
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನಯ  ಮಾಹಿತಿ 

               ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಹುಕೆಕೇರಿ ರವರ ಕಚೇರಿ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೇೇಶಕರು 

(ಜಿ .ಪಂ) ಬೆಳಗಾವಿ ರವರ ಕಛೇರಿಯಂದ 54 ಕಿ.ಮೇ . ದ ರ ಇರುತ್ತರ್.  

1. ಹುಕೆಕೇರಿ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಟುು ಮ ರು ಹ ೇಬಳಿಗಳಿದುು ಅವುಗಳಂದರೆ ಹುಕೆಕೇರಿ, ಸಂಕೆೇಶವರ ಮತ್ುತ ಯಮಕನಮರಡಿ. ಈ 

ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಟುು 113 ಗಾಾಮಗಳಿದುು, 52 ಗಾಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡಿರುತ್ತವೆ. 

2. ಮಣ್ುು: ಮಧ್ಯಮದಂದ ಅಲಪ ಆಳದ ಮಣ್ುು (ಗರಸು/ ಕಟಕು) ಕ ಡಿದುು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ್ ಕಪುಪ 40% ಹಾಗ  ಕೆಂಪು 

ಮಶ್ರಾತ್ ಎರೆ ಭ ಮ 60% ರಷ್ಟುರ್ 

3. ಹುಕೆಕೇರಿ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಹಚಾಾಗಿ ಹಣ್ಣುನ ಬೆಳಗಳಾದ ಬಾಳ, ಪಪ್ಾಪಳ, ಮಾವು, ಚಿಕುಕ, ಪೇರು, ಸೇತಾಫಲ ಹಾಗ  ತ್ರಕಾರಿ 

ಬೆಳಗಳಾದ ಕಾಯಬಿsೀ ೇಜ, ಕಾಲಿಪ್ಾಿವರ್, ಈರುಳಿ ,ಿ ಬದನ, ಟ ಮೆಟ ೇ, ಗಜಜರಿ, ರ್ ಣ್ಣು ಮೆನಸನಕಾಯ, ಮೆನಸನಕಾಯ, 

ಮುಲಂಗಿ, ವಠಾಣ್ಣ, ಆಲ ಗಡೆೆ, ಬೆಂಡಿಕಾಯ, ಚವಳಿ, ಹಿರೆೇಕಾಯ, ಪ್ಾಲಕ, ಸವತಕಾಯ,  ಮಸಾಲೆ ಬೆಳಗಳಾದ ಬಳ ಿಳಿ  ಿ

ಮತ್ುತ ಕೆ ತ್ಂಬರಿ ಹಾಗ  ತ ೇಟದ ಬೆಳಯಾದ ತಂಗು, ಗೇರು ಬೆಳಯನುು ಹಚಾಾಗಿ ಬೆಳಯಲಾಗುತ್ತರ್. 

ತಾಲ ಕಿನ ಮುಖ್ಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳಗಳು 
 

ಬೆಳ ತ್ಳಿ 

ಬಾಳ ಜಿ-9 

ಮಾವು ಆಲಾಾನಸ ೇ, ಮಲಿಿಕಾ, ಪೈರಿ, ತ ೇತಾಪೂರಿ 

ಪೇರು ಲಕೆ ು-49, ಜಿ ವಿಲಾಸ, ವಿಎನ್ಆರ್, ತೈವಾನ ಪಂಕ್ 

ಗೇರು ಸಥಳಿೇಯ 

ತಾಲ ಕಿನಲಿಿರುವ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗ ಹುಕೆಕೇರಿ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಬೆಳಯಲಾದ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಒಟುು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರ್.   

 

ಕಾ.ಸಂ  ಬೆಳಗಳು ವಿಸತೇಣ್ೇ  (ಹ) ಉತ್ಪನ (ಟನ್) ಮೌಲಯ    (ರ . 

ಲಕ್ಷ) 

1 ಹಣ್ಣುನ ಬೆಳಗಳು 409 7198 905 

2 ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳಗಳು 2178 44649 3125 

3 ತ ೇಟದ ಬೆಳಗಳು 165 676 565 

4 ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳಗಳು 185 3792 855 

5 ಹ ವಿನ ಬೆಳಗಳು 36 360 35 

 ಒಟುು 2975 56675 5485 

ಹ ೇಬಳಿವಾರು ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

ಕಾ.ಸಂ  ತಾಲ ಿಕು ವಿಸತೇಣ್ೇ  (ಹ) ಉತ್ಪನ (ಟನ್) ಮೌಲಯ (ರ . 

ಲಕ್ಷ) 

1 ಹುಕೆಕೇರಿ 967 18325 1752 

2 ಸಂಕೆೇಶವರ 832 15165 1475 

3 ಯ ಮರಡಿ 1176 23187 2258 

 

ತಾಲ ಕಿನಲಿಿರುವ  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾ / ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ 



ಕಾ .ಸಂ  
ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ಕ್ಷೇತ್ಾ  ಹಸರು  

ಮತ್ುತ  ವಿಳಾಸ 

ಒಟುು                                                 

ವಿಸತೇಣ್ೇ  (ಹ) 

ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸದ  

ವಿಸತೇಣ್ೇ  ಹ) 

ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸ

ಬೆೇಕಾಗಿರುವ  

ವಿಸತೇಣ್ೇ  (ಹ) 

ಮ ಲಭ ತ್  

ಸೌಕಯೇಗಳು  

1 ಗುಡಸತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೇತ್ಾ 
1.26 1.26 0 

ತರೆದ ಬಾವಿ -1 ಒಂದು ,  ಮೇಟಾರ 1 ,  ಒಂದು 

ಸ ುೇರ ರ ಮ್  , 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು ರವರ 

ಅಧಿನದಲಿಿ ಇರುತ್ತರ್. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ), ಹುಕೆಕೇರಿ ಕಾಯಾೇಲಯದ ಅದsಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 

ವಯವಸಥಯ ವಿವರಗಳು. 

