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ಗಾರಮ

ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ಕು

ಹ ಂದ್ವರಕತ್ತರ್.

ಅವುಗಳಂದರೆ,

ಬನ್ವಾಸಿ,

ಭಾಶಿ,

ಗಕಡ್ಾುಪ್ುರ,ಅಂಡಗಿ,ಬದನ್ಗ ೋಡ,ಬಂಕ್ನಾಳ,ಬಿಸಲಕೆ ಪ್ಪ,ಸಕಗಾವಿ,ಉಂಚಳ್ಳಿ,ಇಸಳ ರಕ,ರ್ ಡುಳ್ಳಿ,ಯಡಳ್ಳಿ,ಕಾನ್ಗ ೋಡ,ಕ್ಕಳವೆ,ವಾನ್ಳ್ಳಿ,ಕೆ
ಡುಗರ್ೆ,ಹಕಲೋಕ್ಲ್,ಇಟಗಕಳ್ಳ,ಹಕತ್ತಗಾರ,ಸಾಲುಣಿ,ಭೈರಕಂಬೆ,ರ್ೋವನ್ಳ್ಳಿ,ಶಿವಳ್ಳಿ,ನೆಗಕು,ಜಾನ್ಮನೆ,ಬಂಡಲ,ಹಲಗರ್ೆ,ಮಂಜಕಗಕಣಿ,ಮೆ.ಓಣಿಕೆೋರಿ,ಸ
ದಾಶಿವಳ್ಳಿ, ಸ ೋಂದಾ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇಶಕ್ರಕ(ಜಿ.ಪ್ಂ) ಶಿರಸಿ ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದಕೆ, ಅವರ ಅಧಿೋನ್ 5
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ

ಒಬಬರಕ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ,ಒಬಬರಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ

5 ಜನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ

ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಮತ್ಕತ ಒಬಬರಕ ದ್ವವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕಗಳ ಮಂಜ ರಾದ ಹಕರ್ೆಗಳಕ ಇರಕತ್ತವೆ,
4B(1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಚ್ಚೋರಿಯ ಕ್ತ್ೇವಯಗಳಕ/ಜವಾಬ್ಾೆರಿಗಳಕ.
1.ಶಿರಸಿ ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದ ಕ್ಛೋರಿಯಾಗಿದಕೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
2.ತಾಲ ಕಿನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಾರರ ಅವಶಯಕ್ತಗಳ್ಳಗ ತ್ಕ್ುಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ರ ಪಿಸಕವುದಕ.
3.ಇಲಾಖೆ ಮಾಗೇಸ ಚಿ ಅನ್ಕಮೋದ್ವತ್ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು ಹಾಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ನಿವೇಹಣೆ.
4.ಅಧಿೋನ್ ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ್ಳಗ ಸಮಪ್ೇಕ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಲಕ ಅವಶಯಕ್ವಿರಕವ ಮಾಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡಕವುದಕ.ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋತ್ರ ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕು
ತ್ಯಾರಿಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ್ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರವರಿಂದ ಮೆೋಲಕಸಹಿ ಪ್ಡೆಯಕವುದಕ.
5.ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಮತ್ಕತ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ್ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರವರಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ.
6.ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಾ ಸಭಗಳ್ಳಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಕವುದಕ.

7.ಪ್ರಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಕವ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನ್ಕು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಪ್ರಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ಕೆು
ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗ ಶಿಫಾರಸಕು ಮಾಡಕವುದಕ.
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4(B) || ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರಕಗಳ ಕ್ತ್ೇವಯಗಳಕ.
ದ್ವವ.ದ.ಸ.: ಕ್ಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಡತ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯವಹಿಗಳ ರಚನೆ,ಕ್ಡತ್ಗಳ ಚಲನ್ವಲನ್,ಕ್ಡತ್ಗಳ ಕಾಯಕವಿಕೆ,ಪ್ತ್ರಗಳನ್ಕು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದೆಕೆು
ನ್ಮ ದ್ವಕ್ರಣ, ಕ್ಡತ್ ಟಪಾಲಕಗಳನ್ಕು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಕವುದಕ. ಕ್ಡತ್ಗಳ ರವಾನೆ, ಪ್ರತಿಗಳನ್ು ಮಾಡಕವುದಕ, ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲಕಿ,ಜಿಲಾಿ
ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ

ತಾ. ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕಿ,ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲಕಿ, ಪ್ರವಾಸ ಭತಯ ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ

ಸಂಬಂದಪ್ಟು ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ,ಮಾಸಿಕ್ ಖಚಕೇ,ಆದಾಯ ತ್:ಖೆತ,ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ, ನ್ಗದಕವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಾದ್ವಲಾವರಕ ಇತ್ರೆ ಬಿಲಕಿಗಳ್ಳಗ
ಮಂಜ ರಾತಿ ಕೆೈಗ ಳಕಿವುದಕ, ಸಾುಂಪ್ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ ಮತ್ಕತ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.
ಪ್ರ.ದ.ಸ. : ಕ್ಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಡತ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯವಹಿಗಳ ರಚನೆ,ಕ್ಡತ್ಗಳ ಚಲನ್ವಲನ್,ಕ್ಡತ್ಗಳ ಕಾಯಕವಿಕೆ,. ಕ್ಡತ್ಗಳ ರವಾನೆ,
ಪ್ರತಿಗಳನ್ು ಮಾಡಕವುದಕ, ರಾಜಯವಲಯ ಹಾಗ
ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಗ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕಿ,ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕು

ಸಂಬಂದಪ್ಟು ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ,ಮಾಸಿಕ್ ಖಚಕೇ,ಆದಾಯ ತ್:ಖೆತ,ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ, ಸಾದ್ವಲಾವರಕ ಇತ್ರೆ ಬಿಲಕಿಗಳ್ಳಗ

ಮಂಜ ರಾತಿ ಕೆೈಗ ಳಕಿವುದಕ ಮತ್ಕತ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ: ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕ್ಡತ್ಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಅದ್ವಕಾರಿಗಳ್ಳಗ
ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ನ್ಗದಕವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ ಎಲಾಿ ಆಡಿಟ್ ಕ್ಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ

ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ:(1 ರಿಂದ 5) ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಆರ್ೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕತ ಅವರ
ಎಲಾಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳಲ್ಲಿ

ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಕವುದಕ , ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ

ಪ್ರಿಕ್ರಗಳನ್ಕು ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ್ಳಗ ನಿೋಡಿರಕವ ಬಗು ದಾಖಲ

ಸಿದೆಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಆರ್ೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.
ಸ.ತ ೋ.ಅ(ಅಭಿವೃದ್ವೆ) : ರಾಜಯವಲಯ, ಜಿಲಾಿಪ್ಂಚಾಯತ್, ತಾಲ ಕಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ
ಎಮ್. ಎಮ್. ಆರ್. ನಿವೇಹಣೆ ಸಿದೆಪ್ಡಿಸಕವುದಕ.
ಕ್ರಮಕೆೈಗ ಳಕಿವುದಕ.

