ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಕಛೋರಿ.
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ದಿನಾಂಕ:
"ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ"
2016-17
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ಪರಕರಣ 4 (1)(a) ಮತ್ುು (b) ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಪರಕಟಣೆ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ ) ಕಛೋರಿ.ಹ ಸನಗರ ರವರ ಕಛೋರಿಯ ಸಂರಚನೆ, ಪರಕಾಯೇಗಳು
ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯಗಳು:
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ),ಹ ಸನಗರ ರವರ ಕಛೋರಿಯು ಹ ಸನಗರ
ಪಟಟಣದಲ್ಲಾರುವ
ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಾ ಇರುತ್ುರ್. ಸದಿರ ಕಛೋರಿಯು ಜಿಲ್ಾಾ
ಕೆೋಂದರವಾದ ಶಿವಮೊಗಗದಿಂದ 66 ಕಿ.ಮೋ. ದ ರದಲ್ಲಾರುತ್ುರ್. ಇದರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತ್
ವಾಯಪ್ತುಯು ಹ ಸನಗರ ರೆವೆನ ಯ ತಾಲ್ ಾಕ ವಾಯಪ್ತು ಹ ಂದಿರುತ್ುರ್.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಹ ಸನಗರ, ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ಲಾ,ಇವರ
ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯೇ ಸಂಘಟನೆ ಪಟ್ಟಟ:
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಜಿ.ಪಂ ಹ ಸನಗರ ಕಛೋರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು -01
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ -05 (ಹಾಲ್ಲ ಖಾಲ್ಲ 01 ಹುರ್ೆ)
ದಿಿತಿಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು -01
ರ್ಜೋನುಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರು -01
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು -03
ತ ೋಟಗಾರರು -01 (ಹಾಲ್ಲ ಖಾಲ್ಲ 02 ಹುರ್ೆ)

4(ಬಿ)(ii)ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರುಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯಗಳು
ದಿಿತಿಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು:- ಕಛೋರಿಯ ಸಾದಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಾಗಳು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ರವಾನೆ ಹಾಗ
ನೆ ಂದವಣಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯನುಸಾರವಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ುು
ನಿವೇಹಣೆ ಸುತ ುೋಲ್ಲ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ:- ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ನಿಗದಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಕಾಯೇಕರಮ
ಕಾಯೇನುಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನೆಗಳ
ಪರಗತಿ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು. ತಾಂತಿರಕ ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ವರದಿ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಕ್ಷೋತ್ರದ
ಹರಾಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು ಹಾಗ ಹ ೋಬ್ಳಿವಾರು ರೆೈತ್
ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾ ಬ್ರುವ ತಾಖುಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆ ಮತ್ುು ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು

ಇಲ್ಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲ್ಭ್ಯವನುು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದು. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಸ ಚಿಸುವ ಎಲ್ಾಾ ಕತ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಇತಾಯದಿ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು: (i) ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ವಿವಿದ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳ ಸಸ ಯೋತಾಪದನೆ
(ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಪರಕಾರ) ಕಾಯೇನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವೇಹಣೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ
ಕೆಲ್ಸಕಾಯೇಗಳ ಮೋಲ್ಲಿರಣೆ
ಮತ್ುು ಪರತಿನಿತ್ಯ ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾಗುವ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಡಿ.ಎಂ.ಆರ್. ಅನುು
ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
(ii) (ಅಭಿವೃದಿೆ) ತಾಲ್ ಾಕಿನಾದಯಂತ್ ಅನುಷ್ಾಾನಕಿಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗುತಿುರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕಾಯೇನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ು ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಿಗೆ ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ಭೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ
ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಾಗುವ ಸಿತ್ುುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ದಾಸಾುನು ಮತ್ುು
ವಿತ್ರಣೆ ವಹಿಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಹಾಗ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ
ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು: ಈ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಾ ಬ್ರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳ
ಸಸ ಯೋತಾಪದನೆ ಮತ್ುು ನಿವೇಹಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧಿೋನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು. ಕಛರಿಗೆ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿಂದಂತ ಬ್ರುವ ಎಲ್ಾಾ ಪತ್ರವಯವಹಾರ ಮತ್ುು ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ಕರಮವಹಿಸಲ್ು ಕರಮ
ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು ಮತ್ುು ತಾಲ್ ಾಕಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜ ರಾದ ಕಾಯೇಕರಮಗಳ
ಕಾಯಾೇನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಸ ಕು ಕರಮ ವಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರರು: ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಸ ಚಿಸುವ ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ಶೃರ್ೆಯಂದ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4(ಬಿ)(iii) ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂತ್ಹ ಪರಸಾುವನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕಾದ ಕರಮ
ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ುು ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟೆ ಸೋರಿದಂತ.
ದಿಿತಿೋಯ
ದರ್ಜೋೇ
ಸಹಾಯಕರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ತ ೋಟಗಾರರು