  
 

 

 

 

 

1. ಹುಕೆಕೇರಿ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಟುು 3 ಹ ೇಬಳಿಗಳಿದುು, 3 ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೇಂದಾಗಳಿಗ 3 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಹಾಗ  1 ತಾಂತಿಾಕ ಸಹಾಯಕ (ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅದಕಾರಿ) ಯವರ ಮಂಜ ರಾದ ಹುರ್ುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲಿ 

ಹ ೇಬಳಿಗಳಿಗ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿರುತಾತರೆ. ಈ ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಂದು ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾ ಇರುತ್ತರ್. 

ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಒಟುು ಒಬಬರು ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಗುಡಸ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾದಲಿಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿತರುತಾತರೆ, ಸದಯ 

ಹುರ್ು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತರ್.  

2. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರ ಒಂದು ಹುರ್ು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತರ್.  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ),ಹುಕೆಕೋರಿ

ತಾಂತಿಾಕ 

ಸಹಾಯಕರು

/ ಸಹಾಯಕ 

ತ ೇಟಗಾರಿ

ಕೆ ನಿರ್ೇೇಕರು

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೇಟಗಾರಿ

ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹುಕೆಕೇರಿ

(ರೆೈ.ಸಂ. 

ಕೆೇ)

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಂಕೆೇಶವರ 

(ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ) 

ಸಹಾಯಕ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಯ

ಮರಡಿ

(ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ)

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ

ಸಹಾಯಕರು

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರು 

vÉÆÃlUÁgÀ 

 

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರು  

ತೆ ೋಟಗಾರ 

ತ ೇಟಗಾರ 



4(ಬಿ) (1):  

ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುತ ಕತ್ೇವಯಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯೇಗಳು: 

1.ತಾಲ ಕಿನ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆೇಂದಾ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದುು, ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗ ಸಂಬಂದಸದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿ   

   ಕಾಯೇಗಳನುು ಅನುಷ್ಾುನಗ ಳಿಸುವುದು. 

2.ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನುಷ್ಾುನಗ ಳಿಸಲಾಗುತಿತರುವ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳನುು ಹ ೇಬಳಿವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ  

   ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸುವುದು. 

3.ಅಧಿೇನ ಕಚೇರಿಗಳು/ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೇಂದಾಗಳು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಲು ಅವಶಯಕವಿರುವ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೇಡುವುದು. 

4.ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾವನುು ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಲು ಅವಶಯವಿರುವ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೇಡುವುದು. 

5.ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಮತ್ುತ ಪಾಗತಿಯ ಪರಿಶ್ರೇಲನ ಮಾಡಿ ತಾಲ ಕಿನ ಕೆ ಾೇಡಿಕೃತ್ ಪಾಗತಿ   

   ವರದಯನುು ತ್ಯಾರಿಸ ಜಿಲಾಿ ಮಟುಕೆಕ ಸಲಿಿಸುವುದು. 

6.ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದ ಪಾಗತಿ ಪರಿಶ್ರೇಲನಾ ಸಭೆಗಳಿಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪಾತಿನಿದsಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. 

7.ಪಾಕೃತಿ ವಿಕೆ ೇಪ ಸಂಭವಿಸದ ಸಮಯದಲಿಿ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನುು ಪರಿಶ್ರೇಲಿಸ ಪಾಕೃತಿ ವಿಕೆ ೇಪ ಪರಿಹಾರ ನಿದಯಡಿ    

   ಸಹಾಯಧ್ನಕೆಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗ ಶ್ರಪ್ಾರಸುು ಮಾಡುವುದು. 

 

  ವಿಸತರಣ್ಣ ಮತ್ುತ ತ್ರಬೆೇತಿ 

1.ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸುತಿತರುವ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ ಕುರಿತ್ು ರೆೈತ್ರಿಗ ಹಾಗ  ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ ಮಾಹಿತಿ  

   ನಿೇಡುವುದು. 

2.ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಬೆೇಸಾಯ, ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಕೆ ಯುಿ, ಸಂಸಕರಣ್ಣ ಕುರಿತ್ು ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡುವುದು. 

3.ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ಟ, ರ್ಜೇನು ಕೃಷ್ಟ ಮುಂತಾದ ಅವಶಯಕ ಹ ಸ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳನುು ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೇತಿ, ವಿಚಾರ   

   ಸಂಕಿೇಣ್ೇ, ಕಾಯಾೇಗಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನುು ಏಪೇಡಿಸುವ ಮ ಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 

4.ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸಲಾಗುತಿತರುವ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೇಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನುು ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ಲುಪುವಂತ  

   ಮಾಡುವುದು. 

5.ರೆೈತ್ರ ಮಕಕಳಿಗ, ರೆೈತ್ರಿಗ ಹಾಗ  ರೆೈತ್ ಮಹಿಳಯರಿಗ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡುವುದು. 

