ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 4(1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ 2016-17 ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ,ದ ಡಡಸಾಗ್ಗೆರೆ ,
ಕೆ ರಟಗ್ಗರೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ:ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ು ದ ಡಡಸಾಗ್ಗೆರೆ ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯ್ತಿ
ವ್ಾಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಾಪ್ತತ್ವ್ಾಗಿದ್ಕು, ಒಟಕು 1059 ಎಕರೆ 35 ಗಕಂಟೆ (423.95 ಹೆಕುರ್ )
ವಿಸ್ಿೋಣವರ್ನ್ಕು ಹೆ ಂದಿರಕತ್ಿದ.

ಈ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ು ಸರ್ಾವರದ್ ಆದೋಶ ಸಂಖ್ಯಯ:

ಜಿಟಿ/71 ದಿನಾಂಕ: 21-06-1973, ಆರ್ ಡಿ-290/ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ/74,

ಆರ್ ಡಿ-80/ಎಲ್

ದಿನಾಂಕ: 24-04-1976

ಮತ್ಕಿ ಆರ್ ಡಿ-160/ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ/76 ದಿ: 26-08-1977 ರಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಗ್ಗ
ಮಂಜ ರಾಗಿದ್ಕು, 1973-74ನೋ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ್ ಅಭಿರ್ೃದಿುಯನ್ಕು ಕೆೈಗ್ಗ ಳ್ಳಲಾಗಕತಿಿದ.
 ಅಕ್ಾಂಶ (Latitude )

- 13.50

 ರೆೋಖಾಂಶ (Longitude )

- 77.20

 ಎತ್ಿರ (Altitude )

- 800 MSL

 ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ(Rainfall ) – 600 mm
ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಪ್ರಸಕಿತ್ ಒಟಕು 1059.35 ಎಕರೆ ಪ್ರದೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ೋವ ನ್ಂಬರ್ 33ರಲ್ಲಿ 233
ಎಕರೆ ಮತ್ಕಿ 66ರಲ್ಲಿ 3.06 ಎಕರೆ ಒಟ್ಾುರೆ 236.06 ಎಕರೆ ಪ್ರದೋಶರ್ು ಒತ್ಕಿರ್ರಿಯಾಗಿದ.
ಪ್ರಸಕಿತ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಕ 573.29 ಎಕರೆ ಪ್ರದೋಶರ್ನ್ಕು ಅಭಿರ್ೃದಿುಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ಕು,
ಉಳಿಕೆ

250

ಎಕರೆ

ಪ್ರದೋಶದ್ಲ್ಲಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಬೆಳೆಗಳ್

ಅಭಿರ್ೃದಿುಯನ್ಕು

ಕೆೈಗ್ಗ ಳ್ಳಬೆೋರ್ಾಗಿರಕತ್ಿದ.
ಮಣಕು ಮತ್ಕಿ ಹವ್ಾಮಾನ್
ಈ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಕತೋಕ ಪ್ರದೋಶರ್ು PÀ®Äè «Ä²ævÀ PÉA¥ÀÄ ,ಮರಳ್ಕ ಮಿಶ್ರರತ್ ಗ್ಗ ೋಡಕ ಮಣ್ಣುನಿಂದ್
ಕ ಡಿರಕತ್ಿದ.

ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ಕೆಂಪ್ು ಮಣ್ಣುನಿಂದ್ ಕ ಡಿದ್ ಪ್ರದೋಶರ್ು ಇರಕತ್ಿದ. ಕ್ಷೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿನ್

ಕೆ ಳ್ರ್ಬಾವಿಗಳ್ಲ್ಲಿನ್ ನಿೋರಿನ್ ಗಕಣಮಟುರ್ು ಮಧ್ಯಮ ಗಕಣಮಟುದ್ಾುಗಿದ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್
ಬೆೋಸಾಯಕೆು ಸ ಕಿವ್ಾಗಿರಕತ್ಿದ. ಈ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವ್ಾರ್ಷವಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣರ್ು 550 ರಿಂದ್
600 ಮಿ.ಮಿೋಟರ್ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣರ್ು ಹೆ ಂದಿದ್ಕು, ಕಳೆದ್ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ್ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣರ್ು
ಗಣನಿೋಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಕತ್ಿದ.
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ಕರ.ಸಂ
1

ವಿರ್ರಗಳ್ಕ

ಮಾಹಿತಿ
1973-74

ಪ್ಾರರಂಭವ್ಾದ್ ರ್ರ್ವ

ಸಂಖ್ಯಯ: ಆರ್ ಡಿ-80/ಎಲ್ ಜಿಟಿ/71 ದಿ: 21-06-1973,
ಸಂಖ್ಯಯ: ಆರ್ ಡಿ-290/ಎಲ್ ಜಿಟಿ/74 ದಿ 24-04-1976
ಸಂಖ್ಯಯ: ಆರ್ ಡಿ-160/ಎಲ್ ಜಿ ಟಿ/76 ದಿ: 26-08-1977,
PÀæ.¸ÀA. ¸ÀªÉð£ÀA.
«¹ÛÃtð (J.UÀÄ)
UÁæªÀÄ
ಮಂಜ ರಾತಿ ಆದೋಶ

