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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಪಿರಿಯಾಪಟಟಣ
ತಾಲ್ ಾಕು 2016-17
4(1)(B) (I) The powers and Duties of its officers and employees
4(1)(B) (I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್),
ಪಿರಿಯಾಪಟಟಣ ರವರ ಕರ್ೇವಯಗಳು ಮರ್ುು ಜವಬ್ಾಾರಿಗಳು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ



ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿದುಾ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಇಲ್ಾಖೆಯ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನ್ುು ಇಲ್ಾಖೆಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ವಯ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್),

ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಲ್ು ಜವಾಬ್ಾಾರರಾಗಿದುಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸುತಾುರೆ.

ಪಿರಿಯಾಪಟಟಣ


ಅಧೋನ್ದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರದ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುತಾುರೆ.



ಇವರ ಕಾಯಾೇವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಾ ಬರುವ ಆಡಳಿರ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ
ಎಲ್ಾಾ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.



ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ಲ್ಲಾ ಬರುವ ಎಲ್ಾಾ ಗಾರಮಗಳ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರೆೈರ್ರ
ಸಮಸ್ಯಯಗಳನ್ುು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಾ ಜವಬ್ಾಾರಿ ಹ ಂದಿರುತಾುರೆ.



ತಾಲ್ ಾಕು ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಕರೆಯುವ ಸಭೆಗಳಿಗ
ಹಾಜರಾಗುವ ಜ ತಗ ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಕರೆಯುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಾ
ಭಾಗವಹಿಸುತಾುರೆ.



ಸಥಳಿೋಯ ಶಾಸಕರು, ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಾಗ

ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು ನಿೋಡುವ

ಸ ಚನೆಯನ್ವಯ

ಕಾಯೇಕರಮಗಳನ್ುು

ಕಾಯೇಗರ್ಗ ಳಿಸುತಾುರೆ.

ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಾಾ ಲೆಕೆ ಪರ್ರಗಳು ಹಾಗ
ದಾಸ್ಾುನಿಗ
ಸಂಬಂದಪಟಟ ವಿವರಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯನ್ುು
ಹ ಂದಿರುತಾುರೆ.


ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗದುಕೆ ಳಳಬೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗೆ ತೋಮಾೇನಿಸಿ,
ರ್ಮಮ

ಹುರ್ಾಗ

ನಿೋಡಿರುವ

ಅಧಕಾರ

ವಾಯಪಿುಗ ಳಪಟಟ

ಸಥಳ

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಅನ್ುಮೋದನೆ/ ಮಂಜ ರಾತ ನಿೋಡುವುದು. ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಾ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು

/ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾಧಕಾರಿಯವರಿಗ ಅಧಕಾರ ಪರದರ್ುವಾದ ಅಧಕಾರಿಗ
ಅನ್ುಮೋದನೆ ಕೆ ೋರಿ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.

4 1(B) (II) Powers and Duties of Officers and Employees

4 1(B) (II) ಅಧಕಾರಿ/ ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಕಾರ ಮರ್ುು ಕರ್ೇವಯಗಳು
ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ
ನೌಕರರು

1. ಶರೋ ಸುರೆೋಶ್, ಕಛೋರಿ ಬ್ಾಗಿಲ್ನ್ುು ನಿಗಧರ್ ಸಮಯಕೆೆ ತರೆದು ಕಛೋರಿಯನ್ುು
ಶುಚಿಗ ಳಿಸುವುದು. ರಾತರ ಕಾವಲ್ುಗಾರರು ಇಲ್ಾರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರು ರಾತರ ಕಾವಲ್ು
ಕಾಯೇ

ನಿವೇಹಿಸುತಾುರೆ.

ಹಾಗ

ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸುವ

ಕೆಲ್ಸವನ್ುು

ನಿವೇಹಿಸುವರು.

ತ ೋಟಗಾರರು

1. ಶರಮತ ಪುಟಟಮಮ: ಇವರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರದಲ್ಲಾ ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮರ್ುು ಇಲ್ಾಖೆಯ
ಆಸಿುಗ

ಧ್ಕೆೆ

ಬ್ಾರದಂತ

ಕೆಲ್ಸ

ನಿವೇಹಿಸುವರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕ್ಷೋರ್ರವನ್ುು

ಸವಚಛವಾಗಿಡುವುದು, ಕಳೆ ಕಿೋಳುವುದು, ಗ ಬಬರ ಹಾಕುವುದು, ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷಧ
ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು, ಪಾತ ನಿವೇಹಣೆ, ನಿೋರು ಹಾಕುವುದು ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರವನ್ುು

ಸುಸಿಥತಯಲ್ಲಾಟುಟಕೆ ಳುಳವುದು. ಮರ್ುು ಕ್ಷೋರ್ರದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಸ ಚಿಸುವ
ಕ್ಷೋರ್ರದ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

2. ಶರೋ ಮಾಯಣಣ : ಇವರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರದ ಹಾಗ

ಕಛೋರಿ ಸುರ್ುಮುರ್ು

ಸವಚಚವಾಗಿಡುವುದು. ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಾ ರೆೈರ್ರಿಗ ಉಚಿರ್ವಾಗಿ
ವಿರ್ರಿಸುವ ತಂಗು ಮರ್ುು ಸಪ ೋಟಾ ಗಿಡಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಕಾಯೇವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಮರ್ುು ಕ್ಷೋರ್ರದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು

1. ಶರೋಮತ

ಎಂ.ಎಸ್

ವಿದಾಯಶರೋ:

