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4(1)(ಬಿ)(I): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಚೆೋರಿಯ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ೇವ್ಯಗಳು 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ುವೆ. 
 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯೇಗಳು: 
1. ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ ಕಿನ್ ಕಚೆೋರಿಯಾಗಿದ್ುು , ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ sಸಿದ್ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು 

ಅಬಿ sವ್ೃದಿಿ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ್ುದ್ು. 
2. ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ತುರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ಹೆ ೋಬಳಿವಾರು 

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ್ುದ್ು. 
3. ಅಧೋನ್ ಕಚೆೋರಿಗಳು/ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ರಗಳು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಅವ್ಶಯಕವಿರುವ್ 

ಮಾಗೇದ್ಶೇನ್ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 
4. ತಾಲ ಕಾ ಮಟಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ ಮತ್ುು ಪರಗತ್ತಯ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡಿ 

ತಾಲ ಕಿನ್ ಕೆ ರೋಡಿಕೃತ್ ಪರಗತ್ತ ವ್ರದಿಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಜಿಲಾಿ ಮಟಾಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ್ುದ್ು. 
5. ತಾಲ ಕಾ ಮಟಾದ್ ಪರಗತ್ತ ಪರಿಶೋಲನಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರತ್ತನಿದಿ sಯಾಗಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
6. ಪರಕೃತ್ತ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ್ ಹಾನಿಯ ಅಂರಾಜನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಪರಕೃತ್ತ 

ವಿಕೆ ೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿದಿ sಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ಕೆೆ ಕಂರಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಪಾರಸುು ಮಾಡುವ್ುದ್ು. 
 

    ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ತ್ರಬೆೋತ್ತ 
 

 1.  ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ತುರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ್ು  ರೆೈತ್ರಿಗೆ  
    ಹಾಗ  ಸಾವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 
2. ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆೋಸಾಯ, ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಕೆ ಯುಿ, ಸಂಸೆರಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ತ  
   ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 
3. ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ, ಜೆೋನ್ು ಕೃಷಿ ಮುಂತಾದ್ ಅವ್ಶಯಕ ಹೆ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ುು  
  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ತ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೋರ್ೇ, ಕಾಯಾೇಗಾರ ಮುಂತಾದ್ವ್ುಗಳನ್ುು ಏಪೇಡಿಸುವ್ ಮ ಲಕ  
  ಮಾಹಿತ್ತ ಒದ್ಗಿಸುವ್ುದ್ು. 
4. ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ತುರುವ್ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು  
   ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲುಪುವ್ಂತೆ ಮಾಡುವ್ುದ್ು. 
5.  ರೆೈತ್ರ ಮಕೆಳಿಗೆ, ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹಾಗ  ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 
6. ರೆೈತ್ರನ್ುು ರಾಜಯ ಮತ್ುು ಹೆ ರ ರಾಜಯಗಳ ಉತ್ುಮ ತೆ ೋಟ, ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪರವಾಸ   
   ಕೆೈಗೆ ಂಡು ರೆೈತ್ರ ಜ್ಞಾನ್ ವ್ಧೇನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದ್ು. 
 

   ಪರರೆೋಶ ವಿಸುರಣೆ: 
1.   ತಾಲ ಕಿನ್ ವಾತಾವ್ರರ್ಕೆೆ ಸ ಕುವಾದ್ ತ್ಳಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ುಗಳ ಪರರೆೋಶ ವಿಸುರಣೆ           
  ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದ್ು. 

2.  ಆಯಾ ಪರರೆೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವಾದ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ುು ಮತ್ುು ತ್ಳಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗಯ  
  ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ್ ಪರರೆೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದ್ು. 



3 .ಹರ್ುು, ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ್ ಬೆಳೆಗಳು, ತೆ ೋಟದ್ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳು, ಬೆಳೆಗಳ ಪರರೆೋಶ  
 ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯವಾದ್ ಪರಿಸರವ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲನ್ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಪರರೆೋಶ     
 ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

4. ಹೆ ಸ ಬೆಳೆಗಳು, ತ್ಳಿಗಳನ್ುು ಪರಿಚಯಸುವ್ುದ್ು. 
 

ಸಮಗರ ಪ್ೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗ  ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನಿವ್ೇಹಣೆ 
1.  ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ಶಯವಿರುವ್ ಪ್ೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬೆೋಕಾದ್ ಜೆೈವಿಕ         
   ಗೆ ಬಬರಗಳನ್ುು ರಿಯಾಯತ್ತ ದ್ರದ್ಲಿ್ಲ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುವ್ ವ್ಯವ್ಸೆೆ ಮಾಡುವ್ುದ್ು. 
2. ಮಣ್ಣುನ್ ರಸಸಾರ ನಿವ್ೇಹಣೆಗೆ ಅವ್ಶಯವಾದ್ ಸುರ್ು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
3.  ಹಸಿರೆಲೆ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವ್ನ್ುು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮನ್ದ್ಟುಾ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
4. ಜೆೈವಿಕ ಪದಿ್ತ್ತಯಲಿ್ಲ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಪದಿ್ತ್ತಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
5.  ಬೆ ೋಡೆ ೋೇ ಮಿಶರರ್, ಜೆೈವಿಕ ಕಿೋಟನಾಶಕಗಳು, ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ಒದ್ಗಿಸುವ್ುದ್ು.. 
 

 

ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ 

1. ಸೆಳಿೋಯವಾಗಿ ಲಭಯವಿರುವ್ ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯ ವ್ಸುುಗಳನ್ುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಅತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಖಚಿೇನ್ಲಿ್ಲ ಎರೆಹುಳು 
ಗೆ ಬಬರ, ಬಯೋಡೆೈಜೆಸಾರ್ಗಳನ್ುು ನಿಮಿೇಸಲು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಕೆ ಯಿೋತ್ುರ ನಿವ್ೇಹಣೆ 
1. ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ್ ಹರ್ುು, ತ್ರಕಾರಿ, ತೆ ೋಟದ್ ಬೆಳೆಗಳು, ಔಷದಿs ಸಸಯಗಳು ಮತ್ುು ಸುಗಂಧ  

ದ್ರವ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಕೆ ಯಿೋತ್ುರ ನಿವ್ೇಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
2. ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವ್ಶಯಕತೆಗೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಾೇರ್ಕೆೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
3. ಶೋಥಲ ಗೃಹ ನಿಮಾೇರ್ಕೆೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

