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4 (1) (ಬಿ) (II) ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತುು  ಕತೇವಯಗಳು 
 

ತ ೋಟಗಾರರು  

ಕಛೋರಿಯನ್ುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು, ಕಡತ ಮತುು ಟಪಾಲುಗಳನ್ುು ಸಕಾೇರಿಯ ಇತರೆ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮುದಾದಂ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹ ೋಗುವುದು, ಪತಿಗಳ 

ವಿತರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬರುವುದು, ಜರಾಕ್ಸ  ಮಾಡುವುದು, ಕಛೋರಿಯ ಸವಚ್ಚತಯನ್ುು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಛೋರಿಯ ಆವರಣದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೋರು 

ಹಾಕುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಕಛೋರಿಯ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು-1 

ತ ೋಟಗಾರರಿರಗೆ ಸ ಕು ಮಾಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡುವುದರೆ ಂದಿಗೆ ಕಛೋರಿಯ ಸವಚ್ಚತಯನ್ುು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಛೋರಿಯ ಆವರಣದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೋರು 

ಹಾಕಿಸುವುದು, ಪಾಜಿ ಮಾಡಿಸುವುದು,ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಕು ಮಾಗೇದಶೇನ್  ಹುರ್ದಗಳು ಯಾವುದಾದರ  ಖಾಲಿ ಇದದಲಿಿ ಅಂತಹ 

ಹ ೋಬಳಿಗಳ ಪಿಭಾರೆಯನ್ುು ವಹಿಸಿಕೆ ಟಟಲಿಿ ಪಿಭಾರೆಯನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಚ್ನಯ ಮೋರೆಗೆ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು-2 

 ಕಛೋರಿಗೆ ಮುದಾದಂ, ಅಂಚೆ ಮ ಲಕದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಟಪಾಲುಗಳನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ್ಕೆೆ ತಂದು ಕಛೋರಿಯ ಸಿವೋಕೃತ್ರ ಪುಸುಕದಲಿಿ 

ನ್ಮ ದಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಿಷಯ ನಿರ್ಾೇಹಕರುಗಳ ಪೂಣೇ ರುಜು ಪಡೆದು ವಿತರಿಸುವುದು, ಕಛೋರಿಯಂದ ಹ ರ ಹ ೋಗುವ  ಪತಿಗಳನ್ುು ರರ್ಾನ 

ಪುಸುಕದಲಿಿ ನ್ಮ ದಿಸಿ ರರ್ಾನಿಸುವುದು, ಸಾಟಂಪ್ ಲೆಕೆ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು,   

ಪಿಥಮ  ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು  

ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಸಹಾಯಧನ್ದ ಸಂಬಂಧಿತ  ನಿೋಡುವ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸುವುದು, 

ಕಛೋರಿಯಲಿಿ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ  ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೋರ್ಾ ಪುಸುಕಗಳನ್ುು ಸಮಂಜಸರ್ಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವೋತನ್ದ 

ಬಿಲುಿಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಆಯವಯಯದ ಕಡತಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ನ್ಗದು ಪುಸುಕವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಕಛೋರಿಯಲಿಿ ಅಗತಯರ್ಾಗಿ 

ಇಡಬೋಕಾದಂತಹ ವಹಿಗಳನ್ುು ತರೆದು ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ ಅನ್ವಯ ಸ ಕು ರಿೋತ್ರಯಲಿಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿತ ವಯವಸೆಯನ್ುು ಕಛೋರಿ 

ಮುಖ್ಯಸೆರ ಸ ಚ್ನಯಂತ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು  

ತಾಲ ಿಕಿನ್  ವಿವಿಧ ಹ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ ನಿೋಡುವಂತಹ ಸಹಾಯಧನ್ದ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪಾಿಯರ್ ಂದಿಗೆ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಅನ್ುಮೋದನಗೆ ಸಲಿಿಸುವುದು,ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನಯ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು Upload ಮಾಡುವುದು ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ ಮುಖೆೋನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ತುಮಕ ರು ರವರ ಅನ್ುಮೋದನಗೆ ಕಿಮ  ವಹಿಸುವುದು, ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ ದಡಿ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಿವೋಕೃತ್ರಯಾಗುವ 

ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸ ಕು ಸಮಯದಲಿಿ ಮಾಹಿತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು, ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ ಪರರ್ಾಗಿ ತುತುೇ ಸಭೆಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು,          

ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
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ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಕಸಬಾ ಹ ೋಬಳಿ  

ತಾಲ ಿಕಿನ್ ಕಸಬಾ ಹ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ/ ರೆೈತರ ತಾಕುಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುು ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ ಕಿಮ 

ವಹಿಸುವುದು, ತಾಲ ಿಕಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಪಿಗತ್ರಯನ್ುು ಸಾಧಿಸುವಲಿಿ ಶಿಮಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

(ನಾಗಲಮಡಿಕೆ) 

ತಾಲ ಿಕಿನ್ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಹ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ/ ರೆೈತರ ತಾಕುಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ರೆೈತರಿಗೆ 

ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುು ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ ಕಿಮ  ವಹಿಸುವುದು,  ತಾಲ ಿಕಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಪಿಗತ್ರಯನ್ುು ಸಾಧಿಸುವಲಿಿ ಶಿಮಿಸುವುದು, ಹಾಗ  

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

(ವೈ.ಎನ್ ಹ ಸಕೆ ೋಟೆ) 

ತಾಲ ಿಕಿನ್  ವೈ.ಎನ್ ಹ ಸಕೆ ೋಟೆ ಹ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ/ ರೆೈತರ ತಾಕುಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುು 

ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ ಕಿಮ  ವಹಿಸುವುದು, ತಾಲ ಿಕಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಪಿಗತ್ರಯನ್ುು ಸಾಧಿಸುವಲಿಿ ಶಿಮಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ 

ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

(ನಿಡಗಲ್) 

ತಾಲ ಿಕಿನ್  ನಿಡಗಲ್  ಹ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ/ ರೆೈತರ ತಾಕುಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುು ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ ಕಿಮ  

ವಹಿಸುವುದು, ತಾಲ ಿಕಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಪಿಗತ್ರಯನ್ುು ಸಾಧಿಸುವಲಿಿ ಶಿಮಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

 
                                                                                                                                                   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                                                                                     (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ  
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4 (1) (B) (I) Duties and Responsibilities of the Senior Assistant  Director of 

Horticulture (Z.P) Pavagada  
 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಾೇಗಳು: 

1. ತಾಲ ಿಕಿನ್ಲಿಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆೋಂದಿ ಕಛೋರಿಯಾಗಿದುದ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮತುು 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಾೇಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು. 

