ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಕಛೋರಿ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ , ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ,
ವಿರಾಜಪೋಟೆ ತಾಲ್ ಾಕು
ಕೆ ಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ


2018-19 ರ್ ೇ ಸನಲಿನ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು

ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ
4(1) (ಎ) & 4(1) (ಬಿ) ಯಡಿಯಲಿಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಲನದ ವಿವರಗಳು.

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ ಡಗು ಜಿಲ್ೆಾ. ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ
ಕಛೆೋರಿಯ ಕಾಯೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಪಟ್ಟಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ
(ಹುರೆೆ-1)
|
______________________________________________________________
|
|
|

|

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

( ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ) (ಹುರೆೆ-2)

(ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿ)(ಹುರೆೆ-6)
ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ
ಅಮ್ಮತ್ರಿ
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
ಬಾಳೆಲ್ೆ
ಹುದಿಕೆೋರಿ
ಶ್ಿೋಮ್ಂಗಲ
|

|

|

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರುÐ
(ಹುರೆೆ-3)
|
ದಿಿತ್ರಯ ದ್ರ್ೆೇ

|

ಸಹಾಯಕರು
(ಹುರೆೆ-1)

ತೆ ೋಟಗಾರರು- ಅರ್ೇತೆ ೋಕುಾ ಕ್ೆೋತಿ(ಹುರೆೆ-1

2

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿಯಂದ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರೆೋೇಶಕರು(ಜಿಪಂ) ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ ಕಚೆೋರಿಗೆ ರ್ೆೋನ್ು ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗಕೆೆ ನಿಯೋಜನೆ
|
ರ್ೆೋನ್ು ಕೃಷಿ ಪಿದ್ಶೇಕರು
(ಹುರೆೆ-1)

2) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಾ ಹಾಲ್ಲ ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಿಸುತ್ರಿರುರ್
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿರ್ರ
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ತಾಲ ಾಕಿನ್

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು

ಮ್ುಖ್ಯಸಥರು ಆಗಿರುತಾಿರೆ.ಜಿಲ್ೆಾಯ 6 ಹೆ ೋಬ್ಳಿಯ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುರೆೆಯಂದ್ ಭತ್ರೇಯಾದ್ ಹೆ ೋಬ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಿಸುತ್ರಿರುತಾಿರೆ.
ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ತಾಲ ಾಕಿನ್ ಅಧಿೋನ್ ಅರ್ೇತೆ ೋಕುಾ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೆೋತಿವಿದ್ುೆ, ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು
ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಿಸುತ್ರಿರಾೆರೆ.ಈ ಕಛೆೋರಿಯು ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಾಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಾ ಬ್ರುತಿರೆ.ಕೆೋಂದ್ಿ ಸ್ಾಥನ್
ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆಯಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ(ಪಿ) (ತಾಂತ್ರಿಕ)ಹಾಗ
ಸಹಾಯಕರು ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಿಸುತ್ರಿರಾೆರೆ.ಹಾಗ

ದಿಿತ್ರಯ ದ್ರ್ೆೇ

ತಾಲ ಾಕಿನ್ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮ್ಟಿದ್ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ

ಕೆೋಂದ್ಿದ್ಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಿಸುತ್ರಿರಾೆರೆ.
ಕರ.ಸಂ
1.

ಪ್ದರ್ನಮ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಹ ಸರಕ
ಶ್ಿೋ ಶ್ರ್ರಾಜ್ ಬಾಸ ರ

ಷರನ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು

ಅಧಿಕಾರಿಯರ್ರು

ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ

ಹಿ.ಸ.ತೆ ೋ.ನಿ. ಹುರ್ೆಯ
ಪರಭಾರೆಯಲ್ಲಾರುತಾಾರೆ.
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2.

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಶ್ರೋ ಪರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಅಧಿಕಾರಿ

ತಾಂತ್ರರಕ ಸಹಾಯಕ ಹುರ್ೆಯ

ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ.(ತಾಂತ್ರಿಕ

ಪರಭಾರೆಯಲ್ಲಾರುತಾಾರೆ.

ಸಹಾಯಕರು)

3.

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ RSK ಪೊನ್ಂಪೆೋಟೆ

ಶ್ರೋ ಶ್ರ್ರಾಜ್ ಬಾಸ ರ

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ಿೋ.ಈರಣ್ಣಷಣ್ುಮಖ್ಪಪ

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ
4.

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ RSK ಅಮ್ಮತ್ರಿ

ಹೆ ಸಮ್ನಿ

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ
5.

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಶ್ಿೋ.ವಿಠ್ಠಲ ಉದ್ೆಪಾಪ

ಅಧಿಕಾರಿ RSK ಬಾಳೆಲ್ೆಹೆ ೋಬ್ಳಿ
6.

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ RSK ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಧಮ್ೇಟ್ಟಿ
ಶ್ಿೋಮ್ತ್ರ ಸುನ್ಂದ್

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಂಗನಾಳ

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ
7.

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ ರಮೋಶ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಅಧಿಕಾರಿ RSKಹುದಿಕೆೋರಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಹುರ್ೆಯ
ಪರಭಾರೆಯಲ್ಲಾರುತಾಾರೆ

8.

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಶ್ರೋ ಪರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಅಧಿಕಾರಿ RSK ಶ್ಿೋಮ್ಂಗಲ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ

ಅಧಿಕಾರಿ ಹುರ್ೆಯ
ಪರಭಾರೆಯಲ್ಲಾರುತಾಾರೆ.

13.

ದಿಿತ್ರಯ ದ್ರ್ೆೇ ಸಹಾಯಕರು

ÇõÓ ಮ್ಹೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್

14.

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ ರಮೋಶ್

ಕಛೆೋರಿ ಅಧಿೋನ್
ಅರ್ೇತೆ ೋಕುಾ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಕ್ೆೋತಿ

15.

ರ್ೆೋನ್ು ಕೃಷಿ ಪಿದ್ಶೇಕರು

ಶ್ರೋ.ಎ ಕೆ
ಬೆಳ್ಳಿಯಪಪಮ್ಮಯ
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ಬಿರುನಾಣಿ, ಕೆದ್ಮ್ುಳೂರು,
ಬಿ-ಶೆಟ್ಟಿಗೆೋರಿ ಮ್ದ್ುರ್ನ್ ಕೆೋಂದ್ಿ

1.) ಶ್ಿೋ ಶ್ರ್ರಾಜ್ ಬಾಸ ರ, ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ :ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ ಹ ೋಬಳ್ಳ ಹುರ್ೆಯ ಜ ತಗೆ ಈ
ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಹುರ್ೆಯ ಅಧಿಕ ಪರಭಾರದಲ್ಲಾ
ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರಾದ್ಾೆರೆ.
ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ಕಾಯೇ ಭಾರರ್ನ್ುನ
ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು, ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯ
ರ್ಲಯ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ,ರ್ೆೋನ್ು ಸ್ಾಕಾಣೆ, ಸಮ್ಗಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಭಿರ್ೃದಿೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ಇನಿನತಿರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ

ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ್

ಸಿಿೋಕಾರ,ತಾಕು

ಅಜಿೇ

ಪರಿಶ್ೋಲನೆ,ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖೆಯ

ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ುನ

ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ತ್ರಸುರ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಥ ಮಾಡುರ್ುದ್ು ಹಾಗ ಇದ್ಕೆೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್
ರ್ಹಿ/ಕಡತಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ,ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ್ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು ಇದ್ರ
ರ್ೆ ತೆಗೆ ಅರ್ೇತೆ ೋಕುಾ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೆೋತಿದ್ ಮೋಲು ಉಸುಿವ್ಾರಿ ಪಿಬಾರೆಯನ್ುನ ನಿರ್ೇಹಣೆ
ಮಾಡುರ್ುದ್ು.

