ಸಂ:ತ ೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ಬಾÀ/ಸಾಮಾಅರ್/1/2ರ್00-10

ದಿನಾಂಕ: 08/01/2018

“ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ”
2017-18
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ಕನಾವಟಕ ಸರಕಾರ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005

ಭಾಗ-1
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿ.ಪಂ) ಹಕನಗಕಂದ.
ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೋರಿಯಂದ ನಿೋರ್ು ಧಾಖಲಾತಿಗಳನಕು ಪಡೆಯಬಹಕದಕ.

ಕರಸಂ

1.

ಧಾಖಲಾತಿಗಳನಕು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಕರ್ುದಕ.

2.

ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನಕು ನಿೋಡಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೋಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ,

ಶ್ರೋ ಬಸರ್ರಾಜ ಅರಕೆೋರಿ (ತಾ.ಸ)

ಶ್ರೋ. ಬಾಳಪಪ ಕೆ. ಎಮ್.

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್,

ಹಿರಿಯ

ಬಂಗಳ ರಕ

ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ಹಕನಗಕಂದ.

ಕಛೋರಿಗಳಕ

1.

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ (ಪರಭಾರಿ) ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ (ಜಿ.ಪಂ)
ಹಕನಗಕಂದ

ಮೋಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸಹಕರಿಸರ್ೋ ಇದೆಲ್ಲಿ ದ ರನಕು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಬಹಕದಕ.

.
ಪರಧಾನ ಕಾಯವದಶ್ವಗಳಕ, ಸಿಬಬಂದಿ ಮತಕು ಆಡಳಿತ ಸಕಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ, (ಜನಸಪಂದನ) 20 ನೋ
ಮಹಡಿ ವಿಿ.ವಿಿ.ಕೆೋಂದರ, ಅಂಬೋಡುರ ರಸ್ತು, ಬಂಗಳ ರಕ-560001
ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತಕು ನಿಯಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳಕ ಸಕಾವರಿ ಮಕದರಣಾಲ್ಯ, ಬಂಗಳ ರಕ
ಹಾಗ ಜಿಲಾಿ ಮತಕು ತಾಲ್ ಿಕಕ ಕೆೋಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೋಕೃತ ಪುಸುಕ ವ್ಾಾಪ್ಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕೆು
ರ್ ರಯಕತುರ್.
ಈ ಮಾಹಿತಿ hಣಣಠಿ://ಞಚಿಡಿ.ಟ್ಟiಛಿ.iಟ್ಟ/vsb ವೆಬ್ ಸ್ತೈಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಲ್ಭ್ಾವಿರಕತುರ್.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿ.ಪಂ) ಹಕನಗಕಂದ.

4 (b) (I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕತವರ್ಾ ಹಾಗ ಜವ್ಾಬಾೆರಿಗಳಕ.
ಹಕನಗಕಂದ ತಾಲ್ ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ ಿ 4 ಹ ೋಬಳಿಗಳಿದಕೆ, ಅರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹಕನಗಕಂದ, ಅಮೋನಗಡ, ಇಲ್ಕಲ್ಿ ಮತಕು ಕರಡಿ
ಹ ೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಆಗರಕತಾುರ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ)
ಹಕನಗಕಂದ ರರ್ರಕ ಮಕಖಾಸಥರಕ ಆಗರಕತಾುರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿಯಕ ಈ ಮೋಲಾುಣಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಹ ೋಬಳಿ ಮೋಲ್ಕ ಉಸಕುವ್ಾರಿ
ನಡೆಸಕತುರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಮಕಖಾಸಥರಾಗದಕೆ, ಒಬಬ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಪರಭಾರಿ), 4 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಮತಕು 1 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ (ತಾಂತಿರಕ
ಸಹಾಯಕರಕ), ಒಬಬ ಪರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ (ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ), ಹಾಗ

1 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ ಹಾಗಕ 2

ತ ೋಟಗಾರರಕ ಹಕರ್ೆ ಖಾಲ್ಲ ಇರಕತುರ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯವಗಳಕ ಮತಕು ಕತವರ್ಾಗಳಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರಕತುವೆ..
ಸಾಮಾನಾ ಕಾಯವಗಳಕ:
1. ತಾಲ್ ಕಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯಾಗದಕೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮತಕು ಅಭಿರ್ೃದಿಿ
ಕಾಯವಗಳನಕು
ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದಕ.
2. ತಾಲ್ ಕಿನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಅರ್ಶಾಕತಗಳಿಗೆ ತಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನಕು ರ ಪಿಸಕರ್ುದಕ.
3.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಲಾಗಕತಿುರಕರ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನಕು ಹ ೋಬಳಿವ್ಾರಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ
ಸಮಪವಕವ್ಾಗ
ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದಕ.
4. ಅಧಿನ ಕಛೋರಿಗಳಕ ಸಮಪವಕವ್ಾಗ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಕ ಅರ್ಶಾಕವಿರಕರ್ ಮಾಗವದಶವನ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಮತಕು ನಸವರಿಗಳ ಸರ್ವತ ೋಮಕಖ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಡಿಸಲ್ಕ ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ಮಾಗವದಶವನ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
6. ಯೋಜನ /ಯೋಜನೋತರ ಬಿಲ್ಕಿಗಳಕ ತಯಾರಿಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ.
7. ತಾಲ್ ಕಿನ ವಿವಿಧ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರೈ.ಸಂ. ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನ ನಡೆಸಕರ್ುದಕ.
8. ತಾಲ್ ಕ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಿನ ಮತಕು ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ತಾಲ್ ಕಿನ ಕೆ ರೋಡಿಕೃತ ಪರಗತಿ
ರ್ರದಿಯನಕು ತಯಾರಿಸಿ
ಜಿಲಾಿ ಮಟಿಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ರ್
. ವಿಶೋಷ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಿನಕೆು ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ತಾಲ್ ಕಕ ಮಟಿದ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಾ ಕಾಯವದಶ್ವ/ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗ
ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
10. ತಾಲ್ ಕಕ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರತಿನಿಧಿಯಾಗ ಭಾಗರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.
11. ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗರಕರ್ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ
ಸಹಾಯಧನಕೆು
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶ್ಪ್ಾರಸಕು ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