ತಾಲ್ ಾಕು

ಪಂಚಾಯತಯ

ಇಲ್ಾಖೆಯ

ಕಾಯೇಕರಮಗಳನ್ುು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸುವಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಮರ್ುು ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಾುರೆ. ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ರೆೈರ್ರ ಸಮಸ್ಯಯಗಳಿಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಪಂದಿಸಿ,
ಅವುಗಳನ್ುು ಬಗಹರಿಸುವುದು. ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ತಾಂತರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು. ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆರ್ಕೆಂತ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ರ್ ರಕಬಹುದಾದ ಸವಲ್ರ್ುುಗಳ ಬಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ ಮಾಹಿತ
ನಿೋಡುವುದು. ಕ್ಷೋರ್ರಕೆೆ ನಿೋಡಿದ ಸಸ್ಾಯಭಿವೃದಿಿಯ ಗುರಿಯನ್ುು ನಿಗದಿರ್ ವೋಳೆಯಲ್ಲಾ ಗುರಿ
ಸ್ಾಧಸುವುದು, ಸದೃಢವಾದ ಕಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು.

ಹಾಗ

ಹಾರನ್ಹಳಿಳ

ಹ ೋಬಳಿಯ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವರು
2. ಶರೋಮತ ಪಿ. ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ: ಇವರು ರಾವಂದ ರು ಹ ೋಬಳಿಯ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಹಾಗ

ತಾಂತರಕ

ಸಹಾಯಕರಿಗ

ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವರು. ಇಲ್ಾಖೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ ಮಾಹಿತ
ನಿೋಡುವುದು, ರೆೈರ್ರ ತಾಕುಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆ ತಾಂತರಕವಾಗಿ ಮರ್ುು
ಪಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತ ೋರಿಸಿ ಮನ್ವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಡುವುದು. ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ನಿೋಡುವ
ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಬಗೆ

ತಳಿಸುವುದು. ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಪ ವೇಸಿದಾತ ಮಾಡುವುದರ ಜ ತಗ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು
ನಿವೇಹಿಸುವರು.

3. ಶರೋಮತ ಚೈರ್ರ : ಇವರು ಬಟಟದಪುರ ಹ ೋಬಳಿಯ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಪರಭಾರೆ) ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವರು. ಹ ೋಬಳಿಯ ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಿಗ
ಹಾಜರಾಗುವುದು. ಇಲ್ಾಖೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು, ರೆೈರ್ರ
ತಾಕುಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆ ತಾಂತರಕವಾಗಿ ಮರ್ುು ಪಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿ
ತ ೋರಿಸಿ ಮನ್ವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಡುವುದು. ಸಥಳಿೋಯ ಶಾಸಕರು ಕರೆಯುವ ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಗ
ಇಲ್ಾಖೆ ಕಾಯೇಕರಮಗಳಲ್ಲಾ ಸಕಿರೋಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಜ ತಗ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ
ನಿೋಡುವ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಬಗೆ

ರೆೈರ್ರಿಗ ತಳಿಸುವುದು. ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳ

ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಪ ವೇಸಿದಾತ ಮಾಡುವುದರ ಜ ತಗ

ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.
4. ಶರೋ ಬಿ.ಕೆ ಶಂಕರಲ್ಲಂಗಪಪ : ಇವರು ಹಾರನ್ಹಳಿಳ ಹ ೋಬಳಿಯ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಪರಭಾರೆ) ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವರು. ಹ ೋಬಳಿಯ ಗಾರಮ
ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗುವುದು. ಇಲ್ಾಖೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು,
ರೆೈರ್ರ ತಾಕುಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆ ತಾಂತರಕವಾಗಿ ಮರ್ುು
ಪಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತ ೋರಿಸಿ ಮನ್ವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಡುವುದು. ಇವರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರ
ಮರ್ುು ನ್ಸೇರಿ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರೆೈರ್ರಿಗ ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಉಚಿರ್ವಾಗಿ ನಿೋಡುವ ಸಪ ೋಟಾ ಹಾಗ

ತಂಗು ಗಿಡಗಳ ದಾಸ್ಾುನ್ು ಪಡೆದು ವಿರ್ರಿಸುವುದು.

ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ನಿೋಡುವ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಬಗೆ ತಳಿಸುವುದು. ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳ
ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಪ ವೇಸಿದಾತ ಮಾಡುವುದರ ಜ ತಗ

ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.

5. ಶರೋ ಸಿ.ಕೆ ಶರೋಧ್ರ್: ಇವರು ರಾವಂದ ರು ಹ ೋಬಳಿಯ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ಪರಭಾರೆ) ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವರು. ಹ ೋಬಳಿಯ ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಿಗ
ಹಾಜರಾಗುವುದು. ಇಲ್ಾಖೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದು, ರೆೈರ್ರ
ತಾಕುಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆ ತಾಂತರಕವಾಗಿ ಮರ್ುು ಪಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿ
ತ ೋರಿಸಿ ಮನ್ವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಡುವುದು. ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ನಿೋಡುವ ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ ಬಗೆ
ತಳಿಸುವುದು. ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಪ ವೇಸಿದಾತ
ಮಾಡುವುದರ ಜ ತಗ

ತಾಂತರಕ ಸಹಾಯಕರು ಮರ್ುು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ

ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.

ದಿವತೋಯ ದಜೇ 1. ಶರೋ ಕುಮಾರ : ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡರ್ಗಳ ಚಲ್ನ್ವಲ್ನ್, ಕಡರ್ಗಳ
ಸಹಾಯಕರು
ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, ಸಿವೋಕೃತ ಪರ್ರಗಳ ನ್ಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡರ್, ಟಪಾಲ್ುಗಳನ್ುು ಶಾಖೆಗ
ಹಂಚುವುದು. ರವಾನೆ ಪರತಗಳನ್ುು ಮಾಡಿಸುವುದು ಮುದಾಂ ಪರ್ರಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸುವುದು.
ಹಾಗ

ಇವುಗಳ ಸಂಪ ಣೇ ನಿವೇಹಣೆ. ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮರ್ುು ತಾಲ್ ಾಕು

ಪಂಚಾಯತ್

ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಾದಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. ಮೋಲ್ು

ಸಹಿಯಾದ ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ಹಾಗ

ಕಛೋರಿ ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ಖ್ಜಾನೆಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.

