ, ಸಂಸುರಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸನವಯವ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನು ಕೃಷಿ ಮುಂತನದ ಅವಶಯಕ ಹೆ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನುನ ರೈತ್ರಿಗೆ  

    ತ್ರಬೆೋತಿ, ವಿಚನರ ಸಂಕಿರಣ, ರ್ನಯನಾಗನರ ಮುಂತನದವುಗಳನುನ ಏಪಾಡಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ನಟನಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗುತಿುರುವ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮನಹಿತಿಯನುನ ಪತಿರಕೆ,  

     ಆರ್ನಶವನಣ್ಣ, ದ ರದಶಾನ ಮುಂತನದ ಸಮ ಹ ಮನಧಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ುಪುವಂತ ಮನಡುವುದು. 
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5.ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ ಕೆೋಂದರ, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯ ಮುಂತನದ ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ ಸಂಶ ೋಧರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹೆ ಸ  

    ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನುನ ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತ್ಲ್ುಪಿಸುವಂತ ಮನಡುವುದು. 

6. ರೈತ್ರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೈತ್ರಿಗೆ, ರೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

7.ರೈತ್ರನುನ ರನಜಯ ಮತ್ುು ಹೆ ರ ರನಜಯಗಳ ಉತ್ುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋದರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವನಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡು  

    ರೈತ್ರ ಜ್ಞನನ ವಧಾನಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

 

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ:- 

1.ತನಲ್ ಾಕಿನ ವನತನವರಣಕೆು ಸ ಕುವನದ ತ್ಳಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅವುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

2.ಆಯನ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವನದ ಬೆಳೆಗಳನುನ ಮತ್ುು ತ್ಳಿಗಳನುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳಿಂದ 

ಪರರ್ೋಶ  ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

3.ಹಣುಿ, ತ್ರರ್ನರಿ, ಹ ವಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಂಬನರು ಬೆಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಸುಗಂಧದರವಯ ಬೆಳೆಗ  

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯವನದ ಪರಿಸರವನುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಾನ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ  

    ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

4.ಹೆ ಸ ಬೆಳೆಗಳು, ತ್ಳಿಗಳನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. 

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

 

ನಿೋರಿನ ಮ ಲ್ಗಳ ನಿಮನಾಣ 

1.ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕತಯಿರುವ ಪರಮನಣದಲ್ಲಾ ನಿೋರನವರಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ು ಬೆೋರ್ನದ     

    ಸಮುದನಯ ಕೆರಗಳನುನ ನಿಮಾಸಲ್ು ರೈತ್ರನುನ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2.ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಪದುತಿಯಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸನರ್ನಗುವ ಪರಮನಣದ ನಿೋರನುನ ಸಂಗರಹಿಸ್ಟುಟಕೆ ಳುಲ್ು ಅವಶಯಕತಗೆ ತ್ಕುಂತ  

    ಸಮುದನಯ ಕೆರಗಳನುನ ನಿಮಾಸಲ್ು ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೆೋಸನಯ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಿರುವ ಹಸ್ರುಮನಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ರೈತ್ರನುನ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ಶೋಡ್ ನಟ್ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಬೆಳೆಗಳನುನ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೆೋಸನಯದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯಲ್ು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

 

ಸಮಗರ ಪ ೋಷರ್ನಂಶ ಹನಗ  ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ಡ ನಿವಾಹಣೆ 

1.ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಪ ೋಷರ್ನಂಶಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಲ್ು ಬೆೋರ್ನದ ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರಗಳನುನ  

     ರಿಯನಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಾ ರೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವೆೈವಸೆ ಮನಡುವುದು. 

2. ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸನರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅವಶಯವನದ ಸುಣಿ / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲ್ು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹಸ್ರಲ್ಲ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವನುನ ರೈತ್ರಿಗೆ ಮನದಟುಟ ಮನಡಿ ಬಳಕೆಯನುನ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 



 - 8 - 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದುತಿಯಲ್ಲಾ ರ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದುತಿಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

5. ಬೆ ೋಡ್ಡ ೋಾ ಮಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟರ್ನಶಕಗಳು, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲ್ಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

6. ಸನವಾಜನಿಕ ವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ರ ೋಗ ಮುನ ುಚರ್ನ ಘಟಕಗಳನುನ ಸನೆಪಿಸ್ ಮುಂರ್ ಬರಬಹುದನದ ರ ೋಗಗಳ ಯನ  

     ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನುನ ರೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 

7. ಸಸಯ ಆರ ೋಗಯ ಚಿಕಿತನುಲ್ಯವನುನ ಸನೆಪಿಸ್ ರೈತ್ರಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನುನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

ರ್ಜೋನು ಕೃಷಿ  

1.ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನು ಸನಕಣೆಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2.ರ್ಜೋನು ಸನಕಣ್ಣಕೆ ಸ ಸೈಟಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಏಪಾಡಿಸುವುದು. 

3.ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾನ ಪರನಗಸಪಶಾ ಹೆಚಚಳದಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನು ಹುಳಗಳ ಪನತ್ರದ ಬಗೆೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ಅರಿವು  

   ಮ ಡಿಸುವುದು. 

 

 

ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ  

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನದ ಹಣುಿ, ತ್ರರ್ನರಿ, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳು ಮತ್ುು ಸುಗಂಧ ದರವಯ 

ಬೆಳೆಗಳ ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶಯಕತಗೆ ತ್ಕುಂತ ಪನಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

3. ಶೋತ್ಲ್ ಗೃಹ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪನರಥಮಕ ಸಂಸುರಣನ ಘಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹ ನಿೋಡುವುದು. 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮನರುಕಟಟ ಅಭಿವೃದಿಿ 

1. ಮನರುಕಟಟಯಲ್ಲಾ ನಿರತ್ರನದ ಸಂಸೆಗಳನದ ಹನಪ್ರ್ನಮ್ಸು, ಜಿಲ್ನಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗನರರ ಸಂಘಗಳು,  

    ಎಪಿಎಂಸ್ ಹನಗ  ಸರ್ನಾರೋತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸೆಗಳಿಗೆ ಸಗಟು ಮನರುಕಟಟ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

2. ಗನರಮೋಣ ಮನರುಕಟಟ, ರೈತ್ ಸಂತ, ನೋರ ಮನರುಕಟಟ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

 

ಇತ್ರ ರ್ನಯಾಗಳು :  

1. ಜಿಲ್ಲಾಯ ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿಗಳು, ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಮುಖಯ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು, ಮನನಯ  

    ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರು, ಮತಿುತ್ರ ಮೆೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ವಿಶೋಷ ಕೆಲ್ಸಗಳನುನ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

2.  ಜನಸಪಂದರ್ನ ಸಭೆ , ಸನಮನನಯಸಭೆ ಮುಂತನದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹನಜರನಗುವುದು. 

3.  ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಮುಂತನದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೆೋರಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

4. ಇನಿನತ್ರ ರ್ನಲ್ರ್ನಲ್ಕೆು ಸ ಚಿಸಲ್ನಗುವ ವಿಶೋಷ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 
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4 (B) (II) ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮತ್ುು ಕತ್ಾವಯಗಳು 

(POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES) 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಸಹನಯಕರು  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಹನಗ  ಅಭಿವೃಧಿು (ಡ್ಡವಲ್ಪ್ಮೆಂಟ್ ವಕ್ಾ) ಕೆಲ್ಸಗಳ 

ಮೆೋಲ್ಲವಚನರಕರನಗಿರುತನುರ. ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ನಾದರ, ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸನಗುವಳಿ, ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 

ಸಸ ಯೋತನಪದನಯ ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿ ಸನಧಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ 

ಜವನಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳನುನ ಸವಚೆವನಗಿಟುಟಕೆ ಂಡು ಜನ ಜನನುವನರುಗಳು, 

ಬೆಂಕಿಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇವರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರುತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಾನ ಅಭಿವೃಧಿು ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ 

ಅವಶಯಕವನಗಿರುವ ದನಸನುನು ಸನಮನಗಿರಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ತ್ರುವುದು.  ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ನಿೋರಿನ ಸರ್ನಲ್ಕೆು 

ನಿವಾಹಣೆ, ಲ್ಲೋಬರ್ ಪ ೋರ್ರ್ನಸ್ಟ ಹನಗ  ಕ್ಷೋತ್ರದ ಆದನಯವನುನ ಸರ್ನಾರಕೆು ಜಮನ ಮನಡಲ್ು ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು ಇವರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರುತ್ುರ್. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು (ಅಭಿವೃಧಿು) ರೈತ್ 

ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳ ತನಕುಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನ, ಸರ್ನಾರದ ನಿೋತಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು, 

ಸವಲ್ತ್ುುಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಕ್ಷೋತ ರೋತ್ುವದ ಜವನಬನುರಿ, ಕಿರಮರ್ನಶಕ ವಿತ್ರಣೆ, ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ 

ನಿೋಡುವುದು ಇವರ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್.   