6.ರೆೈತ್ರನುು ರಾಜಯ ಮತ್ುತ ಹ ರ ರಾಜಯಗಳ ಉತ್ತಮ ತ ೇಟ, ಸಂಶ ೇಧ್ನಾ ಕೆೇಂದಾಗಳಿಗ ಪಾವಾಸ  ಕೆೈಗ ಂಡು ರೆೈತ್ರ ಜ್ಞಾನ   

   ವಧ್ೇನಗ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 
 

ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸತರಣ್ಣ: 

1. ತಾಲ ಕಿನ ವಾತಾವರಣ್ಕೆಕ ಸ ಕತವಾದ ತ್ಳಿಗಳನುು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಕೆೈಗ ಳುಿವುದು. 

2. ಆಯಾ ಪಾರ್ೇಶಗಳಿಗ ಸ ಕತವಾದ ಬೆಳಗಳನುು ಮತ್ುತ ತ್ಳಿಗಳನುು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿ ಯೇಗಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 

ಕೆೈಗ ಳುಿವುದು. 

3. ಹಣ್ುು, ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ ಬೆಳಗಳು, ತ ೇಟದ ಬೆಳಗಳು, ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳಗಳು, ಬೆಳಗಳ ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸತರಣ್ಣಗ ಯೇಗಯವಾದ 

ಪರಿಸರವನುು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿ ಅಲಿಿನ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸದರಿ ಬೆಳಗಳ ಪಾರ್ೇಶ ವಿಸತರಣ್ಣಗ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸುವುದು. 

4. ಹ ಸ ಬೆಳಗಳು, ತ್ಳಿಗಳನುು ಪರಿಚಯಸುವುದು. 

 

ಸಮಗಾ  ಪೂೇಷಕಾಂಶ ಹಾಗ  ಸಮಗಾ ಪೇಡೆ ನಿವೇಹಣ್ಣ 



1. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಅವಶಯವಿರುವ ಪೂೇಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಬೆೇಕಾದ ರ್ಜೈವಿಕ ಗ ಬಬರಗಳನುು ರಿಯಾಯತಿ 

ದರದಲಿಿ ರೆೈತ್ರಿಗ ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸಥ ಮಾಡುವುದು. 

2. ಮಣ್ಣುನ ರಸಸಾರ ನಿವೇಹಣ್ಣಗ ಅವಶಯವಾದ ಸುಣ್ು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲು ಪೂಾೇತಾುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹಸರೆಲೆ ಗ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವನುು ರೆೈತ್ರಿಗ ಮನದಟುು ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಗ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸುವುದು. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದಿತಿಯಲಿಿ ರೆ ೇಗ ಮತ್ುತ ಕಿೇಟಗಳ ನಿಯಂತ್ಾಣ್ ಪದಿತಿಗ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸುವುದು. 

5. ಬೆ ೇಡೆ ೇೇ ಮಶಾಣ್, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೇಟನಾಶಕಗಳು, ಬಳಕೆಗ ಸಹಾಯಧ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು.. 

ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ಟ 

1. ಸಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಲಭಯವಿರುವ ಕೃಷ್ಟ ತಾಯಜಯ ವಸುತಗಳನುು ಬಳಸಕೆ ಂಡು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖ್ಚಿೇನಲಿಿ ಎರೆಹುಳು ಗ ಬಬರ, 

ಬಯೇಡೆೈರ್ಜಸುರ್ಗಳನುು ನಿಮೇಸಲು ಪೂಾೇತಾುಹಿಸುವುದು. 
 

  ಕೆ ಯಿೇತ್ತರ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

  1. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಾದ ಹಣ್ುು, ತ್ರಕಾರಿ, ತ ೇಟದ ಬೆಳಗಳು, ಔಷದ ಸಸಯಗಳು ಮತ್ುತ ಸುಗಂಧ್ ದಾವಯ ಬೆಳಗಳ   

   ಕೆ ಯಿೇತ್ತರ ನಿವೇಹಣ್ಣಗ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸುವುದು. 

  2. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಅವಶಯಕತಗ ತ್ಕಕಂತ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಾೇಣ್ಕೆಕ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸುವುದು. 

  3. ಶ್ರೇಥಲ ಗೃಹ ನಿಮಾೇಣ್ಕೆಕ ಪೂಾೇತಾುಹಿಸುವುದು. 

 ಇತ್ರೆ ಕಾಯೇಗಳು 

1.ತಾಲ ಕಿನ ವಿವಿಧ್ ಹಿರಿಯ ಅದಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುತ ಮಾನಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೇೇಶಕರು, ಮತಿತತ್ರ ಮೆೇಲಾದಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ 

ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

2. ಜನಸಪಂದನ ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೇಜನಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವುದು ಹಾಗ  ಗಾಾಮ ಸಭೆಗಳಲಿಿ ನ ೇಡಲ್ 

ಅದಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವದು. 

