ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 4(1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ 2016-17 ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತ್ರ,ಬೆಳ್ಾಾರ, ಚಿಕುನಾಯಕನಹಳ್ಳಾ
ತಾಲ್ೊಿಕಕ
ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ:ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತ್ರರ್ು ತ್ಕಮಕೊರಕ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಚಿಕುನಾಯಕನಹಳ್ಳಾ
ತಾಲ್ೊಿಕಕ, ಹಕಳ್ಳಯಾರಕ ಹೊೀಬಳ್ಳ,ಹೊಯಸಳಕಟ್ಟೆ ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಾಯಪ್ತಿಗೆ ಸೀರಿರಕತ್ಿದೆ.
ಈ

ಕ್ಷೀತ್ರರ್ು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಹದ್ಾಾರಿ-207

ರಲ್ಲಿ

ಹಕಳ್ಳಯಾರಿನಿಂದ

ಶ್ರಾ

ರಸಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾಾಪ್ತತ್ವ್ಾಗಿದೆ.ಈ ಕ್ಷೀತ್ರರ್ು ಪ್ಾರರಂಭವ್ಾಗಕರ್ುದಕ್ುಂತ್ ಮೊದಲ್ಕ ಈ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಚಿನನದ
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನಕನ ನೆಡಸಲಾಗಕತಿಿತ್ಕಿ. ಕಾಲಾನಕಕರಮದಲ್ಲಿ ಚಿನನದಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಕ ನಿಂತ್ ನಂತ್ರ,
ಆಗಿನ

ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ

ಇಲಾಖೆಯ

ಪ್ತತಾಮಹರಕ

ಹಾಗೊ

ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ

ನಿದೆೀವಶಕರಾದ

ಡಾ||ಎಂ.ಹಚ್.ಮರಿಗೌಡರರ್ರಕ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಹತಿಿರ ಬೆೊೀರನಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯ ಇರಕರ್ುದನಕನ ಗಮನಿಸಿ
ನಿೀರಿನ ಸೌಕಯವವರಕರ್ುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ತಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನಕನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ೂಣವ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ೀಣವ ತಂಗಕ ಸಸಿಗಳ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ ಮಾಡಲ್ಕ ಈ ಕ್ಷೀತ್ರರ್ನಕನ ಸಾಾಪ್ತಸಿದರಕ.
ಈ ಕ್ಷೀತ್ರರ್ನಕನ ದ್ದನಾಂಕ:-16-08-1971ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ದನ ರಾಜಯಪ್ಾಲ್ರಾಗಿದಾ ದ್ದ|| ಶ್ರೀ
ಧಮವವೀರ ರರ್ರಕ ತ್ಮಮ ಅಮೃತ್ ಹಸಿದ್ದಂದ ಪ್ಾರರಂಭ ಮಾಡಿರಕರ್ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಷೀತ್ರಕೆು ಶ್ರೀ
ಧಮವವೀರ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತ್ರ ಎಂದಕ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ವರ್ರಗಳಕ

1

ಪ್ಾರರಂಭವ್ಾದ ರ್ರ್ವ

2

ಮಂಜೊರಾತಿ ಆದೆೀಶ

3

ಸವೆೀವನಂಬರ್ ವ್ಾರಕ ವಸಿಿೀಣವ

ಮಾಹಿತಿ
16-8-1971

PÀæ.¸ÀA.
1
2
3
4
5

LND (T)SR 112/87-88 Dated 20-05-1993
¸ÀªÉð£ÀA.
«¹ÛÃtð (J.UÀÄ)
UÁæªÀÄ
28
6.00
ಬೆಳ್ಾಾರ
29
16.00
ಬೆಳ್ಾಾರ
30
90.33
ಬೆಳ್ಾಾರ
31
157.31
ಬೆಳ್ಾಾರ
172.00
31/ಪ್ತ
ಮಕತ್ಕಿಗದಹಳ್ಳಾ

