ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ
(ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್), ಬಳ್ಾಾರಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಪರಕರಣ
4 (1) (ಬಿ)ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪರಕಟಣೆ
2018-19
“ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ”
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

ಸಂ: ಹಿಸತೆ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಬ/ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ/01 /2018-19

ದಿನಾಂಕ: 10-08-2018

ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ
2018-19
ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ಪರಕರಣ 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪರಕಟಣೆ
1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಬಳ್ಾಾರಿ ರರ್ರ ಕಛೆೋರಿಯ ಅಧಿೋನದ
ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ಕು ಕತ್ೇರ್ಯಗಳು

ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿರ್ರ
1.ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಕನಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಬಳ್ಾಾರಿ ಕಛೆೋರಿಗೆ
ಇರಕರ್ ದ ರ :350 ಕಿ.ಮೋ. ಆಗಿರಕತ್ುರೆ
ಕನಾೇಟಕ ರಾಜಯದ ಹೆೈರಾರಬಾದ್-ಕನಾೇಟಕ ಪರರೆೋಶಲ್ಲಾ ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲೆಾಯಕ ಸೆೋಪೇಡೆಯಾಗಿದಕು,
ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಉತ್ುರಕೆು ಿರರಕಗಕಪಪ  ತಾ|| ಪ್ಚಿಮಮಕೆು ಕಂ್ಾ ಹಾಗ

ಹೆ ಸೇೆೋೆ ೆ

ಪೂರ್ೇಕೆು ಆಂದರಪರರೆೋಶದ

ಗಕಂತ್ಕಲ್ಕಾ ಮತ್ಕು ಉರರ್ಕೆ ಂಡ ತಾಲ್ ಾಕಕಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕೆು ಸಂಡ ರಕ ತಾಲ್ ಾಕಕಗಳ ನಕು ಹೆ ಂದಿರಕತ್ುರೆ. ಬಳ್ಾಾರಿ
ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ವಿಿರುೋಣೇ ಸಕಮಾರಕ 936 ಚದರ ಕಿ.ಮೋ ಗಳ್ಾಗಿದಕು ತಾಲ್ ಾಕಕ ಒಟಕು 5 ಹೆ ೋಬಳಿಗಳು
ಅರ್ುಗಳ್ೆಂದರೆ,ಬಳ್ಾಾರಿ,ಮೋಕಾ, ರ ಪನಗಕಡಿ,ಕೆ ೋಳೂರಕ,ಕಕರಕಗೆ ೋಡಕ ಆಗಿದಕು ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲೆಾಯ ಕೆೋಂದರ
ಸಾಾನವಾಗಿರಕತ್ುರೆ
. ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲೆಾಯ ರೆೈತ್ರ ಬೆಳ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಿರದಂತೆ ತ್ಕಂಗಭದರ ನದಿ ಮತ್ಕು ಹಗರಿ ನದಿಗಳು ತಾಲ್ ಾಕಿನ
ರೆೈತ್ರ ಜಿೋರ್ನಾಡಿಯಾಗಿವೆ.
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

ಹೆ ೋಬಳಿವಾರಕ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ಕು ಗಾರಮಗಳ ಸಂಖೆಯಯ ವಿರ್ರ
ಹೆ ೋಬಳಿ ಹೆಸರಕ

ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತಿ

ಬಳ್ಳಾರಿ

4

ಮೋಕಳ

9

ರೂಪನಗುಡಿ

9

ಕ ೂೋಳೂರು

11

ಕುರುಗ ೂೋಡು

10
ಒಟಕು

43

ಹ ೋಬಳಿವಾರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈಕೆಳಕಂಡತ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳೆವಾರು ಪ್ರದೆೋಶ ಮತ್ುತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿವರ (2018-19 £ÉÃ ¸Á°UÉ 31-07-2018 ರ ಅಂತೆಯಕೆು )
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»w)
ಕರ.ಸಂ

ಬೆಳೆ ವಿವರ

ಪ್ರದೆೋಶ (ಹ)

ಉತ್ಪನ್ನ (ಟನ್)

1

ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು

145

680.25

2

ಹಣ್ುುಗಳು

2784

33878

3

ತ್ರಕಾರಿಗಳು

600

1175

4

ಹ ವಿನ್ ಬೆಳೆಗಳು

44

350.30

5

ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳು

12918

39527

6

ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳು

19

114
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿದೆೋೇಶಕರು ಜಿಲ್ಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯೇ
ನಿವೇಹಿಸುತಿತರುವ ಅಧಿಕಳರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯವ ಪ್ಟ್ಟಿ.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೋೇಶಕರು-1

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರು-1

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-05

.ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು-1
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು-1
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು-2
ದ್ವಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು-1
.

ತ ೋಟಗಾರರು-1

ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲ್ ಾಕು ಒಟುಿ 5 ಹ ೋಬಳಿಗಳನ್ುನ ಹ ಂದ್ವದುು, ಅವುಗಳಲ್ಲಾ
ಬಳ್ಾಾರಿ,ಮೋಕಾ,ರ ಪ್ನ್ಗುಡಿ,ಕೆ ೋಳ ರು,ಕುರುಗ ೋಡು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹ ಬಳಿಮಟಿದ
ರೈತ್ ಸಂಪ್ಕೇ ಕೆೋಂದರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೈತ್ ಸಂಪ್ಕೇ ಕೆೋಂದರಗಳಲ್ಲಾ ರೈತ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಲ್ು ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುತಿತರುತಾತರ. ಹಾಗ

ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಒಬಬ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುತಿತರುತಾತರ.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೋೇಶಕರು ಈ ಕಛೋರಿಯ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿರುತಾತರ. 6 ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 2 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು, ಒಬಬ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಒಬಬ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು,
ಒಬಬ ದ್ವಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು, ಒಬಬ ತ ೋಟಗಾರರ ಹುದೆು ಇರುತ್ತದೆ.
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುತ ಕತ್ೇವಯಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯೇಗಳು:
1 . ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ ಇಲ್ಾಖೆಯ ತಾಲ್ ಾಕು ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯಾಗಿದುು,
ಇಲ್ಾಖೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡಳಿತ್ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದ್ವು ಕಾಯೇಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸುವುದು.
2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ಅನ್ುಷ್ಾಾಗ ಳಿಸಲ್ಾಗುತಿತರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುನ ಹ ೋಬಳಿವಾರು ಹಂಚಿಕೆ
ಮಾಡಿ ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸುವುದು.
4.ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆನೆೋತ್ರ

ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುನ

MMR

ಪ್ರಕಾರ

ಸಿದುಪ್ಡಿಸುವುದು

ಹಾಗ

ಅದರಂತ

ಕಾಯೇನೆ ಮೋಖ್ರಾಗುವುದು.
5.ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಿದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ ಮತ್ುತ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನೆ ಮಾಡಿ ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ಪ್ರಗತಿ
ವರದ್ವಯನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಿಕೆೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.
6.ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಿದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನಾ ಸಭೆಗಳಿಗ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.
7.ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನ್ುನ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್
ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ಕೆೆ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಾಖೆಗ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.
8.ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೋಜನೆಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್
9.ರೈತ್ರ ತಾಕುಗಳಿಗ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ವಿವಿಧ ಸಲ್ಹ ಸ ಚನೆಗಳನ್ುನ ನಿೋಡುವುದು
ಸಸಾಯಭಿವೃದ್ವಿ : 1. ಉತ್ತಮ

ಗುಣ್ಮಟಿದ

ಜಿಲ್ಲಾಯ

ವಾತಾವರಣ್ಕೆೆ

ಹ ಂದುವ

ತ್ಳಿಗಳನ್ುನ

ಗುರುತಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ವಿಗ ಳಿಸುವುದು.
2. ಇಲ್ಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಂದ, ಸಾವೇಜನಿಕ ವಲ್ಯದ ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ವಲ್ಯದ
ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣ್ಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನ್ುನ ಉತಾಪದ್ವಸಲ್ು ಕರಮ ಕೆೈಗ ಳುಾವುದು.
3. ಉತ್ತಮ ಗುಣ್ಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ಅವಶಯಕ ಪ್ರಮಾಣ್ದಲ್ಲಾ ಸಾವೇಜನಿಕ ವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಲ್ಭಯವಿಲ್ಾದ್ವದು
ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ವಲ್ಯದ ನ್ಸೇರಿಗಳಿಂದ ಕನಾೇಟಕ ಪಾರದಶೇಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಪ್ಡೆದು
ರೈತ್ರಿಗ ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸ್ಥಥ ಮಾಡುವುದು.
4. ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಿಶೋಷ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದ್ವಿಗ ಕರಮ ಕೆೈಗ ಳುಾವುದು.
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

ಪ್ರದೆೋಶ ವಿಸತರಣೆ : 1. ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ವಾತಾವರಣ್ಕೆೆ ಸ ಕತವಾದ ತ್ಳಿಗಳನ್ುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರದೆೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆೈಗ ಳುಾವುದು.
2. ಅಯಾ

ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗ

ಸ ಕತವಾದ

ಬೆಳೆಗಳನ್ುನ

ಮತ್ುತ

ತ್ಳಿಗಳನ್ುನ

ಆಯ್ಕೆ

ಮಾಡಿ

ಯೋಗಯ

ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ ಪ್ರದೆೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆೈಗ ಳುಾವುದು.
3. ಹಣ್ುು, ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ್ ಬೆಳೆಗಳು,

ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳು, ಸುಗಂಧ ದರವಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರದೆೋಶ ವಿಸತರಣೆಗ

ಯೋಗಯವಾದ ಪ್ರಿಸರವನ್ುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಾನ್ ರೈತ್ರಿಗ ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರದೆೋಶ ವಿಸತರಣೆಗ
ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
4. ಹ ಸ ಬೆಳೆಗಳು, ತ್ಳಿಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಚಯಸುವುದು.
5. ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನ್ಲ್ಲಾರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು.
ನಿೋರಿನ್ ಮ ಲ್ಗಳ ನಿಮಾೇಣ್
1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಅವಶಯಕತಯರುವ ಪ್ರಮಾಣ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋರಾವಿರ ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ು ಬೆೋಕಾದ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರಗಳನ್ುನ ನಿರ್ಮೇಸಲ್ು ರೈತ್ರನ್ುನ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
2. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ದುತಿಯಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಸಾಕಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ್ದ ನಿೋರನ್ುನ ಸಂಗರಹಿಸಿಟುಿಕೆ ಳಾಲ್ು ಅವಶಯಕತಗ
ತ್ಕೆಂತ ಸಮುದಾಯ ಕೆರಗಳನ್ುನ ನಿರ್ಮೇಸಲ್ು ಸಹಾಯಧನ್ ಒದಗಿಸುವುದು.
ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ
1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಅವಶಯಕವಿರುವ ಹಸಿರುಮನೆಗಳ ನಿಮಾೇಣ್ಕೆೆ ರೈತ್ರನ್ುನ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
2. ಶೋಡ್ ನೆಟ್ ನಿಮಾೇಣ್ಕೆೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
3. ಹ ಸ ಹ ಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ುನ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೆೋಸಾಯದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯಲ್ು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
ಸಮಗರ ಪ್ೋಷಕಾಂಸ ಹಾಗ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನಿವೇಹಣೆ
1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಅವಶಯವಿರುವ ಪ್ೋಷಕಾಂಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಲ್ು ಬೆೋಕಾದ ರ್ಜೈವಿಕ

