ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಕಿನ ಸಂಕ್ಷೋಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಕುಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದಾಗಿದ್ುು, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಾಾನ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಇದ್ು
ಬೆಳಗಾವಿಯಂದ್ ಸುಮಾರು 85ಕಿ.ಮೋ ದ್್ರದ್ಲ್ಲೆದ್ುು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಂದ್ ಸುತ್ುತವರೆದಿದೆ. ಈ ತಾಲ್ಕು ಬೆಳಗಾವಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯ

ಅಥಣಿ, ರಾಯಬಾಗ, ಗ್ೋಕಾಕ,ಹುಕಕೋರಿ ಹಾಗ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ್ ಕಾಗಲ, ಶಿರೆ್ೋಳ

ಹತ್ಕಲಂಗಡ ತಾಲ್ಕುಗಳಂದ್ ಸುತ್ುತವರೆದಿದ್ುು, ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಹಾಗ್

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳನುು ಜ್ೋಡಿಸುವ

ಕ್ಂಡಿಯಾಗಿದೆ.ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಕವು 16 24’00” ಯಂದ್ 16 22’11”
0

ಮತ್ುತ

0

ಅಕ್ಾಂಶ ಹಾಗ್ 74024’38” ಯಂದ್

74041’03” ರೆೋಖಾಂಶದ್ಲ್ಲೆದ್ುು, 1269 ಚ.ಕಿ.ಮೋ ವಿಸ್ತೋರ್ಾದ್ಲ್ಲೆ ಹರಡಿದೆ,
2011-12 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 628311 ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯಯನುು ಹ್ಂದಿದ್ುು, ಹಚಿಿನ ಜ್ನರು
ಕೃಷಿಯನುೋ ಅವಲಂಬಿಸ್ದಾುರೆ. ಒಟ್ುಟ 110883 ಹಕಟೋರ್ ಪ್ರದೆೋಶದ್ಲ್ಲೆ ಬಿತ್ತನಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ುು,ತ್ಂಬಾಕು,
ಶೋಂಗಾ ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಬಿೋಜ್ ಹಾಗ್ ಹತಿತ ಇವು ಇಲ್ಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು. ಸುಮಾರು 3680 ಹ ಪ್ರದೆೋಶದ್ಲ್ಲೆ
ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳನುು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತಿತದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ಬಾಳೆ, ದಾರಕ್ಷ, ಮಾವು, ಚಿಕುಕ ಮುಂತಾದ್ ಹಣಿೆನ,
ಮೆನಷಿನಕಾಯ,ಟ್ಮಾಯಟ್,ಈರುಳಿ, ಕಾಯಬೆೋಜ್, ಕಾಲ್ಲಫ್ಾೆವರ, ಕಲೆಂಗಡಿ,ದೆ್ಡ್ಡ ಮೆನಷಿನಕಾಯ,ಬಿೋನಸ, ಬೆಂಡಿ
ಇತಾಯದಿ ತ್ರಕಾರಿಗಳನುು, ಒರ್ ಮೆನಷಿನಕಾಯ, ಅರಿಷಿರ್, ಬೆಳುಿಳಿ, ಕ್ೋತ್ಂಬ್ರಿ ಮುಂತಾದ್ ಸ್ಾಂಬಾರು
ಪ್ಧಾಥಾಗಳನುು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತಿತದೆ. ಅದ್ಲೆದೆೋ ಚಂಡ್ು, ಗುಲಾಬಿ ಮುಂತಾದ್ ಹ್ವಿನ ಬೆಳೆಗಳನುು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತಿತದೆ.
ಈ ತಾಲ್ಕಿನಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 547 ಹ ಪ್ರದೆೋಶದ್ಲ್ಲೆ ಅರರ್ಯ ಹರಡಿದೆ.

ಜಿಲಾೆ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋþಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ), ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಯಾþಲಯದ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರ ಆಡ್ಳತಾತ್ಮಕ
ವಯವಸ್ಥಾಯ ವಿವರಗಳು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋþಶಕರು(ಜಿ.ಪ್ಂ),ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕþ ಕೋಂದ್ರ)
ದಿಿ ದ್ ಸಹಾಯಕರು
ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
ತ್ೋಟ್ಗಾರರು

ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

4(ಬಿ)(I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋþಶಕರು(ಜಿ.ಪ್ಂ),ಚಿಕ್ಕೋಡಿರವರ ಕತ್þವಯ ಹಾಗ್ ಜ್ವಾಬಾುರಿಗಳು



ಕಚೋರಿಯ ಮುಖಯಸಾರು ಕಚೋರಿಯ ಆಡ್ಳತ್ವನುು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದ್ು.
ಸ್ಬ್ುಂದಿ ಹಾಗ್ ಲ್ಲಕಕ ಶಾಖ್ಯಯ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ ಮಾಹೋನ ನಿವþಹಣ್ಣ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.



ಸ್ಬ್ುಂದಿ ಸಂಬ್ಳ, ಎಸ್ ಆರ್, ಕಚೋರಿಯ ಆಡಿಟ್ ಇನಿುತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುು ನಿವþಹಿಸುವುದ್ು.



ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕþ ಕೋಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ತ ಚಚಿಾಸ್ ಗಾರಮ ಹ್ೋಬ್ಳ ಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆ ತ್ರಬೆೋತಿಯನುು ಕೈಗ್ಂಡ್ು ಇಲಾಖಾ ಯೋಜ್ನ ಹಾಗ್ ಕಿೋಟ್



ಮತ್ುತ ರೆ್ೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಕರಮ, ಇಳುವರಿ ಹಚಿಿಸುವ ಕರಮಗಳ ಬ್ಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪ್ರಿಚಿಸುವುದ್ು.
ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕþ ಕೋಂದ್ರದ್ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ಲಕ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜ್ನಗಳನುು ಪ್ರತಿಶತ್ 100 ರಷ್ಟ್ುಟ ಅನುಷ್ಾಟನಗ್ಳಸುವುದ್ು



