
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಬೆಳಗಲವಿ 

 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಲವಿ ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರ 

ಆಡಳಿತಲತ್ಮಕ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯ ವಿವ್ರಗಳು 
         

 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಲವಿ 
 

 ಕೆೋಂದರ ಕಚೋರಿ ಸಹಲಯಕರು, (ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳಗಲವಿ. 
          
 

 ತಲಂತ್ರರಕ ವಿಭಲಗ                  ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಲಗ

  

               ವ್ಯವ್ಸ್ಲೆಪಕರು 
       

 ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು   ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು   ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು             ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು         
    (NHM,mkt. ಸಂಸಕರಣೆ)            (ತಲ.ಸ-1)                     (ತಲ.ಸ -2) 

               ಪರ.ದ.ಸಹಲಯಕರು 
                                   

  ಸತ ೋಅ-1       ಸತ ೋಅ-2        ಸತ ೋಅ-2          ಸ.ಸ್ಲಂ.ಅ    ದ್ವಿ.ದ.ಸಹಲಯಕರು 
(gÁ.vÉÆÃ.«ÄÃ)     (gÁ.vÉÆÃ.«ÄÃ)      (gÁ.vÉÆÃ.«ÄÃ)                  

                      ಬೆರಳಚ್ುುಗಲರರು 
                   

                       ವಲಹನ ಚಲಲಕರು 
       

                      ಸ್ಥೋವ್ಕರು 

1) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು      1 

2) ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಲಯಕರು      1 

3) ಸಹಲಯಕ ತ ೋ.ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (NHM, mkt & ಸಂಸಕರಣೆ)   1 

4) ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತಲ.ಸ-1)   1 

5) ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತಲ.ಸ-2)   1 

6) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು, ರಲತ ೋಮಿ (ಸಹಲಯಕ ತ ೋ.ಅಧಿಕಲರಿಗಳು-3)  3 

7) ಸಹಲಯಕ ಸ್ಲಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ      1 

8) ವ್ಯವ್ಸ್ಲೆಪಕರು        1 

9) ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು        1 

10) ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು      1 

11) ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು      2 

12) ಬೆರಳಚ್ುುಗಲರರು       1 

13) ವಲಹನ ಚಲಲಕರು       1 

14) ಸ್ಥೋವ್ಕರು        2 



      

4(ಎ)(I): ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರುಗಳು ನಿವ್ೇಹಿಸತ್ಕಕ ಕಡತ್ಗಳು :-  

 ಸಹಲಯಕ ಸ್ಲಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ :- 

1)  ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಲಯತ್:ತಲಲ ಾಕಲ ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರರರ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಕಡತ್. 

2) ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಕಡತ್. 

3) ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್:ತಲಲ ಾಕಲ ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳ ಕಡತ್. 

4) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೋರ್ೇ, ಉತಲಾದನೆ, ಇಳುವ್ರಿ ಹಲಗ  ಮೌಲಯಗಳ ಕಡತ್. 

5) ಮಹಿಳಲ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ, ಅಂಗವಿೋಕಲ, ಅಲಾಸಂಖ್ಲಯತ್ರ, ಎಸ್.ಸ್/ಎಸ್.ಟಿ ವ್ರದ್ವಗಳ ಕಡತ್. 

6) ವಲರ್ಷೇಕ ಆಡಳಿತ್ ವ್ರದ್ವ ಕಡತ್. 

7) ಹರ್ುು ಮತ್ುತ ತ್ರಕಲರಿ ಬೆಳೆ ಅಂದಲಜು ಸಮಿೋಕ್ಷೆ ಕಡತ್ ಹಲಗ  ಬೆಳೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಹ ಂದಲಣಿಕೆ ವ್ರದ್ವ ಕಡತ್. 

8) ಕರಡು ಯೋಜನೆ ಕಡತ್. 

9) ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳ ಕಡತ್. 

10) ಸಭೆ ಟಿಪಾಣೆಗಳ ಕಡತ್. 

 

4 (ಬಿ)(1) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಲವಿರವ್ರ ಕತ್ೇವ್ಯ ಹಲಗ  ಜವಲಬ್ಲಾರಿಗಳ 

ವಿವ್ರಗಳು. 

1) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸೆರು ಹಲಗ  ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುತ ತಲಂತ್ರರಕ ವಿಭಲಗದ 

ಮುಖ್ಲಯಧಿಕಲರಿ. 

2) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಟದ್ವಂದ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅನುಮೋದ್ವತ್ ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಅನುಷ್ಲಾನದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳನಿಯ ಕಲಲಕಲಲಕೆಕ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸ ಕತ ಮಲಗೇದಶೇನಗಳನುು ನಿೋಡುವ್ುದು. 

3) ಜಿಲ್ಲಾಯ ಅನುಮೋದನೆರ್ಲಗಿರುವ್ ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಅನುಷ್ಲಾನ, ವಿಸತರಣೆ, ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಮತ್ುತ ಸಸ್ಲಯಗಲರಗಳ 

ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ಮೋಲ್ಲ ಮಲಗೇದಶೇನ, ಸಸ್ಲಯಭಿವ್ೃದಧಿ ಕುರಿತ್ು ಮೋಲ್ವಿಚಲರಣೆ ಪರಚಲರ ಮತ್ುತ ಸ್ಲಹಿತ್ಯ 

ಹಲಗ  ಜಿಲ್ಲಾಮಟಟದ ಪರದಶೇನಗಳ ಏರ್ಲೇಡಿಗ್ಗ ಸ ಕತ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯ ಮಲಗೇದಶೇಕರಲಗಿರುತಲತರೆ. 

4)  ಜಿಲ್ಲಾಯ ಅಧಿೋನದಲ್ವಾ ಬರುವ್ ಅಧಿೋನ ತಲಲ ಾಕಲಮಟಟದ ಕಲರ್ಲೇಲಯಗಳ ಆಡಳಿತಲತ್ಮಕ ಹಲಗ  

ತಲಂತ್ರರಕ ಸಲಹ ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು  ಕಲಲಕಲಲಕೆಕ ನಿೋಡುವ್ುದು ಹಲಗ  ವ್ಯವ್ಸ್ೆತ್ವಲಗಿ ನಡೆಸಲು 

ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

5) ಮುಖ್ಯ ಕಲಯೇನಿವಲೇಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು, ಜಿ.ಪಂ ಹಲಗ  ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶನಲಲಯದ್ವಂದ 

ಕಲಲಕಲಲಕೆಕ ನಿೋಡುವ್ ಆಡಳಿತಲತ್ಮಕ ಹಲಗ  ತಲಂತ್ರರಕ ಮಲಹಿತ್ರಗಳನುು ಮತ್ುತ ಕಲಯೇಕರಮಗಳನುು 

ಅನುಷ್ಲಾನಗ್ಗ ಳಿಸಲು ಸ ಕತ ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ ನಿೋಡುವ್ುದು.  

6) ಜಿಲ್ಲಾಮಟಟದ ಹಲಗ  ರಲಜಯಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಿಗ್ಗ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸ ಕತ ಪರಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಗಳನುು ಮತ್ುತ 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಸ ಚ್ನೆ ಮೋರೆಗ್ಗ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಅನುಷ್ಲಾನದ   ಕುರಿತ್ು ವ್ರದ್ವ 

ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತ್ುತ ಸಭೆಗಳಿಗ್ಗ ಹಲಜರಲಗುವ್ುದು. (ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳ ಸಭೆಗಳು ಸ್ಥೋರಿ) 

7)   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಅಧಿೋನದಲ್ವಾರುವ್ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಮತ್ುತ ಸಸ್ಲಯಗಲರಗಳ ಹಲಗ  

ರಲಜಯವ್ಲಯಕೆಕ ಸ್ಥೋರಿರುವ್ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಮತ್ುತ ಸಸ್ಲಯಗಲರಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ನಡೆಸುವ್ುದು ಮತ್ುತ 

ಇಲ್ಲಖ್ಲ ಕಲಯೇಕರಮಗಳು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವ್ಂತ ಭೆೋಟಿ ಹಲಗ  ಮಲಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವ್ುದು. 



