4.1. (ಬಿ) (1) ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ಕಾಯಯಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳ ವಿವ್ರಗಳು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ಜಿಲಾಾಮಟಟ)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ರಚನೆ

ಆಡಳಿತ್ ಶಾಖೆ

1

ಕೆೋಂದ್ಿ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

1 ಹುರ್ೆ

1

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

1 ಹುರ್ೆ

2.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

1 ಹುರ್ೆ

2

ಪಿಥಮ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

1 ಹುರ್ೆ

1 ಹುರ್ೆ

3

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

1 ಹುರ್ೆ

4

ಬೆರಳಚುುಗಾರರು

1 ಹುರ್ೆ

5

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

1 ಹುರ್ೆ

ನಿರ್ೋಯಶಕರು (NHM)
3

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಾಮಟಟದ್ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ ಕೆಲಸಗಳ ವಿವ್ರ


ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಾ ಮಟಟದ್ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸೆರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ ಇಲಾಖೆಯ
ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ಿಣ.



ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ ಸಿಬಬಂದ್ವವ್ಗಯದ್ವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗಯದ್ಶಯನ ಸ ಚನೆಗಳನುು
ನಿೋಡುವ್ುದ್ು ಹಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ಲ್ಲಾ ಸಂಪೂಣಯ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ



ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಆಗಾಗೆೆ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವ್ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ್ ಖ್ಚುಯ ವೆಚುಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಅಧೋನ ಕಛೋರಿಗಳ
ಬಿಲುಾಗಳ ಮೋಲುರುಜು ಮಾಡುವ್ುದ್ು.



ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾ ಬರುವ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಹಾಗ ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಹಾಗ ಪರಿಶೋಲನೆ.



ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಿದ್ಶಯನಗಳನುು

ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಇಲಾಖಾ

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು

ಬಿಂಬಿಸುವ್

ಪಿದ್ಶಯಕೆಗಳನುು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಾ ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದ್ು.


ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧೋಯ ಬೆಳೆಗಳ

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲುಚಾರಣೆ


ಮಹಾಲ್ಲೋಖ್ಪಾಲಕರು, ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶನಾಲಯದ್ವಂದ್ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ ಲ್ಲಕೆ
ತ್ಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವ್ರದ್ವ ವಿಷಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ.



ಮಾಗಯಸ ಚಿಯಂತ

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಕ್ಷೋತ ಿೋತ್ಸವ್, ವಿಚಾರ ಗೆ ೋಷ್ಟ್ಾ, Work Shop ಚಚಾಯಗೆ ೋಷ್ಟ್ಾ

ಇತಾಯದ್ವಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವ್ುದ್ು.


ಪಿತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಕಾರವ್ನುು

ನಿಯೋಜಿಸುವ್ುದ್ು ರಾಜಯಮಟಟದ್, ಜಿಲಾಾಮಟಟದ್

ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದ್ು, ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ
ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.


ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್

4.1. (ಬಿ) (II): ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಕಾರಿ ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳು
(Power and duties of Officers and Employees)
ಕಿ.ಸಂ
1

ಅಧಕಾರಿ:ಸಿಬಬಂದ್ವಯವ್ರ

ಕೆಲಸದ್ ವಿವ್ರ

ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಹುರ್ೆ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ)

1. ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಾ ಮಟಟದ್ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸೆರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ

ಆಡಳಿತ್

ಹಾಗ

ಇಲಾಖೆಯ

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ಿಣ.
2. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದ್ವ ವ್ಗಯದ್ವ್ರಿಗೆ

ಅಗತ್ಯತಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗಯದ್ಶಯನ ಸ ಚನೆಗಳನುು
ನಿೋಡುವ್ುದ್ು

ಹಾಗ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ಲ್ಲಾ ಸಂಪೂಣಯ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ
3. ಜಿಲ್ಲಾಗೆ

ಆಗಾಗೆೆ

ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವ್

ಅನುದಾನಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಸಿದ್ ಖ್ಚುಯ ವೆಚುಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಅಧೋನ ಕಛೋರಿಗಳ
ಬಿಲುಾಗಳ ಮೋಲುರುಜು ಮಾಡುವ್ುದ್ು.
4. ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾ ಬರುವ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕ್ಷೋತ್ಿ

ಹಾಗ ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಹಾಗ ಪರಿಶೋಲನೆ.
5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಪಿದ್ಶಯನಗಳನುು

ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಇಲಾಖಾ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು ಬಿಂಬಿಸುವ್ ಪಿದ್ಶಯಕೆಗಳನುು
ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಾ ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದ್ು.
6. ಪಿತಾಯಯೋಜಿತ್

ಅಧಕಾರವ್ನುು

ನಿಯೋಜಿಸುವ್ುದ್ು

ರಾಜಯಮಟಟದ್, ಜಿಲಾಾಮಟಟದ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದ್ು,
ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು

ನಡೆಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.

