ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ
ನಿಯಮ 4(1) (ಬಿ) ರನ್ವಯ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರಕವ
ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ,
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡ್ಯ

2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ್ 4(1)(ಬಿ)
ಮಾಹಿತಿ
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ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕಾರ್ಾೇಲಯ, ಮಂಡ್ಯ.
ಸಂಖ್ಯಯ/ ತ ೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ಮಂ/ಕೋಸಾಾಸ/ /2017-18

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ,
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡ್ಯ

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ) ಪರಕಾರ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕೋಂದ್ರ
ನಿಯಮ 22 ರನ್ವಯ ಸಂಸೆಾಯ ರಚನ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಕ ಸಂಸೆಾಯ ಕಾಯೇಸ ಚಿಗಳನ್ಕು ಹಾಗ

ಇನಿುತರ ವಿವರಗಳನ್ಕು

ಸಾವೇಜನಿಕ್ವಾಗಿ ಈ ಕಳಕ್ಂಡ್ಂತ ಪರಚಾರ ಪಡಿಸಿರ್.

ಸೆಕ್ಷನ್

4(1)(ಬಿ)(i)

ಪರಕಾರ

ಸಂಸೆಾಯ

ಹೆಸರಕ,

ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಕ

ಹಾಗ

ಕ್ತೇವಯಗಳಕ

I ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಸಂಘಟನ:


ಪರಧಾನ್ ಕಾಯೇದ್ರ್ಶೇಗಳಕ – ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, ಬಹಕಮಹಡಿ ಕ್ಟಟಡ್, ಬಂಗಳ ರಕ.



ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಆಯಕಕ್ತರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, ಕಂಪು ತ ೋಟ, ಬಂಗಳ ರಕ.



ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್),ಮಂಡ್ಯ

ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದ್ಲಿಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಕ ಮಾನ್ಯ ಮಕಖ್ಯ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ (ಜಿಪಂ),ಮಂಡ್ಯ
ರವರ ನೋತೃತವದ್ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆ ಸ ಚನಗಳಂತ ಹಾಗ

ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ್ ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ವಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳನ್ಕು ರ ಪಿಸಿ, ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗಕತತರ್.

II. ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಪರಕಾಯೇಗಳಕ ಮತಕತ ಕ್ತೇವಯಗಳಕ :
 ಕೋಂದ್ರ

ರಾಜಯ

ಹಾಗ

ಜಿಲ್ಾಾ

ಪಂಚಾಯತ್

ವತಿಯಂದ್

ಜಾರಿಗ

ತರಕವ

ವಿವಿಧ

ಯೋಜನಗಳನ್ಕು

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಕವುದ್ಕ.
 ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಅಧಿೋನ್ದ್ಲಿಾರಕವ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಕ್ಷೋತರ ಹಾಗ

ನ್ಸೇರಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಕವುದ್ಕ

 ರೈತರಿಗ ಅವಶಯಕ್ವಾದ್ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಉತುೃಷ್ಾ ಗಕಣಮಟಟದ್ ಕ್ಸಿ/ಸಸಿ/ಬಿೋಜಗಳನ್ಕು ಕ್ಷೋತರಗಳಲಿಾ ಉತ್ಾಾದ್ಧಸಿ,
ಸಕಲಭ ದ್ರದ್ಲಿಾ ವಿತರಿಸಕವುದ್ಕ
 ಕೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರದ್ ಯೋಜನಗಳಲ ಾಂದಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಈ ಕಳಕ್ಂಡ್ಂತ ವಿವಿಧ
ಘಟಕ್ಗಳಿಗ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ.
 ಪರರ್ೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯೇಕ್ರಮ
 ನ್ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ಸಹಾಯಧನ್ (High tech cultivation)
 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳಲಿಾ ಸಮಗರ ಕೋಟ ಹಾಗ ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣಕಾುಗಿ ಸಮಗರ ಪಿೋಡೆ ನಿಯಂತರಣ
 ಸಮಗರ ಪ ೋಷ್ಕಾಂಶ ನಿಯಂತರಣ ಘಟಕ್ಗಳಡಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಕ್ರಗಳನ್ಕು ವಿತರಿಸಕವುದ್ಕ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಧನ್
ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ.
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 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಗೆ ಇತಿತೋಚಿನ್ ಆವಿಷ್ಾುರಗಳನ್ಕು ರೈತ ಸಮಕದಾಯಕು ತಲಕಪಿಸಕವ ಸಲಕವಾಗಿ ತರಬೋತಿ/ಪರವಾಸ
ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳನ್ಕು ಆಯೋಜಿಸಕವುದ್ಕ
 ಕೋಟ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲಗಳನ್ಕು ಬಳಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳನ್ಕು ಬಳೆಸಿಕ ಳಳಲಕ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ.
 ರೈತರಿಗ ಕೋಟ ನಿರ ೋಧಕ್ ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳನ್ಕು ಬಳೆಸಕವ/ಬಳೆಸಿ ವಿತರಿಸಕವ ಸಲಕವಾಗಿ ಕೋಟ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲಗಳಿಗ
ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ.
 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಂಡ್ಳಿಯ ಸಹಭಾಗಿತವರ್ ಂದ್ಧಗ ರೈತರಿಗ ವಿವಿಧ ತಂತರಜ್ಞಾನ್ ಕ್ಕರಿತಕ ತರಬೋತಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮ
ಏಪೇಡಿಸಕವುದ್ಕ.


ಕೋಂದ್ರ ಅನ್ಕದಾನಿತ ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನಯಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳಿಗ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ.

 ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ

ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಯಡಿ ರೈತರಿಗ ಸಸಿ/ಕ್ಸಿಗಿಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಶೋ. 50 ರ

ದ್ರದ್ಲಿಾ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ, ರೈತರಿಗ ಹಾಗ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮ ಏಪೇಡಿಸಕವುದ್ಕ.
 ತಂಗಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡ್ಳಿ ಅನ್ಕದಾನಿತ ಯೋಜನಯಡಿ ತಂಗಿನ್ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸತರಣೆಗ ಒತಕತ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ ಹಾಗ

ಸಹಾಯಧನ್

ನಿೋಡಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಕ್ರಗಳನ್ಕು ಗಕಚಛಗಾರಮಗಳಿಗ ವಿತರಿಸಕವುದ್ಕ.
 ರೈತ ಮಕ್ುಳನ್ಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಗೆ ಪರತಿೋ ವಷ್ೇ 10 ತಿಂಗಳ ತರಬೋತಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮವನ್ಕು ಯಶಸಿವರ್ಾಗಿ
ನ್ಡೆಸಕವುದ್ಕ.
2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ್ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ವಿವರವಾದ್ ಪಟ್ಟಟಯನ್ಕು ಹಾಗ

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರವನ್ಕು

ಅನ್ಕಬಂಧ-1 ರಲಿಾ ಲಗತಿತಸಿರ್.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(ii) ಪರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತಕತ ನೌಕ್ರರ ಕ್ತೇವಯ ಮತಕತ ಜವಬ್ಾದರಿಗಳಕ
1) ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, (ಇಲ್ಾಖಾ ಮಕಖ್ಯಸಾರಕ):
 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಲಿಾ ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿದ್ಕದ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಆಡ್ಳಿತ ಮತಕತ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆ
ಸಂಪ ಣೇ ನಿಯಂತರಣದ್ ಅಧಿಕಾರ ಹೆ ಂದ್ಧದ್ಕದ, ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟಕವಟ್ಟಕಗಳ ಸಂಪ ಣೇ
ಜವಬ್ಾದರರಾಗಿರಕತ್ಾತರ.
 ಕಾಲಕಾಲಕು ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಚಟಕವಟ್ಟಕಯನ್ಕು ಸಮಪೇಕ್ವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಲಕ ಬೋಕಾದ್ ಸಲಹೆ ಸ ಚನ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ
 ಜಿಲಾಯಲಿಾನ್ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿತರಕವುದ್ಕ ಜಿಲ್ಾಾಪಂಚಾಯತ್ ನ್ ವಿವಿಧ
ಸಮಿತಿಗಳ ಸದ್ಸಯರಾಗಿದ್ಕದ, ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ಕು ಪರತಿನಿಧಿಸಕತ್ಾತರ.
 ಜಿಲಾಯಲಿಾ ಎಲ್ಾಾ ಕ್ಷೋತರ/ನ್ಸೇರಿಗಳಕ ಇವರ ಆಡ್ಳಿತ ವಾಯಪಿತಗ ಬರಕತತರ್.
 ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಚಟಕವಟ್ಟಕಗಳ ತ್ಾಂತಿರಕ್/ಆಡ್ಳಿತ ಹಣಕಾಸಕ ವಿಷ್ಯಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕವ ಅಧಿಕಾರ ಹೆ ಂದ್ಧರಕತ್ಾತರ.
 ಜಿಲಾಯಲಿಾ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಯೋಜನಗಳ ಪರಗತಿ ಸಾಧಿಸಕವುಸಕ, ವರದ್ಧ ಕ ರೋಢೋಕ್ರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಶಾಖ್ಯಗ ರವಾನಿಸಕವಲಿಾ
ಕ್ರಮವಹಿಸಕವುದ್ಕ ಹಾಗ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲಸ ಕೈಗ ಳಕಳವ ಅಧಿಕಾರ ಹೆ ಂದ್ಧರಕತ್ಾತರ.