ವಿಶೋಷ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ವಯ

ತಾಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರಾತಿ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ ಪ್ರಸಾಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ.

ದಾಸಾತನಿಗ ಪ್ಡೆದಕ ವಹಿಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕಸಕವದಕ.

ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಪ್ಟಿು ತ್ಯಾರಿಸಿ

ಲ ೋಕ್ಸಭ ಚಕಕೆು ಗಕರಕತಿನ್ ಪ್ರಶುಗಳ್ಳಗ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.

ಕ್ಚ್ಚೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಪ್ರಿಕ್ರಗಳನ್ಕು

ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. ವಿದಾನ್ಸಭ /

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಕೆಲಸಗಳಕ, ಮಾಸಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ

ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ರೆೈತ್ರ ತಾಕ್ಕಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಹಾಗ
ಪ್ರರ್ೋಶಗಳ್ಳಗ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ

ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್

ತಾಂತಿರಕ್

ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ.

ಪ್ರಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್

ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.

ಸ.ತ ೋ.ಅ(ಶಿರಸಿ) :ಶಿರಸಿ ಹ ೋಬಳ್ಳಯ ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕ್ೇ ಕೆೋಂದರ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಎಲಾಿ ಗಾರಮದ ತ ೋಟಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕೆು
ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ ಂಡಕ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಸಮಯಕೆು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ ವರದ್ವ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.
ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರೆೈತ್ರಿಗ ಹ ಸ ತ ೋಟ ನಿಮಾೇಣ ಮತ್ಕತ ತಾಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮತ್ಕತ ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ
ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ, ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿಯೋಜಿಸಕವುದಕ, ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮಟುದ ಸಭಗಳ್ಳಗ
ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಕ ಕೆೈಗ ಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. ಪ್ರಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳ್ಳಗ ಬೆೋಟಿ
ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ಹಾಗ
ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.

ರೆೈತ್ರ ಸಮಸಯಗಳ್ಳಗ ಸಪಂದ್ವಸಿ ಮಾಗ ೋೇಪಾಯ ಸ ಚಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕತ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ

3
ಸ.ತ ೋ.ಅ(ಬನ್ವಾಸಿ): ಬನ್ವಾಸಿ ಹ ೋಬಳ್ಳಯ ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕ್ೇ ಕೆೋಂದರ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಎಲಾಿ ಗಾರಮದ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಮಸತ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಂದ ರ್ ರಕ್ಕವ ಸೌಲತ್ಕತಗಳಕ / ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ವಾಯಪ್ಕ್ ಪ್ರಚಾರ ನಿೋಡಕವುದಕ ಹಾಗ

ತ್ಮಮ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ

ಬರಕವ ಪ್ರತಿಯಂದಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕೆು ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ ಂಡಕ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು
ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಸಮಯಕೆು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ ವರದ್ವ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರೆೈತ್ರಿಗ
ಹ ಸ ತ ೋಟ ನಿಮಾೇಣ ಮತ್ಕತ ತಾಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮತ್ಕತ ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ

ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ, ತ್ರಬೆೋತಿ

ನಿಯೋಜಿಸಕವುದಕ, ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮಟುದ ಸಭಗಳ್ಳಗ ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಕ ಕೆೈಗ ಂಡ

ಕ್ರಮಗಳ ಬಗು

ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. ಪ್ರಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳ್ಳಗ ಬೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ಹಾಗ

ರೆೈತ್ರ

ಸಮಸಯಗಳ್ಳಗ ಸಪಂದ್ವಸಿ ಮಾಗ ೋೇಪಾಯ ಸ ಚಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕತ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.
ಸ.ತ ೋ.ಅ(ಹಕಲೋಕ್ಲ್): ಹಕಲೋಕ್ಲ್

ಹ ೋಬಳ್ಳಯ ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕ್ೇ ಕೆೋಂದರ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಎಲಾಿ ಗಾರಮದ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಸತ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಂದ ರ್ ರಕ್ಕವ ಸೌಲತ್ಕತಗಳಕ / ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ವಾಯಪ್ಕ್
ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಪ್ರತಿಯಂದಕ ಯೋಜನೆಗಳ

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕೆು ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ

ಪ್ರಚಾರ

ನಿೋಡಕವುದಕ ಹಾಗ

ತ್ಮಮ

ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ ಂಡಕ

ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಸಮಯಕೆು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ ವರದ್ವ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರೆೈತ್ರಿಗ ಹ ಸ ತ ೋಟ ನಿಮಾೇಣ ಮತ್ಕತ ತಾಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮತ್ಕತ ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕ್ಕ
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ, ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿಯೋಜಿಸಕವುದಕ, ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮಟುದ ಸಭಗಳ್ಳಗ ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಕ ಕೆೈಗ ಂಡ ಕ್ರಮಗಳ
ಬಗು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. ಪ್ರಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳ್ಳಗ ಬೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ಹಾಗ
ರೆೈತ್ರ ಸಮಸಯಗಳ್ಳಗ ಸಪಂದ್ವಸಿ ಮಾಗ ೋೇಪಾಯ ಸ ಚಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕತ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.
ಸ.ತ ೋ.ಅ(ಸಂಪ್ಖಂಡ ): ಸಂಪ್ಖಂಡ

ಹ ೋಬಳ್ಳಯ ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕ್ೇ ಕೆೋಂದರ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಎಲಾಿ ಗಾರಮದ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಸತ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳಂದ ರ್ ರಕ್ಕವ ಸೌಲತ್ಕತಗಳಕ / ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ವಾಯಪ್ಕ್
ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಪ್ರತಿಯಂದಕ ಯೋಜನೆಗಳ

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕೆು ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ

ಪ್ರಚಾರ

ನಿೋಡಕವುದಕ ಹಾಗ

ತ್ಮಮ

ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ ಂಡಕ

ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಸಮಯಕೆು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ ವರದ್ವ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರೆೈತ್ರಿಗ ಹ ಸ ತ ೋಟ ನಿಮಾೇಣ ಮತ್ಕತ ತಾಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಮತ್ಕತ ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕ್ಕ
ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ, ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿಯೋಜಿಸಕವುದಕ, ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮಟುದ ಸಭಗಳ್ಳಗ ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಕ ಕೆೈಗ ಂಡ ಕ್ರಮಗಳ
ಬಗು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. ಪ್ರಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳ್ಳಗ ಬೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ಹಾಗ
ರೆೈತ್ರ ಸಮಸಯಗಳ್ಳಗ ಸಪಂದ್ವಸಿ ಮಾಗ ೋೇಪಾಯ ಸ ಚಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕತ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ
ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ : ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಕತಾತರೆ.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಸತ ಯೋಜನೆಗಲ,ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಹಾಗ

ವಿಸತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ಾೆರಿ ಹ ಂದ್ವರಕತಾತರೆ.ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಗೇ ಸ ಚಿ ಹಾಗ

ಅನ್ಕಮೋದ್ವತ್ ಎಂ.ಎಂ. ಆರ್

ಪ್ರಕಾರ ತಾಲ ಕಿನ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸ ಕೆೈಗ ಳಕಿವುದಕ.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟಕವಟಿಕೆಗಳನ್ಕು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಅನ್ಕಸಾರವಾಗಿ ಕೆೈಗ ಳಿಲಕ
ರೆೈತ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. ಕ್ಛೋರಿ ಅಧಿನ್ ಸಿಬಬಂದ್ವ /ಸಾವೇಜನಿಕ್ರೆ ಂದ್ವಗ ಗೌರವಯಕತ್ವಾಗಿ/ಸಮಯೋಚಿತ್ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕತಾತರೆಯ್ಕೋ
ಎನ್ಕುವ ಬಗು ನಿಗಾವಹಿಸಕವುದಕ.ತಾಲ ಕಾ ವಾಯಪಿತಗ ಒಳಪ್ಡಕವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟಕವಟಿಕೆ,ಅಭಿವೃಧಿಿ,ವಿಸತರಣೆ,ಸಂರಕ್ಷಣೆ,ಇತಾಯದ್ವ ಕ್ಕರಿತ್ಕ
ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಕೆು ಭಟಿ ನಿೋಡಕವುದಕ.ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಕವುದಕ,ಜನ್ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಂದ್ವಗ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹ ಂವುದರೆ ಂದ್ವಗ ರೆೈತ್ರ
ಸಮಸಯಗಳ್ಳಗ

ಸಪಂದ್ವಸಿ

ಮಾಗ ೋೇಪಾಯ

ಸ ಚಿಸಕವ

ಹ ಣೆ

ಹ ದ್ವರಕತಾತರೆ.ತಾಲ ಕಾ

ಮಟುದ

ಎಲಾಿ

ಸಭಗಳ್ಳಗ

ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ.ಅಧಿೋನ್ ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ್ಳಗ ವಹಿಸಿರಕವ ಕೆಲಸಗಲ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ,ಪ್ರಿಕ್ರಗಳ ಖರಿೋದ್ವ,ದಾಸಾತನ್ಕ ವಿತ್ರಣೆ ಹಾಗ

ಖದಾೆಗಿ

ಹಣಕಾಸಕ

4
ಇತಾಯದ್ವಗಳ ಸಮಸತ ಹ ಂದ್ವರಕತಾತರೆ. ಹಾಗ

ಮೆೋಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ ಜವಾಬ್ಾೆರಿ.

4(B) |||: ಕಾಯಾೇನ್ಕಷ್ಾುನ್ದಲ್ಲಿ ನಿಣೇಯ ತಗದಕಕೆ ಳಕಿವ ವಿಧಾನ್ ಪಾಲ್ಲಸಕವ ಕ್ರಮ,ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ,ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವಯವಸಾ
ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ : ತಾವು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳಕ,ಸರಕಾರಿ ಆರ್ೋಶಗಳಕ,ಸಕತ ತೋಲಗಳಕ ಇತಾಯದ್ವಗಳ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು
ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡತ್ಗಳನ್ಕು,ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕು,ಆರ್ೋಶಗಳನ್ಕು,ನ್ಗದಕ ವಹಿಯನ್ಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ೋ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.
ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ 2 : ತಾವು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳಕ,ಸರಕಾರಿ ಆರ್ೋಶಗಳಕ,ಸಕತ ತೋಲಗಳಕ ಇತಾಯದ್ವಗಳ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು
ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡತ್ಗಳನ್ಕು,ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕು,ಆರ್ೋಶಗಳನ್ಕು,ನ್ಗದಕ ವಹಿಯನ್ಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ೋ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಕಾಲಕಾಲಕೆು
ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. .
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ : ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಕ್ಡತ್ಗಳನ್ಕು ಆ ಪ್ರಕ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ ಳಿಬೆೋಕ್ಕ

ಎನ್ಕುವ ಬಗು

ನಿಯಮಗಳನ್ಕು ನ್ಮ ದ್ವಸಿ ಮಕಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡತ್ಗಳನ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ
ಅರ್ೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.
ತ ೋ.ಸ.: ( 1ರಿಂದ 5) ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳಲ್ಲಿ

ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಕವುದಕ ಹಾಗ

ಎಲಾಿ

ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಿಕ್ರಗಳನ್ಕು ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ್ಳಗ ನಿೋಡಿರಕವ ಬಗು ದಾಖಲ ಸಿದೆಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ . ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ
ಅರ್ೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.
ಸ.ತ ೋ.ಅ(ಅಭಿವೃದ್ದಿ) : ಶಿರಸಿ ತಾಲ ಕಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕ್ಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಳಸಕವುದಕ. ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ ತಾಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಹಾಗ
ಎಲಾಿ ಪ್ರಿಕ್ರಗಳ ದಾಸಾತನ್ಕ ,ಅವುಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ಹಾಗ
ಸ.ತ ೋ.ಅ(1ರಿಂದ

4):

ಸಂಬಂದ್ವಸಿದ

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ
ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಹಾಗ

ಎಲಾಿ

ತಾಂತಿರಕ್ ಸಲಹ ನಿೋಡಕವುದಕ. ಖರಿೋದ್ವಸಿರಕವ

ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.

ಕ್ಡತ್ಗಳ

ನಿವೇಹಣೆ,

ತಾಕ್ಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ ಹಾಗ

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್

ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳ

ತಾಂತಿರಕ್ ಸಲಹ ನಿೋಡಕವುದಕ.