2

ಸರ್ೋವನ್ಂಬರ್ ವ್ಾರಕ ವಿಸ್ಿೋಣವ

3

1

66

450.00

ಪ ೋಲೋನ್ಹಳಿಳ

2
3
4
5

20
120
119
35

21.01
34.36
19.38
37.29

ಓಬಳ್ದೋರ್ರಹಳಿಳ
ದ ಡಡಸಾಗ್ಗೆರೆ
ದ ಡಡಸಾಗ್ಗೆರೆ
ಅರ್ಧಾರನ್ಹಳಿಳ

PÀæ.¸ÀA.

¸ÀªÉð£ÀA.

«¹ÛÃtð (J.UÀÄ)

UÁæªÀÄ

6

31

67.21

ಅರ್ಧಾರನ್ಹಳಿಳ

7

32

32.06

ಅರ್ಧಾರನ್ಹಳಿಳ

8

30

55.24

ಅರ್ಧಾರನ್ಹಳಿಳ

9

36

38.15

ಅರ್ಧಾರನ್ಹಳಿಳ

10

37

30.33

ಅರ್ಧಾರನ್ಹಳಿಳ

11

33

271.32
1059.35

ಅರ್ಾುಜಿಹಳಿಳ

ಒಟಕು
4

ಒಟಕು ವಿಸ್ಿೋಣವ

1059.35 ಎಕರೆ

5

ಅಭಿರ್ೃದಿುಯಾದ್ ವಿಸ್ಿೋಣವ

573.35 ಎಕರೆ

6

ಅಭಿರ್ೃದಿುಯಾಗದ್ ವಿಸ್ಿೋಣವ

486.06 ಎಕರೆ

ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ಕಿ:
ಕರ.ಸಂ.

ಅಭಿರ್ೃದಿು ಪ್ಡಿಸ್ದ್ ಬೆಳೆ ಮತ್ಕಿ ತ್ಳಿ ಹೆಸರಕ

ವಿಸ್ಿೋಣವ (ಹೆ)
2

1

ಮಾರ್ು (ರಸಪ್ುರಿ, ಬಾದ್ಾಮಿ, ಗ್ಗ ೋಲ್ , ನಿೋಲ್ಂ,zÀ±ÃÉ j)

89

ಮಾರ್ು ಪ್ಾರಜಿನಿ (ಬಾದ್ಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕ)

03

ಸಪ ೋಟ (ರ್ಾಲ್ಲಪ್ಟಿು ಕ್ರರಕೆಟ್ ಬಾಲ್)

60

ಸಪ ೋಟ ಪ್ಾರಜಿನಿ (ಕ್ರರಕೆಟ್ ಬಾಲ್)

02

3

ಗ್ಗ ೋಡಂಬಿ (ಉಳ್ಾಳಲ್ 1)

04

4

ಸ್ೋಮಾರ ಬ

19

5

ನೋರಳೆ ಪ್ಾರಜಿನಿ

01

6

ನಲ್ಲಿ ಪ್ಾರಜಿನಿ

03

7

ಹೆ ಂಗ್ಗ

24

8

ಸ್ೋಬೆ

02

9

ತಂಗಕ

10

10

ಹಲ್ಸಕ

05

11

ಕರಿಬೆೋರ್ು

0.5

2

12
13

01

ªÉÆÃ¸ÀA©
ಹಕಣ್ಣಸೆ

07
ಒಟಕು

230.50

4(1)(ಬಿ) 1: ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಕಛೋರಿಯ ರ್ಾಯವಚಟಕರ್ಟಿಕೆಗಳ್ಕ

ಮತ್ಕಿ ಜವ್ಾಬಾುರಿಗಳ್ಕ :
ಜಿಲಿಯ ವಿವಿಧ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿನ್ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ಕಿ ಮತ್ಕಿ ಅಭಿರ್ೃದಿು ಕೆಲ್ಸಗಳ್ನ್ಕು
ಋತ್ಕಮಾನ್ದ್ ಅನ್ಕಗಕಣವ್ಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಕ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಅಧಿೋನ್ ಅಧಿರ್ಾರಿ ಮತ್ಕಿ ಸ್ಬಬಂದಿ ರ್ಗವದ್ರ್ರ
3

