ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 2016-17
ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ಪ್ರಕರಣ 4(1)b ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣ

1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ(ಜಿ.ಪ್ಂ)ಚಂತಾಮಣಿ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯವಗಳಕ ಮತ್ಕು
ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ(ಜಿ.ಪ್ಂ)ಚಂತಾಮಣಿ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿ.ಪ್ಂ) ಚಂತಾಮಣಿ.
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ಸಹಾಯಕರಕ

1. ಚಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ ಿಕಿನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ / ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಕರ.
ಸಂ.

1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ / ಒಟಕು
ಸಸಾಯಗಾರಗಳ
ಹೆಸರಕ ವಿಸಿುೋಣವ
(ಎಕರೆ)
ಮತ್ಕು ವಿಳಾಸ
ಪೆರಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಕ್ಷೋತ್ರ ಗಕಡಿಬ್ಂಡೆ ತಾಲ್ ಿಕಕ

ಅಭಿರ್ೃದಿಿ
ಪ್ಡಿಸಿದ
ವಿಸಿುೋಣವ

ಅಭಿರ್ೃದಿಿ
ಪ್ಡಿಸಬೋಕಾಗಿರಕರ್

ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಯವ ಮತ್ಕು ಸಸಯ ಸಂಪ್ತಿುನ
ವಿರ್ರ

ವಿಸಿುೋಣವ (ಎಕರೆ)

(ಎಕರೆ)

4.03

4.03

0

ಗೆ ೋಡಂಬಿ

ಮರಗಳಕ-43,

ಮಾವಿನ

ಮರಗಳಕ-66

ದಾಸಾುನಕ ಕೆ ಠಡಿ, ಕಬಿಬಣದ ಗೆೋಟ್ , ನಾಮಫಲ್ಕ,
ಕಾಪೌಂಡ್ ನಿಮಾವಣಕಾುಗಿ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲಾಗಕತಿುರ್.

2.

ಸ ಣಣಶೆಟ್ಟುಹಳ್ಳಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಕ್ಷೋತ್ರ

4.00

0

4.00

02 ದಾಸಾುನಕ ಕೆ ಠಡಿಗಳಕ ಇವೆ.

4(1)ಬಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪ್ಂ) ಚಂತಾಮಣಿ ರರ್ರ ಕತ್ವರ್ಯ ಹಾಗ
ಜವಾಬಾಿರಿಗಳಕ
1. ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಕರ್ ಬ್ಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರ್ರಿಗೆ ಆಡಳ್ಳತ್ ಮತ್ಕು ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗ
ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಲ್ಹೆ ಸ ಚನ ನಿೋಡಕರ್ಪದಕ

2. ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನಗಳನಕು ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳ್ಳಸಕರ್ ಬ್ಗೆೆ ಅರ್ಶಯಕ ಸಲ್ಹೆ ಸ ಚನಗಳನಕು ಅಧಿೋನ
ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ್ಳಗೆ ನಿೋಡಕರ್ಪದಕ.

3. ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರ್ರಿಗೆ MPIC ಯೋಜನಗಳ ಗಕರಿ ಸಾಧಿಸಲ್ಕ ಮಾಗವದಶವನ ನಿೋಡಕರ್ಪದಕ
4. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಕ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗಕರಿ, ಸಾಧನಯ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಕರ್ಪದಕ
5. ಈ ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ ಹಾಗ

ಆಡಳ್ಳತ್,

ಲೆಕುಶಾಖೆ ಮತ್ಕು ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಕ ಅಧಿೋನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಗವದಶವನ ನಿೋಡಕರ್ಪದಕ

6. ಪ್ರವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ / ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ತ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗ ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹೆ ಸ ಚನ ನಿೋಡಕರ್ಪದಕ
7. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಂದ ಬ್ರಕರ್ ಸಲ್ಹೆ ಸ ಚನ ಪಾಲ್ಲಸಕರ್ಪದಕ ಹಾಗ
ಅರ್ರಿಂದ ಬ್ಂದ ಪ್ರಗಳನಕು ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರ್ರ ಗಮನಕೆು ತ್ರಕರ್ಪದಕ.

8. ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತಿರಕ / ಆಡಳ್ಳತ್ / ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಿಧ ಚಟಕರ್ಟ್ಟಕೆಗಳನಕು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಕರ್ಪದಕ
9. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪ್ಮ) ಚಕುಬ್ಳಾಿಪ್ಪರ ರರ್ರಕ ನಿರ್ೋವಶಸಿದ ಸಲ್ಹೆ ಸ ಚನ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಕತ್ವರ್ಯ
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ಪದಕ

10. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಚಟಕರ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕರ್ಪದಕ
11. ವಾರ್ಷವಕವಾಗಿ ಬಿಡಕಗಡೆಯಾಗಕರ್ ಅನಕದಾನರ್ನಕು ನಿಗಧಿತ್ ವೆೋಳೆಗೆ ಖಚಕವ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಖಚವನ ತ್:ಖೆು
ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.

12. ತಾಲ್ ಿಕಿನ ರಾಜಯರ್ಲ್ಯ MPIC ಯೋಜನಗಳಕ ಹಾಗ RKVY ಯೋಜನ, MGNREGA ಮತ್ಕು NHM
ಯೋಜನಗಳನಕು ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳ್ಳಸಿ ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದಿಗಳನಕು ಕೆ ರೋಢೋಕರಿಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.

13. ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲ್ಯಗಳ ಯೋಜನಗಳ MPIC ತ್ಯಾರಿಸಿ ಆರ್ಥವಕ ಮತ್ಕು ಭೌತಿಕ ಗಕರಿಗಳನಕು
ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳ್ಳಸಕರ್ಪದಕ ಹಾಗ ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದಿಗಳನಕು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.

14. ನಿಗಧಿತ್ ಸಮಯಕೆು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣಾ ರ್ರದಿಯನಕು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.
4(1) ಬಿ –II. ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿರ್ಗವದ ನೌಕರರಕಗಳ ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ

I. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ, ಚಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ ಿಕಕ

1. NHM, PMKSY, RKVY, CHD, KBY ಮತ್ಕು MNREGA ಯೋಜನಗಳ್ಳಗೆ ರಾಜಯರ್ಲ್ಯ,
ಕೆೋಂದರರ್ಲ್ಯ, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮತ್ಕು ತಾಲ್ ಿಕಕ ಪ್ಂಚಾಯತಿ ಯೋಜನಗಳಡಿ ಬಿಡಕಗಡೆಯಾಗಕರ್
ಅನಕದಾನದ

ಮಿತಿಯಳಗೆ ಯೋಜನಗಳನಕು ಅನಕಷ್ಾುನಗೆ ಳ್ಳಸಕರ್ಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನಕು ಮಕಂದಿನ

ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.

2. ಎಲಾಿ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ RSK ರರ್ರಕಗಳ್ಳಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿರ್ರಗಳನಕು
ಪ್ಡೆದಕ ಕೃಡಿೋಕೃತ್ ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದಿಗಳನಕು ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಕರ್ಪದಕ.

3. ಬೋರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ್ಳಂದ ಅಥವಾ ರೆೈತ್ರಿಂದ ಬ್ರಕರ್ ಮಾಲ್ಲು ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮತ್ಕು ಅನಕಮೋದನ.
4. ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಅಜಿವಗಳ ಪ್ೂಣವ ದಾಖಲಾತಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಪ್ಡೆದಕ ರ್ಜೋಷ್ುತಾ ರ್ಹಿಯನಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
5. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಸ ಚಸಿರಕರ್ ಿ ತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

II. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK ಕಸಬಾ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
1. NHM ಯೋಜನ, RKVY ಯೋಜನಯ ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ, ಜಿಲಾಿ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ , ತಾಲ್ ಿಕಕ
ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನಗಳ ಇತ್ರೆ ಯೋಜನಗಳ ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಅಜಿವಗಳಕನಕು ಅನಕದಾನದ ಪ್ರಕಾರ RSK
ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ಡೆದಕ FROM ಮಾಡಿ ರ್ಜೋಷ್ುತಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ
ಕಛೋರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.
2. MIS ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳ್ಳಗೆ ಸಥಳ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ನಿಗಧಿ
ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ ಮಾಗವಸ ಚಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ದರ ನಿದಿವಷ್ು ಗಕಣಮಟು ಮತ್ಕು ನಿಗದಿ
ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾದರಿ ಸಹಿಗಳನಕು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮತ್ಕು ರೆೈತ್ರಕ ಈ ಹಿಂರ್ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಪ್ಡೆದಿರಕರ್
ಬ್ಗೆೆ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಕ ತಿಳ್ಳಸಿರ್.

3. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಸ ಚಸಿರಕರ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

III. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK ಮಕಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
1. NHM ಯೋಜನ, RKVY ಯೋಜನಯ ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ, ಜಿಲಾಿ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ ,
ತಾಲ್ ಿಕಕ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನಗಳ ಇತ್ರೆ ಯೋಜನಗಳ ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಅಜಿವಗಳಕನಕು ಅನಕದಾನದ
ಪ್ರಕಾರ RSK ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ಡೆದಕ FROM ಮಾಡಿ ರ್ಜೋಷ್ುತಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ತ್ಕ್ಷಣ
ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.
2. MIS ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳ್ಳಗೆ ಸಥಳ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ನಿಗಧಿ ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ ಮಾಗವಸ ಚಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ದರ ನಿದಿವಷ್ು ಗಕಣಮಟು ಮತ್ಕು
ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾದರಿ ಸಹಿಗಳನಕು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮತ್ಕು ರೆೈತ್ರಕ ಈ ಹಿಂರ್ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ
ಪ್ಡೆದಿರಕರ್ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಕ ತಿಳ್ಳಸಿರ್.

3. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಸ ಚಸಿರಕರ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

IV. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK ಕೆೈವಾರ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
1. NHM ಯೋಜನ, RKVY ಯೋಜನಯ ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ, ಜಿಲಾಿ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ ,
ತಾಲ್ ಿಕಕ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನಗಳ ಇತ್ರೆ ಯೋಜನಗಳ ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಅಜಿವಗಳಕನಕು ಅನಕದಾನದ

ಪ್ರಕಾರ RSK ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ಡೆದಕ FROM ಮಾಡಿ ರ್ಜೋಷ್ುತಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ತ್ಕ್ಷಣ
ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.
2. MIS ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳ್ಳಗೆ ಸಥಳ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ನಿಗಧಿ ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ ಮಾಗವಸ ಚಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ದರ ನಿದಿವಷ್ು ಗಕಣಮಟು ಮತ್ಕು
ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾದರಿ ಸಹಿಗಳನಕು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮತ್ಕು ರೆೈತ್ರಕ ಈ ಹಿಂರ್ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ
ಪ್ಡೆದಿರಕರ್ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಕ ತಿಳ್ಳಸಿರ್.

3. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಸ ಚಸಿರಕರ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

V. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK ಚಲ್ಕಲ್ನೋಪ್ಪವ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
1. NHM ಯೋಜನ, RKVY ಯೋಜನಯ ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ, ಜಿಲಾಿ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನ ,
ತಾಲ್ ಿಕಕ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನಗಳ ಇತ್ರೆ ಯೋಜನಗಳ ಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಅಜಿವಗಳಕನಕು ಅನಕದಾನದ
ಪ್ರಕಾರ RSK ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ಡೆದಕ FROM ಮಾಡಿ ರ್ಜೋಷ್ುತಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ತ್ಕ್ಷಣ
ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ಪದಕ.
2. MIS ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳ್ಳಗೆ ಸಥಳ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ನಿಗಧಿ ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ ಮಾಗವಸ ಚಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ದರ ನಿದಿವಷ್ು ಗಕಣಮಟು ಮತ್ಕು
ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾದರಿ ಸಹಿಗಳನಕು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮತ್ಕು ರೆೈತ್ರಕ ಈ ಹಿಂರ್ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ
ಪ್ಡೆದಿರಕರ್ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕಾುಗಿ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಕ ತಿಳ್ಳಸಿರ್.

3. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಸ ಚಸಿರಕರ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ.
VI. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK ಮಕರಗಮಲ್ಿ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಿ)
VII. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (RSK ಅಂಬಾಜಿದಕಗವ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳಯರ್ರಕ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ, ಜಿಪ್ಂ ಆಗಿ ನಿಯೋಜನಯಲ್ಲಿರಕರ್ರಕ)
VIII. ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ. ( ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಿ)
1. ನಗದಕ ಪ್ಪಸುಕ ನಿರ್ವಹಣೆ.
2. NHM, MIS, RKVY, ರಾಜಯರ್ಲ್ಯ, ತಾಲ್ ಿಕಕ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮತ್ಕು
ಇತ್ರೆ ಯೋಜನಗಳ ಈ ಕಛೋರಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು / ಸಾಧಿಲಾವರಕ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ.

