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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ  

ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯಿತಿ, ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ. 

 

2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 

ಪರಕರಣ 4(1) (ಬಿ)ಯ ಅಡಿಯಲಿಾ ಪರಕಟಿಸಲ್ನದ 

ಸವ-ಇಚ್ಛೆ ಪರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳಕ 
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ಸಂ:ಹಿತ ೋನಿ/ಜಿಪಂಹ ನಪು/ತನಸ/2021-22                        ದಿರ್ನಂಕ: 29-07-2021 

“ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ” 

2020-21 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು  ಅಧಿನಿಯಮ , 2005 ಪರಕರಣ 4 (1) (b) ಅಡಿಯಲಿಾ ಮನಹಿತಿ ಪರಕರಣೆ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ .) ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ ರವರ ಕಛೋರಿಯ  ರ್ನಯಾಗಳಕ ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳಕ 

ಸನಮನನಯ ಮನಹಿತಿ 

ಹನಸನದಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಇಂದ ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ ಕಛೋರಿಗೆ ಇರಕವ ದ ರ:    

33 ಕಿ.ಮೋ. ಹನಗ  ಬಂಗಳ ರಿನಿಂದ ಇರಕವ ದ ರ 200 ಕಿ.ಮೋ. 

1. ತನಲ್ ಾಕಕವನರಕ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ಕು ಗನರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯ ವಿವರ: 

 

ತನಲ್ ಾಕಕ ಗನರಮ  ಪಂಚನಯಿತಿ ಗನರಮಗಳಕ 

ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ 26 255 

ಒಟಕು… 26 255 

 

2. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಬರಕವ ಹ ೋಬಳಿವನರಕ ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರಗಳಕ 

: 

 

ಕರ.ಸಂ. ಕಛೋರಿಯ  ಹಸರಕ ಕೆೋಂದರಸನಾನ 

1.  
ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, ಕಸಬನ ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ 

2.  
ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, ಹಳೆೋಕೆ ೋಟೆ ಹಳೆೋಕೆ ೋಟೆ 

3.  
ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, ಹಳಿಿಮೈಸ ರಕ ಹಳಿಿಮೈಸ ರಕ 
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3. ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ ತನಲ್ ಾಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಕ್ಷೋತ್ರ/ ಸಸನಯಗನರಗಳ ಮನಹಿತಿ: 

ಕರ.ಸಂ  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ/ 

ಸಸನಯಗನರಗಳ ಹಸರಕ ಮತ್ಕು 

ವಿಳನಸ 

ಒಟ ು ವಿಸುೋಣಾ 

(ಎಕರ) 

ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಯಾ   ಮತ್ಕು 

ಸಸಯ ಸಂಪತಿುನ ವಿವರ 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಸಯ 

ಕ್ಷೋತ್ರ,ಕೆ ಂಗಲ್ಬಿೋಡಕ 

14.23 ಪನಲಿ ಹೌಸ್ -0.10 ಹ, 

ತ್ಂತಿಬೋಲಿ, ತರದ ಬನವಿ - 1  

  

4. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ನಿರ್ೋ9ಶಕರಕ ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಂ ಸಂಘಟನಯ 

ಪಟಿು.  

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ| 

 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ                                      ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕ ಸಹನಯಕರಕ       ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ  

         

ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ ತನಲ್ ಾಕಿನಲಿಾ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಮಕಖ್ಯಸಾರಕ  ಆಗಿರಕತನುರ. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯಕ ಈ ಮೋಲ್ನುಣಿಸದ ಕಛೋರಿಯ ಮೋಲ್ಕ ಉಸಕುವನರಿ ನಡೆಸಕತ್ುರ್. ಕಛೋರಿಯಲಿಾ 1 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಹಕರ್ೆ, 1 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನ.ಸ) ಹಕರ್ೆ, 3 ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಹಕರ್ೆ, 1 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ ಹಕರ್ೆ ಮತ್ಕು ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ಹಕರ್ೆ ಹನಗ  5 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಸಹನಯಕರ ಹಕರ್ೆಗಳಕ ಮಂಜ ರನಗಿರಕತ್ುವೆ. ಸದರಿ ಹಕರ್ೆಗಳಲಿಾ 1 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಱಶಕರಕ, 1 

ಸತ ೋನಿ, 1 ಸತ ೋಅ ಹಕರ್ೆ, 1 ತ ೋಸ ಹಕರ್ೆ ಮತ್ಕು 6 ತ ೋಟಗನರರ ಹಕರ್ೆಗಳಕ ಖನಲಿ ಇರಕತ್ುವೆ. 

 

5. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳಕ ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳಕ ಈ   

     ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರಕತ್ುವೆ. 

ಸನಮನನಯ ರ್ನಯಾಗಳಕ: 

 ತನಲ್ ಾಕಿನ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯನಗಿದಕೆ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ಕು ಅಭಿವೃದಿ  ಿ

ರ್ನಯಾಗಳನಕು  ಅನಕಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ.  

 ತನಲ್ ಾಕಿನ  ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗನರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತ್ಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನಕು ರ ಪ್ತಸಕವುದಕ.  