ಸಹಯೋಗದ ಂದಿಗ್ಗ ಕೆೈಗ್ಗ ಳ್ಳಲ್ಕ ಅನ್ಕಗಕಣವ್ಾಗಕರ್ಂತ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಸರ್ವತ ೋಮಕಖ ಅಭಿರ್ೃದಿು
ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹತ ೋಟಿಯ ಮೆೋಲ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಕ್ಷೋತ್ರದ್
ಅಭಿರ್ೃದಿುಗಾಗಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ್ತಂದ್ ರ್ಾಲ್ರ್ಾಲ್ಕೆು ಬಿಡಕಗಡೆಯಾಗಕರ್ ಅನ್ಕದ್ಾನ್ರ್ನ್ಕು ಆದ್ಯತಯ ಅನ್ಕಸಾರ
ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಲಾಭಾಂಶ ಲ್ಭಯವ್ಾಗಕರ್ಂತ ಎಲಾಿ ರ್ಾಯವಕರಮಗಳ್ನ್ಕು
ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗ್ಗ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋವಶಕರ ಕತ್ವರ್ಯ ಮತ್ಕಿ ಜವ್ಾಬಾುರಿಗಳ್ಕ
1) ಕ್ಷೋತ್ರ ಮಟುದ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿದ್ಕು ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಎಲಾಿ ರ್ಾಯವಕರಮಗಳ್ ಉಸಕಿವ್ಾರಿ
ಹೆ ಂದಿರಕತಾಿರೆ.
2) ರ್ಾಲ್ರ್ಾಲ್ಕೆು ನಿೋಡಬೆೋರ್ಾದ್ ಸಲ್ಹೆ/ಸ ಚನ/ಮಾಗವದ್ಶವನ್ರ್ನ್ಕು ಕ್ಷೋತಾರಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.
3) ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ಕಿ ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಬಬಂದಿಯರ್ರಕಗಳಿಗ್ಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹೆ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ.
4) ಕ್ಷೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗ್ಗ ಳಿಸಕರ್ ಯೋಜನಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೋತಾರಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಗವದ್ಶವನ್ ಸಲ್ಹೆ
ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ಒದ್ಗಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
4(1)(B) 2: ಅಧಿರ್ಾರಿ/ನೌಕರರಕಗಳ್ ಅಧಿರ್ಾರ ಮತ್ಕಿ ಕತ್ವರ್ಯಗಳ್ಕ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಉಸಕಿವ್ಾರಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿರಕತಾಿರೆ.

ನಿದೋವಶಕರಕ ,

ಅಭಿರ್ೃದಿು

ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ

ಅಳ್ರ್ಡಿಸ್ಕೆ ಂಡಕ

ಕ್ಷೋತ್ರ , ಕೆ ರಟಗ್ಗರೆ

ರ್ಂಶಾಭಿರ್ೃದಿು

ರ್ಾಯವಕರಮಗಳ್ನ್ಕು
ಸಸೆ ಯೋತಾಾದ್ನ,
ತ ೋಟ

ನಿಮಾವಣ,

ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ್
ಋತ್ಕಮಾನ್ಕುನ್ಕಗಕಣವ್ಾಗಿ

ತ್ರರ್ಾರಿ

ಬಿೋಜ ೋತಾಾದ್ನ

ನಿರ್ವಹಣೆ,

ಇತಾಯದಿ

ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗ್ಗ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕ, ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿರ್ೃದಿು ಕೆಲ್ಸ ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು
ರ್ಾಲ್ ರ್ಾಲ್ಕೆು ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡಕ ಕ್ಷೋತ್ರದಿಂದ್ ಇಲಾಖ್ಯಗ್ಗ ಆದ್ಾಯರ್ನ್ಕು ಸಂಗರಹಿಸ್
ಜಮಾ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್
ಜಾತಿಯ ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದಿುಯನ್ಕು ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡಕ ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಇಲಾಖಾ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ
ದ ರೆಯಕರ್ಂತ್ ಕರಮ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದ್ ವಿರ್ಯಗಳ್ನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವ್ಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ವಯ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ಲಸ್

ಅಧಿರ್ಾರಿ/ತಾಂತಿರಕ

ಕಡತ್ರ್ನ್ಕು ರಚ್ಚಸ್ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳ್ನ್ವಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.,