ದಿವತಿೋಯ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು  

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನುನ ರಚಿಸ್, ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ 

ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು ನ ಂದಣ್ಣ,ರವನನ,ಸನಟಂಪ್ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಪರಥಮ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು   

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನುನ ರಚಿಸ್, ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ 

ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು.ನಗದುಪುಸುಕ ನಿವಾಹಣೆ,ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ುಾ ತ್ಯನರಿಸ್ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು 

ಹನಗ  ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  

ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರು ಮಂಡಿಸ್ದ ಕಡತ್, ಬಿಲ್ುಾಗಳು, ನಗದು ಪುಸುಕ, ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ುಾ ಹನಗು ಎಲ್ನಾ 

ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ವಿಷಯಗಳನುನ ನಿಯಮನನುಸನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ ಬಟವನಡ್ಡ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಲ್ು ಕರಮ 

ವಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕರ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ ರೈತ್  

ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ  

ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿರುತನುರ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಟ ವಿಸ್ುೋಣಾ, 

ಬೆಳೆಯುತಿುರುವ ಬೆಳೆ ಹನಗ  ಅದರ ಮನರುಕಟಟ ಬಗೆೆ ಪ ಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇಡಬೆೋಕು. ಹನಗ  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗಳ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ  ಅನುಷ್ನಾರ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿರುತನುರ. 

ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ನಾ ರಿೋತಿ ತನಂತ್ರಕ ಸಲ್ಹೆ ನಿೋಡುವುದು, ತನಕುಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನ ಮನಡುವುದು 
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ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ತನಂತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರು) 

ಎಲ್ನಾ ಸನಮನನಯ ಮನಹಿತಿಯನುನ ತನಲ್ ಾಕು ಮಟಟದಲ್ಲಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗಳ 

ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಮನಗಾಸ ಚಿ ಪರರ್ನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು, ಮೆೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ 

ಕೆಲ್ಸಗಳನುನನಿವಾಹಿಸುವುದು ಹನಗ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹನಜರನಗುವುದು, ಬೆಳೆಹನನಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹನಗ  ಬೆಳೆ 

ಕಟ್ನವು ಪರಯೋಗ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ುು 

ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಆಧುನಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ/ಆವಿಷ್ನುರ ಮತ್ುು ಕಿೋಟ ರ ೋಗ 

ಬನರ್ಗಳ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ/ಪರವನಸ/ ತನಂತಿರಕ ಪರಕಟಣೆ ಆರ ೋಜಿಸ್ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಎಫ್.ಪಿ.ಒ 

ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಪರಗತಿ ಕೆ ೋಢೋಕರಣ 

ಮನಡುವುದು 

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಬಟವನಡ್ಡ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುು ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಹನಗು ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳನುನ ಪರಿಶಲ್ನ 

ಹನಗು ವಿತ್ರಣೆ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

 

 

 

 (B) III ನಿಣಾಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂತ್ಹ ಪರಸನುವನಗಳಲ್ಲಾ ಪನಲ್ಲಸಬೆೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೆೋಲ್ಲವಚನರಣೆ ಚನನಲ್ಗಳು 

ಮತ್ುು ಅರ್ೌಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ ರಂತ  

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS 

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABILITY 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಉನನತ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ವಹಿಸ್ಕೆ ಡಲ್ನದ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವನ ಅಭಿವೃಧಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 

ಕೆಲ್ಸಗಳನುನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಜವನಬನುರರನಗಿರುತನುರ.  ಯನವುರ್ೋ ನಿಣನಾಯಕೆು 

ಅವರ್ನಶವಿರುವುದಿಲ್ಾ. 

