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ಆಡಳಿತ, ಲೆಕು ಹನಗ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭನಗ 
ತನಂತಿಿಕ ಶನಖೆ 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ಸ.ತ ೋ.ಅ-ತನಂತಿಿಕ ಸಹನಯಕ ಸ.ತ ೋ.ಅ -

ರೈ.ಸಂ .ಕೆೋಂ ,  

ಕಕಡಚಿ  
 

ಸ.ತ ೋ.ಅ-

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋಂ, 

ರನಯಬನಗ  
 

ತ ೋ.ಸ-ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತಿ 
 

ಪಿ.ದ.ಸ 

 

ದಿವ.ದ.ಸ 

ತ ೋಟಗನರರಕ-2 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

(ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲ್ನಖೆ) 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ರನಯಬನಗ 

ರವರ ಕಛೋರಿಯ ಹಕರ್ೆಗಳ ವಿಂಗಡನೆಯ ಪಟ್ಟಿ 



4 ಬಿ   (I) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ) ರನಯಬನಗ ರವರ ಜವನಬನೆರಿ ಹನಗ  

ಕತಾವಯಗಳಕ. 

1. ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಾ ಬ್ರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮತಕೆ ತನಂತಿಿಕ ಹನಗ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲಸಕೆು 

ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ  ನಿೋಡಕವುದಕ. 

2. ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಇಲ್ನಖನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಬ್ಗೆೆ ಅವಶಯಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು 

ಅಧಿೋನ್   ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

3. ಕೆೋತಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಗಕರಿ ಸನಧಿಸಲಕ ಮನಗಾದಶಾನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

4. ಪಿತಿ ತಿಂಗಳಕ ಮನಸಿಕ, ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿ ಗಕರಿ ಸನಧನೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಕವುದಕ. 

5. ಈ ಕಛೋರಿಯ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಆಡಳಿತ, 

ಲೆಕು, ತನಂತಿಿಕ ವಿಭನಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲಕ ಅಧಿೋನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನಗಾದಶಾನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

6. ಪಿವನಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕ್ಷೋತಿಗಳ/ಸಸನಯಗನರಗಳ ತಪನಸಣೆ ಹನಗ  ತನಂತಿಿಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

7. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ/ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ/ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಕವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪನಲ್ಲಸಕವುದಕ 

ಹನಗ  ಅವರಿಂದ ಬ್ಂದ ಪತಿಗಳನ್ಕು ಅಧಿೋನ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಗಮನ್ಕೆು ತರಕವುದಕ. 

8. ಅಧಿೋನ್  ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ತನಂತಿಿಕ/ಆಡಳಿತ/ಹಣರ್ನಸಿನ್/ವಿವಿಧ ಚಟಕವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಕವುದಕ. 

9. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯತ್, ಬೆಳಗನವಿ ರವರಕ ನಿರ್ೋಾಶಸಿದ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪನಲ್ಲಸಿ 

ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

10. ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ. 

11. ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಕೆ ಟ್ಟಿರಕವ ಅನ್ಕದನನ್ಗಳನ್ಕು ನಿಗಧಿತ ವೋಳೆಗೆ ಖಚಕಾ ಮನಡಿ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಖಚಿಾನ್ ತಖೆೆ 

ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

12. ತನಲ ಾಕಿನ್ ರನಜಯ ವಲಯ, ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಹನಗ  ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವನಯ್ ಯೋಜನೆ, 

ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎಸ್, ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್ ಮತಕೆ ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್. ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಿ ಪಿಗತಿ 

ವರದಿಗಳನ್ಕು ಕ ಿಢೋಕರಿಸಿ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

13. ಆಡಿಟ್ ಬ್ಗೆೆ/ಇಲ್ನಖನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕು ತಪನಸಣೆ/ಎ.ಜಿ. ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕಸರಣನ ವರದಿ 

ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

14. ಇಲ್ನಖನ ಪಿಯೋಗನಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್ ತಯನರಿಸಿ ಆರ್ಥಾಕ ಮತಕೆ ಭೌತಿಕ ಗಕರಿಗಳನ್ಕು 

ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. ಹನಗ  ಪಿಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ಕು ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

15. ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕೆು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ವರದಿಯನ್ಕು ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

 

 
 
 
 
 
 
 



4 ಬಿ  (II) ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮತಕೆ ಕತಾವಯಗಳಕ. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ 

(ಅಭಿವೃದಿಿ) 
 

ಶನಖೆಗೆ ಸಿವೋಕೃತವನಗಕವ ಪತ  ಿಹನಗ  ಕಡತಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಮಕಂದಿನ್ ಕಿಮರ್ನುಗಿ ನಿೋಡಕವುದಕ, 

ಆಯ್ಕುಗೆ ಂಡ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಜೋಷ್ಿತನ ಪಟ್ಟಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಶನಖೆಯ 

ಚಲನ್ ವಲಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಹನಗ  ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ 

ಇತರೋ ಕೆಲಸಗಳಕ.  
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಸಹನಯಕರಕ 

(ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತಿ) 
 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತಿದಲ್ಲಾ ಇರಕವ ಗಿಡಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಕವುದಕ, 

ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಫಸಲಕ ಹರನಜಕ/ಟಂಡರ್ ಮನಡಲಕ ಕಿಮವಹಿಸಕವುದಕ, ಇತರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ/ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  

ದಿವತಿೋಯ ದಜಾ 

ಸಹನಯಕರಕ  

ಕಡತಗಳ ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಪತಿಗಳನ್ಕು ಸಿವೋಕರಿಸಿರಕವುದನ್ಕು ಒಳ 

ಅಂಚೆಯಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಹೆ ರ ಅಂಚೆ ದನಖಲ್ನತಿಗಳಲ್ಲಾ 

ನ್ಮ ದಿಸಿ ವಿಲೆೋವನರಿ ಮನಡಕವುದಕ,ಸನಿಂಪ್ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಸನಂದಬಿಾಕ 

ರಜ ಪುಸೆಕ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಸ್ತಿೋಷ್ನ್ರಿ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಪಿಥಮ 