ಸಹಾಯಕರಕ

ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದಿಗಳ್ಕ ಹಾಗ

ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನಗಳ್ನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ತಾಂತಿರಕ ಅನ್ಕಮೋದ್ನ ನಿೋಡಕರ್ುದ್ಕ, ಕ್ಷೋತ್ರ/ಸಸಾಯಗಾರಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ವಿರ್ರಗಳ್ನ್ಕು ಪ್ಡೆದ್ಕ ಕ ರಢೋಕರಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಕಡತ್ಗಳ್ನ್ಕು ಮಕಂದಿನ್
ಆದೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಾರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಉಸಕಿವ್ಾರಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಯಾಗಿರಕತಾಿರೆ. ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿರ್ೃದಿು
ಕೆಲ್ಸ ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು ರ್ಾಲ್ರ್ಾಲ್ಕೆು ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡಕ ಕ್ಷೋತ್ರದಿಂದ್ ಇಲಾಖ್ಯಗ್ಗ
ಆದ್ಾಯರ್ನ್ಕು ಸಂಗರಹಿಸ್ ಜಮಾ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿಯ ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದಿುಯನ್ಕು ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡಕ ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ
ಇಲಾಖಾ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ದ ರೆಯಕರ್ಂತ ಕರಮ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಪ್ರಗತಿ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿ ರರ್ರ ಆದೋಶ ಮತ್ಕಿ
ಸ ಚನಯಂತ ದಿನ್ ನಿತ್ಯದ್ ಕೆಲ್ಸ ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು ತ ೋಟಗಾರರ ಮ ಲ್ಕ
ತಾಂತಿರಕ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಉತಾಾದಿಸಕರ್
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ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳ್ನ್ಕು ಸ ಕಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಾಸಾಿನ್ಕ ಪ್ಡೆದ್ಕ
ಅರ್ುಗಳ್ನ್ಕು ಇಲಾಖ್ಯ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಕರ್ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಗದ್ಕ ರಶ್ರೋದಿ ಮ ಲ್ಕ
ರೆೈತ್ರಿಗ್ಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಚರ ಮತ್ಕಿ ಸ್ಾರ ದ್ಾಸಾಿನ್ಕ
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ನ್ಗದ್ಕ ರ್ಹಿ ಮತ್ಕಿ ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಸ್ಬಬಂದಿಯರ್ರ ರ್ೋತ್ನ್
ಭತಯಗಳ್ನ್ಕು ನ್ಗದಿೋಕರಿಸ್ ವಿತ್ರಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಹಾಗ

ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಆದ್ಾಯರ್ನ್ಕು

ನಿಗದಿತ್ ಅರ್ದಿ ಒಳ್ಗಾಗಿ ಸರ್ಾವರಕೆು ಜಮಾ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಕ್ಷೋತ್ರದ್
ಎಲಾಿ ಕಡತ್ಗಳ್ನ್ಕು ನಿಯಮಗಳಿಗನ್ಕಸಾರ ಮತ್ಕಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯ
ನಿಯಮದ್ಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ದ್ ಅಭಿರ್ೃದಿುಗ್ಗ
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಬಿಲ್ಕಿಗಳ್ನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಮತ್ಕಿ ಖಚ್ಚವನ್ ಹಾಗ
ಆದ್ಾಯದ್ ಇತ್ರೆ ರ್ರದಿಗಳ್ನ್ಕು ರ್ಾಲಾನ್ಕಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಈ
ಎಲಾಿ ರ್ಾಯವ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ಕು ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ್ ಆದೋಶದ್ಂತ
ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ
ಕಡತ್ ವಿಲೋವ್ಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ೌರಢೋಕರಣಗಳ್ನ್ಕು
ಯಾರ್ುದೋ ರಿೋತಿಯ ವಿಳ್ಂಬವಿಲ್ಿದ ಕರಮಹಿಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ
ಕಡತ್ಗಳ್ನ್ಕು ಕಛೋರಿ ಪ್ತೋಠ ೋಪ್ಕರಗಳ್ನ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ವ್ಾಹನ್ ಚಾಲ್ಕರಕ

ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳ್ ಸ ಚನಯಂತ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ್ ಜ ತ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಗ್ಗ ಪ್ರವ್ಾಸ
ಹೆ ೋಗಕರ್ುದ್ಕ, ಕಛೋರಿಯ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸೆೋರ್ಕರಕ

ಕಛೋರಿಯನ್ಕು

ಶಕಚ್ಚಯಾಗಿಡಕರ್ುದ್ಕ,

ಕಡತ್

ಮತ್ಕಿ

ಟಪ್ಾಲ್ಕಗಳ್ನ್ಕು

ಶಾಖ್ಯಗಳಿಗ್ಗ ತಗ್ಗದ್ಕಕೆ ಂಡಕ ಹೆ ೋಗಕರ್ುದ್ಕ. ಪ್ತ್ರಗಳ್ ವಿತ್ರಣೆ ಖಜಾನ ಹಾಗ
ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಹೆ ೋಗಕರ್ುದ್ಕ.
ತ ೋಟಗಾರರಕ

ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ಿನ್ಕು ರ್ಾಪ್ಾಡಕರ್ುದ್ಕ/ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮತ್ಕಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದಿುಯನ್ಕು ತಾಂತಿರಕ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉತಾಾದಿಸಲ್ಕ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ
ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳ್
ಸ ಚನಗಳ್ನ್ಕು ಪ್ಾಲ್ಲಸಕರ್ುದ್ಕ.

