ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ
(ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಕೆಂಗೋರಿ, ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ/ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕು

4(I)(A) ಮತ್ುು 4(I)(B) ಮಾಹಿತಿ 2016-17 ಹಾಗ
ಅಂತ್ಯಕೆೆ

2017-18 ಜನರ್ರಿ -2018 ರ

4.(B)(I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಕೆಂಗೋರಿ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ/ ಪೂರ್ೇ
ತಾಲ್ ಾಕು ಕಛೋರಿ ಆಗೇನೈಜೋಷನ್ ಚಾರ್ಟೇ

1. ಹಿರಿಯಸಹಾಯಕತ ೋಟಗಾರಿಕೆನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿಲ್ಾಾಪಂಚಾಯತ್) ಕೆಂಗೋರಿ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು -01
2. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು)-01
3. ಸಹಾಯಕತ ೋಟಗಾರಿಕೆಅಧಿಕಾರಿ (ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ)-08
4. ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು -01
5. ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು-01
6. ದ್ವಿತಿೋಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು -01
7. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು -05

ತಾಲ್ ಾಕು ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ರರ್ರು ನಿರ್ೇಹಿಸಬೋಕಾದ ಕತ್ೇರ್ಯ ಸಿರ ಪ, ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ಮತ್ುು
ಹ ಣೆಯ ವಿರ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
4(ಬಿ) (I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಕೆಂಗೋರಿ, ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು ರರ್ರು
ನಿರ್ೇಹಿಸ ಬೋಕಾದ ಕತ್ೇರ್ಯಗಳು ಹಾಗ

ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳು.

1. ನಿರ್ೋೇಶನಾಲ್ಾಯ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ / ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ರ್ಲ್ಯದ್ವಂದ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ
ಮಾಗೇ ಸ ಚಿಗಳಂತ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ / ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ / ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ / ಕೆೋಂದಿ ರ್ಲ್ಯ
ಯೋಜನಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ.
2. ಅಗತ್ಯವಿದಾಲ್ಲಾ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರನುು ಶಿಸುುಕಿಮ ಕೆೈಗ ಳಳಲ್ು ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಶಿಫಾರಸುು
ಮಾಡುರ್ುದು.
3. ತಾಲ್ ಾಕು ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲಾ ಕಚೋರಿ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೋಲೆ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಹ ಂದ್ವರುರ್ುದು.
4. ರೈತ್ರ ತಾಕುಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ, ಸಲ್ಹ ಸ ಚನ, ಕುಂದು ಕೆ ರತಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ.
5. ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಆಗಂದಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಒದಗಸುರ್ುದು .
6. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು. ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ

ಗಾಿಮ

ಸಭೆಯ ನ ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗ ಮತ್ುು ಜಮಾಬ್ಂಧಿ ಹಾಗ ತ್ಹಸಿೋಲ್ಾಾರ್ ರ್ತಿಯಂದ ನಡೆಯಲ್ಲರುರ್
ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗುರ್ುದು.
7. ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಯೇವೆೈಖರಿ ಆರ್ಥೇಕ ವಿಷಯ ಯೋಜನಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ.
8. ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ .
4 (B) (II) ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇರ್ಯಗಳು.
ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಯಡಿ ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಿದ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳನುು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ)

ವಿತ್ರಿಸುರ್ುದು.

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸಿದ

ಕೆಲ್ಸರ್ನುು

ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾಅಭಿರ್ೃದ್ವಾಕೆಲ್ಸಗಳನುುನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು,
ಕಚೋರಿಗಬ್ಂದ ದಾಸ್ಾುನನುು ಸಮಪೇಕವಾಗ ಪಡೆದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸ ಚಿಸಿದ ಮಾಗೇದಶೇನದಂತ ನಿಗಧಿತ್ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳಿಗ ದಾಸ್ಾುನನುು ವಿತ್ರಿಸಿ,
ವಿತ್ರಿಸಿದ ಬ್ಗೆ ದೃಢೋಕರಣರ್ನುು ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯತ್ಕೆದುಾ
ಹಾಗ
ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇತ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನುು
ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು. ಬಳೆ ಕಟಾರ್ು ಮತ್ುು ಬಳೆ ಸಮೋಕ್ಷೆ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮಾಗೇಸ ಚಿಯಂತ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.

4 (ಬಿ) (II) ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಾದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇರ್ಯಗಳು ಹಾಗ

ನಿರ್ೇಹಿಸಿ ಬೋಕಾಗರುರ್

ಕಡತ್ಗಳ ವಿರ್ರ
1. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು

1) ತಾಲ್ ಾಕಿನಲ್ಲಾ ಬ್ರುರ್ ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸಲ್ು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರರ್ರ ಂದ್ವಗ ಚಚಿೇಸಿ ತಾಂತಿಿಕವಾಗ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ಗಳನುು ಮಂಡಿಸುರ್ುದು.
2) ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿಗಳ ಸತ ೋಅ ರರ್ರಿಂದ ಬೋಡಿಕೆಯನಾುಧರಿಸಿ ಮಾರ್ಷೇಕ ಕಿಿಯಾ ಯೋಜನ ತ್ಯಾರಿಕೆ
ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು ಹಾಗ ಹಿಸತ ೋನಿ ರರ್ರು ಸ ಚಿಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ರಿೋತಿಯ ತಾಂತಿಿಕ ಕೆಲ್ಸಗಳ
ನಿರ್ೇಹಣೆ.
3) ಯೋಜನಗಳಡಿ ಬ್ರುರ್ ಹ ಸ ಕಾಂಪೂನಂರ್ಟಗಳಿಗ ಪಿಸ್ಾುರ್ನ ಸಲ್ಲಾಸುರ್ುದು, ಅನ್ ಲೆೈನ್ ಪಿಗತಿ ರ್ರದ್ವ
ದಾಖಲ್ಲಸುರ್ುದು.
4) ವಾರ್ಷೇಕ ರ್ರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಸುರ್ುದು ಮತ್ುು ತಿಂಗಳ ಮಾಹಯ ಪಿಗತಿ ರ್ರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಸುರ್ುದು.
2.ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ

1) ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಹ ೋಬ್ಳಿಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಾಂತ ಇಲ್ಾಖೆಗಳ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.
2) ರೈತ್ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅಜಿೇ ಸಿಿೋಕಾರ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಬ್ಗೆ ಪಿಚಾರ ಹಾಗ

ತಾಂತಿಿಕ ಸಲ್ಹ ,

ರೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತಾಕುಗಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ, ಇಲ್ಾಖೆಗಳ ಸರ್ಲ್ತ್ುು ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡುರ್ುದು.
3) ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧ ಪಟಾ ಕಡತ್ಗಳನುು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗ
ಮಂಡಿಸುರ್ುದು.
4) ಇಲ್ಾಖಾ ಯೋಜನಗಳಾದ ರಾಜಯರ್ಲ್ಯ, ಕೆೋಂದಿರ್ಲ್ಯ, ಜಿಲ್ಾಾರ್ಲ್ಯ, ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಬ್ಗೆ
ಗಾಿಮ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ರೈತ್ರಿಗ ಪಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯುರ್ಂತ ಇಲ್ಾಖಾ ರ್ತಿಯಂದ
ಕಿಮರ್ಹಿಸುರ್ುದು.
5) ಗಾಿಮ ಸಭೆಗಳಿಗ ತ್ಪಪರ್ ಹಾಜರಾಗುರ್ುದು ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖಾ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳ ಬ್ಗೆ ವಿರ್ರ ನಿೋಡುರ್ುದು ಹಾಗ

ಮಾಹಯ ಪಿಗತಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ ಭಾಗರ್ಹಿಸುರ್ುದು.
3.ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು-

ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಹಾಗ

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುರ್

ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಮಂಡಿಸುರ್ುದು.
4.ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು :-

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯರ್ನುು ಸಮಪೇಕವಾಗ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.ನಗದು ಪುಸುಕ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.

ನಿರ್ೃತಿು

ಹ ಂದ್ವದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಪ್ತಂಚಿಣೆ ಸರ್ಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲ್ಕರಿಗ ಕಳುಹಿಸುರ್ುದು ಹಾಗ

ಅರ್ರಿಗ

ಬ್ರಬೋಕಾದ ಸರ್ಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಮಾಡಿ ಹಂಚುರ್ುದು ಅಪಂಡಿಕ್ಸು –ಬಿ ತ್ಯಾರಿಸುರ್ುದು, ತಿಂಗಳ ವೆಚಚದ ಪಟಿಾಯನುು
ತ್ಯಾರಿಸಿ ಹಿಸತ ೋನಿ ಗ ಸಲ್ಲಾಸುರ್ುದು. ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ರರ್ರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆಮ, ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ,
ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಾಾ ರ್ಲ್ಯ, ಕೆೋಂದಿರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನುು

ನಿಯಾಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ, ಹಿಸತ ೋನಿ ರರ್ರ ಸಹಿಗಾಗ ಮಂಡಿಸುರ್ುದು. ಸದರಿ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ
ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಪುಸುಕ, ನಗದು ಪುಸುಕ, ಕಾಂಟಿಜನಿು ರಿಜಿಸಾರ್ ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುರ್
ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.
5.ದ್ವಿತಿೋಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು:-

ಕಛೋರಿಗ ಬ್ರುರ್ ಪತ್ಿಗಳನುು ಸಿಿೋಕರಿಸಿ ನಮ ದ್ವಸಿಕೆ ಳುಳರ್ುದು. ಪತ್ಿಗಳನುು ರವಾನಿಸುರ್ುದು. ದಾಸ್ಾುನು
ಪುಸುಕಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಣೆ ಮತ್ುು ವಿತ್ರಣೆಯನುು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು ಹಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹಾಗ
ಸ್ಾಂಧಬಿೇಕ ರಜ ಹಾಗ

ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಭಾಗದ

ಇತ್ರ ರಜ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ. ಖಜಾನಗ ಬಿಲ್ುಾಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು. ಮತ್ುು

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುರ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.
6. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು:

1) ಆಯಾ ಹ ೋಬ್ಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಾ ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಯ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.
2. Crop cutting Experiment ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.
3. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಮತ್ುು ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುರ್
ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ುದು.
4. ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಸಥಳ ಪರಿಶಿೋಲ್ನ ಮಾಡುರ್ುದು.

4 (B) (V & VI) ನೌಕರರು ಅರ್ರರ್ರ ಕತ್ೇರ್ಯಗಳನುು ನಿರ್ೇಹಿಸಲ್ು ಉಪಯೋಗಸುರ್ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬ್ಂಧನಗಳು,
ಸ ಚನಗಳು, ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು ಮತ್ುು ದಾಖಲೆಗಳು.

1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕನಾೇಟಕನಾಗರಿೋಕಸೋವಾನಿಯಮ (ರ್ಗೋೇಕರಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಮೋಲ್ಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA Rules)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ
5. ರ್ೃಂದ ಮತ್ುು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು (HR Rules)
6. ಆಯರ್ಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget manual)
7. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ (KFC)
8. ಸ್ಾದ್ವಲ್ಾಿರು ವೆಚಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE)
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct rules)
10. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆ ಮತ್ುು ಇಲ್ಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿರುರ್ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಅಫ್ ಪರ್ರ್ಸೇ
11. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳು (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು) ಇತಾಯದ್ವ.

4(B) VII ಕಡತ್ಗಳ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ

ಕಡತ್ ಶಾಖೆ

ಕಿ.ಸಂ

1

ಆಡಳಿತ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
ವಿನಿ

2

ತಾಂತಿಿಕ

ತಾಸ

ದಾಖಲೆಗಳ ಉಲೆಾೋಖ
ಶಿಸುು ಮತ್ುು ಲೆಕೆತಾಪಾಸಣೆಗ ಸಂಬ್ಂಧ ಪಟಾ ಪತ್ಿ
ರ್ಯರ್ಹಾರ
ಸಿಬ್ಬಂದ್ವ ಪತ್ಿ ರ್ಯರ್ಹಾರ
ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ರ್ಯರ್ಹಾರ

4 (B) VIII ಪಾಿಧಿಕಾರ ತ್ನು ನಿೋತಿ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಕಾಯೇ ಯೋಜನಯನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸಲ್ು ಸಲ್ಹ – ಸ ಚನ
ಪಡೆಯಲ್ು ಅಥವಾ ಸಮಾಲೆ ೋಚನಯ ರ್ಯರ್ಸಥ ಅಥವಾ ಪರಿಣತ್ರ ತ್ಂಡದ ಸೋವೆ ಪಡೆಯುತಿುದಾಲ್ಲಾ ಇರ್ುಗಳ ವಿರ್ರ.
ಯಾರ್ುದ ಇರುರ್ುದ್ವಲ್ಾ.