ದಜಾ ಸಹನಯಕರ ವಿಭನಗದಲ್ಲಾ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಪಿಥಮ ದಜಾ 

ಸಹನಯಕರಕ 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶನಖೆಯ ಭನಗಶಃ ಕತಾವಯಗಳನದ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನ್ದ 

ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ವೈಯಕಿೆಕ ಕಡತಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಸ್ತೋವನ ಪುಸೆಕಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ, ಕಡತಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಕಡತಗಳ ಚಲನ್ 

ವಲನ್, ಕಡತಗಳ ರ್ನಪನಡಕವಿಕೆ, ಕಡತ ಟಪನಲಕಗಳನ್ಕು ಶನಖೆಯಲ್ಲಾ 

ಹಂಚಕವುದಕ, ಕಡತಗಳ ರವನನೆ ಪಿತಿಗಳನ್ಕು ಮನಡಿಸಕವುದಕ ಇವುಗಳ 

ಸಂಪೂಣಾ ನಿವಾಹಣೆ. 

ಲೆಕು ವಿಭನಗಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ, 

ಆಯವಯಯ ನಿವಾಹಣೆ, ನ್ಗದಕ ಪುಸೆಕ ಬ್ರಯಕವುದಕ, ಸನದಿಲ್ನವರಕ ಮತಕೆ 

ಸಂಕ್ಷಿಪೆ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ಹನಗ  ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಾ ತಯನರಿಸಕವುದಕ, 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ 
ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಮತಕೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಹೆೋಳಿರಕವ ಕೆಲಸವನ್ಕು 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ವನಯಪಿೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಶನಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಕ, ಪ .ಿದ.ಸ ಅಥವನ 

ದಿವ.ದ.ಸ ರವರಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಗಳ ಪಿರ್ನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ 

ವಿಷ್ಯ ಇತಯಥಾಪಡಿಸಲಕ ತಮಮ ಅಭಿಪನಿಯರ್ ಂದಿಗೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಅನ್ಕಮೋದನೆಗೆ ಹನಗ  ಸಹಿಗನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ             

(ರೈತ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದಿ) 

ರನಯಬನಗ, ಕಕಡಚಿ 
 

1.ಇವರಕ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿದಕೆ,      

  ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ವಿಸಿೆೋಣಾವು ಇವರ   ವನಯಪಿೆಗೆ ಳಪಟ್ಟಿರಕತೆರ್. 

2. ಆಯನ ಹೆ ೋಬ್ಳಿಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟಕಿ ವಿಸಿೆೋಣಾ,          

  ಬೆಳೆಯಕತಿೆರಕವ ಬೆಳೆ ಹನಗ  ಅದರ ಮನರಕಕಟಿ ಬ್ಗೆೆಸಂಪೂಣಾ      

  ಮನಹಿತಿ ಇಡಕವುದಕ. ಗನಿಮವನರಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ    

  ಇಡಕವುದಕ. ಕನಿಷ್ಾ ಖನಯಂ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ಕು ಹೆ ಂದಿರಕವ    

   ತ ೋಟಗನರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಡಕವುದಕ. 

3. ಸಂಸುರಣೆ ಘಟಕಗಳಕ, ಮನರಕಕಟಿಗಳಕ ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ಕು ನಿಗಧಿತ     

    ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಲಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 



4.ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್,ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್,ಇತರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ      

   ಹನಗ  ರನಜಯ ವಲಯ, ಜಿಲ್ನಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಧಿೋನ್ದ      

   ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಗಕರಕತಿಸಿ  ಶಪನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ. 

5. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಚಟಕವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವ ಮ ಲಕ     

    ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಕವುದಕ. 

6. ಆಯನ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾ ರ್ನಣಿಸಿಕೆ ಳಕುವ ಕಿೋಟ       

    ಬನಧೆಯ ಬ್ಗೆೆ ತಕ್ಷಣ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ.     

    ಕಿೋಟಬನಧೆಗಳ ನಿಯಂತಿಣಕೆು ರೈತರಿಗೆ ಸ ಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ಕು ನಿೋಡಕವುದಕ. 

7. ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು     

    ಪನಲ್ಲಸಕವುದಕ. 

8. ಹೆ ೋಬ್ಳಿಮಟಿದಲ್ಲಾ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಬೆೋರ್ನಗಕವ ಬಿೋಜಗಳಕ, ಸಸಿಗಳಕ,         

    ಗೆ ಬ್ಬರ ಇತನಯದಿಗಳನ್ಕು ಅಂದನಜಕ ಮನಡಿ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ      

    ಮನಡಕವುದಕ. 

9. ಬೆಲೆ ಕಕಸಿತದ ಬ್ಗೆೆ ವರದಿಯನ್ಕು ತಯನರಿಸಕವುದಕ, ಮಕಂಜನಗಿತ     

    ವಹಿಸಕವುದಕ. 

10. ಫಸಲಕ ರ್ನಶದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಿಹಿಸಕವುದಕ ಮತಕೆ ಈ         

     ಬ್ಗೆೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

11. ಮಣಕು ಮತಕೆ ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗತಯತ ಬ್ಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ        

     ನಿೋಡಕವುದಕ ಮತಕೆ ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಬ್ಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ      

     ನಿೋಡಕವುದಕ. 

12. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಷ್ಾವನರಕ ಪಟ್ಟಿ ಇಡಕವುದಕ,    

      ರಪುು ಬೆಳೆ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಇಡಕವುದಕ. 

13. ಹೆ ಸ ರ್ನಯಾಕಿಮಗಳಕ ಮತಕೆ ತನಂತಿಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ    

      ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ.  

14. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ನುರಗಳಕ ಮತಕೆ ಹೆ ಸ     

      ಸನಹಸಗಳಿಗೆ ರೈತರನ್ಕು ಉತೆೋಜಿಸಕವುದಕ ಮತಕೆ ತರಬೆೋತಿ     

      ನಿೋಡಕವುದಕ. 

15. ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ವನಯಪಿೆಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಿಹಿಸಕವುದಕ.     

      ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ರೈತರಕಗಳಿಗೆ ಮನಹಿತಿ       

      ನಿೋಡಕವುದಕ. 