ಗ ಬಬರಗಳನ್ುನ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಾ ರೈತ್ರಿಗ ಒದಗಿಸುವ ವೆೈವಸ್ಥಥ ಮಾಡುವುದು.
2. ಮಣ್ಣುನ್ ರಸಸಾರ ನಿವೇಹಣೆಗ ಅವಶಯವಾದ ಸುಣ್ು/ ಜಿಪ್ುಂ ಬಳಸಲ್ು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
3. ಹಸಿರಲ್ಲ ಗ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ಿವನ್ುನ ರೈತ್ರಿಗ ಮನ್ದಟುಿ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯನ್ುನ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
4. ರ್ಜೈವಿಕ ಪ್ದುತಿಯಲ್ಲಾ ರ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪ್ದುತಿಗ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
5. ಸಾವೇಜನಿಕ ವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ರ ೋಗ ಮುನ್ ುಚನಾ ಘಟಕಗಳನ್ುನ ಸಾಥಪಸಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ
ರ ೋಗಗಳ ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟ್ಟಗ ಅವಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ರೈತ್ರಿಗ ಒದಗಿಸುವುದು.
6. ಸಸಯ ಆರ ೋಗಯ ಚಿಕಿತಾುಲ್ಯವನ್ುನ ಸಾಥಪಸಿ ರೈತ್ರಿಗ ಅವಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ಒದಗಿಸುವುದು.
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ರ್ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ
1. ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನ್ು ಸಾಕಣ್ಣಗ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
2. ರ್ಜೋನ್ು ಸಾಕಣ್ಣಕೆ ಸ್ಥ ಸ್ಥೈಟ್ಟಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ ಏಪ್ೇಡಿಸುವುದು.
3. ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಗಸಪಶೇ ಹಚಚಳದಲ್ಲಾ ರ್ಜೋನ್ು ಹುಳಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗೆ ರೈತ್ರಿಗ ಅರಿವು
ಮ ಡಿಸುವುದು.
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವು ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಯಾೋತ್ತರ ನಿವೇಹಣೆ
1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ಾದ ಹಣ್ುು, ತ್ರಕಾರಿ, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳು ಮತ್ುತ ಸುಗಂಧ ದರವಯ
ಬೆಳೆಗಳ ಕೆ ಯಾೋತ್ತರ ನಿವೇಹಣೆಗ ಪ್ರತಾುಹಿಸುವುದು.
2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶಯಕತಗ ತ್ಕೆಂತ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸೆಳ ನಿಮಾೇಣ್ಕೆೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
3. ಶೋತ್ಲ್ ಗೃಹ ನಿಮಾೇಣ್ಕೆೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಾರಥರ್ಮಕ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾೇಣ್ಕೆೆ ಪ್ರೋತಾುಹ ನಿೋಡುವುದು.
ಶೋಥಲ್ ಗೃಹಗಳು
ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ಸಕಾೇರವತಿಯಂದ ಯಾವುದೆೋ ಶೋತ್ಲ್ ಗೃಹ ಇರುವುದ್ವಲ್ಾ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥಥಯ ಹದ್ವನೆೋಳು
ಶೋತ್ಲ್ಗೃಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಶೋತ್ಲ್ಗೃಹಕೆೆ ರ .1/- ಪ್ರತಿ ಯ ನಿಟ್ ವಿದುಯತ್ ವೆಚಚಕೆೆ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ
ಸಹಾಯಧನ್ವನ್ುನ ನಿೋಡಲ್ಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಶೋತ್ಲ್ಗೃಹದಲ್ಲಾ ಒಣ್ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯ, ದನಿಯ, ಮತ್ುತ ಹುಣೆಸ್ಥ ಮತ್ುತ
ಇತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ುನ ಇಡಲ್ಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸಕತ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಾರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ಮಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ುನ
ಬಾಡಿಗ ಮೆೋರಗ ರೈತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶೋಖ್ರಣೆಗ ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲ್ ಾಕಿನ್

ಮುಂಡರಗಿ

ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಾ 5000 MT ಶೋಖ್ರಣಾ ಸಾಮಥಯೇವುಳಾ ಮೆ: ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಲ್ಡ್ ಸ್ಥ ಿೋರೋಜ್ ಪರೈವೆೋಟ್
ಲ್ಲರ್ಮಟೆಡ್ ಹಾಗ

ಬಳ್ಾಾರಿ ತಾಲ್ ಾಕಿನ್

ಹಲಕುಂದಿ ಗಳಾಮದಲ್ಲಿ 5000 MT ಶೋಖ್ರಣಾ ಸಾಮಥಯೇದ

ವಿೋರಘಂಧಂ ಕೆ ೋಲ್ಡ್ ಸ್ಥ ಿೋರೋಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಶೋಥಲ್ ಗೃಹಗಳನ್ುನ ನಿಮಾೇಣ್ ಮಾಡಲ್ಾಗಿರುತ್ತದೆ
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ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಮಾರುಕಟೆಿ ಅಭಿವೃದ್ವು
1. ಮಾರುಕಟೆಿಯಲ್ಲಾ ನಿರತ್ರಾದ ಸಂಸ್ಥಥಗಳ್ಾದ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸು, ಜಿಲ್ಾಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಗಳು,
ಎಪಎಂಸಿ ಹಾಗ

ಸಕಾೇರೋತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಥಗಳಿಗ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟೆಿ ಅಭಿವೃದ್ವಿಗ ಸಹಾಯಧನ್

ಒದಗಿಸುವುದು.
2. ಗಾರರ್ಮೋಣ್ ಮಾರುಕಟೆಿ, ರೈತ್ ಸಂತ, ನೆೋರ ಮಾರುಕಟೆಿ ನಿಮಾೇಣ್ಕೆೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸುವುದು.
ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದರ

ತಾಲ್ ಾಕವಾರು ಕೃಷಿ / ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಂತಿರುತ್ತದೆ.
ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ಹಸರು

ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದರಗಳು

ಬಳ್ಾಾರಿ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೆೋಂದರ (UAS) ಹಗರಿ

ಇತ್ರ ಕಾಯೇಗಳು :1. ಜಲ್ಲಾಯ ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿದೆೋೇಶಕರು, ಮತಿತತ್ರ ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ವಿಶೋಷ

ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುನ

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
2. ಜನ್ಸಪಂದನಾ ಸಭೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಸಭೆ ಮುಂತಾದ ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
3. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಮುಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೋಶದ ಮೆೋರಗ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
4. ಇನಿನತ್ರ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ ಸ ಚಿಸಲ್ಾಗುವ ವಿಶೋಷ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
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4(ಬಿ)(11) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕು ಕತ್ೇರ್ಯಗಳು
ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ ೈತ ಸಂಪಕಕ ಕ ೋಂದಾದ ವ್ಳಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ೆ ಲ್ಳಿ ತ ೂೋಟಗಳರಿಕ ಬ ಳ್ ಗಳ ಮಳಹಿತಿ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಂಗಾಹಣ ಇಲ್ಳಖ ಯ ಎಲ್ಳಿ ಯೋಜನ ಗಳ ಅನುಷ್ಳಾನ ರ ೈತರ ಕುಂದುಕ ೂರತ ಗಳಿಗ ಸವಂದಿಸುವುದು
ಮತುಿ ಇಲ್ಳಖ ಯಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನ ಗಳಡಿ ನೋಡಲ್ಳದ ಆರ್ಥಕಕ ಮತುಿ ಭತಿಕ ಗುರಿಗಳನುು
ಸಳಧಿಸುವುದು. ಪಾಗತಿ ವರದಿಗಳನುು ಮತುಿ ಫಲ್ಳನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನುು ಸಿದದಪಡಿಸಿ ಮೋಲ್ಳಧಿಕಳರಿಗಳಿಗ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಇನುತರ

ಕ ಲಸ

ಕಳಯಕಗಳನುು

ಮೋಲ್ಳಧಿಕಳರಿಗಳು

ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ

ಜಳರಿಗ ೂಳಿಸುವುದುಅನುಷ್ಳಾನಗ ೂಂಡಿರುವ ಯೋಜನ ಗಳ ಫಲ್ಳನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದದಪಡಿಸುವುದು,
ತಮಮ ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register ನವಕಹಣ ಹ ೂಸ ಕಳಯಕಕಾಮಗಳು

ತಳಂತಿಾಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ ೆ ರ ೈತರಿಗ ಮಳಹಿತಿ ನೋಡುವುದು

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ:

PÀbÉÃjAiÀÄ ««zsÀ ±ÁSÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ªÀÄAr¸ÀÄªÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ
¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±À PÉÆÃj ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ಇಲ್ಳಖ ಯ ಶಿಸುಿಕಾಮದ
ಪಾಕರಣಗಳಿದದಲ್ಲಿ ಕಡತ ನವಕಹಣ

ಮಳಡುವುದು, ವ್ ೋತನಕ ೆ ಸಮಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಅಪ ಂಡಿಕ್ಸ್-ಬಿ

ತಯಳರಿಸುವುದು. ¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀgÀ¢UÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÀgÀuÁ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, J¯Áè

Drmï PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ «¯ÉÃªÁjUÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ಕಛ ೋರಿಯ ಅಧಿಕಳರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರ
ಸ ೋವ್ಳಪುಸಿಕ ನವಕಹಣ ಮತುಿ ಅಂತಿಮ ವ್ ೋತನ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದದಪಡಿಸುವುದು,

PÀbÉÃj C¢üPÁj/¹§âA¢AiÀÄªÀgÀ

PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ªÀgÀ¢ PÀqÀvÀ ¤ªÀðºÀuÉ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನ ಗಳಡಿ ಅನುದಳನ ಬಿಡುಗಡ ಯಳದ ಬಗ ೆ ಕಾಮ
ವಹಿಸುವುದು ತಮಮ ಶಳಖ ಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

Case Dairy/Case Register ನವಕಹಣ ºÁUÀÆ

ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼À DzÉÃ±À ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
ಪರಥಮ ದರ್ೆೇ ಸಹಾಯಕರಕ

ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥Àj²Ã°¹ PÀqÀvÀ gÀa¹ PÀbÉÃj
PÉÊ¦r ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±À PÉÆÃj PÀqÀvÀ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ತಳಲೂಿಕು
ಪಂಚಳಯತ್/ಜಿಲ್ಳಿಪಂಚಳಯತ್/ರಳಜಾವಲಯ/ಕ ೋಂದಾವಲಯ

ಯೋಜನ ಗಳಡಿ

ಬಿಡುಗಡ ಯಳದ

ಅನುದಳನಕ ೆ ಯೋಜನಳವ್ಳರು ಕಡತ ರಚಿಸಿ ಸಳದಿಲ್ಳವರು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಸಿದದಪಡಿಸಿ ಕಛ ೋರಿಯ
ಟ್ಟಪಪಣಿಯಂದಿಗ ಮುಂದಿನ ಕಾಮಕ ೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ºÁUÀÆ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸Á¢¯ÁégÀÄ (AC Bill)

©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ (AC ©°è£À°è) qÁæ ªÀiÁrzÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ
¸À«ªÀgÀ
¸Á¢¯ÁégÀÄ ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß(NDC) ಸಿದದಪಡಿಸಿ ಕಛ ೋರಿಯ ಟ್ಟಪಪಣಿಯಂದಿಗ ಮುಂದಿನ ಕಾಮಕ ೆ
ಮಂಡಿಸುವುದು ºÁUÀÆ ಸದರಿ ಯೋಜನ ಗಳಡಿ £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, ಆಡಳಿತಳತಮಕ

ªÀÄAdÆgÁw PÀæªÀÄªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqÉ §UÉÎ PÀæªÀÄªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ
¸ÀPÁðj DzÉÃ±À/ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼À PÀqÀvÀ ¤ªÀðºÀuÉ, PÀbÉÃj DzÉÃ±À ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ¤ªÀðºÀuÉ
C¢üPÁj/¹§âA¢üUÀ¼À gÀeÉ, ªÉÃvÀ£À §rÛ, ¦AZÀtÂ ¸Ë®¨sÀå EvÁå¢ PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ಹಳಗೂ J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸Á¢¯ÁégÀÄ ªÀ»UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ & ಆಡಳಿತತಳಮಕ ಕ ಲಸಕ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ ಲಸ ನವಕಹಿಸುವುದು. ತಮಮ ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register
ನವಕಹಣ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼À DzÉÃ±À ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ೆೇ ಸಹಾಯಕರಕ

ಕಡತಗಳ ರಚನ , ವಿಷಯ ವಹಿನವಕಹಣ , ಕಛ ೋರಿಗ ಬಂಧಂತಹ ಪತಾಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವುದು ಸಿವೋಕತತಿ
ದಳಖಲ್ಲಸುವುದು, ಟಪಳಲುಗಳನುು ಶಳಖ ಯಲ್ಲಿ ಹಂಚುವುದು, ಕಡತಗಳ/ಪತಾಗಳ ರವ್ಳನ , ಸಳಿಂಪ್ ವಹಿ
ನವಕಹಣ , ಆಡಳಿತಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ನವಕಹಣ , ಹಂಚಿಕ ಯಳದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪಕಕವ್ಳಗಿ
ನಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನುು ರಚಿಸಿ ಕಛ ೋರಿ ಕ ೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ
ಆದ ೋಶ ಕ ೂೋರಿ ಮಂಡಿಸುವುದು, ದಳಸಳಿನು ವಹಿ ನವಕಹಣ ಹಳಗೂ ಮೋಲ್ಳಧಿಕಳರಿಗಳ ಆದ ೋಶದನವಯ
ಕ ಲಸ ನವಕಹಣ ತಮಮ ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register ನವಕಹಣ

ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼À DzÉÃ±À ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ತ ೂೋಟಗಳರಿಕ ಸಹಳಯಕರು ಇಲ್ಳಖ ಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಕರ ಮತುಿ ದಳಸಳಿನನ ನವಕಹಣ ತ ೂೋಟಗಳರಿಕ
ಸಹಳಯಕರು

(ಅಭಿವತದಿಿ)