3. ಕಾಗದ ಪ್ತ್ರಗಳ ನ ಂದಣಿ ಮತ್ಕು ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡಕರ್ಪದಕ.
4. ಈ ಕಛೋರಿ ಮತ್ಕು ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳ ಮಂಜ ರಾತಿ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತ್ಕು
ಸಾದಿಲಾವರಕ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.

5. ಟ ೋಕನ್ ಪ್ಪಸುಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
6. ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಸಿದ ಎಲಾಿ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
7. ಕಾಗದ ಪ್ತ್ರಗಳ ರವಾನ ಹಾಗ ಸಾಂದಬಿವಕ ರರ್ಜ ರ್ಹಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
8. ಖಚಕವ ಆದಾಯ ಮತ್ಕು ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಿಗಳ ರ್ರದಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.

9. ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳಕ ಹಾಗ ಈ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೆೋತ್ನ ಮತ್ಕು ಭತಯ ಬಿಲ್ಕಿಗಳಕ,
ಮಕಂಗಡಗಳಕ, ಸಾಲ್ಗಳ ಪ್ರಸಾುರ್ನ, ಪ್ರವಾಸ ಭತಯ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿ/
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೆೈಯಕಿುಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.

10.

ದಾಸಾುನಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪಿಠ ೋಪ್ಕರಣಗಳಕ, ಲೆೋಖನಿ ಸಾಮಾಗಿರ ಇತಾಯದಿ)

11.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಸ ಚಸಿರಕರ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

12 ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.

IX . ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ.
1. RSK ಕೆಲ್ಸಗಳಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರದ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
2. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಸ ಚಸಿರಕರ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

X. ತ ೋಟಗಾರರಕ.
ಕಛೋರಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ:
1. ಜಿಲೆಿಯ ವಾತಾರ್ರಣಕೆು ಸ ಕುವಾದ ತ್ಳ್ಳಗಳನಕು ಆಯು ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿರ್ಪದಕ.
2. ಆಯಾ ಪ್ರರ್ೋಶಗಳ್ಳಗೆ ಸ ಕುವಾದ ಬಳೆಗಳನಕು ಮತ್ಕು ತ್ಳ್ಳಗಳನಕು ಆಯು ಮಾಡಿ ಯೋಗಯ ಫಲಾನಕಭವಿಗಳ್ಳಂದ
ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿರ್ಪದಕ.
3. ಹಣಕಣ, ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವಿನ ಬಳೆಗಳಕ, ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಾಂಬಾರಕ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಕಗಂಧ ದರರ್ಯ
ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೋಗಯವಾದ ಪ್ರಿಸರರ್ನಕು ಆಯು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರರ್ೋಶ
ವಿಸುರಣೆ ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
4. ಹೆ ಸ ಬಳೆಗಳಕ, ತ್ಳ್ಳಗಳನಕು ಪ್ರಿಚಯಿಸಕರ್ಪದಕ.
5. ವಿನಾಶದ ಅಂಚನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕು ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಕರ್ಪದಕ.

ನಿೋರಿನ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿಮಾವಣ
1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ್ಳಗೆ ಅರ್ಶಯಕವಿರಕರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಬೋಕಾದ
ಸಮಕದಾಯ / ಕೃರ್ಷ ಹೆ ಂಡಗಳನಕು ನಿಮಿವಸಲ್ಕ ರೆೈತ್ರನಕು ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
2. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳ್ಳಗೆ ಸಾಕಾಗಕರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿೋರನಕು ಸಂಗರಹಿಸಿಟಕುಕೆ ಳಿಲ್ಕ ವೆೈಯಕಿುಕ
ಕೃರ್ಷ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಿವಸಲ್ಕ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಕರ್ಪದಕ.

ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸಾಯ:
1. ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಬಳೆಗಳ್ಳಗೆ ಅರ್ಶಯಕವಿರಕರ್ ಹಸಿರಕಮನ ನಿಮಾವಣಕೆು ರೆೈತ್ರನಕು ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
2. ಶೆೋಡ್ ನಟ್ ಮನಯಲ್ಲಿ ತ್ರಕಾರಿಗಳ ಬೋಸಾಯಕೆು ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
3. ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಬಳೆಗಳನಕು ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೋಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲ್ಕ ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.

ಸಮಗರ ಪೊೋಷ್ಕಾಂಶ ಹಾಗ

ಸಮಗರ ಪಿೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಬಳೆಗಳ್ಳಗೆ ಅರ್ಶಯಕವಿರಕರ್ ಪೊೋಷ್ಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲ್ಕ ಬೋಕಾದ ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬ್ಬರಗಳ
ಉಪ್ಯಕಕುತ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗ ಮ ಲ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕರ್ಪದಕ.
2. ಹಸಿರೆಲೆ ಗೆ ಬ್ಬರಗಳ ಮಹತ್ವರ್ನಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮನದಟಕು ಮಾಡಿ ಬ್ಳಕೆಯನಕು ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
3. ರ್ಜೈವಿಕ ಪ್ದಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೆ ೋಗ ಮತ್ಕು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ದಿತಿಗೆ ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
4. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆ ೋಗ ಮಕನ ಾಚನಾ ಘಟಕಗಳನಕು ಸಾಥಪಿಸಿ ಮಕಂರ್ ಬ್ರಬ್ಹಕದಾದ ರೆ ೋಗಗಳ
ಕಿೋಟಗಳ ಹತ ೋಟ್ಟಗೆ ಅರ್ಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ಪದಕ.

ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃರ್ಷ
1. ಸಥಳ್ಳೋಯವಾಗಿ ಅಭಯವಿರಕರ್ ಕೃರ್ಷ ತಾಯಜಯ ರ್ಸುಗಳನಕು ಬ್ಳಸಿಕೆ ಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖಚವನಲ್ಲಿ ಎರೆಹಕಳಕ
ಗೆ ಬ್ಬರ, ಬ್ಯೋಡೆೈರ್ಜಸುರ್ ಗಳನಕು ನಿಮಿವಸಲ್ಕ ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
2. ಸಾರ್ಯರ್ ಪ್ರಿರ್ತ್ವನಗೆ ರೆೈತ್ರನಕು ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
3. ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃರ್ಷ ದೃಢೋಕರಣ ರ್ಯರ್ಸಥ ಹೆ ಂದಲ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕರ್ಪದಕ.
4. ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃರ್ಷ ಅಳರ್ಡಿಕೆ ಕಕರಿತ್ಕ, ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃರ್ಷಕರಿಗೆ, ಇಲಾಖಾ ವಿಸಾುರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ತ್ರಭೆೋತಿ ನಿೋಡಕರ್
ರ್ಯರ್ಸಥ ಮಾಡಕರ್ಪದಕ.
5. ಇಲಾಖಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಾರ್ಯರ್ ತ ೋಟ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿಸಕರ್ಪದಕ.

ರ್ಜೋನಕ ಕೃರ್ಷ
1. ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಣಿಗೆ ಪೊರೋತಾಾಹಿಸಕರ್ಪದಕ.
2. ರ್ಜೋನಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ ಸೈಟ್ಟಗಳ ಮ ಲ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಏಪ್ವಡಿಸಕರ್ಪದಕ.
3. ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗ ಸಪಶವ ಹೆಚಛಳದಲ್ಲಿ ರ್ಜೋಣಕ ಹಕಳಕಗಳ ಪಾತ್ರ ಬ್ಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅರಿರ್ಪ
ಮ ಡಿಸಕರ್ಪದಕ.