4 (B) XI ಪಾಿಧಿಕಾರದಲ್ಲಾ ಇರುರ್ ಸ್ಾಥಯ ಸಮತಿಗಳು ಮಂಡಳಿಗಳು ಪರಿಷತ್ುು, ಸಮತಿಗಳು ಮತ್ುು 2 ಅಥವಾ 3
ರ್ಯಕಿುಗಳನ ುಳಗ ಂಡ ಸಲ್ಹಾ ಸಮತಿಗಳ ಪಟಿಾ ಹಾಗ
ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕರಿಗ

ಅರ್ಕಾಶವಿರುತ್ುರ್ಯೋ?

ಅಥವಾ

ಈ

ಈ ಮಂಡಳಿ, ಪರಿಷತ್ುು, ಸಮತಿಗಳ ಸಮಾವೆೋಶಗಳಿಗ
ಕಾಯೇ

ಕಲ್ಾಪಗಳ

ರ್ರದ್ವಯು

ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕರಿಗ

ಲ್ಭಯವಿರುತ್ುರ್ಯೋ?
ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕರು ಸದರಿ ಸಭೆಗಳಿಗ ಭಾಗರ್ಹಿಸಲ್ು ಅರ್ಕಾಶವಿರುರ್ುದ್ವಲ್ಾ. ಆದರ ಸದರಿ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು
ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕರು ಬ್ಯಸಿದಲ್ಲಾ ನಿೋಡಲ್ಾಗುರ್ುದು.
4(B)(IX):- ಹಿರಿಯಸಹಾಯಕತ ೋಟಗಾರಿಕೆನಿರ್ೋೇಶಕರಕಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) ಕೆಂಗೋರಿ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು
ಕಾಯೇನಿರ್ೇಹಿಸುತಿುರುರ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿರ್ರಗಳ ಪಟಿಾ:[ಜನರ್ರಿ -2018 ರ ಅಂತ್ಯಕೆೆ ]
ಕಿ.ಸಂ

ಹಸರು

ಹುರ್ಾ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

1

ಜ.ಮಂಜುನಾಥ್

ತ ೋಟಗಾರರು

08028486144

2
3

ಪುಟಾರಾಜು ಹಚ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

08028486144

ರಮೋಶ್ ಆರ್ (ಸಿ.ಪಿ)
ಹನುಮೋಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ಗೌರಿ ಶಂಕರ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

08028486144
08028486144
08028486144

3

ಖಾಲ್ಲ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

08028486144

4

ಶಿಿೋ.ಕೆ.ಎರ್ಸ.ರಾಜುಕುಮಾರ್

ಅಧಿೋಕ್ಷರು,

08028486144

5

ಶಿಿೋ.ಕೆ.ಕುಮಾರ್

ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

08028486144

ಶಿಿೋ ರ್ೋರ್ರಾಜು ವಿ

ದ್ವಿೋತಿಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

08028486144

4
5

6

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ

7

ಶಿಿೋ ಕೆ.ಆರ್.ಶಿರ್ಪಿಸ್ಾದ್

9

ಶಿಿೋ. ಎಂ.ಆರ್.ರಂಗರಾಮಯಯ

10

ಶಿಿೋ ಎನ್.ಆರ್.ಶಿರ್ಣಣ

11

ಶಿಿೋ.ಗಂಗಪಪ ಹ ಂಬ್ಾಳ್

12

ಶಿಿೋಮತಿ.ಕೆ.ಶ್ಿೋತಾ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ
ಬಿದರಹಳಿಳ

08028486144

13

ಖಾಲ್ಲ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮ ರು)

08028486144

14

-

ಸೋರ್ಕ

15

ಶಿಿೋಮತಿ.ಎಂ.ಎ.ನಾಗರತ್ುಮಮ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಕೆೋಂದಿ., ತಾರ್ರಕೆರ.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ
ಕೆಂಗೋರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂತಿಿಕ
ಸಹಾಯಕರು (ಓಓಡಿ ಆನೋಕಲ್ )
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿ
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ

08028486144
08028486144
08028486144
08028486144

08028486144

4 (B) XI ಕಛೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುು ನೌಕರರು ನಿಯಮಗಳನಿಯ ನಿೋಡುರ್ ಪರಿಹಾರಗಳನುು ಸೋರಿಸಿಕೆ ಂಡು,
ಪಡೆದುಕೆ ಳುಳರ್ ಮಾಸಿಕ ವೆೋತ್ನ, (ಜನರ್ರಿ -2018 ರ ಅಂತ್ಯಕೆೆ)

ಕಿ.ಸಂ

ಹಸರು

ಮಾಸಿಕ ಮ ಲ್ ವೆೋತ್ನ

ಹುರ್ಾ

(ರ .ಗಳಲ್ಲಾ)