ಪ್ರಕಾರ

ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು

ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ

ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ

ರೆೈತ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ: ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಳಕ ಮೆಣಸಕ ಹಾಗ
ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಕವುದಕ ಹಾಗ

ಗೋರಕ ಗಕಚಛಗಾರಮಗಳ ತಾಕ್ಕ ಹಾಗ

ಅಜಿೇಗಳ

ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪಾಲ್ಲಸಕವುದಕ.

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ : ಪ್ರಸಾತವನೆಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ತಗದಕಕೆ ಳಿಬೆೋಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗು ತಿೋಮಾೇನಿಸಕವುದಕ.

ತ್ಮಮ ಹಕರ್ೆಗ ನಿೋಡಿರಕವ ಅದ್ವಕಾರಿ

ವಾಯಪಿತಯಳಗ ಅನ್ಕಮೋದ್ವಸಿ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. ಅಗತ್ಯ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಿಗ ಶಿೋಪಾರಸಕು ಮಾಡಕವುದಕ.
4(B) IV ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಲಕ ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳಕ, ಕ್ಟಕುಪಾಡಕಗಳಕ:
ದ್ವವ.ದ.ಸ. : ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ವಿಳಂಬಮಾಡರ್ೋ ಸಮಪ್ೇಕ್ವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.
ತೆ ೋ.ಸ.: (1 ರಿಂದ 5 ) ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾ ಸಹಕರಿಸಿ, ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿರಕವ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ಸಮಪ್ೇಕ್ವಾಗಿ
ಹಾಗ

ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.

ಪ್ರ.ದ.ಸ.: ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಜಕ ವಿಳಂಬಮಾಡರ್ೋ ಸಮಪ್ೇಕ್ವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.
5
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ: ಕ್ಚ್ಚೋರಿಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕಗಳಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕ್ಡತ್ಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದ್ವನ್ ಅರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ
ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ. ರವರಿಗ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.
ಸ.ತ ೋ.ಅ: ತಾಲ ಕಿಗ ಸಂಬಂದ್ವಸಿದ ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಹಾಗ

ಇಲಾಖಾ ಮಾಗೇಸ ಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದ್ವತ್ಅವಧಿಯಳಗ

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ.: ಮಂಡಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕ್ಡತ್, ಬಿಲಕಿ,ವಹಿಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಸ ಕ್ತ ನಿದಾೇರ ಕೆೈಗ ಳಕಿವುದಕ. ತ್ಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿತಮೋರಿದ
ಸಂದಬೇದಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಿಗ ಪ್ರಸಾತವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ.
4.B.( V): ನೌಕ್ರರಕ ಅವರವರ ಕ್ತ್ೇವಯಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ/ಉಪ್ಯೋಗಿದಕವ/ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ ಸ ಚನೆಗಳಕ
/ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ /ದಾಖಲಗಳಕ ಮತ್ಕತ ನಿಬಂಧನೆಗಳಕ.
1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ
2. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮಾವಳ್ಳಗಳಕ)
3. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಸಂಹಿತ
4. ಕ್ಚ್ಚೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ
5. ವೃಂದ ಮತ್ಕತ ನೆೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ
7. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ
8. ಸಾದ್ವಲಾವರಕ ವೆಚೆದ ಕೆೈಪಿಡಿ
9. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸೋವಾ ನ್ಡೆತ ನಿಯಮ
10. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ಕತ ಆರ್ಥೇಕ್ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವಸೇ
11. ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳಕ (ಸಕತ ತೋಲಗಳಕ) ಇತಾಯದ್ವ
12. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಪಾರದಶೇಕ್ತ ಅಧಿನಿಯಮ 1999
13. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993
14. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005
15. ರಾ.ತ ೋ.ಮ. ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ
16. ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ
17. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ.
18. ರಾಜಯವಲಯ ಮತ್ಕತ ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ.
19. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ.

4B (VI) ಕ್ಡತ್ ಶಿಷ್ಟ್ೇಕೆ:
ಕ್ಡತ್ದ ಶಾಖೆ
ಸಿಬಬಂದ್ವ

EST

ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಉಲಿೋಖ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬಬಂದ್ವ ಮತ್ಕತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಸಕತ,
ನ್ಡತ,ಲಕ್ುಪ್ತ್ರ ಮತ್ಕತ ಇತ್ರೆೋ ವಿಷಯಗಳಕ