2. ತಾಲ ಿಕಿನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ತಕೆಂತ ಯೋಜನಗಳನ್ುು ರ ಪಿಸುವುದು. 

3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ  ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ರುರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನ್ುು ಹ ೋಬಳಿರ್ಾರು 

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಪೇಕರ್ಾಗಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು. 

4. ಅಧಿೋನ್ ಬರುವ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿಗಳು ಸಮಪಕೇರ್ಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಲು ಅವಶಯಕವಿರುವ ಮಾಗೇದಶೇನ್ 

ನಿೋಡುವುದು. 

5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತಿ ಮತುು ನ್ಸೇರಿಗಳ ಸವೇತ ೋಮುಖ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಅವಶಯವಿರುವ ಮಾಗೇದಶೇನ್ 

ನಿೋಡುವುದು. 

6. ಯೋಜನ/ಯೋಜನೋತರ ಬಿಲುಿಗಳಿಗೆ ರುಜು ಮಾಡುವುದು. 

7. ತಾಲ ಿಕಿನ್ ವಿವಿಧ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕಛೋರಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲನ ನ್ಡೆಸುವುದು. 

8. ತಾಲ ಿಕು ಮಟಟದಲಿಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ ಮತುು ಪಿಗತ್ರಯ ಪರಿಶೋಲನ ಮಾಡಿ ಕೆ ಿೋಢಿಕೃತ 

ಪಿಗತ್ರ ವರದಿಯನ್ುು ತಯಾರಿಸಿ ಜಿಲಾಿ ಮಟಟಕೆ  ೆ ಸಲಿಿಸುವುದು.ವಿಶೋಷ ಯೋಜನಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕೆ  ೆ

ಅವಶಯವಿರುವ ತಾಲ ಿಕು ಮಟಟದ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಸದಸಯ ಕಾಯಾೇದಶೇ/ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಾೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

9. ತಾಲ ಿಕು ಮಟಟದ ಪಿಗತ್ರ ಪರಿಶೋಲನಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿತ್ರನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. 

10. ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿಿ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ 

ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ಕೆೆ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಪಾರಸು್ ಮಾಡುವುದು. 

11. ಭ ಸಾವಧಿೋನ್ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ಸಮಯದಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆ ಮೌಲಯವನ್ುು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ ರವರ ಮೋಲು ಸಹಿ ನ್ಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. 

ವಿಸುರಣೆ ಮತುು ತರಬೋತ್ರ: 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ  ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ರುರುವ ವಿವಿಧ  ಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ರೆೈತರಿಗೆ ಹಾಗ  

ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸಾಯ, ನಿವೇಹಣೆ, ಕೆ ಯುಿ, ಸಂಸೆರಣೆ ಕುರಿತು ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ ಮುಂತಾದ ಅವಶಯಕ ಹ ಸ ತಂತಿಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ುು ರೆೈತರಿಗೆ   

ತರಬೋತ್ರ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಕಾಯಾೇಗಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ುು ಏಪೇಡಿಸುವ ಮ ಲಕ ಮಾಹಿತ್ರಒದಗಿಸುವುದು. 
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4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲಿಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತ್ರುರುವ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು 

ಪತ್ರಿಕೆ,ಅಕಾಶರ್ಾಣಿ, ದ ರದಶೇನ್ ಮುಂತಾದ ಸಮ ಹ ಮಾಧಯಮಗಳ ಮ ಲಕ ರೆೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ 

ಮಾಡುವುದು. 

5. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೆೋಂದಿ, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಮುಂತಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ 

ಹ ಸ ತಂತಿಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ುು ರೆೈತರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಮಾಡುವುದು. 

6. ರೆೈತರ ಮಕೆಳಿಗೆ, ರೆೈತರಿಗೆ, ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವುದು. 

7. ರೆೈತರನ್ುು ರಾಜಯ ಮತುು ಹ ರ ರಾಜಯಗಳ ಉತುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಿರ್ಾಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡು 

ರೆೈತರ ಜ್ಞಾನ್ ವಧೇನಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

ಸಸಾಯಭಿವೃದಿಿ: 

1.  ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಹಾಗ  ಜಿಲೆಿಯ ರ್ಾತಾವರಣಕೆ  ೆ ಹ ಂದುವ ತಳಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ರಸಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಳಿಸುವುದು. 

2. ಇಲಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತಿಗಳಿಂದ, ಸಾವೇಜನಿಕ ವಲಯದ ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 

ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನ್ುು ಉತಾಾದಿಸಲು ಕಿಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

3. ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ಅವಶಯಕ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಸಾವೇಜನಿಕ ವಲಯದಲಿಿ ಲಭಯವಿಲಿದಿದದ 

ಸಮಯದಲಿಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ ಕನಾೇಟಕ ಪಾರದಶೇಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮ ಲಕ ಪಡೆದು 

ರೆೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸೆ ಮಾಡುವುದು. 

4. ತಾಲ ಿಕಿನ್ ವಿಶೋಷ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ  ಕಿಮ  ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ: 

1. ತಾಲ ಿಕಿನ್ ರ್ಾತಾವರಣಕೆ  ೆ ಸ ಕುರ್ಾದ ತಳಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ 

ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

2. ಆಯಾ ಪಿರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುರ್ಾದ ಬಳೆಗಳನ್ುು ಮತುು ತಳಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗಯ 

ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. 

