ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ
(ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಆನೋಕಲ್, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ.

4(I)(A) ಮತ್ುು 4(I)(B) ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಚೇ – 2017 ರ ಅಂತ್ಯಕೆೆ

4.(B)(I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ) ಆನೋಕಲ್, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಛೋರಿ ಆಗೇನೈಜೋಷನ್ ಚಾರ್ಟೇ

1. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಆನೋಕಲ್, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ
2. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
3. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು)-01
4. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿ)-01
5. ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು -01
6. ಪಿಥಮ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು-01
7. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು -01
8. ತ ೋಟಗಾರರು -02
9. ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರರು -02

ತಾಲ್ ಾಕು ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ರವರು ನಿವೇಹಿಸಬೋಕಾದ್ ಕತ್ೇವಯ ಸವರ ಪ, ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ಮತ್ುು
ಹ ಣೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
4(ಬಿ) (I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಆನೋಕಲ್, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರವರು ನಿವೇಹಿಸ
ಬೋಕಾದ್ ಕತ್ೇವಯಗಳು ಹಾಗ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳು.
1. ನಿರ್ೋೇಶನಾಲ್ಾಯ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ / ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವಲ್ಯದಿಂದ್ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ್
ಮಾಗೇ ಸ ಚಿಗಳಂತ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ / ರಾಜಯ ವಲ್ಯ / ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ / ಕೆೋಂದ್ಿ ವಲ್ಯ
ಯೋಜನಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ.
2. ಅಗತ್ಯವಿದ್ಾಲಿಾ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರನುು ಶಿಸುುಕಿಮ ಕೆೈಗ ಳಳಲ್ು ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಶಿಫಾರಸುು
ಮಾಡುವುದ್ು.
3. ತಾಲ್ ಾಕು ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಕಚೋರಿ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೋಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಹ ಂದಿರುವುದ್ು.
4. ರೈತ್ರ ತಾಕುಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ, ಸಲ್ಹ ಸ ಚನ, ಕುಂದ್ು ಕೆ ರತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
5. ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಆಗಂದಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಒದ್ಗಸುವುದ್ು .
6. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು. ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ ಗಾಿಮ
ಸಭೆಯ ನ ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗ ಮತ್ುು ಜಮಾಬ್ಂಧಿ ಹಾಗ ತ್ಹಸಿೋಲ್ಾಾರ್ ವತಿಯಂದ್ ನಡೆಯಲಿರುವ
ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ು.
7. ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಕಾಯೇವೆೈಖರಿ ಆರ್ಥೇಕ ವಿಷಯ ಯೋಜನಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ.
8. ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ .
4 (B) (II) ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯಗಳು.
ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಯಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳನುು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಅಭಿವೃದಿಾ)

ವಿತ್ರಿಸುವುದ್ು.

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸಿದ್

ಕೆಲ್ಸವನುು

ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು.

ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಅಭಿವೃದಿಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು, ಕಚೋರಿಗ ಬ್ಂದ್ ದಾಸ್ಾುನನುು
ಸಮಪೇಕವಾಗ ಪಡೆದ್ು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ್ ಮಾಗೇದ್ಶೇನದ್ಂತ ನಿಗಧಿತ್
ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳಿಗ

ದಾಸ್ಾುನನುು

ವಿತ್ರಿಸಿ,

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ್ ಪಡೆಯತ್ಕೆದ್ುಾ ಹಾಗ

ವಿತ್ರಿಸಿದ್

ಬ್ಗೆ

ದ್ೃಢೋಕರಣವನುು

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ್ ಇತ್ರ

ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು. ಬಳೆ ಕಟಾವು ಮತ್ುು ಬಳೆ ಸಮೋಕ್ಷೆ
ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಗೇಸ ಚಿಯಂತ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು
ಮುಂದ್ುವರದ್ು… ಸುರಜಕೆನಹಳಿಳ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ಿ ಹಾಗ ಆನೋಕಲ್ ಕಛೋರಿಯ
ಸಸಯ ಕ್ಷೆೋತ್ಿಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು.