3. ಪಾಕೃತಿ ವಿಕೆ ೇಪ ಮುಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲಿಿ ಮೆೇಲಾದಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೇಶದ ಮೆೇರೆಗ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

4. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಸ ಚಿಸಲಾಗುವ ಇನಿುತ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

4(ಬಿ) (II): ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುತ ಕತ್ೇವಯಗಳು. 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  

ನಿರ್ೇೇಶಕರು  (ಜಿ .ಪಂ ) ಹುಕೆಕೇರಿ 

ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಏಜನಿು ಯೇಜನ, ರಾಜಯವಲಯದ ಯೇಜನಗಳು, ತಾಲ ಕು ಮಟುದ 

ಯೇಜನಗಳನುು ನಿಗದತ್ ಗುರಿಯಂತ ಕಾಲಮತಿಯಳಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳುಿವಂತ ಕಾಮವಹಿಸುವದು, ಕಡತ್ಗಳ 

ಪರಿಶ್ರೇಲನ, ಮೆೇಲುಸುತವಾರಿ ಕೆೈಗ ಳುಿವುದು. ಮತ್ುತ ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸದ ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನುು 

ನಿವೇಹಿಸುವದು 

2 ತಾಂತಿಾಕ  ಸಹಾಯಕರು /ಸಹಾಯಕ  

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೇೇಕರು  

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶ್ರೇಲಿಸುವುದು ತಾಲ ಕುಮಟುದಂದ ಪಾಗತಿ ವರದಗಳನುು 

ತ್ಯಾರಿಸುವದು. ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮುಖಾಂತ್ರ ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕೆಕ ತ್ರುವುದು. ಅನುಮೇದತ್ 

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಯೇiಕಾಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಉಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವದು. ತಾಲ ಕಿನ 

ಬಿತ್ತನಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುವದು. ತಂಗು ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾದ ಪಾಗತಿ ವರದ ಸಲಿಿಸುವದು. ವಿವಿಧ್ 

ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳಿಗ ಅನುಸರಣಾ ವರದ ಸಲಿಿಸುವುದು, ಸಹಾಯಧ್ನದ ಅಜಿೇಗಳಿಗ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೇಡುವುದು, 

ತಾಲ ಕಿನ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನಗಳ ಮಾಹವಾರು ಪಾಗತಿ ವರದ ಸಲಿಿಸುವದು ಮತ್ುತ ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸದ 

ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವದು. 



3 ಪಾಥಮ  ದರ್ಜೇ  ಸಹಾಯಕರು  

ಕಾಯಾೇಲಯದ ಸಬಬಂದ ವಗೇದವರ ಸಂಬಳದ ಬಿಲುಿ ತ್ಯಾರಿಸುವದು, ನಗದು ಪುಸತಕ ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಜಿಲಾ  ಿ

ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಜಯವಲಯ ಹಾಗ  ತಾಲ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿದಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮತ್ುತ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ. 

ಸಾದಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಪರಿಶ್ರೇಲಿಸ ಮೆೇಲುರುಜುವಿಗ ಮಂಡಿಸುವದು ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಮತ್ುತ 

ಕೆೈಪಡಿಯಲಿಿಯ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಲೆಕಕಶಾಖೆಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವದು, ಹಾಗ  ವಾಷ್ಟೇಕ ಸಾಲಿನ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಬಬಂದಗಳ ಆಯವಯಯ ಅಂದಾಜಿನ ಅನುಬಂಧ್-ಬಿ  ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದ. 

4 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ಸಹಾಯಕರು  

ಖಾಲಿ  ಹುರ್ು 

ಕಛೇರಿ ಕೆೇಲಸ, ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾದ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿಗದತ್ ಸಮಯದಲಿಿ ಪೂಣ್ೇಗ ೇಳಿಸುವದು, 

ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸದ ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವದು. 

5 ತ ೇಟಗಾರ 

ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾದಲಿಿ 

ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವದು, ಕಳ ತಗಯುವದು, ತ ೇಟವನುು ಸವಚಾವಾಗಿಡುವದು ಹಾಗ  ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸ ಚಿಸದ ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವದು. 

4(ಬಿ) I II :- ನಿಣ್ೇಯ ತಗದುಕೆ ಳುಿವಂತ್ಹ ಪಾಸಾತವನಗಳಲಿಿ  ಪ್ಾಲಿಸಬೆೇಕಾದ  ಕಾಮ , ಮೆೇಲಿವಚಾರಣ್ಣ  ಚಾನಲ್ಗಳ ಮತ್ುತ 

ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ  ಸೇರಿದಂತ : 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  

ನಿರ್ೇೇಶಕರು  (ಜಿ .ಪಂ ) ಹುಕೆಕೇರಿ 

ಪಾಸಾತವನಗಳ ಕುರಿತ್ು ತಗದುಕೆ ಳುಿವ ಕಾಮದ ಬಗೆ ತಿೇಮಾೇನಿಸುವುದು. ನಮಮ ಹುರ್ುಗ ನಿೇಡಿದ ಅಧಿಕಾರ 

ವಾಯಪತಯಳಗ ಅನುಮೇದಸ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೇಡುವುದು. ಅಗತ್ಯ ಸಂದಭೇದಲಿಿ ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಶ್ರಪ್ಾರಸುು 

ಮಾಡುವುದು. 

2 ತಾಂತಿಾಕ  ಸಹಾಯಕರು /ಸಹಾಯಕ  

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೇೇಶಕರು  

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಸಂಬಂಧ್ಪಟು ಕಡತ್ಗಳನುು ವಿಷಯವಾರು ವಿಂಗಡಿಸುವದು. ಪಾಗತಿ ವರದಗಳನುು 

ಪರಿಶ್ರೇಲಿಸುವದು ಮತ್ುತ ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮುಖಾಂತ್ರ ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಅನುಮೇದನ ಪಡೆದು ಕಳಿಸುವದು. ಜಿ.ಪಂ. 

