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ಷಂಸಥಮ ವಿಯ, ಕಹಮೇವ್ಹಾಪ್ತತ ಭತ್ುತ ಜವ್ಹಬಹದರಿಗಳು.  

 

ಕಹಯಹೇಲಮದ ಹೆಷಯು:     ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು, (ಜಿ.ಂ) ಸಳಿಯಹಳ ಯಯ ಕಚ್ಛೋರಿ. 

ಕಹಯಹೇಲಮದ ವ್ಹಾಪ್ತತ:      ಸಳಿಯಹಳ ತಹಲ ಕು. 

ಕಹಯಹೇಲಮದ ಭುಖ್ಾಷಥಯು: ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು, (ಜಿ.ಂ) ಸಳಿಯಹಳ 

 

ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು, (ಜಿಱಹೆ ಂಚಹಮತ್) ಸಳಿಯಹಳ, ಉತ್ತಯ ಕನನಡ ಇಯ ಕಚ್ಛೋರಿಮ ಅಧಿಕಹರಿ, 

ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಹಮೇವ್ಹಾಪ್ತತ ಹಹಗ  ಜವ್ಹಬಹದರಿ 

                                                                           

ತ ೋಟಗಹಯಯು:    
     ಕಚ್ಛೋರಿಮ ಆಯಣದ ಉದಹಾನನನುನ ಹಹಗ  ಷಸ್ಹಾಗಹಯ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷುುದು, ಕಡತ್ ಭತ್ುತ ಟಪಹಲುಗಳನುನ ಶಹಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು 

ಹೆ ೋಗುುದು, ತ್ರಗಳ ವಿತ್ಯಣೆ, ಅಂಚ್ಛ ಕಚ್ಛೋರಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿಫಯುುದು, ಷಕಹೇರಿ ಷುತ ತೋಲ್ಲಗಳನುನ ಸಿಫಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಷುುದು, ಬಿಲುೆಗಳನುನ ಖ್ಜಹನೆಗೆ 

ಷಲ್ಲೆಷುುದು, ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು, ಕೆಲಷದ ಅಧಿಮಲ್ಲೆ ಕಡ್ಹಡಮವ್ಹಗಿ ಷಭಷತç ಧರಿಷತ್ಕುದುದ. 

  

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು:(ಕ್ಷೋತ್ರ) 

 ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿಯಯ ಕಛೋರಿ ನಷೇರಿಮ ಡಿ.ಎಮ್.ಆರ್À. ನಿೇಸಣೆ ಮಹಡುುದು, ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ      

ಪಹಲ್ಲಷುುದು.ಷಸ್ಹಾಭಿೃದಿದ ಕೆೈಗೆ ಳುುುದು,ಸರಹಜು ರಕ್ರರಯೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುುದು, ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು. 

 

ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು:    

     ಹೆ ೋಫಳಿವ್ಹಯು ವಿಸಿತೋಣೇ, ಬೆಳೆ, ರೈತ್ಯ ವಿಯ ಹಹಗ  ಇತ್ರ ಎಱಹೆ ಸ್ಹಮಹನಾ ಮಹಹಿತಿಮನುನ ತಹಲ ಕು ಭಟಟದಲ್ಲೆ ನಿೇಹಿಷುುದು, 

ಹೆ ೋಫಳಿವ್ಹಯು ವಿವಿಧ ೄೋಜನೆಗಳಡಿ ಷಲ್ಲೆಷು ಬಿಲುೆಗಳನುನ ಮಹಗೇಷ ಿ ರಕಹಯ ನಿಮಮಹನುಸ್ಹಯ ದಹಖ್ಱಹತಿಗಳನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ 

ಭುಂದಿನ ಕರಭಕಹುಗಿ ಷಲ್ಲೆಷುುದು,ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು/ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳು/ನಿದೋೇವನಹಲಮ/ಷಕಹೇಯದಿಂದ ಷ ಿಷು 

ಕೆಲಷಗಳನುನ ನಿೇಹಿಷುುದು ಹಹಗ  ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಹಹಜರಹಗುುದು,ಬೆಳೆಹಹನಿ,ಬೆಳೆ ವಿಮ ಹಹಗ  ಬೆಳೆ ಕಟಹು ರೄೋಗ ಎಱಹೆ ೄೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಷಂಫAಧಿಸಿದAತ ಮಹಗೇಷ ಿಗಳ ನಿೇಸಣೆ ಭತ್ುತ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿ ಕಹಮೇನಿೇಹಿಷುುದು,ಆಧುನಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಹನ/ ಅವಿಷ್ಹುಯ ಭತ್ುತ 