4(1)(B) 3: ತಿೋಮಾವನ್ ತಗ್ಗದ್ಕಕೆ ಳ್ಳಲ್ಕ ಅನ್ಕಸರಿಸಲಾದ್ ರ್ಾಯವವಿಧಾನ್, ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ, ಜವ್ಾಬಾುರಿ
ಮತ್ಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣ
ವಿರ್ಯ ನಿವ್ಾವಹಕರಕ
ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ್ ಪ್ತ್ರದ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಿಯಮಗಳ್ ಮತ್ಕಿ ಸಕತ ಿೋಲ/ಸ ಚನಗಳ್ನ್ಕು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಶಾಖ್ಯಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಕಡತ್ರ್ನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸ್ ಮಕಂದಿನ್

ಅಧಿರ್ಾರಿ/ತಾಂತಿರಕ

ಕಡತ್ರ್ನ್ಕು ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಾರಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸಹಾಯಕರಕ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿರ್ಾರಿ

ತಾಂತಿರಕ ರ್ಾಯವಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪ್ರಸಾಿರ್ನಗಳ್ನ್ಕು ಸರ್ಾಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಿಸ್

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ಅಭಿರ್ೃಧಿುಗ್ಗ ಮತ್ಕಿ ಇತ್ರೆ ಅಂಶಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ದ್ಾಖಲಾಗಕರ್ ಕಡತ್ಗಳ್ನ್ಕು

ಗಮನಿಸ್ ಅದ್ರಂತ ಮಕಂದಿನ್ ಆದೋಶರ್ಾುಗಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ಕು ವಿಳ್ಂಬವಿಲ್ಿದ
ತ್ವರಿತ್ವ್ಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಆದೋಶರ್ಾುಗಿ

ಮಕಂದಿನ್ ಆದೋಶರ್ಾುಗಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ಕು ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
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ನಿದೋವಶಕರಕ

ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ಲಸ್ ತ್ಮಮ ಅಧಿರ್ಾರ ವ್ಾಯಪ್ತಿಗ್ಗ ಒಳ್ಪ್ಡಕರ್ುದ್ಾದ್ರೆ ಅನ್ಕಮೋದಿಸ್
ಆದೋಶ್ರಸಕರ್ುದ್ಕ. ವ್ಾಯಪ್ತಿ ಮಿೋರಿದ್ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳ್ಳಲ್ಕ
ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಶ್ರಫಾರಸಕು ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.

4(1)(B) 4: ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರದ್ ಉದುೋಶಗಳ್ನ್ಕು, ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗ್ಗ ಳಿಸಲ್ಕ ಹೆ ಂದಿರಕರ್ ವಿಧಿ
ವಿಧಾನ್ಗಳ್ಕ:
ಸೆೋರ್ಕರಕ

ರ್ಹಿಸಲಾದ್ ಎಲಾಿ ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು ಆ ದಿನ್ರ್ೋ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

ಕ್ಷೋತ್ರ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕಿ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತ್ಿನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವ್ಾಗಿ
ರ್ಾಪ್ಾಡಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ ಪ ೋರ್ಷಸಕರ್ುದ್ಕ ಹಾಗ ಸ ಕಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ರ್ಹಿಸಲಾದ್ ಎಲಾಿ ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವ್ಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ ಮತ್ಕಿ

ವ್ಾಹನ್ ಚಾಲ್ಕರಕ

ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳ್ಕ ಹೆೋಳಿದ್ಂತ ವ್ಾಹನ್ರ್ನ್ಕು ಚಾಲ್ನ ಮಾಡಕರ್ುದ್ಕ (ಕಛೋರಿ

ಕಡತ್ಗಳ್ ಚಲ್ನ್ರ್ಲ್ನ್ ರ್ಹಿಯನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.
ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಕೆಲ್ಸಗಳ್ನ್ಕು)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕ್ಷೋತ್ರದ್ ತಾಂತಿರಕ ಕೆಲ್ಸ ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವ್ಾಗಿ ಋತ್ಕಮಾನ್
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ್ಗ ಳಿಸಕರ್ುದ್ಕಜ ತ ೋಟಗಾರರ ಹಾಜರಾತಿ ಕೆಲ್ಸ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ,
ಮೆೋಲಾಧಿಲ್ರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ರ್ರದಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿರ್ಾರಿ

ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಕಡತ್ಗಳ್ನ್ಕು ಆದ್ಯತಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ಲಸ್ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳ್ಕಳರ್ುದ್ಕ
ಮತ್ಕಿ ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ ತ್ಕತ್ಕವ ಮತ್ಕಿ ಆದ್ಯತಾನ್ಕಸಾರ
ಕತ್ವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿದೋವಶಕರಕ

ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಕಡತ್ಗಳ್ನ್ಕು ಆದ್ಯತಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ರೋಲ್ಲಸ್ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳ್ಕಳರ್ುದ್ಕ
ಮತ್ಕಿ ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದ್ಕ ತ್ಕತ್ಕವ ಮತ್ಕಿ ಆದ್ಯತಾನ್ಕಸಾರ
ಕತ್ವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್ಕ. ಯೋಜನಗಳ್ಡಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ್ ಗಕರಿ ಸಾಧ್ನ
ಕಕರಿತ್ಂತ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ

ಮತ್ಕಿ

ತಾಂತಿರಕ

ಕೆಲ್ಸ

ರ್ಾಯವಗಳ್ನ್ಕು

ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ್. ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗದ್ ಕೆಲ್ಸ ರ್ಾಯವಗಳ್ಾದ್ ನ್ಗದ್ಕ ಪ್ುಸಿಕ,
ಕೆೋಂದ್ರ ದ್ಾಸಾಿನ್ಕ, ಸಾದಿಲಾವರಕ ರ್ಹಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸು ರ್ಹಿ, ತಾಂತಿರಕ ಮತ್ಕಿ
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಡತ್ಗಳ್ ವಿಲ ಮತ್ಕಿ ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ಸರ್ಾಲ್ಲಕ ರ್ರದಿ
4(1)(B) 5: ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರದ್ ಮತ್ಕಿ ಅದ್ರ ನೌಕರರಕ ಸಂಘಟನಯ ಕೆಲ್ಸ ರ್ಾಯವಗಳ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಬಳ್ಸಕರ್ ನಿಯಮಗಳ್ಕ, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ್ಕ, ಸ ಚನಗಳ್ಕ ಕೆೈಪ್ತಡಿ ದ್ಾಖಲಗಳ್ಕ
1. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವ್ಾ ನಿಯಮಗಳ್ಕ (KCSR)
2. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವ್ಾ ನಿಯಮ (ರ್ಗಿೋವಕರಣ ನಿಯಂತ್ರ, ಮೆೋಲ್ಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳ್ಕ) (CCA
Rules)
3. ಕನಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (HBOP)
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5. ರ್ೃಂದ್ ಮತ್ಕಿ ನೋಮರ್ಾತಿ ನಿಯಮಗಳ್ಕ (C&R Rules)
6. ಆಯರ್ಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget Manual)
7. ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ (KTC)
8. ಸಾದಿಲಾವರಕ ರ್ಚಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE)
9. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವ್ಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
10.

ಇಲಾಖಾ ಮತ್ಕಿ ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಹೆ ರಡಿಸ್ದ್ ಡೆಲ್ಲಗ್ಗೋರ್ನ್ಸ ಆಫ್ ಪ್ರ್ರ್ಸವ

11.

ಸರ್ಾವರದ್ ಅಧಿಸ ಚನಗಳ್ಕ, ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸತ ಿೋಲಗಳ್ಕ, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಆದೋಶಗಳ್ಕ

(ಸಕತ ಿೋಲಗಳ್ಕ) ಇತಾಯದಿ
12.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಸಕಧಾರಿತ್ ಕರಮಗಳ್ ಕೆೈಪ್ತಡಿ

4(1)(B) 6: ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರರ್ು ಹೆ ಂದಿರಕರ್ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ದ್ಾಖಲಗಳ್ ಹೆೋಳಿಕೆ
ಕಡತ್ದ್ ಶಾಖ್ಯ

ಕರ.ಸಂ.

ದ್ಾಖಲಗಳ್ ಉಲಿೋಖ

1

ತಾಂತಿರಕ ಶಾಖ್ಯ

ತಾಂಸ

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿರ್ಾರಿ

ಸ.ತ ೋ.ಅ

3

ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ವಿನಿ

4

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋವಶಕರಕ

ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಾರಕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¸ÁªÀiÁ£Àå ¹éÃPÀÈw.
£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
4(1)(B) 7: ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರದ್ ನಿೋತಿ, ನಿಯಮ ರಚನ ಮಾಡಕವ್ಾಗ ಅಥವ್ಾ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗ್ಗ ಳಿಸಕರ್
ಸಂಬಂಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ ಏಪ್ಾವಡಕಗಳ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದ್ಸಯರಕಗಳ್ ಸಹಬಾಗಿತ್ವ ಮಕಂತಾದ್ ವಿರ್ರಗಳ್ಕ: 7

ಯಾರ್ುದ್ಕ ಇರಕರ್ುದಿಲ್ಿ.
4(1)(B) 8: ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಿರ್ತ್ ಗಳ್, ವಿವಿಧ್ ಸಮಿತಿಗಳ್ ವಿರ್ರಗಳ್ಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನ್ಕಕ ಲ್ರ್ಾುಗಿ
ಸಲ್ಹೆಗಾಗಿ, ರಚ್ಚತ್ವ್ಾದ್ ಎರಡಕ ಅಥವ್ಾ ಹೆಚಕಿ ಜನ್ ಸದ್ಸಯರಿರಕರ್ ಸಮಿತಿಗಳ್ ವಿರ್ರ ಮತ್ಕಿ ಈ
ಸಮಿತಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ಭಾಗರ್ಹಿಸಲ್ಕ ಇರಕರ್ ಅರ್ರ್ಾಶ ಮತ್ಕಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನ್ಡರ್ಳಿಕೆಗಳ್ಕ
ಯಾರ್ುದ್ಕ ಇರಕರ್ುದಿಲ್ಿ.
4(1)(B) 9: ಅಧಿರ್ಾರಿ/ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ (ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತ್ರ)
ಹೆಸರಕ

ಕರ.ಸಂ.