4 (ಬಿ) (II) ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯಗಳು ಹಾಗ
ಕಡತ್ಗಳ ವಿವರ

ನಿವೇಹಿಸಿ ಬೋಕಾಗರುವ

1. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು

1) ತಾಲ್ ಾಕಿನಲಿಾ ಬ್ರುವ ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸಲ್ು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರವರ ಂದಿಗ ಚಚಿೇಸಿ ತಾಂತಿಿಕವಾಗ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮಂಡಿಸುವುದ್ು.
2) ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿಗಳ ಸತ ೋಅ ರವರಿಂದ್ ಬೋಡಿಕೆಯನಾುಧರಿಸಿ ಮಾರ್ಷೇಕ ಕಿಿಯಾ ಯೋಜನ ತ್ಯಾರಿಕೆ
ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು ಹಾಗ ಹಿಸತ ೋನಿ ರವರು ಸ ಚಿಸಿದ್ ಎಲ್ಾಾ ರಿೋತಿಯ ತಾಂತಿಿಕ ಕೆಲ್ಸಗಳ
ನಿವೇಹಣೆ.
3) ಯೋಜನಗಳಡಿ ಬ್ರುವ ಹ ಸ ಕಾಂಪೊನಂರ್ಟಗಳಿಗ ಪಿಸ್ಾುವನ ಸಲಿಾಸುವುದ್ು, ಅನ್ ಲ್ಲೈನ್ ಪಿಗತಿ ವರದಿ
ದಾಖಲಿಸುವುದ್ು.
4) ವಾರ್ಷೇಕ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುು ತಿಂಗಳ ಮಾಹಯ ಪಿಗತಿ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು.
2.ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿ

1) ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಹ ೋಬ್ಳಿಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಾಂತ ಇಲ್ಾಖೆಗಳ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು.
2) ರೈತ್ರಿಂದ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅಜಿೇ ಸಿವೋಕಾರ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಬ್ಗೆ ಪಿಚಾರ ಹಾಗ

ತಾಂತಿಿಕ ಸಲ್ಹ ,

ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತಾಕುಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ, ಇಲ್ಾಖೆಗಳ ಸವಲ್ತ್ುು ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ು.
3) ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧ ಪಟಾ ಕಡತ್ಗಳನುು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗ
ಮಂಡಿಸುವುದ್ು.
4) ಇಲ್ಾಖಾ ಯೋಜನಗಳಾದ್ ರಾಜಯವಲ್ಯ, ಕೆೋಂದ್ಿವಲ್ಯ, ಜಿಲ್ಾಾವಲ್ಯ, ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಬ್ಗೆ
ಗಾಿಮ ಮಟಾದ್ಲಿಾ ರೈತ್ರಿಗ ಪಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸವಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯುವಂತ ಇಲ್ಾಖಾ ವತಿಯಂದ್
ಕಿಮವಹಿಸುವುದ್ು.
5) ಗಾಿಮ ಸಭೆಗಳಿಗ ತ್ಪಪರ್ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ು ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖಾ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳ ಬ್ಗೆ ವಿವರ ನಿೋಡುವುದ್ು ಹಾಗ

ಮಾಹಯ ಪಿಗತಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ ಸಭೆಗಳಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ು.
3.ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು-

ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳ ಮೋಲಿವಚಾರಣೆ ಹಾಗ

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ

ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು ಹಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಪತ್ಿದ್ ನಿವೇಹಣೆ.
4.ಪಿಥಮ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು :-

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ್ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು.

ನಗದ್ು ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು. ನಿವೃತಿು

ಹ ಂದಿದ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಪ್ತಂಚಿಣೆ ಸವಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಮಹಾಲ್ಲೋಖಪಾಲ್ಕರಿಗ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ು ಹಾಗ

ಅವರಿಗ

ಬ್ರಬೋಕಾದ್ ಸವಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಮಾಡಿ ಹಂಚುವುದ್ು ಅಪಂಡಿಕ್ಸು –ಬಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು, ತಿಂಗಳ ವೆಚಚದ್ ಪಟಿಾಯನುು
ತ್ಯಾರಿಸಿ ಹಿಸತ ೋನಿ ಗ ಸಲಿಾಸುವುದ್ು. ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ರವರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆಮ, ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ,
ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಾಾ ವಲ್ಯ, ಕೆೋಂದ್ಿವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನುು

ನಿಯಾಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ, ಹಿಸತ ೋನಿ ರವರ ಸಹಿಗಾಗ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. ಸದ್ರಿ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ಂತ
ಸ್ಾಧಿಲ್ಾವರು ಪುಸುಕ, ನಗದ್ು ಪುಸುಕ, ಕಾಂಟಿಜನಿು ರಿಜಿಸಾರ್ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು.
5. ತ ೋಟಗಾರ-01

ಕಛೋರಿ ಶುದ್ಿಗ ೋಳಿಸುವುದ್ು, ಕಛೋರಿಯ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳು ಮತ್ುು ಟಪಾಲ್ುಗಳನುು ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ಕಛೋರಿ,
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಂಗಳ ರು, ತಾಲ್ ಾಕು ಕಛೋರಿ, ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೋರಿಗಳಿಗ ನಿೋಡುವುದ್ು ಮತ್ುು
ಖಜಾನ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು.