3
SYS:3 D/2017-18/HQA/4(1)B

 ವಿವಿಧ ಕೋಂದ್ರ ರಾಜಯ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಾರಯೋಜಿತ ಯೋಜನಗಳ ಸಮನ್ವರ್ಾಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿದ್ಕದ ಯೋಜನಗಳ
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನಾಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿರಕತ್ಾತರ.
 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಂಡ್ಳಿ & ತಂಗಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡ್ಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನಗಳ
ಸಮನ್ವಯ ಮತಕತ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನಾಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿರಕತ್ಾತರ.
 ಸಕಾೇರದ್ಧಂದ್ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಹೆ ರಡಿಸಕವ ಆರ್ೋಶಕ್ನ್ಕುಸಾರವಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಹಣಕಾಸಕ ವಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿತಗ
ಒಳಪಟಟಂತ ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖ್ಯ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಹಣಕಾಸಕ ಸೆಳೆಯಕವ ವೆಚಚ ಭರಿಸಕವ ಅಧಿಕಾರ ಹೆ ಂದ್ಧರಕತ್ಾತರ.

 ಬಿೋಜ/ಸಸಾಯಗಾರ ಉತಾನ್ುಗಳ ಗಕಣಮಟಟ ಪರಿರ್ಶೋಲನಾ/ತಪಾಸಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರಕತ್ಾತರ.

 ಖಾಸಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಸಸಾಯಗಾರ ನ ೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕವ ಅಧಿಕಾರವುಳಳವರಾಗಿರಕತ್ಾತರ
2) ಕೋಂದ್ರ ಕ್ಛೋರಿ ಸಹಾಯಕ್ರಕ :
ದ್ಧನ್ ನಿತಯದ್ ಪತರಗಳ ಪರಿರ್ಶೋಲನ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ,ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿವೇಹಣೆ,ರೈತರ ಪರಶಸಿತ / ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಪರಶಸಿತಗಳ
ನಿವೇಹಣೆ, ಲ ೋಕ್ ಆದಾಲತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೋತಿ ನಿಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ,
ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಅನ್ಕಪಸಿಾತಿಯಲಿಾ

ಸಭೆ

ಸಮಾರಂಭಗಳಲಿಾ

ಭಾಗವಹಿಸಕವುದ್ಕ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಆಯಕಕ್ತರಿಂದ್ ಹಾಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿಗಳಿಂದ್ ಬರಕವ ಪತರಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಹಾಗ ಪರವಾಸ
ಟ್ಟಪಾಣಿಗ ಅನ್ಕಸರಣಾ ವರದ್ಧ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಕರರ್ಾ ಯೋಜನ ಮತಕತ ಪರಗತಿ ವರದ್ಧ
ಮೋಲಕಸಕತವಾರಿ ಮಾಡಿ ವರದ್ಧ ಸಲಿಾಸಲಕ ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಕವುದ್ಕ, ಎಲ್ಾಾ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣೆಯ ಬಗೆ
ಮೋಲಕಸಕತವಾರಿ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ಮತಕತ ಸಭೆ
ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗಕವುದ್ಕ.

3)

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಿಷ್ನ್ ಹಾಗ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್):
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನಯ

ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ

ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ, ಪರಸಾತವನ ಆಧಾರಿತ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮತಕತ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ, ಜಿಲ್ಾಾ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಸಂಸೆಾಯ
ವಯವಸಾಾಪಕ್ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಹಕರ್ದ ಪರಭಾರ ಮೋಲ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ
ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

4)

ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 1:
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನಯ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಯ

ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಕ TA-3 ರವರಿಗ ಸಹಕಾರ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ, ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ
ಯೋಜನಯ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ
ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

5) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 2 :
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ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ. ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ,
ಆತಮ ಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ

ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

6). ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 3 :
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನ, S-05 ಕೋಂದ್ರ ವಲಯ ತಂಗಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನ, ತಂಗಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡ್ಳಿ
(CDB),ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ
(TA-1 ರವರ ಸಹಕಾರರ್ ಂದ್ಧಗ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ), ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ ಮಾಲಿು ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ಕು
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

6) ಸಹಾಯಕ್ ಸಾಂಖ್ಯಯಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ :
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಜಿಲ್ಾಾ ವಲಯ ಹಾಗ
ಪುರಷ್ುೃತ ಯೋಜನಗಳ ಎಂ.ಪಿ.ಕ್ ಹಾಗ

ಕರರ್ಾ

ರಾಜಯ ವಲಯ ಮತಕತ ಕೋಂದ್ರ

ಯೋಜನಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಯೋಜನಗಳ ಪರಗತಿ ವರದ್ಧಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ ವಿಸಿತೋಣೇ, ಉತ್ಾಾದ್ನ, ಇಳಕವರಿ ಹಾಗ

ಮೌಲಯದ್ ವರದ್ಧಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಕ್ಡ್ತ ನಿಮಾೇಣ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ ಮರಕ ಹೆ ಂದಾಣಿಕ, ಬಳೆ ಕ್ಟಾವು ಪರಯೋಗಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್
ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ಕ.ಡಿ.ಪಿ., ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಸಭೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಕ್ೃಷ್ಟ್, ಕೈಗಾರಿಕ,
ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿ, ಹಣಕಾಸಕ ಲಕ್ು ಪರಿಶ ೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ಾಯದ್ಧ ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಎಲ್ಾಾ ಸಭೆಗಳ ಕ್ಡ್ತ

ನಿವೇಹಣೆ, D.S.S. ಪರಗತಿ ವರದ್ಧಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಎಲ್ಾಾ ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಮಟಟದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಸ ದ್ಧನ್ಚರಿಗಳಿಗ
ಅನ್ಕಮೋದ್ನಯ

ಕ್ಡ್ತ

ನಿವೇಹಣೆ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಹಾಗ

ಕೋಂದ್ರ

ಸಾಾನಿಕ್

ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಸ ಚಿಸಲಾಡ್ಕವ ಇತರ ಕಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.
7) ಜೋನ್ಕ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ :
ಜಿಲ್ಾಾ ಮತಕತ ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನಗಳಲಿಾ ಬರಕವ ಜೋನ್ಕ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನಯನ್ಕು K¼ÀÄ ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕಗಳಲಿಾ
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಗ ಳಿಸಲಕ ಕ್ರಮ ವಹಿ¹ ¥Àæw ತಿಂಗಳ ಆರ್ಥೇಕ್ ಮತಕತ ಭೌತಿಕ್ ಗಕರಿಯನ್ಕು ಸಾಧಿಸಿರಕವ ¥ÀæUÀw ವರದ್ಧಯನ್ಕು
ತರ್ಾರಿಸಿ ASO ರವರಿಗ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ. ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡ್ಳಿ ಹಾಗ

ಮಾರಕಕ್ಟ್ಟಟ ನಿಗಮ ಕಾಯೇಕ್ರಮದ್ ಕ್ಡ್ತ

ನಿವೇಹಣೆ (TA-1 ಮಾಗೇದ್ಶೇನ್ದ್ಲಿಾ), ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ವಹಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ಕ್ಛೋರಿ ಸಿಬಬಂಧಿ :
7) ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ:
ಎಲ್ಾಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದ್ಧ ಹಾಗ ಆಸಿತ ಮತಕತ ಋಣ
ಪಟ್ಟಟಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ರ್ಶಸಕತ ಕ್ರಮಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಕ್ಡ್ತ, ಬ್ಾಯಂಕ್ ಖಾತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ (NHM, MIS,
NREGA, CRF), ದ್ ರಕ ಅಜಿೇಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಮಟಟದ್ ಕ್ಛೋರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಿವೇಹಣೆ, ರಾಜಯ
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ವಲಯ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ NHM, MIS ಹಾಗ

ವೆೈದ್ಯಕೋಯ ಬಿಲಕಾಗಳಕ, ಪರವಾಸ ವೆಚಚದ್ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು

ಪರಿರ್ಶೋಲನ ಮಾಡಿ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗ ತ ೋ.ಉ.ನಿ ರವರಿಗ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ, ಮಹಾಲೋಖ್ಪಾಲಕ್ರ ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖಾ ಅಡಿಟ್

ವರದ್ಧಗಳಿಗ ಅನ್ಕಸರಣಾ ವರದ್ಧ ಸಲಿಾಸಕವ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಎಲ್ಾಾ ವಿಷ್ಯ ನಿವೇಹಕ್ರಕಗಳ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳ
ಬಗೆ ಮೋಲಕ ಉಸಕತವಾರಿ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ

PÉÃAzÀæ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

8) ಪರಥಮ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ :
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಆಯಕಕ್ತರಕ ಹಾಗ ಇನಿುತರ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ್ ಮತಕತ ಈ ಕ್ಛೋರಿಯ ಆಡ್ಳಿತ ವಾಯಪಿತಗ
ಬರಕವ ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಮಟಟದ್ ಕ್ಛೋರಿಗಳಿಂದ್ ಬರಕವ ಆಡ್ಳಿತ್ಾಮತಕ್ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ
ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಗಳ Budget ಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಪಿೋಠ ೋಪಕ್ರಣಗಳ ದಾಸಾತನ್ಕ
ನಿವೇಹಣೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರರ್ಶೋದ್ಧಗಳ ಹಾಗ

ಕಾಯಷ್ ಮೋಮೋ ಪುಸತಕ್ಗಳ ದಾಸಾತನ್ಕ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ,

ಕ್ಟಟಡ್ಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, NHM, ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ, ನ್ರೋಗಾ, ವೆೈದ್ಯಕೋಯ ವೆಚಚದ್
ಬಿಲಕಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ ಮಕಖಾಂತರ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕ
ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಿಗ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ PÉÃAzÀæ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

9) ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 1 :
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯ ನ್ಗದ್ಕ ಪುಸತಕ್ದ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರ ವೆೋತನ್ ಹಾಗ
ಇತರ ಭತಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ
ನೌಕ್ರರ ಸೆೋವಾ ಪುಸತಕ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಇಂಕರಮಂಟ್ ರಜ ಮಂಜ ರಾತಿಗಳ
ನಿವೇಹಣೆ, ಎಲ್ಾಾರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನಗಳ ಸಾದ್ಧಲ್ಾವರ್ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ¥ÀÆtðªÁV ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ
ಮಕಖಾಂತರ ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ, ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಕ್ಛೋರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗ
ವಗೇದ್ವರ ವೆೈಯಕತಕ್
ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಸಿಬಬಂದ್ಧ

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರೋ ಕಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

10) ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 2:
ಆದಾಯ ಮತಕತ ಖ್ಚೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಕ್ಡ್ತ, ವಾಹನ್ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ಎಲ್ಾಾ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಯೋಜನಗಳ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ ಮಕಖಾಂತರ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಿಗ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗ
ಸಲಿಾಸಕವ ನಿವೇಹಣೆ, ಲೋಖ್ನ್ ಸಾಮಾಗಿರಗಳ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಹಾಗ
ವಿತರಣೆ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ
ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯ ಪ ಣೇ ಸಾದ್ಧಲ್ಾವರ್ ವೆಚಚದ್ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ,
ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ

.11) ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 3:
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ಇಂದ್ ಮತಕತ ರವಾನ ಕಲಸಗಳನ್ಕು ಬಹಳ ಎಚಚರಿಕಯಂದ್ ನಿವೇಹಿಸಿ ಅರ್ಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಪತರಗಳನ್ಕು
ನ ೋಂದಾಯಸಿ ಪುಸತಕ್ದ್ಲಿಾ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರಿಗ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಕಗಳಿಂದ್ ಸಹಿ ಪಡೆಯಕವುದ್ಕ, ಸವಿೋೇಸ್
ಸಾಟಂಪ್ ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರ ಸಾಂದ್ಭಿೇಕ್ ರಜಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಈ

ಮೋಲುಂಡ್ ಕಲಸದ್ ಜ ತಗ ವಿನಿ1 ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ಕೋಂದ್ರ
ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ವಹಿಸಕವ ಇನಿುೋತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

12) ಬರಳಚಕಚಗಾರರಕ :
ತ್ಾಂತಿರಕ್ ವಿಭಾಗಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಪ ಣೇ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ಬರಳಚಕಚ ಹಾಗ ಬಜಟ್ ಅಪ್ ಲ ೋಡ್
ªÀiÁr ಮೋಲ್ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಎಲ್ಾಾ ಕ್ಂಪ ಯಟರ್ ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಕಲಸ ನ ೋಡಿಕ ಳಕಳವುದ್ಕ. ಏನಾದ್ರ ಕಲಸಕು
ಅಡ್ಚಣೆರ್ಾದ್ಲಿಾ ತಕತ್ಾೇಗಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ ಗಮನ್ಕು ತಂದ್ಕ ತಕತ್ಾೇಗಿ ದ್ಕರಸಿಾ ಪಡಿಸಲಕ ವಯವಸೆಾ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ,
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ

ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ
13) ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್ :
ವಾಹನ್ವನ್ಕು ಶಕಚಿರ್ಾಗಿಡ್ಕವುದ್ಕ, ವಾಹನ್ದ್ ಲ್ಾಗ್ ಪುಸತಕ್ವನ್ಕು ಸರಿರ್ಾಗಿ ಪರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ ದ್ಧನ್ದ್ಂರ್
ಬರಯಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಆರ್ೋಶದ್ಂತ ನಿದ್ಧೇಷ್ಟ ಸಕಾೇರಿ ಕಲಸಗಳ ಪರವಾಸಕು ವಾಹನ್ವನ್ಕು ಚಾಲನ
ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ.

14) ಸೆೋವಕ್ರಕ :
ಪರತಿ ನಿತಯ ಕ್ಛೋರಿಗ 9.30 ಗಂಟ್ಟ ಬಂದ್ಕ ಕ್ಛೋರಿಯ ಬ್ಾಗಿಲಕ ತರದ್ಕ ಕ್ಛೋರಿಯನ್ಕು ಸವಚಛಗ ಳಿಸಿ ಕ್ಛೋರಿಯನ್ಕು

ಸವಚಛವಾಗಿ ಇಟಕಟಕ ಳಕಳವ ನಿವೇಹಣೆ, ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಹಾಗ

ಲಿಪಿಕ್ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರಕ ಹೆೋಳಿದ್ ಕಲಸಕಾಯೇಗಳನ್ಕು

ಚಾಚಕ ತಪಾರ್ೋ ಪಾಲಿನ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುೋತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು

ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(iii) ಪರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಮತಕತ ನೌಕ್ರರಕ ಮತಕತ ಅವರಿಗ ವಹಿಸಲ್ಾಗಿರಕವ ಅಧಿಕಾರ ಮತಕತ
ಕ್ತೇವಯಗಳಕ ಮತಕತ ತಿೋಮಾೇನ್ ಕೈಗ ಳಕಳವಲಿಾ ಅವರಕ ಅನ್ಕಸರಿಸಕವ ಕಾಯೇ ವಿಧಾನ್
ಮೋಲ ತಿಳಿಸಿರಕವ ಎಲ್ಾಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ & ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರವರ ಅಧಿೋನ್ದ್ಲಿಾ
ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕತಿತದ್ಕದ, ಈ ಕ್ಛೋರಿಯಲಿಾ ನಿವೇಹಿಸಕವ ಎಲ್ಾಾ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆ ಅಂತಿಮ ತಿೋಮಾೇನ್
ಕೈಗ ಳಕಳವ ಪಾರಧಿಕಾರ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರವರಾಗಿರಕತ್ಾತರ.
ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಂದ್, ಅಧಿೋನ್ ಕ್ಛೋರಿಯಂದ್ & ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ್ ಹಾಗ

ಸಕಾೇರಗಳಿಂದ್ ಬರಕವಂತಹ ಎಲ್ಾಾ ಕಾಗದ್

ಪತರಗಳನ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಶಾಖ್ಯಯಲಿಾ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿ, ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿೋಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ ನ್ಂತರ ಆರ್ಾ
ಶಾಖ್ಯಯ ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಶಾಖ್ಯಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ರಿಜಿಸಟರ್ ಗಳಲಿಾ ನ್ಮ ದ್ಧಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಿಗ ಸಿವೋಕ್ೃತಿ
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ಪಡೆದ್ಕ ನಿೋಡ್ಲ್ಾಗಕವುದ್ಕ. ಕ್ಛೋರಿ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ರಿೋತಿ ಹಾಗ

ತಕತಕೇ ಕಾಗದ್ ಪತರಗಳನ್ಕು ಆಧಯತ ಮೋರಗ ಕ್ಛೋರಿ

ಟ್ಟಪಾಣಿಯನ್ಕು ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ ಮಂಡಿಸಕತ್ಾತರ. ಎಲ್ಾಾ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ್ ಕಾಗದ್ ಪತರಗಳನ್ಕು ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ
ದ್ಧನ್ಚರಿಯಲಿಾ ನ್ಮ ದ್ಧಸಿಕ ಂಡ್ಕ, ತದ್ನ್ಂತರ ವಿಷ್ಯ ವಹಿಯಲಿಾ ಆಧಯತ ಮೋರಗ ನ ೋಂದಾಯಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ
ಕ್ಡ್ತಗಳಲಿಾ ಟ್ಟಪಾಣಿ ಹಾಕ ಮಂಡಿಸಕತ್ಾತರ. ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಲಾರ

ಕ್ಛೋರಿ ಕಾಯೇ ವಿಧಾನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಯೇ

ನಿವೇಹಿಸಕತ್ಾತರ. ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಿಂದ್ ಬಂದ್ಂತಹ ಎಲ್ಾಾ ಕ್ಡ್ತಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲನ ಮಾಡಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಕೋಂದ್ರ

ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ವಿಳಂಬವಾಗದ್ ರಿೋತಿ ಕ್ಡ್ತದ್ಲಿಾ ವಿಷ್ಯಗಳ ತಿೋಮಾೇನ್ ಕೈಗ ಳಕಳವ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲಿಾ ಸ ಕ್ತ
ಅಭಿಪಾರಯರ್ ಂದ್ಧಗ ಸಲಿಾಸಕತ್ಾತರ.
ನ್ಂತರ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರವರಕ ಕ್ಡ್ತವನ್ಕು ಮರಕ ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ತಿೋಮಾೇನ್ಕಾುಗಿ ತಮಮ ಸ ಕ್ತ ನಿಣೇಯ
ಕೈಗ ಳಕಳತ್ಾತರ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(iv) ಪರಕಾರ ಪರಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವಲಿಾ ರ ಢಸಿಕ ಂಡಿರಕವ ಕ್ರಮಗಳಕ ಹಾಗ

ಕಲಸ

ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಲಕ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಲ್ಾದ್ ವಿಧಾನ್ಗಳಕ/ ಕ್ಟಕಟಪಾಡ್ಕಗಳಕ.
ಕ್ಛೋರಿಯನ್ಕು ಶಕಚಿರ್ಾಗಿಡ್ಕವುದ್ಕ, ಕ್ಡ್ತ ಮತಕತ ಟಪಾಲಕಗಳನ್ಕು ಶಾಖ್ಯಗಳಿಗ ತಗದ್ಕಕ ಂಡ್ಕ ಹೆ ೋಗಕವುದ್ಕ, ಪತರಗಳ
ಸೆೋವಕ್ರಕ

ವಿವರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕ್ಛೋರಿ, ಬ್ಾಯಂಕ್, ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಛೋರಿಗ ಹೆ ೋಗಿ ಬರಕವುದ್ಕ ಸಕಾೇರಿ
ಸಕತ ತೋಲಗಳನ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಎಲ್ಾಾ ಕ್ಛೋರಿಗಳಿಗ ವಿತರಿಸಕವುದ್ಕ
ವಾಹನ್ವನ್ಕು ಶಕಚಿರ್ಾಗಿಡ್ಕವುದ್ಕ, ವಾಹನ್ದ್ ಲ್ಾಗ್ ಪುಸತಕ್ವನ್ಕು ಸರಿರ್ಾಗಿ ಪರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ ದ್ಧನ್ದ್ಂರ್

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್ರಕ ಬರಯಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಆರ್ೋಶದ್ಂತ ನಿದ್ಧೇಷ್ಟ ಸಕಾೇರಿ ಕಲಸಗಳ ಪರವಾಸಕು ವಾಹನ್ವನ್ಕು
ಚಾಲನ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ
ಬರಳಚಕಚಗಾರರಕ

ಶಾಖ್ಯಯ ಎಲ್ಾಾ ಬರಳಚಕಚ ಕಾಯೇವನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ, ಬರಳಚಕಚ ಮಾಡಿದ್ ಪರತಿಗಳ ಲಕ್ುವನ್ಕು
ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ. ಇತ್ಾಯದ್ಧ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯ ನ್ಗದ್ಕ ಪುಸತಕ್ದ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರ ವೆೋತನ್ ಹಾಗ
ಭತಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಇತರ

ನೌಕ್ರರ ಸೆೋವಾ ಪುಸತಕ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಇಂಕರಮಂಟ್ ರಜ ಮಂಜ ರಾತಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ,

ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ

ಎಲ್ಾಾರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನಗಳ ಸಾದ್ಧಲ್ಾವರ್ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ¥ÀÆtðªÁV ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ ಮಕಖಾಂತರ

ಸಹಾಯಕ್ರಕ 1

ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ, ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಕ್ಛೋರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರ

ವೆೈಯಕತಕ್ ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ
ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರೋ ಕಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ಆದಾಯ ಮತಕತ ಖ್ಚೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಕ್ಡ್ತ, ವಾಹನ್ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ಎಲ್ಾಾ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್
ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ

ಯೋಜನಗಳ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ ಮಕಖಾಂತರ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಿಗ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗ
ಸಲಿಾಸಕವ ನಿವೇಹಣೆ, ಲೋಖ್ನ್ ಸಾಮಾಗಿರಗಳ ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಹಾಗ ವಿತರಣೆ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಸಹಾಯಕ್ರಕ 2

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯ ಪ ಣೇ ಸಾದ್ಧಲ್ಾವರ್ ವೆಚಚದ್ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ
ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ
ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ

8
SYS:3 D/2017-18/HQA/4(1)B

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು

ಇಂದ್ ಮತಕತ ರವಾನ ಕಲಸಗಳನ್ಕು ಬಹಳ ಎಚಚರಿಕಯಂದ್ ನಿವೇಹಿಸಿ ಅರ್ಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಪತರಗಳನ್ಕು
ನ ೋಂದಾಯಸಿ ಪುಸತಕ್ದ್ಲಿಾ ಸಂಬಂಧಪಟಟವರಿಗ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಕಗಳಿಂದ್ ಸಹಿ ಪಡೆಯಕವುದ್ಕ, ಸವಿೋೇಸ್
ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ

ಸಾಟಂಪ್ ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರ ಸಾಂದ್ಭಿೇಕ್ ರಜಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

ಸಹಾಯಕ್ರಕ 3

ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಈ ಮೋಲುಂಡ್ ಕಲಸದ್ ಜ ತಗ ವಿನಿ1 ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ
ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ವಹಿಸಕವ ಇನಿುೋತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು

ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಆಯಕಕ್ತರಕ ಹಾಗ ಇನಿುತರ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ್ ಮತಕತ ಈ ಕ್ಛೋರಿಯ ಆಡ್ಳಿತ ವಾಯಪಿತಗ ಬರಕವ
ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಮಟಟದ್ ಕ್ಛೋರಿಗಳಿಂದ್ ಬರಕವ ಆಡ್ಳಿತ್ಾಮತಕ್ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ
ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಗಳ Budget ಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಪಿೋಠ ೋಪಕ್ರಣಗಳ ದಾಸಾತನ್ಕ
ಪರಥಮ ದ್ಜೇ

ನಿವೇಹಣೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರರ್ಶೋದ್ಧಗಳ ಹಾಗ

ಕಾಯಷ್ ಮೋಮೋ ಪುಸತಕ್ಗಳ ದಾಸಾತನ್ಕ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ,

ಸಹಾಯಕ್ರಕ I

ಕ್ಟಟಡ್ಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, NHM, ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ, ನ್ರೋಗಾ, ವೆೈದ್ಯಕೋಯ ವೆಚಚದ್
ಬಿಲಕಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರ ಮಕಖಾಂತರ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಿಗ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ PÉÃAzÀæ ಸಾಾನಿಕ್
ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ಎಲ್ಾಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗೇದ್ವರ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದ್ಧ ಹಾಗ ಆಸಿತ ಮತಕತ ಋಣ
ಪಟ್ಟಟಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ರ್ಶಸಕತ ಕ್ರಮಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಕ್ಡ್ತ, ಬ್ಾಯಂಕ್ ಖಾತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ (NHM, MIS,
NREGA, CRF), ದ್ ರಕ ಅಜಿೇಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಮಟಟದ್ ಕ್ಛೋರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಿವೇಹಣೆ, ರಾಜಯ
ವಲಯ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ NHM, MIS ಹಾಗ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ

ವೆೈದ್ಯಕೋಯ ಬಿಲಕಾಗಳಕ, ಪರವಾಸ ವೆಚಚದ್ ಬಿಲಕಾಗಳನ್ಕು

ಪರಿರ್ಶೋಲನ ಮಾಡಿ ಮೋಲಕ ಸಹಿಗ ತ ೋ.ಉ.ನಿ ರವರಿಗ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ, ಮಹಾಲೋಖ್ಪಾಲಕ್ರ ಹಾಗ

ಇಲ್ಾಖಾ

ಅಡಿಟ್ ವರದ್ಧಗಳಿಗ ಅನ್ಕಸರಣಾ ವರದ್ಧ ಸಲಿಾಸಕವ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ಎಲ್ಾಾ ವಿಷ್ಯ ನಿವೇಹಕ್ರಕಗಳ
ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಬಗೆ
ಮೋಲಕಉಸಕತವಾರಿಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ

PÉÃAzÀæ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ

ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಜಿಲ್ಾಾ ವಲಯ ಹಾಗ
ಯೋಜನಗಳ ಎಂ.ಪಿ.ಕ್ ಹಾಗ