2

ಕೆೋಂದ್ಿ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

ಕಛೋರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆಡಳಿತ್ ಶಾಖೆಯ ಕೆಲಸಗಳನುು

(ಕೆೋ.ಕ.ಸ) ಸಹಾಯಕ

ನಿಗಾವ್ಹಿಸುವ್ುದ್ು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದ್ು, ಪಿಮುಖ್ವಾದ್

ವಿಷಯಗಳನುು

ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರವ್ರ ಂದ್ವಗೆ

ಚಚಿಯಸಿ,

ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಕಡತ್ಗಳನುು

ಕಿಮವ್ಹಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಶಾಖೆಯ

ನಿವ್ಯಹಿಸಲು

ಎಂ.ಎಂ. ಆರ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತ್ಮಮ

ಅಧೋನ

ಶೋಘ್ಿವಾಗಿ ಇತ್ಯಥಯಪಡಿಸಲು

ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸೆರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದ್ು.

3

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಬರುವ್

ನಿರ್ೋಯಶಕರು, (ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ)

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಪತ್ಿಗಳಿಗೆ

ತಾಲ ಾಕಿನಿಂದ್

ಕಿಿಯಾ

ಯೋಜನೆ

ಬರುವ್ ಕಡತ್ಗಳಿಗೆ

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದ್ು,

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜ ರಾತ್ರಗಾಗಿ

ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಗಳನುು

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದ್ು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದ್ು.
4

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಡತ್ಗಳನುು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ್ುದ್ು, ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ

ಅಧಕಾರಿ (ತಾ.ಸ)

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದ್ು,

ಹನಿ

ನಿೋರಾವ್ರಿ

ಕಡತ್ಗಳನುು

ಮಂಜ ರಾತ್ರಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಮಾಸಿಕ ಪಿಗತ್ರ

ವ್ರದ್ವಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದ್ು. ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಗಯಕೆೆ ಬಂದ್ ಪತ್ಿಗಳಿಗೆ
ಉತ್ುರ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. ಎಲಾಾ ಯೋಜನೆಯ ಪಿತ್ರ ಮಾಹೆಯ ಪಿಗತ್ರ
ವ್ರದ್ವಗಳನುು

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ್ದ್ು

ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು ಹಾಗ
5

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಮತ್ುು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

H.Q.A ರವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದ್ು.

ಕಛೋರಿಗೆ ಬರುವ್ ಪತ್ಿಗಳನುು ವಿಷಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ್ುದ್ು,
ಆಡಳಿತ್ ಲ್ಲಕೆ ಶಾಖೆಯ ಪತ್ಿಗಳ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿಯ ನಿಗಾವ್ಹಿಸುವ್ದ್ು.
ಆಡಿಟ್

ಪಾಯರಗಳಿಗೆ

ಉತ್ುರಿಸುವ್ುದ್ು.

ತಾಲ ಾಕು ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ

ಬೆೋಟಿ ನಿೋಡುವ್ುದ್ು. ಕಛೋರಿಗಳ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ್ುದ್ು. ಸಿಬಬಂದ್ವ
ಸ್ಥೋವಾ ವಿಷಯಗಳು, ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು ಸಲ್ಲಾಸುವ್ ಕಡತ್ಗಳನುು
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗೆ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.
6

ಪಿಥಮ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕ

ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ಕೆೋಂದ್ಿ ಪುರಸೆೃತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಯೋಜನೆ,
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧ ಬೆಳೆಗಳ
ಮಿಷನ್, ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ
ಮೋಲುಸಹಿಗೆ

ಬಿಲುಾಗಳನುು

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.

ಜಿಲಾಾ

ಪಂಚಾಯತ್/ರಾಜಯವ್ಲಯ/ಕೆೋಂದ್ಿವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ
ಬಿಲುಾಗಳಿಗೆ

ಕಿಮವ್ಹಿಸುವ್ುದ್ು.
ಮಂಜ ರಾತ್ರ

ಯೋಜನೆಯ
ನಿೋಡಲು,

ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು ಮತ್ುು ಚೆಕುೆಗಳನುು

ಸಾದ್ವಲಾಿರು

ಮೋಲು

ಸಹಿಗಾಗಿ

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರ ಸ ಚನೆಯ

ಮೋರಗೆ

ಇತಾಯದ್ವ

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.
7

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕ

ಕಛೋರಿಯ ಆವ್ಕ ಮತ್ುು ಜಾವ್ಕ
ಹಾಗ

ವ್ಹಿಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು

ಕಛೋರಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಾಗಳನುು ವೆೋತ್ನ ಬಿಲುಾಗಳನುು ಮತ್ುು

ಪಿಯಾಣ ವೆಚುದ್ ಬಿಲುಾಗಳನುು

ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.

ಪತ್ಿಗಳ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿ ಮಾಡುವ್ುದ್ು ಹಾಗ
ತ್:ಖೆುಗಳನುು

ತ್ಯಾರಿಸಿ

ಆದಾಯ ಮತ್ುು ಖ್ಚಿಯನ

ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದ್ು.

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ್

ವಿಷಯವ್ನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್
ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು. ಆದಾಯ ಮತ್ುು ಖ್ಚಿಯನ ತ್:ಖೆು ಹಾಗ
ನೆ ಂದ್ವಗೆ

ಲ್ಲಕೆ ಸಮನಿಯಗೆ ಳಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರ ಸ ಚನೆಯ ಮೋರಗೆ

ಜಿ.ಪಂ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಇತಾಯದ್ವ ಕೆಲಸಗಳನುು

ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.
8

ವಾಹನ ಚಾಲಕ

ಅಧಕಾರಿಗಳ ರ್ಜ ತ ವಾಹನವ್ನುು

(ಜಿ.ಪಂ) ತಗೆದ್ುಕೆ ಂಡು

ಹೆ ೋಗುವ್ುದ್ು.

