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4(ಬಿ) (1): ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಕಚೋರಿ ಕಲರ್ಲೇಗಳು ಮತುು ಕತೇವ್ಯಗಳು
ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರುತುವೆ.
ಸಲಮಲನ್ಯ ಕಲಯೇಗಳು
1.ಇಲ್ಲಖೆಯ ತಲಲ ಕಿನ್ ಕಚೋರಿರ್ಲಗಿದುು, ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮತುು ಅಬಿವ್ೃದ್ವು
ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ್ುದು .

ಈ

2.ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ರುರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ಹ ೋಬಳಿವಲರು ಹಂಚಿಕೆ
ಮಲಡಿ ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ್ುದು.
3. ಅದ್ವೋನ್ ಕಚೋರಿಗಳು /ರೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿಗಳು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಅವ್ಶಯಕವಿರುವ್
ಮಲಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡುವ್ುದು.
4. ತಲಲ ಕಲ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾನ್ ಮತುು ಪಿಗತ್ರಯ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮಲಡಿ ತಲಲ ಕಿನ್
ಕೆ ಿೋಡಿಕೃತ ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಯನ್ುು ತರ್ಲರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟಾಕೆೆ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು.
5. ತಲಲ ಕಲ ಮಟಾದ ಪಿಗತ್ರ ಪರಿಶಲನಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಪಿತ್ರನಿದ್ವರ್ಲಗಿ ಭಲಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು .
6. ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಗಿರುವ್ ಹಲನಿಯ ಅಂದಲಜನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ
ಪರಿಹಲರ ನಿದ್ವಯಡಿ ಸಹಲಯಧನ್ಕೆೆ ಕಂದಲಯ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಶಪಲರಸುು ಮಲಡುವ್ುದು.
ವಿಸುರಣೆ ಮತುು ತರಬೋತ್ರ
1. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ರುರುವ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ಹಲಗ
ಸಲವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು .
2. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸಲಯ , ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಕೆ ಯುಾ, ಸಂಸೆರಣೆ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು .
3. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸಲವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ ಮುಂತಲದ ಅವ್ಶಯಕ ಹ ಸ ತಂತಿಜ್ಞಲನ್ಗಳನ್ುು ರೈತರಿಗೆ
ತರಬೋತ್ರ ,ವಿಚಲರ ಸಂಕಿೋರ್ೇ, ಕಲರ್ಲೇಗಲರ ಮುಂತಲದವ್ುಗಳನ್ುು ಏಪೇಡಿಸುವ್ ಮ ಲಕ ಮಲಹಿತ್ರ ಒದಗಿಸಿವ್ುದು.
4. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ರುರುವ್ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಲಹಿತ್ರಯನ್ುು ರೈತರಿಗೆ
ತಲುಪುವ್ಂತ ಮಲಡುವ್ುದು.
5. ರೈತರ ಮಕೆಳಿಗೆ ,ರೈತರಿಗೆ ಹಲಗ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು .
6. ರೈತರನ್ುು ರಲಜಯ ಮತುು ಹ ರ ರಲಜಯಗಳ ಉತುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋಧನಲ ಕೆೋಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಿವಲಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡು
ರೈತರ ಜ್ಞಲನ್ ವ್ಧೇನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದು.
ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ:
1. ತಲಲ ಕಿನ್ ವಲತಲವ್ರರ್ಕೆೆ ಸ ಕುವಲದ ತಳಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಿ ಅವ್ುಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು
.
2. ಆರ್ಲ ಪಿರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವಲದ ಬಳೆಗಳನ್ುು ಆಯ್ಕೆ ಮಲಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲ್ಲನ್ುಬವಿಗಳಿಂದ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು.
3. ಹರ್ುು, ತರಕಲರಿ, ಹ ವಿನ್ ಬಳೆಗಳು, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು , ಸಲಂಬಲರು ಬಳೆಗಳು ಬಳೆಗಳ ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ
ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು.
ಸಮಗಿ ಪ್ೋಷ್ಕಲಂಶ ಹಲಗ ಸಮಗಿ ಪೋಡೆ ನಿವ್ೇಹಣೆ
1. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ಶಯವಿರುವ್ ಪ್ೋಷ್ಕಲಂಶಗಳ ನಿಿ್ರವ್ಹಣೆ ಮಲಡಲು ಬೋಕಲದ ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರಗಳನ್ುು
ರಿರ್ಲಯತ್ರ ದರದಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಮಲಡುವ್ುದು.
2. ಮಣ್ಣುನ್ ರಸಸಲರ ನಿವ್ೇಹಣೆಗೆ ಅವ್ಶಯವಲದ ಸುರ್ು /ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲು ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು.

3. ಹಸಿರಲೆ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತಿವ್ನ್ುು ರೈತರಿಗೆ ಮನ್ದಟುಾ ಮಲಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು.
4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪದುತ್ರಯಲ್ಲಾ ರ ೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತಿರ್ ಪದುತ್ರಗೆ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು .
5. ಬ ೋಡೆ ೋೇ ಮಿಶಿರ್, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟನಲಶಕಗಳು , ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಲಯಧನ್ ಒದಗಿಸುವ್ುದು.
ಸಲವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ
1.