ಕ್ರೋಟ ರ ೋಗ ಬಹದಗಳ ಕುರಿತ್ು ತ್ಯಬೆೋತಿ/ರವ್ಹಷ ತಹಂತಿರಕ ರಕಟಣೆ ಕಹಮೇಕರಭಗಳನುನ ರತಿ ಮಹಹೆ ಕಡ್ಹಡಮವ್ಹಗಿ ಆೄೋಜಿಸಿ ನಿೇಹಿಷುುದು, 

ಎಱಹೆ ೄೋಜನೆಗಳ ಶೇವ್ಹಯು ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ಟಿಟಮನುನ ನಿೇಹಿಷುುದು, ರೈತ್ ಉತಹದಿತ್ ಷಂಸಥ (FPO), PPP-IHD 

ಕಹಮೇಕರಭಗಳಿಗೆ ನೆ ಡಲ್ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿ ಕಹಮೇನಿೇಹಿಷುುದು, Project based works ಗಳ ಷಂೂಣೇ ಕಹಯಹೇಭಹಯ ನಿೇಹಿಷುುದು, 

ರತಿ ಮಹಹೆಮ ನಿಗದಿತ್ ನಭ ನೆಗಳಲ್ಲೆ ತಹಲ ಕಹವ್ಹಯು ರಗತಿ ಕೆ ರೋಢೋಕಯಣ ಹಹಗ  Decision Support system ನಲ್ಲೆ 

ದಹಖ್ಲ್ಲಷುುದನುನ ನಿೇಹಿಷುುದು. PMKSY ೄೋಜನೆಮಡಿ ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ುನರಹತ್ೇನೆ (Repetation) ಅಜಿೇ ನೆ ಂದಣಿ ಹಹಗ  

ಜೋಶಠತಹ ಹಿ ನಿೇಹಿಷುುದು,ಎಱಹೆ ೄೋಜನೆಮ ಕೆ ರೋಢೋಕೃತ್ ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ಟಿಟ (Beneficiary list) ಮನುನ ರತಾೋಕವ್ಹಗಿ 

ನಿೇಹಿಷುುದು (Both Hard and Soft Copy) ವಿಧಹನ ಭಂಡಲದ ಅಧಿವೆೋವನದ ಷಭಮದಲ್ಲೆ ಕೆೋಳಿಯು ರಶ್ನನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಯಗಳನುನ 

ನಿಗದಿತ್ ಷಭಮದಲ್ಲೆ ಷಲ್ಲೆಷುುದು. 

 

ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು –  

ರೈತ್ ಷಂಕೇ ಕೆೋಂದರ, ಸಳಿಯಹಳÀ, ಭುಕೇವ್ಹಡ, ಸ್ಹಂಬಹರಣಿ, ದಹಂಡೋಲ್ಲ 

   ಆಯಹ ರೈತ್ ಷಂಕೇ ಕೆೋಂದರಗಳು ಕೆೋಂದರಸ್ಹಥನವ್ಹಗಿಯುತ್ತವೆ. ತ್ಭಮ ರೈತ್ ಷಂಕೇ ಕೆೋಂದರದ ವ್ಹಾಪ್ತತಮಲ್ಲೆ ಫಯು ಎಱಹೆ  ಗಹರಭ ಂಚಹಮತ್ಗಳಲ್ಲೆ 

ಎಱಹೆ  ೄೋಜನೆಗಳ ಮಹಗೇಷ ಿಗಳನವಮ ೄೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಹಠನ ಕರಭ ಕೆೈಗೆ ಳುುುದು, ತಹಂತಿರಕ ಭಂಜ ರಹತಿ ಕುರಿತ್ು ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ಹತನೆ 

ಷಲ್ಲೆಷುುದು, ಗಹರಭ ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಹಹಜರಹಗಿ ೄೋಜನೆಗಳ ರಚಹಯ ಕೆೈಗೆ ಳುುುದು, ಪಱಹನುಬವಿಗಳನುನ ಗಹರಭ ಷಭೆಮಲ್ಲೆ ಆಯೆು ಮಹಡುುದು ಹಹಗ  



ೄೋಜನೆಗಳನುನ ಮಹಗೇಷ ಿಮನವಮ ಅನುಷ್ಹಠನಗೆ ಳಿಷುುದು. ಎಮ್.ಜಿ.ನ.ರೋ.ಗಹ ೄೋಜನೆಮನುನ ತಹಕ್ರನಲ್ಲೆ ಅನುಷ್ಹಠನ ಮಹಡುುದು. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ರೈತ್ಯ ತಹಕುಗಳ ರಿಶಿೋಲನೆ ಹಹಗ  ತಹಂತಿರಕ ಮಹಹಿತಿ ನಿೋಡುುದು ಹಹಗ  ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು ಹಹಗ  ಇತ್ರ ಕಚ್ಛೋರಿ ಕಹಮೇಗಳನುನ 

ಮಹಡುುದು. 