ಕರರ್ಾ

ರಾಜಯ ವಲಯ ಮತಕತ ಕೋಂದ್ರ ಪುರಷ್ುೃತ

ಯೋಜನಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಯೋಜನಗಳ ಪರಗತಿ ವರದ್ಧಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ ವಿಸಿತೋಣೇ, ಉತ್ಾಾದ್ನ, ಇಳಕವರಿ ಹಾಗ

ಮೌಲಯದ್ ವರದ್ಧಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಕ್ಡ್ತ ನಿಮಾೇಣ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ ಮರಕ ಹೆ ಂದಾಣಿಕ, ಬಳೆ ಕ್ಟಾವು ಪರಯೋಗಕು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ಕ.ಡಿ.ಪಿ., ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಸಭೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಕ್ೃಷ್ಟ್,
ಸಹಾಯಕ್
ಸಾಂಖ್ಯಯಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕ, ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿ, ಹಣಕಾಸಕ ಲಕ್ು ಪರಿಶ ೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ಾಯದ್ಧ ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ ಎಲ್ಾಾ
ಸಭೆಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, D.S.S. ಪರಗತಿ ವರದ್ಧಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಎಲ್ಾಾ ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಮಟಟದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಸ
ದ್ಧನ್ಚರಿಗಳಿಗ ಅನ್ಕಮೋದ್ನಯ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ
ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಲಾಡ್ಕವ ಇತರ ಕಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.
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ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್

ಜಿಲ್ಾಾ ಮತಕತ ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನಗಳಲಿಾ ಬರಕವ ಜೋನ್ಕ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನಯನ್ಕು K¼ÀÄ ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕಗಳಲಿಾ
ಜೋನ್ಕ ಕ್ೃಷ್ಟ್
ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಗ ಳಿಸಲಕ ಕ್ರಮ ವಹಿ¹ ¥Àæw ತಿಂಗಳ ಆರ್ಥೇಕ್ ಮತಕತ ಭೌತಿಕ್ ಗಕರಿಯನ್ಕು ಸಾಧಿಸಿರಕವ ¥ÀæUÀw
ವರದ್ಧಯನ್ಕು ತರ್ಾರಿಸಿ ASO ರವರಿಗ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ. ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡ್ಳಿ ಹಾಗ

ಮಾರಕಕ್ಟ್ಟಟ ನಿಗಮ

ಕಾಯೇಕ್ರಮದ್ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ (TA-1 ಮಾಗೇದ್ಶೇನ್ದ್ಲಿಾ), ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್
ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ವಹಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನಯ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಯ
ತ್ಾಂತಿರಕ್

ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಕ TA-3 ರವರಿಗ ಸಹಕಾರ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ, ಕ್ೃಷ್ಟ್

ಸಹಾಯಕ್ರಕ 1

ಭಾಗಯ ಯೋಜನಯ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್

ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ. ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ,

ತ್ಾಂತಿರಕ್
ಸಹಾಯಕ್ರಕ 2

ಆತಮ ಯೋಜನ ನಿವೇಹಣೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ

ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನ, S-05 ಕೋಂದ್ರ ವಲಯ ತಂಗಕ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನ, ತಂಗಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡ್ಳಿ
(CDB),ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ, ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ

ತ್ಾಂತಿರಕ್
ಸಹಾಯಕ್ರಕ 3

(TA-1 ರವರ ಸಹಕಾರರ್ ಂದ್ಧಗ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ), ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ ಮಾಲಿು ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ಕು
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕ್ಡ್ತ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ

ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್

ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇನಿುತರ ಕಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ
ಸಂಪ ಣೇ ಶಾಖ್ಯಗಳ ಮೋಲಿವಚಾರಣೆ, ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕಗಳಕ ಮತಕತ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ಸಲಿಾಸಕವ ಕ್ಡ್ತಗಳನ್ಕು
ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ. ಪರಮಕಖ್ವಾದ್ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಂದ್ಧಗ ಚಚಿೇಸಿ,
ಕೋಂದ್ರ ಕ್ಛೋರಿ
ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ತಮಮಅಧಿೋನ್ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗ ಕ್ಡ್ತಗಳನ್ಕು ರ್ಶೋಘರವಾಗಿ ಇತಯಥೇಪಡಿಸಲಕ ಕ್ರಮವಹಿಸಕವುದ್ಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ
ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಅನ್ಕಪಸಿಾತಿಯಲಿಾ ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗಕವುದ್ಕ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾನ್ವ
ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗ, ಮಹಿಳೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ಕದಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತ ಮತಕತ ದೌಜೇನ್ುಯ ನಿಯಂತರಣ ನಿಯಮಕು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(v) ಪರಕಾರ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಕ ಉಪಯೋಗಿಸಕವ / ಬಳಸಕವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಕ


ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೋಕ್ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ. (KCSR)



ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೋಕ್ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕ್ರಣ, ನಿಯಂತರಣ, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ) (CCA Rules)



ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಸಂಹಿತ (KFC)



ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖ್ಜಾನ ಸಂಹಿತ (KTC)





ಕ್ಛೋರಿ ಕಾಯೇ ವಿಧಾನ್ ಕೈಪಿಡಿ
ಸಾದ್ಧಲ್ಾವರಕ ವೆಚಚದ್ ಕೈಪಿಡಿ
ಆಯವಯಯ ಕೈಪಿಡಿ
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ವೃಂದ್ ಮತಕತ ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ (C&R Rules)




ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ
ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಮತಕತ ಆರ್ಥೇಕ್ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಹೆ ರಡಿಸಿದ್ ಡೆಲಿಗೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಪವಸ್ೇ



ಕ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಪ ರಬೋಷ್ನ್ ನಿಯಮಗಳಕ











ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಸಕಾೇರಿ ವೆೈದ್ಯಕೋಯ ನಿಯಮಗಳಕ
ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಸಂಗರಹಣೆಯಲಿಾ ಪಾರದ್ಶೇಕ್ತ ಅಧಿನಿಯಮ
ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಲ ೋಕಾಯಕಕ್ತ ಕಾಯ್ಕದ
ಭರಷ್ಾಟಚಾರ ನಿರ ೋಧ ಕಾಯ್ಕದ
ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಕ್ಡ್ಾಾಯ ವಿಮಾ ನಿಯಮಗಳಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳಕ
ಗಕಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನ ನಿಯಮಗಳಕ
ಕ್ನ್ುಡ್ ಭಾಷ್ಾ ಮತಕತ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಪರಿೋಕ್ಷ ನಿಯಮಗಳಕ
ಬಿೋಜ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ಕದ



Labour act



ಸಕಾೇರದ್ ಸಕತ ತೋಲಗಳಕ/ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ (ಇತ್ಾಯದ್ಧ)



ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿಗಳಕ ಹಾಗ ಜಿಲ್ಾಾಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲಿಾ ತಗದ್ಕಕ ಳಕಳವ
ನಿಣೇಯಗಳ ಮೋಲಿನ್ ಆರ್ೋಶಗಳಕ

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(vi) ಪರಕಾರ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಕ ರ ಪಿಸಿರಕವ ಗಕಣಮಟಟ.
 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಹಾಗ ಮಾನ್ಯ ಮಕಖ್ಯ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲ್ಾಾಪಂಚಾಯತ್ ರವರ
ನೋತೃತವದ್ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಗೇದ್ಶೇನ್ದ್ಂತ, ರೈತರಿಗ ಹಾಗ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗ ಅನ್ಕಕ್ ಲವಾಗಕವಂತ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಕವುದ್ಕ.
 ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಯಕ ಪರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗ ಮಮ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿ, ಯೋಜನಗಳ ಪರಗತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ, ರ ಪುರೋಷೆಗಳನ್ಕು
ಚಚಿೇಸಿ, ಸ ಕ್ತ ಸಲಹೆ ಹಾಗ

ಮಾಗೇದ್ಶೇನ್ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ

 ಪರತಿೋ ವಷ್ೇ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಪರಗತಿ ಬಗೆ ಪರತಿ ಮಾಸಿಕ್ ಗಕರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ
ಮಟಟದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ ತ ಚಚಿೇಸಿ ಸಲಹೆ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ.
 ಪರತಿೋ ವಷ್ೇ ನ್ಡೆಸಕವ 10 ತಿಂಗಳ ತರಬೋತಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮಕು ಜಿಲಾಯ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಾಯಣ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ,
ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರನ ುಳಗ ಂಡ್ ಸಮಿತಿಯಕ ಚಚಿೇಸಿ,

ಅಭಯರ್ಥೇಗಳನ್ಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮವನ್ಕು ಯಶಸಿವರ್ಾಗಿ ನ್ಡೆಸಕವುದ್ಕ.
 ಇಲ್ಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ವೃತಿತ ಧಕ್ಷತಯನ್ಕು ಹೆಚಿಚಸಲಕ ಹಾಗ
ಪರವಾಸಗಳನ್ಕು ಕ್ಷೋತರಗಳಿಗ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ ಹಾಗ

ಮನ ೋವೃತಿತರ್ಾಗಿ ಮಾಪೇಡಿಸಲಕ ಅಧಯಯನ್

ನೋರ ಪಾಲ ೆಳಿಳವಿಕಯ ವಿಧಾನ್ವನ್ಕು ಏಪೇಡಿಸಕವುದ್ಕ.