ಇತ್ರೆ ಕಾಯೇಗಳು 
1. ತಾಲ ಕಿನ್ ವಿವಿಧ ಹಿರಿಯ ಅದಿsಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಮಾನ್ಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರೆೋೇಶಕರು, ಮತ್ತುತ್ರ 

ಮೆೋಲಾದಿsಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ವಿಶೆೋಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
2. ಜನ್ಸಪಂದ್ನ್  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು ಹಾಗ   

ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ನೆ ೋಡಲ್ ಅದಿsಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದ್ು. 
3. ಪರಕೃತ್ತ ವಿಕೆ ೋಪ ಮುಂತಾದ್ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆೋಲಾದಿsಕಾರಿಗಳ ಆರೆೋಶದ್ ಮೆೋರೆಗೆ ಕೆಲಸ  

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
4. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಸ ಚಿಸಲಾಗುವ್ ಇನಿುತ್ರೆ ವಿಶೆೋಷ ಕಾಯೇ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
5. ತಾಲ ಿಕು ಆಡಳಿತ್/ಜಿಲಾಿ ಆಡಳಿತ್ದಿಂದ್ ಆರೆೋಶ ಮಾಡಿದ್ ಗಾರ.ಪಂ ಆಡಳಿತಾಧಕಾರಿ, ಕೆ ೋವಿಡ್-19  

   ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಕಾರಿ ಮತ್ುು S.S.ಐ.ಅ/PUಅ/ಏPSಅ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು  
   ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
4. ತಾಲ ಿಕು ಆಡಳಿತ್ದಿಂದ್ ಆರೆೋಶಸಿದ್ ಗಾರ.ಪಂ/ತಾ.ಪಂ/ಜಿ.ಪಂ/ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ/ ಲೆ ೋಕ ಸಭೆ ಚುನಾವ್ನೆ ಕೆಲಸ 

ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
5. ತಾಲ ಿಕು ಅಧೋನ್ದ್ಲಿ್ಲ ಬರುವ್ ಎಲಾಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿೋಜ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿೋಜ  

ಪರವಾಣ್ಣಗೆ ಪತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 



6. ರೆೈತ್ರು ಮತ್ುು ವಿಶವವಿರಾಯಲಯದ್ ಮಧಯ ರೆೈತ್ರನ್ುು ಆರ್ಥೇಕವಾಗಿ ಹಾಗ  ತಾಂತ್ತರಕವಾಗಿ   
ಸಧೃಡಗೆ ಳಿಸಲು ಸೆೋತ್ುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

 

4(1)(ಬಿ)(II): ಅದಿ sಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅದಿ sಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇವ್ಯಗಳು. 

1 

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ 
ನಿರೆೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳಗಲವಿ 

ರಲಷ್ಟ್ರೋಯ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾವ್ಲಯದ 

ಯೋಜನೆಗಳು, ತಲಲ ಕು ಮಟಟದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ನಿಗದ್ವತ ಗುರಿ 

ಕಲಲಮಿತಿಯಳಗಲಗಿ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳುುವ್ಂತೆ ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ದು, ಕಡತಗಳ 

ಪರಿಶೋಲನೆ, ಮೋಲುಸುುವಲರಿ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು. ಮತುು ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ 

ಇನಿುತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು. 

2 
ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರೆೋೇಶಕರು(ತಾಂತ್ತರಕ ಸಹಾಯಕರು) 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾರು ವಿಸಿುೋರ್ೇ, ಬೆಳ ,ೆ ರ ೈೆತ್ರ ವಿವ್ರ ಹಾಗ  ಇತ್ರೆ ಎಲಾಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ತಾಲ ಿಕು ಮಟಾದ್ಲಿ್ಲ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾರು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ ಬಿಲುಿಗಳನ್ುು 
ಮಾಗೇಸ ಚಿ ಪರಕಾರ ನಿಯಾಮನ್ುಸಾರ ರಾಖಲಾತ್ತಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, 
ಮುಂದಿನ್ ಕರಮಕಾೆಗಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ುದ್ು. 

 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು/ ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು/ 
ನಿರೆೋೇಶನಾಲಯ/ ಸಕಾೇರದಿಂದ್ ಸ ಚಿಸುವ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು 
ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ್ುದ್ು. 

 ಬೆಳೆಹಾನಿ, ಬೆಳ  ೆ ವಿಮೆ ಹಾಗ  ಬೆಳೆ ಕಟಾವ್ು ಪರಯೋಗ ಎಲಾಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ್ಂತೆ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮತ್ುು 
ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಆಧುನಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್/ ಆವಿಷ್ಾೆರ ಮತ್ುು ಕಿೋಟ ರೆ ೋಗ ಬಾರೆಗಳ ಕುರಿತ್ು 
ತ್ರಬೆೋತ್ತ/ ಪರವಾಸ/ ತಾಂತ್ತರಕ ಪರಕಟಣೆ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನ್ುು 
ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಎಲಾ ಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಷೇವಾರು ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಾಯನ್ುು 
ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ರೆೈತ್ ಉತಾಪದ್ಕ ಸಂಸೆೆ (FPO), PPP-IHD ಕಾಯೇಕರಮಗಳಿಗೆ ನೆ ೋಡಲ್ 

ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
 Project Based Works  ಗಳ ಸಂಪೂರ್ೇ ಕಾಯೇಭಾರ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
 ಪರತ್ತ ಮಾಹೆಯ ನಿಗಧತ್ ನ್ಮ ನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಾಲ ಿಕುವಾರು ಪರಗತ್ತ 

ಕೆ ರೋಢೋಕರರ್ ಹಾಗ  Decision Support System  ನ್ಲಿ್ಲ 

ರಾಖಲ್ಲಸುವ್ುದ್ನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
 PMKSY ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪುನ್ರಾವ್ತ್ೇನೆ (Repetation), 

ಅಜಿೇ ನೆ ಂದ್ಣ್ಣ ಹಾಗ  ಜೆೋಷಾತಾ ವ್ಹಿ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
 ಎಲಾ ಿಯೋಜನೆಯ ಕೆ ರೋಢೋಕೃತ್ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಾ (Beneficiary 

list) ಯನ್ುು ಪರತೆಯೋಕವಾಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು (Both Hard and Soft 

Copy). 
 ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲದ್ ಅಧವೆೋಶನ್ದ್ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ ಕೆೋಳಿರುವ್ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ುರಗಳನ್ುು ನಿಗಧತ್ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ುದ್ು. 
3  ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ         ಇವ್ರು ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ್ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ುು 