8)  ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು ನಿಯಂತ್ರಣಲಧಿಕಲರ ಹ ಂದ್ವದುಾ, ಆರ್ಥೇಕ ವ್ಯವ್ಹಲರಗಳಿಗ್ಗ 

ತಲಲ ಾಕಲಮಟಟದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಸ್ಲದ್ವಲ್ಲಿರು ಬಿಲುಾ, ಜಿ.ಐ. ಬಿಲುಾಗಳಿಗ್ಗ 

ನಿಗದ್ವರ್ಲದ ಅನುದಲನಗಳಿಗ್ಗ ಮೋಲುರುಜು ಮಲಡುವ್ ಅಧಿಕಲರ ಹ ಂದ್ವರ್. ಇದರ ಸಂಗಡ ಅಧಿೋನ 

ಸ್ಬಬಂದ್ವಗಳ ಪರವಲಸದ ಬಿಲುಾಗಳನುು ಸಹಿತ್ ಮೋಲುರುಜು ಮಲಡುವ್ ಅಧಿಕಲರ ಹ ಂದ್ವರ್. 

9) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲರ್ಲೇಲಯಕೆಕ ಬಿಡುಗಡೆಗ್ಗ ಳಿಸ್ರುವ್ ಅನುದಲನಕೆಕ  ಖ್ಚಿೇನ ಪಟಿಟಗಳನುು  

ತಲಲ ಾಕಲಮಟಟದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಂದ ಕೆ ರೋಢೋಕರಿಸ್ 62(ಬಿ) ನಮ ನೆಯಲ್ವಾ ನಿಧಿ-1,2,3 ಕೆಕ 

ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತ್ುತ ಇಲ್ಲಖ್ಲ ಮುಖ್ಯಸೆರಿಗ್ಗ ಸಹಿತ್ ರಲಜಯವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಲನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ರದ್ವ 

ಕಳುಹಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುತ ಇಲ್ಲಖೆಯ ರಲಜಯವ್ಲಯ ನಿಧಿಗಳ ಆದಲಯಗಳನುು ಇಲ್ಲಖ್ಲ ಮುಖ್ಯಸೆರಿಗ್ಗ 

ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲರ್ಲೇಲಯಕೆಕ ವ್ರದ್ವ ಮಲಡುವ್ುದು. 

10) ನಿರ್ೋೇಶನಲಲಯ ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ದ್ವಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, 

ರಲಜಯವ್ಲಯ, ರಲರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮತ್ುತ ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಲವ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 

ಬಿಡುಗಡೆರ್ಲದ ಅನುದಲನವ್ನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೆ ಂಡಿರುವ್ುದಕೆಕ ಪರತ್ರ ತ್ರಂಗಳು ಪರಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಗಳನುು 

ಕಳುಹಿಸುವ್ುದು. 

11) ಅಧಿೋನ ಕಲರ್ಲೇಲಯಗಳ ವಲಯಪಿತಯಲ್ವಾ ಬರುವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಮತ್ುತ ರಲಜಯವ್ಲಯದ 

ಸ್ಬಬಂದ್ವಗಳ ಶಸುತ ನಿವ್ೇಹಣೆ ರ್ಲಲನೆ ಮಲಡುವ್ುದು. 

12) ಮುಖ್ಯ ಕಲಯೇನಿವಲೇಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು, ಜಿ.ಪಂ,   ಬೆಳಗಲವಿ ಹಲಗ  ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶನಲಲಯದ್ವಂದ ಕಲಲಕಲಲಕೆಕ ನಿೋಡುವ್ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಎಲಾ ಕಲಯೇಗಳನುು ಹಲಗ  ಮಲಹಿತ್ರಗಳನುು  

ವ್ರದ್ವಯ ರ ಪದಲ್ವಾ ನಿೋಡುವ್ುದು (ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿಗಳ ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು ಸ್ಥೋರಿ) 

13) ಜಿಲ್ಲಾಯ ಪರಗತ್ರಪರ ರೆೈತ್ರ ಮತ್ುತ ಗರ್ಯವ್ಯಕ್ರತಗಳಿಗ್ಗ ಕಲಲಕಲಲಕೆಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

ಸ ಕತ ಮಲಹಿತ್ರಗಳನುು ಪರವಲಸದ ವೋಳೆಯಲ್ಲಾಗಲ್ವ ಅಥವಲ ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ಲಾಗಲ್ವ ಹಲಗ  ಅವ್ರ 

ತಲಕುಗಳಿಗ್ಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ರೆೈತ್ರ ಸಮಸ್ಥಯಗಳಿಗ್ಗ ಸಾಂದ್ವಸುವ್ುದು. 

14) ಜಿಲ್ಲಾಗ್ಗ ಅನುಕ ಲವಲಗುವ್ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಪರಲಮಶೇಸ್, ಅಧಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಲನದ 

ತಲಂತ್ರರಕತ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈತ್ರಲ್ವಾ ಜಲಗೃತ್ರ ಮ ಡಿಸಲು ಕಲಯೇಕರಮಗಳನುು ರ ಪಿಸುವ್ುದು ಹಲಗ  

ಹಮಿಮಕೆ ಳುುವ್ುದು. 

15) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಹಲವಿದಲಯಲಯದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ವಿಭಲಗದ ವಿಜ್ಞಲನಿಗಳ ಸಂಗಡ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಯ 

ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಉಪಯುಕತವಲಗುವ್  ಋತ್ುಮಲನಕೆಕ ತ್ಕಕಂತ ಅನುಕ ಲವಲಗುವ್ ಇಲ್ಲಖೆಯ ತಲಂತ್ರರಕ 

ಮಲಹಿತ್ರಗಳನುು ಕಲ್ಲಹಲಕ್ರ, ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಕಲಲಮಿತ್ರಯಳಗಲಗಿ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಲಗ  ಪ ೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ 

ಮಲಹಿತ್ರಗಳನುು ರ್ೈನಂದ್ವನ ಪತ್ರರಕೆಗಳ ಮ ಲಕ ಪರಚಲರ ಕೆೈಕೆ ಳುುವ್ುದು. 

 

4(ಬಿ)(II): ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಲರ ಮತ್ುತ ಕತ್ೇವ್ಯಗಳು. 

 

1. ಸ್ಥೋವ್ಕರು ಕಲರ್ಲೇಲಯವ್ನುು ಶುಚಿಗ್ಗ ಳಿಸುವ್ುದು, ಟರ್ಲಲು ಮತ್ುತ ಪತ್ರಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, 

ಅಂಚ ಕಚೋರಿಗ್ಗ ಹ ೋಗಿ ಬರುವ್ುದು, ಕಡತ್ ಮತ್ುತ ಟರ್ಲಲುಗಳನುು ತಲಂತ್ರರಕ 

ವಿಭಲಗ, ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಲಗ ಮತ್ುತ ಲ್ಲಕಕಶಲಖೆಗ್ಗ ಕೆ ಡುವ್ುದು, ಬಿಲುಾಗಳ 



ನಗದ್ವೋಕರರ್ಕೆಕ ಖ್ಜಲನೆಗ್ಗ ಹ ೋಗಿ ಬರುವ್ುದು ಹಲಗ  ಬ್ಲಯಂಕುಗಳ ಹರ್ಕಲಸ್ನ 

ವ್ಯವ್ಹಲರಗಳಿಗ್ಗ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ ಹ ೋಗಿ ಬರುವ್ುದು ಇತಲಯದ್ವ. 

2. ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

1) ಕಡತ್ಗಳ ವಿಷಯ ವ್ಹಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಪತ್ರಗಳನುು ಸ್ಿೋಕರಿಸುವ್ುದನುು 

ಒಳಅಂಚಯಲ್ವಾ ನಮ ದ್ವಸುವ್ುದು ಹಲಗ  ಹ ರ ಅಂಚ ದಲಖ್ಲ್ಲತ್ರಗಳಲ್ವಾ 

ನಮ ದ್ವಸ್ ವಿಲ್ಲೋವಲರಿ ಮಲಡುವ್ುದು. ಸ್ಲಾಂಪ್ ವ್ಹಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಸ್ಲಂದಭಿೇಕ 

ರರ್ಜ ಪುಸತಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಹಲಗ  ಸ್ಥಟೋಷನರಿ ವ್ಹಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ.  