ಮತ್ುತ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸಥರಿಂದ ಬರುವ ತಾಂತಿಾಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗ ಸ ಕತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವದು. ಸಹಾಯಧ್ನದ 

ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶ್ರೇಲಿಸ ಅನುಮೇದನಗ ಮಂಡಿಸುವದು. ಅನುಮೇದನಯಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಯೇಕಾಮಗಳ 

ಪಾಕಾರ ಯೇಜನಯ ಅನುಷ್ಾುನದ ಕುರಿತ್ು ಮಾಗೇದಶೇನದ ಮ ಲಕ ಹ ೇಬಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ನಿೇಡುವುದು. 

3 ಪಾಥಮ  ದರ್ಜೇ  ಸಹಾಯಕರು . 

ತ್ಮಮ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಬರುವ ಪತ್ಾಗಳನುು ಸವೇಕರಿಸುವದು, ಸಂಬಂಧ್ಪಟು ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುತ ಸುತ ತೇಲೆಗಳ ಪಾಕಾರ 

ಪರಿಶ್ರೇಲಿಸ ಟಿಪಪಣ್ಣಯನುು ಬರೆದು ಮುಂದನ ಆರ್ೇಶಕಾಕಗಿ ಕಡತ್ವನುು ಕಚೇರಿ ಕೆೈಪಡಿಯನವಯ ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ 

ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ತ್ಮಮ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಮಂಡಿಸುವದು. ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ ನಿೇಡುವ ಸ ಚನಗಳನುು 

ಕಾಯೇಗತ್ಗ ಳಿಸುವದು. 

4(ಬಿ) IV:- ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗದಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು, ಕಟುುಪ್ಾಡುಗಳು. 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  

ನಿರ್ೇೇಶಕರು  ಜಿ .ಪಂ , ಹುಕೆಕೇರಿ 

ತಾಲ ಕಿನಲಿಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರಿಗ ವಹಿಸದ ಅಭಿವೃದಿ, ವಿಸತರಣ್ಣ ಹಾಗ  ಆಡಳಿತ್ 

ನಿವೇಹಣ್ಣ ಅಧಿೇನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಬಬಂದಗಳಿಂದ ಯಶಸವಯಾಗಿ ಮತ್ುತ ಶ್ರೇಘ್ಾವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಲು ಕಾಮವಹಿಸುವುದು. 

ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ ಕು ಉಸುತವಾರಿ ವಹಿಸುವುದು. 

2 ತಾಂತಿಾಕ  ಸಹಾಯಕರು /ಸಹಾಯಕ  

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೇೇಶಕರು  

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೇೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯಂದ ಜಿ.ಪಂ ಹಾಗ  ತಾ.ಪಂ.ಕಚೇರಿಯಂದ ಬರುವ ಅನುಮೇದತ್ 

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಯೇಕಾಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಹ ೇಬಳಿ ಮಟುದಲಿಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವಂತ ಕಾಮವಹಿಸುವುದು. 

ಸಂಬಂದಸದ ಕಡತ್ಗಳನುು ರಚಿಸ ಅನುಮೇದನ ಪಡೆಯುವುದು. ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧ್ನ ಕಡತ್ಗಳನುು 

ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನವಯ ತ್ಯಾರಿಸ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸಥರ ಅಥವಾ ಈ ಕಚೇರಿಯ ಮಂಜ ರಾತಿಗ 

ನಿಯಮಗಳನವಯ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮಂಡಿಸುವದು. ಮೆೇಲಾದಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ ನಿೇಡುವ ಸ ಚನಗಳನುು 

ಕಾಯೇಗತ್ಗ ಳಿಸುವದು. 

3 ಪಾಥಮ  ದರ್ಜೇ  ಸಹಾಯಕರು  

ಹಂಚಿಕೆಯಾದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಪರಿಶ್ರೇಲಿಸ ಕಡತ್ವನುು ರಚಿಸ, ಕಚೇರಿ 

ಕೆೈಪಡಿಯಲಿಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಾರ ಮುಂದನ ಆರ್ೇಶ ಕೆ ೇರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವದು. ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ 

ಕಾಲಕೆಕ ನಿೇಡುವ ಸ ಚನಗಳನುು ಕಾಯೇಗತ್ಗ ಳಿಸುವದು. 

4 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ಸಹಾಯಕರು  
ಸ.ತ ೇ.ಅ ರವರ ಎಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳಲಿಿ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡುವದು. ದಾಸಾತನು ನಿವೇಹಣ್ಣ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗ  

ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೇಶ ಪ್ಾಲಿಸುವದು. ಮೆೇಲಾದsಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ ನಿೇಡುವ ಸ ಚನಗಳನುು        



ಕಾಯೇಗತ್ಗ ಳಿಸುವದು. 

5 ತ ೇಟಗಾರರು  

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಅಚುಾಕಟಾುಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವದು ಮತ್ುತ ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವಲನ ವಹಿಯನುು 

ನಿವೇಹಿಸುವದು, ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮೆೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಆರ್ೇಶ ಪ್ಾಲಿಸುವದು. 

4(ಬಿ) (V): ನೌಕರರು ಅವರವರ  ಕತ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಪಯೇಗಿಸುವ/ ನಿಯಂತ್ಾಣ್ದಲಿಿಟುುಕೆ ಂಡಿರುವ  ನಿಯಮಗಳು  

/ಸ ಚನಗಳು / ಕೆೈಪಡಿಗಳು / ದಾಖ್ಲೆಗಳು  ಮತ್ುತ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು . 

1.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆಸಎಸ್ಆರ್)  

2.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೇೇಕರಣ್ ನಿಯಂತ್ಾಣ್, ಮೆೇಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು) (ಸಸಎ ರ ಲು.)  

