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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ, (ರಾಜ್ಯವಲಯ) ತುಮಕ ರು ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಹಕುು 

ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 4(1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ 2020-21 

    

 
  

ತುಮಕ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಮತುು ನಸೇರಿಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ:- 

ಕರ.ಸಂ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಹೆಸರು  

ಒಟುು 

ವಿಸ್ುೋಣೇ 

(ಎಕರೆ)  

ಅಭಿವೃದ್ದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ 

ವಿಸ್ುೋಣೇ (ಎಕರೆ)  

ಮ ಲಭ ತ ಸೌಕಯೇ ಮತುು  

ಸಸಯ ಸಂಪ್ತಿುನ  ವಿವರ  

1 

ಡಾ. ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ  

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, 

ರ್ ಡಡಸಾಗ್ಗೆರೆ, ಕೆ ರಟಗ್ಗರೆ  

ತಾಲ ಿಕು  

1059.35 823.35 
ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ಸ್ೋಬೆ, ನಿಂಬೆ, 

ಸ್ೋಮಾರ ಬಾ, ತಂಗು  

2 
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗುಡಡ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರ , ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ ಿಕು  
550.00 460.00  

ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ಸ್ೋಬೆ, ನೆಲ್ಲಿ, 

ಗ್ಗ ೋಡಂಬಿ  , ಸ್ೋಮಾರ ಬಾ, 

ತಂಗು  

3 

ಶ್ರೋ ಧಮೇವಿೋರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರ , ಬೆಳ್ಾಾರ, 

ಚಿಕುನಾಯಕನಹಳ್ಳಾ ತಾಲ ಿಕು  

1215.09 150.00 
ತಂಗು, ಗ್ಗ ೋಡಂಬಿ  , ನೆೋರಳೆ, 

ಸ್ೋಮಾರ ಬ   

4 

ಇಂದ್ದರಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, 

ಬಡವನಹಳ್ಳಾ,  

ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ ಿಕು  

222.13 80.00 ತಂಗು, ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ಹುಣಸೆ  

5 
ಜೆ.ಸ್. ಪ್ುರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, 

ಚಿಕುನಾಯಕನಹಳ್ಳಾ ತಾಲ ಿಕು  
57.27 57.27 

ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ಸ್ೋಬೆ , ನೆಲ್ಲಿ, 

ಗ್ಗ ೋಡಂಬಿ   

6  
ನಿಡುವಳಲು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ತುಮಕ ರು ತಾಲ ಿಕು  
202.30  177.30  

ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ತಂಗು, ನೆಲ್ಲಿ, 

ನೆೋರಳೆ  

7  
ಮಾದ್ದಹಳ್ಳಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ತುರುವೋಕೆರೆ ತಾಲ ಿಕು  
52.36  52.36  

ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ತಂಗು, ಸ್ೋಬೆ , 

ಗ್ಗ ೋಡಂಬಿ   

8  
ಹೆೋರ ರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಗುಬಿಿ ತಾಲ ಿಕು  
32.20  32.20  ಸಪ ೋಟ, ಮಾವು, ತಂಗು, ನೆಲ್ಲಿ  

9  
ರಾಜ್ವಂತಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಪಾವಗಡ ತಾಲ ಿಕು  
22.00  22.00  ಸಪ ೋಟ, ಮಾವು, ನೆೋರಳೆ  

10  ಮಾಕೆ ೋೇನಹಳ್ಳಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರ , ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ ಿಕು  

31.10  31.10  ಸಪ ೋಟ, ತಂಗು, ಸ್ೋಬೆ , 

ಗ್ಗ ೋಡಂಬಿ   

11  ಮಂಗಳ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  73.03  73.03  ಮಾವು, ನೆೋರಳೆ ಹಾಗ  ಸ್ೋಬೆ  
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ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ ಿಕು  

12  ಬಿಳ್ಳರ್ೋವಾಲಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರ  , ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ ಿಕು  

8.24  8.24 ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ತಂಗು, ಸ್ೋಬೆ  

13  ಕೆ. ಮತಿುಘಟು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರ  , ಗುಬಿಿ ತಾಲ ಿಕು  

19.00  10.00  ಸಪ ೋಟ, ಸ್ೋಬೆ, ತಂಗು  

14  ಮುದ್ದಗ್ಗರೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಶ್ರಾ ತಾಲ ಿಕು  
20.00  20.00  ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ತಂಗು  

15  ಗ್ಗ ರಗ್ಗ ಂಡನಹಳ್ಳಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರ ,ತಿಪ್ಟ ರು ತಾಲ ಿಕು  

41.16  36.16 ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ, ತಂಗು, ಸ್ೋಬೆ, 

ನೆಲ್ಲಿ  

16  ವಡಡಗ್ಗರೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  

ಕೆ ರಟಗ್ಗರೆ ತಾಲ ಿಕು  
4.31  4.31  ಸಪ ೋಟ, ಮಾವು, ತಂಗು  

17  ಜಿಲಾಿ ಸಸಾಯಗಾರ, ತುಮಕ ರು  9.14  9.14  ಮಾವು ಸಪ ೋಟ, ತಂಗು  

18  ಶ್ರಾ ಸಸಾಯಗಾರ, ಶ್ರಾ  1.00  1.00  ಸಪ ೋಟ, ತಂಗು  

19  ಕುಣಿಗಲ್ ಸಸಾಯಗಾರ  0.34  0.34  ಹುಣಸೆ, ತಂಗು  

20  ಮಧುಗಿರಿ ಸಸಾಯಗಾರ  0.20  0.20  -  

 ಒಟುು ಪ್ರರ್ೋಶ  3630.14  1890.10   

 

4(1)(ಬಿ) 1: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯೇಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತುು 

ಜ್ವಾಬಾಿರಿಗಳು : 

 ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿನ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತುು  ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸಗಳನುು 

ಋತುಮಾನದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಲು ಕ್ಷೋತರದ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುು ಸ್ಬಿಂದ್ದ ವಗೇದವರ 

ಸಹಯೋಗರ್ ಂದ್ದಗ್ಗ ಕೆೈಗ್ಗ ಳಾಲು ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತ ಕ್ಷೋತರದ ಸವೇತ ೋಮುಖ  ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಯೇಗಳನುು 

ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗ  ಆಡಳ್ಳತಾತಮಕ ಹತ ೋಟಿಯ  ಮೋಲ್ಲ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಕ್ಷೋತರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ 

ಇಲಾಖೆಯಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನವನುು ಆದಯತಯ ಅನುಸಾರ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ ಇಲಾಖೆಗ್ಗ 

ಹೆಚಿಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಲಭಯವಾಗುವಂತ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಅನುಷ್ಾುನಗ್ಗ ಳ್ಳಸುವುದು.   

 

 

 
 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕತೇವಯ ಮತುು ಜ್ವಾಬಾಿರಿಗಳು  

1) ಜಿಲಾಿಮಟುದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುಿ ಇಲಾಖೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಕರಮಗಳ ಉಸುುವಾರಿ 

ಹೆ ಂದ್ದರುತಾುರೆ.  

2) ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿೋಡಬೆೋಕಾದ ಸಲಹೆ/ಸ ಚನೆ/ಮಾಗೇದಶೇನವನುು ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ನಿೋಡುವುದು.   

3) ಆಡಳ್ಳತ ಮತುು ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಬಿಂದ್ದಯವರುಗಳ್ಳಗ್ಗ ಆಡಳ್ಳತಾತಮಕ/ತಾಂತಿರಕ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು.  
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4) ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಾುನಗ್ಗ ಳ್ಳಸುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಮಾಗೇದಶೇನ  ಸಲಹೆ 

ನಿೋಡುವುದು ಮತುು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.  

5) ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿನ  ಪ್ರರ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ಬಾರ್ಗಳ್ಳಗ್ಗ ಪ್ರೆ ೋಪ್ ಜಿೋವಿಗಳನುು 

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುು ಸ್ಬಿಂದ್ದವರಿಂದ ಉತಾಾದ್ದಸ್ ವಿತರಿಸುವುದು.  

4(1)(B) 2: ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತುು ಕತೇವಯಗಳು 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 
ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುಿ, ಇಲಾಖೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಜಿಲಾಿ 

ಕಾಯೇಕರಮಗಳ ಉಸುುವಾರಿ ಹೆ ಂದ್ದರುತಾುರೆ.  ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿೋಡಬೆೋಕಾದ 

ಸಲಹೆ/ಸ ಚನೆ /ಮಾಗೇದಶೇನವನುು ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ನಿೋಡುವುದು.  ಆಡಳ್ಳತ 

ಮತುು ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಬಿಂದ್ದಯವರುಗಳ್ಳಗ್ಗ ಆಡಳ್ಳತಾತಮಕ/ ತಾಂತಿರಕ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು. 

ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಾುನಗ್ಗ ಳ್ಳಸುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ 

ಮಾಗೇದಶೇನ/ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು ಮತುು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ 

ಒದಗಿಸುವುದು.  
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಂಗಸಾಾಮಿ 

ಗುಡಡ,  ನಿಡುವಳಲು, ಇಂದ್ದರಾ, 

ಮಾದ್ದಹಳ್ಳಾ, ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. 

ಮರಿಗೌಡ,      ಶ್ರೋ ಧಮೇವಿೋರ, 

ಮಾಕೆ ೋೇನಹಳ್ಳಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರಗಳು ಮತುು ಪ್ುಷ್ಾ 

ಹರಾಜ್ು ಕೆೋಂದರ, ಚಿಕುನಹಳ್ಳಾ  

ಕ್ಷೋತರದ ಉಸುುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾುರೆ.  ಕ್ಷೋತರಕೆು ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸ್ದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಕಾಯೇಕರಮಗಳನುು ಋತುಮಾನಕುನುಗುಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೆ ಂಡು 

ಸಸೆ ಯೋತಾಾದನೆ , ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜೆ ೋತಾಾದನೆ , ವಂಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ತ ೋಟ ನಿಮಾೇಣ, 

ನಿವೇಹಣೆ, ಇತಾಯದ್ದ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನುು  ಅನುಷ್ಾುನಗ್ಗ ಳ್ಳಸುವುದು, ಕ್ಷೋತರದ ವಿವಿಧ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡು ಕ್ಷೋತರದ್ದಂದ ಇಲಾಖೆಗ್ಗ 

ಆದಾಯವನುು ಸಂಗರಹಿಸ್ ಜ್ಮಾ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ  ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ 

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಾಯಭಿವೃದ್ದಿಯನುು ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡು ರೆೈತರಿಗ್ಗ ಇಲಾಖಾ 

ದರದಲ್ಲಿ ರ್ ರೆಯುವಂತ ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು.  

