ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ
(ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್)ಮಾಗಡಿ,

-

2018-19 ನೋ ಸಾಲಿನ

2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (A) ಮತ್ತು 4 (1) (B)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ (ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್)

ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೋರಿಯ ಸಂಘಟನ ಸ ಚಿಸತವ ನಕ್ಷೆ

ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ : ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಮಂಜ ರಾದ ಹತರ್ೆಗಳ ವಿವರ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ
ಅಧೋಕ್ಷಕರತ-1

1.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳತ- 6

1. ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರತ - 1

2.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ -4

2. ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರತ - 1

3.

ತ ೋಟಗಾರರತ - 8

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕತು ಅಧನಿಯಮ 2005 ರ ಪಿಕಾರ ನಿಯಮ 4 ರ ಮೋರೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯತವ
ವಿಧಾನ ಹಾಗ ಪಾವತ್ರಸಬೋಕಾದ ಶತಲ್ುದ ವಿವರ
1. ಮಾಹಿತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆಲಿಾ ಯಾವುರ್ೋ ವಯಕ್ತುಯತ ಅಜಿೇಯನತು ಸಹಾಯಕ ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿ
ಅಥವಾ ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿಗೆ ಕೆ ಡಬೋಕತ.
2. ಅಜಿೇ ರ್ಜ ತಗೆ ನಿಗಧತ್ ಶತಲ್ು ಭರಿಸಬೋಕಾಗಿರತತ್ುರ್.
[[

3. ಬಡತ್ನ ರೆೋಖೆಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಿರತವ ವಯಕ್ತುಗಳತ ಶತಲ್ು ಪಾವತ್ರ ಮಾಡಬೋಕಾಗಿಲ್ಾ. ಅಜಿೇ ರ್ಜ ತಗೆ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್
ದೃಢೋಕರಣ ಪಿತ್ರ ಲ್ಗತ್ರುಸತ್ಕುದತೆ. (ನ ರತ ಪುಟಗಳ ಳಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನತು ಕೆ ೋರಿದೆರೆ ಯಾವುರ್ೋ
ಶತಲ್ುವಿರತವುದ್ವಲ್ಾ).
ವಿವರ

ಶತಲ್ು

(i) ಅಜಿೇ ರ್ಜ ತಗೆ

ರ .10/- (ಹತ್ತು ರ ಪಾಯಿಗಳತ)

(ii) ಎ 4 ಗಾತ್ಿದ ಕಾಗದಲಿಾ ಪಿತ್ರ ಪುಟಟಕೆು

ರ .2/- (ಎರಡತ ರ ಪಾಯಿಗಳತ).

ಎ 4 ಗಾತ್ಿದ ಕಾಗದದಲಿಾ ಪಿತ್ರ ಪುಟಕೆು ಕಲ್ಂ

ರ .1/- (ಒಂದತ ರ ಪಾಯಿ).

4(1)(ಬಿ) ನಲಿಾ ನಮ ದ್ವಸಿರತವ ದಾಖಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ
(iii) ಭ ಪಟಗಳತ, ನಕಾಶೆಗಳತ, ವರದ್ವಗಳತ
ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶ
ಅಥವಾ ಸಾಯಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ

ಶಿಮದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾಗತವ ಸಾಮಾಗಿಿಯ
ಅಗತ್ಯತಯನತು ಅವಲ್ಂಭಿಸಿ ನಿಗಧ ಪಡಿಸಿದ ಯತಕು
ಶತಲ್ು

ಅಥವಾ ಆಕೃತ್ರಗಳತ.

(iv) ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣ

ನಿಯಮ 4(1) ರಡಿ ಗೆ ತ್ತು ಪಡಿಸಿರತವ ಆರಂಭಿಕ
ಶತಲ್ು ಬಿಟತಟ ನಿಯೋಜನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರತವ
ಸಾಮಾಗಿಿಗಳತ ಮತ್ತು ಶಿಮಿಕ ವೆಚ್ಚ ಆಧರಿಸಿ ರಾಜಯ
ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿ ನಿಗಧ ಪಡಿಸತವ
ನ್ಾಯಯೋಜಿತ್ ಮತ್ತು ಯತಕುವಾದ ಶತಲ್ು.

(v) ಪಿತ್ರ ಡಿಸ್ಕು ಅಥವಾ ಪಾಾಪಿ ಅಥವಾ ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಯಾವುರ್ೋ
ವಿದತಯನ್ಾಾನ ವಿಧಾನದಲಿಾ ಮಾಹಿತ್ರಯನತು ನಿೋಡಲ್ತ

ರ .50/- (ಐವತ್ತು ರ ಪಾಯಿಗಳತ)

(vi)ದಸಾುವೆೋಜತ ಮತ್ತು ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲ್ 1 ಗಂಟೆ.

ಶತಲ್ುವಿಲ್ಾ

ನಂತ್ರ ಮತಂದ್ವನ ಗಂಟೆಗೆ

½ ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಕೆು ರ .10/-

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕತು ಅಧನಿಯಮದ ಕಲ್ಂ 4 (1) a :
ಈ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಪಿತ್ರಯಂದತ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿತಯೋಕವಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳತ
ಮತ್ತು

ಕಂಟಿರ್ಜನಿಿಗಳನತು

ನಿವೇಹಿಸಲಾಗತತ್ರುರ್.