ರಥಭ ದಜೇ ಷಹಹಮಕ: 
    ವೆೋತ್ನ ಬಿಲುೆ, ಎ.ಸಿ. ಬಿಲುೆ, ಎನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುೆ, ರವ್ಹಷ ಬತಾ ಬಿಲುೆ ತ್ಯಹರಿಷುುದು, ಷಂಫAಧಟಟ ಹಿಗಳ ನಿೇಸಣೆ, ನಗದು ಹಿ ನಿೇಸಣೆ, 

ಸ್ಹದಿಱಹವಯು, ಇತ್ಯ ಬಿಲುೆಗಳಿಗೆ ಭಂಜ ರಹತಿ ಕರಭ ಕೆೈಗೆ ಳುುುದು, ಸ್ಹಟಂಪ್ ಹಿ ನಿೇಸಣೆ, ಜಿ.ಂ & ತಹ.ಂ.ಗೆ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ತಹಲ ಕು ಭಟಟದ 

ಬಿಲುೆಗಳನುನ ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷುುದು, ಷದರಿ ೄೋಜನೆಗಳ ಅನುದಹನ ಬಿಡುಗಡಗೆ ಕರಭ ಕೆೈಗೆ ಳುುುದು. ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ 

ಪಹಲ್ಲಷುುದು.  

 

ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು., ಜಿ.ಂ. ಸಳಿಯಹಳ ಯಯ ಕತ್ೇಾ ಭತ್ುತ ಜವ್ಹಬಹದರಿಗಳು:   

  

1.ಇಱಹಖೆಮ ತಹಲ ಕು ಭಟಟದ ತಹರಂಕ್ರತ್ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಕತ್ೇಾ ನಿೇಸಣೆ. 

2.ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇಱಹಖೆಮ ಷಭಷತ ೄೋಜನೆಗಳ ಅಭಿೃದಿಧ, ವಿಷತಯಣೆ ಇತಹಾದಿ ಕೆಲಷಗಳ ನಿೇಸಣೆ. 

3.ಇಱಹಖೆಮ ಮಹಗೇಷ ಿ, ಅನುೃೋದಿತ್ ಎಂಪ್ತಕ್ ಕಹಮೇಕರಭಗಳ ರಕಹಯ ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ಆಯೆು ಹಹಗ  ೄೋಜನೆಗಳ ರಗತಿ   ನಿೇಸಣೆ.  

4.ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ರ್ಟುಟಿಕೆಗಳನುನ ಕಹಲಕುನುಸ್ಹಯವ್ಹಗಿ  ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಹಗೇದವೇನ ನಿೋಡುುದು, ಕಚ್ಛೋರಿ ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ರಗತಿ  

 ರಿಶಿೋಲನೆ, ರೈತ್ಯು/ ಜನರತಿನಿದಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲತ್ು ರೈತ್ಯ ಷಭಸಾಗಳಿಗೆ ಷಂದಿಷುುದರ Aದಿಗೆ ಮಹಗೆ ೋೇಪಹಮ ಷ ಿಷುುದು. 

5.ತಹಲ ಕು ಭಟಟದ ಎಱಹೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಷಭೆ ಷಮಹಯಂಬಗಳಿಗೆ ಹಹಜರಹಗುುದು. 

6.ಕಚ್ಛೋರಿಮಲ್ಲೆ ರಿಕಯಗಳ ಖ್ರಿೋದಿ, ಸಣಕಹಷು ಾಸಥ, ತ್ರ ಾಹಹಯ ಇತಹಾದಿಗಳ ಯೃೋರ್ಚ ಅಧಿಕಹಯ ಹೆ ಂದಿಯುತಹತರ.  

7.ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿೋಡು ಆದೋವ ಭತ್ುತ ಷ ರ್ನೆಗಳನುನ ರಿಪಹಲ್ಲಷುುದು.   

 

ಅಧಿಕಹರಿ/ ನೌಕಯಯ ಅಧಿಕಹಯ ಭತ್ುತ ಕತ್ೇಾಗಳು:  

 

ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು:  

 

   ತಹಲ ಕ ಭಟಟದ ಇಱಹಖೆಮ ಕಹಮೇನಿೇಸಣಹ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯುತಹತರ. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆಮ ಷಭಷತ ೄೋಜನೆಗಳ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ರ್ಟುಟಿಕೆ ಅಭಿೃದಿಧ 

ಹಹಗ  ವಿಷತಯಣೆಮ ಜವ್ಹಬಹದರಿ ಹೆ ಂದಿಯುತಹತರ. ಇಱಹಖೆಮ ಮಹಗೇಷ ಿ ಹಹಗ  ಅನುೃೋದಿತ್ ಎಮ್ ಪ್ತಕ್ ರಕಹಯ ತಹಲ ಕ್ರನಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ೄೋಜನೆಗಳ 