ಅಧಕಾರಿ (ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ರ) ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋರ್ೇವ್ು ಇವ್ರ ವಾಯಪುಗೆ ಳಪಟ್ಟಾರುತ್ುರೆ. 
 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಾ ವಿಸಿುೋರ್ೇ, 

ಬೆಳೆಯುತ್ತುರುವ್ ಬೆಳೆ ಹಾಗ  ಅದ್ರ ಮಾರುಕಟೆಾಯ ಬಗೆ ೆ ಸಂಪೂರ್ೇ 
ಮಾಹಿತ್ತ ಇಡುವ್ುದ್ು. ಗಾರಮವಾರು ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಾ 
ಇಡುವ್ುದ್ು. ಕನಿಷಾ ಕಾಯಂ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ್ 
ತೆ ೋಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದ್ು. ಸದ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲಿ್ಲ 
ನ್ಮ ರಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಾರುಕಟೆಾಗಳು ಇವ್ುಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ುು ನಿಗಧತ್ 

ನ್ಮ ನೆಯಲಿ್ಲ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು.  
 NHM, CHD, PMKSY, MGNREGA, RKVY/SMAM, ಯೋಜನೆ 

ಸಂಬಂಧಸಿದ್ಂತೆ ಹಾಗ  ರಾಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲಾಿ ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ 
ಅಧೋನ್ದ್ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವ್ುದ್ು. 

 ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆ ೆತ್ರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ್ ಮ ಲಕ ರೆೈತ್ರಲಿ್ಲ 
ಅರಿವ್ು ಮ ಡಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ್ಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಕಿೋಟ ಬಾಧೆಯ 

ಬಗೆೆ ತ್ಕ್ಷರ್ ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದಿ ಮಾಡುವ್ುದ್ು. ಕಿೋಟ ಬಾಧೆಗಳ 
ನಿಯಂತ್ರರ್ಕೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

 ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಯನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದ್ು. 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ್ಲಿ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆ  ೆ ಬೆೋಕಾಗುವ್ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು , 
ಗೆ ಬಬರ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ಅಂರಾಜು ಮಾಡಿ ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದಿ  

ಮಾಡುವ್ುದ್ು. 
 ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ್ದ್ ಬಗೆೆ ವ್ರದಿಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದ್ು, ಮುಂಜಾಗರತೆ 

ವ್ಹಿಸುವ್ುದ್ು. 
 ಫಸಲು ನಾಶದ್ ಸಂದ್ಭೇದ್ಲಿ್ಲ ಮಾಹಿತ್ತ ಸಂಗರಹಿಸುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು ಈ ಬಗೆೆ 

ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ುದ್ು. 
 ಮರ್ುು ಮತ್ುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ತ 

ನಿೋಡುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು ಇವ್ುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ 
ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

 ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವ್ಷೇವಾರು ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದ್ು, ರಫ್ತು 
ಬೆಳೆ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಇಡುವ್ುದ್ು. 

 ಹೆ ಸ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು ಮತ್ುು ತಾಂತ್ತರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 
ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

 ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಮತ್ುು ಹೆ ಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ 
ರೆೈತ್ರನ್ುು ಉತೆುೋಜಿಸುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು ತ್ರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

  ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪುಯಲಿ್ಲ ಸಂತೆಗಳ ಬಗೆ ೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಸಂಗರಹಿಸುವ್ುದ್ು. ಈ 

ಸಂತೆಗಳಲಿ್ಲ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ 
ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

3 

 

 ಅಧೋಕ್ಷಕರು 
ದಿವ.ದ್.ಸ ಹಾಗ  ಪರ.ದ್.ಸ.ರವ್ರು ಮಂಡಿಸುವ್ ಕಡತ್ಗಳು, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಿಗಳು ಹಾಗ  
ಇತ್ರೆ ಲೆಕೆ ಪತ್ರ ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತ್ಗಳು, ನ್ಗದ್ು ಪುಸುಕಗಳು, ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲುಿಗಳು 
ಇತಾಯಧಗಳನ್ುು ಸಲಿ್ಲಸಿದ್ ನ್ಂತ್ರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ುದ್ು. 



ಲೆಕೆ ತ್ಪಾಸಣಾ ವ್ರದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸರಣಾ ವ್ರದಿಗಳನ್ುು ಸಲಿ್ಲಸುವ್ುದ್ು. ಕಾಯೇ 
ನಿವ್ೇಹಣಾ ವ್ರದಿಗಳ ಕಡತ್ ನಿವ್ೇಹಣೆ. 

4  ಪರಥಮ ದ್ಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು 

ಕಾಯಾೇಲಯದ್ ಸಿಬಬಂದಿ ವ್ಗೇದ್ವ್ರ ಸಂಬಳದ್ ಬಿಲುಿ ತ್ಯಾರಿಸುವ್ದ್ು, ನ್ಗದ್ು 
ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ , ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಜಯವ್ಲಯ ಹಾಗ  ತಾಲ ಕು 
ಪಂಚಾಯತ್ ನಿದಿ sಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮತ್ುು ಮರು ಹಂಚಿಕ .ೆ ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳನ್ುು 
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲುರುಜುವಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ್ದ್ು ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಮತ್ುು 
ಕೆೈಪಡಿಯಲಿ್ಲರುವ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಲೆಕೆಶಾಖೆಯನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದ್ು, ಹಾಗ  
ವಾಷಿೇಕ ಸಾಲ್ಲನ್ ಅದಿsಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂರಾಜಿನ್ ಅನ್ುಬಂಧ-ಬಿ 
ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಾಯದಿ. 

5 
ದಿವತ್ತಯ  ದ್ಜೆೇ  
ಸಹಾಯಕರು 

ಕಛೆೋರಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ುು ಆವ್ಕ ಹಾಗ  ಜಾವ್ಕ ಮಾಡುವ್ುದ್ು. ಸೆೋವಾ ಪುಸುಕಗಳ 
ನಿವ್ೇಹಣೆ , ಖಜಾನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು  ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು, ಆರಾಯ ಮತ್ುು ಖಚಿೇನ್ 
ತ್ಖೆುೆಃಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

6  ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು 
ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು, ಕಛೆೋರಿ ಕೆಲಸ, ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆಯ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು 
ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ ಪೂರ್ೇಗೆ ೋಳಿಸುವ್ದ್ು, ಮೆೋಲಾದಿsಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ್ 
ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದ್ು. 