ವಿಸುರಣೆ ಮತಕು ತರಬೋತಿ:
1.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಕತಿುರಕರ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕಕರಿತಕ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
2.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸಾಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೆ ಯಕಿ, ಸಂಸುರಣೆ ಕಕರಿತಕ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೋತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
3.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿ ಮಕಂತಾದ ಅರ್ಶಾಕ ಹ ಸ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳನಕು ರೈತರಿಗೆ ತರಬೋತಿ, ವಿಚಾರ
ಸಂಕಿರಣ, ಕಾಯಾವಗಾರ ಮಕಂತಾದರ್ುಗಳನಕು ಏಪವಡಿಸಕರ್ ಮ ಲ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಸಕರ್ುದಕ.
4.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಲಾಗಕತಿುರಕರ್ ಹ ಸ ಹ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ಪತಿರಕೆ, ಆಕಾಶವ್ಾಣಿ,
ದ ರದಶವನ ಮಕಂತಾದ ಸಮ ಹ ಮಾಧಾಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ತಲ್ಕಪುರ್ಂತ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
5.ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದರ, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಾಲ್ಯ ಮಕಂತಾದ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಹ ಸ
ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳನಕು ರೈತರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತಲ್ಕಪಿಸಕರ್ಂತ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
6.ರೈತರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೋತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
7.ರೈತರನಕು ರಾಜಾ ಮತಕು ಹ ರ ರಾಜಾಗಳ ಉತುಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋದನಾ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವ್ಾಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೈತರ ಜ್ಞಾನ
ರ್ಧವನಗೆ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ.
ಸಸಾಾಭಿರ್ೃದಿಿ:
1.ಉತುಮ ಗಕಣಮಟಿದ ತಾಲ್ ಕಿನ ವ್ಾತಾರ್ರಣಕೆು ಹ ಂದಕರ್ ತಳಿಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದಕ.
2.ಇಲಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲ್ಯದ ನಸವರಿಗಳಿಂದ, ಖಾಸಗ ರ್ಲ್ಯದ ನಸವರಿಗಳಿಂದ ಉತುಮ
ಗಕಣಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನಕು ಉತಾಪದಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದಕ.
3.ಉತುಮ ಗಕಣಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳಕ ಅರ್ಶಾಕ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಭ್ಾವಿಲ್ಿದಿದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗ
ರ್ಲ್ಯದ ನಸವರಿಗಳಿಂದ ಕನಾವಟಕ ಪ್ಾರದಶವಕ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಪಡೆದಕ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಸಕರ್ ರ್ಾರ್ಸ್ತಥ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
4.ತಾಲ್ ಕಿನ ವಿಶೋಷ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತಕು ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುರ್ುದಕ.
ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ
1.ತಾಲ್ ಕಿನ ವ್ಾತಾರ್ರಣಕೆು ಸ ಕುವ್ಾದ ತಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ ಅರ್ುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದಕ.
2.ಆಯಾ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕುವ್ಾದ ಬಳೆಗಳನಕು ಮತಕು ತಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ ಯೋಗಾ ಫಲಾನಕಭ್ವಿಗಳಿಂದ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದಕ.
3.ಹಣಕು, ತರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳಕ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಂಬಾರಕ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಕಗಂಧದರರ್ಾ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ
ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಾವ್ಾದ ಪರಿಸರರ್ನಕು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
4.ಹ ಸ ಬಳೆಗಳಕ, ತಳಿಗಳನಕು ಪರಿಚಯಸಕರ್ುದಕ.
5.ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರಕರ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತಕು ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ನಿೋರಿನ ಮ ಲ್ಗಳ ನಿಮಾವಣ
1.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಾಕತಯರಕರ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಸೌಲ್ಭ್ಾ ಒದಗಸಲ್ಕ ಬೋಕಾದ ಸಮಕದಾಯ ಕೆರಗಳನಕು
ನಿಮವಸಲ್ಕ ರೈತರನಕು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2.ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದೆತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಕರ್ ಪರಮಾಣದ ನಿೋರನಕು ಸಂಗರಹಿಸಿಟಕಿಕೆ ಳುಲ್ಕ ಅರ್ಶಾಕತಗೆ ತಕುಂತ ಸಮಕದಾಯ
ಕೆರಗಳನಕು ನಿಮವಸಲ್ಕ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಸಕರ್ುದಕ.

ರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯ
1.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಾಕವಿರಕರ್ ಹಸಿರಕಮನಗಳ ನಿಮಾವಣಕೆು ರೈತರನಕು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2.ಶೋಡ್ ನಟ್ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
3.ಹ ಸ ಹ ಸ ಬಳೆಗಳನಕು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲ್ಕ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ಸಮಗರ ಪ್ೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗ ಸಮಗರ ಪಿೋಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
1.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ಪ್ೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಬೋಕಾದ ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರಗಳನಕು ರಿಯಾಯತಿ
ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಸಕರ್ ವೆೈರ್ಸ್ತಥ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
2.ಮಣಿುನ ರಸಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅರ್ಶಾವ್ಾದ ಸಕಣು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲ್ಕ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
3.ಹಸಿರಲೆ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತವರ್ನಕು ರೈತರಿಗೆ ಮನದಟಕಿ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯನಕು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
4.ರ್ಜೈವಿಕ ಪದೆತಿಯಲ್ಲಿ ರ ೋಗ ಮತಕು ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಪದೆತಿಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
5.ಬ ೋಡೆ ೋವ ಮಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟನಾಶಕಗಳಕ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಸಕರ್ುದಕ.
6.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರ ೋಗ ಮಕನ ುಚನಾ ಘಟಕಗಳನಕು ಸಾಥಪಿಸಿ ಮಕಂರ್ ಬರಬಹಕದಾದ ರ ೋಗಗಳ ಯಾ ಕಿೋಟಗಳ
ಹತ ೋಟ್ಟಗೆ ಅರ್ಶಾಕ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಸಕರ್ುದಕ.
7.ಸಸಾ ಆರ ೋಗಾ ಚಿಕಿತಾುಲ್ಯರ್ನಕು ಸಾಥಪಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಶಾಕ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ಒದಗಸಕರ್ುದಕ.

ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ
1.ಸಥಳಿಯವ್ಾಗ ಲ್ಭ್ಾವಿರಕರ್ ಕೃಷಿ ತಾಾಜಾ ರ್ಸಕುಗಳನಕು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖಚಿವನಲ್ಲಿ ಎರಹಕಳಕ ಗೆ ಬಬರ,
ಬಯೋಡೆೈರ್ಜಸಿರ್ಗಳನಕು ನಿಮವಸಲ್ಕ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2.ಸಾರ್ಯರ್ ಪರಿರ್ತವನಗೆ ರೈತರನಕು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
3.ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ ದೃಡಿೋಕರಣ ರ್ಾರ್ಸ್ತಥ ಹ ಂದಲ್ಕ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
4.ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ ಅಳರ್ಡಿಕೆ ಕಕರಿತಕ ಸವಿವಸ್ ಪ್ರವೆೈಡರ್ಗಳಕ, ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ಇಲಾಖಾ ವಿಸುರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೋತಿ
ನಿೋಡಕರ್ ರ್ಾರ್ಸ್ತಥ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
5.ಇಲಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಾರ್ಯರ್ ತ ೋಟ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿ
1.ರೈತರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2.ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಣಿಕೆ ಸ್ತ ಸ್ತೈಟ್ಟಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೋತಿ ಏಪವಡಿಸಕರ್ುದಕ.
3.ರೈತರ ತ ೋಟಗಳ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಾಗಸಪಶವ ಹಚಚಳದಲ್ಲಿ ರ್ಜೋನಕ ಹಕಳಗಳ ಪ್ಾತರದ ಬಗೆೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿರ್ು ಮ ಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಕೆ ಯಿೋತುರ ನಿರ್ವಹಣೆ
1.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಾದ ಹಣಕು, ತರಕಾರಿ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಸಸಾಗಳಕ ಮತಕು ಸಕಗಂಧ ದರರ್ಾ ಬಳೆಗಳ ಕೆ ಯಿೋತುರ
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅರ್ಶಾಕತಗೆ ತಕುಂತ ಪ್ಾಾಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.

3.ಶ್ೋತಲ್ ಗೃಹ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
4.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪ್ಾರಥಮಕ ಸಂಸುರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ
1.ಮಾರಕಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಸಂಸ್ತಥಗಳಾದ ಜಿಲಾಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘಗಳಕ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಹಾಗ ಸಕಾವರೋತರ ಸಂಘ
ಸಂಸ್ತಥಗಳಿಗೆ ಸಗಟಕ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಸಕರ್ುದಕ.
2.ಗಾರಮೋಣ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ, ರೈತ ಸಂತ, ನೋರ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
3.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಂಬಲ್ ಬಲೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಖರಿೋದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ ದೃಡಿೋಕರಣಕೆು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಕು
ನೋಮಸಕರ್ುದಕ.

ರಾಷಿರೋಯ ಗಾರಮೋಣ ಉರ್ ಾೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನ.
1)ರೈತರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2)ಸಕಾವರಿ ಶಾಲೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಪತರ, ಸರಕಾರಿ ಕಟಿಡಗಳ ಆರ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಸಿಗಳನಕು ನಡಕರ್ುದಕ, ಉದಾಾನರ್ನ
ನಿಮವಸಕರ್ುದಕ.

ಇತರ ಕಾಯವಗಳಕ:
1.ಜಿಲೆಿಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಕಖಾ ಕಾಯವನಿವ್ಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಮಾನಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ, ಮತಿುತರ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕರ್ ವಿಶೋಷ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2.ಜನಸಪಂದನಾ ಸಭೆ ಮಕಂತಾದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
3.ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಮಕಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
4.ಇನಿುತರ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಸ ಚಿಸಲಾಗಕರ್ ವಿಶೋಷ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

4 ಃ (II) ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತಕು ಕತವರ್ಾಗಳಕ
ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ.:

ತಾಲ್ ಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹ ೋಬಳಿ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಹಕರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಾಾಪಿುಯಳಗೆ
ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಹಾಗ ಆಡಳಿತ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ, ಅಧಿಕಾರ ಮೋರಿದ ಪರಸಾುರ್ನಗಳನಕು
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.

