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4(ಬಿ)(I): ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಚೋರಿಯ ಕಲಯೇಗಳು ಮತುು ಕತೇವ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ 

ಇರುತುವೆ.  

    ಸಲಮಲನ್ಯ ಕಲಯೇಗಳು:  

1.  ಇಲ್ಲಖೆಯ ತಲಲ ಕಿನ್ ಕಚೋರಿರ್ಲಗಿದುು, ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮತುು ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ 

ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗ ಳಿಸುವ್ುದು. 

2. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗ ಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ರುರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ಹ ೋಬಳಿವಲರು ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಲಡಿ ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗ ಳಿಸುವ್ುದು. 

3. ಅಧಿ ೋನ್ ಕಚೋರಿಗಳು/ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿಗಳು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಅವ್ಶಯಕವಿರುವ್ ಮಲಗೇದಶೇನ್ 

ನಿೋಡುವ್ುದು. 

4. ತಲಲ ಕಲ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ ಮತುು ಪಿಗತ್ರಯ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಲಡಿ ತಲಲ ಕಿನ್ 

ಕೆ ಿೋಡಿಕೃತ ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಯನ್ುು ತರ್ಲರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಾಕೆೆ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. 

5. ತಲಲ ಕಲ ಮಟಾದ ಪಿಗತ್ರ ಪರಿಶೋಲನಲ ಸಭೆಗಳಿಗ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಪಿತ್ರನಿಧಿರ್ಲಗಿ ಭಲಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

6. ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಗಿರುವ್ ಹಲನಿಯ ಅಂದಲಜನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ 

ಪರಿಹಲರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಲಯಧನ್ಕೆೆ ಕಂದಲಯ ಇಲ್ಲಖೆಗ ಶಫಲರಸುು ಮಲಡುವ್ುದು. 

   

  ವಿಸುರಣೆ ಮತುು  ತರಬೋತ್ರ  

1. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗ ಳಿಸುತ್ರುರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು  ರೈತರಿಗ ಹಲಗ  

ಸಲವ್ೇಜನಿಕರಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

2. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸಲಯ, ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಕೆ ಯುಾ, ಸಂಸೆರಣೆ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

3. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸಲವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ ಮುಂತಲದ ಅವ್ಶಯಕ ಹ ಸ ತಂತಿಜ್ಞಲನ್ಗಳನ್ುು ರೈತರಿಗ 

ತರಬೋತ್ರ, ವಿಚಲರ ಸಂಕಿೋರ್ೇ, ಕಲರ್ಲೇಗಲರ ಮುಂತಲದವ್ುಗಳನ್ುು ಏಪೇಡಿಸುವ್ ಮ ಲಕ ಮಲಹಿತ್ರ ಒದಗಿಸುವ್ುದು. 

4. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗ ಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ರುರುವ್ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಲಹಿತ್ರಯನ್ುು ರೈತರಿಗ 

ತಲುಪುವ್ಂತ ಮಲಡುವ್ುದು. 

5. ರೈತರ ಮಕೆಳಿಗ, ರೈತರಿಗ ಹಲಗ  ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

6. ರೈತರನ್ುು ರಲಜಯ ಮತುು ಹ ರ ರಲಜಯಗಳ ಉತುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋಧನಲ ಕೆೋಂದಿಗಳಿಗ ಪಿವಲಸ  ಕೆೈಗ ಂಡು 

ರೈತರ ಜ್ಞಲನ್ ವ್ಧೇನೆಗ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದು. 

 

  

 



  ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: 

1. ತಲಲ ಕಿನ್ ವಲತಲವ್ರರ್ಕೆೆ ಸ ಕುವಲದ ತಳಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಿ ಅವ್ುಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ          

ಕೆೈಗ ಳುುವ್ುದು. 

2. ಆರ್ಲ ಪಿರ್ೋಶಗಳಿಗ ಸ ಕುವಲದ ಬಳೆಗಳನ್ುು ಮತುು ತಳಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ 

ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗ ಳುುವ್ುದು. 

3. ಹರ್ುು, ತರಕಲರಿ, ಹ ವಿನ್ ಬಳೆಗಳು,  ಸಲಂಬಲರು ಬಳೆಗಳು, ಬಳೆಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗ ಯೋಗಯವಲದ 

ಪರಿಸರವ್ನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಿ ಅಲ್ಲಾನ್ ರೈತರಿಗ ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು. 

4. ಹ ಸ ಬಳೆಗಳು, ತಳಿಗಳನ್ುು ಪರಿಚಯಸುವ್ುದು. 

 

ಸಮಗಿ  ಪ್ೋಷಕಲಂಶ ಹಲಗ  ಸಮಗಿ  ಪೋಡೆ ನಿವ್ೇಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ಅವ್ಶಯವಿರುವ್ ಪ್ೋಷಕಲಂಶಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮಲಡಲು ಬೋಕಲದ ರ್ಜೈವಿಕ    ಗ ಬಬರಗಳ 

ಮಲಹಿತ್ರಯನ್ುು  ರೈತರಿಗ ಒದಗಿಸುವ್ುದು.  

2. ಮಣ್ಣುನ್ ರಸಸಲರ ನಿವ್ೇಹಣೆಗ ಅವ್ಶಯವಲದ ಸುರ್ು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲು ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು. 

3. ಹಸಿರಲೆ ಗ ಬಬರಗಳ ಮಹತಿವ್ನ್ುು ರೈತರಿಗ ಮನ್ದಟುಾ ಮಲಡಿ ಬಳಕೆಗ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು. 