ಕೆಲಷ ಕೆೈಗೆ ಳುುುದು, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ರ್ಟುಟಿಕೆಗಳನುನ ಕಹಲಕೆು ಅನುಸ್ಹಯವ್ಹಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಹಹಿತಿ ನಿೋಡುುದು, ಕಚ್ಛೋರಿಮ ಅಧಿೋನ ಸಿಫಬಂದಿ 

ಕಚ್ಛೋರಿಮಲ್ಲೆ / ಸ್ಹೇಜನಿಕರ ಂದಿಗೆ ಗೌಯಮುತ್ವ್ಹಗಿ ಷಭೄೋಿತ್ ಕೆಲಷ ನಿೇಹಿಷುತಹತರಯೆೋ ಎನುನ ಫಗೆೆ ನಿಗಹ ಹಿಷುತಹತರ. ತಹಲ ಕಹ ವ್ಹಾಪ್ತತಗೆ 

ಒಳಡು ಜನರತಿನಿಧಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಉತ್ತಭ ಷಂಫAಧ ಹೆ ಂದುುದರ Aದಿಗೆ ರೈತ್ಯ ಷಭಸಾಗಳಿಗೆ ಷಂದಿಸಿ ಮಹಗೆ ೋೇಪಹಮ ಷ ಿಷು ಹೆ ಣೆ 

ಹೆ ಂದಿಯುತಹತರ. ತಹಲ ಕು ಭಟಟದ ಎಲೆ ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಹಹಜರಹಗುುದು, ಅಧಿೋನ ಸಿಫಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಿಸಿಯು ಕೆಲಷಗಳ ರಗತಿ ರಿಶಿೋಲನೆ, ರಿಕಯಗಳ ಖ್ರಿೋದಿ, 

ದಹಸ್ಹತನು ವಿತ್ಯಣೆ ಹಹಗ  ಎಲೆ ಫಗೆಮ ಲ್ಲಕು ತ್ಪಹಷಣೆ ಯದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷಯಣ ಯದಿ ಷಲ್ಲೆಷುುದು, ಸಣಕಹಷು ಾಸಥ, ಇತಹಾದಿಗಳ ಷಭಷತ ಜವ್ಹಬಹದರಿ 

ಹೆ ಂದಿಯುತಹತರ. ಕಹಲ ಕಹಲಕೆು ಮೋಲಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿೋಡು ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು.  

 

ನಿಣೇಮ ತಗೆದುಕೆ ಳುುಂತ್ಸ ರಸ್ಹಥನೆಗಳಲ್ಲೆ ಪಹಲ್ಲಷಬೆೋಕಹದ ಕರಭ, ಮೋಲ್ಲವಚಹಯಣೆ ಚಹನಲ್ ಗಳ ಭತ್ುತ ಅಕೌಂಟಫಲ್ಲಟಿ 

ಸೋರಿದಂತ :  

 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು :  
   ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿಯಯ ಎಲೆ ಕೆಲಷಗಳಲ್ಲೆ ಷಸಕಹಯ ನಿೋಡುುದು, ಎಲೆ ೄೋಜನೆಗಳ ರಿಕಯಗಳನುನ ಪಱಹನುಬವಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಿಯು ಫಗೆೆ 

ದಹಖ್ಲ್ಲಗಳನುನ ಸಿದಧಡಿಷುುದು, ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು. 

  

 ರಥಭ ದಜೇ ಷಹಹಮಕ: 
   ತಹು ಸಿವೋಕರಿಸಿಯು ತ್ರಗಳ ಷಂಫAಧ ನಿಮಭಗಳು, ಷಕಹೇರಿ ಆದೋವಗಳು , ಷುತ ತೋಲ್ಲಗಳು ಇತಹಾದಿ ಷ ರ್ನೆಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ, ಭುಂದಿನ ಆದೋವಕಹುಗಿ ಕಡತ್ 

ಬಿಲುೆಗಳನುನ, ಆದೋವಗಳನುನ ನಗದು ಹಿ ಇತಹಾದಿಗಳನುನ ವಿಳಂಫ ಮಹಡದೋ ಭಂಡಿಷುುದು.   

 

ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು: ಸಳಿಯಹಳ ತಹಲ ಕ್ರಗೆ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ಎಲೆ ೄೋಜನೆಗಳ ಕಡತ್ ನಿೇಸಣೆ, ಎಂಪ್ತಕ್, ಮಹಗೇಷ ಿಗಳ ರಕಹಯ 

ೄೋಜನೆಗಳನುನ ಅನುಷ್ಹಠನಗೆ ಳಿಷುುದು. ರಗತಿ ಯದಿ ತ್ಯಹರಿಕೆ, ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ತಹಕು ರಿಶಿೋಲನೆ ಹಹಗ  ತಹಂತಿರಕ ಷಲಹೆ ನಿೋಡುುದು ಖ್ರಿೋದಿಸಿಯು ಎಲೆ 

ರಿಕಯಗಳ ದಹಸ್ಹತನು ಹಹಗ  ಅುಗಳ ನಿೇಸಣೆ ಹಹಗ  ಮೋಲಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು. 