4B

(V)

ನೌಕರರ

ಅರ್ರರ್ರ

ಕತ್ವರ್ಯಗಳನಕು

ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ

/

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಕರ್

/

ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕರ್ ನಿಯಮಗಳಕ / ಸ ಚನಗಳ / ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ / ದಾಖಲೆಗಳಕ ಮತ್ಕು
ನಿಬ್ಂದನಗಳಕ.
1. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ
2. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ ( ಸಿ.ಸಿ.ಎ ನಿಯಮಾರ್ಳ್ಳ)
3. ಕನಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತ

4. ರ್ೃಂದ ಮತ್ಕು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ
5. ಅಯರ್ಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ
6. ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ
7. ಸಾದಿಲಾವರಕ ವೆಚಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ
8. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ
9. ಕನಾವಟಕ ಪಾರದಶವಕತ ಅಧಿನಿಯಮ – 1999
10. ಕನಾವಟಕ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ – 1999
11. ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005
12. ರಾರ್ಷರೋಯ ಗಾರಮಿೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ
13. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷ್ನ್ ಆಪ್ ಪಾರ್ರ್ಸವ ಮತ್ಕು ವಿಶೆೋಷ್ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷ್ನ್ ಆಪ್ ಪಾರ್ರ್ಸವ
14. ಸಕಾವರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ)
15. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ವಿಶೆೋಚ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ.
16. ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಗಳಕ.

4 B VI ಕಡತ್ ಶೋರ್ಷವಕೆ
ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ

ಕರ.ಸಂ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

1.

ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಉಲೆಿೋಖ
EST

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ಕು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಸಕು, ನಡತ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ
ವಿಷ್ಯಗಳಕ.

2.

ಲೆಕು ತ್ಪಾಸಣೆ

Audit

3.

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ

TA

ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲ್ಕರಕ
ನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯ
ಹಾಗ
ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಕಚೋರಿಗಳ
ಲೆಕು ತ್ಪಾಸಣೆ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನ ಹಾಗ
ಅನಕಸರಣಾ ಉತ್ುರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಕೆಲ್ಸಗಳ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಶೆೋಷ್ಯೋಜನಗಳ್ಳಗೆ ತಾಂತಿರಕ
ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಸಾಮಾನಯ ಸಿವಕೃತಿ
2. ನಮ ನ VIII ರವಾನ ರಿಜಿಸುರ್
3. ನಮ ನ – ಎ ಮಕದಾಿಂ ರಿಜಿಸುರ್
4. ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸಾುಂಪ್ ರಿಜಿಸಾುರ್
5. ನಮ ನ-6 (ನಿಯಮ 38 ) ನಗದಕ ಪ್ಉಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್
6. ಕ. ಅ. ಸಂ.65 – ಎ ಪ್ರಪ್ತ್ರ-1 (ಅನಕಚಚೋದ – 6 ಹಣ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬ್ಗೆೆ ಸಿವೋಕೃತಿ ಪ್ತ್ರ)
7. ಕ.ಖ.ಸಂ.65-ಎ ಬಿಲ್ಿ ಹಾಜರಕಪ್ಡಿಸಕಲ್ ಚೋಟ್ಟ ರಿಜಿಸುರ್
8. ಕ.ಆ.ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪ್ರಿರ್ತ್ವನಯ ಸಲ್ಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ರಿಜಿಸುರ್
9. ನಮ ನ ಸಂಖೆಯ-24ಎ ವೆೋತ್ನ ಬ್ಟವಾಡಿ ಪ್ಪಸುಕ (ನಮ ನ ಸಂಖೆಯ 24 ಎ)
10. ಆಕಸಿಿಕ ರಜಾ ರ್ಹಿ

11. ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ಕಚೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರ್ಗವದರ್ರ ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳಕಿರ್ ರಿಜಿಸುರ್ ಹಬ್ಬದ
ಮಕಂಗಡ2
12. ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ, ಎಲ್ ಐ ಸಿ, ರ್ೃತಿುತರಿಗೆ, ರ್ಜ ಐ. ಎರ್ಸ
13. ಲೆೋಖನ ಸಾಮಾಗಿರ ವಿತ್ರಣಾ ರಿಜಿಸುರ್
14. ದಿನರ್ಹಿ ದಾಸಾುನಕ ಪ್ಪಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್
15. ಸಾದಿಲಾವರಕ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ ರ್ಹಿ
16. ಈ ಕಛೋರಿ ಸಾದಿಲಾವರಕ ಪ್ಪಸುಕ
17. ನಮ ನ 24 ನಿಯಮ – 58 ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯ ರಿಜಿಸುರ್ ( ನಮ ನ-24(ನಿಯಮ-58)
18. ವಿಷ್ಯ ರ್ಹಿ ರಿಜಿಸುರ್
19. ನಮ ನ – 14 ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ
20. ಸಾದಿಲಾವರಕ ಬಿಲ್ಿಗಳ ವಿರ್ರ
21. ನಮ ನ 34-ಎ ಪಿಠ ೋಪ್ಕರಣ ರ್ಹಿ
22. ಬಿ-7 ನಗದಕ ರಶೋದಿ
23. ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರ್ರ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣಾ ರ್ರದಿ ಕಡತ್
24. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೋವಾ ಪ್ಪಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್ ಗಳಕ
25. ಭಾರತ್ ಸಕಾವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ನಿಯಮ-2005

