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 ಸಂ:ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಕು/ವಿನಿ/  /2020-21                    ದಿನಾಂಕ:30-04-2021   
 

“ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ É” 
2010-11 

ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ  2005 ಪರಕರಣ 4(1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿಾ ಮನಹಿತಿ ಪರಕಟಣೆ 
 

1) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕುಣಿಗಲ್ ರವರ  ಕಛೋರಿಯ 

ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಾವಯಗಳು 1  

ಸನಮನನಯ ಮನಹಿತಿ 

1. ತ್ುಮಕ ರಿನಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕುಣಿಗಲ್  

ಕಛೋರಿಗೆ ಇರುವ ದ ರ :40 ಕಿ.ಮೋ ಹನಗ  ಬಂಗಳ ರಿನಿಂದ ಇರುವ ದ ರ 90 ಕಿ.ಮೋ  
 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಆಗೆನೋಯ ಭನಗದಲಿಾರುವ ಕುಣಿಗಲ್ ತನಲ್ ಾಕು ತ್ುಮಕ ರು ಜಿಲ್ಲಾಯ  

ವ್ನಯಪ್ತುಗೆ ಒಳಪಟಿಿರುತ್ುರ್. ಕುಣಿಗಲ್ ತನಲ್ ಾಕಿನ ಸುತನು ತ್ುಮಕ ರು, ಗುಬಿಿ, ತ್ುರುವೋಕೆರೆ, 

ತನಲ್ ಾಕುಗಳು ಇರುತ್ುರ್.  

ತನಲ್ ಾಕಿನಲಿಾ ಪರಮುಖವ್ನಗಿ ತಂಗು,ಅಡಿಕೆ,ಮನವು,ಪಪ್ನಾಯ, “ಬನಳೆ, ತ್ರರ್ನರಿ ಮತ್ುು ಹ  

ಬಳೆಗಳನುನ ಬಳೆಯಲ್ನಗುತ್ುರ್,   

 

  ತನಲ್ ಾಕುವ್ನರು ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ುು ಗನರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯ ವಿವರ  

ತನಲ್ ಾಕು  ಗನರಮ  ಪಂಚನಯಿತಿ  ಗನರಮಗಳು  

ಕುಣಿಗಲ್  36 314 

ಒಟುಿ  36 314 
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2. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ವ್ನಯಪ್ತುಗೆ ಬರುವ ಹ ೋಬಳಿವ್ನರು  

ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರಗಳು : 

ಕರ.ಸಂ ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸರು  ಕಾಂದ್ರ ಸ್ಥಾ ನ 

1.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ ಕಸಬನ ಕಸಬನ 

2.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ ಕೆ ತ್ುಗೆರೆ  ಕೆ ತ್ುಗೆರೆ 

3.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ ಅಮೃತ್ ರು ಅಮೃತ್ ರು 

4.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ ಹುತಿರದುಗಾ ಹುತಿರದುಗಾ 

5.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ ಹುಲಿಯ ರುದುಗಾ ಹುಲಿಯ ರುದುಗಾ 

6.  ರೆೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ ಯಡಿಯ ರು ಯಡಿಯ ರು 

 

 

 

3. ತನಲ್ ಾಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಬಳೆಗಳ ಮನಹಿತಿ:  

 ಬಳೆವ್ನರು ಪರರ್ೋಶ ಮತ್ುು ಉತ್ಾನನಗಳ ವಿವರ  

ಬಳೆವ್ನರು ಪರರ್ೋಶ (ಹಕೆಿೋರ್ ಗಳಲಿಾ)  

 

ಕರ.ಸಂ. ವಿವರ 2020-21 

1 ಹಣುುಗಳು  4513 

2 ತ್ರರ್ನರಿಗಳು 221 

3 ಸನಂಬನರು ಬಳೆಗಳು 85.4 

4 ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು 17352 

5 ಹ  41.5 

ಒಟುಿ 22212.90 
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ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ  ಮನಹಿತಿ ವಿವರ  (2020-21) 

 

ಕರ.ಸಂ. ತನಲ್ ಾಕು  ವಿಸ್ುೋಣಾ (ಹ)  
ಉತ್ಾನನ 

(ಟನ್)   

ಇಳುವರಿ 

(ಟನ್/ಹ)  

ಮನಲ್ಯ 

(ರ .ಲ್ಕ್ಷ) 

1.  ಕುಣಿಗಲ್ 22212.9 64780 - 27329 

 ಒಟುಿ 22212.9 64780 - 27329 

 

 

4 ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ/ಸಸಯಗನರ  ಮನಹಿತಿ: 

 

 

ಕರ.ಸಂ

. 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ/ಸಸನಯಗನರಗಳ ಹಸರು 

ಮತ್ುು ವಿಳನಸ  

 

ಒಟುಿ 

ವಿಸ್ುೋಣಾ 

(ಎಕರೆ) 

 

ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಯಾ ಮತ್ುು ಸಸಯ ಸಂಪತಿುನ ವಿವರ  

1.  ಇಲ್ಾ __ ಅನವಹಿಸುವುದಿಲ್ಾ 

  

 

 

5. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಕುಣಿಗಲ್ ಕಛೋರಿ ರ್ನಯಾ ಸಂಘಟನಯ 

ಪಟಿಿ  
 

                          ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ                                              ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು                                                             

     

 

6. ಕುಣಿಗಲ್ ತನಲ್ ಾಕಿನಲಿಾ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಮುಖಯಸಥರು ಆಗಿರುತನುರೆ. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರು ತ್ುಮಕ ರು ಕಛೋರಿಯು ಈ ಕಛೋರಿಯ ಮೋಲ್ು ಉಸುುವ್ನರಿ ನಡೆಸುತ್ುರ್. 

ಈ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ 1 ಹಿರಿಯ ಸನಹಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 1 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

6 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು,  2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರ ಹುರ್ೆ 1 ಪರದಸ ಹುರ್ೆ 



 - 5 - 

ಇರುತ್ುರ್. 6 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,   2 vÉÆÃlUÁjPÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝ 1 ಪರzÀ¸ÀÀ 
ºÀÄzÉÝ ºÁUÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ.   