6. ತ ೋಟಗಾರ-02

ಕಛೋರಿಯ ಆವರಣದ್ಲಿಾ ನಸೇರಿ ಕೆಲ್ಸಗಳಾದ್ ತಂಗು ಸಸಿಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು, Minor Fruity Garden
ನಲಿಾ ಕಳೆ ತ್ಗಸುವುದ್ು, ನಿೋರು ಹಾಯಸುವುದ್ು, ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ್ ಮೋರಗ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು.

7. ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ-01

ಆನೋಕಲ್ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಸುರಜಕೆನಹಳಿಳ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ಿದ್ಲಿಾ ಮಾತ್ಿ, ಹುಣೆಸೆ, ಗ ೋಡಂಬಿ ಗಾಡೇನಗಳಲಿಾ
ಕಳೆ ತ್ಗಸುವುದ್ು. ಗ ಬ್ಬರ ಹಾಕಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುು ನಿೋರು ಹಾಯಸುವುದ್ು ಹಾಗ Altranate ಮಾಹಯಲಿಾ ರಾತಿಿ ವೆೋಳೆ
ಫಾರಂ ನ ೋಡಿಕೆ ೋಳುಳವುದ್ು.

8. ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕರ-01

ಆನೋಕಲ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ಿದ್ಲಿಾ ಸಸಯ ನಸೇರಿಯಲಿಾ ಕಸಿ ಮಾವು, ಅಲ್ಂಕಾರಿಕ ಗಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕರಿಬೋವು
ಗಡಗಳಲಿಾ ಕಳೆ ತ್ಗಸುವುದ್ು, ನಿೋರುಣಿಸುವುದ್ು Altranate ಮಾಹಯಲಿಾ ರಾತಿಿ ಕ್ಷೆೋತ್ಿದ್ಲಿಾ ಕಾವಲ್ು ಕಾಯುವುದ್ು.

9.ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

1) ತಾಲ್ ಾಕಿನ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ಿಗಳಲಿಾ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು.
2) ಗಾಿಮಸಭೆಗಳಲಿಾ ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನುು ರೈತ್ರಿಗ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದ್ು.
3) ರೈತ್ರ ತಾಲ್ ಾಕುಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತಾಂತಿಿಕ ಸಲ್ಹ ಸ ಚನ ನಿೋಡುವುದ್ು.
4) ಇಲ್ಾಖಾ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಯೋಜನಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸಲ್ು ತಾಕು ಪರಿಶಿೋಲಿಸುವುದ್ು ಹಾಗ
ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು.

ಬ್ಂದಿರುವ

5) ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ

ಗಾಿಮ ಸಭೆಯ ನ ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗ

ಮತ್ುು ಜಮಾಬ್ಂಧಿ ಹಾಗ ತ್ಹಶಿೋಲ್ಾಾರ್ ವತಿಯಂದ್ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ು.

4 (B) (V & VI) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲ್ು ಉಪಯೋಗಸುವ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬ್ಂಧನಗಳು,
ಸ ಚನಗಳು, ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು ಮತ್ುು ದಾಖಲ್ಲಗಳು.
1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗೋೇಕರಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಮೋಲ್ಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA Rules)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ
5. ವೃಂದ್ ಮತ್ುು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು (HR Rules)
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget manual)
7. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ (KFC)
8. ಸ್ಾದಿಲ್ಾವರು ವೆಚಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE)
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct rules)
10. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆ ಮತ್ುು ಇಲ್ಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿರುವ ಡೆಲಿಗೋಷನ್ ಅಫ್ ಪವರ್ಸೇ
11. ಸಕಾೇರದ್ ಅಧಿಸ ಚನಗಳು (ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) ಇತಾಯದಿ.