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನುನ ರಚಿಸ್, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು ನ ಂದಣ್ಣ,ರವನನ,ಸನಟಂಪ್ವಹಿ 

ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರು ಪರಥಮ ದರ್ಜಾಸಹನಯಕರು ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನುನ ರಚಿಸ್, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ 

ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು.ನಗದು ಪುಸುಕ 

ನಿವಾಹಣೆ, ನ ಂದಣ್ಣ, ರವನನ, ಸನಟಂಪ್ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ುಾ ತ್ಯನರಿಸ್ 

ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಹನಗ  ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 



 - 11 - 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರು ಮಂಡಿಸ್ದ ಕಡತ್, ಬಿಲ್ುಾಗಳು, ನಗದು ಪುಸುಕ, ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ುಾ ಹನಗು 

ಎಲ್ನಾ ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ವಿಷಯಗಳನುನ ನಿಯಮನನುಸನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ ಬಟವನಡ್ಡ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸಲ್ು ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ, ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ 

ಕೆೋಂದರ 

ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿರುತನುರ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಟ 

ವಿಸ್ುೋಣಾ, ಬೆಳೆಯುತಿುರುವ ಬೆಳೆ ಹನಗ  ಅದರ ಮನರುಕಟಟ ಬಗೆೆ ಪ ಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇಡಬೆೋಕು. 

ಹನಗ  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗಳ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ  

ಅನುಷ್ನಾರ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿರುತನುರ. ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ನಾ ರಿೋತಿ ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹೆ ನಿೋಡುವುದು, ತನಕುಗಳ 

ಪರಿಶೋಲ್ನ ಮನಡುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ತನಂತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರು) 

ಎಲ್ನಾ ಸನಮನನಯ ಮನಹಿತಿಯನುನ ತನಲ್ ಾಕು ಮಟಟದಲ್ಲಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಎಲ್ನಾ 

ಯೋಜನಗಳ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಮನಗಾಸ ಚಿ ಪರರ್ನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು, ಮೆೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು 

ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನುನನಿವಾಹಿಸುವುದು ಹನಗ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹನಜರನಗುವುದು, ಬೆಳೆಹನನಿ, ಬೆಳೆ 

ವಿಮೆ ಹನಗ  ಬೆಳೆ ಕಟ್ನವು ಪರಯೋಗ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ುು ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಆಧುನಿಕ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ/ಆವಿಷ್ನುರ ಮತ್ುು ಕಿೋಟ ರ ೋಗ ಬನರ್ಗಳ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ/ಪರವನಸ/ ತನಂತಿರಕ ಪರಕಟಣೆ 

ಆರ ೋಜಿಸ್ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಎಫ್.ಪಿ.ಒ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಪರಗತಿ ಕೆ ೋಢೋಕರಣ ಮನಡುವುದು 

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಬಟವನಡ್ಡ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುು ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಹನಗು ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳನುನ 

ಪರಿಶಲ್ನ ಹನಗು ವಿತ್ರಣೆ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

 

4 (B) IV ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನುನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ನದ ವಿಧನನಗಳು ಕಟುಟಪನಡುಗಳು (Norms) 

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

 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ 

ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರ/ಅಭಿವೃಧಿುಯ ದನಸನುನು ನಿವಾಹಣನ ಲ್ಲಕುವನುನ ಕರಮಬಧುವನಗಿಟುಟಕೆ ಂಡು 

ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿಗೆ ಅವರ್ನಶ ಮನಡಿಕೆ ಡುವುದು. 

ವಿಷಯ ನಿವನಾಕರು/ ಪರಥಮದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು 

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನುನ ರಚಿಸ್, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು.ನಗದು ಪುಸುಕ ನಿವಾಹಣೆ, 

ನ ಂದಣ್ಣ, ರವನನ,ಸನಟಂಪ್ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ,ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ುಾ ತ್ಯನರಿಸ್ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಹನಗ  

ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರು ಮಂಡಿಸ್ದ ಕಡತ್, ಬಿಲ್ುಾಗಳು, ನಗದು ಪುಸುಕ, ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ುಾ ಹನಗು 

ಎಲ್ನಾ ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ವಿಷಯಗಳನುನ ನಿಯಮನನುಸನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ ಬಟವನಡ್ಡ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸಲ್ು ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ, ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿರುತನುರ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಟ 
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ರೈತ್  ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ ವಿಸ್ುೋಣಾ, ಬೆಳೆಯುತಿುರುವ ಬೆಳೆ ಹನಗ  ಅದರ ಮನರುಕಟಟ ಬಗೆೆ ಪ ಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇಡಬೆೋಕು. 