2)ಶ್ಿೋ.ಈರಣ್ಣಷಣ್ುಮಖ್ಪಪ ಹೆ ಸಮ್ನಿ, ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮ್ಮತ್ರಿ ಹೆ

ೋಬ್ಳಿ:-

ಅಮ್ಮತ್ರಿ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ಕಾಯೇ ಭಾರರ್ನ್ುನ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು,
ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯ ರ್ಲಯ ಯೋಜನೆ,
ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ,ರ್ೆೋನ್ು ಸ್ಾಕಾಣೆ, ಸಮ್ಗಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿೆ
ಯೋಜನೆ

ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ

ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್

ಇನಿನತಿರ

ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ್ ಅಜಿೇ ಸಿಿೋಕಾರ,ತಾಕು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ,ಹಾಗ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ

ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ುನ

ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ತ್ರಸುರ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಥ ಮಾಡುರ್ುದ್ು ಹಾಗ
ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್

ರ್ಹಿ/ಕಡತಗಳ

ನಿರ್ೇಹಣೆ,ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು

5

ಸ ಚಿಸಿದ್

ಇತರೆ

ಇದ್ಕೆೆ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ

3) ಶ್ಿೋ.ವಿಠ್ಠಲ ಉದ್ೆಪಾಪ ಧಮ್ೇಟ್ಟಿ, ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಳೆಲ್ೆ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ:ಬಾಳೆಲ್ೆ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ಕಾಯೇ ಭಾರರ್ನ್ುನ
ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು,

ರಾಷಿರೋಯ

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮಿಷನ್

ಯೋಜನೆ,

ಸ ಕ್ಷ್ಮ

ನಿೋರಾರ್ರಿ

ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯ ರ್ಲಯ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ,ರ್ೆೋನ್ು ಸ್ಾಕಾಣೆ,
ಸಮ್ಗಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ಇನಿನತಿರ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ್ ಅಜಿೇ ಸಿಿೋಕಾರ,ತಾಕು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ,ಹಾಗ
ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ುನ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ತ್ರಸುರ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಥ
ಮಾಡುರ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಇದ್ಕೆೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ರ್ಹಿ/ಕಡತಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ,ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸಿದ್ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು.

4). ಶ್ಿೋಮ್ತ್ರ. ಸುನ್ಂದ್ ಸಂಗನಾಳ, ÊÐÌÑo¦ÐÔ‘Ð ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§, ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಹೆ

ೋಬ್ಳಿ:-

ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ಕಾಯೇ ಭಾರರ್ನ್ುನ
ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು,

ರಾಷಿರೋಯ

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮಿಷನ್

ಯೋಜನೆ,

ಸ ಕ್ಷ್ಮ

ನಿೋರಾರ್ರಿ

ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯ ರ್ಲಯ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ,ರ್ೆೋನ್ು ಸ್ಾಕಾಣೆ,
ಸಮ್ಗಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ಇನಿನತಿರ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ್ ಅಜಿೇ ಸಿಿೋಕಾರ,ತಾಕು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ,ಹಾಗ
ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ುನ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ತ್ರಸುರ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಥ
ಮಾಡುರ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಇದ್ಕೆೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ರ್ಹಿ/ಕಡತಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ,ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸಿದ್ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು.
5) ಶ್ರೋ ಪರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ (ಪಿಭಾರ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು:ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ
ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯರ್ಲಯ,ಜಿಪಂ/ತಾಪಂ ಯೋಜನೆ ಆತಮ ಯೋಜನೆ, ರ್ೆೋನ್ು ಸ್ಾಕಣೆ CHDಯೋಜನೆ
ಹಾಗ ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ ಇನಿನತಿರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ

ಅಜಿೇ/ಕಡತಗಳ

ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಸಹಾಯಧನ್ ಪಾವತ್ರಸಲ್ು ಮ್ಂಡಿಸುವುದು, ಪರಗತ್ರ ವರದಿ ,ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಸಭೆ ,
ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ಕಡತ/ ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ
ಇತರೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
6). ಶ್ರೋ ಬಿ.ಸಿ ರಮೋಶ್ ÊÐÌÑo¦ÐÔ‘Ð ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§, (ಪಿ)ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ:ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ಕಾಯೇ ಭಾರರ್ನ್ುನ
ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು,

ರಾಷಿರೋಯ

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮಿಷನ್

ಯೋಜನೆ,

ಸ ಕ್ಷ್ಮ

ನಿೋರಾರ್ರಿ

ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯ ರ್ಲಯ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ,ರ್ೆೋನ್ು ಸ್ಾಕಾಣೆ,
6

ಸಮ್ಗಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ಇನಿನತಿರ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ್ ಅಜಿೇ ಸಿಿೋಕಾರ,ತಾಕು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ,ಹಾಗ
ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ುನ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ತ್ರಸುರ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಥ
ಮಾಡುರ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಇದ್ಕೆೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ರ್ಹಿ/ಕಡತಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ,ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸಿದ್ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು.

7). ಶ್ರೋ ಪರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ. ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪಿ)ಶ್ಿೋಮ್ಂಗಲ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ:ಶ್ಿೋಮ್ಂಗಲ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ಕಾಯೇ ಭಾರರ್ನ್ುನ
ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು,

ರಾಷಿರೋಯ

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮಿಷನ್

ಯೋಜನೆ,

ಸ ಕ್ಷ್ಮ

ನಿೋರಾರ್ರಿ

ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯ ರ್ಲಯ ಯೋಜನೆ, ಜಿಲ್ಾಾ / ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ,ರ್ೆೋನ್ು ಸ್ಾಕಾಣೆ,
ಸಮ್ಗಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ಇನಿನತಿರ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಂದ್ ಅಜಿೇ ಸಿಿೋಕಾರ,ತಾಕು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ,ಹಾಗ
ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ುನ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ತ್ರಸುರ್ ಪೂಣ್ೇ ಪಿಮಾಣ್ದ್ ರ್ಯರ್ಸ್ೆಥ
ಮಾಡುರ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಇದ್ಕೆೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ ರ್ಹಿ/ಕಡತಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ,ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸಿದ್ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು

8). ಶ್ಿೋ. ಬಿ.ಸಿ ರಮೋಶ್ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು
ಅವೇತ ೋಕುಾ

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು.ಕ್ೆೋತಿದ್

ಕ್ೆೋತಿದ್

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೇಹಣೆ,ಅಬಿರ್ೃದಿೆ

ಹಾಗ

ಸಹಾಯಕರ

ಸಸ್ಾಯಬಿರ್ೃದಿೆಯ

ಕಾಯೇರ್ನ್ುನ
ಕಾಯೇಭಾರರ್ನ್ುನ

ಹಮಿಮಕೆ ಳುುರ್ುದ್ು.
9) ÇõÓ.ಎ.ಕೆ ಬೆಳಿುಯಪಪಮ್ಮಯಯ, ರ್ೆೋನ್ು ಕೃಷಿಪಿದ್ಶೇಕರು
ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ,ಹುದಿಕೆೋರಿ,ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ, ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿರರ್ರ

ಅಧಿನ್

ರ್ೆೋನ್ು

ಕೃಷಿ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್

ಕೆಲಸ

ಕಾಯೇರ್ನ್ುನ

ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು. ಬಿರುನಾಣಿ,ಬಿ-ಶೆಟ್ಟಿಗೆೋರಿ ಮ್ತುಿ ಕೆದ್ಮ್ುಳೂುರು ಮ್ಧುರ್ನ್ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ ಪೂಣ್ೇ
ಕಾಯೇರ್ನ್ುನ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು.
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10) ಶ್ಿೋ. ಮ್ಹೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ,ದಿಿತ್ರೋಯ ದ್ರ್ೆೇ ಸಹಾಯಕರು
ಜಿಲ್ಾಾ ರ್ಲಯ ಮ್ತುಿ ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್,ರಾಜಯರ್ಲಯ,ಕೆೋಂದ್ಿರ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ ಬಿಲುಾ ಸಿದ್ೆ ಪಡಿಸುರ್ುದ್ು. ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ಪಾವತ್ರಸಲ್ು ಕರಮ್
ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗ

ವೋತನ್ ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುನ ಮ್ತುಾ ಕಛೋರಿ ವಚ್ಚದ ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುನ ತಯಾರಿಸುವುದು,

ಜಿಲ್ಾಾ ಮ್ತುಾ ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ಗದು ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ ,ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುು ಹಾಗ

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ

ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆಯಂದಿಗೆ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇತರೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
7.ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿಯ ಕಾಯೇಗಳು ಮ್ತುಿ ಕತೇರ್ಯಗಳು ಈ
ಕೆಳಕಂಡತೆ ಇರುತಿವ್ೆ.
ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯೇಗಳು
1) ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ತಾಲ ಕಿ
ಾ ನ್ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ
C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ಅಧಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ ಲಕ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ಗೆ ಳಿಸುರ್ುದ್ು.
2. ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ³ÑÃÖö’¹Ð vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÉ vÀPÀÌAತೆ ÀÐ¦Ñ–ÐþÊÐÖœ ÌÑ–ÐÖ