ನಿತಾಯ

ಹಾಗ

ಪಿತ್ರ

ಸಿಚಛತಯಲ್ಲಾಡುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ವಾಹನವ್ನುು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರ

ಸ ಚನೆಯ ಮೋರಗೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು..
9

¾Ù¤ÐÎÐ›ÐÔà–Ñ¤Ð¤ÐÔ

ಕಛೋರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗದ್

ಪತ್ಿಗಳನುು ಬೆರಳಚುು

ಮಾಡುವ್ುದ್ು..

4.1.(ಬಿ) (III):- ನಿಣಯಯ ತಗೆದ್ುಕೆ ಳುಾವ್ಂತ್ಹ ಪಿಸಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ್ ಕಿಮ
ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥೋರಿದ್ಂತ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಪಿತ್ರ ಕಡತ್ದ್ ಪಿಸಾುನವೆ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದ್ುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ್ ನಿಣಯಯದ್ ಬಗೆೆ ನಮ ದ್ವಸಿ

ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ನಿರ್ೋಯಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದ್ು.
ಶಾಖೆಗಳಿಂದ್

ಸಿಿೋಕರಿಸುವ್

ಎಲಾಾ

ದ್ೃಷ್ಟ್ಾಕೆ ೋನದ್ವಂದ್

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ,

ಕೆೋಂದ್ಿ ಕಛೋರಿ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಅರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು. ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದ್ಲ್ಲಾ ಪಿಮುಖ್

ಸಹಾಯಕರು

ವಿಷಯ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ ಚಚಿಯಸಿ ಆರ್ೋಶ ಪಡೆಯುವ್ುದ್ು
ಹಾಗ

ಇತ್ರ ಶಾಖೆಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ ಸಮನಿಯ ಕಾಯಯಗಳನುು ಸಹ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.

ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್ ಪತ್ಿದ್ ಸಂಬಂದ್ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ

ಕಡತ್ವ್ನುು

ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ೋ

ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ

ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.
ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ್ ಕಛೋರಿಯ ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು ಮಂಡಿಸಿದ್
ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಕಡತ್ಗಳನುು

ಆ ಪಿಕರಣದ್ಲ್ಲಾ ಯಾವ್ ರಿೋತ್ರಯ ಕಿಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ

ನಿಯಮಗಳನುು ನಮ ದ್ವಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.
ವಿಷಯ

ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್ ಪತ್ಿದ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು

ನಿವ್ಯಹಾಹಕರು/ಪಿಥಮ ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ
ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

ಆರ್ೋಶಕೆೆ

ಕಡತ್ವ್ನುು

ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ೋ

ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.

4.1. (ಬಿ) (IV):- ಕೆಲಸ ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲು ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲಾದ್ ವಿಧಾನಗಳು

ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ

ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು (Norms).
ಸಲ್ಲಾಸಲಾದ್

ಕಡತ್ಗಳನುು

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದ್ು ಅಗತ್ಯತಗೆ

(ಜಿ.ಪಂ), ಉಡುಪ್ತ

ಮುಖೆೋನ ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಸ ಕುವಾದ್

ನಿಧಾಯರವ್ನುು

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳನುು
ಜರ ರು ಹಾಗ

ಪತ್ಿ

ಆದ್ಯತಗೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸವ್ನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.
ಕೆೋಂದ್ಿ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು
(ಕೆೋ.ಕ.ಸ) ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಶಾಖೆಗಳಿಂದ್

ಸಿಿೋಕರಿಸುವ್

ಕಡತ್ಗಳನುು

ಎಲಾಾ ದ್ೃಷ್ಟ್ಾಕೆ ೋನದ್ವಂದ್

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು. ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು
ಬಂದ್ಲ್ಲಾ ಪಿಮುಖ್ ವಿಷಯ ಕಡತ್ಗಳನುು
ಚಚಿಯಸಿ ಆರ್ೋಶ ಪಡೆಯುವ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ

ಇತ್ರ ಶಾಖೆಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ ಸಮನಿಯ

ಕಾಯಯಗಳನುು ಸಹ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರು (ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಿಿೋಕರಿಸುವ್

ಮಿಷನ್

ಕಡತ್ಗಳನುು

ಗೆ

ಸಂಬಂಧಸಿದ್,

ಶಾಖೆಗಳಿಂದ್

ಎಲಾಾ ದ್ೃಷ್ಟ್ಾಕೆ ೋನದ್ವಂದ್

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ,

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಅರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು. ಅಗತ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದ್ಲ್ಲಾ
ಪಿಮುಖ್ ವಿಷಯ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ ಚಚಿಯಸಿ ಆರ್ೋಶ
ಪಡೆಯುವ್ುದ್ು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾವ್ು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್

ಪತ್ಿದ್

ಅಧಕಾರಿ (ತಾ.ಸ)

ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು

ಸಂಬಂಧ

ನಿಯಮಗಳ

ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ

ಮತ್ುು

ಕಡತ್ವ್ನುು

ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ೋ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.
ತ್ಮ್ಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ್ ಕಛೋರಿಯ ವಿಷಯ
ಅಧೋಕ್ಷಕರು, ಉಡುಪ್ತ

ಮಂಡಿಸಿದ್ ಕಡತ್ಗಳನುು

ನಿವಾಯಹಕರು

ಆ ಪಿಕರಣದ್ಲ್ಲಾ ಯಾವ್ ರಿೋತ್ರಯ ಕಿಮ

ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನುು ನಮ ದ್ವಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ
ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.
ಪಿಥಮ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್ ಪತ್ಿದ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು
ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು
ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದ್ು.

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕ

ವ್ಹಿಸಲಾದ್ ಎಲಾಾ ಕಾಯಯಗಳನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು
ಮತ್ುು ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವ್ಲನ ವ್ಹಿಯನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.

ವಾಹನ ಚಾಲಕ
ಬೆರಳಚುುಗಾರರು

ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಕಾಯಕ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದ್ು.
ಕಛೋರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗದ್ ಪತ್ಿಗಳನುು ಬೆರಳಚುು
ಮಾಡುವ್ುದ್ು..

4.1.(ಬಿ) (V):- ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕತ್ಯವ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲಾದ್ :
ಉಪಯೋಗಿಸುವ್:ನಿಯಂತ್ಿಣದ್ಲ್ಲಾಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ್:ನಿಯಮಗಳು:ಸ ಚನೆಗಳು:ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು:
ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು.
1. ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳು
2. ಇಲಾಖಾ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಎಸ್.ಆರ್ ದ್ರಗಳು
3. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ್ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವ್ಸ್ಯ
4. ಸಕಾಯರದ್ ಅಧಸ ಚನೆಗಳು, (ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) ಇತಾಯದ್ವ.
5. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR).
6. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮ (ವ್ಗಿೋಯಕರಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ, ಮೋಲಮನವಿ. ನಿಯಮಗಳು) CCA
Rules).
7. ಕನಾಯಟಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಂಹಿತ ನಿಯಮಗಳು (KFC).
8. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (HBOP) .
9. ವ್ೃಂದ್ಮ ಮತ್ುು ನೆೋಮಕಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು C&R rules.
10. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget Manual).
11. ಕನಾಯಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಹಿತ್ (KFC)
12. ಸಾದ್ವಲಾಿರು ವೆಚು ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE)
13. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules).

4.1.(ಬಿ) (VI):- ಕಡತ್ ಶೋಷ್ಟ್ಯಕೆ:
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its
control)
ಈ ಕಛೋರಿ ಕಡತ್ಗಳ ಶೋಷ್ಟ್ಯಕೆ:- 1) ತ ೋಉನಿ:ಜಿ.ಪಂ:ತಾಸ
2) ತ ೋಉನಿ:ಜಿಪಂ:ಅಧೋ
3) ತ ೋಉನಿ:ಜಿಪಂ:ವಿನಿ1
4) ತ ೋಉನಿ:ಜಿಪಂ:ವಿನಿ2

4.1.(ಬಿ) (VII):- ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ನಿೋತ್ರ ನಿಯಮಗಳನುು ಅಥವಾ

ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು

ನಡೆಸುವ್ಲ್ಲಾ

ಪಡೆಯುವ್ ಸಲಹಾ ಸ ತ್ಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸದ್ಸಯರುಗಳಿಂದ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ್ ಬಗೆೆ
ಇರುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಮತ್ುು ವಿವ್ರ.
ರಿೋತ್ರ ನಿೋತ್ರಗಳನುು

ರಚಿಸುವ್ಲ್ಲಾ ಅಥವಾ

ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ್ಲ್ಲಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ ಂದ್ವಗೆ

ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪಿತ್ರನಿನಿಧಗಳೆ ಂದ್ವಗೆ ಸಮಾಲ್ಲ ೋಚನೆ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಇರುವ್ುದ್ವಲಾ.
4.1.(ಬಿ) (VIII):- ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಮದ್ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ್ ಸಲುವಾಗಿ
ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದ್ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಾುಗಿರುವ್ ಸದ್ಸಯರಿಂದ್ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ನಿಗಮ ಕೌನಿಸಲ್ಸ ಬೆ ೋರ್ಡ್ಸಯ
ನಮಿತ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗ
ಮತ್ುು ನಡವ್ಳಿಗಳನುು

ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು ಸಮಿತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ

ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ ಅಥವಾ

ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಗಳನುು

ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿರ್ಯೋ
ಉಡುಪ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ಇರುವ್ ಸಮಿತ್ರಗಳ ವಿವ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರರ್.
1) ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಜಿಲಾಾ ಸಮಿತ್ರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು
ಜಿಲಾಾ ಮಟಟದ್ ಸಮಿತ್ರ ಇದ್ೆ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಿರ ಪವ್ು ಕೆಳಕಂಡಂತ್ರರುತ್ುರ್.
1.

