
4ಬಿ(I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ), ಮಂಗಳ ರುರವರ ಕರ್ೇವಯ ಹಾಗ  ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳು 

1. ಕಛೋರಿ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಬಗೆೆ ಅವಶಯಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬಬಂದಿಯವರಿಗೆ MPIC ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಸಲು ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. 

4. ಪಿತ್ರ ತ್ರಂಗಳು ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. 

5. ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು ಅನುವು ಆಗುವಂತ ರೈರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. 

6. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವ ಪಡೆದ ರೈರ್ರ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡುವುದು. 

7. ರೈರ್ರಿಗೆ, ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಿ ವಿಸುರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಮಾಡುವುದು. 

8. ಕಾಲಕಾಲಕೆ  ೆ ಜಿಲಾಿಧಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ  ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಕ ಅಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಕರ್ೇವಯ ಹಾಗ  ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು 

ಮಾಡುವುದು. (ಉದಾ: ಚುನಾವಣೆ, ಬೆಳೆ ಸಮೋಕ್ಷ, ಜಮಾಬಂದಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ, ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಕೆಲಸಗಳು, ಶಷ್ಾಾಚಾರ ಕೆಲಸಗಳು) 

9. ಪಿವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ರ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು. 

10. ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಡಳಿರ್, ಲೆಕೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವ ಅಧೋನ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ 

ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. 

11. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗ  ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಪರ್ಿಗಳನುು ಅಧೋನ 

ಅಧಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ಗಮನಕೆೆ ರ್ರುವುದು. 

12. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆಡಳಿರ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಹಾಗ  ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. 

13. ವಾರ್ಷೇಕವಾಗಿ ಕೆ ಟಿಾರುವ ಅನುದಾನವನುು ನಿಗಧರ್ ವೋಳೆಗೆ ಖ್ಚುೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಖ್ರ್ಚೇನ ರ್ಃಖ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

14. ಕೆೋಂದಿವಲಯ, ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾಿವಲಯ, ಮಹಾರ್ಮ ಗಾಂಧ ಗಾಿಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ MPIC ಗಳನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, 

ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಿ ಪಿಗತ್ರ ವರದಿಗಳನುು ರ್ಯಾರಿಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

15. ಇಲಾಖಾ ಆಂರ್ರಿಕ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ, ಮಹಾಲೆಕೆಪಾಲಕರ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

16. ನಿಗದಿರ್ ಸಮಯಕೆೆ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಕಾಯೇ ನಿವಾೇಹಣಾ ವರದಿಯನುು ಮರ್ುು ಆಸಿುದಾಯಿರ್ವ ವಿವರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

 

4(ಬಿ)(II): ಅಧಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಕಾರ ಮರ್ುು ಕರ್ೇವಯಗಳು 

 ದಿವತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು: ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಪರ್ಿಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿರುವುದನುು ನಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡರ್ ಟಪಾಲುಗಳನುು ಶಾಖ್ತಯಲ್ಲಿ 

ಹಂಚುವುದು, ಪರ್ಿಗಳ ರವಾನೆ, ಸಾಾಯಂಪ್ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಡಳಿರ್ಕೆ  ೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯ ನಿವೇಹಣೆ, ಹಾಗ  ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ 

ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿ ನಿವೇಹಣೆ. 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು: ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯಂತ ಆರ್ಥೇಕ ಭೌತ್ರಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು. ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. ಯಾವ ಅಧಕಾರಿ 

ಅಧೋನ ಕೆಲಸಕೆ  ೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ಯೋ ಆ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗ  ರೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ) ಯ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಸ ಚನೆಯಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು: ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಪರ್ಿಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿರುವುದನುು ನಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡರ್ಗಳ ರವಾನೆ, ಆಡಳಿರ್ಕೆ  ೆ

ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯ ನಿವೇಹಣೆ, ಸೋವಾ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ  ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನುು ರರ್ಚಸಿ 

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಮಂಡಿಸುವುದು ನಗದು ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿ ನಿವೇಹಣೆ. 

 ಅಧೋಕ್ಷಕರು: ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿರ್/ಲೆಕೆ ಶಾಖ್ತಯ ಉಸುುವಾರಿ  ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಮಹಾಲೆೋಖ್ಪಾಲಕರ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ/ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ 

ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. ನಾಯಯಾಂಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ, ಶಸುು ಕಿಮಗಳ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಿ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರುಗಳು ಮಂಡಿಸುವ ಎಲಾಿ ರಿೋತ್ರಯ ಕಡರ್ಗಳನುು ಹಾಗ  ಬಿಲುಿಗಳನುು ಕ ಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸಪಷಾ 

ಅಭಿಪಾಿಯವನುು ನಮ ದಿಸಿ, ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

 

5. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ, ಮಂಗಳ ರು ಎ, ಮಂಗಳ ರು ಬಿ, ಸುರರ್ೆಲ್, ಮುಲ್ಲೆ, ಗುರುಪುರ ಹಾಗ  ಮ ಡಬಿರ್ಿ ಹೆ ೋಬಳಿಗಳು: 

