4.1. (©) (1) ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ಕಾಯಯಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳ ವಿವ್ರಗಳು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ ೂಕು)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ
1

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಆಡಳಿತ್ ಶಾಖೆ

6 ಹುರ್ೆ

1

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

1 ಹುರ್ೆ

2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

3 ಹುರ್ೆ

2

ಪಿಥಮ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

1 ಹುರ್ೆ

3

1 ಹುರ್ೆ

3

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

1 ಹುರ್ೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

ತ ೋಟಗಾರರು

ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ ೂಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ ಕೆಲ್ಸಗಳ ವಿವ್ರ
 ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ ೂಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸೆರಾಗಿ ತಾಲ್ ೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ,
ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ

ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ಿಣ.

 ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಿೋಗೆ ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದ್ವಗೆ ಅಗತ್ಯಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗಯದಶಯನ

ಸ ಚನೆಗಳನುು ನಿೋಡುವ್ುದು ಹಾಗ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ಲ್ಲೂ

ಸಂಪೂಣಯ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ.
 ತಾಲ್ ೂಕಿಗೆ ಆಗಾಗೆೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ್ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖ್ಚುಯ
ವೆಚಚಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ .
 ತಾಲ್ ೂಕು ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲೂ ಬರುವ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಹಾಗ
ಹಾಗ

ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ

ಪರಿಶೋಲ್ನೆ

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಿದಶಯನಗಳನುು ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದು, ಹಾಗ

ಇಲಾಖಾ ಚಟುವ್ಟಿಗಳನುು

ಬಂಬಸುವ್ ಪಿದಶಯಕೆಗಳನುು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದು.
 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ

ಔಷದ್ವೋಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ
 ಮಹಾಲೋಖ್ಪಾಲ್ಕರು,ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶನಾಲ್ಯದ್ವಂದ

ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ ಲಕೆ ತ್ಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವ್ರದ್ವ ವಿಷಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ
 ಮಾಗಯಸ ಚಿಯಂತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೋರಣ, ಕ್ಷೋತ ಿೋತ್ಸವ್, ವಿಚಾರ ಗೆ ೋಷ್ಟ್ಟ workshop
ಚಚಾಯಗೆ ೋಷ್ಟ್ಟ, ಇತಾಯದ್ವಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವ್ುದು.

 ಪಿತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನುು ನಿಯೋಜಿಸುವ್ುದು, ತಾಲ್ ೂಕು ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ
ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು,

ತಾಲ್ ೂಕಿನ

ಮಾಸಿಕ

ಸಭೆಗಳನುು

ನಡೆಸುವ್ುದು

ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

4.1.(ಬ)(II) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳು
(power and duties of officers employees)
ಕಿ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿ:ಸಿಬಬಂದ್ವಯವ್ರ

ಕೆಲ್ಸದ ವಿವ್ರ

ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಹುರ್ೆ

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

1. ಇಲಾಖೆಯ

ತಾಲ್ ೂಕು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಮುಖ್ಯಸೆರಾಗಿ

(ಜಿ.ಪಂ) ಕುಂದಾಪುರ

ಆಡಳಿತ್

ಮಟಟದ

ತಾಲ್ ೂಕಿಗೆ

ಹಾಗ

ಕಛೋರಿ

ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ

ಇಲಾಖೆಯ

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ

ನಿಯಂತ್ಿಣ.
2. ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೋಗೆ ಹಾಗ
ಅಗತ್ಯತಗೆ

ಸಿಬಬಂದ್ವವ್ಗಯದವ್ರಿಗೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ

ಸ ಚನೆಯನುು

ಮಾಗಯದಶಯನ

ನಿೋಡುವ್ುದು.

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಹಾಗ

ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ಲ್ಲೂ

ಸಂಪೂಣಯ ಮೋಲಾಿಚಾರಣೆ.
3. ತಾಲ್ ೂಕಿಗೆ ಅಗಾೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ್ ಅನುದಾನಕೆೆ
ಸಂಬಂದ್ವಸಿದ ಖ್ಚಯ ವೆಚಚಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು.

4. ತಾಲ್ ೂಕು ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲೂ ಬರುವ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿ
ಹಾಗ

ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಹಾಗ

5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಹಾಗ

ಪಿದಶಯನಗಳನುು

ಇಲಾಖಾ

ಪರಿಶೋಲ್ನೆ.

ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದು,

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು

ಬಂಬಸುವ್

ಪಿದಶಯಕೆಗಳನುು ಮಳಿಗೆಗಲ್ಲೂ ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದು.
6. ಪಿತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನುು ನಿಯೋಜಿಸುವ್ುದು
ತಾಲ್ ೂಕು ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು
ತಾಲ್ ೂಕಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವ್ುದು.
ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಚಿಸುವ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು

ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ

ವಿಭಾಗಕೆೆ

ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಂದಾಪುರ

ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಪತ್ಿಗಳನುು
ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ

ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಗಯಕೆೆ ಬಂದ ಪತ್ಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ

ನಿೋಡುವ್ುದು. ಎಲಾೂ ಯೋಜನೆಯ ಪಿತ್ರ ಮಾಹೆಯ ಪಿಗತ್ರ
ವ್ರದ್ವಯನುು

ಸಿದಧಪಡಿಸುವ್ುದು

ಮಾಹಿತ್ರಯನುು

ನಿೋಡುವ್ುದು.