ಕಛೋರಿಗೆ
ಬ್ರುವಂತ್ ಪತ್ರಗಳನುು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳ
ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ವಿಳಂಬ್ವಿಲ್ಾರ್ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸಸಾಯಭಿವೃದಿೆ ಹಾಗ ಮೋಲ್ಲಿಚರಣೆ ಅಭಿವೃದಿೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ತಾಲ್ ಾಕಿನ
ವಿವಿಧ ರೆೈತ್ರ ತಾಕುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಕುರಿತ್ು ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆ
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕಾಯಾೇನುಷ್ಾಾನ ಕುರಿತ್ಂತ ಮತ್ುು ತಾಂತಿರಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ಸುತ ುೋಲ್ಲ ಆರ್ೋಶ
ಪರಕಾರ ಕಡತ್ಗಳನುು
ಮುಂಡಿಸುವುದು, ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ಭೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ
ಹ ೋಬ್ಳಿವಾರು ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ
ತಾಖುಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆ ಮತ್ುು ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು ಇಲ್ಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಯ
ಸೌಲ್ಭ್ಯವನುು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದು ಇತಾಯದಿ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಪರಸಾುವನೆ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದು ಕೆ ಳುಬೋಕದ ಕರಮದ ಬ್ಗೆಗ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ, ತ್ಮಮ
ಹುರ್ೆಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕೆು ಒಳಪಟುಟ ಅನುಮೊೋದಿಸಿ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು,
ಅಗತ್ಯವಾದಲ್ಲಾ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.
ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಸ ಚಿಸುವ ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ಶೃರ್ೆಯಂದ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4(ಬಿ)(iv) ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿದಲ್ು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನಗಳನುು ಕಟುಟ
ಪಾಡುಗಳು
ದಿಿತಿೋಯ
ದರ್ಜೋೇ
ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

ನಿವೇಹಿಸಲ್ು ವಹಿಸಲ್ಾಗಿರುವ ಎಲ್ಾಾ ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಬಿಲ್ುಾಗಳನುು ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರುವ ಕಛೋರಿ
ಕೆೈಪ್ತಡಿ ನಿಯಮಗಳಿಯ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ತಾಂತಿರಕ ವಿಚಾರಗಳನುು ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಬ್ರುವ ಪತ್ರಗಳನುು
ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಆಯಾ ಕಡಗಳಿಗೆ ರ್ಜ ೋಡಿಸುವುದು ಹಾಗ ಈ ಕಾಯಾೇಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಬ್ರುವ
ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಮಂಜ ರಾತಿ ಪರಸಾುವನೆ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಪರಸಾುವನೆಯನುು
ಮಂಡಿಸುವುದು. ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ಭೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು. ಹಾಗ
ಹ ೋಬ್ಳಿವಾರು ರೆೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾ ಬ್ರುವ ತಾಖುಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆ ಮತ್ುು
ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು ಇಲ್ಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲ್ಭ್ಯವನುು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದು
ಇತಾಯದಿ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
i. ಕ್ಷೋತ್ರದ
ಸಂಪೂಣೇ
ಕೆಲ್ಸಗಳನುು
ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ
ತ ೋಟಗಾರರನುು
ಸಹಾಯಕರು
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೆ ಂಡು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಹಂಚಿ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ii. (ಅಭಿವೃದಿೆ) ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಕಾಯೇ ಕರಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ
ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ೋೇಶನದಂತ ಫಲ್ಾನುಭ್ವಿಗಳ ತಾಕುಗಳಿಗೆ ಬೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ
ಪರಿಶಿೋಲ್ನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಹಾಗ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿವೇಹಿಸುವ ಇತ್ರೆ
ಕೆಲ್ಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು
ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4(ಬಿ) (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಾಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ಸ ಚನೆಗಳು/ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು/ದಾಖಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು
ನಿಬ್ಂಧನೆಗಳು
1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ವಗಿೋಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ,ಮೋಲ್ಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆಕ ಸಂಹಿತ
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈ ಪ್ತಡಿ
5. ವೃಂದ ಮತ್ುು ನೆೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈ ಪ್ತಡಿ
7. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಚಿತ್
8. ಸಾದಿಲ್ಾಿರು ವೆಚಚ ಕೆೈ ಪ್ತಡಿ
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ
10.ಇಲ್ಾಖಾ ಮತ್ುು ಆಕ ಇಲ್ಾಖಾ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಪವರ್ಸೇ.
11.ಸಕಾೇರದ ಅದಿ ಸ ಚನೆಗಳು (ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) ಇತಾಯದಿ