7 ತೆ ೋಟಗಾರ 

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು 
ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು, ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರದ್ಲಿ್ಲ ಕಾಯೇ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದ್ು, ಕಳ  ೆ
ತೆಗೆಯುವ್ದ್ು, ತೆ ೋಟವ್ನ್ುು ಸವಚಚವಾಗಿಡುವ್ದ್ು ಹಾಗ  ಮೆೋಲಾದಿsಕಾರಿಗಳು 
ಸ ಚಿಸಿದ್ ಇನಿುತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದ್ು. 

 
 

4(1)(ಬಿ) III :- ನಿರ್ೇಯ ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಳುುವ್ಂತ್ಹ ಪರಸಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ್ ಕರಮ, 

ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಚಾನ್ಲ್ಗಳ ಮತ್ುು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಸೆೋರಿದ್ಂತೆ: 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ       

ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು 

ಜಿ.ಪಂ, ಬೆಳಗಲವಿ 

ಪರಸ್ಲುವ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುುವ್ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋರ್ಲೇನಿಸುವ್ುದು. ತಮಮ ಹುರೆೆಗೆ ನಿೋಡಿದ 

ಅಧಿಕಲರ ವಲಯಪ್ತುಯಳಗೆ ಅನ್ುಮೋದ್ವಸಿ ಮಂಜ ರಲತಿ ನಿೋಡುವ್ುದು. ಅಗತಯ ಸಂದರ್ೇದಲ್ಲಾ 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಶಪಲರಸುು ರ್ಲಡುವ್ುದು. 

2 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರೆೋೇಶಕರು (ತಲಂತಿರಕ 

ಸಹಲಯಕರು) 

ತಲಂತಿರಕ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕಡತಗಳನ್ುು ವಿಷಯವಲರು ವಿಂಗಡಿಸುವ್ದು. ಪರಗತಿ 

ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವ್ದು ಮತುು ಇ-ಮೋಲ್ ಮುಖಲಂತರ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಮೋದನೆ 

ಪಡೆದು ಕಳಿಸುವ್ದು. ಜಿ.ಪಂ. ಮತುು ಇಲ್ಲಖಲ ಮುಖ್ಯಸೆರಿಂದ ಬರುವ್ ತಲಂತಿರಕ ರ್ಲಹಿತಿಗಳಿಗೆ 

ಸ ಕುವಲಗಿ ಉತುರಿಸುವ್ದು. ಸಹಲಯಧನ್ದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅನ್ುಮೋದನೆಗೆ 

ಮಂಡಿಸುವ್ದು. ಅನ್ುಮೋದನೆರ್ಲದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಪರಕಲರ ಯೋಜನೆಯ 

ಅನ್ುಷ್ಲಟನ್ದ ಕುರಿತು ರ್ಲಗೇದಶೇನ್ದ ಮ ಲಕ ಹೆ ೋಬಳಿ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

3 

 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ        
C¢sPÁj 

 (gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ) 

 ಇವ್ರು ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ್ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ುು ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹೆ ೋಬಳಿ 
ವಿಸಿುೋರ್ೇವ್ು ಇವ್ರ ವಾಯಪುಗೆ ಳಪಟ್ಟಾರುತ್ುರೆ. 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಾ ವಿಸಿುೋರ್ೇ, ಬೆಳೆಯುತ್ತುರುವ್ ಬೆಳೆ 



ಹಾಗ  ಅದ್ರ ಮಾರುಕಟೆಾಯ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂರ್ೇ ಮಾಹಿತ್ತ ಇಡುವ್ುದ್ು. ಗಾರಮವಾರು 
ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದ್ು. ಕನಿಷಾ ಕಾಯಂ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ುು 
ಹೆ ಂದಿರುವ್ ತೆ ೋಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಾ ಇದ್ುವ್ುದ್ು. ಸದ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲಿ್ಲ 
ನ್ಮ ರಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ ಾೆಗಳು ಇವ್ುಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ುು ನಿಗಧತ್ 

ನ್ಮ ನೆಯಲಿ್ಲ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದ್ು.  

 NHM, CHD, PMKSY, MGNREGA, RKVY/SMAM ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ್ಂತೆ 
ಹಾಗ  ರಾಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲಾಿ ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧೋನ್ದ್ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು 
ಗುರುತ್ತಸಿ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ಕೆೆ ಪರಿಗಣ್ಣಸುವ್ುದ್ು.  

 ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ್ ಮ ಲಕ ರೆೈತ್ರಲಿ್ಲ ಅರಿವ್ು 
ಮ ಡಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ್ಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಕಿೋಟ ಬಾಧೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ಕ್ಷರ್ 
ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದಿ ಮಾಡುವ್ುದ್ು. ಕಿೋಟ ಬಾಧೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ಕೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 
ಸ ಕು ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

 ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಯನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದ್ು. 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ್ಲಿ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆ  ೆ ಬೆೋಕಾಗುವ್ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗೆ ಬಬರ 
ಇತಾಯಧಗಳನ್ುು ಅಂರಾಜು ಮಾಡಿ ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿ ವ್ರಧ ಮಾಡುವ್ುದ್ು. 

 ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ್ದ್ ಬಗೆೆ ವ್ರಧಯನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದ್ು, ಮುಂಜಾಗರತೆ ವ್ಹಿಸುವ್ುದ್ು. 

 ಫಸಲು ನಾಶದ್ ಸಂದ್ಭೇದ್ಲಿ್ಲ ಮಾಹಿತ್ತ ಸಂಗರಹಿಸುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು ಈ ಬಗೆೆ 
ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ ನಿಖರವಾದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ುದ್ು. 

 ಮರ್ುು ಮತ್ುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು 
ಮತ್ುು ಇವ್ುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

 ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವ್ಷೇವಾರು ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದ್ು, ರಫ್ತು ಬೆಳೆ ಬಗೆೆ 
ಮಾಹಿತ್ತ ಇಡುವ್ುದ್ು. 

