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 ಸಂ: ಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂಬೋ/ಸತ ೋಅ/ /2020-21                                ದಿರ್ನಂಕ: 01-05-2020 

 

“ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ” 

2020-21 

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

 

1)  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಬೋಲ ರು ರವರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ುು 

ಕತ್ಾವಯಗಳು. 

  

ಸನಮನನ್ಯ ಮನಹಿತಿ 

1. ರನಜಧನನಿಯಂದ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಬೋಲ ರು ಕಛೋರಿಗೆ ಇರುವ 

ದ ರ:235 ಕಿ.ಮೋ. 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಆಗೆನೋಯ ಭನಗದಲ್ಲಾರುವ ಹನಸನ್ ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾನ್ ತನಲ ಾಕು ಆದ  ಬೋಲ ರು ತನಲ ಾಕಿನ್ 

ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ವಿಸ್ುೋಣಾ 76740 ಹೆಕೆಟೋರುಗಳು.ಗಳನಗಿದುು ಒಟುಟ 5 ಹೆ ೋಬಳಿಗಳು (ಕಸಬನ, ಮನದಿಹಳಿಿ, 

ಹಳೋಬಿೋಡು, ಬಿಕೆ ುೋಡು, ಅರೋಹಳಿಿ). 

ಬೋಲ ರು  ತನಲ ಾಕಿನ್ಲ್ಲಾ ಯಗಚಿ ನ್ದಿಯ  ತನಲ ಾಕಿನ್ ರೈತ್ರ ಜಿೋವರ್ನಡಿಯನಗಿರ್.  

2020-21ನೋ ಸನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾ ಬೋಲ ರು ತನಲ ಾಕಿನ್ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಪರರ್ೋಶ 9903 ಹೆಕೆಟೋರ್ ಇರುತ್ುರ್. 

ಪರಮುಖ ಹಣ್ಣಿನ್ ಬಳಗಳನದ ಮನವು, ಬನಳ, ಸಪ ೋಟ ಹನಗ  ಇತ್ರ ಹಣ್ಣಿನ್ ಬಳಗಳು ಮತ್ುು ತ್ರರ್ನರಿ ಬಳಗಳನದ 

ಆಲ ಗೆಡ್ಡೆ, ಟ ಮೆಟ , ಬದನ, ಈರುಳಿಿ, ಹಸ್ಮೆಣಸ್ನ್ರ್ನಯ, ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು ಸನಂಬನರು ಬಳಗಳನದ ಶುಂಠಿ-

ಅÀರಿಸ್ನ್. ತ ೋಟದ ಬಳಗಳನದ ತಂಗು, ಹ ವಿನ್ ಬಳಗಳನ್ುನ ಬಳಯಲ್ನಗುತಿುರ್. 
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3. ತನಲುಾಕುವನರು  ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ  ಬಳಗಳ  ಮನಹಿತಿ : 

 

ಬಳವನರು ಪರರ್ೋಶ ಮತ್ುು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿವರ 

ಬಳವನರು ಪರರ್ೋಶ (ಹೆಕೆಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಾ) 2020-21 

 

ಕರ ಸಂ ವಿವರ 2020-21 

1 ಹಣುಿಗಳು 818 

2 ತ್ರರ್ನರಿಗಳು 5420 

3 ಸನಂಬನರು ಬಳಗಳು 4520 

4 ತ ೋಟದ ಬಳಗಳು 4210 

5 ಹ ವಿನ್ಬಳಗಳು 42 

ಒಟುಟ 15010 

 

 

ಬಳವನರು ಉತ್ಪನ್ನ (ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಾ)  2020-21 
 

ಕರ ಸಂ ವಿವರ 2020-21 

1 ಹಣುಿಗಳು 19909 

2 ತ್ರರ್ನರಿಗಳು 52800 

3 ಸನಂಬನರು ಬಳಗಳು 29980 

3 ತ ೋಟದ ಬಳಗಳು 35120 

4 ಹ ವಿನ್ಬಳಗಳು 5.8 

               ಒಟುಟ Ö  137814.8 
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4. ತನಲ ಾಕಿನ್ಲ್ಲಾರುವ  ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ  ಕ್ಷೋತ್ರ/ಸಸಯಗನರಗಳ  ಮನಹಿತಿ : 

 

ಕರ ಸಂ  ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ  ಕ್ಷೋತ್ರ/ಸಸಯಗನರಗಳ  

ಹೆಸರು  ಮತ್ುು ವಿಳನಸ  

ಒಟುಟ 

ವಿಸ್ುೋಣಾ  

(ಎಕರ) 

ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕಯಾ ಮತ್ುು ಸಸಯ ಸಂಪತಿುನ್ ವಿವರ  

1.  ಚಿೋಲರ್ನಯಕನ್ಹಳಿಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ 32 
ಕಛೋರಿ ಕಟಟಡ, ಕೆ ಳವೆ ಬನವಿ-2, ತ್ಂತಿಬೋಲ್ಲ, ತ<ಗು 145, 

ಮನವು-392, ಸಪ ೋಟ-100. 