3.ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫಸ) 

4.ಕಚೇರಿ ಕೆೈಪಡಿ (ಹಚ್ಬಿಓಪ) 

5.ವೃಂದ ಮತ್ುತ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಸ ಮತ್ುತ ಆರ್ ರ ಲು. 

6.ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಡಿ (ಬರ್ಜಟ್ ಮಾಯನುವಲ್) 

7.ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನ ಸಂಹಿತ್ (ಕೆಎಫಸ) 

8.ಸಾದಲಾವರು ವೆಚಾ ಕೆೈಪಡಿ (ಎಂಸಇ) 

9.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸೇವಾ ನಡತ ನಿಯಮ(ಕೆಸಎಸ್ ಕಂಡಕು ರ ಲು) 

10.ಕನಾೇಟಕ ಪ್ಾರದಶೇಕತ ಅಧಿನಿಯಮ- 1999 

11.ಕನಾೇಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ- 1993 

12.ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮ- 2005 

13.ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು 

14.ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು 

15.ರಾಷ್ಟರೇಯ ಔಷದ ಬೆಳಗಳ ಮಷನ್ ಯೇಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು 

16.ರಾಜಯ ವಲಯ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ  ತಾಲ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂದಸದ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು 

17.ರಾಷ್ಟರೇಯ ಗಾಾಮೇಣ್ ಉರ್ ಯೇಗ ಖಾತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮ 

18.ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸದ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ ಪವರ ಮತ್ುತ ವಿಶೇಷ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಾವರ 

19.ಸಕಾೇರದ ಅದsಸ ಚನಗಳು, ಸುತ ತೇಲೆಗಳು ಇತಾಯದ. 

20.ಇಲಾಖೆಯಂದ ಹ ರಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ೇಶಗಳು ಮತ್ುತ ಸುತ ತೇಲೆಗಳು 
 

4(ಬಿ) (VI) ಕಡತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟೇಕೆ:- 
 

ಕಾ.ಸಂ . ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಉಲೆಿೇಖ್ 

1) ಸಬಬಂದ  ವಿನಿ  1 EST 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಬಬಂದ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ರಸುತ ನಡತ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ 

ವಿಷಯಗಳು ನಾಯಯಾಲಯದ ಪಾಕರಣ್,  ಸಬಬಂದಗಳ ಸಂಬಳ ಬಿಲುಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ುತ 

ಖ್ಚಿೇನ ತ್:ಖೆತಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದ.ಆವಕ ಮತ್ುತ ಜಾವಕ ಪುಸತಕ ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಲೆೇಖ್ನ 

ಸಾಮಗಿಾ ಹಾಗ  ದ ರವಾಣ್ಣ ಪುಸತಕಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದ. 

2) ಲೆಕಕಶಾಖೆ  Accounts 

ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾ  ಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ುತ ಕೆೇಂದಾವಲಯ ಯೇಜನಗಳ ಲೆಕಕಪತ್ಾ 

ನಿವೇಹಣ್ಣ, ಸಾದಲಾವರು ವೆಚಾದ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಪರಿಶ್ರೇಲಿಸ ಮೆೇಲುರುಜುವಿಗ 

ಮಂಡಿಸುವದು, ನಗದು ಪುಸತಕ ನಿವೇಹಣ್ಣ,ಪಾವಾಸ ಭತ್ಯ ಬಿಲುಿಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಇತಾಯದ. 

3) ಲೆಕಕ  ತ್ಪ್ಾಸಣ್ಣ Audit ರಾಜಯವಲಯ ಮತ್ುತ ಜಿಲಾ  ಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ  ಮಹಾಲೆೇಖ್ಪ್ಾಲಕರ ಲೆಕಕ 



ತ್ಪ್ಾಸಣ್ಣ ವರದಗಳಿಗ ಅನುಸರಣಾ ವರದ ಸಲಿಿಸುವದು. 

4) ತಾಂತಿಾಕ  ಶಾಖೆ  TA ತಾಂತಿಾಕ  ವಿಭಾಗಕೆಕ  ಸಂಬಂದಸದ  ಎಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ. 

 

4(ಬಿ) (VII):- ಪ್ಾಲಸಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾುನಗ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ್ದಲಿಿಇರುವ ಏಪ್ಾೇಡುಗಳು 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು. 

ಅನವಯಸುವದಲಿ. 
 

4(ಬಿ) (VIII):- ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಿಕಂತ್ 

ಹಚಾಾಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲು, ಬೆ ೇಡಾು, ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿು ಹಾಗ  

ಇಂತ್ಹ ಕಮೇಟಿ ಮತ್ುತ ಸಮೇತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತ್ುತ ನಡವಳಿಗಳನುು ಸಾವೇಜನಿಕರು ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೇ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ 

ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು  ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗಮುಕತ ಅವಕಾಶವಿರ್ಯ್ಕೇ.: 

ಅನವಯಸುವದಲಿ. 
 