1. ಇವರು ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದುಾ, ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪಿುಗೆ ಳಪಟುಾ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

2. ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಾ ವಿಸಿುೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತ್ರುರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗ  ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟಾಯ ಬಗೆ  ೆಸಂಪೂಣೇ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಡುವುದು 

ಹಾಗ  ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಪರಿಷೆರಿಸುವುದು. ಗಾಿಮವಾರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಟಿಾ ಹಾಗ  ವಿಸಿುೋಣೇ ವಿವರಗಳನುು ಇಡುವುದು. ಕನಿಷಾ ಬಹುವಾರ್ಷೇಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ರೈರ್ರ ಪಟಿಾ ಇಡುವುದು. ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ನಮ ದಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ದೃಢೋಕರಿಸುವುದು. 

3. ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟಾಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗದಿರ್ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

4. ಕೆೋಂದಿವಲಯ, ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾಿವಲಯ ಹಾಗ  ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಹೆ ೋಬಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಅಜಿೇಗಳನುು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕಿಮಕೆೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು. 

5. ಆಯ್ಕೆಯಾದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ/ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಶೋಕಡಾ 100 ರಷುಾ ತಾಕು ಪರಿಶಲನೆ ಕ ಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಯಂತ 

ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು ಪಡೆದು ಸಹಾಯಧನ ಲೆಕಾೆಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದನುು ದೃಢೋಕರಿಸಿ ಕಛೋರಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು. 



6. ಇಲಾಖ್ತಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಂಪಿಕ್ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳನುು ಪಿಮುಖ್ ಸುತ ುೋಲೆಗಳನುು ಹಾಗ  ಅಧಸ ಚನೆಗಳನುು ಕಛೋರಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಕಡರ್ದಲ್ಲ  ಿ

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

7. ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಪಿತ್ರೋ ಅಜಿೇಗೆ ಕಡರ್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಕಡರ್ಗಳನುು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ನೆ ೋಂದಾಯಿಸುವುದು. ಅಜಿೇ ವಿಲೆೋಗೆ ಂಡ ನಂರ್ರ 

ಕಡರ್ವನುು ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಕು ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಅಭಿಲೆೋಖಾಲಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಿಮಕೆೆ ಹಸಾುಂರ್ರಿಸುವುದು. 

8. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೈರ್ರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು. 

9. ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲ  ಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಕೋಟ ಬ್ಾಧೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ಕ್ಷಣ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು. ಕೋಟ ಬ್ಾಧೆಗಳ 

ನಿಯಂರ್ಿಣಕೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು. 

10. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. 

11. ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗೆ ಬಬರ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

12. ಬೆಲೆ ಕುಸಿರ್ದ ಬಗೆೆ ವರದಿಯನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಾಗಿತ ವಹಿಸುವುದು. 

13. ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ, ಅತ್ರವೃರ್ಷಾ ಅನಾವೃರ್ಷಾ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ನಾಶದ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು ಈ ಬಗೆೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ 

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಪರಿಹಾರ ಕೆ ೋರಿ ಬಂದ ಅಜಿೇಗಳನುು ತಾಕು ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡಿ ವಿಲೆೋ ಮಾಡುವುದು. 

14. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. 

15. ಹೆ ೋಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಪಿಯೋಗಗಳನುು ಮಾಡುವುದು. 

16. ಮಣುು ಮರ್ುು ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗರ್ಯತ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವುದು ಮರ್ುು ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

17. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಾರು ಪಟಿಾ ಇಡುವುದು, ರಫುು ಬೆಳೆ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಡುವುದು. 

18. ಹೆ ಸ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳು ಮರ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

19. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಅವಿಷ್ಾೆರಗಳ ಮರ್ುು ಹೆ ಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ರೈರ್ರನುು ಉತುೋಜಿಸುವುದು ಮರ್ುು ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

20. ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸಂತಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

21. ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾಿಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಹಾಗ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಿ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. 

22. ಮಹಾರ್ಮ ಗಾಂಧ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುು ನೆ ೋಂದಾಯಿಸುವುದು, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆೋಡಿಕೆ 

ಪಡೆಯುವುದು, ಕೆಲಸದ ಆರ್ೋಶ ನಿೋಡುವುದು, ತಾಕು ಪರಿಶೋಲನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು, ಅಳತ ಪುಸುಕ ಬರಯುವುದು, ಮ ರು ಹಂರ್ದ ಹಾಗ  ಕ ಲ್ಲ 

ಪರಿಕರ ಪಾವತ್ರಗೆ ಕಿಮ ವಹಿಸುವುದು. ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಪಿತ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಂದರಂತ ಕಡರ್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕೆ ಪರಿಶ ೋಧನೆಗೆ 

ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. 

 

6. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು):  

1. ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಎಲಾಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

2. ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಂಪಿಕ್ ಗಳನುು ಮರ್ುು ಪಿಗತ್ರ ವರದಿ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. 

3. ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಹೆ ೋಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ ಇಲಾಖ್ತಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರ್ಿಗಳು, ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು. 

4. ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿೇ ಹಾಗ  ಕಡರ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

5. ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ವಿರ್ರಿಸಲು ಖ್ರಿೋದಿಸಿದ (ಕೆೋಂದಿ ದಾಸಾುನು ವಹಿಯಂತ) ದಾಸಾುನಿನ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

6. ರೈರ್ರಿಗೆ/ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಖ್ರಿೋದಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳನುು ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು ಪಡೆದು ವಿರ್ರಿಸುವುದು. 

7. ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ  ತಾಲ ಕನ ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳನುು ಕೆ ಿೋಢೋಕರಿಸುವುದು. 

8. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬಬಂದಿ/ಅಧಕಾರಿಗಳ ಪಿವಾಸ ವಿವರಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

9. ಮಹಾರ್ಮ ಗಾಂಧ ರಾರ್ಷರೋಯ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಪಿಥಮ ಹಂರ್ದ ಸಹಿ ಪಾಿಧಕಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 

7. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು: 

1. ಕಛೋರಿ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಬಗೆೆ ಅವಶಯಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬಬಂದಿಯವರಿಗೆ MPIC ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಸಲು ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. 

4. ಪಿತ್ರೋ ತ್ರಂಗಳು ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. 

5. ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು ಅನುವು ಆಗುವಂತ ರೈರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. 

6. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವ ಪಡೆದ ರೈರ್ರ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡುವುದು. 

7. ರೈರ್ರಿಗೆ, ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಿ ವಿಸುರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಮಾಡುವುದು. 

8. ಕಾಲಕಾಲಕೆ  ೆ ಜಿಲಾಿಧಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ  ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯೇನಿವೇಹಕ ಅಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಕರ್ೇವಯ ಹಾಗ  ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು 

ಮಾಡುವುದು (ಉದಾ: ಚುನಾವಣೆ, ಬೆಳೆ ಸಮೋಕ್ಷ, ಜಮಾಬಂದಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ, ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಕೆಲಸಗಳು, ಶಷ್ಾಾಚಾರ ಕೆಲಸಗಳು) 

9. ಪಿವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ರ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು. 



10. ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಡಳಿರ್, ಲೆಕೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವ ಅಧೋನ 

ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. 

11. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗ  ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಪರ್ಿಗಳನುು ಅಧೋನ 

ಅಧಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ಗಮನಕೆೆ ರ್ರುವುದು. 

12. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆಡಳಿರ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಹಾಗ  ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. 

13. ವಾರ್ಷೇಕವಾಗಿ ಕೆ ಟಿಾರುವ ಅನುದಾನವನುು ನಿಗದಿರ್ ವೋಳೆಗೆ ಖ್ಚುೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಖ್ರ್ಚೇನ ರ್ಃಖ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

14. ಕೆೋಂದಿವಲಯ, ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾಿವಲಯ, ಮಹಾರ್ಮ ಗಾಂಧ ಗಾಿಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ MPIC ಗಳನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, 

ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಿ ಪಿಗತ್ರ ವರದಿಗಳನುು ರ್ಯಾರಿಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

15. ಇಲಾಖಾ ಆಂರ್ರಿಕ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ, ಮಹಾಲೆಕೆಪಾಲಕರ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

16. ನಿಗದಿರ್ ಸಮಯಕೆೆ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಣಾ ವರದಿಯನುು ಮರ್ುು ಆಸಿುದಾಯಿರ್ವ ವಿವರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

17. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ, ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ, ಆರ್ಥೇಕ ಪಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಪಿಕಾರ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಪಿದಕುವಾದ 

ಅಧಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವುದು. 

 

4(ಬಿ)(III): ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂರ್ಹ ಪಿಸಾುವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ ಕಿಮ ಮೋಲ್ಲವೋಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮರ್ುು ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದಂತ 

 

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ವಿವರ 

ದಿವತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು 

ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಪರ್ಿಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವುದನುು ನಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡರ್ ಟಪಾಲುಗಳನುು 

ಶಾಖ್ತಯಲ್ಲಿ ಹಂಚುವುದು, ಪರ್ಿಗಳ ರವಾನೆ, ಸಾಾಯಂಪ್ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಡಳಿರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ  ವಿಷಯ ನಿವೇಹಣೆ 

ಹಾಗ  ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ 

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದು, ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಿ ನಿವೇಹಣೆ.  
 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯಂತ ಆರ್ಥೇಕ ಭೌತ್ರಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. ಯಾವ 

ಅಧಕಾರಿ ಅಧೋನ ಕೆಲಸಕೆ  ೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ಯೋ ಆ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗ  

ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ) ಯ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ ಚನೆಯಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು 

ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಪರ್ಿಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವುದನುು ನಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡರ್ಗಳ ರವಾನೆ, ಆಡಳಿರ್ಕೆ  ೆ

ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯ ನಿವೇಹಣೆ, ಸೋವಾ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ  ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ 

ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಕಡರ್ವನುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ 

ಮಂಡಿಸುವುದು ನಗದು ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಿ ನಿವೇಹಣೆ. 