ರ ೈತ

ಫಲ್ಳನುಭವಿಗಳ ತಳಕುಗಳ

ಪರಿಶಿೋಲನ ,

ಸಕಳಕರದ

ನೋತಿ

ನಯಮಗಳನವಯ ಫಲ್ಳನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸವಲತುಿಗಳ ವಿತರಣ , ಕ್ ೋತ ೂಾೋತ್ವದ ಜವ್ಳಬಳದರಿ
ಕ್ರಾಮಿನಳಶಕ ವಿತರಣ , ತಳಂತಿಾಕ ಸಲಹ ಗಳನುು ನೋಡುವುದು ಇವರ ಜವ್ಳಬಳದರಿಯಳಗಿರುತಿದ . ತಮಮ
ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register ನವಕಹಣ

ತೆ ೋಟಗಾರರಕ

ಮೋಲ್ಳಧಿಕಳರಿಗಳ ಆದ ೋಶದಂತ ಕ ಲಸ ನವಕಹಿಸುವುದು
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4(ಬಿ) 111 ನಿಣ್ೇಯ ತಗದುಕೆ ಳುಾವಂತ್ಹ ಪ್ರಸಾತವನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ ಕರಮ ಮೆೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನ್ಲ್ಡ ಗಳು
ಮತ್ುತ ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟ್ಟದಂತ
ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರಸಾತವನೆಗಳನ್ುನ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ು ಅವಕಾಶವಿದುು ಸಲ್ಲಾಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿ

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ:

vÀªÀÄä

ªÁå¦ÛUÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀ

«µÀAiÀÄ

¤ªÁðºÀPÀgÀÄ

ªÀÄAr¸ÀÄªÀ

PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß

¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ gÀªÀjUÉ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ²¸ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ

PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ EvÀåxÀðUÉÆ½¸ÀÄªÀ°è PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ
ಪರಥಮ ದರ್ೆೇ ಸಹಾಯಕರಕ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನ್ುದಾನ್ವನ್ುನ ಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಕಡತ್ವನ್ುನ ರಚಿಸಿ,
ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಮುಂದ್ವನ್ ಆದೆೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು,
ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುನ ಸಿದುಪ್ಡಿಸುವುದು. ನ್ಗದು ಪ್ುಸತಕ ನಿವೇಹಣೆ, ನೆ ಂದಣ್ಣ, ರವಾನೆ,
ಸಾಿಂಪ್ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲ್ುಾ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಿದುಪ್ಡಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಆಡಳಿತ್ತಾಮಕ

ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಉನ್ನತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿಕೆ ಡಲ್ಾದ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವೇಹಣೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ
ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುನ ನಿವೇಹಿಸಲ್ು ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುತಾತರ. ಯಾವುದೆೋ ನಿಣ್ೇಯಕೆೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದ್ವಲ್ಾ.

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ೆೇ ಸಹಾಯಕರಕ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯ ಹಾಗ ಕಡತ್ಗಳನ್ುನ ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ತೆ ೋಟಗಾರರಕ

ಮೆೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4(ಬಿ) IV ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುನ ನಿವೇಹಿಸಲ್ು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಕಟುಿಪಾಡುಗಳು

ಹಿರಿಯ

ಸಹಾಯಕ ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೋೇಶಕರು
ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾಯೇ ನಿವಾೇಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುು.

ಅಧಿಕಾರಿ

ತ್ಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪತಯಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ. ತಮಮ ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case
Dairy/Case Register ನವಕಹಣ

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ:

vÀªÀÄä

ªÁå¦ÛUÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀ

«µÀAiÀÄ

¤ªÁðºÀPÀgÀÄ

ªÀÄAr¸ÀÄªÀ

PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß

¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ gÀªÀjUÉ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ²¸ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ

PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ EvÀåxÀðUÉÆ½¸ÀÄªÀ°è PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

ತಮಮ

ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register ನವಕಹಣ

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಕರು/ ಪ್ರಥಮ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ುನ ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಕಡತ್ವನ್ುನ ರಚಿಸಿ,
ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಮುಂದ್ವನ್ ಆದೆೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುನ ಸಿದುಪ್ಡಿಸುವುದು. ನ್ಗದು ಪ್ುಸತಕ ನಿವೇಹಣೆ, ನೆ ಂದಣ್ಣ, ರವಾನೆ,
ಸಾಿಂಪ್ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲ್ುಾ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಿದುಪ್ಡಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಆಡಳಿತ್ತಾಮಕ

ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ತಮಮ ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case
Register ನವಕಹಣ

ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥Àj²Ã°¹ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß
gÀa¹ PÀbÉÃj PÉÊ¦rAiÀÄ°è£À ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV PÀqÀvÀ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ವಹಿಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಾ ಕಾಯೇಗಳನ್ುನ ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದರ ರ್ಜ ತಗ ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರ/ಅಭಿವೃದ್ವಿ
ದಾಸಾತನ್ು ನಿವೇಹಣಾ ಲ್ಲಕೆವನ್ುನ ಕರಮಬದುವಾಗಿಟುಿಕೆ ಂಡು ನಿಗಧಿತ್ ಗುರಿಗ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೆ ಡುವುದು. ತಮಮ ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register ನವಕಹಣ

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ೆೇ ಸಹಾಯಕರಕ

¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ºÁUÀÆ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄ¸ÁgÀ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ತಮಮ
ಶಳಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register ನವಕಹಣ

ತೆ ೋಟಗಾರರಕ

ಮೋಲ್ಳಧಿಕಳರಿಗಳ ಆದ ೋಶದಂತ ಕ ಲಸ ನವಕಹಿಸುವುದು
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4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4

ಬಿ

(v)

ನೌಕರರು

ಅವರವರ

ಕತ್ೇವಯಗಳನ್ುನ

ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾದ/

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ

ನಿಯಂತ್ರಣ್ದಲ್ಲಾಟುಿಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ ಸ ಚನೆಗಳು/ ಕೆೈಪಡಿಗಳು/ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುತ
ನಿಬಂಧನೆಗಳು.
1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು ( CCA ನಿಯಮಾವಳಿ)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಡಿ
5. ವೃಂದ ಮತ್ುತ ನೆೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಡಿ
7. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಹಿತ
8. ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ವೆಚಚದ ಕೆೈಪಡಿ
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮ
10. ಕನಾೇಟಕ ಪಾರದಶೇಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999
11. ಕನಾೇಟಕ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ- 1993
12. ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ-2005
13. ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ಮಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು
14. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು
15. ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಮಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು
16. ರಾಜಯವಲ್ಯ ಹಾಗ ಜಿಲ್ಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು
17. ರಾಷಿರೋಯ ಗಾರರ್ಮೋಣ್ ಉದೆ ಯೋಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ
18. ಇಲ್ಾಖೆ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಸೇ ಮತ್ುತ ವಿಶೋಷ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್
ಆಫ್ ಪಾವರ್ಸೇ
19. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು (ಸಕತೆ ುೋಲೆಗಳು)
20. ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ಹ ಸಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಶೋಷ ಆದೆೋಶಗಳು ಮತ್ುತ ಸುತ ತೋಲ್ಲಗಳು
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4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4 ಬಿ(VI) ಕಡತ್ ಶೋಷಿೇಕೆ ;PÀqÀvÀzÀ ±ÁSÉ