ಸೆಳಿೋಯವಲಗಿ ಲಭಯವಿರುವ್ ಕೃಷಿ ತಯಜಯ ವ್ಸುುಗಳನ್ುು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಖಚಿೇನ್ಲ್ಲಾ ಎರಹುಳು ಗೆ ಬಬರ,
ಬಯೋಡೆೈರ್ಜಸಾಗೇಳನ್ುು ನಿಮಿೇಸಲು ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು.
ಕೆ ಯಾೋತುರ ನಿವ್ೇಹಣೆ

2. ತ ೋಟಗಲಕೆ ಬಳೆಗಳಲದ ಹರ್ುು , ತರಕಲರಿ. ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳು , ಜೌಷ್ದ್ವ ಸಸಯಗಳು ಮತುು ಸುಗಂಧ ದಿವ್ಯ ಬಳೆಗಳ
ಕೆ ಯಾೋತುರ ನಿವ್ೇಹಣೆಗೆ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು .
3. ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅವ್ಶಯಕತಗೆ ತಕೆಂತ ಪಲಯಕ್ ಹೌಸಗಳ ನಿಮಲೇರ್ಕೆೆ ಪ್ಿೋತುಹಿಸುವ್ುದು .
4. ಶೋಥಲ ಗೃಹ ನಿಮಲೇರ್ಕೆೆ ಪ್ಿೋತಲುಹಿಸುವ್ುದು.
ಇತರ ಕಲಯೇಗಳು
1. ತಲಲ ಕಿನ್ ವಿವಿಧ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು ಮತುು ಮಲನ್ಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನ್ರ್ೋೇಶಕರು, ಮತ್ರುತರ
ಮೆೋಲ್ಲದ್ವಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ವಿಶೋಷ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.
2. ಜನ್ಸಪಂದನ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಲಜರಲತ್ರ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು ಹಲಗ ಗಲಿಮ
ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಲರಿರ್ಲಗಿ ಕಲಯೇ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು .
3. ಪಿಕೃತ್ರ ವಿಕೆ ೋಪ ಮುಂತಲದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಾ ಮೆೋಲ್ಲದ್ವಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೆೋರಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.
4. ಕಲಲಕಲಲಕೆೆ ಸಿೋಚಿಸಲ್ಲಗುವ್ ಇನಿುತರ ವಿಶೋಷ್ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.
5.

4(ಬಿ)(II): ಅಧಿಕಲರಿ /ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಲರ ಮತುು ಕತೇವ್ಯಗಳು.
1

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ
(ಜಿ.ಪಂ), ಬಲದಲಮಿ

ರಲಷಿಿೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಏಜನಿು ಯೋಜನೆ ,ರಲಜಯವ್ಲಯ,
ಜಿಲ್ಲಾವ್ಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ತಲಲ ಕು ಮಟಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ನಿಗದ್ವತ
ಗುರಿಯಂತ ಕಲಲಮಿತ್ರಯಳಗಲಗಿ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳುುವ್ಂತ ಕಿಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು,
ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ, ಮೆೋಲುಸುುವಲರಿ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು, ಮತುು
ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸುಚಿಸಿದ ಇನಿುತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.

2

ತಲಂತ್ರಿಕ ಸಹಲಯಕರು

ತಲಂತ್ರಿಕ ವಿಭಲಗದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವ್ುದು ತಲಲ ಕುಮಟಾದ್ವಂದ ಪಿಗತ್ರ
ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು ತುಆರಿಸುವ್ದು. ಇ-ಮೆೋಲ್ ಮುಖಲಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಾದ
ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಗಮನ್ಕೆೆ ತರುವ್ುದು .ಅನ್ುಮೋದ್ವತ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಲಯೇಕಿಮಗಳ
ಪಿಕಲರ ಉಳಿದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಕಲಲಕಲಲಕೆೆ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು .ವಿವಿದ ಸಭೆ
ನ್ಡವ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು ,ಸಹಲಯಧನ್ದ ಅಜಿೇಗಳಿಗೆ
ಮಂಜ ರಲತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು ತಲಲ ಕಿನ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಲಹವಲರು ಪಿಗತ್ರ
ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು ಮತುು ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತರ
ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.

3

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ
ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ
ಸಂಪಕೇಕೆಂದಿ



ಇವ್ರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು
ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋರ್ೇವ್ು ಇವ್ರ ವಲಯಪಗೆ ಳಪಟ್ಟಾರುತುರ್.



ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ೊ

ಟುಾ ವಿಸಿುೋರ್ೇ.

ಬಳೆಯುತತ್ರರುವ್ ಬಳೆ ಹಲಗ ಅದರ ಮಲರುಕಟ್ಟಾಯ ಬಗೆಗ ಸಂಪ್ರ್ೇ
ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು .ಗಲಿಮವಲರು ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಾ
ಇಡುವ್ುದು . ಕನಿಷ್ಾ ಕಲಯಂ ತ ಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ುು ಹ ಂದ್ವರುವ್
ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಾ ಇರುವ್ುದು . ಸದರಿ ಬಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಾ
ನ್ಮ ದಲಗಿರುವ್ ಬಗೆಗ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವ್ುದು.


ಸಂಸೆರಣೆ ಘಟಕಗಳು , ಮಲರುಕಟ್ಟಾಗಳು ಇವ್ುಗಳನ್ುು ನಿಗಧಿತ
ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಲಾ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.



ಎನ್. ಹಚ್.ಎಂ. ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
ಹಲಗ ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ ಅಧಿೋನ್ದ
ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ರಸಿಶಫಲರಸುು ಮಲಡುವ್ುದು.



ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆಗ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ ಮ ಲಕ
ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವ್ು ಮ ಡಿಸುವ್ುದು.



ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಕಿೋಟ
ಬಲರ್ಯ ಬಗೆಗ ತಕ್ಷರ್ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದ್ವ ಮಲಡುವ್ುದು.
ಕಿೋಟ ಬಲರ್ಗಳ ನಿಯಂತಿರ್ಕೆೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಲಹ ನಿೋಡುವ್ುದು.



ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸುಚನೆಯನ್ುು
ಪಲಲ್ಲಸುವ್ುದು



ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೋಕಲಗುವ್ ಬಿಜಗಳು, ಸಸಿಗಳು,
ಗೆ ಬಬರ ಇತಲಯದ್ವಗಳನ್ುು ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರಧಿ
ಮಲಡುವ್ುದು .