ತಾ.ಸ:

ರಾಜಾ ರ್ಲ್ಯ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ,ತಾಲ್ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ,
ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನ ಮತಕು ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ತಾಲ್ ಕಕವ್ಾರಕ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಸಿದೆಪಡಿಸಕರ್ುದಕ, ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ ಹಾಗ ಇತರ ಸಕತ ುೋಲೆಗಳನಕು ತಾಲ್ ಕಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವ್ಾನಿಸಕರ್ುದಕ,
ಕಾಯವಕರಮ/ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನ ಕಕರಿತಕ ಗಮನ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ, ಯೋಜನ/ ಕಾಯವಕರಮಗಳ
ರ್ರದಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ತಾಂತಿರಕ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ. ಫಲಾನಕಭ್ವಿ ಪಟ್ಟಿ ತಾಲ್ ಕಕಗಳಿಂದ
ಸಂಗರಹಿಸಕರ್ುದಕ, ಯೋಜನ/ ಕಾಯವಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ರ್ರದಿಗಳನಕು
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ರಾಜಾ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ/
ಲೆ ೋಕಸಭೆ, ಚಕಕೆು ಗಕರಕತಿನ ಪರಶುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ತಾಲ್ ಕಕಗಳಿಂದ
ಪಡೆಯಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಕೆ ರಡಿಕೃತ ರ್ರದಿಯನಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ಜಿಲಾಿ/
ತಾಲ್ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ತಾಂತಿರಕ ಮಂಜ ರಾತಿಯನಕು
ಅಗತಾವಿದೆಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ
ಮೌಲ್ಾಮಾಪನ ರ್ರದಿಯನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ. ರೈತರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ. ಜಿಲಾಿ
ಪಂಚಾಯತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳ ಫಸಲ್ಕ ಹರಾಜಕ ಪರಕಿರಯ್ದ ಜವ್ಾಬಾೆರಿ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.

ಪರ.ದ.ಸ.:

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯರ್ನಕು ಸಮಪವಕವ್ಾಗ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ

(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಕೆೈಪಿಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ ನಗಧಕ ಹಾಗ
ನಗಧಕಪುಸುಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಾಜಾರ್ಲ್ಯ ಹಾಗ ಇತರ ವಿಶೋಷ ಯೋಜನಗಳ ತಾಲ್ ಕಕ ಮಟಿದ
ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲ್ಕ ಸಹಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ, ಮಂಜ ರಾತಿ ಕರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ,
ಸದರಿ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕದಾನ ಬಿಡಕಗಡೆ ಬಗೆೆ ಕರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ ಸಕಾವರಿ ಆರ್ೋಶ/ ಸಕತ ುೋಲೆಗಳ
ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಛೋರಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬಂಧಿಗಳ ರರ್ಜ, ವೆೋತನ ಬಡಿು,
ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಭ್ಾ ಇತಾಾದಿ ಕಡತಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ

ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.
ದಿವ.ದ.ಸ.:

ಕಡತಗಳ ರಚನ, ವಿಷಯ ರ್ಹಿ ರಚನ, ಕಡತಗಳ ಚಲ್ನರ್ಲ್ನ, ಕಡತಗಳ ಕಾಯಕವಿಕೆ, ಪತರಗಳನಕು

(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಸಿವೋಕರಿಸಿದೆಕೆು ನಮ ದಿಕರಣ, ಕಡತ ಟಪ್ಾಲ್ಕಗಳನಕು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಕರ್ುದಕ, ಕಡತಗಳ ರವ್ಾನ,
ಪರತಿಗಳನಕು ಮಾಡಕರ್ುದಕ, ವೆೋತನ ಬಿಲ್ಕಿ, ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಕಿ, ಎ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಕಿ, ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಕಿ,
ಪರವ್ಾಸ ಭ್ತಾ ಬಿಲ್ಕಿ ತಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ರ್ಹಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಸಿಕ ಖಚಕವ

ಆದಾಯ ತಖೆು ತಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ. ಸಾಧಿಲಾವರಕ ಇತರ ಬಿಲ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರಾತಿ ಕರಮ
ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದಕ, ಸಾಿಂಪ್ ರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ ತಾಲ್ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ
ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಲ್ ಕಕ ಮಟಿದ ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲ್ಕ ಸಹಿಗೆ
ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ ಮತಕು ಸದರಿ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕದಾನ ಬಿಡಕಗಡೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದಕ ಹಾಗ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.
ಬರಳಚಕಚಗಾರರಕ: ಶಾಖೆಗಳ ಎಲಾಿ ಬರಳಚಕಚ ಕಾಯವರ್ನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ, ಬರಳಚಕಚ ಮಾಡಿದ ಪರತಿಗಳ ಲೆಕುರ್ನಕು
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಗಣಕಯಂತರದ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ

ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.
ವ್ಾಹನ ಚಾಲ್ಕರಕ

ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಾಹನರ್ನಕು ರ್ಾರ್ಸಿಥತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಸಜಿಿತವ್ಾಗ ಇರಿಸಿಕೆ ಳಕುರ್ುದಕ. ಇಲಾಖಾ
ವ್ಾಹನದ ಲಾಗ್ಬಕಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಇಲಾಖಾ ವ್ಾಹನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಕರಸಿು, ವಿಮಾ
ಮರಕನ ಂದಣಿ, ಅರ್ಶಾಕ ದೃಡಿೋಕರಣರ್ನಕು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಕರ್ುದಕ, ವ್ಾಹನಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ
ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.