6

32/ಪ್ತ2

563.25

ಮಕತ್ಕಿಗದಹಳ್ಳಾ

7
8

45/ಪ್ತಪ್ತ2
46

118.00
91.00
1215.09

ಅಂಬಾರಪ್ುರ
ಅಂಬಾರಪ್ುರ

ಒಟಕೆ

4

ಒಟಕೆ ವಸಿಿೀಣವ

1215.09 ಎಕರೆ

ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ಕಿ
1

ಸಂಖೆಯ

ರ್ಯಸಕಸ

1

ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾಪ್ಡಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಮತ್ಕಿ ತ್ಳ್ಳ
ಹಸರಕ
ತಂಗಕ (ತಿಪ್ಟೊರಕ ಟಾಲ್)

400

40ರ್ರ್ವ

2

ಗೆೊೀಡಂಬಿ (ಉಳ್ಾಾಲ್-1)

260

12ರ್ರ್ವ

3

ಹಲ್ಸಕ (ಸಾಳ್ಳೀಯ)

2

12ರ್ರ್ವ

4

ನೆೀರಳೆ (ಸಾಳ್ಳೀಯ)

260

5

ಹಕಣಿಸ (ಸಾಳ್ಳೀಯ)

36

15ರ್ರ್ವ

6

ಸಿೀಮಾರೊಬಾ

350

15ರ್ರ್ವ

ಸಂ.

12ರ್ರ್ವ

4(1)(ಬಿ) 1: ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಕಛೀರಿಯ ಕಾಯವಚಟಕರ್ಟಿಕೆಗಳಕ ಮತ್ಕಿ

ಜವ್ಾಬಾಾರಿಗಳಕ :
ಜಿಲ್ಲಿಯ ವವಧ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ಕಿ ಮತ್ಕಿ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕನ
ಋತ್ಕಮಾನದ ಅನಕಗಕಣವ್ಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಕ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಅಧಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ಕಿ ಸಿಬಬಂದ್ದ ರ್ಗವದರ್ರ
ಸಹಯೀಗದೆೊಂದ್ದಗೆ ಕೆೈಗೆೊಳಾಲ್ಕ ಅನಕಗಕಣವ್ಾಗಕರ್ಂತ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಸರ್ವತೊೀಮಕಖ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ
ಕಾಯವಗಳನಕನ ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗೊ ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ ಹತೊೀಟಿಯ ಮೀಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗೊ ಕ್ಷೀತ್ರದ
ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಬಿಡಕಗಡೆಯಾಗಕರ್ ಅನಕದ್ಾನರ್ನಕನ ಆದಯತಯ ಅನಕಸಾರ
ವನಿಯೀಗಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಚಿಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಲ್ಭಯವ್ಾಗಕರ್ಂತ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಕರಮಗಳನಕನ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನಕಷ್ಾೆನಗೆೊಳ್ಳಸಕರ್ುದಕ.
ಸಹಾಯಕ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀವಶಕರ ಕತ್ವರ್ಯ ಮತ್ಕಿ ಜವ್ಾಬಾಾರಿಗಳಕ
1) ಕ್ಷೀತ್ರ ಮಟೆದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಕಾ ಕ್ಷೀತ್ರಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಕರಮಗಳ ಉಸಕಿವ್ಾರಿ
ಹೊಂದ್ದರಕತಾಿರೆ.
2) ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ನಿೀಡಬೆೀಕಾದ ಸಲ್ಹ/ಸೊಚನೆ/ಮಾಗವದಶವನರ್ನಕನ ಕ್ಷೀತಾರಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ನಿೀಡಕರ್ುದಕ.
3) ಆಡಳ್ಳತ್ ಮತ್ಕಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಿಬಬಂದ್ದಯರ್ರಕಗಳ್ಳಗೆ ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ/ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೀಡಕರ್ುದಕ.
4) ಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಕಷ್ಾೆನಗೆೊಳ್ಳಸಕರ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ಷೀತಾರಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಮಾಗವದಶವನ ಸಲ್ಹ
ನಿೀಡಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕಿ ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ.
4(1)(B) 2: ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕಿ ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ
ಸಹಾಯಕ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ

ಕ್ಷೀತ್ರದ ಉಸಕಿವ್ಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಕತಾಿರೆ.