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನಕಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಲ್ನಗಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನಕು ಹ ೋಬಳಿವನರಕ ಹಂಚಿಕೆ 

ಮನಡಿ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಅನಕಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 
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  ಅಧಿನ ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರಗಳಕ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯಕವಿರಕವ ಮನದಾದಶಾನ  ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನಸಾರಿಗಳ ಸವಾತ ೋಮಕಖ್ ಅಭಿವೃದಿ  ಿ ಪಡಿಸಲ್ಕ ಅವಶಯವಿರಕವ ಮನಗಾದಶಾನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ.  

 ಯೋಜನ /ಯೋಜನೋತ್ರ ಬಿಲ್ಕಾಗಳಿಗೆ ರಕಜಕ ಮನಡಕವುದಕ.  

 ತನಲ್ ಾಕಿನ ವಿವಿಧ ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕಛೋರಿಗಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ನ ನಡೆಸಕವುದಕ. 

 ತನಲ್ ಾಕಕ ಮಟುದಲಿಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ನುನ ಮತ್ಕು ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ನ ಮನಡಿ  ಕೆ ರೋಡಿಕೃತ್ ಪರಗತಿ 

ವರದಿಯನಕು ತ್ಯನರಿಸ ಜಿಲ್ನಾ ಮಟುಕೆು ಸಲಿಾಸಕವುದಕ.  

 ವಿಶೋಷ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ನುನಕೆು ಅವಶಯವಿರಕವ ತನಲ್ ಕಕ ಮಟುದ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯ ರ್ನಯಾದಶಾ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  

 ತನಲ್ ಾಕಕ ಮಟುದ ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲ್ರ್ನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗಿ ಭನಗವಹಿಸಕವುದಕ. 

 ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸದ ಸಮಯದಲಿಾ ಆಗಿರಕವ ಹನನಿಯ ಅಂದನಜನಕು ಪರಿಶೋಲಿಸ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಪರಿಹನರ 

ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹನಯಧನಕೆು ಕಂದನಯ ಇಲ್ನಖ್ಯಗೆ ಶಪನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ. 

 

ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ತ್ರಬೋತಿ: 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅನಕಷ್ನುನಗೆ ಳಿಸಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ಹನಗ  

ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸನಯ, ನಿವಾಹಣೆ, ಕೆ ಯಕಾ, ಸಂಸುರಣೆ ಕಕರಿತ್ಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

3. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲಿಾ ಸನವಯವ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿ ಮಕಂತನದ ಅವಶಯಕ ಹ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನಕು ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ, 

ವಿಚನರ ಸಂಕಿರಣ, ರ್ನಯನಾಗನರ ಮಕಂತನದವುಗಳನಕು ಏಪಾಡಿಸಕವ ಮ ಲ್ಕ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

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

ಆರ್ನಶವನಣಿ, ದ ರದಶಾನ ಮಕಂತನದ ಸಮ ಹ ಮನಧಯಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪುವಂತ ಮನಡಕವುದಕ. 

5. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞನನ ಕೆೋಂದರ, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಯಲ್ಯ ಮಕಂತನದ ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ ಸಂಶ ೋಧರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹ ಸ 

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನಗಳನಕು ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪ್ತಸಕವಂತ ಮನಡಕವುದಕ. 

6. ರೈತ್ರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೈತ್ರಿಗೆ, ರೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

7. ರೈತ್ರನಕು ರನಜಯ ಮತ್ಕು ಹ ರ ರನಜಯಗಳ ಉತ್ುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋದರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವನಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೈತ್ರ 

ಜ್ಞನನ ವಧಾನಗೆ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 

 

ಸಸನಯಭಿವೃದಿಿ: 

1. ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟುದ ಜಿಲ್ಲಾಯ ವನತನವರಣಕೆು ಹ ಂದಕವ ತ್ಳಿಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

2. ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಂದ, ಸನವಾಜನಿಕ ವಲ್ಯದ ನಸಾರಿಗಳಿಂದ, ಖನಸಗಿ ವಲ್ಯದ ನಸಾರಿಗಳಿಂದ 

ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟುದ ಕಸ/ಸಸಗಳನಕು ಉತನಾದಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ.  

3. ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟುದ ಕಸ/ಸಸಗಳಕ ಅವಶಯಕ ಪರಮನಣದಲಿಾ ಸನವಾಜನಿಕ ವಲ್ಯದಲಿಾ ಲ್ಭಯವಿಲ್ಾದಿದ  ೆ

ಸಮಯದಲಿಾ ಖನಸಗಿ ವಲ್ಯದ ನಸಾರಿಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪನರದಶಾಕ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಪಡೆದಕ 

ರೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕವ ವಯವಸ್ಥಾ ಮನಡಕವುದಕ. 

4. ತನಲ್ ಾಕಿನ ವಿಶೋಷ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕು ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಿವುದಕ. 

 

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ 
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1. ತನಲ್ ಾಕಿನ ವನತನವರಣಕೆು ಸ ಕುವನದ ತ್ಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅವುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ. 

2. ಆಯನ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವನದ ಬಳೆಗಳನಕು ಮತ್ಕು ತ್ಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳಿಂದ     

    ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ. 