3. ಹಣುು, ತರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ್ ಬಳೆಗಳು, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು, ಸಾಂಬಾರು ಬಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳು, 

ಸುಗಂಧದಿವಯ, ಬಳೆಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯರ್ಾದ ಪರಿಸರವನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲಿಿನ್ ರೆೈತರಿಗೆ 

ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

4. ಹ ಸ ಬಳೆಗಳು, ತಳಿಗಳನ್ುು ಪರಿಚ್ಯಸುವುದು. 

5. ವಿನಾಶದ  ಅಂಚಿನ್ಲಿಿರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದು.  
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ನಿೋರಿನ್ ಮ ಲಗಳ ನಿಮಾೇಣ: 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕತಯರುವ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲು ಬೋಕಾದ 

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆಗಳನ್ುು ನಿಮಿೇಸಲು  ರೆೈತರನ್ುು ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

2. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದದತ್ರಯಲಿಿ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವ ಪಿಮಾಣದ ನಿೋರನ್ುು ಸಂಗಿಹಿಸಿಟುಟಕೆ ಳುಲು 

ಅವಶಯಕತಗೆ ತಕೆಂತ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆಗಳನ್ುು ನಿಮಿೇಸಲು ಸಹಾಯಧನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯ:  

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯಕವಿರುವ ಹಸಿರುಮನಗಳ ನಿಮಾೇಣಕೆೆ ರೆೈತರನ್ುು 

ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

2. ಶೋಡ್ ನರ್ಟ ನಿಮಾೇಣಕೆೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

3. ಹ ಸ ಹ ಸ ಬಳೆಗಳನ್ುು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಲಿಿ ಬಳೆಯಲು ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

ಸಮಗಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗ  ಸಮಗಿ ಪಿೋಡೆ ನಿವೇಹಣೆ: 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಪೂೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬೋಕಾದ ಜೈವಿಕ 

ಗೆ ಬಬರಗಳನ್ುು ರಿಯಾಯತ್ರ ದರದಲಿಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸೆ ಮಾಡುವುದು. 

2. ಮಣಿುನ್ ರಸಸಾರ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಅವಶಯರ್ಾದ ಸುಣು/ ಜಿಪ್ಂ  ಬಳಸಲು ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

3. ಹಸಿರೆಲೆ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತವವನ್ುು ರೆೈತರಿಗೆ ಮನ್ದಟುಟ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯನ್ುು 

ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

4. ಜೈವಿಕ ಪದದತ್ರಯಲಿಿ ರೆ ೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತಿಣ ಪದದತ್ರಗೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

5. ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟನಾಶಕಗಳು, ಸಂಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳು. ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಔಷಧಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 

6. ಸಾವೇಜನಿಕ ವಲಯದಲಿಿ ರೆ ೋಗ ಮುನ್ ್ಚ್ನಾ ಘಟಕಗಳನ್ುು ಸಾೆಪಿಸಲು ಮುಂರ್ 

ಬರಬಹುದಾದ ರೆ ೋಗಗಳ ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು ರೆೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 

7. ಸಸಯ ಆರೆ ೋಗಯ ಚಿಕಿತಾ್ಲಯವನ್ುು ಸಾೆಪಿಸಲು ರೆೈತರಿಗೆ ಅವಶಯಕ ಮಾಹತ್ರಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ: 

1. ಸೆಳಿೋಯರ್ಾಗಿ ಲಭಯವಿರುವ ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯ ವಸುುಗಳನ್ುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಅತ್ರ  ಕಡಿಮ ಖ್ಚಿೇನ್ಲಿಿ 

ಎರೆಹುಳು ಗೆ ಬಬರ, ಬಯೋಡೆೈಜಸಟಗೇಳನ್ುು ನಿಮಿೇಸಲು ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

2. ಸಾವಯವ ಪರಿವತೇನಗೆ ರೆೈತರನ್ುು ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

3. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಧೃಡಿೋಕರಣ ವಯವಸೆ ಹ ಂದಲು ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

4. ಸಾವಯವ ವಿಸುರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ ವಯವಸೆ ಮಾಡುವುದು. 



7 
 

E:\Reshma\RTI 2021\Tumkur\4(1)B\Pavagada.Docx 

ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ: 

1. ರೆೈತರ ತ ೋಟಗಳಲಿಿ ಜೋನ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

2. ಜೋನ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ ಸೈಟಿಗಳ ಮ ಲಕ ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೋತ್ರ ಏಪೇಡಿಸುವುದು. 

3. ರೆೈತರ ತ ೋಟಗಳ ಬಳೆಗಳಲಿಿನ್ ಪರಾಗಸವಶೇ ಹಚ್ಚಳದಲಿಿ ಜೋನ್ು ಹುಳಗಳ ಪಾತಿದ ಬಗೆೆ. 

ಕೆ ಯಿೋತುರ ನಿವೇಹಣೆ: 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಾದ ಹಣುು, ತರಕಾರಿ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳು ಮತುು ಸುಗಂಧ 

ದಿವಯ ಬಳೆಗಳ ಕೆ ಯಿೋತುರ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ  ಅವಶಯಕತಗೆ ತಕೆಂತ ಪಾಯಕ್ಸ ಹೌಸೆಳ ನಿಮಾೇಣಕೆೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

3. ಶೋತಲ ಗೃಹ ನಿಮಾೇಣಕೆೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪಾಿಥಮಿಕ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾೇಣಕೆೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟ ಅಭಿವೃದಿಿ: 

1. ಮಾರುಕಟೆಟಯಲಿಿ ನಿರತರಾದ ಸಂಸೆಗಳಾದ ಹಾಪಾೆಮ್ಸ್, ಜಿಲಾಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ 

ಸಂಘಗಳು, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಹಾಗ  ಸಕಾೇರೆೋತರ ಸಂಘ ಸಂಸೆಗಳಿಗೆ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟೆಟ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ 

ಸಹಾಯಧನ್ ಒದಗಿಸುವುದು. 