º·ÙÓþÆÐ¹Ð·Ðo³Ù AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÁ®ÆPÀÄªÁgÀÄ
ºÀAaPÉ ªÀiÁr ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. ƒ¸°Ó¹Ð ƒ¸°‘Ñ§–ÐÎÐÔ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä CªÀ±ÀåPÀ«gÀÄªÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
5. vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £À¸ÀðjUÀ¼À ¸ÀªÀðvÉÆÃªÀÄÄR C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä CªÀ±Àå«gÀÄªÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
6. AiÉÆÃd£É /AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ ©®Äè–ÐÎÐ¹ÐÔî ³Ðo¦Ð¦Ñ§ÊÐÔÀÐÕ·ÐÔ.
7. ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄµÁÖ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæUÀwAiÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr f¯Áè PÉÆæÃrPÀÈvÀ
¥ÀæUÀw ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ £ÄÑö ªÀÄlÖPÉÌ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
8. ³ÑÃÖö‘ÐÔ ªÀÄlÖzÀ ¥ÀæUÀw ¥Àj²Ã®£Á ¸À¨sÉUÀ½UÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
9. ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DVgÀÄªÀ ºÁ¤AiÀÄ CAzÁd£ÀÄß ƒ¸°Ó¹Ð ƒ¸°‘Ñ§–ÐÎÐ
ÀÐÔÖÃ‘Ð ¥Àj²Ã°¹ ¥ÀæPÀÈw
«PÉÆÃ¥À ¥ÀjºÁgÀ ¤¢üAiÀÄr ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀPÉÌ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉUÉ
²¥ÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
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«¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw:
1. vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ gÉÊvÀjUÉ ºÁUÀÆ
¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
2. vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ, ¤ªÀðºÀuÉ, PÉÆAiÀÄÄè, ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀÄjvÀÄ gÉÊvÀjUÉ •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù
ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
3. vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ°è •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— ¸ÁªÀAiÀÄªÀ PÀÈ¶, eÉÃ£ÀÄ PÀÈ¶ ªÀÄÄAvÁzÀ
CªÀ±ÀåPÀ ºÉÆ¸À vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ƒ¸Ó¹Ð ƒ¸°‘Ñ§–ÐÎÐ ÊÐÌÐo¦ÙÖÓ–Ð·ÙÖo¸–Ù gÉÊvÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw,
«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w
MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. PÀÈ¶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ, PÀÈ¶ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀÈ¶ DzsÁjvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ½AzÀ
««zsÀ ºÉÆ¸À vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀgÀ vÉÆÃlUÀ½UÉ ÊÑ·ÐôÀÑ·ÐÈÐÔå ÀÐÔ«å–Ù vÀ®Ä¦¸ÀÄªÀAvÉ
»Ðõo¦ÐÔ´îÊÐÔÀÐÕ·ÐÔ
5. gÉÊvÀgÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ, gÉÊvÀjUÉ, gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— vÀgÀ¨ÉÃw
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
6. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— ƒ¸Ó¹Ð ƒ¸°‘Ñ§–ÐÎÐ ÊÐÌÐo¦ÙÖÓ–Ð·ÙÖo¸–Ù ¤ÙÚ³Ð¤Ð¹ÐÔî gÁdå
ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀ gÁdåUÀ¼À GvÀÛªÀÄ vÉÆÃl, ¸ÀA±ÉÆÃzÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ½UÉ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊUÉÆAqÀÄ gÉÊvÀgÀ eÁÕ£À
ªÀzsÀð£ÉUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¸À¸Áå©üªÀÈ¢Þ:
1 GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ºÉÆAzÀÄªÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù
ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— C©üªÀÈ¢ÞUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
2. E¯ÁSÉAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ £À¸ÀðjUÀ½AzÀ, SÁ¸ÀV
ªÀ®AiÀÄzÀ £À¸ÀðjUÀ½AzÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀ¹/¸À¹UÀ¼À£ÀÄß GvÁà¢¸Àಲು
ÊÐÌÑo¦ÐÔ ÀÐ¦Ñ®ÐÔÀÐÕ·ÐÔ.
3.
ಉತಿಮ್ ಗುಣ್ಮ್ಟಿದ್ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳು ಅರ್ಶಯಕ ಪಿಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲಾ PÀ¹/¸À¹UÀ¼ÀÄ CªÀ±ÀåPÀ
¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è
®¨sÀå«®è¢zÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ªÀ®AiÀÄzÀ £À¸ÀðjUÀ½AzÀ o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù
ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ—
PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄ gÉÊvÀjUÉ MzÀV¸ÀÄªÀ
ªÀåªÀ¸ÉÜ
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
4 .f¯ÉèAiÀÄ «±ÉÃµÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞUÉ »Ðõo¦ÐÔ³Ðî

ÀÐ¦Ñ®ÐÔÀÐÕ·ÐÔ.
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ಪಿರೆೋಶ ವಿಸಿರಣೆ
1. ÁÁ·Ð •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— f¯ÉèAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ
ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
2. DAiÀiÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀ½UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr • o¦ÙÖÓ¡¹Ù–
ÐÏ–Ù
ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— AiÉÆÃUÀå ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½AzÀ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
3. ºÀtÄÚ, vÀgÀPÁj, ºÀÆ«£À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, vÉÆÃlzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¨ÁgÀÄ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, OµÀ¢ü
¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄUÀAzsÀzÀæªÀå ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr
C°è£À gÉÊvÀjUÉ •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— ¸ÀzÀj ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉUÉ
¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. ºÉÆ¸À ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, vÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
5. «£Á±ÀzÀ CAa£À°ègÀÄªÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀÄÀÐ ¸’Ü¹ÐÅö
»Ðoõ ¦ÐÔ´îÊÐÔÀÐÕ·ÐÔ.
¤Ãj£À ªÀÄÆ®UÀ¼À ¤ªÀiÁðt
1. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ½UÉ CªÀ±ÀåPÀvÉ¬ÄgÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è
¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä „ÊÐ‘Ðê
gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
2. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÁPÁUÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ
¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹lÄÖPÉÆ¼Àî®Ä CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä
„ÊÐ‘Ðê ¤ÙÚ³Ð¤Ð¹ÐÔî »ÙÖõÓ³ÑúÍÊÐÔÀÐÕ·ÐÔ.
ಸಂgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ

1. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— „ÊÐ‘Ðê ƒÌÐþ ¤ÙÚ³Ð§–Ù vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ½UÉ CªÀ±ÀåPÀ«gÀÄªÀ
ºÀ¹gÀÄªÀÄ£ÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÉÌ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
2. ±ÉÃqï £Émï ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÉÆÃµÀPÁA±À ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄUÀæ ¦ÃqÉ ¤ªÀðºÀuÉ
1. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— „ÊÐ‘Ðê ƒÌÐþ ¤ÙÚ³Ð§–Ù vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ½UÉ CªÀ±Àå«gÀÄªÀ
¥ÉÆÃµÀPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ eÉÊ«PÀ UÉÆ§âgÀUÀ¼À£ÀÄß jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è
gÉÊvÀjUÉ MzÀV¸ÀÄªÀ ªÉÊªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
2. ªÀÄtÂÚ£À gÀ¸À¸ÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉUÉ CªÀ±ÀåªÁzÀ ¸ÀÄtÚ / f¥ÀìA §¼À¸À®Ä ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. ºÀ¹gÉ¯É
UÉÆ§âgÀUÀ¼À
ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß
gÉÊvÀjUÉ
ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ
ªÀiÁr
§¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß
¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. eÉÊ«PÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ°è gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÀzÀÝwUÉ ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
5. ¨ÉÆÃqÉÆÃð «Ä±Àæt, eÉÊ«PÀ QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÉÆäÃºÀPÀ §¯ÉUÀ¼À §¼ÀPÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À
MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
6. ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è gÉÆÃUÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£Á WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹ ªÀÄÄAzÉ §gÀ§ºÀÄzÁzÀ
gÉÆÃUÀUÀ¼À QÃlUÀ¼À ºÀvÉÆÃnUÉ CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
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7. ¸À¸Àå DgÉÆÃUÀå aQvÁì®AiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹ gÉÊvÀjUÉ CªÀ±ÀåPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¸ÁªÀAiÀÄªÀ PÀÈ¶
1. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— „ÊÐ‘Ðê ƒÌÐþ ¤ÙÚ³Ð§–Ù ¸ÀÜ½AiÀÄªÁV ®¨sÀå«gÀÄªÀ PÀÈ¶ vÁådå
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
§¼À¹PÉÆAqÀÄ
Cw
PÀrªÉÄ
Rað£À°è
JgÉºÀÄ¼ÀÄ
UÉÆ§âgÀ,
§AiÉÆÃqÉÊeÉ¸ÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
2. ¸ÁªÀAiÀÄªÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. ¸ÁªÀAiÀÄªÀ PÀÈ¶ zÀÈrÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆAzÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. ¸ÁªÀAiÀÄªÀ PÀÈ¶ C¼ÀªÀrPÉ PÀÄjvÀÄ ¸À«ð¸ï ¥ÉÆæªÉÊqÀgïUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀAiÀÄªÀ PÀÈ¶PÀjUÉ,
E¯ÁSÁ «¸ÀÛgÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
5. E¯ÁSÉAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ªÀiÁzÀj ¸ÁªÀAiÀÄªÀ vÉÆÃl ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
eÉÃ£ÀÄ PÀÈ¶
1. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— „ÊÐ‘Ðê ƒÌÐþ ¤ÙÚ³Ð§–Ù gÉÊvÀgÀ vÉÆÃlUÀ¼À°è eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÀuÉUÉ
¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
2. …ÄÑ”Ù ÀÐÔÖÃ‘Ð ÌÑ–ÐÖ eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÀtÂPÉ ¸ÉÆ¸ÉÊnUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÉÊvÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw
K¥Àðr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. gÉÊvÀgÀ vÉÆÃlUÀ¼À ¨É¼ÉUÀ¼À°è£À ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð ºÉZÀÑ¼ÀzÀ°è eÉÃ£ÀÄ ºÀÄ¼ÀUÀ¼À ¥ÁvÀæzÀ §UÉÎ
gÉÊvÀjUÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ ¤ªÀðºÀuÉ
1. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— „ÊÐ‘Ðê ƒÌÐþ ¤ÙÚ³Ð§–Ù vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼ÁzÀ ºÀtÄÚ, vÀgÀPÁj,
vÉÆÃlzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, OµÀ¢ü ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄUÀAzsÀ zÀæªÀå ¨É¼ÉUÀ¼À PÉÆAiÉÆèÃvÀÛgÀ
¤ªÀðºÀuÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
2. vÉÆÃlUÁjPÉ
¨É¼ÉUÀ¼À
CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ
vÀPÀÌAvÉ
¥ÁåPï
ºË¸ïUÀ¼À
¤ªÀiÁðtPÉÌ
¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. ²ÃvÀ® UÀÈºÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ C©üªÀÈ¢Þ
1. •o¦ÙÖÓ¡¹Ù–ÐÏ–Ù ƒ¹ÐÔ–ÐÔ±ÀÑ— „ÊÐ‘Ðê ƒÌÐþ ¤ÙÚ³Ð§–Ù ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¤gÀvÀgÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ
ºÁ¥ïPÁªÀiïì, f¯Áè vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÄ, J¦JA¹ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ
¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¸ÀUÀlÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
2. UÁæ«ÄÃt ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, gÉÊvÀ ¸ÀAvÉ, £ÉÃgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ¨ÉA§® ¨É¯É AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr RjÃ¢AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÁAwæPÀ
zÀÈrÃPÀgÀtPÉÌ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃ«Ä¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

EvÀgÉ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:
1. f¯ÉèAiÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
ªÀiÁ£Àå vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄwÛvÀgÀ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄªÀ «±ÉÃµÀ
PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
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2. d£À¸ÀàAzÀ£Á ¸À¨sÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸À¨sÉUÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjAiÀiÁV ¹ÙÓÁÔË·Ð
ÊÐÀÔÐ o¦ÐÔ·ÐÅP
ö ÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
3. ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼À°è f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉÃ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ®¸À
¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
4. E¤ßvÀgÉ PÁ®PÁ®PÉÌ ¸ÀÆa¸À¯ÁUÀÄªÀ «±ÉÃµÀ PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

4 B (II) C¢üPÁj/ £ËPÀgÀgÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀ9ªÀåUÀ¼ÀÄ
ಸ.ತೆ ೋ.ಅ-

ರಾಷಿರೋಯ

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ

ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯರ್ಲಯ,ಜಿಪಂ/ತಾಪಂ ಯೋಜನೆ ಆತಮ ಯೋಜನೆ, ರ್ೆೋನ್ು

ಸಹಾಯಕರು

ಸ್ಾಕಣೆ

CHDಯೋಜನೆ

ಮಿಷನ್

ಹಾಗ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ

ಯೋಜನೆ,

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ

ಸ ಕ್ಷ್ಮ

ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ

ನಿೋರಾರ್ರಿ
ಇನಿನತಿರ

ಅಜಿೇ/ಕಡತಗಳ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಸಹಾಯಧನ್

ಪಾವತ್ರಸಲ್ು ಮ್ಂಡಿಸುವುದು, ಪರಗತ್ರ ವರದಿ ,ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಸಭೆ

,

ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ಕಡತ/ ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ
ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇತರೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
,
ಸ.ತೆ ೋ.ಅ(ರೆೈತ ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮ್ಟಿದ್ ಪಿತ್ರ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ಲ್ಲಾ ರೆೈತರಿಂದ್ ಸಹಾಯಧನ್ಕೆೆ
ಸಂಪಕೇ

ಅಜಿೇ ಪಡೆದ್ು,ತಾಕು ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುರ್ುದ್ು ಹಾಗ

ಹೆ ೋಬ್ಳಿಯ ಮ್ಟಿದ್ಲ್ಲಾ

ಕೆೋಂದ್ಿ)

ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ ಮಾಡುರ್ುದ್ು ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮ್ಟಿದ್ ಸಭೆ
ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಾರಾಗುರ್ುದ್ು.

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅರ್ೇತೆ ೋಕುಾ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೆೋತಿದ್ ಸಸ್ಾಯಭಿರ್ೃದಿೆ ಕಾಯೇಕಿಮ್ ನಿರ್ೇಹಣೆ,

ಸಹಾಯಕರು

ಹೆ ೋಬ್ಳಿಯ ಮ್ಟಿದ್ಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿರರ್ರ ಅಧಿನ್ ಕಾಯೇ
ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು.

B (III) ¤AiÀÄªÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆ¼ÀÄîªÀ0vÀºÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄ, ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ,
ZÁ£À¯ïUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CPË0mÉ§°n ¸ÉÃjzÀ0vÉ
¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ
ಹಿ.ಸ.ತೆ ೋ.ನಿ
wÃªÀiÁ9¤¸ÀÄªÀÅzÀÄ, £ÀªÀÄä ºÀÄzÉÝUÉ ¤ÃrzÀ C¢üPÁgÀ
ªÁå¦ÛAiÉÆ¼ÀUÉ
C£ÀÄªÉÆÃ¢¹
ªÀÄ0dÆgÁw
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ, CUÀvÀå ¸À0zÀ¨sÀ9zÀ°è ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ
²¥ÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
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ಸ.ತೆ ೋ.ಅ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಸ ಕ್ಷ್ಮ
ನಿೋರಾರ್ರಿ
ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆ,ರಾಜಯರ್ಲಯ,ಜಿಪಂ/ತಾಪಂ
ಆತಮ

ಯೋಜನೆ,

CHDಯೋಜನೆ ಹಾಗ
ಇನಿನತಿರ

ರ್ೆೋನ್ು

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಅಜಿೇ/ಕಡತಗಳ

ಸ್ಾಕಣೆ

ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ

ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್ಂತೆ

ಸಹಾಯಧನ್

ಪಾವತ್ರಸಲ್ು

ಮ್ಂಡಿಸುವುದು, ಪರಗತ್ರ ವರದಿ ,ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ,
ಸಭೆ,ಇಲ್ಾಖೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ
ಕಡತ/ ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸಿದ ಇತರೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
.