ಬಲೆ ಕುಸಿತ ಬಗೆಗ ವ್ರಧಿಯನ್ುು ತರ್ಲರಿಸುವ್ುದು, ಮುಂಜಲಗಿತ
ವ್ಹಿಸುವ್ುದು .



ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು ಮತುಿ ಈ
ಬಗೆಗ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು.



ಮರ್ುು ಮತುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆಗ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೋತ್ರ
ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತುು ಇವ್ುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗ ರೈತರಿಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ
ನಿೋಡುವ್ುದು .



ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವ್ಷ್ೇವಲರು ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದು, ರಪುು
ಬಳೆ ಬಗೆಗ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು.



ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುು ತಲಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗ ರೈತರಿಗೆ
ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು .



ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತುು ಹ ಸ
ಸಲಹಸಗಳಿಗೆ ರೈತರನ್ುು ಉತುೋಜಿಸುವ್ುದು ಮತುು ತರಬೋತ್ರ
ನಿೋಡುವ್ುದು.

ಹ ೋಬಳಿ ವಲಯಪುಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬಗೆಗ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು. ಈ
ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆಗ ರೈತರುಗಳಿಗೆ 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 ಇತಲಯದ್ವಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನ್ಂತರ ಪರಿಶಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ
ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು .ಲೆಕೆ ತಪಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು
ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಕಲಯೇ ನ್ವ್ೇಹಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳ ಕಡತ ನಿವ್ೇಹಣೆ .

4

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು

ಕಲರ್ಲೇಲಯದ ಸಿಬಬಂದ್ವ ವ್ಗೇದವ್ರ ಸಂಬಳದ ಬಿಲುಾ ತರ್ಲರಿಸುವ್ದು.
ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ , ರಲಜಯವ್ಲಯ ಹಲಗ
ತಲಲ ಕು ಪಂಚಲಯತ ನಿಧಿಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮತುು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ , ಸಲದ್ವಲ್ಲಿರು
ಬಿಲುಾಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲುರುಜುವಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ್ದು ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಲರ
ಮತುು ಕೆೈಪಡಿಯಲ್ಲಾಯ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಲೆಕೆಶಲಖೆಯನ್ುು ನ್ವ್ೇಹಿಸುವ್ದು.
ಹಲಗ ವಲಷಿೇಕ ಸಲಲ್ಲನ್ ಅಧಿಕಲರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಆವ್ಯಯ ಅಂದಲಜಿನ್ ಅನ್ುಬಂಧ
–ಬಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ.

5

ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ
ಸಹಲಯಕರು

ಕಛೋರಿಯ ಪತಿಗಳನ್ುು ಇನ್ಿಡೇ ಹಲಗ ಓಟಿಡೇ ಮಲಡುವ್ುದು. ಸ್ಥೋವಲ
ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಖಜಲನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು ,ಆದಲಯ
ಮತುು ಖಚಿೇನ್ು
ತಖೆುೋಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.

6

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು

ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸ , ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆಯ ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ನಿಗದ್ವತ ಸಮಯದಲ್ಲಾ
ಪ್ರ್ೇಗೆ ಳಿಸುವ್ದು, ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇನಿುತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ ನ್ು
ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು.

4(ಬಿ) III:- ನಿರ್ೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ್ಂತಹ ಪಿಸಲುವ್ನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪಲಲ್ಲಸಬೋಕಲದ ಕಿಮ, ಮೆೋಲ್ಲಿಚಲರಣೆ ಚಲನ್ಲಗಳ ಮತುು
ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಸ್ಥೋರಿದಂತ:

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ

ಪಿಸಲುವ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ್ ಕಿಮದ ಬಗೆಗ ತ್ರೋಮಲೇನಿಸುವ್ುದು

ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಜಿ.ಪಂ.ಬಲದಲಮಿ

. ನ್ಮಮ ಹುರ್ುಗೆ ನಿೋಡಿದ ಅಧಿಕಲರ ವಲಯಪುಯಳಗೆ ಅನಿಮೋದ್ವಸಿ
ಮಂಜ ರಲತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು .ಅಗತಯ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ
ಶಪಲರಸುು ಮಲಡುವ್ುದು.

2

ತಲಂತ್ರಿಕ ಸಹಲಯಕರು /ಸಹಲಯಕರು

ತಲಂತ್ರಿಕ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಕಡತಗಳನ್ುು ವಿಷ್ಯವಲರು

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ

ವಿಂಗಡಿಸುವ್ುದು. ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು ಪರಿೋಶಲ್ಲಸುವ್ದು ಮತುು ಇಮೆೋಲ್ ಮುಖಲಂತರ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಪಡೆದು
ಕಳಿಸುವ್ದು. ಜಿ.ಪಂ.ಮತುು ಇಲ್ಲಖಲ ಮುಖಯಸೆರಿಂದ ಬರುವ್ ತಲಂತ್ರಿಕ
ಮಲಹಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವಲಗಿ ಉತುರಿಸುವ್ದು . ಸಹಲಯಧನ್ದ ಕಡತಗಳನ್ುು
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅನ್ುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವ್ದು. ಅನ್ುಮೋದನೆರ್ಲದ
ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಲಯೇಕಿಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ದ
ಕುರಿತು ಮಲಗೇದಶೇನ್ದ ಮ ಲಕ ಹ ೋಬಳಿ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಳುವ್ಳಿಕೆ

ನಿೋಡುವ್ುದು.
3

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ
ಸಂಪಕೇಕೆೋಂದಿ



ಇವ್ರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು
ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಹ ೋಬಳಿ ವಿಸಿುೋರ್ೇವ್ು ಇವ್ರ
ವಲಯಪಗೆ ಳಪಟ್ಟಾರುತುರ್.



ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ೊ

ಟುಾ

ವಿಸಿುೋರ್ೇ, ಬಳೆಯುತ್ರುರುವ್ ಬಳೆ ಹಲಗ ಅದರ ಮಲರುಕಟ್ಟಾಯ
ಬಗೆಗ ಸಂಪ್ರ್ೇ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು. ಗಲಿಮವಲರು
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದು. ಕನಿಷ್ಾ ಕಲಯಂ
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ುು ಹ ಂದ್ವರುವ್ ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಾ
ಇಡುವ್ುದು .ಸರಿ ಬಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿಯಲ್ಲಾ ನ್ಮ ದಲಗಿರುವ್
ಬಗೆಗ ಧೃಡಿೋಕರಿಸುವ್ುದು.


ಸಂಸೆ ರಣೆ ಘಟಕಗಳು ,ಮಲರುಕಟ್ಟಾಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ುು ನಿಗಧಿತ
ನ್ಮ ನೆಯಲ್ಲಾ ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.



ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್, ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಯೋಜನೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಲಗ ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಲಯ
ಯೋಜನೆ ಅಧಿನ್ದ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ರಸಿ ಶಪಲರಸುು
ಮಲಡುವ್ುದು .



ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಚಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆಗ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ ಮ ಲಕ
ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವ್ು ಮ ಡಿಸುವ್ುದು.



ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುುವ್
ಕಿೋಟ ಬಲರ್ಯ ಬಗೆಗ ತಕ್ಷರ್ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದ್ವ
ಮಲಡುವ್ುದು. ಕಿೋಟ ಬಲರ್ಗಳ ನಿಯಂತಿರ್ಕೆೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ ಕು
ಸಲಹ ನಿೋಡುವ್ುದು.



ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಯನ್ುು
ಪಲಲ್ಲಸುವ್ುದು.



ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೋಕಲಗುವ್ ಬಿೋಜಗಳು ,
ಸಸಿಗಳು ಗೆ ಬಬರ ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ
ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರಧಿ ಮಲಡುವ್ುದು.



ಬಲೆ ಕುಸಿತ ಬಗೆಗ ವ್ರಧಿಯನ್ುು ತರ್ಲರಿಸುವ್ುದು,
ಮುಂಜಲಗಿತ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು.



ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು
ಮತುು ಈ ಬಗೆಗ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು.



ಮರ್ುು ಮತುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆಗ ರೈತರಿಗೆ
ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತುು ಇವ್ುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗ ರೈತರಿಗೆ
ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು.



ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವ್ಷ್ೇವಲರು ಪಟ್ಟಾ
ಇಡುವ್ುದು, ರಪುು ಬಳೆ ಬಗೆಗ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು.



ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುು ತಲಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗ
ರೈತರಿಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು.



ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತುು ಹ ಸ

ಸಲಹಸಗಳಿಗೆ ರೈತರನ್ುು ಉತುೋಜಿಸುವ್ುದು ಮತುು ತರಬೋತ್ರ
ನಿಡುವ್ುದು.
ಹ ಬಳಿ ವಲಯಪುಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬಗೆಗ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು.
ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಲರಿಕರ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆಗ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ
ನಿೋಡುವ್ುದು
4

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಹಲಗ ಪಿ. ದ .ಸ.ರವ್ರು ಮಂಡಿಸುವ್ ಕಡತಗಳು
,ಎಇ.ಸಿ.ಬಿಲುಾಗಳು ಹಲಗ ಇತರ ಲೆಕೆ ಪತಿ ನಿವ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತಗಳು,
ನ್ಗದು ಪುಸುಕಗಳು ,ವೆೋತನ್ ಬಿಲುಾಗಳು ಇತಲಯದ್ವಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನ್ಂತರ
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು .ಲೆಕೆ ತಪಲಸಣಲ
ವ್ರದ್ವಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಕಲಯೇ
ನಿವ್ೇಹಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳ ಕಡತ ನಿವ್ೇಹಣೆ.

5

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು,

ತಮಮ ವ್ುಭಲಗಕೆೆ ಬರುವ್ ಪಿತಗಳನ್ುು ಸಿಿೋಕರಿಸುವ್ದು , ಸಂಬಂಧಪಟಾ
ನಿಯಮಗಳ ಮತುು ಸುತ ುೋಲೆಗಳ ಪಿಕಲರ ಪರಿಶಲ್ಲಸಿ ಟ್ಟಪಪಣೆಯನ್ುು
ಬರದು ಮುಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶಕಲೆಗಿ ಕಡತವ್ನ್ುು ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಡಿಯನ್ಿಯ
ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ ತಿರಿತವಲಗಿ ತಮಮ ಶಲಖಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ್ದು.
ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುು
ಕಲಯೇಗತಗೆ ಳಿಸುವ್ದು.

6

ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಲಯಕರು

ಕಛೋರಿಯ ಪತಿಗಳನ್ುು ಇನ್ ವ್ರ್ಡೇ ಹಲಗ ಓಟ್ ವ್ರ್ಡೇ ಮಲಡುವ್ುದು.
ಸ್ಥೋವಲ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಖಜಲನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು,
ಆದಲಯ ಮತುು ಖಚಿೇನ್ು ತಖೆು:ಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.

