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________________________________________________________________________________________
________________
1
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
I
I

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು
ಪರ ಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

I

ದ್ವಿ ತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟಿ
ಬಾಶಿ,

31 ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಗಳನ್ನು

ಗುಡ್ನು ಪುರ,ಅೊಂಡಗಿ,

ಹೊಂದ್ವರುತ್ತ ದೆ.

ಬದನಗೋಡ,

ಅವುಗಳೊಂದರೆ, ಬನವಾಸಿ,

ಬಂಕನಾಳ,

ಬಿಸಲಕೊಪಪ ,

ಸುಗಾವಿ,ಉೊಂಚಳ್ಳಿ ,ಇಸಳೂರು,ದೊಡು ಳ್ಳಿ ,ಯಡಳ್ಳಿ ,ಕಾನಗೋಡ,ಕುಳವೆ,ವಾನಳ್ಳಿ ,

ಕೊಡು ಗದೆದೆ , ಹುಲೇಕಲ್,ಇಟಗುಳ್ಳ,ಹುತ್ತ ಗಾರ ಸಾಲಕ ಣಿ,ಬೈರುೊಂಬೆ,ರ್ದವನಳ್ಳಿ ,ಶಿವಳ್ಳಿ ,,ನೆಗುು ,ಜಾನಮ ನೆ,ಹಾಗೂ
ಬಂಡಲ,ಹಲಗದೆದೆ ,

ಮಂಜುಗುಣಿ,

ಮೇ.

ಓಣಿಕೇರಿ,

ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ ೋ,

ಸೋೊಂದಾ.ಹಿರಿಯ

ಸಹಾಯಕ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದದೆ , ಅವರ ಅಧಿೋನ, 5
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಒಬಬ ರು ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಒಬಬ ರು ಪರ ಥಮ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕರು

ಹಾಗೂ

5

ಜನ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ

ಸಹಾಯಕರು

ಮತ್ತತ

ಒಬಬ ರು

ದ್ವಿ ತೋಯ

ದರ್ಜೇ

ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದೆ ಗಳು ಇರುತ್ತ ವೆ.
4 B (1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಕತ್ೇವಯ ಗಳು/ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳು.
1 ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟಿ ದ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದ್ದದೆ , ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ವದೆ
ಕಾಯೇಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸಿವುದ್ದ

2.ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಾರರ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳ್ಳಗೆ ತ್ಕಕ ೊಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ರೂಪಿಸುವುದ್ದ.

3.ಇಲಾಖೆ ಮಾಗೇಸೂಚಿ ಅನ್ನಮೋದ್ವತ್ ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಕಾಯೇಕರ ಮಗಳ ಪರ ಕಾರ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ
ಆಯ್ಕಕ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರ ಗತ ನಿವೇಹಣೆ
4.ಅಧಿೋನ ಸಿಬಬ ೊಂದ್ವಗಳ್ಳಗೆ ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಲು ಅವಶಯ ಕವಿರುವ ಮಾಗೇದಶೇನ
ನಿೋಡುವುದ್ದ.ಯೋ ಜನೆ/ಯೋಜನೆ
ತ್ರ ಬಿಲುು ಗಳನ್ನು

ತ್ಯಾರಿಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರಿೊಂದ ಮೇಲುಸಹಿ ಪಡೆಯುವುದ್ದ.

5. ತಾಲೂಕಾ ಮಟಿ ದಲ್ಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮತ್ತತ ಪರ ಗತ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಸಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲು ಸುವುದ್ದ.
6.ತಾಲೂಕಾ ಮಟಿ ದ ಪರ ಗತ ಪರಿಶಿೋಲನಾ ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರ ತನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ದ.
7,ಪರ ಕೃತ ವಿಕೊೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲು ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಅೊಂದಾಜನ್ನು

ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ

ಪರ ಕೃತವಿಕೊಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಾಯಧನಕೆಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಿಪಾರಸುು ಮಾಡುವುದ್ದ.

4(B) II ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಕತ್ೇವಯ ಗಳು.
ದ್ವವ ದಸ:

ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ ಪರ ಕಾರ ಕಡತ್ಗಳ ರಚನೆ ವಿಷಯ ವಹಿಗಳ ರಚನೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನ-ವಲನ,

ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು

ಸಿಿ ೋಕರಿಸಿದಕೆಕ ನಮೂದ್ವಕರಣ, ಕಡತ್ ಟಪಾಲುಗಳನ್ನು

ಹಂಚುವುದ್ದ, ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನೆ, ಪರ ತಗಳನ್ನು
ಬಿಲುು , ಪರ ವಾಸ ಭತೆಯ

ಬಿಲುು ಗಳನ್ನು

ಮಾಸಿಕ ಖಚುೇ, ಅದಾಯ ತ್:ಖೆತ

ಶಾಖೆಯಲ್ಲು

ಮಾಡುವುದ್ದ, ವೇತ್ನ ಬಿಲುು , ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುು ,ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.

ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ, ಹಾಗೂ ಸಂಬಂದ ಪಟಿ

ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ,

ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ, ನಗದ್ದವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಾದ್ವಲಾಿ ರು ಇತ್ರೆ

ಬಿಲುು ಗಳ್ಳಗೆ ಮಂಜೂರಾತ ಕೈಗಳುಿ ವುದ್ದ, ಸಾಿ ೊಂಪ್ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ ಮತ್ತತ ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ ಅರ್ದಶ
ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ
ಪ್ರ ದಸ: ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ ಪರ ಕಾರ ಕಡತ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿಗಳ ರಚನೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನ-ವಲನ,
ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು
ಬಿಲುು ,

ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುು ,ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.

ಸಂಬಂದ ಪಟಿ

ಸಿಿ ೋಕರಿಸಿದಕೆಕ ನಮೂದ್ವಕರಣ,

ಬಿಲುು ,

ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ,

ಪರ ವಾಸ

ಭತೆಯ

ಪರ ತಗಳನ್ನು

ಬಿಲುು ಗಳನ್ನು

ಮಾಡುವುದ್ದ, ವೇತ್ನ

ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ,

ಹಾಗೂ

ನಗದ್ದ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಾದ್ವಲಾಿ ರು ಇತ್ರೆ ಬಿಲುು ಗಳ್ಳಗೆ

ಮಂಜೂರಾತ ಕೈಗಳುಿ ವುದ್ದ, ಕಚೇರಿ ಆರ್ದಶ ರಜಿಸಿ ರ ನಿವೇಹಣೆ, ಪತ್ರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ
ಮತ್ತತ ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ ಅರ್ದಶ ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು:

ವಿಷಯ

ನಿವಾೇಹಕರು

ಮಂಡಿಸುವ

ಕಡತ್ಗಳನ್ನು

ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ

ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ

ಮೊಂದ್ವನ ಆರ್ದಶ ಕೊೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ. ಎಲಾು ಆಡಿಟ್ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗೂ
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ದಶ ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು: ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿರವರ

ಎಲು ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳಲ್ಲು

ಸಹಕಾರ ನಿೋಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಎಲಾು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ್ಳಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವ
ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಿ ವುದ್ದ. ಹಾಗೂ ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ ಅರ್ದಶ ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ.
ಸ.ತೋ.ಅ.(ಅಭಿವೃದ್ವಾ ); ರಾಜಯ ವಲಯ,ಜಿಲಾು ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ
ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಹಾಗೂ ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಅರ್. ನಿವೇಹಣೆ ಸಿದದೆ ಪಡಿಸುವುದ್ದ , ಎಲಾು

ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗೇಸೂಚಿಯನಿ ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಿ ವುದ್ದ. ತಾೊಂತರ ಕ
ಮಂಜೂರಾತ ಕುರಿತ್ತ ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಪರ ಸಾತ ವನೆ ಸಲ್ಲು ಸುವುದ್ದ. ಕಚೇರಿ ಎಲಾು
ದಾಸಾತ ನಿಗೆ

ಪಡೆದ್ದ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ

ವಹಿಗಳನ್ನು

ಸಲ್ಲು ಸುವುದ್ದ,

ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ದ.
ವಿಧಾನಸಭೆ/ಲೋಕಸಭೆ

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ
ಚುಕೆಕ

ಗುರುತನ

ಪರಿಕರಗಳನ್ನು

ಪಟ್ಟಿ

ತ್ಯಾರಿಸಿ

ಪರ ಶ್ನು ಗಳ್ಳಗೆ

ಮಾಹಿತ

ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಕೆಲಸಗಳುಮಾಸಿಕ ಪರ ಗತ ವರದ್ವ
ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ರೈತ್ರ ತಾಕುಗಳ ಪರಿಶಿಲನೆ ಹಾಗೂ ತಾೊಂತರ ಕ ಮಾಹಿತ

ನಿೋಡುವುದ್ದ. ಪರ ಕೃತ ವಿಕೊೋಪ ಪರ ರ್ದಶಗಳ್ಳಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ

ಮಾಹಿತ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ. ಹಾಗೂ

ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ ಆರ್ದಶ ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ.
ಸ.ತೋ.ಆ.(ಶಿರಸಿ): ಶಿರಸಿ ಹೋಬಳ್ಳಯ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೇೊಂದರ ವಾಯ ಪಿತ ಯಲ್ಲು ಬರುವ ಎಲಾು ಗಾರ ಮದ
ತೋಟಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಕ ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳನಿ ಯ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಂಡು ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿ ಸಮಯಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ
ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ವರದ್ವ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.
ಮಹಾತಾಮ

ಾ ಯ್ಕಕ
ಗಾೊಂದ್ವ

ಉದೊಯ ೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಹಸ ತೋಟ ನಿಮಾೇಣ ಮತ್ತತ ತಾಕು ಪರಶಿೋಲನೆ ಮತ್ತತ
ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ ತಾಕು ಪರಿಶಿೋಲನೆ, ತ್ರಬೇತ ನಿಯೋಜಿಸುವುದ್ದ, ಕಡತ್
ನಿವೇಹಣೆ , ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟಿ ದ ಎಲಾು
ಕರ ,ಮಗಳ ಬಗೆು

ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ. ಪರ ತ ತೊಂಗಳು ಕೈಗೊಂಡ

ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಪರ ಗತ ವರದ್ವ ಸಲ್ಲು ಸುವುದ್ದ.

ಪರ ಕೃತ ವಿಕೊೋಪ ಪರ ರ್ದಶಗಳ್ಳಗೆ ಭೇಟ್ಟ

ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ರೈತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಪ ೊಂದ್ವಸಿ ಮಾಗೋೇಪಾಯ
ಸೂಚಿಸುವುದ್ದ. ಮತ್ತತ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ದಶ ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ.

ಸ.ತೋ.ಆ.(ಬನ್ವಾಸಿ): ಬನವಾಸಿ ಹೋಬಳ್ಳಯ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೇೊಂದರ ವಾಯ ಪಿತ ಯಲ್ಲು

ಬರುವ ಎಲಾು

ಗಾರ ಮದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಕತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಿಲಾಖೆಯ ಸಮಸತ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳೋೊಂದ ದೊರಕುವ ಸೌಲತ್ತತ ಗಳು /
ಕಾಯೇಕರ ಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವಾಯ ಪಕ ಪರ ಚಾರ ನಿೋಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ತ್ಮಮ ವಾಯ ಪಿತ ಯಲುು
ಬರುವ
ಪರ ತಯೋೊಂದ್ದ
ಯೋಜನೆಗಳ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಕ
ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳನಿ ಯ
ಕರ ಮ
ಕೈಗೊಂಡು
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು
ಾ ಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿ ಸಮಯಕೆಕ
ಸರಿಯಾಗಿ
ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ವರದ್ವ
ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.
ಮಹಾತಾಮ ಗಾೊಂದ್ವ ಉದೊಯ ೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಹಸ ತೋಟ
ನಿಮಾೇಣ ಮತ್ತತ ತಾಕು ಪರಶಿೋಲನೆ ಮತ್ತತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ ತಾಕು
ಪರಿಶಿೋಲನೆ, ತ್ರಬೇತ ನಿಯೋಜಿಸುವುದ್ದ, ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ , ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟಿ ದ ಎಲಾು ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ

ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ.
ಸಲ್ಲು ಸುವುದ್ದ.

ಪರ ತ

ತೊಂಗಳು

ಕೈಗೊಂಡ

ಕರ ,ಮಗಳ

ಬಗೆು

ಪರ ಕೃತ ವಿಕೊೋಪ ಪರ ರ್ದಶಗಳ್ಳಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ

ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ

ಪರ ಗತ

ವರದ್ವ

ಮಾಹಿತ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ

ರೈತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಪ ೊಂದ್ವಸಿ ಮಾಗೋೇಪಾಯ ಸೂಚಿಸುವುದ್ದ. ಮತ್ತತ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ದಶ

ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ
ಸ.ತೋ.ಆ.(ಹುಲೇಕಲ್): ಹುಲೇಕಲ್ ಹೋಬಳ್ಳಯ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೇೊಂದರ ವಾಯ ಪಿತ ಯಲ್ಲು ಬರುವ ಎಲಾು
ಗಾರ ಮದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಕತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಿಲಾಖೆಯ ಸಮಸತ ಯೋಜನೆಗಳ್ಳೋೊಂದ ದೊರಕುವ ಸೌಲತ್ತತ ಗಳು /
ಕಾಯೇಕರ ಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವಾಯ ಪಕ ಪರ ಚಾರ ನಿೋಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ತ್ಮಮ ವಾಯ ಪಿತ ಯಲುು
ಬರುವ
ಪರ ತಯೋೊಂದ್ದ
ಯೋಜನೆಗಳ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಕ
ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳನಿ ಯ
ಕರ ಮ
ಕೈಗೊಂಡು
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು
ಾ ಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿ ಸಮಯಕೆಕ
ಸರಿಯಾಗಿ
ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ವರದ್ವ
ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.
ಮಹಾತಾಮ ಗಾೊಂದ್ವ ಉದೊಯ ೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಹಸ ತೋಟ
ನಿಮಾೇಣ ಮತ್ತತ ತಾಕು ಪರಶಿೋಲನೆ ಮತ್ತತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ ತಾಕು
ಪರಿಶಿೋಲನೆ, ತ್ರಬೇತ ನಿಯೋಜಿಸುವುದ್ದ, ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ , ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟಿ ದ ಎಲಾು ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ
ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ.
ಸಲ್ಲು ಸುವುದ್ದ.