ಮತ್ುು

ರೈತ್ರಿಗೆ

ಹಿರಿಯ

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದು.
3

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಕುಂದಾಪುರ

ಕಛೋರಿಗೆ

ಬರುವ್

ಪತ್ಿಗಳನುು

ವಿಷಯವಾರು

ಹಂಚಿಕೆ

ಮಾಡುವ್ುದು, ಆಡಳಿತ್ ಲಕೆಶಾಖೆಯ ಪತ್ಿಗಳ ವಿಲೋವಾರಿಯ
ನಿಗಾವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಅಡಿಟ್ ಪಾಯರಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವ್ುದು.
ಸಿಬಬಂದ್ವ

ಸ್ಥೋವಾ

ಸಲ್ಲೂಸುವ್

ವಿಷಯಗಳು,

ಕಡತ್ಗಳನುು

ವಿಷಯ

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ನಿವಾಯಹಕರು
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
4

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೋಯ

ಕಛೋರಿ ಸಾದ್ವಲಾಿರು ಬಲ್ುೂಗಳು, ಅನುದಾನದ ಬಲ್ುೂಗಳು,

ಸಹಾಯಕ, ಕುಂದಾಪುರ

ವೆೋತ್ನ ಬಲ್ುೂಗಳು ಮತ್ುು ಪಿಯಾಣ ವೆಚಚದ ಬಲ್ುೂಗಳನುು
ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ಹಾಗ

ಆದಾಯ ಮತ್ುು ಖ್ಚಿಯನ

ತ್ಃಖೆುಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲೂಸುವ್ುದು. ದಾಸಾುನು ವ್ಹಿಗಳ
ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಸಿಬಬಂದ್ವ ವ್ಗಯದವ್ರ ಸ್ಥೋವಾವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ,
ನಗದು ವ್ಹಿಗಳ ನವ್ಯಹಣೆ, ದ್ವನಗ ಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಡತ್ಗಳ
4

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಹೆ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿಗಳಂತ ಅನುಷ್ಾಾನ

ಸಹಾಯಕರು ಕುಂದಾಪುರ

ಗೆ ಳಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುು ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. ಕ್ಷೋತ್ಿಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಎಲಾೂ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ

ಸಸಾಯಭಿವ್ಿದ್ವಧ

ಕಾಯಯಗಳನುು

ಯೋಜನೆೋತ್ರಗಳಡಿ

ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ು

ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಾಾರ್ೋಶದಮತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

6

ದ್ವಿೋತ್ರಯ ದರ್ಜೋಯ

ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ ಪತ್ಿಗಳ ಸಿಿೋಕಿತ್ರ ಮತ್ುು ರವಾನೆ ವ್ಹಿಗಳನುು

ಸಹಾಯಕರು ಕುಂದಾಪುರ

ಹಾಗ

ಅಂಚೆ ಚಿೋಟಿ ವ್ಹಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು, ಹಿರಿಯ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರ ಸ ಚನೆಯ ಮೋರಗೆ
ಇತಾಯದ್ವ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.
7

ತ ೋಟಗಾರರು ಕುಂದಾಪುರ

ಕುಂಭಾಶ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿದ ಸಸಾಯಭಿವ್ಿದ್ವಧ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವ್ುದು, ಕಡತ್
ಮತ್ುು

ಟಪಾಾಲ್ುಗಳನುು ತಗೆದುಕೆ ಂಡ ಹೆ ೋಗುವ್ುದು,

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

ಸ ಚಿಸಿದ

ಇತ್ರ

ಕೆಲ್ಸಗಳನುು

4.1.(ಬ)III:- ನಿಣಯಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ್ಂತ್ಹ ಪಿಸಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ ಕಿಮ
ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಅಕೌಂಟಿಬಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥೋರಿದಂತ.
ಇಲಾಖಾ ಕಾಯಯಕಿಮ ಮತ್ುು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಪಿತ್ರ ಕಡತ್ದ ಪಿಸಾುವ್ನೆ ಮೋಲ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ನಿಣಯಯದ ಬಗೆೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಆರ್ೋಶ ನಿೋಡುವ್ುದು ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತು ಮಿೋರುವ್ ಪಿಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ

ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೋಯಶಕರಿಗೆ

ಪಿಸಾುವ್ನೆಯನುು

ಶಫಾರಸುಸ

ಮಾಡುವ್ುದು.
ತಾವ್ು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಕರ

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಪತ್ರದ

ಸಂಬಂಧ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ುು

ಸುತ ುೋಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಾಾರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು
ವಿಳಂಬವಿಲ್ೂರ್ೋ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೋರಿಯ ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಆ ಪಿಕರಣದಲ್ಲೂ ಯಾವ್ ರಿೋತ್ರಯ ಕಿಮ
ಕ್ಐಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ

ಬಗೆೆ

ನಿಯಮಗಳನುು

ನಮ ದ್ವಸಿ

ಮುಂದ್ವನ

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
ವಿಷಯ

ತಾವ್ು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಪತ್ಿದ

ಸಂಬಂಧ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ುು

ನಿವಾಯಹಕರು/ದ್ವಿೋತ್ರಯ ಸುತ ುಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು
ದರ್ಜೋಯ ಸಹಾಯಕರು

ವಿಳಂಬವಿಲ್ೂರ್ೋ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.

4.1.(ಬ) IV:- ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲ್ು ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲಾದ ವಿದಾನಗಳು
ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು (Norms).
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಸಲ್ಲೂಸಲಾದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕುವಾದ ನಿರ್ಾಯರವ್ನುು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು ಅಗತ್ಯತಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನುು

ಕುಂದಾಪುರ

ಪತ್ಿ ಮೋಖೆೋನ ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವ್ುದು. ಹಾಗ

ಜರ ರು ಹಾಗ

ಆದಯತಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕರ

ತಾವ್ು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಪತ್ಿದ

ಸಂಬಂಧ

ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾ.ಸ)

ಸುತ ುೋಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು

ಕುಂದಾಪುರ

ಕಡತ್ಗಳನುು ವಿಳಂಬವಿಲ್ೂರ್ೋ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.