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು/ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರು 

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಾಯ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ 

ಕಡತವನುು ರಚಿಸ್ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳನಾಯ  ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್., ಪ್ರಗತಿ 

ವರದ್ದಗಳು ಹಾಗ  ಕರಯಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವುದು. ತಾಂತಿರಕ 

ಅನುಮೋದನೆ ನಿೋಡುವುದು, ಕ್ಷೋತರ/ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಗಳನುು 

ಪ್ಡೆದು ಕ ರಢೋಕರಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಕಡತಗಳನುು ಮುಂದ್ದನ  ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಛೋರಿ 

ಮುಖಯಸಥರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವುದು.  ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳ ದ್ದನಚರಿಗಳನುು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುವುದು 

ಇತಾಯದ್ದ  
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ, ಜೆ. ಸ್. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ  

ಕ್ಷೋತರದ ಉಸುುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾುರೆ. ಕ್ಷೋತರದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ 

ಕಾಯೇಗಳನುು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡು ಕ್ಷೋತರದ್ದಂದ ಇಲಾಖೆಗ್ಗ ಆದಾಯವನುು 

ಸಂಗರಹಿಸ್ ಜ್ಮಾ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ  ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 

ಜಾತಿಯ ಸಸಾಯಭಿವೃದ್ದಿಯನುು ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡು ರೆೈತರಿಗ್ಗ ಇಲಾಖಾ ದರದಲ್ಲಿ 

ರ್ ರೆಯುವಂತ ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು.  
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ (ಇಂದ್ದರಾ, ಶ್ರೋ 

ಧಮೇವಿೋರ ಮತುು  

ಕ್ಷೋತರದ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸುಸ ತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರವರಿಗ್ಗ ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯಲ ಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಮತುು ಕ್ಷೋತರದ ತಾಂತಿರಕ 

ಶಾಖೆಯ ವಿವರಗಳ ಕ ರಢೋಕರಣ ಮತುು ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ದಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮತುು ತಾಂತಿರಕ 
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ಡಾ||ಎಂ.ಹೆಚ್ . ಮರಿಗೌಡ 

ಕ್ಷೋತರ) 

ವಿಷ್ಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆಯನುು ಮಾಡುವುದು.  

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  ತಮಮ ವಾಯಪಿುಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ 

ಕಡತಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ ಮುಂದ್ದನ  ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ 

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರವರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಲ್ಲಕು ಪ್ರಿಶ ೋಧನಾ ವರದ್ದಗಳ್ಳಗ್ಗ ಅನುಸರಣಾ 

ವರದ್ದ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತುು ವಿಚಾರಣೆಗಳನುು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಸಲಹೆಯಂತ ಜೆ ತಗ ಡಿ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಾವುದು ಇತಾಯದ್ದ  

ಪ್ರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯವನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಾಯ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ 

ಕಡತವನುು ರಚಿಸ್ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ  ನಿಯಮಗಳನಾಯ  ಮುಂದ್ದನ  ಆರ್ೋಶ 

ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.  

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 

(ಎಲಾಿ ಕ್ಷೋತರಗಳು)   

ಕ್ಷೋತರದ ಪ್ರಗತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ಆರ್ೋಶ ಮತುು ಸ ಚನೆಯಂತ 

ಕ್ಷೋತರದ ದ್ದನ  ನಿತಯದ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ತ ೋಟಗಾರರ ಮ ಲಕ ತಾಂತಿರಕ 

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮತುು ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಉತಾಾದ್ದಸುವ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ 

ಗಿಡಗಳನುು ಸ ಕು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸಾುನು ಪ್ಡೆದು ಅವುಗಳನುು ಇಲಾಖೆ 

ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಗದು ರಶ್ೋದ್ದ ಮ ಲಕ ರೆೈತರಿಗ್ಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು 

ಮತುು ಕ್ಷೋತರದ ಚರ ಮತುು ಸ್ಥರ ದಾಸಾುನು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗುಡಡ,  ಇಂದ್ದರಾ, 

ಮಾದ್ದಹಳ್ಳಾ, ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. 

ಮರಿಗೌಡ,  ಶ್ರೋ ಧಮೇವಿೋರ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳು ಮತುು 

ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜ್ು ಕೆೋಂದರ, 

ಕ್ಷೋತರದ ನಗದು ವಹಿ ಮತುು ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಸ್ಬಿಂದ್ದಯವರ ವೋತನ  ಭತಯಗಳನುು 

ನಗದ್ದೋಕರಿಸ್ ವಿತರಿಸುವುದು. ಹಾಗ  ಕ್ಷೋತರದ ಆದಾಯವನುು ನಿಗದ್ದತ ಅವದ್ದ ಒಳಗಾಗಿ 

ಸಕಾೇರಕೆು ಜ್ಮಾ ಮಾಡುವುದು ಮತುು ಕ್ಷೋತರದ ಎಲಾಿ ಕಡತಗಳನುು 

ನಿಯಮಗಳ್ಳಗನುಸಾರ ಮತುು ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯ ನಿಯಮದಂತ ನಿವೇಹಿಸುವುದು 

ಹಾಗ  ಕ್ಷೋತರದ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಬಿಲುಿಗಳನುು 

ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತುು ಖಚಿೇನ ಹಾಗ  ಆದಾಯದ ಇತರೆ ವರದ್ದಗಳನುು 

ಕಾಲಾನುಕರಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಈ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣೆಯನುು ಕ್ಷೋತರದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗ  ಕಡತ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 

ಕ ರಢೋಕರಣಗಳನುು ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ ಕರಮಹಿಸ್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು 

ಮತುು ಕಡತಗಳನುು ಕಛೋರಿ ಪಿೋಠ ೋಪ್ಕರಗಳನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.  
ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು ಕಡತಗಳ ರಚನೆ , ವಿಷ್ಯವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ ಕಡತಗಳ ಚಲನ ವಲನ , ಕಡತಗಳ 

ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, ಪ್ತರಗಳನುು ಸ್ಾೋಕರಿಸ್ರುವುದನುು ನಮ ದ್ದೋಕರಣ, ಕಡತ 

ಟಪಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚುವುದು, ಕಡತಗಳ ರವಾನೆ  ಪ್ರತಿಗಳನುು 

ಮಾಡಿಸುವುದು ಇವುಗಳ ಸಂಪ್ ಣೇ ನಿವೇಹಣೆ ಅನುದಾನ  ಮರುಹಂಚಿಕೆಗ್ಗ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.  ಕ್ಷೋತರದ ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲುಿಗಳ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ  ಮತುು ಈ ಕಛೋರಿಯ 

ಬಿಲುಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಖಚಿೇನ ವರದ್ದ ಕ ರಢೋಕರಿಸುವುದು, ಮಾಹೆಯಾನ  

ವರದ್ದಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವುದು ಇತಾಯದ್ದ  

ಬೆರಳಚುಿಗಾರರು ಶಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಬೆರಳಚುಿ  ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಬೆರಳಚುಿ  ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರತಿಗಳ ಲ್ಲಕುವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಇತಾಯದ್ದ  

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಚನೆಯಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೆ ತ ಕ್ಷೋತರಗಳ್ಳಗ್ಗ ಪ್ರವಾಸ 

ಹೆ ೋಗುವುದು, ಕಛೋರಿಯ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

ಸೆೋವಕರು ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು, ಕಡತ ಮತುು ಟಪಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗಳ್ಳಗ್ಗ 
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ತಗ್ಗದುಕೆ ಂಡು ಹೆ ೋಗುವುದು.  ಪ್ತರಗಳ ವಿತರಣೆ ಖಜಾನೆ  ಹಾಗ  ಅಂಚೆ  ಕಛೋರಿಗ್ಗ 

ಹೆ ೋಗುವುದು.  

ತ ೋಟಗಾರರು ಕ್ಷೋತರದ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ಷೋತರದ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತುನುು ಕಾಪಾಡುವುದು/ನಿವೇಹಣೆ ಮತುು 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತುು ಸಸಾಯಭಿವೃದ್ದಿಯನುು ತಾಂತಿರಕ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 

ಉತಾಾದ್ದಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಚನೆಗಳನುು 

ಪಾಲ್ಲಸುವುದು.   
 

4(1)(B) 3: ತಿೋಮಾೇನ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳಾಲು ಅನುಸರಿಸಲಾದ ಕಾಯೇವಿಧಾನ, ಮೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆ, ಜ್ವಾಬಾಿರಿ ಮತುು 

ನಿಯಂತರಣ  

ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಪ್ರಥಮ 

ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  
ತಾವು ಸ್ಾೋಕರಿಸ್ದ ಪ್ತರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು 

ಗಮನಿಸ್ ಮುಂದ್ದನ  ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತವನುು ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ ತಾರಿತವಾಗಿ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.  

ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು ದ್ದಾತಿೋಯ 

ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  
ಸ್ಾೋಕರಿಸ್ದ ಪ್ತರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು 

ಗಮನಿಸ್ ಅದರಂತ ಮುಂದ್ದನ  ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತವನುು ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ ತಾರಿತವಾಗಿ 

ಮಂಡಿಸುವುದು.  

ಬೆರಳಚುಿಗಾರರು  ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳನುು ಬೆರಳಚುಿ ಮಾಡುವುದು.  

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ತಮಮ ವಾಯಪಿುಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು/ಪ್ರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು 

ಮಂಡಿಸ್ದ ಕಡತಗಳನುು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳಾಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ 

ನಿಯಮಗಳನುು ನಮ ದ್ದಸ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.  
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು/ತಾಂತಿರಕ 

ಸಹಾಯಕರು 

ಶಾಖೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕಡತವನುು ತಯಾರಿಸ್ ಮುಂದ್ದನ   ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತವನುು 

ಕಛೋರಿ ಮುಖಯಸಥರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವುದು.  

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ  

ತಾಂತಿರಕ ಕಾಯೇಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಪ್ರಸಾುವನೆಗಳನುು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ 

ಮುಂದ್ದನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತವನುು ಮಂಡಿಸುವುದು.  

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಂಗಸಾಾಮಿ 

ಗುಡಡ ಕ್ಷೋತರ ಮತುು ನಿಡುವಳಲು 

ಕ್ಷೋತರ ಹಾಗ  ಮಾಕೆ ೋೇನಹಳ್ಳಾ 

ಕ್ಷೋತರ)  

ಕ್ಷೋತರದ ಅಭಿವೃಧಿಿಗ್ಗ ಮತುು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಕಡತಗಳನುು 

ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ ತಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿುಗ್ಗ ಒಳಪ್ಡುವುದಾದರೆ ಅನುಮೋದ್ದಸ್ 

ಆರ್ೋಶ್ಸುವುದು.  ವಾಯಪಿು ಮಿೋರಿದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳಾಲು 

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಶ್ಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಪ್ರಸಾುವನೆ  ಮೋಲ್ಲ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳಾಬೆೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸ್ ತಮಮ ಹುರ್ಿಗ್ಗ 

ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕೆು ಒಳಪ್ಟುು ಅನುಮೋದ್ದಸ್/ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು.  

ಮೋಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ಅಗತಯವಾದಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಶ್ಫಾರಸುು 

ಮಾಡುವುದು.  
 

4(1)(B) 4: ಪಾರಧಿಕಾರದ ಉರ್ಿೋಶಗಳನುು, ಕಾಯೇಗಳನುು ಅನುಷ್ಾುನಗ್ಗ ಳ್ಳಸಲು ಹೆ ಂದ್ದರುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು:  

ಸೆೋವಕರು ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಆ ದ್ದನವೋ ಮಾಡುವುದು.  