1

ಜ.ಮಂಜುನಾಥ್

ತ ೋಟಗಾರರು

15,600=00

2

ಪುಟಾರಾಜು ಹಚ್

15,250=00

3
4

ರಮೋಶ್ ಆರ್ (ಸಿ.ಪಿ)
ಹನುಮೋಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

5

ಗೌರಿ ಶಂಕರ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

6

ಖಾಲ್ಲ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

13,900=00
-

7

ಶಿಿೋ.ಕೆ.ಎರ್ಸ.ರಾಜುಕುಮಾರ್

ಅಧಿೋಕ್ಷರು,

22,200=00

8

ಶಿಿೋ.ಕೆ.ಕುಮಾರ್

ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

19,500=00

9

ಶಿಿೋ ರ್ೋರ್ರಾಜು ವಿ

ದ್ವಿೋತಿಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

12,000=00

10

ಶಿಿೋ ಕೆ.ಆರ್.ಶಿರ್ಪಿಸ್ಾದ್

11

ಶಿಿೋ. ಎಂ.ಆರ್.ರಂಗರಾಮಯಯ

12

ಶಿಿೋ ಎನ್.ಆರ್.ಶಿರ್ಣಣ

13

ಶಿಿೋ.ಗಂಗಪಪ ಹ ಂಬ್ಾಳ್

14

ಶಿಿೋಮತಿ.ಕೆ.ಶ್ಿೋತಾ

15

ಖಾಲ್ಲ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

16

ಶಿಿೋಮತಿ.ಎಂ.ಎ.ನಾಗರತ್ುಮಮ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

17

-

ಸೋರ್ಕ

14,900=00
13,900=00

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ
ಕೆೋಂದಿ., ತಾರ್ರಕೆರ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ
ಕೆೋಂದಿ, ಕೆಂಗೋರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂತಿಿಕ
ಸಹಾಯಕರು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ
ಕೆೋಂದಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ
ಕೆೋಂದಿ, ಬಿದರಹಳಿಳ

27,400=00
26,000=00
28,800=00
27,400=00
21,600=00
50,100=00
-

4 (B) XII ಸಹಾಯ ಧನರ್ ಂದ್ವಗ ನಡೆಸುರ್ ಯೋಜನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ ಮತ್ುು ಖಚುೇ
ಕೆೋಂದಿ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು (ಮಾಚ್ೇ -2017 ಅಂತ್ಯಕೆೆ)
ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ
1

ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನ
(ಸ್ಾಮಾನಯ)

ಅನುದಾನ (ರ )

ಒಟುಾ ಖಚುೇ (ರ ) ಉಳಿಕೆ (ರ )

29,26,000=00

29,23,218=00

2782=00

ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನ
(ಪ.ಜಾತಿ)
ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನ
(ಪ.ಪಂಗಡ)

2

ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್

4,88,000=00

4,86,289=00

1711=00

41,011=00

41,011=00

00

1,71,22,000=00 1,71,13,738=00 8262=00

(ಸ್ಾಮಾನಯ)
ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (ಪ.ಜಾತಿ)

26,00,000=00

26,00,000=00

0

ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್

16,88,000=00

16,88,000=00

00

(ಪ.ಪಂಗಡ)

ಜಿಲ್ಾಾ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು
ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ

ಅನುದಾನ (ರ )

ಒಟುಾ ಖಚುೇ (ರ )

ಉಳಿಕೆ (ರ )

1

ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣೆ ಯೋಜನ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

47,400=00

47,400=00

00

2

ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣೆ ಯೋಜನ (ಪ.ಜಾತಿ)

38,250=00

38,250=00

00

3

ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

1,13,870=00

1,13,870=00

00

4

ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ (ಪ.ಪಂಗಡ)

3,000=00

3,000=00

00

5

ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ (ಪ.ಜಾತಿ)

8,000=00

8,000=00

00

6

ರೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೋತಿ ಯೋಜನ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

20,000=00

20,000=00

00

7

ರೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೋತಿ ಯೋಜನ (ಪ.ಜಾತಿ)

4,000=00

4,000=00

00

8

ವೆೈಧಯಕಿೋಯ ಮರು ಪಾರ್ತಿ

15,000=00

13,751=00

1,249=00

9

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

6,45,000=00

6,45,000=00

0

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ (ಪ.ಜಾತಿ)

46,810=00

46,810=00

0

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ (ಪ.ಪಂಗಡ)

25,650=00

25,650=00

0

ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸ್ಾಹಿತ್ಯ

1,00,000=00

99,137=00

863=00

10

ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು
ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ

ಅನುದಾನ (ರ )

ಒಟುಾ ಖಚುೇ (ರ ) ಉಳಿಕೆ (ರ )

1

ನಿರ್ೋೇಶಾಲ್ಯ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್

55,000=00

37,000=00

2

ಮಾರ್ು ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ ಮಂಡಳಿ

8,26,00,000=00

8,26,00,000=00 00

3

ತಾರಸಿ ಮತ್ುು ಕೆೈತ ೋಟ

15,71,267=00

15,70,777=00

18,000=00
490=00

4

ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ

4,50,000=00

4,32,800=00

17,200=00

5

ಹ ಕೃರ್ಷ ಉತುೋಜನ

11,90,000=00

11,90,000=00

00

6

ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ CHD

65,000=00

62,867=00

2,133=00

7

ಹಸಿರು ಮನ CHD (ಪ.ಜಾತಿ)

36,89,000=00

36,89,000=00

00

ಹಸಿರು ಮನ CHD (ಪ.ಪಂಗಡ)

13,50,000=00

13,50,000=00

00

ಸರ್ೇತ ೋಮುಖ ಆಭಿರ್ೃದ್ವಾ (ಪ.ಜಾತಿ)

3,00,000=00

2,99,978=00

22=00

ಸರ್ೇತ ೋಮುಖ ಆಭಿರ್ೃದ್ವಾ

2,00,000=00

1,98,720=00

1,280=00

ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

50,000=00

49,960=00

40=00

ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗ (ಪ.ಜಾತಿ)

10,000=00

9,740=00

260=00

ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗ (ಪ.ಪಂಗಡ)

5,000=00

5,000=00

00

ಯಾಂತಿಿೋಕರಣ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

3,00,000=00

2,74,384=00

25,616=00

ಪ.ಜಾತಿ

30,000=00

30,000=00

00

ಪ.ಪಂಗಡ

1,50,000=00

1,50,000=00

00

11

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ

30,000=00

29,930=00

70=00

12

ಮಧುರ್ನ ಜೋನುಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ

3,12,100=00

3,12,100=00

00

13

ಯಾಂತಿಿೋಕರ CHD (ಪ.ಜಾತಿ )

24,000=00

24,000=00

00

ಯಾಂತಿಿೋಕರ CHD (ಪ.ಪಂಗಡ )