2.  ಕೆ ನನೋರಲು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ 27 
ಕಛೋರಿ ಉಗನರಣ, ಕೆ ಳವೆ ಬನವಿ-1. ತ್ಂತಿಬೋಲ್ಲ, ಮನವು-55, 

ಸಪ ೋಟ-525, ತಂಗು-143,ಹಲಸು-95. 

 

5.   ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು(ಜಿಪಂ)ಬೋಲ ರು ತನಲ ಾಕು ಕಛೋರಿಯ  ರ್ನಯಾ ಸಂಘಟನಯ  ಪಟಿಟ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು | 

| 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

| 

   |          | 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು                                               

           | 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು                                                                              ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು

                                          

                                                                                                                                                                             

6.     ಬೋಲ ರು ತನಲ ಾಕಿನ್ಲ್ಲಾ  ಒಟುಟ 5 ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿದುು,  ಅವುಗಳಲ್ಲಾ   ಬಿಕೆ ುೋಡು ಹೆ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಾ, 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುತಿುದುು,  ಹಳೋಬಿೋಡು, ಕಸಬನ, ಮನದಿೋಹಳಿಿ ಮತ್ುು ಅರೋಹಳಿಿ 

ಹೆ ೋಬಳಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹುರ್ು ಖನಲ್ಲ ಇರುತ್ುರ್. ಹನಗ  ಪರಭನರ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ಹನಲ್ಲ 

ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುತಿುರುತನುರ. 

 

    ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು ಈ ಕಛೋರಿಯ ಮುಖಯಸಥರನಗಿದುು. ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಹುರ್ು ಖನಲ್ಲ ಇರುತ್ುರ್. ರ್ನಲುು ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿುದುು ಹನಗ  2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ ಹುರ್ುಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇರುತ್ುರ್. 

 

7.  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಾವಯಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ 

ಇರುತ್ುವೆ.  
 

ಸನಮನನ್ಯ ರ್ನಯಾಗಳು:  
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 ತನಲ ಾಕು ಇಲ್ನಖೆಯ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯನಗಿದುು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು 

ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ನಯಾಗಳನ್ುನ  ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು.  

 ತನಲ ಾಕಿನ್ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗನರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತ್ಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು.  

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗುತಿುರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನ್ುನ ಹೆ ೋಬಳಿವನರು 

ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಿ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು.   

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ುು ನ್ಸಾರಿಗಳ ಸವತ ೋಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಅವಶಯವಿರುವ 

ಮನಗಾದಶಾನ್ ನಿೋಡುವುದು.  

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

 ಅದರಂತ ರ್ನಯನ ಮೋಖರನಗುವುದು..  

 ತನಲ ಾಕು ಮಟಟದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ ಮತ್ುು ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶೋಲನ ಮನಡಿ ತನಲ ಾಕಿನ್ 

ಪರಗತಿ ವರದಿಯನ್ುನ ತ್ಯನರಿಸ್ ಜಿಲ್ನಾ ಮಟಟಕೆು ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.  

 ತನಲ ಾಕು ಮಟಟದ ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲರ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ನಖೆಯ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಭನಗವಹಿಸುವುದು.  

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

ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹನಯಧನ್ಕೆು ಕಂದನಯ ಇಲ್ನಖೆಗೆ ಶಪನರಸುು ಮನಡುವುದು. 

 ರೈತ್ರ ತನಕುಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ವಿವಿಧ ಸಲಹೆ ಸ ಚನಗಳನ್ುನ ನಿೋಡುವುದು. 

 

ವಿಸುರಣೆ  ಮತ್ುು ತ್ರಬೋತಿ : 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ಗೆ ಳಿಸುತಿುರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ರಿಗೆ ಹನಗ    

           ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಬೋಸನಯ, ನಿವಹಣೆ, ಕೆ ಯುಾ, ಸಂಸುರಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ 

ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸನವಯವ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ ಮುಂತನದ ಅವಶಯಕ ಹೆ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ಗಳನ್ುನ ರೈತ್ರಿಗೆ  

           ತ್ರಬೋತಿ, ವಿಚನರ ಸಂಕಿರಣ, ರ್ನಯನಾಗನರ ಮುಂತನದವುಗಳನ್ುನ ಏಪಡಿಸುವ ಮ ಲಕ ಮನಹಿತಿ    

           ಒದಗಿಸುವುದು. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗುತಿುರುವ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮನಹಿತಿಯನ್ುನ ಪತಿರಕೆ,  

           ಆರ್ನಶವನಣ್ಣ, ದ ರದಶಾನ್ ಮುಂತನದ ಸಮ ಹ ಮನಧಯಮಗಳ ಮ ಲಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲುಪುವಂತ   

           ಮನಡುವುದು. 

5. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ್ ಕೆೋಂದರ, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಮುಂತನದ ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ ಸಂಶ ೋಧರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ  

           ಹೆ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ಗಳನ್ುನ ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸುವಂತ ಮನಡುವುದು. 

6.       ರೈತ್ರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೈತ್ರಿಗೆ, ರೈತ್ ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡುವುದು. 

7.      ರೈತ್ರನ್ುನ ರನಜಯ ಮತ್ುು ಹೆ ರರನಜಯಗಳ  ಉತ್ುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋಧರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ  ಪರವನಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡು   

          ರೈತ್ರ ಜ್ಞನನ್ ವಧಾನಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 
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ಸಸನಯಭಿವೃದಿಿ :- 

1. ಉತ್ುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಜಿಲ್ಲಾಯ ವನತನವರಣಕೆು ಹೆ ಂದುವ ತ್ಳಿಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸ್  

          ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಳಿಸುವುದು. 

2. ಇಲ್ನಖೆಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಂದ, ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯದ  ನ್ಸಾರಿಗಳಿಂದ, ಖನಸಗಿ ವಲಯದ   

           ನ್ಸಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಕಸ್/ಸಸ್ಗಳನ್ುನ ಉತನಪದಿಸಲು ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು.  

3. ಉತ್ುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಕಸ್/ಸಸ್ಗಳು ಅವಶಯಕ ಪರಮನಣದಲ್ಲಾ ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿಲಾದಿದು  

          ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಖನಸಗಿ ವಲಯದ  ನ್ಸಾರಿಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನರದಶಾಕ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಮ ಲಕ ಪಡ್ಡದು  

          ರೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸ್ಥಥ ಮನಡುವುದು. 

4. ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಿಶೋಷ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಿವುದು. 

 

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ:- 

1. ತನಲ ಾಕಿನ್ ವನತನವರಣಕೆು ಸ ಕುವನದ ತ್ಳಿಗಳನ್ುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅವುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ  

           ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು. 

2. ಆಯನ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವನದ ಬಳಗಳನ್ುನ ಮತ್ುು ತ್ಳಿಗಳನ್ುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಯೋಗಯ  

          ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು. 

3. ಹಣುಿ, ತ್ರರ್ನರಿ, ಹ ವಿನ್ ಬಳಗಳು, ತ ೋಟದ ಬಳಗಳು, ಸಂಬನರು ಬಳಗಳು, ಔಷಧಿ ಬಳಗಳು,  

          ಸುಗಂಧದರವಯ ಬಳಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯವನದ ಪರಿಸರವನ್ುನ ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅಲ್ಲಾನ್ ರೈತ್ರಿಗೆ  

          ಸದರಿ ಬಳಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

4. ಹೆ ಸ ಬಳಗಳು, ತ್ಳಿಗಳನ್ುನ ಪರಿಚಯಸುವುದು. 

5. ವಿರ್ನಶದ ಅಂಚಿನ್ಲ್ಲಾರುವ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದು. 

 

ನಿೋರಿನ್ ಮ ಲಗಳ ನಿಮನಾಣ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕತಯರುವ ಪರಮನಣದಲ್ಲಾ ನಿೋರನವರಿ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲು ಬೋರ್ನದ  

          ಸಮುದನಯ ಕೆರಗಳನ್ುನ ನಿಮಾಸಲು ರೈತ್ರನ್ುನ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಪದುತಿಯಲ್ಲಾ ಬಳಗಳಿಗೆ ಸನರ್ನಗುವ ಪರಮನಣದ ನಿೋರನ್ುನ ಸಂಗರಹಿಸ್ಟುಟಕೆ ಳಿಲು ಅವಶಯಕತಗೆ  

