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4(ಬಿ)(I): ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಚೋರಿಯ ಕಲಯೇಗಳು ಮತುಿ ಕತೇವಯಗಳು ಈ 

ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರುತಿವೆ. 

    ಸಲಮಲನಯ ಕಲಯೇಗಳು: 

1. ಇಲ್ಲಖೆಯ ತಲಲ ಕಿನ ಕಚೋರಿರ್ಲಗಿದುು, ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಗ ಸಂಬಂದಿsಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮತುಿ     

ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಲಯೇಗಳನುು ಅನುಷ್ಲಿನಗ ಳಿಸುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅನುಷ್ಲಿನಗ ಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನುು 

ಹ ೋಬಳಿವಲರು   ಹಂಚಿಕೆ ಮಲಡಿ ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಅನುಷ್ಲಾನಗ ಳಿಸುವುದು. 

3. ಅಧಿೋನ  ಕಚೋರಿಗಳು/ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿಗಳು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಲು ಅವಶಯಕವಿರುವ  

ಮಲಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. 

4. ತಲಲ ಕಲ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಲಾನ ಮತುಿ ಪಿಗತ್ತಯ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಲಡಿ  

ತಲಲ ಕಿನ ಕೆ ಿೋಡಿಕೃತ ಪಿಗತ್ತ ವರದಿಯನುು ತರ್ಲರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿಕೆೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

  5. ತಲಲ ಕಲ ಮಟಿದ ಪಿಗತ್ತ ಪರಿಶೋಲನಲ ಸಭೆಗಳಿಗ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಪಿತ್ತನಿಧಿರ್ಲಗಿ ಭಲಗವಹಿಸುವುದು. 

  6. ಪಿಕೃತ್ತ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಗಿರುವ ಹಲನಿಯ ಅಂದಲಜನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಪಿಕೃತ್ತ  

         ವಿಕೆ ೋಪ ಪರಿಹಲರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಲಯಧನಕೆೆ ಕಂದಲಯ ಇಲ್ಲಖೆಗ ಶಪಲರಸುು ಮಲಡುವುದು. 

 

 ವಿಸಿರಣೆ ಮತುಿ ತರಬೆೋತ್ತ: 

1. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅನುಷ್ಲಾನಗ ಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು  ರೈತರಿಗ  

ಹಲಗ  ಸಲವೇಜನಿಕರಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆೋಸಲಯ, ನಿವೇಹಣೆ, ಕೆ ಯುಾ, ಸಂಸೆರಣೆ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತ್ತ  

ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸಲವಯವ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನು ಕೃಷಿ ಮುಂತಲದ ಅವಶಯಕ ಹ ಸ ತಂತಿಜ್ಞಲನಗಳನುು  

ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತ್ತ, ವಿಚಲರ ಸಂಕಿೋಣಣೇ, ಕಲರ್ಲೇಗಲರ ಮುಂತಲದವುಗಳನುು ಏಪೇಡಿಸುವ ಮ ಲಕ 

ಮಲಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವುದು. 

4. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಲಾನಗ ಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ತಿರುವ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಲಹಿತ್ತಯನುು  

ರೈತರಿಗ ತಲುಪುವಂತ ಮಲಡುವುದು. 

5. ರೈತರ ಮಕೆಳಿಗ, ರೈತರಿಗ ಹಲಗ  ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. 

6. ರೈತರನುು ರಲಜಯ ಮತುಿ ಹ ರ ರಲಜಯಗಳ ಉತಿಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋಧನಲ ಕೆೋಂದಿಗಳಿಗ ಪಿವಲಸ   

             ಕೆೈಗ ಂಡು ರೈತರ ಜ್ಞಲನ  ವಧೇನೆಗ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

 

 

 

 



 
 

ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸಿರಣೆ: 

1. ತಲಲ ಕಿನ ವಲತಲವರಣಕೆೆ ಸ ಕಿವಲದ ತಳಿಗಳನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಿ ಅವುಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸಿರಣೆ           

ಕೆೈಗ ಳುಿವುದು. 

2. ಆರ್ಲ ಪಿರ್ೋಶಗಳಿಗ ಸ ಕಿವಲದ ಬೆಳೆಗಳನುು ಮತುಿ ತಳಿಗಳನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಿ ಯೋಗಯ  

ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳಿಂದ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕೆೈಗ ಳುಿವುದು. 

3. ಹಣುು , ತರಕಲರಿ, ಹ ವಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಲಂಬಲರು ಬೆಳೆಗಳು, ಬೆಳೆಗಳ ಪಿರ್ೋಶ  

ವಿಸಿರಣೆಗ ಯೋಗಯವಲದ ಪರಿಸರವನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಿ ಅಲ್ಲಾನ ರೈತರಿಗ ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಪಿರ್ೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆಗ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

4. ಹ ಸ ಬೆಳೆಗಳು, ತಳಿಗಳನುು ಪರಿಚಯಸುವುದು. 

ಸಮಗಿ  ಪ್ೋಷಕಲಂಶ ಹಲಗ  ಸಮಗಿ ಪೋಡೆ ನಿವೇಹಣೆ: 

1. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಅವಶಯವಿರುವ ಪ್ೋಷಕಲಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಲಡಲು ಬೆೋಕಲದ ರ್ಜೈವಿಕ     

ಗ ಬಬರಗಳನುು ರಿರ್ಲಯತ್ತ ದರದಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗ ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸ್ಥೆ ಮಲಡುವುದು. 