ಲಕ್ುತ್ಪಾಸಣೆ

Audit

ಲಕ್ು ತ್ಪಾಸಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ್ಗಳಕ

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

AHO

ತಾಂತಿರಕ್ ವಿಷಯಗಳ್ಳಗ ಸಂಬಂದ್ವಸಿದ ಎಲಾಿ ಪ್ತ್ರಗಳಕ
ಪ್ರಿಕ್ರಗಳಕ,ಬಿಲಕಿಗಳಕ ಇತಾಯದ್ವ ನಿವೇಹಣೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿವೋಕ್ೃತಿ
ನ್ಮ ನೆ VII ರವಾನೆ ರಜಿಸುರ್
ನ್ಮ ನೆ-ಎ ಮಕದಾೆಂ ರಜಿಸುರ್
ನಿಯಮ 27 (ಜಿಯಮ 63 ) ಸಾುಂಪ್ ರಜಿಸುರ್
ನ್ಮ ನೆ-6 (ನಿಯಮ 38) ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸತಕ್ ರಜಿಸುರ್
ಕ್.ಆ.ಸ.ಪ್ರ.ಪ್ತ್ರ 1 (ಅನಿಚ್ಚಛೋದ -6 ಹಣ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಬಗು ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಪ್ತ್ರ)
1.ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖಜಾನೆ ಸಹಿತ್ 65-ಎ ಬಿಲಕಿ ಹಾಜರಕಪ್ಡಿಸಕವ ಚಿೋಟಿ ರಿಜಿಸುರ್
2. ಕ್.ಆ.ಸ. ನ್ಮ ನೆ 62 –ಎ ಪ್ರಿವತ್ೇನೆಯ ಸಲಕವಾಗಿ ಬಿಲಕಿಗಳ ರಿಜಿಸುರ್
3. ನ್ಮ ನೆ ಸಂಖೆಯ_24 ಎ ವೆೋತ್ನ್ ಬಟವಡೆ ಪ್ುಸತಕ್ (ನ್ಮ ನೆ ಸಂಖೆಯ 24 – ಎ)
4.ಆಕ್ಸಿಮಕ್ ರಜಾ ವಹಿ
5. ಹಬಬದ ಮಕಂಗಡ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಸಾಲ, ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಮಕಂಗಡ ಗೃಹಸಾಮಾನ್ಕಗಳ ಸಾಲ ಇತಾಯದ್ವ ವೆೋತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿತ್ಗ ಳಕಿವ ರಿಜಿಸುರ್
6. ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ., ಎಲ್.ಐ.ಸಿ., ವೃತಿತ ತರಿಗ . ಜಿ.ಐ.
7. ಲೋಖನ್ ಸಾಮಗಿರ ವಿತ್ರಣಾ ರಿಜಿಸುರ್
8. ದ್ವನ್ವಹಿ ದಾಸಾತನ್ಕ ಪ್ುಸ್ತ್ಕ್ ರಿಜಿಸುರ್
9. ಕ್ಚ್ಚೋರಿ ಆರ್ೋಶ ಪ್ುಸತಕ್
10. ಕ್ಚ್ಚೋರಿ ಸಾದ್ವಲಾವರಕ ಪ್ುಸತಕ್
11. ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ಟಿು ರಿಜಿಸುರ್
12. ವಿದಕಯತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚೆದ ವಹಿ
13. ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸುರ್
14. ನ್ಮ ನೆ 14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ
15. ನ್ಮ ನೆ 34 – ಎ ಪಿೋಠ ೋಪ್ಕ್ರಣ ವಹಿ
16. ಬಿ – 7 ನ್ಗದಕ ರಸಿೋದ್ವ
17. ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬಂದ್ವಯವರ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದ್ವ ಫೈಲ್
18. ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಸೋವಾ ಪ್ುಸತಕ್ ರಿಜಿಸುಗೇಳಕ
19. 7-ಎ ನ್ಗದಕ ರಸಿೋದ್ವ
20. ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮ – 2005
21. ಸಕಾೇರ ಸಕತ ತೋಲಗಳ ಫೈಲ್
22. ಲಕ್ು ತ್ಪಾಸಣೆೋ ಫೈಲ್

23. ರಾಜಯ ವಲಯ ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸತಕ್ ವಹಿ
24. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳಗಳ ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸತಕ್ ವಹಿ
25. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳಗಳ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕಿಗಳ ಕ್ಡತ್
26.ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರಿೋದ್ವಸಿದ ಪ್ರಿಕ್ರಗಳ ವಿತ್ರಣಾ ವಹಿ
4B (VII) ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗ ಳ್ಳಸಕವ ಸಂದಬೇದಲ್ಲಿರಕವ ಎಪಾೇಡಕಗಳನ್ಕು ಸಾವೇಜನಿಕ್ವಾಗಕಿ ಸದಸಯರಕಗಳ
ಸಹಬ್ಾಗಿತ್ವ ಮಕಂತಾದ ವಿವರಗಳಕ.
ಇಲಾಖೆ ಮಾಗೇಸ ಚಿ / ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಯೇಕ್ರಕ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿರಸಿ ತಾಲಕಕ್ಕ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
ಕಾಯೇಮತಿಗ ಳಪ್ಟಕು ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಂದ ಬಂದ ಅಜಿೇಗಳ ಬಗು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ ಳಕಿವುದಕ.
4B(VIII) ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕವಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಪ್ಟಿು ಹಾಗ ಇಂತ್ಹ ಕ್ಮೋಟಿ ಮತ್ಕತ ಸಮತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಸೋವೆ ಮತ್ಕತ
ನ್ಡವಳ್ಳಗಳನ್ಕು ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಕ್ಕ ಆಕ್ಷೋಪಿಸಬಹಕರ್ೋ?
ಈ ಕ್ಚ್ಚೋರಿಯ ಯಾವುರ್ೋ ಸಮೋತಿ , ಎಜನಿು, ಕೌನಿುಲ್,, ಇತಾಯದ್ವ ಹ ಂದ್ವರಕವುದ್ವಲಿ.
4B (IX)ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ,ಶಿರಸಿ ಕ್ಚ್ಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿತರಕವ ಅಧಿಕಾರಿ /ನೌಕ್ರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರ
ಅ.ನ್ಂ.

ಹಕರ್ೆ

ಹಸರಕ

ದ ರವಾಣಿ

1

ತ ೋ.ಸ.

ಕ್ಕ. ರೆೋಖಾ ಎಂ. ನಾಯು

9483128470

2

ತ ೋ.ಸ.

ಕ್ಕ. ಪಾಿವಿಯಾ ಡಿ. ಫನಾೇಂಡಿಸ್.

9743156420

3

ತ ೋ.ಸ.

ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮೇಲಾ ನಾಯು

9986562518

4

ತ ೋ.ಸ.

ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಜ ಯೋತಿ ಅಂಗಡಿ

7019017214

5

ದ್ವವ.ದ.ಸ.

ಶಿರೋ ಜಕರ್ಜ ರ್ಜ. ಫನಾೇಂಡಿಸ್

9481669861

6

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಕ್ಕ. ರಾಧಿಕಾ ರ್ೋಶಭಂಡ್ಾರಿ

9449230309

7

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ

ಶಿರೋಮತಿ ಸಕಜಾತಾ ಎಲ್. ಹಬಕಬ

7406371390

8

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಹಗಡೆ

9986368634

9

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಶಿರೋ ಮಂಜಕನಾಥ ಭ ಮಾಸಕರ ಇಮಮನ್ದವರ

8197473639

10

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಶಿರೋ ಶಿವಾನ್ಂದ ರಾಯರ

8618149693

11

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಕ್ಕ. ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಕ್ಲ ಿರ

9743571564

12

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಕ್ಕ. ಅಶಿವನಿ ಯದೆಲಗಕಂಡಿ

7760762812

13

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ.

ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ ಹಗಡೆ

4B (X)ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ,ಶಿರಸಿ ಕ್ಚ್ಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿತರಕವ ಅಧಿಕಾರಿ /ನೌಕ್ರರಮಾಚೇ 2018 ರಲ್ಲಿ
ಇರಕವಂತ ವೆೋತ್ನ್ದ ವಿವರ
ಅ.ನ್ಂ.

ಹಕರ್ೆ

ಹಸರಕ

ದ ರವಾಣಿ

1

ತ ೋ.ಸ.

ಕ್ಕ. ರೆೋಖಾ ಎಂ. ನಾಯು

13900-00

2

ತ ೋ.ಸ.