4(B) VII ಕಡತ್ಗಳ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ

ಕಡತ್ ಶಾಖೆ

ಕಿ.ಸಂ

1

2

ಆಡಳಿತ್

ತಾಂತಿಿಕ

ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ

ವಿನಿ

ಶಿಸುು ಮತ್ುು ಲ್ಲಕೆತಾಪಾಸಣೆಗ ಸಂಬ್ಂಧ ಪಟಾ ಪತ್ಿ
ವಯವಹಾರ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ಿ ವಯವಹಾರ

ತಾಸ

ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ ವಯವಹಾರ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

4 (B) VIII ಪಾಿಧಿಕಾರ ತ್ನು ನಿೋತಿ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಕಾಯೇ ಯೋಜನಯನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸಲ್ು ಸಲ್ಹ – ಸ ಚನ
ಪಡೆಯಲ್ು ಅಥವಾ ಸಮಾಲ್ಲ ೋಚನಯ ವಯವಸೆೆ ಅಥವಾ ಪರಿಣತ್ರ ತ್ಂಡದ್ ಸೆೋವೆ ಪಡೆಯುತಿುದ್ಾಲಿಾ ಇವುಗಳ ವಿವರ.
ಯಾವುದ್ ಇರುವುದಿಲ್ಾ.
4 (B) XI ಪಾಿಧಿಕಾರದ್ಲಿಾ ಇರುವ ಸ್ಾೆಯ ಸಮತಿಗಳು ಮಂಡಳಿಗಳು ಪರಿಷತ್ುು, ಸಮತಿಗಳು ಮತ್ುು 2 ಅಥವಾ 3
ವಯಕಿುಗಳನ ುಳಗ ಂಡ ಸಲ್ಹಾ ಸಮತಿಗಳ ಪಟಿಾ ಹಾಗ
ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗ

ಅವಕಾಶವಿರುತ್ುರ್ಯೋ?

ಅಥವಾ

ಈ

ಈ ಮಂಡಳಿ, ಪರಿಷತ್ುು, ಸಮತಿಗಳ ಸಮಾವೆೋಶಗಳಿಗ
ಕಾಯೇ

ಕಲ್ಾಪಗಳ

ವರದಿಯು

ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗ

ಲ್ಭಯವಿರುತ್ುರ್ಯೋ?
ಸ್ಾವೇಜನಿಕರು ಸದ್ರಿ ಸಭೆಗಳಿಗ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಾ. ಆದ್ರ ಸದ್ರಿ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು
ಸ್ಾವೇಜನಿಕರು ಬ್ಯಸಿದ್ಲಿಾ ನಿೋಡಲ್ಾಗುವುದ್ು.
4(B)(IX):- ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) ಆನೋಕಲ್, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ.
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದ್ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ:[ಜನವರಿ -2016 ರಂತ]
ಕಿ.ಸಂ

ಹಸರು

ಹುರ್ಾ

ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

1

ಖಾಲಿ

ತ ೋಟಗಾರರು ( ಎರಡು)

08027840454

2

ಖಾಲಿ
ಶಿಿೋ ಎಂ.ಬಿ. ಕುಮಾರ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ( ಮ ರು)
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

08027840454

3
4

ಶಿಿೋ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಅಧಿೋಕ್ಷರು

08027840454

5

ಶಿಿೋ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್.ಕೆ

ಪಿಥಮ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

08027840454

ಖಾಲಿ

ದಿವೋತಿಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

08027840454

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ

08027840454

6

08027840454

7

ಶಿಿೋ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ

9

ಶಿಿೋ ಎನ್.ಆರ್. ಶಿವಣಣ

10

ಖಾಲಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತಿುಬಲ್ಲ

08027840454

11

ಖಾಲಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಗಣಿ

08027840454

12

ಖಾಲಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಜಾೇಪುರ

08027840454

13

ಖಾಲಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕ

08027840454

14

ಎಂ.ಶಿಿೋನಿವಾರ್ಸ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

08027840454

ಕೆೋಂದ್ಿ., ಕಸಬ್ಾ.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ

08027840454

ಕೆೋಂದ್ಿ ಸಜಾೇಪುರ ಮತ್ುು ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕ (ಒಒಡಿ)

15

ಎರ್ಸ.ರಜಿನಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

08027840454

16

-

ಸೆೋವಕ

08027840454

4 (B) XI ಕಛೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುು ನೌಕರರು ನಿಯಮಗಳನವಯ ನಿೋಡುವ ಪರಿಹಾರಗಳನುು ಸೆೋರಿಸಿಕೆ ಂಡು,
ಪಡೆದ್ುಕೆ ಳುಳವ ಮಾಸಿಕ ವೆೋತ್ನ, (ಮಾರ್ಚೇ – 2017 ರ ಅಂತ್ಯಕೆೆ)