2. ಗಾಿಮಿೋಣ ಮಾರುಕಟೆಟ ರೆೈತ ಸಂತ, ನೋರ ಮಾರುಕಟೆಟ ನಿಮಾೇಣಕೆೆ ಪೂಿೋತಾ್ಹಿಸುವುದು. 

3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು ನೋಮಿಸುವುದು. 

ಇತರೆ ಕಾಯಾೇಗಳು: 

1. ತಾಲ ಿಕಿನ್ ತಹಶೋಲಾದರ್ ರವರು, ತಾಲ ಿಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಾೇನಿರ್ಾೇಹಕ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಮತ್ರುತರ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ 

ವಿಶೋಷ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

2. ಜನ್ಸಾಂದನಾ ಸಭೆ ಮುಂತಾದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಾೇನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

3. ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಮುಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲಿಿ ತಹಶೋಲಾದರ್ ರವರೆ ಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

4. ಇನಿುತರೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಸ ಚಿಸಲಾಗುವ ವಿಶೋಷ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 
 

                                                                                     ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                             (ಜಿ .ಪಂ) ಪಾವಗಡ   
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4 (1) (ಬಿ) (III) ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂತಹ ಪಿಸಾುವನಗಳಲಿಿ ಪಾಲಿಸಬೋಕಾದ ಕಿಮ  ಮೋಲಿವಚಾರಣೆ 

ಚಾನ್ಲ್ ಗಳು ಮತುು  ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಸೋರಿದಂತ. 
 

ವಿಷಯ  ನಿರ್ಾೇಹಕರು ಪಿಥಮ  

ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು 

ಸಿವೋಕರಿಸಲಾದ ಪತಿದ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ, ಮತುು ಸುತ ುೋಲೆ ಸ ಚ್ನಗಳನ್ುು 

ಗಮನಿಸಿ, ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡತಗಳನ್ುು ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್  ತವರಿತರ್ಾಗಿ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಕಡತ/ಪಿಸಾುವನಗಳನ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನುಲೆಯಲಿ  ಿ ಜಾಬ್ ಚಾಟೇನ್ಲಿ  ಿ

ವಿವರಿಸಿರುವಂತ, ವಿಷಯಗಳ ಕಡತ, ಪತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಮುಖಾಂತರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿಪಂ) ತುಮಕ ರು ರವರ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಲಿಿಸುವುದು.   

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ  ಕೆೋಂದಿ      

ಕಸಬಾ ಹ ೋಬಳಿ 

ಕಡತ/ಪಿಸಾುವನಗಳನ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನುಲೆಯಲಿ  ಿ ಜಾಬ್ ಚಾಟೇನ್ಲಿ  ಿ

ವಿವರಿಸಿರುವಂತ, ವಿಷಯಗಳ ಕಡತ, ಪತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ 

ಮುಖೆೋನ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ  ರವರ 

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಸಲಿಿಸುವುದು.  

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ  ಕೆೋಂದಿ      

ನಾಗಲಮಡಿಕೆ  ಹ ೋಬಳಿ 

ಕಡತ/ಪಿಸಾುವನಗಳನ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನುಲೆಯಲಿ  ಿ ಜಾಬ್ ಚಾಟೇನ್ಲಿ  ಿ

ವಿವರಿಸಿರುವಂತ, ವಿಷಯಗಳ ಕಡತ, ಪತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ 

ಮುಖೆೋನ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ  ರವರ 

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಸಲಿಿಸುವುದು. 

 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ  ಕೆೋಂದಿ         

ವೈ.ಎನ್ ಹ ಸಕೆ ೋಟೆ   ಹ ೋಬಳಿ 

ಕಡತ/ಪಿಸಾುವನಗಳನ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನುಲೆಯಲಿ  ಿ ಜಾಬ್ ಚಾಟೇನ್ಲಿ  ಿ 

ವಿವರಿಸಿರುವಂತ, ವಿಷಯಗಳ ಕಡತ, ಪತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ 

ಮುಖೆೋನ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ  ರವರ 

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಸಲಿಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ  ಕೆೋಂದಿ      

ನಿಡಗಲ್  ಹ ೋಬಳಿ 

ಕಡತ/ಪಿಸಾುವನಗಳನ್ುು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನುಲೆಯಲಿ  ಿ ಜಾಬ್ ಚಾಟೇನ್ಲಿ  ಿ

ವಿವರಿಸಿರುವಂತ, ವಿಷಯಗಳ ಕಡತ, ಪತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ 

ಮುಖೆೋನ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ  ರವರ 

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಸಲಿಿಸುವುದು. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ   

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,( ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿಗೆ 

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲಾ  ಿ ಯೋಜನಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಅನ್ುಷ್ಾಟನ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು. ಅಧಿೋನ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಂದ  ಸಲಿಿಸಲಾದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ  

ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. ಅಗತಯತಗೆ ಮತುು ಆದಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣರ್ಾಗಿ ಕತೇವಯ 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ರೆೈತರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹ ನಿೋಡುವುದು. ಹಾಗ  ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆ  ೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ತುಮಕ ರು ಜಿಲಾ  ಿ ನ ಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಹಾಗ  ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ರವರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, 
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4 (1)  (ಬಿ) (IV) ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು 

(Norms) 
 

ತ ೋಟಗಾರರು  

ಕಛೋರಿಯನ್ುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು, ಕಡತ ಮತುು ಟಪಾಲುಗಳನ್ುು 

ಸಕಾೇರಿಯ ಇತರೆ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮುದಾದಂ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹ ೋಗುವುದು, 

ಪತಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಹ ೋಗಿ  ಬರುವುದು, ಜರಾಕ್ಸ  

ಮಾಡುವುದು, ಕಛೋರಿಯ ಸವಚ್ಚತಯನ್ುು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಛೋರಿಯ 

ಆವರಣದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೋರು ಹಾಕುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸ ಚಿಸಿದ ಕಛೋರಿಯ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು-1 

ತ ೋಟಗಾರರಿರಗೆ ಸ ಕು ಮಾಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡುವುದರೆ ಂದಿಗೆ ಕಛೋರಿಯ 

ಸವಚ್ಚತಯನ್ುು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಛೋರಿಯ ಆವರಣದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೋರು 

ಹಾಕಿಸುವುದು,ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಕು ಮಾಗೇದಶೇನ್  

ಹುರ್ದಗಳು ಯಾವುದಾದರ  ಖಾಲಿ ಇದದಲಿಿ ಅಂತಹ ಹ ೋಬಳಿಗಳ 

ಪಿಭಾರೆಯನ್ುು ವಹಿಸಿಕೆ ಟಟಲಿಿ ಪಿಭಾರೆಯನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿ, 

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಚ್ನಯ ಮೋರೆಗೆ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು-2 

ಕಛೋರಿಗೆ ಮುದಾದಂ, ಅಂಚೆ ಮ ಲಕದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಟಪಾಲುಗಳನ್ುು 

ಸಿವೋಕರಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ್ಕೆೆ ತಂದು ಕಛೋರಿಯ ಸಿವೋಕೃತ್ರ 

ಪುಸುಕದಲಿಿ ನ್ಮ ದಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಿಷಯ ನಿರ್ಾೇಹಕರುಗಳ ಪೂಣೇ 

ರುಜು ಪಡೆದು ವಿತರಿಸುವುದು, ಕಛೋರಿಯಂದ ಹ ರ ಹ ೋಗುವ  

ಪತಿಗಳನ್ುು ರರ್ಾನ ಪುಸುಕದಲಿಿ ನ್ಮ ದಿಸಿ ರರ್ಾನಿಸುವುದು, ಸಾಟಂಪ್ 

ಲೆಕೆ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ 

ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು,   

ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು  

ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಸಹಾಯಧನ್ದ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿೋಡುವ 

ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸುವುದು, 

ಕಛೋರಿಯಲಿಿ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ  ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೋರ್ಾ 

ಪುಸುಕಗಳನ್ುು ಸಮಂಜಸರ್ಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ 

ವೋತನ್ದ ಬಿಲುಿಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಆಯವಯಯದ ಕಡತಗಳನ್ುು 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ನ್ಗದು ಪುಸುಕವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಕಛೋರಿಯಲಿಿ 

ಅಗತಯರ್ಾಗಿ ಇಡಬೋಕಾದಂತಹ ವಹಿಗಳನ್ುು ತರೆದು ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ ಅನ್ವಯ 

ಸ ಕು ರಿೋತ್ರಯಲಿಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿತ 

ವಯವಸೆಯನ್ುು ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸೆರ ಸ ಚ್ನಯಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು  

ತಾಲ ಿಕಿನ್ ವಿವಿಧ ಹ ೋಬಳಿಗಳಿಂದ ನಿೋಡುವಂತಹ ಸಹಾಯಧನ್ದ 

ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪಾಿಯರ್ ಂದಿಗೆ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಅನ್ುಮೋದನಗೆ ಸಲಿಿಸುವುದು,ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನಯ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು 

Upload ಮಾಡಿಸಿ ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ ಮುಖೆೋನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ         

ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ತುಮಕ ರು ರವರ ಅನ್ುಮೋದನಗೆ ಕಿಮ 
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ವಹಿಸುವುದು, ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಿವೋಕೃತ್ರಯಾಗುವ 

ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಸ ಕು ಸಮಯದಲಿಿ ಮಾಹಿತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು, 

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ ಪರರ್ಾಗಿ ತುತುೇ ಸಭೆಗಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, 

ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈತ  ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ     

ಕಸಬಾ ಹ ೋಬಳಿ  

ತಾಲ ಿಕಿನ್ ಕಸಬಾ ಹ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂದಿತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ/ ರೆೈತರ 

ತಾಕುಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುು ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ 

ಕಿಮ ವಹಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ತಾಲ ಿಕಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಪಿಗತ್ರಯನ್ುು 

ಸಾಧಿಸುವಲಿಿ ಶಿಮಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ 

ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ   

ರೆೈತ  ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ     

(ನಾಗಲಮಡಿಕೆ) 

ತಾಲ ಿಕಿನ್ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ  ಹ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ/ ರೆೈತರ ತಾಕುಗಳನ್ುು 

ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುು 

ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ ಕಿಮ ವಹಿಸುವುದು, ಹಾಗ  

ತಾಲ ಿಕಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಪಿಗತ್ರಯನ್ುು ಸಾಧಿಸುವಲಿಿ 

ಶಿಮಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈತ  ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ     

(ವೈ.ಎನ್ ಹ ಸಕೆ ೋಟೆ) 

ತಾಲ ಿಕಿನ್  ವೈ.ಎನ್ ಹ ಸಕೆ ೋಟೆ ಹ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಬಳೆಗಾರರ/ ರೆೈತರ ತಾಕುಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುು 

ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ ಕಿಮ ವಹಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ತಾಲ ಿಕಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ 

ಪಿಗತ್ರಯನ್ುು ಸಾಧಿಸುವಲಿಿ ಶಿಮಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ  

ರೆೈತ  ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ     

(ನಿಡಗಲ್) 

ತಾಲ ಿಕಿನ್  ನಿಡಗಲ್  ಹ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ/ 

ರೆೈತರ ತಾಕುಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುು 

ಪಾವತ್ರಸುವಲಿಿ ಕಿಮ ವಹಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ತಾಲ ಿಕಿಗೆ ನಿೋಡಿರುವ 

ಪಿಗತ್ರಯನ್ುು ಸಾಧಿಸುವಲಿಿ ಶಿಮಿಸುವುದು, ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು , 

(ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ 

ಕಛೋರಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ ಹಾಗ  

ನಿವೇಹಣೆ. ಎಲಾಿ,ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಲಿಪಿಕ ಸಿಬಬಂದಿ ರವರುಗಳು 

ಸಲಿಿಸುವ ಪತಿಗಳು/ ಕಡತಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ 

ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ಅಗತಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣರ್ಾಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

(ಜಿಪಂ) ತುಮಕ ರು ರವರಿಗೆ ಸಲಿಿಸುವುದು.  