2. ಮಣ್ಣುನ ರಸಸಲರ ನಿವೇಹಣೆಗ ಅವಶಯವಲದ ಸುಣು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲು ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

3. ಹಸಿರಲೆ ಗ ಬಬರಗಳ ಮಹತವವನುು ರೈತರಿಗ ಮನದಟುಿ ಮಲಡಿ ಬಳಕೆಗ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದಿತ್ತಯಲ್ಲಾ ರ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತಿಣ ಪದಿತ್ತಗ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

5. ಬೆ ೋಡೆ ೋೇ ಮಿಶಿಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟನಲಶಕಗಳು, ಬಳಕೆಗ ಸಹಲಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು.. 

 

 ಸಲವಯವ ಕೃಷಿ 

1. ಸೆಳಿೋಯವಲಗಿ ಲಭಯವಿರುವ ಕೃಷಿ ತಲಯಜಯ ವಸುಿಗಳನುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಅತ್ತ ಕಡಿಮೆ  ಖಚಿೇನಲ್ಲಾ  

ಎರಹುಳು ಗ ಬಬರ, ಬಯೋಡೆೈರ್ಜಸಿರ್ಗಳನುು ನಿಮಿೇಸಲು ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

 

 ಕೆ ಯಾೋತಿರ ನಿವೇಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲದ ಹಣುು, ತರಕಲರಿ, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಔಷದಿs ಸಸಯಗಳು ಮತುಿ ಸುಗಂಧ  

ದಿವಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕೆ ಯಾೋತಿರ ನಿವೇಹಣೆಗ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

   2. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶಯಕತಗ ತಕೆಂತ ಪಲಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಲೇಣಕೆೆ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

   3.       ಶೋಥಲ ಗೃಹ ನಿಮಲೇಣಕೆೆ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವುದು. 

 

ಇತರ ಕಲಯೇಗಳು 

1. ತಲಲ ಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಿರಿಯ ಅದಿsಕಲರಿಗಳು ಮತುಿ ಮಲನಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಮತ್ತಿತರ  

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ವಿಶೋಷ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

2. ಜನಸಪಂದನ ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಲಜರಲಗಿ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು ಹಲಗ   

ಗಲಿಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ನೆ ೋಡಲ್ ಅದಿsಕಲರಿರ್ಲಗಿ ಕಲಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವದು. 

3. ಪಿಕೃತ್ತ ವಿಕೆ ೋಪ ಮುಂತಲದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಾ ಮೆೋಲ್ಲದಿsಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೆೋರಗ ಕೆಲಸ  



ನಿವೇಹಿಸುವದು. 

4. ಕಲಲಕಲಲಕೆೆ ಸ ಚಿಸಲ್ಲಗುವ ಇನಿುತರ ವಿಶೋಷ ಕಲಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವದು. 

 

 

4(ಬಿ)(II): ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅದಿsಕಲರ ಮತುಿ ಕತೇವಯಗಳು. 

1 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ಜಿ.ಪಂ), ಸವದತ್ತಿ 

ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಏಜನಿು ಯೋಜನೆ, ರಲಜಯವಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾವಲಯದ 

ಯೋಜನೆಗಳು, ತಲಲ ಕು ಮಟಿದ ಯೋಜನೆಗಳನುು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯಂತ ಕಲಲಮಿತ್ತಯಳಗಲಗಿ 

ಅನುಷ್ಲಾನಗ ಳುಿವಂತ ಕಿಮವಹಿಸುವದು, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ, ಮೆೋಲುಸುಿವಲರಿ 

ಕೆೈಗ ಳುಿವುದು. ಮತುಿ ಮೆೋಲ್ಲದಿsಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತರ ಕೆಲಸಗಳನುು 

ನಿವವೇಹಿಸುವದು. 

2 

 

 

ತಲಂತ್ತಿಕ ಸಹಲಯಕರು 

ತಲಂತ್ತಿಕ ವಿಭಲಗದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು ತಲಲ ಕುಮಟಿದಿಂದ ಪಿಗತ್ತ ವರದಿಗಳನುು 

ತರ್ಲರಿಸುವದು. ಇ-ಮೆೋಲ್ ಮುಖಲಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ ಅದಿsಕಲರಿಗಳ ಗಮನಕೆೆ 

ತರುವುದು. ಅನುಮೋದಿತ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಲಯೇಕಿಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಉಳಿದ ಅದಿsಕಲರಿಗಳಿಗ 

ಕಲಲಕಲಲಕೆೆ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವದು. ವಿವಿಧ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳಿಗ ಅನುಸರಣಲ ವರದಿ 

ಸಲ್ಲಾಸುವುದು, ಸಹಲಯಧನದ ಅಜಿೇಗಳಿಗ ಮಂಜ ರಲತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. ತಲಲ ಕಿನ ವಿವಿಧ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಮಲಹವಲರು ಪಿಗತ್ತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸುವದು ಮತುಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ 

ಇನಿುತರ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವದು. 
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ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ        

ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ  ಸಂಪಕೇ 

ಕೆಂದಿ 

• ಇವರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು ಸಂಬಂಧಪಟ  ಿ

ಹ ೋಬಳಿ ವಿಸಿಿೋಣೇವು ಇವರ ವಲಯಪಿಗ ಳಪಟ್ಟಿರುತಿರ್. 

• ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಿ ವಿಸಿಿೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ 

ಹಲಗ  ಅದರ ಮಲರುಕಟ್ಟಿಯ ಬಗೆ ಸಂಪ್ಣೇ ಮಲಹಿತ್ತ ಇಡುವುದು. ಗಲಿಮವಲರು 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು. ಕನಿಷಾ ಕಲಯಂ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನುು 

ಹ ಂದಿರುವ ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಿ ಇದುವುದು. ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಾ 

ನಮ ದಲಗಿರುವ ಬಗೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವುದು. 

• ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಲರುಕಟ್ಟಿಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗಧಿತ  

      ನಮ ನೆಯಲ್ಲಾ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

• ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಲಗ      

      ರಲಜಯವಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿೋನದ ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಿ  

     ಶಫಲರಸುು ಮಲಡುವುದು. 

• ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವು  

       ಮ ಡಿಸುವುದು. 

• ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುಿವ ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಯ ಬಗೆ 



ತಕ್ಷಣ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವರದಿ ಮಲಡುವುದು. ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಗಳ ನಿಯಂತಿಣಕೆೆ ರೈತರಿಗ 

ಸ ಕಿ ಸಲಹ ನಿೋಡುವುದು. 

• ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಲಲ್ಲಸುವುದು. 

• ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೆೋಕಲಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗ ಬಬರ 

ಇತಲಯಧಿಗಳನುು ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿ ವರಧಿ ಮಲಡುವುದು. 

• ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗೆ ವರಧಿಯನುು ತರ್ಲರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಲಗಿತ ವಹಿಸುವುದು. 

• ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ತ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು ಮತುಿ ಈ ಬಗೆ  

     ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

• ಮಣುು ಮತುಿ ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವುದು  

     ಮತುಿ ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. 

• ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಲರು ಪಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು, ರಫುು ಬೆಳೆ ಬಗೆ  

    ಮಲಹಿತ್ತ ಇಡುವುದು. 

• ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುಿ ತಲಂತ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ  

     ನಿೋಡುವುದು. 

• ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತುಿ ಹ ಸ ಸಲಹಸಗಳಿಗ ರೈತರನುು  

    ಉತಿೋಜಿಸುವುದು ಮತುಿ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. 

 ಹ ೋಬಳಿ ವಲಯಪಿಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ತ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆ ರೈತರುಗಳಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು 
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ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು 

ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇ ದವರ ಸಂಬಳದ ಬಿಲುಾ ತರ್ಲರಿಸುವದು, ನಗದು ಪುಸಿಕ 

ನಿವೇಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ರಲಜಯವಲಯ ಹಲಗ  ತಲಲ ಕು ಪಂಚಲಯತ ನಿಧಿಗಳ 

ನಿವೇಹಣೆ ಮತುಿ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ. ಸಲದಿಲ್ಲವರು ಬಿಲುಾಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲುರುಜುವಿಗ 

ಮಂಡಿಸುವದು ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಮತುಿ ಕೆೈಪಡಿಯಲ್ಲಾಯ ನಿಯಮಗಳನವಯ 

ಲೆಕೆಶಲಖೆಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವದು, ಹಲಗ  ವಲಷಿೇಕ ಸಲಲ್ಲನ ಅಧಿಕಲರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ 

ಆಯವಯಯ ಅಂದಲಜಿನ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ನಿವೇಹಣೆ ಇತಲಯದಿ. 

5 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಕಛೋರಿ ಕೆೋಲಸ, ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ವಿಸಿರಣೆಯ ಕಲಯೇಗಳನುು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 

ಪ್ಣೇಗ ೋಳಿಸುವದು, ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತರ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವದು. 

 

 

 



4(ಬಿ) III:- ನಿಣೇಯ ತಗದುಕೆ ಳುಿವಂತಹ ಪಿಸಲಿವನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪಲಲ್ಲಸಬೆೋಕಲದ ಕಿಮ, ಮೆೋಲ್ಲವಚಲರಣೆ ಚಲನಲ್ಗಳ 

ಮತುಿ  ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಸ್ಥೋರಿದಂತ: 

1 

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ       ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಜಿ.ಪಂ, ಸವದತ್ತಿ 

ಪಿಸಲಿವನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಗದುಕೆ ಳುಿವ ಕಿಮದ ಬಗೆ ತ್ತೋಮಲೇನಿಸುವುದು. ನಮಮ ಹುರ್ುಗ ನಿೋಡಿದ 

ಅಧಿಕಲರ ವಲಯಪಿಯಳಗ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಂಜ ರಲತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. ಅಗತಯ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ಶಪಲರಸುು ಮಲಡುವುದು. 

2 

 

ತಲಂತ್ತಿಕ ಸಹಲಯಕರು/ಸಹಲಯಕ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ತಲಂತ್ತಿಕ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಕಡತಗಳನುು ವಿಷಯವಲರು ವಿಂಗಡಿಸುವದು. ಪಿಗತ್ತ ವರದಿಗಳನುು 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವದು ಮತುಿ ಇ-ಮೆೋಲ್ ಮುಖಲಂತರ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು 

ಕಳಿಸುವದು. ಜಿ.ಪಂ. ಮತುಿ ಇಲ್ಲಖಲ ಮುಖಯಸೆರಿಂದ ಬರುವ ತಲಂತ್ತಿಕ ಮಲಹಿತ್ತಗಳಿಗ ಸ ಕಿವಲಗಿ 

ಉತಿರಿಸುವದು. ಸಹಲಯಧನದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗ ಮಂಡಿಸುವದು. 

ಅನುಮೋದನೆರ್ಲದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಲಯೇಕಿಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಲಿನದ ಕುರಿತು 

ಮಲಗೇದಶೇನದ ಮ ಲಕ ಹ ೋಬಳಿ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡುವುದು. 

3 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ        

ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆಂದಿ  

• ಇವರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಹ ೋಬಳಿ                

          ವಿಸಿಿೋಣೇವು ಇವರ ವಲಯಪಿಗ ಳಪಟ್ಟಿರುತಿರ್. 

     • ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಿ ವಿಸಿಿೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ     

          ಹಲಗ  ಅದರ ಮಲರುಕಟ್ಟಿಯ ಬಗೆ ಸಂಪ್ಣೇ ಮಲಹಿತ್ತ ಇಡುವುದು. ಗಲಿಮವಲರು    

          ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು. ಕನಿಷಾ ಕಲಯಂ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನುು  

          ಹ ಂದಿರುವ ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಿ ಇದುವುದು. ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಾ    

           ನಮ ದಲಗಿರುವ ಬಗೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವುದು. 

     • ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಲರುಕಟ್ಟಿಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗಧಿತ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಾ      

            ನಿಹಿೇಸುವುದು.  

     • ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಲಗ  ರಲಜಯವಲಯ,    

           ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿೋನದ ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಿ ಶಫಲರಸುು      

            ಮಲಡುವುದು. 

    • ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವು                     

            ಮ ಡಿಸುವುದು. 

   • ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುಿವ ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಯ ಬಗೆ ತಕ್ಷಣ  

     ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವರದಿ ಮಲಡುವುದು. ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಗಳ ನಿಯಂತಿಣಕೆೆ ರೈತರಿಗ ಸ ಕಿ  

            ಸಲಹ ನಿೋಡುವುದು. 

    • ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಲಲ್ಲಸುವುದು. 

• ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೆೋಕಲಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗ ಬಬರ  

                       ಇತಲಯಧಿಗಳನುು ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿ ವರಧಿ ಮಲಡುವುದು. 



• ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗೆ ವರಧಿಯನುು ತರ್ಲರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಲಗಿತ ವಹಿಸುವುದು. 

      •          ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ತ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು ಮತುಿ ಈ  

                  ಬಗೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

• ಮಣುು ಮತುಿ ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವುದು  

           ಮತುಿ ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. 

• ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಲರು ಪಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು, ರಫುು ಬೆಳೆ  

             ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ತ ಇಡುವುದು. 

• ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುಿ ತಲಂತ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ  

            ನಿೋಡುವುದು. 

•   ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತುಿ ಹ ಸ ಸಲಹಸಗಳಿಗ    

                ರೈತರನುು ಉತಿೋಜಿಸುವುದು ಮತುಿ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. ಹ ೋಬಳಿ ವಲಯಪಿಯಲ್ಲಾ                       

                 ಸಂತಗಳ ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ತ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆ                 

                 ರೈತರುಗಳಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು 

4 

 

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು. 

ತಮಮ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಬರುವ ಪತಿಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವದು, ಸಂಬಂಧಪಟಿ ನಿಯಮಗಳ ಮತುಿ 

ಸುತ ಿೋಲೆಗಳ ಪಿಕಲರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಟ್ಟಪಪಣೆಯನುು ಬರದು ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಲೆಗಿ ಕಡತವನುು ಕಚೋರಿ 

ಕೆೈಪಡಿಯನವಯ ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ ತವರಿತವಲಗಿ ತಮಮ ಶಲಖಲದಿsಕಲರಿಗಳಿಗ ಮಂಡಿಸುವದು. 

ಮೆೋಲ್ಲದಿsಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಕಲಯಗತಗ ಳಿಸುವದು. 

 

4(ಬಿ)Iಗಿ:-ಕೆಲಸ ಕಲಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಲದ ವಿಧಲನಗಳು, ಕಟುಿಪಲಡುಗಳು 

1 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ   ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಜಿ.ಪಂ, ಸವದತ್ತಿ 

ತಲಲ ಕಿನಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗ ವಹಿಸಿದ ಅಭಿವೃದಿಿ, ವಿಸಿರಣೆ ಹಲಗ  

ಆಡಳಿತ ನಿವೇಹಣೆ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಲರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಂದ ಯಶಸಿವರ್ಲಗಿ ಮತುಿ ಶೋಘಿವಲಗಿ 

ನಿವವೇಹಿಸಲು ಕಿಮವಹಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲಖೆಯ ತಲಲ ಕು ಉಸುಿವಲರಿ ವಹಿಸುವುದು. 

2 

 

ತಲಂತ್ತಿಕ ಸಹಲಯಕರು 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಚೋರಿಯಂದ ಜಿ.ಪಂ ಹಲಗ  ತಲ.ಪಂ.ಕಚೋರಿಯಂದ ಬರುವ 

ಅನುಮೋದಿತ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಕಲಯೇಕಿಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನುು 

ನಿವೇಹಿಸುವಂತ ಕಿಮವಹಿಸುವುದು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಕಡತಗಳನುು ರಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು. 

ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಹಲಯಧನ ಕಡತಗಳನುು ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳನವಯ ತರ್ಲರಿಸಿ ಇಲ್ಲಖಲ ಮುಖಯಸೆರ 

ಅಥವಲ ಈ ಕಚೋರಿಯ ಮಂಜ ರಲತ್ತಗ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಕಡತಗಳನುು ಮಂಡಿಸುವದು. 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಕಲಯೇಗತಗ ಳಿಸುವದು. 

3 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ        

ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆಂದಿ  

    • ಇವರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಹ ೋಬಳಿ  

            ವಿಸಿಿೋಣೇವು ಇವರ ವಲಯಪಿಗ ಳಪಟ್ಟಿರುತಿರ್. 



    • ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಿ ವಿಸಿಿೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ       

           ಹಲಗ  ಅದರ ಮಲರುಕಟ್ಟಿಯ ಬಗೆ ಸಂಪ್ಣೇ ಮಲಹಿತ್ತ ಇಡುವುದು. ಗಲಿಮವಲರು  

          ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು. ಕನಿಷಾ ಕಲಯಂ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನುು  

           ಹ ಂದಿರುವ ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಿ ಇದುವುದು. ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಾ  

           ನಮ ದಲಗಿರುವ ಬಗೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವುದು. 

     • ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಲರುಕಟ್ಟಿಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗಧಿತ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಾ  

            ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

      • ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಲಗ  ರಲಜಯವಲಯ,  

            ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿೋನದ ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತ್ತಸಿ ಶಫಲರಸುು  

            ಮಲಡುವುದು. 

     • ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವು  

            ಮ ಡಿಸುವುದು. 

     • ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುಿವ ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಯ ಬಗೆ ತಕ್ಷಣ  

          ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವರದಿ ಮಲಡುವುದು. ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಗಳ ನಿಯಂತಿಣಕೆೆ ರೈತರಿಗ ಸ ಕಿ      

           ಸಲಹ ನಿೋಡುವುದು. 

    • ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಲಲ್ಲಸುವುದು. 

    • ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೆೋಕಲಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗ ಬಬರ  

        ಇತಲಯಧಿಗಳನುು ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿ ವರಧಿ ಮಲಡುವುದು. 

    • ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗೆ ವರಧಿಯನುು ತರ್ಲರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಲಗಿತ ವಹಿಸುವುದು. 

    • ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ತ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು ಮತುಿ ಈ ಬಗೆ  

          ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. 

    • ಮಣುು ಮತುಿ ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವುದು ಮತುಿ  

             ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. 

    • ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಲರು ಪಟ್ಟಿ ಇಡುವುದು, ರಫುು ಬೆಳೆ ಬಗೆ  

           ಮಲಹಿತ್ತ ಇಡುವುದು. 

     • ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುಿ ತಲಂತ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. 

     • ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತು  ಿ ಹ ಸ ಸಲಹಸಗಳಿಗ ರೈತರನುು 

ಉತಿೋಜಿಸುವುದು ಮತುಿ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವುದು. 

ಹ ೋಬಳಿ ವಲಯಪಿಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ತ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆ ರೈತರುಗಳಿಗ ಮಲಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು 



 4 

  

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು 

ಹಂಚಿಕೆರ್ಲದಂತಹ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನುು ರಚಿಸಿ, 

ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವದು. 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಕಲಯೇಗತಗ ಳಿಸುವದು. 

5 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಸ.ತ ೋ.ಅ ರವರ ಎಲಾ ಕೆಲಸ ಕಲಯೇಗಳಲ್ಲಾ ಸಹಕಲರ ನಿೋಡುವದು. ದಲಸಲಿನು ನಿವೇಹಣೆ 

ಮಲಡುವುದು. ಹಲಗ  ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಲಲ್ಲಸುವದು. ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ 

ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಗಳನುು  ಕಲಯೇಗತಗ ಳಿಸುವದು. 

6 

ತ ೋಟಗಲರರು ವಹಿಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನುು ಅಚುುಕಟ್ಲಿಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವದು ಮತುಿ ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ 

ವಹಿಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವದು, ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನುು 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಲಲ್ಲಸುವದು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(ಬಿ) (ಗಿ): ನೌಕರರು ಅವರವರ  ಕತೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲ್ಲದ ಪಯೋಗಿಸುವ/ 

ನಿಯಂತಿಣದಲ್ಲಾಟುಿಕೆ ಂಡಿರುವ  ನಿಯಮಗಳು /ಸ ಚನೆಗಳು/ಕೆೈಪಡಿಗಳು/ದಲಖಲೆಗಳು ಮತುಿ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು. 

1. ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್)  

2. ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂತಿಣ,ಮೆೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)  



             (ಸಿಸಿಎ ರ ಲು.)  

3. ಕನಲೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫಸಿ) 

4. ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಡಿ (ಹಚ್ಬಿಓಪ) 

5. ವೃಂದ ಮತುಿ ನೆೋಮಕಲತ್ತ ನಿಯಮಗಳು ಸಿ ಮತುಿ ಆರ್ ರ ಲು. 

6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಡಿ (ಬರ್ಜಟ್ ಮಲಯನುವಲ್) 

7. ಕನಲೇಟಕ ಖಜಲನೆ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫಸಿ) 

8. ಸಲದಿಲ್ಲವರು ವೆಚು ಕೆೈಪಡಿ (ಎಂಸಿಇ) 

9. ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಡತ ನಿಯಮ(ಕೆಸಿಎಸ್ ಕಂಡಕಿ ರ ಲು) 

10. ಕನಲೇಟಕ ಪಲರದಶೇಕತ ಅಧಿನಿಯಮ- 1999 

11. ಕನಲೇಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ- 1993 

12. ಮಲಹಿತ್ತ ಹಕು  ೆಅದಿsನಿಯಮ- 2005 

13. ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು 

14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಲವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು 

15. ರಲಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು 

16. ರಲಜಯ ವಲಯ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ  ತಲಲ ಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ  

           ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು 

17. ರಲಷಿರೋಯ ಗಲಿಮಿೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಲತರಿ ಅದಿsನಿಯಮ 

18. ಇಲ್ಲಖಲ ಮತುಿ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಲಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ ಪವಸೇ ಮತುಿ ವಿಶೋಷ     

            ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಲವಸ್ೇ 

19. ಸಕಲೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು, ಸುತ ಿೋಲೆಗಳು ಇತಲಯದಿ. 

20. ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಹ ರಡಿಸಲ್ಲದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳು ಮತುಿ ಸುತ ಿೋಲೆಗಳು 

 

 

 

 

 

4(ಬಿ) (ಗಿI) ಕಡತ ಶೋಷಿೇಕೆ:- 

 

ಕಿ.ಸಂ . ಕಡತದ ಶಲಖೆ ದಲಖಲೆಗಳ ಉಲೆಾೋಖ 

 

1)

  

     

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುಿ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಶಸುಿ ನಡತ ಮತುಿ 

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ನಲಯರ್ಲಲಯದ ಪಿಕರಣ,  ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸಂಬಳ ಬಿಲುಾ, 



  ಸಿಬಬಂದಿ ವಿನಿ  1       EST ಆದಲಯ ಮತುಿ ಖಚಿೇನ ತ:ಖೆಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಇತಲಯದಿ.ಆವಕ ಮತುಿ ಜಲವಕ 

ಪುಸಿಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಲೆೋಖನ ಸಲಮಗಿಿ ಹಲಗ  ದ ರವಲಣ್ಣ ಪುಸಿಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ 

ಇತಲಯದಿ. 

2) ಲೆಕೆಶಲಖೆ Accounts 

ರಲಜಯವಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಮತುಿ ಕೆೋಂದಿವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಲೆಕೆಪತಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಲದಿಲ್ಲವರು ವೆಚುದ ಬಿಲುಾಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ 

ಮೆೋಲುರುಜುವಿಗ ಮಂಡಿಸುವದು, ನಗದು ಪುಸಿಕ ನಿವೇಹಣೆ,ಪಿವಲಸ ಭತಯ 

ಬಿಲುಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಇತಲಯದಿ. 

3) ಲೆಕೆ ತಪಲಸಣೆ Audit 
ರಲಜಯವಲಯ ಮತುಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ  ಮಹಲಲೆೋಖಪಲಲಕರ ಲೆಕೆ 

ತಪಲಸಣೆ ವರದಿಗಳಿಗ ಅನುಸರಣಲ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸುವದು. 

4) ತಲಂತ್ತಿಕ ಶಲಖೆ TA ತಲಂತ್ತಿಕ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. 

 

 

  4(ಬಿ) (ಗಿII):- ಪಲಲಸಿಗಳನುು ಮಲಡುವಲಗ ಅಥವಲ ಅನುಷ್ಲಿನಗ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾಇರುವ  

              ಏಪಲೇಡುಗಳು ಸಲವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಲಗಿತವ ಮುಂತಲದ ವಿವರಗಳು. 

ಅನವಯಸುವದಿಲಾ. 

4(ಬಿ) (ಗಿIII):- ಈ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವಲ ಸಲಹಗಳನುು ಪಡೆಯುವ  ಸಲುವಲಗಿ ಎರಡು   

ಅಥವಲ ಅದಕಿೆಂತ ಹಚಲುಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲು ,ಬೆ ೋಡುೇ, ಸಮಿತ್ತ 

ಅಥವಲ ಇತರ ಬಲಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹಲಗ    ಇಂತಹ ಕಮಿೋಟ್ಟ ಮತುಿ ಸಮಿೋತ್ತಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತುಿ 

ನಡವಳಿಗಳನುುಸಲವೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವಲ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು  ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಸಲವೇಜನಿಕರಿಗ ಮುಕಿ ಅವಕಲಶವಿರ್ಯ್ಕೋ .: 

ಅನವಯಸುವದಿಲಾ. 

 

 

 

 

4(ಬಿ) (Iಘಿ):- ಹಿರಿಯ  ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಲವಿ ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ಲಾ 

ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಲರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವಲಣ್ಣ  ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ 

ಕಿ.ಸಂ ಹುರ್ು ಹಸರು ದ ರವಲಣ್ಣ ಸಂಖೆಯ 

1.  

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ  

ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ) ಸವದತ್ತಿ 
ಶಿೋ.  ಉಮೆೋಶ ಭಿೋ ಕಲಳೆ (ಪಿಭಲರ) 

08330-222082 



2.  

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು/ತಲಂತ್ತಿಕ 

ಸಹಲಯಕರು 
ಶಿೋ. ಉಮೆೋಶ ಭಿೋ ಕಲಳೆ 08330-222082 

3.  

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 

ಸವದತ್ತಿ 
ಶಿೋ. ಬಸವರಲಜ ಎಚ್ ಮಲದರ 08330-222082 

4.  

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 

ಮುನವಳಿಿ 
ಶಿೋ. ಅಡಿವೆಪಪ ಸಿದುನುವರ್ ಎಸ್ 08330-222082 

5.  

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 

ಮುರಗ ೋಡ 
ಶಿೋ. ರಲಜಶೋಖರ ಯರಗಟ್ಟಿ 08330-222082 

6.  

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 

ಯರಗಟ್ಟಿ 
ಶಿೋ. ಭಿೋಮಪಪ ಬ ಬಿೋಸನಕೆ ಪಪ 08330-222082 

7.  
ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ ಶಿೋನಿವಲಸ ಶಂ ಖಲತದಲರ 08330-222082 

8.  
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ. ಬಿ. ಎಂ ನಿರಲಕಲರಿ 08330-222082 

9.  
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ. ಹುಸ್ಥೋನಸಲಬ ಮುನವಳಿಿ 08330-222082 

10.  
ತ ೋಟಗಲರರು ಖಲಲ್ಲ ಹುರ್ು 08330-222082 

11.  
ತ ೋಟಗಲರರು ಶಿೋಮತ್ತ ದುರಗವವ.ಎಪ್.ಮಲದರ 08330-222082 

12.  
ತ ೋಟಗಲರರು ಶಿೋ ಪರಮೆೋಶ ಮ ಹಲವಕಡದ 08330-222082 

13.  
ತ ೋಟಗಲರರು ಶಿೋ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಕಲಗುಡಿ 08330-222082 

14.  
ತ ೋಟಗಲರರು ಶಿೋ ಐ.ಬಿ.ಮುರಗ ೋಡ. 08330-222082 

15.  
ತ ೋಟಗಲರರು ಖಲಲ್ಲ ಹುರ್ು 08330-222082 

16.  
ತ ೋಟಗಲರರು ಖಲಲ್ಲ ಹುರ್ು 08330-222082 

17.  
ತ ೋಟಗಲರರು ಖಲಲ್ಲ ಹುರ್ು 08330-222082 

 