4(ಬಿ) (Iಘಿ):- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಹುಕೆಕೇರಿ ಕಾಯಾೇಲಯದಲಿಿ 

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿತರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವಾಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಪಟಿು 

ಕಾ.ಸಂ  ಹುರ್ು ಹಸರು ದ ರವಾಣ್ಣ  ಸಂಖೆಯ 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು 

(ಜಿ.ಪಂ) ಹುಕೆಕೇರಿ 

ಶ್ರಾೇ ರಾಜಶೇಖ್ರ ಪ್ಾಟಿೇಲ (ಪಾಭಾರೆ) 08333-265915 

2 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು ತಾಂತಿಾಕ 

ಸಹಾಯಕರು 

ಶ್ರಾೇ ರಾಜಶೇಖ್ರ ಪ್ಾಟಿೇಲ 08333265915 

3 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅದsಕಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. ಹುಕೆಕೇರಿ 

ಶ್ರಾೇಮತಿ ವಿದಾಯಶ್ರಾೇ ಅ ಬೆಟಗೇರಿ 08333265915 

4 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅದsಕಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. ಸಂಕೆೇಶವರ 

ಶ್ರಾೇ ಸದಾುರ ಡ ತ್ುಪಪದ 08333265915 

5 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅದsಕಾರಿ 

ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. ಯ. ಮರಡಿ 

ಶ್ರಾೇ ಬಸವರಾಜ ಬಾರಿಮನಿ 08333265915 

6 ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಾೇ. ವಿಲಾಸ. ದ. ಬಿಲೆಿ 08333265915 

7 ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶ್ರಾೇ ಮಹಾಂತೇಶ ಪೇರಿಗಿಡದ 08333265915 

8 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಖಾಲಿ ಹುರ್ು 08333265915 

9 ತ ೇಟಗಾರರು ಖಾಲಿ ಹುರ್ು 02 08333265915 

10 ತ ೇಟಗಾರರು ಶ್ರಾೇ ವಿಲಾಸ ಕಾಂಬಳ 08333265915 

 
 
 
 
 

4(ಬಿ) (X):- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಹುಕೆಕೇರಿ  ಕಾಯಾೇಲಯದಲಿಿ 



ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿತರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ  ವೆೇತ್ನದ 

ವಿವರಗಳ ಪಟಿು. 

ಕಾ.ಸಂ  ಹುರ್ು ಹಸರು ವೆೇತ್ನ ಶಾೇಣ್ಣ (ರ .ಗಳಲಿಿ) 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು 

(ಜಿ.ಪಂ) ಹುಕೆಕೇರಿ 

ಖಾಲಿ ಹುರ್ು 52650-97100 

2 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕರು  

(ಜಿ.ಪಂ) ಹುಕೆಕೇರಿ 

ಶ್ರಾೇ ರಾಜಶೇಖ್ರ ಪ್ಾಟಿೇಲ 43100-83900 

3 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. ಹುಕೆಕೇರಿ 

ಶ್ರಾೇಮತಿ ವಿದಾಯಶ್ರಾೇ ಅ ಬೆಟಗೇರಿ 40900-78200 

5 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. ಸಂಕೆೇಶವರ 

ಶ್ರಾೇ ಸದಾುರ ಡ ತ್ುಪಪದ 40900-78200 

6 ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೇ. ಯ ಮರಡಿ 

ಶ್ರಾೇ ಬಸವರಾಜ ಬಾರಿಮನಿ 40900-78200 

7 ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಾೇ. ವಿಲಾಸ. ದ. ಬಿಲೆಿ 37900-70850 

8 ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು (ಓಒಡಿ) ಶ್ರಾೇ ಮಹಾಂತೇಶ ಪೇರಿಗಿಡದ 27650-52650 

9 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಖಾಲಿ ಹುರ್ು 23500-47650 

10 ತ ೇಟಗಾರರು (2 ಹುರ್ು) 2 ಖಾಲಿ ಹುರ್ು 19950-37900 

11 ತ ೇಟಗಾರರು (ಸುಪರ್ ನುಯಮರರಿ) ವಿಲಾಸ ಕಾಂಬಳ 19950-37900 

 

4(ಬಿ) (XI): ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣ್ಣ: ಅದಕಾರಿ/ ಸಬಬಂದ ವಗೇದವರ ವೆೇತ್ನ  ಮತ್ುತ  ಇತ್ರ ಭತಯಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿವರ. (ಲೆಕಕ ಶ್ರೇಷ್ಟೇಕೆ: 2401-00-001-2-02) 

ಕಾ.ಸಂ  ಕಾಯಾೇಲಯದ ಹಸರು ಲೆಕಕಶ್ರೇಷ್ಟೇಕೆ  ಮತ್ತ (ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ) 

1) 
ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  

ನಿರ್ೇೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ)ಹುಕೆಕೇರಿ 

2435 - (ಯೇಜನೇತ್ರ) 

2401(ಯೇಜನ) NHM, 

 ಹನಿರಾವರಿ ಹಾಗು ಇತ್ರೆ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4(ಬಿ) (XII):- ಸಹಾಯಧ್ನರ್ ಂದಗ ನಡೆಸುವ ಯೇಜನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೇಜನಗಳ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುತ  ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ್. 



ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೇಜನಗಳು 

ಕಾ .  