ದಾಸ್ಾುನ್ು ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಲೆೋಖ್ನಾ ಸ್ಾಮಾಗಿರ, ಪಿೋಠ ೋಪಕರಣ ಮರ್ುು ಜಡ ವಸುುಗಳ

ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜ ತಗ ಕಛೋರಿ ಅಧೋಕ್ಷಕರು ಮರ್ುು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ
ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.

ಪರಧ್ಮ
ದಜೇ 1. ಶರೋ ಕೆ.ಎಂ ಸತೋಶ್: ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಸಹಾಯಕರು
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದವರ ಸ್ಯೋವಾ ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಡಳಿರ್
ಶಾಖೆಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಿಬಬಂದಿ ಕಡರ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಚಕುೆ ಹಾಗ
ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ನ್ಗದು

ಚಕುೆಗಳನ್ುು ಸಂಬಂದಪಟಟ ರೆೈರ್ರ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಖಾತಗ ಜಮ

ಮಾಡಲ್ು ಕರಮವಹಿಸುವುದು, ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಾದಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು
ರ್ಯಾರಿಸಿ

ಮೋಲ್ು

ಸಹಿಗ

ಸಲ್ಲಾಸುವುದರ

ಜ ತಗ

ಕಛೋರಿ

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಮರ್ುು

ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.

ಅದಿೋಕ್ಷಕರು

1. ಶರೋಮತ ಕೆ.ಯು ಶಶಕಲ್ಾ: ಆಡಳಿರ್ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ
ಕಡರ್ವನ್ುು ನಿಯಮಾನ್ುಸ್ಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗ
ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮಹಾಲೆೋಖಾ ಪಾಲ್ಕರ ಇಲ್ಾಖಾ ಆಂರ್ರಿಕ ಲೆಕೆರ್ಪಾಸಣೆ ಮರ್ುು ಜಿಲ್ಾಾ
ಪಂಚಾಯತೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಲೆಕೆರ್ಪಾಸಣೆ ಆಕ್ಷೋಪಣಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗ ವರದಿ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು,
ಪಿಂಚಣಿ ಕಡರ್ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು.

ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಮರ್ುು ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ

ಸ್ಾಧಲ್ಾವರು ವಚಚದ ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸಿ ಮೋಲ್ು ಸಹಿಗ ಸಲ್ಲಾಾಸುವುದು. ಕಾಯೇ
ನಿವೇಹಣಾ ವರದಿ ಆಸಿುದಾಯರ್ವ ಮರ್ುು ಅಯವಯಯ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದರ
ಜ ತಗ ಕಛೋರಿಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಅಗರ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಾ
ತಾಂತರಕ ಸಹಾಯಕರೆ ಂದಿಗ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ ಚಚಿೇಸುವುದು. ಹಾಗ

ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.

ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು
ಅಧಕಾರಿ
ತಾಂತರಕ

1. ಶರೋ ಜಿ.ಟಿ ಮಲ್ಲಾಕಾಜುೇನ್: ತಾಂತರಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಪರಗತ
ವರದಿಗಳ ಕ ರಢೋಕರಣ, ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ
ಪಟಿಟ ಪಡೆದು ನಿವೇಹಿಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.MGNREGA
ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆ ಸಂಪ ಣೇವಾದ ಮಾಹಿತ ಹಾಗ ತಾಂತರಕತ ಬಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ ತಳಿಸಿ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಕಿರಯಾಯೋಜನೆ ರ್ಯಾರಿಸಿ ವಾರ್ಷೇಕ ಗುರಿಗ ರ್ಕೆಂತ
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಿ ಗುರಿ ಸ್ಾಧಸುವಲ್ಲಾ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಪರತ ಮಾಹಯ ಪರಗತ
ವರದಿಯನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಹಾಗ
ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗ ಹಾಜರಾಗುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ
ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ಹ ೋಬಳಿಗಳ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಕಛೋರಿಗ ರೆೈರ್ರು ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಕೆ ೋರಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು
ಮಾಗೇಸ ಚಿಯ ಪರಕಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. ನ್ಂರ್ರ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರವರ ಗಮನ್ಕೆೆ ಮಂಡಿಸಿ, ಸ್ಾವದಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸಲ್ು
ಆಡಳಿರ್ ಶಾಖೆಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದರ ಜ ತಗ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು
ನಿವೇಹಿಸುವರು. ಕಸಬ್ಾ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಿಗ ಹಾಜರಾಗುವುದು.

ಹ ೋಬಳಿವಾರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮಾಹಿತ ಪಡೆದು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು,
ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆ ಬಳೆಯುವ ರೆೈರ್ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತಸಿ,
ತಾಕುಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ಕೆೈಗ ಳುಳವುದು ಮರ್ುು ರೆೈರ್ರಿಂದ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಸ್ೌಲ್ಭಯ ನಿೋಡುವ
ಸಲ್ುವಾಗಿ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಮರ್ುು

ಅಗರ್ಯತ

ತ ೋಟಗಾರರಿಗ ಮಾಗೇದಶೇನ್

ನಿೋಡುವುದು.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 1. ಶರೋ ಹಚ್ ಸಿ ಸುದಶೇನ್ : ಪಿರಿಯಾಪಟಟಣ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರದ ಅದಿೋನ್ ಕಸಬ್ಾ,
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ರಾವಂದ ರು, ಬಟಟದಪುರ, ಹಾರನ್ಹಳಿಳ ಹ ೋಬಳಿಗಳ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ಅಧಕಾರಿಗಳು
ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಸಲ್ಲಾಸುವ ರೆೈರ್ರ ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ ಅಜಿೇಗಳ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗದುಕೆ ಳಳಬೋಕಾದ ಕರಮದ
ಬಗೆ, ರ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಕಾರ ವಾಯಪಿುಗ ಳಪಟುಟ ಸಥಳ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ,
ಅನ್ುಮೋದನೆ/ ಮಂಜ ರಾತ ನಿೋಡುವುದು. ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
/ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾಧಕಾರಿಯವರಿಗ ಅಧಕಾರ ಪರದರ್ುವಾದ ಅಧಕಾರಿಗ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಕೆ ೋರಿ
ಪರಸ್ಾುವನೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. ಸಥಳಿೋಯ ಶಾಸಕರು ಸ ಚಿಸುವ ಇಲ್ಾಖಾ ಕಾಯೇಕರಮಗಳಲ್ಲಾ
ಸಕಿರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ ಹಾಗ

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ

ಮರ್ುು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳು ಕರೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.

4 1(B) (III) The Procedure followed in the decision making
process including channels of supervision accountability
4 1(B) (III) ನಿಣೇಯ ತಗದುಕೆ ಳುಳವಂರ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕಾದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ
ಚಾನ್ಲ್ ಗಳು ಮರ್ುು ಅಕೌಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ಯೋರಿದಂತ
ತ ೋಟಗಾರರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರದ ನಿವೇಹಣೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುು ಮಾಡುವುದು. ಗಿಡಗಳಿಗ ನಿೋರು ಹಾಕುವುದು ಹಾಗ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರವನ್ುು ಸುಸಿಥತಯಲ್ಲಾಟುಟಕೆ ಳುಳವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು

ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ರೆೈರ್ರ ತಾಕುಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ, ರೆೈರ್ರ ಸಮಸ್ಯಯಗಳಿಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಪಂದಿಸಿ,
ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ತಾಂತರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು. ರೆೈರ್ರ ಅಹವಾಲ್ುಗಳನ್ುು ಮರ್ುು ಸಹಾಯಧ್ನ್
ಕೆ ೋರಿ ಸಲ್ಲಾಸುವ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಮಂಡಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಯವರ

ಸ ಚನೆಯಂತ ಗ ರ್ುು ಪಡಿಸುವ ಇರ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಹ ೋಬಳಿವಾರು ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಿಗ
ಹಾಜರಾಗುವುದು.
ಕ್ಷೋರ್ರಕೆೆ ನಿೋಡಿದ ಸಸ್ಾಯಭಿವೃದಿಿಯ ಗುರಿಯನ್ುು ನಿಗದಿರ್ ವೋಳೆಯಲ್ಲಾ ಗುರಿ ಸ್ಾಧಸುವುದು, ಕ್ಷೋರ್ರದ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಗೆ ಸ ಕು ಕರಮ ಕೆೈಗ ಳುಳವುದು. ನಾಲ್ುೆ ಹ ೋಬಳಿಗಳ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ

ಪರಭಾರೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದುಾ ಸದರಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.

ದಿವತೋಯ ದಜೇ ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡರ್ಗಳ ಚಲ್ನ್ವಲ್ನ್, ಕಡರ್ಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, ಸಿವೋಕೃತ
ಸಹಾಯಕರು
ಪರ್ರಗಳ ನ್ಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡರ್, ಟಪಾಲ್ುಗಳನ್ುು ಶಾಖೆಗ ಹಂಚುವುದು. ಕಡರ್ಗಳ ರವಾನೆ
ಪರತಗಳನ್ುು ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗ
ಹಾಗ

ಇವುಗಳ ಸಂಪ ಣೇ ನಿವೇಹಣೆ. ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಾದಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು.

ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ಖ್ಜಾನೆಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.

ಪರಧ್ಮ
ದಜೇ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ರಚಿಸಿ,
ಸಹಾಯಕರು
ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ವಿಳಂಭವಿಲ್ಾರ್ೋ
ಮಂಡಿಸುವುದು. ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದವರ ಸ್ಯೋವಾ ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಡಳಿರ್ ಶಾಖೆಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ
ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಿಬಬಂದಿ ಕಡರ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಚಕುೆ ಹಾಗ
ಹಾಗ

ನ್ಗದು ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

ಚಕುೆಗಳನ್ುು ಸಂಬಂದಪಟಟ ರೆೈರ್ರ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಖಾತಗ ಜಮ ಮಾಡಲ್ು ಕರಮವಹಿಸುವುದು,

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಾದಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸಿ ಮೋಲ್ು ಸಹಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಆಡಳಿರ್ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡರ್ವನ್ುು ನಿಯಮಾನ್ುಸ್ಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಹಾಗ

ಆಡಿಟ್ ಗ

ಸಂಬಂಧಸಿದ ವರದಿ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ
ತಾಂತರಕ
ಸಹಾಯಕರು

ತಾಂತರಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಪರಗತ ವರದಿಗಳ ಕ ರಢೋಕರಣ, ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ
ಸಂಬಂಧಸಿದ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ ಪಟಿಟ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. ಪಡೆದು ನಿವೇಹಿಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ
ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ
ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು

ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ಹ ೋಬಳಿಗಳ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಕಾರಿಗಳವರು ಕಛೋರಿಗ ರೆೈರ್ರು ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಕೆ ೋರಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಮಾಗೇಸ ಚಿಯ
ಪರಕಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ತಾಂತರಕ ಅಭಿಪಾರಯ ನಿೋಡಿ,