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಣಾಧಕಾರಿಗಳು, (ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್)----------

ಅಧಯಕ್ಷರು

2

ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಯಶಕರು, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ುು ವಾಣಿಜಯ ಇಲಾಖೆ----------------

ಸದ್ಸಯರು

3.

ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ -----------------------------------

ಸದ್ಸಯರು

4

ಜಿಲಾಾ ಮಾರುಕಟೆಟ ಅಧಕಾರಿ -----------------------------------------

ಸದ್ಸಯರು

5

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು, (ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್)-----------------

ಸದ್ಸಯ ಕಾಯಯದ್ಶಯ

2) ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಜಿಲಾಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರ
ಜಿಲ್ಲಾಯ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ಅಪರ ಮತ್ುು ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಯಶಕರುಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲಾಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯ
ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾುರ. ಅವ್ರ ಅನುಪಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು, ಜಿಲಾಾ ಸಮಿತ್ರಯ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧವೆೋಶನಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ ವ್ಹಿಸುವ್ರು. ಜಿಲಾಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಯ ರಚನೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ರ ಪ್ತಸಿರ್.


ಜಿಲಾಾ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋಯಶಕರು/ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಯಶಕರು - ಅಧಯಕ್ಷರು



ಜಿಲ್ಲಾಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು (ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) …………ಸದ್ಸಯ ಕಾಯಯದ್ಶಯ



ಜಿಲಾಾ ಕೃಷ್ಟ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಯಶಕರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪಿತ್ರನಿಧ ……………… ಸದ್ಸಯರು



ಜಿಲ್ಲಾಯಲ್ಲಾರುವ್ ರಾಜಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶಿವಿದಾಯಲಯದ್ (ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದ್ಿ) ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಕೆೋಂದ್ವಿೋಯ
ಸಂಶ ೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು (ಇಬಬರು) ……………ಸದ್ಸಯರು



ಜಿಲ್ಲಾಯ ಲ್ಲೋರ್ಡ್ ಬಾಯಂಕಿನ ಪಿತ್ರನಿಧ ……………………. ಸದ್ಸಯರು



ಜಿಲಾಾ ಮಾರುಕಟೆಟ ಅಧಕಾರಿ …………………..ಸದ್ಸಯರು



ಜಿಲ್ಲಾಯ ಒಬಬ ಪಿಗತ್ರ ಪರ ರೈತ್ (ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ್ದ್ ಸದ್ಸಯ) ……………ಸದ್ಸಯರು



ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ರಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಾೆಯಿ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ……………..ಸದ್ಸಯರು .



ಜಿಲಾಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್ರಗೆ ವಿಷಯಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿಮುಖ್ವೆನಿಸಿದ್ ವ್ಯಕಿುಯನುು ವಿಶೋಷ ಆಹಾಿನಿತ್ರನಾುಗಿ
ಆಹಾಿನಿಸಿಬಹುದಾಗಿರ್.

3) District Micro Irrigation Committee (DMIC)
At the district level, the State Government will constitute the District Micro Irrigation
Committee (DMIC). The DMIC will be headed by the Chief Executive Officer (CEO) of Zila
Parishad/District Rural Development Agency (DRDA)/Collector of the District having its members/
representatives from concerned Departments viz. Agriculture, Horticulture, Rural Development,
Irrigation and Water resources, Growers’ Association, Krishi Vigyan kendras (KVKs) and
representative of the local lead Banks including the IA. The local Panchayati Raj Institutions
(PRIs) will be involved in implementation of MI Scheme to the extent and manner considered
appropriate by the IA keeping in view the capacity of the PRI. The District Horticulture Officer/
District Agriculture Officer will be the Member Secretary of DMIC. The DMIC will have the
following functions:



Review and forward the Action Plan and forwards it to the Ministry of Agriculture through
SMIC.



Mobilize credit requirement of the farmers for installing Micro Irrigation System through
the Financial Institutions.



Monitor and review the physical & financial progress of implementation of MI Scheme.



Review the submission of utilization certificate by the IA.



Provide feed back to SMIC on monthly basis.

ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಕಛೋರಿಯು ರ್ ಡಡಣಗುಡೆಡ, ಉಡುಪ್ತ ಇಲ್ಲಾ ದ್ವನಂಪಿತ್ರ ಬೆಳಿಗೆೆ 10
ಗಂಟೆಯಿಂದ್ ಸಂರ್ಜ 5.30 ಗಂಟೆ ರವ್ರಗೆ ತರದ್ವರುತ್ುರ್ (ಸಾವ್ಯತ್ರಿಕ ರಜಾ ದ್ವನಗಳನುು ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ).