ಸಂ  
ಯೇಜನಯ ಹಸರು  

(ಆರ್ಥೇಕ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು  

ವಾಷ್ಟೇಕ  ಗುರಿ  ಬಿಡುಗಡೆ  ಸಾಧ್ನ 
ಶೇಕಡ  

ಬಿಡುಗಡೆ  

ಒಟುು 

ಪ .ಜಾ  ಪ .ಪಂ  ಇತ್ರೆ 

I ಕೆೇಂದಾ ನರವಿನ ಯೇಜನಗಳು 
       

1 S-04 ಪಾಧಾನ ಮಂತಿಾ ಕೃಷ್ಟ 

ಸಂಚಾಯ ಯೇಜನ  

(ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ)  

(2401-00-108-2-30) 

39.99257 39.99257 39.99257 100 2 2 58 

2 
ರಾಷ್ಟರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್       

(2401-00-119-4-06) 
27.80374 27.80374 27.80374 100 0 3 116 

3 
SMAM ಯೇಜನಯಡಿ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಯಾಂತಿಾೇಕರಣ್ 
0.48000 0.48000 0.48000 100 0 2 0 

  
ಉಪ  ಮತ್ತ  68.27631 68.27631 68.27631 

 

2 7 174 

II ರಾಜಯವಲಯ ಯೇಜನಗಳು 
       

1 
ನಿರ್ೇೇಶನ ಮತ್ುತ ಆಡಳಿತ್ (2401-00-

001-2-01) 
2.9715 2.9715 2.9715 100 0 0 0 

2 
ಸಮಗಾ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದು 

(2401-00-111-0-08) 
1.23835 1.23835 1.23835 100 0 7 5 

3 
ಇಲಾಖಾ ಪಾಯೇಗಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ 

(2401-00-119-5-01) 
0.06 0.06 0.06 100 0 0 0 

4 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕಿೇಟ ಮತ್ುತ 

ರೆ ೇಗಗಳ ಸಮಗಾ ನಿಯಂತ್ಾಣ್ 

ಯೇಜನ (2401-00-119-5-02) 

1.5345 1.5345 1.5345 100 4 4 15 

5 
RKVY ಯೇಜನ 

2401-00-800-1-15 
3.25000 3.25000 3.25000 100 0 0 2 

6 ತಾಳ ಬೆಳ 2401-00-108-2-18 1.31553 1.31553 1.31553 100 0 0 13 

 ಉಪ  ಮತ್ತ  9.69553 9.69553 9.69553 100 4 11 35 

III ಜಿಲಾಿವಲಯ ಯೇಜನಗಳು        

1 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ವಿಶೇಷ ಹನಿ 

ನಿೇರಾವರಿ  (2435-00-101-0-28) 

5.64874 5.64874 5.64874 100 0 0 10 

2 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ಾಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ 

 (2435-101-01-35) 

4.54275 4.54275 4.54275 100 0 0 0 

3 ರೆೈತ್ ಮಹಿಳಯರಿಗ  ತ್ರಬೆೇತಿ 

(2435-101-0164) 

0.1 0.1 0.1 100 0 0 0 

 ಉಪ  ಮತ್ತ  10.29149 10.29149 10.29149 100 0 0 10 

 ಒಟಾುರೆ ಮತ್ತ  (I+II+III) 88.26333 88.26333 88.26333 100 6 18 219 



 

4(ಬಿ) (XIII):- ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅಥರೆೈರ್ಜೇಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೇಡಲಾದ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮೆ  

                   ದರದಲಿಿ ಸವಲತ್ುತಗಳನುು ಪಡೆಯಲಾದ ರೆಸಪಯಂಟುಗಳ ವಿವರಗಳು. 

                   ಯಾವೂದು ಇರುವುದಲಿ. 

4(ಬಿ)(XIV):- ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ, ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ  

                  ಮಾಹಿತಿ ಇಟುುಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.: 

                  ಯಾವುರ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭಯವಿರುವುದಲಿ. 

4(ಬಿ)(XV):- ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗಾಂಥಾಲಯ  

                 ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡು, ಸಾವೇಜನಿಕರ ಉಪಯೇಗಕಾಕಗಿ ತರೆದದಾುರೆ.: 

ಸಾವೇಜನಿಕರ ಉಪಯೇಗಕೆಕ ತ ೇಟದ ಬೆಳಗಳ/ ತ್ರಕಾರಿ ಇತಾಯದ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಣ ಹಾಗ  

ನಿರ್ೇೇಶನಾಲಯದಂದ ಬಂದಂತ್ಹ ಕರಪತ್ಾಗಳನುು ಸ ಚನಾ ಫಲಕದ ಮೆೇಲೆ ಪಾದಶ್ರೇಸಲಾಗಿದುು, ಇಚಾಯುಳಿ  ರೆೈತ್ರಿಗ 

ಕರಪತ್ಾ   ಹಾಗ   ಮುದಾತ್ ಹ ತಿತಗಗಳನುು ನಿೇಡಲಾಗುತಿತರ್. ಉಳಿದಂತ ಗಾಂಥಾಲಯ ವಯವಸಥ ಇರುವದಲಿ. 

 

4(ಬಿ)(XVI) ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅದsಕಾರಿಯ ಹಸರು,ಪದನಾಮ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳು. 

  

ಶ್ರಾೇ. ತಾತಾಯಸಾಬ ಅಣ್ುಪ್ಾಪ ನಾಂದನಿ (ಪಾಭಾರೆ) 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) 

ಹುಕೆಕೇರಿ  ತಾ// ಹುಕೆಕೇರಿ   

ದ ರವಾಣ್ಣ- 08333-265915 

ಶ್ರಾೇ .ರವಿೇಂದಾ ಹಕಾಟಿ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೇೇಶಕರು,  

(ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಾವಿ. 

ದ ರವಾಣ್ಣ: 2407296. 

(ಸಕ್ಷನ್ 5(1) ಪಾಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಅದsಕಾರಿ). 

 

(ಬಿ)(XVII):- ನಿಗದಪಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು: ಯಾವುದ  ಇಲಿ. 

 
                   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇಶಕರು 

                                                                               (ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್) ಹುಕೆಕೇರಿ 

 
 

 

 

 