ಸ್ತೋರ್ಕರಕ:

ಕಛೋರಿಯನಕು ಶಕಚಿಯಾಗಡಕರ್ುದಕ, ಕಡತ ಮತಕು ಟಪ್ಾಲ್ಕಗಳನಕು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದಕಕೆ ಂಡಕ
ಹ ೋಗಕರ್ುದಕ, ಪತರಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗ ಬರಕರ್ುದಕ, ಸಕಾವರಿ ಸಕತ ುೋಲೆಗಳನಕು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಕರ್ುದಕ, ಕೆಲ್ಸದ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಾಾಯವ್ಾಗ
ಸಮರ್ಸರರ್ನಕು ಧರಿಸತಕುದಕೆ ಹಾಗ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಖಜಾನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.

4 ಃ (III) ನಿಯಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುರ್ಂತಹ ಪರಸಾುರ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೋಕಾದ ಕರಮ, ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ, ಚಾನಲ್ಗಳ ಮತಕು
ಅಕೌಂಟ್ಟಬಲ್ಲಟ್ಟ ಸ್ತೋರಿದಂತ
ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ.

ಪರಸಾುರ್ನಗಳ ಕಕರಿತಕ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುರ್ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾವನಿಸಕರ್ುದಕ, ನಮಮ ಹಕರ್ೆಗೆ ನಿೋಡಿದ

(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಅಧಿಕಾರ ವ್ಾಾಪಿುಯಳಗೆ ಅನಕಮ್ೋದಿಸಿ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ, ಅಗತಾ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಪ್ಾರಸಕು ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

ಕೆ.ಕ.ಸ.:

ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಹಾಗ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಸಲ್ಲಿಸಿರಕರ್ ಕಡತಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ ಪರಮಕಖ/ ತಕತಕವ ವಿಷಯಗಳನಕು
ಹಿಸತ ೋನಿ ರರ್ರ ಂದಿಗೆ ಚಚಿವಸಿ ತಮಮ ಅಧಿೋನ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಕಡತರ್ನಕು ಶ್ೋಘರವ್ಾಗ
ವಿಲೆೋವ್ಾರಿ ತರಕರ್ುದಕ. ಹಿಸತ ೋನಿ ರರ್ರ ಅನಕಪಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಯ ರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು
ವಿಲೆೋವ್ಾರಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದಕ ಹಾಗ ಎಲಾಿ ಆಡಿಟ್ ಕಡತಗಳನಕು ಇತಾಥವಪಡಿಸಲ್ಕ ಕರಮ
ಜರಕಗಸಕರ್ುದಕ ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ವ್ಾಷಿವಕ ತಪ್ಾಸಣೆ ನಡೆಸಕರ್ುದಕ.

ತಾ.ಸ:

ತಮಮ ವ್ಾಾಪಿುಗೆ ಸ್ತೋರಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳ ಕಡತಾ / ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗ
ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನ ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕೆಲ್ಸಕಾಯವಗಳನಕು ಅಚಕಚಕಟ್ಾಿಗ ನಿರ್ವಹಿಸಿ
ಕಡತಗಳನಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ೋ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗ ಹಾಗ

ಕರಮಕಾುಗ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ತಮಮ ವ್ಾಾಪಿುಗೆ ಸ್ತೋರಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳ ವ್ಾಷಿವಕ ಕಿರಯಾ ಯೋಜನ
ತಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ.,
ವಿಷಯ

ತಾರ್ು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪತರಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳಕ, ಸರಕಾರಿ ಆರ್ೋಶಗಳಕ, ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ ಇತಾಾದಿ

ನಿವ್ಾವಹಕರಕ/

ಸ ಚನಗಳನಕು ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗ ಕಡತಗಳನಕು, ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು, ಆರ್ೋಶಗಳನಕು,

ಪರ.ದ.ಸ.:

ನಗಧಕ ರ್ಹಿಯನಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ೋ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

4 ಃ (III) ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿದಾನಗಳಕ, ಕಟಕಿಪ್ಾಡಕಗಳಕ.
.
ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ.

ತಾಲ್ ಕಿನ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಿಗೆ ರ್ಹಿಸಿದ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ, ವಿಸುರಣೆ ಹಾಗ

(ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆ)

ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಯಶಸಿವಯಾಗ ಮತಕು ಶ್ೋಘರವ್ಾಗ
ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಕ ಕರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ ಕಿನ ಉಸಕುವ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ತಾ.ಸ:

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಒಂದಕ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಾನಕಸಾರವ್ಾಗ ಕಡತಗಳನಕು ಮತಕು
ರ್ರದಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಹಿ.ಸ. ತ ೋ.ನಿ. ರರ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಪರ.ದ.ಸ.:

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳನಕು ಸಮಪವಕವ್ಾಗ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ
ಕೆೈಪಿಡಿಯ ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ/ ಬಿಲ್ಕಿ/ ನಗಧಕ ರ್ಹಿ
ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

4 ಃ (V) ನೌಕರರಕ ಅರ್ರರ್ರ ಕತವರ್ಾಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ/ ಉಪಯೋಗಸಕರ್/ ನಿಯಂತರಣದಲ್ಲಿಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕರ್
ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸ ಚನಗಳಕ/ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ/ ದಾಖಲೆಗಳಕ ಮತಕು ನಿಬಂದನಗಳಕ.
1.

ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಕ

2.

ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮಾರ್ಳಿ)

3.

ಕನಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತ

4.

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ

5.

ರ್ೃಂದ ಮತಕು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ

6.

ಆಯರ್ಾಯ ಕೆೈಪಿಡಿ

7.

ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ

8.

ಸಾದಿಲಾವರಕ ವೆಚಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ

9.

ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವ್ಾ ನಡತ ನಿಯಮ

10.

ಕನಾವಟಕ ಪ್ಾರದಶವಕತ ಅಧಿನಿಯಮರ್ರವ-1

11.

ಕನಾವಟಕ ಪಂಚಾಯತರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮರ್ವ-13

12.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005

13.

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

14.

ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

15.

ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

16.

ರಾಜಾ ರ್ಲ್ಯ ಹಾಗ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

17.

ರಾಷಿರೋಯ ಗಾರಮೋಣ ಉರ್ ಾೋಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ

18.

ಇಲಾಖೆ ಮತಕು ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಾರ್ಸ್ವ ಮತಕು ವಿಶೋಷ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಾರ್ಸ್ವ

19.

ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ)

20.

ಇಲಾಖೆಯಂದ ಹ ರಡಿಸಲಾದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತಕು ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ
4 : (VI) ಕಡತ ಶ್ೋಷಿವಕೆ
ಅ.ಸಂ.
1.

ಕಡತದ ಶಾಖೆ

ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಉಲೆಿೋಖ
EST

ಸಿಬಬಂಧಿ

ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂಧಿ ಮತಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಶ್ಸಕು, ನಡತ ಮತಕು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಕ

2.

ಲೆಕು ಶಾಖೆ

Accounts

ಲೆಕು ಪತರ ಹಾಗ ಲೆಕು ಪತರಗಳ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನ ನಗದಕ ರ್ಹಿ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತಾಾದಿ

3.

ಲೆಕು ತಪ್ಾಸಣೆ

Audit

ಮಹಾಲೆೋಖ ಪ್ಾಲ್ಕರ, ನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯ ಹಾಗ ಜಿಲಾಿ
ಪಂಚಾಯತ ಕಛೋರಿಗಳ ಲೆಕು ತಪ್ಾಸಣೆ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನ ಹಾಗ
ಅನಕಸರಣಾ ಉತುರ ನಿರ್ವಹಣೆ

4.

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ

TA

ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಶೋಷ
ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಕಡತಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಾಮಾನಾ ಸಿವೋಕೃತಿ.
•ನಮ ನ VIII ರವ್ಾನ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ನಮ ನ-ಎ ಮಕದಾೆಮ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸಾಿಂಪ್ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ನಮ ನ-6 (ನಿಯಮ 38)ನಗದಕ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ ಪತರ 1 (ಅನಕಚೆಛೋದ-6ಹಣ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಸಿವೋಕೃತಿ ಪತರ)
•ಕ.ಖ.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ಕಿ ಹಾಜರಕಪಡಿಸಕರ್ ಚಿೋಟ್ಟ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ಕ.ಆ.ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪರಿರ್ತವನಯ ಸಲ್ಕವ್ಾಗ ಬಿಲ್ಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ನಮ ನ ಸಂಖೆಾ-24ಎ ವೆೋತನ ಬಟವ್ಾಡೆ ಪುಸುಕ (ನಮ ನ ಸಂಖೆಾ 24ಎ)
•ಆಕಸಿಮಕ ರಜಾ ರ್ಹಿ.
•ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿ ರ್ಗವದರ್ರ ವೆೋತನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೆ ಳಕುರ್ ರಿಜಿಸಿರ್ ಹಬಬದ ಮಕಂಗಡ 2)

•ಸಾ.ಭ್.ನಿ,ಕೆ.ಜಿ.ಆಯ್.ಡಿ, ಎಲ್.ಆಯ್.ಸಿ, ರ್ೃತಿು ತರಿಗೆ, ಜಿ.ಆಯ್.
•ಲೆೋಖನ ಸಾಮಗರ ವಿತರಣಾ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ದಿನರ್ಹಿ ದಾಸಾುನಕ ಪುಸ್ತಕ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ತ ೋ.ಉ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಬಾಗಲ್ಕೆ ೋಟ ಕಛೋರಿಯ ಮಂಜ ರಾತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸುP.À
•ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸಾಧಿಲಾವರಕ ಪುಸುP.À
•ತಾಲ್ ಕಕ ಮಟಿದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕರ್ ರ್ಹಿ.
•ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಮೋಲ್ಕಸಹಿ ಮಾಡಕರ್ ರ್ಹಿ.
•ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರವ್ಾರದಿಂದ ಬಂದ ಅನಕದಾನರ್ನಕು ತಾಲ್ ಕಾವ್ಾರಕ ಬಿಡಕಗಡೆ ಮಾಡಕರ್ ರ್ಹಿ.
• ತಾಲ್ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನಯ ಮಲ್ ಸಹಿ ರ್ಹಿ.
•ನಮ ನ 24 ನಿಯಮ-58 ಪರಯಾಣ ಭ್ತಾ ರಿಜಿಸಿರ್ (ನಮ ನ-24 (ನಿಯಮ-58).
•ಕ.ಅ.ಸಂ/74 ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರಕರ್ ನಮ ನ ಸಕಾವರದ ಮ್ೋಟ್ಾರಕವ್ಾಹನದ ಲಾಗ್ ಪುಸುP.À
•ಮಾಹವ್ಾರಕ ಖಚಿವನ ತ ಖೆುಯ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ಸಾಮಾನಾ ಭ್ವಿಷಾ ನಿಧಿಯ ಮಕಂಗಡ ಡ್ಾರ ಮಾಡಕರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ವಿದಾತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಚದ ರ್ಹಿ.
•ವಿಷಯ ರ್ಹಿ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಕಿ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ನಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತನ ಪರಮಾಣ ಪತರ.
•ಸಾದಿಲಾವರಕ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ವಿರ್g.À
•ರ್ಜರಾಕು ಯಂತರದ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ಕಂಪ್ಾಟರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ನಮ ನ34-ಎ ಪಿೋಠ ೋಪಕರಣ ರ್ಹಿ.
•ಬಿ-7 ನಗದಕ ರಶ್ೋದಿ.
•ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿಯರ ಕಾಯವನಿವ್ಾವಹಣ ರ್ರದಿ ಪೈಲ್.
•ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸ್ತೋವ್ಾ ಪುಸುಕ ರಿಜಿಸಿರಗಳಕ.
•7-ಎ ದ ರವ್ಾಣಿ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ಶಕದೆ ಪರತಿ ರ್ಹಿ.
•ಭಾರತ ಸಕಾವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ನಿಯಮ-2005.
•ಸಕಾವರ ಸಕತ ುೋಲೆಗಳ ಪೈಲ್.
•ಲೆಕು ತಪ್ಾಸಣೆ ಪೈಲ್.
•ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ನಗದಕ ಪುಸುಕ ರ್ಹಿ.
•ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಚೆಕ್ ಗಳನಕು ವಿರ್ರಿಸಕರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ನಗದಕ ಪುಸುಕ ರ್ಹಿ.
•ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಚೆಕ್ ಗಳನಕು ವಿರ್ರಿಸಕರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

•ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ನಗದಕ ಪುಸುಕ ರ್ಹಿ.
•ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್.
•ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಚೆಕ್ ಗಳನಕು ವಿರ್ರಿಸಕರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

4 : (VII) ಪ್ಾಲ್ಸಿಗಳನಕು ಮಾಡಕವ್ಾಗ ಅಥವ್ಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕರ್ ಸಂದಭ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ ಏಪ್ಾವಡಕಗಳನಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಸದಸಾರಕಗಳ ಸಹಭಾಗತವ ಮಕಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳಕ
ಇಲಾಖೆ ಮಾಗವಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಯವಕರಮಗಳಕ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಗಳ
ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುರ್ುದಕ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕಂದಕಕೆ ರತಗಳನಕು ಕಾನ ನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಳಗೆ ನಿಧವರಿಸಿ ಕರಮ
ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದಕ
4 : (VIII) ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕರ್ ಅಥವ್ಾ ಸಲ್ಹಗಳನಕು ಪಡೆಯಕರ್ ಸಲ್ಕವ್ಾಗ ಎರಡಕ ಅಥವ್ಾ ಅದಕಿುಂತ
ಹಚಾಚಗರಕರ್ಸದಸಾರ ಸಮತಿ ಅಥವ್ಾ ಇತರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗ ಇಂತಹ ಕಮಟ್ಟ ಮತಕು ಸಮತಿಗಳಕ ನಡೆಸಕರ್ ಸ್ತೋವೆ ಮತಕು
ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬಹಕರ್ೋ? ಅಥವ್ಾ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕು
ಅರ್ಕಾಶವಿರ್ಯ್ದೋ
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ತಾಲ್ ಕ ಸಮತಿ ಮತಕು ತಾಲ್ ಕಕ ತಾಂತಿರಕ ಸಮತಿಯ ಮ ಲ್ಕ
ತಾಲ್ ಕಿಗೆ ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ಯೋಜನಗಳನಕು ಸಿದಿಿಪಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಕಾಯವಕರಮಗಳ ಅನಕಷ್ಾಿನಕೆು ಬೋಕಾದ ಅರ್ಶಾಕ ನಿಣವಯಗಳನಕು
ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುರ್ುದಕ. ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ತಾಲ್ ಕಕ ಸಮತಿ ಮತಕು ತಾಲ್ ಕಕ ತಾಂತಿರಕ ಸಮತಿಗಳ
ಸದಸಾರಕಗಳಕ ಮತಕು ಅರ್ುಗಳ ವ್ಾಾಪಿು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರಕತುರ್.

4 : (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಹಕನಗಕಂದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವ್ಾಣಿ ವಿರ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಅ.ಸ0.

ಹಕರ್ೆ

ಹಸರಕ

ದ ರವ್ಾಣಿ ಸ0ಖೆಾ

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

08351-260469

ಶ್ರೋ ಬಸರ್ರಾಜ ಅರಕೆೋರಿ

8951341658

ರೈತ ಸಂಪಕವ ಕೆೋಂದರ ಕರಡಿ

9972467330

ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
(ತಾಸ)

3

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ಕೆ.ಎಮ್.
4

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪಕವ ಕೆೋಂದರ ಇಲ್ಕಲ್ಿ

7618771764

ಶ್ರೋ ವಿಶಾಲ್ ವಿ ಚೌಧಿರ
5

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪಕವ ಕೆೋಂದರ
ಹಕನಗಕಂದ

ಶ್ರೋ

ಶ್ರ್ಕಕಮಾರ ಬಿರಾದಾರ
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

9164309605

6

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪಕವ ಕೆೋಂದರ

7259649145

ಅಮೋನಗಡ ಶ್ರೋ ಮಂಗಳಪಪ
7

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ರೈತ ಸಂಪಕವ ಕೆೋಂದರ
ಅಮೋನಗಡ

8722087629

ಶ್ರೋ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್
8

ಪರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

08351-260469

9

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಶ್ರೋಮತಿ ರತುಮಮ ಗಾಣಿಗೆೋರ

10

ತ ೋಟಗಾರ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

9900514566
-

4 : (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಹಕನಗಕಂದÀ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ - ಅಕೆ ಿಬರ್ 2017 ವೆೋತನದ
ವಿರ್ರ.
1.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೋ ಬಸರ್ರಾಜ ಅರಕೆೋರಿ

27435.00

(ತಾಸ)
2.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ಕೆ.ಎಮ್.