ಗಮನಿಸಿ

ನಿಯಮಗಳ
ಮುಂದ್ವನ

ಮತ್ುು

ಾಾರ್ೋಶಕೆೆ

ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೋರಿಯ ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಕುಂದಾಪುರ

ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಆ ಪಿಕರಣದಲ್ಲೂ ಯಾವ್ ರಿೋತ್ರಯ ಕಿಮ
ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನುು ನಮ ದ್ವಸಿ ಮುಂದ್ವನ
ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.

ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ಿದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು
ಸುತ ುೋಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ
ಪಿಥಮ ದರ್ಜೋಯ ಸಹಾಯಕ,
ಕುಂದಾಪುರ

ಕಡೆತ್ವ್ನುು ವಿಳಂಭವಿಲ್ೂರ್ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ನಗದು
ವ್ಹಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಲಕೆ ಪತ್ಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು, ಬಾಯಂಕ್
ಖಾತಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಆಡಿಟ್ ವಾಷ್ಟ್ಯಕ ಆಯವ್ಯಯದ ಪಿಸಾುವ್ನೆ
ಸಿದೆತ, ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಸ್ಥೋವಾ ವಿಷಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಇದರ ಂದ್ವಗೆ
ವ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾೂ ಕಾಯಯಗಳನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೋಯ ಸಹಾಯಕ
ಕುಂದಾಪುರ

ವ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾೂ ಕಾಯಯಗಳನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುು ಕಡತ್ಗಳ ಚಲ್ನವ್ಲ್ನ ವ್ಹಿಯನುು
ನಿವ್ಯಹಿಸುಸುವ್ುದು.

4.1. (ಬ)V:- ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕತ್ಯವ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲಾದ:ಉಪಯೋಗಿಸುವ್
:ನಿಯಂತ್ಿಣದಲ್ಲೂ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ್ :ನಿಯಮಗಳು:ಸ ಚನೆಗಳು:ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು:ದಾಖ್ಲಗಳು
ಮತ್ುು ನಿಂಬಂಧನೆಗಳು:1. ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳು

2. ಇಲಾಖಾ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ SR ದರಗಳು

3. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಶನ್ ಆಫ್ ಪವ್ರ್ ಸ್

4. ಸಕಾಯರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು (ಸುತ ುೋಲಗಳು) ಇತಾಯದ್ವ

5. ‘ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)

6. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮ (ವ್ಗಿೋಯಕರಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ, ಮೋಲ್ಮನವಿ
ನಿಯಮಗಳು) (CCA Rules).
7. ಕನಾಯಟಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಂಹಿತ ನಿಯಮಗಳು (KFC)
.
8. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (HBOP).

9. ವ್ ಂದ ಮತ್ುು ನೆೋಮಕಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳುrules.

10. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget Manual).

11. ಕನಾಯಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KFC).

12. ಸಾದ್ವಲಾಿರು ವೆಚ್ಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE).

13. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules).

4.1.(ಬ)(VI):- ಕಡತ್ ಶೋಷ್ಟ್ೋಯಕೆ.
(Statement of the categories of documents that are hold it or under
its control)
ಈ ಕಛೋರಿ ಕಡತ್ಗಳ ಶೋಷ್ಟ್ಯಕೆ :- 1) ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿ.ಪಂ:ಕು:ತಾಸ
2) ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿ.ಪಂ:ಕು:ಅಧಿೋ
3) ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿ.ಪಂ:ಕು:ವಿನಿ

1. ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿ.ಪಂ/ಕು/ತಾಸ
SADH/ZP/K/TA/
2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ವಿವ್ರ
ಕಡತ್

ಕಡತ್ಗಳ ವಿಷಯ

ಕಿ.ಸಂ

ಕಡತ್ ಪಾಿರಂಭಿಸಿದ
ದ್ವನಾಂಕ

1

MGNREG ಸುತ ುೋಲಗಳು ಕಡತ್ಗಳು

01-04-2017

2

MGNREG ಕಡತ್

01-04-2017

3

CCE ಕಡತ್

01-04-2017

4

ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ಸಸಾಯಗಾರ ಕಡತ್

01-04-2017

5

NHM (ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ)

01-04-2017

ಕಡತ್
6

ಉಪಯೋಗಿತ್ ಪಿಮಾಣ ಪತ್ಿ ಕಡತ್

01-04-2017

7

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಕಡತ್

01-04-2017

8

ತ್ನಿಖೆ ಕಡತ್

01-04-2017

9

ಗಾಿಮ ಸಭೆ ಕಡತ್

01-04-2017

10

ಸಭಾ ಸ ಚನಾ ಕಡತ್

01-04-2017

11

ಆಯುಷಯ ಮಿಷನ್ ಕಡತ್

01-04-2017

12

ಮಾಗಯಸ ಚಿ ಕಡತ್

01-04-2017

13

ಮಾಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಡತ್

01-04-2017

14

LAQ ಕಡತ್

01-04-2017

15

ಸಿಬಬಂದ್ವ ದ್ವನಚರಿ ಕಡತ್

01-04-2017

16

ಟಂಡರ್ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಕಡತ್

01-04-2017

17

ಗಾಿಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡತ್

01-04-2017

18

ಬೆಳೆ ವಿಮ ಕಡತ್

01-04-2017

19

ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಅನುಮೊೋದ್ವತ್ ಪಟಿಟ

01-04-2017

20

PPP-IHD ಕಡತ್

01-04-2017

21

ಸಾಮಾನಯ ಕಡತ್

01-04-2017

22

ಆರ್ಾರ ಕಡತ್

01-04-2017

23

ದರಪಟಿಟ ಕಡತ್

01-04-2017

24

ಬೆಳೆ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಕಡತ್

01-04-2017

25

ಪಿಭಾರ ಕಡತ್

01-04-2017

26

ಅಣೆಬೆ ಕಡತ್

01-04-2017

27

ಭ ಸಮ ದ್ವ ಕಡತ್

01-04-2017

28

ದಸಾುನು ವ್ಹಿ

01-04-2017

29

ಮಧುವ್ನ ಮತ್ುು ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ (ಎಸ್-25)