ಅಧೋಕ್ಷಕರು 

ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿರ್/ಲೆಕೆ ಶಾಖ್ತಯ ಉಸುುವಾರಿ  ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಮಹಾಲೆೋಖ್ಪಾಲಕರ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಸರಣಾ 

ವರದಿ/ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. ನಾಯಯಾಂಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ, 

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಶಸುು ಕಿಮಗಳ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರುಗಳು ಮಂಡಿಸುವ 

ಎಲಾಿ ರಿೋತ್ರಯ ಕಡರ್ಗಳನುು ಹಾಗ  ಬಿಲುಿಗಳನುು ಕ ಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸಪಷಾ ಅಭಿಪಾಿಯವನುು 

ನಮ ದಿಸಿ, ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, 

ಮಂಗಳ ರು ಎ, ಮಂಗಳ ರು ಬಿ, 

ಸುರರ್ೆಲ್, ಮುಲ್ಲೆ, ಮ ಡಬಿರ್ಿ, ಗುರುಪುರ 

1. ಇವರು ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದುಾ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪಿುಗೆ ಳಪಟುಾ 

ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

2. ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಾ  ವಿಸಿುೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತ್ರುರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗ  ಅದರ 

ಮಾರುಕಟ್ಟಾಯ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣೇ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಡುವುದು ಹಾಗ  ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಪರಿಷೆರಿಸುವುದು. ಗಾಿಮವಾರು 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಟಿಾ ಹಾಗ  ವಿಸಿುೋಣೇ ವಿವರಗಳನುು ಇಡುವುದು. ಕನಿಷಾ ಬಹುವಾರ್ಷೇಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ರೈರ್ರ ಪಟಿಾ ಇಡುವುದು. ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ 

ನಮ ದಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ದೃಢೋಕರಿಸುವುದು. 

3. ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟಾಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗದಿರ್ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

4. ಕೆೋಂದಿವಲಯ, ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾಿವಲಯ ಹಾಗ  ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಹೆ ೋಬಳಿಗೆ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಅಜಿೇಗಳನುು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ 



ಕಿಮಕೆೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು. 

5. ಆಯ್ಕೆಯಾದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ/ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಶೋಕಡಾ 100 ರಷುಾ ತಾಕು 

ಪರಿಶೋಲನೆ ಕ ಲಂಕುಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಯಂತ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು ಪಡೆದು ಸಹಾಯಧನ ಲೆಕಾೆಚಾರ 

ಮಾಡಿ ಅದನುು ದೃಢೋಕರಿಸಿ ಕಛೋರಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು. 

6. ಇಲಾಖ್ತಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಂಪಿಕ್, ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳನುು ಪಿಮುಖ್ ಸುತ ುೋಲೆಗಳನುು ಹಾಗ  

ಅಧಸ ಚನೆಗಳನುು ಕಛೋರಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಕಡರ್ದಲ್ಲಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

7. ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಪಿತ್ರೋ ಅಜಿೇಗೆ ಕಡರ್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಕಡರ್ಗಳನುು ವಹಿಯಲ್ಲಿ 

ನೆ ೋಂದಾಯಿಸುವುದು. ಅಜಿೇ ವಿಲೆೋಗೆ ಂಡ ನಂರ್ರ ಕಡರ್ವನುು ಕಛೋರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಕಾರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಿಮಕೆೆ ಹಸಾುಂರ್ರಿಸುವುದು. 

8. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೈರ್ರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು. 

9. ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲ  ಿಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಕೋಟ ಬ್ಾಧೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ಕ್ಷಣ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ವರದಿ ಮಾಡುವುದು. ಕೋಟ ಬ್ಾಧೆಗಳ ನಿಯಂರ್ಿಣಕೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು 

10. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. 

11. ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗೆ ಬಬರ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಅಂದಾಜು 

ಮಾಡಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

12. ಬೆಲೆ ಕುಸಿರ್ದ ಬಗೆೆ ವರದಿಯನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಾಗಿತ ವಹಿಸುವುದು. 

13. ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ, ಅತ್ರವೃರ್ಷಾ, ಅನಾವೃರ್ಷಾ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ನಾಶದ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು 

ಈ ಬಗೆೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಪರಿಹಾರ ಕೆ ೋರಿ ಬಂದ ಅಜಿೇಗಳನುು ತಾಕು ಪರಿಶೋಲನೆ 

ಮಾಡಿ ವಿಲೆೋ ಮಾಡುವುದು. 

14. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. 

15. ಹೆ ೋಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಪಿಯೋಗಗಳನುು ಮಾಡುವುದು. 

16. ಮಣುು ಮರ್ುು ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗರ್ಯತ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವುದು ಮರ್ುು ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ 

ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

17. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಾರು ಪಟಿಾ ಇಡುವುದು. ರಫುು ಬೆಳೆ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಡುವುದು. 