ಕ್ಕ. ಪಾಿವಿಯಾ ಡಿ. ಫನಾೇಂಡಿಸ್.

12750-00

3

ತ ೋ.ಸ.

ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮೇಲಾ ನಾಯು

12750-00

4

ತ ೋ.ಸ.

ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಜ ಯೋತಿ ಅಂಗಡಿ

12500-00

5

ದ್ವವ.ದ.ಸ.

ಶಿರೋ ಜಕರ್ಜ ರ್ಜ. ಫನಾೇಂಡಿಸ್

14900-00

6

ಪ್ರ.ದ.ಸ.

ಕ್ಕ. ರಾಧಿಕಾ ರ್ೋಶಭಂಡ್ಾರಿ

16800-00

7

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ

ಶಿರೋಮತಿ ಸಕಜಾತಾ ಎಲ್. ಹಬಕಬ

22800-00

8

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಹಗಡೆ

28100-00

9

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಶಿರೋ ಮಂಜಕನಾಥ ಭ ಮಾಸಕರ ಇಮಮನ್ದವರ

22800-00

10

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಶಿರೋ ಶಿವಾನ್ಂದ ರಾಯರ

22200-00

11

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಕ್ಕ. ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಕ್ಲ ಿರ

22200-00

12

ಸ.ತ ೋ.ಅ.

ಕ್ಕ. ಅಶಿವನಿ ಯದೆಲಗಕಂಡಿ

22200-00

13

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ.

ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ ಹಗಡೆ

36300-00

4B(XI): ಸಹಾಯಧನ್ರ್ ಂದ್ವಗ ನ್ಡೆಸಕವ ಯೋಜನೆಗಳಕ , ಯೋಜನೆಯ ವೆಚೆದ ವಿವರ.

ನ್ಮ ನೆ A

2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆೋಂದರ, ರಾಜಯ ಮತ್ಕತ ಜಿಲಾಿವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ

ತಾಲ ಿಕ್ಕ:ಶಿರಸಿ

2018 ಮಾಚೇ ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕೆು ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಆರ್ಥೇಕ್ (ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
ಕ್ರ.
ಸಂ

I
1

ಯೋಜನೆಯ ಹಸರಕ

ಸಂಚಿತ್

ವಾಷ್ಟ್ೇಕ್ ಗಕರಿ

ಬಿಡಕಗಡೆ

57.580

57.580

57.580

57.5651

ಗಕರಿ

ಸಾಧನೆ

ಕೆೋಂದರ ನೆರವಿನ್ ಯೋಜನೆಗಳಕ
S-04 ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ)
(2401-00-108-2-30)
S-05 ಉತಾಪದನಾ ಸಕಧಾರಣಾ ಕಾಯೇ ಯೋಜನೆಗ ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಿ

2

ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ. (2401-00-108-2-51)

0.99050

0.99050

0.99050

0.9882

3

S-12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (2401-00-119-4-06)

0.99050

134.4753

134.4753

134.44904

4

S-17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57)

60.000

60.000

60.000

59.99943

119.561

253.046

253.046

253.002

ಉಪ್ ಮತ್ತ

II

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಕ

1

S-01 ನಿರ್ೋೇಶನ್ ಮತ್ಕತ ಆಡಳ್ಳತ್

2.03295

2.03295

2.03295

2.03295

9.135

9.135

9.135

9.135

50.07009

50.07009

50.0701

50.07

0.730

0.730

0.730

0.72857

2.500

2.500

2.500

2.49948

0.480

0.480

0.480

0.47956

15.00

15.00

15.00

14.99642

79.948

79.948

79.948

79.942

6.500

6.500

6.500

6.34231

S-02 ಅನ್ಕಸ ಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ಯೋಜನೆ ಮತ್ಕತ ಬಕಡಕ್ಟಕು ಉಪ್
2

ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ಕೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗರ್ ಇರಕವ ಮತ್ತ (240100-001-2-10)

3

S-10 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ವೆ (2401-00-111-0-08)
S-14 ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ವಿ (2401-00-119-5-

4

01)
S-15 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ಕತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ

5

ಯೋಜನೆ (2401-00-119-5-02)
S-20 ಮಧಕವನ್ ಮತ್ಕತ ರ್ಜೋನ್ಕ ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ (2851-00-200-

6

0-01)

7

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ

ಒಟ ು

III

1

ಜಿಲಾಿವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಕ
D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ್ಳಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (243500-101-0-28)

2

D-06 ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ಕತ ಸಾಹಿತ್ಯ (2435-00-101-0-38)

4.100

4.100

4.100

4.09994

3

D-08 ರ್ಜೋನ್ಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ (2851-00-107-0-33)

0.590

0.590

0.590

0.590

4

D-09 ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ (2435-00-101-0-62)

1.300

1.300

1.300

1.29514

5

D-10 ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ (2435-00-101-0-64)

0.280

0.280

0.280

0.280

ಉಪ್ ಮತ್ತ

12.770

12.770

12.770

12.607

ಒಟಕು ಮತ್ತ (I+II+III)