ಹಾಗ್ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಂಡ್ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನುು ಶೋ.40 ರಷ್ಟ್ುಟ ಪ್ರಿಶಿೋಲನ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
ಜಿಲಾೆ ಹಾಗ್ ತಾಲ್ಕಾಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲನ, ಕಡಿಪಿ, ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭೆ ಹಾಗ್ ಇನಿುೋತ್ರೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಭೆಗಳಗ ಹಾಜ್ರಾಗಿ
ಇಲಾಖಾ ಮಾಹಿತಿಯನುು ತಿಳಸುವುದ್ು.
ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕþ ಕೋಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸ್, ಕ್ಷೋತ್ರ ಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆನ ಕುಂದ್ುಕ್ರತಗಳನುು ಆಲ್ಲಸುವುದ್ು ಹಾಗ್ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ತ ಚಚಿþಸ್




ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡ್ುಕ್ಳುಿವುದ್ು.
ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಚಿಸ್ದ್ ಎಲೆ ಕಲಸಗಳನುು ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
ಕೃಷಿ ಮತ್ುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಂದ್ರದ್ ಹಾಗ್ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಮಹಾವಿದಾಯಲಯದ್ ಜ್ತ ಸಂಪ್ಕþದ್ಲ್ಲೆದ್ುು, ಹ್ಸ ಆವಿಷ್ಾಕರ, ನವಿೋನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ



ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆದ್ು ಕ್ಷೋತ್ರ ಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆ ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕþ ಕೋಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮ್ಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ಡಿಸುವುದ್ು



ಮಾಸ್ಕ ವರದಿಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು.
ಕಚೋರಿ ಕಡ್ತ್ಗಳು ವಿಳಂಬ್ವಾಗದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲೆ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿ ಮಾಡ್ಲು ಕರಮ ಕೈಗ್ಳುಿವುದ್ು.ಹಾಗ್ ಏಲಾೆ ಯೋಜ್ನಗಳು ನಿಗದಿತ್ ಗುರಿಯನುು
ಪ್ರತಿಶತ್ 100 ರಷ್ಟ್ುಟ ಸ್ಾಧನ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಸ್ಾವþಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ುು, ಮಾಹಿತಿ ಹಕಿಕನಡಿ ಬ್ಂದ್ಂತ್ ಅಜಿþಗಳನುು ಕ್ಡ್ಲ್ಲೋ



ವಿಲ್ಲೋವಾರಿ ಮಾಡ್ಲು ಕರಮವಹಿಸುವುದ್ು.
ಬ್ರ/ಅತಿವೃಷಿಟ/ಅರ್ಾವೃಷಿಟ ಸಂದ್ಭþ ದ್ಲ್ಲೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ್ ಹಚಿಿನ ಕಿರೋಯಾ ಯೋಜ್ನ ತ್ಯಾರಿಸ್ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಂದ್ ಅನುಮೋದ್ನ ಪ್ಡೆದ್ು



ಅನುಷ್ಾಟನಗ್ಳಸುವುದ್ು.
ನ್ೋಡ್ಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಗಾರಮ ಸಭೆ ಹಾಗ್ ವಾಡ್þ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದ್ು.




1)

.
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (vÁ.¸À),ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

1

2)

ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ( ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕþ ಕೋಂದ್ರ)

4

3)
4)
5)

ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
ಅಧಿಕ್ಷಕರು
ದಿಿತಿೋಯ ದ್ಜೋþ ಸಹಾಯಕರು

6)

ತ್ೋಟ್ಗಾರರು

1
1
2
3

4(ಬಿ)(2)ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುತ ಕತ್þವಯಗಳು
ಕರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರ/ರ್ೌಕರ

1

ತ್ೋಟ್ಗಾರ

2

ದಿಿತಿೋಯ ದ್ಜೋþ ಸಹಾಯಕರು

ಕತ್þವಯಗಳು
ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳನುು ಸಿಚಛವಾಗಿಟ್ುಟ ನಿವþಹಣ್ಣ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
1)

ಕಡ್ತ್ಗಳ ವಿಷ್ಟ್ಯ ವಹಿ ನಿವþಹಣ್ಣ, ಪ್ತ್ರಗಳನುು ಸ್ಿೋಕರಿಸ್ರುವುದ್ನುು ಒಳ ಅಂಚಯಲ್ಲೆ ನಮ್ದಿಸುದ್ು
ಹಾಗ್ ಹ್ರ ಅಂಚ ದಾಖಲಾತಿಗಲ್ಲೆ ನಮ್ದಿಸ್ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿ ಮಾಡ್ುವುದ್ು. ಸ್ಾಟಯಂಪ್ ನಿವþಹಣ್ಣ
ಸ್ಾಂದ್ಭಿþಕ ರಜ ಪ್ಸತಕ ನಿವþ ಹಣ್ಣ ಹಾಗ್ ಸ್ಥಟೋಷ್ಟ್ನರಿ ವಹಿ ನಿವþ ಹಣ್ಣ ಇತಾಯದಿ

2)

ಆಡ್ಳತ್ ವಿಭಾಗಕಕ ಹ್ಂದಿಕ್ಂಡ್ ಕಡ್ತ್ಗಳ ರಚನ ಮಾಡ್ುವುದ್ು ವಿಷ್ಟ್ಯ ವಹಿ ನಿವþ ಹಣ್ಣ ಕಡ್ತ್ಗಳ
ಚಲನ ವಲನ ಮತ್ುತ ಕಡ್ತ್ಗಳನುು ಕಾಪಾಡ್ುವಿಕ, ಕಚೋರಿಯ ಸ್ಬ್ುಂದಿ ವಗþದ್ವರ ಕಡ್ತ್ಗಳನುು
ನಿವþಹಣ್ಣ ಹಾಗ್ ಆದಾಯ ಮತ್ುತ ಖಚಿþನ ತ್ಃಖ್ಯತಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು

3)

ಕಾಯಾþಲಯದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗ್ ಸ್ಬ್ುಂದಿಗಳ ಸಂಭಳದ್ ಬಿಲುೆ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು.ನಗದ್ು ಪ್ುಸತಕ
ನಿವþಹಣ್ಣ, ಸ್ಾದಿಲಾಿರು ಬಿಲುೆ ತ್ಯಾರಿಸುದ್ು, ಜಿಲಾೆ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಕೋಂದ್ರವಲಯ
ನಿಧಿಗಳ ನಿವþಹಣ್ಣ,ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ುತ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲೆನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಲ್ಲಕಕಶಾಖ್ಯಯನುು
ನಿವþಹಿಸುವುದ್ು. ಹಾಗ್ ವಾಷಿþಕ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗ್ ಸ್ಬ್ುಂದಿಗಳ ಆಯವಯಯ ಅಂದಾಜಿನ
ಅನುಭಂದ್-ಬಿ ನಿವþಹಣ್ಣ ಇತಾಯದಿ

