ಸಂ:ತ ೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ಬಾ/ಸಾಮಾಅ/1/2017-18

ದಿನಾಂಕ: 31.12.2017

“ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ”
2017-18
ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ಪರಕರಣ 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರಕರಣೆ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ.
ಉಪ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ವ್ಾಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಕರ್ ಕಛೋರಿಗಳಕ:

ಕರ.ಸಂ.

ಕಛೋರಿಯ ಹೆಸರಕ

1. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಬದಾಮಿ
2. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ

ಕೆೋಂದ್ರಸಾಾನ
ಬದಾಮಿ
ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ

3. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಹಕನಗಕಂದ್

ಹಕನಗಕಂದ್

4. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಜಮಖಂಡಿ

ಜಮಖಂಡಿ

5. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಬಿೋಳಗಿ
6. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಮಕಧ ೋಳ
7. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ರಾರ್) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ

ಬಿೋಳಗಿ
ಮಕಧ ೋಳ
ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ

ಕನಾವಟಕ ಸರಕಾರ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ-2005

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ಜಿ.ಪಂ., ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ.

ಭಾಗ-1
ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೋರಿಯಂದ್ ನಿೋರ್ು ಧಾಖಲಾತಿಗಳನಕು ಪಡೆಯಬಹಕದ್ಕ.
1.

ಧಾಖಲಾತಿಗಳನಕು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಕರ್ುದ್ಕ.

2.

ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನಕು ನಿೋಡಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ.
ಕರ.
ಸಂ.

ಸಾಜವನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಿಗಳ
ಕಛೋರಿಗಳಕ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೋಲಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ

1

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಪ್ತ. ಪ್ಾಟೋಲ

ಲಾಲಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರಕ

(ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರಕ)

ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಹಕಾಟ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿಪಂ) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ

ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ

ಮೋಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸಹಕರಿಸರ್ೋ ಇದ್ೆಲ್ಲಿ ದ್ ರನಕು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಬಹಕದ್ಕ.
3.

ಪರಧಾನ ಕಾಯವದ್ಶ್ವಗಳಕ, ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ಕಿ ಆಡಳಿತ್ ಸಕಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ, (ಜನಸಪಂದ್ನ) 20 ನೋ ಮಹಡಿ ವಿಿ.ವಿಿ.ಕೆೋಂದ್ರ,

ಅಂಬೋಡುರ ರಸ್ತಿ, ಬಂಗಳ ರಕ-560001
4.

ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ಕಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಟಿಗಳಕ ಸಕಾವರಿ ಮಕದ್ರಣಾಲಯ, ಬಂಗಳ ರಕ ಹಾಗ ಜಿಲಾಿ ಮತ್ಕಿ

ತಾಲ ಿಕಕ ಕೆೋಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಿೋಕೃತ್ ಪುಸಿಕ ವ್ಾಾಪ್ಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕೆು ರ್ ರೆಯಕತ್ಿರ್.
ಈ ಮಾಹಿತಿ http://kar.nic.in/vsb ವೆಬ್ ಸ್ತೈಟನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿರಕತ್ಿರ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿಪಂ)ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ.

4 (b) (I)ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರ ಕತ್ವರ್ಾ ಹಾಗ ಜವ್ಾಬಾೆರಿಗಳಕ.
ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ ಿ 6 ತಾಲ ಿಕಕಗಳಿದ್ಕೆ, ಅರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ, ಹಕನಗಕಂದ್, ಜಮಖಂಡಿ
ತಾಲ ಿಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಮಕಖಾಸಾರಕ, ಬಿೋಳಗಿ ಹಾಗ

ಮಕಧ ೋಳ ತಾಲ ಿಕಕಗಳಲ್ಲಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಮಕಖಾಸಾರಕ ಆಗಿರಕತಾಿರೆ. ಈ ಎಲಾಿ ತಾಲ ಕಾ ಕಛೋರಿಗಳಕ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್
ವ್ಾಾಪ್ತಿಯಕಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ರಾಜಾ ರ್ಲಯ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ರರ್ರಕ ರಾಜಾರ್ಲಯ ಅಧಿೋನ
ಬರಕರ್ 2 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಕ ನಿರ್ವಹಿಸಕತಾಿರೆ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿಯಕ ಈ ಮೋಲಾುಣಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಕಛೋರಿಗಳ ಮೋಲಕ ಉಸಕಿವ್ಾರಿ ನಡೆಸಕತ್ಿರ್.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಮಕಖಾಸಾರಾಗಿದ್ಕೆ, ಒಬಬ ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ
ಸಹಾಯಕರಕ, ಒಬಬ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ), 4 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ (ತಾಂತಿರಕ
ಸಹಾಯಕರಕ), ಒಬಬ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ, ಒಬಬ ಪರಥಮ ದ್ರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ, ಒಬಬ ದಿವೋತಿಯ ದ್ರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ (ಹಕರ್ೆ ಖಾಲ್ಲ ಇರ್)
ಒಬಬ ಬರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ (ಹಕರ್ೆ ಖಾಲ್ಲ ಇರ್), ಒಬಬ ವ್ಾಹನ ಚಾಲಕ (ಹಕರ್ೆ ಖಾಲ್ಲ ಇರ್) ಹಾಗ

1 ಸಿಪ್ಾಯ ಹಕರ್ೆ ಇರಕತ್ಿರ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯವಗಳಕ ಮತ್ಕಿ ಕತ್ವರ್ಾಗಳಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರಕತ್ಿವೆ.
ಸಾಮಾನಾ ಕಾಯವಗಳಕ:
1. ಜಿಲೆಿಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿಯಾಗಿದ್ಕೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ಕಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಕಾಯವಗಳನಕು
ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
2. ಜಿಲೆಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಅರ್ಶಾಕತಗಳಿಗೆ ತ್ಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನಕು ರ ಪ್ತಸಕರ್ುದ್ಕ.
3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಲಾಗಕತಿಿರಕರ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನಕು ತಾಲ ಕಕವ್ಾರಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ
ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
4. ಅಧಿನ ಕಛೋರಿಗಳಕ ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಕ ಅರ್ಶಾಕವಿರಕರ್ ಮಾಗವದ್ಶವನ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.
5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕಿ ನಸವರಿಗಳ ಸರ್ವತ ೋಮಕಖ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಡಿಸಲಕ ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ಮಾಗವದ್ಶವನ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.
6. ಯೋಜನ /ಯೋಜನೋತ್ರ ಬಿಲಕಿಗಳಿಗೆ ಮೋಲಕ ರಕಜಕ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.
7. ಜಿಲೆಿಯ ವಿವಿಧ ತಾಲ ಕಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಛೋರಿಗಳಕ ಹಾಗ ರಾಜಾ ರ್ಲಯ ಕಛೋರಿಗಳ ಪರಿಶ್ೋಲನ ನಡೆಸಕರ್ುದ್ಕ.
8. ಜಿಲಾಿ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಿನ ಮತ್ಕಿ ಪರಗತಿಯ ಪರಿಶ್ೋಲನ ಮಾಡಿ ಜಿಲಾಿ ಕೆ ರೋಡಿಕೃತ್ ಪರಗತಿ ರ್ರದಿಯನಕು
ತ್ಯಾರಿಸಿ ರಾಜಾ ಮಟಿಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
9. ವಿಶೋಷ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಿನಕೆು ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ಜಿಲಾಿ ಮಟಿದ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದ್ಸಾ ಕಾಯವದ್ಶ್ವ/ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿ
ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
10. ಜಿಲಾಿಮಟಿದ್ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ೋಲನಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
11. ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭ್ವಿಸಿದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿರಕರ್ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ
ಸಹಾಯಧನಕೆು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶ್ಪ್ಾರಸಕು ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.

ವಿಸಿರಣೆ ಮತ್ಕಿ ತ್ರಬೋತಿ:
1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಕತಿಿರಕರ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹಾಗ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ

ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.
2.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬೋಸಾಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೆ ಯಕಿ, ಸಂಸುರಣೆ ಕಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.

3.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ, ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿ ಮಕಂತಾದ್ ಅರ್ಶಾಕ ಹೆ ಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ, ವಿಚಾರ

ಸಂಕಿರಣ, ಕಾಯಾವಗಾರ ಮಕಂತಾದ್ರ್ುಗಳನಕು ಏಪವಡಿಸಕರ್ ಮ ಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದ್ಗಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
4.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಲಾಗಕತಿಿರಕರ್ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ಪತಿರಕೆ, ಆಕಾಶವ್ಾಣಿ,

ದ್ ರದ್ಶವನ ಮಕಂತಾದ್ ಸಮ ಹ ಮಾಧಾಮಗಳ ಮ ಲಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲಕಪುರ್ಂತ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.
5.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದ್ರ, ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಾಲಯ ಮಕಂತಾದ್ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ್ ಸಂಶ ೋಧನಾ ಕೆೋಂದ್ರಗಳಿಂದ್ ವಿವಿಧ ಹೆ ಸ

ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನಕು ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ತ್ಲಕಪ್ತಸಕರ್ಂತ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.
6.