4(ಬಿ) (Vi) ಕಡತ್ ಶಿೋಷಿೇಕೆ
ಕರ.ಸಂ ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ
1. .ಸಿಬ್ಬಂದಿಆಡಳಿತ್ಕಛೋರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮತ್ುು ಬಿಲ್ುಾಗಳು, ಶಿಸುು ನಡತಗಳು ಆಡಿಟ್ ಉತ್ುರ
ನಿೋಡುವುದು, ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರಗಳ ದಾಸಾುನು ಮತ್ುು ವಿತ್ರಣೆ, ಆಯಾ ತಿಂಗಳ ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ
ಮತ್ುು ವಿತ್ರಣೆ ಇತ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4 (ಬಿ) (Vii) ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬ್ಂಧದಲ್ಲಾ ಇರುವ
ಎಪಾೇಡುಗಳು ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಬಾಗಿತ್ಿ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು
ಈ ಕಛೋರಿ ಹಂತ್ದಲ್ಲಾ ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತಿ ಪಾಲ್ಲಸಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬ್ಗೆಗ ಕರಮಕೆೈಗೆ ಳುಲ್ಾಗುತಿುಲ್ಾ. ಈ
ರಿೋತಿಯ ಪರಸಂಗಗಳು ಉದಬವವಾದ ಸಂಧಭ್ೇದಲ್ಲಾ ಮೋಲ್ಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ೋೇಶನ ಕೆ ೋರಿ, ಸಪಷಿಟಕರಣ
ಪಡೆದು ಆ ಪರಕಾರ ಕರಮವಹಿಸಲ್ಾಗುವುದು.
4 (ಬಿ) (Viii) ಈ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ
ಅದಕಿುಂತ್ ಹಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಗಮ ಕೌನಿುಲ್ ಬ ೋಡರು ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ
ಬಾಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಹಾಗ ಇಂತ್ಹ ಕಮಟ್ಟ ಮತ್ುು ಸಮತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭ ಮತ್ುು ನಡವಳಿಗಳನುು
ಸಾವೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬ್ಹುರ್ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ
ಮುಕು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೆ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಅಧಿೋನ ಯಾವುರ್ೋ ನಿಗಮ ಕನಿುಲ್ ಭ ೋಡೆ ೋ ಸಮತಿಗಳು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುಲ್ಾ.