18. ಹೆ ಸ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳು ಮರ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

19. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಅವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಮರ್ುು ಹೆ ಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ರೈರ್ರನುು ಉತುೋಜಿಸುವುದು 

ಮರ್ುು ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

20. ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸಂತಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲ  ಿತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ 

ಬಗೆೆ ರೈರ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

21. ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಾಿಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು 

ಹಾಗ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. 

22. ಮಹಾರ್ಮ ಗಾಂಧ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುು ನೆ ೋಂದಾಯಿಸುವುದು, 

ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೆೋಡಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಕೆಲಸದ ಆರ್ೋಶ ನಿೋಡುವುದು, ತಾಕು 

ಪರಿಶೋಲನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು, ಅಳತ ಪುಸುಕ ಬರಯುವುದು, ಮ ರು ಹಂರ್ದ ಹಾಗ  ಕ ಲ್ಲ 

ಪರಿಕರ ಪಾವತ್ರಗೆ ಕಿಮ ವಹಿಸುವುದು. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿತ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಂದರಂತ ಕಡರ್ ನಿವೇಹಿಸುವುದು 

ಹಾಗ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕೆ ಪರಿಶ ೋಧನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ತಾ.ಸಂ) 

1. ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಎಲಾಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

2. ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಂಪಿಕ್ ಗಳನುು ಮರ್ುು ಪಿಗತ್ರ ವರದಿ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. 

3. ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಹೆ ೋಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ ಇಲಾಖ್ತಯ ತಾಂತ್ರಿಕ 

ಪರ್ಿಗಳು, ಮಾಗೇ ಸ ರ್ಚಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು. 

4. ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿೇ ಹಾಗ  ಕಡರ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 

5. ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆ  ೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ವಿರ್ರಿಸಲು ಖ್ರಿೋದಿಸಿ (ಕೆೋಂದಿ ದಾಸಾುನು ವಹಿಯಂತ) 

ದಾಸಾುನಿನ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

6. ರೈರ್ರಿಗೆ/ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಖ್ರಿೋದಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳನುು 

ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು ಪಡೆದು ವಿರ್ರಿಸುವುದು. 

7. ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ  ತಾಲ ಕನ ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ 

ವರದಿಗಳನುು ಕೆ ಿೋಢೋಕರಿಸುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬಬಂದಿ/ಅಧಕಾರಿಗಳ ಪಿವಾಸ ವಿವರಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

8. ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧ ರಾರ್ಷರೋಯ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಪಿಥಮ 



ಹಂರ್ದ ಸಹಿ ಪಾಿಧಕಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಗಳ ರು 

1. ಕಛೋರಿ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಬರುವ  ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗ  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ಕಾಲಕಾಲಕೆ  ೆ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಬಗೆೆ ಅವಶಯಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು 

ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬಬಂದಿಯವರಿಗೆ MPIC ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಸಲು ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. 

4. ಪಿತ್ರೋ ತ್ರಂಗಳು ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. 

5. ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು ಅನುವು ಆಗುವಂತ ರೈರ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು. 

6. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವ ಪಡೆದ ರೈರ್ರ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡುವುದು. 

7. ರೈರ್ರಿಗೆ, ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಿ ವಿಸುರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು 

ಮಾಡುವುದು. 

8. ಕಾಲಕಾಲಕೆ  ೆ ಜಿಲಾಿಧಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ  ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯೇನಿವೇಹಕ ಅಧಕಾರಿಗಳು 

ನಿೋಡುವ ಕರ್ೇವಯ ಹಾಗ  ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ಮಾಡುವುದು (ಉದಾ: ಚುನಾವಣೆ, ಬೆಳೆ ಸಮೋಕ್ಷ, 

ಜಮಾಬಂದಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪನ, ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಕೆಲಸಗಳು, ಶಷ್ಾಾಚಾರ ಕೆಲಸಗಳು) 

9. ಪಿವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ರ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು. 

10. ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಡಳಿರ್, ಲೆಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ 

ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವ ಅಧೋನ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. 

11. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗ  

ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಪರ್ಿಗಳನುು ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ಗಮನಕೆೆ ರ್ರುವುದು. 

12. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆಡಳಿರ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಹಾಗ  ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. 

13. ವಾರ್ಷೇಕವಾಗಿ ಕೆ ಟಿಾರುವ ಅನುದಾನವನುು ನಿಗಧರ್ ವೋಳೆಗೆ ಖ್ಚುೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆ  ೆಖ್ರ್ಚೇನ  ರ್ಃಖ್ತು 

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

14. ಕೆೋಂದಿವಲಯ, ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾಿವಲಯ, ಮಹಾರ್ಮ ಗಾಂಧ ಗಾಿಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾರ್ರಿ 

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ MPIC ಗಳನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಿ, ಪಿಗತ್ರ 

ವರದಿಗಳನುು ರ್ಯಾರಿಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

15. ಇಲಾಖಾ ಆಂರ್ರಿಕ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ, ಮಹಾಲೆಕೆಪಾಲಕರ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ 

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

16. ನಿಗದಿರ್ ಸಮಯಕೆ  ೆಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಣಾ ವರದಿಯನುು ಮರ್ುು ಆಸಿು ದಾಯಿರ್ವ ವಿವರಗಳನುು 

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

17. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ, ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ, ಆರ್ಥೇಕ ಪಿತಾಯಯೋಜನೆ ಪಿಕಾರ 

ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಪಿದಕುವಾದ ಅಧಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವುದು. 