 ರೈತರಿಗ ಗಕಣಮಟಟದ್ ತರಬೋತಿಯನ್ಕು ನಿೋಡ್ಲಕ ಉಪಗರಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೋತಿಯನ್ಕು ಹಮಿಮಕ ಳಳಲ್ಾಗಕವುದ್ಕ.
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 ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಯಶಸಿವ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕು ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ಸಮಾಲ ೋಚನ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಕವುದ್ಕ..
 ರೈತರ ತರಬೋತಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಲಿಾ ನ್ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಹಾಗ

ಇನಿುತರೋ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳನ್ಕು

ಪಾರಯೋಗಿಕ್ವಾಗಿ ಏಪೇಡಿಸಿ, ತಿಳಕವಳಿಕ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ.
 ಜಿಲ್ಾಾಮಟಟದ್ಲಿಾ ನ್ಡೆಯಕವ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಮೋಳಗಳಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸಕವುದ್ಕ ಹಾಗ
ವಷ್ೇ ಏಪೇಡಿಸಿ ತನ್ ಮಲಕ್ ರೈತರಿಗ ಹಾಗ

ಫಲಪುಷ್ಫ ಪರದ್ಶೇನ್ವನ್ಕು ಪರತಿೋ

ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗ ಹೆಚಿಚನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಒದ್ಗಿಸಕವುದ್ಕ.

ನಿಣೇಯ ತಗದ್ಕಕ ಳಕಳವಂತಹ ಪರಸಾತವನಗಳಲಿಾ ಪಾಲಿಸಬೋಕಾದ್-ಕ್ರಮ, ಮೋಲವಚಾರಣೆ ಚಾನ್ಲ್ ಗಳಕ ಮತಕತ
ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲಿಟ್ಟ ಸೆೋರಿದ್ಂತ.
ವಿಷ್ಯ
ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ
ಪರಥಮ ದ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ತ್ಾವು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ್ ಪತರದ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತಕತ ಸಕತ ತೋಲ/ಸ ಚನಗಳನ್ಕು ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದ್ಧನ್
ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡ್ತವನ್ಕು ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ ತವರಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ
ತಮಮ ವಾಯಪಿತಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಶಾಖ್ಯಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ/ಪರದ್ಸ ರವರಕ ಮಂಡಿಸಿದ್ ಕ್ಡ್ತಗಳನ್ಕು ಈ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ

ಪರಕ್ರಣದ್ಲಿಾ ರ್ಾವ ರಿೋತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗ ಳಳಬೋಕಂಬ ಬಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ಕು ನ್ಮ ದ್ಧಸಿ ಮಕಂದ್ಧನ್
ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡ್ತ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ.

ಶಾಖ್ಯಗಳಿಂದ್ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಕವ ಕ್ಡ್ತಗಳನ್ಕು ಎಲ್ಾಾ ದ್ೃಷ್ಟ್ಾಕ ೋನ್ದ್ಧಂದ್ ಪರಿರ್ಶೋಲಿಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ ಅಗತಯ ಕ್ಂಡ್ಕ ಬಂದ್ಲಿಾ ಪರಮಕಖ್ ವಿಷ್ಯ ಕ್ಡ್ತಗಳನ್ಕು
ಕೋಂದ್ರ ಕ್ಛೋರಿ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗ ಚಚಿೇಸಿ ಆರ್ೋಶ ಪಡೆಯವುದ್ಕ ಹಾಗ ಇತರ ಶಾಖ್ಯಗಳೆ ಂದ್ಧಗ ಸಮನ್ವಯ
ಕಾಯೇಗಳನ್ಕು ಸಹ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕ
ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಪರಸಾತವನ ಮೋಲ ತಗದ್ಕಕ ಳಳಬೋಕಾದ್ ಕ್ರಮದ್ ಬಗೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತಮಮ ಹಕರ್ದಗ ನಿೋಡಿರಕವ ಅಧಿಕಾರಕು
ಒಳಪಟಕಟ ಅನ್ಕಮೋದ್ಧಸಿ/ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡ್ಕವುದ್ಕ ಅಗತಯ ಬಿದ್ದಲಿಾ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ/ಮಕಖ್ಯ
ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಿಗ ರ್ಶಫಾರಸಕ್ ಮಾಡ್ಕವುದ್ಕ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(vii) ಪರಕಾರ ನಿೋತಿ ನಿರ ಪಣೆಯಲಿಾ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಕ ಭಾಗವಹಿಸಕವ ಬಗೆ
ನಿೋತಿ ನಿರ ಪಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ್ ಸ ಚನ ಮೋರಗ ಕಲವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ಕು ರಚಿಸಿ ಅದ್ರಲಿಾ ಸಾಳಿೋಯ ರೈತ
ಪರತಿನಿಧಿಗಳನ್ಕು (ಪರಗತಿ ಪರ ರೈತರನ್ಕು) ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಸಾಳಿೋಯ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಗ ೋೇಪಾಯಗಳನ್ಕು
ಕ್ಂಡ್ಕ ಹಿಡಿದ್ಕಕ ಳಕಳವ ದ್ಧಶಯಲಿಾ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳನ್ಕು ರ ಪಿಸಕವ ವಯವಸೆಾ ಮಾಡ್ಲ್ಾಗಕತಿತರ್. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ,
ಸಾವಯವ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಯಲಿಾ ನಿರತರಾದ್ ಪರಗತಿಪರ ರೈತರನ್ಕು ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಯರನಾುಗಿಸಿಕ ಂಡ್ಕ ಅವರಿಂದ್ ಬರಕವ
ಸ ಚನ/ಸಲಹೆಗಳಿಗ ಮಾನ್ಯತ ನಿೋಡ್ಕವ ಪರಿಪಾಠವಿರಕತತರ್. ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬಲ ನಿಧಾೇರ ಕೈಗ ಳಕಳವಾಗ ರೈತರ
ಪರತಿನಿಧಿಯನ್ಕು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿಕ ಂಡ್ಕ ಈ ಬಳೆಯ ಬಲ ನಿಧಾೇರ ಇತರ ಸಾಧಕ್ ಬ್ಾಧಕ್ಗಳ ಬಗೆ ಚಚಿೇಸಿ ವಿಮರ್ಶೇಸಿ
ಯೋಜನಯ ಯಶಸಿವ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕು ಬೋಕಾದ್ ಕಾಯೇಕ್ರಮವನ್ಕು ರ ಪಿಸಲ್ಾಗಕವುದ್ಕ.
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ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕುಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಂತ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯಲಿಾ ಸಕ್ಷಮ
ಪಾರಧಿಕಾರವೆಂದ್ಕ ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿೋಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರನ್ಕು ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಸಂಪಕಾೇಧಿಕಾರಿ ಎಂದ್ಕ ಕ್ರದ್ಕ ನಿಯಮಾವಳಿ ರಿೋತ್ಾಯ
ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಲಕ ಸ ಚಿಸಲ್ಾಗಿರ್.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(viii) ತಿೋಮಾೇನ್ ತಗದ್ಕಕ ಳಕಳವಲಿಾ, ಮೋಲಿವಚಾರಣೆಯಲಿಾ ಮತಕತ ಬದ್ಿತಯಲಿಾ
ಅನ್ಕಸರಿಸಕವ ವಿಧಾನ್ ಕ್ಕರಿತಕ.
1.ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಮೋಲಿವಚಾರಣೆ ಮತಕತ ಉರ್ದೋಶ ಬದ್ಿತ ಈ ಕಳಕ್ಂಡ್ 4 ಹಂತಗಳಲಿಾ ನ್ಡೆಯಕತತವೆ.
 ಪರಧಾನ್ ಕಾಯೇದ್ರ್ಶೇಗಳಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, ಬಹಕಮಹಡಿಗಳ ಕ್ಟಟಡ್, ಬಂಗಳ ರಕ
 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಆಯಕಕ್ತರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯ, ಕಂಪುಕ ೋಟ್ಟ, ಬಂಗಳ ರಕ
 ಮಕಖ್ಯ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯಲಿಾ ಜರಕಗಕವ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, (ಜಿಪಂ), ಮಂಡ್ಯ

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(ix) ಪರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತಕತ ನೌಕ್ರರ ವಿವರಗಳಕ:
ಶಾಖ್ಯಯ ವಿವರ ಹಾಗ ದ್ ರವಾಣಿ
ಸಂಖ್ಯಯ
1) ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ಹೆಸರಕಗಳಕ ಹಾಗ ಹಕರ್ದಗಳ
ವಿವರ
ರ್ಶರೋ. ಹೆಚ್. ಎಂ. ಮಂಜಕನಾಥ,
ಕ್ಛೋರಿ ಸೆೋವಕ್

2) ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ. ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂತರಾಜಕ, ವಾಹನ್
ಚಾಲಕ್ರಕ

3) ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋಮತಿ. ಸಿ. ರೋಖಾಮಣಿ,
ಬರಳಚಕಚಗಾತಿೇ, ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

4) ಆಡ್ಳಿತ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ. ಜಿ,ಸಿ. ಶರ್ಶಧರ್,
ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 1

5) ಆಡ್ಳಿತ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ.ಸಲಿೋಂ ಪಾಷ್ಾ,
ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 2

6) ಆಡ್ಳಿತ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ. ವೆೈ.ಡ್. ಹನ್ಕಂತ
ಪರಥಮ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

7) ಆಡ್ಳಿತ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ. ರ್ಶರೋಕ್ಂಠಯಯ, ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ
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ಮಂಜ ರಾದ್
ಹಕರ್ದಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ

ಪರಸಕತತ ಕಲಸ
ನಿವೇಹಿಸಕತಿತರಕವ ಸಂಖ್ಯಯ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ಕ್ಕ|| ಡಿ. ರ್ೋವಮಮ
ಸಹಾಯಕ್ ಸಾಂಖ್ಯಯಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ

9) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ. ಪಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ಕ,
ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ-2 (ಸತ ೋಅ)

10) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ 225734

r. eÉ. F±Àégï,
eÉÃ£ÀÄ PÀÈ¶ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ

11) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ 225734

ವೆೈ.ಎಸ್. ರಾಜಕ

eÉÃ£ÀÄ PÀÈ¶ ¥ÀæzÀ±ð
À PÀgÀÄ
12) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

ಕ್ಕ|| ರಂಜಿತ ಬಿ. ಎಂ
ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ-3 (ಸತ ೋಅ)
(OOD)

13) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ. ಇ. ಮಕರಕಳಿೋಧರ್
ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ (ಸತ ೋನಿ)

14) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ. ಎನ್. ಸಿ. ಶರ್ಶಧರ್, ತ ೋಟಗಾರಿಕ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಮತಕತ
ಹಾಫ್ ಕಾಮ್ಸ್)

15) ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖ್ಯ ಕ್ಛೋರಿ: 225734

ರ್ಶರೋ. ಕ. ರಕರ್ರೋಶ
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಒಟಕಟ ಹಕರ್ದಗಳಕ
[

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(x) ಪರಕಾರ ಪರತಿಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರಕ ಮಾಹೆರ್ಾನ್ ಪಡೆಯಕವ ವೆೋತನ್ ವಿವರ :ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮ 1957 ರ ನಿಯಮ 8(32)ರಂತ ದ್ಧನಾಂಕ್: 31-03-2017 ರಲಿಾದ್ದಂತ ;
ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರಕ

ಹಕರ್ದ

ಮಾಸಿಕ್ ವೆೋತನ್

1

ಹೆಚ್. ಎಂ. ಮಂಜಕನಾಥ್

ಸೆೋವಕ್

15112.00

2

ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಂತರಾಜಕ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್

28213.00

3

ಸಿ. ರೋಖಾಮಣಿ

ಬರಳಚಕಚಗಾತಿೇ

20617.00

4

ಜಿ.ಸಿ. ಶರ್ಶಧರ್

ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

18873.00

5

ಹೆಚ್. ಉಮೋಶ್

ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

23521.00
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6

ಸಲಿೋಂ ಪಾಷ್ಾ

ದ್ಧವತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

17877.00

7

ರ್ಶರೋ. ವೆೈ.ಡ್. ಹನ್ಕಂತ

ಪರಥಮ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

27149.00

8

ರ್ಶರೋಕ್ಂಠಯಯ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ

41991.00

9

ಡಿ. ರ್ೋವಮಮ

ಸಹಾಯಕ್ ಸಾಂಖ್ಯಯಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ

30750.00

10

F±Àégï r.eÉ

ಜೋನ್ಕ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

24007.00

11

ವೆೈ.ಎಸ್. ರಾಜಕ

eÉÃ£ÀÄ PÀÈ¶ ¥ÀæzÀ±AÀ PÀgÀÄ

19256.00

12

J¸ï.J¸ï. gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸Ázï

eÉÃ£ÀÄ PÀÈ¶ ¥ÀæzÀ±AÀ PÀgÀÄ

31516.00

13
14
15

16

ಪಿ. ಎಸ್. ಚಂದ್ಕ
ಇ. ಮಕರಕಳಿೋಧರ್
ಎನ್. ಸಿ. ಶರ್ಶಧರ್
ಕ. ರಕರ್ರೋಶ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

41991.00

(ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ)(TA2)

41991.00

ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ,
(ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮತಕತ ಹಾಫ್ ಕಾಮ್ಸ್)

54551.00
61377.00

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(xi) ಪರಕಾರ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡ್ಯ 2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ್
ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಿಗ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಅನ್ಕದಾನ್ದ್ ವಿವರ :- ದ್ಧನಾಂಕ್:-02-01-2018

ಕ್ರ.
ಸಂ
1
1

ಆಯವಯಯ
ನಿಗಧಿ (ರ .

ಲಕ್ುರ್ಶೋಷ್ಟ್ೇಕ / ಕಾಯೇಕ್ರಮ

ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ)
ಕೋಂದ್ರ ನರವಿನ್ ಯೋಜನಗಳಕ
S-03 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆಕಾಳಕ ಮತಕತ ತ್ಾಳೆ ಅಭಿರ್ಾನ್ ಯೋಜನ
(2401-00-108-2-18)

2

S-04 ಪರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನ (ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
(2401-00-108-2-30)

3

S-05 ಉತ್ಾಾದ್ನಾ ಸಕಧಾರಣಾ PÁAiÀÄð ಯೋಜನಗ ತಂಗಿನ್ಲಿಾ
ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (2401-00-108-2-51)

4

ಬಿಡ್ಕಗಡೆರ್ಾದ್
ಅನ್ಕದಾನ್

S-12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-06)
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37.32

23.93

1700.18

831.58

142.16

83.55

329.49

212.30

5

S-13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಆಯಕಷ್ ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-12)

6

S-17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ (2401-00-800-1-57)

0

0

15.20

15.20

2224.35

1166.56

S-01 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ (ತ ೋಟಗಾರಿಕ) 2401-00-800-2-48

1124.50

574.50

S-01 ನಿರ್ೋೇಶನ್ ಮತಕತ ಆಡ್ಳಿತ (2401-00-001-2-01)

11.00

11.00

26.67

26.67

0

0

0

0

G¥ÀªÉÆvÀÛ
II
1
2
2

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನಗಳಕ

S-02 ಅನ್ಕಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನ ಮತಕತ ಬಕಡ್ಕ್ಟಕಟ
ಉಪಯೋಜನ ಕಾಯ್ಕದ 2013 ರಡಿ ಬಳಕರ್ಾಗರ್ೋ ಇರಕವ ಮತತ
(2401-00-001-2-10)

3

S-06 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿಗಮ ಮತಕತ ಮಂಡ್ಳಿಗಳಿಗ ಸಹಾಯಧನ್
(2401-00-108-2-52)

4

S-07 ಸಾಂಬ್ಾರಕ ಪಧಾಥೇ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡ್ಳಿಗಳಿಗ
ಸಹಾಯಧನ್ (2401-00-108-2-53)

5

S-08 ತಂಗಕ ಉತಫನ್ು ಉದಾಯನ್ಗಳಕ (2401-00-108-2-54)

0

0

6

S-09 ದಾರಕ್ಷಾರಸ ನಿೋತಿ (2401-00-800-2-36)

0

0

7

S-10 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2401-00-111-0-08)

519.16

344.92

8

S-11 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೋತರ ಮತಕತ ಸಸಯವಾಟ್ಟಕಗಳ ಮತಕತ ನಿವೇಹಣೆ (2401-

85.02

61.83

8.25

5.75

23.75

9.88

0

0

0

0

52.00

43.00

00-119-4-05)
9

S-14 ಇಲ್ಾಖಾ ಪರಯೋಗಶಾಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2401-00-1195-01)

10

S-15 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತಕತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ
ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನ (2401-00-119-5-02)

11

S-16 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಕ್ಟಟಡ್ಗಳಕ (2401-00-119-6-03)

12

S-18 ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಜಲ್ಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನ – II (ಸಕಜಲ್ಾIII)-ಇಎಪಿ (2401-00-800-2-80)

13

S-19 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉದಾಯನ್ವನ್ಗಳಕ ಮತಕತ ತ ೋಟಗಳಕ (2406-

16
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02-112-0-17)
14

S-20 ಮಧಕವನ್ ಮತಕತ ಜೋನ್ಕ ಸಾಕಾಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2851-00200-0-01)

15

S-21 ಕೋಟನಾಶಕ್ ಶೋಷ್ ವಿಶಾೋಷ್ಣೆ ಪರಯೋಗಾಲಯ – ನ್ಬ್ಾಡ್
(4401-00-800-2-00)

16

S-22 ಬ್ಾಗಲಕ ೋಟ್ಟಯಲಿಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶವ ವಿದಾಯಲಯ
(4401-00-800-2-00)
G¥ÀªÉÆvÀÛ