ರೆೈತ್ರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೆೈತ್ರಿಗೆ, ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.

7.

ರೆೈತ್ರನಕು ರಾಜಾ ಮತ್ಕಿ ಹೆ ರ ರಾಜಾಗಳ ಉತ್ಿಮ ತ ೋಟ, ಸಂಶ ೋದ್ನಾ ಕೆೋಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪರವ್ಾಸ ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೆೈತ್ರ ಜ್ಞಾನ

ರ್ಧವನಗೆ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಸಸಾಾಭಿರ್ೃದಿಿ:
1.

ಉತ್ಿಮ ಗಕಣಮಟಿದ್ ಜಿಲೆಿಯ ವ್ಾತಾರ್ರಣಕೆು ಹೆ ಂದ್ಕರ್ ತ್ಳಿಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

2.

ಇಲಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಂದ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲಯದ್ ನಸವರಿಗಳಿಂದ್, ಖಾಸಗಿ ರ್ಲಯದ್ ನಸವರಿಗಳಿಂದ್ ಉತ್ಿಮ

ಗಕಣಮಟಿದ್ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನಕು ಉತಾಪದಿಸಲಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ.
3.

ಉತ್ಿಮ ಗಕಣಮಟಿದ್ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳಕ ಅರ್ಶಾಕ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿಲಿದಿದ್ೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ

ಖಾಸಗಿ ರ್ಲಯದ್ ನಸವರಿಗಳಿಂದ್ ಕನಾವಟಕ ಪ್ಾರದ್ಶವಕ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಮ ಲಕ ಪಡೆದ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಕರ್ ರ್ಾರ್ಸ್ತಾ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.
4.

ಜಿಲೆಿಯ ವಿಶೋಷ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುರ್ುದ್ಕ.

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸಿರಣೆ:
1.

ಜಿಲೆಿಯ ವ್ಾತಾರ್ರಣಕೆು ಸ ಕಿವ್ಾದ್ ತ್ಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ ಅರ್ುಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ.

2.

ಆಯಾ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕಿವ್ಾದ್ ಬಳೆಗಳನಕು ಮತ್ಕಿ ತ್ಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ ಯೋಗಾ ಫಲಾನಕಭ್ವಿಗಳಿಂದ್ ಪರರ್ೋಶ

ವಿಸಿರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ.
3.

ಹಣಕು, ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳಕ, ತ ೋಟದ್ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಂಬಾರಕ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಕಗಂಧದ್ರರ್ಾ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ

ವಿಸಿರಣೆಗೆ ಯೋಗಾವ್ಾದ್ ಪರಿಸರರ್ನಕು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸಿರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
4.

ಹೆ ಸ ಬಳೆಗಳಕ, ತ್ಳಿಗಳನಕು ಪರಿಚ್ಯಸಕರ್ುದ್ಕ.

5.

ವಿನಾಶದ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರಕರ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ನಿೋರಿನ ಮ ಲಗಳ ನಿಮಾವಣ:
1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಾಕತಯರಕರ್ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಾ ಒದ್ಗಿಸಲಕ ಬೋಕಾದ್ ಸಮಕದಾಯ ಕೆರೆಗಳನಕು

ನಿಮಿವಸಲಕ ರೆೈತ್ರನಕು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
2.

ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ೆತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಕರ್ ಪರಮಾಣದ್ ನಿೋರನಕು ಸಂಗರಹಿಸಿಟಕಿಕೆ ಳುಲಕ ಅರ್ಶಾಕತಗೆ ತ್ಕುಂತ

ಸಮಕದಾಯ ಕೆರೆಗಳನಕು ನಿಮಿವಸಲಕ ಸಹಾಯಧನ ಒದ್ಗಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸಾಯ:
1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಾಕವಿರಕರ್ ಹಸಿರಕಮನಗಳ ನಿಮಾವಣಕೆು ರೆೈತ್ರನಕು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

2.

ಶೋಡ್ ನಟ್ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

3.

ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಬಳೆಗಳನಕು ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲಕ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸಮಗರ ಪ್ೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗ ಸಮಗರ ಪ್ತೋಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ:
1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ಪ್ೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಕ ಬೋಕಾದ್ ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರಗಳನಕು ರಿಯಾಯತಿ

ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಕರ್ ವೆೈರ್ಸ್ತಾ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.
2.

ಮಣಿುನ ರಸಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅರ್ಶಾವ್ಾದ್ ಸಕಣು / ಜಿಪುಂ ಬಳಸಲಕ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

3.

ಹಸಿರೆಲೆ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವರ್ನಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮನದ್ಟಕಿ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆಯನಕು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

4.

ರ್ಜೈವಿಕ ಪದ್ೆತಿಯಲ್ಲಿ ರೆ ೋಗ ಮತ್ಕಿ ಕಿೋಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದ್ೆತಿಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

5.

ಬ ೋಡೆ ೋವ ಮಿಶರಣ, ರ್ಜೈವಿಕ ಕಿೋಟನಾಶಕಗಳಕ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದ್ಗಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

6.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲಯದ್ಲ್ಲಿ ರೆ ೋಗ ಮಕನ ುಚ್ನಾ ಘಟಕಗಳನಕು ಸಾಾಪ್ತಸಿ ಮಕಂರ್ ಬರಬಹಕದಾದ್ ರೆ ೋಗಗಳ ಯಾ ಕಿೋಟಗಳ

ಹತ ೋಟಗೆ ಅರ್ಶಾಕ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
7.

ಸಸಾ ಆರೆ ೋಗಾ ಚಿಕಿತಾುಲಯರ್ನಕು ಸಾಾಪ್ತಸಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಶಾಕ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ಒದ್ಗಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ:
1.

ಸಾಳಿಯವ್ಾಗಿ ಲಭ್ಾವಿರಕರ್ ಕೃಷಿ ತಾಾಜಾ ರ್ಸಕಿಗಳನಕು ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖಚಿವನಲ್ಲಿ ಎರೆಹಕಳಕ ಗೆ ಬಬರ,

ಬಯೋಡೆೈರ್ಜಸಿರ್ಗಳನಕು ನಿಮಿವಸಲಕ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
2.

ಸಾರ್ಯರ್ ಪರಿರ್ತ್ವನಗೆ ರೆೈತ್ರನಕು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

3.

ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ ದ್ೃಡಿೋಕರಣ ರ್ಾರ್ಸ್ತಾ ಹೆ ಂದ್ಲಕ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

4.

ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿ ಅಳರ್ಡಿಕೆ ಕಕರಿತ್ಕ ಸವಿವಸ್ ಪ್ರವೆೈಡರ್ಗಳಕ, ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ಇಲಾಖಾ ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ

ನಿೋಡಕರ್ ರ್ಾರ್ಸ್ತಾ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.
5.

ಇಲಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದ್ರಿ ಸಾರ್ಯರ್ ತ ೋಟ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ರ್ಜೋನಕ ಕೃಷಿ:
1.

ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

2.

ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಣಿಕೆ ಸ್ತ ಸ್ತೈಟಗಳ ಮ ಲಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ ಏಪವಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

3.

ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಾಗಸಪಶವ ಹೆಚ್ುಳದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಜೋನಕ ಹಕಳಗಳ ಪ್ಾತ್ರದ್ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅರಿರ್ು ಮ ಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಕೆ ಯಿೋತ್ಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ:
1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಾದ್ ಹಣಕು, ತ್ರಕಾರಿ, ತ ೋಟದ್ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷಧಿ ಸಸಾಗಳಕ ಮತ್ಕಿ ಸಕಗಂಧ ದ್ರರ್ಾ ಬಳೆಗಳ

ಕೆ ಯಿೋತ್ಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
2.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಅರ್ಶಾಕತಗೆ ತ್ಕುಂತ ಪ್ಾಾಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

3.

ಶ್ೋತ್ಲ ಗೃಹ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

4.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪ್ಾರಥಮಿಕ ಸಂಸುರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ:
1.

ಮಾರಕಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತ್ರಾದ್ ಸಂಸ್ತಾಗಳಾದ್ ಜಿಲಾಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘಗಳಕ, ಎಪ್ತಎಂಸಿ ಹಾಗ ಸಕಾವರೆೋತ್ರ

ಸಂಘ ಸಂಸ್ತಾಗಳಿಗೆ ಸಗಟಕ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದ್ಗಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
2.

ಗಾರಮಿೋಣ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ, ರೆೈತ್ ಸಂತ, ನೋರ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ನಿಮಾವಣಕೆು ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

3.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಂಬಲ ಬಲೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಖರಿೋದಿಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ ದ್ೃಡಿೋಕರಣಕೆು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಕು

ನೋಮಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ರಾಷಿರೋಯ ಗಾರಮಿೋಣ ಉರ್ ಾೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನ:
1)

ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸಿರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತಾುಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

2)

ಸಕಾವರಿ ಶಾಲೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಪತರ, ಸರಕಾರಿ ಕಟಿಡಗಳ ಆರ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಸಿಗಳನಕು ನಡಕರ್ುದ್ಕ, ಉದಾಾನರ್ನ

ನಿಮಿವಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಇತ್ರೆ ಕಾಯವಗಳಕ:
1.

ಜಿಲೆಿಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಕಖಾ ಕಾಯವನಿವ್ಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಮಾನಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೋವಶಕರಕ, ಮತಿಿತ್ರ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕರ್ ವಿಶೋಷ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
2.

ಜನಸಪಂದ್ನಾ ಸಭೆ ಮಕಂತಾದ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

3.

ಪರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಮಕಂತಾದ್ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ್ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

4.

ಇನಿುತ್ರೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಸ ಚಿಸಲಾಗಕರ್ ವಿಶೋಷ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
4 ಬ (II) ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕಿ ಕತ್ವರ್ಾಗಳಕ

ತ ೋ.ಉ.ನಿ.:

ಜಿಲೆಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ರಾಜಾ ರ್ಲಯ ಮತ್ಕಿ ಜಿಲಾಿ ರ್ಲಯ ಹಾಗ
ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ. ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರ ಹಕರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ಅಧಿಕಾರ ವ್ಾಾಪ್ತಿಯಳಗೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಹಾಗ

ಆಡಳಿತ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಅಧಿಕಾರ ಮಿೋರಿದ್

ಪರಸಾಿರ್ನಗಳನಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಕೆ.ಕ.ಸ.:

ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಹಾಗ

(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ತ್ಮಮ

ಅಧಿೋನ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಕಡತ್ಗಳನಕು

ಪರಮಕಖ ವಿಷಯಗಳನಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರರ್ರೆ ಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿವಸಿ

ಸಿಬಬಂಧಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ

ಕಡತ್ರ್ನಕು

ಶ್ೋಘರವ್ಾಗಿ

ಇತ್ಾಥವಪಡಿಸಲಕ

ಕರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರ ಅನಕಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿ ರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ
ಸಹಕಾರರ್ ಂದಿಗೆ ಎಲಾಿ ಅಡಿಟ್ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ವಿಲೆೋವ್ಾರಿ ಕರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ
ವ್ಾಷಿವಕ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸತ ೋನಿ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ

(ರಾತ ೋಮಿ)

ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಮಕಖಾಾಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಶ್ೋಘರವ್ಾಗಿ ಇತ್ಾಥವಪಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಫಲಾನಕಭ್ವಿಗಳ ತ ೋಟಕೆು ಭೆೋಟ

ಪರಮಕಖ

ವಿಷಯಗಳನಕು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರೆ ಂದಿಗೆ

ಚ್ಚಿವಸಿ

ಅಧಿೋನ

ನಿೋಡಿ ಮ ಲಭ್ ತ್ ಸೌಕಯವಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ. ಯೋಜನಯ ಸಮಪವಕ ಅನಕಷ್ಾಿನವ್ಾಗಕರ್ಂತ
ರ್ಾರ್ಸ್ತಾ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ. ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಪರಗತಿ ರ್ರದಿಗಳನಕು
ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಪರಗತಿ ರ್ರದಿಯನಕು ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವೆಬ್ಸ್ತೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.
ನಿರ್ೋವಶನಾಲಯದಿಂದ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಕೆೋಳಲಾಗಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಅರ್ಶಾಕ
ಮಾಹಿತಿಗಳನಕು ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳಿಂದ್ ತ್ರಿಸಿಕೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.
ತಾ.ಸ:

ರಾಜಾ ರ್ಲಯ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್,ತಾಲ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ, ಸ ಕ್ಷಮ
ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನ

ಮತ್ಕಿ ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕಡತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ,

ತಾಲ ಕಕವ್ಾರಕ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಸಿದ್ೆಪಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ
ಹಾಗ

ಇತ್ರ ಸಕತ ಿೋಲೆಗಳನಕು ತಾಲ ಕಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವ್ಾನಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಕಾಯವಕರಮ/ ಯೋಜನಗಳ

ಅನಕಷ್ಾಾನ ಕಕರಿತ್ಕ ಗಮನ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ, ಯೋಜನ/ ಕಾಯವಕರಮಗಳ ರ್ರದಿ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ
ಮಂಜ ರಾತಿ

ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.

ಫಲಾನಕಭ್ವಿ

ಪಟಿ

ತಾಲ ಕಕಗಳಿಂದ್

ಸಂಗರಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ,

ತಾಂತಿರಕ
ಯೋಜನ/

ಕಾಯವಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ರ್ರದಿಗಳನಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ರಾಜಾ ರ್ಲಯ
ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿಧಾನಸಭೆ/ ಲೆ ೋಕಸಭೆ, ಚ್ಕಕೆು ಗಕರಕತಿನ
ಮಾಹಿತಿಯನಕು ತಾಲ ಕಕಗಳಿಂದ್ ಪಡೆಯಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ

ಪರಶುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್

ಕೆ ರಡಿಕೃತ್ ರ್ರದಿಯನಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಜಿಲಾಿ/ ತಾಲ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ತಾಂತಿರಕ ಮಂಜ ರಾತಿಯನಕು
ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮೌಲಾಮಾಪನ
ರ್ರದಿಯನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ. ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ. ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಫಸಲಕ ಹರಾಜಕ ಪರಕಿರಯ್ದ ಜವ್ಾಬಾೆರಿ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ:

ಎಲಾಿ ವಿಷಯ ನಿವ್ಾವಹಕರಕ ಮವಡಿಸಕರ್ ಕಡತ್ಗಳನಕು ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಕೆೋಂದ್ರಸಾಾನದ್ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಲೆಕು ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ರ್ರದಿಗಳಿಗೆ ಅನಕಸರಣಾ
ಉತ್ಿರಗಳನಕು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಬಗೆೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಶ್ಸಕಿಕರಮಗಳ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಛೋರಿಯ
ಮಕಖಾಸಾರೆ ಂದಿಗೆ ತಾಲ ಕಕ ಮಟಿದ್ ಕಛೋರಿಗಳ ವ್ಾಷಿವಕ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಪರ.ದ್.ಸ.:
(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ್ ವಿಷಯರ್ನಕು ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ
ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ ನಗಧಕ ಹಾಗ ನಗಧಕಪುಸಿಕಗಳ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಾಜಾರ್ಲಯ ಹಾಗ

ಇತ್ರ ವಿಶೋಷ ಯೋಜನಗಳ ತಾಲ ಕಕ ಮಟಿದ್ ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲಕಿಗಳನಕು

ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಮಂಜ ರಾತಿ ಕರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಸದ್ರಿ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕದಾನ
ಬಿಡಕಗಡೆ ಬಗೆೆ ಕರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಸಕಾವರಿ ಆರ್ೋಶ/ ಸಕತ ಿೋಲೆಗಳ ಕಡತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಛೋರಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸಿಕ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬಂಧಿಗಳ ರರ್ಜ, ವೆೋತ್ನ ಬಡಿಿ, ಪ್ತಂಚ್ಣಿ ಸೌಲಭ್ಾ ಇತಾಾದಿ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.