4(ಬಿ)IV:-ಕೆಲಸ ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲ್ಲದ ವಿಧಲನ್ಗಳು, ಕಟುಾಪಲಡುಗಳು

1

2

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಜಿ.ಪಂ, ಬಲದಲಮಿ
ತಲಂತ್ರಿಕ ಸಹಲಯಕರು

ತಲಲ ಕಿನ್ಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗೆ ವ್ಹಿಸಿದ ಅಭಿವ್ೃದ್ವು.ವಿಸುರಣೆ
ಹಲಗ ಆಡಳಿತ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಅಧಿೋನ್ ಅಧಿಕಲರಿ/ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಯಶಸಿಿರ್ಲಗಿ ಮತುು ಶೋಘಿವಲಗಿ
ನಿವ್ೇಹಿಸಲು ಕಿಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಇಲ್ಲಖೆಯ ತಲಲ ಕು ಉಸುುವಲರಿ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು.
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉಪನ್ರ್ೋೇಶಕರ ಕಚೋರಿಯಂದ ಜಿ.ಪಂ.ಕಚೋರಿಯಂದ ಬರುವ್ ಅನ್ುಮೋದ್ವತ
ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಲಯೇಕಿಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ಂತ
ಕಿಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು .ಸಂಬಂದ್ವಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ುು ರಚಿಸಿ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ್ುದು . ಇಲ್ಲಖೆಯ
ಸಹಲಯಧನ್ ಕಡತಗಳನ್ುು ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ಿಯ ತರ್ಲರಿಸಿ ಇಲ್ಲಖಲ ಮುಖಯಸೆರ ಅಥವಲ
ಈಕಚೋರಿಯ ಮಂಜ ರಲತ್ರಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಕಡತಗಳನ್ುು ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು
ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುುಕಲಯೇಗತಗೆ ಳಿಸುವ್ುದು.

3

ಸಹಲಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ
ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ



ಇವ್ರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅದ್ವಕಲರಿಗಳಲಗಿದುು ಸಂಬಂದಪಟಾ ಹ ೋಬಳಿ
ವಿಸಿುೋರ್ೇವ್ು ಇವ್ರ ವಲಯಪುಗೆ ಳಪಟ್ಟಾರುತುರ್.

ಸಂಪಕೇಕೆೋಂದಿ



ಆರ್ಲ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಒಟುಾ ವಿಸಿುೋರ್ೇ, ಬಳೆಯುತ್ರುರುವ್ ಬಳೆ
ಹಲಗ ಅದರ ಮಲರುಕಟ್ಟಾಯ ಬಗೆಗ ಸಂಪ್ರ್ೇ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು .ಗಲಿಮವಲರು
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಲ ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದು .ಕನಿಷ್ಾ ಕಲಯಂ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನ್ುು
ಹ ದ್ವರುವ್ ತ ೋಟಗಲರರ ಪಟ್ಟಾ ಇರುವ್ುದು .ಅದರಿ ಬಳೆಗಳು ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಾ
ನ್ಮ ದಲಗಿರುವ್ ಬಗೆಗ 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 ಬಗೆಗ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ ಮ ಲಕ ರೈತರಲ್ಲಾ ಅರಿವ್ು
ಮ ಡುಸುವ್ುದು ,



ಆರ್ಲಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಲಣ್ಣಸಿಕೆ ಳುುವ್ ಕಿೋಟ ಬಲರ್ಯ ಬಗೆಗ ತಕ್ಷರ್
ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದ್ವ ಮಲಡುವ್ುದು .ಕಿೋಟ ಬಲರ್ಗಳ ನಿಯಂತಿರ್ಕೆೆ ರೈತರಿಗೆ ಸ ಕು
ಸಲಹ ನಿೋಡುವ್ುದು.



ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಯನ್ುು ಪಲಲ್ಲಸುವ್ುದು.



ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ಬೋಕಲಗುವ್ ಬಿೋಜಗಳು ,ಸಸಿಗಳು. ಗೆ ಬಬರ
ಇತಲಯಧಿಗಳನ್ುು ಅಂದಲಜು ಮಲಡಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರಧಿ ಮಲಡುವ್ುದು.



ಬಲೆ ಕುಸಿತದ ಬಗೆಗ ಬರಧಿಯನ್ುು ತರ್ಲರಿಸುವ್ುದು, ಮುಂಜಲಗಿತ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು.



ಫಸಲು ನಲಶದ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು ಮತುು ಈ ಬಗೆಗ
ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು.



ಮರ್ುು ಮತುು ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಅಗತಯತ ಬಗೆಗ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು ಮತುು
ಇವ್ುಗಳ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯ ಬಗೆಗ ರೈತರಿಗೆ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು.



ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವ್ಷ್ೇವಲರು ಪಟ್ಟಾ ಇಡುವ್ುದು, ರಪುು ಬಳೆ ಬಗೆಗ
ಮಲಹಿತ್ರ ಇಡುವ್ುದು.



ಹ ಸ ಕಲಯೇಕಿಮಗಳು ಮತುು ತಲಂತ್ರಿಕ ಅಂಸಗಳ ಬಗೆಗ ಮಲಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು .



ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಲೆರಗಳು ಮತುು ಹ ಸ ಸಲಹಸಗಳಿಗೆ ರೈತರನ್ುು
ಉತುೋಜಿಸುವ್ುದು ಮತುು ತರಬೋತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು.
ಹ ೋಬಳಿ ವಲಯಪುಯಲ್ಲಾ ಸಂತಗಳ ಬಗೆಗ ಮಲಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವ್ುದು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲಾ
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆಗ ರೈತವಲರುಗಳಿಗೆ 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
ಇತಲಯದ್ವಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸಿದ ನ್ಂತರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಲೆಕೆ
ತಪಲಸಣಲ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವಗಖನ್ುು ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು. ಕಲಯೇ ನಿವ್ೇಹಣಲ
ವ್ರದ್ವಗಳ ಕಡತ ನಿವ್ೇಹಣೆ.