01-04-2017

30

ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡತ್

06-06-2017

31

ಕಾಯಯರ್ೋಶ ಕಡತ್

06-06-2017

32

ಪಿಗತ್ರ ಕಡತ್

12-06-2017

33

ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಬಗೆೆ ಕಡತ್

15-06-2017

34

ಕಛೋರಿ ಆರ್ೋಶಗಳ ಕಡತ್

16-06-2017

35

ರೈತ್ ಸಂಪಕಯ ಕೆೋಂದಿ ಕಡತ್

28-06-2017

36

ರೈತ್ರ ಮನವಿ

01-07-2017

37

ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕಡತ್

01-07-2017

38

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಡತ್

01-09-2017

39

ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಕಡತ್

21-03-2017

40

CDB ಕಡತ್

04-10-2017

2. ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿ.ಪಂ/ಕು/ಅಧಿೋ
SADH/ZP/K/Supdt.
2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ವಿವ್ರ
ಕಡತ್ ಕಿಮ
ಸಂಖೆಯ
1

ಕಡತ್ಗಳ ವಿಷಯ
2016-17 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದ್ವಯವ್ರ

ಕಡತ್ ಪಾಿರಂಭಿಸಿದ
ದ್ವನಾಂಕ
11-04-2017

ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಣಾ ವ್ರದ್ವ ಮತ್ುು ಆಸಿುದಾಯಿತ್ಿದ
ವ್ರದ್ವಗಳನುು ಸಲ್ಲೂಸುವ್ ಬಗೆೆ.
2

ದ್ವ:31.032017 ಅಂತ್ಯಕೆೆ ಕಛೋರಿಗಳು ಸಸಾಯಗಾರ

11-4-2017

ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳ ವಾಷ್ಟ್ಯಕ ದಾಸಾುನು

ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ನಡೆಸಿ ವ್ರದ್ವ ಸಲ್ಲೂಸುವ್ ಬಗೆೆ
3

2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ

11-04-2018

ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ ಬಗೆೆ ಕಡತ್
4

ಶಿೋ ಸಂಜಿೋವ್ ನಾಯೆ

ಎ. ಪಿಭಾರ ಹಿಸತ ೋನಿ ಇವ್ರ

02-05-2017

ವೆೈಯಕಿುಕ ಕಡತ್
5

ಶಿೋ

ಚಿದಾನಂದ

ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ

ಕಳಾಕಪು

ಹಾಗ

ಸತ ೋಅ

ಇವ್ರು

ಕತ್ಯವ್ಯದಲ್ಲೂ

ನಿಷ್ಾೆಳಜಿ

05-05-2017

ರ್ ೋರಣೆ ವ್ಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಬಗೆೆ
6

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ವಯವ್ರನುು

ತ್ರಬೆೋತ್ರ/ಇತಾಯದ್ವ

05-05-2017

ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ್ ಬಗೆೆ ಕಡತ್
7

ಮಾಸಿಕ ಬಾಕಿ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಟ ಕಳುಹಿಸುವ್ ಬಗೆೆ

05-05-2017

8

ಜಿಲಾೂಮಟಟದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ್ ಸೆಳದಲ್ಲೂ ಆಂತ್ರಿಕ
ಮತ್ುು ಸೆಳಿೋಯ ದ ರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತ್ರ ರಚಿಸುವ್

23-05-2017

ಬಗೆೆ ಕಡತ್
9

ಇಲಾಖೆಯ
ಖಾಲ್ಲ

ತ ೋಕ್ಷೋ/ಸಸಾಯಗಾರ/ಉದಾಯನವ್ನಗಳಲ್ಲೂ

ಇರುವ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಹುರ್ೆ

ಮಾನವ್

ಸಂಪನ ಮಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತ್ರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

02-06-2017

ಸ್ಥೋವೆಯನುು ಪಡೆಯಲ್ು ಇ- ಟಂಡರ್ ಅಹಾಿನಿಸುವ್
ಕಡತ್
10

ಉಡುಪ್ತ ಜಿಲೂಯ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗ

ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ ಕುರಿತ್ು ಕರದ ಸಬೆೋಗೆ

02-06-2017

ಗೆೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ
11

2016-17ನೆೋ

ಸಾಲ್ಲನ

ರಾ.ವ್/ZP/TP/NHMಯೋಜನೆಗಳಡಿ

(A.C

bill)

ಸಂಕ್ಷಿಪು ಸಾದ್ವಲಾಿರು ಬಲ್ಲೂನ ಮ ಲ್ಕ ಸ್ಥಳೆದ್ವರವ್

09-06-2017

ಮೊತ್ುಕೆೆ NDC ಬಲ್ೂನುು ಸಲ್ಲೂಸದ್ವರುವ್ ಬಗೆೆ
12

2016-17ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಜಮಾ ಬಂಧಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ು
ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ವ ಮಾಹಿತ್ರ ಒದಗಿಸುವ್ ಬಗೆೆ

13

ನಾಯಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂನ ಪಿಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಕಡತ್

14

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

26-07-2017
28-07-2017

ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ ಏರ್ಜೋನಿಸ

(KSHDA) ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ನಸಯರಿಗಳಿಂದ
ಪಡೆಯುವ್ ಆದಾಯದ ವಿವ್ರಗಳನುು ಸಲ್ಲೂಸುವ್ ಬಗೆೆ