4B (VII) ಪಾಲ್ಸಿಗಳನಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಕಷ್ಾುನಗೆ ಳ್ಳಸಕರ್ ಸಂದಭವದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್
ಏಪಾವಡಕಗಳನಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಕಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳಕ
ಇಲಾಖೆ ಮಾಗವಸ ಚ / ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಕಾಯವಕರಮಗಳಕ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಯೋಜನಗಳ

ಅನಕಷ್ಾುನಗೆ ಳ್ಳಸಲ್ಕ ಕರಮ ತಿಗೆದಕಕೆ ಳಕಿರ್ಪದಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕಂದಕಕೆ ರತಗಳನಕು

ಕಾಣ ನಿನ ಚೌಕಟ್ಟುನ ಳಗೆ ನಿಧವರಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕಿರ್ಪದಕ.
4B (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕತಿುರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ
ದ ರವಾಣಿ ವಿರ್ರಗಳಕ ಪ್ಟ್ಟು
ಕರ.ಸಂ

ಹಕರ್ಿ

ಹೆಸರಕ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ
08154-251403

2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಶರೋ ಎರ್ಸ. ಆನಂದ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ
ಶರೋ ರಾರ್ಜೋಶ್ ಟ್ಟ ಎನ್

3.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರೋ ಡಿ. ಎರ್ಸ. ರಮೋಶ್

08154-251403

1.

08154-251403

(ಕಸಬಾ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
4.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರೋ ಡಿ. ಎರ್ಸ. ರಮೋಶ್
(ಅಂಬಾಜಿದಕಗವ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)

08154-251403

5.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರೋ ಟ್ಟ ಎನ್ ರಾರ್ಜೋಶ್

08154-251403

( ಮಕರಗಮಲ್ಿ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
6.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರೋ ಟ್ಟ.ಎನ್ .ರಾರ್ಜೋಶ್
( ಮಕಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)

08154-251403

7.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರೋ ಗಂಗಕಲ್ಪ್ಪ ಎಮ್

08154-251403

( ಕೆೈವಾರ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
8.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರೋ ಗಂಗಕಲ್ಪ್ಪ ಎಮ್

08154-251403

( ಚಲ್ಕಲ್ನೋಪ್ಪವ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
9.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಲ್ಕ್ಷಿಿೋನಾರಾಯಣ

08154-251403

10.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಶಲ್ಪ, ಕೆ ಎನ್

08154-251403

11.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಬ್ಸಮಿ

08154-251403

12.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

ಮಹಮದ್

08154-251403

4 B (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿಪ್ಂ), ಚಂತಾಮಣಿ ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕತಿುರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ /
ನೌಕರರ ನರ್ಂಬ್ರ್ - 2017 ರ ಮಾಹೆಯ ವಿರ್ರ

ಹಕರ್ಿ

ಕರ.ಸಂ
1.

ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

2.

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ

3.

4.

5.

ಸಹಾಯಕ

ಹೆಸರಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

(ಕಸಬಾ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

(ಅಂಬಾಜಿದಕಗವ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

( ಮಕರಗಮಲ್ಿ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)

ವೆೋತ್ನ

ಶರೋ ಎರ್ಸ. ಆನಂದ

0

ಖಾಲ್ಹಕರ್ಿ

0

ಶರೋ ಡಿ. ಎರ್ಸ. ರಮೋಶ್

35472

ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ.ಎನ್.
(ಓಓಡಿ

ಬಾಗೆೋಪ್ಲ್ಲಿ

ಸತ ೋನಿ

42539

ಕಛೋರಿಗೆ)
ಅಧಿಕಾರಿ

ಖಾಲ್ಲಹಕರ್ಿ

0

ಸಹಾಯಕ

6.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

( ಮಕಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
ಸಹಾಯಕ

7.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

( ಕೆೈವಾರ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)
ಸಹಾಯಕ

8.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

( ಚಲ್ಕಲ್ನೋಪ್ಪವ ಹೆ ೋಬ್ಳ್ಳ)

ಶರೋ ಟ್ಟ.ಎನ್ .ರಾರ್ಜೋಶ್

35397

ಶರೋ ಗಂಗಕಲ್ಪ್ಪ ಎಮ್

35397

ಪ್ರತಿಭಾ.ಬಿ.