ಹಾಗ

ಇದಕೆು

ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ಪಿಗತ್ರ ವರದ್ವಗಳನತು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಗಳನತು
ಆಗಿಂದಾಗೆೆ ಗಣಕ್ತೋಕರಣ ಗೆ ಳಿಸಲಾಗತತ್ರುರ್. ಎಲಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಪಿಗತ್ರ
ವರದ್ವಗಳತ, ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳತ ಇನಿುತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನತು ಸಾವೇಜನಿಕರ
ಮಾಹಿತ್ರಗಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್: http://horticulture.kar.nic.in.
ನಲಿಾ ಪಿತ್ರ ಮಾಹೆಯ ಗಣಕ್ತೋಕರಣ ಗೆ ಳಿಸಲಾಗತತ್ರುರ್.

4 (B) (1) Duties and Responsiblities of Senior Assistant Director of
Horticulture, (Z.P) Magadi, Ramanagara District.



As the Head of the Office (Taluk), he /She shall be over all Control of the
administration and technical matters concerned to Horticulture Development in
the Taluk.



Give necessary directions and instructions from time to time for the effective
functioning of the departmental activities.



The Senior Assistant Director of Horticulture will be as a Taluk

head and

Executive officer of the Department shall be responsible for the Execution of all
Development programmer, Extension works, organization of exhibitions,
maintenance of farms and such other works concerned with the promotion of
Horticulture in the Taluk.


Participation in K.D.P., T.P., D.C meeting.



Give necessary directions and instructions for the Technical and Establishment
Staff from time to time with particular care regarding Extensional works for the
effective functioning of Horticulture Programmer.



He/She will be looking after over all Management of the Central Sector, State
Sector, Z.P, T.P Schemes of theTaluk.



Visit to the farmers field, Raithamitra Kendra’s and advise the farmers on
technical matters pertains to Horticulture Crops, Layout of

garden Pest and

diseases, post harvest technology marketing etc, maintain proper report with
Farmers, conducting field visits and training program and management.


Deal with all the Establishment matters of the office.



He/She will give proper directions and instructions to the office Staff in
maintenance of discipline and effective functioning of the office.



Discharging of duties as per department delegation of powers and Common
financial powers.

4 (B) (II) ಅಧಕಾರಿ/ನ್ೌಕರರತಗಳ ಅಧಕಾರ ಮತ್ತು ಕತ್ೇವಯಗಳತ
(Powers and duties of officers and employees)
ತ ೋಟಗಾರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕಛೋರಿ ಆವರಣದಲಿಾ ಅಲ್ಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನತು ನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿವೇಹಣೆ
ಮತ್ತು ಅಧಕಾರಿಗಳತ ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.
ಕ್ಷೆೋತ್ಿ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ ಸ ಚಿಸಿದ

ಎಲಾಾ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.
ಕಡತ್ಗಳ ರಚ್ನ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಚ್ಲ್ನ ವಲ್ನ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರತ ಕಾಪಾಡತವಿಕೆ, ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಪತ್ಿಗಳನತು ಸಿಿೋಕರಿಸತವುದತ, ಟಪಾಲ್ಗಳನತು
ಶಾಖೆಯಲಿಾ ಹಂಚ್ತವುದತ, ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನ ಪಿತ್ರಗಳನತು ಮಾಡಿಸತವುದತ, ಕಛೋರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.
ನಗದತ
ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರತ

ಪುಸುಕ

ನಿವೇಹಣೆ,

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ವಿಷಯವನತು

ಸಮಪೇಕವಾಗಿ

ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಕಡತ್ವನತು ರಚಿಸತವುದತ, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿಾನ
ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಇತ್ರೆ ವಹಿಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.

ಅಧೋಕ್ಷಕರತ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ ಹತರ್ೆ.
(ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರತ)

ತ್ಮಾ ವಾಯಪಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ ಮಂಡಿಸತವ ಕಡತ್ಗಳನತು
ನಿಯಮಾನತಸಾರ ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಮತಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸತವುದತ.
ಎಲಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನತು ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ ರವರೆ ಂದ್ವಗೆ ಚ್ಚಿೇಸಿ ಕಡತ್ಗಳನತು ಮಂಡಿಸತವುದತ ಹಾಗ
ವಾರ್ಷೇಕ ಕ್ತಿಯಾ ಯೋಜನ ತ್ಯಾರಿಕೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ
ಸ ಚಿಸತವ ಎಲಾಾ ರಿೋತ್ರಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.

ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದಲಿಾ ಹಾಜರಿದತೆ ರೆೈತ್ರ ತಾಕತಗಳ ಪರಿಶೋಲಿಸತವುದತ, ಬಳಗಳ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ(RSK)

ಕತರಿತ್ತ

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಮಾಹಿತ್ರ

ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನತು

ಸಲಿಾಸತವುದತ,

ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸಲ್ತ

ಹಾಗ
ಹಿರಿಯ

ಎಲಾಾ

ಯೋಜನಗಳ

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕರೆ ಂದ್ವಗೆ ಚ್ಚಿೇಸಿ ಕಡತ್ಗಳನತು ಮಂಡಿಸತವುದತ.

ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ

 ತಾಲ್

ಾಕತ ಮತಖಯಸಥರಾಗಿದತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ವಯವಹಾರಗಳನತು
ಒಟ್ಾಟರೆ ನಿಯಂತ್ಿಣದಲಿಾಟತಟ ಕೆ ಳತುವುದತ.

 ಇಲಾಖೆಯ

ಚ್ಟತವಟಿಕೆಗಳನತು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ೋೇಶನಗಳತ ಮತ್ತು

ಸ ಚ್ನಗಳ ಮೋರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇಗತ್ಗೆ ಳಿಸತವುದತ.

 ಅಧೋನ

ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಪಂದ ಮತ್ತು ನಿದ್ವೇಷಟ ಆರ್ೋಶಗಳ ಮ ಲ್ಕ

ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಾ ವಿಷಯಗಳನತು ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸತವುದತ

 ಕೃರ್ಷ

ವಿನ್ಾಯಸಗೆ ಳಿಸಿ,
ಪಿಯೋಜನಗಳನತು ನಿೋಡತವುದಕಾುಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡತವುದತ.
ಸಮತದಾಯಕೆು

 ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು

ನಿೋತ್ರಗಳ

ಅಸಿುತ್ಿದಲಿಾರತವ
ನಿಯೋಜಿಸಿಕೆ ಳತುವುದತ.

 ತಾಲ್

ರಚ್ನಯಲಿಾ

ಕತ್ೇವಯಗಳನತು

ಮತ್ತು

ಗರಿಷಾ

ಕಾಯೇಗಳನತು

ಾಕತ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಜಯ ವಲ್ಯ, ಕೆೋಂದಿ

ವಲ್ಯ ಮತ್ತು ನರೆೋಗಾ ಯೋಜನಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅನತಷ್ಾಾನಕೆು ಕಿಮ
ವಹಿಸತವುದತ.
.

 ಪಿಮತಖ ತ

ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನತಷ್ಾಾನಕೆು

ಕಿಮ

ವಹಿಸತವುದತ.

4(ಬಿ) III :- ನಿಣೇಯ ತಗೆದತಕೆ ಳತುವಂತ್ಹ ಪಿಸಾುವನಗಳಲಿಾ ಪಾಲಿಸಬೋಕಾದ
ಕಿಮ ಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳತ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆೋರಿದಂತ.
(The procedure followed in the decision making process including channels of
supervision accountability.)

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕರತ

ಕಡತ್ಗಳ ರಚ್ನ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚ್ಲ್ನ ವಲ್ನ, ಕಡತ್ಗಳ
ಕಾಪಾಡತವಿಕೆ, ಪತ್ಿಗಳನತು ಸಿಿೋಕರಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಸಿಿೋಕರಿಸಿರತವ ಪತ್ಿಗಳನತು
ನಮ ದ್ವಸತವುದತ, ಕಡತ್ ಟಪಾಲ್ತಗಳನತು ಶಾಖೆಯಲಿಾ ಹಂಚ್ತವುದತ, ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನ

ಪಿತ್ರಗಳನತು ಮಾಡಿಸತವುದತ. ಇವುಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ.
ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕರತ

ತಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ಿದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಸತತ ುೋಲ್ಲ ಸ ಚ್ನಗಳನತು
ಗಮನಿಸಿ ಮತಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತ್ವನತು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಾರ್ೋ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ
ಮಂಡಿಸತವುದತ.
ತ್ಮಾ ವಾಯಪಿುಗೆ

ಅಧೋಕ್ಷಕರತ

ಸಂಬಂಧಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ/ ಪಿದಸ ರವರತ

ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನತು ಈ ಪಿಕರಣದಲಿಾ ಯಾವ ರಿೋತ್ರಯ ಕಿಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೋಕೆಂಬ
ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನತು ನಮ ದ್ವಸಿ ಮತಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸತವುದತ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿಗಳತ.
(ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರತ)

ಎಲಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನತು ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ ರವರೆ ಂದ್ವಗೆ ಚ್ಚಿೇಸಿ ಕಡತ್ಗಳನತು ಮಂಡಿಸತವುದತ ಹಾಗ
ವಾರ್ಷೇಕ ಕ್ತಿಯಾ
ಯೋಜನ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಹಾಗ
ಇತ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು
ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.
ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದಲಿಾ ಹಾಜರಿದತೆ ರೆೈತ್ರ ತಾಕತಗಳ ಪರಿಶೋಲಿಸತವುದತ, ಬಳಗಳ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ(RSK)

ಕತರಿತ್ತ

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನತು

ಮಾಹಿತ್ರ

ಸಲಿಾಸತವುದತ,

ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸಲ್ತ

ಹಾಗ
ಹಿರಿಯ

ಎಲಾಾ

ಯೋಜನಗಳ

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕರೆ ಂದ್ವಗೆ ಚ್ಚಿೇಸಿ ಕಡತ್ಗಳನತು ಮಂಡಿಸತವುದತ.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ

ಸಿಿೋಕೃತ್ವಾದ ಪಿಸಾುವನಗಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದತಕೆ ಳುಬೋಕಾದ ಕಿಮದ ಬಗೆೆ ತ್ರೋಮಾೇನಿಸಿ
ತ್ಮಾ ಹತರ್ೆಗೆ ನಿೋಡಿರತವ ಅಧಕಾರಕೆು ಒಳಪಟತಟ ಕಿಮ ಕೆೈಗೆ ಳತುವುದತ
ಅಗತ್ಯವಿದೆಲಿಾ

ಅನತಮೊೋದನ/ಮಂಜ ರಾತ್ರಗೆ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗೆ

ಪಿಸಾುವನ

ಸಲಿಾಸತವುದತ.

4 B IV: - ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸಲ್ತ ನಿಗಧಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳತ
ಕಟತಟಪಾಡತಗಳತ

ತ ೋಟಗಾರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

(The norms set by it for the discharge of its functions).

ಕಛೋರಿ ಆವರಣದಲಿಾ ಅಲ್ಂಕಾರಿಕ ಗಿಡಗಳನತು ನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮತ್ತು
ಅಧಕಾರಿಗಳತ ವಹಿಸಿದ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.
ಕ್ಷೆೋತ್ಿ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ ಸ ಚಿಸಿದ ಎಲಾಾ ಕೆಲ್ಸ

ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.
ಕಡತ್ಗಳ ರಚ್ನ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಚ್ಲ್ನ ವಲ್ನ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪಾಡತವಿಕೆ, ಕಛೋರಿಗೆ

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರತ

ಸಂಬಂಧಸಿದ ಪತ್ಿಗಳನತು ಸಿಿೋಕರಿಸತವುದತ, ಟಪಾಲ್ಗಳನತು ಶಾಖೆಯಲಿಾ ಹಂಚ್ತವುದತ, ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನ
ಪಿತ್ರಗಳನತು ಮಾಡಿಸತವುದತ, ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.

ನಗದತ ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನತು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲಿಸಿ
ಕಡತ್ವನತು

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರತ

ರಚಿಸತವುದತ,

ಕಛೋರಿ

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿಾನ

ನಿಯಮಗಳನಿಯ

ಇತ್ರೆ

ವಹಿಗಳನತು

ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.
ತ್ಮಾ ವಾಯಪಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ ಮಂಡಿಸತವ ಕಡತ್ಗಳನತು ನಿಯಮಾನತಸಾರ
ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಮತಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ ರವರಿಗೆ

ಅಧೋಕ್ಷಕರತ

ಮಂಡಿಸತವುದತ.
ಎಲಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನತು ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ ರವರೆ ಂದ್ವಗೆ ಚ್ಚಿೇಸಿ ಕಡತ್ಗಳನತು ಮಂಡಿಸತವುದತ ಹಾಗ ವಾರ್ಷೇಕ ಕ್ತಿಯಾ ಯೋಜನ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ.

ತ್ಯಾರಿಕೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ ಸ ಚಿಸತವ ಎಲಾಾ ರಿೋತ್ರಯ ತಾಂತ್ರಿಕ

(ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರತ)

ಕೆಲ್ಸಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸತವುದತ.
ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದಲಿಾ ಹಾಜರಿದತೆ ರೆೈತ್ರ ತಾಕತಗಳ ಪರಿಶೋಲಿಸತವುದತ, ಬಳಗಳ ಕತರಿತ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮಾಹಿತ್ರ ಸಲಿಾಸತವುದತ, ಹಾಗ

ಅಧಕಾರಿ(RSK)

ಎಲಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನತು ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸಲ್ತ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರೆ ಂದ್ವಗೆ ಚ್ಚಿೇಸಿ ಕಡತ್ಗಳನತು ಮಂಡಿಸತವುದತ.
ಸಿಿೋಕೃತ್ವಾದ ಪಿಸಾುವನಗಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದತಕೆ ಳುಬೋಕಾದ ಕಿಮದ ಬಗೆೆ ತ್ರೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಾ ಹತರ್ೆಗೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ

ನಿೋಡಿರತವ ಅಧಕಾರಕೆು ಒಳಪಟತಟ ಕಿಮ ಕೆೈಗೆ ಳತುವುದತ ಅಗತ್ಯವಿದೆಲಿಾ ಅನತಮೊೋದನ/ಮಂಜ ರಾತ್ರಗೆ
ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗೆ ಪಿಸಾುವನ ಸಲಿಾಸತವುದತ.

(ಬಿ)(V):- ನ್ೌಕರರತ ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನತು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯೋಗಿಸತವ ,
ನಿಯಂತ್ಿಣದಲಿಾಟಿಟಕೆ ಂಡಿರತವ ನಿಯಮಗಳತ, ಸ ಚ್ನಗಳತ, ಕೆೈಪಿಡಿಗಳತ, ದಾಖಲ್ಲಗಳತ ಮತ್ತು
ನಿಬಂಧನಗಳತ.
(The rules regulation instruction movements and records held by it or under it control or used by
its employers for discharging its functions).