ಪರ ತ

ತೊಂಗಳು

ಕೈಗೊಂಡ

ಕರ ,ಮಗಳ

ಬಗೆು

ಪರ ಕೃತ ವಿಕೊೋಪ ಪರ ರ್ದಶಗಳ್ಳಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ

ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ

ಪರ ಗತ

ವರದ್ವ

ಮಾಹಿತ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ

ರೈತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಪ ೊಂದ್ವಸಿ ಮಾಗೋೇಪಾಯ ಸೂಚಿಸುವುದ್ದ. ಮತ್ತತ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ದಶ

ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ
ಸ.ತೋ.ಆ.(ಸಂಪ್ಖಂಡ): ಸಂಪಖಂಡ ಹೋಬಳ್ಳಯ ರೈತ್ ಸಂಪಕೇ ಕೇೊಂದರ ವಾಯ ಪಿತ ಯಲ್ಲು

ಬರುವ

ಎಲಾು
ಗಾರ ಮದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಕತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಿಲಾಖೆಯ ಸಮಸತ
ಯೋಜನೆಗಳ್ಳೋೊಂದ ದೊರಕುವ
ಸೌಲತ್ತತ ಗಳು / ಕಾಯೇಕರ ಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವಾಯ ಪಕ ಪರ ಚಾರ ನಿೋಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ತ್ಮಮ ವಾಯ ಪಿತ ಯಲುು
ಬರುವ ಪರ ತಯೋೊಂದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆಕ
ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳನಿ ಯ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಂಡು
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು
ಾ ಯ್ಕಕ
ಮಾಡಿ ಸಮಯಕೆಕ
ಸರಿಯಾಗಿ
ಮೇಲಾದ್ವಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ವರದ್ವ
ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.
ಮಹಾತಾಮ ಗಾೊಂದ್ವ ಉದೊಯ ೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಹಸ ತೋಟ
ನಿಮಾೇಣ ಮತ್ತತ ತಾಕು ಪರಶಿೋಲನೆ ಮತ್ತತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಪಾರ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ ತಾಕು
ಪರಿಶಿೋಲನೆ, ತ್ರಬೇತ ನಿಯೋಜಿಸುವುದ್ದ, ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ , ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟಿ ದ ಎಲಾು ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ
ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ.
ಸಲ್ಲು ಸುವುದ್ದ.

ಪರ ತ

ತೊಂಗಳು

ಕೈಗೊಂಡ

ಕರ ,ಮಗಳ

ಬಗೆು

ಪರ ಕೃತ ವಿಕೊೋಪ ಪರ ರ್ದಶಗಳ್ಳಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಅಗತ್ಯ

ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ

ಪರ ಗತ

ವರದ್ವ

ಮಾಹಿತ ತ್ಯಾರಿಸುವುದ್ದ ಹಾಗೂ

ರೈತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಪ ೊಂದ್ವಸಿ ಮಾಗೋೇಪಾಯ ಸೂಚಿಸುವುದ್ದ. ಮತ್ತತ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ದಶ

ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ.:
ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ
ವಿಸತ ರಣೆಯ

ತಾಲೂಕಾ
ಸಮಸತ

ಜವಾಬಾದೆ ರಿ

ಮಟಿ ದ

ಯೋಜನೆಗಳ
ಹೊಂದ್ವರುತಾತ ರೆ.

ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಆರ್ ಪರ ಕಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲು
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು

ಇಲಾಖೆಯ
,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಇಲಾಖೆಯ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾತ ರೆ.
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ
ಮಾಗೇಸೂಚಿ

ಅಭಿವೃದ್ವದೆ

ಹಾಗೂ

ಹಾಗೂ

ಅನ್ನಮೋದ್ವತ್

ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸ ಕೈಗಳುಿ ವುದ್ದ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಾಲಕೆಕ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಕೈಗಳಿ ಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದ್ದ. ಕಚೇರಿ ಅಧಿೋನ

ಸಿಬಬ ೊಂದ್ವ
ಕಚೇರಿ / ಸಾವೇಜನಿಕರೊಂದ್ವಗೆ ಗೌರವಯುತ್ವಾಗಿ/ಸಮಯೋಚಿತ್ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುತಾತ ರೆಯ್ಕ ಎನ್ನು ವ
ಬಗೆು . ನಿಗಾವಹಿಸುವುದ್ದ.

ತಾಲೂಕಾ ವಾಯ ಪಿತ ಗೆ ಒಳಪಡುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ವದೆ , ವಿಸತ ರಣೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಇತಾಯ ದ್ವ ಕುರಿತ್ತ ರೈತ್ರ ತೋಟಕೆಕ

ಬೇಟ್ಟ ನಿೋಡುವುದ್ದ.

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಅಯ್ಕಕ

ಮಾಡುವುದ್ದ.

ಜನಪರ ತನಿಧಿಗಳೊಂದ್ವಗೆ ಉತ್ತ ಮ ಸಂಬಂದ ಹೊಂದ್ದವುದರೊಂದ್ವಗೆ ರೈತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ್ಳಗೆ ಸಪ ೊಂದ್ವಸಿ
ಮಾಗೇಪಾಯ ಸೂಚಿಸುವ ಹಣೆ ಹೊಂದ್ವರುತಾತ ರೆ. ತಾಲೂಕಾ ಮಟಿ ದ ಎಲಾು ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ ಖುದಾದೆ ಗಿ
ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ , ಅಧಿೋನ ಸಿಬಬ ೊಂದ್ವಗಳ್ಳಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಪರ ಗತ ಪರಿಶಿೋಲನೆ, ಪರಿಕರಗಳ ಖರಿೋದ್ವ,
ದಾಸಾತ ನ್ನ
ವಿತ್ರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ವಯ ವಸ್ಯತ

ಇತಾಯ ದ್ವಗಳ ಸಮಸತ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ದಶ ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ.

ಜವಾಬಾದೆ ರಿ ಹೊಂದ್ವರುತಾತ ರೆ.

ಹಾಗೂ

4(

B)

ಕಾರ್ಯೇನುಷ್ಠಾ ನ್ದಲ್ಲೆ

III:

ನಿಣೇಯ

ತೆಗೆದುಕೊಳುು ವ

ವಿಧಾನ್

ಪಾಲ್ಲಸುವ

ಕರ ಮ,ಮೇಲ್ವ ಚಾರಣೆ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವಯ ವಸ್ತತ ,
ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು : ತಾವು ಸಿಿ ೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ರ ಗಳ ಸಂಬಂದ ನಿಯಮಗಳು , ಸರಕಾರಿ ಆರ್ದಶಗಳು ,
ಸುತತ ೋಲೆಗಳು ಇತಾಯ ದ್ವಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ಗಮನಿಸಿ ಮೊಂದ್ವನ ಆರ್ದಶಕಾಕ ಗಿ
ಬಿಲುು ಗಳನ್ನು , ಆರ್ದಶಗಳನ್ನು , ನಗದ್ದ ವಹಿಯನ್ನು , ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ದ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.