33034

9.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

ದಿರ್ಯ ಎನ್.ಎರ್ಸ.

10.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಲ್ಕ್ಷಿಿರ್ೋರ್ಮಿ, ಹೆಚ್.ಸಿ.

11.

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಖಾಲ್ಲಹಕರ್ಿ

12.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಲ್ಕ್ಷಿಿೋನಾರಾಯಣ

21180

13.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಶಲ್ಪ, ಕೆ ಎನ್

19506

14.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಬ್ಸಮಿ

19506

15.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

ಮಹಮದ್

29199

0
30650
0

4 B (XI) ಅಯರ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2016-17
ಕರ.ಸಂ

ಯೋಜನ / ಯೋಜನಯೋತ್ರ

1.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನ

ಭೌತಿಕ ಗಕರಿ

ಆರ್ಥವಕ ಗಕರಿ (ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
11.00

(2435-00-101-0-28) (D-01)
2.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ನಿಹವಣೆ ಯೋಜನ

0.20

2435-00-101-0-35 (D-03)
3.

ರೆೈತ್ರಿಗಾಗಿ ತ್ರಬೋತಿ 2401-00-113-3-75

0.25

4.

ರೆೈತ್ರಿ ಸಹಾಯ 2401-00-119-3-76

0.60

5.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ಕು ಕಿೋಟಗಳ

1.70

ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನ (2401-00-119-5-02) (S17)
6.

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ಯೋಜನ

22.68

7.

ಮಧಕರ್ನ ಮತ್ಕು ರ್ಜೋಣಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ

0.22

ಯೋಜನ ( S-25)
8.

ನಿರ್ೋವಶನ ಮತ್ಕು ಆಡಳ್ಳತ್

0.04

9.

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಿ (ಅಣಬ

0.15

ಅಭಿರ್ೃದಿಿ ತ್ರಭೆೋತಿ)
10.

ಕೃರ್ಷ ಭಾಗಯ ಯೋಜನ (2016-17)

0

11.

ಸ ಕ್ಷಿ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನ

193.00

12.

ರಾರ್ಷರೋ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 2401-119-40-

73.35

400031) NHM

13.

ರಾರ್ಷರೋ ಕೃರ್ಷ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ 2401-00-800-

13.73

2-43 (rkvy)
14.

ಯೋಜನೋತ್ರ 2435-00-101-0-26

42.08

4 B (XV) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯವಿರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶ ವಿಚಾರಗಳ ಗರಂಥಾಲ್ಯ ಅಥವಾ
ಓದಕರ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕು ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆದಿದಾಿರೆಯೋ?
ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜಿನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲ್ಭಯವಾಗಕರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಪರ್ೋ ಗರಂಥಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಓದಕರ್
ಕೆ ಠಡಿಗಳಕ ಇರಕರ್ಪದಿಲ್ಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ಕಛೋರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಬ್ಹಕದಾಗಿರ್.

4 B (XVI) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಕ, ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ವಿರ್ರಗಳಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ದಿರ್ಯ.ಎನ್.ಎರ್ಸ.
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ), ಚಂತಾಮಣಿ
·ÐÖ¤ÐÀÑ±Ò ಸಂ”Ùô: 08154251403

ಮೋಲ್ಿನವಿ ಪಾರಧಿಕಾರ
ÇõÓ ಆನಂದ, ಎರ್ಸ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ )ಚಂತಾಮಣಿ
·ÐÖ¤ÐÀÑ±Ò ಸಂ”Ùô: 9448663694
4B (XVII) ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರೆ ವಿಷ್ಯಗಳಕ, ಯಾರ್ಪದಕ ಇರಕರ್ಪದಿಲ್ಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ), ಚಂತಾಮಣಿ