ಹಸರು

ಕಿ.ಸಂ

ಹುರ್ಾ

ಮಾಸಿಕ ಮ ಲ್ ವೆೋತ್ನ
(ರ .ಗಳಲಿಾ)

1

ರಾಮಸ್ಾವಮ ಮತ್ುು ಎರ್ಸ.ಮಣಿ

ತ ೋಟಗಾರರು ( ಎರಡು)

-

2
3

ಎಂ.ಬಿ. ಕುಮಾರ
ಖಾಲಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

13,600=00
-

4

ಖಾಲಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ( ಮ ರು)

5

ಶಿಿೋ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಅಧಿೋಕ್ಷರು

6

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್.ಕೆ

ಪಿಥಮ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಖಾಲಿ

ದಿವೋತಿಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

7

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ

22,000=00
22,800=00

8

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ .ಸಿ

9

ಎನ್.ಆರ್. ಶಿವಣಣ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಓಓಡಿ)

27,400=00

10

ಶಿಿೋ ಎಂ.ಶಿಿೋನಿವಾರ್ಸ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು.

35,400=00

11

ಶಿಿೋಮತಿ ಎರ್ಸ. ರಜಿನಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

30,400=00

12

-

ಸೆೋವಕ

ಕೆೋಂದ್ಿ., ಕಸಬ್ಾ

26,000=00

-

4 (B) XII ಸಹಾಯ ಧನರ್ ಂದಿಗ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಮಂಜ ರಾದ್ ಹಣ ಮತ್ುು ಖಚುೇ
ಕೆೋಂದ್ಿ ವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು
ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲ್ಲಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ
1

ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ

ಅನುದಾನ

ಒಟುಾ ಖಚುೇ

ಉಳಿಕೆ

94,52,000=00

94,52,000=00 NILL

8,41,000=00

8,41,000=00

29,12,000=00

29,12,000=00 NILL

ಯೋಜನ (ಸ್ಾಮಾನಯ)
ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ

NILL

ಯೋಜನ (ಪ.ಜಾತಿ) 1,15,000=00
2

ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್

ಜಿಲ್ಾಾ ವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು
ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲ್ಲಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ

ಅನುದಾನ

ಒಟುಾ ಖಚುೇ

ಉಳಿಕೆ

1

ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣೆ ಯೋಜನ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

5,000=00

5,000=00

NILL

2

ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣೆ ಯೋಜನ (ಪ.ಜಾತಿ)

64,800=00

64,800=00

NILL

3

ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣೆ ಯೋಜನ (ಪ.ಪಂ)

20,000=00

20,000=00

NILL

4

ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

2,43,000=00

75,300=00,

1,67,700=00

5

ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ (ಪ.ಪಂಗಡ)

4,000=00

1,000=00

3,000=00

6

ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ (ಪ.ಜಾತಿ)

25,000=00

7,000=00

18,000=00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

12,75,000=00

12,75,000=00 NILL

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ಪ.ಜಾತಿ)

2,32,000=00

2,32,000=00

NILL

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ಪ.ಪಂಗಡ)

32,300=00

32,300=00

NILL

8

ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸ್ಾಹಿತ್ಯ

1,50,000=00

1,50,000=00

NILL

9

ಶೈತ್ಯಗಾರಗಳಿಗ ಧನ ಸಹಾಯ

4,65,000=00

4,65,000=00

NILL

10

ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತ್ುು ನಸೇರಿ
ನಿವೇಹಣೆ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತ್ಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

1,50,000=00

1,47,500=00

2,500=00

2,99,000=00

2,99,000=00

NILL

ಅನುದಾನ

ಒಟುಾ ಖಚುೇ

ಉಳಿಕೆ

7

11

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು
ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲ್ಲಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ
1

ತಾರಸಿ ಮತ್ುು ಕೆೈತ ೋಟ

5,45,088=00

5,45,088=00

NILL

2

ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಾ

5,56,000=00

4,60,000=00

11,000=00

3

ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

2,00,000=00

20,000=00

NILL

4

ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗ (ಪ.ಜಾತಿ)