ದಿವ.ದ್.ಸ.: (ಖಾಲ್ಲ

ಕಡತ್ಗಳ ರಚ್ನ, ವಿಷಯ ರ್ಹಿ ರಚ್ನ, ಕಡತ್ಗಳ ಚ್ಲನರ್ಲನ, ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಯಕವಿಕೆ, ಪತ್ರಗಳನಕು

ಹಕರ್ೆ)

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ್ೆಕೆು ನಮ ದಿಕರಣ, ಕಡತ್ ಟಪ್ಾಲಕಗಳನಕು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕರ್ುದ್ಕ, ಕಡತ್ಗಳ ರವ್ಾನ,
ಪರತಿಗಳನಕು ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ, ವೆೋತ್ನ ಬಿಲಕಿ, ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲಕಿ, ಎ.ಸಿ. ಬಿಲಕಿ, ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲಕಿ, ಪರವ್ಾಸ ಭ್ತಾ
ಬಿಲಕಿ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ರ್ಹಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಸಿಕ ಖಚ್ಕವ ಆದಾಯ ತ್ಖೆಿ

ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಸಾಧಿಲಾವರಕ ಇತ್ರ ಬಿಲಕಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರಾತಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ, ಸಾಿಂಪ್ ರ್ಹಿ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ತಾಲ ಕಕ ಮಟಿದ್
ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲಕಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಸದ್ರಿ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕದಾನ
ಬಿಡಕಗಡೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಬರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ: ಶಾಖೆಗಳ ಎಲಾಿ ಬರಳಚ್ಕು ಕಾಯವರ್ನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಬರಳಚ್ಕು ಮಾಡಿದ್ ಪರತಿಗಳ ಲೆಕುರ್ನಕು
(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ

ಗಣಕಯಂತ್ರದ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ

ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.
ವ್ಾಹನ ಚಾಲಕರಕ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಾಹನರ್ನಕು ರ್ಾರ್ಸಿಾತ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಸಜಿಿತ್ವ್ಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ. ಇಲಾಖಾ ವ್ಾಹನದ್
(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)
ಲಾಗ್ಬಕಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಇಲಾಖಾ ವ್ಾಹನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ದ್ಕರಸಿಿ, ವಿಮಾ ಮರಕನ ಂದ್ಣಿ, ಅರ್ಶಾಕ
ದ್ೃಡಿೋಕರಣರ್ನಕು ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ್ ಪಡೆಯಕರ್ುದ್ಕ, ವ್ಾಹನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನಕು
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ
ಸ್ತೋರ್ಕರಕ:

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಕಛೋರಿಯನಕು ಶಕಚಿಯಾಗಿಡಕರ್ುದ್ಕ, ಕಡತ್ ಮತ್ಕಿ ಟಪ್ಾಲಕಗಳನಕು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದ್ಕಕೆ ಂಡಕ ಹೆ ೋಗಕರ್ುದ್ಕ,
ಪತ್ರಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ಬರಕರ್ುದ್ಕ, ಸಕಾವರಿ ಸಕತ ಿೋಲೆಗಳನಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ
ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಕೆಲಸದ್ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಾಾಯವ್ಾಗಿ ಸಮರ್ಸರರ್ನಕು ಧರಿಸತ್ಕುದ್ಕೆ ಹಾಗ
ಬಿಲಕಿಗಳನಕು ಖಜಾನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.

4 ಬ (III) ನಿಯಮ ತಗೆದ್ಕಕೆ ಳಕುರ್ಂತ್ಹ ಪರಸಾಿರ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೋಕಾದ್ ಕರಮ, ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ, ಚಾನಲ್ಗಳ
ಮತ್ಕಿ ಅಕೌಂಟ್ಟಬಲ್ಲಟ ಸ್ತೋರಿದ್ಂತ
ತ ೋ.ಉ.ನಿ.:

ಪರಸಾಿರ್ನಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ ತಗೆದ್ಕಕೆ ಳಕುರ್ ಕರಮದ್ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾವನಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ನಮಮ ಹಕರ್ೆಗೆ ನಿೋಡಿದ್ ಅಧಿಕಾರ
ವ್ಾಾಪ್ತಿಯಳಗೆ ಅನಕಮ್ೋದಿಸಿ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ, ಅಗತ್ಾ ಸಂದ್ಭ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಶ್ಪ್ಾರಸಕು ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.

ಕೆ.ಕ.ಸ.:

ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಸಲ್ಲಿಸಿರಕರ್

ಕಡತ್ಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಪರಮಕಖ/ ತ್ಕತ್ಕವ ವಿಷಯಗಳನಕು ತ ೋಉನಿ ರರ್ರೆ ಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿವಸಿ
ತ್ಮಮ ಅಧಿೋನ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳಿಂದ್ ಕಡತ್ರ್ನಕು ಶ್ೋಘರವ್ಾಗಿ ವಿಲೆೋವ್ಾರಿ ತ್ರಕರ್ುದ್ಕ. ತ ೋಉನಿ ರರ್ರ
ಅನಕಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಯ ರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನಕು ವಿಲೆೋವ್ಾರಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಎಲಾಿ
ಆಡಿಟ್ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಇತ್ಾಥವಪಡಿಸಲಕ ಕರಮ ಜರಕಗಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ವ್ಾಷಿವಕ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ
ನಡೆಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಸ.ತ ೋ.ನಿ.

ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ. ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳ ಕೆಲಸಕಾಯವಗಳನಕು ಶ್ೋಘರವ್ಾಗಿ ವಿಲೆೋವ್ಾರಿ

ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ.

ತ್ರಕರ್ುದ್ಕ. ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ. ಯೋಜನಯ ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ವ್ಾಷಿವಕ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ನಡೆಸಕರ್ುದ್ಕ. ರಾಷಿರೋಯ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯ ತಾಲ ಕಕವ್ಾರಕ ಗಕರಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ,ತಾಲ ಕಕವ್ಾರಕ ಪರಗತಿ ರ್ರದಿ
ಪಡೆದ್ಕ ಕೆ ರಡಿಕರಿಸಿ ಜಿಲಾಿ ಪರಗತಿ ರ್ರದಿ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಚ್ಕಕೆು ಗಕರಕತಿನ ಪರಶುಗೆ ಉತ್ಿರಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕೆಲಸಕಾಯವಗಳನಕು ಅಚ್ಕುಕಟ್ಾಿಗಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಡತ್ಗಳನಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ೋ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಹಾಗ ಕರಮಕಾುಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ತಾ.ಸ:

ತ್ಮಮ ವ್ಾಾಪ್ತಿಗೆ ಸ್ತೋರಿದ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳ ಕಡತಾ / ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗ

ಮೌಲಾ ಮಾಪನ

ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಕಾಯವಗಳನಕು ಅಚ್ಕುಕಟ್ಾಿಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕಡತ್ಗಳನಕು ವಿಳಂಬ
ಮಾಡರ್ೋ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಹಾಗ

ಕರಮಕಾುಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ತ್ಮಮ ವ್ಾಾಪ್ತಿಗೆ ಸ್ತೋರಿದ್ ಇಲಾಖೆಯ

ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳ ವ್ಾಷಿವಕ ಕಿರಯಾ ಯೋಜನ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದ್ಕ.,

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ:

ತ್ಮಮ ವ್ಾಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವ್ಾವಹಕರಕ/ ಪರ.ದ್.ಸ.ರರ್ರಕ ಮಂಡಿಸಿದ್ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಆ
ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ರಿೋತಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೋಕಕ ಎನಕುರ್ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನಕು ನಮ ದಿಸಿ ಮಕಂದಿನ
ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ವಿಷಯ

ತಾರ್ು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ್ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳಕ, ಸರಕಾರಿ ಆರ್ೋಶಗಳಕ, ಸಕತ ಿೋಲೆಗಳಕ ಇತಾಾದಿ

ನಿವ್ಾವಹಕರಕ/

ಸ ಚ್ನಗಳನಕು ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತ್ಗಳನಕು, ಬಿಲಕಿಗಳನಕು, ಆರ್ೋಶಗಳನಕು, ನಗಧಕ

ಪರ.ದ್.ಸ.:

ರ್ಹಿಯನಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ೋ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಬರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ: ಬರಳಚ್ಕು ಸಲಕವ್ಾಗಿ ನಿಡಿರಕರ್ ಎಲಾಿ ಪತ್ರಗಳನಕು ಸಕಪಟವ್ಾಗಿ ಬರಳಚ್ಕು ಮಾಡಿ ತ್ವರಿತ್ವ್ಾಗಿ
ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

4 ಬ (Iಗಿ) ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ್ ವಿದಾನಗಳಕ, ಕಟಕಿಪ್ಾಡಕಗಳಕ.
ತ ೋ.ಉ.ನಿ.:

ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಿಗೆ ರ್ಹಿಸಿದ್ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ, ವಿಸಿರಣೆ ಹಾಗ

ಆಡಳಿತ್ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳಿಂದ್ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಮತ್ಕಿ ಶ್ೋಘರವ್ಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಕ ಕರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಿ ಉಸಕಿವ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಕೆ.ಕ.ಸ.:

ಕಛೋರಿ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ್ ಬರಕರ್ ಕಡತ್/ ರ್ಹಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ರರ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ,
ತ್ಕತ್ಕವ ವಿಷಯಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ರರ್ರೆ ಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿವಸಿ ಮಕಂದಿನ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ
ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ರರ್ರ ಅನಕಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಯ ರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸ.ತ ೋ.ನಿ.

ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸು ರ್ಾರ್ಸಾಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳನಕು

ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ.

ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.

ತಾ.ಸ:

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಒಂದ್ಕ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ನಿಯಮಾನಕಸಾರವ್ಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳನಕು ಮತ್ಕಿ
ರ್ರದಿಗಳನಕು ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕೆೋ.ಕ.ಸ./ ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ರರ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ:

ಕಛೋರಿ ವಿಷಯ ನಿವ್ಾವಹಕರಕಗಳಕ ಮಂಡಿಸಕರ್ ಕಡತ್ಗಳನಕು ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕೆ.ಕ.ಸ./ ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ರರ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಪರ.ದ್.ಸ.:

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ್ ವಿಷಯಗಳನಕು ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಕಾರ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯ
ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್/ ಬಿಲಕಿ/ ನಗಧಕ ರ್ಹಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ದಿವ.ದ್.ಸ.(ಖಾಲ್ಲ

ಆರ್ಕ ಜಾರ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಆದಾಯ ಖಚಿವನ ತ್ಖೆಿ, ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲಕಿಗಳ ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ

ಹಕರ್ೆ)

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಬರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ: ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಬರಳಚ್ಕು ಕಾಯವಗಳನಕು ರ್ ೋಷರಹಿತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಬರಳಚ್ಕು ಮಾಡಿದ್ ಪರತಿಗಳನಕು
(ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ)

ಲೆಕು ಇಡಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಗಣಕಯಂತ್ರದ್ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ವ್ಾಹನ ಚಾಲಕರಕ

ರ್ಹಿಸಲಾದ್ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಗಳನಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ೋ ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸ್ತೋರ್ಕರಕ:

ರ್ಹಿಸಲಾದ್ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಗಳನಕು ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ೋ ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

4 ಬ (V) ನೌಕರರಕ ಅರ್ರರ್ರ ಕತ್ವರ್ಾಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ್/ ಉಪಯೋಗಿಸಕರ್/ ನಿಯಂತ್ರಣದ್ಲ್ಲಿಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕರ್
ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸ ಚ್ನಗಳಕ/ ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳಕ/ ದಾಖಲೆಗಳಕ ಮತ್ಕಿ ನಿಬಂದ್ನಗಳಕ.
1.

ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಕ

2.

ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ನಿಯಮಾರ್ಳಿ)

3.

ಕನಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತ

4.

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ

5.

ರ್ೃಂದ್ ಮತ್ಕಿ ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ

6.

ಆಯರ್ಾಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ

7.

ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ

8.

ಸಾದಿಲಾವರಕ ವೆಚ್ುದ್ ಕೆೈಪ್ತಡಿ

9.

ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವ್ಾ ನಡತ ನಿಯಮ

10.

ಕನಾವಟಕ ಪ್ಾರದ್ಶವಕತ ಅಧಿನಿಯಮರ್ರವ-1

11.

ಕನಾವಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮರ್ವ-13

12.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005

13.

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

14.

ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

15.

ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

16.

ರಾಜಾ ರ್ಲಯ ಹಾಗ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

17.

ರಾಷಿರೋಯ ಗಾರಮಿೋಣ ಉರ್ ಾೋಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ

18.

ಇಲಾಖೆ ಮತ್ಕಿ ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ್ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಾರ್ಸ್ವ ಮತ್ಕಿ ವಿಶೋಷ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಾರ್ಸ್ವ

19.

ಸರಕಾರದ್ ಅಧಿಸ ಚ್ನಗಳಕ (ಸಕತ ಿೋಲೆಗಳಕ)

20.

ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ಹೆ ರಡಿಸಲಾದ್ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತ್ಕಿ ಸಕತ ಿೋಲೆಗಳಕ

4 ಬ (VI) ಕಡತ್ ಶ್ೋಷಿವಕೆ
ಕಡತ್ದ್ ಶಾಖೆ

ಅ.ಸಂ.
1.

ಸಿಬಬಂಧಿ

2.

ಲೆಕು ಶಾಖೆ

3.

ಲೆಕು ತ್ಪ್ಾಸಣೆ

4.

ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಉಲೆಿೋಖ
EST

ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂಧಿ ಮತ್ಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ಸಕಿ, ನಡತ

Accounts

ಮತ್ಕಿ ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ
ಲೆಕು ಪತ್ರ ಹಾಗ ಲೆಕು ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶ್ೋಲನ ನಗದ್ಕ ರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇತಾಾದಿ

Audit

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ

TA

ಮಹಾಲೆೋಖ ಪ್ಾಲಕರ, ನಿರ್ೋವಶನಾಲಯ ಹಾಗ

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್

ಕಛೋರಿಗಳ ಲೆಕು ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಪರಿಶ್ೋಲನ ಹಾಗ
ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅನಕಸರಣಾ ಉತ್ಿರ

ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗದ್ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಶೋಷ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ
ತಾಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

•

ಸಾಮಾನಾ ಸಿವೋಕೃತಿ.

•

ನಮ ನ ಗಿIII ರವ್ಾನ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ನಮ ನ-ಎ ಮಕದಾೆಮ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸಾಿಂಪ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ನಮ ನ-6 (ನಿಯಮ 38)ನಗದ್ಕ ಪುಸಿಕ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಕ.ಅ.ಸ.ಪರ ಪತ್ರ 1 (ಅನಕಚೆಛೋದ್-6ಹಣ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ್ ಬಗೆೆ ಸಿವೋಕೃತಿ ಪತ್ರ)

•

ಕ.ಖ.ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲಕಿ ಹಾಜರಕಪಡಿಸಕರ್ ಚಿೋಟ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಕ.ಆ.ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪರಿರ್ತ್ವನಯ ಸಲಕವ್ಾಗಿ ಬಿಲ್ಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ನಮ ನ ಸಂಖೆಾ-24ಎ ವೆೋತ್ನ ಬಟವ್ಾಡೆ ಪುಸಿಕ (ನಮ ನ ಸಂಖೆಾ 24ಎ)

•

ಆಕಸಿಮಕ ರಜಾ ರ್ಹಿ.

•

ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿ ರ್ಗವದ್ರ್ರ ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳಕುರ್ ರಿಜಿಸಿರ್ ಹಬಬದ್ ಮಕಂಗಡ 2)

•

ಸಾ.ಭ್.ನಿ,ಕೆ.ಜಿ.ಆಯ್.ಡಿ, ಎಲ್.ಆಯ್.ಸಿ, ರ್ೃತಿಿ ತರಿಗೆ, ಜಿ.ಆಯ್.

•

ಲೆೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ವಿತ್ರಣಾ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ದಿನರ್ಹಿ ದಾಸಾಿನಕ ಪುಸಿಕ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ತ ೋ.ಉ.ನಿ (ಜಿಪಂ) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಕಛೋರಿಯ ಮಂಜ ರಾತಿ ಆರ್ೋಶ ಪುಸಿP.À

•

ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸಾಧಿಲಾವರಕ ಪುಸಿP.À

•

ತಾಲ ಕಕ ಮಟಿದ್ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕರ್ ರ್ಹಿ.

•

ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಿಗಳನಕು ಮೋಲಕಸಹಿ ಮಾಡಕರ್ ರ್ಹಿ.

•

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರವ್ಾರದಿಂದ್ ಬಂದ್ ಅನಕದಾನರ್ನಕು ತಾಲ ಕಾವ್ಾರಕ ಬಿಡಕಗಡೆ ಮಾಡಕರ್ ರ್ಹಿ.

•

ತಾಲ ಕಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಯ ಮಲ್ ಸಹಿ ರ್ಹಿ.

•

ನಮ ನ 24 ನಿಯಮ-58 ಪರಯಾಣ ಭ್ತಾ ರಿಜಿಸಿರ್ (ನಮ ನ-24 (ನಿಯಮ-58).