 

 

4(ಬಿ)(IV): ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧ ಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು, ಕಟುಾಪಾಡುಗಳು 

ದಿವತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು 
ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ 

ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆೋರ್ರದಡಿ ಸಸಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು, ಅಧೋನ ನೌಕರರ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ 

ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ದಾಖ್ಲಾತ್ರಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು 
ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದಂತ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ದಲ್ಲಿ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 
 

ಅಧೋಕ್ಷಕರು 

ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿರ್/ಲೆಕೆ ಶಾಖ್ತಯ ಉಸುುವಾರಿ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರುಗಳು ಮಂಡಿಸುವ ಎಲಾಿ 

ರಿೋತ್ರಯ ಕಡರ್ಗಳನುು ಕ ಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸಪಷಾ ಅಭಿಪಾಿಯವನುು ನಮ ದಿಸಿ, ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ 

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, 

ಮಂಗಳ ರು ಎ, ಮಂಗಳ ರು ಬಿ, 

ಸುರರ್ೆಲ್, ಮುಲ್ಲೆ, ಮ ಡಬಿರ್ಿ 

 ಇವರು ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದುಾ, ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋಣೇವು ಇವರ 

ವಾಯಪಿುಗೆ ಳಪಟಿಾರುರ್ುರ್. 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಾ ವಿಸಿುೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತ್ರುರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗ  ಅದರ 

ಮಾರುಕಟ್ಟಾಯ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣೇ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. ಗಾಿಮವಾರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟಿಾ 

ಇಡುವುದು. ಕನಿಷಾ ಖಾಯಂ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುವ ತ ೋಟಗಾರರ ಪಟಿಾ ಇಡುವುದು. 



ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ನಮ ದಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ದೃಢೋಕರಿಸುವುದು. 

 ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟಾಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗದಿರ್ ನಮ ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಹಾಗ  ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾಿವಲಯ 

ಯೋಜನೆ ಅಧೋನದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು. 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೈರ್ರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು. 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಕೋಟ ಭಾರ್ಯ ಬಗೆೆ ರ್ಕ್ಷಣ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ವರದಿ ಮಾಡುವುದು. ಕೋಟ ಬ್ಾಧೆಗಳ ನಿಯಂರ್ಿಣಕೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು. 

 ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗೆ ಬಬರ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಅಂದಾಜು 

ಮಾಡಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

 ಬೆಲೆ ಕುಸಿರ್ದ ಬಗೆೆ ವರದಿಯನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಾಗಿತ ವಹಿಸುವುದು. 

 ಫಸಲು ನಾಶದ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು ಈ ಬಗೆೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ 

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

 ಮಣುು ಮರ್ುು ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗರ್ಯತ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವುದು ಮರ್ುು ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ 

ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

 ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಾರು ಪಟಿಾ ಇಡುವುದು. ರಫುು ಬೆಳೆ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಡುವುದು. 

 ಹೆ ಸ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳು ಮರ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಅವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಮರ್ುು ಹೆ ಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ರೈರ್ರನುು ಉತುೋಜಿಸುವುದು 

ಮರ್ುು ರ್ರಬೆೋತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಸಂತಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ 

ಬಗೆೆ ರೈರ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ತಾ.ಸಂ) 

 ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಎಲಾಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

 ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಂಪಿಕ್ ಗಳನುು ಮರ್ುು ಪಿಗತ್ರ ವರದಿ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. 

 ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಹೆ ೋಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾಂತ ಇಲಾಖ್ತಯ ತಾಂತ್ರಿಕ 

ಪರ್ಿಗಳು, ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಜಿೇ ಹಾಗ  ಕಡರ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 

 ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ವಿರ್ರಿಸಲು ಖ್ರಿೋದಿಸಿದ (ಕೆೋಂದಿ ದಾಸಾುನು ವಹಿಯಂತ) 

ದಾಸಾುನಿನ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

 ರೈರ್ರಿಗೆ/ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಖ್ರಿೋದಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳನುು 

ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು ಪಡೆದು ವಿರ್ರಿಸುವುದು. 

 ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. ಹಾಗ  ತಾಲ ಕನ ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ 

ವರದಿಗಳನುು ಕೆ ಿೋಢೋಕರಿಸುವುದು. 

 ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬಬಂದಿ/ಅಧಕಾರಿಗಳ ಪಿವಾಸ ವಿವರಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಗಳ ರು 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕಡರ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು, ಅಗರ್ಯತಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಗಳ ರುವರಿಗೆ ಹಾಗ  ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯ, ಮಹಾಲೆೋಖ್ಪಾಲರ ಕಛೋರಿಗೆ ಪರ್ಿ 

ವಯವಹರಿಸುವುದು. ಜರ ರು ಮರ್ುು ಆದಯತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 

4(ಬಿ)(V): ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕರ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿಯಂರ್ಿಣದಲ್ಲಿಟುಾ ಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು: 

ಸ ಚನೆಗಳು: ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಮರ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 

1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್) 

2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂರ್ಿಣ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು) 

3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ) 

4. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಬಿ.ಎಮ್) 

5. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ) 

6. ಸಾದಿಲಾವರು ವಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಎಮ್.ಸಿ.ಇ) 

7. ಕಛೋರಿ ಕಾಯೇ ವಿಧಾನ ಕೆೈಪಿಡಿ 

8. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (ಕಾಂಡಕ್ಾ ರ ಲ್ು) 

9. ಇಲಾಖಾ ಮರ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖ್ತ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವಸ್ೇ 



10. ಸಕಾೇರದ ಅಧಸ ಚನೆಗಳು, ಸುತ ುೋಲೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳು ಇತಾಯದಿ 

11. ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಸುತ ುೋಲೆಗಳು ಹಾಗ  ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳು 

12. ರ್ಜ.ಪಿ.ಎಫ್. ರ ಲ್ು 

13. ವೈದಯಕೋಯ ವಚಚದ ನಿಯಮಗಳು (ಮಡಿಕಲ್ ಅಟ್ಟಂಡೆನ್ು) 

14. ಇಲಾಖಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದ ಪುಸುಕ (ಎಸ್.ಆರ್.ಬುಕ್) 

15. ಕಛೋರಿ ಮಾದರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ 

4(ಬಿ)(VI): ಕಡರ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ: 

ಕಿ.ಸಂ ಕಡರ್ದ ಶಾಖ್ತ ತ್ರಿ ಪಾಶವೇಕ ಸ ರ್ಚ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ್ 

1 ಸಿಬಬಂದಿ ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 
ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸೋವಾ ವಿಷಯಗಳು 

2 ಆಡಳಿರ್ ಎ.ಡಿ.ಎಮ್ 

3 ಶಸುು ಶಾಖ್ತ ಡಿ.ಇ.ಪಿ ಶಸುುಕಿಮಗಳ ವಿಷಯಗಳು 

4 ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ ಎ.ಯು.ಡಿ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳು 

5 ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ ಎಲ್.ಸಿ.ಎಲ್ ನಾಯಯಾಲಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳು 

6 ಲೆೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಎನ್ ಲೆೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳು 

7 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ 

ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಮಂ/ತಾಸ 

 

ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಮಂ/ರೈಸಂಕೆೋ 
 

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ನಿವೇಹಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು 

ಸಂಬಂಧಪಟಾ ರೈರ್ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಅವರ ವಾಯಪಿುಗೆ 

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು 

 

 

4(ಬಿ)(VII): ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಪಾೇಡುಗಳು ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿರ್ವ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು: 

ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವ ಅಧಕಾರ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲಿ 

ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಿ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳ ಪಿಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿಚಾರ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಪರಿಶೋಲನೆ ಹಾಗ  ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡಲಾಗುರ್ುರ್. 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿರ್ವ : ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ರ್ರಬೆೋತ್ರಗಳನುು ಹಾಗ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುರ್ುರ್. ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು 

ಗಾಿಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮ ಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುರ್ುರ್. ಅನುಷ್ಾಾನಕೆ  ೆ ಸಂಘ ಸಂಸೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಗುರ್ುರ್. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಮಾಡಲಾಗುರ್ುರ್. 

4(ಬಿ)(VIII): ಈ ಇಲಾಖ್ತಯಿಂದ ರರ್ಚಸಲಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕೆಂರ್ ಹೆಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರರ್ಚಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ 

ಕೌನಿುಲಿ ಬೆ ೋರ್ಡ್ುೇ ಸಮತ್ರ ಅಥವಾ ಇರ್ರ ಬ್ಾಡಿಗಳ ಪಟಿಾ ಹಾಗ  ಇಂರ್ಹ ಕಮಟಿ ಮರ್ುು ಸಮತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮರ್ುು ನಡವಳಿಗಳನುು ಸಾವೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ 

ಅಥವಾ ಇಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು  ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯ್ಕೋ: 

ಈ ಕಛೋರಿಯ ಅಧೋನ ಯಾವುರ್ೋ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ, ಸಮತ್ರಗಳು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುಲಿ. 

4(ಬಿ)(IX): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಗಳ ರುರವರ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ. 