4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದಿತ್ರಯಲ್ಲಾ ರ ೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತಿರ್ ಪದಿತ್ರಗ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು. 

5. ಬ ೋಡೆ ೋೇ ಮಿಶಿರ್, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟನಲಶಕಗಳು, ಬಳಕೆಗ ಸಹಲಯಧನ್ ಒದಗಿಸುವ್ುದು.. 

ಸಲವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ 

1. ಸೆಳಿೋಯವಲಗಿ ಲಭಯವಿರುವ್ ಕೃಷಿ ತಲಯಜಯ ವ್ಸುುಗಳನ್ುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಖಚಿೇನ್ಲ್ಲಾ ಎರಹುಳು 

ಗ ಬಬರ, ಸಲವ್ಯವ್ ಗ ಬಬರ ಕೆ ಟ್ಟಾಗಗಳನ್ುು ನಿಮಿೇಸಲು ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು. 

 ಕೆ ಯಾೋತುರ ನಿವ್ೇಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಲದ ಹರ್ುು, ತರಕಲರಿ, ಸಲಂಬಲರು ಬಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳು ಮತುು ವಿವಿಧ ಬಳೆಗಳ 

ಕೆ ಯಾೋತುರ ನಿವ್ೇಹಣೆಗ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು. 

2. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಗ ತಕೆಂತ ಪ್ಲಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಲೇರ್ಕೆೆ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು. 

3.  ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಗ ಹಲಗ  ರೈತರ ಅವ್ಶಯಕತಗಹಸಿರುಮನೆ,ನೆರಳು ಪರರ್ಗಳನ್ುು ಹಲಗ  ಇನಿುೋತರ 

ಸೌಲಭಯಗಳೆ ಂದ್ವಗ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಉತಪನ್ುು ಮತುು ಉತಲಪದಕತ ಹಚಿಿಸಲು ಪ್ಿತಲುಯಸಿ ಸಹಕರಿವ್ುದು.. 

ಇತರ ಕಲಯೇಗಳು 

1. ತಲಲ ಕಿನ್  ವಿವಿಧ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು ಮತುು ಮಲನ್ಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಮತ್ರುತರ 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ವಿಶೋಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

2. ಜನ್ಸಪಂದನ್  ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಲಜರಲಗಿ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು ಹಲಗ  ಗಲಿಮ 

ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಲರಿರ್ಲಗಿ ಕಲಯೇ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು. 



3. ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಮುಂತಲದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಾ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೆೋರಗ ಕೆಲಸ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

4. ಕಲಲಕಲಲಕೆೆ ಸ ಚಿಸಲ್ಲಗುವ್ ಇನಿುತರ ಕಲಯೇ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

4(ಬಿ)(II): ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಲರ ಮತುು ಕತೇವ್ಯಗಳು. 

1 
ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

ಜಿ.ಪಂ, ಗ ೋಕಲಕ 

ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಏಜನಿು ಯೋಜನೆ, ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾವ್ಲಯದ 

ಯೋಜನೆಗಳು, ತಲಲ ಕು ಮಟಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ನಿಗದ್ವತ ಗುರಿಯಂತ ಕಲಲಮಿತ್ರಯಳಗಲಗಿ 

ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗ ಳುುವ್ಂತ ಕಿಮವ್ಹಿಸುವ್ದು, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ, ಮೆೋಲುಸುುವಲರಿ 

ಕೆೈಗ ಳುುವ್ುದು. ಮತುು ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು. 

2 
ತಲಂತ್ರಿಕ ಸಹಲಯಕರು  

ತಲಂತ್ರಿಕ ವಿಭಲಗದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವ್ುದು ತಲಲ ಕುಮಟಾದ್ವಂದ ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು 

ತರ್ಲರಿಸುವ್ದು. ಇ-ಮೆೋಲ್ ಮುಖಲಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಾದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಗಮನ್ಕೆೆ ತರುವ್ುದು. 

ಅನ್ುಮೋದ್ವತ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್/ಎಂ.ಪಕ್ ಕಲಯೇiಕಿಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಉಳಿದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ 

ಕಲಲಕಲಲಕೆೆ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ದು. ವಿವಿಧ ಸಭೆ ನ್ಡವ್ಳಿಗಳಿಗ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು, 

ಸಹಲಯಧನ್ದ ಅಜಿೇಗಳಿಗ ಮಂಜ ರಲತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. ತಲಲ ಕಿನ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಮಲಹವಲರು ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ದು ಮತುು ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತರ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು. 

3  ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಲರಿ, ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ  

• ಇವ್ರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹ ೋಬಳಿ 

ವಿಸಿುೋರ್ೇವ್ು ಇವ್ರ ವಲಯಪುಗ ಳಪಟ್ಟಾರುತುರ್. 

• ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಒಟುಾ ವಿಸಿುೋರ್ೇ, ಬಳೆಯುತ್ರುರುವ್ ಬಳೆ 

ಹಲಗ  ಅದರ ಮಲರುಕಟ್ಟಾಯ ಬಗೆ ಸಂಪ್ರ್ೇ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು. ಗಲಿಮವಲರು 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದು. ಕನಿಷಾ ಕಲಯಂ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ುು 

ಹ ಂದ್ವರುವ್ ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಾ ಇದುವ್ುದು. ಸದರಿ ಬಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಾ 

ನ್ಮ ದಲಗಿರುವ್ ಬಗೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವ್ುದು. 

• ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಲರುಕಟ್ಟಾಗಳು ಇವ್ುಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ುು ನಿಗಧಿತ ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಲಾ 

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.  

• ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಲಗ  

ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿೋನ್ದ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ರಸಿ 

ಶಫಲರಸುು ಮಲಡುವ್ುದು. 

• ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ ಮ ಲಕ ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವ್ು 

ಮ ಡಿಸುವ್ುದು. 

• ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಯ ಬಗೆ ತಕ್ಷರ್ 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವ್ರದ್ವ ಮಲಡುವ್ುದು. ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಗಳ ನಿಯಂತಿರ್ಕೆೆ ರೈತರಿಗ ಸ ಕು 



ಸಲಹ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

• ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಯನ್ುು ಪ್ಲಲ್ಲಸುವ್ುದು. 

• ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೋಕಲಗುವ್ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗ ಬಬರ 

ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿ ವ್ರಧಿ ಮಲಡುವ್ುದು. 

• ಬಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗೆ ವ್ರಧಿಯನ್ುು ತರ್ಲರಿಸುವ್ುದು, ಮುಂಜಲಗಿತ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

• ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು ಮತುು ಈ ಬಗೆ 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. 

• ಮರ್ುು ಮತುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತುು 

ಇವ್ುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

• ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವ್ಷೇವಲರು ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದು, ರಫುು ಬಳೆ ಬಗೆ 

ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು. 

• ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುು ತಲಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

• ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತುು ಹ ಸ ಸಲಹಸಗಳಿಗ ರೈತರನ್ುು 

ಉತುೋಜಿಸುವ್ುದು ಮತುು ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

ಹ ೋಬಳಿ ವಲಯಪುಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆ ರೈತರುಗಳಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು 

3 

 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹಲಗ  ಪಿ.ದ.ಸ.ರವ್ರು ಮಂಡಿಸುವ್ ಕಡತಗಳು, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಾಗಳು ಹಲಗ  ಇತರ ಲೆಕೆ 

ಪತಿ ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತಗಳು, ನ್ಗದು ಪುಸುಕಗಳು, ವೆೋತನ್ ಬಿಲುಾಗಳು ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸಿದ 

ನ್ಂತರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಲೆಕೆ ತಪ್ಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗ ಅನ್ುಸರಣಲ 

ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಕಲಯೇ ನಿವ್ೇಹಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳ ಕಡತ ನಿವ್ೇಹಣೆ. 

5 ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು 

ಕಛೋರಿಯ ಪತಿಗಳನ್ುು ಇನ್ವ್ಡೇ ಹಲಗ  ಓಟ್ವ್ಡೇ ಮಲಡುವ್ುದು. ಸ್ಥೋವಲ ಪುಸುಕಗಳ 

ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಖಜಲನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು  ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು, ಆದಲಯ ಮತುು ಖಚಿೇನ್ು ತಖೆುೆಃಗಳನ್ುು 

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

6 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು 
ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸ, ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆಯ ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ನಿಗದ್ವತ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 

ಪ್ರ್ೇಗ ಳಿಸುವ್ದು, ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು. 

 

4(ಬಿ) III :- ನಿರ್ೇಯ ತಗದುಕೆ ಳುುವ್ಂತಹ ಪಿಸಲುವ್ನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ಲಲ್ಲಸಬೋಕಲದ ಕಿಮ, ಮೆೋಲ್ಲಿಚಲರಣೆ ಚಲನ್ಲ್ಗಳ  

ಮತುು  ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಸ್ಥೋರಿದಂತ: 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ಪಿಸಲುವ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಗದುಕೆ ಳುುವ್ ಕಿಮದ ಬಗೆ ತ್ರೋಮಲೇನಿಸುವ್ುದು. ಸದರಿ ಹುರ್ುಗ ನಿೋಡಿದ 



ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಜಿ.ಪಂ, 

ಗ ೋಕಲಕ 

ಅಧಿಕಲರ ವಲಯಪುಯಳಗ ಅನ್ುಮೋದ್ವಸಿ ಮಂಜ ರಲತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. ಅಗತಯ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ಶಫಲರಸುು ಮಲಡುವ್ುದು. 

2 
ತಲಂತ್ರಿಕ 

ಸಹಲಯಕರು/ಸಹಲಯಕ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  

ತಲಂತ್ರಿಕ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಕಡತಗಳನ್ುು ವಿಷಯವಲರು ವಿಂಗಡಿಸುವ್ದು. ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವ್ದು ಮತುು ಇ-ಮೆೋಲ್ ಮುಖಲಂತರ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಳಿಸುವ್ದು. 

ಜಿ.ಪಂ. ಮತುು ಇಲ್ಲಖಲ ಮುಖಯಸೆರಿಂದ ಬರುವ್ ತಲಂತ್ರಿಕ ಮಲಹಿತ್ರಗಳಿಗ ಸ ಕುವಲಗಿ ಉತುರಿಸುವ್ದು. 

ಸಹಲಯಧನ್ದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅನ್ುಮೋದನೆಗ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. ಅನ್ುಮೋದನೆರ್ಲದ 

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್/ ಎಂ.ಪಕ್. ಕಲಯೇಕಿಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ದ ಕುರಿತು ಮಲಗೇದಶೇನ್ದ 

ಮ ಲಕ ಹ ೋಬಳಿ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ಮಲಹಿತ್ರಯನ್ುು ನಿೋಡುವ್ುದು. 

3 

 ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಲರಿ, ರೈತ ಸಂಪಕೇ 

ಕೆೋಂದಿ  

• ಇವ್ರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋರ್ೇವ್ು 

ಇವ್ರ ವಲಯಪುಗ ಳಪಟ್ಟಾರುತುರ್. 

• ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಒಟುಾ ವಿಸಿುೋರ್ೇ, ಬಳೆಯುತ್ರುರುವ್ ಬಳೆ ಹಲಗ  ಅದರ 

ಮಲರುಕಟ್ಟಾಯ ಬಗೆ ಸಂಪ್ರ್ೇ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು. ಗಲಿಮವಲರು ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಾ 

ಇಡುವ್ುದು. ಕನಿಷಾ ಕಲಯಂ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ುು ಹ ಂದ್ವರುವ್ ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಾ ಇದುವ್ುದು. 

ಸದರಿ ಬಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದಲಗಿರುವ್ ಬಗೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವ್ುದು. 

• ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಲರುಕಟ್ಟಾಗಳು ಇವ್ುಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ುು ನಿಗಧಿತ ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಲಾ 

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.  

• ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಲಗ  ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ 

ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿೋನ್ದ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಶಫಲರಸುು ಮಲಡುವ್ುದು. 

• ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ ಮ ಲಕ ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವ್ು ಮ ಡಿಸುವ್ುದು. 

• ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಯ ಬಗೆ ತಕ್ಷರ್ 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವ್ರದ್ವ ಮಲಡುವ್ುದು. ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಗಳ ನಿಯಂತಿರ್ಕೆೆ ರೈತರಿಗ ಸ ಕು ಸಲಹ 

ನಿೋಡುವ್ುದು. 

• ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಯನ್ುು ಪ್ಲಲ್ಲಸುವ್ುದು. 

• ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೋಕಲಗುವ್ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗ ಬಬರ ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು 

ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿ ವ್ರಧಿ ಮಲಡುವ್ುದು. 

• ಬಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗೆ ವ್ರಧಿಯನ್ುು ತರ್ಲರಿಸುವ್ುದು, ಮುಂಜಲಗಿತ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

• ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು ಮತುು ಈ ಬಗೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವ್ರದ್ವ 

ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. 

• ಮರ್ುು ಮತುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತುು ಇವ್ುಗಳ 

ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 



• ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವ್ಷೇವಲರು ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದು, ರಫುು ಬಳೆ ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ 

ಇಡುವ್ುದು. 

• ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುು ತಲಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

• ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತುು ಹ ಸ ಸಲಹಸಗಳಿಗ ರೈತರನ್ುು ಉತುೋಜಿಸುವ್ುದು 

ಮತುು ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

ಹ ೋಬಳಿ ವಲಯಪುಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಬಳೆಗಳ ಬಗೆ ರೈತರುಗಳಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು 

4 

 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹಲಗ  ಪಿ.ದ.ಸ.ರವ್ರು ಮಂಡಿಸುವ್ ಕಡತಗಳು, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಾಗಳು ಹಲಗ  ಇತರ ಲೆಕೆ ಪತಿ 

ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತಗಳು, ನ್ಗದು ಪುಸುಕಗಳು, ವೆೋತನ್ ಬಿಲುಾಗಳು ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನ್ಂತರ 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಲೆಕೆ ತಪ್ಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು 

ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಕಲಯೇ ನಿವ್ೇಹಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳ ಕಡತ ನಿವ್ೇಹಣೆ. 

5 ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಕಛೋರಿಯ ಪತಿಗಳನ್ುು ಇನ್ವ್ಡೇ ಹಲಗ  ಓಟ್ವ್ಡೇ ಮಲಡುವ್ುದು. ಸ್ಥೋವಲ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, 

ಖಜಲನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು  ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು, ಆದಲಯ ಮತುು ಖಚಿೇನ್ು ತಖೆುೆಃಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

 

4(ಬಿ)IV:- PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. 

1 
ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

ಜಿ.ಪಂ, ಗ ೋಕಲಕ 

ತಲಲ ಕಿನ್ಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗ ವ್ಹಿಸಿದ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ, 

ವಿಸುರಣೆ ಹಲಗ  ಆಡಳಿತ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಅಧಿ ೋನ್ ಅಧಿಕಲರಿ/ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಯಶಸಿಿರ್ಲಗಿ 

ಮತುು ಶೋಘಿವಲಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಕಿಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಇಲ್ಲಖೆಯ ತಲಲ ಕು ಉಸುುವಲರಿ 

ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

2 
ತಲಂತ್ರಿಕ 

ಸಹಲಯಕರು/ಸಹಲಯಕ 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಚೋರಿಯಂದ ಜಿ.ಪಂ ಹಲಗ  ತಲ.ಪಂ.ಕಚೋರಿಯಂದ 

ಬರುವ್ ಅನ್ುಮೋದ್ವತ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್./ಎಂ.ಪಕ್ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಹ ೋಬಳಿ 

ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ಂತ ಕಿಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  

ಕಡತಗಳನ್ುು ರಚಿಸಿ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ್ುದು. ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಹಲಯಧನ್ 

ಕಡತಗಳನ್ುು ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ಿಯ ತರ್ಲರಿಸಿ ಇಲ್ಲಖಲ ಮುಖಯಸೆರ ಅಥವಲ ಈ 

ಕಚೋರಿಯ ಮಂಜ ರಲತ್ರಗ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಕಡತಗಳನ್ುು ಮಂಡಿಸುವ್ದು. 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುು ಕಲಯೇಗತಗ ಳಿಸುವ್ದು. 

3 

 ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಲರಿ, ರೈತ ಸಂಪಕೇ 

ಕೆೋಂದಿ  

• ಇವ್ರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋರ್ೇವ್ು 

ಇವ್ರ ವಲಯಪುಗ ಳಪಟ್ಟಾರುತುರ್. 

• ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಒಟುಾ ವಿಸಿುೋರ್ೇ, ಬಳೆಯುತ್ರುರುವ್ ಬಳೆ ಹಲಗ  ಅದರ 

ಮಲರುಕಟ್ಟಾಯ ಬಗೆ ಸಂಪ್ರ್ೇ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು. ಗಲಿಮವಲರು ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಾ 



ಇಡುವ್ುದು. ಕನಿಷಾ ಕಲಯಂ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ುು ಹ ಂದ್ವರುವ್ ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಾ 

ಇದುವ್ುದು. ಸದರಿ ಬಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದಲಗಿರುವ್ ಬಗೆ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವ್ುದು. 

• ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು, ಮಲರುಕಟ್ಟಾಗಳು ಇವ್ುಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ುು ನಿಗಧಿತ ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಲಾ 

ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.  

• ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಲಗ  ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ 

ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿೋನ್ದ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಶಫಲರಸುು ಮಲಡುವ್ುದು. 

• ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ ಮ ಲಕ ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವ್ು ಮ ಡಿಸುವ್ುದು. 

• ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಯ ಬಗೆ ತಕ್ಷರ್ 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವ್ರದ್ವ ಮಲಡುವ್ುದು. ಕಿೋಟ ಬಲಧೆಗಳ ನಿಯಂತಿರ್ಕೆೆ ರೈತರಿಗ ಸ ಕು ಸಲಹ 

ನಿೋಡುವ್ುದು. 

• ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಯನ್ುು ಪ್ಲಲ್ಲಸುವ್ುದು. 

• ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೋಕಲಗುವ್ ಬಿೋಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು, ಗ ಬಬರ ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು 

ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿ ವ್ರಧಿ ಮಲಡುವ್ುದು. 

• ಬಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗೆ ವ್ರಧಿಯನ್ುು ತರ್ಲರಿಸುವ್ುದು, ಮುಂಜಲಗಿತ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

• ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು ಮತುು ಈ ಬಗೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ವ್ರದ್ವ 

ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. 

• ಮರ್ುು ಮತುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತುು ಇವ್ುಗಳ 

ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

• ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವ್ಷೇವಲರು ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದು, ರಫುು ಬಳೆ ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ 

ಇಡುವ್ುದು. 

• ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುು ತಲಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆ ರೈತರಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

• ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತುು ಹ ಸ ಸಲಹಸಗಳಿಗ ರೈತರನ್ುು 

ಉತುೋಜಿಸುವ್ುದು ಮತುು ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. 

     ಹ ೋಬಳಿ ವಲಯಪುಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ಬಳೆಗಳ ಬಗೆ ರೈತರುಗಳಿಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು 

 4    

 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹಲಗ  ಪಿ.ದ.ಸ.ರವ್ರು ಮಂಡಿಸುವ್ ಕಡತಗಳು, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಾಗಳು ಹಲಗ  ಇತರ ಲೆಕೆ ಪತಿ 

ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತಗಳು, ನ್ಗದು ಪುಸುಕಗಳು, ವೆೋತನ್ ಬಿಲುಾಗಳು ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನ್ಂತರ 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಲೆಕೆ ತಪ್ಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು 

ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಕಲಯೇ ನಿವ್ೇಹಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳ ಕಡತ ನಿವ್ೇಹಣೆ. 

 5 
ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ 

ಸಹಲಯಕರು 

ಕಛೋರಿಯ ಪತಿಗಳನ್ುು ಇನ್ವ್ಡೇ ಹಲಗ  ಓಟ್ವ್ಡೇ ಮಲಡುವ್ುದು. ಸ್ಥೋವಲ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, 

ಖಜಲನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು  ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು, ಆದಲಯ ಮತುು ಖಚಿೇನ್ು ತಖೆುೆಃಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು. 

6 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು 

ಸ.ತ ೋ.ಅ ರವ್ರ ಎಲಾ ಕೆಲಸ ಕಲಯೇಗಳಲ್ಲಾ ಸಹಕಲರ ನಿೋಡುವ್ದು. ದಲಸಲುನ್ು 

ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮಲಡುವ್ುದು. ಹಲಗ  ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಲಲ್ಲಸುವ್ದು. 

ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುು ಕಲಯೇಗತಗ ಳಿಸುವ್ದು. 

 



 

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

ನಿಯಂತಿರ್ದಲ್ಲಾಟುಾಕೆ ಂಡಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳು /ಸ ಚನೆಗಳು/ಕೆೈಪಡಿಗಳು/ದಲಖಲೆಗಳು ಮತುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು. 
 

1. ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್)  

2. ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಿಯಮ (ವ್ಗಿೋೇಕರರ್ ನಿಯಂತಿರ್,ಮೆೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು) (ಸಿಸಿಎ ರ ಲು.)  

3. ಕನಲೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫಸಿ) 

4. ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಡಿ (ಹಚ್ಬಿಓಪ) 

5. ವ್ೃಂದ ಮತುು ನೆೋಮಕಲತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಸಿ ಮತುು ಆರ್ ರ ಲು. 

6. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪಡಿ (ಬರ್ಜಟ್ ಮಲಯನ್ುವ್ಲ್) 

7. ಕನಲೇಟಕ ಖಜಲನೆ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫಸಿ) 

8. ಸಲದ್ವಲ್ಲಿರು ವೆಚಿ ಕೆೈಪಡಿ (ಎಂಸಿಇ) 

9. ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನ್ಡತ ನಿಯಮ(ಕೆಸಿಎಸ್ ಕಂಡಕಾ ರ ಲು) 

10. ಕನಲೇಟಕ ಪ್ಲರದಶೇಕತ ಅಧಿನಿಯಮ- 1999 

11. ಕನಲೇಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ- 1993 

12. ಮಲಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ- 2005 

13. ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು 

14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಲವ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು 

15. ರಲಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು 

16. ರಲಜಯ ವ್ಲಯ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ  ತಲಲ ಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು 

17. ರಲಷಿರೋಯ ಗಲಿಮಿೋರ್ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಲತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ 

18. ಇಲ್ಲಖಲ ಮತುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಲಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ ಪವ್ಸೇ ಮತುು ವಿಶೋಷ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲವ್ಸ್ೇ 

19. ಸಕಲೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು, ಸುತ ುೋಲೆಗಳು ಇತಲಯದ್ವ. 

20. ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಹ ರಡಿಸಲ್ಲದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳು ಮತುು ಸುತ ುೋಲೆಗಳು 

 
 

4(ಬಿ) (VI) ಕಡತ  ಶಷಿೇಕೆ :- 
 

ಕಿಸಂ  ಕಡತದ  ಶಲಖೆ ದಲಖಲೆಗಳ ಉಲೆಾೋಖ 

1) ಸಿಬಬಂದ್ವ  ವಿನಿ1  EST 

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಿಬಬಂದ್ವ ಮತುು ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಶಸುು 

ನ್ಡತ ಮತುು ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ನಲಯರ್ಲಲಯದ ಪಿಕರರ್,  

ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಸಂಬಳ ಬಿಲುಾ, ಆದಲಯ ಮತುು ಖಚಿೇನ್ 



ತ:ಖೆುಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ.ಆವ್ಕ ಮತುು ಜಲವ್ಕ ಪುಸುಕ 

ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಲೆೋಖನ್ ಸಲಮಗಿಿ ಹಲಗ  ದ ರವಲಣ್ಣ ಪುಸುಕಗಳ 

ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ. 

2) ಲೆಕೆ ಶಲಖೆ   Accounts 

ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಮತುು ಕೆೋಂದಿವ್ಲಯ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಲೆಕೆಪತಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಸಲದ್ವಲ್ಲಿರು ವೆಚಿದ 

ಬಿಲುಾಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲುರುಜುವಿಗ ಮಂಡಿಸುವ್ದು, 

ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ,ಪಿವಲಸ ಭತಯ ಬಿಲುಾಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ 

ಇತಲಯದ್ವ. 

3) ಲೆಕೆ ತಪ್ಲಸಣೆ  Audit 
ರಲಜಯವ್ಲಯ ಮತುು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ  

ಮಹಲಲೆೋಖಪ್ಲಲಕರ ಲೆಕೆ ತಪ್ಲಸಣೆ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗ ಅನ್ುಸರಣಲ 

ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ದು. 

4) ತಾಂತಿ್ರ ಕ ಶಾಖೆ  TA ತಲಂತ್ರಿಕ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ. 

 
 

4(ಬಿ) (VII):- ಪ್ಲಲಸಿಗಳನ್ುು ಮಲಡುವಲಗ ಅಥವಲ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗ ಳಿಸುವ್  ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾಇರುವ್  

ಏಪ್ಲೇಡುಗಳು ಸಲವ್ೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಲಗಿತಿ ಮುಂತಲದ ವಿವ್ರಗಳು. 

ಅನ್ಿಯಸುವ್ುದ್ವಲಾ 
 

4(ಬಿ) (VIII):- ಈ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ಅಥವಲ ಸಲಹಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ್  ಸಲುವಲಗಿ ಎರಡು 

ಅಥವಲ ಅದಕಿೆಂತ ಹಚಲಿಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲು ,ಬ ೋಡಿು, ಸಮಿತ್ರ ಅಥವಲ  

ಇತರ ಬಲಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಾ ಹಲಗ    ಇಂತಹ ಕಮಿೋಟ್ಟ ಮತುು ಸಮಿೋತ್ರಗಳು ನ್ಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತುು 

ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುುಸಲವ್ೇಜನಿಕರು  ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ  ಅಥವಲ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುು  ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು 

ಸಲವ್ೇಜನಿಕರಿಗಮುಕು ಅವ್ಕಲಶವಿರ್ಯ್ಕೋ .: 

ಅನ್ಿಯಸುವ್ುದ್ವಲಾ 
 

ಬಿ) (IX):- ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಗ ೋಕಲಕ ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ಲಾ 

ಕಲಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ರುರುವ್  ಅಧಿಕಲರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವಲಣ್ಣ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಾ 

ಕಿಸಂ ಹುರ್ು ಹುರ್ು 
 ದ ರವಲಣ್ಣ 

ಸಂಖೆಯ 



1 
ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ  

ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ) ಗ ೋಕಲಕ 

ಶಿೋ. ಮಲ್ಲಾಕಲಜುೇನ್ .ಲ.ಜನ್ಮಟ್ಟಾ 08332-
229382 

2 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು/ತಲಂತ್ರಿಕ ಸಹಲಯಕರು 

ಶಿೋ. ಅನಿಲ.ಬಲ.ಮಲಂಗಳೆೋಕರ 08332-
229382 

3 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ.ಗ ೋಕಲಕ  

ಶಿೋ.ಭರಮಪಪ ಪು ನೆೋಗಿನ್ಹಲಳ 08332-
229382 

4 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ.ಅರಭಲವಿ 

ಶಿೋ ಸಿದಲುರ ಢ.ಯ.ಮರಗಲಲ 08332-
229382 

5 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ.ಕೌಜಲಗಿ 

ಶಿೋಮತ್ರ. ಕಲವ್ಯಶಿೋ.ದು.ಶಂಗಳಲಪ್ರ 08332-
229382 

6 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ. ಶವ್ಬಸಪ್ಲಪ.ಈ. ಹಲಲೆ ಾೋಳಿು 08332-
229382 