10,000=00

9,948=00

52

5

ಯಾಂತಿಿೋಕರಣ

1,53,000=00

1,53,000=00

NILL

ಸ್ಾಮಾನಯ

2,50,000=00

2,29,000=00

21,000

ಪ.ಜಾತಿ

70,000=00

70,000=00

NILL

ಪ.ಪಂಗಡ

1,00,000=00

1,00,000=00

NILL

4 (B)(I) 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲಿನಲಿಾ ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು ನಿವೇಹಿಸಿದ್ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕಿ.ಸಂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ಕಡತ್ಗಳ ವಿವರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಾ ಯಾಂತಿಿೋಕರಣ
ಬಳೆ ನಾಶ ಕಡತ್
MGNREGA ಕಡತ್ಗಳು
ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ
NHM ಯೋಜನಯ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಆಯೆ ಮತ್ುು ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳ ಕಡತ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತ್ಿಣ
ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣೆ (S-20)
NHM & RKVY ಯೋಜನಯ LOI ಕಡತ್
ಕೃರ್ಷ ಭಾಗಯ ಯೋಜನ
NHM ಯೋಜನ
ರೈತ್ ತ್ರಬೋತಿ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಕಡತ್
CHD ಯೋಜನಯ ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸ್ಾಹಿತ್ಯ
ನಿರ್ೋೇಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ ಯೋಜನ
ಶೈತಾಯಗಾರ ಯೋಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿ
ಪಿಗತಿ ವರದಿ
NHM ಯೋಜನಯ ಪಾಲಿಹೌರ್ಸ ಹ ಸ ಮಾಗೇಸ ಚಿ ಕಡತ್
ಕನಾೇಟಕ ರೈತ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಫಸಲ್ ಭಿಮಾ ಯೋಜನ
CHD ಯೋಜನಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆ
CHD ಯೋಜನಯ SC/ST ಕಡತ್ಗಳು
ಹವಾಮಾನನ ಆಧಾರಿತ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಆಧಿನಯಮ
ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಯೋಜನ
PMSKY ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ
ಬ್ರ ಪ್ತೋಡಿತ್ ಯೋಜನಯ ಕಡತ್
ಸ್ಾಮಾನಯ ಕಡತ್
ರೈತ್ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಆಯೆ ಪಿಕಿಿೋಯಾ ಪುಸುಕ
ಕಸಬ್ಾ ಮತ್ುು ಅತಿುಬಲ್ಲ ಹ ೋಬ್ಳಿಯ AEP ಪುಸುಕ
ಕೆೋಂಧಿ ದಾಸ್ಾುನು ವಹಿ
2014-15 ನೋ ಸ್ಾಲಿನ ಕೃರ್ಷ ಭಾಗಯ ಯೋಜನ ಪಾಲಿಹೌರ್ಸ ಬ್ಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಿದ್ ಪುಸುತ್ಕ
2014-15 ನೋ ಸ್ಾಲಿನ NHM ಯೋಜನಯ INM/IPM ಕಾಯೇಕಿಮದ್ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಪುಸುಕ
2013-14 ರಿಂದ್ 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲಿನ ದಿನನಿತ್ಯ ದಾಸ್ಾುನು ಪುಸುಕ
2015-16 ಮತ್ುು 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲಿನ ಕೃರ್ಷ ಭಾಗಯ ಯೋಜನಯ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರದ್ ಪುಸುಕ
Biometric (Finger print)

34
35
36

IIR Mushroom producion unit project
2015-16 ಮತ್ುು 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲಿನ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನಯ ನ ೋಂದ್ಣಿ ಅಜಿೇ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ದಾಖಲಿಸುವ ವಹಿ
2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲಿನ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನಯ ಕಾಯೇರ್ೋಶ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಮಂಜ ರಾತಿ ಪಡೆದ್ ಪುಸುಕ.

4 (B)(I) 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲಿನಲಿಾ ಪಿಥಮ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ನಿವೇಹಿಸಿದ್ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಾ

2016-17 £ÉÃ ¸Á°£À »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (f.¥ÀA) D£ÉÃPÀ¯ï PÀbÉÃjAiÀÄ
PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ.
MlÄÖ r.¹.
©°è£À ¸ÀASÉå

PÀæ.¸ÀA

PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ

1.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/01/2016-17

««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À
PÀqÀvÀ

2.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/02/2016-17

“Nonplan-OE” ‘r’UÀÆæ¥sï ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀ ªÉÃvÀ£À
zÀÆgÀªÁtÂ ºÁUÀÆ EvÀgÉUÀ¼À°è r¹ ©°è£À PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ2435-00-101-0-26