2)  ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಲಗಕೆಕ ಹ ಂದ್ವಕೆ ಂಡು ಕಡತ್ಗಳ ರಚ್ನೆ ಮಲಡುವ್ುದು, ವಿಷಯ 

ವ್ಹಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚ್ಲನವ್ಲನ  ಮತ್ುತ ಕಡತ್ಗಳನುು ಕಲರ್ಲಡುವಿಕೆ, 

ಜಿಲ್ಲಾಮಟಟ ದ್ವಂದ ತಲಲ ಾಕಲಮಟಟದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಸ್ಬಬಂದ್ವ ವ್ಗೇದವ್ರ 

ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು ಹಲಗ  ಆದಲಯ ಮತ್ುತ ಖ್ಚಿೇನ ತ್ಃಖೆತಗಳನುು 

ತ್ರ್ಲರಿಸುವ್ುದು (ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರ ವಿಭಲಗದಲ್ವಾ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಲಡುವ್ುದು) ಇತಲಯದ್ವ. 

3. ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಸ್ಬಬಂದ್ವ ವ್ಗೇದವ್ರ ಸಂಬಳದ ಬಿಲುಾ ತ್ರ್ಲರಿಸುವ್ುದು, ನಗದು 

ಪುಸ್ತ್ಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ರಲಜಯವ್ಲಯ ಹಲಗ  ಕೆೋಂದರವ್ಲಯ 

ನಿಧಿಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮತ್ುತ ಮರುಹಂಚಿಕೆ. ಸ್ಲದ್ವಲ್ಲಿರು ಬಿಲುಾಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ 

ಮೋಲುರುಜುವಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಲರ ಮತ್ುತ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ವಾಯ 

ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಲ್ಲಕಕಶಲಖೆಯನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು ಹಲಗ  ವಲರ್ಷೇಕ ಸ್ಲಲ್ವನ 

ಅಧಿಕಲರಿ/ಸ್ಬಬಂದ್ವಗಳ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಲಜಿನ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ.  

4,  ಬೆರಳಚ್ುುಗಲರರು ತಲಂತ್ರರಕ ವಿಭಲಗ, ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಲಗ ಹಲಗ  ಲ್ಲಕಕ ವಿಭಲಗದ ರ್ೈನಂದ್ವನ ಎಲಾ 

ಬೆರಳಚ್ುು ಕಲಯೇಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುತಲತರೆ. 

5. ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾಮಟಟದ ಹಲಗ  ತಲಲ ಾಕಲ ಮಟಟದ ಕಲರ್ಲೇಲಯಗಳ ರಲಜಯವ್ಲಯ 

ನಿಧಿಗಳ ಲ್ಲಕಕ ತ್ರ್ಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವ ಕಳುಹಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುತ 

ಜಿಲ್ಲಾಯ ಅಧಿೋನ ಕಲರ್ಲೇಲಯಗಳ ಮತ್ುತ ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಮಹಲಲ್ಲೋಖ್ರ್ಲಲರ 

ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಲ್ಲಕಕ ತ್ರ್ಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗ್ಗ 

ಅನುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವ ಕಳುಹಿಸುವ್ುದು, ವಿಷಯ ನಿವಲೇಹಕರಿಗ್ಗ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆಕ ಸ ಕತ 

ಮಲಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತ್ುತ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆಕ ತ್ರಳಿಸುವ್ 

ಅಗತ್ಯ  ಮಲಹಿತ್ರಗಳನುುಹಲಗ  ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

6. ವ್ಯವ್ಸ್ಲೆಪಕರು ಲ್ಲಕಕ ವಿಭಲಗ ಹಲಗ  ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಲಗಗಳ ಎಲಾ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ 

ಮಂಡಿಸುವ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ  ಇಲ್ಲಖ್ಲ ಮುಖ್ಯಸೆರಿಂದ ಬರುವ್ 

ಪತ್ರಗಳಿಗ್ಗ ಕ ಡಲ್ಲೋ ಕರಮವ್ಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾ 

ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ  ರಲಜಯವ್ಲಯ ನಿದ್ವsಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ುತ ಪರವಲಸದ ಬಿಲುಾಗಳ 

ಮೋಲುರುಜು ಪರಿಶೋಲನೆ, ಅವ್ಶಯಕ ಮಂಜ ರಲತ್ರಗಳನುು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆಕ 



ನಿೋಡುವ್ದು. ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಕತ ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು 

ಕಲಯೇಗತ್ಗ್ಗ ಳಿಸುವ್ದು ಇತಲಯದ್ವ.   

7. ಸಹಲಯಕ ಸ್ಲಂಖ್ಯಯಕ 

ಅಧಿಕಲರಿ 

ಅಂಕ್ರ ಸಂಖೆಯ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ನಿಯೋಜನೆ ಮೋಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲಡುತ್ರತದುಾ, ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶ, 

ತ ೋ.ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೋರ್ೇ ಮತ್ುತ ಉತಲಾದನೆ ಕುರಿತ್ು ವ್ರದ್ವ ಹಲಗ  ಕ್ರರರ್ಲ ಯೋಜನೆ 

ತ್ರ್ಲರಿಸುವ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಯ ಪರತ್ರಯಂದು ತಲಲ ಾಕ್ರನಿಂದ ಅವ್ಶಯಕ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳನುು 

ಕಲ್ಲಹಲಕುವ್ದು ಇತಲಯದ್ವ.  

8. ADH (TA-1) 1) ವಿಧಲನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೋಶನ ಸಮಯದಲ್ವಾ ಕೆೋಳಿರುವ್ ಪರಶ್ನುಗಳಿಗ್ಗ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಲ್ವಾಸುವ್ುದು. 

2) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೋರ್ೇ ಮತ್ುತ ಉತಲಾದನೆ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಲ್ವಾಸುವ್ುದು 3) 

ಜಿಲ್ಲಾಮಟಟದಲ್ವಾ ರೆೈತ್ ಉತಲಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಗತ್ರ ಮೋಲುಸುತವಲರಿ 4) ಸಮಗರ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ, ಕೃರ್ಷಭಲಗಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೋಲುಸುತವಲರಿ ಹಲಗ  ಕಡತ್ ಪರಿಶೋಲನೆ. 

5) ತ ೋಉನಿ ಹಲಗ  ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 6) 
Success stories & field visit   1) Athani  &   2) Bailhogal6) Success 

stories & field visit   1) Athani  &   2) Bailhogal 

9. ADH (TA-2) 1) RKVY,  ತಂಗಿನಲ್ವಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸ್ಲಯ, ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್, PPP-IHD 

ಯೋಜನೆಗಳ ಮೋಲುಸುತವಲರಿ. 2) ತ ೋಉನಿ ಹಲಗ  ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ಇತ್ರೆ 

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 3) Success stories & field visit   1) Belagavi 

&   2) Chikkodi 
10. AHO (TA) 

ಶರೋ ಶವಲನಂದ 

ಮಲಳಶ್ನಟಿಟ 

ಪುಷಾಹರಲಜು ಕೆೋಂದರ, ರಲ.ತ ೋ.ಮಿ, MGNREGA ಯೋಜನೆಗಳ 

ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. 2) ತ ೋಉನಿ 

ಹಲಗ  ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 3) 

Success stories & field visit 1) Gokak & 2) Hukkeri 
11. 

AHO (TA) 

ಶರೋ ವಿನಲಯಕ 

ರ್ಲಟಿೋಲ  

1) ಗಲಜಿನಮನೆ, Vigilence, ರ್ಜೋನು ಸ್ಲಕಲಣಿಕೆ, ತ್ರಕಲರಿ ವಿಭಲಗಕೆಕ (ಬೆಳೆ 

ಪರಿಹಲರ, ಹವಲಮಲನ ವ್ರದ್ವ, WBCIS) ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಾ ಶಲಖೆಗಳ 

ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. 2) RKVY, 

SMAM, ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. 3) ತ ೋಉನಿ ಹಲಗ  ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಯ 

ಸ ಚಿಸುವ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.  4) Success stories & 

field visit   1) Khanapur &   2) Raibag 
12. 