16. ಹೆ ೋಬ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಗಕರಿಗಳಂತ ಹನಗ  

ಇಲ್ನಖನ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಂತ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು ಮನಡಕವುದಕ. 
17. ಕ್ಷೋತಿ ವಿೋಕ್ಷಣೆ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನಿಷ್ನಾನ್ಕೆು ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಂದ 

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ/ದನಖಲೆಗಳನ್ಕು ಪಡೆದಕ ಕಡತ ರಚನೆ ಮನಡಿ, 

ಸ ಕ  ೆ ವಿವರಗಳೆ ಂದಿಗೆ ತನಂತಿಿಕ ಶನಖೆಗೆ ಮಂಜ ರನತಿಗನಗಿ 

ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
 

18.ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರ ಹನಗ  ಮನಹಿತಿ ನಿವಾಹಣೆಯಂದಿಗೆ 

ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇತರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ತನಲ ಾರ್ನ ಕಛೋರಿಯ ತನಂತಿಿಕ ಸಹನಯಕರನಗಿ, ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ  



ಅಧಿರ್ನರಿ (ತನಂತಿಿಕ ಶನಖೆ) 

 

ಎಲ್ನಾ ತನಂತಿಿಕ ಕಡತಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್, ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವನಯ್, 

ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎಸ್ ಹನಗ  ಇತರೋ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿಗತಿ ವರದಿ 

ತಯನರಿಸಕವುದಕ, ಕೆೋಂದ  ಿ ದನಸನೆನ್ಕ ನಿವಾಹಣೆ, ತನಲ ಾಕಿಗೆ ವಿವಿಧ 

ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಗಕರಿಗಳನ್ಕು ಸನಧಿಸಲಕ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಗಕರಿಗಳನ್ಕು ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿೋಡಕವುದಕ, ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸಲ್ಲಾಸಕವ ಸಹನಯಧನ್ದ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಇಲ್ನಖನ 
ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕೆ ಅಭಿಪನಿಯರ್ ಂದಿಗೆ ಸಹನಯಕ 
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಮಕಖೆೋನ್ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ 
ಹನಗ  ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇತರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.   
 
 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

1. ತನಲ ಾಕ ಕಛೋರಿಯ ಮಕಖಯಸಥರಕ ಹನಗ  ತನಲ ಾಕ ಕಛೋರಿಯ 

ಆಡಳಿತ ನಿವಾಹಣೆಯ ಮಕಖಯಸಥರನಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  
2. ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಾ ಬ್ರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮತಕೆ 

ತನಂತಿಿಕ ಹನಗ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲಸಕೆು ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿಡಕವುದಕ. 
3. ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಇಲ್ನಖನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಬ್ಗೆೆ 

ಅವಶಯಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು ಅಧಿೋನ್ ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. 
4. ಕ್ಷೋತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಗಕರಿ ಸನಧಿಸಲಕ 

ಮನಗಾದಶಾನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
5. ಪಿತಿ ತಿಂಗಳಕ ಮನಸಿಕ, ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿ ಗಕರಿ 

ಸನಧನೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಕವುದಕ. 
6. ಈ ಕಛೋರಿಯ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಆಡಳಿತ, ಲೆಕು, ತನಂತಿಿಕ ವಿಭನಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು 

ನಿವಾಹಿಸಲಕ ಅಧಿೋನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನಗಾದಶಾನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
7. ಪಿವನಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕ್ಷೋತಿಗಳ/ಸಸನಯಗನರಗಳ ತಪನಸಣೆ ಹನಗ  

ತನಂತಿಿಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
8. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ/ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ/ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಂದ 

ಬ್ರಕವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪನಲ್ಲಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಅವರಿಂದ ಬ್ಂದ 

ಪತಿಗಳನ್ಕು ಅಧಿೋನ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಗಮನ್ಕೆು ತರಕವುದಕ. 
9.  ಅಧಿೋನ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ತನಂತಿಿಕ/ ಆಡಳಿತ/ ಹಣರ್ನಸಿನ್/ ವಿವಿಧ 

ಚಟಕವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಕವುದಕ. 
10.ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಬೆಳಗನವಿ       

     ರವರಕ ನಿರ್ೋಾಶಸಿದ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪನಲ್ಲಸಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
 
11. ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ನಗಕವುದಕ.       
      ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಕೆ ಟ್ಟಿರಕವ ಅನ್ಕದನನ್ಗಳನ್ಕು ನಿಗಧಿತ ವೋಳೆಗೆ ಖಚಕಾ      

      ಮನಡಿ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಖಚಿಾನ್ ತಖೆೆ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 

12. ತನಲ ಾಕಿನ್ ರನಜಯವಲಯ, ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಹನಗ  

ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವನಯ್ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎಸ್, ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್ 



 
 

4 ಬಿ (III) ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಂತಹ  ಪಿಸನೆವಣೆಯಲ್ಲಾ ಪನಲ್ಲಸಬೆೋರ್ನದ ಕಿಮ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ      

ಚನನ್ಲಗಳಕ ಮತಕೆ ಅರ್ೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಸ್ತೋರಿದಂತ, 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

(ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತಿ) 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತಿದಲ್ಲಾ ಇರಕವ ಗಿಡಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಣೆ 

ಮನಡಕವುದಕ, ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಫಸಲಕ ಹರನಜಕ/ಟಂಡರ್ ಮನಡಲಕ 

ಕಿಮವಹಿಸಕವುದಕ, ಇತರ ಅಭಿವೃದಿಿ/ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಪಿಥಮ ದಜಾ ಸಹನಯಕರಕ  

 ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪತಿದ ಸಂಬ್ಂಧ ನಿಯಮಗಳಕ ಮತಕೆ 
ಸಕತ ೆೋಲೆಗಳನ್ಕು ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ವಿಳಂಬ್ವಿಲಾರ್ 

ತವರಮನಡಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಲೆಕು ವಿಭನಗಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ 