3. ಹಣಕು, ತ್ರರ್ನರಿ, ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳಕ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಂಬನರಕ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಕಗಂಧದರವಯ  

    ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯವನದ ಪರಿಸರವನಕು ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಅಲಿಾನ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ     

    ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಹ ಸ ಬಳೆಗಳಕ, ತ್ಳಿಗಳನಕು ಪರಿಚಯಿಸಕವುದಕ. 

5. ವಿರ್ನಶದ ಅಂಚಿನಲಿಾರಕವ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಕವುದಕ. 

 

ನಿೋರಿನ ಮ ಲ್ಗಳ ನಿಮನಾಣ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕತಯಿರಕವ ಪರಮನಣದಲಿಾ ನಿೋರನವರಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಬೋರ್ನದ ಸಮಕದನಯ 

ಕೆರಗಳನಕು ನಿಮಾಸಲ್ಕ ರೈತ್ರನಕು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಪದೆತಿಯಲಿಾ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸನರ್ನಗಕವ ಪರಮನಣದ ನಿೋರನಕು ಸಂಗರಹಿಸಟಕುಕೆ ಳಿಲ್ಕ ಅವಶಯಕತಗೆ ತ್ಕುಂತ 

ಸಮಕದನಯ ಕೆರಗಳನಕು ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

 

ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸನಯ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಿರಕವ ಹಸರಕಮನಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ರೈತ್ರನಕು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಶೋಡ್ ನಟ್ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಹ ಸ ಹ ಸ ಬಳೆಗಳನಕು ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸನಯದಲಿಾ ಬಳೆಯಲ್ಕ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

 

ಸಮಗರ ಪ್ೋಷರ್ನಂಶ ಹನಗ  ಸಮಗರ ಪ್ತೋಡೆ ನಿವಾಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರಕವ ಪ್ೋಷರ್ನಂಶಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಲ್ಕ ಬೋರ್ನದ ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರಗಳನಕು   

    ರಿಯನಯಿತಿ ದರದಲಿಾ ರೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕವ ವೆೈವಸ್ಥಾ ಮನಡಕವುದಕ. 

2. ಮಣಿುನ ರಸಸನರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಅವಶಯವನದ ಸಕಣು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲ್ಕ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಹಸರಲ್ಲ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವನಕು ರೈತ್ರಿಗೆ ಮನದಟಕು ಮನಡಿ ಬಳಕೆಯನಕು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದೆತಿಯಲಿಾ ರ ೋಗ ಮತ್ಕು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದೆತಿಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

5. ಬ ೋಡ್ಾ  ಮಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟರ್ನಶಕಗಳಕ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲ್ಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹನಯಧನ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

6. ಸನವಾಜನಿಕ ವಲ್ಯದಲಿಾ ರ ೋಗ ಮಕನ ುಚರ್ನ ಘಟಕಗಳನಕು ಸನಾಪ್ತಸ ಮಕಂರ್ ಬರಬಹಕದನದ ರ ೋಗಗಳ   

7.  ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನಕು ರೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

8. ಸಸಯ ಆರ ೋಗಯ ಚಿಕಿತನುಲ್ಯವನಕು ಸನಾಪ್ತಸ ರೈತ್ರಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮನಹಿತಿಯನಕು ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 
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ಸನವಯವ ಕೃಷಿ 

1. ಸಾಳಿಯವನಗಿ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಕೃಷಿ ತನಯಜಯ ವಸಕುಗಳನಕು ಬಳಸಕೆ ಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖ್ಚಿಾನಲಿಾ ಎರಹಕಳಕ      

   ಗೆ ಬಬರ, ಬಯೋಡೆೈರ್ಜಸುರ್ಗಳನಕು ನಿಮಾಸಲ್ಕ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಸನವಯವ ಪರಿವತ್ಾನಗೆ ರೈತ್ರನಕು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಸನವಯವ ಕೃಷಿ ದೃಡಿೋಕರಣ ವಯವಸ್ಥಾ ಹ ಂದಲ್ಕ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ಸನವಯವ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಕರಿತ್ಕ ಸವಿಾಸ್ ಪ್ರವೆೈಡರ್ಗಳಕ, ಸನವಯವ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ಇಲ್ನಖನ       

   ವಿಸುರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕವ ವಯವಸ್ಥಾ ಮನಡಕವುದಕ. 

5. ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲಿಾ ಮನದರಿ ಸನವಯವ ತ ೋಟ ನಿಮನಾಣ ಮನಡಿಸಕವುದಕ. 

 

ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿ 

1. ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲಿಾ ರ್ಜೋನಕ ಸನಕಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ ಬಳೆಗಳಲಿಾನ ಪರನಗಸಾಶಾ ಹಚಚಳದಲಿಾ ರ್ಜೋನಕ ಹಕಳಗಳ ಪನತ್ರದ ಬಗೆೆ ರೈತ್ರಿಗೆ        

ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಕವುದಕ. 