           ತ್ಕುಂತ ಸಮುದನಯ ಕೆರಗಳನ್ುನ ನಿಮಾಸಲು ಸಹನಯಧನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸನಯ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಿರುವ ಹಸ್ರುಮನಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ರೈತ್ರನ್ುನ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ಶೋಡ್ ನಟ್ /ಹಸ್ರು ಮನ ಘಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಬಳಗಳನ್ುನ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸನಯದಲ್ಲಾ ಬಳಯಲು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 
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ಸಮಗರ ಪ ೋಷರ್ನಂಶ ಹನಗ  ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ಡ ನಿಮನಾಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಪ ೋಷರ್ನಂಶಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಲು ಬೋರ್ನದ ರ್ಜೈವಿಕ  

           ಗೆ ಬಬರಗಳನ್ುನ ರಿಯನಯತಿ ದರದಲ್ಲಾ ರೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವೆೈವಸ್ಥಥ ಮನಡುವುದು. 

2. ಮಣ್ಣಿನ್ ರಸಸನರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅವಶಯವನದ ಸುಣಿ / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹಸ್ರಲ್ಲ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ುನ ರೈತ್ರಿಗೆ ಮನ್ದಟುಟ ಮನಡಿ ಬಳಕೆಯನ್ುನ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

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

5. ಬ ೋಡ್ಡ ೋ ಮಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟರ್ನಶಕಗಳು, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲ್ಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹನಯಧನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

6. ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಾ ರ ೋಗ ಮುನ್ ುಚರ್ನ ಘಟಕಗಳನ್ುನ ಸನಥಪಿಸ್ ಮುಂರ್ ಬರಬಹುದನದ  

           ರ ೋಗಗಳ ಯನ ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನ್ುನ ರೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 

ರ್ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ 

1. ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನ್ು ಸನಕಣೆಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

2. ರ್ಜೋನ್ು ಸನಕಣ್ಣಕೆ ಸ್ಥ ಸ್ಥೈಟಿಗಳ ಮ ಲಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ಏಪಾಡಿಸುವುದು. 

3. ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ ಬಳಗಳಲ್ಲಾನ್ ಪರನಗಸಪಶಾ ಹೆಚಚಳದಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನ್ು ಹುಳಗಳ ಪನತ್ರದ ಬಗೆೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ಅರಿವು  

           ಮ ಡಿಸುವುದು. 

 

ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳನದ ಹಣುಿ, ತ್ರರ್ನರಿ, ತ ೋಟದ ಬಳಗಳು, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳು ಮತ್ುು ಸುಗಂಧ ದರವಯ  

           ಬಳಗಳ ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

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

3. ಶೋತ್ಲ ಗೃಹ ಹನಗ  ಫ್ನಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸುವುದು. 

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

 

 

ಇತ್ರ ರ್ನಯಾಗಳು: 

1. ಜಿಲ್ಲಾಯ ಜಿಲ್ನಾಧಿರ್ನರಿಗಳು, ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಮುಖಯ ರ್ನರ್ಯನಿಮನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು, ಮನನ್ಯ  

           ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರು, ಮತಿುತ್ರ ಮೆೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ವಿಶೋಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ  

           ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

2. ಜನ್ಸಪಂದರ್ನ ಸಭೆ , ಸನಮನನ್ಯ ಸಭೆ ಮುಂತನದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹನಜರನಗುವುದು. 

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

4. ಇನಿನತ್ರ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು 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 (ಡ್ಡವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಕ್ಾ) ಕೆಲಸಗಳ 

ಮೆೋಲ್ಲವಚನರಕರನಗಿರುತನುರ.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ನಾದರ, ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸನಗುವಳಿ, ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, 

ಸಸ್ಥ ಯೋತನಪದನಯ ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿ ಸನಧಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ 

ಜವನಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳನ್ುನ ಸವಚೆವನಗಿಟುಟಕೆ ಂಡು ಜನ್ ಜನನ್ುವನರುಗಳು, 

ಬಂಕಿಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇವರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರುತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಾನ್ ಅಭಿವೃಧಿು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ 

ಅವಶಯಕವನಗಿರುವ ದನಸನುನ್ು ಸನಮನಗಿರಗಳಿಗೆ ಬಿಲುಾಗಳನ್ುನ ತ್ರುವುದು.  ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ನಿೋರಿನ್ ಸರ್ನಲಕೆು 

ನಿವಾಹಣೆ, ಲ್ಲೋಬರ್ ಪ ೋರ್ರ್ನಸ್ಟ ಹನಗ  ಕ್ಷೋತ್ರದ ಆದನಯವನ್ುನ ಸರ್ನಾರಕೆು ಜಮನ ಮನಡಲು ಕರಮ 

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

ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳ ತನಕುಗಳ ಪರಿಶೋಲನ, ಸರ್ನಾರದ ನಿೋತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು, 