ರಚನೆ,ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ,ಆಯವಯಯ ನಿವಾಹಣೆ, ನ್ಗದಕ 

ಪುಸೆಕ ಬ್ರಯಕವುದಕ, ಸನದಿಲ್ನವರಕ ಮತಿೆ ಸಂಕ್ಷಿಪೆ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು 

ಹನಗ  ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಾ ತಯನರಿಸಕವುದಕ,ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ 

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ 

ಮತಕೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಹೆೋಳಿರಕವ ಕೆಲಸವನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

 ವನಯಪಿೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಶನಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಕ, ಪಿ.ದ.ಸ 

ಅಥವನ ದಿವ.ದ.ಸ ರವರಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಗಳ 

ಪಿರ್ನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ವಿಷ್ಯ ಇತಯಥಾಪಡಿಸಲಕ ತಮಮ 
ಅಭಿಪನಿಯರ್ ಂದಿಗೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಅನ್ಕಮೋದನೆಗೆ ಹನಗ  

ಸಹಿಗನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಮತಕೆ ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್. ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಿ ಪಿಗತಿ 

ವರದಿಗಳನ್ಕು ಕ ಿಢೋಕರಿಸಿ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
13. ಆಡಿಟ್ ಬ್ಗೆೆ/ಇಲ್ನಖನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕು ತಪನಸಣೆ/ಎ.ಜಿ. ಆಡಿಟ್ 

ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕಸರಣನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
14. ಇಲ್ನಖನ ಪಿಯೋಗನಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್ ತಯನರಿಸಿ 

ಆರ್ಥಾಕ ಮತಕೆ ಭೌತಿಕ ಗಕರಿಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. ಹನಗ  

ಪಿಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ಕು ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
15. ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕೆು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಣನ ವರದಿಯನ್ಕು 

ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
16. ವಿವಿಧ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹನಜರನಗಿ ಪಿಗತಿ ವರದಿ ಒಪಿಿಸಕವುದ  ಸ್ತೋರಿದಂತ 

ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇತರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿ (ತನಂತಿಿಕ ಶನಖೆ) 
 

ತಮಮ ವನಯಪಿೆಗೆ ಸ್ತೋರಿದ ಇಲ್ನಖೆಯ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ತನಂತಿಿಕ 

ಕಡತ/ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ, ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್, ಹನಗ  ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಪಿಗತಿ ವರದಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ ಹನಗ  ತನಲ ಾಕಿನ್ 

ಹೆ ೋಬ್ಳಿಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳನ್ಕು ಪಡೆದಕ ಕ ಿಢೋಕರಿಸಕವುದಕ, ಕೆೋಂದ  ಿ

ದನಸನೆನ್ಕ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಮೌಲಯಮನಪನ್ ವಿಷ್ಯಕೆು 
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲಸರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಅಚಕುಕಟ್ನಿಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿ 
ಕಡತಗಳನ್ಕು ವಿಳಂಬ್ ಮನಡರ್ೋ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಹನಗ  



ಕಿಮರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ತಮಮ ವನಯಪಿೆಗೆ ಸ್ತೋರಿದ ಇಲ್ನಖೆಯ 

ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವನರ್ಷಾಕ ಕಿಿಯನ ಯೋಜನೆ ತಯನರಿಸಕವುದಕ.  

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ             

(ರೈತ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದಿ) 

ರನಯಬನಗ  (ಕ), ಕಕಡಚಿ 

1. ಇವರಕ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿದಕ ,ೆ 

ಸಂಬ್ಂಧಪಟ  ಿ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ವಿಸಿೆೋಣಾವು ಇವರ 

ವನಯಪಿೆಗೆ ಳಪಟ್ಟಿರಕತೆರ್. 
2. ಆಯನ ಹೆ ೋಬ್ಳಿಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟಕ  ಿವಿಸಿೆೋಣಾ, 

ಬೆಳೆಯಕತಿೆರಕವ ಬೆಳೆ ಹನಗ  ಅದರ ಮನರಕಕಟಿ ಬ್ಗೆೆ 

ಸಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇಡಕವುದಕ. ಗನಿಮವನರಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟ  ಿ ಇಡಕವುದಕ. ಕನಿಷ್ಾ ಖನಯಂ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳನ್ಕು ಹೆ ಂದಿರಕವ ತ ೋಟಗನರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಡಕವುದಕ. 
3. ಸಂಸುರಣೆ ಘಟಕಗಳಕ, ಮನರಕಕಟಿಗಳಕ ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ಕು 

ನಿಗಧಿತ ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಲಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
4. ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್, ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್, ಇತರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಹನಗ  ರನಜಯ ವಲಯ, ಜಿಲ್ನಾವಲಯ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಅಧಿೋನ್ದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಗಕರಕತಿಸಿ 

ಶಫನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ. 
5. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಚಟಕವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವ ಮ ಲಕ 

ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಕವುದಕ. 
6. ಆಯನ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾ ರ್ನಣಿಸಿಕೆ ಳಕುವ 
ಕಿೋಟ ಭನರ್ಯ ಬ್ಗೆೆ ತಕ್ಷಣ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ 

ಮನಡಕವುದಕ. ಕಿೋಟಭನರ್ಗಳ ನಿಯಂತಿಣಕೆು ರೈತರಿಗೆ ಸ ಕೆ 

ಸಲಹೆಗಳನ್ಕು ನಿೋಡಕವುದಕ. 
7. ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು 

ಪನಲ್ಲಸಕವುದಕ. 
8. ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಬೆೋರ್ನಗಕವ ಬಿೋಜಗಳಕ, 

ಸಸಿಗಳಕ, ಗೆ ಬ್ಬರ ಇತನಯದಿಗಳನ್ಕು ಅಂದನಜಕ ಮನಡಿ 

ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ. 
9. ಬೆಲೆ ಕಕಸಿತ ಬ್ಗೆೆ ವರದಿಯನ್ಕು ತಯನರಿಸಕವುದಕ, ಮಕಂಜನಗಿತ 

ವಹಿಸಕವುದಕ. 
10. ಫಸಲಕ ರ್ನಶದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಿಹಿಸಕವುದಕ 

ಮತಕೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
11. ಮಣಕು ಮತಕೆ ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗತಯತ ಬ್ಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ 

ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ ಮತಕೆ ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಬ್ಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ 

ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
12. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಷ್ಾವನರಕ ಪಟ್ಟ  ಿ

ಇಡಕವುದಕ, ರಪುು ಬೆಳೆ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಇಡಕವುದಕ. 
13. ಹೆ ಸ ರ್ನಯಾಕಿಮಗಳಕ ಮತಕೆ ತನಂತಿಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬ್ಗೆೆ 

ರೈತರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
14. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ನುರಗಳಕ ಮತಕೆ ಹೆ ಸ 

ಸನಹಸಗಳಿಗೆ ರೈತರನ್ಕು ಉತೆೋಜಿಸಕವುದಕ ಮತಕೆ ತರಬೆೋತಿ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ವನಯಪಿೆಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ 

ಸಂಗಿಹಿಸಕವುದಕ. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ 

ರೈತರಕಗಳಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
16.  ಹೆ ೋಬ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಗಕರಿಗಳಂತ 

ಹನಗ  ಇಲ್ನಖನ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಂತ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು 

ಮನಡಕವುದಕ. 
17. ಕ್ಷೋತಿ ವಿೋಕ್ಷಣೆ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಕೆು 

ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಂದ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ/ದನಖಲೆಗಳನ್ಕು 

ಪಡೆದಕ ಕಡತ ರಚನೆ ಮನಡಿ, ಸ ಕ  ೆವಿವರಗಳೆ ಂದಿಗೆ ತನಂತಿಿಕ 

ಶನಖೆಗೆ ಮಂಜ ರನತಿಗನಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
18.  ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರ ಹನಗಕ ಮನಹಿತಿ ನಿವಾಹಣೆಯಂದಿಗೆ 

ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ಪಿಸನೆವಣೆಗಳ ಕಕರಿತಕ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವ ಕಿಮದ ಬ್ಗೆೆ 

ತಿಮನಾನಿಸಕವುದಕ, ನ್ಮಮ ಹಕರ್ೆಗೆ ನಿೋಡಿದ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ವನಯಪಿೆಯಳಗೆ ಅನ್ಕಮೋದಿಸಿ ಮಂಜ ರನತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ, ಅಗತಯ 

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಶಪನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ. 



4 ಬಿ (IV) ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ನದ ವಿಧನನ್ಗಳಕ, ಕಟಕಿಪನಡಕಗಳಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ 

(ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತಿ) 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತಿದಲ್ಲಾ ಇರಕವ ಗಿಡಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಣೆ 

ಮನಡಕವುದಕ, ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಫಸಲಕ ಹರನಜಕ/ಟಂಡರ್ ಮನಡಲಕ 

ಕಿಮವಹಿಸಕವುದಕ, ಇತರ ಅಭಿವೃದಿಿ/ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ 

ಪಿಥಮ ದಜಾ ಸಹನಯಕರಕ 

 ತನವು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪತಿದ ಸಂಬ್ಂಧ ನಿಯಮಗಳಕ ಮತಕೆ 
ಸಕತ ೆೋಲೆಗಳನ್ಕು ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ವಿಳಂಬ್ವಿಲಾರ್ 

ತವರಮನಡಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಲೆಕು ವಿಭನಗಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ 

ರಚನೆ,ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ,ಆಯವಯಯ ನಿವಾಹಣೆ, ನ್ಗದಕ 

ಪುಸೆಕ ಬ್ರಯಕವುದಕ, ಸನದಿಲ್ನವರಕ ಮತಿೆ ಸಂಕ್ಷಿಪೆ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು 

ಹನಗ  ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಾ ತಯನರಿಸಕವುದಕ,ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ 

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ 

ಮತಕೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಹೆೋಳಿರಕವ ಕೆಲಸವನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

 ವನಯಪಿೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಶನಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಕ, ಪ .ಿದ.ಸ 

ಅಥವನ ದಿವ.ದ.ಸ ರವರಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಗಳ 

ಪಿರ್ನರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ವಿಷ್ಯ ಇತಯಥಾಪಡಿಸಲಕ ತಮಮ 
ಅಭಿಪನಿಯರ್ ಂದಿಗೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಅನ್ಕಮೋದನೆಗೆ ಹನಗ  

ಸಹಿಗನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ         

(ತನಂತಿಿಕ ಶನಖೆ) 
 

ತಮಮ ವನಯಪಿೆಗೆ ಸ್ತೋರಿದ ಇಲ್ನಖೆಯ ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ತನಂತಿಿಕ 

ಕಡತ/ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ, ಎಮ್.ಪಿ.ಕ್, ಹನಗ  ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಪಿಗತಿ ವರದಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ ಹನಗ  ತನಲ ಾಕಿನ್ 

ಹೆ ೋಬ್ಳಿಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳನ್ಕು ಪಡೆದಕ ಕ ಿಢೋಕರಿಸಕವುದಕ, ಕೆೋಂದ  ಿ

ದನಸನೆನ್ಕ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಮೌಲಯಮನಪನ್ ವಿಷ್ಯಕೆು 
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ನಾ ಕೆಲಸರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಅಚಕುಕಟ್ನಿಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿ 
ಕಡತಗಳನ್ಕು ವಿಳಂಬ್ ಮನಡರ್ೋ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಹನಗ  

ಕಿಮರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ತಮಮ ವನಯಪಿೆಗೆ ಸ್ತೋರಿದ ಇಲ್ನಖೆಯ 

ಎಲ್ನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವನರ್ಷಾಕ ಕಿಿಯನ ಯೋಜನೆ ತಯನರಿಸಕವುದಕ.  