4(ಬಿ) (iX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಾಯಾೇಲ್ಯದಲ್ಲಾ
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಟ
ಕರ.ಸಂ
1
2
3
4
5
6
7

ಹುರ್ೆ
ತ ೋಟಗಾರರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು
ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹಸರು
ಶಿರೋ ಮಾಲ್ತೋಶ ಎನ್
ಶಿರೋ ಚಂದರಶೋಖರ
ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವನಾಯು ಕೆ ಸಿ
ಶಿರೋ ಪರಜಿಲ್ ಹಚ್ ಎರ್ಸ
ಶಿರೋ ಸಂಜಯ್ ದುಂಡಪಪ ಚವರದಾರ
ಶಿರೋ ರ್ೋವಪಪ ಕೆ ಎರ್ಸ
ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ

ದ ರವಾಣಿ
ಸಂಖೆ
9945124239
9481501571
9844865581
9945626050
8867621856
9740935871
9900091832

8
9

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಪ ಹಚ್ ಎಂ
ಶ್ ರಿೋ ನಾಗರಾಜ ಸಿ ಹಚ್

9900091833
9900091829

4(ಬಿ) (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛರಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಯೇನಿವೇಸುತಿುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ
ನೌಕರರ ಏಪ್ತರಲ್ 2016 ರ ವೆೋತ್ನದ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಟ
ಕರ.ಸಂ
ಹುರ್ೆ
ಹಸರು
ಮ ಲ್ ವೆೋತ್ನ
1
11800
ತ ೋಟಗಾರರು
ಶಿರೋ ಮಾಲ್ತೋಶ ಎನ್
2
13900
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶಿರೋ ಚಂದರಶೋಖರ
3
13900
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು
ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವನಾಯು ಕೆ ಸಿ
4
12500
ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು
ಶಿರೋ ಪರಜಿಲ್ ಹಚ್ ಎರ್ಸ
5
21600
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿರೋ ಸಂಜಯ್ ದುಂಡಪಪ ಚವರದಾರ
6
26700
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿರೋ ರ್ೋವಪಪ ಕೆ ಎರ್ಸ
7
24000
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಪ ಹಚ್ ಎಂ
8
21600
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ
9
27400
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿ ಹಚ್

4(ಬಿ) (Xi) ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ (2016-17 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ)
ಕರ.
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಹಸರು

ಲ್ಲಕು ಶಿೋಷಿೇಕೆ

ವಾಷಿೇಕ ಹಂಚಿಕೆ

2435-00-101-0-36
2435-00-101-0-35
2435-00-101-0-38
2851-00-107-0-33
2435-00-101-0-28
2401-00-111-0-08

1.37500
4.00
0.10
1.08606
3.00
24.05

ಒಟುಟ ಮೊತ್ು
ಖಚುೇ ಮಾಚೇ
2016

1
2
3
4
5
6

ತಂಗುಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ (ಜಿ.ಪಂ)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವೇಹಣೆ (ಜಿ.ಪಂ)
ಪರಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ (ಜಿ.ಪಂ)
ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ಜಿ ವ)
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ

7

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ(ರ್ಜೋನು ಕೃಷಿ)

2401-00-111-0-08

2.32

2.32

8

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ(ಯಾಂತಿರೋಕರಣ)

2401-00-111-0-08

2.97

2.97

9

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ(ಸಂಸುರಣಾ ಘಟಕ)

2401-00-111-0-08

3.37

3.37

10
11
12
13
14
15

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ(ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ)
ಮಧುವನ ಮತ್ುು ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ರಾಷಿಟೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (ಯಂತಿರಕರಣ)
ರಾಷಿಟೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ)

2401-00-111-0-08

2851-00-200-0-01
2401-00-800-2-43
2401-00-800-2-43

0.25
2.75600
26.08
0.20

0.25
2.75600
26.08
0.20

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ (ತಾ.ಪಂ)

2435-00-101-0-62

3.21

3.19

ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಸಾವಯುವಕೃಷಿ(ಡೆೈರ್ಜಸಟರ್)

2401-00-119-4-06

1.39736

1.39736

2401-00-119-4-06

0.34500

0.34500

16 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಿೋತ್ನ)

1.37499
3.98
0.10
1.08606
2.98800
24.05

17 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಕೃಷಿ ಹ ಂಡ)

2401-00-119-4-06

0.75

0.75

18 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ(ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷೇದ ನಿವೇಹಣೆ)

2401-00-119-4-06

0.15600

0.15600

19 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ(ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷೇದ ನಿವೇಹಣೆ)