212.279

345.764

345.764

345.551

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಪ್ಟಿುಯನ್ಕು ಪ್ರತಯೋಕ್ ವಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಹಿಸಲಾಗಿರ್.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ರ ಪ್ುರೆೋಷೆ
1.ವಿಸತರಣೆ ಮತ್ಕತ ತ್ರಬೆೋತಿ:
1.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಳಸಕತಿತರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗ ಹಾಗ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ.
2.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಬೆೋಸಾಯ ನಿವೇಹಣೆ, ಕೆ ಯಕಿ, ಸಂಸುರಣೆ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ.
3.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕ್ೃಷ್ಟ್,ರ್ಜೋನ್ಕಕ್ೃಷ್ಟ್ ಮಕಂತಾದ ಅವಶಯಕ್ ಹ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನ್ವನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ,ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೋರಣ, .
. ಕಾಯೇಗಾರ ಮಕಂತಾದವುಗಳನ್ಕು ಎಪ್ೇಡಿಸಕವ ಮ ಲಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕವುದಕ.
4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷಾನ್ಗ ಳ್ಳಸಕತಿತರಕವ ಹ ಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಪ್ತಿರಕೆ ಮ ಲಕ್ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ಲಕಪ್ುವಂತ ಮಾಡಕವುದಕ.
5. ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕೆೋಂದರ , ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಶವ ವಿದಾಯಲಯ ಮಕಂತಾದ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ್ ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದರಗಳ್ಳಂದ ವಿವಿಧ ಹ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ಕು
ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ್ಳಗ ತ್ಲಕಪ್ುವಂತ ಮಾಡಕವುದಕ.
6. ರೆೈತರಿಗ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳಯರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ.
2. ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸತರಣೆ:
1. ತಾಲ ಕಿನ್ ವಾತಾವರಣಕೆು ಸ ಕ್ತವಾದ ತ್ಳ್ಳಗಳನ್ಕು ಆಯ್ಕುಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆೈಗ ಳಿಲಾಗಕವುದ.
2, ಆಯಾ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳ್ಳಗ ಸ ಕ್ತವಾದ ಬೆಳಗಳನ್ಕು , ತ್ಳ್ಳಗಳನ್ಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ್ಳಂದ ಪ್ರ.ವಿಸತರಣೆ ಕೆೈಗ ಳಕಿವುದಕ.
3.ಹಣಕು, ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ್ ಬೆಳಗಳಕ, ಸಾಂಬ್ಾರಕ ಬೆಳಗಳ , ಔಷಧಿ ಬೆಳಗಳಕ, ಸಕಗಂಧ ದರವಯ ಬೆಳಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸತರಣೆಗ ಯೋಗಯವಾದ
ಪ್ರಿಸರವನ್ಕು ಆಯ್ಕುಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ್ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸದರಿ ಬೆಳಗಳ ಪ್ರ.ವಿಸತರಣೆಗ ಸಹಾಯಧನ್ ಮತ್ಕತ ಪ್ರಿಕ್ರಗಳನ್ಕು ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಕವುದಕ.
3 ನಿೋರಿನ್ ಮ ಲಗಳ ನಿಮಾೇಣ:
1, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ್ಳಗ ಅವಶಯಕ್ತ ಇರಕವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲಕ ಬೆೋಕಾದ ಸಮಕದಾಯ ಕೆರೆಗಳನ್ಕು ನಿಮೇಸಲಕ
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
2. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಪ್ದೆತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಳ್ಳಗ ಸಾಕಾಗಕವ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿೋರನ್ಕು ಸಂಗರಹಿಸಿಟಕುಕೆ ಳಿಲಕ ಅವಶಯಕ್ತ ತ್ಕ್ುಂತ ಸಮಕದಾಯ ಕೆರೆಗಳನ್ಕು
ನಿಮೇಸಲಕ ಸಹಾಯಧನ್ ಒದಗಿಸಕವುದಕ.
4. ರಕ್ಷ್ತ್ ಬೆೋಸಾಯ:
1, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ್ಳಗ ಅವಶಯಕ್ವಿರಕವ ಹಸಿರಕಮನೆ ನಿಮೇಸಿದ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
2,ಶಡ್ ನೆಟ್ ನಿಮೇಸಿದ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
3.ಹ ಸಹ ಸ ಬೆಳಗಳನ್ಕು ಸಂರಕ್ಷ್ತ್ ಬೆೋಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳದ ಬೆಳಗಳ್ಳಗ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
5.ಸಮಗರ ಪ ೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗ ಸಮಗರ ಪಿೋಡೆ ನಿವೇಹಣೆ:
1.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ್ಳಗ ಅವಶಯಕ್ವಿರಕವ ಪ ೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಲಕ ಬೆೋಕಾದ ರ್ಜೈವಿಕ್ ಗ ಬಬರಗಳನ್ಕು ರಿಯಾಯತಿ
ದರಗಳಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರಿಗ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
2.ಮಣಿುನ್ ರಸಸಾರ ನಿವೇಹಣೆಗ ಅವಶಯಕ್ವಾದ ಸಕಣು/ಜಿಪ್ುಂ ಬಳಸಲಕ ಪ ರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ.
3.ಹಸಿರೆಲ ಗ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗ ಮನ್ದಟಕು ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯನ್ಕು ಪ ರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ.

.

4. ಬೆ ಡೆ ೋೇ ಮಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ್ ಕಿೋಟನಾಶಕ್ಗಳಕ, ಸಮಮೋಹಕ್ ಬಲಗಳ ಬಳಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.

6. ಸಾವಯವ ಕ್ೃಷ್ಟ್:
1.ಸಾವಯವ ಪ್ರಿವತ್ೇನೆಗ ರೆೈತ್ರನ್ಕು ಪ ರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ.
2.ಸಾವಯವ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ದೃಢೋಕ್ರಣ ವಯವಸಾ ಹ ಂದಲಕ ಪ ರೋತಾುಹಿಸಕವುದಕ.
7, ರ್ಜೋನ್ಕಕ್ೃಷ್ಟ್:
1, ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಜೋನ್ಕ ಸಾಕ್ಣೆಗ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
2.ರ್ಜೋನ್ಕಸಾಕಾಣೆಗ ತ ೋಟಗಳ ಬೆಳಗಳಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಾಗಸಪಶೇ ಹಚೆಳದಲ್ಲಿ ರ್ಜೋನ್ಕ ಹಕಳಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗು ರೆೈತ್ರಿಗ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಕವುದಕ.
8. ಕೆ ಯಿೋತ್ತರ ನಿವೇಹಣೆ:
1, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಅವಶಯಕ್ತಗ ತ್ಕ್ುಂತ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ ಗಳ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
2, ಶಿೋತ್ಲ ಗೃಹ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
3.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಪಾರಥಮಕ್ ಸಂಸುರಣಾ ಘಟಕ್ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.
9.ಮಾರಕಕ್ಟ್ಟು ಆಭಿವೃದ್ವೆ:
1. ಗಾರಮೋಣ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ್ಳಗ ಸ ಕ್ತ ಮಾರಕಕ್ಟ್ಟು ವಯವಸಾ ಒದಗಿಸಲಕ ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕ್ಯೇಗಳ ಅಭಿವೃದ್ವೆಗ
ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗಕವುದಕ.