3

ಅಧಿಕ್ಷಕರು

ಕಚೋರಿಯ ರಾಜ್ಯವಲಯ ನಿಧಿಗಳ ಲ್ಲಕಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಗ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ು.ವಿಷ್ಟ್ಯ
ನಿವಾþಹಕರಿಗ ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಸ್ಕತ ಮಾಗþದ್ಶþನ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು ಹಾಗ್ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕಕ ತಿಳಸುವ
ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಹಾಗ್ ಕಡ್ತ್ಗಳನುು ನಿವþ ಹಿಸುವುದ್ು.

4

ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಉಸುತವಾರಿ ವಹಿಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುು ನಿವþಹಿಸುವುದ್ು.ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ತ ಚಚಿþಸ್
ಪ್ರತಿ ಆಥಿþಕ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕ್ಷೋತ್ರಕಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ದ್ MPIC ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು.ಹಾಗ್ ಕಾಯþ- ಕರಮಗಳನುು

5

ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಅನುಷ್ಾಟನಗ್ಳಸುವುದ್ು.
ಹ್ೋಬ್ಳ ಮಟ್ಟದಿಂದ್ ಬ್ಂದ್ ಕಡ್ತ್ಗಳನುು ತಾಂತಿರೋಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಸಲ್ಲೆಸುವುದ್ು.ರೆೈತ್
ಸಂಪ್ಕþ ಕೋಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು .ಕಚೋರಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ದ್ ತಾಂತಿರಕ ವರದಿ ಹಾಗ್ ಪ್ರಗತಿ

ವರದಿಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು.ತಾಲ್ಕಾ ಮಟ್ಟದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಪ್ಸಾತಿಯಲ್ಲೆ ಸಭೆಗಳಗ ಹಾಜ್ರಾಗುವುದ್ು.
ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಚನ ಮೆೋರೆಗ ಕಚೋರಿಯ ಕಲಸ ನಿವ þ ಹಿಸುವುದ್ು.
6

ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
(ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕ þ ಕೋಂದ್ರ)

ಹ್ೋಬ್ಳ ಮಟ್ಟದ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ುು, ಶೋ.100 ರಷ್ಟ್ುಟ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಯೋಜ್ನಗಳನುು
ಅನುಷ್ಾಟನಗ್ಳಸುವುದ್ು.ರೆೈತ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು. ಮೆೋಲಾಧಿಕಾ- ರಿಗಳೆ್ಂದಿಗ
ಚಚಿþಸ್ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟ್ಟ ಹ್ೋಬ್ಳಯ MPIC ತ್ಯಾರಿಸ್ ರೆೈತ್ರಿಗ ಎಲೆ ಯೋಜ್ನಗಳು ಸಮಪ್þಕವಾಗಿ ತ್ಲುಪ್ುವಂತ
ನ್ೋಡಿಕ್ಂಡ್ು ರೆೈತ್ರ ಶರೋಯೋಭಿವೃಧಿಿಗಾಗಿ ಕರಮವಹಿಸುವುದ್ು. ಹ್ೋಬ್ಳಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ದ್ಂತ ಪ್ರದೆೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ
ಹಾಗ್ ಇಳುವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುು ನಿವþಹಿಸುವುದ್ು. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಯಾದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು.ಪ್ರದೆೋಶದ್ಲ್ಲೆನ
ರೆ್ೋಗ ಮತ್ುತ ಕಿೋಟ್ಗಳ ಬಾಧೆಯ ಸಮೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ುವುದ್ು ಹಾಗ್ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಕರಮ ಹಾಗ್ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಣಗಳ ಬ್ಗೆ
ಹ್ೋಬ್ಳ ಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ ರೆೈತ್ರಿಗ ತಿಳಸುವುದ್ು. ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟ್ಟ ಗಾರಮ ಸಭೆ ಹಾಗ್ ವಾಡ್þ
ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ್ ಅನುಷ್ಾಟನಗ್ಳುಿತಿತರುವ ಯೋಜ್ನಗಳ ಬ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ- ಯನುು ಪ್ಹಣಿ ಪ್ತಿರಕಯಲ್ಲೆ ದಾಖಲ್ಲಸುವುದ್ು, ಮಾಹಿತಿ ತ್ಯಾರಿಮಾಡ್ುವುದ್ು ಹಾಗ್
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸಹಯೋಗದೆ್ಂದಿಗ ಪ್ಹಣಿ ಪ್ತಿರಕಯಲ್ಲೆ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೆೋಶ ನಮ್ದಿಸುವುದ್ು.

4(ಬಿ)(3) ನಿರ್ಾಯ ತಗದ್ುಕ್ಳುಿವಂತ್ಹ ಪ್ರಸ್ಾತವನಗಳಲ್ಲೆ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ್ ಕರಮ ಮೆಲ್ಲಿೋಚಾರಣ್ಣ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮತ್ುತ ಅಕೌಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ
ಸ್ಥೋರಿದ್ಂತ
ವಿಷ್ಟ್ಯ ನಿವಾಾಹಕರು
ದಿಿತಿಯ ದ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು
ಅಧಿಕ್ಷಕರು

ವಿವರ
ತಾವು ಸ್ಿೋಕರಿಸ್ದ್ ಪ್ತ್ರದ್ ಸಂಬ್ಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುತ ಸತ್ತೋಲ್ಲ: ಸ್ಚನಗಳನುು ಗಮನಿಸ್ ಮುಂದಿನ ಆದೆೋಶಕಾಕಗಿ ಕಡ್ತ್ವನುು
ವಿಳಂಭವಿಲೆದೆೋ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು.
ಕಚೋರಿಯ ರಾಜ್ಯವಲಯ ನಿಧಿಗಳ ಲ್ಲಕಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಗ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ು.ವಿಷ್ಟ್ಯ ನಿವಾþ- ಹಕರಿಗ
ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಸ್ಕತ ಮಾಗþ ದ್ಶþ ನ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು ಹಾಗ್ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕಕ ತಿಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು
ಹಾಗ್ ಕಡ್ಯಗಳನುು ನಿವþಹಿಸುವುದ್ು.

ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
(ತಾಸ)

ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
(ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕಾ ಕೋಂದ್ರಚಿಕ್ಕೋಡಿ,ಸದ್ಲಗಾ,ನಿಪಾಾಣಿ,
ರ್ಾಗರಮುನ್ುೋಳಿ)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ
ನಿದೆೋಾಶಕರು(ಜಿ.ಪ್ಂ), ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕಚೋರಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ದ್ ಎಲಾೆ ತಾಂತಿರಕ ಕಡ್ತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣ್ಣ, MPIC, ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜ್ನ, ರಾಷಿರೋಯ ಉದೆ್ಯೋಗ
ಖಾತಿರ ಯೋಜ್ನಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು. ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು ಹಾಗ್
ತಾಲ್ಕಿನ ಹ್ೋಬ್ಳಗಳಂದ್ ವರದಿಗಳನುು ಕ್ರಢೋಕರಿಸುವುದ್ು ಹಾಗ್ ಕೋಂದ್ರ ದಾಸ್ಾತನು ನಿವಾಹಣ್ಣ, ರಾಷಿರೋಯ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ
ಮಷ್ಟ್ನ್ ಯೋಜ್ನಯ ದಾಸ್ಾತನು ನಿವಾಹಣ್ಣ
 ಇವರು ಹ್ೋಬ್ಳ ಮಟ್ಟದ್ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ುು ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟ್ಟ ಹ್ೋಬ್ಳ ವಿಸ್ತೋರ್ಾವು ಇವರ ವಾಯಪಿತಗ
ಒಳಪ್ಟಿಟರುತ್ತದೆ.
 ಆಯಾ ಹ್ೋಬ್ಳ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ುಟ ವಿಸ್ತೋರ್ಾ, ಬೆಳೆಯುತಿತರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗ್ ಅದ್ರ ಮಾರುಕಟಟಯ ಬ್ಗೆ
ಸಂಪ್ೂರ್ಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಡ್ುವುದ್ು. ಗಾರಮವಾರು ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಇಡ್ುವುದ್ು.ಕನಿಷ್ಟ್ಟ ಖಾಯಂ
ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳನುು ಹ್ಂದಿರುವ ತ್ೋಟ್ಗಾರರ ಪ್ಟಿಟ ಇಡ್ುವುದ್ು. ಸದ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳು RTC ಯಲ್ಲೆ
ನಮ್ದಾಗಿರುವ ಬ್ಗೆ ಧೃಧಿೋಕರಿಸುವುದ್ು.
 ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟ್ಕಗಳು, ಮಾರುಕಟಟಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗದಿತ್ ನಮ್ನಯಲ್ಲೆ ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ು.
 NHM, MIS, CDB ಯೋಜ್ನ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ದ್ಂತ ಹಾಗ್ ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಜಿಲಾೆವಲಯ ಯೋಜ್ನ ಆಧಿೋನದ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸ್ ಶಿಫ್ಾರಸುಸ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
 ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕಗಳ ಬ್ಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡ್ುವ ಮ್ಲಕ ರೆೈತ್ರಲ್ಲೆ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸುವುದ್ು.
 ಆಯಾ ಹ್ೋಬ್ಳ ಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕ್ಳುಿವ ಕಿೋಟ್ ಬಾಧೆಯ ಬ್ಗೆ ತ್ಕ್ಷರ್ ಮೆೋಲಾಧಿೋಕಾರಗಳಗ ವರದಿ
ಮಾಡ್ುವುದ್ು. ಕಿೋಟ್ ಬಾಧೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ಕಕ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸ್ಕತ ಸಲಹ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
 ಕಾಲ ಕಾಲಕಕ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡ್ುವ ಸ್ಚನಯನುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ು.
 ಹ್ೋಬ್ಳಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆ ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಬೆೋಕಾಗುವ ಬಿೋಜ್ಗಳು, ಸಸ್ಗಳು, ಗ್ಬ್ುರ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಅಂದಾಜ್ು ಮಾಡಿ
ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ವರದಿ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
 ಬೆಲ್ಲ ಕುಸ್ತ್ದ್ ಬ್ಗೆ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು ಹಾಗ್ ಮುಂಜಾಗರತ ವಹಿಸುವುದ್ು.
 ಫಸಲು ರ್ಾಶದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುತ ಈ ಬ್ಗೆ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ವರದಿ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
 ಮರ್ುೆ ಮತ್ುತ ನಿೋರಿನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗತ್ಯತಯ ಬ್ಗೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು ಮತ್ುತ ಇವುಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ ಬ್ಗೆ
ರೆೈತ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
 ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಷ್ಾಾವಾರು ಪ್ಟಿಟ ಇಡ್ುವುದ್ು. ರಫುು ಬೆಳೆ ಬ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಡ್ುವುದ್ು.
 ಹ್ಸ ಕಾಯಾಕರಮಗಳು ಮತ್ುತ ತಾಂತಿರಕ ಅಂಶಗಳ ಬ್ಗೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
 ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಹ್ಸ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳು ಮತ್ುತ ಹ್ಸ ಸ್ಾಹಸಗಳಗ ರೆೈತ್ರನುು ಉತತೋಜಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುತ
ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
 ಹ್ೋಬ್ಳ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲೆ ಸಂತಗಳ ಬ್ಗೆ ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹಿಸುವುದ್ು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲೆ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆ
ರೆೈತ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
ಪ್ರಸ್ಾತವಣ್ಣ ಮೆೋಲ್ಲ ತಗದ್ುಕ್ಳಿಬೆೋಕಾದ್ ಕರಮದ್ ಬ್ಗೆ ತಿೋಮಾಾನಿಸ್ ತ್ಮಮ ಹುದೆುಗ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕಕ ಒಳಪ್ಟ್ುಟ
ಅನುಮೋದಿಸ್ ಮಂಜ್್ರಾತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು. ಅಗತ್ಯಗನುಸ್ಾರವಾಗಿ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಉಪ್ನಿದೆೋಾಶಕರು ಬೆಳಗಾವಿರವರಿಗ ಮೆೋಲುರುಜ್ು,
ಮಂಜ್್ರಾತಿಗ ಪ್ರಸ್ಾತವಣ್ಣ ಸಲ್ಲೆಸುವುದ್ು. ನಿದೆೋಾಶರ್ಾಲಯದ್ಲ್ಲೆ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟ್ಟ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ಮಂಜ್್ರಾತಿಗ ಹಾಗ್
ಎಜಿ ಕಚೋರಿಗ ಪ್ತ್ರ ವಯವಹರಿಸುವುದ್ು.