TA -5 

ಶರೋ 

ವಿಜಯಕುಮಲರ 

ಉಳೆುೋಗಡಿಿ 

1. INM/ IPM   2. Farms & nurseries   3. Parks & garden    4. crop 

Auction (tender)      5. ZP & SS Horticulture farms    6. Meeting 
letters & proceedings (KDP, GB)  7. Suvarna Karnataka  

Udyanavan      8. Weather report       9. Meeting notice 

10. DDH TTP, senior officers TTP & Tour diary    11. Potato 
Special package, Seed Potato    12. Success stories & field visit   
1) Ramdurg  &   2) Savadatti 

13. ಸಹಲಯಕ 

ತ ೋ.ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

1) ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ವಾರುವ್ ಹಲಪ್ ಕಲಮ್ಸ  ಸಂ ಸ್ಥೆಗ್ಗ ಎಮ್ಸ.ಡಿ ರ್ಲಗಿ ಕೆಲಸ 

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 2) ರಲ.ತ ೋ.ಮಿ MGNREGA, ರ್ಜೋನು ಸ್ಲಕಲಣಿಕೆ, 



(NHM, MKT., 

ಸಂಸಕರಣೆ) 

ಉದಲಯನವ್ನ ಮತ್ುತ ತ ೋಟಗಳು ಹಲಗ  ತ್ರಕಲರಿ ವಿಭಲಗಕೆಕ (ಬೆಳೆ ಪರಿಹಲರ, 

ಹವಲಮಲನ ವ್ರದ್ವ, WBCIS) ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಾ ಶಲಖೆಗಳ ಕಡತ್ಗಳ 

ಮೋಲುಸುತವಲರಿ 3) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಲರುಕಟ್ಟಟ ಮತ್ುತ ಸಂಸಕರಣೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕಲಯೇಕರಮಗಳನುು ರ ಪಿಸಲು ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು ಇತಲಯದ್ವ. 

14. ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ 

ಸಹಲಯಕರು 

1) ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕ ಮಲಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಲರಿರ್ಲಗಿ ಕಲಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 2) PMKSY 

ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪ ರ್ೇ ಮೋಲುಸುತವಲರಿ, ಕ್ರರರ್ಲ ಯೋಜನೆ ಹಲಗ  ಪರಗತ್ರ 

ವ್ರದ್ವ ತ್ರ್ಲರಿಸುವ್ುದು, ಕಲರ್ಲೇರ್ೋಶ ಮತ್ುತ ಮಂಜ ರಲತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 3) 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು ಸ ಚಿಸುವ್ ಕಛೋರಿಯ ರ್ೈನಂದ್ವನ ಕೆಲಸ 

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು ಹಲಗ  ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಲರಿ ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ನಲ್ವಾ 

ನಡೆಯುವ್ ಸಭೆಗಳಿಗ್ಗ ಭಲಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 4) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಟದಲ್ವಾ 

ಅನುಷ್ಲಾನಗ್ಗ ಳುುವ್ ಎಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಗತ್ರಯನುು ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ನಲ್ವಾ 

ಇಂಧಿೋಕರಿಸುವ್ುದು ಹಲಗ  ಡಿಬಿಟಿ ಎಂಟಿರ, ಇಸ್ಲಯಪ್, ಹಸ್ರು, ಫುುಟ್ಸ  ಹಲಗ  

ಇತ್ರೆ ತ್ಂತಲರಂಶಗಳನುು ಇಂಧಿೋಕರಿಸುವ್ ಕುರಿತ್ು ಮೋಲುಸುತವಲರಿ ಇತಲಯದ್ವ. 

  

4(ಬಿ) III :- ನಿರ್ೇಯ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುುವ್ಂತ್ಹ ಪರಸ್ಲತವ್ನೆಗಳಲ್ವಾ ಆಲ್ವಸಬೆೋಕಲದ ಕರಮ, ಮೋಲ್ವಿಚಲರಣೆ ಚಲನಲೆಳು 

ಮತ್ುತ ಅಕೌಂಟಿಬಿಲ್ವಟಿ ಸ್ಥೋರಿದಂತ.        

1) ವಿಷಯ 

ನಿವಲೇಹಕರು, 

ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು ಮತ್ುತ 

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು. 

ತ್ಮಮ ವಿಭಲಗಕೆಕ ಬರುವ್ ಪತ್ರಗಳನುು ಸ್ಿೋಕರಿಸುವ್ದು,ಸಂಬಂಧಪಟಟ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುತ 

ಸುತ ತೋಲ್ಲಗಳ ಪರಕಲರ ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ ಟಿಪಾಣೆಯನುು ಬರೆದು ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಲಕಗಿ ಕಡತ್ವ್ನುು 

ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯನಿಯ ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ ತ್ಿರಿತ್ವಲಗಿ ತ್ಮಮ ಶಲಖ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. 

2) ಬೆರಳಚ್ುುಗಲರರು ಅನುಮೋದನೆರ್ಲದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಬೆರಳಚ್ುು ಮಲಡುವ್ದು ಮತ್ುತ ತ್ಮಮ ದ್ವನವ್ಹಿಯಲ್ವಾ 

ನೆ ೋಂದಲಯಸ್ಕೆ ಳುುವ್ದು. ಶುದಾಪರತ್ರಯನುು ವಿಷಯ ನಿವಲೇಹಕರಿಗ್ಗ ಮರಳಿಸುವ್ದು. 

3) ಅದ್ವsೀ ೋಕ್ಷಕರು ತ್ಮಮ ವಲಯಪಿತಗ್ಗ ಸಂಬಂದ್ವsಸ್ದ ಶಲಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಲೇಹಕರು ಪರ.ದ.ಸ.ರು ಅಥವಲ 

ದ್ವಿ.ದ.ಸ.ರವ್ರು ಮಂಡಿಸ್ದ ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಲರ ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ ವಿಷಯ 

ಇತ್ಯಥೇವಲಗಲು ತ್ಮಮ ಅಬಿsರ್ಲರಯರ್ ಂದ್ವಗ್ಗ ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗ್ಗ ಕಡತ್ಗಳನುು 

ಶಲಖ್ಲ ಮುಖ್ಯಸೆರ ಮ ಲಕ ಮಂಡಿಸಲು ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ದು, ಲ್ಲಕಕ ತ್ರ್ಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳನುು 

ಇತ್ಯಥೇಪಡಿಸುವ್ುದು. 

4) ವ್ಯವ್ಸ್ಲೆಪಕರು ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ವಾರುವ್ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಲಗ,ಲ್ಲಕಕ ವಿಭಲಗ, ವಿಷಯ ನಿವಲೇಹಕರು ಮತ್ುತ 

ಶಲಖ್ಲಧಿಕಲರಿ:ನೌಕರರಿಂದ ಬರುವ್ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮರುಪರಿಶೋಲನೆ ಮಲಡಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ 

ಅನುಮೋದ್ವಸ್ ಅವ್ಶಯಕ ಟಿಪಾಣೆಯಂದ್ವಗ್ಗ ಕೆೋಂದರ ಕಚೋರಿ ಸಹಲಯಕರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ದು.  

5) ಸಹಲಯಕ ಸ್ಲಂಖ್ಯಯಕ 

ಅಧಿಕಲರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಮತ್ುತ ತಲಲ ಾಕಲ ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಗತ್ರ ವ್ರದ್ವ     ಗಳನುು 

ತ್ರ್ಲರಿಸ್ ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಲ್ವಾಸುವ್ುದು.ಇಲ್ಲಖೆಯಲ್ವಾ ಬರುವ್ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ 

ವಿಸ್ತೋರ್ೇ ಮತ್ುತ ಉತಲಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳನುು ಕಲ್ಲ ಹಲಕುವ್ದು ಹಲಗ  ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳ 



ಪಟಿಟಯನುು ಯೋಜನಲವಲರು ತ್ರ್ಲರಿಸುವ್ದು. ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರ ಮ ಲಕ ಕಡತ್ವ್ನುು 

ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆಕ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. 