7 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ.ಲೆ ೋಕನಲಯಕ.ಭಿೋ.ನಲಯಕ 08332-
229382 

8 ಅಧಿಕ್ಷಕರು  ಖಲಲ್ಲ ಹುರ್ು 08332-
229382 

9 ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ. ಪಿವಿೋರ್.ಮಲ.ಭಜಂತ್ರಿ 08332-
229382 

 
 

4(ಬಿ) (X):- ಹಿರಿಯ  ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಗ ೋಕಲಕ  ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ಲಾ 

ಕಲಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಿಕಲರಿ/ ನೌಕರರ 2020-21 ನೆೋ ಸಲಲ್ಲನ್ ವೆೋತನ್ದ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಾ.  

ಕಿಸಂ ಹುರ್ು ಹುರ್ು 
 ದ ರವಲಣ್ಣ 

ಸಂಖೆಯ 

1 
ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ  

ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ) ಗ ೋಕಲಕ 

ಶಿೋ. ಮಲ್ಲಾಕಲಜುೇನ್ .ಲ.ಜನ್ಮಟ್ಟಾ 

52650-97100 

2 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು/ತಲಂತ್ರಿಕ ಸಹಲಯಕರು 

ಶಿೋ. ಅನಿಲ.ಬಲ.ಮಲಂಗಳೆೋಕರ 

43100-83900 

3 ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ಶಿೋ.ಭರಮಪಪ ಪು ನೆೋಗಿನ್ಹಲಳ 40900-



ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ.ಗ ೋಕಲಕ  78200 

4 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ.ಅರಭಲವಿ 

ಶಿೋ ಸಿದಲುರ ಢ.ಯ.ಮರಗಲಲ 40900-
78200 

5 
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ 

ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ.ಕೌಜಲಗಿ 

ಶಿೋಮತ್ರ. ಕಲವ್ಯಶಿೋ.ದು.ಶಂಗಳಲಪ್ರ 40900-
78200 

6 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ. ಶವ್ಬಸಪ್ಲಪ.ಈ. ಹಲಲೆ ಾೋಳಿು 23500-47650 

7 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ.ಲೆ ೋಕನಲಯಕ.ಭಿೋ.ನಲಯಕ 23500-47650 

8 ಅಧಿಕ್ಷಕರು  ಖಲಲ್ಲ ಹುರ್ು 20000-36300 

9 ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು ಶಿೋ. ಪಿವಿೋರ್.ಮಲ.ಭಜಂತ್ರಿ 21400-42000 

 
 

4(ಬಿ) (XI): ಆಯವ್ಯಯ ವಿತರಣೆ: ಅಧಿಕಲರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ವ ವ್ಗೇದವ್ರ ವೆೋತನ್ ಮತುು ಇತರ  ಭತಯಗಲಗಿ 

ಬಿಡುಗಡೆರ್ಲದ ಅನ್ುದಲನ್ದ ವಿವ್ರ. (ಲೆಕೆ ಶೋಷಿೇಕೆ: 2401-00-001-2-02) 

.ಕಿಸಂ ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಹಸರು ಲೆಕೆಶೋಷಿೇಕೆ ಮತು (ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ) 

1)   ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ  

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

2435-(ಯೋಜನೆೋತರ) 
 

77.38 

 
 

4(ಬಿ) (XII):- ಸಹಲಯಧನ್ರ್ ಂದ್ವಗ ನ್ಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತುು 

ಮಂಜ ರಲದ ಹರ್ .(ಮಲಚೇ-2021 ರ ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವ) 

 
    

ಕಿ.ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹಸರು 
ವಲಷಿೇಕ ಗುರಿ ಸಲಧನೆ  

ಆರ್ಥೇಕ ಭೌತ್ರಕ ಆರ್ಥೇಕ ಭೌತ್ರಕ 

I ಕೆೋಂದಿ ನೆರವಿನ್ ಯೋಜನೆಗಳು 
        



  
S-02  INM/IPM Unspent ಯೋಜನೆ          

2 

S-04 ಪಿಧಲನ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಲಯ 

ಯೋಜನೆ  

(ಹನಿ ನಿೋರಲವ್ರಿ) (2401-00-108-2-30) 

224.330 215.89 60.94 55.34 

3 

ಪರಂಪರಲಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಲಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

2401-00-102-0-30PKVY 13.24 500  13.24 500 

4 

S-12 ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷನ್  

(2401-00-119-4-06) 
37.22 38.82 37.22 38.82 

6 

S-17 ರಲಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಲಸ ಯೋಜನೆ  

2401-00-800-1-57 
8.57 23 8.57 23 

7 
ಕೃಷಿ ರ್ಲಂತ್ರಿೋಕರರ್ ಉಪಅಭಿರ್ಲನ್ 

(SMAM) 2401-00-800-1-53  
0.99 4 0.99 4 

  ಉಪ  ಮತು 284.4 781.71 121 621.2 

II ರಲಜಯವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು         

7 

S-10 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಲರಿಕಲ ಅಭಿವ್ೃದ್ವು 

(2401-00-111-0-08) 3.02 
 

3.02 
 

9 

S-14 ಇಲ್ಲಖಲ ಪಿಯೋಗಶಲಲೆಗಳ 

ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ (2401-00-119-5-01) 0.06 10 0.06 10 