4(ಬಿ)(4). ಕಲಸ ಕಾಯಾಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗ್ ಕಟ್ುಟಪಾಡ್ುಗಳು
ವಿಷ್ಟ್ಯ ನಿವಾಾಹಕರು
ದಿಿತಿಯ ದ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು

ಅಧಿಕ್ಷಕರು

ವಿವರ
ವಹಿಸಲಾದ್ ಎಲಾೆ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನುು ಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುತ ಕಡ್ತ್ಗಳ ಚಲನ ವಲನ ವಹಿಯನುು
ನಿವಾಹಿಸುದ್ು. ನಿಯಮಗಳ ಅನಿಯ ಕಡ್ತ್ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು.
ಹಂಚಿಕಯಾದ್ಂತ ವಿಷ್ಟ್ಯವನುು ಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿೋಶಿಲ್ಲಸ್ ಕಡ್ತ್ವನುು ರಚಿಸ್ ಕಚೋರಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲೆನ
ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುಂದಿನ ಆದೆೋಶ ಕ್ೋರಿ ಕಡ್ತ್ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು.
ಕಚೋರಿಯ ರಾಜ್ಯವಲಯ ನಿಧಿಗಳ ಲ್ಲಕಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳಗ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ು.ವಿಷ್ಟ್ಯ ನಿವಾþ ಹಕರಿಗ
ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಸ್ಕತ ಮಾಗþ ದ್ಶþ ನ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು ಹಾಗ್ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕಕ ತಿಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು
ಹಾಗ್ ಕಡ್ಯಗಳನುು ನಿವþ ಹಿಸುವುದ್ು.

ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
(ತಾಸ)

ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ರೆೈತ್
ಸಂಪ್ಕಾ ಕೋಂದ್ರಚಿಕ್ಕೋಡಿ,ಸದ್ಲಗಾ,ನಿಪಾಾಣಿ,
ರ್ಾಗರಮುನ್ುೋಳಿ)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ
ನಿದೆೋಾಶಕರು(ಜಿ.ಪ್ಂ), ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಕಚೋರಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ದ್ ಎಲಾೆ ತಾಂತಿರಕ ಕಡ್ತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣ್ಣ, MPIC, ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜ್ನ, ರಾಷಿರೋಯ
ಉದೆ್ಯೋಗ ಖಾತಿರ ಯೋಜ್ನಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು. ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೋಡ್ುವುದ್ು ಹಾಗ್ ತಾಲ್ಕಿನ ಹ್ೋಬ್ಳಗಳಂದ್ ವರದಿಗಳನುು ಕ್ರಢೋಕರಿಸುವುದ್ು ಹಾಗ್ ಕೋಂದ್ರ ದಾಸ್ಾತನು ನಿವಾಹಣ್ಣ,
ರಾಷಿರೋಯ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಯೋಜ್ನಯ ದಾಸ್ಾತನು ನಿವಾಹಣ್ಣ
 ಇವರು ಹ್ೋಬ್ಳ ಮಟ್ಟದ್ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ುು ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟ್ಟ ಹ್ೋಬ್ಳ ವಿಸ್ತೋರ್ಾವು ಇವರ ವಾಯಪಿತಗ
ಒಳಪ್ಟಿಟರುತ್ತದೆ.
 ಆಯಾ ಹ್ೋಬ್ಳ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ುಟ ವಿಸ್ತೋರ್ಾ, ಬೆಳೆಯುತಿತರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗ್ ಅದ್ರ ಮಾರುಕಟಟಯ ಬ್ಗೆ
ಸಂಪ್ೂರ್ಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಡ್ುವುದ್ು. ಗಾರಮವಾರು ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಇಡ್ುವುದ್ು.ಕನಿಷ್ಟ್ಟ ಖಾಯಂ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ
ಬೆಳೆಗಳನುು ಹ್ಂದಿರುವ ತ್ೋಟ್ಗಾರರ ಪ್ಟಿಟ ಇಡ್ುವುದ್ು. ಸದ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳು RTC ಯಲ್ಲೆ ನಮ್ದಾಗಿರುವ ಬ್ಗೆ
ಧೃಧಿೋಕರಿಸುವುದ್ು.
 ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟ್ಕಗಳು, ಮಾರುಕಟಟಗಳು ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನುು ನಿಗದಿತ್ ನಮ್ನಯಲ್ಲೆ ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ು.
 NHM, MIS, CDB ಯೋಜ್ನ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ದ್ಂತ ಹಾಗ್ ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಜಿಲಾೆವಲಯ ಯೋಜ್ನ ಆಧಿೋನದ್
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ಗುರುತಿಸ್ ಶಿಫ್ಾರಸುಸ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
 ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕಗಳ ಬ್ಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡ್ುವ ಮ್ಲಕ ರೆೈತ್ರಲ್ಲೆ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸುವುದ್ು.
 ಆಯಾ ಹ್ೋಬ್ಳ ಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕ್ಳುಿವ ಕಿೋಟ್ ಬಾಧೆಯ ಬ್ಗೆ ತ್ಕ್ಷರ್ ಮೆೋಲಾಧಿೋಕಾರಗಳಗ ವರದಿ
ಮಾಡ್ುವುದ್ು. ಕಿೋಟ್ ಬಾಧೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ಕಕ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸ್ಕತ ಸಲಹ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
 ಕಾಲ ಕಾಲಕಕ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡ್ುವ ಸ್ಚನಯನುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ು.
 ಹ್ೋಬ್ಳಮಟ್ಟದ್ಲ್ಲೆ ಕಾಲಕಾಲಕಕ ಬೆೋಕಾಗುವ ಬಿೋಜ್ಗಳು, ಸಸ್ಗಳು, ಗ್ಬ್ುರ ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಅಂದಾಜ್ು ಮಾಡಿ
ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ವರದಿ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
 ಬೆಲ್ಲ ಕುಸ್ತ್ದ್ ಬ್ಗೆ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು ಹಾಗ್ ಮುಂಜಾಗರತ ವಹಿಸುವುದ್ು.
 ಫಸಲು ರ್ಾಶದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುತ ಈ ಬ್ಗೆ ಮೆೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗ ವರದಿ ಮಾಡ್ುವುದ್ು.
 ಮರ್ುೆ ಮತ್ುತ ನಿೋರಿನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗತ್ಯತಯ ಬ್ಗೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು ಮತ್ುತ ಇವುಗಳ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ ಬ್ಗೆ
ರೆೈತ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
 ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಷ್ಾಾವಾರು ಪ್ಟಿಟ ಇಡ್ುವುದ್ು. ರಫುು ಬೆಳೆ ಬ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಡ್ುವುದ್ು.
 ಹ್ಸ ಕಾಯಾಕರಮಗಳು ಮತ್ುತ ತಾಂತಿರಕ ಅಂಶಗಳ ಬ್ಗೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
 ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಹ್ಸ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳು ಮತ್ುತ ಹ್ಸ ಸ್ಾಹಸಗಳಗ ರೆೈತ್ರನುು ಉತತೋಜಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುತ ತ್ರಬೆೋತಿ
ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
 ಹ್ೋಬ್ಳ ವಾಯಪಿತಯಲ್ಲೆ ಸಂತಗಳ ಬ್ಗೆ ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹಿಸುವುದ್ು. ಈ ಸಂತಗಳಲ್ಲೆ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಬ್ಗೆ ರೆೈತ್ರಿಗ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ುವುದ್ು.
ಸಲೆಸಲಾದ್ ಕಡ್ತ್ಗಳನುು ಪ್ರಿೋಶಿಲ್ಲಸ್ ಸ್ಕತ ನಿಧಾಾರ ಕೈಗ್ಳುಿವುದ್ು. ಅಗತ್ಯತಗ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ
ಉಪ್ನಿದೆೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ), ಬೆಳಗಾವಿರವರಿಗ ಹಾಗ್ ನಿದೆೋಾಶರ್ಾಲಯದ್ ಮಹಾಲ್ಲೋಖಪಾಲರ ಕಚೋರಿಗ ಪ್ತ್ರ ವಯವಹರಿಸುವುದ್ು.
ಜ್ರ್ರು ಮತ್ುತ ಆದ್ಯತಗ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ು.