6) ತಲಂತ್ರರಕ 

ಸಹಲಯಕರು-I & II 

ತಲಂತ್ರರಕ ವಿಭಲಗಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕಡತ್ಗಳನುು ವಿಷಯವಲರು ವಿಂಗಡಿಸು- ವ್ದು.ಪರಗತ್ರ 

ವ್ರದ್ವಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸುವ್ದು ಮತ್ುತ ಇ-ಮೋಲ್ ಮುಖ್ಲಂತ್ರ ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ 

ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಳಿಸುವ್ದು. ಜಿ.ಪಂ. ಮತ್ುತ ಇಲ್ಲಖ್ಲ ಮುಖ್ಯಸೆರಿಂದ ಬರುವ್ ತಲಂತ್ರರಕ 

ಮಲಹಿತ್ರಗಳಿಗ್ಗ ಸ ಕತವಲಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ್ದು.ಸಹಲಯಧನದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ 

ಅನುಮೋದನೆಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. ಅನುಮೋದನೆರ್ಲದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಪರಕಲರ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಲಟನದ ಕುರಿತ್ು ಮಲಗೇ ದಶೇನದ ಮ ಲಕ ತಲಲ ಾಕಲ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ್ಗ 

ತ್ರಳುವ್ಳಿಕೆ ನಿೋಡುವ್ದು. 

7) ಸಹಲಯಕ ತ ೋ. 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(NHM,MKT., 

ಸಂಸಕರಣೆ) 

ರಲರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಡೆಸುವ್ುದು, ಅನುಮೋದನೆಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ವಿಷಯ 

ನಿವಲೇಹಕರಿಂದ ವಿಳಂಬವಲಗದಂತ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಲಕಗಿ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮಂಡುಸುವ್ುದು. ಕಚೋರಿ 

ಮುಖ್ಯಸೆರು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚ್ನೆ, ಆರ್ೋಶಗಳನುು ತ್ಿರಿತ್ಗತ್ರಯಲ್ವಾ ಜಲರಿಗ್ಗ ಳಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುತ 

ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಪರವಲಸ ಅವ್ಧಿಯಲ್ವಾ ಸಭೆಗಳಿಗ್ಗ ಹಲಜರಲಗುವ್ುದು  ಮತ್ುತಹಲಪ್ ಕಲಮ್ ಸಂಘದ 

ಕೆಲಸಗಳನುು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವ್ುದು. 

8)    ಕೆೋಂದರ ಕಚೋರಿ 

ಸಹಲಯಕರು 

ತಲಂತ್ರರಕ ವಿಭಲಗ, ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಲಗದ್ವಂದ ಬರುವ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿಯಮಲನುಸ್ಲರ 

ಪರಿಶೋಲನೆ ನಡೆಸುವ್ುದು, ಅನುಮೋದನೆಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ವಿಷಯ ನಿವಲೇಹಕರಿಂದ 

ವಿಳಂಬವಲಗದಂತ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಲಕಗಿ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ಕಚೋರಿ 

ಮುಖ್ಯಸೆರು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚ್ನೆ, ಆರ್ೋಶಗಳನುು ತ್ಿರಿತ್ ಗತ್ರಯಲ್ವಾ ಜಲರಿಗ್ಗ ಳಿಸುವ್ುದು 

ಮತ್ುತ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಪರವಲಸ ಅವ್ಧಿಯಲ್ವಾ ಸಭೆಗಳಿಗ್ಗ ಹಲಜರಲಗುವ್ುದು. 

 

4(ಬಿ)IV:- ಕೆಲಸ ಕಲಯೇಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲ್ಲದ ವಿಧಲನಗಳು, ಕಟುಟರ್ಲಡುಗಳು. 

1) ಸ್ಥೋವ್ಕರು ವ್ಹಿಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನುು ಆ ದ್ವನವೋ ಮಲಡುವ್ದು. 

2) ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

ವ್ಹಿಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನುು ಅಚ್ುುಕಟ್ಲಟಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು ಮತ್ುತ ಕಡತ್ಗಳ 

ಚ್ಲನವ್ಲನ  ವ್ಹಿಯನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು 

3) ಬೆರಳಚ್ುುಗಲರರು ಶಲಖೆಯ ಎಲಾ ಬೆರಳಚ್ುು ಕಲಯೇವ್ನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು ಹಲಗ  ಬೆರಳಚ್ುು ಮಲಡಿದ 

ಪರತ್ರಗಳ ಲ್ಲಕಕವ್ನುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು 

4) ವಿಷಯ ನಿವಲೇಹಕರು: 

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಹಂಚಿಕೆರ್ಲದಂತ್ಹ ವಿಷಯವ್ನುು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಲರ ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ 

ಕಡತ್ವ್ನುು ರಚಿಸ್,ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ವಾನ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಲರ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ 

ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. 

5) ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ತ್ಮಮ ವಲಯಪಿತಗ್ಗ ಸಂಬಂದ್ವsಸ್ದ ಶಲಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಲೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ್ 

ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿಯಮಲನುಸ್ಲರ ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಲೆಪಕರಿಗ್ಗ 

ಮಂಡಿಸುವ್ದು. 

6) ವ್ಯವ್ಸ್ಲೆಪಕರು ತ್ಮಮ ಶಲಖೆಗ್ಗ ನಿೋಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ವಾ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ ತ್ಮ್ಸಮ 

ಅಬಿsರ್ಲರಯರ್ ಂದ್ವಗ್ಗ ಕೆೋಂದರ ಕಚೋರಿ ಸಹಲಯಕರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. 

7) ಸಹಲಯಕ ಸ್ಲಂಖ್ಯಯಕ 

ಅಧಿಕಲರಿ 

ತ್ಮಮ ಶಲಖೆಗ್ಗ ನಿೋಡಿದ ವಿಷಯದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ ತ್ಮಮ ಷರಲರ್ ಂದ್ವಗ್ಗ 

ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. ನಿಯಮಲನುಸ್ಲರ ಹಲಗ  ನಿಭಂದನೆಗಳ 

ಕಲಯ್ದಾಯನಿಯ ಕಡತ್ಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ನಡೆಸುವ್ದು. 



8) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-I & 

II 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶನಲಲಯದ ಹಲಗ  ಜಿ.ಪಂ.ಕಚೋರಿಯಂದ ಬರುವ್ ಅನುಮೋದ್ವತ್ 

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಲಯೇಕರಮಗಳ ಪರಕಲರ ತಲಲ ಾಕಲ ಮಟಟದಲ್ವಾ ಕಲಯೇಗಳನುು 

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ಂತ ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ದು.ಸಂಬಂದ್ವsಸ್ದ ಕಡತ್ಗಳನುು ರಚಿಸ್ ಅನುಮೋದನೆ 

ಪಡೆಯುವ್ದು. ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಹಲಯಧನ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳನಿಯ 

ತ್ರ್ಲರಿಸ್ ಇಲ್ಲಖ್ಲ ಮುಖ್ಯಸೆರ ಅಥವಲ ಈ ಕಚೋರಿಯ ಮಂಜ ರಲತ್ರಗ್ಗ 

ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮಂಡಿಸುವ್ದು. ಮೋಲ್ಲದ್ವsಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆಕ 

ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು ಕಲಯೇಗತ್ಗ್ಗ ಳಿಸುವ್ದು.  