ಹನಗ  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗಳ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ  

ಅನುಷ್ನಾರ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿರುತನುರ. ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ನಾ ರಿೋತಿ ತನಂತ್ರಕ ಸಲ್ಹೆ ನಿೋಡುವುದು, ತನಕುಗಳ 

ಪರಿಶೋಲ್ನ ಮನಡುವುದು 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ತನಂತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರು) 

ಎಲ್ನಾ ಸನಮನನಯ ಮನಹಿತಿಯನುನ ತನಲ್ ಾಕು ಮಟಟದಲ್ಲಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಎಲ್ನಾ 

ಯೋಜನಗಳ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಮನಗಾಸ ಚಿ ಪರರ್ನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು, ಮೆೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು 

ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನುನನಿವಾಹಿಸುವುದು ಹನಗ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹನಜರನಗುವುದು, ಬೆಳೆಹನನಿ, ಬೆಳೆ 

ವಿಮೆ ಹನಗ  ಬೆಳೆ ಕಟ್ನವು ಪರಯೋಗ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ುು ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಆಧುನಿಕ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ/ಆವಿಷ್ನುರ ಮತ್ುು ಕಿೋಟ ರ ೋಗ ಬನರ್ಗಳ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ/ಪರವನಸ/ ತನಂತಿರಕ 

ಪರಕಟಣೆ ಆರ ೋಜಿಸ್ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಎಫ್.ಪಿ.ಒ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಪರಗತಿ ಕೆ ೋಢೋಕರಣ ಮನಡುವುದು 

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಬಟವನಡ್ಡ ಅಧಿರ್ನರಿಯವರಿಗೆ ಪರಗತಿ ಸನಧಿಸಲ್ು ಸಹನಯಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಕೆಲ್ಸ 

ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

 

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

ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಾಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ ಸ ಚನಗಳು/ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು/ ದನಖಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು 

ನಿಬಂದನಗಳು. 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಿಯಮಗಳು 

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

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತ 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ 

5. ವೃಂದ ಮತ್ುು ನೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳು 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ 

7. ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನನ ಸಂಹಿತ 

8. ಸನದಿಲ್ನವರು ವೆಚಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ 
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9. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಡತ ನಿಯಮ 

10. ಕರ್ನಾಟಕ ಪನರದಶಾಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999  

11. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ-1993 

12. ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ-2005  

13. ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

15. ರನಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

16. ರನಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

17. ರನಷಿರೋಯ ಗನರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖನತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ   

18. ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಹೆ ರಡಿಸ್ದ ಡ್ಡಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪನವಸ್ಾ ಮತ್ುು ವಿಶೋಷ ಡ್ಡಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ 

ಪನವಸ್ಾ 

19. ಸರರ್ನರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳು (ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) 

20. ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಹೆ ರಡಿಸಲ್ನದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳು ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು 

4B (VI) ಕಡತ್ ಶೋಷಿಾಕೆ  

 

ಕರ.ಸ0. ಕಡತ್ದ ಶನಖ್ಯ ದನಖಲ್ನತಿಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ 

1.  
ಸ್ಬಬಂಧಿ EST ತ ಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಸ್ಬಬಂಧಿ ಮತ್ುು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಶಸುು, ನಡತ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು 

2.  
ಲ್ಲಕು ಶನಖ್ಯ 

Accounts 
ಲ್ಲಕು ಪತ್ರ ಹನಗ  ಲ್ಲಕು ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನ ನಗದು 

ವಹಿ ನಿವ9ಹಣೆ ಇತನಯದಿ 

3.  

ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ 

Audit 

ಮಹನಲ್ಲೋಖ ಪನಲ್ಕರ, ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲ್ಯ ಹನಗ  

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೋರಿಗಳ ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ 

ಪರಿಶೋಲ್ನ ಹನಗ  ಅನುಸರಣನ ಉತ್ುರ ನಿವ9ಹಣೆ 

4.  
ತನಂತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರು 

TA 
ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿಶೋಷ 

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತನಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ  
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• ಸನಮನನಯ ಸ್ವೋಕೃತಿ. 

• ನಮ ನ ಗಿIII ರವನನ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ನಮ ನ-ಎ ಮುದನುಮ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸನಟಂಪ್ ರಿಜಿಸಟರ್. 

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

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

• ಕ.ಖ.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ುಾ ಹನಜರುಪಡಿಸುವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಕ.ಆ.ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪರಿವತ್ಾನಯ ಸಲ್ುವನಗಿ ಬಿಲ್ಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್. 