ಸವಲತ್ುುಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಕ್ಷೋತ ರೋತ್ುವದ ಜವನಬನುರಿ, ಕಿರಮರ್ನಶಕ ವಿತ್ರಣೆ, ತನಂತಿರಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ುನ 

ನಿೋಡುವುದು ಇವರ ಜವನಬನುರಿಯನಗಿರುತ್ುರ್ 

ದಿವತಿೋಯ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು   

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನ್ುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನ್ುನ ರಚಿಸ್, ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ 

ಬಿಲುಾಗಳನ್ುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು ನ ಂದಣ್ಣ,ರವನನ,ಸನಟಂಪ್ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲಸಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ ಾಕಿನ್ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖೆಯ ಪರಧನನ್ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುು, ತ್ಮಮ 

ಅಧಿರ್ನರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಹನಗು ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ಪರಿಶಲನ 

 ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

 

ತನಲ ಾಕಿನ್ ಬಟವನಡ್ಡ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುು ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಹನಗು ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ಪರಿಶಲನ 

ಹನಗು ವಿತ್ರಣೆ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು. 
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4 (B) III ನಿಣಾಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿವಂತ್ಹ ಪರಸನುವನಗಳಲ್ಲಾ ಪನಲ್ಲಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೆೋಲ್ಲವಚನರಣೆ  ಚನನ್ಲ್ ಗಳು  

ಮತ್ುು ಅರ್ೌಂಟಬಿಲ್ಲಟಿದಂತ  

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS 

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABILITY 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು  

ಉನ್ನತ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು ವಹಿಸ್ಕೆ ಡಲ್ನದ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವನ ಅಭಿವೃಧಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸಲು ಜವನಬನುರರನಗಿರುತನುರ.  ಯನವುರ್ೋ ನಿಣನಾಯಕೆು 

ಅವರ್ನಶವಿರುವುದಿಲಾ. 

ದಿವೋತಿೋಯ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರು  

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನ್ುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನ್ುನ ರಚಿಸ್, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ ಬಿಲುಾಗಳನ್ುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು ನ ಂದಣ್ಣ,ರವನನ,ಸನಟಂಪ್ವಹಿ 

ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 
ಪರಸನುವನಗಳನ್ುನ ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಲು ಅವರ್ನಶವಿದುು ಸಲ್ಲಾಸಬಹುದನಗಿರುತ್ುರ್. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು  
ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಹನಗು ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ ಪರಿಶಲನ 

  ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು  

 

ತನಲ ಾಕಿನ್ ಬಟವನಡ್ಡ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುು ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಹನಗು ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳನ್ುನ 

ಪರಿಶಲನ ಹನಗು ವಿತ್ರಣೆ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು. 
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4 (B) IV ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ನದ  ವಿಧನನ್ಗಳು  ಕಟುಟಪನಡುಗಳು  

(Norms) 

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

 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು  

ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನ್ುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ 

ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರ/ಅಭವೃಧಿುಯ ದನಸನುನ್ು ನಿವಾಹಣನ ಲ್ಲಕುವನ್ುನ ಕರಮಬಧುವನಗಿಟುಟಕೆ ಂಡು 

ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿಗೆ ಅವರ್ನಶ ಮನಡಿಕೆ ಡುವುದು. 

ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರು /ದಿವತಿೋಯ  

ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು  

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನ್ುನ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್, ಕಡತ್ವನ್ುನ ರಚಿಸ್, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.ಸನದಿಲ್ನವರ್ ಬಿಲುಾಗಳನ್ುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು.ನ್ಗದು ಪುಸುಕ 

ನಿವಾಹಣೆ,ನ ಂದಣ್ಣ,ರವನನ,ಸನಟಂಪ್ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ,ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲುಾ ತ್ಯನರಿಸ್ 

ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಹನಗ  ಆಡಳಿತ್ತನಮಕ ಕೆಲಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಹನಐಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು  

ತನಲ ಾಕಿನ್ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖೆಯ ಪರಧನನ್ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದುು, 

ತ್ಮಮ ಅಧಿರ್ನರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು  

ತನಂತಿರಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಪರರ್ನರ ರ್ೈನ್ಂದಿನ್ 

ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳಲ್ಲಾ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 
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4 B (V) ರ್ೌಕರರು ಅವರವರ ರು್ವಯಗಳನ್ುನ ನ್ರವ್ಹಿಸಲ್ನದ /್ುುಪಯೋಗಿಸುವ/ ರ್ೌಕರರು ಅವರವರ 

ಕತ್ಾವಯಗಳನ್ುನ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನದ/ ಉಪಯೋಗಿಸುವ/ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಾಟುಟಕೆ Aಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ 

ಸ ಚನಗಳು/ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು/ ದನಖಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬ೦ದನಗಳು. 