ನ್ಂರ್ರ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರವರ ಗಮನ್ಕೆೆ ಮಂಡಿಸಿ, ಸ್ಾವದಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸಲ್ು
ಆಡಳಿರ್ ಶಾಖೆಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. MGNREGA ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆ ಸಂಪ ಣೇವಾದ ಮಾಹಿತ
ಹಾಗ ತಾಂತರಕತ ಬಗೆ ರೆೈರ್ರಿಗ ತಳಿಸಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಕಿರಯಾಯೋಜನೆ
ರ್ಯಾರಿಸಿ ವಾರ್ಷೇಕ ಗುರಿಗ ರ್ಕೆಂತ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಿ ಗುರಿ ಸ್ಾಧಸುವಲ್ಲಾ ಕಾಯೇ
ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಪರತ ಮಾಹಯ ಪರಗತ ವರದಿಯನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರ
ಕಛೋರಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಹಾಗ

ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗ ಹಾಜರಾಗುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ

ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ಹ ೋಬಳಿಗಳ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಕಛೋರಿಗ ರೆೈರ್ರು ಸಹಾಯಧ್ನ್
ಕೆ ೋರಿ ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಮಾಗೇಸ ಚಿಯ ಪರಕಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿರ್ / ತಾಂತರಕ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡರ್ವನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು, ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲೆ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ತಗದುಕೆ ಳಳಬೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗೆ ತೋಮಾೇನಿಸಿ, ರ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಕಾರ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ವಾಯಪಿುಗ ಳಪಟಟ ಸಥಳ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಅನ್ುಮೋದನೆ/ ಮಂಜ ರಾತ ನಿೋಡುವುದು. ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಾ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು / ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾಧಕಾರಿಯವರಿಗ ಅಧಕಾರ ಪರದರ್ುವಾದ
ಅಧಕಾರಿಗ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಕೆ ೋರಿ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. ಸಥಳಿೋಯ ಶಾಸಕರು ಸ ಚಿಸುವ
ಇಲ್ಾಖಾ

ಕಾಯೇಕರಮಗಳ

ಸಭೆಗ

ಹಾಜರಾಗುವುದು.

ರೆೈರ್ರೆ ಂದಿಗ

ಸಪಂದಿಸಿ

ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ವಯ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸುವುದು.

4 1(B) (IV) The norms set by it for the discharge of its
functions)
4 1(B) (IV) ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲ್ು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಕಟುಟ ಪಾಡುಗಳು
ತ ೋಟಗಾರರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ರದ ನಿವೇಹಣೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುು ಮಾಡುವುದು. ಗಿಡಗಳಿಗ ನಿೋರು ಹಾಕುವುದು ಹಾಗ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕ್ಷೋರ್ರವನ್ುು

ಸುಸಿಥತಯಲ್ಲಾಟುಟಕೆ ಳುಳವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕರು

ಸ ಚಿಸುವ ಕ್ಷೋರ್ರದ ಕೆಲ್ಸವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು

ತಾಲ್ ಾಕಿನ್ ರೆೈರ್ರ ತಾಕುಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ, ರೆೈರ್ರ ಸಮಸ್ಯಯಗಳಿಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಪಂದಿಸಿ,
ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗ ತಾಂತರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡುವುದು. ರೆೈರ್ರ ಅಹವಾಲ್ುಗಳನ್ುು ಮರ್ುು ಸಹಾಯಧ್ನ್
ಕೆ ೋರಿ ಸಲ್ಲಾಸುವ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಮಂಡಿಸುವುದು ಹಾಗ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಯವರ
ಸ ಚನೆಯಂತ ಗ ರ್ುು ಪಡಿಸುವ ಇರ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಹ ೋಬಳಿವಾರು ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಿಗ
ಹಾಜರಾಗವುದು. ಕ್ಷೋರ್ರಕೆೆ ನಿೋಡಿದ ಸಸ್ಾಯಭಿವೃದಿಿಯ ಗುರಿಯನ್ುು ನಿಗದಿರ್ ವೋಳೆಯಲ್ಲಾ ಗುರಿ
ಸ್ಾಧಸುವುದು, ಸದೃಢವಾದ ಕಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. ಮರ್ುು ಕ್ಷೋರ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಬಗೆ
ಸ ಕು ಕರಮ ಕೆೈಗ ಳುಳವುದು. ನಾಲ್ುೆ ಹ ೋಬಳಿಗಳ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದ ಪರಭಾರೆ
ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದುಾ ಸದರಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವರು.

ದಿವತೋಯ ದಜೇ ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡರ್ಗಳ ಚಲ್ನ್ವಲ್ನ್, ಕಡರ್ಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, ಸಿವೋಕೃತ
ಸಹಾಯಕರು
ಪರ್ರಗಳ ನ್ಮ ದಿೋಕರಣ, ಕಡರ್, ಟಪಾಲ್ುಗಳನ್ುು ಶಾಖೆಗ ಹಂಚುವುದು. ಕಡರ್ಗಳ ರವಾನೆ
ಪರತಗಳನ್ುು ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಇವುಗಳ ಸಂಪ ಣೇ ನಿವೇಹಣೆ. ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮರ್ುು

ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಾದಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು. ಲೆೋಖ್ನಾ
ಸ್ಾಮಾಗಿರ ದಾಸ್ಾುನ್ು ವಹಿಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಪರಥಮ
ದಜೇ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ರಚಿಸಿ,
ಸಹಾಯಕರು
ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ವಿಳಂಭವಿಲ್ಾರ್ೋ
ಮಂಡಿಸುವುದು. ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಾದಿಲ್ಾವರು ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು.
ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರೆೈರ್ರ ಚಕುೆಗಳನ್ುು ಬ್ಾಯಂಕ್ ಗ ಜಮ ಮಾಡುವುದು.