4.1.ಬಿ. (IX) :- ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಉಡುಪ್ತ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ
ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ್ ರವಾಣಿ ವಿವ್ರ.
ಕಿ.ಸಂ

ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು

ಪದ್ನಾಮ

ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

1

ಶಿೋಮತ್ರ ಭುವ್ನೆೋಶಿರಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು

0820-2531950

2

ಶಿೋ ಎ. ಸಂಜಿೋವ್ ನಾಯೆ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

0820-2531950

(ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ)
3

ಶಿೋ ನಿಧೋಶ್ ಕೆ.ರ್ಜ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

0820-2531950

4

ಶಿೋ ಅಶ ೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

0820-2531950

5

ಶಿೋ ಯತ್ರರಾಜ್ ಶಟಿಟ

ಪಿಥಮ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

0820-2531950

6

ಶಿೋಮತ್ರ ಐರಿನ್ ಡಿ`ಸ್ಥ ೋಜ

ದ್ವುತ್ರೋಯ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

0820-2531950

4.1.ಬಿ (X):- ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಬಬಂದ್ವ ವ್ಗಯದ್ ತ್ರಂಗಳ ವೆೋತ್ನ/ಪಿತ್ರಫಲ ಮತ್ುು
ಅದ್ನುು ನಿೋಡುವ್ ಸ ತ್ಿಗಳು
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಾ ಅವ್ಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯನಿಯ ಪರಿಹಾರ ಭತಯಗಳನೆ ುೋಲಗೆ ಂಡಂತ
ಮಾಸಿಕ ವೆೋತ್ನವ್ನುು ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಪಡೆಯುತ್ರುದಾೆರ.
‘Ðõ.ÊÐ

ƒ¸°‘Ñ§/ ¹Û‘Ð¤Ð¤Ð ÌÙÊÐ¤ÐÔ

»Ð®Ù•¦ÐÔÔ´ê¤ÐÔÀÐ ÀÙÓ³Ð¹Ð

1

ಶಿೋಮತ್ರ ಭುವ್ನೆೋಶಿರಿ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು

75947=00

2

ಶಿೋ ಎ. ಸಂಜಿೋವ್ ನಾಯೆ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

47302=00

3

ಶಿೋ ನಿಧೋಶ್ ಕೆ.ರ್ಜ , ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

55040=00

4

ಶಿೋ ಅಶ ೋಕ್ ಕುಮಾರ್. ಅಧೋಕ್ಷರು

51562=00

5

ಶಿೋ ಯತ್ರರಾಜ್ ಶಟಿಟ, ಪಿಥಮ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

38677=00

6

ಶಿೋಮತ್ರ ಐರಿನ್ ಡಿ`ಸ್ಥ ೋಜ, ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದ್ರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

36861=00

4.1.(ಬಿ) (XI):- ಅಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ ಯೋಜನೆೋತ್ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನಿಗಧಪಡಿಸಲಾದ್ ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರರ್.

ಕಿ.ಸಂ
I

ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು

ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆೋತ್ರ

(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ)

(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ)

ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಯೋಜನೆೋತ್ರ
2435-00-101-0-26

167.00

ವೆೋತ್ನ
ವೆೋತ್ನೆೋತ್ರ

15.64

2851-00-107-0-33

6.00

ವೆೋತ್ನ
ವೆೋತ್ನೆೋತ್ರ

II

2.28

ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು
1

D-01 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆಕಾಳು ಮತ್ುು ಎಣೆೆ

3.60

ತಾಳೆ ಅಭಿಯಾನ
ಯೋಜನೆ (ಜಿಲಾಾವ್ಲಯ) (2435-00101-0-02)
2

D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ

2.00

ನಿೋರಾವ್ರಿ (2435-00-101-0-28)
3

D-03 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು (2435-00-

5.00

101-0-32)
4

D-04 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ

10.00

(2435-00-101-0-35)
5

D-05 ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತ್ುು ನಸಯರಿ

5.00

ನಿವ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ (2435-00-101-036)
6

D-06 ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯ (2435-00-

5.00

101-0-38)
7

D-07 ಶೋಥಲ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
ಯೋಜನೆ

8

(2435-00-101-0-39 )

D-08 ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ (2851-00-107-0-

9.89

33)
9

D-09 ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ (2435-00-101-0-

3.50

62)
10

D-10 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ರ (2435-00-101-

1.00

0-64)
11

ವಿಶೋಷ ಘ್ಟಕ ಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)

1.50

ಲ್ಲ.ಶೋ: 2225-00-101-0-64
12

ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)

1.42

ಲ್ಲ.ಶೋ: 2225-00-102-0-70

III

ಕೆೋಂದ್ಿ ಪುರಸೆೃತ್ ಯೋಜನೆಗಳು
1

S-03 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆಕಾಳು ಮತ್ುು ಎಣೆೆ ತಾಳೆ ಅಬಿಯಾನ
ಯೋಜನೆ (2401-00-108-2-18)

2

S-04 ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ)

100.00

(2401-00-108-2-30)
3

S-05ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗೆ ತಂಗಿನಲ್ಲಾ
ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ. (2401-00-108-2-51)

4

S-12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

303.17

(2401-00-119-4-06)
5

S-13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ 2401-00-119-4-12

6

S-17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1.92

2401-00-800-1-57

¤Ñ¡ôÀÐÃ•¦ÐÔ •¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÎÐÔ

IV
1

ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ು ಆಡಳಿತ್ (2401-00-001-2-01)

2

S-02 ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಾತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಟ ಉಪ

2.06

ಯೋಜನೆ ಕಾಯೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗರ್ ಇರುವ್ ಮೊತ್ು240100-001-2-10
3

S-06 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿಗಮ ಮತ್ುು ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯಧನ (2401-00-108-2-52)

4

S-07 ಸಾಂಬಾರು ಪಧಾಥಯಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವೆ ಮಂಡಳಿ
(2401-00-108-2-53)