9) ಸಹಲಯಕ 

ತ ೋ.ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(NHM, MKT, 

ಸಂಸಕರಣೆ) 

ರಲರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಲಖೆಗ್ಗ ಸ್ಿೋಕರಿಸುವ್ ಎಲಾ ಕಡತ್ಗಳನುು ಎಲ್ಲಾ 

ದೃರ್ಷಟಕೆ ೋನದ್ವಂದ ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶಕಲಕಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ಸ ಕ್ಷಮ 

ಆಡಳಿತಲತ್ಮಕ ಕಡತ್ಗಳನುು ಹಲಗ  ಸಹಲಯಧನದ ಕಡತ್ಗಳನುು 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳೆ ಂದ್ವಗ್ಗ ಚ್ಚಿೇಸ್ ಆರ್ೋಶ ಪಡೆದುಕೆ ಳುುವ್ುದು ಹಲಗ  NHM 

ಸ್ಬಬಂದ್ವಗಳೆ ಂದ್ವಗ್ಗ ಸಮನಿಯ ಕಲಯೇವ್ನುು ಸಹ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

10) ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಶಲಖೆಗಳಿಗ್ಗ ಸ್ಿೋಕರಿಸುವ್ ಎಲಾ ಕಡತ್ಗಳನುು ಎಲ್ಲಾ ದೃರ್ಷಟಕೆ ೋನದ್ವಂದ ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶಕಲಕಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ನಲಯರ್ಲಲಯದ ಪರಕರರ್ಗಳು, ಸ ಕ್ಷಮ 

ಆಡಳಿತಲತ್ಮಕ ಕಡತ್ಗಳನುು ಹಲಗ  ಸಹಲಯಧನದ ಕಡತ್ಗಳನುು 

ಮೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳೆ ಂದ್ವಗ್ಗ ಚ್ಚಿೇಸ್ ಆರ್ೋಶ ಪಡೆದುಕೆ ಳುುವ್ುದು ಹಲಗ  

ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಎಲಾ ಸ್ಬಬಂದ್ವಗಳೆ ಂದ್ವಗ್ಗ ಸಮನಿಯ ಕಲಯೇವ್ನುು ಸಹ 

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

 

4(ಬಿ) (V): ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ  ಕತ್ೇವ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ೇಹಿಸಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ್/ 

ನಿಯಂತ್ರರ್ದಲ್ವಾಟುಟ ಕೆ ಂಡಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳು /ಸ ಚ್ನೆಗಳು/ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು/ದಲಖ್ಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುತ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು.  

1) ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆಸ್ಎಸ್ಆರ್)  

2) ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಿಯಮ (ವ್ಗಿೋೇಕರರ್ ನಿಯಂತ್ರರ್, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)         

          (ಸ್ಸ್ಎ ರ ಲ್.)  

3) ಕನಲೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫಸ್) 

4) ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಹಚ್ಬಿಓಪಿ) 

5) ವ್ೃಂದ ಮತ್ುತ ನೆೋಮಕಲತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ ಮತ್ುತ ಆರ್ ರ ಲ್. 

6) ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಬರ್ಜಟ್ಸ ಮಲಯನುವ್ಲ್) 

7) ಕನಲೇಟಕ ಖ್ಜಲನೆ ಸಂಚಿತ್ (ಕೆಎಫಸ್) 

8) ಸ್ಲದ್ವಲ್ಲಿರು ವಚ್ು ಕೆೈಪಿಡಿ (ಎಂಸ್ಇ) 

9) ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಡತ ನಿಯಮ(ಕೆಸ್ಎಸ್ ಕಂಡಕಟ ರ ಲ್) 

10) ಇಲ್ಲಖ್ಲ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಲಖೆ ಹ ರಡಿಸ್ದ ಡೆಲ್ವಗ್ಗೋಷನ್ ಆಫ ಪವ್ಸೇ. 

11) ಸಕಲೇರದ ಅಧಿಸ ಚ್ನೆಗಳು, ಸುತ ತೋಲ್ಲಗಳು ಇತಲಯದ್ವ. 

 



4(ಬಿ) (VI) ಕಡತ್  ಶೋರ್ಷೇಕೆ :- 
PÀç.¸ÀA. PÀqÀvÀzÀ ±ÁSÉ zÁR¯ÉUÀ¼À G¯ÉèÃR 
1) 

ಸ್ಬಬಂದ್ವ ವಿನಿ-1 & ವಿನಿ-II  

 

 

  

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸ್ಬಬಂದ್ವ ಮತ್ುತ ಅದ್ವsಕಲರಿಗಳ ಶಸುತ ನಡತ ಮತ್ುತ 

ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ನಲಯರ್ಲಲಯದ ಪರಕರರ್, ವಲಹನ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಸ್ಬಬಂದ್ವಗಳ 

ಸಂಬಳ ಬಿಲುಾ,ಆದಲಯ ಮತ್ುತ ಖ್ಚಿೇನ ತ್:ಖೆತಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ.ಆವ್ಕ 

ಮತ್ುತ ಜಲವ್ಕ ಪುಸತಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸ್ಲಮಗಿರ ಹಲಗ  ದ ರವಲಣಿ 

ಪುಸತಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ. 

2) 
ಲ್ಲಕಕಶಲಖೆ ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಮತ್ುತ ಕೆೋಂದರವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಲ್ಲಕಕಪತ್ರ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಸ್ಲದ್ವಲ್ಲಿರು ವಚ್ುದ ಬಿಲುಾಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್ 

ಮೋಲುರುಜುವಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸುವ್ದು,ನಗದು ಪುಸತಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ,ಪರವಲಸ ಭತ್ಯ 

ಬಿಲುಾಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ. 

3) 
ಲ್ಲಕಕ ತ್ರ್ಲಸಣೆ 

 

ರಲಜಯವ್ಲಯ ಮತ್ುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ  ಮಹಲಲ್ಲೋಖ್ರ್ಲಲಕರ ಲ್ಲಕಕ 

ತ್ರ್ಲಸಣೆ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ವಾಸುವ್ದು. 

4) 
ತಲಂತ್ರರಕ ಶಲಖೆ ತಲಂತ್ರರಕ ವಿಭಲಗಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ. 

5) 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋ. ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(NHM, MKT, ಸಂಸಕರಣೆ) 

ರಲರ್ಷರೋಯ ತ ೋ.ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಾ ಕಡತ್ ಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ 

ಮತ್ುತ ಹಲಪಕಲಮ್ ಸಂಘದ ಕೆಲಸಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವ್ುದು. 

 

4(ಬಿ) (VII):- ರ್ಲಲಸ್ಗಳನುು ಮಲಡುವಲಗ ಅಥವಲ ಅನುಷ್ಲಟನಗ್ಗ ಳಿಸುವ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ವಾ ಇರುವ್ 

ಏರ್ಲೇಡುಗಳು ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಲಗಿತ್ಿ ಮುಂತಲದ ವಿವ್ರಗಳು. 

  ಬೆೋರೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ನೌಕರರನುು ವಿಲ್ವೋನಗ್ಗ ಳಿಸುವ್ ಪರಕ್ರರಯ್ದಯಲ್ವಾ ಮತ್ುತ ನೌಕರರ ಸ್ಥೋವಲ 

ವಿಷಯಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸುವ್ ಸಂದಭೇಗಳಲ್ವಾ ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳನುು ಸ್ಿೋಕರಿಸಲ್ಲಗುತ್ತರ್. 

ಹಲಗ  ಸಚಿವ್ ಸಂಪುಟ/ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಚಿವ್ರ ಮಲಗೇದಶೇನದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಖೆಯ ನಿೋತ್ರ (ರ್ಲಲಸ್)ಗಳನುು 

ನಿಧೇರಿಸಲ್ಲಗುವ್ದು. ಅವ್ಶಯಕತಗ್ಗ ಅನುಗುರ್ವಲಗಿ ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿರ್ಲರಯಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸ್   

ಅಗತ್ಯ ನಿಧಲೇರ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುಲ್ಲಗುವ್ದು. 

 

4(ಬಿ) VIII):- ಈ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ್ ಅಥವಲ ಸಲಹಗಳನುು ಪಡೆಯುವ್  ಸಲುವಲಗಿ ಎರಡು 

ಅಥವಲ  ಅದಕ್ರಕಂತ್ ಹಚಲುಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ್ ನಿಗಮ, ಕೌನಿ್ಲ್ ,ಬೆ ೋಡರ್, ಸಮಿತ್ರ 

ಅಥವಲ ಇತ್ರೆ ಬ್ಲಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಲಗ  ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುತ ಸಮಿತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತ್ುತ 

ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವಲ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಗಳನುು  ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ  ಮುಕತ ಅವ್ಕಲಶವಿರ್ಯ್ದೋ.: 

       ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಧಿೋನ ರ್ಲವ್ುರ್ೋ ನಿಗಮ, ಕೌನಿ್ಲ್, ಬೆ ೋಡರ್, ಸಮಿತ್ರಗಳು 

ಕಲಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ರತಲಾ. 