1. ಕನ್ಾೇಟಕ ನ್ಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮ (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್ಕ.ಆರ್)
2. ಕನ್ಾೇಟಕ

ನ್ಾಗರಿೋಕ

ಸೆೋವಾ

ನಿಯಮ

(ವಗಿೇಕರಣ

ನಿಯಂತ್ಿಣ

(ಸಿ.ಸಿ.ಎ.ನಿಯಮಗಳತ)
3. ಕನ್ಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ್ (ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ.
5. ಆಯವಯಯ
6. ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ.
7. ಸಾದ್ವಲಾಿರತ ವೆಚ್ಚ ಕೆೈಪಿಡಿ.
8. ಕನ್ಾೇಟಕ ನ್ಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮ (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್ಕ.ಕಂಡಕ್ಟಟ ನಿಯಮ)

ಮೋಲ್ಾನವಿ

ನಿಯಮಗಳತ)

9. ಡೆಲಿೋಗೆೋಶನ್ ಅಫ್ ಪವಸ್ಕೇ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗ
10.ಸಕಾೇರದ ಆರ್ೋಶ ಅಧಸ ಚ್ನ ಹಾಗ

ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ

ಸತತ ುೋಲ್ಲ.

4 (ಬಿ) (VI) ಕಡತ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its control)
ಆಡಳಿತ್ ಶಾಖೆ (Establishment):- ಅಧೋಕ್ಷಕರತ, ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ-1, ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ-2
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ (Technical)

:-

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ, ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿಗಳತ.

4 (ಬಿ) (VII):- ನಿದ್ವೇಷಾ ವಯವಸೆಥ ಮಾಡತವಾಗ ಅಥವಾ ಅನತಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸತವ ಸಂಬಂಧದಲಿಾಇರತವ
ಏಪಾೇಡತಗಳತ ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರತಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ ಮತಂತಾದ ವಿವರಗಳತ.
( The particular of any Arrangement that exists for consultation with or representation by the
members of the public in relation to the formulation of its policy or un-implementation there to)

ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನಗಳ ಕ್ತಿಯಾ ಯೋಜನ ತ್ಯಾರಿಸತವಾಗ ಸಥಳಿೋಯ ರೆೈತ್ರ ಸೌಲ್ಭಯಕೆು
ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಹಾಗ ತಾಲ್ ಾಕತ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಭೆಯಲಿಾ ಚ್ತನ್ಾಯಿತ್ ಜನ
ಪಿತ್ರನಿಧಗಳತ ಸಮತಾಖದಲಿಾ ಚ್ಚಿೇಸಿ ಅಭಿಪಾಿಯಗಳನತು ಪಡೆದತ ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಅನತಮೊೋದನ ಪಡೆದತ ನಿಣೇಯ
ಕೆೈಗೆ ಳತುವುದತ

4 (ಬಿ) (VIII) :- ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡತವ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆಗಳನತು ಪಡೆಯತವ ಸಲ್ತವಾಗಿ
ಎರಡತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ತುಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿರತವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡತವ ನಿಗಮ, ಕೌನಿಿಲ್ಿ ಬ ೋರ್ಡ್ಿೇ
ಸಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗ ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತ್ರಗಳತ ನಡೆಸತವ ಸಭೆ ಮತ್ತು
ನಡವಳಿಗಳನತು ಸಾವೇಜನಿಕರತ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹತರ್ೋ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನತು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ತ
ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮತಕು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೋ?
(A statement of the boards councils committees and others bodies consisting of two or more
persons constituted as its part or for the purpose of its advise, and as to whether meetings of those
boards, councils, committees and other bodies are open to the public. Or the minutes of such meetings
are accessible for public)

ಈ ಕಛೋರಿ ಅಧೋನದಲಿಾ ಯಾವುರ್ೋ ನಿಗಮ, ಕೌನಿಿಲ್ಿ ಬ ೋರ್ಡ್ಿೇ ಸಮಿತ್ರಗಳತ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸತತ್ರುರತವುದ್ವಲ್ಾಾ.

4 (ಬಿ) (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿಪಂ)ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ,
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸತತ್ರುರತವ ಅಧಕಾರಿ/ನ್ೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ
ಕಿ.ಸಂ

ಹೆಸರತ

ಹತರ್ೆ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

1

ಶಿೋ ರಂಗರಾಜತ

ತ ೋಟಗಾರ

27746396

2

ಶಿೋಮತ್ರ ಕೆ.ಆರ್ ಸಾವಿತ್ಿಮಾಾ

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರತ

27746396

3
4

ಶಿೋ ಬಂಗಾರ್ ರ್ೋಶಕ್ಟ
ಮಹಮದ ನ್ಾಜಿೋಮ್
ಜಲಾಲ್ತದ್ವೆೋನ್ ನಡತಗಡೆೆ

ಅಧೋಕ್ಷಕರತ

27746396

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

27746396

5

ಶಿೋ ರಂಗಸಾಿಮಯಯ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

27746396

6

ಶಿೋಮತ್ರ ಚ್ಂದ್ವಿಕ.ಸಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

27746396

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ

27746396

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ

27746396

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ

8861159207

7
8
9
10

ಶಿೋ ಸತರೆೋಶ್ ಕತಮಾರ್ ಎಸ್ಕ
(OOD ಕನಕಪುರ)
ಶಿೋ ಶವಣಣ ಡಿ
ಶಿೋ ಕತಮಾರ್ ಎನ್. ಬಿ
(OOD ಕನಕಪುರ)
ಶಿೋ ಎನ್. ಬಿ ನ್ಾಗರಾಜ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ

27746396

4 (ಬಿ) (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿಪಂ)
ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸತತ್ರುರತವ
ಅಧಕಾರಿ/ನ್ೌಕರರ ಏಪಿಿಲ್-2018 ರ ಮಾಹೆಯ ವೆೋತ್ನದ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ
ಕಿ.ಸಂ

ಹೆಸರತ

ಹತರ್ೆ

ಮ ಲ್ ವೆೋತ್ನ

1

ಶಿೋ ರಂಗರಾಜತ

ತ ೋಟಗಾರ

33450/-

2

ಶಿೋಮತ್ರ ಕೆ.ಆರ್ ಸಾವಿತ್ಿಮಾ

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರತ

30350/-

3

ಶಿೋ ಬಂಗಾರ್ ರ್ೋಶಕ್ಟ

ಅಧೋಕ್ಷಕರತ

38850/-

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

42000/-

4

ಮಹಮದ ನ್ಾಜಿೋಮ್
ಜಲಾಲ್ತದ್ವೆೋನ್ ನಡತಗಡೆೆ

5

ಶಿೋ ರಂಗಸಾಿಮಯಯ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

42000/-

6

ಶಿೋಮತ್ರ ಚ್ಂದ್ವಿಕ.ಸಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

43100/-

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ

24050/-

7

ಶಿೋ ಸತರೆೋಶ್ ಕತಮಾರ್ ಎಸ್ಕ
(OOD ಕನಕಪುರ)

8
9
10

ಶಿೋ ಶವಣಣ ಡಿ
ಶಿೋ ಕತಮಾರ್ ಎನ್. ಬಿ
(OOD ಕನಕಪುರ)
ಶಿೋ ಎನ್. ಬಿ ನ್ಾಗರಾಜ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ

25200/-

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ

24050/-

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ

64,250/-

4 (ಬಿ) (XI): ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ:
(Budget Allocation 2018-19)
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರತ

ಕಿ.ಸಂ

ಲ್ಲಕು ಶೋರ್ಷೇಕೆ

ಮೊತ್ು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ, 2435-00-101-0-26 (ಯೋಜನೋತ್ರ) ವೆೋತ್ನ
1

ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ (001)
ಜಿಲ್ಲಾ

ಕಛೋರಿ ವೆಚ್ಚ (050)

ಜಿಲಾಾ ವಲ್ಯ ಯೋಜನ

2435-00-101-0-28 (ಯೋಜನ)

236000.00

2435-00-101-0-35 (ಯೋಜನ)

651000.00

2435-00-101-0-38 (ಯೋಜನ)

43750.00

2851-00-107-0-33 (ಯೋಜನ)

17000.00

2435-00-101-0-62 (ಯೋಜನ)

200000.00

2435-00-101-0-64 (ಯೋಜನ)

10000.00

1157750.00

ಒಟತಟ

3

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನ

30000.00

1430000.00

ಒಟತಟ

2

1400000.00

2401-00-001-2-01 (ಯೋಜನ)

150000.00

2401-00-001-2-10 (ಯೋಜನ)

139500.00

2401-00-111-0-08 (ಯೋಜನ)

2109040.00

2401-00-119-5-02 (ಯೋಜನ)

284250.00

2401-00-119-4-05 (ಯೋಜನ)

300000.00

2401-00-800-2-48 (ಯೋಜನ)

888400.00

2401-00-800-1-53 (ಯೋಜನ)

1650000.00

2851-00-200-0-01 (ಯೋಜನ)

75000.00

5596190.00

ಒಟತಟ

ಕೆೋಂದಿ ವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳತ

4

2401-00-108-2-30 (ಯೋಜನ)

17651000.00

2401-00-119-4-06 (ಯೋಜನ)

3841000.00

2401-00-800-1-57 (ಯೋಜನ)

1090000.00

ಒಟತಟ
ಒಟತಟ

(1 ರಿಂದ 4)

22582000.00
30765940.00

4 (ಬಿ) (XII) ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ವಗೆ ನಡೆಸತವ ಯೋಜನಗಳತ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನತಭವಿಗಳ
ವಿವರ ಮತ್ತು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ.
(Annual Plan for 2018-19)


ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನ:- ಖಚಾೇದ ಮೊತ್ು ರ . 276916.00 ಫಲಾನತಭವಿಗಳ

ಸಂಖೆಯ:28


ಸ ಕ್ಷಾ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ:- ಖಚಾೇದ ಮೊತ್ು ರ . 6348000.00 ಫಲಾನತಭವಿಗಳ ಸಂಖೆಯ:106

4 (ಬಿ) (XIII): ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಥ ೋರೆೈಸೆಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮತ್ತು
ಕಡಿಮ ದರದಲಿಾ ಸವಲ್ತ್ತುಗಳನತು ಪಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಗಳ ವಿವರಗಳತ.
(Particulars of recipients of concessions, Permits of authorizations granted by it)
ಅನಿಯಿಸತವುದ್ವಲ್ಾ.