 ಹೆ ಸ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು ಮತ್ುು ತಾಂತ್ತರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ ೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ 
ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

 ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಮತ್ುು ಹೆ ಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ರೆೈತ್ರನ್ುು 
ಉತೆುೋಜಿಸುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು ತ್ರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪುಯಲಿ್ಲ ಸಂತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಸಂಗರಹಿಸುವ್ುದ್ು. ಈ ಸಂತೆಗಳಲಿ್ಲ 
ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು 

4 

 

 ಅಧೋಕ್ಷಕರು 
ದಿವ.ದ್.ಸ ಹಾಗ  ಪರ.ದ್.ಸ.ರವ್ರು ಮಂಡಿಸುವ್ ಕಡತ್ಗಳು, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಿಗಳು ಹಾಗ  ಇತ್ರೆ ಲೆಕೆ 
ಪತ್ರ ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತ್ಗಳು, ನ್ಗದ್ು ಪುಸುಕಗಳು, ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲುಿಗಳು ಇತಾಯಧಗಳನ್ುು ಸಲಿ್ಲಸಿದ್ 
ನ್ಂತ್ರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ುದ್ು. ಲೆಕೆ ತ್ಪಾಸಣಾ ವ್ರದಿಗಳಿಗೆ 
ಅನ್ುಸರಣಾ ವ್ರದಿಗಳನ್ುು ಸಲಿ್ಲಸುವ್ುದ್ು. ಕಾಯೇ ನಿವ್ೇಹಣಾ ವ್ರದಿಗಳ ಕಡತ್ ನಿವ್ೇಹಣೆ. 

5 
ಪರಥಮ  ದರ್ೆೇ ಸಹಲಯಕರು. ತಮಮ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಬರುವ್ ಪತರಗಳನ್ುು ಸಿಿೋಕರಿಸುವ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ನಿಯಮಗಳ ಮತುು 

ಸುತೆ ುೋಲ್ೆಗಳ ಪರಕಲರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಟಿಪಪಣೆಯನ್ುು ಬರೆದು ಮುಂದ್ವನ್ ಆರೆೋಶಕಲೆಗಿ ಕಡತವ್ನ್ುು ಕಚೆೋರಿ 



ಕೆೈಪ್ತಡಿಯನ್ಿಯ ವಿಳಂಬವಿಲಾರೆ ತಿರಿತವಲಗಿ ತಮಮ ಶಲಖಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. 
ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುು ಕಲಯೇಗತಗೆ ಳಿಸುವ್ದು. 

6 ದ್ವಿತಿಯ  ದರ್ೆೇ ಸಹಲಯಕರು ಕಛೆೋರಿಯ ಪತರಗಳನ್ುು ಆವ್ಕ ಹಲಗ  ರ್ಲವ್ಕ ರ್ಲಡುವ್ುದು. ಸ್ೆೋವಲ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, 

ಖ್ರ್ಲನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು, ಆರಲಯ ಮತುು ಖ್ಚಿೇನ್ ತಖೆುೆಃಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

 

 

4(1)(ಬಿ)Iಗಿ:- ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ್ ವಿಧಾನ್ಗಳು, ಕಟುಾಪಾಡುಗಳು. 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ   

ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು 
(ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳಗಲವಿ 

ತಲಲ ಕಿನ್ಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರಿಗೆ ವ್ಹಿಸಿದ ಅಭಿವ್ೃದಿ್ವ, ವಿಸುರಣೆ ಹಲಗ  

ಆಡಳಿತ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಅಧಿೋನ್ ಅಧಿಕಲರಿ/ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಯಶಸಿಿರ್ಲಗಿ ಮತುು ಶೋಘ್ರವಲಗಿ 

ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಇಲ್ಲಖೆಯ ತಲಲ ಕು ಉಸುುವಲರಿ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 
2 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರೆೋೇಶಕರು(ತಲಂತಿರಕ 

ಸಹಲಯಕರು) 

ತಲಲ ಕಿನ್ಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರಿಗೆ ವ್ಹಿಸಿದ ತಲಂತಿರಕ ವಿಷಯದ 

ಕೆಲಸವ್ನ್ುು ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕಲ ಅಧಿಕಲರಿ ಹಲಗ  ಲ್ಲಪ್ತಕ ವ್ೃಂದದ್ವಂದ ಪಡೆದು ಯಶಸಿಿರ್ಲಗಿ 

ಮತುು ಶೋಘ್ರವಲಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

3 
ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ         
ಅಧಿಕಲರಿ  
(ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರ) 

ಹೆ ೋಬಳಿಗ  ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ವ್ಹಿಸಿದ ವಿಸುರಣೆ ಹಲಗ  ಇನಿುತರ ವಿಷಯಗಳ 
ಕೆಲಸವ್ನ್ುು ಕೆಳಹಂತದ/ತೆ ೋಟಗಲರಿಕಲ ಸಹಲಯಕ/ರೆೈತರಿಂದ ಪಡೆದು ಯಶಸಿಿರ್ಲಗಿ ಮತುು 
ಶೋಘ್ರವಲಗಿ ಕಲಯೇಕರಮಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

 4    

 
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹಲಗ  ಪರ.ದ.ಸ.ರವ್ರು ಮಂಡಿಸುವ್ ಕಡತಗಳು, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಾಗಳು ಹಲಗ  ಇತರೆ ಲ್ೆಕೆ 
ಪತರ ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತಗಳು, ನ್ಗದು ಪುಸುಕಗಳು, ವೆೋತನ್ ಬಿಲುಾಗಳು ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು ಕೆ.ಎಪ್.ಸಿ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದ್ವಸಿರುವ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಲ್ೆಕೆ 
ತಪಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಕಲಯೇ ನಿವ್ೇಹಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳ 
ಕಡತ ನಿವ್ೇಹಣೆ. ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಹೆೋಳಿದ ಕಛೆೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು 
ಶೋಘ್ರವಲಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

 5   ಪರಥಮ ದರ್ೆೇ ಸಹಲಯಕರು 
ಹಂಚಿಕೆರ್ಲದಂತಹ ವಿಷಯವ್ನ್ುು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಲರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವ್ನ್ುು 
ರಚಿಸಿ,ಕಚ ೋೆರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಲರ ಮುಂದ್ವನ್ ಆರೆೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. 
ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುು ಕಲಯೇಗತಗೆ ಳಿಸುವ್ದು. 

 6 ದ್ವಿತಿಯ  ದರ್ೆೇ ಸಹಲಯಕರು 
ಕಛೆೋರಿಯ ಪತರಗಳನ್ುು ಆವ್ಕ ಹಲಗ  ರ್ಲವ್ಕ ರ್ಲಡುವ್ುದು. ಸ್ೆೋವಲ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, 
ಖ್ರ್ಲನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು  ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು, ಆರಲಯ ಮತುು ಖ್ಚಿೇನ್ ತಖೆುೆಃಗಳನ್ುು 
ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

7 
ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಸ.ತೆ ೋ.ಅ ರವ್ರ ಎಲಾ ಕೆಲಸ ಕಲಯೇಗಳಲ್ಲಾ ಸಹಕಲರ ನಿೋಡುವ್ದು. ರಲಸ್ಲುನ್ು ನಿವ್ೇಹಣೆ 

ರ್ಲಡುವ್ುದು. ಹಲಗ  ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳ ಆರೆೋಶ ಪಲಲ್ಲಸುವ್ದು. ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ 

ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುು  ಕಲಯೇಗತಗೆ ಳಿಸುವ್ದು. 