 



ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು:  
   ರಸ್ಹಥನೆಗಳ ಕುರಿತ್ು ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಹದ ಕರಭದ ಫಗೆೆ ತಿೋಮಹೇನಿಷುುದು, ತ್ಭಮ ಸುದದಗೆ ನಿೋಡಿಯು ಅಧಿಕಹಯ ವ್ಹಾಪ್ತತೄಳಗೆ ಅನುೃೋದಿಸಿ 

ಭಂಜ ರಹತಿ ನಿೋಡುುದು, ಅಗತ್ಾ ಷಂದಬೇದಲ್ಲೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿದೋೇವಕರಿಗೆ ಶಿಫಹಯಷು ಮಹಡುುದು ಹಹಗ  ಮೋಲಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು.   

 

ಕೆಲಷ ಕಹಮೇಗಳನುನ ನಿೇಹಿಷಲು ನಿಗದಿಡಿಷಱಹದ ವಿಧಹನಗಳು, ಕಟುಟಪಹಡುಗಳು 

 

ತ ೋಟಗಹಯಯು: 
   ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳು ಹಿಸಿದ ಕೆಲಷಗಳನುನ ಅದೋ ದಿನ ನಿೇಹಿಷುುದು. 

 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು: 
   ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಎಱಹೆ ಕೆಲಷಗಳಲ್ಲೆ ಷಸಕರಿಸಿ ನಿಗಧಿಡಿಸಿಯು ಕೆಲಷಗಳನುನ ಷಭೇಕವ್ಹಗಿ ನಿೇಹಿಷುುದು. 

 

ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು:   
   ತಹಲ ಕ್ರಗೆ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ಎಱಹೆ ೄೋಜನೆಗಳನುನ ಎಂ.ಎA.ಆರ್ ಹಹಗ  ಇಱಹಖೆ ಮಹಗೇಷ ಿ ರಕಹಯ ನಿಗದಿತ್ ಅಧಿೄಳಗೆ ಅನುಷ್ಹಠನಗೆ ಳಿಷುುದು  

ಹಹಗ  ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು. 

 

ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು :  
   ಭಂಡಿಷಱಹದ ಎಱಹೆ ಕಡತ್, ಬಿಲುೆ, ಹಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ಷ ಕತ ನಿಧಹೇಯ ಕೆೈಗೆ ಳುುುದು, ತ್ಭಮ ಅಧಿಕಹಯ ವ್ಹಾಪ್ತತ ಮೋರಿದ ಷಂದಬೇಗಳಲ್ಲೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಉನಿದೋೇವಕಯರಿಗೆ ರಸ್ಹತನೆ ಷಲ್ಲೆಷುುದು ಹಹಗ  ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದೋವ ಪಹಲ್ಲಷುುದು. 

 

ನೌಕಯಯು ಅಯಯ ಕತ್ೇಾಗಳನುನ ನಿೇಹಿಷಱಹದ/ಉೄೋಗಿಷು/ ನಿಮಂತ್ರಣದಲ್ಲೆಟುಟಕೆ Aಡಿಯು    

ನಿಮಭಗಳು/ ಷ ರ್ನೆಗಳು/ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು/ ದಹಖ್ಲ್ಲಗಳು ಭತ್ುತ ನಿಫಂದನೆಗಳು.  

 

1. ಕನಹೇಟಕ ನಹಗರಿೋಕ ಸೋವ್ಹ ನಿಮಭಗಳು. 

2. ಕನಹೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಷಂಹಿತ 

3. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ. 

4. ೃಂದ ಭತ್ುತ ನೆೋಭಕಹತಿ ನಿಮಭಗಳು 

5. ಆಮಾಮ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

6. ಕನಹೇಟಕ ಖ್ಜಹನೆ ಷಂಹಿತ 

7. ಸ್ಹದಿಱಹವಯು ವೆರ್ಚದ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

8. ಕನಹೇಟಕ ನಹಗರಿೋಕ ಸೋವ್ಹ ನಡತ ನಿಮಭ 

9. ಇಱಹಖೆ ಭತ್ುತ ಆರ್ಥೇಕ ಇಱಹಖೆ ಹೆ ಯಡಿಸಿದ ಡಲ್ಲಗೆೋಶನ ಆಫ್ ಪಹಯ ಸ  

10. ಷಯಕಹಯದ ಆಧಿಷ ರ್ನೆಗಳು (ಷುತ ತೋಲ್ಲಗಳು) ಇತಹಾದಿ 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಡತ್ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ: 