ತ ೋಟಗಾರರು  ಕ್ಷೋತರ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಸಸಯ ಸಂಪ್ತುನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತುು 
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ಪ ೋಷಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಸ ಕು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮತುು 

ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ ವಹಿಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

ಬೆರಳಚುಿಗಾರರು  ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಯ ಬೆರಳಚುಿ ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  ಬೆರಳಚುಿ ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರತಿಗಳ ಲ್ಲಕುವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆೋಳ್ಳದಂತ ವಾಹನವನುು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕೆಲಸಗಳನುು)  

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ಷೋತರದ ತಾಂತಿರಕ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ಋತುಮಾನ  

ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಗ ಳ್ಳಸುವುದುಜ್ ತ ೋಟಗಾರರ ಹಾಜ್ರಾತಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸುವುದು, 

ಮೋಲಾಧಿಲಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ವರದ್ದ ಮಂಡಿಸುವುದು.  
ಪ್ರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು ಹಂಚಿಕೆಯಾದಂತಹ ವಿಷ್ಯವನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಾಯ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ 

ಕಡತವನುು ರಚಿಸ್ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ  ನಿಯಮಗಳನಾಯ ಮುಂದ್ದನ  ಆರ್ೋಶ 

ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.  
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ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  ತಮಮ ವಾಯಪಿುಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶಾಖೆಯ  ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ 

ಕಡತಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ ಮುಂದ್ದನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಹಿರಿಯ 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವುದು.  

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ  

ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಡತಗಳನುು ಆದಯತಾನುಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಾವುದು ಮತುು 

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ತುತುೇ ಮತುು ಆದಯತಾನುಸಾರ ಕತೇವಯ 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು  
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಡತಗಳನುು ಆದಯತಾನುಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಾವುದು ಮತುು 

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ತುತುೇ ಮತುು ಆದಯತಾನುಸಾರ ಕತೇವಯ 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿ ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸ್ದ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತಂತ ಆಡಳ್ಳತಾತಮಕ 

ಮತುು ತಾಂತಿರಕ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದ. ಆಡಳ್ಳತ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ 

ಕಾಯೇಗಳ್ಾದ ನಗದು ಪ್ುಸುಕ, ಕೆೋಂದರ ದಾಸಾುನು, ಸಾದ್ದಲಾಾರು ವಹಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸು 

ವಹಿ, ತಾಂತಿರಕ ಮತುು ಆಡಳ್ಳತಾತಮಕ ಕಡತಗಳ ವಿಲ್ಲ ಮತುು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ 

ಸಕಾಲ್ಲಕ ವರದ್ದ  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕಡತಗಳನುು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ್ ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಾವುದು ಅಗತಯತಗ್ಗ 

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.  ಜ್ರ ರು ಮತುು ಆದಯತಗ್ಗ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

4(1)(B) 5: ಪಾರಧಿಕಾರದ ಮತುು ಅದರ ನೌಕರರು ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 

ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಂತರಣಗಳು, ಸ ಚನೆಗಳು ಕೆೈಪಿಡಿ ದಾಖಲ್ಲಗಳು 

1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR) 

2. ಕನಾೇಟಕ  ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂತರ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA 

Rules)  

3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (KFC)  

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP) 

5. ವೃಂದ ಮತುು ನೆೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು (C&R Rules)  

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)  

7. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KTC)  

8. ಸಾದ್ದಲಾಾರು ವಚಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)  

9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)  

10.ಇಲಾಖಾ ಮತುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸ್ದ ಡೆಲ್ಲಗ್ಗೋಷ್ನ್ಸ ಆಫ್ ಪ್ವರ್ಸೇ  

11.ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು, ಇಲಾಖೆಯ ಸತ ುೋಲ್ಲಗಳು, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳು         

 (ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) ಇತಾಯದ್ದ 

      12. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಕರಮಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿ  

 

4(1)(B) 6: ಪಾರಧಿಕಾರವು ಹೆ ಂದ್ದರುವ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಹೆೋಳ್ಳಕೆ  
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ಕರ.ಸಂ.  ಕಡತದ ಶಾಖೆ ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಿೋಖ  

1 ತಾಂತಿರಕ ಶಾಖೆ ತಾಸ 

2 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಸ.ತ ೋ.ನಿ 

3 ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಅಧಿೋ 

4 ಪ್ರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು ವಿನಿ-1 

5 ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  ವಿನಿ-2 

6 ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು ವಿನಿ-3 

7 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಸ.ತ ೋ.ನಿ 

8 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಕಛೋರಿ ಮುಖಯಸಥರು 

 

1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹éÃPÀÈw. 

2. £ÀªÀÄÆ£É gÀªÁ£É VIII jf¸ÀÖgï. 
3. £ÀªÀÄÆ£É -J ªÀÄÄzÁÝªÀÄÄ jf¸ÀÖgï. 
4. ¤AiÀÄªÀÄ-27. 

5. PÀ.C.¸À.¥Àæ.¥ÀvÀæ1(C£ÀÄZÉÑÃzÀ-6 ºÀt ¹éÃPÀjzÀ §UÉÎ ¹éÃPÀÈw ¥ÀvÀæ) 
6. PÀ.R.¸ÀA.65-J ©®Äè ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀ aÃn jf¸ÀÖgï. 

7. £ÀªÀÄÆ£É ¸ÀASÉå62-J ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ©¯ï jf¸ÀÖgï. 
8. DPÀ¹äPÀ gÀeÁ ªÀ». 
9. ».¸À.vÉÆÃ.¤.PÀbÉÃj C¢üPÁj/ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ªÉÃvÀ£À ©°è£À°è PÀrvÀUÉÆ¼ÀîªÀ 

jf¸ÀÖgï ºÀ§âzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ2) 

10. ̧ Á. s̈À.¤.PÉ.f.L.r. J¯ï.L.¹.ªÀÈwÛ vÉjUÉ, f.Dgï. 
11. ̄ ÉÃR£À ¸ÁªÀiÁVæ «vÀgÀuÁ jf¸ÀÖgï. 