8 
ತೆ ೋಟಗಲರರು ವ್ಹಿಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ಅಚುುಕಟ್ಲಟಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು ಮತುು ಕಡತಗಳ ಚಲನ್ವ್ಲನ್ 

ವ್ಹಿಯನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು, ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು 
ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರೆೋಶ ಪಲಲ್ಲಸುವ್ದು 

 
 
 
 



4(1)(ಬಿ) (V): ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕತ್ೇವ್ಯಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸಲಾದ್ ಪಯೋಗಿಸುವ್/ 

ನಿಯಂತ್ರರ್ದ್ಲಿ್ಲಟುಾಕೆ ಂಡಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳು /ಸ ಚನೆಗಳು/ಕೆೈಪಡಿಗಳು/ರಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು. 
1.  ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್)  

2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮ (ವ್ಗಿೋೇಕರರ್ ನಿಯಂತ್ರರ್, ಮೆೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು)  
   (ಸಿ.ಸಿ.ಎ ರ ಲು.)  
3 .ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತೆ (ಕೆ.ಎಫ.ಸಿ) 
4. ಕಚೆೋರಿ ಕೆೈಪಡಿ.  
5. ವ್ೃಂದ್ ಮತ್ುು ನೆೋಮಕಾತ್ತ ನಿಯಮಗಳು ಸಿ ಮತ್ುು ಆರ್ ರ ಲು. 
6. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪಡಿ (ಬಜೆಟ್ ಮಾಯನ್ುವ್ಲ್) 

7. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ್ (ಕೆ.ಎಫ.ಸಿ) 
8. ಸಾದಿಲಾವರು ವೆಚಚ ಕೆೈಪಡಿ (ಎಂ.ಸಿ.ಇ) 
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನ್ಡತೆ ನಿಯಮ(ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್ ಕಂಡಕಾ ರ ಲು) 
10. ಕನಾೇಟಕ ಪಾರದ್ಶೇಕತೆ ಅದಿsನಿಯಮ- 1999 

11. ಕನಾೇಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಅದಿsನಿಯಮ- 1993 

12. ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುೆ ಅದಿsನಿಯಮ- 2005 

13. ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು 
14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು 
15. ರಾಷಿರೋಯ ಔಷದಿs ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು 
16. ರಾಜಯ ವ್ಲಯ,  ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ  ತಾಲ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ  
    ಸಂಬಂದಿsಸಿದ್ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು 
17. ರಾಷಿರೋಯ ಗಾರಮಿೋರ್ ಉರೆ ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅದಿsನಿಯಮ 

18. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ್ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ ಪವ್ಸೇ ಮತ್ುು ವಿಶೆೋಷ  
   ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾವ್ಸ್ೇ 
19. ಸಕಾೇರದ್ ಅದಿsಸ ಚನೆಗಳು, ಸುತೆ ುೋಲೆಗಳು ಇತಾಯದಿ. 
20. ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ಹೆ ರಡಿಸಲಾದ್ ವಿಶೆೋಷ ಆರೆೋಶಗಳು ಮತ್ುು ಸುತೆ ುೋಲೆಗಳು 
21. ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ವಿಶವವಿರಾಯಲಯ, ಬಾಗಲಕೆ ಟ ರವ್ರ ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ  
    ಕೆೈಪಡಿ. 
22. ಜಿಲಾಿ ಸಂಖಾಯ ಸಂಗರಹಣಾಧಕಾರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ರವ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ನೆ ೋಟ್. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4(1)(ಬಿ) (VI) ಕಡತ್ ಶೋಷಿೇಕೆ:- 
ಕರ.ಸಂ. ಕಡತದ ಶಲಖೆ ರಲಖ್ಲ್ೆಗಳ ಉಲ್ೆಾೋಖ್ 

1) ಸಿಬಬಂದ್ವ ವಿನಿ  1 EST 

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ುು ಅದಿ sಕಾರಿಗಳ ಶಸುು ನ್ಡತೆ 
ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪರಕರರ್,  ಸಿಬಬಂದಿಗಳ 
ಸಂಬಳ ಬಿಲುಿ, ಆರಾಯ ಮತ್ುು ಖಚಿೇನ್ ತ್:ಖೆುಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ 
ಇತಾಯದಿ.ಆವ್ಕ ಮತ್ುು ಜಾವ್ಕ ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ , ಲೆೋಖನ್ ಸಾಮಗಿರ 
ಹಾಗ  ದ್ ರವಾಣ್ಣ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಾಯದಿ. 

2) ಲ್ೆಕೆಶಲಖೆ  Accounts  

ರಾಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲಾ ಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ುು ಕೆೋಂದ್ರವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ 
ಲೆಕೆಪತ್ರ ನಿವ್ೇಹಣೆ , ಸಾದಿಲಾವರು ವೆಚಚದ್ ಬಿಲುಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ 
ಮೆೋಲುರುಜುವಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ್ದ್ು, ನ್ಗದ್ು ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ ,ಪರವಾಸ ಭತ್ಯ 
ಬಿಲುಿಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಾಯದಿ. 

3) ಲ್ೆಕೆ ತಪಲಸಣೆ Audit 
ರಾಜಯವ್ಲಯ ಮತ್ುು ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ  ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲಕರ 
ಲೆಕೆ ತ್ಪಾಸಣೆ ವ್ರದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸರಣಾ ವ್ರದಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ್ದ್ು. 

4) ತಲಂತಿರಕ ಶಲಖೆ 
TA ತಾಂತ್ತರಕ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂದಿsಸಿದ್ ಎಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ. 

 
 

4(1)(ಬಿ) (VII):- ಪಾಲಸಿಗಳನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ್ ಸಂಬಂಧದ್ಲಿ್ಲಇರುವ್ ಏಪಾೇಡುಗಳು 
ಸಾವ್ೇಜನಿಕ ಸದ್ಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಂತಾದ್ ವಿವ್ರಗಳು. 

ಅನ್ವಯಸುವ್ದಿಲಿ. 
 