ಕಡತ್ಗಳನ್ನು

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು (2) : ತಾವು ಸಿಿ ೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ರ ಗಳ ಸಂಬಂದ ನಿಯಮಗಳು , ಸರಕಾರಿ
ಆರ್ದಶಗಳು

,

ಸುತತ ೋಲೆಗಳು

ಕಡತ್ಗಳನ್ನು

ಬಿಲುು ಗಳನ್ನು , ಆರ್ದಶಗಳನ್ನು , ನಗದ್ದ ವಹಿಯನ್ನು , ವಿಳಂಬ ಮಾಡರ್ದ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.

ಆದ್ವಕ್ಷಕರು:

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನ್ನು

ಕೈಗಳಿ ಬೇಕು ಎನ್ನು ವ ಬಗೆು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ

ಇತಾಯ ದ್ವಗಳ

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು

ನಿಯಮಗಳನ್ನು

ನಮೂದ್ವಸಿ

ಗಮನಿಸಿ

ಮೊಂದ್ವನ

ಆರ್ದಶಕಾಕ ಗಿ

ಆ ಪರ ಕರಣದಲ್ಲು ಯಾವ ರಿೋತ ಕರ ಮ
ಮೊಂದ್ವನ

ತೋ.ಸ: ( 1 ರಿೊಂದ 4 ) ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯವರ ಎಲಾು

ಆರ್ದಶಕಾಕ ಗಿ

ಕಡತ್ಳನ್ನು

ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳಲ್ಲು

ಸಹಕಾರ

ನಿೋಡುವುದ್ದ ಹಾಗೂ ಎಲಾು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ್ಳಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಬಗೆು ದಾಖಲೆ
ಸಿದದೆ ಪಡಿಸುವುದ್ದ. ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ದಶ ಪಾಲ್ಲಸುವುದ್ದ.
ಸ.ತೋ. ಅ. (ಅಭಿವೃದ್ವಾ ) : ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂದ್ವಸಿದೆ ಎಲಾು ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ,ಎೊಂ. ಎೊಂ.
ಆರ್. ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳ ಪರ ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸುವುದ್ದ. ಪರ ಗತ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಕೆ,

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ತಾಕು ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಹಾಗೂ ತಾೊಂತರ ಕ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದ್ದ.

ಖರಿದ್ವಸಿರುವ ಎಲಾು

ಪರಿಕರಗಳ ದಾಸಾತ ನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿವೇಹಣೆ .
ಸ,ತೋ.ಅ

(1

ರಿಿಂದ

ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳ

5)

ಪರ ಕಾರ

:

ಸಂಬಂದ್ವಸಿದೆ

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಎಲಾು

ಕಡತ್ಗಳ

ನಿವೇಹಣೆ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸುವುದ್ದ.

ಎೊಂ.

ಆರ್.

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ

ತಾಕು

,ಎೊಂ.

ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಹಾಗೂ ತಾೊಂತರ ಕ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದ್ದ. ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳ ಪರ ಕಾರ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ದ.
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. : ಪರ ಸಾತ ವನೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿ ಬೇಕಾದ ಕರ ಮದ ಬಗೆು ತೋಮಾೇನಿಸುವುದ್ದ.

ತ್ಮಮ

ಹುದೆದೆ ಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಯ ಪಿತ ಯಳಗೆ ಅನ್ನಮೋದ್ವಸಿ ಮಂಜೂರಾತ ನಿೋಡುವುದ್ದ.

ಅಗತ್ಯ

ಸಂದಬೇದಲ್ಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದ್ದ.
4.

B

(IV)

ಕೆಲ್ಸ

ಕಾಯೇಗಳನುನ

ನಿವೇಹಿಸಲು

ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಲಾದ

ವಿಧಾನ್ಗಳು,

ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳು.
ದ್ವವ .ದ.ಸ.: ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು

ವಿಳಂಬಮಾಡರ್ದ ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ದ.

ತೋ.ಸ.: (1ರಿಿಂದ 4) : ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಲಾು
ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು

ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲು

ಸಹಕರಿಸಿ,

ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತ್ಿ ರಿತ್ವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ದ.

ಪ್ರ .ದ.ಸ. :ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು

ವಿಳಂಬಮಾಡರ್ದ ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ದ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು: ಕಚೇರಿಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರುಗಳು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡತ್ಗಳನ್ನು

ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ

ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮೊಂದ್ವನ ಆರ್ದಶ ಕೊೋರಿ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.
ಸ.ತೋ.ಅ: ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂದ್ವಸಿದ ಎಲಾು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ

ಮಾಗೇಸೂಚಿ ಪರ ಕಾರ ನಿಗದ್ವತ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸುವುದ್ದ
ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ.: ಮಂಡಿಸಲಾದ ಎಲಾು ಕಡತ್, ಬಿಲುು , ವಹಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸೂಕತ ನಿದಾೇರ ಕೈಗಳುಿ ವುದ್ದ ,
ತ್ಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿತ ಮೋರಿದ ಸಂದಬೇದಲ್ಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪರ ಸಾತ ವನೆ
ಸಲ್ಲು ಸುವುದ್ದ.

4.B. (V) : ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯ ಗಳನ್ನು

ನಿವೇಹಿಸಲಾದ/ಉಪಯೋಗಿಸುವ/

ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲ್ಲು ಟ್ಟಿ ಕೊೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಸೂಚನೆಗಳು /ಕೈಪಿಡಿಗಳು /ದಾಖಲೆಗಳು,ಮತ್ತತ
ನಿಬಂಧನೆಗಳು.
1, ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು

2, ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಸಿ. ಸಿ.ಎ.ನಿಯಮಾವಳ್ಳಗಳು)
3, ಕನಾೇಟಕ ಅರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತೆ
4. ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ

5. ವೃೊಂದ ಮತ್ತತ ನೇಮಕಾತ ನಿಯಮಗಳು
6. ಅಯವಯ ಯ ಕೈಪಿಡಿ.
7. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ.
8, ಸಾದ್ವಲಾಿ ರುವೆಚಚ ದ ಕೈಪಿಡಿ

9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಡತೆ ನಿಯಮ
10. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತತ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೇಷನ್ ಅಫ್. ಪವಸೇ
11. ಸರಕಾರಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು (ಸುತತ ೋಲೆಗಳು) ಇತಾಯ ದ್ವ
12. ಕನಾೇಟಕ ಪಾರದಶೇಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999
13. ಕನಾೇಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಅಧಿನಿಯಮ 1993
14. ಕನಾೇಟಕ ಮಾಹಿತ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2005
15. ರಾ.ತೋ.ಮ.ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳು
16. ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳು.

17. ರಾಷ್ಟಿ ರೋಯ ಔಷದ್ವ ಬೆಳಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳು.
18. ರಾಜಯ ವಲಯ ಮತ್ತತ ಜಿಲಾು ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗೇಸೂಚಿಗಳೂ.
19. ರಾಷ್ಟಿ ರೋಯ ಉದೊಯ ೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮ
4 B (VI) ಕಡತ್ ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ
ಸಿಬಬ ಿಂದ್ವ

ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ
EST

ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಉಲ್ಲೆ ೋಖ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ವ ಮತ್ತತ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಸುತ ,ನ್ಡತೆ,ಲ್ಲಕು ಪ್ತ್ರ ಮತ್ತತ
ಇತ್ರೇ ವಿಷಯಗಳು.