•

ಕ.ಅ.ಸಂ/74 ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರಕರ್ ನಮ ನ ಸಕಾವರದ್ ಮ್ೋಟ್ಾರಕವ್ಾಹನದ್ ಲಾಗ್ ಪುಸಿP.À

•

ಮಾಹೆವ್ಾರಕ ಖಚಿವನ ತ್ಃಖೆಿಯ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಪಟಿ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಸಾಮಾನಾ ಭ್ವಿಷಾ ನಿಧಿಯ ಮಕಂಗಡ ಡ್ಾರ ಮಾಡಕರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ವಿದ್ಾತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ುದ್ ರ್ಹಿ.

•

ವಿಷಯ ರ್ಹಿ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಿ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ನಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ.

•

ಸಾದಿಲಾವರಕ ಬಿಲಕಿಗಳ ವಿರ್g.À

•

ರ್ಜರಾಕು ಯಂತ್ರದ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಕಂಪ್ಾಟರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ನಮ ನ34-ಎ ಪ್ತೋಠ ೋಪಕರಣ ರ್ಹಿ.

•

ಬಿ-7 ನಗದ್ಕ ರಶ್ೋದಿ.

•

ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿಯರ ಕಾಯವನಿವ್ಾವಹಣ ರ್ರದಿ ಪೈಲ್.

•

ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸ್ತೋವ್ಾ ಪುಸಿಕ ರಿಜಿಸಿರಗಳಕ.

•

7-ಎ ದ್ ರವ್ಾಣಿ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಶಕದ್ೆ ಪರತಿ ರ್ಹಿ.

•

ಭಾರತ್ ಸಕಾವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ನಿಯಮ-2005.

•

ಸಕಾವರ ಸಕತ ಿೋಲೆಗಳ ಪೈಲ್.

•

ಲೆಕು ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಪೈಲ್.

•

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಗದ್ಕ ಪುಸಿಕ ರ್ಹಿ.

•

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಿಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಗಳನಕು ವಿರ್ರಿಸಕರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ನಗದ್ಕ ಪುಸಿಕ ರ್ಹಿ.

•

ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಿಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಗಳನಕು ವಿರ್ರಿಸಕರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ನಗದ್ಕ ಪುಸಿಕ ರ್ಹಿ.

•

ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಕಿಗಳ ರಿಜಿಸಿರ್.

•

ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಚೆಕ್ ಗಳನಕು ವಿರ್ರಿಸಕರ್ ರಿಜಿಸಿರ್.

4 ಬ (VII) ಪ್ಾಲಸಿಗಳನಕು ಮಾಡಕವ್ಾಗ ಅಥವ್ಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕರ್ ಸಂದ್ಭ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ ಏಪ್ಾವಡಕಗಳನಕು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದ್ಸಾರಕಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಕಂತಾದ್ ವಿರ್ರಗಳಕ.
ಇಲಾಖೆ ಮಾಗವಸ ಚಿ/ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಕಾಯವಕರಮಗಳಕ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಗಳ
ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲಕ ಕರಮ ತಗೆದ್ಕಕೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕಂದ್ಕಕೆ ರತಗಳನಕು ಕಾನ ನಿನ ಚೌಕಟಿನ ಳಗೆ ನಿಧವರಿಸಿ ಕರಮ
ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ.
4 ಬ (VIII) ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ರಚಿಸಲಪಡಕರ್ ಅಥವ್ಾ ಸಲಹೆಗಳನಕು ಪಡೆಯಕರ್ ಸಲಕವ್ಾಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವ್ಾ ಅದ್ಕಿುಂತ್
ಹೆಚಾುಗಿರಕರ್ಸದ್ಸಾರ ಸಮಿತಿ ಅಥವ್ಾ ಇತ್ರ ಪಟಿ ಹಾಗ

ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟ ಮತ್ಕಿ ಸಮಿತಿಗಳಕ ನಡೆಸಕರ್ ಸ್ತೋವೆ ಮತ್ಕಿ ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ಆಕ್ಷೋಪ್ತಸಬಹಕರ್ೋ? ಅಥವ್ಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕಿ ಅರ್ಕಾಶವಿರ್ಯ್ದೋ?
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ಕಿ ಜಿಲಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಯ ಮ ಲಕ ಜಿಲೆಿಗೆ
ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್

ಯೋಜನಗಳನಕು

ತಗೆದ್ಕಕೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ.

ಸಿದಿಿಪಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಕಾಯವಕರಮಗಳ

ಅನಕಷ್ಾಿನಕೆು

ಬೋಕಾದ್

ಅರ್ಶಾಕ

ನಿಣವಯಗಳನಕು

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ಕಿ ಜಿಲಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಗಳ

ಸದ್ಸಾರಕಗಳಕ ಮತ್ಕಿ ಅರ್ುಗಳ ವ್ಾಾಪ್ತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರಕತ್ಿರ್.

ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿ
1

ಮಕಖಾ ಕಾಯವನಿರವ್ಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್

ಅಧಾಕ್ಷರಕ

2

ಜಂಟ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ಕಿ ವ್ಾಣಿಜಾ ಇಲಾಖೆ

ಸದ್ಸಾರಕ

3

ಉಪ ನಿಬಂಧಕರಕ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ

ಸದ್ಸಾರಕ

4

ಜಿಲಾಿ ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸದ್ಸಾರಕ

5

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ

ಸದ್ಸಾ
ಕಾಯವದ್ಶ್ವ

ಈ ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿಯಕ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಯವಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಬೋಕಾಗಕತ್ಿರ್.
 ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಣೆ
 ಕಿರೋಯಾಯೋಜನ ತ್ಯಾರಿಕೆ
 ಕಾಯವಕರಮಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ರ್ಾರ್ಸ್ತಾ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.
 ಜಿಲೆಿಗೆ ಬಿಡಕಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ ಅನಕದಾನ ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ
 ಜಿಲಾಿ ಮಟಿದ್ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ತಾಗಳ ಮಧಾ ಸಮನವಯ ಏಪವಡಿಸಕರ್ದ್ಕ.
ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿ ಸದ್ಸಾ ಕಾಯವದ್ಶ್ವಗಳಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರ ೊ

ಪ್ತಪಗೆಯ ಮೋರೆಗೆ ಸಭೆಗಳನಕು ಕರೆಯತ್ಕುದ್ಕೆ, ಈ ಸಭೆಗಳ ಬಗೆೆ

ಸಂಪ್ಣವ ದಾಖಲೆಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸತ್ಕುದ್ಕೆ. ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರತಿ ಸಭೆಗಳ ನಡಕರ್ಳಿಗಳನಕು ದಾಖಲ್ಲಸಿ ಸಧಾಕ್ಷರ ಅನಕಮ್ೋದ್ನ
ಪಡೆದ್ಕ ಸಮಿತಿಯ ಎಲಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತ್ಲಕಪ್ತಸಕರ್ುದ್ರ ರ್ಜ ತಗೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಶಕರಿಗೆ ಪರತಿಯನಕು ಒಂದ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಜಿಲಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿ:
ಜಿಲೆಿಯ ಮೋಲಕಸಕಿವ್ಾರಿ ಅಪರ ಮತ್ಕಿ ಜಂಟ ನಿರ್ೋವಶಕರಕಗಳಕ ಆಯಾ ಜಿಲಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿರಕತಾಿರೆ.
ಅರ್ರ ಅನಕಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಜಿಲಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧಿವೆೋಶನಗಳ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿರಕತಾಿರೆ.
ಜಿಲಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಯ ರಚ್ನ:
1) ಜಿಲೆಿಯ ಮೋಲಕಸಕಿವ್ಾರಿ ಅಪರ ಮತ್ಕಿ ಜಂಟ ನಿರ್ೋವಶಕರಕಗಳಕ2) ಜಿಲಾಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ-

ಅಧಾಕ್ಷರಕ
ಸದ್ಸಾ ಕಾಯವದ್ಶ್ವಗಳಕ

3) ಜಿಲಾಿ ಜಂಟ ಕೃಷಿ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ/ ಅರ್ರ ಪರತಿನಿಧಿ-

ಸದ್ಸಾರಕ

4) ಜಿಲೆಿಯ ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಕ (ಇಬಬರಕ)-

ಸದ್ಸಾರಕ

5) ಜಿಲೆಿಯ ಲ್ಲೋಡ್ ಬಾಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ-

ಸದ್ಸಾರಕ

6) ಜಿಲಾಿ ಪರಗತಿಪರ ರೆೈತ್-

ಸದ್ಸಾರಕ

7) ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೃಷಿ ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರಕ-