4(1)(ಬಿ) (VIII):- ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ್  ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ 

ಅದ್ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿರುವ್ ಸದ್ಸಯರಿಂದ್ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲು ,ಬೆ ೋಡರಸ, ಸಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ 

ಪಟ್ಟಾ ಹಾಗ    ಇಂತ್ಹ ಕಮಿೋಟ್ಟ ಮತ್ುು ಸಮಿೋತ್ತಗಳು ನ್ಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುುಸಾವ್ೇಜನಿಕರು 
ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರೆೋ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುು  ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿರೆಯ್ಕೋ.: 

ಅನ್ವಯಸುವ್ದಿಲಿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4(1)(ಬಿ) (IX):- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳಗಾವಿ 

ಕಾಯಾೇಲಯದ್ಲಿ್ಲ ಕಾಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ತುರುವ್ ಅದಿsಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದ್ ರವಾಣ್ಣ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಾ 
ಕರ.ಸಂ ಹುರೆೆ ಹೆಸರು ದ ರವಲಣಿ ಸಂಖೆಯ 
1 ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ  

ನಿರೆೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳಗಲವಿ 

ಶರೋ. ಪರವಿೋಣ ಬಿ. ಮಹೆೋಂದರಕರ  0831-2431559 

2 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು/ತಲಂತಿರಕ 

ಸಹಲಯಕರು 
ಶರೋ. ಈರಣಲಾ ಬ. ಬಟಕುಕಿೇ  0831-2431559 

3 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 
ಹಿರೆೋಬಲಗೆೋವಲಡಿ 

ಶರೋಮತಿ. ಸಂಜಿೋವಿನಿ ಕಳಸಣಾವ್ರ 0831-2431559 

4 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. ಕಲಕತಿ ಶರೋಮತಿ. ರ ಪಲ ನಲಶ 0831-2431559 

5 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 
ಬೆಳಗಲವಿ 

ಶರೋಮತಿ. ಕವಿತಲ ರೆ ಡಡಮನಿ  0831-2431559 

6 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 
ಉಚಗಲಂವ್ 

ಶರೋ. ಲ್ಲಂಗರಲಜ ಇಟ್ಲುಳ 0831-2431559 

7 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 
ಉಚಗಲಂವ್ 

ಶರೋಮತಿ. ಶಶಕಲ್ಲ ಗರಸಂಗಿ 0831-2431559 

8 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು  ಶರೋ. ಕೆ. ಕುರ್ಲರ 0831-2431559 

9 ಪರಥಮ ದರ್ೆೇ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ. ಮಹಲಂತೆೋಶ ದುಂಡಪಲಪ ಪೆೋರಿಗಿಡದ 0831-2431559 

10 ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ. ಆರ್ ಆಯ್. ಪಟಟಣಶೆಟಿಟ 0831-2431559 

11 ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ. ಶವಲನ್ಂದ ಅ ಸ್ೆ ೋಗಲದ 0831-2431559 

12 ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ. ಪರವಿೋಣ ರ್ಲಸಿುಹೆ ೋಳಿ 0831-2431559 

13 ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ೆೇ ಸಹಲಯಕರು ಖಲಲ್ಲ ಹುರೆೆ 0831-2431559 

14 ತೆ ೋಟಗಲರರು ಶರೋ. ನಿಂಗಪಲಪ ಯ ನಲಯಿಕ 0831-2431559 

 
4(1)(ಬಿ) (X):- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಾವಿ  ಕಾಯಾೇಲಯದ್ಲಿ್ಲ 

ಕಾಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ತುರುವ್ ಅದಿsಕಾರಿ/ ನೌಕರರ 2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ್ ವೆೋತ್ನ್ದ್ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಾ 
ಕರ.ಸಂ ಹುರೆೆ ಹೆಸರು ವೆೋತನ್ ಶೆರೋಣಿ (ರ .ಗಳಲ್ಲಾ) 
1 ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ  

ನಿರೆೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ)ಬೆಳಗಲವಿ 

ಶರೋ. ಪರವಿೋಣ ಬಿ. ಮಹೆೋಂದರಕರ  52650-97100 

2 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ 
ನಿರೆೋೇಶಕರು/ತಲಂತಿರಕ ಸಹಲಯಕರು 

ಶರೋ. ಈರಣಲಾ ಬ. ಬಟಕುಕಿೇ  43100-83900 

3 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 
ಹಿರೆೋಬಲಗೆೋವಲಡಿ 

ಶರೋಮತಿ. ಸಂಜಿೋವಿನಿ  ಕಳಸಣಾವ್ರ 43100-83900 

4 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 
ಕಲಕತಿ 

ಶರೋಮತಿ. ರ ಪಲ ನಲಶ 43100-83900 

5 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 
ಬೆಳಗಲವಿ 

ಶರೋಮತಿ. ಕವಿತಲ ರೆ ಡಡಮನಿ  40900-78200 

6 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. ಶರೋ. ಲ್ಲಂಗರಲಜ ಇಟ್ಲುಳ 43100-83900 



ಉಚಗಲಂವ್ 

7 ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ. 
ಉಚಗಲಂವ್ 

ಶರೋಮತಿ. ಶಶಕಲ್ಲ ಗರಸಂಗಿ 40900-78200 

8 ಅಧಿಕ್ಷಕರು  ಶರೋ. ಕೆ. ಕುರ್ಲರ 37900-70850 

9 ಪರಥಮ ದರ್ೆೇ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ. ಮಹಲಂತೆೋಶ ದುಂಡಪಲಪ 
ಪೆೋರಿಗಿಡದ 

27650-52650 

10 ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ. ಆರ್ ಆಯ್. ಪಟಟಣಶೆಟಿಟ 23500-47650 

11 ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ. ಶವಲನ್ಂದ ಅ ಸ್ೆ ೋಗಲದ 23500-47650 

12 ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ. ಪರವಿೋಣ ರ್ಲಸಿುಹೆ ೋಳಿ 23500-47650 

13 ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ೆೇ ಸಹಲಯಕರು ಖಲಲ್ಲ ಹುರೆೆ 21400-42000 

14 ತೆ ೋಟಗಲರರು ಶರೋ. ನಿಂಗಪಲಪ ಯ ನಲಯಿಕ 18600-32600 

 
4(1)(ಬಿ) (XI): ಆಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ: ಅದಿsಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವ್ಗೇದ್ವ್ರ ವೆೋತ್ನ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಭತೆಯಗಾಗಿ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ ಅನ್ುರಾನ್ದ್ ವಿವ್ರ. (ಲೆಕೆ ಶೋಷಿೇಕೆ: 2401-00-001-2-02)  

ಕರ. 
ಸಂ
  

ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಹೆಸರು ಲ್ೆಕೆಶೋಷ್ಟ್ೇಕೆ 
ಮತು  

(ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

1) 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ 
ನಿರೆೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಾವಿ 

2435-(ಯೋಜನೆೋತ್ರ) 11.81479 

 
 

4(1)(ಬಿ) (XII):- ಸಹಾಯಧನ್ರೆ ಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರಾದ್ ಹರ್. 