10-08-2017

15

2017-18ನೆೋ

ಸಾಲ್ಲಗೆ

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ

ಡಾಟಾ ಎಂಟಿ ಅಪರೋಟರ್ ಹಾಗ

ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ
ಸಹಾಯಕ (ಡಿ-

10-08-2018

ವ್ ಂದ) ಸ್ಥೋವೆ ಒದಗಿಸುವ್ ಬಗೆೆ
16

ದ್ವ: 28-08-2017 ರಂದು ಕೆ ವಿ ಕೆ ಬಿಹಾಮವ್ರ ಇಲ್ಲೂ
ನಡೆದ

ತಿೈಮಾಸಿಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಾಯಯಗಾರಕೆೆ

13-09-2018

ಹಾಜರಾಗರ್ೋ ಇರುವ್ ಬಗೆೆ
17

ಶಿೋ ಚಿದಾನಂದ ಕಳಾಕಾಪುರ .ಸಿ ಸ ತ ೋ ಅ ಇವ್ರನುು
ಹಿಸತ ೋನಿ ಜಿ.ಪಂ

ಕಾಕಯಳ ತಾಲ್ ೂಕು ಇವ್ರ

04-12-2018

ಅಧಿೋನಕೆೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಕಾಯಯವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ್ ಬಗೆೆ
18

2017-18ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಕುಂಭಾಶ ತ ೋಕ್ಷೋ ದಲ್ಲೂ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಸಾಯಭಿವ್ ದ್ವಧ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯಾಗದ್ವರುವ್

01-01-2018

ಬಗೆೆ
19

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 4(1)ಎ
ಮತ್ುು 4(1) (ಬ) ಅಡಿ ಸಯಂ ಪ್ಿೋರಣೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತ್ರ

06-01-2018

ವೆಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನಲ್ಲೂ ಪಿಕಟಿಸುವ್ ಬಗೆೆ

3. ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಕು/ವಿನಿ
SADH/ZP/K//FDA
2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಿಥಮ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು
ಕಡತ್ ಕಿಮ

ಕಡತ್ ಪಾಿರಂಭಿಸಿದ

ಕಡತ್ಗಳ ವಿಷಯ

ಸಂಖೆಯ

ದ್ವನಾಂಕ

1.

ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆೋತ್ರ ಕಚೆೋರಿ ವೆಚಚ ಕಡತ್

28/4/2017

2.

KSHDA ಆವ್ತ್ಯ ನಿಧಿ ಕಡತ್

5/4/2017

3.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿ

16/4/2017

4.

ಖ್ಚುಯ ವೆಚಚಗಳ ವ್ರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಕ ಕಡತ್

1/4/2017

5.

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ರ ೋಗ /ಕಿೋಟ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಯೋಜನೆ

2/6/2017

6.

ಕೆ ಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವ್ಷಯದ ಪಾಲ್ನೆ ವೆಚ್ಚ

6/6/2017

7.

ಗೆೋರು ಮೊದಲ್ನೆೋ ವ್ಷಯದ ನಿವ್ಯಹಣೆ

8/6/2017

8.

ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವ್ಷಯದ ನಿವ್ವ್ಯಹಣೆ

8/6/2017

9.

ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವ್ಷಯದ ನಿವ್ವ್ಯಹಣೆ

8/6/2017

10.

ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತಾಯ ಯೋಜನೆ

9/6/2017

11.

ಸಮಗಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ

ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಕಾಳುಮಣಸುಬಳಿು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವ್ಷಯದ

ನಿವ್ಯಹಣೆ
12.
13.
14.

ತಂಗು ಬೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ

ಮತ್ುು ನಸಯರಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ 5/7/2017

ಯೋಜನೆ
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ

ತ ೋಯಟ ಮತ್ುು ತಾರಸಿ

ತ ೋಟಗಳ ತುೋಜಿತ್ ಕಾಯರ
ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.

ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಟಾಯಕಟರ್

ಖ್ರಿೋದ್ವಗೆ 7/7/2017

ಸಹಾಯಧನ

15

ತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ

16

ರಾಷ್ಟ್ಿೋಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ (ರಕು ಚಂದ ನ ) ಯೋಜನೆ

26/8/2017

17

2401-00-119-4-12 ಪಿಯಾಣ ಭತಯ (Fta)

26/8/2017

18.

ಕೆ ೋಕೆ

26/8/2017

19

ಗೆೋರು ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕಿಮ

26/8/2017

20

ಕೆ ಕೆ ೋ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವ್ಷಯದ ನಿವ್ಯಹಣೆ

7/6/2017

21

ಕಾಳುಮಣಸು (AEP)

24/8/2017

22.

ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ ಯೋಜನೆೋತ್ರ

30/8/2017

23

ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ. ಮಿಷನ್ ಮಾಯನೆೋಂಜ್ ಮಂಟ್

14/6/2017

24.

ಅನಾನಸುಸ ಮೊದಲ್ ವ್ಷಯದ ಪಾಲ್ನೆ

16/6/2017

25

RKVY ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಯಾಂತ್ರಿೋಕರಣ

22/9/2017

26

ವಿಶೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)

18/9/2017

27

ಗಿರಿಜನ ಾುಪಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)

18/9/2017

28

ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ INM/ IPM

29.

ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ. ಗೆೋರು ಪುನ:ಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕಿಮ

8/9/2017

30

ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ. ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನ:ಶಚೋತ್ನ

26/9/2017

31

ಚೆಕುೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನವಿೋಕರಣ

18/1/2017

32.

ತ್ರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ ಶೋಟ್ ಆಳವ್ಡಿಕೆ

10/11/2017

33

RKVY ಭ ಸವ್ ದ್ವಧ ಹಾಗ ಕ್ಋಷ್ಟ್ ವಿಸುರಣೆ/ತ್ರಬೆೋತ್ರ 22/12/2017

34

ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕಿಮ (A EP)

ಅನುಸ ಚಿತ್

ಜಾತ್ರ/

ಬುಡಕಟುಟ

ಉಪಯೋಜನೆ 29/12/2017

(Matching Grant)

35

CHD ನಿೋರು ಸಂಗಿಹಣ ಘಟಕ

29/12/2017

36

HRD ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾಯಯಕಿಮ

30/12/2017

37.

ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ರ NDC

02/01/2018

4.1.ಬ.(VII):- ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನಿೋತ್ರ ನಿಯಮಗಳನುು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು ನಡೆಸುವ್ಲ್ಲೂ
ಪಡೆಯುವ್ ಸಲ್ಹಾ ಸ ತ್ಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳಿಂದ ಸಲ್ಹೆ ಪಡೆಯುವ್ ಬಗೆೆ
ಇರುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಮತ್ುುವಿರವ್
ರಿೋತ್ರ ನಿೋತ್ರಗಳನುು ರಚಿಸುವ್ಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ್ಲ್ಲೂ
ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ ಂದ್ವಗೆ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ ಸಮಾಲ ೋಚನೆ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ
ಇರುವ್ುದ್ವಲ್ೂ.
4.1.(ಬ) (VIII):- ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ್
ಸಲ್ುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಾಡುವ್ ನಿಗಮ
ಕೌನಿಸಲ್ಸ ¨ÉÆÃqÀìð ಸಮಿತ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗ

ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು

ಸಮಿತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ ಅಥವಾ
ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿರ್ಯೋ
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ ೂಕು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು, ಜಿಲಾೂ
ಪಂಚಾಯತ್ ಯಡಿ ಯಾವ್ೂರ್ೋ ಸಮಿತ್ರಗಳು ಇರುವ್ುದ್ವಲ್ೂ.

4.1.ಬ.(IX): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು, ಜಿ.ಪಂ, ಕುಂದಾಪುರ
ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವ್ರ.
ಕಿ.ಸಂ
1
2

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

ಶಿೋ ಕೆ ಸಂಜಿೋವ್ ನಾಯೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

08254-230813

(ಪಿಭಾರ)

ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಶಿೋ ಉಮೋಶ ಎನ್ ಬಂಟ್

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

08254-230813

ಅಧಿಕಾರಿ
3

ಶಿೋ ಅಜಿತ್ ಅಕೆ ೆೋಳಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

08254-230813

ಅಧಿಕಾರಿ
4

ಶಿೋ ಮಧುಕರ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

08254-230813

ಅಧಿಕಾರಿ
5

ಶಿೋ ಚಿದಾನಂದ ಸಿ ಕಳಕಾಪುರ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

08254-230813

ಅಧಿಕಾರಿ
6

ಶಿೋ.ಪ್ತ ಸುಧಿೋರ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

08254-230813

7

ಶಿೋಮತ್ರ ಪ್ಿೋಮಾ

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೋಯ ಸಹಾಯಕರು

08254-230813

8

ಕು|| ಉಷ್ಾ ಬ.ಎಂ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

08254-230813

9

ಕು|| ನಾಗಾವೆೋಣಿ ಆರ್ ಕೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ

08254-230813

10

ಕು|| ಚೆೈತಾಿ ಕುಲಾಲ್

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೋಯ ಸಹಾಯಕರು

08254-230813

4.1.ಬ (X): ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಬಬಂದ್ವ ವ್ಗಯದ ತ್ರಂಗಳ ವೆೋತ್ನ/ ಪಿತ್ರಫಲ್
ಮತ್ುು ಅದನುು ನಿೋಡುವ್ ಸ ತ್ಿಗಳು
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ್ಇ ಅವ್ಕಾಶ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯನಿಯ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತ
ಮಾಸಿಕ ವೆೋತ್ನವ್ನನುು ಪಡೆಯುತ್ರುರು

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಏಪ್ತಿೋಲ್

2017 ಮಾಹೆ ವೆೋತ್ನದ

ವಿವ್ರಗಳು:

ಕಿ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ

ಪದನಾಮ

ಪಡೆಯುತ್ರುರುವ್ ವೆೋತ್ನ

ಹೆಸರು
1
2
3

ಶಿೋ ಕೆ ಸಂಜಿೋವ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ನಾಯೆ (ಪಿಭಾರ)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಶಿೋ ಉಮೋಶ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಬಂಟ್

ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಅಜಿತ್ ಅಕೆ ೆೋಳಿ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

36880.00
34941.00
33102.00

ಅಧಿಕಾರಿ
4

ಶಿೋ ಮಧುಕರ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

33102.00

ಅಧಿಕಾರಿ
5

ಶಿೋ ಚಿದಾನಂದ ಸಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

33102.00

ಕಳಕಾಪುರ

ಅಧಿಕಾರಿ

6

ಶಿೋ.ಪ್ತ ಸುಧಿೋರ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

33622.00

7

ಶಿೋಮತ್ರ ಪ್ಿೋಮಾ

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೋಯ

24007.00

ಸಹಾಯಕರು
8

ಕು|| ಉಷ್ಾ ಬ.ಎಂ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

21402.00

9

ಕು|| ನಾಗಾವೆೋಣಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ

21402.00

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೋಯ

18184.00

ಆರ್ ಕೆ
10

ಕು|| ಚೆೈತಾಿ ಕುಲಾಲ್

ಸಹಾಯಕರು

4.1.(ಬ) (XI):- ಅಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ
ಯೋಜನೆೋತ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರರ್.
ಕಿ.ಸಂ
I

ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು

ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆೋತ್ರ

ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆೋತ್ರ
ವೆೋತ್ನ 2435-00-101-0-26
ವೆೋತ್ನೆೋತ್ರ

41.25

ವೆೋತ್ನ 2851-00-107-0-33
ವೆೋತ್ನೆೋತ್ರ

II

0.90

ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು
1

D-ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿಗೆ

1.00

ಸಹಾಯಧನ ಲಕೆ ಶೋಷ್ಟ್ಯಕೆ: 2435-00-101-028
2

D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು 2435-00-101-0-32

2

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ: 2435-00-101-0-35

5.63

4

ತಂಗು ಬೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ನಸಯರಿ ನವ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ

1.69

ಲಕೆ ಶೋಷ್ಟ್ಯಕೆ: 2435-00-101-0-36

5

ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋ ಶೋ:2435-00-101-0-38

0.78

6

ರ್ಜೋನು ಸಾಕಣೆ : 2851-00-107-0-33

0.85

7

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆ ಕಾಳು ಮತ್ುು ಎಣೆೆ ತಾಳೆ ಅಭಿಯಾನ

3.60

ಯೋಜನೆ:2435-00-101-0-02

III

ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು

1

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಭೆೋತ್ರ ಲ.ಶೋ : 2435-00-101-0-64

0.4

2

ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಲ.ಶೋ : 2435-00-101-0-62

1.25

3

D-12 ವಿಶೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (State)ಲ .ಶೋ : 2435-

0.50

00-101-0-64
4

D-13 ಗಿರಿಜನ ಾುಪಯೋಜನೆ (State) ಲ ಶೋ: 2225-

0.40

00-102-0-70

IV
1

ರಾಜಯವ್ಲ್ಯ ಯೋಜನೆ
S-01 ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ (ಪಿಯಾಣ ವೆಚಚ-ರೈತ್

0.45

ಸಂಪಕಯ ಕೆೋಂದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)
2

S-03 ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಯೋಜನೆ 2401-00-108-2-30

3

S-06 (A) ತಂಗು ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನಿತ್ ಯೋಜನೆ
2401-00-119-5-02

4

S-09 ಕ ಷ್ಟ್ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ
ನಿವ್ಯಹಣೆ

40.00

5

S-12 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತ್ಿಣ

6.00

ಯೋಜನೆ 2401-00-119-5-02
6

S-13 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ ಯೋಜನೆ: 24.1-

22.00

00-001-0-08
7

S-14 ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಯಯ ಲ.ಶೋ: 2401-00-119-603

8

S-19 ಮಧುವ್ನ ಹಾಗ ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಲ ಶೋ:

1.28

2851-00-200-0-01
9

S-02 ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಾತ್ರಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು

1.07

ಬುಡಕಟುಟ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಯೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗರ್
ಇರುವ್ ಮೊತ್ು
2401-00-001-2-10
10

S-16 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು

5.00

2401-00-119-6-03
V

S-17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ ಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ: 2401-00-8002-43

1

ಬಾಳೆ/ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಖ್ರ ಬೆೋಸಾಯ

VI

ಭ ಸಮ ದ್ವಧ RKVY ಯೋಜನೆ

0.60

ಲ ಶೋ: 2401-00-800-2-43
VII

ಭ ಸಮ ದ್ವಧ ಕ್ಋಷ್ಟ್ ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ತ್ರಭೆೋತ್ರ
2401-00-109-0-21

VIII

S-11ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ

118.5

2401-00-119-4-06
XI

S-13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ
2401-00-119-4-12

4.1.(ಬ) (XII) :- ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ವಗೆ ನಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ ವ್ಷಯ : 2017-18
ಕಿ.

ಯೋಜನೆ ಹಾಗ

ಸಂ

ಕಾಯಯಕಿಮ

I

ಸಾಧನೆ

ಆರ್ಥಯಕ

ಭೌತ್ರಕ

(ರ )

(ರ )

ಅನುದಾನ

ಆರ್ಥಯಕ

ಭೌತ್ರಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ

1

ಪಿರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ

2

2015-16 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ತ ೋಟಗಳ
ಪಾಲ್ನೆ

3

ಗುರಿ

2016-17 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ತ ೋಟಗಳ

150.3

87.00 14.46

16.89

96.16

1.80

45.00

1.80

1.38

34.00

2.48

42.00

2.58

2.63

52.60

ಪಾಲ್ನೆ
4

ಗೆೋರು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ

17.50

3.50

3.50

3.646

17.30

5

ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ

2.50

12.50

2.50

1.42

14.21

6

ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ

15.80

0.40

15.90

15.44

0.40

2.80

0.40

2.80

2.80

0.40

5.82

0.30

5.59

5.82

0.30

2.10

0.30

1.40

2.10

0.30

(Tubler Structure)
7

ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಸಯ
ಸಾಮಾಗಿಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ

8

ನೆರಳು ಪರರ್ಗೆ ಸಹಾಯಧನ
(Tubler Structure)

9

ನೆರಳು ಪರರ್ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಸಯ
ಸಾಮಾಗಿಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ

10

ಪಾೂಸಿಟಕ್ ಹೆ ದ್ವಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ

3.20

20.00

3.20

4.43

27.70

11

ಸಮಗಿ ಪ್ತೋಡೆ ನಿವ್ಯಹಣೆ

4.31

359

4.31

4.29

357.53

12

ಎರಹುಳು/ಜಿೋವ್ಸಾರ ಉತಾಾದನಾ

0

0

0

0

0

0.59

47.00

1.24

0.78

89.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.10

37.00

2.10

2.11

57.00

0

0

0

0

0

112.3

153.9

6

2

90.26

78.28

3.92

20.00

00

7.51

3059

12.59

33.00 12.59

13.03

34.60

3.36

4.00

2.61

2.59

4.00

12.00

12.00 12.00

12.00

ಘಟಕ
13

ರ್ಜೋನು ಸಂಗಿಹಣಾ ಉಪಕರಣಕೆೆ
ಸಹಾಯಧನ
20 ಎಚ್ ಪ್ತ ಒಳಗಿನ ಸಾಮಥಯಯದ
ಟಾಿಯಕಟರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ
ಮಾನವ್ ಸಂಪನ ಮಲ್ ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ
ಪಾಿಥಮಿಕ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯಧನ

II

S-04 ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಕೆೋಂದಿವ್ಲ್ಯ
ಯೋಜನೆ

a

ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವ್ರಿ

III

S-06 ಉತಾಾದನಾ ಸುರ್ಾರಣಾ
ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ತಂಗಿನಲ್ಲೂ

117.3
6

ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ
IV

ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್

1

ಉತ್ುಮ ಗುಣಮಟಟದ ಬತ್ುನೆ ಬೋಜ
ಉತಾಾದನೆ ಮತ್ುು ಸರಬರಾಜು

2

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಯಾಂತ್ರಿಕರಣ

108.0
0

3

ಬಾಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಖ್ರ ಬೆೋಸಾಯ

1.20

6.00

1.20

1.20

6.00

4

ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖ್ರ ಬೆೋಸಾಯ

0.48

6.00

0.48

0.48

6.00

5

ಕೆೋಂದಿ ಪುರಸೆ ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧಿ

4.65

10.00

1.16

0

3.00

1.16

7.50

1.16

1.16

7.70

2.65

2.61

ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್
6

ಕೆೋಂದಿ ಪುರಸೆ ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧಿ
ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ (ಮೊದಲ್ನೆೋ ವ್ಷಯ)

7

S-12 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ

8

2.65

115.8
3

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ

4

0

ಯೋಜನೆ

9

114.7

S-09 ಕ ಷ್ಟ್ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು

0

ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ ಮತ್ುು
ನಿವ್ಯಹಣೆ

10

S-12 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ
ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗಿ

2.65

ನಿಯಂತ್ಿಣ
11

S-14 ಅಣಬೆ ಕ ಷ್ಟ್ ತ್ರಬೆೋತ್ರ

12

S-02 ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಾತ್ರ ಗಳ
ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಟ
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯೆ 2013 ರಡಿ

115.8
3

2.65

2.61

114.7
4

0.70

2.00

0.70

0.51

2.00

20.39

21.26 20.39

20.39

21.00

2.00

10.00

2

2.00

2.20

6.06

9.00

6.06

6.06

7.00

1.66

1.66

7047

ಬಳಕೆಯ ಇರುವ್ ಮೊತ್ು
13

S-23 ಮಧುವ್ನ ಹಾಗ

ರ್ಜೋನು

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವ್ ದ್ವಧ
14

D-01 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ
ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿಗಡ ಸಹಾಯಧನ

15

D-04 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳ
ನಿವ್ಯಹಣೆ

16

D-05 ತಂಗು ಬೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತ್ುು
ನಸಯರಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ

1.66

1113
1.00

17

D-06ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯ

0.48

1000

0.48

0.48

1100

18

ಡಿ-08 ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

0.80

63

0.80

0.80

63.00

19

D-01 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆ ಕಾಳು

3.060

33.00

3.60

3.60

27

1.15

64.00

1.14

1.14

40.00

ಮತ್ುು ಎಣೆೆ ತಾಳೆ ಅಬಯಾನ
20

ಡಿ-09 ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ

21
22
23

ವಿಶೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ

0.50

ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ

0.40

583.0
0
449.0
0

0.50

0.50

0.40

0.40

583.0
0
449.0
0

ಭ ಸಮ ದ್ವಧ RKVY ಯೋಜನೆ ಲ
ಶೋ:2401-00-800-2-43

24

ಭ ಸಮ ದ್ವಧ ಕ ಷ್ಟ್ ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು
ತ್ರಭೆೋತ್ರ 2401-00-109-0-21

4.1.ಬ.(XIII): ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನಿೋಡುತ್ರುರುವ್ ಪಮಿಯಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪತ್ಿಗಳ
ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ರಿಯಾಯಿತ್ರ ಪಡೆಯುವ್ ವಿವ್ರ
ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಪರವಾನಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ಿ ರಿಯಾತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುವ್ುದ್ವಲ್ೂ
4.1.ಬ. (XIV):ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂರುವ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ವೆಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನಲ್ಲೂ ನಿೋಡಿರುವ್ ಬಗೆೆ
ವಿವ್ರ
ಈ ಮಾಹಿರಿಯನುು ಹಾಗ

ಜಿಲೂಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಅಂತ್ಜಾಯಲ್ದಲ್ಲೂ

ನೆ ೋಡಬಹುದಾಗಿರ್. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸ್ಥೈಟ್
ನಲ್ಲೂ (www.udupi.nic.in.) ನೆ ೋಡಬಹುದಾಗಿರ್.
4.1.ಬ.(XV): ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲ್ು ಲ್ಭಯವಿರುವ್
ಸವ್ಲ್ತ್ುುಗಳು ಹಾಗ ಗಿಂಥಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಚನಾಲ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲೂ ಅದರ ವಿವ್ರ
ಈ ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಕೆೋಂದಿ ಾ ದುೆ ರೈತ್ರ/ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರ್.
ಮಾಹಿತ್ರ ಕೆೋಂದಿದ ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 0820:2522837
4.1.(ಬ)(XVI): ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ
ವಿವ್ರಗಳು
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ

: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರ ಕಛೋರಿ

ಕುಂದಾಪುರ
ಅಂಚೆ ಕುಂದಾಪುರ: 576 201
ದ ರವಾಣಿ:08254-230813
ಮೋಲ್ಮನವಿ ಪಾಿಧಿಕಾರ

: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು
(ಜಿ.ಪಂ), ರ್ ಡಡಣಗುಡೆಡ
ಕುಂಜಿಬೆಟುಟ, ಅಂಚೆ ಉಡುಪ್ತ:576102

ದ ರವಾಣಿ:0820 2531950

ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪಾಿಧಿಕಾರ

: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು- 560004
·ದ ರವಾಣಿ - 080- 26571925

4.1.ಬ.(XVII): ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲಾದ ಾ ತ್ರ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವ್ುದ ಇರುವ್ುದ್ವಲ್ೂ.