ಸದ್ಸಾರಕ

8) ವಿಶೋಷ ಆವ್ಾಿನಿತ್ರಕ-

ಸದ್ಸಾರಕ

ಈ ಮೋಲುಂಡ ಸಮಿತಿಯನಕು ಆಯಾ ಜಿಲಾಿ ಮೋಲಕಸಕಿವ್ಾರಿ ಜಿಲಾಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟ/ ಅಪರ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ರಚಿಸಿ ಮಿಷನ್
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಅನಕಮ್ೋದ್ನ ಪಡೆಯಕರ್ುದ್ಕ.
ಜಿಲಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರಕತ್ಿರ್.
1) ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಯವಕರಮಗಳ ಜಿಲಾಿ ಕಿರೋಯಾಯೋಜನಯನಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಅನಕಮ್ೋದ್ನ ಪಡೆದ್ಕ
ಅನಕದಾನ ರ್ ರಕಿಸಿಕೆ ಳಕುರ್ುದ್ಕ.
2) ಜಿಲಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಯಕ ಜಿಲೆಿಗೆ ಅಗತ್ಾವೆನಿಸಿದ್ ಪರಿಕರಗಳಾದ್ ಬಿೋಜಗಳಕ, ಸಸಿಗಳಕ, ಗೆ ಬಬರಗಳಕ ಇತಾಾದಿಗಳ
ಗಕಣಮಟಿರ್ನಕು ಪರಿಶ್ೋಲನ ಮಾಡಕರ್ ಜವ್ಾಬಾೆರಿಯನಕು ಹೆ ಮದಿರಕತಾಿರೆ. ಈ ಬಗೆೆ. ತಾಂತಿರಕ ಸಮಿತಿಯಕ ಆಯಾ
ಯೋಜನ ಉಸಕಿವ್ಾರಿ ಅಪರ/ ಜಂಟ ನಿರ್ೋವಶಕರಿಂದ್

ಅಭಿಪ್ಾರಯರ್ನಕು ಪಡೆದ್ಕ ಮಾಗವದ್ಶವನದ್ಂತ ಕಾಯವಕರಮರ್ನಕು

ಅನಕಷಾನಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕ.


ಈ

ಸಮಿತಿಯಕ

ಫಲಾನಕಭ್ವಿ

ಆಧಾರಿತ್

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ

ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ

ಕೆೈಗೆ ಳಕುರ್

ಕಾಯವಚ್ಟಕರ್ಟಕೆಗಳ ಸಮಗರ ಪರಿಶ್ಲನ ನಡೆಸಕರ್ುದ್ಕ.


ಜಿಲೆಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗ

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರ್ಜಕ್ಿ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕರ್ ಯೋಜನಗಳ

ಮ ಲಭ್ ತ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ ಈ ಸಮಿತಿಯದಾೆಗಿರಕತ್ಿರ್.
ರಾಷಿರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿಯ ಮ ಲಕ ಜಿಲೆಿಗೆ ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ಕಾಯವಕರಮಗಳನಕು ರ ಪ್ತಸಿ
ಯೋಜನಯನಕು ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿಯಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದ್ಸಾರಕ ಇರಕತಾಿರೆ.

ಮಕಖಾ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ –

ಅಧಾಕ್ಷರಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ -

ಸದ್ಸಾ ಕಾಯವದ್ಶ್ವ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ಕಿ ವ್ಾಣಿಜಾ ಇಲಾಖೆ -

ಸದ್ಸಾರಕ

ಸಾಳಿೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದ್ರದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ -

ಸದ್ಸಾರಕ

ಸಂಬಂಧ ಪಟಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪರತಿನಿಧಿಗಳಕ -

ಸದ್ಸಾರಕ

ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ್ ಪರತಿನಿಧಿ -

ಸದ್ಸಾರಕ

ಮಾರಕಕಟ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಪರತಿನಿಧಿ -

ಸದ್ಸಾರಕ

ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘದ್ ಪರತಿನಿಧಿ -

ಸದ್ಸಾರಕ

ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿಯ ಮ ಲಕ ಜಿಲೆಿಗೆ ಅರ್ಶಾವಿರಕರ್ ಕಾಯವಕರಮಗಳನಕು ರ ಪ್ತಸಿ ಯೋಜನಯನಕು
ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿಯಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸದ್ಸಾರಕ ಇರಕತಾಿರೆ.
ಮಕಖಾ ಕಾಯವನಿವ್ಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಹಾಗ ಅಧಾಕ್ಷರಕ ಜಿಲಾಿ ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಸಮಿತಿ
ಜಿಲಾಿ ಲ್ಲೋಡ್ ಬಾಾಂಕ ಮಾಾನಜರ್, ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಾಂಕ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ - ಸದ್ಸಾರಕ
ತ್ಜ್ಞರಕ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದ್ರ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ - ಸದ್ಸಾರಕ
ಜಿಲಾಿ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ ಅಧಾಕ್ಷರಕ - ಸದ್ಸಾರಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಹಾಗ

ಸದ್ಸಾ ಕಾಯವದ್ಶ್ವಗಳಕ,

ಕನಾವಟಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಏಜನಿು
ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ ಮತ್ಕಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಿನಕಾುಗಿ
ಕನಾವಟಕ ರಾಜಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಏಜನಿು ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ಕೆ, ಏಜನಿುಯ ಜಿಲಾಿ ಮಟಿದ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಾರಕ ಈ
ಕೆಳಕಂಡಂತಿರಕತಾಿರೆ.
1) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ –

ಅಧಾಕ್ಷರಕ

2) ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ರಾರ್) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ -

ಸದ್ಸಾ ಕಾಯವದ್ಶ್ವಗಳಕ

3) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ -

ಸದ್ಸಾರಕ

ಈ ಎಲಾಿ ಸಮಿತಿಗಳ ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ವಿಕ್ಷಿೋಸಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕಿ ಅರ್ಕಾಶ ಇರಕತ್ಿರ್.

4 ಬ (IX) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪ0) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕತಿಿರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ
ದ್ ರವ್ಾಣಿ ವಿರ್ರಗಳ ಪಟಿ.
ಹಕರ್ೆ

ಅ.ಸಂ.

ಹೆಸರಕ

ದ್ ರವ್ಾಣಿ ಸಂಖೆಾ

1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಹಕಾಟ

235515

2.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಪ್ತ. ಪ್ಾಟೋಲ

235515

3.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಶ್ರೋ ಸಚಿನ್ ಉಟಗಿ

235515

(ರಾತ ೋಮಿ)
4.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ಶ್ರೋ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಮಿೋಶ್

235515

5.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ಶ್ರೋ ನಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಚೌಧರಿ

235515

6.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-3

ಶ್ರೋ ಮಂಜಕನಾಥ ರ್ ಡಾಪತಾಿರ

235515

7.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-4

ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬೋನಾಳ

235515

8.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಎನ್. ಕಳಸಗೆ ಂಡ

235515

9.

ಪರಥಮ ದ್ರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಚ್ನಾಳ

235515

10.

ದ್ವತಿೋಯ ದ್ರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

235515

11.

ಬರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

235515

12.

ವ್ಾಹನ ಚಾಲಕರಕ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

235515

13.

ಸ್ತೋರ್ಕ

ಶ್ರೋ ವ್ಾಚ್ಪಪ ಲಮಾಣಿ

235515

4 ಬ (X) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪಂ) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕತಿಿರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ಡಿಸ್ತಂಬರ್-2017ರ ವೆೋತ್ನದ್ ವಿರ್ರ.
ಹಕರ್ೆ

ಅ.ಸಂ.

ಹೆಸರಕ

ವೆೋತ್ನ

1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಹಕಾಟ

62178

2.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಪ್ತ. ಪ್ಾಟೋಲ

45335

3.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ರಾತ ೋಮಿ)

ಶ್ರೋ ಸಚಿನ್ ಉಟಗಿ

36329

4.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-1

ಶ್ರೋ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಮಿೋಶ್

36329

5.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-2

ಶ್ರೋ ನಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಚೌಧರಿ

40365

6.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-3

ಶ್ರೋ ಮಂಜಕನಾಥ ರ್ ಡಾಪತಾಿರ

39278

7.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-4

ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬೋನಾಳ

42539

8.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಎನ್. ಕಳಸಗೆ ಂಡ

40565

9.

ಪರಥಮ ದ್ರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಚ್ನಾಳ

22689

10.

ದ್ವತಿೋಯ ದ್ರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

-

11.

ಬರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

-

12.

ವ್ಾಹನ ಚಾಲಕರಕ

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

-

13.