4 (1) (ಬಿ) (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ  ಕತೇವಯಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ , ನಿಯಂತಿಣದಲಿಿ 

ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ  ನಿಯಮಗಳು, ಸ ಚ್ನಗಳು, ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು, ಮತುು   ನಿಬಂಧನಗಳು 
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1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋರ್ಾ ನಿಯಮಗಳು, (KCSR) 

2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋರ್ಾ ನಿಯಮಗಳು, (ವಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂತಿಣ, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA 

Rules) 

3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ, (KFC) 

4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ, (HBOP) 

5. ವೃಂದ ಮತುು ನೋಮಕಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು, (C&  R Rules) 

6. ಅಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ, ( Budget Manual) 

7. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನ ಸಂಹಿತ, (KTC) 

8. ಸಾದಿಲಾವರು ವಚ್ಚ ಕೆೈಪಿಡಿ, (MCE) 

9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋರ್ಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮಗಳು, (KCS Conduct Rules) 

10.ಇಲಾಖಾ ಮತುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆೋಲಿಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ 

11. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚ್ನಗಳು, ಸುತ ುೋಲೆಗಳು, ಇತಾಯದಿ. 

12. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆೈಪಿಡಿ ಹಾಗ  ಅನ್ುಮೋದಿತ MPIC ಗಳು ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು,ಇತಾಯದಿ. 

 

 

                                                                                      ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                                     (ಜಿ .ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 (1)  (ಬಿ) (VI) ಕಡತ ಶೋಷಿೇಕೆ 
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ಕಿಮ   

ಸಂಖೆಯ 

ಕಡತದ ಶಾಖೆ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) 

ಪಾವಗಡ 

 

ದಾಖ್ಲಾತ್ರಗಳ ಉಲೆಿೋಖ್ 

 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ  

1. ತಾಂತ್ರಿಕ ತ ೋಇ/ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿ.ಪಂ/ಪಾವ/ತಾಸ/ 

ತ ೋಇ/ ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿ.ಪಂ/ಪಾವ/ಸ.ತ ೋ.ಅ 

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ 

ನಿವೇಹಣೆ 

2. ಸಿಬಬಂದಿ ತ ೋಇ/ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿ.ಪಂ/ಪಾವ/ವಿನಿ 

 

ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದ 
ವಿಷಯಗಳು ನಿವೇಹಣೆ 

 

 
 

                                                                              ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                                    (ಜಿ .ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

 

 

4 (1)  (ಬಿ) (VII)  ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ುು ಮಾಡುರ್ಾಗ ಅಥರ್ಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಇರುವ 

ಏಪಾೇಡುಗಳು, ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಬಾಗಿತವ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು 

ಇಲಾಖಾ ಮಾಗೇಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಯೇಕಿಮಗಳು ತಾಲ ಿಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿಯೋಜನಗಳ 

ಅನ್ುಷ್ಾಟನ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಕಿಮ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು ಸಾವೇಜನಿಕ ಕುಂದುಕೆ ರತಗಳನ್ುು ಕಾನ್ ನಿನ್ ಚೌಕಟಿಟನ್ಲಿಿ ನಿಧೇರಿಸಿ 

ಕಿಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು 

 

 

4 (1) (ಬಿ) (VIII) ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ಅಥರ್ಾ ಸಲಹಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುರ್ಾಗಿ 

ಎರಡು ಅಥರ್ಾ ಅದಕಿೆಂತ ಹಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ನಿಗಮ, ಕೌನಿ್ಲ್ , ಬ ೋಡ್ ೇ, ಸಮಿತ್ರ, 

ಹಾಗ  ಇತರ ಕಮಿಟಿ ಮತುು ಸಮಿತ್ರಗಳು ನ್ಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತುು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ 

ಮುಕು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯ್ಕೋ. 

Tender ಪಿಕಿಿಯ್ಕಗಳಲಿಿ ಹಾಗ   ಫಲ ಪುಷಾ ಪಿದಶೇನ್ ಮೋಳಗಳಲಿಿ ಪಾಲೆ ೆಳಲು   ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ  

ಮುಕು ಅವಕಾಶವಿರ್. 
 

                                                                      ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                     (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

4 (1) (ಬಿ) (IX)  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,                                                                                 

(ಜಿ .ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ  ಕಛೋರಿಯಲಿಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ  ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರರ್ಾಣಿ ವಿವರಗಳ 

ಪಟಿಟ 
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PÀæ. À̧A C¢üPÁj/ £ËPÀgÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ 
ªÉÆ É̈Ê¯ï/ 

zÀÆgÀªÁtÂ À̧ASÉå 

1. ಶಿೋ.ಶಂಕರ್ ಮ ತ್ರೇ.ಜಿ. 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

 
9482222090 

 

2. 
ಶಿೋ.ಶವಕುಮಾರ್.ಎಮ್ಸ.ಹಚ್. 

 
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು 

 
9844229157 

 

3. ಶಿೋ. ನಾಗೆೋಂದಿಪಾ, 
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ,               

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ   ಕಸಬಾ ಹ ೋಬಳಿ. 

 
9972647520 

 

4. ಶಿೋ.ಸುನಿೋಲ್, ಕೆ.ಎಂ. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ,             

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ ವೈ.ಎನ್.ಹ ಸಕೆ ೋಟೆ 

ಹ ೋಬಳಿ. 