5

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ
ಸಹಲಯಕರು

ಹಂಚಿಕೆರ್ಲದಂತಹ ವಿಷ್ಯವ್ನ್ುು ಸಮಪೇಕವಲಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಕಡತವ್ನ್ುು ರಚಿಸಿ, ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಲರ ಮುಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ

ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು . ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುು
ಕಲಯೇಗತಗೆ ಳಿಸುವ್ದು.
6

ದ್ವಿತ್ರಯ ದರ್ಜೇ
ಸಹಲಯಕರು

ಕಛೋರಿಯ ಪತಿಗಳನ್ುು ಇನ್ಿಡೇ ಹಲಗ ಓಟಿವ್ಡೇ ಮಲಡು ವ್ುದು. ಸ್ಥೋವಲ ಪುಸುಕಗಳ
ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಖಜಲಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು ,ಆದಲಯ ಮತುು ಖಚಿೇನ್ು
ತಖೆು:ಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು.

7

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು

ಸ,ತ ೋ.ಅ ರವ್ರ ಎಲಾ ಕೆಲಸ ಕಲಯೇಗಳಲ್ಲಾ ಸಹಕಲರ ನಿೋಡುವ್ದು .ದಲಸಲುನ್ು ನಿವ್ೇಹಣೆ
ಮಲಡುವ್ುದು ಹಲಗ ಮಲಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಲಲ್ಲಸುವ್ದು .ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳು ಕಲಲ
ಕಲಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ್ ಸಿೋಚನೆಗಳನ್ುು ಕಲಯೇಗತಗೆ ಳಿಸುವ್ದು.

ತ ೋಟಗಲರರು

8

ವ್ಹಿಸಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಯೇಗಳನ್ುು ಅಚುಚಕಟ್ಲಾಗಿ ನ್ವ್ೇಹಿಸುವ್ದು ಮತುು ಕಡತಗಳ
ಚಲನ್ವ್ಲನ್ ವ್ಹಿಯನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ದು , ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿಗಳು
ಸ ಚಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವ್ೇಹಿಸುವ್ುದು ಮೆೋಲ್ಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಲಲ್ಲಸುವ್ದು.

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 ನಲರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನಿಯಮ (ವ್ಗಿೋೇಕರರ್ ನಿಯಂತಿರ್,ಮೆೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು )(ಸಿಸಿಎರ ಲು.)
3.

ಕನಲೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫಸಿ)

4. ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಡಿ (ಹಚಿಬಓಪ)
5. ವ್ೃಂದ ಮತುು ನೆೋಮಕಲತ್ರನಿಯಮಗಳು ಸಿ ಮತುು ಆರ್ ರ ಲು.
6. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪಡಿ (ಬರ್ಜಟ್ ಮಲಯನ್ುವ್ಲ್ )
7. ಕನಲೇಟಕ ಖಜಲನೆ ಸಂಹಿತ(ಕೆಎಫಸಿ)
8. ಸಲದ್ವಲ್ಲಿರು ವೆಚಚ ಕೆೈಪಡಿ (ಎಂ ಸಿಇ)
9. ಕನಲೇಟಕ ನಲಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಲ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (ಕೆಸಿಎಸ್ ಕಂಡಕಾ ರ ಲು.)
10. ಕನಲೇಟಕ ಪಲರದಶೇಕತ ಅಧಿನಿಯಮ -1999
11. ಕನಲೇಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ -1193
12. ಮಲಹಿತ್ರಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ -2005
13. ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು
14. ಸ ಕಮ ನಿೋರಲವ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು
15. ರಲಷಿರೋಯ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು
16. ರಲಜಯ ವ್ಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ ತಲಲ ಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಲಗೇಸ ಚಿಗಳು
17. ರಲಷಿರೋಯ ಗಲಿಮಿೋರ್ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಲತರಿ ಅಧಿನಿಯಮ
18. ಇಲ್ಲಖಲ ಮತುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಲಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ ಪವ್ಸೇ ಮತುು ವಿಶೋಷ್ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷ್ನ್ ಆಪ್ ಪಲವ್ಸೇ
19. ಸಕಲೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು, ಸುತ ುೋಲೆಗಳು ಇತಲಯದ್ವ.
20. ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ಹ ರಡಿಸಲ್ಲದ ವಿಶೋಷ್ ಆರ್ೋಶಗಳು ಮತುು ಸುತ ುೋಲೆಗಳು

4(ಬಿ)(VI) ಕಡತ ಶೋಷಿೇಕೆ:ಕಡತದ ಶಲಖೆ

ಕಿ.

ದಲಖಲೆಗಳ ಉಲೆಾೋಖ

ಸಂ.
1)

ಸಿಬಬಂದ್ವ ವಿನಿ

1

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಿಬಬಂದ್ವ ಮತುು ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಶಸುು ನ್ಡತ

EST

ಮತುು ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳು ನಲಯರ್ಲಲಯದ ಪಿಕರರ್, ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ
ಸಂಬಳ ಬಿಲುಾ. ಆದಲಯ ಮತುು ಖಚಿೇನ್ ತ:ಖೆುಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ.
ಆವ್ಕ ಮತುು ಜಲವ್ಕ ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಂಎ, ಲೆೋಖನ್ ಸಲಮಗಿಿ ಹಲಗ
ದ ರವಲಣ್ಣ ಪುಸುಕಗಳನಿವ್ೇಣೆ,ಲೆೋಖನ್ ಸಲಮಗಿಿ ಹಲಗ ದ ರವಲಣ್ಣ
ಪುಸುಕಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ.
2)

ಲೆಕೆಶಲಖೆ

Accounts

ರಲಜಯವ್ಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಮತುು ಕೆೋಂದಿವ್ಲಯ
ಯೋಜನೆಗಳ ಲೆಕೆಪತಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಸಲದ್ವಲ್ಲಿರು ವೆಚಚದ ಬಿಲುಾಗಳನ್ುು
ಪರಿೋಶಲ್ಲಸಿ ಮೆೋಲುರುಜುವಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ್ದು, ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ,
ಪಿವಲಸ ಭತಯ ಬಿಲುಾಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಇತಲಯದ್ವ.