ಅದಿೋಕ್ಷಕರು

ಆಡಳಿರ್ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡರ್ವನ್ುು ನಿಯಮಾನ್ುಸ್ಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಮಹಾಲೆೋಖಾ ಪಾಲ್ಕರ
ಇಲ್ಾಖಾ ಆಂರ್ರಿಕ ಲೆಕೆರ್ಪಾಸಣೆ ಮರ್ುು ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಲೆಕೆರ್ಪಾಸಣೆ
ವರದಿ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಪಿಂಚಣಿ ಕಡರ್ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು.

NHM ಮರ್ುು ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಾಧಲ್ಾವರು ವಚಚದ ಬಿಲ್ುಾಗಳನ್ುು ರ್ಯಾರಿಸಿ ಮೋಲ್ು ಸಹಿಗ ಸಲ್ಲಾಾಸುವುದು.
ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣಾ ವರದಿ ಆಸಿುದಾಯರ್ವ ಮರ್ುು ಅಯವಯಯ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ
ಮಾಡುವುದು.

ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ
ತಾಂತರಕ
ಸಹಾಯಕರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ರೆೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದರದಲ್ಲಾ ಹ ೋಬಳಿವಾರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಮಾಹಿತ ಪಡೆದು
ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು, ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆ ಬಳೆಯುವ ರೆೈರ್
ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಗುರುತಸಿ, ತಾಕುಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ಕೆೈಗ ಳುಳವುದು ಮರ್ುು ರೆೈರ್ರಿಂದ
ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಸ್ೌಲ್ಭಯ ನಿೋಡುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಅಜಿೇಗಳನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಮೋಲ್ಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ
ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.
ಆಡಳಿರ್ / ತಾಂತರಕ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡರ್ವನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು, ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲೆ
ತಗದುಕೆ ಳಳಬೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗೆ ತೋಮಾೇನಿಸಿ, ರ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಕಾರ
ವಾಯಪಿುಗ ಳಪಟಟ ಸಥಳ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಅನ್ುಮೋದನೆ/ ಮಂಜ ರಾತ ನಿೋಡುವುದು. ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಾ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು / ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾಧಕಾರಿಯವರಿಗ ಅಧಕಾರ ಪರದರ್ುವಾದ
ಅಧಕಾರಿಗ ಅನ್ುಮೋದನೆ ಕೆ ೋರಿ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. ಸಥಳಿೋಯ ಶಾಸಕರು ಸ ಚಿಸುವ
ಇಲ್ಾಖಾ

ಕಾಯೇಕರಮಗಳ

ಸಭೆಗ

ಹಾಜರಾಗುವುದು.

ರೆೈರ್ರೆ ಂದಿಗ

ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ವಯ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸುವುದು.

ಸಪಂದಿಸಿ

4 1(B) (V) (The rules, regulation, instructions, movements
and records held by it or under it control or used by its
employers for discharging its functions)
4

1(B)

(V)

ನೌಕರರು

ಅವರವರ

ಕರ್ೇವಯಗಳನ್ುು

ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾದ

ಉಪಯೋಗಿಸುವ:

ನಿಯಂರ್ರಣದಲ್ಲಾಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು: ಸ ಚನೆಗಳು: ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು: ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಮರ್ುು
ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು
1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಯೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಯೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ, ನಿಯಂರ್ರಣ ಮೋಲ್ಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು)
(CCA Rules)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ವೃಂದ ಮರ್ುು ನೆೋಮಕಾತ ನಿಯಮಗಳು (C & R Rules)
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KTC)
8. ಸ್ಾದಿಲ್ಾವರು ವಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಯೋವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮಗಳು (KCS Conduct Rules)
10.

ಇಲ್ಾಖಾ ಮರ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿರುವ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್

11.

ಸಕಾೇರದ ಅಧಸ ಚನೆಗಳು, ಸುತ ುೋಲೆಗಳು ಇತಾಯದಿ

4 1(B) (VI) (Statement of categories of documents that are hold
under its control)
4 1(B) (VI) ಕಡರ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ
ಕರಮ
ಸಂಖ್್ ಯೆ
1

ಕಡರ್ದ ಶಾಖೆ
ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಉಲೆಾೋಖ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಾಾ
ಪಂಚಾಯತ್), ಪಿರಿಯಾಪಟಟಣ
ಸಿಬಬಂದಿ,

ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಪಿಪ/ವಿನಿ-1, ವಿನಿ-

ಈ ಕಛೋರಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಮರ್ುು ಅಧಕಾರಿಗಳ

ಲೆಕೆಶಾಖೆ

2, ಅಧೋ

ವೈಯಕಿುಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಶಸುು ನ್ಡತ ಇರ್ರೆ
ವಿಷಯಗಳು, ಬಿಲ್ುಾಗಳ ರ್ಯಾರಿಕೆ ಮಂಜ ರಾತ
ಪರಸ್ಾುವನೆ, ಶಾಖೆಗ ಸಂಬಂಧಸಿದ ನ್ಗದು ನಿವೇಹಣೆ.
ಆಯವಯಯ ಕಡರ್, ದಾಸ್ಾುನ್ು ನಿವೇಹಣೆ, ಲೆಕೆ
ಶೋರ್ಷೇಕೆವಾರು ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡರ್, ಪರವಾಸ ಪಟಿಟ
ಕಡರ್.