2401-00-119-4-06

0.35600

0.35600

20 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ,ಕಾಳುಮಣಸು ಪರರ್ೋಶ ವಿಸಾುರಣೆ

2401-00-119-4-06

1.10

1.10

21 ಎನ್ ಹಚ್ ಎಂ (ಜಾಯಕಾಯ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸುರಣೆ)

2401-00-119-4-06

0.38600

0.38600

22 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ರೆೈತ್ರ ರಾಜಯ ಪರವಾಸ

2401-00-119-4-06

23 ಎನ್,ಹಚ್,ಎಂ, ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

2401-00-119-4-06

7.56800

7.56800

24 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಅಭಿವೃದಿೆ

2401-00-119-4-06

0.24280

0.24280

25 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸಂಸುರಣ ಘಟಕ

2401-00-119-4-06

14.40400

26 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಟ್ರಾರಯಕಟರ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ

2401-00-119-4-06

0.75

27

2401-00-119-4-06

7.03346

7.03346

0.71397

0.71397

ಅಭಿವೃದಿೆ
ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ, ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ
ಸಹಾಯಧನ ಅಭಿವೃದಿೆ
ತಂಗಿನಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

2401-00-108-2-51

29 ರಾಷಿಾೋಯ ಸುಸಿಥರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆ (S-04)

2401-00-108-2-30

28

14.40400
0.75

4(ಬಿ) (Xii) ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನೆಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ
ಫಲ್ಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ 2016-17 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ
ಕಿರಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೊೋದನೆಯಾದ ಮಾಗೇ ಸ ಚಿಯನುಸಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ
ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲ್ಾದ ಸಹಾಯಧನದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಧಿಸಿದಂತ ಫಲ್ಾನುಭ್ವಿವಾರು ವಿವರ ಮತ್ುು
ಮಂಜುರಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನುು ಕಛೋರಿ ವಹಿಯಲ್ಲಾ ಹಾಗ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಾ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ುವೆ. ಹಾಗ
ಯೋಜನೆವಾರು ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗೆ ಪರತಿಯನುು ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಾಗುತ್ುರ್.

4(ಬಿ) (Xiii) ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ಆಥರೆೈಸೋಶನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲ್ಾದ
ಮತ್ುು ಕಡಿಮ ಧರದಲ್ಲಾ ಸವಲ್ಾತ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯಲ್ಾದ ರೆಸಿಡಯೆಂಟುಗಳ ವಿವರಗಳು
ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ/ ಕಾಯೇಕರಮಗಳಡಿ ಮಂಜ ರಾದ ಮತ್ುು ರಿಯಾಯತಿ ಧರದಲ್ಲಾ/
ಸಂಪೂಣೇ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಪಡೆದಂತ್ಹ ರೆಸಿಡಯಡಂಟುಗಳ ಪಡೆದುಕೆ ಳುುವವರ) ವಿವರಗಳನುು ಆಯಯಾ
ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಪರತಯಕವಾಗಿ ಇಡಲ್ಾದ ವಹಿಗಳನುು ದಾಖಲ್ಲಸಿಡಲ್ಾಗಿರುತ್ುರ್.ಹಾಗ
ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರ್.

4(ಬಿ) (XiV) ಕುಗಿಗಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ಸು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ
ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.
ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಟದಲ್ಲಾ
ಕಾಯೆರಿಸಲ್ಾಗಿರುತ್ುರ್.

ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ

ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಾ

ಮಾಹಿತಿಯನುು

ಅಳವಡಿಸಿರ್

ಹಾಗ

4(ಬಿ)( XV) ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗರಂಥಲ್ಾಯ ಅಥವಾ
ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡು ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆರ್ಯೆ
ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲ್ಭ್ಯವಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಯಾವುರ್ೋ
ಗರಂಥಲ್ಾಯ ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಾ.

4(ಬಿ) (XVI) ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರು ಪದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳು
ಶಿರೋ. ನಾಗರಾಜ ಸಿ ಹಚ್.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಹ ಸನಗರ

4(ಬಿ)( XVII) ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಾ
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