ದ್ ರವ್ಾಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯಯ

ಹಕದು

1

ಶ್ರರೋ ಎಂ. ಮನ್ಕ

-

ಸತ ೋನಿ, ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತ್ರ

2

ಶ್ರರೋ ಮಲ್ಲಿರ್ಾಜಕವನ್ಯಯ

-

ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

3

ಶ್ರರೋ ಕೆಂಪೋಗೌಡ

-

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

4

ಶ್ರರೋ ಎಂ. ಬಸರ್ನ್ಗೌಡ

-

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

5

ಶ್ರರೋ ಬಸರ್ರಾಜಕ ಹೆಚ್.ಆರ್.

-

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

6

ಶ್ರರೋಮತಿ ಮಂಗಳ್ಗೌರಿ

-

ಸೆೋರ್ಕ್ರ

7

ಶ್ರರೋ ಸೆೈಯದ್ ಫೈರೆ ೋಜ್

-

ತ ೋಟಗಾರ

8

ಶ್ರರೋ ಬಿ. ಜಯಣು

-

ತ ೋಟಗಾರ

9

ಶ್ರರೋ ಮಕದ್ುರಾಮಯಯ

-

ತ ೋಟಗಾರ

10

ಶ್ರರೋ ರಾಮಕೃರ್ು

-

ತ ೋಟಗಾರ

11

ಶ್ರರೋ ರಾಮಸಾವಮಿ

-

ತ ೋಟಗಾರ

12

ಶ್ರರೋ ನಾಗಪ್ಾ

-

ತ ೋಟಗಾರ

13

ಶ್ರರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನ್ರಸ್ಂಹಯಯ

-

ತ ೋಟಗಾರ

4(1)(B) 10: ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿರ್ಾರಿ/ನೌಕರರಕ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಪ್ಡೆಯಕರ್ ಸಂಬಳ್ ಮತ್ಕಿ ಭತಯಗಳ್ ವಿರ್ರ
ಕರ.ಸಂ

ಹೆಸರಕ

ಹಕದು

ಒಟಕು ಮತ್ಿ
(ರ .ಗಳ್ಲ್ಲಿ)

.
ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತ್ರ

1

ಶ್ರರೋ ಎಂ. ಮನ್ಕ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋವಶಕರಕ

526176-00

2

ಶ್ರರೋ ಮಲ್ಲಿರ್ಾಜಕವನ್ಯಯ

ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

234144-00

3

ಶ್ರರೋ ಕೆಂಪೋಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

248472-00

4

ಶ್ರರೋ ಎಂ. ಬಸರ್ನ್ಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

234144-00

5

ಶ್ರರೋ ಬಸರ್ರಾಜಕ ಹೆಚ್.ಆರ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

234144-00

6

ಶ್ರರೋಮತಿ ಮಂಗಳ್ಗೌರಿ

ಸೆೋರ್ಕ್ರ

209532-00
8

7

ಶ್ರರೋ ಸೆೈಯದ್ ಫೈರೆ ೋಜ್

ತ ೋಟಗಾರ

237732-00

8

ಶ್ರರೋ ಬಿ. ಜಯಣು

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

9

ಶ್ರರೋ ಮಕದ್ುರಾಮಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

345120-00

10

ಶ್ರರೋ ರಾಮಕೃರ್ು

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

11

ಶ್ರರೋ ರಾಮಸಾವಮಿ

ತ ೋಟಗಾರ

319044-00

12

ಶ್ರರೋ ನಾಗಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

297120-00

13

ಶ್ರರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನ್ರಸ್ಂಹಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

4(1)(B) 11: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರಕೆು ಈ ರ್ರ್ವದ್ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯರ್ಯಯದ್ಲ್ಲಿ
ದ ರೆತಿರಕರ್ ಅನ್ಕದ್ಾನ್
(ರ . ಲ್ಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ )
ಕರ.

ಯೋಜನಯ ಹೆಸರಕ

ಆರ್ಥವಕ ಗಕರಿ

ಸಾಧ್ನ

ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ್
ಅನ್ಕದ್ಾನ್

ಸಂ.
1

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

1.70

1.699

1.70

2

vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £À¸Àðj
«¨sÁUÀ¢AzÀ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀÄªÀ
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ «ªÀg

2.50

2.50

2.50

3

GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ 2406-02-

55.00

55.00

55.00

20.00

17.102

20.00

7.27

5.72

5.72

4

5

112-0-17 (OC 139)KSHDA ಖಾತ
qÁ|| JA.ºÉZï. ªÀÄjUËqÀ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæzÀ°è
mÉPÁß®f ¥ÁPïð ¤ªÀiÁðt (DgïPÉ«ªÉÊ AiÉÆÃd£É)
KSDHA SÁvÉ
KSDHA