 

 

 

 

4 (1) (1) (ಬಿ) 1 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರ  ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ುು 

ಕತ್ಾವಯಗಳು  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರುತ್ುವ.  

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಕಾರ್ಯಗಳು : 
 

 ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಂದ್ರ  ಕಛೇರಿಯಾಗಿದ್ದು  ತೋಟಗಾರಿಕೆ  ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿು  ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದ್ದ  
 ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂ ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  

ರೂಪಿಸುವುದ್ದ.  
 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತು ರುವ ವಿವಿಧ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಹೋಬಳಿವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಯಕವಾಗಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದ್ದ.  
 ಅಧೋನ ರೈತ ಸಂರ್ಕಯ ಕಾಂದ್ರ ಗಳು ಸಮರ್ಯಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಯಹಿಸಲು 

ಅವಶ್ಯ ಕವಿರುವ ಮಾಗಯದ್ಶ್ಯನ ನಿೋಡುವುದ್ದ.  
 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೇ ತರ  ಮತ್ತು  ನಸಯರಿಗಳ ಸವಯತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದಿು  ರ್ಡಿಸಲು 

ಅವಶ್ಯ ವಿರುವ ಮಾಗಯದ್ಶ್ಯನ ನಿೋಡುವುದ್ದ.  
 ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಬಿಲುೂ ಗಳಿಗೆ ರುಜು ಮಾಡುವುದ್ದ  
 ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ವಿವಿಧ ರೈತ ಸಂರ್ಕಯ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು  ರ್ರಿಶೋಲನೆ ನಡೆಸುವುದ್ದ.  
 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಮಟಾ ದ್ಲ್ಲೂ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತು  ರ್ರ ಗತ್ತಯ 

ರ್ರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರ ೋಡಿೋಕೃತ ರ್ರ ಗತ್ತ ವರದಿಯನ್ನು  ತಯಾರಿಸಿ  ಜಿಲಾೂ  ಮಟಾ ಕೆಂ  

ಸಲ್ಲೂ ಸುವುದ್ದ.  
 ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಂ  ಅವಶ್ಯ ವಿರುವ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಮಟಾ ದ್ ಸಮಿತ್ತಗಳ 

ಸದ್ಸಯ  ಕಾಯಯದ್ಶಯ/ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುವುದ್ದ.  
 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಮಟಾ ದ್ ರ್ರ ಗತ್ತ ರ್ರಿಶೋಲನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ರ್ರ ತ್ತನಿಧಯಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ದ.  
 ರ್ರ ಕೃತ್ತ ವಿಕ್ೋರ್ ಸಂಭವಿಸಿದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲೂ  ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಅಾಂದಾಜನ್ನು  

ರ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ರ್ರ ಕೃತ್ತ ವಿಕ್ೋರ್ ರ್ರಿಹಾರ ನಿಧಯಡಿ ಸಹಾಯಧನಕೆಂ  ಕ್ಕದಾಯ 

ಲಾಖೆಗೆ ಶಫಾರಸುು  ಮಾಡುವುದ್ದ.  
 

ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮತ್ತತ  ತರಬೇತಿ:  
 

1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುತ್ತು ರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಕುರಿತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥವಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದ್ದ.  
2. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸ್ಥಯ, ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಯ್ಲೂ , ಸಂಸಂ ರಣೆ ಕುರಿತ್ತ ರೈತರಿಗೆ 

ತರಬೇತ್ತ ನಿೋಡುವುದ್ದ.  
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3. ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ  ಸ್ಥವಯವ ಕೃಷಿ, ಜೇನ್ನ ಕೃಷಿ, ಮುಾಂತಾದ್ ಅವಶ್ಯ ಕ ಹಸ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನಗಳನ್ನು  ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೋರಣ, ಕಾಯಯಗಾರ 

ಮುಾಂತಾದ್ವುಗಳನ್ನು  ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ದ.  
4. ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತು ರುವ ಹಸ ಹಸ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ರ್ತ್ತರ ಕೆ,ಆಕಾಶ್ವಾಣಿ, ದೂರದ್ಶ್ಯನ ಮುಾಂತಾದ್ ಸಮೂಹ 

ಮಾದ್ಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದ್ದ. 
5. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಕಾಂದ್ರ , ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಮುಾಂತಾದ್ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ  

ಸಂಶೋಧನ ಕಾಂದ್ರ ಗಳಿಾಂದ್ ವಿವಿಧ ಹಸ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನಗಳನ್ನು  ರೈತರ 

ತೋಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದ್ದ.  
6. ರೈತರ ಮಕಂ ಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ನಿೋಡುವುದ್ದ. 
7. ರೈತರನ್ನು  ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಹರ ರಾಜಯ ಗಳ ಉತು ಮ ತೋಟ, ಸಂಶೋಧನ 

ಕಾಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ ರ್ರ ವಾಸ ಕೈಗೊಾಂಡು ರೈತರ ಜ್ಞಾ ನ ವಧಯನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದ್ದ.  
 