III

ಜಿಲ್ಾಾ ವಲಯ ಯೋಜನಗಳಕ

1

D-01 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆಕಾಳಕ ಮತಕತ ಎಣೆೆ ತ್ಾಳೆ ಅಭಿರ್ಾನ್
ಯೋಜನ (ಜಿಲ್ಾಾವಲಯ) (2435-00-101-0-02)

2

D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (2435-00101-0-28)

10.57

8.00

0

0

0

0

1860.92

1085.55

4.00

4.00

20.00

20.00

3

D-03 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಕ್ಟಟಡ್ಗಳಕ (2435-00-101-0-32)

12.00

3.00

4

D-04 ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಕ್ಷೋತರ ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ (2435-00-101-0-35)

13.00

13.00

5

D-05 ತಂಗಕ ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತಕತ ನ್ಸ್ೇ ರಿ ನಿವೇಹಣೆ ಗಾಗಿ

20.00

20.00

5.00

5.00

0.00

0.00

ಯೋಜನ (2435-00-101-0-36)
6

D-06 ¥ÀæZÁgÀ ಮತಕತ ¸Á»vÀå (2435-00-101-0-38)

7

D-07 ರ್ಶೋಥಲ ಗೃಹಗಳಿಗ ಸಹಾಯಧನ್ ಯೋಜನ ( 2435-00101-0-39)

8

D-08 ಜೋನ್ಕ ಸಾಕಾಣಿಕ (2851-00-107-0-33)

9.14

9.14

9

D-09 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (2435-00-101-0-62)

15.00

13.77

10

D-10 ರೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ (2435-00-101-0-64)

2.00

1.70

G¥ÀªÉÆvÀÛ

100.14

89.61

ಒಟಕಟ ªÉÆvÀÛ (I+II+III)

4185.41

2341.72
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ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(xii) ಪರಕಾರ ಸಹಾಯಧನ್ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಹಾಗ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಮಿಷ್ನ್, ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರವರಿ ಜಿಲ್ಾಾ ವಲಯ, ರಾಜಯವಲಯ ಹಾಗ

ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್

ಯೋಜನಗಳನ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ್ಧಂದ್ ಬಂದ್ಧರಕವ ಮಾಗೇಸ ಚಿ ಪರಕಾರ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಲ್ಾಗಕತಿತರ್.
ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿವಾರಕ ವಿವರವನ್ಕು ಅನ್ಕಬಂದ್-2ರಲಿಾ ಹಾಗ

ಸಿ.ಡಿ. ರ ಪದ್ಲಿಾ

ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಒದ್ಗಿಸಲ್ಾಗಕತಿತರ್.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(xiii) ಪರಕಾರ ಸಿವೋಕ್ೃತವಾದ್ ರಿರ್ಾಯತಿಗಳಕ, ಪರವಾನ್ಗಿಗಳಕ ಅಥವಾ ಮಂಜ ರಕ ಮಾಡ್ಕವ
ಅಧಿಕಾರ ಪರತ್ಾಯಯಗಳಕ :ರಿರ್ಾಯತಿ ಅನ್ಕಮತಿಗಳಕ ರ್ಾವುದ್

ಇರಕವುದ್ಧಲಾ. ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ಪಟ್ಟಟಯನ್ಕು ಸಿ.ಡಿ ರ ಪದ್ಲಿಾ

ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರ್.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(xiv) ಪರಕಾರ ಲಭಯವಿರಕವ ಅಥವಾ ಹೆ ಂದ್ಧರಕವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ಕು ವಿದ್ಯನಾಮನ್ಕು ಅಳವಡಿಸಿರಕವ
ವಿವರಗಳಕ :ಎಲ್ಾಾ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನಗಳ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿವಾರಕ ವಿವರವನ್ಕು ಸಿ.ಡಿ. ರ ಪದ್ಲಿಾ ಸಂಗರಹಿಸಿ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ಲ್ಾಗಕವುದ್ಕ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(xv) ಪರಕಾರ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರ ಉಪಯೋಗಕಾುಗಿ ಹಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಲಭಯವಿರಕವ
ವಾಚನಾಲಯಗಳಕ ಮತಕತ ಗರಂಥಾಲಯಗಳಕ ಮತಕತ ಅವುಗಳ ಕಲಸದ್ ವೆೋಳೆ ವಿವರ :ಈ ಕ್ಛೋರಿಯಲಿಾ
ಹಾಗ

ಪರತರಯೋಕ್ವಾಗಿ ಗರಂಥಾಲಯವನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕತಿತಲಾ. ಪರತಿರ್ಾಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ್ಧಂದ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಡ್ಯ ರವರ ವತಿಯಂದ್ ಮಕದ್ಧರಸಲ್ಾಗಕವ ಯೋಜನಗಳ ವಿವರಗಳ

ಕೈಪಿಡಿ, ಹಸತ ಪರತಿಗಳಕ ಹಾಗ

ಇನಿುತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ ುಳಗ ಂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸತಕ್ಗಳಕ ಲಭಯವಿದ್ಕದ, ಆಸಕ್ತ ರೈತ

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳಿಗ ವಿತರಿಸಲ್ಾಗಕತಿತರ್. ಜಿಲ್ಾಾಮಟಟ ಹಾಗ
ಕಾಯೇಕ್ರಮ, ಕ್ಷೋತ ರೋತ್ವ ಹಾಗ

ತ್ಾಲ ಾಕ್ಕ ಮಟಟದ್ಲಿಾ ನ್ಡೆಯಕವ ಗಾರಮಸಭೆ, ಜನ್ಸಾಂದ್ನ್

ಇನಿುತರೋ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಲಿಾ ರೈತರಿಗ ºÀ¸ÀÛ ಪರತಿಗಳನ್ಕು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ

ನಿೋಡ್ಲ್ಾಗಕತಿತರ್.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(xvi) ಪರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಕವ ನಾಗರಿೋಕ್ರಿಗ ರ್ ರಯಬಹಕದಾದ್ ಅನ್ಕಕ್ ಲತ ವಿವರಗಳಕ :18
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1. ಕೋಂದ್ರ ಕ್ಛೋರಿ ಸಹಾಯಕ್ರಕ, ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡ್ಲಕ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿರಕತ್ಾತರ.
2. ಮಾಹಿತಿ ಕ ೋರಿ ಬರಕವ ಅಜಿೇಗಳನ್ಕು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿ, ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯನ್ಕು ನಿೋಡಿ, ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದ್ಲಿಾ ಮಾಹಿತಿ ಕ ಡ್ಕವ
ಏಪಾೇಟಕ ಮಾಡ್ಲ್ಾಗಿರ್.
3. ನಿಗಧಿತ ಸಮಯರ್ ಳಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ನಿೋಡ್ಲಕ ಜರಾಕ್್, ಬರಳಚಕಚ ಮತಕತ ಗಣಕ್ಯಂತರಗಳ ವಯವಸೆಾಯನ್ಕು
ಏಪೇಡಿಸಲ್ಾಗಿರ್.
4. ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ನಿೋಡ್ಕವ ಸಲಕವಾಗಿ ಕೋಂದ್ರ ಸಾಾನಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರ ಅನ್ಕಪಸಿಾತಿಯಲಿಾ ಸಹಾಯಕ್ ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ
ಅಧಿಕಾರಿಯವರಕ ಅಜಿೇಗಳನ್ಕು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಕವ ಏಪಾೇಟಕ ಮಾಡ್ಲ್ಾಗಿರ್.
5. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಸಮಯ : ಬಳಗೆ : 10.00 ರಿಂದ್ ಸಂಜ 5.30 ರವರಗ

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(xvii) ಪರಕಾರ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರಕ ಪದ್ನಾಮ ಹಾಗ ಇತರ ವಿವರಗಳಕ :ಸಹಾಯಕ್ ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ

1

(ಅರ್ಶವನಿ ವಿ.ಎನ್)

(ಜ ಯೋತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.)

( ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜಕ)

ಕೋಂದ್ರ ಕ್ಛೋರಿ ಸಹಾಯಕ್ರಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ,

(ಜಿಪಂ), ಮಂಡ್ಯ

(ಜಿಪಂ), ಮಂಡ್ಯ

ದ್ : ಕ್ಛೋರಿ: 08232-225734

ದ್ : ಕ್ಛೋರಿ: 08232-225734

ಸಹಿ/-

(ಜಿಪಂ), ಮಂಡ್ಯ
ದ್ : ಕ್ಛೋರಿ:08232-225734

ಸಹಿ/-

(ಅರ್ಶವನಿ ವಿ.ಎನ್)

(ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಜಕ)

ಕೋಂದ್ರ ಕ್ಛೋರಿ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ

(ಜಿಪಂ), ಮಂಡ್ಯ

(ಜಿಪಂ), ಮಂಡ್ಯ
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ಮೋಲಮನ್ವಿ ಪಾರಧಿಕಾರ
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