ಲ್ಲಕು ತ್ಪಾಸಣೆ

Audit

ಲ್ಲಕು ತ್ಪಾಸಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳು.

ಸ.ತ.ಅ

AHO

ತಿಂತಿರ ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಎಲಾೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳು,ಪ್ರಿಕರಗಳು,ಬಿಲುೆ ಗಳು
ಇತಯ ದ್ವ ನಿವೇಹಣೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿವ ೋಕೃತಿ
ನ್ಮೂನೆ VII ರವಾನೆ ರಜಿಸು ರ್
ನ್ಮೂನೆ –ಎ ಮುದಾಾ ಮ್ ರಜಿಸು ರ್
ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸಾು ಿಂಪ್ ರಜಿಸು ರ್

ನ್ಮೂನೆ- 6 (ನಿಯಮ 38) ನ್ಗದು ಪುಸತ ಕ ರಜಿಸು ರ್
ಕ.ಆ.ಸ.ಪ್ರ .ಪ್ತ್ರ 1 (ಅನಿಚ್ಛೆ ೋದ-6 ಹಣ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಸಿವ ೋಕೃತಿ ಪ್ತ್ರ )
1)ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸ ಹಿತ್65-ಎ ಬಿಲುು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಚಿೋಟ್ಟ ರಿಜಿಸಿ ರ್
2)ಕ.ಆ.ಸ. ನಮೂನೆ62-ಎ ಪರಿವತ್ೇನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ರಿಜಿಸಿ ರ್

3)ನಮೂನೆ ಸಂಖೆಯ -24ಎ ವೇತ್ನೆ ಬಟವಡೆ ಪುಸತ ಕ (ನಮೂನೆ ಸಂಖೆಯ 24-ಎ)
4)ಆಕಸಿಮ ಕ ರಜಾ ವಹಿ

5)ಹಬಬ ದ ಮೊಂಗಡ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ.ಸಾಲ, ಜಿ,ಪಿ ಎಫ್, ಮೊಂಗಡ ಗೃಹ ಸಾಮಾನ್ನಗಳ ಸಾಲ ಇತಾಯ ದ್ವ ವೇತ್ನ ಬಿಲ್ಲು ನಲ್ಲು
ಕಡಿಗಳುಿ ವ ರಿಜಿಸಿ ರ್
6)ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.ಆಯ್.ಸಿ, ವೃತತ ತೆರಿಗೆ,ಜಿ ಆಯ್
7)ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ ವಿತ್ರಣಾ ರಿಜಿಸಿ ರ್
8)ದ್ವನವಹಿ ದಾಸಾತ ನ್ನ ಪುಸತ ಕ ರಿಜಿಸಿ ರ್
9)ಕಛೇರಿ ಆರ್ದಶ ಪುಸತ ಕ
10)ಕಛೇರಿ ಸಾದ್ವಲಾಿ ರು ಪುಸತ ಕ
11)ಮಾಹೆವಾರು ಖಚಿೇನ ತ್ಕಿಖೆತ ಯ ರಿಜಿಸಿ ರ್

12)ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬ ೊಂದ್ವಗಳ ಹಾಜರಾತ ಪಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸಿ ರ್
13)ವಿದ್ದಯ ತ್ ಬಳಕೆ ವೆಚಚ ದ ವಹಿ
14)ವಿಷಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಿ ರ್

15) ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ರಿಜಿಸಿ ರ್
16)ನಮೂನೆ-14 ಅೊಂತಮ ವೇತ್ನ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ
17)ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ರಿಜಿಸಿ ರ್

18)ನಮೂನೆ34-ಎ ಪಿೋಠೋಪಕರಣ ವಹಿ
19)ಬಿ-7 ನಗದ್ದ ರಸಿೋದ್ವ

20)ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬ ೊಂದ್ವಯರ ಕಾಯೇನವೇಹಣಾ ವರದ್ವ ಫೈಲ್
21)ಸಿಬಬ ೊಂದ್ವಗಳ ಸೇವಾ ಪುಸತ ಕ ರಿಜಿಸಿ ರ್ ಗಳು
22)7-ಎ ದೂರವಾಣಿ ರಿಜಿಸಿ ರ್

23)ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರದ ಮಾಹಿತ ಹಕುಕ ನಿಯಮ-2005
24)ಸಕಾೇರ ಸುತತ ಲೆಗಳ ಫೈಲ್
25)ಲೆಕಕ ತ್ಪಾಸಣೆ ಫೈಲ್

26)ರಾಷ್ಟಿ ೋಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ನಗದ್ದ ಪುಸತ ಕ ವಹಿ

27)ರಾಷ್ಟಿ ೋಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುು ಗಳ ಕಡತ್

28) ರಾಷ್ಟಿ ೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳಗಳ ಮಷನ್ ನಗದ್ದ ಪುಸತ ಕ ವಹಿ
29) ರಾಷ್ಟಿ ೋಯ ಔಷಧಿ ಬೆಳಗಳ ಮಷನ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುು ಗಳ ಕಡತ್
30)ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ನಗದ್ದ ಪುಸತ ಕ ವಹಿ

31) ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುು ಗಳ ಕಡತ್
32) ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲು ಖರಿಧಿೋಸಿದ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತ್ರಣಾ ವಹಿಗಳು.
4 B( VII) ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುನ
ಎಪಾೇಡುಗಳನುನ

ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠು ನ್ಗೊಳಿಸುವ ಸಂದಬೇದಲ್ಲೆ ಇರುವ

ಸಾವೇಜನಿಕವಾಗಿ ಸದಸಯ ರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

ಮುಿಂತದ ವಿವರಗಳು.

ಇಲಾಖೆ ಮಾಗೇಸೂಚಿ / ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಕಾಯೇಕರ ಮಗಳ ಪರ ಕಾರ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಮಟಿ ದಲ್ಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೋಳ್ಳಸುವುದ್ದ. ಕಾಯೇಮತಗಳಪಟ್ಟಿ ಸಾವೇಜನಿಕರಿೊಂದ ಬಂದ ಅಜಿೇಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಕರ ಮ
ಕೈಗಳುಿ ವುದ್ದ.
4 B( VIII) ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪ ಡುವ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ

ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು

ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ು ಿಂತ್ ಹೆಚಾಾ ಗಿರುವ ಸಮೋತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಪ್ಟಿು ಹಾಗೂ ಇಿಂತ್ಹ ಕಮೋಟಿ ಮತ್ತತ
ಸಮತಿಗಳು ನ್ಡೆಸುವ ಸೇವೆ ಮತ್ತತ ನ್ಡವಳಿಗಳನುನ ಸಾವೇಜನಿಕರು ಆಕೆಷ ೋಪಿಸಬಹುರ್ದ? ಅಥವಾ ಇಿಂತ್ಹ
ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನುನ

ವಿಕ್ಷ ಸುವ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕತ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?

ಈ ಕಚೇರಿಯು ಯಾವುರ್ದ ಸಮೋತ, ಎಜನಿು , ಕೌನಿು ಲ್, ಇತಾಯ ದ್ವ ಹೊಂದ್ವರುವುದ್ವಲು .
4 B(IX)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿರಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೆ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿತ ರುವ ಧಿಕಾರಿ / ಕನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿು
ಅ.ಸಂ.

ಹುದೆದೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ

1

ತೋ. ಸ.

ಕು. ರೇಖಾ ಎೊಂ. ನಾಯಕ

9483128470

2

ತೋ.ಸ.

ಕು.ಫಾು ವಿಯಾ ಡಿ. ಫನಾೇೊಂಡಿಸ್

9743156420

3

ತೋ.ಸ

ಶಿರ ೋಮತ ನಿಮೇಲಾ ನಾಯಕ

9986562518

4

ತೋ.ಸ.

ಶಿರ ೋಮತ ಜ್ಯ ೋತ ಅೊಂಗಡಿ`

7019017214

5

ದ್ವಿ .ದ.ಸ`

ಶಿರ ೋ ಜೂರ್ಜ ರ್ಜ. ಫನಾೇೊಂಡಿಸ್

9481869861

6

ಪರ .ದ.ಸ.

ಕು. ರಾಧಿಕಾ ರ್ದಶಭಂಡ್ನರಿ

9449230309

7

ಆಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಶಿರ ೋಮತ ಸುಜಾತಾ ಎಲ್. ಹಬ್ಬಬ .

7406371390

8

ಸ.ತೋ.ಅ.

ಶಿರ ೋ ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ

9986368634

9

ಸ.ತೋ.ಅ

8197473639

10

ಸ.ತೋ.ಅ

ಶಿರ ೋ ಮಂಜುನಾಥ ಭೂಮಾಸುರ
ಇಮಮ ನದವರ
ಶಿರ ೋ. ಶಿವಾನಂದ ರಾಯರ

11

ಸ.ತೋ.ಅ. (ತಾೊಂತರ ಕ)

ಕು. ಲಕಿ್ ಮ ೋ ಕಲೂು ರ

`9743571564

12

ಸ.,ತೋ.ಅ.

ಕು. ಅಶಿಿ ನಿ ಯದದೆ ಲಗುೊಂಡಿ.

7760762812

13

ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ`

ಶಿರ ೋ. ನಾಗಾಜುೇನ ಗೌಡ ಬಿ

9980238738

8618149693

4B(X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿರಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೆ ಕಾಯೇ
ನಿವೇಹಿಸುತಿತ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ಮಾರ್ೇ -2017 ರಲ್ಲೆ ಇರುವಂತೆ ವೇತ್ನ್ದ ವಿವರ
ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ಶಿರ ೋ ಜೂರ್ಜ ಫನಾೇಡಿಸ್

ವೇತ್ನ
14900

2.

ಪರ .ದ.ಸ

ಕು.ರಾಧಿಕಾ ರ್ದಶಭಂಡ್ನರಿ

16700

3.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

22200

4.

ತೋ.ಸ

ಶಿರ ೋಮತ ಸುಜಾತ್ ಎಲ್
ಹಬ್ಬಬ
ಕು.ರೇಖಾ ನಾಯಕ

5.

ತೋ.ಸ

12500

6.

ತೋ.ಸ

ಶಿರ ೋಮತ ನಿಮೇಲಾ
ನಾಯಕ
ಕು.ಪಾು ವಿೋಯಾ

7.

ತೋ.ಸ

ಫನಾೇೊಂಡಿಸ್
ಶಿರ ೋಮತ ಜ್ಯ ೋತ ಅೊಂಗಡಿ

12500

8.

ಸ.ತೋ.ಅ

ಕು.ಲಕಿ್ ಮ ೋ ಕಲೂು ರು

21600

9.

ಸ.ತೋ.ಅ

ಶಿರ ೋ ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ

27400

10.

ಸ.ತೋ.ಅ

ಶಿರ ೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಇ

22200

11.

ಸ.ತೋ.ಅ

ಶಿರ ೋ ಶಿವಾನಂದ ರಾಯರ

21600

12.

ಸ.ತೋ.ಅ

ಕು. ಅಶಿಿ ನಿ ಯದದೆ ಲಗುೊಂಡಿ

21600

13.

ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ

ಶಿರ ೋ ನಾಗಾಜುೇನ ಗೌಡ ಬಿ

48900

ಕರ .ಸಂ
1.

ಹುದೆದೆ

ಹೆಸರು

13900

12500

4B(XI) ಆಯವಯ ಯ ವಿತ್ರಣೆ 2016-17 ನೆ ಸಾಲ್ಲಗೆ ನಿಗದ್ವ ಪಡಿಸಿರುವ ಅನ್ನದಾನ
ಅ.ಸ

ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

1

ಲ್ಲಕು ಶಿೋರ್ಷೇಕೆ

ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲೆ )

2435-00-101-0-26 ಯೋಜನೇತ್ರ

4: (XII) ಸಹಾಯಧನದೊೊಂದ್ವಗೆ ನೆಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅೊಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತತ
ಮಂಜೂರಾತ ಹಣ.
ಕರ .ಸಂ
1
2

3

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು
2401-00-111-0-08

ಸಮಗರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವದೆ
2401-00-119-5-02

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ತತ ರೋಗಗಳ ಸಮಗರ
ನಿಯಂತ್ರ ಣ
2851-00-200-0-01ಮಧುವನ ಮತ್ತತ ಜೇನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ತಲೂಕ್ನ್ ಒಟ್ಟು
ಅನುದಾನ್(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೆ )
65.884
3.388

2.595

4

ಅಭಿವೃದ್ವದೆ
2401-00-001-2-01 ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತತ ಆಡಳ್ಳತ್

0.20

1

ಜಿಲಾೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು
2435-00-101-0-28 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ್ಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಹನಿ

6.00

2

ನಿೋರಾವರಿ
2435-00-101-0-38 ಪರ ಚಾರ ಮತ್ತತ ಸಾಹಿತ್ಯ

1.10

3

2435-00-101-0-32 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಿ ಡಗಳು

1.00

4

2851-00-107-0-33 ಜೇನ್ನ ಸಕಾಣಿಕೆ

0.54

5

2435-00-101-0-62 ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ

1.1

6

2435-00-101-0-64 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತ

0.35

1

ಕಿಂದರ ಪುರಸು ೃತ್ ಯೋಜನೆಗಳು
2401-00-108-2-30

45.14

2

ಪರ ಧಾನಮಂತರ ಕೃಷ್ಟ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ(ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ)
2401-00-108-251

0.075

ಉತಾಪ ದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯೇ ಯೋಜನೆಗೆ ತೆೊಂಗಿನಲ್ಲು
ಸಂಯೋಜಿತ್
ಬೇಸಾಯ
2401-00-119-4-06 ರಾಷ್ಟಿ ರೋಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್

3

ಯೋಜನೆ
2401-00-800-1-57

4

75.47

ರಾಷ್ಟಿ ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ಟ್ಟಪಪ ಣಿ: ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು

38.56

ಪರ ತೆಯ ೋಕ ವಹಿಗಳಲ್ಲು ನಿವೇಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆ
1 ವಿಸತ ರಣೆ ಮತ್ತತ ತ್ರಬೇತಿ:
1 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿೊಂದ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸುತತ ರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ರೈತ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದ್ದ.