3.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/03/2016-17

C¢üPÁj/¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß J¸ï.©.JA.
D£ÉÃPÀ¯ï, dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄªÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À PÀqÀvÀ

4.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/04/2016-17

DzÁAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ PÀqÀvÀ ¸ÀÄgÀdPÀÌ£ÀºÀ½î ºÁUÀÄ PÀZÉÃj
£À¸Àðj PÉëÃvÀæUÀ¼À PÀqÀvÀ

5.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/05/2016-17

Rað£À vÀSÉÛ vÀæUÀ¼À PÀqÀvÀ (KFC62B)

6.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/06/2016-17

¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À
PÀqÀvÀ 2435-00-101-0-38

7.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/07/2016-17

±ÉÊvÁåUÁgÀgÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À
PÀqÀvÀ 2435-00-101-0-39

03

8.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/08/2016-17

EvÀgÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À PÀqÀvÀ

13

9.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/09/2016-17

2011-12£ÉÃ ¸Á°£À RKVY-VIVC AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À r.¹.

02

20

©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

10.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/10/2016-17

««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À Pending File PÀqÀvÀ

11.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/11/2016-17

NHM AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

48

2401-00-111-4-06
12.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/12/2016-17

CHD AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

12

2401-00-111-0-08
13.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/13/2016-17

DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉÃð±À£À AiÉÆÃd£É (¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå)
TA ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ 2401-00-001-2-01 (041)

14.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/14/2016-17

Action Plan PÀqÀvÀ

15.

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/15/2016-17

2014-15£ÉÃ ¸Á°£À ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
G½PÉ ±ÉÃ.15% gÀ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

08

2401-00-108-2-30
16

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/16/2016-17

E¯ÁSÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è M¼À§gÀÄªÀ vÀgÀPÁj
©ÃdUÀ¼À ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀuÉ ºÁUÀÆ «±ÉèÃµÀuÉ r.¹
©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ 2401-00-119-5-01

02

17

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/17/2016-17

¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À

19

«¸ÀÛgÀuÉ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ CHD-AEP
2401-00-111-0-08

18

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/18/2016-17

vÉAUÀÄ ©Ãd ¸ÀAUÀæºÀuÉ ºÁUÀÆ £À¸Àðj ¤ªÀðºÀuÉ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ
2435-00-101-0-36

05

19

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/19/2016-17

vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ r.¹.
©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

16

2435-00-101-0-35
20

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/20/2016-17

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À QÃl gÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄUÀæ
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À r.¹.©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

05

2401-00-111-5-02
21

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

22

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/22/2016-17

¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ PÀÈ¶ ¹AZÁ¬Ä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ºÀ¤
¤ÃgÁªÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

12

2435-00-101-0-01
23

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/23/2016-17

UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ GzÀåªÀÄUÀ¼À eÉÃ£ÀÄ PÀÈ¶
ªÀÄzsÀÄªÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À r.¹. ©°è£À PÀqÀvÀ

03

2851-00-200-0-01
24

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/24/2016-17

RKVY- AiÀiÁAwæÃPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À

17

PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ
2401-00-800-1-57
25

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/25/2016-17

eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁuÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

10

2851-00-107-0-33
26

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

-

27

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

-

28

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/28/2016-17

CHD- ºÀÆ PÀÈ¶ GvÉÛÃd£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ r.¹.

©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

04

2401-00-111-0-08
29

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/29/2016-17

RKVY- FPO PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ C£ÀÄzÁ£À ©®ÄèUÀ¼À

01

PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ
2401-00-800-1-57
30

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/30/2016-17

vÁ.¸À gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À
PÀqÀvÀ
2435-00-101-0-62

31

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

32

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/32/2016-17

CHD-RKVY AiÀiÁAwæÃPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ r.¹.