 

ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನದ ಹಣಕು, ತ್ರರ್ನರಿ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕಗಂಧ ದರವಯ 

ಬಳೆಗಳ ಕೆ ಯಾೋತ್ುರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅವಶಯಕತಗೆ ತ್ಕುಂತ ಪನಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಶೋತ್ಲ್ ಗೃಹ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪನರಥಮಕ ಸಂಸುರಣನ ಘಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮನರಕಕಟೆು ಅಭಿವೃದಿಿ 

1. ಮನರಕಕಟೆುಯಲಿಾ ನಿರತ್ರನದ ಸಂಸ್ಥಾಗಳನದ ಹನಪ್ರ್ನಮ್ಸು, ಜಿಲ್ನಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗನರರ ಸಂಘಗಳಕ, 

ಎಪ್ತಎಂಸ ಹನಗ  ಸರ್ನಾರೋತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಗಟಕ ಮನರಕಕಟೆು ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸಹನಯಧನ 

ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

2. ಗನರಮೋಣ ಮನರಕಕಟೆು, ರೈತ್ ಸಂತ, ನೋರ ಮನರಕಕಟೆು ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ್ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಂಬಲ್ ಬಲ್ಲ ಯೋಜನಯಡಿ ಖ್ರಿೋದಿಯ ಸಮಯದಲಿಾ ತನಂತಿರಕ ದೃಡಿೋಕರಣಕೆು 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಕು ನೋಮಸಕವುದಕ. 

 

ಇತ್ರ ರ್ನಯಾಗಳಕ: 

 

1. ತನಲ್ ಕಿನ ತ್ಹಸಲ್ನೆರ್ರವರಕ, ತನಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚನಯತ್ ಮಕಖ್ಯ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, 

ಮನನಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಮತಿುತ್ರ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ವಿಶೋಷ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಜನಸಾಂದರ್ನ ಸಭೆ ಮಕಂತನದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಮಕಂತನದ ಸಮಯಗಳಲಿಾ ತ್ಹಸಲ್ನೆರ್ ರವರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

     4. ಇನಿುತ್ರ ರ್ನಲ್ರ್ನಲ್ಕೆು ಸ ಚಿಸಲ್ನಗಕವ ವಿಶೋಷ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
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4 (B) (II) ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳಕ 

(POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES) 

 

ತ ೋಟಗನರಕೆ  

ಸಹನಯಕರಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಹನಗ  ಅಭಿವೃಧಿೆ (ಡೆವಲ್ಪ್ಮಂಟ್ ವಕ್ಾ) ಕೆಲ್ಸಗಳ 

ಮೋಲಿವಚನರಕರನಗಿರಕತನುರ.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ನಾದರ, ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸನಗಕವಳಿ, ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಸ್ಥ ಯೋತನಾದನಯ 

ನಿಗಧಿತ್ ಗಕರಿ ಸನಧಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ ಜವನಬನೆರಿಯನಗಿರಕತ್ುರ್.  ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರಗಳನಕು 

ಸವಚೆವನಗಿಟಕುಕೆ ಂಡಕ ಜನ ಜನನಕವನರಕಗಳಕ, ಬಂಕಿಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಕವುದಕ ಇವರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿರಕತ್ುರ್.  

ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರದಲಿಾನ ಅಭಿವೃಧಿೆ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವನಗಿರಕವ ದನಸನುನಕ ಸನಮನಗಿರಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಕಾಗಳನಕು 

ತ್ರಕವುದಕ.  ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ನಿೋರಿನ ಸರ್ನಲ್ಕೆು ನಿವಾಹಣೆ, ಲ್ಲೋಬರ್ ಪ್ೋರ್ರ್ನಸ್ು ಹನಗ  ಕ್ಷೋತ್ರದ ಆದನಯವನಕು 

ಸರ್ನಾರಕೆು ಜಮನ ಮನಡಲ್ಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ ಇವರ ಕವಾವಯವನಗಿರಕತ್ುರ್. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

(ಅಭಿವೃಧಿೆ) ರೈತ್ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ತನಕಕಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನ, ಸರ್ನಾರದ ನಿೋತಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ 

ಆಯ್ಕು, ಸವಲ್ತ್ಕುಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಕ್ಷೋತ ರೋತ್ುವದ ಜವನಬನೆರಿ, ಕಿರಮರ್ನಶಕ ವಿತ್ರಣೆ, ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹಗಳನಕು 

ನಿೋಡಕವುದಕ ಇವರ ಜವನಬನೆರಿಯನಗಿರಕತ್ುರ್. 

ಪರಥಮ  ದರ್ಜಾ 

ಸಹನಯಕರಕ 

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

ಸವೋಕರಿಸರಕವುದನಕು ನಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡತ್ ಟಪನಲ್ಕಗಳನಕು ಶನಖ್ಯಯಲಿಾ ಹಂಚಕವುದಕ, ಕಡತ್ಗಳ ರವನನ 

ಪರತಿಗಳನಕು ಮನಡಿಸಕವುದಕ ಇವುಗಳ ಸಂಪ್ಣಾ ನಿವಾಹಣೆ. 

ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನಕು ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲಿಸ, ಕಡತ್ವನಕು ರಚಿಸ, ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ತ್ಮಮ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತ್ಗಳನಕು ನಿಯಮನನಕಸನರ 

ಪರಿಶೋಲಿಸ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಪತನರಂಕಿತ್ ಅಧಿರ್ನರ/ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹನಯಕರಕ ರವರಕಗಳಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲ್ಸಗಳಕ ವಯವಸಾತ್ವನಗಿ ನಡೆಯಲ್ಕ ಹನಗ  ನಿತ್ಯ ಕೆಲ್ಸದ ಹ ರಯ ಬಹಕಭನಗವು 

ಮಕಖನಯಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮೋಲ್ಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕಿವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳನಕು ನ ೋಡಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಅಧಿರ್ನರಿ / ಸಬಬಂದಿಗಳವರ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಣನ ವರದಿ 

ತ್ಯನರಿಸಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿರ್ನರಿ / ಸಬಬಂಧಿ ವಗಾದವರ ಸ್ಥೋವನ ಪುಸುಕ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  

ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 
ಹ ೋಬಳಿ ಮಟುದಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನಕು ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮವಹಿಸಕವುದಕ 
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ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದಕೆ, ತ್ಮಮ ಅಧಿರ್ನರ 

ವನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

 

4 (B) III ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಿವಂತ್ಹ ಪರಸನುವನಗಳಲಿಾ ಪನಲಿಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ  ಮೋಲಿವಚನರಣೆ  ಚನನಲ್ಗಳಕ ಮತ್ಕು 

ಅರ್ೌಂಟಿಬಿಲಿಟಿ ದಂತ  

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS INCLUDING 

CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABILITY 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

ಉನುತ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ವಹಿಸಕೆ ಡಲ್ನದ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವನ ಅಭಿವೃಧಿೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು 

ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಜವನಬನೆರರನಗಿರಕತನುರ.  ಯನವುರ್ೋ ನಿಣನಾಯಕೆು ಅವರ್ನಶವಿರಕವುದಿಲ್ಾ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ತ್ಮಮ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ/ಪರದಸರವರಕ ಮಂಡಿಸದ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಆ 

ಪರಕರಣದಲಿಾ ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಿಬೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನಕು ನಮ ದಿಸ ಮಕಂದಿನ 

ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.  ಕಛೋರಿಯ ನಿತ್ಯ ಕಟುಳೆಯ ಕೆಲ್ಸದ ಹ ರಯ ಬಹಕ ಭನಗವು 

ಮಕಖ್ಯಧಿರ್ನರಿಯ ಮೋಲ್ಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕಿವುದಕ, ಶನಖ್ಯಯ ಮೋಲಿವಚನರಣೆ, ವಿಷಯ 

ನಿವನಾಹಕರಿಗೆ ಸ ಕು ಮನಗಾದಶಾನ, ಸ ಕು ನರವು ನಿೋಡಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  

ಅಧಿರ್ನರಿ 
ಪರಸನುವನಗಳನಕು ನಿಯಂತ್ರಣನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸಲ್ಕ ಅವರ್ನಶವಿದಕೆ ಸಲಿಾಸಬಹಕದನಗಿರಕತ್ುರ್. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದಕೆ, ತ್ಮಮ 

ಅಧಿರ್ನರ ವನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

 

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

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

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

ವಹಿಸಲ್ನದ ಎಲ್ನಾ ರ್ನಯಾಗಳನಕು ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರ/ಅಭವೃಧಿೆಯ 

ದನಸನುನಕ ನಿವಾಹಣನ ಲ್ಲಕುವನಕು ಕರಮಬಧೆವನಗಿಟಕುಕೆ ಂಡಕ ನಿಗಧಿತ್ ಗಕರಿಗೆ ಅವರ್ನಶ 

ಮನಡಿಕೆ ಡಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 
ತ್ಮಮ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಶನಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವನಾಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತ್ಗಳನಕು ನಿಯಮನನಕಸನರ 

ಪರಿಶೋಲಿಸ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಪತನರಂಕಿತ್ ವಯವಸನಾಪಕರಕ/ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹನಯಕರಕರವರಕಗಳಿಗೆ 
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ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಹ ೋಬಳಿ ಮಟುದಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನಕು ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮವಹಿಸ 

ಬೋರ್ನಗಿರಕತ್ುರ್. 

ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ  

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಲ್ ಾಕಿನ ಘಟರ್ನಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಪರಧನನ ರ್ನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿದಕೆ, ತ್ಮಮ 

ಅಧಿರ್ನರ ವನಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಬೋರ್ನಗಿರ್. 

 

4 B (V) ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ ಕತ್ಾವಯಗಳನಕು ನಿವಾಹಿಸಲ್ನದ/ ಉಪಯೋಗಿಸಕವ/ ನಿಯ0ತ್ರಣದಲಿಾಟಕುಕೆ 0ಡಿರಕವ 

ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸ ಚನಗಳಕ/ ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳಕ/ ದನಖ್ಲ್ಲಗಳಕ ಮತ್ಕು ನಿಬ0ದನಗಳಕ. 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವನ ನಿಯಮಗಳಕ 

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

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಥಿ9ಕ ಸಂಹಿತ 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

5. ವೃಂದ ಮತ್ಕು ನೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳಕ 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

7. ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಜನನ ಸಂಹಿತ 

8. ಸನದಿಲ್ನವರಕ ವೆಚಚದ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವನ ನಡತ ನಿಯಮ 