12. ¢£ÀªÀ» zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ jf¸ÀÖgï. 
13. DzÁAiÀÄ ªÀgÀ¢ jf¸ÀÖögï  

14. ̧ À¹/PÀ¹ «vÀgÀuÉ jf¸ÀÖögï  
15. zÁ¸ÁÛ£ÀÄ jf¸ÀÖögï 

 

 

4(1)(B) 7: ಪಾರಧಿಕಾರದ ನಿೋತಿ, ನಿಯಮ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾುನಗ್ಗ ಳ್ಳಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 

ಇರುವ ಏಪಾೇಡುಗಳು ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಬಾಗಿತಾ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು: - 

ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ದಲಿ. 
 

4(1)(B) 8: ಆಡಳ್ಳತ ಮಂಡಳ್ಳ, ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಗಳ, ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಆಡಳ್ಳತಾತಮಕ ಅನುಕ ಲಕಾುಗಿ 

ಸಲಹೆಗಾಗಿ, ರಚಿತವಾದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚುಿ ಜ್ನ ಸದಸಯರಿರುವ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿವರ ಮತುು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಾವೇಜ್ನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಮತುು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳ್ಳಕೆಗಳು  
ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ದಲಿ. 

 

4(1)(B) 9: ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ  
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ಕರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ ಹುರ್ಿ  

I ಹಿಸತ ೋನಿ (ರಾವ), ಕಛೋರಿ ತುಮಕ ರು  

1 ಶ್ರೋ ರ ಪ್ ಎನ್ಸ.ಎರ್ಸ 0816-2278647 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

2 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತಾ ಹೆಚ್.ಎನ್ಸ  0816-2278647 ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರು  

3 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜ್ುಳ ಎಂ.ಎರ್ಸ 0816-2278647 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  

4 ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣಪ್ಾ.ಡಿ   0816-2278647 ದ್ದಾೋತಿಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  ಮತುು 

ಪ್ರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  (ಪ್ರಭಾರೆ ) 

5 ಶ್ರೋ ಸುದಶೇನ್ಸ  ಟಿ.ಎನ್ಸ 0816-2278647 ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  

6 ಶ್ರೋ ಎರ್ಸ. ವಂಕಟೆೋಶ್ 0816-2278647 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 

7 ಶ್ರೋಮತಿ ಜ್ಯಮಮ  0816-2278647 ಕಛೋರಿ ಸೆೋವಕ  

II ಜಿಲಾಿ ನಸೇರಿ, ತುಮಕ ರು  

8 ಶ್ರೋ ಜ್ಞಾನೆೋಂದರ(ಪ್ರಭಾರೆ )  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ (ಜಿಲಾಿ ನಸೇರಿ) 

9 ಶ್ರೋ ಶ್ವರುದರಯಯ  ತ ೋಟಗಾರ  

III ಹೆೋರ ರು ತ ೋ. ಕ್ಷೋತರ  

10 ಶ್ರೋಮತಿ ಕೆ.ಸ್. ತಿಮಮರಾಜ್ಮಮ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 

11 ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಮಮ   ತ ೋಟಗಾರ  

IV ಮಾದ್ದಹಳ್ಳಾ ಕ್ಷೋತರ    

12 ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಾಬು .ವಿ.ಎರ್ಸ  ಸತ ೋನಿ, ಮಾದ್ದಹಳ್ಳಾ ಕ್ಷೋತರ  

13 ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಜೆ. ಪ್ರವಿೋಣ್  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 

14 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ್ು   ತ ೋಟಗಾರ 

V ಜೆ.ಸ್. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ  

15 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಪಿರಯಾ  ಸತ ೋಅ, ಜೆ.ಸ್. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ  

16 ಶ್ರೋ ಎನ್ಸ.ಕೆ. ಗುರುಸಾಾಮಿ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 

17 ಶ್ರೋಮತಿ ರಮಕಬಾಯ   ತ ೋಟಗಾತಿೇ 

18 ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗರತುಮಮ   ತ ೋಟಗಾತಿೇ 

VI ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ  

19 ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ್ .ಹೆಚ್  ಸತ ೋನಿ, ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ  

20 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತಾ .ಆರ್  ಸತ ೋಅ, ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ  

21 ಶ್ರೋಮತಿ ಎನ್ಸ. ಸೌಮಯ   ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 

22 ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ.ಎನ್ಸ. ರಾಧ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 

23 ಶ್ರೋ ಚನುರಾಮಯಯ   ತ ೋಟಗಾರ 

24 ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ್ನಾಯು  ತ ೋಟಗಾರ 
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25 ಶ್ರೋ ಈಶಾರಪ್ಾ   ತ ೋಟಗಾರ 

26 ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಮಮ   ತ ೋಟಗಾತಿೇ 

27 ಶ್ರೋ ಟಿ.ಆರ್.ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್  ತ ೋಟಗಾರ 

VII ಮಂಗಳ & ಮಾಕೆ ೋೇನಹಳ್ಳಾ ಕ್ಷೋತರ  

28 ಶ್ರೋ ಹರಿೋಶ್. ಎರ್ಸ  ಸತ ೋನಿ 

29 ಶ್ರೋ ಹಷ್ೇಬಾಬು ಹೆಚ್.ಜೆ  ತ ೋಸ 

30 ಶ್ರೋ ಚಲುವರಾಜ್ು   ತ ೋಟಗಾರ 

VIII ರ್ ಡಡಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲ್ಲ, ತಿಪ್ಟ ರು  

31 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎನ್ಸ. ಶ್ವಕುಮಾರ್   ಸತ ೋಅ, ರ್ ಡಡಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ್ಲ 

(ಪ್ರಭಾರೆ)ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 

32 ಶ್ರೋ ರುದರಪ್ಾ   ತ ೋಟಗಾರ 

IX ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗುಡಡ ಕ್ಷೋತರ  

33 ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್.ಎಂ  ಸತ ೋನಿ 

34 ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮುನಿರಾಜ್ು   ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  