ಸ್ಸಾಯ ಭಿವೃದಿ್ದ   
1. ಉತು ಮ ಗುಣಮಟಾ ದ್ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ವಾತಾವರಣಕೆಂ  ಹಾಂದ್ದವ ತಳಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ತಸಿ 

ಅಭಿವೃದಿು ಗೊಳಿಸುವುದ್ದ.  
2. ಇಲಾಖೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೇ ತರ ಗಳಿಾಂದ್ ಸ್ಥವಯಜನಿಕ ವಲಯದ್ ನಸಯರಿಗಳಿಾಂದ್, 

ಖಾಸಗಿವಲಯದ್ ನಸಯರಿಗಳಿಾಂದ್ ಉತು ಮ ಗುಣಮಟಾ ದ್ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನ್ನು  ಉತಾಾ ದಿಸಲು ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ.  
3. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟಾ ದ್ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ಅವಶ್ಯ ಕ ರ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲೂ  ಸ್ಥವಯಜನಿಕ 

ವಲಯದ್ಲ್ಲೂ  ಲಭಯ ವಿಲೂ ದಿದ್ು  ಸಮಯದ್ಲ್ಲೂ  ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ್ ನಸಯರಿಗಳಿಾಂದ್ ಕನಯಟಕ 

ಪಾರದ್ಶ್ಯಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ರ್ಡೆದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುವ ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಮಾಡುವುದ್ದ.  
4. ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ವಿಶೇಷ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿು ಗೆ ಕರ ಮ  ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ.  

ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ   
 

1. ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ವಾತಾವರಣಕೆಂ  ಸೂಕು ವಾದ್ ತಳಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಂ  ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ರ್ರ ದೇಶ್ 

ವಿಸು ರಣೆ ತಾಲ್ಲಕಿನ ವಾತಾವರಣಕೆೆ ಸಲಕತವಾದ ತಳಿಗಳನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರದೋಶ 

ವಿಸತರಣೆ ಕೆೈಗಲಳುುವುದು. 
೨. ಆಯಾ ಪ್ರದೋಶಗಳಿಗ ಸಲಕತವಾದ ಬೆಳೆಗಳನುು ಮತುತ ತಳಿಗಳನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗಯ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಿಂದ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆೈಗಲಳುುವುದು. 
೩. ಹಣುು, ತರಕಾರಿ, ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ತಲೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಿಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳು, 

ಸುಗಿಂಧದರವಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಗ ಯೋಗಯವಾದ ಪ್ರಿಸರವನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂನ ರೈತರಿಗ 

ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಗ ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವುದು. 
೪. ಹಲಸ ಬೆಳೆಗಳು, ತಳಿಗಳನುು ಪ್ರಿಚಯಿಸುವುದು. 

೫. ವಿನಾಶದ ಅಿಂಚಿನಲ್ಲೂರುವ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು. 
 

 

ನೀರಿನ್ ಮೂಲಗಳ ನಮಾಯಣ 
 

1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯರುವ ರ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲೂ  ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ  

ಒದ್ಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ನಿಮಿಯಸಲು ರೈತರನ್ನು  

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ. 
2. ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ರ್ದ್ು ತ್ತಯಲ್ಲೂ  ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಕಾಗುವ ರ್ರ ಮಾಣದ್ ನಿೋರನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿಟ್ಟಾ ಕ್ಳು ಲು ಅವಶ್ಯ ತೆಗೆ ತಕ್ಕಂ ತೆ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ನಿಮಿಯಸಲು 

ಸಹಾಯಧನ ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ದ. 
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ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾರ್  
 

1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕವಿರುವ ಹಸಿರುಮನೆಗಳ ನಿಮಾಯಣಕೆಂ  ರೈತರನ್ನು  

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ.  
2. ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಂ  ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ.  
3. ಹಸ ಹಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವ ಸಂರಕಿೇ ತ ಬೇಸ್ಥಯದ್ಲ್ಲೂ  ಬೆಳೆಯಲು 

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ. 
 

 

À̧ªÀÄUÀæ ¥ÉÆÃµÀPÁA±À ºÁUÀÆ À̧ªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ 
 

1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕವಿರುವ ಪ್ೋಷಕಾಾಂಶ್ಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಡಲು 

ಬೇಕಾದ್ ಜೈವಿಕ ಗೊಬಬ ರಗಳನ್ನು  ರಿಯಾಯತ್ತ ದ್ರದ್ಲ್ಲೂ  ರೈತರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುವ 

ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಮಾಡುವುದ್ದ. 
2. ಮಣಿಿ ನ ರಸಸ್ಥರ ನಿವಯಹಣೆ ಅವಶ್ಯ ವಾದ್ ಸುಣಿ /ಜಿಪಂ ಬಳಸಲು 

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ. 
3. ಹಸಿರೆಲ್ಲ ಗೊಬಬ ರಗಳ ಮಹತವ ವನ್ನು  ರೈತರಿಗೆ ಮನದ್ಟ್ಟಾ  ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ. 
4. ಜೈವಿಕ ರ್ದ್ು ತ್ತಯಲ್ಲೂ  ರೋಗ ಮತ್ತು  ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ ರ್ದ್ು ತ್ತಗೆ 

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ. 
5. ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟನಶ್ಕಗಳು, ಸಂಮೋಹಕ ಬಲ್ಲಗಳ, ಸಸಯ ರಕ್ಷನ ಔಷಧಗೆ ಸಹಾಯಧನ 

ದ್ಗಿಸುವುದ್ದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ದ  
6. ಸ್ಥವಯಜನಿಕ ವಲಯದ್ಲ್ಲೂ  ರೋಗ ಮುನ್ಸು ಚನ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿ ಮುಾಂದೆ 

ಬರಬಹುದಾದ್ ರೋಗಗಳ ಕಿೋಟಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ರೈತರಿಗೆ 

ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ದ. 
7. ಸಸಯ  ಆರೋಗಯ  ಚಿಕಿತಾು ಲಯವನ್ನು  ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ದ. 