4(1)(B) 12: ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ ಂದಿಗ್ಗ ನ್ಡೆಸಕರ್ ಯೋಜನಗಳ್ಕ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ್ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ್ ವಿರ್ರ
ಮತ್ಕಿ ಮಂಜ ರಾದ್ ಹಣ
ಯಾರ್ುದ್ಕ ಇರಕರ್ುದಿಲ್ಿ.
4(1)(B) 13: ಇಲಾಖ್ಯಯ್ತಂದ್ ಾಾತ ೋರೆೈಸೆರ್ನ್ಸ ಮಂಜ ರಾದ್ ಅಥವ್ಾ ಪ್ರವ್ಾನ್ಗಿ ನಿೋಡಲಾದ್ ಮತ್ಕಿ
ಕಡಿಮೆ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ಲ್ತ್ಕಿಗಳ್ನ್ಕು ಪ್ಡೆಯಲಾದ್ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ್ ವಿರ್ರಗಳ್ಕ:
ಯಾರ್ುದ್ಕ ಇರಕರ್ುದಿಲ್ಿ.
4(1)(B) 14: ಕಕಗಿೆಸಲಾದ್ ಎಲರ್ಾಾನಿಕ್ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರ್ರ ದ ರಕಕವಿಕೆ
ಅಥವ್ಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ:
9

ಯಾರ್ುದ್ಕ ಇರಕರ್ುದಿಲ್ಿ.
4(1)(B) 15: ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಲ್ಭಯವಿರಕರ್ ಅರ್ರ್ಾಶಗಳ್ ವಿರ್ರಗಳ್ಕ ಗರಂಥಾಲ್ಯ
ಅಥವ್ಾ ಓದ್ಕರ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳ್ನ್ಕು ಒಳ್ಗ್ಗ ಂಡಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗರ್ಾುಗಿ ತರೆದಿದ್ಾುರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಗರಂಥಾಲ್ಯದ್ ರ್ಯರ್ಸೆಾ ಇರಕರ್ುದಿಲ್ಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ
ರ್ಬ್ ಸೆೈಟ್ಾದ್ www.horiculture.com ಮೆೋಲ್ುಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹಕದ್ಾಗಿದ.

4(1)(B) 16: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಾರಿಯ ಹೆಸರಕ ಪ್ದ್ನಾಮ ಮತ್ಕಿ ಇತ್ರೆ ವಿರ್ರಗಳ್ಕ:ಶ್ರರೋ ಮನ್ಕ. ಎಂ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋವಶಕರಕ
ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ
ದ ಡಡಸಾಗ್ಗೆರೆ, ಕೆ ರಟಗ್ಗರೆ
ಮದ್ಲ್ನೋ ಮೆೋಲ್ಮನ್ವಿ ಪ್ಾರಧ್ಲ್ಲರ್ಾರಿಗಳ್ಕ
ಶ್ರರೋಮತಿ ಜಿ. ಸವಿತ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿದೋವಶಕರಕ
(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್) ತ್ಕಮಕ ರಕ
ದ್ ರವ್ಾಣ್ಣ: 0816-2275189
4(1)(B) 17: ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ್ ಇತ್ರ ವಿರ್ಯಗಳ್ಕ
ಯಾರ್ುದ್ಕ ಇರಕರ್ುದಿಲ್ಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋವಶಕರಕ
ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ
ದ ಡಡಸಾಗ್ಗೆರೆ, ಕೆ ರಟಗ್ಗರೆ

10

ಶ್ರರೋ ಧ್ಮವವಿೋರ ಕ್ಷೋತ್ರ
75

ಶ್ರರೋ ಎಲ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಕ

ಸತ ೋನಿ, ಶ್ರರೋ ಧ್ಮವವಿೋರ ಕ್ಷೋತ್ರ

76

ಡಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಾ

ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

77

ಶ್ರರೋ ಎ.ಎಂ. ಚನ್ುಬಸಯಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

78

ಮಹೆೋಶ್ ನಾಯು

ತ ೋಟಗಾರ

79

ಶ್ರರೋ ತಿಮಮರಾಯಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

80

ಶ್ರರೋ ಬಿ. ರಾಜಣು

ತ ೋಟಗಾರ

81

ಶ್ರರೋ ರ್ಂಕಟರಾಜಕ

ತ ೋಟಗಾರ

82

ಶ್ರರೋ ಸಣುರಂಗಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

83

ಶ್ರರೋ ಸಣುರಾಮನಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರ

84

ಶ್ರರೋಮತಿ ದೋರ್ಮಮ

ತ ೋಟಗಾರ

85

ಶ್ರರೋಮತಿ ಕಮಲ್ಮಮ

ತ ೋಟಗಾರ

86

ಶ್ರರೋ ಸ್ೋನ್ಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

87

ಪ್ುರ್ಾ ಹರಾಜಕ ಕೆೋಂದ್ರ

88

ಶ್ರರೋಮತಿ ವಿಜಯ .ಜಿ

ಸತ ೋನಿ, ಪ್ುರ್ಾ ಹರಾಜಕ ಕೆೋಂದ್ರ, ಶ್ರರಾ ತಾ||

89

ಶ್ರರೋಮತಿ ಬಿ.ಎನ್ಸ. ಶ್ವೋತ್

ಪ್ರದ್ಸ, ಪ್ುರ್ಾ ಹರಾಜಕ ಕೆೋಂದ್ರ, ಶ್ರರಾ ತಾ||
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