4 (ಬಿ) (XIV) : ಕತಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ಟ ಮಾದರಿಯಲಿಾ ಲ್ಭಯವಿರತವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿವರ
ರ್ ರಕತವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಟತಟಕೆ ಂಡಿರತವಿಕೆ.

(Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an
electronic form)
ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತ್ರಯ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ಟ ಮಾಹಿತ್ರ ಇರತವುದ್ವಲ್ಾ.

4 (ಬಿ) (XV) : ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲ್ತ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರತವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳತ ಗಿಂಥಾಲ್ಯ
ಅಥವಾ ಓದತವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡತ, ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆದ್ವದಾೆರೆ.
(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the
working hours of a library of reading room if maintained for public use)
ಅನಿಯಿಸತವುದ್ವಲ್ಾ.

4 (ಬಿ) (XVI): ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರತ ಪದನ್ಾಮ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳತ
ಶಿೋ.ಎನ್.ಬಿ ನ್ಾಗರಾಜ,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ,
ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಗಡಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ
ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 27746396

4 (B) (XVII): ನಿಗಧಪಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳತ:(Such other information as may be prescribed)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಂದ ಹೆ ರತ್ತ ಪಡಿಸಲಾದ ಯಾವುರ್ೋ ಕೆಲ್ಸಗಳತ.

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕತು ಅಧನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)A ಪಿಕಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ ಾಕತರವರ ಕಛೋರಿಯ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಟ.
ಕಿ.ಸಂ

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ
ವಿನಿ/ತಾಸ/ಅಧೋ

1

ಕಡತ್
ಸಂ
ಖೆಯ
1

ವಷೇ

2018-19

ವಿಷಯ

ಕಡತ್
ಮತಕಾುಯವಾದ
ದ್ವನ್ಾಂಕ

ವಗೇ

2018 ನೋ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷೇಕ

30-04-2018

D

31-07-2018

D

-

A

ವೆೋತ್ನ ಬಡಿು ಮಂಜ ರಾತ್ರ
ಕಡತ್
2

2

2018-19

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ
3

3

2018-19

4

4

2018-19

2018 ನೋ ಸಾಲಿನ ಗಳಿಕೆ ರರ್ಜ
ನಗದ್ವೋಕರಣ ಸೌಲ್ಭಯ
ಮಂಜ ರಾತ್ರ ಕಡತ್
ಇಲಾಖಾ ಆಂತ್ರಿಕ ಲ್ಲಕು
ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದ್ವ ಕಡತ್
2018 ನೋ ಸಾಲಿನ 62-B

-

ಕಡತ್
5

5

2018-19

ಶಿೋ ರಂಗರಾಜತ ತ ೋಟಗಾರ,

-

A

31-07-2018

D

6

6

2018-19

ರವರ ನಿವೃತ್ರು ವೆೋತ್ನ ಕಡತ್
ಸತತ ುೋಲ್ಲ ಕಡತ್

7

7

2018-19

ಪಿಭಾರ ವಗಾೇವಣೆ ಕಡತ್

8

2018-19

ಕಛೋರಿ ಆರ್ೋಶದ ಕಡತ್

9

9

2018-19

ಮಮೊೋ ಕಡತ್

31-08-2018

D

10

10

2018-19

ಶಿೋ ಎನ್.ಬಿ ನ್ಾಗರಾಜ

-

-

30-04-2018

D

8

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ. ಮಾಗಡಿ ರವರತ
ನಿವೆೋಶನ ಖರಿೋದ್ವಸಲ್ತ
ಅನತಮತ್ರ ಕೆ ೋರಿರತವ ಕಡತ್
11

11

2018-19

2018-19 ನೋ ಸಾಲಿನಲಿಾ
DEO ರವರತಗಳನತು
ಹೆ ರಗತತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ಲ
ಸೆೋವೆ ಪಡೆಯಲ್ತ ಪಿಕಟಣೆ
ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಕಡತ್

12

12

2018-19

13

13

2018-19

14

14

2018-19

ಶಿೋ ಎನ್ ಬಿ ಕತಮಾರ್ ತ ೋಸ
ರವರ ವಯಯಕ್ತುಕ ಕಡತ್
ಶಿೋ ಚ್ಂದಿಕತಮಾರ್ ತ ೋಸಅ
ರವರ ವಯಯಕ್ತುಕ ಕಡತ್

-

A

-

A

ಶಿೋ ಸತರೆೋಶ್ ಕತಮಾರ್ ಎಸ್ಕ.