4(ಬಿ) (ಘಿ):-ಬಿ) (ಘಿ):- ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಸವದತ್ತಿ 

ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ಲಾ 

ಕಲಯೇನಿವೇಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಲರಿ/ ನೌಕರರ 2020-21 ನೆೋ ಸಲಲ್ಲನ ವೆೋತನದ 

ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 

ಕಿ.ಸಂ ಹುರ್ು ಹಸರು ವೆೋತನ ಶಿೋಣ್ಣ  



(ರ .ಗಳಲ್ಲಾ) 

1 

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ  

ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ) ಸವದತ್ತಿ 

 

ಶಿೋ.  ಉಮೆೋಶ ಭಿೋ ಕಲಳೆ (ಪಿಭಲರ) 
52650-97100 

2 

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು/ತಲಂತ್ತಿಕ ಸಹಲಯಕರು 
ಶಿೋ. ಉಮೆೋಶ ಭಿೋ ಕಲಳೆ 

43100-83900 

  3 

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. ಸವದತ್ತಿ 
ಶಿೋ. ಬಸವರಲಜ ಎಚ್ ಮಲದರ 

40900-78200 

4 

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. ಮುನವಳಿಿ 
ಶಿೋ. ಅಡಿವೆಪಪ ಸಿದುನುವರ್ ಎಸ್ 

40900-78200 

5 

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. ಮುರಗ ೋಡ 
ಶಿೋ. ರಲಜಶೋಖರ ಯರಗಟ್ಟಿ 

40900-78200 

6 

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. ಯರಗಟ್ಟಿ 
ಶಿೋ. ಭಿೋಮಪಪ ಬ ಬಿೋಸನಕೆ ಪಪ 

40900-78200 

7 
ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ ಶಿೋನಿವಲಸ ಶಂ ಖಲತದಲರ 

27650-52650 

8 
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ. ಬಿ. ಎಂ ನಿರಲಕಲರಿ 

23500-47650 

  9 
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ. ಹುಸ್ಥೋನಸಲಬ ಮುನವಳಿಿ 

23500-47650 

10    ತ ೋಟಗಲರರು ಖಲಲ್ಲ  ಹುರ್ು  19950-37900 

  11 
ತ ೋಟಗಲರರು 

ಖಲಲ್ಲ  ಹುರ್ು  19950-37900 

12 
ತ ೋಟಗಲರರು ಶಿೋಮತ್ತ ದುರಗವವ.ಎಪ್.ಮಲದರ 19950-37900 

13 ತ ೋಟಗಲರರು 
ಶಿೋ ಪರಮೆೋಶ ಮ ಹಲವಕಡದ 

19950-37900 

14 
ತ ೋಟಗಲರರು ಶಿೋ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಕಲಗುಡಿ 

19950-37900 

15 
ತ ೋಟಗಲರರು ಶಿೋ ಐ.ಬಿ.ಮುರಗ ೋಡ. 

19950-37900 

16 
ತ ೋಟಗಲರರು 

ಖಲಲ್ಲ  ಹುರ್ು  19950-37900 

 

 

 



4(ಬಿ) (ಘಿI): ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ: ಅಧಿಕಲರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇ ದವರ ವೆೋತನ ಮತುಿ ಇತರ ಭತಯಗಲಗಿ 

ಬಿಡುಗಡೆರ್ಲದ ಅನುದಲನದ ವಿವರ. (ಲೆಕೆ ಶೋಷಿೇಕೆ: 2401-00-001-2-02) 

ಕಿ. 

ಸಂ 
ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಹಸರು ಲೆಕೆಶೋಷಿೇಕೆ ಮತಿ (ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

1) 

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ) ಸವದತ್ತಿ 
2435-(ಯೋಜನೆೋತರ) 2.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(ಬಿ) (ಘಿII):- ಸಹಲಯಧನರ್ ಂದಿಗ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತುಿ ಮಂಜ ರಲದ ಹಣ. 

ರಲಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 

         

2020-21 ನೆೋ  ಸಲಲ್ಲನಲ್ಲಾ  ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ  ಕೆೈಗ ಂಡಿರುವ  ಕೆಲಸಗಳ  ವಿವರ 

      (ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

ಕಿ.ಸಂ  ಯೋಜನೆಯ  ಹಸರು ತಲಲ ಾಕು 



I ಕೆೋಂದಿ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ವಲಷಿೇಕ ಗುರಿ ಸಲಧನೆ 

1 S-03 ರಲಷಿರೋಯ ಎಣೆುಕಲಳು ಮತುಿ ಎಣೆು ತಲಳೆ ಅಬಿರ್ಲನ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-2-18) 0.00 0.00 

2 
S-04 ಪಿಧಲನ ಮಂತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಲಯ ಯೋಜನೆ  

(ಹನಿ ನಿೋರಲವರಿ) (2401-00-108-2-30) 67.213 67.231 

3 
S-05ಉತಲಪದನಲ ಸುಧಲರಣಲ ಕಲಯೇ ಯೋಜನೆಗ ತಂಗಿನಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಲಯ. (2401-00-108-2-

51)  0.00 0.000 

4 S-12 ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (2401-00-119-4-06) 55.916 55.916 

5 S-17 ರಲಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಲಸ ಯೋಜನೆ 2401-00-800-1-57  12.00 12.00 

6 SMAM (2401-00-800-1-53) 0.00 0.00 

  ಉಪ ಮತಿ 

  II ರಲಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು     

1 

S-02 ಅನುಸ ಚಿತ ಜಲತ್ತಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ ಬುಡಕಟುಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಲಯ್ಕು 2013 ರಡಿ 