2

ತಾಂತರಕ ಶಾಖೆ

ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ಪಿಪ/ತಾಸ

ತಾಂತರಕ
ವಿಷಯಗಳು
ಮರ್ುು
ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ

ಇಲ್ಾಖೆಯ

4 1(B) (VII) The particular of any arrangement that exists for
consultation with or presentation by the members of the public
in relation to the formulation of its policy or un-implementation
thereto
4 1(B) (VII) ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಾ ಇರುವ ಏಪಾೇಡುಗಳು, ಸ್ಾವೇಜನಿಕ
ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿರ್ವ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು

- ಅನ್ವಯಸುವುದಿಲ್ಾ –

4 1(B) (VIII) A statement of the boards councils committees and
others bodies consisting of two or more constituted as its part
or for the purpose of its advise, and as to whether meetings of
those boards, councils, committees and other bodies are open
to the public Or the minutes of such meetings are accessible for
public.
4 1(B) (VIII) ಈ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ
ಅದಕಿೆಂರ್ ಹಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಗಮ, ಕೌನಿಿಲ್ಿ, ಬ ೋರ್ಡೇ, ಸಮಿತ ಹಾಗ

ಇರ್ರ

ಕಮಿಟಿ ಮರ್ುು ಸಮಿತಗಳು ನ್ಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮರ್ುು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುು ವಿೋಕ್ಷೋಸಲ್ು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗ ಮುಕು
ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೆೋ.
- ಅನ್ವಯಸುವುದಿಲ್ಾ –

4 (1) (B) (IX): »jAiÀÄ ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤Ð
‘ÑAiÀiÁþÃAiÀÄ·ÐÅö ‘ÑAiÀÄþºÀÐþÍÊÐÔ´ê¤ÐÔÀÐ ƒ¸°‘Ñ§/¹Û‘Ð¤Ð¤Ð ·ÐÖ¤ÐÀÑ±Ò
ÁÀÐ¤Ð–ÐÎÐ »Ð«å.

‘Ðõ
ÊÐ•

ÌÐÔ·Ùì
»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ

1

³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù
º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ

ÌÙÊÐ¤ÐÔ

²æÃ ºÉZï.¹ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï (
¥Àæ¨sÁgÉ)

·ÐÖ¤ÐÀÑ±Ò
ÊÐA”Ùô

08223273535

ÇõÓ f.n ªÀÄ°èPÁdÄð£À,
2

ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð ³ÙÖÓ©–
Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

PÀ¸À¨Á ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀ
¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ

08223273535

ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

3

ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð ³ÙÖÓ©–
Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

”ÑÅ ÌÐÔ·Ùì ºÁgÀ£ÀºÀ½î
ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀ
¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ
”ÑÅ ÌÐÔ·Ùì,

4

08223273535

ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð ³ÙÖÓ©–

¨ÉlÖzÀ¥ÀÄgÀ ºÉÆÃ§½

Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð
PÉÃAzÀæ

08223273535

”ÑÅ ÌÐÔ·Ùì,
5

ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð ³ÙÖÓ©–

gÁªÀAzÀÆgÀÄ ºÉÆÃ§½

Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð

08223273535

PÉÃAzÀæ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
»ÐõµÐÀÐÔ ·Ð¢Ùþ
ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð¤ÐÔ
¢éwÃAiÀÄ zÀeÉð
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù
ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð¤ÐÔ

²æÃªÀÄw PÉ.AiÀÄÄ
±À²PÀ¯Á
ÇõÓ. PÉ.JA ¸ÀwÃ±ï

08223273535

ÇõÓ. PÀÄªÀiÁgÀ

08223273535

²æÃ ¹.PÉ ²æÃzsÀgÀ

08223273535

³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù

²æÃ ©.PÉ

ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð¤ÐÔ

±ÀAPÀgÀ°AUÀ¥Àà

³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù
ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð¤ÐÔ
³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù
ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð¤ÐÔ
³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù
ÊÐÌÑAiÀÄ‘Ð¤ÐÔ
³ÙÖÓ©–Ñ¤ÐgÀÄ
³ÙÖÓ©–Ñ¤ÐgÀÄ
(¸ÀÆ¥Àgï £ÀÆåªÀÄgÀj)
¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀÄ

08223273535

08223273535

²æÃªÀÄw ZÉÊvÀæ

08223273535

²æÃªÀÄw JA.J¸ï «zÁå²æ

08223273535

²æÃªÀÄw zÁPÁë¬ÄtÂ

08223273535

²æÃªÀÄw ¥ÀÄlÖªÀÄä

08223273535

²æÃ ªÀiÁAiÀitÚ

08223273535

²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À

08223273535

4 1(B) (X) The monthly remuneration received by each of its
officers and employees, including the system of compensation
as provided in its regulations
4 1(B)

(X)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್), ಪಿರಿಯಾಪಟಟಣ

ಕಛೋರಿಯ ಅಧೋನ್ದಲ್ಲಾ ರೆಗ ಯಲ್ರ್ ಮರ್ುು ಓಓಡಿ ಮೋಲೆ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುರುವ ಅಧಕಾರಿ / ನೌಕರರ

ವೋರ್ನ್ವನ್ುು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಲ್ಾಗುತುರ್.
ಹುರ್ಾ

ಕರ.ಸಂ.

