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4(ಬಿ)(I) ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು , ಜಿಲ್ಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್, ಅರಕಲಗ ಡು  ರವರ  ಕರ್ೇವಯ  ಹಾಗ  ಜವಾಬಾೆರಿಗಳು . 

1. ಕಛೋರಿ ಅಧೋನದಲಿಾ ಬರುವ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ/ಸಿಬಬಂದ್ವಯವರಿಗ್ಗ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ುು ತಾಂತರಕ ಹಾಗ  ಅಭಿವೃದ್ವೆ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿಡುವುದು. 

2.  ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಇಲ್ಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶಯಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಅಧೋನ ಅಧೋಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ನಿೋಡುವುದು. 

3.  ಕ್ಷೋರ್ರದ ಸಿಬಬಂದ್ವಯವರಿಗ್ಗ MPIC ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಸಲು ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. 

4. ಪರತ ತಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂಧಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶಿಲಿಸುವುದು. 

5. ಈ ಕಛೋರಿಯ ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಿಲುಾಗಳನುು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಲಿಾಸುವುದು ಹಾಗ  ಆಡಳಿರ್, ಲೆಕೆ ತಾಂರ್ರಕ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ಅಧೋನ ಸಿಬಬಂಧಗ್ಗ ಮಾಗೇದಶೇನ 

ನಿೋಡುವುದು 

6.  ಪರವಾಸದ ಸಮಯದಲಿಾ ಕ್ಷೋರ್ರಗಳ, ಸಸಯಗಾರಗಳ ರ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗ  ತಾಂತರಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ 

ಪಾಲಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಪರ್ರಗಳನುು ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ / ಸಿಬಬಂದ್ವಯವರ ಗಮನಕೆೆ ರ್ರುವುದು.                    

7. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಾಂತರಕ, ಆಡಳಿರ್, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲಿಸುವುದು 

8. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾಸನ ರವರು ನಿರ್ೋೇಶಿಸಿದ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು 

9. ಸಾವೇಜಿನಿಕರಿಗ್ಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿರ್ ನಿೋಡುವುದು. 



10. ವಾರ್ಷೇಕವಾಗಿ ಕೆ ಟಿಟರುವ ಅನುದಾನವನುು ನಿಗಧರ್ ವೋಳೆಗ್ಗ ಖಚುೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಖರ್ಚೇನ ರ್ಃಖ್ತು ಸಲಿಾಸುವುದು. 

11. ತಾಲ ಾಕಿನ ರಾಜಯವಲಯ MPIC  ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಗ  RKVY ಯೋಜನೆ NREGS & NHM ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಗ ಳಿಸಿ ಪರಗತ ವರದ್ವಗಳನುು ಕ ರಡಿೋಕರಿಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ 

ಸಲಿಾಸುವುದು.       

12. ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಾಕಾ ಆಂರ್ರಿಕ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ: ಎಜಿ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಸರಣಾ ವರದ್ವ ಸಲಿಾಸುವುದು. 

13. ಇಲ್ಾಖಾ ಪರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಯ MPIC ರ್ಯಾರಿಸಿ ಆರ್ಥೇಕ ಮರ್ುು ಭೌತಕ ಗುರಿಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಟನಗ್ಗ ಳಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಪರಗತ ವರದ್ವಗಳನುು ಸಲಿಾಸುವುದು 

14. ನಿಗಧರ್ ಸಮಯಕೆೆ ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದ್ವಯನುು ಸಲಿಾಸುವುದು.          

  



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

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರ: ಸಸಯಗಾರಗಳಲಿಾ ನಿಗಧಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯಂತ ಆರ್ಥೇಕ ಭೌತಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು. ಯೋಜನೆ: ಯೋಜನೆೋರ್ರಡಿ 

ಸಸಾಯಭಿವೃದ್ವೆ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವುದು ಅಧೋನ ನೌಕರರ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ಹಾಗ  ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲಿಸುವುದು. ಕ್ಷೋರ್ರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 

ದಾಖಲ್ಾತಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

2. ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು: ಕಡಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಪರ್ರಗಳನುು ಸಿಿೋಕರಿಸುವುದನುು ನಮ ದ್ವೋಕರಣ, ಕಡರ್ ಟಪಾಲುಗಳನುು ಶಾಖ್ತಯಲಿಾ ಹಂಚುವುದು, ಕಡರ್ಗಳ 