 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವನ ನಿಯಮಗಳು 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವನ 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 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವನ ನ್ಡತ 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(PMKSY) ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

15. ರನಜಯ ವಲಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು 

16. ರನಷಿರೋಯ ಗನರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖನತಿರ ಅಧಿನಿಯಮದ , ಮನಗಾಸ ಚಿ   

17. ಇಲ್ನಖೆ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖೆ ಹೆ ರಡಿಸ್ದ ಡ್ಡಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪನರಸ್ು ಮತ್ುು ವಿಶೋಷ ಡ್ಡಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್  

           ಪನರಸ್ು 

18. ಸರರ್ನರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳು (ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) 

19. ಇಲ್ನಖೆಯಂದ ಹೆ ರಡಿಸಲ್ನದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳು ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳ 
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4 B (VI) ಕಡತ್  ಶೋಷಿಾಕೆ: 

 

ಕರ.ಸಂ. ಕಡತ್ದ ಶನಖೆ ದನಖಲ್ನತಿಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ 

1.  
ಸ್ಬಬಂಧಿ EST ತ ಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖೆಯ ಸ್ಬಬಂಧಿ ಮತ್ುು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಶಸುು, ನ್ಡತ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು 

2.  
ಲ್ಲಕು ಶನಖೆ Accounts ಲ್ಲಕು ಪತ್ರ ಹನಗ  ಲ್ಲಕು ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೋಲನ ನ್ಗದು ವಹಿ 

ನಿವಾಹಣೆ ಇತನಯದಿ. 

3.  

ಲ್ಲಕ್ಕ ತ್ಪನಸಣೆ 

Audit 

ಮಹನಲ್ಲೋಖ ಪನಲಕರ, ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ 

ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೋರಿಗಳ ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪರಿಶೋಲನ ಹನಗ  

ಅನ್ುಸರಣನ ಉತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ 

4.  
ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು TA ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿಶೋಷ 

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತನಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ  

 

 ಸನಮನನ್ಯ ಸ್ವೋಕೃತಿ. 

 ರವನನ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನ್ಮ ನ-A ಮುದನುಮ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸನಟಂಪ್ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನ್ಮ ನ-6 (ನಿಯಮ 38)ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಟರ್. 

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

 ಕ.ಖ.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲುಾ ಹನಜರುಪಡಿಸುವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ಕ.ಆ.ಸಂ ನ್ಮ ನ 62-ಎ ಪರಿವತ್ಾನಯ ಸಲುವನಗಿ ಬಿಲ್ಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನ್ಮ ನ ಸಂಖೆಯ-24ಎ ವೆೋತ್ನ್ ಬಟವನಡ್ಡ ಪುಸುಕ (ನ್ಮ ನ ಸಂಖೆಯ 24ಎ) 

 ಆಕಸ್ಮಕ ರಜನ ವಹಿ. 

 ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಿ ವಗಾದವರ ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಾನ್ಲ್ಲಾ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳುಿವ ರಿಜಿಸಟರ್ ಹಬಬದ 

ಮುಂಗಡ 2)  

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

 ಲ್ಲೋಖನ್ ಸನಮಗಿರ ವಿತ್ರಣನ ರಿಜಿಸಟರ್. 



 - 14 - 

 ದಿನ್ವಹಿ ದನಸನುನ್ು ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಟರ್. 

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

 ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸನಧಿಲ್ನವರು ಪುಸುಕ 

 ತನಲ ಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರನತಿ ನಿೋಡುವ ವಹಿ. 

 ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲುಾಗಳನ್ುನ ಮೆೋಲುಸಹಿ ಮನಡುವ ವಹಿ. 

 ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಹನಸನ್ದಿಂದ ಬಂದ ಅನ್ುದನನ್ವನ್ುನ ತನಲ ರ್ನವನರು ಬಿಡುಗಡ್ಡ ಮನಡುವ ವಹಿ. 

 ತನಲ ಕು ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಯ ಮೆಲ್ ಸಹಿ ವಹಿ. 

 ನ್ಮ ನ 24 ನಿಯಮ-58 ಪರಯನಣ ಭತಯ ರಿಜಿಸಟರ್ (ನ್ಮ ನ-24 (ನಿಯಮ-58). 