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ             

(ರೈತ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದಿ) 

ರನಯಬನಗ  (ಕ), ಕಕಡಚಿ 

1 ಇವರಕ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿದಕ ,ೆ 

ಸಂಬ್ಂಧಪಟ  ಿ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ವಿಸಿೆೋಣಾವು ಇವರ 

ವನಯಪಿೆಗೆ ಳಪಟ್ಟಿರಕತೆರ್. 
2 ಆಯನ ಹೆ ೋಬ್ಳಿಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟಕ  ಿವಿಸಿೆೋಣಾ, 

ಬೆಳೆಯಕತಿೆರಕವ ಬೆಳೆ ಹನಗ  ಅದರ ಮನರಕಕಟ  ಿ ಬ್ಗೆ  ೆ

ಸಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇಡಕವುದಕ. ಗನಿಮವನರಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟ  ಿ ಇಡಕವುದಕ. ಕನಿಷ್ಾ ಖನಯಂ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳನ್ಕು ಹೆ ಂದಿರಕವ ತ ೋಟಗನರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಡಕವುದಕ. 
3  ಸಂಸುರಣೆ ಘಟಕಗಳಕ, ಮನರಕಕಟಿಗಳಕ ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ಕು         

 ನಿಗಧಿತ ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಲಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 
 



4  ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್, ಎಮ್.ಐ.ಎಸ್, ಇತರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಹನಗ  ರನಜಯ ವಲಯ, ಜಿಲ್ನಾವಲಯ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಅಧಿೋನ್ದ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಗಕರಕತಿಸಿ 

ಶಫನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ. 
5 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಚಟಕವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವ ಮ ಲಕ 

ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಕವುದಕ. 
6 ಆಯನ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾ ರ್ನಣಿಸಿಕೆ ಳಕುವ 
ಕಿೋಟ ಭನರ್ಯ ಬ್ಗೆೆ ತಕ್ಷಣ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ 

ಮನಡಕವುದಕ. ಕಿೋಟಭನರ್ಗಳ ನಿಯಂತಿಣಕೆು ರೈತರಿಗೆ ಸ ಕ  ೆ

ಸಲಹೆಗಳನ್ಕು ನಿೋಡಕವುದಕ. 
7 ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು 

ಪನಲ್ಲಸಕವುದಕ. 
8 ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ರ್ನಲರ್ನಲಕೆು ಬೆೋರ್ನಗಕವ ಬಿೋಜಗಳಕ, 

ಸಸಿಗಳಕ, ಗೆ ಬ್ಬರ ಇತನಯದಿಗಳನ್ಕು ಅಂದನಜಕ ಮನಡಿ 

ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ. 
9 ಬೆಲೆ ಕಕಸಿತ ಬ್ಗೆೆ ವರದಿಯನ್ಕು ತಯನರಿಸಕವುದಕ, ಮಕಂಜನಗಿತ 

ವಹಿಸಕವುದಕ. 
10 ಫಸಲಕ ರ್ನಶದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗಿಹಿಸಕವುದಕ 

ಮತಕೆ ಈ ಬ್ಗೆೆ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
11 ಮಣಕು ಮತಕೆ ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗತಯತ ಬ್ಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ 

ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ ಮತಕೆ ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಬ್ಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ 

ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
12 ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಷ್ಾವನರಕ ಪಟ್ಟ  ಿ

ಇಡಕವುದಕ, ರಪುು ಬೆಳೆ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಇಡಕವುದಕ. 
13 ಹೆ ಸ ರ್ನಯಾಕಿಮಗಳಕ ಮತಕ  ೆ ತನಂತಿಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬ್ಗೆ  ೆ

ರೈತರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
14 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ನುರಗಳಕ ಮತಕ  ೆ ಹೆ ಸ 

ಸನಹಸಗಳಿಗೆ ರೈತರನ್ಕು ಉತೆೋಜಿಸಕವುದಕ ಮತಕ  ೆ ತರಬೆೋತಿ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. 
15 ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ವನಯಪಿೆಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ 

ಸಂಗಿಹಿಸಕವುದಕ. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆ  ೆ

ರೈತರಕಗಳಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 
16  ಹೆ ೋಬ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಗಕರಿಗಳಂತ 

ಹನಗ  ಇಲ್ನಖನ ಮನಗಾಸ ಚಿಯಂತ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು 

ಮನಡಕವುದಕ. 
 

17 ಕ್ಷೋತಿ ವಿೋಕ್ಷಣೆ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಕೆು 

ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳಿಂದ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ/ದನಖಲೆಗಳನ್ಕು 

ಪಡೆದಕ ಕಡತ ರಚನೆ ಮನಡಿ, ಸ ಕೆ ವಿವರಗಳೆ ಂದಿಗೆ ತನಂತಿಿಕ 

ಶನಖೆಗೆ ಮಂಜ ರನತಿಗನಗಿ ಸಲ್ಲಾಸಕವುದಕ. 
19. ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರ ಹನಗಕ ಮನಹಿತಿ ನಿವಾಹಣೆಯಂದಿಗೆ 



ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ಸಲ್ಲಾಸಲ್ನದ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಸ ಕ  ೆ ನಿಧನಾರ 

ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ, ಅಗತಯತಯಗೆ ಅನ್ಕಸನರವನಗಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಜಿಲ್ನಾಪಂಚನಯತ್, ಬೆಳಗನವಿ ರವರಿಗೆ ಹನಗ  

ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯ, ಮಹನಲೆೋಖಪನಲರ ಕಛೋರಿಗೆ ಪತ  ಿ

ವಯವಹರಿಸಕವುದ  ಸ್ತೋರಿದಂತ ಮೋಲ್ನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇತರ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.  
 

4 ಬಿ (V) ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ  ಕತಾವಯಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲಕ ಉಪಯಗಿಸಕವ/ಯಂತಿದಲ್ಲಾಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕವ 

ನಿಯಮಗಳಕ/ಸ ಚನೆಗಳಕ: ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ ದನಖಲೆಗಳಕ ಮತಕೆ ನಿಬ್ಂಧನೆಗಳಕ. 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವನ ನಿಯಮಗಳಕ (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್) 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವನ ನಿಯಮ (ವಗಿೋಾಕರಣ ನಿಯಂತಿಣ, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ) 

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆ.ಎಪ್.ಸಿ) 

4. ಆಯವಯಕ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಬಿ.ಎಮ್.ಸಿ) 

5. ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನನೆ ಸಂಹಿತ (ಕೆ.ಎಪ್.ಸಿ) 

6. ಸನಧಿಲ್ನವರಕ ವಚು ಕೆೈಪಿಡಿ (ಎಮ್.ಸಿ.ಇ) 

7. ಕಛೋರಿ ರ್ನಯಾವಿಧನನ್ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಹೆಚ್.ಬಿ.ಒ.ಪಿ) 

8. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವನ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (ಕಂಡಕಿ ರ ಲು) 

9. ಇಲ್ನಖನ ಮತಕೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡಿಲ್ಲಗೆೋಷ್ನ್ ಆಪ್ ಪನವಸ್ಾ. 