2 ತಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಬೇಸಾಯ ನಿವೇಹಣೆ, ಕೊಯುು ,ಸಂಸಕ ರಣೆ ಕುರಿತ್ತ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತ ನಿೋಡುವುದ್ದ.
3 ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲು ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ಟ,ಜೇನ್ನ ಕೃಷ್ಟ ಮೊಂತಾದ ಅವಶಯ ಕ ಹಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು ರೈತ್ರಿಗೆ
ತ್ರಬೇತ,ವಿಚಾರ,ಸಂಕಿೋರಣ,ಕಾಯೇಗಾರ ಮೊಂತಾದವುಗಳನ್ನು

ಏಪೇಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ ಒದಗಿಸುವುದ್ದ.

4 ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸಲಾಗುತತ ರುವ ಹಸ ಹಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಯನ್ನು

ಪತರ ಕೆ

ಮೂಲಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿವುದ್ದ.
5 ಕೃಷ್ಟ ವಿಜಾಾ ನ ಕೇೊಂದರ , ಕೃಷ್ಟ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲಯ ಮೊಂತಾದ ಕೃಷ್ಟ ಆಧಾರಿತ್ ಸಂಶೋಧನಾಕೇೊಂದರ ಗಳ್ಳೊಂದ ವಿವಿಧ
ಹಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು

ರೈತ್ರ ತೋಟಗಳ್ಳಗೆ ತ್ಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿವುದ್ದ.

6 ರೈತ್ರಿಗೆ, ರೈತ್ ಮಹಿಳಯರಿಗೆ ತ್ರಬೇತ ನಿೋಡುವುದ್ದ.

2,ಪ್ರ ರ್ದಶ ವಿಸತ ರಣೆ:
1 ತಲೂಕ್ನ್ ವಾತವರಣಕೆು ಸೂಕತ ವಾದ ತ್ಳಿಗಳನುನ

ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರ ರ್ದಶ ವಿಸತ ರಣೆ

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುವುದು.
2

ಆರ್ಯ

ಪ್ರ ರ್ದಶಗಳಿಗೆ

ಸೂಕತ ವಾದ

ಬೆಳೆಗಳನುನ

ತ್ಳಿಗಳನುನ

ಆಯ್ಕು

ಮಾಡಿ

ಯೋಗಯ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಿಂದ ಪ್ರ ರ್ದಶ ವಿಸತ ರಣೆ
ಕೈಗೊಳುು ವುದು.
3

ಹಣ್ಣು ,ತ್ರಕಾರಿ, ಹೂವಿನ್ ಬೆಳೆಗಳು,ಸಂಬ್ದರು ಬೆಳೆಗಳು,ಔಷದ್ವ ಬೆಳೆಗಳು,ಸುಗಂಧ ದರ ವಯ

ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರ ರ್ದಶ ವಿಸತ ರಣೆಗೆ
ಯೋಗಯ ವಾದ ಪ್ರಿಸರವನುನ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆ ನ್ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರ ರ್ದಶ ವಿಸತ ರಣೆಗೆ
ಸಹಾಯಧನ್ ಮತ್ತತ ಪ್ರಿಕರಗಳನುನ
ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು.
3.ನಿೋರಿನ್ ಮೂಲ್ಗಳ ನಿಮಾೇಣ:
1 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲೆ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಲ್ಭಯ

ಒದಗಿಸಲು

ಬೇಕಾದ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆಗಳನುನ
ನಿಮೇಸಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
2 ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಪ್ದಧ ತಿಯಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವ ಪ್ರ ಮಾಣದ ನಿೋರನುನ
ಅವಶಯ ಕತೆ ತ್ಕು ಿಂತೆ ಸಮುದಾಯ

ಸಂಗರ ಹಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಳು ಲು

ಕೆರೆಗಳನುನ

ನಿಮೇಸಲು ಸಹಾಯಧನ್ ಒದಗಿಸುವುದು.

4.ರಕ್ಷ ತ್ ಬೇಸಾಯ:
1 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯ ಕವಿರುವ ಹಸಿರುಮನೆ ನಿಮೇಸಿದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
2 ಶೆಡ್ ನೆಟ್ ನಿಮೇಸಿದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿಡಲಾಗುವುದು.
3

ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳನುನ

ಸಂರಕ್ಷ ತ್ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲೆ

ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್

ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
5.ಸಮಗರ ಪೋಷಕಾಿಂಶ ಹಾಗೂ ಸಮಗರ ಪಿೋಡೆ ನಿವೇಹಣೆ:
1.ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶಯ ಕವಿರುವ ಪೋಷಕಾಿಂಶಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ
ಜೈವಿಕ ಗೊಬಬ ರಗಳನುನ

ರಿರ್ಯಯತಿ ದರಗಳಲ್ಲೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

2 ಮಣಿು ನ್ ರಸಸಾರ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಅವಶಯ ವಾದ ಸುಣು /ಜಿಪ್್ ಬಳಸಲು ಪರ ೋತ್ ಹಿಸುವುದು.
3

ಹಸಿರೆಲ್ಲ

ಗೊಬಬ ರಗಳ

ಮಹತ್ವ ವನುನ

ರೈತ್ರಿಗೆ

ಮನ್ದಟ್ಟು

ಮಾಡಿ

ಬಳಕೆಯನುನ

ಪರ ೋತ್ ಹಿಸುವುದು.
4 ಬೊರ್ೋೇ ಮಶರ ಣ, ಜೈವಿಕ ಕ್ೋಟ ನಾಶಕಗಳು, ಸಮೊಮ ೋಹಕ ಬಲ್ಲಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ್
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

6.ಸಾವಯವ ಕೃರ್ಷ:
1ಸಥ ಳಿೋಯವಾಗಿ ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ತಯ ಜಯ

ವಸಯ ಗಳನುನ

ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು ಅತಿೋ ಕಡಿಮೆ ಖಚಿೇನ್ಲ್ಲೆ

2 ಸಾವಯವ ಪ್ರಿವತ್ೇನೆಗೆ ರೈತ್ರನುನ

ಪರ ೋತ್ ಹಿಸುವುದು.

ಎರೆಹುಳು ಗೊಬಬ ರ ಬಯೋಡೈಜೇಸು ರ್
ಗಳನುನ ನಿಮೇಸಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
3 ಸಾವಯವ ಕೃರ್ಷ ದೃಢೋಕರಣ ವಯ ವಸ್ತಥ ಹೊಿಂದಲು ಪರ ೋತ್ ಹಿಸುವುದು.
7
7. ಜೆನುಕೃರ್ಷ:
1 ರೈತ್ರ ತೋಟಗಳಲ್ಲೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
2 ಜೇನು ಸಾಕಾಣೆಗೆ ಸವಿೇಸ್ ಪರ ೋವೈಡರ್ ಮೂಲ್ಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ಎಪ್ೇಡಿಸಿ ರೈತ್ರ
ತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲೆ ನ್ ಪ್ರಾಗಸಪ ಶೇ ಹೆರ್ಾ ಳದಲ್ಲೆ ಜೇನು ಹುಳಗಳ ಪಾತ್ರ ದ ಬಗೆೆ ರೈತ್ರಿಗೆ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
8.ಕೊಯೆ ೋತ್ತ ರ ನಿವೇಹಣೆ:
1 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆಗೆ ತ್ಕು ಿಂತೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸಗಳ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಸಹಾಯಧನ್
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
2 ಶಿೋತ್ಲ್ಗೃಹ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
3 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಾರ ಥಮಕ ಸಂಸು ರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾೇಣಕೆು ಸಹಾಯಧನ್
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