4(ಬಿ)(5) ರ್ೌಕರರು ಅವರ ಅವರ ಕತ್ಾವಯಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸಲು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರರ್ದ್ಲ್ಲೆಟ್ುಟಕ್ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, ಸ್ಚನಗಳು,
ಕೈಪಿಡಿಗಳು, ದಾಖಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುತ ನಿಭಂದ್ನಗಳು











ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ರ್ಾಗರಿಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು(ಕಸ್ಎಸ್ ಆರ್)
ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ರ್ಾಗರಿಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು ( ವಗಿೋಾಕರರ್ ನಿಯಂತ್ರರ್, ಮೆೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)
ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಆಥಿಾಕ ಸಂಹಿತ (ಕ.ಎಫ್.ಸ್)
ಆಯವಯಯ ಕೈಪಿಡಿ (ಬಿ.ಎಮ್)
ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ (ಕ.ಎಪ್.ಸ್)
ಸ್ಾದಿಲಾಿರು ವೆಚಿ ಕೈಪಿಡಿ ( ಎಮ್.ಸ್,ಇ)
ಕಚೋರಿ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಕೈಪಿಡಿ
ಕರ್ಾಾಟ್ಕ ರ್ಾಗರಿಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಡ್ತ ನಿಯಮಗಳು (ಕಂಡ್ಕಟ ರ್ಲ್ಸ)
ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುತ ಆಥಿಾಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಹ್ರಡಿಸ್ದ್ ಡೆಲ್ಲಗೋಷ್ಟ್ನ್ ಆಪ್ ಪಾವರ್
ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿಸ್ಚನಗಳು, ಸುತ್ತೋಲ್ಲಗಳು ಇತಾಯದಿ







ನಿದೆೋಾಶರ್ಾಲಯದಿಂದ್ ಹ್ರಡಿಸ್ದ್ ಸುತ್ತೋಲ್ಲಗಳು ಹಾಗ್ ವಿಶೋಷ್ಟ್ ಆದೆೋಶಗಳು
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ರೆ್ೋಲಸ
ವೆೈದ್ಯಕಿೋಯ ವೆಚಿದ್ ನಿಯಮಗಳು (ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟಂಡೆನಸ)
ಇಲಾಖ್ಯ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ್ ದ್ರದ್ ಪ್ುಸತಕ (ಎಸ್.ಆರ್)
ಕಚೋರಿ ಮಾದ್ರಿ ಕೈಪಿಡಿ

4(ಬಿ)(6) ಕಡ್ತ್ ಶಿಷಿಾಕ
ಕರ.ಸಂ
1
2
3
4

ಕಡ್ತ್ದ್ ಶಾಖ್ಯ
ಸ್ಬ್ುಂದಿ
ಶಿಸುತ ಶಾಖ್ಯ
ಲ್ಲಕಕ ತ್ಪಾಸಣ್ಣ
ಕಾನ್ನು ಕ್ೋಶ
ಲ್ಲಕಕ ತ್ಪಾಸಣ್ಣ
ಲ್ಲೋಖನ ಸ್ಾಮಗಿರ
ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗ

5
6
7

ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲೆೋಖ
ಸ್ಬ್ುಂದಿ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಸುತ ನಡ್ತ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸ್ಿೋಕೃತಿ ಮತ್ುತ ರವಾನ
ಶಿಸುತ ಕರಮಗಳ ಕಡ್ತ್ ರ್ಾಯಲಾಲಯ ಪ್ರಕರರ್, ಎಜಿ ಆಡಿಟ್ೆಳ ಕಡ್ತ್ಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನ

ನಗದ್ು ಪ್ುಸತಕ, ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲುೆಗಳು, ಲ್ಲಕಕ ಪ್ತ್ರ ಲ್ಲೋಖನ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳ ಕಡ್ತ್
MPIC, RKVY, NREGS ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಕಡ್ತ್, ಪ್ತ್ರ ವಯವಹಾರ, ಫಸಲು ಹರಾಜ್ು ಇನಿುತ್ರೆ

4ಬಿ(7) ಪಾಲಸ್ಗಳನುು ಮಾಡ್ುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ಳಸುವ ಸಂಬ್ಂಧದ್ಲ್ಲೆ ಇರುವ ಏಪಾಾಡ್ುಗಳು ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಸದ್ಸಯರುಗಳ
ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ ಮುಂತಾದ್ ವಿವರಗಳು
ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ಲಾಗುತಿತದೆ.

4(ಬಿ)(8) ಈ ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ್ ರಚಿಸಲಾಡ್ುವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡ್ು ಅಥವಾ ಅದ್ಕಿಕಂತ್ ಹಚಾಿಗಿರುವ
ಸದ್ಸಯರಿಂದ್ ರಚಿಸಲಾಡ್ುವ ನಿಗಮ ಕೌನಿಸಲ್ ಬೆ್ೋಡ್ಾ ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಹಾಗ್ ಇಂತ್ಹ ಕಮೋಟಿ ಮತ್ುತ
ಸಮತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತ್ುತ ನಡ್ವಳಗಳನುು ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಸಬ್ಹುದೆ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡ್ವಳಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಸಲು
ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ಮುಕತ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೆ:
ಈ ಕಚೋರಿಯ ಆಧಿೋನ ಯಾವದೆೋ ನಿಗಮ, ಕೌನಿಸಲ್ ಬೆ್ೋಡ್ಾ ಸಮತಿಗಳು ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತಲೆ.

4(ಬಿ)(9) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ), ಚಿಕ್ಕೋಡಿರವರ ಆಧಿೋನದ್ಲ್ಲೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರ ದ್್ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯಗಳ ಪ್ಟಿಟ
ಕರ.ಸಂ
1
2
3

ತ್ೋಟ್ಗಾರ
ತ್ೋಟ್ಗಾರ
ತ್ೋಟ್ಗಾತಿ þ

ಹುದೆು

ಹಸರು

ದ್್ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ
08338-274943
08338-274943
08338-274943

4
5

ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕ
ದಿಿತಿೋಯ ದ್ಜೋþ ಸಹಾಯಕರು

ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಠಾಣ್ಣೋಕರ
ಮರ್ಾಕ್ಷ ಮುಕುಕಂದ್
¸ÀzÁðgÀ ¦ PÁA§¼É
²æÃ¤ªÁ¸À J¸ï SÁvÉzÁgÀ

6

ದಿಿತಿೋಯ ದ್ಜೋþ ಸಹಾಯಕರು

ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ೋಣಿ

08338-274943

7
8
9
10
11
12
13

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋþಶಕರು

ಎಮ್ ಎಹ್ ಜ್ಮಾದಾರ
¥Àæ¢Ã¥À a ¨sÉÆÃ«
¥ÀæPÁ±À qÁªÀ¼É

08338-274943
08338-274943
08338-274943
08338-274943
08338-274943
08338-274943
08338-274943

SÁ° ºÀÄzÉÝ

08338-274943
08338-274943

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಪಾಟಿೋಲ
CuÁÚ¸Á§ vÁvÉÆÃ¨Á PÁA§¼É
¥ÀÄAqÀ¥Áà © PÉ¼ÀUÀqÉ
JªÀiï J¸ï »ArºÉÆ½

4(ಬಿ)(10) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋಾಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ), ಚಿಕ್ಕೋಡಿರವರ ಆಧಿೋನದ್ಲ್ಲೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿತರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರ ಮ್ಲವೆೋತ್ನ (ಎಪಿರೋಲ್-2017)
ಕರ.ಸಂ
1
2
3

ತ್ೋಟ್ಗಾರ
ತ್ೋಟ್ಗಾರ
ತ್ೋಟ್ಗಾತಿ þ

ಹುದೆು

4
5

ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕ
ದಿಿತಿೋಯ ದ್ಜೋþ ಸಹಾಯಕರು

6

ದಿಿತಿೋಯ ದ್ಜೋþ ಸಹಾಯಕರು

ಹಸರು
SÁ° ºÀÄzÉÝ
ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಠಾಣ್ಣೋಕರ
ಮರ್ಾಕ್ಷ ಮುಕುಕಂದ್
¸ÀzÁðgÀ ¦ PÁA§¼É
²æÃ¤ªÁ¸À J¸ï SÁvÉzÁgÀ
ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ೋಣಿ

ಮ್ಲ ವೆೋತ್ನ
9600
15250
11600
20500
12750
12500

7
8
9
10
11
12
13

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋþಶಕರು

24600
25300
25300
27400
23400
26000
31200

ಎಮ್ ಎಹ್ ಜ್ಮಾದಾರ
¥Àæ¢Ã¥À a ¨sÉÆÃ«
¥ÀæPÁ±À qÁªÀ¼É
ಸನತ್ಕುಮಾರ ಪಾಟಿೋಲ
CuÁÚ¸Á§ vÁvÉÆÃ¨Á PÁA§¼É
¥ÀÄAqÀ¥Áà © PÉ¼ÀUÀqÉ
JªÀiï J¸ï »ArºÉÆ½

4(ಬಿ)(11) ಆಯವಯಯ ವಿವರಣ್ಣ(2016-17)
ಕರಸಂ

1

ಕಚೋರಿಯ ಹಸರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋಾಶಕರು
(ಜಿ.ಪ್ಂ), ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಲ್ಲಕಕ ಶಿಷಿಾಕ

2435- ಯೋಜ್ನೋತ್ರ
2435- ಯೋಜ್ನ
2435- ಯೋಜ್ನ
2401- ಯೋಜ್ನ
2401- ಯೋಜ್ನ
2851- ಯೋಜ್ನ
2225- ಯೋಜ್ನ