7829639932 

5. ಶಿೋ.ಶರತ್ ಕುಮಾರ್.ಹಚ್.ವಿ 
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ,              

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಹ ೋಬಳಿ. 

 
9731028180 

 
 

6. ಶಿೋ. ತ್ರಪಾೋಶ್.ಸಿ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು. (ಪಿಭಾರೆ)          

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ ನಿಡಗಲ್ ಹ ೋಬಳಿ. 

 
9611336254 

 
7. 

ಶಿೋ.ಶಿೋನಿರ್ಾಸ್.ಎಸ್.ಟಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು. 
 

9844517448 
8. 

ಶಿೋ. ಸ ೋಮೋಶಯಯ ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು. 9964052202 

9 
ಶಿೋ. ಮಂಜುನಾಥ್ ತ ೋಟಗಾರರು. 8694930953 

 

                                                                           ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                                 (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

  

 

 

 

 

4 (1) (ಬಿ) (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿಿ 

ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವೋತನ್ವನ್ುುಈ ಕೆಳಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದ ಕಛೋರಿಗಳಲಿಿ ವೋತನ್  ಬಟರ್ಾಡೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರುರ್. 
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ಕಿಮ  

ಸಂಖೆಯ 
ಹಸರು  ಹುರ್ದ / ಪದನಾಮ  

ವೋತನ್ ಬಟರ್ಾಡೆ   

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರುರುವ  ಕಛೋರಿ 

1 ಶಿೋ. ಮಂಜುನಾಥ್ 
ತ ೋಟಗಾರರು, 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿ 

2. ಶಿೋ.ಶಿೋನಿರ್ಾಸ್.ಎಸ್.ಟಿ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿ 

3. ಶಿೋ. ತ್ರಪಾೋಶ್.ಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, 

(ಪಿಭಾರೆ)  ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ 

ನಿಡಗಲ್ ಹ ೋಬಳಿ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿ 

4. ಶಿೋ.ಸುನಿೋಲ್, ಕೆ.ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ       

ವೈ.ಎನ್. ಹ ಸಕೆ ೋಟೆ ಹ ೋಬಳಿ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿ 

5 ಶಿೋ.ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಚ್.ವಿ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ 
ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಹ ೋಬಳಿ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿ 

6 ಶಿೋ. ನಾಗೆೋಂದಿಪಾ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ          

ಕಸಬಾ ಹ ೋಬಳಿ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿ 

7 ಶಿೋ. ಶವಕುಮಾರ್.ಎಮ್ಸ.ಹಚ್. 

 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿ 

8 ಶಿೋ. ಸ ೋಮೋಶಯಯ 
ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು, 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಮಧುಗಿರಿ ರವರ ಕಛೋರಿ 

9 ಶಿೋ. ಶಂಕರ್ ಮ ತ್ರೇ.ಜಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿ 

                                           
                                                                                  ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                                 (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

 

   
 

4 (1) (ಬಿ) (XI) ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ (Budget Allocation) (2020-21) 

ಕಿಮ  

ಸಂಖೆಯ  

ಯೋಜನ/ಯೋಜನೋತರ 2020-21 

  ಆರ್ಥೇಕ  ಭೌತ್ರಕ 

ತಾಲ ಿಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನ( T.P)  
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01. ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ 2435-00-101-0-62 70,000/- 07 

ಜಿಲಾಿ  ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನ  (Z.P) 

02. 

          ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ 2435-00-101-0-28 

100 4,47,000/- 08 

422 3,35,500 06 
 

423 78,800/- 03 

 

03 ಜೋನ್ು  ಕೃಷಿ  ಯೋಜನ 2851-00-107-0-33  

100 20,250/- 2 

422 16,200/- 2 

 423 8,100/- 1 

ಕೆೋಂದಿ & ರಾಜಯ  ವಲಯ  ಯೋಜನಗಳು   

04. 

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಂದಿ ವಲಯ ಯೋಜನ ಎಸ್-03  2401-00-105-2-30                                                                                                                               

106 9,32,99,590/- 989 

059 3,77,096/- 100% 

                                                                    422 2,28,22,000/- 600 

                                                                    423 1,67,74,700/- 450 

133 28,29,000/- 189 

ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೋಜನ   2401-00-11-0-08 

05. 

059 18,91,841/- 38 

                                                                                     422 5,72,147/- 23 

        423 5,21,358/- 16 

06. ರಾಜಯ ವಲಯ ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ ಯೋಜನ (ಎಸ್.21)   2851-00-200-0-01 1,42,500/- 100 

07. 

 

ರಾಷಿರೋಯ  ಕೃಷಿ  ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ (RKVY) ಯಾಂತ್ರಿೋಕರಣ   2401-00-800-2-43 

                                                                                    

106 31,60,000/- 30 

103. 6,35,150/- 08 

422 11,98,500/- 50 

423 20,50,000/- 50 

ರಾಷಿರೋಯ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯೋಜನ N.H.M    2401-119-40-400-0-31 
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                                                                           ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                               (ಜಿ .ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

 

 

 

 
 

4 (1) (ಬಿ) (XII) ಸಹಾಯಧನ್ರ್ ಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜನಗಳು ಅಂತಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ 

ಮತುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ   

ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರವನ್ುು ಲಗತ್ರುಸಿರುವ ಅನ್ುಬಂಧ- ಎ ರಲಿಿ  ನಿೋಡಲಾಗಿರ್. 

 

                                                             

133 47,82,201/- 30 

106 14,30,671/- 20 

422 28,43,860/- 100 

 423 7,47,806/- 53 

09. ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ್ ಯೋಜನ (RKVY) ಯಾಂತ್ರಿೋಕರಣ              

 2401-00-800-2-43 

                                                                                        106 

11,00,000/- 100 

422 25,00,000/- 100 

423 44,96,250/- 100 

10. ಆಡಳಿತ  ಮತುು  ನಿರ್ೋೇಶನ್  2401-00-001-2-01 

(195) 2,99,216/- 100% 

ಸಮಗಿ ಕಿೋಟ  ಮತುು ರೆ ೋಗ   ನಿಯಂತಿಣ 

11. 