ಅ.ಷಂ.. ಕಡತ್ದ ಶಹಖೆ  ದಹಖ್ಱಹತಿಗಳ ಉಲ್ಲೆೋಖ್ 



 1. ಸಿಫಬಂದಿ ಇಎಷಟಿ 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇಱಹಖೆಮ ಸಿಫಬಂದಿ ಭತ್ುತ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ 

ಶಿಷುತ, ನಡತ, ಲ್ಲಕುತ್ರ ಭತ್ುತ ಇತ್ಯ ವಿಶಮಗಳು 

 

 2. ಲ್ಲಕು ತ್ಪಹಷಣೆ ಆಡಿಟ್ ಲ್ಲಕು ತ್ಪಹಷಣೆಗೆ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳು 

 3. ತಹಂತಿರಕ ವಿಶಮಗಳು  
ಷತ ೋಅ 

ಕೆೋಂದರಸ್ಹಥನ 

ತಹAತಿರಕ ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ಎಱಹೆ ತ್ರಗಳು, 

ರಿಕಯಗಳು, ಬಿಲುೆಗಳು ಇತಹಾದಿ ನಿೇಸಣೆ  

 

 

 

     

 

ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು, (ಜಿ.ಂ) ಸಳಿಯಹಳ ಕಚ್ಛೋರಿಮ ಅಧಿೋನದಲ್ಲೆ ಕೆಲಷ ನಿೇಹಿಷುತಿತಯು  

ಅಧಿಕಹರಿ/ನೌಕಯಯ ದ ಯವ್ಹಣಿ ವಿಯ:  

 

 

  .   

 

                      

1 ತ ೋಟಗಹಯಯು ಶಿರೋ ವಂಕಯ ನಹಗ ಡಡಯ 08284-220305 

2 ತ ೋಟಗಹಯಯು ಶಿರೋ ಈವವಯ ಗುಂಡು ಕಹರೋಕಹಯ 08284-220305 

3 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು ಶಿರೋ ವಿನುತಹ ಆನಂದ ನಹಮು 08284-220305 

4 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು --ಖಹಲ್ಲ ಇದ--- 08284-220305 

5 ರಥಭ ದಜೇ ಷಹಹಮಕಯು --ಖಹಲ್ಲ ಇದ-- 08284-220305 

6 ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. 

ಭುಕೇವ್ಹಡ 

ಶಿರೋ ಎಮ್.ಎಮ್.ಭುಱಹೆ 

9731351278 

7 ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿÀ ರೈಷಂಕೆೋ. 

ಸಳಿಯಹಳ 

ಕು. ಅಕ್ಷತಹ ಗಂ. ಹೆ ಂಗಲ 8139988203 

8 ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. 

ದಹಂಡೋಲ್ಲ 

ಶಿರೋ ಆದವೇ ಕುಲಕಣಿೇ 9886856310 

9 ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. 

ಸ್ಹಂಬಹರಣಿ 

ಶಿರೋ ಭಹಹವಿೋಯ ಶ್ನೋಫಣಣನಯ 8123921087 

10 ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು --ಖಹಲ್ಲ ಇದ--- 08284-220305 

11 ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು ಶಿರೋ ಎ. ಆರ್. ಹೆರಿ  ಲ್ 08284-220305 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ಇಱಹಖೆಮ ಅಧಿಕಹರಿ ಹಹಗ  ಸಿಫಬಂದಿ ಗೇದ ವಿಯ 

ಅ.

ಷಂ

. 

ಸುದದ ಹೆಷಯು 

1 
ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು ಶಿರೋ ಎ. ಆರ್. ಹೆರಿಂiÀiಲ್ 

2 
ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು --ಖಹಲ್ಲ ಇದ-- 

3 
ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. ಭುಕೇವ್ಹಡ ಶಿರೋ ಎಮ್.ಎಮ್.ಭುಱಹೆ 

4 
ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. ದಹಂಡೋಲ್ಲ ಶಿರೋ ಆದವೇ ಕುಲಕಣಿೇ 

5 

 

ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. ಸಳಿಯಹಳ ಕು. ಅಕ್ಷತಹ ಗಂ. ಹೆ ಂಗಲ 

6 

 

ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. ಸ್ಹಂಬಹರಣಿ ಶಿರೋ ಭಹಹವಿೋಯ ಶ್ನೋಫಣಣನಯ 

7 

 

ರಥಭ ದಜೇ ಷಹಹಮಕ --ಖಹಲ್ಲ ಇದ-- 

8 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು ಶಿರೋ ವಿನುತಹ ಆನಂದ ನಹಮು 

9 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು --ಖಹಲ್ಲ ಇದ-- 

10 ತ ೋಟಗಹಯಯು ಶಿರೋ ವಂಕಯ ನಹಗ ಡಡಯ 

11 ತ ೋಟಗಹಯಯು ಶಿರೋ ಈವವಯ ಗುಂಡು ಕಹರೋಕಹಯ 

 

ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಮಹಸಿಕ ವೆೋತ್ನದ ವಿಯಗಳು. 