75,930=00

75,930=00

00

8

(ಪ.ಪಂಗಡ)
9

10

4 (B) XII ಸಹಾಯ ಧನರ್ ಂದ್ವಗ ನಡೆಸುರ್ ಯೋಜನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ ಮತ್ುು ಖಚುೇ
ಕೆೋಂದಿ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು (ಜನರ್ರಿ -2018 ಅಂತ್ಯಕೆೆ)
ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ
1

ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನ

ಅನುದಾನ (ರ )

ಒಟುಾ ಖಚುೇ (ರ )

ಉಳಿಕೆ (ರ )

29,65,000=00

23,22,366=00

6,42,634=00

5,00,000=00

1,01,013=00

3,98,987=00

1,13,000=00

42,200=00

69800=00

32,46,000=00

15,19,875=00

17,26,125=00

21,41,000=00

21,41,000=00

00

13,50,000=00

0

13,50,000=00

(ಸ್ಾಮಾನಯ)
ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನ
(ಪ.ಜಾತಿ)
ಪಿಧಾನ ಮಂತಿಿ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನ
(ಪ.ಪಂಗಡ)
2

ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್
(ಸ್ಾಮಾನಯ)
ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್
(ಪ.ಜಾತಿ)
ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್
(ಪ.ಪಂಗಡ)

ಜಿಲ್ಾಾ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು

ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ

ಅನುದಾನ (ರ )

ಒಟುಾ ಖಚುೇ (ರ )

ಉಳಿಕೆ (ರ )

1

ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣೆ ಯೋಜನ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

5,23,380=00

3,36,900=00

1,86,480=00

2

ವೆೈದಯಕಿೋಯ ಮರು ಪಾರ್ತಿ

6,43,900=00

6,43,802=00

818=00

3

ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

88,000=00

88,000=00

00

4

ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನ (ಪ.ಜಾತಿ)

51,000=00

25,000=00

26,000=00

5

ರೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೋತಿ ಯೋಜನ

37,000=00

00

37,000=00

6

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

5,40,000=00

5,31,772=00

8,278=00

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ (ಪ.ಜಾತಿ)

2,95,000=00

68,307=00

2,26,893=00

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ (ಪ.ಪಂಗಡ)

1,00,000=00

32,406=00

67,594=00

ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸ್ಾಹಿತ್ಯ

50,000=00

15,015=00

34,985=00

7

ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳು
ಕಿ.ಸಂ ಕಾಯೇಗಳು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಶಿೋರ್ಷೇಕೆ

ಅನುದಾನ (ರ )

ಒಟುಾ ಖಚುೇ(ರ )

ಉಳಿಕೆ (ರ )

1

ತಾರಸಿ ಮತ್ುು ಕೆೈತ ೋಟ

51,88,310=00

37,75,965=00

14,12,345=00

2

ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ

4,05,000=00

3,65,046=00

39,954=00

3

ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗ (ಸ್ಾಮಾನಯ)

6,250=00

6,250=00

00

4

ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗ (ಪ.ಜಾತಿ)

6,250=00

3,672=00

2,578=00

5

ಮಧುರ್ನ ಜೋನುಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ

1,65,100=00

1,64,700=00

400=00

6

ಮಾರ್ು ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ ಮಂಡಳಿ

8,49,50,000=00

8,49,50,000=00 00

7

ಇಲ್ಾಖಾ ಪಿಯೋಗ ಶಾಲೆ

30,000=00

29,730=00

270=00

8

ಹ ಕೃರ್ಷ ಉತುೋಜನ

60,000=00

60,000=00

00

9

ನಿರ್ೋೇಶನಾಲ್ಯ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್

2,50,000=00

2,35,000=00

15,000=00

10

ಮಾರ್ು ಪುನಶ್ಚತ್ನ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ

1,40,000=00

1,07,192=00

32,808=00

11

ಅಣಬ ಬೋಸ್ಾಯ ತ್ರಬೋತಿ ಕಾಯೇಕಿಮ

1,50,000=00

1,39,081=00

10,919=00

4 (B)(I) 2016-17ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು ನಿರ್ೇಹಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕಿ.ಸಂ

ಕಡತ್ಗಳವಿರ್ರ

1

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಸುತ ುೋಲೆಗಳು ಮತ್ುು ಪತ್ಿಗಳ ಕಡತ್

2

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ RKVY ಯಾಂತಿಿೋಕರಣ ಕಡತ್

3

CHD ಯೋಜನಯ Closter ಕಡತ್

4

MIDH 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ರೈತ್ರ ಪಿವಾಸದ ಕಡತ್

5

MIDH 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಟಾಿಕಾರ್ ಕಡತ್

6

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ Special SCP/TSP ಯೋಜನಯ ಕಡತ್

7

NHM ಯೋಜನಯ 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಕಡತ್

8

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಕಡತ್

9

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಟಪಾಲ್ುಗಳ ಕಡತ್

10

Layout NOC ಕಡತ್

4 (B)(I) 2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು ನಿರ್ೇಹಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕಿ.ಸಂ
1
2

ಕಡತ್ಗಳವಿರ್ರ
2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಹ ೋಬ್ಳಿವಾರು ಗುರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡತ್
ಪಾಲ್ಲಹೌರ್ಸ ಪಾಯಕ್ಸ ಹೌರ್ಸ ನರಳುಪರರ್ ಮತ್ುು ಪಿಸ್ಾುರ್ನ ಆಧಾರಿತ್ ಅಜಿೇಗಳ ಕಡತ್ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ

3

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರ ಟಪಾಲ್ು ಕಡತ್

4

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕರ್ ಕಡತ್

5

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಅಣಬ ಬೋಸ್ಾಯ ಕಡತ್

6

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾರ್ಷರೋಯ ಗಾಿಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತಿಿ ಯೋಜನ ಕಡತ್

7

RKVY ಯಾಂತಿಿಕರಣ ಕಡತ್
ಬಂಗಳ ರು ಪೂರ್ೇ ಪಾಲ್ಲಹೌರ್ಸ , ಪಾಯಕ್ಸ ಹೌರ್ಸ ನರಳುಪರರ್ ಹ ಕೃರ್ಷ ಉತುೋಜನ ಮತ್ುು ಪಿಸ್ಾುರ್ನ ಆಧಾರಿತ್ ಅಜಿೇಗಳ