 

200 2,99,977/- 100 

422 99,999/- 100 

423 49,980/- 100 

12. 

ಅನ್ುಸ ಚಿತ  ಜಾತ್ರ  ಮತುು ಬುಡಕಟುಟಗಳ  ಯೋಜನ   

422 4,00,000/- 100 

423 2,00,000/- 100 
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4 (1) (ಬಿ) (XIII) ಇಲಾಖೆಯಂದ  ಆಥ ೋರೆೈಜೋಷನ್, ಮಂಜ ರಾದ ಮತುು  ಕಡಿಮ  ದರದಲಿಿ 

ಸವಲತುುಗಳನ್ುು ಪಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಪಿಯುಂರ್ಟ್ ಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲಿ 

 

4(1) (ಬಿ) (XIV) ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ  ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿವರ. ರ್ ರಕುವಿಕೆ. 

ಯಾವುದು ಇರುವುದಿ ಲಿ . 

 

4 (1) (ಬಿ) (XV)   ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ  ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗಿಂಥಾಲಯ  

ಅಥರ್ಾ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡು ಸಾವೇಜನಿಕ  ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ತರೆದಿದಾದರೆಯ್ಕೋ 

ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲಿ 

 

                                                                              ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                               (ಜಿ .ಪಂ) ಪಾವಗಡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (1) (ಬಿ) (XVI) ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ  ಹಸರು ಪದನಾಮ  ಮತುು  ಇತರೆ ವಿವರಗಳು 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ 
 

ಶಿೋ. ಶಂಕರ್ ಮ ತ್ರೇ.ಜಿ. M.sc Hort 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 
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(ಜಿಪಂ)ಪಾವಗಡ 

        

ಮೋಲಮನ್ವಿ ಪಃ ರಾಧಿಕಾರ 
 

ಶಿೋ. ರಘು.ಬಿ . M.sc Hort 
 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

(ಜಿಪಂ)ತುಮಕ ರು 

 

ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು  

                                                                                              (ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ  

ಕನಾೇಟಕ ದ ರರ್ಾಣಿ: 08136-244189 

  
 

4 (1) (ಬಿ) (XVII) ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ಸದಯಕೆೆ ಯಾವುದ  ಇರುವುದಿಲಿ 

 

 

                                                                       ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                            (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 

(ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್) 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಾಯಾೇಲಯ 

ದ ರರ್ಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 08136-244189                     ಮಿಂಚ್ಂಚೆ:sadhpavagada@gmail.com 
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ಸಂ. ತ ೋಇ/ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ/ಜಿಪಂ/ಪಾವ/ವಿನಿ/  /2021-22                                      ದಿನಾಂಕ:05/05/2021 

 

gÀªÀjUÉ, 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು-04 
 

ಮಾನ್ಯರೆ, 

ವಿಷಯ: ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ ಸಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಎ) & 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿ 

ಸವಯಂ ಪಿೋರಣೆಯಂದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುುಇಲಾಖಾ ಅಂತಜಾೇಲದಲಿಿ ಪಿಕಟಿಸುವ ಬಗೆ  ೆ

ಮತುು  4 (1) (ಎ) & 4 (1) (ಬಿ) ರ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ದ ವಿವರಗಳನ್ುು ವರದಿ ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತು. 

ಉಲೆಿೋಖ್: 1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು ರವರ ಸುತ ುೋಲೆ 

ಪತಿದ ಸಂಖೆಯ DH-ADMN/1/2020-ESTcw7 ದಿನಾಂಕ:01-04-2021 

2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ತುಮಕ ರು ರವರ ಪತಿದ     

ಸಂಖೆಯ:-ತ ೋ.ಉ.ನಿ/ಜಿಪಂ/ತು/ಕೆೋಂ.ಕ.ಸ//2020-21, ದಿ:-24-04-2021 

********* 

ಮೋಲೆಂಡ ವಿಷಯಕೆ  ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ, ಉಲೆಿೋಖಿತ ಪತಿಗಳನ್ವಯ ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕು  ೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರ 

ಸಕ್ಷನ್  4 (1ಎ) ಮತುು 4(1ಬಿ) ಅಡಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಜಿಪಂ) ಪಾವಗಡ ರವರ ಕಛೋರಿಯ 

2020-21 ನೋ ಸಾಲಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು ನಿಗಧಿತ ನ್ಮ ನಯಲಿಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಇಲಾಖಾ ವಬ್ ಸೈಟಿನ್ಲಿಿ ಪಿಕಟಿಸಲು, 

CD ಯನ್ುು ಶಿೋ.ಹಚ್.ಕೆ. ಅನ್ಂತಮ ತ್ರೇ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ತರಬೋತ್ರ ಕೆೋಂದಿ), ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, 

ಬಂಗಳ ರು. ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆ ಡಲಾಗಿರ್. ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ುು ತಮಮ ಅವಗಾಹನಗೆ   ಸಲಿಿಸಿರ್. 

ವಂದನಗಳೆ ಂದಿಗೆ, 

                                                                                          ತಮಮ ನ್ಂಬುಗೆಯ, 
 

 
 

                                                 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

                                                                                                    (ಜಿ.ಪಂ) ಪಾವಗಡ 
 

ಪಿತ್ರಯನ್ುು: 

1. ಮಾನ್ಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಪಂ) ತುಮಕ ರು ರವರ ಮಾಹಿತ್ರಗಾಗಿ ಸಲಿಿಸಿರ್.  

2. ಶಿೋ.ಹಚ್.ಕೆ. ಅನ್ಂತಮ ತ್ರೇ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಇ-ಆಡಳಿತ , ಲಾಲ್ ಬಾಗ್) ಬಂಗಳ ರು 

ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆ ಡುತಾು, ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು ಇಲಾಖಾ ವಬ್ ಸೈರ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಪಿಕಟಿಸಲು  ಕೆ ೋರಿರ್. 

3. ಕಛೋರಿ ಪಿತ್ರ.   
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