5

S-08 ತಂಗು ಉತ್ಪನು ಉದಾಯನಗಳು
(2401-00-108-2-54)

6

S-09 ದಾಿಕ್ಷಾರಸ ನಿೋತ್ರ (2401-00-800-2-36)

7

S-10 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವ್ೃದ್ವೆ

234.66

(2401-00-111-0-08)
8

S-11 ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ ಮತ್ುು

28.89

ನಿವ್ಯಹಣೆ (2401-00-119-4-05)
9

S-14 ಇಲಾಖಾ ಪಿಯೋಗಶಾಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ
(2401-00-119-5-01)

10

S-15 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗಿ

15.50

ನಿಯಂತ್ಿಣ ಯೋಜನೆ (2401-00-119-5-02)
11

S-16 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು (2401-00-119-6-03)

12

S-18 ಕನಾಯಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ ಯೋಜನೆ -II (ಸುಜಲಾ-III)
-ಇಎಪ್ತ (2401-00-800-2-80)

13

S-19 ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉದಾಯನವ್ನಗಳು ಮತ್ುು ತ ೋಟಗಳು
(2406-02-112-0-17)

14

S-20 ಮಧುವ್ನ ಮತ್ುು ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ
(2851-00-200-0-01)

15

ಕೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ:ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ (2401-00-800-2-48)

16

S-22 ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆಯಲಕೆ ಟೆಯಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶಿ
ವಿದಾಯಲಯ 4401-00-800-2-00

17

S-23 RIDF-XXI.
A) Micro Irrigation (4401-00-800-1-08)
B) Infrastructure for UHS Bagalakot.(4401-00-8002-00-436)

6.00

4.1. (ಬಿ) (XII):- ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ವಗೆ ನಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರಾದ್ ಹಣ
ವ್ಷಯ: 2017-18
(„¶þ‘Ð ¤ÐÖ. Ã‘Ðù–ÐÎÐÅö)
ಕಿ.ಸಂ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

I

ಜಿಲಾಾವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ವಾಷ್ಟ್ಯಕ ಗುರಿ ಲಭಯವಿರುವ್ಅನುದಾನ

ವೆಚು

ಶೋ. ಸಾಧನೆ

ಭೌತ್ರಕ
ಘ್ಟಕ

ಗುರಿ

ಸಾಧನೆ

ಶೋಕಡಾ

D-01 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆಕಾಳು ಮತ್ುು ಎಣೆೆ ತಾಳೆ

1

ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ (ಜಿಲಾಾವ್ಲಯ) (2435-00-

3.6

3.6

3.6

100

ಹೆ./ಸಂ

33

27

82

2

2

2

100

ಹೆ.

10

2.2

22

7

7

7

100

ಸಂ.

5

1

20

10

10

10

100

ಸಂ.

16

14

88

5

5

5

100

ಸಂ.

33773

28740.1

85

4.5

4.5

4.49

100

ಸಂ.

3003

3602

120

2.5

2.5

2.5

100

ಹೆ.

197

195

99

101-0-02)

2
3
4
5
6
7
8

D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ
(2435-00-101-0-28)
D-03 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು (2435-00-101-032)
D-04 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ (2435-00101-0-35)
D-05 ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತ್ುು ನಸಯರಿ
ನಿವ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ (2435-00-101-0-36)
D-06 ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯ (2435-00-101-038)
D-07 ಶೋಥಲ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ
(2435-00-101-0-39 )
D-08 ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ (2851-00-107-0-33)

ಷರಾ

9

D-09 ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ (2435-00-101-0-62)

3.4

3.39

3.39

100

10

D-10 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತ್ರ (2435-00-101-0-64)

1

0.98

0.98

11

ವಿಶೋಷ ಘ್ಟಕ ಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ) (ಡಿ-11)

1.5

1.5

12

ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ) (ಡಿ-12)

1.42

•ಒಟುಟ ಜಿಲಾಾವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
II
1

ಸಂ.

181

133.57

74

100

250

195

78

1.5

100

1053

886

84

1.42

1.42

100

919

752

82

41.92

41.89

41.88

100

39440

34548

88

9.8

7.8

7.3772

75

ಸಂ.

12

11

75

30.689

30.698

30.6764

100

ಹೆ.

48.64

57.9

119

222.348

222.613

222.502

100

ಸಂ.

259.1

23.65

23.65

23.65

100

ಸಂ.

812

ರಾಜಯವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ು ಆಡಳಿತ್ (2401-00-001-2-01)
S-02 ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಾತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ುು

2

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

3
4
5
6
7
8

S-06 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿಗಮ ಮತ್ುು ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯಧನ (2401-00-108-2-52)
S-07 ಸಾಂಬಾರು ಪಧಾಥಯಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವೆ ಮಂಡಳಿ
(2401-00-108-2-53)
S-08 ತಂಗು ಉತ್ಪನು ಉದಾಯನಗಳು
(2401-00-108-2-54)
S-09 ದಾಿಕ್ಷಾರಸ ನಿೋತ್ರ (2401-00-800-2-36)
S-10 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವ್ೃದ್ವೆ
(2401-00-111-0-08)
S-11 ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ
ಮತ್ುು ನಿವ್ಯಹಣೆ (2401-00-119-4-05)