ಸ್ತೋರ್ಕ

ಶ್ರೋ ವ್ಾಚ್ಪಪ ಲಮಾಣಿ

4ಬ (XI) ಆಯರ್ಾಯ ವಿತ್ರಣೆ 2017-18

29199

ಯೋಜನಯ ಹೆಸರಕ

ಕರ.ಸಂ

ಆರ್ಥವಕ

ಭೌತಿಕ

ಗಕರಿ

ಸಾಧನ

ಗಕರಿ

ಸಾಧನ

488.01

181.56

489.91

244.13

2.55

0.00

10.00

0.00

1312.20

585.37

2279.62

1125.63

21.36

21.36

137.00

137.00

I

ಕೆೋಂದ್ರ ರ್ಲಯ ಯೋಜನಗಳಕ

1

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನ

2

ರಾಷಿರೋಯ ಆಯಕಷ್ ಮಿಷನ್

3

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನ

4

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ

a

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ

b

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ

0.00

0.00

0.00

0.00

c

ವಿಳಾರ್ಲೆ ಪುನಃಶುೋತ್ನ

0.00

0.00

0.00

0.00

d

ರೆೈತ್ ಉತಾಪದ್ಕರ ಸಂಸ್ತಾ

0.00

0.00

0.00

0.00

e

2014-15 ನೋ ಸಾಲ್ಲನ ರೆೈತ್ ಉತಾಪದ್ಕರ ಸಂಸ್ತಾಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

0.00

0.00

0.00

ಒಟಕಿ
ಒಟ್ಾಿರೆ
II
1

21.36

21.36

137.00

137.00

1824.12

788.29

2916.53

1506.76

6.25

3.54

262.50

153.07

ರಾಜಾ ರ್ಲಯ ಯೋಜನಗಳಕ
ಎಸ್-15 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ಕಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನ

2

ಇಲಾಖಾ ಪರಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ

5.05

0.57

72.00

51.00

3

ಮಧಕರ್ನ ಮತ್ಕಿ ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ

1.39

0.72

91.00

40.00

4

ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶವ ವಿದಾಾಲಯ

1200.00

950.00

2.00

2.00

5

S-01 ನಿರ್ೋವಶನ ಮತ್ಕಿ ಆಡಳಿತ್

9.00

4.50

6.00

3.00

6

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದಾಾನರ್ನಗಳಕ ಮತ್ಕಿ ತ ೋಟಗಳಕ

1.00

0.50

2.00

1.00

54.53

35.81

177.90

146.00

419.60

119.60

5951.00

0.00

13.37

9.14

610.40

606.40

280.00

187.12

4337.46

268.80

ಅನಕಸ ಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನ ಮತ್ಕಿ ಬಕಡಕಟಕಿ
7

ಉಪಯೋಜನ ಕಾಯರ್ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗರ್ ಇರಕರ್ ಮ್ತ್ಿ
ಯೋಜನ

8

ಕೃಷಿಭಾಗಾ ಯೋಜನ

9

ಕೃಷಿಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕಿ ಸಸಾವ್ಾಟಕೆ

10

ಎಸ್-10 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೋಜನ

A

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೋಜನ

A1

ಗೆೋರಕ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೋಜನ

29.01

3.55

107.00

12.00

B

ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ಕಿ ತಾರಸಿ ತ ೋಟಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ

10.65

7.65

9.00

6.00

C

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸಿರಣೆ

8.20

6.00

7.00

3.00

D

ಹವ್ಾಮಾನ ಮ ನಕುಚ್ನಾ ಘಟಕಗಳ ಸಾಾಪನ

0.40

0.00

1.00

0.00

E

ರೆೈತ್ ಉತಾಪದ್ಕರ ಸಂಸ್ತಾ

86.79

0.00

3.00

0.00

F

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಸರ್ವತ ೋಮಕಖ
ಅಭಿರ್ೃದಿ

41.86

28.48

25.30

16.30

G

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಾಂಕರ್

21.90

5.00

39.00

10.00

H

CHD ಅಡಿ NHM Maching grant

85.88

8.21

32.00

6.20

I

ಮ್ೋಬೈಲ್ ಮ ಲಕ ಸಂರ್ೋಶ ರವ್ಾನ

0.54

0.00

8.00

0.00

ಒಟಕಿ (CHD)

565.24

246.01

4568.76

322.30

ಒಟ್ಾಿರೆ

2275.43

1370.39 11743.56

1324.77

III

ಜಿಲಾಿ ರ್ಲಯ ಯೋಜನಗಳಕ

1

ಸಾಮಥರಾರ್ುಳು ರಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಣೆು ತಾಳೆ ರ್ಾರ್ಸಾಯ

2

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನ

5.00

3.36

111.00

30.00

80.00

79.00

177.78

177.00

3

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳಕ

7.00

7.00

4.00

4.00

4

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

1.01

0.75

3.00

2.00

5

ತಂಗಕ ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ಕಿ ನಸವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

4.00

0.00 26776.00

0.00

6

ಪರಚಾರ ಮತ್ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಾ

1.62

1.52

4339.00

4335.00

7

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ

7.26

7.26

142.00

142.00

8

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತಿ

1.11

0.36

0.00

0.00

ಒಟಕಿ

107.00

99.25 31552.78

4690.00

ಒಟ್ಾಿರೆ

4206.55

2257.93 46212.87

7521.53

4 ಬ(XII) ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಕರ್ ಯೋಜನಗಳಕ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನಕಭ್ವಿಗಳ ವಿರ್ರ ಮತ್ಕಿ ಮಂಜ ರಾದ್ ಹಣ.
1) ಫಲಾನಕಭ್ವಿಗಳ ಪಟಿ ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆ ಳುಲಕ ಸಿದ್ೆಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲಾಗಕತಿಿರ್.
2) ಇದ್ನಕು ತಾಲ ಕಕ ಮಟಿದ್ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಕತಿಿರ್.
4 ಬ (XIII) ಇಲಾಖೆಯಂದ್ ಅಥರೆೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ್ ಅಥವ್ಾ ಪರವ್ಾನಿಗೆ ನಿೋಡಲಾದ್ ಮತ್ಕಿ ಕಡಿಮ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ಲತ್ಕಿಗಳನಕು
ಪಡೆಯಲಾದ್ ರೆಸಿಪ್ತಯ್ದಂಟ್ುಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ.
1) ಇದ್ನಕು ತಾಲ ಕಕ ಮಟಿದ್ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಕತಿಿರ್.
4 ಬ (XIV) ಕಕಗಿೆಸಲಾದ್ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿರಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿರ್ರ ರ್ ರಕಕರ್0ತ ಅಥವ್ಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ.
1) 2017-18 ನೋ ಸಾಲ್ಲನ ಡಿಸ್ತಂಬರ್ ಮಾಹೆಯ ಪರಗತಿ ರ್ರದಿ
4 ಬ (XV) ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಾವಿರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶ ವಿಚಾರಗಳಕ ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವ್ಾ ಓದ್ಕರ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕು
ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆದಿದಾೆರೆ?
ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗರಥಾಲಯ ಮತ್ಕಿ ಓದ್ಕರ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಾ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆ ಳುಲಾಗಿರ್.

4 ಬ (XVI) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಕ, ಪದ್ನಾಮ ಮತ್ಕಿ ಇತ್ರೆೋ ವಿರ್ರಗಳಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಪ್ತ.ಪ್ಾಟೋಲ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಕೆೋ.ಕ.ಸ)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿ
ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ
ದ್ ರವ್ಾಣಿ ಸಂಖೆಾ: 235515
ಮೋಲಮನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ
ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಹಕಾಟ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ.
ದ್ ರವ್ಾಣಿ ಸಂಖೆಾ: 235515

4 ಬ (XVII) ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಇತ್ರೆೋ ವಿಷಯಗಳಕ
ಯಾರ್ುದ್ಕ ಇಲಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿಪಂ) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ.

4(1) ಬಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಕಛೋರಿ ಸಿಬಬಂದಿ ವಿರ್ರಗಳಕ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ

ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ
ಪರಥಮ ದ್ರ್ಜವ

ದಿವತಿೋಯ ದ್ರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಬರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ

ವ್ಾಹನ ಚಾಲಕರಕ

ಸಹಾಯಕರಕ

(ಖಾಲ್ಲಹಕರ್ೆ)

(ಖಾಲ್ಲಹಕರ್ೆ)

(ಖಾಲ್ಲಹಕರ್ೆ)

ಸಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ-1

ಜವ್ಾನ

ಸಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ-2

ಕೆೋಂದ್ರ ಕಛೋರಿ
ಸಹಾಯಕರಕ

ಸಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ-3

ಸತ ೋನಿ (NHM)

ಸಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ-4