10. ಸರ್ನಾರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳಕ, ಸಕತ ೆೋಲೆಗಳಕ ಇತನಯದಿ. 

11. ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯದಿಂದ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಸಕತ ೆೋಲೆಗಳಕ ಹನಗ  ವಿಶೋಷ್ ಆರ್ೋಶಗಳಕ. 

12. ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್ ರ ಲು. 

13. ವೈದಯಕಿೋಯ ವಚುದ ನಿಯಮಗಳಕ (ಮಡಿಕಲ್ ಅಟಂಡೆನ್ು) 

14. ಇಲ್ನಖನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದರದ ಪುಸೆಕ (ಎಸ್.ಆರ್.ಬ್ಕಕ್) 

15. ಕಛೋರಿ ಮನದರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ. 

 

 

4 ಬಿ (VI) ಕಡತ ಶರ್ಷೋಾಕೆ: 



ಕಿ.ಸಂ ಕಡತದ ಶನಖೆ ದನಖಲೆಗಳ ಉಲೆಾೋಖ 

1 ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ವೈಯಕಿೆಕ ಕಡತ, ಸ್ತೋವನ ಪುಸೆಕ, 

ಅಂಚೆ ಚಿೋಟ್ಟ ಲೆಕು, ಸಿವೋಕೃತಿ ಮತಕೆ ರವನನೆ. 

2 ಲೆಕು 
ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಾಗಳಕ, ಲೆಕು ಪತಿ ಲೆೋಖನ್ ಸನಮಗಿಿಗಳಕ, ನ್ಗದಕ 

ಪುಸೆಕ, ಅನ್ಕದನನ್ ಬಿಡಕಗಡೆ, ವಚು ನಿವಾಹಣೆ. 

4 ತನಂತಿಿಕ ಶನಖೆ 
ಎಮ್.ಪಿ,ಕ್ ಆರ್ ಕೆ.ವಿ.ವನಯ್, ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎಸ್ ಪಿಗತಿ 

ವರದಿ, ಫಸಲಕ ಹರನಜಕ, ಇನಿುತರ. 
 

4 ಬಿ (VII) ಪನಲಸಿಗಳನ್ಕು ಮನಡಕವನಗ ಅಥವನ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ  ಸಂಬ್ಂಧದಲ್ಲಾ ಇರಕವ 

ಏಪನಾಡಕಗಳಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ ಮಕಂತನದ ವಿವರಗಳಕ. 

ಸನವಾಜನಿಕ ತ ಟಗನರಿಕೆ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ನಗಕತಿೆರ್. 

4 ಬಿ (VIII) ಈ ಇಲ್ನಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಿಡಕವ ಅಥವನ ಸಲಹೆಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಕವ ಸಲಕವನಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವನ 

ಅದಕಿುಂತ ಹೆಚನುಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಿಡಕವ ನಿಗಮ ರ್ೌನಿುಲ್ ಬೆ ೋರ್ಡ್ುಾ ಸಮಿತಿ ಅಥವನ ಇತರ 

ಬನಡಿಗೆಗಳ ಪಟ್ಟ  ಿಹನಗ  ಇಂತಹ ಕಮಿೋಟ್ಟ ಮತಕೆ ಸಮಿತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮತಕೆ ನ್ಡಕವಳಿಕೆಗಳನ್ಕು 

ಸನವಾಜನಿಕರಕ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬ್ಹಕರ್ೋ ಅಥವನ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡಕವಳಿಕೆಗಳನ್ಕು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕ  ೆ

ಅವರ್ನಶವಿದಯ್ಕೋ. 

ಈ ರ್ನಯನಾಲಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಿಟ  ಿಯನವುರ್ೋ ನಿಗಮ ರ್ೌನಿುಲ್ ಬೆ ೋರ್ಡ್ುಾ ಹನಗ  ಸಮಿತಿಗಳಕ ಯನವು 

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿೆಲಾ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ಬಿ (IX)  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್) ರನಯಬನಗ               

              ರ್ನಯನಾಲಯದಲ್ಲಾ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿೆರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 

 



ಕಿ.ಸಂ ಹಕರ್ೆ ಹೆಸರಕ ದ ರವನಣಿಸಂಖೆಯ 

1 ತ ೋಟಗನರ ಶಿೋಮತಿ ಲಗಮವವ ಲ. ರ್ನಂಬ್ಳೆ 08331-225049 

1 ತ ೋಟಗನರ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ 08331-225049 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ 08331-225049 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶಿೋ ರಪಿೋಕ ಇ ಸಯಯದ 08331-225049 

4 ದಿವ.ದ.ಸ ಶಿ ಕಲಾಪಿ ಸಿೋ. ಗಕಡಿಮನಿ 08331-225049 

5 ಪಿ.ದ.ಸ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ 08331-225049 

6 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನ.ಸ) 
ಶಿೋ ಮಹನಂತೋಶ ದಕರಗಣುವರ 08331-225049 

7 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶಿೋ ಶವನನ್ಂದ ಶ. ಸವಸಕದಿೆ 08331-225049 

8 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶಿೋ ಅಶ ೋಕ ಕರಪಿಗೆ ೋಳ 08331-225049 

9 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 
ಶಿೋ ಮನರಕತಿ ಕಳಿುಮನಿ 

08331-225049 

4© (X)B ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ್) ರನಯಬನಗ ರವರ 

ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಾè ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿೆರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ಮನಚಾ-2021 ಮನಹೆಯ ವೋತನ್ದ 

ವಿವರಗಳಕ. 