4(ಬಿ) (IX):- ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಲವಿ ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ವಾ 

ಕಲಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ರತರುವ್ ಅಧಿಕಲರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವಲಣಿ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟಿಟ 

ಕರ.

ಸಂ 
ಹುರ್ಾ ಹಸರು ದ ರವಲಣಿ ಸಂಖೆಯ 

1) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು ಶರೋ ರವಿೋಂದರ ಬಿ. ಹಕಲಟಿ 9448999228 

2) ಕೆೋಂದರ ಕಚೋರಿ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ ಮೋಹನ ಗಲಯಕವಲಡ 0831-2407296 

3) ಸಹಲಯಕ ತ ೋ.ನಿರ್ೋೇಶಕರು (NHM, 

MKT, ಸಂಸಕರಣೆ) 

ಖ್ಲಲ್ವಹುರ್ಾ 
 

4) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-I ಶರೋಮತ್ರ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಹಿರೆೋಮಠ 0831-2407296 

5) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-II ಶರೋ ತ್ುಕಲರಲಮ ಜುಂಜುರವಲಡ 0831-2407296 

6) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-III ಶರೋ ವಿನಲಯಕ ಎಸ್. ರ್ಲಟಿೋಲ 0831-2407296 

7) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-Iಗಿ ಶರೋ ಶವಲನಂದ ಮಲಳಶ್ನಟಿಟ 0831-2407296 

8) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-ಗಿ ಶರೋ ವಿಜಯಕುಮಲರ ಉಳೆುೋಗಡಿಿ 0831-2407296 

9) ಸಹಲಯಕ ಸ್ಲಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಲರಿ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಪ ಜಲರ 0831-2407296 

10) ವ್ಯವ್ಸ್ಲೆಪಕರು ಶರೋ ಎಲ್. ಚ್ಂದರಶ್ನೋಖ್ರ 0831-2407296 

11) ಆದ್ವsೀ ೋsಕ್ಷಕರು ಶರೋ ಸುಧಿೋರ ಮುತ್ಗ್ಗೋಕರ 0831-2407296 

12) ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ ನಿೋಲಪಾ ಹವ್ಳಖೆ ೋಡ 0831-2407296 

13) ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಕು. ರಲಧಲ ಎಮಿಮ 0831-2407296 

14) - ಸದರ - ಖ್ಲಲ್ವಹುರ್ಾ - 

15) ಬೆರಳಚ್ುುಗಲರರು ಖ್ಲಲ್ವಹುರ್ಾ 0831-2407296 

16) ವಲಹನ ಚಲಲಕರು ಶರೋ ಶವ್ಶಂಕರ ಯಲಗಟಿಟ 0831-2407296 

17) ಸ್ಥೋವ್ಕರು ಖ್ಲಲ್ವಹುರ್ಾ - 

18) ಸ್ಥೋವ್ಕರು ಶರೋ ಶಂಕರ ಝಿ. ಲ್ಲಖೆ 0831-2407296 

 

4(ಬಿ) (X):- ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಲವಿ ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ವಾ 

ಕಲಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ರತರುವ್  ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರ ಮಲಚ್ೇ 2021ರ ವೋತ್ನದ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟಿಟ. 

 

ಕರ.ಸಂ ಹುರ್ಾ ಹಸರು ಮ ಲ ವೋತ್ನ 

1) ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು ಶರೋ ರವಿೋಂದರ ಬಿ. ಹಕಲಟಿ 67550-104600 

2) ಕೆೋಂದರ ಕಚೋರಿ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ ಮೋಹನ ಗಲಯಕವಲಡ 43100-83900 

3) ಸಹಲಯಕ ತ ೋ.ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(NHM, MKT, ಸಂಸಕರಣೆ) 

ಖ್ಲಲ್ವಹುರ್ಾ - 

4) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-I ಶರೋಮತ್ರ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಹಿರೆೋಮಠ 43100-83900 

5) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-II ಶರೋ ತ್ುಕಲರಲಮ ಜುಂಜುರವಲಡ 43100-83900 



6) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-III ಶರೋ ವಿನಲಯಕ ಎಸ್. ರ್ಲಟಿೋಲ 40900-78200 

7) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-Iಗಿ ಶರೋ ಶವಲನಂದ ಮಲಳಶ್ನಟಿಟ 40900-78200 

8) ತಲಂತ್ರರಕ ಸಹಲಯಕರು-ಗಿ ಶರೋ ವಿಜಯಕುಮಲರ ಉಳೆುೋಗಡಿಿ 40900-78200 

9) ಸಹಲಯಕ ಸ್ಲಂಖ್ಯಯಕ ಅದ್ವsಕಲರಿ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಪ ಜಲರ 37900-70850 

10) ವ್ಯವ್ಸ್ಲೆಪಕರು ಶರೋ ಎಲ್. ಚ್ಂದರಶ್ನೋಖ್ರ 40900-78200 

11) ಆದ್ವsೀ ೋsಕ್ಷಕರು ಶರೋ ಸುಧಿೋರ ಮುತ್ಗ್ಗೋಕರ 37900-70850 

12) ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಶರೋ ನಿೋಲಪಾ ಹವ್ಳಖೆ ೋಡ 27650-52650 

13) ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಕು. ರಲಧಲ ಎಮಿಮ 21400-42000 

14) - ಸದರ - ಖ್ಲಲ್ವಹುರ್ಾ  

15) ಬೆರಳಚ್ುುಗಲರರು ಖ್ಲಲ್ವಹುರ್ಾ 21400-42000 

16) ವಲಹನ ಚಲಲಕರು ಶರೋ ಶವ್ಶಂಕರ ಯಲಗಟಿಟ 21400-42000 

17) ಸ್ಥೋವ್ಕರು ಖ್ಲಲ್ವಹುರ್ಾ  

18) - ಸದರ - ಶರೋ ಶಂಕರ್ ಝಿೋ.ಲ್ಲಖೆ 17000-28950 

 

4(ಬಿ) (XI) :- ಆಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ : 

 ಅಧಿಕಲರಿ/ಸ್ಬಬಂದ್ವ ವ್ಗೇದವ್ರ ವೋತ್ನ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಭತಯಗಲಗಿ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಲದ ಅನುದಲನದ 

ವಿವ್ರ (ಲ್ಲಕಕಶೋರ್ಷೇಕೆ : 2435-101-01-26) 

ಕರ.ಸಂ ಕಲರ್ಲೇಲಯದ  ಹಸರು  ಲ್ಲಕಕಶೋರ್ಷೇಕೆ 

2020-21ನೆೋ ಸ್ಲಲ್ವನ 

ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ಪರಕಲರ 

ನಿಗದ್ವರ್ಲದ  

ಅಂದಲಜು  ಮತ್ತ 

(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ವಾ) 

ಮಲಚ್ೇ 2021ರ 

ಅಂತ್ಯದವ್ರೆಗ್ಗ  

ಬಿಡುಗಡೆರ್ಲದ  

ಮತ್ತ 

1) 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ಜಿ.ಪಂ) ಬೆಳಗಲವಿ 

2435-(ಯೋಜನೆೋತ್ರ)  

(2435-101-01-26) 

ಕಲಯೇನಿವಲೇಹಕ ಸ್ಬಬಂದ್ವ 

746.11 708.02 

 



 

4(ಬಿ) (XII):- ಸಹಲಯಧನರ್ ಂದ್ವಗ್ಗ ನಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಂಜ ರಲದ ಹರ್ 

(ಮಲಚ್ೇ 2021ರ ಪರಗತ್ರ ವ್ರದ್ವ) 

 

ಕರ.