8

ಕಡತ್

9

ಬಳೆ ವಿಮ/ ಬಳೆ ಕಟಾರ್ು ಕಡತ್

10

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಟಮೋಟ ೋ ಕಾಸಾರ್ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ದ ಕಡತ್

11

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ು ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನಗಳ ಅಜಿೇ ಮಂಜ ರಾತಿಗಾಗ ಸಲ್ಲಾಸಿರುರ್ ಕಡತ್

12

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಬಳೆ ಹಾನಿ ಕಡತ್

13

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಬಿೋಜ ಭಾಗಯ (KBY) ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜದ ಕಿರ್ಟ ವಿತ್ರಣೆ ಕಾಯೇಕಿಮದ ಕಡತ್

14

ಕೃರ್ಷ ಭಾಗಯ ಯೋಜನಯ (KBY -2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ು) ಪಾಲ್ಲಹೌರ್ಸ ನಿಮಾೇಣದ ಕಡತ್

15

ಬಂಗಳ ರು ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕು ಕಛೋರಿ ಪಿತಿಗಳು (ಹಚುಚರ್ರಿ) ಕಡತ್

16

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ MIDH ಯೋಜನಯ ಕಡತ್

17

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಅನುಮೋದ್ವತ್ ಕಿಿಯಾ ಯೋಜನಗಳ ಕಡತ್

18

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ PMKSY (ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಬಂಗಳ ರು ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಕಡತ್ )

19

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಕಡತ್

20

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ MIDH ಯೋಜನ ಬಂಗಳ ರು ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಕಡತ್

21

ಕೃರ್ಷ ಇಲ್ಾಖೆಗ NOC ನಿೋಡಿರುರ್ ಅಜಿೇಗಳ ಕಡತ್

22

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ RKVY Geo Tagging ಕಡತ್

23

ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ/ ಸಭಾ ಸ ಚನಾ ಪತ್ಿಗಳು

24

2017-18 ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿೋನಿಯಮ 2005 ರ ಅಜಿೇಗಳ ಕಡತ್

25
26
27

LAQ/LAC Questions ಕಡತ್
ಹ ಕೃರ್ಷ ಉತುೋಜನ ಕಡತ್
NHM ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಆಯೆ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಕಡತ್

28
29

ಸ್ಾಮಾನಯ ಕಡತ್ (ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು )
ಪಾಲ್ಲಹೌರ್ಸ ಮಾಗೇ ಸ ಚಿ ಕಡತ್

4 (B)(I) 2016-17ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು ನಿರ್ೇಹಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕಡತ್ಗಳ ವಿರ್ರ
ಕಿ.ಸಂ
1
2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ZP ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ್
2
2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ದ್ವನಗ ಲ್ಲ ಕಛೋರಿ ವೆಚಚ ಕಡತ್
3

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಜೋನುಕೃರ್ಷ ವೆೋತ್ನ ಕಡತ್ ದಕ್ಷಿಣ

4

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಜೋನುಕೃರ್ಷ ವೆೋತ್ನ ಕಡತ್ ಪೂರ್ೇ

5

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ್

6

2016-17 ನೋ RSK ಸತ ೋಅ ರರ್ರ ಹಾಜರಾತಿ ವಿರ್ರ

7

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಇತ್ರ ಪತ್ಿಗಳ ಕಡತ್

8

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ CHD ತಾರಸಿ ತ ೋಟ ದಕ್ಷಿಣ

9

2016 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ CHD ತಾರಸಿ ತ ೋಟ ಪೂರ್ೇ

10

2016 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಮಾದರಿ ಸಂಗಿಹಣೆ

11

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ TP ಯೋಜನ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ

12

2014-15 , 15-16 ಲೆಕೆ ಪರಿಶ್ ೋಧನ ಕಡತ್

13

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಖಚುೇ ಅದಾಯ ವಿರ್ರ ಕಡತ್

14
15

ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ರ್ಯಯಕಿುಕ ಕಡತ್

16

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ CHD ಯೋಜನಯಡಿ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಕಡತ್

17

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಲೆಕೆ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ 2401-00-111-0-08 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ ಯೋಜನ RKVY

18

ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ ಯೋಜನಯಡಿ D-08

19

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಮಧುರ್ನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಕಡತ್

20

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಹ ಸ ಕಾಯೇಕಿಮವಾದ ಪರಿಶಿಷಾ ಜಾತಿ /ಪರಿಶಿಷಾ ಪಂಗಡ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸರ್ೇತ ೋಮುಖ

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಹಸಿರು ಮನ Tubulor Strucutreಶ್ೋ 40% ಸಹಾಯಧನ ಬ್ಾಬ್ುು 422

ಅಭಿರ್ೃಧಿಾ 423
21

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಹ ಕೃರ್ಷ ಉತುೋಜನ

22

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಪರಿಶಿಷಾ ಪಂಗಡ GS ಬ್ಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸ್ಾಯ ಸರ್ೇತ ೋಮುಖ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ

23

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ ಯೋಜನಯಡಿ ಬಂ.ಪೂರ್ೇ ತಾ. ಪರಿಕರಗಳನುು ಖರಿೋದ್ವಸಲ್ು ಸಹಾಯಧನ
ನಿೋಡುರ್ ಬ್ಗೆ.

24

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಲೆಕೆ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳು ಸಮಗಿ
ನಿಯಂತ್ಿಣ

25

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ CHD ಯೋಜನಯಡಿ Maching Garnts (Tubular Struchure) ಕಡತ್

26

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಲೆಕೆ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ 2851-00-200-0-01 ರಡಿ ಮದುರ್ನ ಮತ್ುು ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಸ್ಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ

27

ಪೂರ್ೇ ತಾ. ಇಲ್ಾಖಾ ಪಿಯೋಗಶಾಲೆ ಬಿೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ ಕಡತ್

28

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ RKVY ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಯಾಂತಿಿೋಕರಣ ಯೋಜನಯಡಿ ಬ.ದಕ್ಷಿಣ ಯಾಂತಿಿಕರನ ಕಡತ್

29

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ರಾರ್ಷರೋಯ RKVY ಯಾಂತಿಿೋಕರಣ ಕಡತ್