10. ಕರ್ನಾಟಕ ಪನರದಶಾಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999  

11. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ-1993 

12. ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005  

13. ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

15. ರನಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

16. ರನಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಗ  ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

17. ರನಷಿರೋಯ ಗನರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖನತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ   

18. ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮತ್ಕು ಆಥಿಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಹ ರಡಿಸದ ಡೆಲಿಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪನವಸ್ಾ ಮತ್ಕು ವಿಶೋಷ ಡೆಲಿಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ 

ಪನವಸ್ಾ 

19. ಸರರ್ನರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ) 

20. ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಹ ರಡಿಸಲ್ನದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ 

 

4 B (VI) ಕಡತ್ ಶೋಷಿಾಕೆ: 

ಕರ.ಸಂ . ಕಡತ್ದ ಶನಖ್ಯ ದನಖ್ಲ್ನತಿಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ್ 

1.  
ಸಬಬಂಧಿ EST ತ ಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖ್ಯಯ ಸಬಬಂಧಿ ಮತ್ಕು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಶಸಕು, 
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ನಡತ ಮತ್ಕು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ 

2.  

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ 
TA ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವಿಶೋಷ 

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತನಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 

 

ಸನಮನನಯ ಸವೋಕೃತಿ. 

o ರವನನ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ನಮ ನ-ಎ ಮಕದನೆಮ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸನುಂಪ್ ರಿಜಿಸುರ್. 

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

o ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ ಪತ್ರ 1 (ಅನಕಚ್ಛೆೋದ-6ಹಣ ಸವೋಕರಿಸದ ಬಗೆೆ ಸವೋಕೃತಿ ಪತ್ರ) 

o ಕ.ಖ್.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ಕಾ ಹನಜರಕಪಡಿಸಕವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

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

o ನಮ ನ ಸಂಖ್ಯಯ-24ಎ ವೆೋತ್ನ ಬಟವನಡೆ ಪುಸುಕ (ನಮ ನ ಸಂಖ್ಯಯ 24ಎ) 

o ಆಕಸಮಕ ರಜನ ವಹಿ. 

o ಹಿ .ಸ.ತ ೋನಿ.ಕಛೋರಿ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಬಬಂದಿ ವಗಾದವರ ವೆೋತ್ನ ಬಿಲಿಾನಲಿಾ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳಕಿವ ರಿಜಿಸುರ್ ಹಬಬದ ಮಕಂಗಡ 

2)  

o ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸನಮಗಿರ ವಿತ್ರಣನ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ದಿನವಹಿ ದನಸನುನಕ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ಹಿ .ಸ.ತ ೋನಿ.(ಜಿಪಂ) ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ ಕಛೋರಿಯ ಮಂಜ ರನತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುಕ. 

o ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸನಧಿಲ್ನವರಕ ಪುಸುಕ. 

o ತನಲ್ ಕಕ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನಯ ಮಲ್ ಸಹಿ ವಹಿ. 

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

o ಮನಹವನರಕ ಖ್ಚಿಾನ ತ್ಃಖ್ಯುಯ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಬಬಂದಿಗಳ ಹನಜರನತಿ ಪಟಿು ರಿಜಿಸುರ್. 

o ಸನಮನನಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮಕಂಗಡ ಡ್ನರ ಮನಡಕವ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ವಿದಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಚದ ವಹಿ. 

o ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ಕಾ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ನಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ. 

o ಸನದಿಲ್ನವರಕ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ವಿವರ 

o ಕಂಪ್ಯಟರ್ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ನಮ ನ34-ಎ ಪ್ತೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

o ಬಿ-7 ನಗದಕ ರಶೋದಿ. 

o ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಬಬಂದಿಯರ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಣ ವರದಿ ಪೈಲ್. 

o ಸಬಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥೋವನ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸುರಗಳಕ. 

o 7-ಎ ದ ರವನಣಿ ರಿಜಿಸುರ್. 
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o ಶಕದೆ ಪರತಿ ವಹಿ. 

o ಭನರತ್ ಸರ್ನಾರ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ನಿಯಮ-2005. 

o ಸರ್ನಾರ ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್. 

o ಲ್ಲಕು ತ್ಪನಸಣೆ ಪೈಲ್. 

o ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್  ನಗದಕ ಪುಸುಕ ವಹಿ. 

o ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ಕಾಗಳ ರಿಜಿಸುರ್. 

o ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಷನ್ ಚ್ಛಕ್ ಗಳನಕು ವಿವರಿಸಕವ ರಿಜಿಸುರ್. 

4 B (VII) ಪನಲ್ಸಗಳನಕು ಮನಡಕವನಗ ಅಥವನ ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಂದಭಾದಲಿಾ ಇರಕವ ಏಪನಾಡಕಗಳನಕು 

ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ವ ಮಕಂತನದ ವಿವರಗಳಕ. 

  ಇಲ್ನಖ್ಯ ಮನಗಾಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಕ ತನಲ್ ಕಕ  ಪಂಚನಯತಿ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲಿಾ ಯೋಜನಗಳ 

ಅನಕಷ್ನಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಿವುದಕ. ಸನವಾಜನಿಕ ಕಕಂದಕಕೆ ರತಗಳನಕು ರ್ನನ ನಿನ ಚೌಕಟಿುನ ಳಗೆ ನಿಧಾರಿಸ 

ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿವುದಕ. 