10 

S-15 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುು 

ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗಿ ನಿಯಂತಿರ್ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-119-5-02) 

2.09 62 2.09 62 

16 S-19 RIDF-XXI.         



  ಉಪ  ಮತು 5.17 72 5.17 72 

III ಜಿಲ್ಲಾವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು         

2 
D-02  ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ 

ನಿೋರಲವ್ರಿ (2435-00-101-0-28) 
5.37 5.31 5.37 5.31 

3 

D-03 ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಕಟಾಡಗಳು (2435-

00-101-0-32)     

9 
D-09 ರೈತರಿಗ ಸಹಲಯ (2435-00-

101-0-62)        

10 
D-10  ರೈತರಿಗ ತರಬೋತ್ರ  (2435-00-

101-0-64)    
0.10 25 0.10 25 

  

ವಿಶೋಷ ಘಟಕ  ಯೋಜನೆ (ತರಕಲರಿ ಬಿೋಜ ವಿತರಣೆ 

ಗರಿಷಾ ರ .2000/- ಗಳಲಗಿದುು ಶೋ. 90 ಪಿತ್ರ 

ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗ ಗರಿಷಾ ರ .1800/- 

        

  ಉಪ  ಮತು 5.47 30.31 5.47 30.31 

  
ಒಟುಾ ಮತು (I+II+III) 294.99 884.02 131.6 723.47 

 

4(ಬಿ)(XIII):- ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅಥರೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರಲದ ಅಥವಲ ಪರವಲನ್ಗಿ ನಿೋಡಲ್ಲದ ಮತುು                        

            ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಾ ಸವ್ಲತುುಗಳನ್ುು ಪಡೆಯಲ್ಲದ ರಸಿಪಯಂಟುಗಳ ವಿವ್ರಗಳು. 

ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಾ ನಿವ್ೇಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ರುರ್ 

4(ಬಿ)(XIV):- ಕುಗಿೆಸಲ್ಲದ ಎಲೆಕಲರನಿಕ್ ಮಲದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರುವ್ ಮಲಹಿತ್ರಯ ವಿವ್ರ, ರ್ ರಕುವಿಕೆ 

ಅಥವಲ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಟುಾಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.: 

ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗ ಂಡಿರುವ್ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಗಳು,ಸಹಲಯಧನ್  ಪಡೆದ್ವರುವ್ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಾಗಳು ಹಲಗ  

ಇತರ ವ್ರದ್ವಗಳು 

 

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

           ಅಥವಲ ಓದುವ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗ ಂಡು, ಸಲವ್ೇಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕಲೆಗಿ ತರದ್ವದಲುರ.: 
 



ಸಲವ್ೇಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಹಲಗ  ನಿರ್ೋೇಶನಲಲಯದ್ವಂದ ಬಂದಂತಹ 

ಕರಪತಿಗಳನ್ುು ಸ ಚನಲ ಫಲಕದ ಮೆೋಲೆ ಪಿದಶೇಸಲ್ಲಗಿದುು, ಇಚಿಯುಳು  ರೈತರಿಗ  ಕರಪತಿ   ಹಲಗ   

ಮುದ್ವಿತ ಹ ತ್ರುಗಗಳನ್ುು ನಿೋಡಲ್ಲಗುತ್ರುರ್. ಉಳಿದಂತ ಗಿಂಥಲಲಯ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಇರುವ್ದ್ವಲಾ.ಸಲವ್ೇಜನಿಕರ 

ಉಪಯೋಗಕೆೆ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಹಲಗ  ನಿರ್ೋೇಶನಲಲಯದ್ವಂದ ಬಂದಂತಹ ಕರಪತಿಗಳನ್ುು 

ಸ ಚನಲ ಫಲಕದ ಮೆೋಲೆ ಪಿದಶೇಸಲ್ಲಗಿದುು, ಇಚಿಯುಳು  ರೈತರಿಗ  ಕರಪತಿ   ಹಲಗ   ಮುದ್ವಿತ 

ಹ ತ್ರುಗಗಳನ್ುು ನಿೋಡಲ್ಲಗುತ್ರುರ್. ಉಳಿದಂತ ಗಿಂಥಲಲಯ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಇರುವ್ದ್ವಲಾ. 

4(ಬಿ)(XVI) ಸಲವ್ೇಜನಿಕ ಮಲಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಲರಿಯ ಹಸರು, ಪದನಲಮ ಮತುು ಇತರ ವಿವ್ರಗಳು.  
 

ಶಿೋ. ಮಲ್ಲಾಕಲಜುೇನ್ .ಲ.ಜನ್ಮಟ್ಟಾ  

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೇಶಕರು 

(ಜಿ.ಪಂ.) 

ಗ ೋಕಲಕ ತಲ//ಬಳಗಲವಿ   

ದ ರವಲಣ್ಣ- 08332-229382 

 (ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 5(1) ಪಿಕಲರ ಮಲಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಲರಿ). 

ಶಿೋ.ಅನಿೋಲ ಬಲ ಮಂಗಳೆೋಕರ 

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಗ ೋಕಲಕ ದ ರವಲಣ್ಣ 08332-229382 

. (ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 5(2)ರ ಪಿಕಲರ ಸಹಲಯಕ ಮಲಹಿತ್ರ 

ಅಧಿಕಲರಿ). 

 
 

(ಬಿ)(XVII):- ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲ್ಲದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು: ರ್ಲವ್ುದ  ಇಲಾ. 

                                                ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೇಶಕರು 

                                                    (ಜಿ.ಪಂ)ಗ ೋಕಲಕ 