27416.00

3.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೋ ವಿಶಾಲ್ ವಿ ಚೌಧಿರ

27435.00

4.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೋ ಶ್ರ್ಕಕಮಾರ ಬಿರಾದಾರ

25454.00

ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್
5.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೋ ಮಂಗಳಪಪ

6.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

7.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಶ್ರೋಮತಿ ರತುಮಮ ಗಾಣಿಗೆೋರ

26016.00
17831.00

4 : (XI) ಆಯರ್ಾಯ ವಿತರಣೆ 2017-18
ಕರ

ಯೋಜನ/ ಯೋಜನೋತರ

ವ್ಾಷಿವಕ ಗಕರಿ

ಸಾಧನ

ಸ0
1

ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನ

2401-00-108-2-30

2

ಪರಚಾರ ಮತಕು ಸಾಹಿತಾ 2401-00-11-3-74

3

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ನಸವರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತಕು ಮ ಲ್

ಭೌತಿಕ

ಆರ್ಥವಕ

ಭೌತಿಕ

ಆರ್ಥವಕ

22.52
-

12.16
-

22.52
-

12.16
-

15003

1.295

15000

0.20

ಸೌಕಯವದ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ 2401-00-ರ11-4-71
4

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳಕ 2401-00-11-6-71

-

-

-

-

5

ಸಾಮಥರಾರ್ುಳು ರಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ

-

-

-

-

2401-00-108-2-18

6

ರೈತರಿಗಾಗ ತರಬೋತಿ 2401-00-11-3-75

48

0.19

48

0.19

7

ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ 2401-00-11-100-76

8

ತಂಗಕ ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತಕು ನಸವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 2401-

206
-

1.16
-

206
-

1.16
-

265.00

166.44

202.54

127.68

37.5

1.0

37.5

0.82

00-108-2-71
ð

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿಗಾಗ ಕೆೋಂದರ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ
2401-00-108-2-30

10

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಕ ರ ೋಗ ಮತಕು ಕಿೋಟಗಳ ಸಮಗರ
ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನ 2401-00-11-5-02

11

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳಕ 2401-00-11-6-03

-

-

-

-

12

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದಾಾನರ್ನಗಳಕ(ನರ್ನಗರ)

-

-

-

-

2406-02-112-0-13
13

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸುರಣೆ 2401-00-800-2-28

-

-

-

-

14

ಹ ಸ ತರಕಾರಿಗಳನಕು ಪರಿಚಯಸಕರ್ ಯೋಜನ

-

-

-

-

-

-

-

-

12.85
-

2.839
-

12.85
-

2.839
-

57.88

58.76

56.0

56.15

2401-00-800-2-33
15

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
2401-00-800-2-38

16

ವಿಶೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ 2401-00-800-2-05

17

ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನ 2401-ರ್11-41410031

18

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (ಓಊಒ)
2401-11-40-400031

20

ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್

-

-

-

-

21

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ

17.0

2.84

17

2.84

22

ಯೋಜನೋತರ 2401-00-001-2-02

-

-

-

-

4 :(XII) ಸಹಾಯಧನರ್ 0ದಿಗೆ ನಡೆಸಕರ್ ಯೋಜನಗಳಕ ಅ0ತಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನಕಭ್ವಿಗಳ ವಿರ್ರ ಮತಕು ಮ0ಜ ರಾದ
ಹಣ.
.
ಫಲಾನಕಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ದು ನಡೆಯಕತಿುರ್.
.
ಇದನಕು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಕತಿುರ್.
4: (XIII) ಇಲಾಖೆಯ0ದ ಅಥರೈರ್ಜೋಷನ್ ಮ0ಜ ರಾದ ಅಥವ್ಾ ಪರವ್ಾನಿಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಮತಕು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಲ್ತಕುಗಳನಕು ಪಡೆಯಲಾದ ರಸಿಪಿಯ್ದ0ಟ್ುಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ.
ಫಲಾನಕಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ದು ನಡೆಯಕತಿುರ್, ಇದನಕು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಕತಿುರ್.

ಇ0ತಹ ವಿಷಯಗಳನಕು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಕತಿುರ್.
4: (XIV) ಕಕಗೆಸಲಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಭ್ಾವಿರಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿರ್ರ ರ್ ರಕಕರ್0ತ ಅಥವ್ಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇಟಕಿಕೆ 0ಡಿರಕವಿಕೆ
4 : (XV) ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭ್ಾವಿರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶ ವಿಚಾರಗಳಕ ಗರ0ಥಾಲ್ಯ ಅಥವ್ಾ ಓದಕರ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕು
ಒಳಗೆ 0ಡಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾುಗ ತರದಿದಾೆರ?
ಇಲ್ಿ

4: (XVI) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರಕ, ಪದನಾಮ ಮತಕು ಇತರೋ ವಿರ್ರಗಳಕ
ಶ್ರೋ ಬಸರ್ರಾಜ ಅರಕೆೋರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ(ತಾ.ಸ)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ಜಿಲಾಿ ಪ0ಚಾಯತ ಹಕನಗಕಂದ
ದ ರವ್ಾಣಿ ಸ0ಖೆಾ: 08351-260469
ಮೋಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ
ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ಕೆ.ಎಮ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಕರಕ ಜಿಲಾಿ ಪ0ಚಾಯತ ಹಕನಗಕಂದ.
ದ ರವ್ಾಣಿ ಸ0ಖೆಾ: 08351-260469

4:(XVIII) ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಇತರೋ ವಿಷಯಗಳಕ
ಯಾರ್ುದಕ ಇಲ್ಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿ.ಪಂ) ಹಕನಗಕಂದ.

4(1) ಬಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ಹಕನಗಕಂದ ಕಛೋರಿ ಸಿಬಬಂದಿ ವಿರ್ರಗಳಕ

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಹಕನಗಕಂದ
ಪರಭಾರಿ

ಪರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ(4)