ದಿಿ.ದ್.ಸ

ಕಛೆೋರಿಯ ಆಡಳಿತ ಮ್ತುಿ ಲ್ೆಕೆ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ್
ಪೂಣ್ೇ

ಜರ್ಬಾೆರಿಯನ್ುನ

ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು.

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರೆೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುರ್ುದ್ು.
ಸ.ತೆ ೋಅ( ರೆೈತ ಸಂಪಕೇಕೆೋಂದ್ಿ)

ಹೆ ೋಬ್ಳಿ ಮ್ಟಿದ್ ಪಿತ್ರ ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿದ್ಲ್ಲಾ
ರೆೈತರಿಂದ್

ಸಹಾಯಧನ್ಕೆೆ

ಅಜಿೇ

ಪಡೆದ್ು,ತಾಕು

ಪರಿಶ್ೋಲನೆ

ಮಾಡುರ್ುದ್ು

ಹಾಗ

ಹೆ ೋಬ್ಳಿಯ

ಮ್ಟಿದ್ಲ್ಲಾ ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ ಮಾಡುರ್ುದ್ು
ಹೆ ೋಬ್ಳಿ

ಮ್ಟಿದ್

ಸಭೆ

ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ

ಹಾರ್ಾರಾಗುರ್ುದ್ು
ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಅರ್ೇತೆ ೋಕುಾ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಕಾಯೇಕಿಮ್

ನಿರ್ೇಹಣೆ,

ಕ್ೆೋತಿದ್
ಹೆ ೋಬ್ಳಿಯ

ಸಸ್ಾಯಭಿರ್ೃದಿೆ
ಮ್ಟಿದ್ಲ್ಲಾ

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿರರ್ರ ಅಧಿನ್ ಕಾಯೇ
ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದ್ು.
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4 B (IV) PÉ®¸À PÁAiÀÄ9UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀ9»¸À®Ä ¤UÀ¢ü¥Àr¸À¯ÁzÀ «zÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ.
4 B (V) £ËPÀgÀgÀÄ CªÀgÀªÀgÀ PÀvÀ9ªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀ9»¸À¯ÁzÀ/ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ/
¤AiÀÄ0vÀætzÀ°èlÄÖPÉÆ0rgÀÄªÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ/ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ/ PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ/ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¤§0zÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
PÀ£Á9lPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÁ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ
PÀ£Á9lPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÁ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ (¹.¹.J. ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½)
PÀ£Á9lPÀ Dy9PÀ ¸À0»vÉ
PÀbÉÃj PÉÊ¦r
ªÀÈ0zÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃªÀÄPÁw ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ
DAiÀÄªÀåAiÀÄ PÉÊ¦r
PÀ£Á9lPÀ ReÁ£É ¸À0»vÉ
¸Á¢¯ÁégÀÄ ªÉZÀÑzÀ PÉÊ¦r
PÀ£Á9lPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÁ £ÀqÀvÉ ¤AiÀÄªÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ-1999
PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀgÁeï C¢ü¤AiÀÄªÀÄ-1993
ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ-2005
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ
¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ OµÀ¢ü ¨É¼ÉUÀ¼À «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ
gÁdå ªÀ®AiÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ
E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ Dy9PÀ E¯ÁSÉ ºÉÆgÀr¹zÀ qÉ°UÉÃµÀ£ï D¥sï ¥ÁªÀgïì ªÀÄvÀÄÛ «±ÉÃµÀ qÉ°UÉÃµÀ£ï
D¥sï ¥ÁªÀgïì
¸ÀgÀPÁgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼ÀÄ)
E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀr¸À¯ÁzÀ «±ÉÃµÀ DzÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼ÀÄ

4 B (VI) ಕಡತ ಶೇರ್ಷಾರ್
ಕಿ.ಸಂ.

ಕಡತದ್ ಶಾಖೆ
EST
ü ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ರಾಖ್ಲ್ಾತ್ರಗಳ ಉಲ್ೆಾೋಖ್
ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮ್ತುಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ಸುಿ,ನ್ಡತೆ ಮ್ತುಿ ಇತರೆ
ವಿಷಯಗಳು.

ಲ್ೆಕೆ ಶಾಖೆ

Accounts ಲ್ೆಕೆ ಪತಿ ಹಾಗ ಲ್ೆಕೆ ಪತಿಗಳ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ
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ನ್ಗದ್ು ರ್ಹಿ ನಿರ್ೇಹಣೆ
ಲ್ೆಕೆ ತಪಾಷಣೆ

Audit

ಮ್ಹಾಲ್ೆೋಖ್ ಪಾಲಕರ ನಿರೆೋೇಶನಾಲಯ ಹಾಗ
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೆೋರಿಗಳ ಲ್ೆಕೆ ತಪಾಸಣೆ
ಪರಿಶ್ೋಲನೆ ಹಾಗ ಅನ್ುಸರಣಾ ಉತಿರ
ನಿರ್ೇಹಣೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ

TA

ಸಹಾಯಕರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ್ ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ,
ವಿಶೆೋಷ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಡತಗಳ
ನಿರ್ೇಹಣೆ

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ್ದ್ಡಿ-4 4(1) A Catalog of register
ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಸಿಿೋಕೃತ್ರ.
ನ್ಮ್ ನೆ VIIIರಿಜಿಸಿರ್.
ನ್ಮ್ ನೆ-ಎ ಮ್ುರಾೆಮ್ು. ರಿಜಿಸಿರ್
ನಿಯಮ್ 27(ನಿಯಮ್63)ಸ್ಾಿಂಪ್ ರಿಜಿಸಿರ್.
ನ್ಮ್ ನೆ-6(ನಿಯಮ್ 38) ನ್ಗದ್ು ಪುಸಿಕ ರಿಜಿಸಿರ್
ಕ.ಅ.ಸ.ಪಿ. ಪತಿ 1(ಅನ್ುಚೆಚೋದ್-6 ಹಣ್ ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್ ಬ್ಗೆೆ ಸಿಿೋಕೃತ್ರ ಪತಿ)
ಕ.ಖ್.ಸಂ65-ಎ ಬಿಲುಾ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುರ್ ಚಿೋಟ್ಟ ರಿಜಿಸಿರ್
ಕ.ಆ.ಸಂ ನ್ಮ್ ನೆ 62-ಎ
ನ್ಮ್ ನೆ ಸಂಖೆಯ-24ಎ ವ್ೆೋತನ್ ಬ್ಟವ್ಾಟೆ ಪುಸಿಕ
ಆಕಸಿಮಕ ರರ್ಾ ರ್ಹಿ
ಸತೆ ೋನಿ ಕಛೆೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರ್ಗೇದ್ರ್ರ ವ್ೆೋತನ್ ಬಿಲ್ಲಾನ್ಲ್ಲಾ ಕಡಿತಗೆ ಳುುರ್ ರಿಜಿಸಿರ್ ಹಬ್ಬದ್
ಮ್ುಂಗಡ 2)
ಸ್ಾ.ಭ.ನಿ ಕೆ. ಜಿ.ಡಿ.ಎಲ್ ಆಯ್.ಸಿ ರ್ೃತ್ರಿ ತೆರಿಗೆ•Œ
ಲ್ೆೋಖ್ನ್ ಸ್ಾಮಾಗಿಿ ವಿತರಣಾ ರಿಜಿಸಿರ್
ದಿನ್ರ್ಹಿ ರಾಸ್ಾಿನ್ು ಪುಸಿಕ ರಿಜಿಸಿರ್
ಹಿಸತೆ ೋನಿ(ಜಿಪಂ) ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ ಕಛೆೋರಿಯ ಮ್ಂಜ ರಾತ್ರ ಆರೆೋಶ ಪುಸಿಕ
ಈ ಕಛೆೋರಿಯ ಸ್ಾದಿಲ್ಾಿರು ಪುಸಿಕ
ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸಿರ್
ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮ್ುಂಗಡ ಡಾಿ ಮಾಡುರ್ ರಿಜಿಸಿರ್
ವಿದ್ುಯತ್ ಬ್ಳಕೆ ವ್ೆಚ್ಚದ್ ರ್ಹಿ
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ವಿಷಯ ರ್ಹಿ ರಿಜಿಸಿರ್
ಎನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಾ ರಿಜಿಸಿರ್
ನ್ಮ್ ನೆ-14 ಅಂತ್ರಮ್ ವ್ೆೋತನ್ ಪಿಮಾಣ್ ಪತಿ
Àಸ್ಾದಿಲ್ಾಿರು ವಿರ್ರ
ಕಂಪೂಯಟರ್ ರಿಜಿಸಿರ್
ನ್ಮ್ ನೆ 34-ಎ ಪ್ತೋಠೆ ೋಪಕರಣ್ ರ್ಹಿ
ಬಿ-7 ನ್ಗದ್ು ರಶ್ೋದಿ
ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರ್ರ ಕಾಯೇನಿವ್ಾೇಹಣ್ ರ್ರದಿ ಕಡತ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ೆೋರ್ ಪುಸಿಕ ರಿಜಿಸಿರ್ ಗಳು
ಶುದ್ೆ ಪಿತ್ರ ರ್ಹಿ
ಲ್ೆಕೆ ತಪಾಷಣೆ ಕಡತ.
ಆತಮ ಯೋಜನೆ ನ್ಗದ್ು ಪುಸಿಕ
ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಾಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್
ಸಮ್ಗಿ ತೆ ೋಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿೆ.
ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಾಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್,ಚೆಕುೆ ರಿಜಿಸಿರ್
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್,ತಾಲ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಯರ್ಲಯದ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಾಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್. ನ್ಗದ್ು ರ್ಹಿ.
4 B (VII) ಪಾಲಸಿಗಳನ್ುನ ಮಾಡುವ್ಾಗ ಅಥಾರ್ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ಗೆ ಳಿಸುರ್ ಸಂದ್ಬ್ೇದ್ಲ್ಲಾ ಇರುರ್
ಏಪಾೇಡುಗಳನ್ುನ ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ ಸದ್ಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತಿ ಮ್ುಂತಾದ್ ವಿರ್ರಗಳು.
ಇಲ್ಾಖೆ ಮಾಗೇಸ ಚಿ/ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಕಾಯೇಕಿಮ್ಗಳು ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೆೋಶಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಾ

ಯೋಜನೆಗಳ

ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ಗೆ ಳಿಸಲು

ಕಿಮ್

ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಳುುರ್ುದ್ು.

ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ

ಕೆ ಂದ್ುಕೆ ರತೆಗಳನ್ುನ ಕಾನ್ ನಿನ್ ಚೌಕಟ್ಟನೆ ಳಗೆ ನಿದ್ೇರಿಸಿ ಕಿಮ್ ಕೆೈಗೆ ಳುುರ್ುದ್ು.
5.4 B (XI) ಆಯರ್ಯಯ ವಿತರಣೆ 2017-18 ರಂತೆ
ಕಿ.

ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋತರ

ಸಂ
A
1
ಅ

ಆರ್ಥೇಕ ಗುರಿ

ಭೌತ್ರಕ ಗುರಿ

0.60

4

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
D-01 ಸಾಮ್ರ್ೇವುಳಿ ರಾಜಯದಲ್ಲಾ ಎಣೆೆ ತಾಳೆ
ವಯವಸಾಯ (2435-00-101-0-02)
ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ್
16

ಆ

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ್

0.20

4

ಇ

ರೆೈತರ ತರಬೆೋತ್ರ ಕಾಯೇಕರಮ್

0.80

200

ಈ

ಯಂತ ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್

0.18

6

1.78

214

0.00

0

0.00

0

2.00

1.00

0.00

0.00

2.00

1.00

ಒಟುಿ
2

D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಹಾಯಧನ್ (2435-00-101-0-28)
ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಧತ್ರಯ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ
ಪರಿಶ್ಷಿಜಾತ್ರ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ವಿತರಣೆ.
ಒಟುಿ

3

D-03 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳು
(2435-00-101-0-32)
ಮ್ ರು ತಾಲ್ಲ ಾೋಕು ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಾ

ಅ

ಅಭಿಲ್ಲೋಖಾಲ್ಯಗಳ್ಳಗೆ ಮ್ ಲ್ಭ ತ ಸೌಕಯೇಗಳ
ಅಭಿವೃದಿೆ.

ಆ

ಸತ ೋನಿ(ಜಿಪಂ), ಮ್ಡಿಕೆೋರಿ ರವರ ಕಛೋರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಾ
ಕಾಬ ಲ್ ಕಲ್ುಾ ನೆಲ್ಹಾಸು ನಿಮಾೇಣ.
ಒಟುಿ
D-04 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ/ನ್ಸೇರಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮ್ತುಾ

4

ಮ್ ಲ್ಭ ತ ಸೌಕಯೇಭಿವೃದಿೆ ಯೋಜನೆ
(2435-00-101-0-35)

ಅ

ಕ್ಷೋತರ ಮ್ತುಾ ನ್ಸೇರಿ ನಿವೇಹಣೆ

1.82

4

ಆ

ಅಗತಯ ಸಾಮಾಗ್ರರಗಳ ಖರಿೋದಿ

0.48

1

ಇ

ಸಪೊೋಟ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸಾರಣೆ (ಎಕರೆ).

0

0

ಈ

ಮ್ ಲ್ಭ ತ ಸೌಕಯೇ ನಿಮಾೇಣ ಹಾಗ ದುರಸಿಿ

1.70

1

5.00

6

2015-16ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ್ ತಂಗು ನ್ಸೇರಿ ಪಾಲ್ನೆ

0.00

0

2016-17ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ್ ತಂಗು ನ್ಸೇರಿ ಪಾಲ್ನೆ

0.00

0

ಒಟುಿ
5
ಆ
ಆ

D-05 ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮ್ತುಾ ನ್ಸೇರಿ
ನಿವೇಹಣೆ ಯೋಜನೆ (2435-00-101-0-36)

17

2017-18ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ್ ತಂಗು ನ್ಸೇರಿ ಸಾಿಪನೆ,
ಇ

ಮ್ರಳು, ಔಷಧಿ, ಬಿೋಜದ ತಂಗ್ರನ್ ಕಾಯಿ ಖರಿೋದಿ,
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗ ಸಂಗರಹಣೆ ಮ್ತುಾ ಬಿೋಜದ ತಂಗ್ರನ್

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0.20

2.00

0

0

0.20

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

6

0.42

60

1.08

60

0.567

14

0.567

14

0.098

14

ಕಾಯಿಗಳ ಬಿತಾನೆ.
ಒಟುಿ
6

ಅ
ಆ
ಇ
ಈ

D-06 ಪರಚಾರ ಮ್ತುಾ ಸಾಹಿತಯ(2435-00-101-038)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಚಾರಣ ಸಂಕಿರಣ
ಏಪೇಡಿಸುವುದು.
ಕ್ಷೋತ ರೋತಸವ
ಇಲ್ಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ, ಚಾಟ್ೇ, ಬೆ ಾೋಅಪ್ಸ
ಮ್ುದರಣ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಸುಾಪದಶೇನ್
ಇಲ್ಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆೈಪಿಡಿ ಹಾಗ ಆಧುನಿಕ

ಉ

ಬೆೋಸಾಯ ಪದಧತ್ರಯ ಬಗೆೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಲ್ು
ಕೆೈಪಿಡಿ ಮ್ುದರಣ.

ಊ
ಋ

ಬಾನ್ುಲ್ಲ ಸರಣಿ ಕಾಯೇಕರಮ್
ಕನ್ನಡ ರಾಜ ಯೋತಸವ ಮ್ತುಾ
ಗಣರಾಜ ಯೋತಸವಗಳಲ್ಲಾ ಸಾಬಧಚಿತರ ಪರದಶೇನ್.
ಒಟುಿ

7
ಅ

ಆ

ಇ

ಈ
ಉ

D-08 ಜೋನ್ು ಕೃಷಿ (2851-00-107-0-33)
ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೆೋತ್ರ ಕಾಯೇಕರಮ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ
ಜೋನ್ು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗ ಜೋನ್ು ಕುಟುಂಬಕೆು ಸಹಾಯಧನ್
ವಿತರಿಸುವುದು-ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಪ.ಜಾತ್ರ ರೆೈತರಿಗೆ ಜೋನ್ು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ತುಾ ಜೋನ್ು
ಕಾಲ್ಲ ೋನಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್.
ಪ.ಪಂಗಡದ ರೆೈತರಿಗೆ ಜೋನ್ು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ತುಾ ಜೋನ್ು
ಕಾಲ್ಲ ೋನಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್.
ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೆೋತ್ರ ಕಾಯೇಕರಮ್ಗಳು-ಪ.ಜಾತ್ರ.
18

ಊ

ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ತರಬೆೋತ್ರ ಕಾಯೇಕರಮ್ಗಳುಪ.ಪಂಗಡ.
ಮ್ಧುವನ್ ಕೆೋಂದರಗಳಲ್ಲಾ ಹ ರಗುತ್ರಾಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಾ

0.098

14

3.00

3

ಋ

ತಾಂತ್ರರಕ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ್ಳಗೆ ಗೌರವಭತಯ.