ಸಂ  
ಯೋಜನೆಯ  ಹಸರು 

ಆರ್ಥೇಕ 

ವಲರ್ಷೇಕ 

ಗುರಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ಲಧನೆ 

I ಕೆೋಂದರವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 
   

1 S-03 ರಲರ್ಷರೋಯ ಎಣೆುಕಲಳು ಮತ್ುತ ಎಣೆು ತಲಳೆ ಅಬಿರ್ಲನ ಯೋಜನೆ  49.33 42.79 40.52 

2 S-04 ಪರಧಲನ ಮಂತ್ರರ ಕೃರ್ಷ ಸ್ಂಚಲಯ ಯೋಜನೆ (ಹನಿ ನಿೋರಲವ್ರಿ) 1740.00 1073.52 1073.48 

3 S-05 ಉತಲಾದನಲ ಸುಧಲರಣಲ ಕಲಯೇ ಯೋಜನೆಗ್ಗ ತಂಗಿನಲ್ವಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸ್ಲಯ. 1.05 1.05 1.05 

4 S-12 ರಲರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್                                                                          943.23 897.65 897.65 

5 S-17 ರಲರ್ಷರೋಯ ಕೃರ್ಷ ವಿಕಲಸ ಯೋಜನೆ  524.15 512.10 445.98 

6 S-13 ರಲರ್ಷರೋಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್                                                                                       0.00 0.00 0.00 

7  SMAM ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ವಾ ರ್ಲಂತ್ರರಕರರ್. 32.48 32.48 30.36 

8 ಪರಂಪರಲಗತ್ ಕೃರ್ಷ ವಿಕಲಸ ಯೋಜನೆ (PKVY) 82.50 13.25 13.25 

 
ಉಪ  ಮತ್ತ 3372.73 2572.83 2502.29 

II ರಲಜಯವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 
   

1 S-01ನಿರ್ೋೇಶನ ಮತ್ುತ ಆಡಳಿತ್ 88.80 85.50 85.49 

2 
S-02 ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಲತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ುತ ಬುಡಕಟುಟ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಲಯ್ದಾ 

2013 ರಡಿ ಬಳಕೆರ್ಲಗರ್ ಇರುವ್ ಮತ್ತ 
5.00 5.00 5.00 

3 S-10 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಲರಿಕಲ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಾ 945.75 501.71 500.55 

4 S-09 ಕೃರ್ಷ ಕ್ಷೆೋತ್ರ ಮತ್ುತ ಸಸಯವಲಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ ಮತ್ುತ ನಿವ್ೇಹಣೆ  10.00 10.00 10.00 

5 S-14 ಇಲ್ಲಖ್ಲ ಪರಯೋಗಶಲಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ 99.30 101.19 101.19 

6 S-15 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ರೋಟ ಮತ್ುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಯೋಜನೆ 23.00 23.00 22.98030 

7 S-19 ತ ಟಗಲರಿಕೆ ಉದಲಯನವ್ನಗಳು ಮತ್ುತ ತ ೋಟಗಳು   9.00 9.00 9.00 

8 S-20 ಮಧುವ್ನ ಮತ್ುತ ರ್ಜೋನು ಸ್ಲಕಲಣೆ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ 5.00 5.00 5.00 

 
ಉಪ  ಮತ್ತ 1185.86 740.40 739.20 

III ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು        

1 D-02 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿಶ್ನೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಲವ್ರಿ  60.00 60.00 59.90 

2 D-03 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು 19.99 19.99 19.99 

3 D-04 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ರಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ 20.00 20.00 20.00 

4 D-05 ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುತ ನಸೇರಿ ನಿವ್ೇಹಣೆಗಲಗಿ ಯೋಜನೆ 3.000 3.000 3.000 

5 D-06 ಪರಚಲರ ಮತ್ುತ ಸ್ಲಹಿತ್ಯ 3.00 3.00 3.0000 

6 D-08 ರ್ಜೋನು ಸ್ಲಕಲಣಿಕೆ 3.000 3.000 3.000 

7 D-10 ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ತ್ರಬೆೋತ್ರ                                                  1.00 1.00 1.0000 

 ಉಪ  ಮತ್ತ 109.99 109.99 109.89 

 Grand Total 4668.57 3423.22 3351.38 



4(ಬಿ)(XIII):- ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅಥರೆೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರಲದ ಅಥವಲ ಪರವಲನಗಿ ನಿೋಡಲ್ಲದ 

ಮತ್ುತ ಕಡಿಮ ದರದ ಲ್ವಾ ಸವ್ಲತ್ುತಗಳನುು ಪಡೆಯಲ್ಲದ ರೆಸ್ಪಿಯಂಟ್ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು. 

       ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನುು ತಲಲ ಾಕಲ ಮಟಟದ ಕಚೋರಿಗಳಲ್ವಾ ನಿವ್ೇಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ತರ್. 
 

4(ಬಿ)(XIV):- ಕುಗಿೆಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಕಲರನಿಕ್ ಮಲದರಿಯಲ್ವಾ ಲಭಯವಿರುವ್ ಮಲಹಿತ್ರಯ ವಿವ್ರ,       

ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಲ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.: 

       ಅನುಷ್ಲಾನಗ್ಗ ಳಿಸುತ್ರತರುವ್ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಗಳು, 

       ತಲಲ ಾಕು ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಂದ ಬಂದ್ವರುವ್ ಫಲ್ಲನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಟಗಳು ಹಲಗ  ಇತ್ರೆ ವ್ರದ್ವಗಳು 
      

4(ಬಿ)(XV):- ಮಲಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಲಭಯವಿರುವ್ ಅವ್ಕಲಶಗಳ ವಿವ್ರಗಳು  

 ಗರಂಥಲಲಯ ಅಥವಲ ಓದುವ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗ್ಗ ಂಡು, ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕರ  

ಉಪಯೋಗಕಲಕಗಿ ತರೆದ್ವದಲಾರೆ.: 

      ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ವಾ ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕರಿಗ್ಗಂದು  ಪರತಯೋಕ ಸಂದಶೇನದ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಮಲಡಲ್ಲಗಿರ್. 

ಕಲರ್ಲೇಲಯಕೆಕ ಬರುವ್ ರ್ೈನಂದ್ವನ ದ್ವನಪತ್ರರಕೆ ಹಲಗ  ನಿರ್ೋೇಶನಲಲಯದ್ವಂದ ನಿಯತ್ಕಲಲ್ವಕಗಳ  

ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ುತ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಲಹಿತ್ರ ಕೆೋಂದರದಲ್ವಾ ಪರಕಟವಲಗುವ್ ಕ್ರರುಹ ತ್ರತಗ್ಗ ಪುಸತಕಗಳು  

ಲಭಯವಿದುಾ, ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ವಾ ಪರಮುಖ್ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಹಗ  ಅಲಂಕಲರಿಕ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ  

ಇರುವ್ ಪುಸತಕಗಳನುು ಪರಲಮಶ್ನೇಗಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಘಂಟ್ಟಯಂದ ಸ್ಲಯಂಕಲಲ 5-30 ರ ವ್ರೆಗ್ಗ  

ಲಭಯವಿರುತ್ತವ. 

      

4(ಬಿ)(XVI) ಸ್ಲವ್ೇಜನಿಕ ಮಲಹಿತ್ರ ಅದ್ವsಕಲರಿಯ ಹಸರು,ಪದನಲಮ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ವಿವ್ರಗಳು. 

ಶರೋ ರವಿೋಂದರ  ಬಿ . ಹಕಲಟಿ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ), 

ಬೆಳಗಲವಿ. 

ದ ರವಲಣಿ:0831-2407296. 

(ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 5(1) ಪರಕಲರ ಮಲಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಲರಿ). 

 

ಶರೋ ಮೋಹನ  ಗಲಯಕವಲಡ 

ಕೆೋಂದರ  ಕಚೋರಿ ಸಹಲಯಕರು, 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಲರ್ಲೇಲಯ , 

(ಜಿ.ಪಂ),ಬೆಳಗಲವಿ. 

ದ ರವಲಣಿ:0831-2407296, 

(ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 5(2) ರ ಪರಕಲರ ಸಹಲಯಕ ಮಲಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಲರಿ). 

 

4(ಬಿ)(XVII):- ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲ್ಲದ ಇತ್ರ  ವಿಷಯಗಳು: 

ರ್ಲವ್ುದ  ಇಲಾ.---------------------------- 