3)

ಲೆಕೆ ತಪಲಸಣೆ

ರಲಜಯವ್ಲಯ ಮತುು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಹಲಗ
ಮಹಲಲೆೋಖಪಲಲಕರ ಲೆಕೆ ತಪಲಸಣೆ ವ್ರದ್ವಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸರಣಲ ವ್ರದ್ವ

Audit

ಸಲ್ಲಾಸುವ್ದು.
4)

ತಲಂತ್ರಿಕ ಶಲಖೆ

TA

ತಲಂತ್ರಿಕ ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ.

4(ಬಿ) (VII):- ಪಲಲಸಿಗಳನ್ುು ಮಲಡುವಲಗ ಅಥವಲ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾರುವ್ ಏಪಲೇಡುಗಳು ಸಲವ್ೇಜನಿಕ
ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಲಗಿತಿ ಮುಂತಲದ ವಿವ್ರಗಳು.
ಅನ್ಿಯಸುವ್ದ್ವಲಾ.
4(ಬಿ) (VII):- ಈ ಇಲ್ಲಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ಅಥವಲ ಸಲಹಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ್ ಸಲುವಲಗಿ ಎರಡು ಅಥವಲ ಅದಕಿೆಂತ ಹಚಲಚಗಿರುವ್
ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲು ,ಬ ೋಡುೇ, ಸಮಿತ್ರ ಅಥವಲ ಇತರ ಬಲಡಿಗೆಗಳ ಪಟ್ಟಾ ಹಲಗ ಇಂತಹ ಕಮಿೋಟ್ಟ ಮತುು
ಸಮಿೋತ್ರಗಳು ನ್ಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತುು ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುು ಸಲವ್ೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವಲ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವ್ಳಿಗಳನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು
ಸಲವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆಮುಕು ಅವ್ಕಲಶವಿರ್ಯ್ಕೋ:
ಅನ್ಿಯಸುವ್ದ್ವಲಾ.
4(ಬಿ) (VII):-ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಬಲದಲಮಿ ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ಲಾ
ಕಲಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಿಕಲರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವಲಣ್ಣ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಾ
ಹುರ್ು

ಹಸರು

ದ ರವಲಣ್ಣ ಸ0ಖೆಯ

1.

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಶಿೋ ಅಮೋಘಿ ಹಿರೋಕುರುಬರ

8971766033

2.

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ (ತಲಸ)

ಶಿೋಮತ್ರ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಡಪಟ್ಟಾ

7760299636

3.

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ ಸಂಪಕೇ
ಕೆೋಂದಿ ಬಲದಲಮಿ

ಶಿೋ ಕಲಾಪಪ ನ್ರ ಡೆ

7618771770

ಅ.ಸ0.

4.
5.
6.
7.

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ ಸಂಪಕೇ
ಕೆೋಂದಿ ಕುಳಗೆೋರಿ
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ ಸಂಪಕೇ
ಕೆೋಂದಿ ಕೆರ ರ
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ ರೈತ ಸಂಪಕೇ
ಕೆೋಂದಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಡ
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು

ಶಿೋ ಶವ್ರಲಜ ಕಲಂಬು

7618771774

ಶಿೋಮತ್ರ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಲಯ ಹ ನ್ುಳಿು

7618771773

ಕುಮಲರಿ ವಿದಲಯಶಿೋ ಬೋಟಗೆೋರಿ

7618771772

ಶಿೋ ವಿ ಎ ಕುಂಬಲರ

9448668337

8.

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು

ಶಿೋ ಸಂಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ

9845492252

9.

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು

ಶಿೋ ಆರ್ ಬಿ ಪಲಟ್ಟೋಲ

8762073348

4(ಬಿ)(VIII):- ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ,(ಜಿ.ಪಂ) ಬಲಗಲಕೆ ೋಟ ಕಲರ್ಲೇಲಯದಲ್ಲಾ
ಕಲಯೇನಿವ್ೇಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರ 2017-18ನೆೋ ಸಲಲ್ಲನ್ ವೆೋತನ್ದ
ಕಿ.ಸಂ

ವಿವ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಾ
ಹಸರು

ಹುರ್ು

ವೆೋತನ್ ಶಿೋಣ್ಣ
(ರ . ಗಳಲ್ಲಾ)

1

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ (ತಲಸ)

ಶಿೋಮತ್ರ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಡಪಟ್ಟಾ

21600-40050

2

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ

ಶಿೋ ಕಲಾಪಪ ನ್ರ ಡೆ

21600-40050

3

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ

ಶಿೋ ಶವ್ರಲಜ ಕಲಂಬು

21600-40050

4

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ

ಶಿೋ ವಿದಲಯಶಿೋ ಬೋಟಗೆೋರಿ

21600-40050

5

ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ

ಶಿೋ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಲಯ ಹ ನ್ುಳಿು

21600-40050

6

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು

ಶಿೋ ವಿ ಎ ಕುಂಬಲರ

20000-36300

7

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು

ಶಿೋ ಸಂಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ

12500-24000

8

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಸಹಲಯಕರು

ಶಿೋ ಆರ್ ಬಿ ಪಲಟ್ಟೋಲ

12500-24000

4(ಬಿ) (IX):- ಆಯವ್ಯಯ ವಿತರಣೆ: 2017-18 ವಲಷಿೇಕ ವ್ರದ್ವ
ಕಿ

ಯೋಜನೆ/ ಯೋಜನೆೋತರ

ಸ0
1

ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಲವ್ರಿ ಯೋಜನೆ

2435-00-101-0-28

ವಲಷಿೇಕ ಗುರಿ
ಭೌತ್ರಕ
ಆರ್ಥೇಕ

ವಲಷಿೇಕ ಸಲಧನೆ
ಭೌತ್ರಕ
ಆರ್ಥೇಕ

28.52

15.16

20.59

2

ಪಿಚಲರ ಮತುು ಸಲಹಿತಯ 2401-00-ರ್11-3-74

-

-

3

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತಿ ನ್ಸೇರಿಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮತುು ಮ ಲ