-

A

-

A

ತ ೋ.ಸ ರವರ ವಯಯಕ್ತುಕ ಕಡತ್
15

15

2018-19

ಹಿಸತ ೋನಿ ರವರ ವಯಯಕ್ತುಕ
ಕಡತ್

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ
16

16

17

ಶಿೋ ಎನ್.ಬಿ ನ್ಾಗರಾಜ

17

2018-19

2018-19

ಶಿೋ ಎಂ.ಎಸ್ಕ ಶಿೋನಿವಾಸ
ರ್ಜೋನತ ಕೃರ್ಷ ಸಹಾಯಕರತ
ರವರ ಅನತದಾನದ ಕಡತ್
ಶಿೋ ಮಹಮದ್ ನ್ಾಜಿೋಮ್
ಜಲಾಲ್ತದ್ವೆೋನ್

31-08-2018

D

-

A

-

A

ನಡತಗಡೆೆ.ಸತ ೋಅ ರವರ
ವಯಯಕ್ತುಕ ಕಡತ್
18

18

2018-19

ಶಿೋ ಡಿ.ಶವಣಣ ತ ೋಸಅರವರ
ವಾರ್ಷೇಕ ವೆೋತ್ನ ಕಡತ್

19

19

2018-19

ಶಿೋ ಚ್ಂದ್ವಿಕ.ಸಿ. ಸತ ೋಅ

30-04-2018

D
D

30-04-2018

D

31-05-2018

D

20

20

2018-19

ರವರ ವಾರ್ಷೇಕ ವೆೋತ್ನ ಕಡತ್
ಶಿೋ ರಂಗಶಾಿಮಯಯ ಸತ ೋಅ 30-04-2018
ರವರ ವಾರ್ಷೇಕ ವೆೋತ್ನ ಕಡತ್

21

21

2018-19

ಶಿೋಮತ್ರ ಕೆ.ಆರ್ ಸಾವಿತ್ಿಮಾ

22

ಸತ ೋಅ ರವರ ವಾರ್ಷೇಕ
ವೆೋತ್ನ ಕಡತ್
ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣಾ ವರದ್ವ
ಕಡತ್

22

2018-19

23

23

2018-19

RKVY ಕಡತ್

-

-

24

24

2018-19

HRMS ಕಡತ್

-

-

25

25

2018-19

CHD ಕಡತ್

-

-

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ

26

26

2018-19

CL ಕಡತ್

-

-

27

27

2018-19

NHM ಕಡತ್

-

-

28

2018-19

62B ಕಡತ್

-

-

29

29

2018-19

-

-

30

30

2018-19

ಬಾಯಂಕ್ಟ ಪತ್ಿ ವಯವಹಾರಗಳ
ಕಡತ್
ಖಜಾನ ಪತ್ಿ ವಯವಹಾರಗಳ
ಕಡತ್

-

-

31

1

2018-19

ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಯೋದಯ
ಯೋಜನ ಕಡತ್

-

-

2

2018-19

Progress Report

-

-

33

3

2018-19

KBY Paper ಪಿಕಟಣೆ

-

-

34

4

2018-19

-

-

35

5

2018-19

NHM ಕಡತ್

-

-

36

6

2018-19

ಡಿಿಪ್ ಇರಿಗೆೋಷನ್ ಕಡತ್

-

-

37

7

2018-19

RTI ಕಡತ್

-

-

38

8

2018-19

Hobli Wise Target

-

-

9

2018-19

ಕಡತ್
ನರೆೋಗಾ ಕಡತ್

-

-

40

10

2018-19

ಪತ್ರಿಕಾ ಪಿಕಟಣೆ ವಹಿ

-

-

41

11

2018-19

Mail ನಲಿಾ ಬರತವ ಪತ್ಿಗಳ

-

-

42

12

2018-19

-

-

43

13

2018-19

-

-

28

32

39

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರತ

ತಾಂತ್ರಿಕ
ಸಹಾಯಕರತ

ತಾಂತ್ರಿಕ
ಸಹಾಯಕರತ

ಕಡತ್
Crop Loss ಕಡತ್

ಕಡತ್
ಬರಗಾಲ್ದ್ವಂದ ಹಾಳಾಗಿರತವ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಕಡತ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ಿಗಳ ಕಡತ್

44
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2018-19

FPO ಕಡತ್

-

-

45

15

2018-19

CDB ಕಡತ್

-

-

46

16

2018-19

ಮೋಲ್ತ ಸಹಿ ಸಿಿೋಕೃತ್ರ ವಹಿ

-

-

47

17

2018-19

TP Scheme sc/ct

-

-

48

18

2018-19

Guidelines ಕಡತ್

-

-

49

19

2018-19

ಅನತದಾನ ಬಿಡತಗಡೆ ಕಡತ್

-

-

50
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2018-19

CHD ಕಡತ್

-

-

51

21

2018-19

KBY ಯೋಜನ ಕಡತ್

-

-

52

22

2018-19

Action Plan ಕಡತ್

-

-

53

23

2018-19

ಮಾಲಿು ಕಡತ್

-

-

54

24

2018-19

ಹೆೋಮಾವತ್ರ ಮಾಲಿು ಕಡತ್

-

-

55

25

2018-19

K-Ship ಮಾಲಿು ಕಡತ್

-

-

56

26

2018-19

KPTCL ಮಾಲಿು ಕಡತ್

-

-

ಕೆಿೋಟ್ಿ ವಹಿ ಕಡತ್