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

• ಆಕಸ್ಮಕ ರಜನ ವಹಿ. 

• ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಿ ವಗಾದವರ ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಾ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳುುವ ರಿಜಿಸಟರ್ ಹಬಬದ ಮುಂಗಡ 

2)  

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

• ಲ್ಲೋಖನ ಸನಮಗಿರ ವಿತ್ರಣನ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ದಿನವಹಿ ದನಸನುನು ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಟರ್. 

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

• ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸನಧಿಲ್ನವರು ಪುಸುಕ 

• ತನಲ್ ಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರನತಿ ನಿೋಡುವ ವಹಿ. 

• ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುನ ಮೆೋಲ್ುಸಹಿ ಮನಡುವ ವಹಿ. 

• ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ರ್ನರವನರದಿಂದ ಬಂದ ಅನುದನನವನುನ ತನಲ್ ರ್ನವನರು ಬಿಡುಗಡ್ಡ ಮನಡುವ ವಹಿ. 

• ತನಲ್ ಕು ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಯ ಮೆಲ್ ಸಹಿ ವಹಿ. 

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

• ಕ.ಅ.ಸಂ/74 ರಲ್ಲಾ ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ರುವ ನಮ ನ ಸರ್ನಾರದ ಮ್ೋಟ್ನರುವನಹನದ ಲ್ನಗ್ ಪುಸುಕ 

• ಮನಹೆವನರು ಖಚಿಾನ ತ್ಃಖ್ಯುಯ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಿಗಳ ಹನಜರನತಿ ಪಟಿಟ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಸನಮನನಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಡ್ನರ ಮನಡುವ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ವಿದುಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಚದ ವಹಿ. 

• ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಟರ್. 
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• ಎನ್.ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ುಾ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ನಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ. 

• ಸನದಿಲ್ನವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳ ವಿವರ. 

• ರ್ಜರನಕು ಯಂತ್ರದ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಕಂಪ ಯಟರ್ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ನಮ ನ34-ಎ ಪಿೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

• ಬಿ-7 ನಗದು ರಶೋದಿ. 

• ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಿಯರ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಣ ವರದಿ ಪೈಲ್. 

• ಸ್ಬಬಂದಿಗಳ ಸೋವನ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಟರಗಳು. 

• 7-ಎ ದ ರವನಣ್ಣ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಶುದು ಪರತಿ ವಹಿ. 

• ಭನರತ್ ಸರ್ನಾರ ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ನಿಯಮ-2005. 

• ಸರ್ನಾರ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್. 

• ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪೈಲ್. 

• ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್  ನಗದು ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

• ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್.  

• ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಚ್ಛಕ್ ಗಳನುನ ವಿವರಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ರನಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಷನ್  ನಗದು ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

• ರನಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ರನಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಚ್ಛಕ್ ಗಳನುನ ವಿವರಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್. 
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4 B (VII) ಪನಲ್ಸ್ಗಳನುನ ಮನಡುವನಗ ಅಥವನ ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸುವ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಇರುವ 

ಏಪನಾಡುಗಳನುನ ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ವ ಮುಂತನದ ವಿವರಗಳು. 

 

  ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮನಗಾಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 

ಯೋಜನಗಳ ಅನುಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಕರಮ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು. ಸನವಾಜನಿಕ ಕುಂದುಕೆ ರತಗಳನುನ ರ್ನನ ನಿನ 

ಚೌಕಟಿಟನ ಳಗೆ ನಿಧಾರಿಸ್ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

 

4 B (VIII) ಈ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವನ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ ಪಡ್ಡಯುವ ಸಲ್ುವನಗಿ ಎರಡು ಅಥವನ 

ಅದಕಿುಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿರುವ ಸದಸಯರ ಸಮತಿ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಪಟಿಟ ಹನಗ  ಇಂತ್ಹ ಕಮಟಿ ಮತ್ುು ಸಮತಿಗಳು  

ನಡಿಸುವ ಸೋವೆ ಮತ್ುು ನಡವಳಿಗಳನುನ ಸನವಾಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬಹುರ್ೋ? ಅಥವನ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ 

ನಡವಳಿಗಳನುನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯ್ಕೋ? 

 

  ರನಷಿರೋಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ನಾ ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಯ ಮ ಲ್ಕ 

ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಯೋಜನಗಳನುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನುಷ್ನಟನಕೆು ಬೆೋರ್ನದ ಅವಶಯಕ 

ನಿಣಾಯಗಳನುನ ತ್ಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು. ರನಷಿರೋಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ನಾ 

ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯರುಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ವನಯಪಿು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿುರುತ್ುರ್.   