10

©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ
2401-00-111-0-08
33

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/33/2016-17

2016-17£ÉÃ ¸Á°£À°è 2015-16£ÉÃ ¸Á°£À ºÀ¤
¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ±ÉÃ.15% ¨ÁQ r.¹. ©°è£À
PÀqÀvÀ
2401-00-108-2-30

34

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

35

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

36

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

37

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

38

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

39

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

18

40

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

41

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

42

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

43

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

44

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

45

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/45/2016-17

CHD-NHM Malching Grants r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ

08

2401-00-111-0-08
46

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

47

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

48

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

49

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/49/2016-17

2016-17£ÉÃ ¸Á°£À RKVY- PCFV (2013 gÀ

01

SCP/TSP) C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw/§ÄqÀPÀlÄÖ

G¥ÀAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÉÄÝAiÀÄ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ
2401-00-001-2-10
50

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/50/2016-17

gÉÊvÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ
vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ
2435-00-101-0-64

51

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

52

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

02

53

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/53/2016-17

CHD ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw C¼ÀªÀrPÉUÉ ±ÉÃ. 90% gÀ

04

¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ r.¹. ©®ÄèUÀ¼À PÀqÀvÀ
54

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/54/2016-17

CHD-NHM ºÀ¹gÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ

01

r.¹ ©°è£À PÀqÀvÀ
2401-00-111-0-08
55

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/ /2016-17

56

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/56/2016-17

DvÀä AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ©°è£À/¥ÀvÀæUÀ¼À PÀqÀvÀ

57

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/57/2016-17

C¢üPÁj/¹§âA¢ü ªÀUÀðzÀªÀgÀ gÀeÁ CfðUÀ¼À ¥ÀvÀæUÀ¼À
PÀqÀvÀ

58

».¸ÀvÉÆÃ¤/f¥ÀA/D/«¤1/58/2016-17
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4(B) XII ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಯೋಜನಗಳನ ಅನುಷ್ಾಾನದ್ಲಿಾ ಅನುಸರಿಸುವ ರಿೋತಿ ನಿೋತಿಗಳು, ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು,
ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು, ಸಹಾಯಧನದ್ ಮೊತ್ು ಮತ್ುು ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು, ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು , ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಸಹಾಯಧನದ್ ವಿವರಗಳು ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಾದ್
ಕಛೋರಿಗಳಲಿಾ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಾದ್ಲಿಾ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಾ ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು ನಿವೇಹಿಸುವ ಕಡತ್ಗಳಲಿಾರುತ್ುವೆ.
4(B) XIV ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ್ ಆಥರೈಸೆಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ್ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗ ನಿೋಡಲ್ಾದ್ ಮತ್ುು ಕಡಿಮ ದ್ರದ್ಲಿಾ
ಸವಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯಲ್ಾದ್ ರಸಿಪ್ತಯಂಟು ಗಳ ವಿವರಗಳು.
ಕಚೋರಿಗಳಲಿಾ ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾಗುತಿುರ್.
4(B) XIV ಕುಗೆಸಲ್ಾದ್ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾದ್ರಿಯಲಿಾ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇಟುಾಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.

ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಾ ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಪಿಗತಿ ವಿವರಗಳ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲ್ಭಯವಿರುತ್ುರ್.
4(B) XV ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿವರಗಳು, ಗಿಂಥಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಓದ್ುವ
ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡು ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗ ತರದಿದಾಾರಯೋ?
ಗಿಂಥಾಲ್ಯ ಸ್ೌಕಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಾ, ಆದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವಂತ ಕೆ ೋರಿದ್ವರಿಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬ್ಗೆ
ಕರಪತ್ಿಗಳನುು ನಿೋಡುವ ವಯವಸೆೆೋ ಇರುತ್ುರ್ ರೈತ್ರಿಗ ಬೋಕಾಗುವ ಎಲ್ಾಾ ತಾಂತಿಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ತಾಂತಿಿಕ
ಸಹಾಯಕರಿಂದ್ ಓದ್ಗಸಲ್ಾಗುತಿುರ್.
4 (B) (XVI) ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರು, ಪದ್ನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿವರಗಳು.
ಶಿಿೋ.ಬಿ.ಎನ್. ಪಿಸ್ಾದ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ, ಕಬ್ಬನ್ ಉದಾಯನವನ
ಕಛೋರಿ ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 080-27840454
ಶಿಿೋಮತಿ ಎರ್ಸ. ರಜನಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಆನೋಕಲ್ , ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಛೋರಿ ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 080-27840454
ಶಿಿೋ ಎಂ. ಶಿಿೋನಿವಾಸ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಾಗ
ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು , ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಪಂ) ಆನೋಕಲ್, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಛೋರಿ ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 080-27840454
ಶಿಿೋ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಆಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಪಂ) ಆನೋಕಲ್, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ
ಕಛೋರಿ ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 080-27840454
4 (B) (XVII) ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಾದ್ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವುದ್ ಇರುವುದಿಲ್ಾ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಪಂ) ಆನೋಕಲ್, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ.