 

4 B (VIII) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿು. 

ಶನಖ್ಯಯ  ವಿವರ ಮತ್ಕು 

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ 
ಹಸರಕಗಳಕ ಹನಗ  ಹಕರ್ೆಗಳ ವಿವರ 

ಮಂಜ ರನ

ದ ಹಕರ್ೆಗಳ 

ವಿವರ 

ಪರಸಕುತ್ ಕೆಲ್ಸ 

ನಿವಱಹಿಸಕತುರಕವ  

ಸಂಖ್ಯಯ. 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಱಶಕರಕ 1 0 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋಮತಿ ಭವಯ, ಹಚ್. ಕೆ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ, (ತನಂತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರಕ, ಕೆೋಂದರ ಸನಾನ) 

1 1 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋ ವಿೋರೋಶ ಬಿ ಗನಮದ  

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ, ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ,  

ಹಳೆೋಕೆ ೋಟೆ ಹ ೋಬಳಿ 

1 1 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋ ರ್ ಡೆಡೋಗೌಡ ಹಚ್.ಎ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ, ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, 

1 1 
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ಹಳಿಿ ಮೈಸ ರಕ ಹ ೋಬಳಿ. 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಖನಲಿ ಹಕರ್ೆ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ, ರೈತ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರ, 

ಕಸಬನ ಹ ೋಬಳಿ. 

1 0 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋ. ರಕರ್ರೋಗೌಡ, ಎನ್.ಎಸ್. 

ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ 

1 1 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋ ಮಂರ್ಜೋಗೌಡ ಹಚ್. ಎನ್. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

1 1 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋ ರವಿಕಕಮನರ ಎನ್. ಕೆ. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

1 1 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋ ರ್ೋವರನಜ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

1 

 

1 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋ ರಂಗಸನವಮ ಎಂ.ಸ. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

1 1 

 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಶರೋಮತಿ ರ್ನಂತ್ಮಮ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

 

1 

 

1 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ಖನಲಿ ಹಕರ್ೆ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

1 0 

ಆಡಳಿತ್/ತನಂತಿರಕ ಶನಖ್ಯ 

08175-272970 

ತ ೋಟಗನರರಕ 6 0 
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4 B (IX)  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಮನಚ್ಾ– 2021 ರ ವೆೋತ್ನದ ವಿವರ. 

ಕರ. ಸಂ . ಹಕರ್ೆ ಹಸರಕ ವೆೋತ್ನ 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ರವಿಕಕಮನರ ಎನ್. ಕೆ. 27000 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ರ್ೋವರನಜ 25800 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ ರಂಗಸನವಮ ಎಂ.ಸ. 25800 

4 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋಮತಿ ರ್ನಂತ್ಮಮ 25800 

2 ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ಶರೋ. ರಕರ್ರೋಗೌಡ, ಎನ್.ಎಸ್. 28950 

3 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಶರೋ ಮಂರ್ಜೋಗೌಡ ಹಚ್. ಎನ್. 42000 

4 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋ ವಿೋರೋಶ ಬಿ ಗನಮದ 45300 

5 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶರೋ ರ್ ಡೆಡೋಗೌಡ ಹಚ್.ಎ 45300 

6 
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ಪರಬನರ) 
ಶರೋಮತಿ ಭವಯ ಹಚ್.ಕೆ. 50150 

 

4 B (X)  ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2020-21 

SL.NO HOA   SCHEME 
OBJ 

CODE 

RELESED 

BUDGET 

EXPENDITURE    

(62B) 
BALANCE 

1 
2401-00-108-2-

51 
ತಂಗಕ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸನಯ 

100 871200 871097 103 

ಒಟಕು   871200 871097 103 

2 

2401-00-111-0-

08  

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದಿೆ- ಹ  ಕೃಷಿಕರಿಗೆ 

ಸಹನಯಧನ 

059 112340 112340 0 

422 19431 19431 0 

ಒಟಕು   131771 131771 0 

3 

2401-00-111-0-

08  

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದಿೆ - ಮನಯಚಿಂಗ್ 

ಗನರಂಟ್ು 

422 160000 160000 0 

ಒಟಕು   160000 160000 0 

4 
2401-00-119-5-

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಮಗರ 

ರ ೋಗ ಮತ್ಕು ಕಿೋಟ 
200 450000 449899 101 
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02 ನಿಯಂತ್ರಣ 422 75000 74911 89 