ರವಾನೆ, ಸಾಟಂಪ್ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಡಳಿರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯ ನಿವೇಹಣೆ, ಸೋವಾ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ  ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ ಕಡರ್ವನುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿಾನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದು, ನಗದು ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಾ ನಿವೇಹಣೆ 

3. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ತಾಂತರಕ ಸಹಾಯಕರು): ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ತಾಂತರಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ MPIC, RKVY, NREGS ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಗತ ವರದ್ವ 

ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ  ತಾಲ ಾಕಿನ ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ ವರದ್ವಗಳನುು ಕ ರಡಿೋಕರಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಕೆೋಂದರ 

ದಾಸಾುನು ನಿವೇಹಣೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ದಾಸಾುನು ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

 

4) ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ ಕಸಬಾ, ರ್ ಡಡಮಗ್ಗೆ, ಮಲಿಾಪಟಟಣ, ರಾಮನಾಥಪುರ, ಕೆ ಣನ ರು. 

1. ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದುೆ ಸಂಬAಧಪಟಟ ಹೆ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋಣೇವು ಇವರ ವಾಯಪಿುಗ್ಗ ಳಪಟಿಟರುರ್ುರ್ 

2. ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಟ ವಿಸಿುೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತುರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗ  ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟಟಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂಣೇ ಮಾಹಿತ ಇಡುವುದು. ಗಾರಮವಾರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ಪಟಿಟ ಇಡುವುದು. ಕನಿಷಾ ಕಾಯಂ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನುು ಹೆ ಂದ್ವರುವ ತ ೋಟಗಾರರ ಪಟಿಟ ಇದುವುದು. ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿಯಲಿಾ ನಮ ದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವುದು. 

3. ಸಂಸೆÀರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟಟಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗಧರ್ ನಮ ನೆಯಲಿಾ ನಿವೇಹಿಸುವುದು 

4. ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬAಧಸಿದAತ ಹಾಗ  ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲ್ಾಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧೋನದ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತಸಿ ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು. 

5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೆೈರ್ರಲಿಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು. 

6. ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದಲಿಾ ಬೆಳೆಗಳಲಿಾ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಕಿೋಟ ಬಾಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರ್ಕ್ಷಣ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ವರದ್ವ ಮಾಡುವುದು. ಕಿೋಟ ಬಾಧೆಗಳ ನಿಯಂರ್ರಣಕೆೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಸ ಕು ಸಲಹೆ 

ನಿೋಡುವುದು. 

7. ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಾಲಿಸುವುದು. 

8. ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದಲಿಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗ್ಗ ಬಬರ ಇತಾಯಧಗಳನುು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿ ವರಧ ಮಾಡುವುದು 



9. ಬೆಲೆ ಕುಸಿರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರಧಯನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಾಗರತ ವಹಿಸುವುದು 

10. ಫಸಲು ನಾಶದ ಸಂದಭೇದಲಿಾ ಮಾಹಿತ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ವರದ್ವ ಸಲಿಾಸುವುದು 

11. ಮಣುು ಮರ್ುು ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗರ್ಯತ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವುದು ಮರ್ುು ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು 

12. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಾರು ಪಟಿಟ ಇಡುವುದು, ರಫುು ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಇಡುವುದು. 

13. ಹೆ ಸ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು ಮರ್ುು ತಾಂತರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು. 

14. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಮರ್ುು ಹೆ ಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗ್ಗ ರೆೈರ್ರನುು ಉತುೋಜಿಸುವುದು ಮರ್ುು ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವುದು. 

15. ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪಿುಯಲಿಾ ಸಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲಿಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರುಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು 

 

5) ತಾಂತರಕ ಸಹಾಯಕರು 

1) ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಸಂಬಂದ್ವಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ತಾಂತರಕ ಕಡರ್ಗಲ ನಿವೇಹಣೆ 

2) MPIC, RKVY, NREGS ಯಜನೆಗಳ ಪರಗತ ವರದ್ವ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು 

3) ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು 

4) ತಾಲ ಾಕಿನ ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ ವರದ್ವಗಳನುು ಕ ರಡಿಕರಿಸುವುದು 

5) ಕೆೋಂದರ ದಾಸಾುನು ನಿವೇಹಣೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ದಾಸಾುನು ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು 

 

6)  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು: 

7) ಕಛೋರಿ ಅಧೋನದಲಿಾ ಬರುವ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರಿಗ್ಗ/ ಸಿಬಬಂದ್ವಯವರಿಗ್ಗ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ುು ತಾಂತರಕ ಹಾಗ  ಅಬಿವೃದ್ವೆ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿಡುವುದು 

8) ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಇಲ್ಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶಯಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ನಿೋಡುವುದು 

9) ಕ್ಷೋರ್ರದ ಸಿಬಬಂದ್ವಯವರಿಗ್ಗ MPIC ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಸಲು ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿಡುವುದು 

10) ಪರತ ತಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶಿೋಲಿಸುವುದು 

11) ಈ ಕಛೋರಿಯ ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಿಲುಾಗಳನುು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಲಿಾಸುವುದು ಹಾಗ  ಆಡಳಿರ್, ಲೆಕೆ ತಾಂತರಕ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ಅಧೋನ ಸಿಬಬಂದ್ವಗ್ಗ 

ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು 



12) ಪರವಾಸದ ಸಮಯದಲಿಾ ಕ್ಷೋರ್ರಗಳ: ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ರ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗ  ತಾಂತರಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು 

13) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು: ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಪರ್ರಗಳನುು ಅಧನ ಅಧಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬಬಂದ್ವಯವರ ಗಮನಕೆೆ ರ್ರುವುದು 

14) ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಾಂತರಕ: ಆಡಳಿರ್:ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲಿಸುವುದು 

15) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಹಾಸನ ರವರು ನಿರ್ೋೇಶಿಸಿದ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು 

16) ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು 

17) ವಾರ್ಷೇಕವಾಗಿ ಕೆ ಟಿಟರುವ ಅನುದಾನವನುು ನಿಗಧರ್ ವೋಳೆಗ್ಗ ಖಚುೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಖರ್ಚೇನ ರ್ಃಖ್ತು ಸಲಿಾಸುವುದು 

18) ತಾಲ ಾಕಿನ ರಾಜಯವಲಯ MPIC ಯೋಜನೆಗಳ ಹಾಗ  RKVY ಯೋಜನೆ NREGS & NHM ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷಾನಗ್ಗ ಳಿಸಿ ಪರಗತ ವರದ್ವಗಳನುು ಕ ರಡಿೋಕರಿಸಿ 

ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಲಿಾಸುವುದು 

19) ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ: ಇಲ್ಾಖಾ ಆಂರ್ರಿಕ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ:ಎ.ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗ್ಗ ಅನುಸರಣಾ ವರದ್ವ ಸಲಿಾಸುವುದು 

20) ನಿಗಧರ್ ಸಮಯಕೆೆ ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದ್ವಯನುು ಸಲಿಾಸುವುದು. 



 

4(ಬಿ)(III): ನಿಣೇಯ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುುವಂರ್ಹ ಪರಸಾುವನೆಗಳಲಿಾ ಪಾಲಿಸಬೆೋಕಾದ ಕರಮ  ಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮರ್ುು  ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಸೋರಿದಂತ 

 

ವಿಷಯ  ನಿವೇಹಕರು   ವಿವರ 

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ತಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪರ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ುು ಸುತ ುೋಲೆ: ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ 

ಕಡರ್ವನುು ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ ರ್ಿತರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು 

 

 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಛೋರಿ ಅಧೋನ ಕರ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು,ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ರ್ಚಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದರ ರ್ಜ ತಗ್ಗ 

ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ತಾ.ಸ) ಖಾಲಿಹುರ್ೆ  

ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ತಾಂತರಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ MPIC, RKVY, NREGS ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಗತ ವರದ್ವ 

ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು. ಹಾಗ  ತಾಲ ಾಕಿನ 

ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ ವರದ್ವಗಳನುು ಕ ರಡಿಕರಿಸುವುದು ಹಾಗು ಕೆೋಂದರ ದಾಸಾುನು ನಿವೇಹಣೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ದಾಸಾುನು 

ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ ಕಸಬಾ, ರ್ ಡಡಮಗ್ಗೆ, 

ಮಲಿಾಪಟಟಣ, ರಾಮನಾಥಪುರ, ಕೆ ಣನ ರು 

 

 ಇವರು ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿದುೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹೆ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋಣೇವು ಇವರ 

ವಾಯಪಿುಗ್ಗ ಳಪಟಿಟರುವುರ್ುರ್ 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಟ ವಿಸಿುೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತುರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗ  ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟಟಯ 

ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂಣೇ ಮಾಹಿತ ಇಡುವುದು. ಗಾರಮವಾರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟಿಟ ಇಡುವುದು, ಕನಿಷಾ ಖಾಯಂ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಂದ್ವರುವ ತ ೋಟಗಾರರ ಪಟಿಟ ಇಡುವುದು, ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಯಲಿಾ 

ನಮ ದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೋಕರಿಸುವುದು. 

 ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟಟಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗಧರ್ ನಮ ನೆಯಲಿಾ ನಿವೇಹಿಸುವುದು 

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

ಯೋಜನೆ ಅಧೋನದ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತಸಿ ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು 



 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಲ ಬಗ್ಗೆ ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೆೈರ್ರಲಿಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದಲಿಾ ಬೆಳೆಗಳಲಿಾ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಕಿೋಟ ಬಾಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರ್ಕ್ಷಣ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ 

ವರದ್ವ ಮಾಡುವುದು ಕಿೋಟ ಬಾರ್ಗಳ ನಿಯಂರ್ರಣಕೆೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು 

 ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಾಲಿಸುವುದು 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದಲಿಾ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಸಿಗಳು, ಗ್ಗ ಬಬರ ಇತಾಯದ್ವಗಳನುು ಅಂದಾಜು 

ಮಾಡಿ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳ ವರದ್ವ ಮಾಡುವುದು 

 ಬೆಲೆ ಕುಸಿರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರದ್ವಯನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಾಗರತ ವಹಿಸಿವುದು 

 ಫಸಲು ನಾಶದ ಸಂದಭೇದಲಿಾ ಮಾಹಿತ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ವರದ್ವ 

ಸಲಿಾಸುವುದು 

 ಮಣುು ಮರ್ುು ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗರ್ಯತ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವುದು ಮರ್ುು ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ 

ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು. 

 ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಾರು ಪಟಿಟ ಇಡುವುದು, ರಫುು ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು 

 ಹೆ ಸ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು ಮರ್ುು ತಾಂತರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಮರ್ುು ಹೆ ಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗ್ಗ ರೆೈರ್ರನುು ಉತುೋಜಿಸುವುದು ಮರ್ುು 

ರ್ರಬೆೋತ ನಿಡುವುದು 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪಿುಯಲಿಾ ಸಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲಿಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

ರೆೈರ್ರುಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು. 

 



ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) 

ಅರಕಲಗ ಡು 

 

 

ಪರಸಾುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಮಾೇನಿಸಿ ರ್ಮಮ ಹುರ್ೆಗ್ಗ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಕಾರಕಕೆ ೆಳಪಟುಟ 

ಅನುಮೋದ್ವಸಿ ಮಂಜ ರಾತ ನಿಡುವುದು, ಅಗರ್ಯತಗನುಸಾರವಾಗಿ ತ ೋಉನಿ(ಜಿಪಂ) ಹಾಸನ ರವರಿಗ್ಗ ಮೋಲುರುಜು, 

ಮಂಜುರಾತಗ್ಗ ಪರಸಾುವನೆ ಸಲಿಾಸುವುದು, ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಲಿಾ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗ್ಗ ಮಂಜ ರಾತಗ್ಗ ಹಾಗ  

ಎ.ಜಿ.ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಪರ್ರವಯವಹರಿಸುವುದು. 

 

 

ಬಿ(IV) ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧಪಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನಗಳು, ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು 

1. ವಿಷಯ ನಿವೇಹಕರು, ಪರ.ದ.ಸ  ವಹಿಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಾ ಕರ್ೇವಯಗಳನುು ಸಮಕೇವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು ಕಡರ್ಗಳ ಚಲನ ವಲನ ವಹಿಯನು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ನಿಯಮಗಳನಿಯ 

ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಛೋರಿ ಅಧೋನ ಕರ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು,ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ರ್ಚಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದರ ರ್ಜ ತಗ್ಗ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಂದ 

ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ತಾ.ಸ) ಖಾಲಿಹುರ್ೆ  

ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ತಾಂತರಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ MPIC, RKVY, NREGS ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಗತ ವರದ್ವ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, 

ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು. ಹಾಗ  ತಾಲ ಾಕಿನ ಹೆ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ ವರದ್ವಗಳನುು ಕ ರಡಿಕರಿಸುವುದು ಹಾಗು 

ಕೆೋಂದರ ದಾಸಾುನು ನಿವೇಹಣೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ದಾಸಾುನು ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

2. ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು, ದ್ವಿ.ದ.ಸ 

 

ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಬಳದ ಬಿಲುಾಗಳ ರ್ಯಾರಿಕೆ, ಅದಕೆೆ ಸಂಭAದ್ವಸಿದ ಕಡರ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಸಿಿೋಕೃರ್ವಾಗುವ ಪರ್ರಗಳ ಆವಕ 

ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವುದು ಮರ್ುು ಕಛೋರಿಯಂದ ಕಳುಹಿಸಬೆೋಕಾದ ಪರ್ರಗಳನುು ರವಾನೆ ಮಾಡುವುದು, ಚಲನಾವಲನಾ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ ಮರ್ುು ವಹಿಸಲ್ಾದ 

ಎಲ್ಾಾ ಕರ್ೇವಯಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 



ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, 

ಕಸಬಾ, ರ್ ಡಡಮಗ್ಗೆ, ಮಲಿಾಪಟಟಣ, 

ರಾಮನಾಥಪುರ, ಕೆ ಣನ ರು 

 ಇವರು ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದುೆ ಸಂಬAಧಪಟಟ ಹೆ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋಣೇವು ಇವರ ವಾಯಪಿುಗ್ಗ ಳಪಟಿಟರುರ್ುರ್. 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಟ ವಿಸಿುೋಣೇ, ಬೆಳೆಯುತುರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗ  ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟಟಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂಣೇ 

ಮಾಹಿತ ಇಡುವುದು. ಗಾರಮವಾರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟಿಟ ಇಡುವುದು. ಕನಿಷಾ ಕಾಯಂ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನುು ಹೆ ಂದ್ವರುವ 

ತ ೋಟಗಾರರ ಪಟಿಟ ಇಡುವುದು. ಸದರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿಯಲಿಾ ನಂಉದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವುದು. 

 ಸಂಸಕರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟಟಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗಧರ್ ನಮ ನೆಯಲಿಾ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬAಧಸಿದAತ ಹಾಗ  ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲ್ಾಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧೋನದ 

ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಲನುು ಗುರುತಸಿ ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು. 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೆೈರ್ರಲಿಾ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು. 

 ಆಯಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದಲಿಾ ಬೆಳೆಗಳಲಿಾ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುು ಕಿೋಟ ಬಾಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರ್ಕ್ಷಣ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ವರಧ ಮಾಡುವುದು. ಕಿೋಟ 

ಬಾಧೆಗಳ ನಿಯಂರ್ರಣಕೆೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಸ ಕು ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು. 

 ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಯನುು ಪಾಲಿಸುವುದು. 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ಮಟಟದಲಿಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗುವ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗ್ಗ ಬಬರ ಇತಾಯಧಗಳನುು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿ ವರಧ 

ಮಾಡುವುದು. 

 ಬೆಲೆ ಕುಸಿರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರಧಯನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಮುಂಜಾಗರತ ವಹಿಸುವುದು. 

 ಫಸಲು ನಾಶದ ಸಂದಭೇದಲಿಾ ಮಾಹಿತ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ವರದ್ವ ಸಲಿಾಸುವುದು. 

 ಮಣುು ಮರ್ುು ನಿೋರಿನ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗರ್ಯತ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವುದು ಮರ್ುು ಇವುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ 

ನಿೋಡುವುದು. 

 ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಷೇವಾರು ಪಟಿಟ ಇಡುವುದು, ರಫುು ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಇಡುವುದು. 

 ಹೆ ಸ ಕಾಯೇಕರಮಗಳು ಮರ್ುು ತಾಂತರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು. 

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆ ಸ ಆವಿಷ್ಾೆರಗಳು ಮರ್ುು ಹೆ ಸ ಸಾಹಸಗಳಿಗ್ಗ ರೆೈರ್ರನುು ಉತುೋಜಿಸುವುದು ಮರ್ುು ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವುದು. 

 ಹೆ ೋಬಳಿ ವಾಯಪಿುಯಲಿಾ ಸಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲಿಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೆೈರ್ರುಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತ 

ನಿೋಡುವುದು. 



ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಅರಕಲಗ ಡು 

 

ಸಲಿಾಸಲ್ಾದ ಕಡರ್ಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವುದು, ಅಗರ್ಯತಗ್ಗ ಅನುದಾರವಾಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) 

ಹಾಸನ ರವರಿಗ್ಗ ಹಾಗ  ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯ, ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲರ ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಪರ್ರವಯವಹರಿಸುವುದು. ಜರ ರು ಮರ್ುು ಆದಯತಗ್ಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಕರ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 



4 (ಬಿ) (V) ನೌಕರರು  ಅವರವರ  ಕರ್ೇವಯಗಳನುು  ನಿವೇಹಿಸಲು  ಉಪಯೋಗಿಸುವ , ನಿಯಂರ್ರಣದಲಿಾಟುಟ  ಕೆ ಂಡಿರುವ  ನಿಯಮಗಳು ,  

ಸ ಚನೆಗಳು , ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳು  ಮರ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು  

 

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

2) ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂರ್ರಣ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು) 

3) ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ) 

4) ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಬಿ.ಎಂ) 

5) ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ) 

6) ಸಾಧಲ್ಾಿರು ವಚಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಎಂ.ಸಿ.ಇ) 

7) ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ 

8) ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (ಕಡರ್ ರ ಲು) 

9) ಇಲ್ಾಖಾ ಮರ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಾಖ್ತ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲಿಗ್ಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ 

10) ಸಕಾೇರದ ಅಧಸ ಚನೆಗಳು, ಸ ತ ುೋಲೆಗಳು ಇತಾಯದ್ವ 

11) ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ್ವಂದ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಸುತ ುೋಲೆಗಳು ಹಾಗ  ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳು 

12) ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ರ ಲ್ು 

13) ವೈಧಯಕಿೋಯ ವಚಿದ ನಿಯಮಗಳು (ಮಡಿಕಲ್ ಅಟ್ಟಂಡೆನ್ು) 

14) ಇಲ್ಾಖಾ ನಿಗಧಪಡಿಸಿದ ದರದ ಪುಸುಕ (ಎಸ್.ಆರ್.ಬುಕ್) 

 



 

4(ಬಿ) (VI) ಕಡರ್  ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ 
 

 

  

ಕರ.ಸಂ 

 
ಕಡರ್ದ  ಶಾಖ್ತ ದಾಖಲೆಗಳ  ಉಲೆಾೋಖ 

1 ಸಿಬಬಂದ್ವ 
ಸಿಬಬಂದ್ವ ಮರ್ುು ಅಧಕಾರಿಗಳ ಶಿಸುು, ನಡತ ಮರ್ುು ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಿೋಕೃತ ಮರ್ುು 

ರವಾನೆ 

2 ಶಿಸುು ಶಾಖ್ತ ಲೆಕೆರ್ಪಾಸಣೆ ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ 
ಶಿಸುು ಕರಮಗ ಳಕಡರ್ ನಾಯಯಾಲಯ ಪರಕರಣ ಎ.ಜಿ.ಇಲ್ಾಖಾ ಆಡಿಟ್ ಗಳ ಕಡರ್ಗಳ 

ಪರಿಶಿೋಲನೆ 

3 ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ ಲೆೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ನಗದು ಪುಸುಕ, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಾಗಳು, ಲೆಕೆಪರ್ರ, ಲೆೋಖನ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಕಡರ್, ವಾಹನ ಕಡರ್ 

4 ತಾಂತರಕ ವಿಭಾಗ MPICK, RKVY, NREGS  ಪರಗತ ವರದ್ವ ಕಡರ್, ಪರ್ರವಯವಹಾರ, ಇನಿುರ್ರೆ 

 

4(ಬಿ)(VII) ಪಾಲಿಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲಿಾ ಇರುವ ಏಪಾೇಡುಗಳು  

ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿರ್ಿ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು  

ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡಲ್ಾಗುತುರ್. 

 

4(ಬಿ)(VIII) ಈ ಇಲ್ಾಖ್ತಯಂದ ರರ್ಚಸಲಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಿಂರ್ ಹೆಚಾಿಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರರ್ಚಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ ಕೌನಿುಲ್ು ಬೆ ೋರ್ಡೇ ಸಮಿತ 

ಅಥವಾ ಇರ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಟಿ ಹಾಗ  ಇಂರ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮರ್ುು ಸಮಿರ್ಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮರ್ುು ನಡವಳಿಗಳನುು ಸಾವೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ ಅಥವ ಇಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಮುಕು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೆ: 

ಈ ಕಛೋರಿಯ ಅಧೋನ ಯಾವುರ್ೋ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲ್ ಬೆ ೋರ್ಡೇ ಸಮಿತಗಳು ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುಲಾ. 