10.ಇತ್ರೆೋ ಕಾಯೇಗಳಕ:
1. ತಾಲ ಕ್ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್, ಗಾರಮಸಭ,ಜಮಾಬಂದ್ವ ಇತಾಯದ್ವ ಕೆಲಸಗಳ್ಳಗ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೆೋಮಕ್ ಮಾಡಿದಾದ
ಸದರಿ ಕ್ತ್ೇವಯಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.
2.ತಾಲ ಕ್ ಮಟುದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯಕವ ವಿವಿಧ ಚಕನಾವಣೆಗಳಕ, ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೋಟಿ ವಿತ್ರಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು
ಮತ್ದಾರರ ಪ್ಟಿುಯ ಪ್ರಿಷುರಣೆ ಜನ್ಗಣತಿ ಇತಾಯದ್ವ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ್ಳಗ ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ, ಉಪ್ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ತ್ಹಶಿೋಲಾೆರರ ಮ ಲಕ್ ನೆೋಮಕ್ಗ ಂಡ್ಾಗ ಸದರಿ ಕ್ತ್ೇವಯಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.
4.(Xii) : ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಥರೆೈರ್ಜಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನೆಗ ನಿೋಡಲಾದ ಮತ್ಕತ ಕ್ಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸೌಲತ್ಕತಗಳನ್ಕು ಪ್ಡೆಯಲಾದ
ರೆಸಪಿಯಂಟುಗಳ ವಿವರಗಳಕ.:
ಶಿರಸಿ ತಾಲ ಕಿಗ ಮಂಜ ರಾದ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ/ಕ್ಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ಕತಗಳನ್ಕು ಪ್ಡೆಯಲಾದ
ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ಕು ಯೋಜನೆವಾರಕ ಪ್ರತಯೋಕ್ ವಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಹಿಸಲಾಗಿರ್. ಆಯಾ ವಷೇದ ಅಂತ್ಯಕೆು ಸದರಿ ಪ್ಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ
ಪ್ಟಿುಯ ಪ್ರತಿಗಳನ್ಕು ಕ್ಡತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷ್ಸಲಾಗಿರ್ ಹಾಗ ಗಣಕ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಸಂರಕ್ಷ್ಸಿಡಲಾಗಿರ್.
4B (XIII) ಕ್ಕಗಿುಸಲಾದ ಎಲಕಾರನಿಕ್ು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಕವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ರ್ ರಕ್ಕವಂತ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ.

1)ಪ್ರಗತಿ 2) ವೆೋತ್ನ್ ವಿವರ 3) ಖಚಿೇನ್ ವಿವರ 4) ಡಿ. ಸಿ. ಬಿಲಕಿ ವಿವರ ಫಲಾನ್ಕಭವಿ ಪ್ಟಿು ಇತಾಯದ್ವಗಳನ್ಕು ವಿಭಾಗವಾರಕ ಗಣಕ್
ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಲಾಗಿರ್.
4B (XIV) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗ ಲಭಯವಿರಕವ ಅವಕಾಶ ವಿಚಾರಗಳಕ, ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಒದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ಕು
ಒಳಗ ಂಡಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಉಪ್ಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆದ್ವದಾೆರೆ.
ಸದಯಕೆು ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಗರಂಥಾಲಯ ವಯವಸಾ ಇರಕವುದ್ವಲಿ.

4B (XV) ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ, ಪ್ದನಾಮ ,ಮತ್ಕತ ಇತ್ರೆೋ ವಿಷಯಗಳಕ.

ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರಕ, ಪ್ದನಾಮ
ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ ಹಗಡೆ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
ಜಿಲಾಿಪ್ಂಚಾಯತ್, ಶಿರಸಿ (ಉ.ಕ್)
ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 225829
ಸಹಾಯಕ್ ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರಕ, ಪ್ದನಾಮ
ಕ್ಕ. ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಕ್ಲ ಿರ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಶಿರಸಿ (ಉ.ಕ್.)
ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 225829

ಮೆೋಲಮನ್ವಿ ಪಾರಧಿಕಾರ
ಶಿರೋ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕೆ ೋಟಿಮನಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
(ಜಿ.ಪ್ಂ) ಶಿರಸಿ
ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 226427

4B(Xvii) ನಿಗದ್ವ ಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರೆೋ ವಿಷಯಗಳಕ
ಯಾವುದಕ ಇಲಿ.

I
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಜಿ.ಪ್ಂ) ಶಿರಸಿಕ್ಛೋರಿಯ ಕಾಯೇಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ಟಿು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
|
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
|
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ

|

|

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ
|
ದ್ವವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಶಿರಸಿ ತಾಲ ಕ್ಕ ಒಟಕು 31 ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ಕು ಹ ಂದ್ವರಕತ್ತರ್. ಅವುಗಳಂದರೆ, ಬನ್ವಾಸಿ, ಭಾಶಿ,
ಗಕಡ್ಾುಪ್ುರ,ಅಂಡಗಿ,ಬದನ್ಗ ೋಡ,ಬಂಕ್ನಾಳ,ಬಿಸಲಕೆ ಪ್ಪ,ಸಕಗಾವಿ,ಉಂಚಳ್ಳಿ,ಇಸಳ ರಕ,ರ್ ಡುಳ್ಳಿ,ಯಡಳ್ಳಿ,ಕಾನ್ಗ ೋಡ,ಕ್ಕಳವೆ,ವಾನ್ಳ್ಳಿ,ಕೆ
ಡುಗರ್ೆ,ಹಕಲೋಕ್ಲ್,ಇಟಗಕಳ್ಳ,ಹಕತ್ತಗಾರ,ಸಾಲುಣಿ,ಭೈರಕಂಬೆ,ರ್ೋವನ್ಳ್ಳಿ,ಶಿವಳ್ಳಿ,ನೆಗಕು,ಜಾನ್ಮನೆ,ಬಂಡಲ,ಹಲಗರ್ೆ,ಮಂಜಕಗಕಣಿ,ಮೆ.ಓಣಿಕೆೋರಿ,ಸ
ದಾಶಿವಳ್ಳಿ, ಸ ೋಂದಾ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇಶಕ್ರಕ(ಜಿ.ಪ್ಂ) ಶಿರಸಿ ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದಕೆ, ಅವರ ಅಧಿೋನ್ 5
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ ಒಬಬರಕ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ,ಒಬಬರಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ 5 ಜನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ
ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಮತ್ಕತ ಒಬಬರಕ ದ್ವವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕಗಳ ಮಂಜ ರಾದ ಹಕರ್ೆಗಳಕ ಇರಕತ್ತವೆ,
5. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಚ್ಚೋರಿಯ ಕ್ತ್ೇವಯಗಳಕ/ಜವಾಬ್ಾೆರಿಗಳಕ.
1.ಶಿರಸಿ ತಾಲ ಕಾ ಮಟುದ ಕ್ಛೋರಿಯಾಗಿದಕೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
2.ತಾಲ ಕಿನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಾರರ ಅವಶಯಕ್ತಗಳ್ಳಗ ತ್ಕ್ುಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ರ ಪಿಸಕವುದಕ.