ಈ ಎಲ್ನಾ  ಸಮತಿಗಳ  ನಡವಳಿಗಳನುನ  ವಿಕ್ಷಿೋಸಲ್ು  ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ  ಮುಕು ಅವರ್ನಶ ಇರುತ್ುರ್. 

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

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ. 

ಕರ.ಸಂ ಹುರ್ು ಹೆಸರು ದ ರವನಣ್ಣ ಸ0ಖ್ಯಯ 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಸೌಮಯ, ಬಿ.ಆರ್ 08172-262390 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಬಿ.ಆರ್.ಬಸವರನಜು 08172-262390 

3 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಕುಮನರ್ ಹೆಚ್.ವಿ 08172-262390 

4 ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಶುಭ ಎನ್. 08172-262390 

5 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಸತಿೋಶ್, ಸ್.ಎಂ 08172-262390 

6 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ(ಶನಂತಿಗನರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ) 

ಮಂಜುರ್ನಥ್ ಜಿ.ಪಿ 08172-262390 

7 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ(ದುದು ಹೆ ೋಬಳಿ)-1 

ತೋಜಸ್ವನಿ ಹೆಚ್.ಆರ್. 08172-262390 

8 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ(ದುದು ಹೆ ೋಬಳಿ)-2 

ಟಿ.ಎನ್.ಮಂಜುರ್ನಥ್ 08172-262390 
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9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ(ಸನಲ್ಗನಮೆ ಹೆ ೋಬಳಿ) 

ಸ್.ಕೆ.ರ್ನಗರನಜ 08172-262390 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ(ಕಟ್ನಟಯ ಹೆ ೋಬಳಿ) 

ಅನುರ್ 08172-262390 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ(ಕಸಬನ ಹೆ ೋಬಳಿ) 

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು (01) - 

12 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ತನಂತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರು) 

ಜಿ.ಎನ್.ಪವಿತ್ರ 08172-262390 

13 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರವಿ 08172-262390 

4. B (X)  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಹನಸನ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಮನಚಿಾ-2020ರ ವೆೋತ್ನದ ವಿವರ. 

ಕರ.ಸ0. ಹುರ್ು ಹೆಸರು ವೆೋತ್ನ 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಸೌಮಯ, ಬಿ.ಆರ್ 30967 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು ಬಿ.ಆರ್.ಬಸವರನಜು 32398 

3 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಕುಮನರ್ ಹೆಚ್.ವಿ 29536 

4 ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಶುಭ ಎನ್. 44263 

5 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಸ್.ಎಂ.ಸತಿೋಶ್ 60254 

6 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ(ಶನಂತಿಗನರಮ 

ಹೆ ೋಬಳಿ) 

ಜಿ.ಪಿ.ಮಂಜುರ್ನಥ್ 52759 

7 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ(ದುದು ಹೆ ೋಬಳಿ)-2 ಟಿ.ಎನ್.ಮಂಜುರ್ನಥ್ 52709 

8 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ(ಸನಲ್ಗನಮೆ ಹೆ ೋಬಳಿ) ರ್ನಗರನಜ ಕೆ.ಸ್ 55332 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ(ಕಸಬನಹೆ ೋಬಳಿ) ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು (01) - 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ(ದುದು ಹೆ ೋಬಳಿ)-1 ತೋಜಸ್ವನಿ ಹೆಚ್.ಆರ್ 54020 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ(ಕಟ್ನಟಯ ಹೆ ೋಬಳಿ) ಅನುರ್ 59804 

12 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು( ತನಂತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರು) 

ಜಿ.ಎನ್.ಪವಿತ್ರ 67734 

13 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರವಿ 72921 
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4 B (XI)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21. 