 

4(ಬಿ) (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಅರಕಲಗ ಡು ರವರ  ಅಧೋನದಲಿಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುರುವ  

ಅಧೋಕಾರಿ ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ 
 

 

 
 

ಕರ.ಸಂ ಹುರ್ೆ  ಹೆಸರು  ದ ರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ತಯ  

1 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ತಾರಾನಾಥ ಎಸ್.ಕೆ 7975250169 

2 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಶಿಕುಮಾರ ಎನ್.ಬಿ 9686304165 

3 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಪಲಾವಿ ಎಂ.ಸಿ 7676584324 

4 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ನಿತಾಯ ಎಂ.ಡಿ 8722438001 

5 ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಅಣೆುೋಗೌಡ ಎಂ.ಸಿ 9742496695 

6 ದ್ವಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ನಟರಾಜ 9535003076 

7 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ತಾಂತರಕ ಸಹಾಯಕರು)  ಖಾಲಿ ಹುರ್ೆ - 

8 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಕಸಬಾ) ರಾರ್ಜೋಶ್ ಡಿ 7019205501 

9 
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಕೆ ಣನ ರು) ಜಗನಾುಥ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ 8747018685 

10 
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ರ್ ಡಡಮಗ್ಗೆ) ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಎಂ 8618651431 

11 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ರಾಮನಾಥಪುರ) ಜಿೋವನ್ ಆರ್ 9481876142 

12 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಮಲಿಾಪಟಟಣ) ಧನಂಜಯ ಕೆ.ಹೆಚ್ 9663541807 

13 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  ಶಿರೋಮತ ನೆೋತಾರವತ ಎಸ್ 9964316665 

 



4(ಬಿ)(X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಅರಕಲಗ ಡು ರವರ ಅಧೋನದಲಿಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುರುವ ಅಧೋಕಾರಿ,  

ನೌಕರರ ಏಪಿರಲ್-2020ನೆೋ ಮಾಹೆಯ ವೋರ್ನದ ವಿವರಗಳು 

ಕರ.ಸಂ ಹುರ್ೆ  ಹೆಸರು  ದ ರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ತಯ  

1 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ತಾರಾನಾಥ ಎಸ್.ಕೆ 23500-47650 

2 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಶಿಕುಮಾರ ಎನ್.ಬಿ 23500-47650 

3 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಪಲಾವಿ ಎಂ.ಸಿ 23500-47650 

4 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ನಿತಾಯ ಎಂ.ಡಿ 23500-47650 

5 ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಅಣೆುೋಗೌಡ ಎಂ.ಸಿ 27650-52650 

6 ದ್ವಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ನಟರಾಜ 21400-42000 

7 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ತಾಂತರಕ ಸಹಾಯಕರು)  ಖಾಲಿ ಹುರ್ೆ 43100-83900 

8 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಕಸಬಾ) ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಎಂ 40900-78200 

9 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಕೆ ಣನ ರು) ಜಗನಾುಥ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ 40900-78200 

10 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ರ್ ಡಡಮಗ್ಗೆ) ಧನಂಜಯ ಕೆ.ಹೆಚ್ 40900-78200 

11 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ರಾಮನಾಥಪುರ) ಜಿೋವನ್ ಆರ್ 40900-78200 

12 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಮಲಿಾಪಟಟಣ) ರಾರ್ಜೋಶ್ ಡಿ 40900-78200 

13 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  ಶಿರೋಮತ ನೆೋತಾರವತ ಎಸ್ 52650-97100 
 



4(ಬಿ) (XI) ಆಯವಯಯ ವಿರ್ರಣೆ 

ಕರ.ಸಂ ಕಛೋರಿಯ  ಹೆಸರು  ಲೆಕೆ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ ಮರ್ು ರ .ಗಳಲಿಾ  

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಅರಕಲಗ ಡು 2435-00-101-0-26 -�ಯೋಜನೆೋರ್ರ 32.60 

 

4(ಬಿ) (XII) ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ವಗ್ಗ  ನಡೆಸುವ  ಯೋಜನೆಗಳು  ಅಂರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ  ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ  ವಿವರ ಹಾಗ  ಮಂಜುರಾದ  ಹಣ  2020-21ನೆೋ  ಸಾಲಿಗ್ಗ  

  

ಕರ.ಸಂ ಯೋಜನೆಯ  ಹೆಸರು  ಲೆಕೆ ಶಿರ್ಷೇಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ 
ಭರಿಸಲ್ಾದ  ವಚಿ 

(ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ) 

ಜಿಲ್ಾಾ  ಪಂಚಾಯತ್, ಯೋಜನೆಗಳು  

1 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ 2401-00-108-2-18 11.479 11.479 