ಎ

ಮ್ಧುವನ್ ಕೆೋಂದರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

0.70

3

ಏ

ಒಟ್ಾಿರೆ ವೋತನ್.

0.00

0

ಐ

ಕಛೋರಿ ವಚ್ಚಗಳು.

0.00

0

ಒಟುಿ

6.53

182

ಒಟುಿ ಮೊತಾ

12.71

405

1.15

115

0.70

70

0.25

500

2.10

685.

0.70

175

0.70

175.

1.00

16.00

1.00

16.00

B)

1

ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
D-09 ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ (2435-00-101-0-62)
1) ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗೇದ ರೆೈತರಿಗೆ ಬಹುವಾಷಿೇಕ ತ ೋಟದ
ಬೆಳೆಗಳ ಕಸಿಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ
2) ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತ್ರ ರೆೈತರಿಗೆ ಬಹುವಾಷಿೇಕ ತ ೋಟದ
ಬೆಳೆಗಳ ಕಸಿಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ
3) ಅಲ್ಂಕಾರಿಕ ಕುಂಡಗಳ ಅಭಿವೃದಿೆ.
ಒಟುಿ

2

D-10 ರೆೈತರಿಗಾಗ್ರ ತರಬೆೋತ್ರ (2235-00-101-064)
1) ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆೈತ ಮ್ತುಾ ರೆೈತ ಮ್ಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ತರಬೆೋತ್ರ
ಒಟುಿ

3

D-11 ವಿಶೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (2225-00-101-064)
ಹಣಿೆನ್ 0.50 ಎಕರೆ ತ ೋಟಗಳ ಸಾಿಪನೆ (0.50
ಎಕರೆಗೆ ರ . 6250/- ರಂತ ಹ ಸ ತ ೋಟಗಳ
ಸಾಿಪನೆ)
ಒಟುಿ
19

4

D-12 ಗ್ರರಿಜನ್ ಉಪ ಯೋಜನೆ (2225-00-102-070)
ಹಣಿೆನ್ 0.50 ಎಕರೆ ತ ೋಟಗಳ ಸಾಿಪನೆ (0.50
ಎಕರೆಗೆ ರ . 6250/- ರಂತ ಹ ಸ ತ ೋಟಗಳ

0.80

13

4.60

889

ಸಾಿಪನೆ)
ಒಟುಿ

C)ರಾಜಯರ್ಲಯ ಯೋಜನೆ
ಕಿ
ಸಂ

ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆತರ

ಆರ್ಥೋೇಕ

ಭೌತ್ರಕ

(ರ .ಲಕ್ಷ್ಗಳ
ಲ್ಲಾ

1

J¸ï-01 ¤zÉÃð±À£À ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ 2401-00001-2-01

1.50

1

2

ಎಸ್-02 ಅನ್ುಸ ಚಿತ ರ್ಾತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ

1.37

0

ಮ್ತುಿ ಬ್ುಡಕಟುಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬ್ಳಕೆಯಾಗದ್
3
4
5

6
7

ಇರುರ್ ಮೊತಿ
J¸ï-04 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj PÉÃAzÀæ ªÀ®AiÀÄ
7.50
AiÉÆÃd£É 2401-00-108-2-30
J¸ï-12 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É 6.4497
2401-00-111-0-08
2401-00-111-0-08 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ
3.25
C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAi ÀÄ°è PÉÊvÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ
vÁgÀ¹ vÉÆÃlUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ
J¸ï-23 ªÀÄzsÀÄªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÁtÂPÉ
1.91
C©üªÀÈ¢Þ 2851-00-200-0-01
J¸ï-12 vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ 0.93
¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É 2401-00-119-502
20

12.26
43.53
2

64
32

8

PPP-IHD 2401-00-800-1-57

20.00

1.69

9

ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ 2401-00-800-2-48

5.15

253

10

ಇಲ್ಾಖಾ ಪಿಯೋಗ ಶಾಲ್ಾ ಅಭಿರ್ೃದಿೆ

0.70

2

ಒಟುಿ

48.76

411.48

21

D) ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕರ.ಸಂ ಯೇಜರ್ /ಯೇಜರ್ ತರ

ಭೌತ್ರಕ ಗುರಿ ಆರ್ಥೇಕ
ಗುರಿ(ರ .ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಾ

2

3

Banana

4

0.78

Banana(TC)

3

0.918

Pepper

67

13.40

Total AEP

74

15.098

1st yr Citrus

29

0.928

2nd yr Citrus

37

1.188

Total Maintenance

66

2.116

Citrus

3

0.60

TotaL Rejuvenation

3

0.60

0.10

3.95

0.00

0.00

0.10

3.95

INM/IPM

500.00

6.00

TOTAL INM/IPM

500.00

6.00

a) Honey bee Colony

151

1.208

b) Honey bee Hives

151.

1.208

Pollination Total

302

2.416

30

0.90

9

0.67

Maintenance

Rejuvenation

Protected cultivation
a)Tubular structure
b)Cost of planting material &
cultivation of
Hi value veg/flower crops
TotaL Protected cultivation
4
5

6

Pollination

HRD
a) Training to farmers within the state
b) Exposure visit of farmers outside
state
22

HRD Total
7

8
9

39

1.57

a) Pack house

1

2.00

PHM Total

1

2.00

Mission Management

0.00

0.87

Mission Management Total

0.00

0.87

a) District Level (SS) (SADH)

0.00

0.00

b) National Level

0.00

0.00

b) Printing & Literature

0.00

0.00

Publicity & Propoganda Total

0.00

1.00

985.10

35.62

PHM

Publicity & propoganda

Total NHM Allocation

B (XII).ಸಹನಯಧನದ ಂದಿಗ ನಡ ಸಕವ ಯೇಜರ್ ಗಳು ಅಂತಹ ಯೇಜರ್ ಗಳ ಫಲಲನನಕಭವಿಗಳ
ವಿವರ ಮತಕು ಮಂಜ ರನದ ಹಣ
ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ ಆಯ್ದೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರಿರೆ,ಇದ್ನ್ುನ ತಾಲ ಾಕು ಮ್ಟಿದ್ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಾ ನಿರ್ೇಹಿಲ್ಾಗುತ್ರಿರೆ.
B (XIII) ಇಲನಖ ಯಂದ ಅಥರ ೈಜ ೇಷನ್ ಮಂಜ ರನಧ ಅಥನವ ಪ್ರವನಿಗ ನಿೇಡಲನದ ಮತಕು ಕಡಿಮೆ
ಧರದಲಿಿ ಸವಲತಕುಗಳನಕು ಪ್ಡ ಯಲನದ ರ ಸಿಪಿಯಂಟ್ಗಳ ವಿವರಗಳು

ಫಲ್ಾನಿಭವಿಗಳ ಆಯ್ದೆ ನ್ರೆಯುತ್ರಿರೆ,ಇದ್ನ್ುನ ತಾಲ ಾಕು ಮ್ಟಿದ್ ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಾ ನಿರ್ೇಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ರಿರೆ.