 

ಅ.ಷಂ ಸುದದ ಹೆಷಯು ವೆೋತ್ನ ಶ್ನರೋಣಿ ಭ ಲವೆೋತ್ನ 

1 ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು ಶಿರೋ ಎ. ಆರ್. ಹೆರಿಂiÀiಲ್ 52650-97100 58250 

2 ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು --ಖಹಲ್ಲ ಇದ-- 43100-83900 - 

3 
ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. 

ಭುಕೇವ್ಹಡ 
ಶಿರೋ ಎಮ್.ಎಮ್.ಭುಱಹೆ 40900-78200 47650 

4 
ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. 

ದಹಂಡೋಲ್ಲ 
ಶಿರೋ ಆದವೇ ಕುಲಕಣಿೇ 40900-78200 48900 

5 

 

ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. 

ಸಳಿಯಹಳ 
ಕು. ಅಕ್ಷತಹ ಗಂ. ಹೆ ಂಗಲ 40900-78200 45300 

6 

 

ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ರೈಷಂಕೆೋ. 

ಸ್ಹಂಬಹರಣಿ 
ಶಿರೋ ಭಹಹವಿೋಯ ಶ್ನೋಫಣಣನಯ 40900-78200 45300 

7 

 

ರಥಭ ದಜೇ ಷಹಹಮಕ --ಖಹಲ್ಲ ಇದ-- - - 

8 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು ಶಿರೋ ವಿನುತಹ ಆನಂದ ನಹಮು 23500-47650 25800 

9 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಮಕಯು --ಖಹಲ್ಲ ಇದ-- 23500-47650 - 

10 ತ ೋಟಗಹಯಯು ಶಿರೋ ಈವವಯ ಗುಂಡು ಕಹರೋಕಹಯ 19950-37900 31850 

11 ತ ೋಟಗಹಯಯು ಶಿರೋ ವಂಕಯ ನಹಗ ಡಡಯ 19950-37900 31850 



 

2021-22 ನೆೋ ಸ್ಹಲ್ಲನ ಸಳಿಯಹಳ ತಹಲ ಕ್ರನ ರಗತಿ ಯದಿ 

 

ಕರ. ಷಂ . ೄೋಜನೆಮ ಹೆಷಯು 

      (ಯ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲೆ) 
 

      ಗುರಿ ಬಿಡುಗಡ ಸ್ಹಧನೆ 
       ಶ್ನೋ 

(%) 

I ಕೆೋಂದರ ನೆಯವಿನ ೄೋಜನೆಗಳು 
    

1 ರಧಹನ ಭಂತಿರ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಹಯಿ ೄೋಜನೆ (2401-00-108-2-30) 

 

29.50 

 

21.919 21.919 100.00 

2 ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಶನ  (2401-00-119-4-06) 13.660 9.30180 9.30180 100.00 

3                      (2401-00-800-1-57) 0.68936 0.68936 0.68936 100.00 

ಉಪ     43.84936 31.91016 31.91016 100.00 

II ರಹಜಾ ಲಮ ೄೋಜನೆಗಳು 
    

1 S-01     ವನ ಭತ್ುತ ಆಡಳಿತ್ 2.70 2.70 2.70 100.00 

2 
S-02 ಅನುಷ ಿತ್ ಜಹತಿಗಳ ಉೄೋಜನೆ ಭತ್ುತ ಫುಡಕಟುಟ ಉ ೄೋಜನೆ ಕಹಯೆದ 2013 ಯಡಿ ಫಳಕೆಯಹಗದ 

ಇಯು ೃತ್ತ (2401-00-001-2-10) 

 

0 

 

0 

 

0 
0 

3 S-10 ಷಭಗರ ತ ೋಟಗಹರಿಕಹ ಅಭಿೃದಿದ (2401-00-111-0-08) 2.67660 2.67660 2.67660 100.00 

4 S-15 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ರೋಟ ಭತ್ುತ ರ ೋಗಗಳ ಷಭಗರ ನಿಮಂತ್ರಣ ೄೋಜನೆ (2401-00-119-5-02) 1.325 1.325 1.325 100.00 

ಉ ೃತ್ತ 6.7016 6.7016 6.7016 100.00 

III ಜಿಱಹೆ ಲಮ ೄೋಜನೆಗಳು 
    

1 D-02  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ನೋಶ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ  (2435-00-101-0-28) 0 0 0 0 