ಬಳಕೆರ್ಲಗರ್ ಇರುವ ಮತಿ 

2401-00-001-2-10 

0 0 

2 S-10 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಲರಿಕಲ ಅಭಿವೃದಿು (2401-00-111-0-08) 52.00 52.00 

3 S-15 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗಿ ನಿಯಂತಿಣ ಯೋಜನೆ (2401-00-119-5-02) 5.49 5.49 

4 
S-20 ಮಧುವನ ಮತುಿ ರ್ಜೋನು ಸಲಕಲಣೆ ಅಭಿವೃದಿಿ 

(2851-00-200-0-01) 0.00 0.00 

5 S-24 ಕೃಷಿಭಲಗಯ ಯೋಜನೆ 2401-00-800-2-48 0.00 0.00 

  ಉಪ ಮತಿ 

  III ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು     

1 
D-01 ರಲಷಿರೋಯ ಎಣೆುಕಲಳು ಮತುಿ ಎಣೆು ತಲಳೆ ಅಭಿರ್ಲನ ಯೋಜನೆ   (ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ) (2435-00-

101-0-02)  0.00 0.00 

2 D-02  ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಲವರಿ  (2435-00-101-0-28) 0.506 0.506 

3 D-08 ರ್ಜೋನು ಸಲಕಲಣ್ಣಕೆ (2851-00-107-0-33) 0.00 0.00 

4 D-09 ರೈತರಿಗ ಸಹಲಯ (2435-00-101-0-62)    0.0 0.0 

5 D-10  ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತ್ತ  (2435-00-101-0-64)    0.10 0.10 

  
ಉಪಮತಿ 

0.516 0.516 

        

        
 

 
 

ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್/ ರಲಷಿರೋಯ ಔಷದಿs ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ /ರಲಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಲಸ 

ಯೋಜನೆ/ ರಲಷಿರೋಯ ಸಲವಯವ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ 

ಕಿ.ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹಸರು 
ವಲಷಿೇಕ ಗುರಿ 

ಆರ್ಥೇಕ ಆರ್ಥೇಕ 



ಗುರಿ ಸಲಧನೆ 

1 
ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 

48.36 48.36 

2 
ರಲಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ 

0 0 

3 
ರಲಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಲಸ ಯೋಜನೆ 

12.00 12.00 

 ಒಟುಿ 48.36 48.36 

 

4(ಬಿ)(ಘಿIII):- ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅಥರೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರಲದ ಅಥವಲ ಪರವಲನಗಿ ನಿೋಡಲ್ಲದ ಮತುಿ  

            ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲತುಿಗಳನುು ಪಡೆಯಲ್ಲದ ರಸಿಪಯಂಟುಗಳ ವಿವರಗಳು. 

ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಾ ನಿವೇಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ತಿರ್  

 

4(ಬಿ)(ಘಿIಗಿ):- ಕುಗಿೆಸಲ್ಲದ ಎಲೆಕಲರನಿಕ್ ಮಲದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರುವ ಮಲಹಿತ್ತಯ ವಿವರ, ರ್ ರಕುವಿಕೆ   

            ಅಥವಲ ಮಲಹಿತ್ತ ಇಟುಿಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.: 

ಅನುಷ್ಲಾನಗ ಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿಗತ್ತ ವರದಿಗಳು,ಸಹಲಯಧನ 

ಪಡೆದಿರುವ ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಹಲಗ  ಇತರ ವರದಿಗಳು 

4(ಬಿ)(ಘಿಗಿ):- ಮಲಹಿತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಸಲವೇಜನಿಕರಿಗ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಲಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗಿಂಥಲಲಯ  

           ಅಥವಲ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡು, ಸಲವೇಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕಲೆಗಿ  

           ತರದಿದಲುರ.: 

ಸಲವೇಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ/ತರಕಲರಿ ಇತಲಯದಿ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ನಿವೇಹಣೆ 

ಹಲಗ  ನಿರ್ೋೇಶನಲಲಯದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕರಪತಿಗಳನುು ಸ ಚನಲ ಫಲಕದ ಮೆೋಲೆ ಪಿದಶೇಸಲ್ಲಗಿದುು, 

ಇಚುಯುಳಿ  ರೈತರಿಗ  ಕರಪತಿ   ಹಲಗ   ಮುದಿಿತ ಹ ತ್ತಿಗಗಳನುು ನಿೋಡಲ್ಲಗುತ್ತಿರ್. ಉಳಿದಂತ 

ಗಿಂಥಲಲಯ ವಯವಸ್ಥೆ ಇರುವದಿಲಾ. 

 

4(ಬಿ)(ಘಿಗಿI) ಸಲವೇಜನಿಕ ಮಲಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಲರಿಯ ಹಸರು, ಪದನಲಮ ಮತುಿ ಇತರ ವಿವರಗಳು. 
  

     ಶಿೋ ಉಮೆೋಶ್ ಭಿೋ ಕಲಳೆ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

    (ಜಿ.ಪಂ) ಸವದತ್ತಿ (ಪಿಭಲರ) 

    ತಲ : ಸವದತ್ತಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಲವಿ 

 ದ ರವಲಣ್ಣ- 08330-222082 

ಶಿೋ ರವಿೋಂದಿ ಬಿ ಹಕಲಟ್ಟ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಬೆಳಗಲವಿ 

ದ ರವಲಣ್ಣ :2407296. 

(ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 5(1) ಪಿಕಲರ ಮಲಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಲರಿ). 

 
 

(ಬಿ)(ಘಿಗಿII):- ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಲದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು: ರ್ಲವುದ  ಇಲಾ. 



 

 

                                                                     ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                   (ಜಿ.ಪಂ) ಸವದತ್ತಿ 