ಮತ್ತ ರ್ಗಳಲ್ಲೆ

4209058
53597
536368
18728891
16569494
49986
29715

4(ಬಿ)(12) ಸಹಾಯಧನದೆ್ಂದಿಗ ನಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜ್ನಗಳ ವಿವರ ಹಾಗ್ ಮಂಜ್್ರಾದ್
ಅನುದಾನ (2012-13)
ಕರ.ಸಂ
ಯೋಜ್ನ ಹಸರು ಮತ್ುತ ಲ್ಲಕಕ ಶಿಷಿಾಕ
ತಾಲ್ಕಿಗ ಹಂಚಿಕಯಾದ್ ಅನುದಾನ (ರ್.ಗಳಲ್ಲೆ)
1

ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜ್ನಗಳು
2401-00-111-0-08-059,ಸಮಗರ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಯೋಜ್ನ
2401-00-111-0-08-059,ಸಮಗರ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಯೋಜ್ನ
2401-00-111-0-08-059,ಸಮಗರ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃಧಿಿ ಯೋಜ್ನ
2401-00-119-5-01, ಬಿೋಜ್ ಮಾದ್ರಿ ಸಂಗರಹಣ್ಣ ಹಾಗ್ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ಣ್ಣ
2401-00-119-4-06-059, gÁ¶æÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄÃµÀ£ï AiÉÆÃd£É
2401-00-119-4-06-422, gÁ¶æÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄÃµÀ£ï AiÉÆÃd£É

2401-00-119-4-06-423, gÁ¶æÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄÃµÀ£ï AiÉÆÃd£É
2401-00-119-5-02-200, ಸಮಗರ ರೆ್ೋಗ ಮತ್ುತ ಕಿೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಯೋಜ್ನ
2401-00-119-5-02-422,ಸಮಗರ ರೆ್ೋಗ ಮತ್ುತ ಕಿೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಯೋಜ್ನ
2401-00-119-5-02-423,ಸಮಗರ ರೆ್ೋಗ ಮತ್ುತ ಕಿೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಯೋಜ್ನ
2401-00-800-1-57-106, ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕಯಲ್ಲೆ ಯಾಂತಿರೋಕರರ್
2401-00-800-1-57-422, ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕಯಲ್ಲೆ ಯಾಂತಿರೋಕರರ್
2401-00-800-1-57-423, ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕಯಲ್ಲೆ ಯಾಂತಿರೋಕರರ್
2401-00-800-1-57-422, vÀgÀPÁj ನಿಖರ ಬೆೋಸ್ಾಯ ಯೋಜ್ನ
2401-00-800-1-57-106, vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ಯೋಜ್ನ

2401-00-800-1-57-422, vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ಯೋಜ್ನ
2401-00-800-1-57-423, vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ಯೋಜ್ನ

2401-00-800-1-57-059, RKVY ಯೋಜ್ನ vÀA¨ÁPÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ ¨É¼É

2598679
1788842
186400
5990
2236724
301632
133000
47950
6650
6000
499250
300000
99999
72000
57000
19000
19000
2567950
6497825
1237000
48000

2401-00-800-1-57-106, RKVY ಯೋಜ್ನ PPP-IHD
2401-00-800-1-57-059, RKVY ಯೋಜ್ನ SFAC,Delhi
2401-00-001-2-01-041, ¥ÀæAiÀiÁt ¨sÀvÉå (FTA)

2

ಜಿಲಾೆವಲಯ ಯೋಜ್ನ
2435-00-101-0-62-100, ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ
2435-00-101-0-62-422, ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ
2435-00-101-0-62-423, ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ
2435-00-101-0-64-100, ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ
2225-00-101-0-64-422, ವಿಶೋಷ್ಟ್ ಘಟ್ಕ ಯೋಜ್ನ
2435-00-101-0-28-100, «±ÉÃµÀ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ಯೋಜ್ನ

2435-00-101-0-28-422, «±ÉÃµÀ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ಯೋಜ್ನ

24998
5000
2000
60970
29715
441446
65715
29207

2435-00-101-0-28-423, «±ÉÃµÀ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ಯೋಜ್ನ

3

ಕೋಂದ್ರವಲಯ ಯೋಜ್ನ
ಕೋಂದ್ರ ಪ್ುರಷ್ಟ್ಕೃತ್ ಸ್ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜ್ನ

16569494

4(ಬಿ)(13) ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ್ ಅಥ್ೋರೆೈಜೋಷ್ಟ್ನ್ ಮಂಜ್್ರಾದ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೋಡ್ಲಾದ್ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮೆ ದ್ರದ್ಲ್ಲೆ ಸವಲತ್ುತಗಳನುು
ಪ್ಡೆಯುವ ರೆಪಿಸ್ಯಂಟ್ಸಗಳ ವಿವರಗಳು
ಯಾವುದ್್ ಇರುವುದಿಲೆ

4(ಬಿ)(14) ಕುಗಿೆಸಲಾದ್ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ, ದೆ್ರಕುವಿಕ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇಟ್ುಟಕ್ಂಡಿರುವಿಕ
ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಇಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭಯವಿರುವುದಿಲೆ

4(ಬಿ)(15) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು, ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದ್ುವ ಕ್ಠಡಿಗಳನುು
ಒಳಗ್ಂಡ್ು,ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕಗಿ ಇಟ್ುಟಕ್ಳುಿವಿಕ.
ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕಗಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಚಟ್ುವಟಿಕಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸ್ದ್ಂತ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಬ್ಗೆ ಕರಪ್ತ್ರಗಳನುು
ನಿೋಡ್ಲಾಗುತಿತದೆ.

4(ಬಿ)(16) ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರು ಪ್ದ್ರ್ಾಮ ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳು:
ಶಿರೋ.ªÀÄºÁzÉÃªÀ J¸ï »ArºÉÆÃ½
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದೆೋಾಶಕರು
ಜಿಲಾೆ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ.
ದ್್ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ-08338-274943

4(ಬಿ)(17) ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ತ್ರೆ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಯಾವುದ್್ ಇಲಾೆ