ಕರ.ಸಂ ವಿವರಗಳು 
ಹಂಚಿಕೆಯನದ 

ಅನುದನನ 

ಖಚನಾದ ಅನುದನನ 

 

1 ಯೋಜನೋತ್ರ  74,59,910 74,42,691 

2 ಯೋಜನಗಳು 3,52,40,344 3,52,36,524 

4 B (XII)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2019-20. 

ಕರ.ಸಂ ಯೋಜನಗಳು 
ಹಂಚಿಕೆಯನದ 

ಅನುದನನ 

ಖಚನಾದ ಅನುದನನ 

 

I  ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನ   

1 ಶೈತನಯಗನರಗಳಿಗೆ ಸಹನಯಧನ 4,70,892 4,70,892 

2 ಪರಚನರ ಮತ್ುು ಸನಹಿತ್ಯ 1,82,508 1,82,508 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ ಸಹನಯಧನ 2,00,000 2,00,000 

I I  ರನಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು   

1 ಹ ವಿನ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಸಹನಯಧನ 13,12,362 13,12,362 

2 ಹಣುಿ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಪರಿಹನರಧನ 16,42,393 16,42,293 

3 ತ್ರರ್ನರಿ ಬೆಳೆಗನರರ ಪರಿಹನರಧನ 8,32,638 8,32,188 

4 ಇಲ್ನಖನ ಪರಯೋಗ ಶನಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನ 15,000 14,996 

5 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತ್ರಣ 
12,30,000 12,29,801 

6 ನಿರ್ೋಾಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ 2,59,950 2,59,950 

7 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ರ್ಜೋನು ಸನರ್ನಣ್ಣಕೆ 1,27,500 1,27,500 

8 ತಂಗಿನಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸನಯ 8,39,200 8,38,884 

9 ಾನರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೆೈ ಯಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೆೋಸನಯದಡಿಯಲ್ಲಾ 

ಪನಲ್ಲರ್ಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹನಗ  ಗಿಡಗಳ ಬದಲ್ನವಣೆ 
2,15,000 2,15,000 

10 ಪರಿಶಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ುು ಪರಿಶಷಟ ಪಂಗಡ ವಗಾದ ರೈತ್ರು 

ಖರಿೋದಿಸುವ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಾರ್ ಸಹನಯಧನ 
1,00,000 1,00,000 

11 ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ್ ಸುರಕ್ಷನ ಪರಧನನಮಂತಿರ ಫಸಲ್ ಬಿಮನ 

ಯೋಜನ 
3,86,000 3,85,368 

12 ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಂತಿರೋಕರಣ (ಮರು ಹೆ ಂದನಣ್ಣಕೆ 

ವೆಚಚ) 
1,60,000 1,60,000 

13 SWAM ಯಡಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಂತಿರೋಕರಣ 13,00,000 12,99,600 

I II ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನ   

IV ಕೆೋಂದರ ಪುರಸುೃತ್ ರನಷಿರೋಯ ಸುಸ್ೆರ ಬೆೋಸನಯ   
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4  : (XII) ಸಹನಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡ್ಡಸುವ ಯೋಜನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳ  ವಿವರ 

ಮತ್ುು ಮಂಜ ರನದ ಹಣ . 

     ಫಲ್ನನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕುಮನಡಲ್ನಗಿದುು, ಸಹನಯಧನ ವಿತ್ರಿಸಲ್ನಗಿರ್. 

 

4  : (XIII) ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅಥರೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪರವನನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮತ್ುು ಕಡಿಮೆ  

       ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲ್ತ್ುುಗಳನುನ ಪಡ್ಡಯಲ್ನದ ರಸ್ಪಿಯ್ಕಂಟ್ುಗಳ ವಿವರಗಳು. 

     --- 

4  : (XIV)  ಕುಗಿೆಸಲ್ನದ ಎಲ್ಲರ್ನರನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಂತ ಅಥವನ 

ಮನಹಿತಿ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ. 

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

2)2020-21 ನೋ ಸನಲ್ಲನ ಮನಚ್ಾ  ಮನಹೆಯ ಖಚಿಾನ ವರದಿ, 

 

4  : (XV)  ಮನಹಿತಿ ಪಡ್ಡಯಲ್ು ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಅವರ್ನಶ ವಿಚನರಗಳು ಗರಂಥನಲ್ಯ ಅಥವನ 

ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುನ ಒಳಗೆ ಂಡು ಸನವಾಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರದಿದನುರ? 

ಈ ಸೌಲ್ಭಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಾ. 

4  : (XVI)  ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದರ್ನಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿವರಗಳು 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರವಿ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಹನಸನ ತನಲ್ ಾಕು. 

ದ ರವನಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯಯ 262390 

 

ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಜಿ.ಎನ್.ಪವಿತ್ರ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು) 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಹನಸನ ತನಲ್ ಾಕು. 

ದ ರವನಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯಯ 262390 