ನಿದೆೀವಶಕರಕ ,

ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ

ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ

ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡಕ

ತೊಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತ್ರ ,

ರ್ಂಶಾಭಿರ್ೃದ್ದಾ

ಚಿಕುನಾಯಕನಹಳ್ಳಾ

ಕಾಯವಕರಮಗಳನಕನ
ಸಸೊಯೀತಾಾದನೆ,
ತೊೀಟ

ನಿಮಾವಣ,

ಕ್ಷೀತ್ರಕೆು ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದ
ಋತ್ಕಮಾನಕುನಕಗಕಣವ್ಾಗಿ

ತ್ರಕಾರಿ

ಬಿೀಜೊೀತಾಾದನೆ

ನಿರ್ವಹಣೆ,

ಇತಾಯದ್ದ

ಅನಕಷ್ಾೆನಗೆೊಳ್ಳಸಕರ್ುದಕ, ಕ್ಷೀತ್ರದ ವವಧ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳನಕನ
ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಕೆು ಕೆೈಗೆೊಂಡಕ ಕ್ಷೀತ್ರದ್ದಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದ್ಾಯರ್ನಕನ ಸಂಗರಹಿಸಿ
ಜಮಾ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗೊ ಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ವವಧ
ಜಾತಿಯ ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದ್ದಾಯನಕನ ಕೆೈಗೆೊಂಡಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ದರದಲ್ಲಿ
ದೆೊರೆಯಕರ್ಂತ್ ಕರಮ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2

ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಕ್ಷೀತ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ವಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿ ರರ್ರ ಆದೆೀಶ ಮತ್ಕಿ
ಸೊಚನೆಯಂತ ದ್ದನ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳನಕನ ತೊೀಟಗಾರರ ಮೊಲ್ಕ
ತಾಂತಿರಕ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕಿ ಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತಾಾದ್ದಸಕರ್
ವವಧ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳನಕನ ಸೊಕಿ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಾಸಾಿನಕ ಪ್ಡೆದಕ
ಅರ್ುಗಳನಕನ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಕರ್ ದರದಲ್ಲಿ ನಗದಕ ರಶ್ೀದ್ದ ಮೊಲ್ಕ
ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕಿ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಚರ ಮತ್ಕಿ ಸಿಾರ ದ್ಾಸಾಿನಕ
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ದ್ದಿತಿೀಯ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ಕ್ಷೀತ್ರದ ನಗದಕ ರ್ಹಿ ಮತ್ಕಿ ಕಛೀರಿಯ ಎಲಾಿ ಸಿಬಬಂದ್ದಯರ್ರ ವೆೀತ್ನ
ಭತಯಗಳನಕನ ನಗದ್ದೀಕರಿಸಿ ವತ್ರಿಸಕರ್ುದಕ. ಹಾಗೊ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಆದ್ಾಯರ್ನಕನ
ನಿಗದ್ದತ್ ಅರ್ದ್ದ ಒಳಗಾಗಿ ಸಕಾವರಕೆು ಜಮಾ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕಿ ಕ್ಷೀತ್ರದ
ಎಲಾಿ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ನಿಯಮಗಳ್ಳಗನಕಸಾರ ಮತ್ಕಿ ಕಛೀರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯ
ನಿಯಮದಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗೊ ಕ್ಷೀತ್ರದ ವವಧ ಹಂತ್ದ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕನ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ. ಮತ್ಕಿ ಖಚಿವನ ಹಾಗೊ
ಆದ್ಾಯದ ಇತ್ರೆ ರ್ರದ್ದಗಳನಕನ ಕಾಲಾನಕಕರಮದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ ಈ
ಎಲಾಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಣೆಯನಕನ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೀಶದಂತ
ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗೊ ಕಡತ್ ವಲ್ಲೀವ್ಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ೌರಢೀಕರಣಗಳನಕನ
ಯಾರ್ುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ವಳಂಬವಲ್ಿದೆ ಕರಮಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕಿ
ಕಡತ್ಗಳನಕನ ಕಛೀರಿ ಪ್ತೀಠೊೀಪ್ಕರಗಳನಕನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಕರ್ುದಕ.