ರಾಜಯ ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 

ಕರ. 
ಸಂ.. 

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 
ವಾಷಿೇಕ ಗುರಿ 

ಆರ್ಥೇಕ ಭೌತ್ತಕ 
ಗುರಿ ಗುರಿ 

 ಕೆೋಂದ್ರ ನೆರವಿನ್ ಯೋಜನೆಗಳು   

1 
S-03 ಪರಧಾನ್ ಮಂತ್ತರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ  
(ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ) (2401-00-108-2-30) 

20.79403 29 

2 S-12 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್       
(2401-00-119-4-06) 

63.71328 
104 
 

3 RKVY Mechanization 7.61170 22 

 ರಾಜಯವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 0 0 

1 S-01ನಿರೆೋೇಶನ್ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ 2.75960 12 

2 
S-02 ಅನ್ುಸ ಚಿತ್ ಜಾತ್ತಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಾ ಉಪ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಯ್ಕು 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗರೆ ಇರುವ್ ಮೊತ್ು 
2401-00-001-2-10 

0 0 



3 S-10 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವ್ೃದಿು (2401-00-111-0-08) 27.29396 18 

4 S-14 ಇಲಾಖಾ ಪರಯೋಗಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ (2401-00-119-5-01) 0.06 6 

5 
 

S-15 ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರರ್ 
ಯೋಜನೆ (2401-00-119-5-02) 

4.66393 107 

6 S-19 ಮಧುವ್ನ್ ಮತ್ುು ಜೆೋನ್ು ಸಾಕಾಣ್ಣಕೆ ಯೋಜನೆ 851-00-200-0-01 5.0 144 

 ಜಿಲಾಿವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 0 0 

1 D-02  ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ   
(2435-00-101-0-28) 

6.09807 7 

2 D-06 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯ  (2435-00-101-0-38)    2.15 1 

3 r-01 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2435-00-101-0-02 0.45772 51.5 

4 D-03 ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಾಡಗಳು   (2435-00-101-0-32)    3.0 2 

5           D-08 ಜೆೋನ್ು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ  (2851-00-107-0-33)    3.00 134 

6 D-10  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ತ  (2435-00-101-0-64)    0.10 25 

 MlÄÖ   
 

 

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್/ ರಾಷಿರೋಯ ಔಷದಿ s ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ /ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ/ ರಾಷಿರೋಯ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ 

 

ಕರ. 
ಸಂ. 

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 

ವಾಷಿೇಕ ಗುರಿ 

ಆರ್ಥೇಕ ಭೌತಿಕ 

ಗುರಿ ಗುರಿ 

1 ರಲಷ್ಟ್ರೋಯ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 63.71328 104 

2 ರಲಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ 0 0 

3 ರಲಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಲಸ ಯೋಜನೆ 7.61170 22 

 MlÄÖ 70.932 126 
 

4(1)(ಬಿ)(XIII):- ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ಅಥರೆೈಜೆೋಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ್ ಅಥವಾ ಪರವಾನ್ಗಿ ನಿೋಡಲಾದ್ ಮತ್ುು ಕಡಿಮೆ 

ದ್ರದ್ಲಿ್ಲ ಸವ್ಲತ್ುುಗಳನ್ುು ಪಡೆಯಲಾದ್ ರೆಸಿಪಯಂಟುಗಳ ವಿವ್ರಗಳು. 
4(1)(ಬಿ)(XIV):- ಕುಗಿೆಸಲಾದ್ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದ್ರಿಯಲಿ್ಲ ಲಭಯವಿರುವ್ ಮಾಹಿತ್ತಯ ವಿವ್ರ, ರೆ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ 

ಮಾಹಿತ್ತ ಇಟುಾಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.: 
4(1)(ಬಿ)(XV):- ಮಾಹಿತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಸಾವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ್ ಅವ್ಕಾಶಗಳ ವಿವ್ರಗಳು ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ 

ಓದ್ುವ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡು, ಸಾವ್ೇಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ತೆರೆದಿರಾುರೆ.: 



ಸಾವ್ೇಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ತೆ ೋಟದ್ ಬೆಳೆಗಳ/ತ್ರಕಾರಿ ಇತಾಯದಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಹಾಗ  

ನಿರೆೋೇಶನಾಲಯದಿಂದ್ ಬಂದ್ಂತ್ಹ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ುು ಸ ಚನಾ ಫಲಕದ್ ಮೆೋಲೆ ಪರದ್ಶೇಸಲಾಗಿದ್ುು, ಇಚೆಚಯುಳು  
ರೆೈತ್ರಿಗೆ  ಕರಪತ್ರ   ಹಾಗ   ಮುದಿರತ್ ಹೆ ತ್ತುಗೆಗಳನ್ುು ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತುರೆ. ಉಳಿದ್ಂತೆ ಗರಂಥಾಲಯ ವ್ಯವ್ಸೆೆ 
ಇರುವ್ದಿಲಿ. 

 

4(1)(ಬಿ)(XVI) ಸಾವ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅದಿsಕಾರಿಯ ಹೆಸರು,ಪದ್ನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿವ್ರಗಳು. 
ಶರೋ. ಪರವಿೋಣ ಬಿ. ಮಹೆೋಂದರಕರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರೆೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) 
ಬೆಳಗಲವಿ  ತಲ//ಬೆಳಗಲವಿ   
ದ ರವಲಣಿ- 0831-2431559 

ಶರೋ. ರವಿೋಂದರ ಹಕಲಟಿ 
ತೆ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರೆೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ), 

ಬೆಳಗಲವಿ. 
ದ ರವಲಣಿ:2407296. 

(ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಪರಕಲರ ರ್ಲಹಿತಿ ಅದ್ವsಕಲರಿ). 
 
 

4(1)(ಬಿ)(XVII):- ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ್ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು: ಯಾವ್ುದ್  ಇಲಿ. 
 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೇಶಕರು 
                                                                                                       (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಾವಿ 

 