30

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಕಡತ್

31

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ D-08 100 ಜೋನು ಕೃರ್ಷ ಕಡತ್

32

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗಿ ನಿಯಂತ್ಿಣ 423

33

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಹ ಸ ಕಾಯೇಕಿಮದ ಪರಿಶಿಷಾ ಜಾತಿ /ಪರಿಶಿಷಾ ಪಂಗಡ ಪಲ್ಾನುಭವಿಗಳಗ ಸಹಾಯಧನದ ಬ್ಾಬ್ುು

34

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಸುತ ುೋಲೆ ಕಡತ್

35

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ ಯೋಜನಯಡಿ ಡಿ-08 ಪರಿಕರಗಳ ಕಡತ್

36

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ್ೇ ತಾ.ಕಡತ್

37

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ RKVY ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಲ್ಲಾ ಯಾಂತಿಿೋಕರಣ ಕಡತ್

4 (B)(I) 2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಪಿಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು ನಿರ್ೇಹಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕಡತ್ಗಳ ವಿರ್ರ
ಕಿ.ಸಂ
1
2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಕಛೋರಿ ವೆಚಚದ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಕಡತ್
2
2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ರಾಜಯರ್ಲ್ಯದ ಅನುದಾನ ಪತ್ಿದ ಕಡತ್
3

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ (ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ) ಮಾರ್ು ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ ಯೋಜನ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಕಡತ್

4

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ (ಜಿಪಂ) ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕು ಯೋಜನ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಕಡತ್

5

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ (ಜಿಪಂ) ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು, ಯೋಜನ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

6

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ) ಅನುದಾನದ ಕಡತ್

7

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ (ಜಿಪಂ) ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಸಹಾಯಕರ ವೆೋತ್ನ ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕು ಸ್ಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ್

8

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ (ಜಿಪಂ) ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಸಹಾಯಕರ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ್

9

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ (ಜಿಪಂ) 2017 ರ ನೌಕರರಿಗ ಗಳಿಕೆ ರಜ ನಗಧಿೋಕರಣ ಕಡತ್

10

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿೋನಿಯಮ ಕಡತ್

11

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಬ್ಾಡಿಗ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಪಡೆಯಲ್ು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುರ್ ಬ್ಗೆ

12

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕು ಇಲ್ಾಖಾ ಪಿಯೋಗ ಶಾಲೆ ತ್ರಕಾರಿ

13
14

ಬಿೋಜ ಮಾದರಿ ಸಂಗಿಹಣೆ ವಿಶ್ಾೋಷನ ಕಡತ್

15

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಈ ಕಛೋರಿ M R ನಾಗರತ್ುಮಮ ಹಿಸತ ೋನಿ ರರ್ರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಕಡತ್

16

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಕೆ.ಎರ್ಸ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರ ರರ್ರ

17

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳು ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಔಷಧಿ ಖರಿೋದ್ವಸಲ್ು ಸಹಾಯಧನ

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಎರ್ಸ -14 (423) ದಕ್ಷಿಣ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಬ್ಾಬ್ುು

ವಿತ್ರಿಸುರ್ ಬ್ಗೆ
18

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯೇಕಿಮದಯಡಿ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

19

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಎರ್ಸ -14 (200) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳು ಸಮಗಿ ನಿಯಂತ್ಿಣ ಕಾಯೇಕಿಮದಯಡಿ
ಔಷಧಿ ಖರಿೋದ್ವಸಿದ ಬ್ಾಬ್ುುಗ ಸಹಾಯಧನ ಬ್ಾಬ್ುು

20

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಿ CHD ಯೋಜನಯಡಿ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

21

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ CHD pramation in Terrace Gardeing ಯೋಜನ ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕು ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು
ಬಿಲ್ಾನ ಕಡತ್

22

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ CHD pramation in Terrace Gardeing ಯೋಜನ ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕು ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು
ಬಿಲ್ಾನ ಕಡತ್

23

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು ಲೆಕೆ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ 2851-00-200-0-01 S-20 ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಪರಿಕರಗಳನುು
ಖರಿೋದ್ವಸುರ್ ಬ್ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡಲ್ು ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

24

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಮಧುರ್ನ ಮತ್ುು ಜೋನುಕೃರ್ಷ ಪರಿಕರಗಳ ಖರಿೋದ್ವಸುರ್ ಬ್ಗೆ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

25

ಶಿಿೋ.ಕೆ.ಗಾಳಿರಾಜು ತ ೋಟಗಾರ ರರ್ರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಕಡತ್

26

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ RKVY ಮಾರ್ು ಬಳೆ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚತ್ನದ ಯೋಜನಯಡಿ

27

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕು ಹ ಕೃರ್ಷ ಉತುೋಜನ ಕಾಯೇಕಿಮಯಡಿ ಹಾಳಾಗರುರ್ ಪಾಲ್ಲಹೌರ್ಸ ಶಿೋರ್ಟ ತಗದು
ಹ ಸ ಪಾಲ್ಲಹೌರ್ಸ ಶಿೋರ್ಟ ಅಳರ್ಡಿಸಿದ ಬ್ಗೆ ಸ್ಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

28

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು ಮಧು ಮತ್ುು ಜೋನು ಸ್ಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿರ್ೃದ್ವಾ ಯೋಜನಯಡಿ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ
ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

29

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಆಣಬ ಬೋಸ್ಾಯ ಕಿಮದ ಸ್ಾಧಿಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು

30

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗ CHD ಯೋಜನಯಡಿ ಟಾಿಕಾರ್ ಖರಿೋದ್ವಸಿದ ಬ್ಾಬ್ುುಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುರ್ ಬ್ಗೆ

4 (B)(I) 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ದ್ವಿತಿೋಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು ನಿರ್ೇಹಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕಡತ್ಗಳ ವಿರ್ರ
ಕಿ.ಸಂ
1
2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಮಾಸಿಕ ಬ್ಾಡಿಗ ಆಧಾರದ ವಾಹನದ ಕಡತ್
2
2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಬರಳಚುಚ ಕಾಯೇನಿರ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತ್
3

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಯೋಜನಯ ಕಡತ್ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ

4

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಯೋಜನಯ ಬಂಗಳ ರು ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಕಡತ್

5

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಯೋಜನಯ AC ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

6

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

7

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಆಯರ್ಯಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ್

8

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಯೋಜನಯಡಿ 62 b ಖಚಿೇನ ರ್ರಧಿ ಕಡತ್

9

2014-15 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಉಳಿಕೆ 15 ರಷುಾ ಮತ್ುರ್ನುು 2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಡಿ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುರ್ ಕಡತ್

10

2016-17 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ರಾಜಯರ್ಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಕಡತ್

4 (B)(I) 2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ದ್ವಿತಿೋಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು ನಿರ್ೇಹಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕಡತ್ಗಳ ವಿರ್ರ
ಕಿ.ಸಂ
1
2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಸ್ಾಂದಭಿೇಕ ರಜಯ ಕಡತ್
2
2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಗಣಕಯಂತ್ಿ ನಿರ್ೇಹಣೆಯ ಕಡತ್
3

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಆಯರ್ಯಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ್

4

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಯೋಜನಯ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಕಡತ್

5

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ PMKSy ಯೋಜನಯಡಿ ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಕಡತ್

6

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರಿಕೆ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ
ತಾಲ್ ಾಕು ಕಡತ್

7

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರಿಕೆ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂಗಳ ರು ಪೂರ್ೇ
ತಾಲ್ ಾಕು ಕಡತ್

8

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಯೋಜನಯ ಬಂಗಳ ರು ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಕಡತ್

9

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಹಾಗ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಜ ರಾತಿ ಆರ್ೋಶ ಕಡತ್

10

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಮಂಜ ರಾತಿ ಆರ್ೋಶ ಕಡತ್

11

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ PMKSY ಯೋಜನಯ ರಾಜಯ ರ್ಲ್ಯ ಬಂಗಳ ರು ಪೂರ್ೇ ತಾಲ್ ಾಕಿನ ಕಡತ್

12

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ NHM ಹಾಗ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿಯ ಯೋಜನಯ ಆಯರ್ಯಯ ಖಚಿೇನ ರ್ರಧಿ ಕಡತ್

13

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನಯ ಆಯರ್ಯಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಖಚುೇ

14

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನ AC ಬಿಲ್ುಾ ಹಾಗ NDC ಬಿಲ್ಲಾನ ಕಡತ್

15

2017-18 ನೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಇತ್ರೋ ಕಡತ್

4(B) XII ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುರ್ ಯೋಜನಗಳನ ಅನುಷ್ಾಾನದಲ್ಲಾ ಅನುಸರಿಸುರ್ ರಿೋತಿ ನಿೋತಿಗಳು, ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು,
ಸುತ ುೋಲೆಗಳು, ಸಹಾಯಧನದ ಮತ್ು ಮತ್ುು ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಿರ್ರ.
ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು, ಸುತ ುೋಲೆಗಳು , ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಸಹಾಯಧನದ ವಿರ್ರಗಳು ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಾದ
ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಾ ಮತ್ುು ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಾದಲ್ಲಾ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಾ ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು ನಿರ್ೇಹಿಸುರ್ ಕಡತ್ಗಳಲ್ಲಾರುತ್ುವೆ.
4(B) XIV ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ಆಥರೈಸಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗ ನಿೋಡಲ್ಾದ ಮತ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ
ಸರ್ಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯಲ್ಾದ ರಸಿಪ್ತಯಂಟು ಗಳ ವಿರ್ರಗಳು.
ಕಚೋರಿಗಳಲ್ಲಾ ನಿರ್ೇಹಿಸಲ್ಾಗುತಿುರ್.
4(B) XIV ಕುಗೆಸಲ್ಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭಯವಿರುರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರ್ರ ರ್ ರಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇಟುಾಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.
ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಾ ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಪಿಗತಿ ವಿರ್ರಗಳ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲ್ಭಯವಿರುತ್ುರ್.
4(B) XV ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ು ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕರಿಗ ಲ್ಭಯವಿರುರ್ ಅರ್ಕಾಶಗಳು ವಿರ್ರಗಳು, ಗಿಂಥಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಓದುರ್
ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡು ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗ ತರದ್ವದಾಾರಯೋ?
ಗಿಂಥಾಲ್ಯ ಸ್ೌಕಯೇ ಇರುರ್ುದ್ವಲ್ಾ, ಆದರ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುರ್ಂತ ಕೆ ೋರಿದರ್ರಿಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬ್ಗೆ
ಕರಪತ್ಿಗಳನುು ನಿೋಡುರ್ ರ್ಯರ್ಸಥೋ ಇರುತ್ುರ್ ರೈತ್ರಿಗ ಬೋಕಾಗುರ್ ಎಲ್ಾಾ ತಾಂತಿಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ತಾಂತಿಿಕ
ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಓದಗಸಲ್ಾಗುತಿುರ್.
4 (B) (XVI) ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿರ್ರಗಳು.
ಶಿಿೋ.ಬಿ.ಎನ್. ಪಿಸ್ಾದ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಬಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲೆಾ, ಕಬ್ಬನ್ ಉದಾಯನರ್ನ
ಕಛೋರಿ ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ:080-22860640
ಶಿಿೋಮತಿ.ಎಂ.ಎ.ನಾಗರತ್ುಮಮ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೆಂಗೋರಿ, ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು
ಕಛೋರಿ ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ:080-28486144
ಶಿಿೋ.ಕೆ.ಆರ್.ಶಿರ್ಪಿಸ್ಾದ್
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ
ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು , ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಪಂ) ಕೆಂಗೋರಿ, ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು
ಕಛೋರಿ ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ:080-28486144
ಶಿಿೋ.ಕೆ.ಎರ್ಸ.ರಾಜಕುಮಾರ್
ಆಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಪಂ) ಕೆಂಗೋರಿ, ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು
ಕಛೋರಿ ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ:080-28486144
4 (B) (XVII) ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾರ್ುದ ಇರುರ್ುದ್ವಲ್ಾ.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಪಂ) ಕೆಂಗೋರಿ, ಬಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ ಾಕು