ತೊೀಟಗಾರರಕ

ಕ್ಷೀತ್ರದ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ಷೀತ್ರದ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ಿನಕನ ಕಾಪ್ಾಡಕರ್ುದಕ/ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮತ್ಕಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕಿ ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದ್ದಾಯನಕನ ತಾಂತಿರಕ
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತಾಾದ್ದಸಲ್ಕ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗೊ ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸೊಚನೆಗಳನಕನ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.

4(1)(B) 3: ತಿೀಮಾವನ ತಗೆದಕಕೆೊಳಾಲ್ಕ ಅನಕಸರಿಸಲಾದ ಕಾಯವವಧಾನ, ಮೀಲ್ಲಿಚಾರಣೆ, ಜವ್ಾಬಾಾರಿ
ಮತ್ಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ವರ್ಯ ನಿವ್ಾವಹಕರಕ
ದ್ದಿತಿೀಯ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ಸಿಿೀಕರಿಸಿದ ಪ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ಕಿ ಸಕತೊಿೀಲ್ಲ/ಸೊಚನೆಗಳನಕನ

ಸಹಾಯಕ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ
ನಿದೆೀವಶಕರಕ

ಕ್ಷೀತ್ರದ ಅಭಿರ್ೃಧಿಾಗೆ ಮತ್ಕಿ ಇತ್ರೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ದ್ಾಖಲಾಗಕರ್ ಕಡತ್ಗಳನಕನ
ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ತ್ಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಾಯಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಕರ್ುದ್ಾದರೆ ಅನಕಮೊೀದ್ದಸಿ

ಗಮನಿಸಿ ಅದರಂತ ಮಕಂದ್ದನ ಆದೆೀಶಕಾುಗಿ ಕಡತ್ರ್ನಕನ ವಳಂಬವಲ್ಿದೆ
ತ್ಿರಿತ್ವ್ಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಆದೆೀಶ್ಸಕರ್ುದಕ. ವ್ಾಯಪ್ತಿ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗೆೊಳಾಲ್ಕ
ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಶ್ಫಾರಸಕಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
4(1)(B) 4: ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಉದೆಾೀಶಗಳನಕನ, ಕಾಯವಗಳನಕನ ಅನಕಷ್ಾೆನಗೆೊಳ್ಳಸಲ್ಕ ಹೊಂದ್ದರಕರ್ ವಧಿ
ವಧಾನಗಳಕ:
ತೊೀಟಗಾರರಕ

ಕ್ಷೀತ್ರ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕಿ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ಿನಕನ ಸಮಪ್ವಕವ್ಾಗಿ
ಕಾಪ್ಾಡಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕಿ ಪೂೀಷ್ಟ್ಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗೊ ಸೊಕಿ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ದ್ದಿತಿೀಯ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ರ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಗಳನಕನ ಸಮಪ್ವಕವ್ಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕಿ
ಕಡತ್ಗಳ ಚಲ್ನರ್ಲ್ನ ರ್ಹಿಯನಕನ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
3

ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕ್ಷೀತ್ರದ ತಾಂತಿರಕ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳನಕನ ಸಮಪ್ವಕವ್ಾಗಿ ಋತ್ಕಮಾನ
ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆೊಳ್ಳಸಕರ್ುದಕಜ ತೊೀಟಗಾರರ ಹಾಜರಾತಿ ಕೆಲ್ಸ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ,
ಮೀಲಾಧಿಲ್ಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ರ್ರದ್ದ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಸಹಾಯಕ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ
ನಿದೆೀವಶಕರಕ

ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ಆದಯತಾನಕಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆೊಳಕಾರ್ುದಕ
ಮತ್ಕಿ ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ ತ್ಕತ್ಕವ ಮತ್ಕಿ ಆದಯತಾನಕಸಾರ
ಕತ್ವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದ ಗಕರಿ ಸಾಧನೆ
ಕಕರಿತ್ಂತ

ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ

ಮತ್ಕಿ

ತಾಂತಿರಕ

ಕೆಲ್ಸ

ಕಾಯವಗಳನಕನ

ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ. ಆಡಳ್ಳತ್ ವಭಾಗದ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳ್ಾದ ನಗದಕ ಪ್ುಸಿಕ,
ಕೆೀಂದರ ದ್ಾಸಾಿನಕ, ಸಾದ್ದಲಾಿರಕ ರ್ಹಿ ರೆಮಟ್ಟನ್ಸಸ ರ್ಹಿ, ತಾಂತಿರಕ ಮತ್ಕಿ
ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ ಕಡತ್ಗಳ ವಲ್ಲ ಮತ್ಕಿ ಮೀಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಕಾಲ್ಲಕ ರ್ರದ್ದ
4(1)(B) 5: ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಮತ್ಕಿ ಅದರ ನೌಕರರಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಬಳಸಕರ್ ನಿಯಮಗಳಕ, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಕ, ಸೊಚನೆಗಳಕ ಕೆೈಪ್ತಡಿ ದ್ಾಖಲ್ಲಗಳಕ
1. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೀಕ ಸೀವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಕ (KCSR)
2. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೀಕ ಸೀವ್ಾ ನಿಯಮ (ರ್ಗಿೀವಕರಣ ನಿಯಂತ್ರ, ಮೀಲ್ಮನವ ನಿಯಮಗಳಕ) (CCA
Rules)
3. ಕನಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೀರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (HBOP)
5. ರ್ೃಂದ ಮತ್ಕಿ ನೆೀಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ (C&R Rules)
6. ಆಯರ್ಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget Manual)
7. ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KTC)
8. ಸಾದ್ದಲಾಿರಕ ವೆಚಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE)
9. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೀಕ ಸೀವ್ಾ ನಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
10.

ಇಲಾಖಾ ಮತ್ಕಿ ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೀರ್ನ್ಸ ಆಫ್ ಪ್ರ್ರ್ಸವ

11.

ಸಕಾವರದ ಅಧಿಸೊಚನೆಗಳಕ, ಇಲಾಖೆಯ ಸತೊಿೀಲ್ಲಗಳಕ, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಆದೆೀಶಗಳಕ

(ಸಕತೊಿೀಲ್ಲಗಳಕ) ಇತಾಯದ್ದ
12.

ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಕಧಾರಿತ್ ಕರಮಗಳ ಕೆೈಪ್ತಡಿ

4(1)(B) 6: ಪ್ಾರಧಿಕಾರರ್ು ಹೊಂದ್ದರಕರ್ ವವಧ ರಿೀತಿಯ ದ್ಾಖಲ್ಲಗಳ ಹೀಳ್ಳಕೆ
ಕರ.ಸಂ. ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ

ದ್ಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಿೀಖ

1

ತಾಂತಿರಕ ಶಾಖೆ

ತಾಂಸ

2

ದ್ದಿತಿೀಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ವನಿ

3

ಸಹಾಯಕ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀವಶಕರಕ

ಕಛೀರಿ ಮಕಖಯಸಾರಕ

1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹éÃPÀÈw.
4

£ÀªÀÄÆ£É gÀªÁ£É VIII jf¸ÀÖgï.
£ÀªÀÄÆ£É -J ªÀÄÄzÁÝªÀÄÄ jf¸ÀÖgï.
¤AiÀÄªÀÄ-27.
PÀ.C.¸À.¥Àæ.¥ÀvÀæ1(C£ÀÄZÉÑÃzÀ-6 ºÀt ¹éÃPÀjzÀ §UÉÎ ¹éÃPÀÈw ¥ÀvÀæ)
PÀ.R.¸ÀA.65-J ©®Äè ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀ aÃn jf¸ÀÖgï.
£ÀªÀÄÆ£É ¸ÀASÉå62-J ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ©¯ï jf¸ÀÖgï.
DPÀ¹äPÀ gÀeÁ ªÀ».
».¸À.vÉÆÃ.¤.PÀbÉÃj C¢üPÁj/ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ªÉÃvÀ£À ©°è£À°è PÀrvÀUÉÆ¼ÀîªÀ
jf¸ÀÖgï ºÀ§âzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ2)
10. ¸Á.¨sÀ.¤.PÉ.f.L.r. J¯ï.L.¹.ªÀÈwÛ vÉjUÉ, f.Dgï.
11. ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀiÁVæ «vÀgÀuÁ jf¸ÀÖgï.
12. ¢£ÀªÀ» zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ jf¸ÀÖgï.
13. DzÁAiÀÄ ªÀgÀ¢ jf¸ÀÖögï
14. ¸À¹/PÀ¹ «vÀgÀuÉ jf¸ÀÖögï
15. zÁ¸ÁÛ£ÀÄ jf¸ÀÖögï
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4(1)(B) 7: ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ನಿೀತಿ, ನಿಯಮ ರಚನೆ ಮಾಡಕವ್ಾಗ ಅಥವ್ಾ ಅನಕಷ್ಾೆನಗೆೊಳ್ಳಸಕರ್
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ ಏಪ್ಾವಡಕಗಳಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಬಾಗಿತ್ಿ ಮಕಂತಾದ ವರ್ರಗಳಕ: ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲ್ಿ.
4(1)(B) 8: ಆಡಳ್ಳತ್ ಮಂಡಳ್ಳ, ಪ್ರಿರ್ತ್ ಗಳ, ವವಧ ಸಮತಿಗಳ ವರ್ರಗಳಕ ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ ಅನಕಕೊಲ್ಕಾುಗಿ
ಸಲ್ಹಗಾಗಿ, ರಚಿತ್ವ್ಾದ ಎರಡಕ ಅಥವ್ಾ ಹಚಕಿ ಜನ ಸದಸಯರಿರಕರ್ ಸಮತಿಗಳ ವರ್ರ ಮತ್ಕಿ ಈ
ಸಮತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ಭಾಗರ್ಹಿಸಲ್ಕ ಇರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶ ಮತ್ಕಿ ಸಮತಿ ಸಭೆಯ ನಡರ್ಳ್ಳಕೆಗಳಕ
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲ್ಿ.

4(1)(B) 9: ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ (ಡಾ|| ಎಂ.ಹಚ್. ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೀತ್ರ)
ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ ಕ್ಷೀತ್ರ
1

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಕ

ಸತೊೀನಿ, ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ ಕ್ಷೀತ್ರ

2

ಡಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಾ

ದ್ದಿತಿೀಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

3

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ. ಚನನಬಸಯಯ

ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

4

ಶ್ರೀ ತಿಮಮರಾಯಪ್ಾ

ತೊೀಟಗಾರ

5

ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಜಣಣ

ತೊೀಟಗಾರ

6

ಶ್ರೀ ಸಣಣರಂಗಯಯ

ತೊೀಟಗಾರ

7

ಶ್ರೀ ಸಣಣರಾಮನಾಯಕ

ತೊೀಟಗಾರ

8

ಶ್ರೀಮತಿ ದೆೀರ್ಮಮ

ತೊೀಟಗಾರ

9

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ್ಮಮ

ತೊೀಟಗಾರ

10

ಶ್ರೀ ಸಿೀನಪ್ಾ

ತೊೀಟಗಾರ
5

4(1)(B) 10: ಕಛೀರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಕ ಪ್ರತಿ ಮಾಹ ಪ್ಡೆಯಕರ್ ಸಂಬಳ ಮತ್ಕಿ ಭತಯಗಳ ವರ್ರ
ಕರ.ಸಂ

ಹಸರಕ

ಹಕದೆಾ

ಒಟಕೆ ಮೊತ್ಿ
(ರೊ.ಗಳಲ್ಲಿ)

.
ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ ಕ್ಷೀತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಕ

ಸಹಾಯಕ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀವಶಕರಕ

515700-00

2

ಡಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಾ

ದ್ದಿತಿೀಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

279384-00

3

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಂ. ಚನನಬಸಯಯ

ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

238728-00

4

ಶ್ರೀ ತಿಮಮರಾಯಪ್ಾ

ತೊೀಟಗಾರ

350388-00

5

ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಜಣಣ

ತೊೀಟಗಾರ

350388-00

6

ಶ್ರೀ ಸಣಣರಂಗಯಯ

ತೊೀಟಗಾರ

350388-00

7

ಶ್ರೀ ಸಣಣರಾಮನಾಯಕ

ತೊೀಟಗಾರ

350388-00

8

ಶ್ರೀಮತಿ ದೆೀರ್ಮಮ

ತೊೀಟಗಾರ

342000-00

9

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ್ಮಮ

ತೊೀಟಗಾರ

350388-00

ಶ್ರೀ ಸಿೀನಪ್ಾ

ತೊೀಟಗಾರ

333624-00

10

4(1)(B) 11: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕೆು ಈ ರ್ರ್ವದ ವವಧ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯರ್ಯಯದಲ್ಲಿ
ದೆೊರೆತಿರಕರ್ ಅನಕದ್ಾನ
(ರೊ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )
ಕರ.

ಯೀಜನೆಯ ಹಸರಕ

ಆರ್ಥವಕ ಗಕರಿ

ಸಾಧನೆ

ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ
ಅನಕದ್ಾನ

0.60

0.60

0.60

3.48

3.48

3.48

ಸಂ.
1
2

PÀÈ¶ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåªÁnPÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ
¤ªÀðºÀuÉ (J¸ï-11) (2401-00-119-4-05)
KSDHA

4(1)(B) 12: ಸಹಾಯಧನದೆೊಂದ್ದಗೆ ನಡೆಸಕರ್ ಯೀಜನೆಗಳಕ ಅಂತ್ಹ ಯೀಜನೆಗಳ ಫಲಾನಕಭವಗಳ ವರ್ರ
ಮತ್ಕಿ ಮಂಜೊರಾದ ಹಣ
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲ್ಿ.
6

4(1)(B) 13: ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಾಾತೊೀರೆೈಸರ್ನ್ಸ ಮಂಜೊರಾದ ಅಥವ್ಾ ಪ್ರವ್ಾನಗಿ ನಿೀಡಲಾದ ಮತ್ಕಿ
ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಲ್ತ್ಕಿಗಳನಕನ ಪ್ಡೆಯಲಾದ ಫಲಾನಕಭವಗಳ ವರ್ರಗಳಕ:
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲ್ಿ.
4(1)(B) 14: ಕಕಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವರಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವರ್ರ ದೆೊರಕಕವಕೆ
ಅಥವ್ಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕೆಕೆೊಂಡಿರಕವಕೆ:
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲ್ಿ.
4(1)(B) 15: ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶಗಳ ವರ್ರಗಳಕ ಗರಂಥಾಲ್ಯ
ಅಥವ್ಾ ಓದಕರ್ ಕೆೊಠಡಿಗಳನಕನ ಒಳಗೆೊಂಡಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪ್ಯೀಗಕಾುಗಿ ತರೆದ್ದದ್ಾಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗರಂಥಾಲ್ಯದ ರ್ಯರ್ಸಾ ಇರಕರ್ುದ್ದಲ್ಿ. ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯ
ವೆಬ್ ಸೈಟಾದ www.horiculture.com ಮೀಲ್ುಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳ್ಳಯಬಹಕದ್ಾಗಿದೆ.
4(1)(B) 16: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರಕ ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ಕಿ ಇತ್ರೆ ವರ್ರಗಳಕ:ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಕ ಎಲ್.ಎಂ
ಸಹಾಯಕ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀವಶಕರಕ
ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತ್ರ
ಬೆಳ್ಾಾರ, ಚಿಕುನಾಯಕನಹಳ್ಳಾ
ಮೊದಲ್ನೆೀ ಮೀಲ್ಮನವ ಪ್ಾರಧಲ್ಲಕಾರಿಗಳಕ
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಸವತ್
ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿದೆೀವಶಕರಕ
(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್) ತ್ಕಮಕೊರಕ
ದೊರವ್ಾಣಿ: 0816-2275189
4(1)(B) 17: ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವರ್ಯಗಳಕ
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲ್ಿ

ಸಹಾಯಕ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀವಶಕರಕ
ಶ್ರೀ ಧಮವವೀರ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತ್ರ
ಬೆಳ್ಾಾರ, ಚಿಕುನಾಯಕನಹಳ್ಳಾ
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