 ಕ.ಅ.ಸಂ/74 ರಲ್ಲಾ ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ರುವ ನ್ಮ ನ ಸರ್ನಾರದ ಮ್ೋಟನರುವನಹನ್ದ ಲ್ನಗ್ ಪುಸು 

 ಮನಹೆವನರು ಖಚಿಾನ್ ತ್ಃಖೆುಯ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಿಗಳ ಹನಜರನತಿ ಪಟಿಟ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ಸನಮನನ್ಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮುಂಗಡ ಡ್ನರ ಮನಡುವ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ವಿದಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಚದ ವಹಿ. 

 ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ಎನ್.ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲುಾ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನ್ಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ್ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ. 

 ಸನದಿಲ್ನವರು ಬಿಲುಾಗಳ ವಿವರ 

 ರ್ಜರನಕು ಯಂತ್ರದ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ಕಂಪ ಯಟರ್ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ನ್ಮ ನ೩೪-ಎ ಪಿೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

 ಬಿ-7 ನ್ಗದು ರಶೋದಿ. 

 ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಿಯರ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಣ ವರದಿ ಪೈಲ್. 

 ಸ್ಬಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥೋವನ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಟರಗಳು. 



 - 15 - 

 7-ಎ ದ ರವನಣ್ಣ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ಶುದು ಪರತಿ ವಹಿ. 

 ಭನರತ್ ಸರ್ನಾರ ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ನಿಯಮ-೨೦೦೫. 

 ಸರ್ನಾರ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್. 

 ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪೈಲ್. 

 ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್  ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

 ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲುಾಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಚ್ಛಕ್ ಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್. 

 ರನಷಿರೋಯ ಗನರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖನತಿರ  ಯೋಜನ ಮನಗಾಸ ಚಿ. (PMKSY)  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರನವರಿ 

ಯೋಜನಯ   ( ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ವಹಿ). (PMKSY)  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಡಿ.ಸ್.ಬಿಲುಾಗಳ 

ರಿಜಿಸಟರ್. 

 (PMKSY)  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಚ್ಛಕ್ ಗಳನ್ುನ ವಿವರಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್. 

4 B (VII) ಪನಲಸ್ಗಳನ್ುನ ಮನಡುವನಗ ಅಥವನ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಸ೦ದಭಾದಲ್ಲಾ ಇರುವ ಏಪನಾಡುಗಳನ್ುನ 

ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ವ ಮುಂತನದ ವಿವರಗಳು. 

 

  ಇಲ್ನಖೆ ಮನಗ೯ಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎ.ಆರ್. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 

ಯೋಜನಗಳ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಕರಮ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು. ಸನವಾಜನಿಕ ಕುಂದುಕೆ ರತಗಳನ್ುನ ರ್ನನ್ ನಿನ್ 

ಚೌಕಟಿಟನ ಳಗೆ ನಿಧಾರಿಸ್ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು. 

 

4 B (VIII) ಈ ಇಲ್ನಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವನ ಸಲಹೆಗಳನ್ುನ ಪಡ್ಡಯುವ ಸಲುವನಗಿ ಎರಡು ಅಥವನ 

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

ಸ್ಥೋವೆ ಮತ್ುು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುನ ಸನವಾಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬಹುರ್ೋ? ಅಥವನ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯ್ಕೋ? 

 

  ರನಷಿರೋಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ನಾ ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಯ 

ಮ ಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಯೋಜನಗಳನ್ುನ ಸ್ದುಪಡಿಸುವುದು. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನ್ುಷ್ನಟನ್ಕೆು ಬೋರ್ನದ 

ಅವಶಯಕ ನಿಣಾಯಗಳನ್ುನ ತ್ಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು. ರನಷಿರೋಯ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲ್ನಾ ಸಮತಿ 

ಮತ್ುು ಜಿಲ್ನಾ ತನಂತಿರಕ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯರುಗಳು ಮತ್ುು ಅವುಗಳ ವನಯಪಿು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿುರುತ್ುರ್.            
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ಈ ಎಲ್ನಾ ಸಮತಿಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುನ ವಿಕ್ಷಿೋಸಲು ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶ ಇರುತ್ುರ್. 

 

 

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

ರ್ನಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ. 

 

ಕರ.ಸಂ. ಹುರ್ು ಹೆಸರು ದ ರವನಣ್ಣ ಸಂಖೆಯ 

1 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಚಂಧನ್ ಕೆ.ಸ್ 9964509260 

2 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಮಧು ಕುಮನರ ಕೆ.ಎಸ್ 7353735580 

3 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಜಗದಿೋಶ ಎಸ್.ಡಿ 7892931211 

4 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಎಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮನರ 8618651431 

5 
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ಸ್ ಮಂಜುರ್ನಥ 
6360923705 

 

 

 

4 B (X)    ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು (ಜಿಪ೦) ಬೋಲ ರು ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ 

ರ್ನಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಮನಚಿಾ-2021ರ ವೆೋತ್ನ್ದ ವಿವರ. 