35 ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್ು  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ  

36 ಶ್ರೋಮತಿ ಎರ್ಸ.ಸ್. ಶಾೋತ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 

37 ಶ್ರೋ ವಂಕಟಪ್ಾ   ತ ೋಟಗಾರ 

38 ಶ್ರೋ ಮಹಾರ್ೋವಯಯ   ತ ೋಟಗಾರ 

39 ಶ್ರೋ ವಿ.ಹೆಚ್. ಗಂಗಬೆಟು  ತ ೋಟಗಾರ  

40 ಶ್ರೋ ಎನ್ಸ.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್ು  ತ ೋಟಗಾರ 

X ನಿಡುವಳಲು ಕ್ಷೋತರ    

41 ಶ್ರೋಮತಿ ರೆೋಖಾ ಎಂ.ಎನ್ಸ   ಸತ ೋನಿ  

42 ಶ್ರೋ ಕೆಂಪ್ಯಯ   ತ ೋಟಗಾರ  

XI ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತರ    

43 ಶ್ರೋ ಎಂ. ಮನು   ಸತ ೋನಿ, ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತರ  

44 ನದ್ದೋಮ್ ಅಹಮದ್  ಸತ ೋಅ 

45 ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜ್ುೇನಯಯ   ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  

46 ಶ್ರೋ ಕೆಂಪೋಗೌಡ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 

47 ಶ್ರೋ ಎಂ. ಬಸವನಗೌಡ   ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 
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48 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ್ು ಹೆಚ್.ಆರ್.   ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 

49 ಶ್ರೋ ಬಿ. ಜ್ಯಣಣ   ತ ೋಟಗಾರ 

50 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸ್ಂಹಯಯ   ತ ೋಟಗಾರ 

51 ಶ್ರೋ ಮುದಿರಾಮಯಯ  ತ ೋಟಗಾರ 

52 ಶ್ರೋ ಸೆೈಯದ್ ಫೈರೆ ೋಜ್  ತ ೋಟಗಾರ 

53 ಶ್ರೋ ರಂಗನಾಥ ಎಂ  ತ ೋಟಗಾರ 

54 ಶ್ರೋ ರಾಮಸಾಾಮಿ   ತ ೋಟಗಾರ 

55 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಎರ್ಸ.ಎಂ  ಸೆೋವಕ 

XII ಶ್ರೋ ಧಮೇವಿೋರ ಕ್ಷೋತರ  

56 ಶ್ರೋ ಶಶ್ಧರ್    ಸತ ೋನಿ, ಶ್ರೋ ಧಮೇವಿೋರ ಕ್ಷೋತರ  

57 ಶ್ರೋ ಎ.ಎಂ. ಚನುಬಸಯಯ   ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು  

58 ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪ್ಾ  ತ ೋಟಗಾರ  

59 ಶ್ರೋ ಸ್ೋನಪ್ಾ  ತ ೋಟಗಾರ 

60 ಶ್ರೋ ಎ.ಎರ್ಸ.ಮಹೆೋಶ್ ನಾಯು   ತ ೋಟಗಾರ  

XIII ರಾಜ್ವಂತಿ ಕ್ಷೋತರ 

61 ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಧ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಪ್ರಭಾರೆ ) 

62 ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯು  ತ ೋಟಗಾರ (ಪ್ರಭಾರೆ ) 

XIV ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜ್ು ಕೆೋಂದರ 

63 ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ್ು  ಸತ ೋನಿ, ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜ್ು ಕೆೋಂದರ, ಶ್ರಾ ತಾ|| 

64 ಶ್ರೋಮತಿ ಬಿ.ಎನ್ಸ. ಶಾೋತ  ಪ್ರದಸ, ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜ್ು ಕೆೋಂದರ, ಶ್ರಾ ತಾ|| 
 

4(1)(B) 10: ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಮತುು ಭತಯಗಳ ವಿವರ  
ಕರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಹುರ್ಿ ಒಟುು ಮತು 

(ರ .ಗಳಲ್ಲಿ) 

I ಹಿಸತ ೋನಿ (ರಾವ), ಕಛೋರಿ ತುಮಕ ರು  

1 ಶ್ರೋ ರ ಪ್ ಎನ್ಸ.ಎರ್ಸ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

852727.00 

2 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತಾ ಹೆಚ್.ಎನ್ಸ  ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರು  841488.00 

3 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜ್ುಳ ಎಂ.ಎರ್ಸ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  603676.00 

4 ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣಪ್ಾ.ಡಿ   ದ್ದಾೋತಿಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  ಮತುು 

ಪ್ರಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  (ಪ್ರಭಾರೆ ) 450782.00 

5 ಶ್ರೋ ಸುದಶೇನ್ಸ  ಟಿ.ಎನ್ಸ ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು  328870.00 

6 ಶ್ರೋ ಎರ್ಸ. ವಂಕಟೆೋಶ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 565553.00 

7 ಶ್ರೋಮತಿ ಜ್ಯಮಮ  ಕಛೋರಿ ಸೆೋವಕ  496690.00 
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II ಜಿಲಾಿ ನಸೇರಿ, ತುಮಕ ರು  

8 ಶ್ರೋ ಜ್ಞಾನೆೋಂದರ(ಪ್ರಭಾರೆ ) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ (ಜಿಲಾಿ ನಸೇರಿ) - 

10 ಶ್ರೋ ಶ್ವರುದರಯಯ ತ ೋಟಗಾರ  479963.00 

III ಹೆೋರ ರು ತ ೋ. ಕ್ಷೋತರ  

11 ಶ್ರೋಮತಿ ಕೆ.ಸ್. ತಿಮಮರಾಜ್ಮಮ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 397031.00 