4354.55 1681
623.35

77

9
10
11
12

S-14 ಇಲಾಖಾ ಪಿಯೋಗಶಾಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ
(2401-00-119-5-01)
S-15 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳ
ಸಮಗಿ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಯೋಜನೆ (2401-00-119-5-02)

7

7

100

7.25

7.25

7.19

100

ಹೆ./ಸಂ

312.49

310.75

99

20

20

19.99

100

392

--

--

322.58

320.85

320.03

100

2083.2

5388.6

259

175.81

137.08

137.08

78

277.7

254.29

92

S-22 ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆಯಲಕೆ ಟೆಯಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ
ವಿಶಿ ವಿದಾಯಲಯ 4401-00-800-2-00
S-23 RIDF-XXI.
A) Micro Irrigation (4401-00-800-1-08)

ಒಟುಟ

2

ಸಂ.

(ಸುಜಲಾ-III) -ಇಎಪ್ತ (2401-00-800-2-80)

ಕೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ:ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ (2401-00-800-2-48)

1

100

S-18 ಕನಾಯಟಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ ಯೋಜನೆ -II

15

III

2.16

(2401-00-119-6-03)

S-19 ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉದಾಯನವ್ನಗಳು ಮತ್ುು ತ ೋಟಗಳು

17

2.35

S-16 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು

13

16

2.35

ಕೆೋಂದ್ಿವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
S-03 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆಕಾಳು ಮತ್ುು ಎಣೆೆ ತಾಳೆ
ಅಬಿಯಾನ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-2-18)
S-04 ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (ಹನಿ
ನಿೋರಾವ್ರಿ) (2401-00-108-2-30)

S-05ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗೆ

3

42.83

42.73

42.64

100

ಸಂ.

214.23

170.6

170.6

170.55

100

ಎಕರ

1934.6 2119.03

10.62

3.102

3.099

100

ಸಂ.

35

23.21

66

22.88

22.88

22.88

100

ಹೆ./ಸಂ

218

233

107

ಒಟುಟ

246.93

239.312

239.17

100

2401.8

2523.4

100

ಒಟುಟ ಮೊತ್ು (I+II+III)

611.43

602.05

601.1

100

43925

42460

97

ತಂಗಿನಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ.

148.14

69

(2401-00-108-2-51)

4
5
6

S-12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
(2401-00-119-4-06)
S-13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ 2401-00-1194-12
S-17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
2401-00-800-1-57

110

4.1.ಬಿ.(XIII):- ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ನಿೋಡುತ್ರುರುವ್ ಪಮಿಯಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಕಾರ ಪತ್ಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು
ರಿಯಾಯಿತ್ರ ಪಡೆಯುವ್ ವಿವ್ರ
ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಪರವಾನಗಿ ಅಧಕಾರ ಪತ್ಿ ಮತ್ುು ರಿಯಾಯಿತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುವ್ುದ್ವಲಾ.
4.1.ಬಿ.(XIV):- ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾರುವ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ವೆಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನಲ್ಲಾ ನಿೋಡಿರುವ್ ಬಗೆೆ ವಿವ್ರ
ಈ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ಹಾಗ

ಜಿಲ್ಲಾಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸ್ಥೈಟ್

ನಲ್ಲಾ (www.udupi.nic.in) ನೆ ೋಡಬಹುದಾಗಿರ್..
4.1.ಬಿ.(XV):- ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಲಭಯವಿರುವ್ ಸವ್ಲತ್ುುಗಳು ಹಾಗ
ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ವಾಚನಾಲಯಗಳು ಇದ್ೆಲ್ಲಾ ಅದ್ರ ವಿವ್ರ
ಈ ಕಛೋರಿ ಅಧೋನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಕೆೋಂದ್ಿ ಇದ್ುೆ ರೈತ್ರು/ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರ್.
ಮಾಹಿತ್ರ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ 0820-2520590
4.1.ಬಿ.(XVI):- ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದ್ನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿವ್ರಗಳು
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿ.

:

ಕೆೋಂದ್ಿ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು (H.Q.A)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರವ್ರ ಕಛೋರಿ
ರ್ ಡಡಣಗುಡೆಡ, ಕುಂಜಿಬೆಟುಟ
ಅಂಚೆ ಉಡುಪಪ್ತ : 576 102
ದ್ ರವಾಣಿ: 0820 2531950

ಮೋಲಮನವಿ ಪಾಿಧಕಾರ

:

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು
(ಜಿ.ಪಂ), ರ್ ಡಡಣಗುಡೆಡ,
ಕುಂಜಿಬೆಟುಟ ಅಂಚೆ, ಉಡುಪ್ತ : 576 102
ದ್ ರವಾಣಿ: 0820 2531950

ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪಾಿಧಕಾರ

:

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು – 560 004
ದ್ ರವಾಣಿ – 080-26571925

4.1.ಬಿ.(XVI):- ನಿಗಧಪಡಿಸಲಾದ್ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವ್ುದ್ ಇರುವ್ುದ್ವಲಾ.
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರ ಕಛೋರಿ
ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಉಡುಪ್ತ.