423 20000 19940 60 

ಒಟಕು   545000 544750 250 

5 

2401-00-108-2-

30  ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚನಯಿ ಯೋಜನ 

059 153000 153000 0 

106 2657000 2654540 2460 

422 840000 839250 750 

423 327380 327240 140 

ಒಟಕು   3977380 3974030 3350 

6 

2401-00-800-1-

57  

ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೆೈ ಯನಂತಿರೋಕರಣ 

ಯೋಜನ 
106 200000 199000 1000 

ಒಟಕು   200000 199000 1000 

7 

2401-00-119-4-

06 
ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಮಷನ್ ಯೋಜನ 

059 120000 120000 0 

106 2627700 2627700 0 

133 561000 561000 0 

422 575200 575200 0 

423 140000 140000 0 

ಒಟಕು   4023900 4023900 0 

8 

2401-00-001-2-

01 
ನಿರ್ೋಱಶನ ಮತ್ಕು ಆಡಳಿತ್ 

195 281000 280760 240 

ಒಟಕು   281000 280760 240 

9 

2401-00-119-5-

01 ಇಲ್ನಖ್ಯ ಪರಯೋಗಶನಲ್ಲ 

200 5000 5000 0 

ಒಟಕು   5000 5000 0 

10 

2401-00-108-2-

18 

ಆಯಿಲ್ ಪನಮ್ಸ 106 2088 2088 0 

ಒಟಕು   2088 2088 0 

11 

2401-00-800-2-

43 

ಕೆ.ಎಸ್.ಹಚ್.ಡಿ.ಎ 059 1366200 1358331 7869 

ಒಟಕು   1366200 1358331 7869 

ತನಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚನಯಿತಿ ಯೋಜನ 

12 

2435-101-0164 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ 
04 6000 6000 0 

ಒಟಕು   6000 6000 0 

ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯಿತಿ ಯೋಜನ 

13 
2435-101-0135 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ 

ನಿವಱಹಣೆ ಮತ್ಕು 

ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಱಯ 

08 
452000 451950 50 

14 
2435-101-0136 

ತಂಗಕ ಬಿೋಜ ಸಂಗರಗಣೆ 08 313266 312385 881 

15 
2435-101-0138 

ಪರಚನರ ಮತ್ುಕ ಸನಹಿತ್ಯ 08 124111 124111 0 
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16 

2851-107-0133 ರ್ಜೋನಕ ಸನರ್ನಣಿಕೆ 

08 32000 31993 7 

28 64500 64500 0 

ಒಟಕು   96500 96493 7 

17 

2435-101-0126 

ಯೋಜನೋತ್ರ- ಕಛೋರಿ ವೆಚಚ 08 75000 74924 76 

ಯೋಜನೋತ್ರ - ವೆೋತ್ನ 01 4541000 4529899 11101 

ಒಟಕು   4616000 4604823 11177 

 

 

4 B (XI) ಸಹನಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಕವ ಯೋಜನಗಳಕ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ 

ವಿವರ ಮತ್ಕು ಮಂಜ ರನದ ಹಣ. 

ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು ನಡೆಯಕತಿುರ್, 

ಇದನಕು ತನಲ್ ಾಕಕ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

 

4 B (XII) ಇಲ್ನಖ್ಯಯಿಂದ ಅಥರೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪರವನನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮತ್ಕು 

ಕಡಿಮ ದರದಲಿಾ ಸವಲ್ತ್ಕುಗಳನಕು ಪಡೆಯಲ್ನದ ರಸಪ್ತಯ್ಕಂಟ್ುಗಳ ವಿವರಗಳಕ. 

ಫಲ್ನನಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು ನಡೆಯಕತಿುರ್, ಇದನಕು ತನಲ್ ಾಕಕ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

ಹನಗ  ಪರತಿಯನಕು ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ನಗಕತಿುರ್. 

 

4 B (XIII) ಕಕಗಿೆಸಲ್ನದ ಎಲ್ಲರ್ನರನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲಿಾ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ ರ್ ರಕಕವಂತ 

ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ. 

 

1. 2018-19, 2019-20 ಮತ್ಕು 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಮನಚ್ಾ ಮನಹಯ ಪರಗತಿ ವರದಿ, 

2. 2018-19, 2019-20 ಮತ್ಕು 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಮನಚ್ಾ ಮನಹಯ ಖ್ಚಿಾನ  ವರದಿ, 

3. 2018-19, 2019-20 ಮತ್ಕು 2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ ಮನಚ್ಾ ಮನಹಯ ಆದನಯ ವರದಿ, 
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4 B (XIV) ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ಕ ಸನವಾನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರಕವ ಅವರ್ನಶ ವಿಚನರಗಳಕ ಗರಂಥನಲ್ಯ 

ಅಥವನ ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕು ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರದಿದನೆರ? 

-ಇರಕವುದಿಲ್ಾ – 

 

 

 

 

 

4 B (XV) ಸನವ9ಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹಸರಕ, ಪದರ್ನಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೋ ವಿವರಗಳಕ 

ಉಪ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಶರೋ ಭವಯ ಹಚ್.ಕೆ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ  

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ,  

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ 

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ 08173 - 243024 

ಸನವಾಜನಿಕ  ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಶರೋಮತಿ ಭವಯ ಹಚ್.ಕೆ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಪರಭನರ) 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ, 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಸಕಲ್ಲೋಶಪುರ. 

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ 08172- 272970 

ಮೋಲ್ಮನವಿ ಪನರಧಿರ್ನರ 
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ಶರೋ.ಹಚ್ ಆರ್ ಯೋಗೆೋಶ್  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಹನಸನ. 

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ 08172 – 2683 

    ಸಹಿ/- 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

                                                                                  (ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್) ಹ ಳೆನರಸೋಪುರ. 

 

 