 

ಕರ.ಸ೦ . ಹುರ್ು  ಹೆಸರು  ವೆೋತ್ನ್ 

1 ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರು ಚಂದನ್ ಕೆ.ಸ್ 23600-48900 

2 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಮಧುಕುಮನರ ಕೆ ಎಸ್ 40900-78200 

5 
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ಶರೋ ಮಂಜುರ್ನಥ ಸ್ 

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ 
43100-83900 
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4 B (XI)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21 

ಕರ.ಸಂ ವಿವರಗಳು  
ಹಂಚಿಕೆಯನದ  

ಅನ್ುದನನ್ 

ಖಚನಾದ  ಅನ್ುದನನ್ 

 

1 ಯೋಜನೋತ್ರ  60.00 60.00 

2 ಯೋಜನಗಳು 1280.00    1279.9600   

 

 

ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21 

 

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರಗಳು  
ಹಂಚಿಕೆಯನದ  

ಅನ್ುದನನ್ 

ಖಚನಾದ ಅನ್ುದನನ್ 

 

1 ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ 148.00 148.00 

2 ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 365.00 364.01 

3 ರನಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನ 35.00 35.00 

4 ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸನಯ 70.00 70.00 

 

 

4 B (XII)  ಆಯವಯಯ 

 

 

4 B (XII) ಸಹನಯಧನ್ರ್ ಂದಿಗೆ ನ್ಡ್ಡಸುವ ಯೋಜನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳ 

ವಿವರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರನದ ಹಣ. 

 

ಫಲ್ನನ್ುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕುಮನಡಲ್ನಗಿದುು, ಸಹನಯಧನ್ ವಿತ್ರಿಸಲ್ನಗಿರ್. 

 

4 B (XIII) ಇಲ್ನಖೆಯಂದ ಅಥರೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪರವನನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮತ್ುು 

ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ುುಗಳನ್ುನ ಪಡ್ಡಯಲ್ನದ ರಸ್ಪಿಯ್ಕಂಟುೆಳ ವಿವರಗಳು. 

 

- 
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4 B (XIV) ಕುಗಿೆಸಲ್ನದ ಎಲ್ಲರ್ನಟçನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ 

ರ್ ರಕುವಂತ ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ. 

 

1)2014-15 ನೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಮನರ್ಚಾ  ಮನಹೆಯ ಪರಗತಿ ವರದಿ, 

2)2015-16 ನೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಮನರ್ಚಾ  ಮನಹೆಯ ಖಚಿಾನ್ ವರದಿ, 

3)2016-17 ನೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಕಂಪ ೋನಂಟ್ವನರು ತನಲ ಾಕಿನ್ ಗುರಿ 

4)2017-18 ನೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಕಂಪ ೋನಂಟ್ವನರು ತನಲ ಾಕಿನ್ ಗುರಿ 

5) 2018-19 ನೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಕಂಪ ೋನಂಟ್ವನರು ತನಲ ಾಕಿನ್ ಗುರಿ 

6) 2019-20 ನೋ ಸನಲ್ಲನ್ ಕಂಪ ೋನಂಟ್ವನರು ತನಲ ಾಕಿನ್ ಗುರಿ 

 

4 B (XV) ಮನಹಿತಿ ಪಡ್ಡಯಲು ಸನವ೯ಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವರ್ನಶ ವಿಚನರಗಳು ಗರಂಥನಲಯ 

ಅಥವನ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುನ ಒಳಗೆ ಂಡು ಸನವ೯ಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರದಿದನುರ? 

 

ಈ ಸೌಲಭಯವು ಇರುವುದಿಲಾ. 

 

4 B (XVI) ಸವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದರ್ನಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೋ ವಿವರಗಳು 
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ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

                                                          ಶರೋ ಮಂಜುರ್ನಥ.ಸ್ 

  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರು 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಬೋಲ ರು. 

ದ ರವನಣ್ಣ ಸಂಖೆಯ 08177-222070 

 

ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

 

                                                 ಶರೋ ಮಧುಕುಮನರ ಕೆ.ಎಸ್ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಬೋಲ ರು. 

ದ ರವನಣ್ಣ ಸಂಖೆಯ 08177-222070 

 

 

 