2 D-04 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ    ಸಣೆ  (2435-00-101-0-35) 1.00 1.00 1.00 100.00 

3 D-06 ರಚಹಯ ಭತ್ುತ ಸ್ಹಹಿತ್ಾ  (2435-00-101-0-38) 0.25 0.25 0.25 100.00 

4 D-08 ಜೋನು ಸ್ಹಕಹಣಿಕೆ (2851-00-107-0-33) 0.605 0.605 0.605 100.00 

5 D-09 ರೈತ್ರಿಗೆ ಷಹಹಮ (2435-00-101-0-62) 
 

0 

 

0 

 

0 
0 

6 D-10  ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಯಬೆೋತಿ  (2435-00-101-0-64) 0 0 0 0 



ಉ ೃತ್ತ 1.855 1.855 1.855 100.00 

ಒಟುಟ ೃತ್ತ (I+II+III) 52.40596 40.46676 40.46676 100.00 

 

ಇಱಹಖೆಯಿಂದ ಅಥ ೋರೈಸೋವನ ಭಂಜ ರಹದ ಅಥವ್ಹ ಯವ್ಹನಿಗೆ ನಿೋಡಱಹದ iತ್ುತ ಕಡಿಮ ದಯzಲ್ಲೆ ಷಲತ್ುತಗಳನುನ ಡಮಱಹದ ರಸಿಪ್ತಯೆಂಟ್ ಗಳ ವಿಯಗಳು 

 

ಸಳಿಯಹಳ ತಹಲ ಕ್ರಗೆ ಭಂಜ ರಹದ ಇಱಹಖೆಮ ವಿವಿಧ ೄೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲೆ ಉಿತ್ವ್ಹಗಿ/ಕಡಿಮ ದಯದಲ್ಲೆ ಷಲತ್ುತಗಳನುನ ಡಮಱಹದ ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ವಿಯಗಳನುನ ೄೋಜನೆವ್ಹಯು ರತಾೋಕ 

ಹಿಗಳಲ್ಲೆ ನಿೇಹಿಷಱಹಗಿದ. ಆಯಹ ಶೇದ ಅಂತ್ಾಕೆು ಷದರಿ ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ಟಿಟಮ ರತಿಗಳನುನ ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳಿಗೆ ಹಹಗ  ಕಛೋರಿ ನೆ ೋಟಿೋಷ ಬೆ ೋಡಿೇನಲ್ಲೆ ರಕಟಿಷಱಹಗಿದ. 

 

ಕುಗಿೆಷಱಹದ ಎಲ್ಲಕಹಟçನಿಕ್ ಮಹದರಿಮಲ್ಲೆನ ಲಬಾವಿಯು ಮಹಹಿತಿ ವಿಯ ದ ಯಕುಂತ ಅಥವ್ಹ ಮಹಹಿತಿ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿಯುವಿಕೆ. 

ಇಱಹೆ 

ಮಹಹಿತಿ ಡಮಲು ಸ್ಹೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಬಾವಿಯು ಅಕಹವ ವಿಚಹಯಗಳು ಗರಂಥಹಲಮ ಅಥವ್ಹ ಓದು ಕೆ ಠಡಿಗಳನುನ ಒಳಗೆ ಂಡು ಸ್ಹೇಜನಿಕ ಉೄೋಗಕಹುಗಿ ತರದಿದದರ: 

 

ಷದಾಕೆು ಸ್ಹೇಜನಿಕ ಗರಂಥಹಲಮ ಾಸಥ ಇಯುುದಿಲೆ. 

 

ಸ್ಹೇಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಹೆಷಯು, ದನಹಭ ಭತ್ುತ ಇತ್ರ ವಿಶಮಗಳು. 

  

ಶಿರೋ ಎ. ಆರ್. ಹೆರಿಂiÀiಲ್    

ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು,  

(ಜಿ.ಂ) ಸಳಿಯಹಳ 

ದ ಯವ್ಹಣಿ ಷಂಖೆಾ: 08284-220305 

 

ಷಹಹಮಕ ಸ್ಹೇಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಹೆಷಯು, ದನಹಭ  

 

ಶಿರೋ.             

ಪ     ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು  

(ಜಿ.ಂ) ಸಳಿಯಹಳ 

  

ಮೋಲಮನವಿ ಪಹರಧಿಕಹಯ:  

 

ಶಿರೋ ಬಿ. ಪ್ತ. ಷತಿೋವ 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿದೋೇವಕಯು,  

ಜಿಱಹೆ ಂಚಹಮತ್, ಶಿಯಸಿ, ಉತ್ತಯಕನನಡ.  

ದ ಯವ್ಹಣಿ ಷಂಖೆಾ: 08384-226427 

 

            **********  @    **********   @   **********  @     **********   @    ******** 

 

                                                                         



                                                  

                                                            ಹಿರಿಮ ಷಹಹಮಕ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿದೋೇವಕಯು,  

                                                      (ಜಿ.ಂ) ಸಳಿಯಹಳ 