-

-

ಸೌಕಯೇದ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ 2435-00-101-0-35

14.782

4

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಕಟಾಡಗಳು 2401-00-ರ್11-6-71

--

--

5

ಸಲಮಥಿಯವ್ುಳು ರಲಜಯಗಳಲ್ಲಾ ಎಣೆು ತಲಳೆ ಬೋಸಲಯ 2401-

--

-

00-108-2-18
6

ರೈತರಿಗಲಗಿ ತರಬೋತ್ರ 2435-00-101-0-64

45

0.18

45

0.18

7

ರೈತರಿಗೆ ಸಹಲಯ 2435-00-101-0-62

261

1.16

261

1.16

8

ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತುು ನ್ಸೇರಿ ನಿವ್ೇಹಣೆ 2435-00-

7140

2.01

6378

1.78

113.72

141.4

116.5

66.8413

22

0.70

22

0.696

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ವಿಶೋಷ್ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 2225-00-101-0-64

110

2.20

110

2.20

ಗಿರಿಜನ್ ಉಪಯೋಜನೆ 2225-00-102-0-20

30

0.59

30

0.59

18

ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಲವ್ರಿ ಯೋಜನೆ 2401-ರ್11-41-410031
ಕೃಷಿ ಭಲಗಯ ಯೋಜನೆ

10

34.73

10

25.66

19

ರಲಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (ಓಊಒ)

77.50

30.11

75.10

29.86

--

--

8

1.32

8

1.32

770.45

69.22

755.22

66.15

101-0-36
9

ಹನಿ ನಿೋರಲವ್ರಿಗಲಗಿ ಕೆೋಂದಿ ವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ

2401-

00-108-2-30
10

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಬಳೆಗಳು ರ ೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟಗಳ ಸಮಗಿ
ನಿಯಂತಿರ್ ಯೋಜನೆ 2401-00-119-5-02

11
12

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಕಟಾಡಗಳು 2401-00-ರ್11-6-03
ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಉದಲಯನ್ವ್ನ್ಗಳು(ನ್ವ್ನ್ಗರ)

2406-

02-112-0-13
13
14

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸಂಸೆರಣೆ 2401-00-800-2-28
ಹ ಸ ತರಕಲರಿಗಳನ್ುು ಪರಿಚಯಸುವ್ ಯೋಜನೆ

2401-

00-800-2-33
15

ತ ೋಟಗಲರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ರ್ಲಂತ್ರಿೋಕರರ್

2401-

00-800-2-38
16
17

2401-00-119-4-06
20

ರಲಷಿರೋಯ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷ್ನ್(ಓಒPಒ)
2401-ರ್11-40-400031

21

ರಲಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಲಸ ಯೋಜನೆ (ಖಏಗಿಙ 2401-00800-1-57

22

ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವ್ೃದ್ವು ಯೋಜನೆ 2401-00-1110-08

4 (X) ಸಹಲಯಧನ್ರ್ 0ದ್ವಗೆ ನ್ಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅ0ತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತುು ಮ0ಜ ರಲದ ಹರ್.

ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರುರ್.
ಇದನ್ುು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ನಿವ್ೇಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ರುರ್.
4 (XI) ಇಲ್ಲಖೆಯ0ದ ಅಥರೈರ್ಜೋಷ್ನ್ ಮ0ಜ ರಲದ ಅಥವಲ ಪರವಲನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಲದ ಮತುು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಾ ಸವ್ಲತುುಗಳನ್ುು
ಪಡೆಯಲ್ಲದ ರಸಿಪಯ್ಕ0ಟ್ುಗಳ ವಿವ್ರಗಳು.
ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರುರ್, ಇದನ್ುು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ನಿವ್ೇಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ರುರ್.
ಇ0ತಹ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಾದ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಾ ನಿವ್ೇಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ರುರ್.
4 (XII) ಕುಗಿಗಸಲ್ಲದ ಎಲೆಕಲರನಿಕ್ ಮಲದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರುವ್ ಮಲಹಿತ್ರ ವಿವ್ರ ರ್ ರಕುವ್0ತ ಅಥವಲ ಮಲಹಿತ್ರ ಇಟುಾಕೆ 0ಡಿರುವಿಕೆ.
4 (XIII) ಮಲಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಲವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ್ ಅವ್ಕಲಶ ವಿಚಲರಗಳು ಗಿ0ಥಲಲಯ ಅಥವಲ ಓದುವ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುು
ಒಳಗೆ 0ಡು ಸಲವ್ೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಲೆಗಿ ತರದ್ವದಲುರ?
ಇಲಾ
4 (XIV) ಸಲವ್ೇಜನಿಕ ಮಲಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಲರಿಯ ಹಸರು, ಪದನಲಮ ಮತುು ಇತರೋ ವಿವ್ರಗಳು
ಸಲವ್ೇಜನಿಕ ಮಲಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಲರಿ
ಶಿೋಮತ್ರ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಡಪಟ್ಟಾ
ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ಅಧಿಕಲರಿ(ತಲ.ಸ)
ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ0ಚಲಯತ ಬಲದಲಮಿ
ದ ರವಲಣ್ಣ ಸ0ಖೆಯ: 08357-220422
ಮೆೋಲಮನ್ವಿ ಪಲಿಧಿಕಲರ
ಶಿೋ ಅಮೋಘಿ ಹಿರೋಕುರುಬರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ0ಚಲಯತ ಬಲದಲಮಿ.
ದ ರವಲಣ್ಣ ಸ0ಖೆಯ: 08357-220422

4 (XVII)

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಇತರೋ ವಿಷ್ಯಗಳು
ರ್ಲವ್ುದು ಇಲಾ

ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕ ತ ೋಟಗಲರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿ.ಪಂ) ಬದಲಮಿ