PÀæ.¸ÀA.

zÁR¯ÉUÀ¼À G¯ÉèR

DqÀ½vÀ

ADM

¹§âA¢
²¸ÀÄÛ ±ÁSÉ
¯ÉPÌÀ ±ÁSÉ

EST

ACT

4

¯ÉPÌÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ

AUD

5

PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÉÆÃ±À
¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ
£ÀUz
À ÀÄ ±ÁSÉ

LGC

1
2
3

6
7

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರು

8

DEP

STN
CASH

TA

vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼À ²¸ÀÄÛ £Àqv
À É ªÀÄvÀÄÛ
EvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ
Crmï PÀArPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ «ªÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸Àgu
À Á ªÀg¢
À ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¯ÉPÌÀ ¥ÀvÀæ ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ
¥Àj²Ã®£É
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀæPÀgt
À
¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ zÀÆgÀªÁtÂ ¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ gÀªÁ£É
£ÀUz
À ÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ
MPIC,RKVY,MGNREGA,NHM,MIS ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ಕಡತ್ ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗದ
ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ವಿಶೋಷ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ತಾಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

1.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಿೋಕೃತಿ

2.

ನ್ಮ ನೆ ರವಾನೆ ರಿಜಿಸಿರ್

3.

ನ್ಮ ನೆ-ಎ ಮುದಾುಮ ರಿಜಿಸಿರ್

4.

ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸಾಿಂಪ್ ರಿಜಿಸಿರ್

5.

ನ್ಮ ನೆ-6 (ನಿಯಮ 38)ನ್ಗದು ಪ್ುಸತಕ ರಿಜಿಸಿರ್

6.

ಕ.ಅ.ಸ.ಪಾ. ಪತಾ 1 (ಅನುಚ ಛೋದ 6ಹಣ ಸಿವೋಲರಿಸಿದ ಬಗ ೆ ಸಿವೋಕತತಿ ಪತಾ)

7.

ಕ.ಖ್.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ುಾ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸುವ ಚಿೋಟ್ಟ ರಿಜಿಸಿರ್

8.

ಕ.ಆ.ಸಂ ನ್ಮ ನೆ 62-ಎ ಪ್ರಿವತ್ೇನೆಯ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಬೆಲ್ಡ ಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್

9.

ನ್ಮ ನೆ ಸಂಖೆಯ-24ಎ ವೆೋತ್ನ್ ಬಡವಾಡೆ ಪ್ುಸತಕ (ನ್ಮ ನೆ ಸಂಖೆಯ 24ಎ)

10. ಆಕಸಿಮಕ ರಜಾ ವಹಿ
11. ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಆಯ್.ಡಿ.ಎಲ್ಡ.ಆಯ್.ಸಿ.ವೃತಿತ ತರಿಗ ಜಿ.ಅಯ್
12. ಲ್ಲೋಖ್ನ್ ಸಾಮಾಗಿರ ವಿತ್ರಣಾ ರಿಜಿಸಿರ್
13. ದ್ವನ್ವಹಿ ದಾಸಾತನ್ು ಪ್ುಸತಕ ರಿಜಿಸಿರ್
14. ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಪ್ುಸತಕ
15. ಮಾಹವಾರು ಖ್ಚಿೇನ್ ತ್ಃಖೆತಯ ರಿಜಿಸಿರ್
16. ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸಿರ್
17. ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಿರ್
18. NDC ಬಿಲ್ುಾ ರಿಜಿಸಿರ್
19. ನ್ಮ ನೆ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪ್ತ್ರ
20. ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಾಗಳ ವಿವರ
21. ನ್ಮ ನೆ 34-ಎ ಪೋಠ ೋಪ್ಕರಣ್ ವಹಿ
22. ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ವಯರ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಣ್ ವರದ್ವ ಪೈಲ್ಡ
23. ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಸ್ಥೋವಾ ಪ್ುಸತಕ ರಿಜಿಸಿರ್ ಗಳು
24. ಶುದಿ ಪ್ರತಿ ವಹಿ
25. ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ನಿಯಮ- 2005
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4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4(B)VII

ೇಾಲ್ಲಿರಗಳನಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕರ್ ಸಂದಬೇದಲ್ಲಾ ಇರಕರ್

ೇೆೋೇಾೇಡಕಗಳನಕು ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ ಮಕಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳು
ಇಲ್ಾಖೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿ/ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಕಾಯೇಕರಗಳು ಜಿಲ್ಾಾಪ್ಂಚಾಯತ್ ಆದೆೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಯೋಜನ ಗಳ ಅನುಷ್ಳಾನಗ ೂಳಿಸಲು ಕಾಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಾವುದು. ಸಳವಕಜನಕ ಕುಂದುಕ ೂರತ ಗಳನುು
ಕಳನೂನನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ೂಳಗ ನದಕರಿಸಿ ಕಾಮ ವಹಿಸುವುದು.

4 B (VIII) ಈ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆಗಳನಕು ಪಡೆಯಕರ್ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಎರಡಕ
ಅಥವಾ ಅದಕಿುಂದ ಹೆಚಾಚಿಮಗಿರಕರ್ ಸದಸಯರ ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಪಟ್ಟು ಹಾಗ

ಇಂತ್ಹ ಕಮಟ್ಟ

ಮತ್ಕು ಸಮತಿಗಳು ನಡಿಸಕರ್ ಸೆೋವೆ ಮತ್ಕು ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ಸಾರ್ೇಜನಿಕರಕ ಆಕ್ೆೋ್ಸಬಹಕರೆೋ?
ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಕ ಸಾರ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕು ಅರ್ಕಾಶವಿರೆಯೋ?
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಾ ಸಮತಿ ಮತ್ಕು ಜಿಲಾಾ ತಾಂತಿರಕ
ಸಮತಿಯ ಮ ಲ್ಕ ಜಿಲೆಾಗ ಅರ್ಶಯವಿರಕರ್ ಯೋಜನೆಗಳನಕು ಿರದುಪಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಕಾಯೇಕರಮಗಳ
ಅನಕಷ್ಾುನಕೆು ಬೆೋಕಾದ ಅರ್ಶಯಕ ನಿಣೇಯಗಳನಕು ತ್ಗೆದಕಕೆ ಳುಾರ್ುದಕ.