ಹಸರು

ವೋರ್ನ್ (ರ .ಗಳಲ್ಲಾ)

1

ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ ನೌಕರರು

ಶರೋ ಸುರೆೋಶ

13,218=00

2

ತ ೋಟಗಾರರು

ಶರೋಮತ ಪುಟಟಮಮ

17,326=00

3

ತ ೋಟಗಾರರು

ಶರೋ ಮಾಯಣಣ

19,674=00

6

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ ಮಹರ್ೋವಶೆಟಿಟ

19,192=00

7

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ ಶರೋಧ್ರ್ , ಸಿ.ಕೆ

15,229=00

8

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ ಮತ ಚೈರ್ರ

15,145=00

9

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋಮತ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ

15,145=00

10

ದಿವತೋಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ ಕುಮಾರ

14,796=00

11

ಪರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ ಸತೋಶ್,ಕೆ.ಎಂ

16,179=00

12

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಶರೋಮತ ಶಶಕಲ್ಾ, ಕೆ.ಯು

20,240=00

13

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

ಶರೋ ತಮಮಶೆಟಿಟ

33,553=00

14

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

ಶರೋ ಮಲ್ಲಾಕಾಜುೇನ್,ಜಿ.ಟಿ

27,366=00

15

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ

4 1(B) (XI) Budget Allotment 2016-17

4 1(B) (XI) ಆಯವಯಯ ವಿವರಣೆ
ಕರಮ
ಸಂಖೆಯ

ಇಲ್ಾಖೆಯ
ಹಸರು

ಆಯವಯಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮರ್ು

ಲೆಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ

(ರ .ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ)

ಖ್ಚುೇ ಮರ್ು
(ರ .ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ)

01

2401-00-119-4-06

9.27

9.27

02

2401-00-111-0-08

16.22

16.22

03

2401-00-108-2-30

45.00

45.00

0.568

0.568

0.20

0.20

2.337

2.337

04
05

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಇಲ್ಾಖೆ

2401-00-119-5-02
2851-00-200-0-01

ರಾಜಯ /
ಕೆೋಂದರವಲ್ಯ
ಯೋಜನೆ

06

2401-00-108-2-51

07

2401-00-119-5-01

0.06

0.06

08

2401-00-800-1-57

54.68

54.68

1.20

1.20

ಜಿಲ್ಾಾ ವಲ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳು

09

2435-00-101-0-38

10

2435-00-101-0-28

3.95

3.95

11

2435-00-101-0-32

8.00

8.00

12

2435-00-101-0-35

1.00

1.00

ವೋರ್ನ್

36.30

36.30

ವೋರ್ನೆೋರ್ರ

2.56

2.56

0.39

0.39

0.77

0.77

1.00

1.00

0.50

0.50

13
14

2435-00-101-0-26

15

2435-00-101-0-64

16

2435-00-101-0-62

17

2225-00-101-0-64

18

2225-00-102-0-70

ತಾಲ್ ಾಕು
ಪಂಚಾಯತ್
ಯೋಜನೆಗಳು

4 1(B) (XII) The manner of execution of subsidy programmes,
including the amounts allocated and the details of beneficiaries
of such programmes
4 1(B)

(XII)

ಸಹಾಯಧ್ನ್ರ್ ಂದಿಗ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಮರ್ುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ
ಕರಮ
ಸಂಖೆಯ

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ

ಮರ್ು (ರ .ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ)

01

ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

9.27

02

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

16.22

03

ಪರಧಾನ್ ಮಂತರ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ

45.00

04

ಕಿೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂರ್ರಣ

ರಾಜಯ / ಕೆೋಂದರವಲ್ಯ

0.568

05

ಜೋನ್ು ಸ್ಾಕಾಣೆ ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆ

0.20

06

ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿರ್ ಬೋಸ್ಾಯ ಯೋಜನೆ

2.337

07

ಇಲ್ಾಖಾ ಪರಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

0.06

08

ರಾರ್ಷರೋಯ ಕೃರ್ಷ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

54.68

09

ಪರಚಾರ ಮರ್ುು ಸ್ಾಹಿರ್ಯ

10

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

11

ರೆೈರ್ರಿಗ ರ್ರಬೋತ

12

ರೆೈರ್ರಿಗ ಸಹಾಯ

13

ವಿಶೆೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ

14

ಗಿರಿಜನ್ ಉಪಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಾಾ ವಲ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳು

1.20
3.95
0.39

ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಯೋಜನೆಗಳು

0.77
1.00
0.50

4 1(B) (XIII) Particulars of recipients of concessions, permits of
authorizations granted by it.

4 1(B)

(XIII)

ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ಆಥ ೋರೆೈಜೋಶನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಮರ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲ್ರ್ುುಗಳನ್ುು

ಪಡೆಯಲ್ಾದ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ಿ ಗಳ ವಿವರಗಳು

4 1(B) (XIV) Details in respect of the information, available to or
held by it, reduced in an electronic form.
4 1(B) (XIV) ಕುಗಿೆಸಲ್ಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಯ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ
ಸದಯಕೆೆ ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತಯ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾಹಿತಯು ಲ್ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಾ.

4 1(B) (XV) The particulars of facilities available to citizens for
obtaining information, including the working hours of a library or
reading room, it maintained for public use.
4 1(B)

(XV)

ಮಾಹಿತ ಪಡೆಯಲ್ು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗ ಲ್ಭ್ ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗರಂಥಾಲ್ಯ

ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗ ಂಡು ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ತರೆದಿದಾಾರೆಯೆೋ:
- ಅನ್ವಯಸುವುದಿಲ್ಾ –

4 1(B) (XVI) The names, designations and other particulars of
the Public Information Officers
4 1(B) (XVI) ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಕಾರಿಯ ಹಸರು, ಪದನಾಮ ಮರ್ುು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳು

ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಕಾರಿ
ಶರೋ ಹಚ್.ಸಿ ಸುದಶೇನ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟಣ
ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ- 08223-273535
ಮೋಲ್ಮನ್ವಿ ಪಾರಧಕಾರ
ಶರೋ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸ ರು
ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ- 0821-2422255, 2420066

4 1(B) (XVII) Such other informations as may be prescribed and
thereafter update these publications every year
4 1(B) (XVII) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು ಪರಸುುರ್ ಯಾವುದ ಇರುವುದಿಲ್ಾ.