ಸಾವರ್ವ ಕೃಷಿ 
 

1. ಸಾ ಳಿೋಯವಾಗಿ ಲಭಯ ವಿರುವ ಕೃಷಿತಾಜಯ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕ್ಾಂಡು ಅತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ 

ಖಚಿಯನಲ್ಲೂ  ಎರೆಹುಳು ಗೊಬಬ ರ, ಬಯೋಡೈಜೆಸಾ ರ್ ಗಳನ್ನು  ನಿಮಿಯಸಲು 

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ. 
2. ಸ್ಥವಯವ ರ್ರಿವತಯನೆಗೆ ರೈತರನ್ನು  ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ. 
3. ಸ್ಥವಯವ ಕೃಷಿ ದೃಡಿೋಕರಣ ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಹಾಂದ್ಲು ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ 
4. ಸ್ಥವಯವ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುರಿತ್ತ ಸವಿಯಸ್ ಪ್ರ ವೈಡರ್ ಗಳು ಸ್ಥವಯವ 

ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಸು ರಣಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ನಿೋಡುವ ವಯ ವಸ್ಥಾ  

ಮಾಡುವುದ್ದ.  
5. ಇಲಾಖೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೇ ತರ ಗಳಲ್ಲೂ  ಮಾದ್ರಿ ಸ್ಥವಯವ ತೋಟ ನಿಮಾಯಣ 

ಮಾಡಿಸುವುದ್ದ.  

 

 

 

 

ಜೇನು ಕೃಷಿ  
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1. ರೈತರ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ  ಜೇನ್ನ ಸ್ಥಕಣೆಗೆ ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ.  
2. ಜೇನ್ನ ಸ್ಥಕಣಿಕೆ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ಏರ್ಯಡಿಸುವುದ್ದ.  
3. ರೈತರ ತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೂ ನ ರ್ರಾಗಸಾ ಶ್ಯ ಹೆಚಚ ಳದ್ಲ್ಲೂ  ಜೇನ್ನ ಹುಳಗಳ ಪಾತರ ದ್ 

ಬಗೆೆ  ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ.  
 

ಕೊಯ್ಲ ೀತತ ರ ನವಯಹಣೆ  
 

1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ್ ಹಣಿ್ಣ , ತರಕಾರಿ, ತೋಟದ್ ಬೆಳೆಗಳು, ಔಷಧ ಸಸಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸುಗಂಧ ದ್ರ ವಯ  ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ಯೂ ೋತು ರ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ.  
2. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂ ತೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಗಳ ನಿಮಾಯಣಕೆಂ  

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ. 
3. ಶೋತಲ ಗೃಹ ನಿಮಾಯಣಕೆಂ  ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ.  
4. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಂಸಂ ರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣಕೆಂ  

ಪ್ರ ೋತಾು ಹಿಸುವುದ್ದ.  
 

 

ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟೆ್ಟ  ಅಭಿವೃದಿ್ದ   
 

1. ಮಾರುಕಟ್ಟಾ ಯಲ್ಲೂ  ನಿರತರಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಾದ್ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸು , ಜಿಲಾೂ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ  

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಗಳು, ಎಪಿಎಾಂಸಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಯರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ  
       ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು. 
೨. ಗಾರಮೋಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ರೈತ ಸಿಂತ, ನೋರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಮಾಾಣಕೆೆ ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸುವುದು. 

೩. ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಿಂಬಲ್ ಬೆಲೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಖರಿೋದ್ಧಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ತಾಿಂತ್ರರಕ ದೃಡಿೋಕರಣಕೆೆ  
      ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು ನೋಮಸುವುದು. 
 

ಇತರ ಕಾಯಾಗಳು: 
 

1.ತಾಲ್ಲಕಿನ ತಹಸೋಲಾಾರ ರವರು, ತಾಲ್ಲಕು ಪ್ಿಂಚಾಯತ್ , ಮುಖಯ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,  

ಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿದೋಾಶಕರು, ಮತ್ರತತರ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಚಿಸುವ ವಿಶೋಷ 

ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 
2. ಜನಸಪಿಂದನಾ ಸಭೆ ಮುಿಂತಾದ ಸಭೆಗಳಿಗ ನಲೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

 3. ಪ್ರಕೃತ್ರ ವಿಕೆಲೋಪ್ ಮುಿಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ತಹಸಲಾಾರ ರವರಲಿಂದ್ಧಗ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

4. ಇನಿುತರ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ ಸಲಚಿಸಲಾಗುವ ವಿಶೋಷ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 
 

 

 

 

4 (B) (II) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತುತ ಕತಾವಯಗಳು 

(POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES) 

 

 

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ  ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಅಭಿವೃಧಿಾ) ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾಕುಗಳ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ, 
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ಸಹಾಯಕರು ಸಕಾಾರದ ನಿೋತ್ರ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸವಲ್ತುತಗಳ ವಿತರಣೆ, ಕ್ಷೋತಲರೋತಾವದ 

ಜವಾಬಾಾರಿ, ಕಿರಮನಾಶಕ ವಿತರಣೆ, ತಾಿಂತ್ರರಕ ಸಲ್ಹಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು ಇವರ 

ಜವಾಬಾಾರಿಯಾಗಿರುತತದ 
ಸಹಾಯಕ 

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 ಹಲೋಬಳಿ ಮಟೆದಲ್ಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗಲಳಿಸಲ್ು 

ಕರಮವಹಿಸುವುದು 
 

ತಾಿಂತ್ರರಕ ಸಹಾಯಕ 

 ಹಲೋಬಳಿ ಮಟೆದ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆಯನುು 

ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು ಮತುತ ಮಾಗಾದಶಾನ ನಿೋಡುವುದುÀ ಕಛೋರಿಯ ತಾಿಂತ್ರರೋಕ ವಿಭಾಗ ಮತುತ ಲ್ಲಪಿಕ 

ವಿಭಾಗದ ಮೋಲ್ುಸ್ಾಾವರಿ ಮಾಡುವುದು ಕಛೋರಿಯ ಇಲಾೂ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ 

ನೋರವು ನಿೋಡುವುದು 
 

ಪರದಸ 

ಪ್ರದಸ ಕಡತಗಳ ರಚನ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಕಡತಗಳ ಚಲ್ನ ವಲ್ನ, ಕಡತಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, 

ಪ್ತರಗಳನುು ಸವೋಕರಿಸರುವುದನುು ನಮಲದ್ಧೋಕರಣ, ಕಡತ ಟಪಾಲ್ುಗಳನುು ಶಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಚುವುದು, 

ಕಡತಗಳ ರವಾನ ಪ್ರತ್ರಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವುದು ಇವುಗಳ ಸಿಂಪ್್ಣಾ ನಿವಾಹಣೆ. 
 

ಹಿಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸ, ಕಡತವನುು ರಚಿಸ, ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲೂನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಿಂದ್ಧನ ಆದೋಶ ಕೆಲೋರಿ ಕಡತ ಮಿಂಡಿಸುವುದು. 
 

ತಮಮ ವಾಯಪಿತಗ ಸಿಂಬAಧಿಸದ ಶಾಖೆಯ ಮಿಂಡಿಸುವ ಕಡತಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸ 

ಮುಿಂದ್ಧನ ಆದೋಶ ಕೆಲೋರಿ ಪ್ತಾರಿಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರ/ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು ರವರುಗಳಿಗ ಮಿಂಡಿಸುವುದು. 

ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲ್ಸಗಳು ವಯವಸಾತವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ು ಡಿ.ಸ.ಬಿಲ್ ತಯಾರಿಸದುಾನಗದು ವಹಿ ಹಾಗಲ ಇತರ 

ವಹಿಗಳ ಪ್ರ ು ಜವಾಬಾಾರಿಯಾಗಿದುಾ ಹಾಗಲ ನಿತಯ ಕೆಲ್ಸದ  ಹಲರಯ ಬಹುಭಾಗವು 

ಮುಖ್ಾಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಬಿೋಳದಿಂತ ನಲೋಡಿಕೆಲಳುುವುದು. 
 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿದೋಾಶಕರು 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ 

ಕಾಯಾ ನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುಾ, ತಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೆೋಕಾಗಿದ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 (B) (II) ¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÀºÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À°è ¥Á° À̧ É̈ÃPÁzÀ PÀæªÀÄ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ZÁ£À¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
CPËAn©°n zÀAvÉ 

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS 

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABILITY 

 

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು  ಉನುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಕೆಲಡಲಾದ ಕ್ಷೋತರ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃಧಿಾಗ 
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ಸಿಂಬAಧಪ್ಟೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ಜವಾಬಾಾರರಾಗಿರುತಾತರ.  ಯಾವುದೋ ನಿರ್ಾಾಯಕೆೆ 

ಅವಕಾಶವಿರುವುದ್ಧಲ್ೂ. 

ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 ಪ್ರಸ್ಾತವನಗಳನುು ನಿಯಿಂತರರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲೂಸಲ್ು ಅವಕಾಶವಿದುಾ 

ಸಲ್ಲೂಸಬಹುದಾಗಿರುತತದ. 

ಪರದಸ 

ತಮಮ ವಾಯಪಿತಗ ಸಿಂಬAಧಿಸದ ಶಾಖೆಯ ಮಿಂಡಿಸದ ಕಡತಗಳನುು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಯಾವ 

ರಿೋತ್ರಯ ಕರಮ ಕೆೈಗಲಳುಬೆೋಕೆಿಂಬ ಬಗೆ ನಿಯಮಗಳನುು ನಮಲದ್ಧಸ ಮುಿಂದ್ಧನ ಆದೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡತ 

ಮಿಂಡಿಸುವುದು.  ಕಛೋರಿಯ ನಿತಯ ಕಟೆಳೆಯ ಕೆಲ್ಸದ ಹಲರಯ ಬಹು ಭಾಗವು ಮುಖಯಧಿಕಾರಿಯ 

ಮೋಲೆ ಬಿೋಳದಿಂತ ನಲೋಡಿಕೆಲಳುುವುದು, ಶಾಖೆಯ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ, ನಿೋಡುವುದು. 

ತಾಿಂತ್ರರಕ ಸಹಾಯಕ 
ತಾಿಂತ್ರರಕ ಮತುತ ಲ್ಲಪಿಕ ವಿಭಾಗದ್ಧಿಂದ ಮಿಂಡಿಸದ ಕಡತಗಳಲ್ಲೂ Àತಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವನುು 

ನಿಯಿಂತರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಲ್ಲೂಸಬಹುದಾಗಿದ.  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರು 

 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಾ ನಿವಾಾಹಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುಾ, ತಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೆೋಕಾಗಿದ. 

 

4 (B) IV ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯಾಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸಲ್ು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟುೆಪಾಡುಗಳು (Norms) 
(THE NORMS SET BY IT FOR THE DISCHARGE OF ITS FUNCTIONS) 

 

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾೂ ಕಾಯಾಗಳನುು ಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದರ ಜಲತಗ ಅಭವೃಧಿಾಯ 

ದಾಸ್ಾತನು ನಿವಾಹರ್ಾ ಲೆಕೆವನುು ಕರಮಬಧಾವಾಗಿಟುೆಕೆಲಿಂಡು ನಿಗಧಿತ ಗುರಿಗ ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕೆಲಡುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಹಲೋಬಳಿ ಮಟೆದಲ್ಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗಲಳಿಸಲ್ು 

ಕರಮವಹಿಸ ಬೆೋಕಾಗಿರುತತದ. 

ಪ್ರದಸ 
ತಮಮ ವಾಯಪಿತಗ ಸಿಂಬAಧಿಸದ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸ ಮುಿಂದ್ಧನ 

ಆದೋಶ ಕೆಲೋರಿ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರು/ಕೆೋಿಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರುರವರುಗಳಿಗ 

ಮಿಂಡಿಸುವುದು. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿದೋಾಶಕರು  

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಾ ನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುಾ, 

ತಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲೂ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೆೋಕಾಗಿದ. 
 
 
 
 

 

4 (B) V ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತಾವಯಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸಲಾದ/ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ/ ನಿಯ೦ತರಣದಲ್ಲೂಟುೆಕೆಲ೦ಡಿರುವ 

ನಿಯಮಗಳು/ ಸಲಚನಗಳು/ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು/ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ ನಿಬ೦ದನಗಳು. 
 

1. ಕನಾಾಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು 

2. ಕನಾಾಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಸ.ಸ.ಎ. ನಿಯಮಾವಳಿ)  
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3. ಕನಾಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸ೦ಹಿತ 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ 

5. ವೃ೦ದ ಮತುತ ನೋಮಕಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ 

7. ಕನಾಾಟಕ ಖಜಾನ ಸ೦ಹಿತ 

8. ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರು ವೆಚಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ 

9. ಕನಾಾಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ 

10. ಕನಾಾಟಕ ಪಾರದಶಾಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999 

11. ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಿಂಚಾಯತರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ-1993 

12. ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ-೨೦೦೫  

13. ರಾಷ್ಟೆ çÃಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗಾಸಲಚಿಗಳು 

14.  ಸಲಕ್ಷö್ ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಗಾಸಲಚಿಗಳು 

15. ರಾಷ್ಟೆ çÃಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗಾಸಲಚಿಗಳು 

16. ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹಾಗಲ ಜಿಲಾೂ ಪ್ಿಂಚಾಯತ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಸಿಂಬAಧಿಸದ ಮಾಗಾಸಲಚಿಗಳು 

17. ರಾಷ್ಟೆ çÃಯ ಗಾರಮೋಣ ಉದಲಯೋಗ ಖ್ಾತ್ರರ ಅಧಿನಿಯಮ   

18. ಇಲಾಖೆ ಮತುತ ಆರ್ಥ೯ಕ ಇಲಾಖೆ ಹಲರಡಿಸದ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ  ಾ ಮತುತ ವಿಶೋಷ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ್ 

ಪಾರ  ಾ 

19. ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸಲಚನಗಳು (ಸುತಲತೋಲೆಗಳು) 

20. ಇಲಾಖೆಯಿಿಂದ ಹಲರಡಿಸಲಾದ ವಿಶೋಷ ಆದೋಶಗಳು ಮತುತ ಸುತಲತೋಲೆಗಳು 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 B (VI) ಕಡತ ಶೋಷ್ಟಾಕೆ: 
 

ಕರ.ಸ೦. ಕಡತದ ಶಾಖೆ ದಾಖಲಾತ್ರಗಳ ಉಲೊೋಖ 

1.  ಸಬಬಿಂಧಿ ವಿನಿ ತಲಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಬಬಿಂಧಿ ಮತುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಸುತ, 
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ನಡತ ಮತುತ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು 

2.  ತಾಿಂತ್ರರಕ ಸಹಾಯಕರು ತಾಸ ತಾಿಂತ್ರರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾೂ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವ೯ಹಣೆ, ವಿಶೋಷ 

ಯೋಜನಗಳಿಗ ತಾಿಂತ್ರರಕ ಕಡತಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 
 

ಸ್ಾಮಾನಯ ಸವೋಕೃತ್ರ. 

• ನಮಲನ  VIII ರವಾನ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ನಮಲನ-ಎ ಮುದಾಾಮ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ನಿಯಮ 77 (ನಿಯಮ 63) ಸ್ಾೆಿಂಪ್ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ನಮಲನ-6 (ನಿಯಮ 38)ನಗದು ಪ್ುಸತಕ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ಕ.ಅ.ಸ.ಪ್ರ ಪ್ತರ 1 (ಅನುಚ್ಛೋದ-6 ಹಣ ಸವೋಕರಿಸದ ಬಗೆ ಸವೋಕೃತ್ರ ಪ್ತರ) 

• ಕ.ಖ.ಸಿಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ುೂ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸುವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ಕ.ಆ.ಸಿಂ ನಮಲನ 67-ಎ ಪ್ರಿವತಾನಯ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ನಮಲನ ಸಿಂಖೆಯ-24 ಎ ವೆೋತನ ಬಟವಾಡೆ ಪ್ುಸತಕ (ನಮಲನ ಸಿಂಖೆಯ ೨೪ಎ) 

• ಆಕಸಮಕ ರಜಾ ವಹಿ. 

• ಹಿ.ಸ.ತಲೋನಿ.ಕಛೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಬಬಿಂದ್ಧ ವಗಾದವರ ವೆೋತನ ಬಿಲ್ಲೂನಲ್ಲೂ ಕಡಿತಗಲಳುುವ ರಿಜಿಸೆರ  

           (ಹಬಬದ ಮುಿಂಗಡ ಇತಾಯದ್ಧ)  

• ಸ್ಾ.ಭ.ನಿ,ಕೆ.ಜಿ.ಆಯ್.ಡಿ, ಎಲ್.ಆಯ್.ಸ, ವೃತ್ರತ ತರಿಗ, ಜಿ.ಆಯ್. 

• ಲೆೋಖನ ಸ್ಾಮಗಿರ ವಿತರರ್ಾ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ದ್ಧನವಹಿ ದಾಸ್ಾತನು ಪ್ುಸತಕ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ಹಿ.ಸ.ತಲೋನಿ.(ಜಿಪ್ಿಂ) ಕುಣಿಗಲ್ ಕಛೋರಿಯ ಮಿಂಜಲರಾತ್ರ ಆದೋಶ ಪ್ುಸತP.À 

• ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸ್ಾಧಿಲಾವರು ಪ್ುಸತP.À 

• ನಮಲನ 24 ನಿಯಮ-58 ಪ್ರಯಾಣ ಭತಯ ರಿಜಿಸೆರ (ನಮಲನ-24 (ನಿಯಮ-58). 

• ಮಾಹವಾರು ಖಚಿಾನ ತಃಖೆತಯ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಬಬಿಂದ್ಧಗಳ ಹಾಜರಾತ್ರ ಪ್ಟಿೆ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ಸ್ಾಮಾನಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮುಿಂಗಡ ಡ್ಾರ ಮಾಡುವ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ವಿದುಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಚದ ವಹಿ. 

• ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ುೂ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ನಮಲನ-14 ಅಿಂತ್ರಮ ವೆೋತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ. 

• ಸ್ಾದ್ಧಲಾವರು ಬಿಲ್ುೂಗಳ ವಿವg.À 

• ಕಿಂಪ್್ಯಟರ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ನಮಲನ 34-ಎ ಪಿೋಠಲೋಪ್ಕರಣ ವಹಿ. 

• ಬಿ-7 ನಗದು ರಶೋದ್ಧ. 

• ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಬಬಿಂದ್ಧಯರ ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಣ ವರದ್ಧ ಪೈಲ್. 

• ಸಬಬಿಂದ್ಧಗಳ ಸೋವಾ ಪ್ುಸತಕ ರಿಜಿಸೆರಗಳು. 
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• 7-ಎ ದಲರವಾಣಿ ರಿಜಿಸೆರ. 

• ಶುದಾ ಪ್ರತ್ರ ವಹಿ. 

• ಭಾರತ ಸಕಾಾರ ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ನಿಯಮ-೨೦೦೫. 

• ಸಕಾಾರ ಸುತಲತೋಲೆಗಳ ಪೈಲ್. 

• ಲೆಕೆ ತಪಾಸಣೆ ಪೈಲ್. 

• ರಾಷ್ಟೆ çÃಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್  ನಗದು ಪ್ುಸತಕ ವಹಿ. 

• ರಾಷ್ಟೆ çÃಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ುೂಗಳ ರಿಜಿಸೆರ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 B (VII) ಪಾಲ್ಲಸಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗಲಳಿಸುವ ಸ೦ದಭಾದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಏಪಾಾಡುಗಳನುು 

ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವ ಮು೦ತಾದ ವಿವರಗಳು. 
 

  ಇಲಾಖೆ ಮಾಗಾಸಲಚಿ/ ಎಿಂ.ಎA.ಆರ. ಕಾಯಾಕರಮಗಳು ತಾಲ್ಲಕು  ಪ್೦ಚಾಯತ ಆದೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ 

ಯೋಜನಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನಗಲಳಿಸಲ್ು ಕರಮ ತಗದುಕೆಲಳುುವುದು. ಸ್ಾವ೯ಜನಿಕ ಕು೦ದುಕೆಲರತಗಳನುು ಕಾನಲನಿನ 

ಚೌಕಟಿೆನಲಳಗ ನಿಧ೯ರಿಸ ಕರಮ ಕೆೈಗಲಳುುವುದು. 
 
 
 
 
4(1)(B) 8: ಆಡಳಿತ ಮಿಂಡಳಿ, ಪ್ರಿಷತ್ ಗಳ, ವಿವಿಧ ಸಮತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅನುಕಲಲ್ಕಾೆಗಿ 

ಸಲ್ಹಗಾಗಿ, ರಚಿತವಾದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹಚುಚ ಜನ ಸದಸಯರಿರುವ  ಸಮತ್ರಗಳ ವಿವರ ಮತುತ ಈ ಸಮತ್ರಗಳಲ್ಲೂ 

ಸ್ಾವಾಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಮತುತ ಸಮತ್ರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು 
 
        ಯಾವುದೋ ಸಮತ್ರ ಇರುವುದ್ಧಲ್ೂ 
 
 
 
 

4 B (9) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರು (ಜಿಪ್ಿಂ) ಕುಣಿಗಲ್ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ 

ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸುತ್ರತರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದಲರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿೆ. 
 

ಕರ.ಸ೦. ಹುದಾ ಹಸರು ದಲರವಾಣಿ ಸ೦ಖೆಯ 

1 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನರ ್ಾೋಶಕರು ಆರ.ವಸಿಂತಕುಮಾರ 08132-221981 
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2 
ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  ಹಚ್.ನರಸಿಂಹಮಲತ್ರಾ 

08132-221981 

3 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ  ಬಿ 08132-221981 

4 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 08132-221981 

5 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 08132-221981 

6 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 08132-221981 

7 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 08132-221981 

7 ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 08132-221981 

8 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಚ್.ಎಿಂ.ಸ್ೌಮಯ  

08132-221981 

9 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 08132-221981 

10 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿದೋಾಶಕರು 

ಡಿ.ನಾಗರಾಜು 
08132-221981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 B (10)  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋ೯ಶಕರು (ಜಿಪ್೦) ಕುಣಿಗಲ್ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ 

ಕರ ಯನರ ವಹಿಸುತ್ರತರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ಮಾಚ್ಾ - 2020 ರ ವೆೋತನದ ವಿವರ. 
 

ಕರ.ಸ೦. ಹುದಾ ಹಸರು ವೆೋತನ (ರಲ) 

1 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 23500/- 



 - 15 - 

2 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಚ್.ಎಿಂ.ಸ್ೌಮಯ 30967/- 
3 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರು ಆರ.ವಸಿಂತಕುಮಾರ 67734/- 

4 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 40900/- 

5 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ  40900/- 

6 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  ಹಚ್.ನರಸಿಂಹಮಲತ್ರಾ 59804/- 

7 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ ಬಿ. 54020/- 

7 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 40900/- 

8 ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 40900/- 

10 ಪ್ರದಸ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹುದಾ 27650/- 

11 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿದೋಾಶಕರು 

ಡಿ.ನಾಗರಾಜು 113318/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 B (11)  ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ 2020-21 

ಕರ.ಸಿಂ. ಲೆಕೆಶಷ್ಟಾಕೆ  ಯೋಜನ/ಯೋಜನೋತರ ಭೌತ್ರಕ ಗುರಿ ಆರ್ಥಾಕ ಗುರಿ 

1 
2401-00-108-2-51 
(100) (CDB)  

ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರರ್ಾ ಕರ ಯ 

ಯೋಜನಗಾಗಿ ತಿಂಗಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಯೋಜಿತ 

ಬೆೋಸ್ಾಯ ಯೋಜನ  

313 
  

13318837.00 

2 
2401-00-111-0-08 
(059) CHD 

ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಾ 

ಯೋಜನ (059) 
1500 586394.00 
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ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಾ 

ಯೋಜನ (422) 

 
2 
 

320000.00 

3 
2851-00-200-0-01 
(051) (Honey) 

ಗಾರಮೋದಯಮ ಮತುತ ಸಣು 

ಉದಯಮಗಳ ಯೋಜನ 
20 67500.00 

4 

2401-00-119-5-02 
(200) 

(S-11) 

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ 

ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಿಂತರಣ 

 

33 99981.00 

2401-00-119-5-02 , 
422 

33 99987.00 

7 

2401-00-800-1-57 
(106) 

RKVY 

ರಾಷ್ಟೆçÃಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನಯಡಿ ಯಾಿಂತ್ರರೋಕರಣ ಯೋಜನ 
 

62 3813660.00 

2401-00-800-1-57 
(422) 

12 100000.00 

2401-00-133-0-02 
(106) SMAM  

ರಾಷ್ಟೆçÃಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನಯಡಿ ಯಾಿಂತ್ರರೋಕರಣ ಯೋಜನ 
62 1242000.00 

2401-00-133-0-02 
(422) SMAM 

ರಾಷ್ಟೆçÃಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನಯಡಿ ಯಾಿಂತ್ರರೋಕರಣ ಯೋಜನ 
5 200000.00 

 
2401-00-108-2-30 
(106)  PMKSY 

ರಾಷ್ಟೆçÃಯ ಸುಸತರ ಕೃಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನ  

ಯೋಜನ (ಹನಿನಿೋರಾವರಿ) 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ  ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನ  

317 11168250.00 

10 
2401-00-108-2-30 
(059) GEN PMKSY 

ರಾಷ್ಟೆçÃಯ ಸುಸತರ ಕೃಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನ  

ಯೋಜನ (ಹನಿನಿೋರಾವರಿ) 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ  ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನ  

10 415413.00 

11 
2401-00-108-2-30 
(422)  PMKSY 

ರಾಷ್ಟೆçÃಯ ಸುಸತರ ಕೃಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನ  

ಯೋಜನ (ಹನಿನಿೋರಾವರಿ) 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್ರರ  ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನ  

13 1475000.00 

13 

2401-00-119-4-06 
(059) 

NHM 

ರಾಷ್ಟರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ 

ಯೋಜನ  
1 48000.00 

2401-00-119-4-06 
(422) 

ರಾಷ್ಟರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ 

ಯೋಜನ  
20 825000.00 

2401-00-119-4-06 
(133) 

ರಾಷ್ಟರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ 

ಯೋಜನ  
520 3586464.00 

  2401-00-111-0-08 (106   ರಾಷ್ಟರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ 

ಯೋಜನ  
4 1965134.00 

ಜಿಲಾೂ ಪ್ಿಂಚಾಯತ್         

1 
2435-00-101-0-28 
(100)  

  ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ  14 499000.00 

2 
2435-00-101-0-28 
(422) 

  ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ  3 70000.00 

 
 
 

4 B (12) ಸಹಾಯಧನದಲಿಂದ್ಧಗ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನಗಳು ಅಿಂತಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 

ವಿವರ ಮತುತ ಮಿಂಜಲರಾದ ಹಣ. 
 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಲ್Uತ್ರತಸರುವ ಅನುಬಿಂಧ – ಎ ರಲ್ಲೂ ನಿೋಡಲಾಗಿದ. 
 



 - 17 - 

4 B (13) ಇಲಾಖೆಯಿಿಂದ ಅಥರೈಜೋಷನ್ ಮಿಂಜಲರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಿಗ ನಿೋಡಲಾದ ಮತುತ 

ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲೂ ಸವಲ್ತುತಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರಸಪಿಯ್ಕಿಂಟಾೆಳ ವಿವರಗಳು. 
 

ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ಧಲ್ೂ. 
 

4 B (14) ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲೆಕಾ çೆನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ರ ವಿವರ ದಲರಕುವಿಂತ 

ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಟುೆಕೆಲಿಂಡಿರುವಿಕೆ. 
 
2020-21 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಮಾಚ್ಾ ಮಾಹಯ ಪ್ರಗತ್ರ ವರದ್ಧ, 
 

4 B (15) ಮಾಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಸ್ಾವ೯ಜನಿಕರಿಗ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶ ವಿಚಾರಗಳು ಗರಿಂಥಾಲ್ಯ 

ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೆಲಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗಲಿಂಡು ಸ್ಾವ೯ಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾೆಗಿ ತರದ್ಧದಾಾರ? 
 

- ಇರುವುದಿಲ್ಾ- 

 

4 B (16) ಸ್ಾವ೯ðಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರು, ಪ್ದನಾಮ ಮತುತ ಇತರೋ ವಿವರಗಳು 

ಉಪ್ ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ 

ವಸಿಂತಕುಮಾರ ಆರ. 

ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರು 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ, 

ಜಿಲಾೂ ಪ್ಿಂಚಾಯತ್, ಕುಣಿಗಲ್  

ದಲರವಾಣಿ ಸಿಂಖೆಯ 08132-221981 

 

ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಡಿ.ನಾಗರಾಜು 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯP ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರು 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ, 

ಜಿಲಾೂ ಪ್ಿಂಚಾಯತ್, ಕುಣಿಗಲ್  

ದಲರವಾಣಿ ಸಿಂಖೆಯ 08132-221981 
 

 

 

 

4(1)(B) 17:  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು: 
   
- ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ಧಲ್ೂ - 
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                                           ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಾಶಕರು 
                                                  ಜಿಲಾೂ ಪ್ಿಂಚಾಯತ್, ಕುಣಿಗಲ್  

 