B (XIV) ಕಕಗ್ಗಿಸಲನದ ಎಲ ರ್ನಾನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲಿಿ ಲಬ್ಯವಿರಕವ ಮನಹಿತಿ ದ ರಕಕವಂತ ಅಥನವ ಮನಹಿತಿ
ಇಟಕುರ್ ಂಡಿರಕವಿರ್ .
1) .2010-11 ರಿಂದ್ ಇಲ್ಲಾಯರ್ರೆಗೆ ಯೋಜನೆೋ/ಯೋಜನೆತರ ಪಿಗತ್ರ
ರ್ರದಿ,ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಜಿೇ ನ್ಮ್ ನೆ ಇತಾಯದಿಗಳು.
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B (XV) ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಾತರೆದಿರುತಾಿರೆ.ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಬ್ಯವಿರುರ್ ಅವ್ಾಕಾಶ
ವಿಚಾರಗಳು ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥಾರ್ ಓದ್ುರ್ ಕೆ ಠ್ಡಿಗಳನ್ುನ ಒಳಗೆ ಂಡು ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ

ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗಿಂಥಾಲಯ ಮ್ತುಿಉ ಓದ್ುರ್ ಕೆ ಠ್ಡಿಗಳ ಸ್ೌಲಬ್ಯ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆ ಳುಲ್ಾಗಿರೆ..
4 B (XVI) «ªÀgÀUÀ¼ÀÄಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದ್ನಾಮ್ ಮ್ತುಿ ಇತರೆ
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ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ
ÇõÓ ಶ್ರ್ರಾಜ್ ಬಾಸ ರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು(ಪಿಭಾರ)
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ
ದ್ ರವ್ಾಣಿ ಸಂಖೆಯ :08274-249637
|
ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ
|
ಶ್ಿೋ ಮ್ಹೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್
ದಿಿತ್ರಯ ದ್ರ್ೆೇ ಸಹಾಯಕರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರ ಕಛೆೋರಿ
ಜಿಪಂ, ಪೊನ್ನಂಪೆೋಟೆ

ಮೋಲಮನ್ವಿ ಮಾಧಿಕಾರÀ
ಶ್ಿೋಮ್ತ್ರ. ಕೆ.ಪ್ತ.ರೆೋರ್ಕಿ
ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರೆೋೇಶಕರು
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್(ಕೆ ಡಗು ಜಿಲ್ೆಾÀ)
ಮ್ಡಿಕೆೋರಿ
ದ್ ರವ್ಾಣಿ ಸಂಖೆಯ:228432
2) ತ ೇಟಗನರಿರ್ ನಿದ ೇಾಶರ್ನಲಯದ ದ ರವನಣಿ ಸಂಖ ಯ
ಕರ.ಸಂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ಹುರೆೆ

ಕಛೆೋರಿ ದ್ .ಸಂ

ÊÐ‘Ñþ¤Ð·Ð ‘Ño¦ÐÔþ·ÐÇþ–ÐÎÐÔ,‘ÐØÉ ÀÐÔ³ÐÔê ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù,
½ÌÐÔÀÐÔÌÐ¯ ‘Ð©å®Ð, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ,ÄÑÄý¾Ñ–ý, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
ƒ»Ð¤Ð º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ, (³ÑÎÙ¾ÙÎÙ), ÄÑÄý¾Ñ–ý, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
ƒ»Ð¤Ð º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ, (ÌÐ±Ôé–ÐÎÐÔ) ÄÑÄý ¾Ñ–ý, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
ƒ»Ð¤Ð º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ, (»°ÑÀÐ¦ýúþ & ¹ÐÊÐþ§),
ÄÑÄý¾Ñ–ý, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
¡o« º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ, ( „®ÐÏ³Ð)ÄÑÄý ¾Ñ–ý, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
¡o« º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ (o¦ÙÖÓ¡¹Ù) ÄÑÄý¾Ñ–ý, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
¡o« º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ ( »Ñ‘ýú þ & –Ñ®Ðþ¹ýú)
ÄÑÄý¾Ñ–ý, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
¡o« º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ ( ÌÐº ºÓ¤ÑÀÐ§)ÄÑÄý¾Ñ–ý, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ
25

080-22353939
080-26578072
080-26570824
080-26572324
080-26564252
080-26570181
080-26573868
080-26564133
080-26576950

10

¡o« º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ (½o¦ÙÖÓªÙ‘ý)ÌÐÔÏÀÐ¦ÑÀÐÕ, ¾Ùo–ÐÎÐÖ¤ÐÔ

080-26582784

3) £ÄÙöo¦ÐÔ »ÐõÀÐÔÔ“ ‘Ðಛ ೇರಿಗÎÐ ·ÐÖ¤ÐÀÑ±Ò ÊÐo”Ùô
ಕರ.ಸಂ

ಹುರೆೆ

ಕಛೆೋರಿ ದ್ .ಸಂ

•
1
2
3

£ÄÑö¸°‘Ñ§–ÐÎÐÔ, ‘ÙÖ®Ð–ÐÔ £ÄÙö
ƒ·°Ðô‘Ðù¤ÐÔ, ‘ÙÖ®Ð–ÐÔ £ÄÑö »Ðo›Ño¦ÐÔ³ý, ÀÐÔ¯‘ÙÓ§
ÀÐÔÔ“ô ‘Ño¦ÐÔþºÀÐþÌÐ²Ñ¸°‘Ñ§–ÐÎÐÔ,‘ÙÖ®Ð–ÐÔ £ÄÑö
»Ðo›Ño¦ÐÔ³ý, ÀÐÔ¯‘ÙÓ§
¡o« ‘ÐØÉ º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ, ‘ÐØÉ …ÄÑ”Ù
‡»Ð‘Ño¦ÐÔþ·ÐÇþ–ÐÎÐÔ, ‘ÙÖ®Ð–ÐÔ £ÄÑö »Ðo›Ño¦ÐÔ³ý,
ÄÙ‘ÑÜ¸°‘Ñ§–ÐÎÐÔ, ‘ÙÖ®Ð–ÐÔ £ÄÑö »Ðo›Ño¦ÐÔ³ý, ÀÐÔ¯‘ÙÓ§
£ÄÑö ÌÑ»ý ‘ÑÀÐ¦ýú, ‘ÙÖ®Ð–ÐÔ,

4
5
6
7

:ಜಿಲ್ೆಾಯಲ್ಲಾ

08272-225500
08272-225902
08272-228905
08272-228672
08272-228901
08272-228908
08272-224813

ಲಭಯವಿರುರ್ ಸಂಶೆ ೋಧನ್ ಕೆೋಂದ್ಿಗಳು

1)ರ್ ೇಂದಿರಯ ಪನಯೇಗ್ಗಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಸಂಶ ೇಧನ ರ್ ೇಂದರ,ಚ ಟುಳ್ಳಿ

(IIHR Bangalore ಅಧಿನ)

ದ : 08276-266635
2) ಭನರತಿೇಯ ಏಲಕ್ಕು ಸಂಶ ೇಧನ ರ್ ೇಂದರ,ಅಪ್ಪಂಗಳ,ಮಡಿರ್ ೇರಿ (IISR ರ್ನಯಲಿಕಟ್ ಅಧಿನ) ದ :
08272- 245514
3) ರ್ನಫಿ ಸಂಶ ೇಧನ ರ್ ೇಂದರ,ಚ ಟುಳ್ಳಿ
(IICRಬನಳ ಹ ನ ುರಕ ಅಧಿನ ) ದ : 08276-266832
4)ಅರಣಯ ಮಹನವಿದನಯಲಯ,ಪೊನುಂಪ ೇಟ
( ಕೃರ್ಷ ಮಹನ ವಿದನಯಲಯ,ಬ ಂಗಳೂರಕ ಅಧಿನ)ದ : 08274-249909
5)ರ್ನಫಿ ಮಂಡಳ್ಳ,ದನಸವನಳ ರಸ ು,
ಮಡಿರ್ ೇರಿ.ದ : 08272-225518
6)ಸಂಬನರ ಮಂಡಳ್ಳ,ದನಸವನಳ ರಸ ು,
ಮಡಿರ್ ೇರಿ,ದ : 08272-225791
7)ಕೃರ್ಷ ಸಂಶ ೇದನ ರ್ ೇಂದರ,
ಪೊನುಂಪ ೇಟ ,ದ : 08274-249156
1

E mail of SADH office Ponnampet

Horticulture_ponnampet@yahoo.co.in

2

Karnataka state Horticulture
department web site

http://www.horticulture.kar.nic.in

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೇಟರ್ನರಿರ್ ನಿದ ೇಾಶಕರಕ
(ಜಿಪ್ಂ) ಪೊನುಂಪ ೇಟ
ರ್ ಡಗಕ ಜಿಲ ಿ
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