ಈ ಎಲಾಾ ನಡಕರ್ಳಿಗಳನಕು

ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಕ ಸಾರ್ೇಜನಿಕರಿಗಿ ಮಕಕು ಅರ್ಕಾಶವಿರಕತ್ುರೆ.
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4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4(B) IX

PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀÆaPÉ.

ಕರ.ಸಂ

ಹಸರು

ಹುದೆು

ಪ್ೋನ್ ನ್ಂಬರ್

ತ ೋಟಗಾರರು

9740410991

ದ್ವಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

9972480642

1

ಶರೋ ಮರಿಸಾಿರ್ಮ

2

ಶರೋ ಸಜಜನ್ ಗಾಣ್ಣಗ ವಿಶಿನಾಥ

3

ಶರೋ ವಿರುಪ್ಕ್ಷಯಯ ಮಠಪ್ತಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

8105587313

4

ಶರೋ ಕೆ.ರಾಘವೆೋಂದರ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

9741317840

5

ಶರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಪ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

9480154429

6

ಶರೋಮತಿ ಸಿ. ಮಂಗಳ ದಾನ್ಣ್ುವರ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

9980785712

7

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರು

ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು

-

8

ಸತ ೋಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ, ಮೋಕಾ,

ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು

-

9

ಸತ ೋಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ, ರ ಪ್ನ್ಗುಡಿ,

ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು

-

10

ಶರೋ ಎನ್.ಆರ್.ರಾರ್ಜೋಶ್ ಕುಮಾರ್

11

ಶರೋ ಶವಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ಕೆ.

12

ಶರೋ ಚೋತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ೆ ಎರ್ಸ.

13

ಶರೋ ಯೋಗೋಶಿರ್ ಹಚ್.ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸತ ೋಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ,ಕುರುಗ ೋಡು
ಸತ ೋಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ, ಕೆ ೋಳ ರು,
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸತ ೋಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ,ಬಳ್ಾಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿದೆೋೇಶಕರು
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4(B)X C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ,
¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀiÁ¹PÀªÉÃvÀ£À. (31-07-2018 gÀ CAvÀåPÉÌ)
ಹೆಸರಕ

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

ಹಕರೆು

ವೆೋತ್ನ

ತ ೋಟಗಾರರು

33450.00

ದ್ವಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

21900.00

1

ಶರೋ ಮರಿಸಾಿರ್ಮ

2

ಶರೋ ಸಜಜನ್ ಗಾಣ್ಣಗ ವಿಶಿನಾಥ

3

ಶರೋ ವಿರುಪ್ಕ್ಷಯಯ ಮಠಪ್ತಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

25200.00

4

ಶರೋ ಕೆ.ರಾಘವೆೋಂದರ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

25200.00

5

ಶರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಪ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

28300.00

6

ಶರೋಮತಿ ಸಿ. ಮಂಗಳ ದಾನ್ಣ್ುವರ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

38850.00

7

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರು

ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು

-

8

ಸತ ೋಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ, ಮೋಕಾ,

ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು

-

9

ಸತ ೋಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ, ರ ಪ್ನ್ಗುಡಿ

ಖಾಲ್ಲ ಹುದೆು

-

10

ಶರೋ ಎನ್.ಆರ್.ರಾರ್ಜೋಶ್ ಕುಮಾರ್

11

ಶರೋ ಶವಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ.ಕೆ.

12

ಶರೋ ಚೋತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ೆ ಎರ್ಸ.

13

ಶರೋ ಯೋಗೋಶಿರ್ ಹಚ್.ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ
ಸತ ೋಅ, ರೈ.ಸಂ.ಕೆೋ,
ಕೆ ೋಳ ರು,
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೋೇಶಕರು
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4(B)(XI) ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀÄAdÆgÁzÀ

ºÀt ªÀÄvÀÄ RZÀÄð.

ತಾಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚಾಯತಿ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ

PÀæ. ¸ÀA

PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ

ªÁ¶ðPÀ UÀÄj
gÀÆ.(®PÀëUÀ¼À°è)

31-07-2018 gÀ CAvÀåPÉÌ
RZÀÄð gÀÆ. (®PÀëUÀ¼À°)è

1

gÉÊvÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ

1.01

-

2

gÉÊvÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw

0.30

-

ಜಿಲಾಾರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು
PÀæ. ¸ÀA

PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄ

ªÁ¶ðPÀ UÀÄj
gÀÆ.(®PÀëUÀ¼°
À è)

31-07-2018 gÀ CAvÀåPÉÌ
RZÀÄð gÀÆ. (®PÀëUÀ¼°
À è)

1

«±ÉÃµÀ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

8.0

-

2

¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå

0.40

-

3

ಶೋಥಲ್ ಗೃಹಗಳಿಗ ವಿದ ಯತ್ ಸರಬರಾಜು Cold storage

8.0

-

4

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳು

3.0

-

gÁdå ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
PÀæ.¸ÀA

ªÁ¶ðPÀ UÀÄj/©qÀÄUÀqÉ
gÀÆ. (®PÀëUÀ¼À°è)

PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄ

31-07-2018

gÀ gÀ
CAvÀåPÉÌ
RZÀÄð.gÀÆ.(®PÀëUÀ¼À°è)

1

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼U
É À¼À ºÁ¤PÁgÀPÀ QÃl /gÉÆÃUÀU¼
À À ¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É

7.92

-

2

¸ÀªÄÀ UÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÈÀ ¢Ý AiÉÆÃd£É

15.74

-

0.225

-

9.52

-

3
4

UÁæªÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ GzÀåªÀÄUÀ¼À AiÉÆÃd£É
CHD AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¤Ãj£À mÁåAPï RjÃ¢UÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «ªÀgÀ-2018-19
PÀæ.¸ÀA.
1

PÁAiÀÄðPÀª
æ ÀÄ

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï
AiÉÆÃd£É(MIDH)