ಕಿ.ಸಂ ಹುರ್ಾ ಹೆಸರು ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ತಯ 

1 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಿೋ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೆ 0824-2423615 

2 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ -- 

3 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ -- 

4 ದಿವತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಿೋ. ಸಿರಿಲ್ ರಾಬಟ್ೇ ಡಿಸ ೋಜ 0824-2423615 

5 ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಿೋಮತ್ರ. ಮಾಲತ್ರ 0824-2423615 

6 ಅಧೋಕ್ಷಕರು ಶಿೋ. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ 0824-2423615 

7 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ಮಂಗಳ ರು ಎ ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ -- 

8 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ಸುರರ್ೆಲ್ ಶಿೋ. ಕೆ ಯುಗೆೋಂದಿ 0824-2423615 

9 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ಮುಲ್ಲೆ ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ -- 

10 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ಮ ಡಬಿರ್ಿ ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ -- 

11 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ -- 



12 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ಗುರುಪುರ ಶಿೋ. ಎನ್ ಮಹೆೋಶ್ 0824-2423615 

13 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು) ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ -- 

14 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಶಿೋ. ಪಿವಿೋಣ ಕೆ 0824-2423615 

 

4(ಬಿ)(X): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಗಳ ರುರವರ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ ಅಧಕಾರಿ: ನೌಕರರ ಫೆಬಿವರಿ 2020 ರ ಮಾಹೆಯ 

ವೋರ್ನದ ವಿವರಗಳು: 

ಕಿ.ಸಂ ಹುರ್ಾ ಹೆಸರು ಒಟುಾ ವೋರ್ನ ನಿವವಳ ವೋರ್ನ 

1 ದಿವತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಿೋ. ಸಿರಿಲ್ ರಾಬಟ್ೇ ಡಿಸ ೋಜ 51246 40001 

2 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಿೋ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೆ 39295 36511 

3 ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಿೋಮತ್ರ. ಮಾಲತ್ರ 43165 27215 

4 ಅಧೋಕ್ಷಕರು ಶಿೋ. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ 68097 49920 

5 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ಸುರರ್ೆಲ್ ಶಿೋ. ಕೆ ಯುಗೆೋಂದಿ 58094 46113 

6 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ಗುರುಪುರ ಶಿೋ. ಎನ್ ಮಹೆೋಶ್ 54020 44490 

7 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಶಿೋ. ಪಿವಿೋಣ ಕೆ 90607 68927 

 

4(ಬಿ)(XI): ಆಯವಯಯ ವಿರ್ರಣೆ 

ಕಿ.ಸಂ ಕಛೋರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕೆ ಶೋರ್ಷೋೇಕೆ ಮರ್ು 

1 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) 

ಮಂಗಳ ರು  

2401-00-101-0-26 

ಯೋಜನೆೋರ್ರ 
ರ . 50.72 ಲಕ್ಷಗಳು 

4(ಬಿ)(XII): ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಹಾಗ  ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ: 2019-20 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ 

ಕಿ.ಸಂ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಲೆಕೆಶೋರ್ಷೋೇಕೆ 
ತಾಲ ಕಗೆ ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ  

ಮರ್ು 

I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ರಾಜಯವಲಯ/ಕೆೋಂದಿವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 

2401-00-108-2-51 ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯೇ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತಾ ಬೆೋಸಾಯ 

2851-00-200-0-01 ಮಧುವನ ಹಾಗ  ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 

2401-00-111-0-08 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 

2401-0-800-1-57 ರಾರ್ಷರೋಯ ಕೃರ್ಷ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 

2401-00-108-2-30 ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

2401-00-119-5-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮರ್ುು ರ ೋಗಗಳ ನಿಯಂರ್ಿಣ 

2401-00-119-4-06 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಎಚ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ 

2401-00-001-2-10 ಅನುಸ ರ್ಚರ್ ಜಾತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮರ್ುು ಬುಡಕಟುಾ ಉಪಯೋಜನೆ 

 

732400.00 

910250.00 

727854.00 

896520.00 

663038.00 

345224.00 

24286117.00 

300000.00 

II 

1. 

2. 

ಜಿಲಾಿವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 

2435-00-101-0-28 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ 

2851-00-107-0-33 ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ 

 

102059.00 

557900.00 

III 

1. 

ತಾಲ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು 

2435-00-101-0-64 ರೈರ್ರಿಗೆ ರ್ರಬೆೋತ್ರ 

 

60000.00 

 

4(ಬಿ)(XIII): ಇಲಾಖ್ತಯಿಂದ ಅಥ ೋರೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮರ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸವಲರ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ರಪಿಸಿಯಂಟುಗಳ 

ವಿವರಗಳು. 

ಯಾವೂದ  ಇರುವುದಿಲಿ. 

4(ಬಿ)(XIV): ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರು ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿವರ, ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಟುಾಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ. 

ಪಿಗತ್ರ ವರದಿಗಳು, ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟಿಾಗಳು (ಗಣಕ ಯಂರ್ಿದ ಹಾರ್ಡ್ೇ ಡಿಸಿೆನಲ್ಲಿ ಇರುರ್ುವ) 

4(ಬಿ)(XV): ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡು, ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ 

ತರದಿದಾರ. 



ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಇಲಾಖ್ತಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತ್ರಯ ಬಗೆೆ ಕರಪರ್ಿಗಳನುು ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರುರ್. 

4(ಬಿ)(XVI): ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ: 

ಶಿೋ. ಪಿವಿೋಣ ಕೆ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಗಳ ರು, 

ದ ರವಾಣಿ ಸಂ: 0824-2423615. 

4(ಬಿ)(XVII): ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಇರ್ರ ವಿಷಯಗಳು: 

ಯಾವುದ  ಇಲಿ. 

 

 