ಕಿ.ಸಂ ಹಕರ್ೆ ಹೆಸರಕ ವೋತನ್ 

1 ತ ೋಟಗನರ ಶಿೋಮತಿ ಲಗಮವವ ಲ. ರ್ನಂಬ್ಳೆ 27650 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶಿೋ ರಪಿೋಕ ಇ ಸಯಯದ 25800 

3 ದಿವ.ದ.ಸ ಶಿ ಕಲಾಪಿ ಸಿೋ. ಗಕಡಿಮನಿ 24600 

4 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ತನ.ಸ) ಶಿೋ ಮಹನಂತೋಶ ದಕರಗಣುವರ 56800 

5 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶಿೋ ಶವನನ್ಂದ ಶ. ಸವಸಕದಿೆ 50150 

6 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶಿೋ ಅಶ ೋಕ ಕರಪಿಗೆ ೋಳ 55350 

7 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 
ಶಿೋ ಮನರಕತಿ ಕಳಿುಮನಿ 

61150 

 

4 ಬಿ (XI) ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ. (2020-21) 

ಕಿ.ಸಂ ಕಛೋರಿಯ ಹೆಸರಕ ಲೆಕು ಶೋರ್ಷಾಕೆ ಮತೆ ಲಕ್ಷ .ಗಳಲ್ಲಾ 
1 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ರನಯಬನಗ 
2401-(ಯೋಜನೆ) 732.86 

4401-(ಯೋಜನೆ) 0 

2435-(ಯೋಜನೆೋತರ) 0 



2435-(ಯೋಜನೆ) 9.66 
 

4 ಬಿ (XII) ಸಹನಯಧನ್ರ್ ಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸಕವ ಯೋಜನೆಗಳಕ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರ       

              ಮತಕೆ ಮಂಜ ರನದ ಹಣ  

ಕಿ.ಸಂ ಯೋಜನೆಗಳಕ 
ವನರ್ಷಾಕ ಗಕರಿ 
(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

1 ರನರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್) 199.56 

2 ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನೆ (ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ) 399.72 

3 ರನರ್ಷರೋಯ ಕೃರ್ಷ ವಿರ್ನಸ ಯೋಜನೆ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವನಯ್) 57.90 

 1) ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಯನಂತಿಿೋಕರಣ 10.43 

 2) ತರರ್ನರಿ ನಿಖರ ಬೆೋಸನಯ 0 

 3) ತಂಗಕ ಪುನ್ಶುೋತನ್ 0 

 4) ರೈತ ಉತನಿದಕರ ಸಂಘ 0 

4 ರನಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ  

 1) ನಿರ್ೋಾಶನ್ ಮತಕೆ ಆಡಳಿತ 1.99 

 2) ಪಿಯೋಗ ಶನಲೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ತರರ್ನರಿ ಮನದರಿ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತಕ  ೆ
ವಿಶಾೋಷ್ಣೆ 

0.06 

 3) ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 44.81 

 4) ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿೋಟ ಮತಕೆ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗಿ ನಿಯಂತಿಣ 
(INM/IPM) 

1.85 

 5) ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸನಯ 0 

 6) ಕೃರ್ಷ ಭನಗಯ ಯೋಜನೆ 0 

7 ತನಲ ಾಕಕ ಪಂಚನಯತ ಯೋಜನೆಗಳಕ  

 1) ರೈತರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ 0.10 

 2) ರೈತರಿಗೆ ಸಹನಯ 0 

 3) ವಿಶೋಷ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 0 

8 ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ ಯೋಜನೆಗಳಕ 0 

 1) ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನೆ 7.36 

 2) ಕ್ಷೋತಿ ಮತಕೆ ನ್ಸಾರಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 2.20 

 3) ತಂಗಕ ಬಿೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ 0 

ಫಲ್ನನ್ಕಭವಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯಕ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಕ ಿಢೋಕರಿಸಲ್ನಗಿರಕತೆರ್. 

4 ಬಿ (XIII) ಇಲ್ನಖೆಯಂದ ಅಥ ೋರೈಸ್ತಷ್ನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪರವನನ್ಗಿ ನಿೋಡಲ್ನದ ಮತಕ  ೆಕಡಿಮ 

ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲತಕೆಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಲ್ನದ ರಸಿಪಿಯಂಟುಗಳ ವಿವರಗಳಕ. 

                   ಯನವೂದಕ ಇರಕವುದಿಲಾ. 

4 ಬಿ (XIV) ಕಕಗಿೆಸಲ್ನದ ಎಲೆೋರ್ನರನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರಕವ ಮನಹಿತಿಯ ವಿವರ ದ ರಕಕಕವಿಕೆ 

ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ. 

                  ಯನವುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ಎಲೆೋರ್ನರನಿಕ್ ಮನಹಿತಿಗಳಕ ಲಭಯವಿರಕವುದಿಲಾ. 



4 ಬಿ (XV)  ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರಕವ ಅವರ್ನಶಗಳ ವಿವರಗಳಕ ಗಿಂಥನಲಯ 

ಅಥವನ ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ಕು ಒಳಗೆ ಂಡಕ, ಸನವಾಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರದಿದನೆರ. 

                  ಈ ಸೌಲಭಯವು ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸದಯಕೆು ಲಭಯವಿರಕವುದಿಲಾ. 

4 ಬಿ (XVI) ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹೆಸರಕ ಪದರ್ನಮ ಮತಕೆ ಇತರ ವಿವರಗಳಕ. 

 

 
 

ಶಿೋ ಎಮ್.ಆರ್.ಕಳಿುಮನಿ                                    ಶಿೋ ಮಹನಂತೋಶ ದಕರಗಣುವರ 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಹನಗ                 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ತನ.ಸ) 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ             ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ 

(ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ) ರನಯಬನಗ                          (ಜಿಲ್ನಾ ಪಂಚನಯತ) ರನಯಬನಗ 

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖೆಯ : 08331-225049                        ದ ರವನಣಿ ಸಂಖೆಯ : 08331-225049 

 

4 ಬಿ (XVII) ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ನದ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳಕ. 

                ಯನವುದಕ ಇರಕವುದಿಲಾ. 

 

 
               

 
 

 