ªÁ¶ðPÀ UÀÄj
gÀÆ.(®PÀëUÀ¼°
À è)

31-03-2018 gÀ gÀ CAvÀåPÉÌ RZÀÄð.gÀÆ.(®PÀëUÀ¼À°)è

47.90

-

ªÉÄÃ®ÌAqÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÆ
É A¢UÉ £Àq¸
É ÀÄªÀ/¥sÀ¯Á£ÀÄ¨s«
À DzsÁjvÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À À£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ vÁ®ÆèPÄÀ ªÀÄlÖzÀ
C¢üPÁjUÀ¼ÄÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÆ
É ½¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨s«
À UÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À «vÀj¹gÀÄªÀ §UÉÎ J¯Áè
zÁR¯É/jf¸ÀÖgïUÀ¼£
À ÀÄß PÀbÉÃjUÀ¼À°è ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

E:\Website update\RTI To be update\2018-19 4(1)a & 4(1)b\2018-19 4(1)a & 4(1)b\BELLARY\(4(1)B -2018-19.doc

18

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

B)(XII) ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À ¤ÃqÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄµÁÖ£ÀzÀ°è C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀ jÃw ¤ÃwUÀ¼ÄÀ ,
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄvÉÆÃÛ ¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ.
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄvÉÆÃÛ ¯ÉU¼
À ÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆèPÄÀ ªÀÄlÖzÀ

PÀbÉÃjUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÁAwæPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ PÀqÀvÀUÀ¼À°ègÀÄvÀÛªÉ.

B)(XIII) E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ CxÉÆÃgÉÊ¸ÉµÀ£ï ªÀÄAdÆgÁzÀ CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ
PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼£
À ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁzÀ gÉ¹¦AiÀÄAmïìUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄwÛz.É

4(B)(XIV) PÀÄVÎ¸À¯ÁzÀ J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ®¨såÀ «gÀÄªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ «ªÀgÀ zÉÆgÀPÄÀ «PÉ
CxÀªÁ ªÀiÁ»w ElÄÖPÉÆArgÀÄ«PÉ
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥ÀæUw
À «ªÀgÀUÀ¼À J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«gÀÄvÀª
Û É.

4(B)(XV) ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ®¨sÀå«gÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ UÀæAxÁ®AiÀÄ
CxÀªÁ NzÀÄªÀ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV vÉgÉ¢zÁÝgÉ.
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄð EgÀÄªÀÅ¢®è, DzÀgÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆÃjzÀªj
À UÉÉ vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼U
É À¼À
§UÉÎ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÄÀ ß ¤ÃqÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄvÀÛzÉ gÉÊvÀjUÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ J¯Áè vÁAwæPÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÄÀ ß
MzÀV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ

ªÀÄvÀÄÛ

ºÉaÑ£À

ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß

¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ

E¯ÁSÉAiÀÄ°è

£ÁªÀÄ¥sÀ®PÀUÀ¼£
À ÀÄß

¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

ಕಛೋರಿಯ ಇಮೆೋಲ್ಡ ವಿಳ್ಾಸ: sadhbellary2011@yahoo.com
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

4(B)(XVI) ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
ಮೋಲ್ಮನವಿ ೇಾರಧಿಕಾರ
ಶಿಾೋ ಪ್ತ.ಚಿಂದಳನಂದಪಪ
ತ ೂೋಟಗಳರಿಕ ಉಪನದ ೋಕಶಕರು
ಜಿಲ್ಳಿ ಪಂಚಳಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ
ದೂರವ್ಳಣಿ ಸಂ: 08392-278179
ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿಾೋ ಹ ಚ್.ಕ .ಯೋಗಿೋಶವರ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಳಯಕ ತ ೂೋಟಗಳರಿಕ ನದ ೋಕಶಕರು
ಜಿಲ್ಳಿ ಪಂಚಳಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ
ದೂರವ್ಳಣಿ ಸಂ:08392-278177
ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿಾೋ ಶಿವಪಾಸಳದ್ ಎಂ.ಕ ,
ಸಹಳಯಕ ತ ೂೋಟಗಳರಿಕ ಅಧಿಕಳರಿ ಹಳಗೂ
ಪಾಭಳರ ತಳಂತಿಾಕ ಸಹಳಯಕರು
ಜಿಲ್ಳಿ ಪಂಚಳಯತ್, ಬಳ್ಳಾರಿ
ದೂರವ್ಳಣಿ ಸಂ:08392-278177

ತಮಮ ವಿಶಳವಸಿ
ಸಳವಕಜನಕ ಮಳಹಿತಿ ಅಧಿಕಳರಿ ಹಾಗ
ಹಿರಿಯ ಸಹಳಯಕ ತ ೂೋಟಗಳರಿಕ ನದ ೋಕಶಕರು
(ಜಿಲ್ಳಿಪಂಚಳಯತ್),ಬಳ್ಳಾರಿ
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ(ಜಿಪಂ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 (1) (ಬಿ)-2018-19

(vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ)

¸ÀA:»¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/§/vÁ¸À/2018-19

»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀ
PÀbÉÃj, (f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï), §¼Áîj
¢£ÁAPÀ:10-08-2018.

gÀªÀjUÉ,
vÉÆÃlUÁjPÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
(f¯Áè¥ÀAZÁAiÀÄvï),§¼Áîj
ªÀiÁ£ÀågÉÃ,
«µÀAiÀÄ:- 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(f¥ÀA),
§¼Áîj PÀbÉÃjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2005 gÀ ¸ÉPÉë£ï
4(1)(©) & 4(1) (J) Cr ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¸À°è¸ÀÄªÀ
§UÉÎ.
G¯ÉèÃR:¤zÉÃ±À£Á®AiÀÄzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¥ÀvÀæzÀ ¸ÀA:vÉÆÃE/D/¹/«¤7/145/17-18,¢:01-08-2018
*****
ªÉÄÃ°£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀAvÉ, G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæzÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ
C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2005 gÀ ¸ÉPÉë£ï gÀr 4(1)(©) & 4(1) (J) Cr 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À »jAiÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(f¥ÀA), §¼Áîj PÀbÉÃjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢üvÀ
£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹ E¯ÁSÁ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¤UÀ¢üvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢é-¥ÀæwAiÀÄ°è
F ¥ÀvÀæPÉÌ ®UÀwÛ¹ vÀªÀÄä CªÀUÁºÀ£ÉUÁV ¸À°è¹zÉ.

vÀªÀÄä «±Áé¹,
»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
(f¯Áè)¥ÀAZÁAiÀÄvï, §¼Àîj
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