12 ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಮಮ  ತ ೋಟಗಾತಿೇ 365700.00 

IV ಮಾದ್ದಹಳ್ಳಾ ಕ್ಷೋತರ    

13 ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಾಬು .ವಿ.ಎರ್ಸ ಸತ ೋನಿ, ಮಾದ್ದಹಳ್ಳಾ ಕ್ಷೋತರ 809500.00 

14 ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಜೆ. ಪ್ರವಿೋಣ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 398431.00 

15 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ್ು  ತ ೋಟಗಾರ 479963.00 

V ಜೆ.ಸ್. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ  

16 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಪಿರಯಾ ಎ.ಟಿ ಸತ ೋಅ, ಜೆ.ಸ್. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ  644307.00 

17 ಶ್ರೋ ಎನ್ಸ.ಕೆ. ಗುರುಸಾಾಮಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 398431.00 

18 ಶ್ರೋಮತಿ ರಮಕಬಾಯ  ತ ೋಟಗಾತಿೇ 376403.00 

19 ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗರತುಮಮ  ತ ೋಟಗಾತಿೇ 367986.00 

VI ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ  

20 ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ್ .ಹೆಚ್ ಸತ ೋನಿ, ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ  891987.00 

21 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತಾ .ಆರ್ ಸತ ೋಅ, ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ  743077.00 

22 ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ.ಎನ್ಸ. ರಾಧ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 393431.00 

23 ಶ್ರೋ ಚನುರಾಮಯಯ  ತ ೋಟಗಾರ 540698.00 

24 ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ್ನಾಯು ತ ೋಟಗಾರ 376403.00 

25 ಶ್ರೋ ಈಶಾರಪ್ಾ  ತ ೋಟಗಾರ 540698.00 

26 ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಮಮ  ತ ೋಟಗಾತಿೇ 436412.00 

VIII ರ್ ಡಡಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲ್ಲ, ತಿಪ್ಟ ರು  

28 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎನ್ಸ. ಶ್ವಕುಮಾರ್  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ 405900.00 

 

4(1)(B) 11: ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರಕೆು ಈ ವಷ್ೇದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ 

ರ್ ರೆತಿರುವ ಅನುದಾನ  

 

 

(ರ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) 

ಕರ .ಸಂ. ಯೋಜ್ನೆಯ ಹೆಸರು  ಆರ್ಥೇಕ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ  
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1 ಎರ್ಸ-09 ಮಾದರಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ನಿಮಾೇಣ 

ಹಾಗ  ಕೃಷಿ ಕ್ಷೋತರ  ಮತುು ಸಸಾಯವಾಟಿಕೆಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತುು ನಿವೇಹಣೆಯ 

40.000 39.997 40.000 

2 ಯೋಜ್ನೆೋತರ ಕಾಯೇಕರಮ 

 - 2401-00-001-2-01 (051) 
2.000 2.000 2.000 

3 ಯೋಜ್ನೆೋತರ ಕಾಯೇಕರಮ 

 - 2401-00-001-2-01 (139) 
3.500 3.500 3.500 

4 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರೆ ೋಗ 

ನಿಯಂತರಣ 2401-00-119-5-02 
7.500 6.460 6.460 

5 ಎರ್ಸ- 04 (CDB) ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕ 

ಕ್ಷೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿಮಾೇಣ 
7.420 7.420 7.420 

6 ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್ ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಸಸಯ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗ  ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದರ 
40.000 39.990 40.000 

7 KSHDA ಆವತೇ ನಿಧಿ 367.145 338.929 363.326 

8 ದ್ದನಗ ಲ್ಲ ನೌಕರರ ವೋತನ                                 

(2401-00-001-2-033-V) 
42.020 42.020 37.411 

9 ಹೆ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ಲ 

ತಗ್ಗದುಕೆ ಳಾಲಾಗಿರುವ ತ ೋಟಗಾರರ ವೋತನ        

(2401-00-001-2-034-V) 

95.660 82.801 82717 

10 ಇಂಧನ ವಚಿ (2401-00-001-2-01-195) 2.260 2.260 2.260 

 

 

4(1)(B) 12: ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ದಗ್ಗ ನಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಅಂತಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 

ಮತುು ಮಂಜ್ ರಾದ ಹಣ  

                                     ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ದಲಿ.  

 

 

4(1)(B) 13: ಇಲಾಖೆಯಂದ ಮಂಜ್ ರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮತುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ 

ಸವಲತುುಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು:  
 

                                     ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ದಲಿ.  
 

 

4(1)(B) 14: ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ 

ಮಾಹಿತಿ ಇಟುುಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ:  
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                            ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ದಲಿ.  
 

 

4(1)(B) 15: ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗ್ಗ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ 

ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗ್ಗ ಂಡು ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆದ್ದದಾಿರೆ.  

   

ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗ್ಗ ಗರಂಥಾಲಯದ ವಯವಸೆಥ ಇರುವುದ್ದಲಿ. ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಬ್ 

ಸೆೈಟಾದ www.karunadu. Karnataka.gov.in  ಮೋಲುಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಳಯಬಹುದಾಗಿರ್.  

 

 

4(1)(B) 16: ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ದನಾಮ ಮತುು ಇತರೆ ವಿವರಗಳು:- 

ಶ್ರೋ ರ ಪ್ ಎನ್ಸ.ಎರ್ಸ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ರಾಜ್ಯವಲಯ) ತುಮಕ ರು 

ದ ರವಾಣಿ: 0816-2278647 

 

ಮದಲನೆೋ ಮೋಲಮನವಿ ಪಾರಧಲ್ಲಕಾರಿಗಳು 

ಶ್ರೋ ರಘು.ಬಿ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್) ತುಮಕ ರು 

ದ ರವಾಣಿ: 0816-2275189 
 

 

4(1)(B) 17: ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳು  

ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ದಲಿ  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ರಾಜ್ಯವಲಯ) ತುಮಕ ರು 

 

 

 
 