2 ರ್ಜೋನು ಕೃರ್ಷ ಯೋಜನೆ 2851-00-107-0-33 0.249 0.249 

3 ಪರಚಾರ ಮರ್ುು ಸಾಹಿರ್ಯ 2435-00-101-0-38 0.255 0.255 

ತಾಲ ಾಕು  ಪಂಚಾಯತ್, ಯೋಜನೆಗಳು  

1 ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ಸಹಾಯ 2435-00-101-0-62 0.60 0.60 

2 ರೆೈರ್ರಿಗ್ಗ ರ್ರಬೆೋತ 2435-00-101-0-64 0.28 0.28 

3 ವಿಶೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 2225-00-101-0-64 - - 

ರಾಜಯವಲಯ  ಯೋಜನೆಗಳು  

1 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವೆ ಯೋಜನೆ 2401-00-111-0-08 10.4869 10.4869 

2 ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮರ್ುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂರ್ರಣ 2401-00-119-5-01 5.00 5.00 

3 
ಇಲ್ಾಖಾ ಪರಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ವೆ ಯೋಜನೆ, ರ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ 

ಮಾದರಿ ಸಂಗರಹಣೆ 
2401-00-11-9-5-01 - - 

4 
ತಂಗಿನಲಿಾ ಸಂಯೋಜಿರ್ ಬೆೋಸಾಯ ಮರ್ುು ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ತಂಗು ಪುನಶಿೋರ್ನ 
2401-00-108-2-51 19.999 0.0918 



5 ಮಧುವನ ಹಾಗ  ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ 2851-00-200-0-01 2.707 2.707 

6 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ 2401-00-111-0-08 - - 

7 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಯಾಂತರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ  2401-00-800-1-57 12.00 11.981 

8 SMAM ಯಾಂತರೋಕರಣ  2401-00-800-1-53 2.00 2.00 

9 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಯರ್ಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ು 2401-00-800-2-43 11.855 11.855 

10 ನಿರ್ೋೇಶನ ಮರ್ುು ಆಡಳಿರ್ (FAT) 2401-00-001-2-01 3.00 2.988 

11 ಪರಧಾನ ಮಂತರ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ (PMKSY) 2401-00-108-2-30 7.459 7.459 

12 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ (NHM) 2401-00-119-4-06 3.2534 3.2534 

13 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಂಬಾಕು ಪಯಾೇಯ ಬೆಳೆ 2401-00-800-1-57 8.00 8.00 

14 ಕೃರ್ಷ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ 2401-00-800-2-48 6.52 6.517 

 

4(ಬಿ) (XIII): ಇಲ್ಾಖ್ತಯಂದ ಅಥರೆೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲ್ಾದ ಮರ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲಿಾ  

ಸವಲರ್ುುಗಳನು ಪಡೆಯುವ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ು ಗಳ ವಿವರಗಳು 

 ಯಾವುದ  ಇರುವುದ್ವಲಾ 
 

4(ಬಿ) (XIV): ಕುಗಿೆಸಲ್ಾ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ು ಮಾದರಿಯಲಾ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಯ ವಿವರ,  

ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ. 
 

ಕೆಲವೂಂದು ಮಾಹಿತಗಳು ಗಣಕಯಂರ್ರದಲಿಾ ಲಭಯವಿರುರ್ುರ್. 

 

4(ಬಿ) (XV): ಮಾಹಿತ ಪಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಲಭಯವಿರ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ದ ರು  

ಕೆ ಠಡಿಗಳನೆ ುಳಗ್ಗ ಂಡು, ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ತರೆದ್ವದಾೆರೆ. 

 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಕಾೆಗಿ ಇಲ್ಾಖ್ತಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರಪರ್ರಗಳನುು ನಿೋಡಲ್ಾಗುತುರ್.  

 

 



 

 

 

4(ಬಿ)XVI: ಸಾವೇನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮರ್ು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳು: 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,  

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಅರಕಲಗ ಡು 

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ತಯ 08175-221491 

 

ಸಹಾಯಕ ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮರ್ುು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳು 

ಶಿರೋಮತ ನೆೋತಾರವತ ಎಸ್ 

 

ಮೋಲಮನವಿ ಪಾರಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮರ್ುು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳು: 

ಮಾನಯ ಶಿರೋ  ಯೋಗ್ಗೋಶ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ 

 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾಸನ 

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ತಯ 08172-268387 

 

4(ಬಿ)(XVII): ನಿಗಧಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು  

ಯಾವುದ  ಇಲ್ಾಾ  