9. ಇತ್ರೆ ಕಾಯೇಗಳು:
1 ತಲೂಕ ಮಟು ದಲ್ಲೆ ಪ್ರ ಕೃತಿ ವಿಕೊೋಪ್, ಗಾರ ಮ ಸಭೆ, ಜಮಾಬಂದ್ವ ಇತಯ ದ್ವ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ
ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಯಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಕತ್ೇವಯ ಗಳನುನ

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

2 ತಲೂಕ ಮಟು ದಲ್ಲೆ ನ್ಡೆಯುವ ವಿವಿದ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೋಟಿ ವಿತ್ರಣೆ

ಸಮಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕು ಮತ್ದಾರರ ಪ್ಟಿು ಯ ಪ್ರಿಸು ರಣೆ ಜನ್ಗಣತಿ ಇತಯ ದ್ವ
ಕಾಯೇಕರ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಯಗಿ ಜಿಲಾೆ ಧಿೋಕಾರಿಗಳಯ,ಉಪ್
ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ತ್ಹಶಿೋಲಾಾ ರರ ಮೂಲ್ಕ ನೇಮಕಗೊಿಂಡಾಗ ಸದರಿ ಕತ್ೇವಯ ಗಳನುನ
ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
4 : (XIII) ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಥರೈಜೇಷನ್ ಮಂಜೂರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ
ಮತ್ತತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲೆ ಸೌಲ್ತ್ತತ ಗಳನುನ

ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರೆಸ್ತಪಿಯ್ಕಿಂಟ್ ೆ ಳ ವಿವರಗಳು:

ಶಿರಸಿ ತಲೂಕ್ಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ/
ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲೆ ಸವಲ್ತ್ತತ ಗಳನುನ ಪ್ಡೆಯಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನುನ
ಯೋಜನೆವಾರು ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕ ವಹಿಗಳಲ್ಲೆ ನಿವೇಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಯ ವಷೇದ ಅಿಂತ್ಯ ಕೆು ಸದರಿ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ಟಿು ಯ ಪ್ರ ತಿಗಳನುನ ಕಡತ್ಗಳಲ್ಲೆ
ಯಂತ್ರ ದಲ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನ ಸಂರಕ್ಷ ಸಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂರಕ್ಷ ಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗಣಕ

4B(XIV) ಕ್ಕಗಿೆ ಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾು ರ ನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೆ ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನುನ

ವಿವರ

ದೊರಕ್ಕವಂತೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಿಂಡಿರುವಿಕೆ.
1) ಪ್ರ ಗತಿ ವರದ್ವ 2) ವೇತ್ನ್ ವಿವರ 3) ಖಚಿೇನ್ ವಿವರ 4) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ೆ ವಿವರ ಇತಯ ದ್ವಗಳನುನ
ವಿಭಾಗವಾರು ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ದಲ್ಲೆ

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

4B(XV) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ಅವಕಾಶ ವಿಚಾರಗಳು ಗರ ಿಂಥಾಲ್ಯ
ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ

ಒಳಗೊಿಂಡು ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾು ಗಿ ತೆರೆದ್ವದಾಾ ರೆ.

ಸದಯ ಕೆು ಸಾವೇಜನಿಕ ಗಾರ ಿಂಥಾಲ್ಯ ವಯ ವಸ್ತಥ ಇರುವುದ್ವಲ್ೆ .

4B(XVI) ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ,ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ತತ ಇತ್ರೇ ವಿಷಯಗಳು

ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು,ಪ್ದನಾಮ
ಶಿರ ೋ ನಾಗಾರ್ಜೇನ್ ಗೌಡ ಬಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಿಲಾೆ ಪಂಚಾಯತ್,ಶಿರಸಿ (ಉ.ಕ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ :225829
ಸಹಾಯಕ ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು,ಪ್ದನಾಮ
ಶಿರ ೋ ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಿಲಾೆ ಪಂಚಾಯತ್,ಶಿರಸಿ (ಉ.ಕ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ :225829
ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ
ಶಿರ ೋ ಶಶಿಕಾಿಂತ್ ಕೊೋಟಿಮನಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ದೇಶಕರು,
(ಜಿ.ಪಂ),ಶಿರಸಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ :226427

4B (XVII) ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿದ ಇತ್ರೇ ವಿಷಯಗಳು
ರ್ಯವುದು ಇಲ್ೆ .

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ)
ಶಿರಸಿ ಕಾರ್ಯೇಲ್ಯ
ಸ:ಹಿಸತೋನಿ:ಜಿಪಂ:ಶಿಅಧಿ:2016-17
ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಗೆ ಪರ ಕಟಣೆ
2016-17
ಮಾಹಿತ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮ – 2005 ಪರ ಕರಣ 4(B)(1) ಅಡಿಯಲ್ಲು ಮಾಹಿತ ಪರ ಕಟಣೆ

1)

ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿರಸಿ ರವರ ಕಚೇರಿಯು ಜಿಲಾೆ ಕಿಂದರ

ಕಾರವಾರ ದ್ವಿಂದ 122 ಕ್.ಮ. ದೂರವಿದುಾ , ಸಮುದರ ಮಟು ದ್ವಿಂದ 596.80 ಮೋ. ಎತ್ತ ರದಲ್ಲೆ ರುತ್ತ ದೆ.
ಶಿರಸಿಯು ಉತ್ತ ರಕನು ಡ ಜಿಲೆು ಯ ಆಗೆು ೋಯ ದ್ವಕಿಕ ನಲ್ಲು ದ್ದದೆ , ಒಟ್ಟಿ 1322.32 ಚ. ಕಿ.ಮೋ.

ಪರ ರ್ದಶದಲ್ಲು ವಾಯ ಪಿಸಿರುತ್ತ ದೆ. 2001 ರ ಜನಗಣತ ಪರ ಕಾರ ಒಟ್ಟಿ 1.76 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಯ ಇದ್ದದೆ , 2008 ರಲ್ಲು
ಅೊಂದಾಜು ಜನಸಂಖೆಯ
ಹೋಬಳ್ಳಗಳನ್ನು

2.21 ಲಕ್ಷ ವಾಷ್ಟೇಕ ವಾಡಿಕೆಯ ಮಳ ಪರ ಮಾಣ 2498 ಮ.ಮೋ. ಇರುತ್ತ ದೆ. ಶಿರಸಿ 4

ಹೊಂದ್ವದ್ದದೆ , 31 ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು, ಹಾಗೂ 230 ಹಳ್ಳಿ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತ ದೆ.

ಭೌಗೋಳ್ಳಕ ವಿಸಿತ ೋಣೇ ಸಂ. 132233 ಹೆಕೆಿ ರ್ ಇದ್ದದೆ , ಅದರಲ್ಲು 103270 ಹೆಕಿ ರ್ ಅರಣಯ ದ್ವೊಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತ ದೆ.
ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಣಿೋಯ ಸಥ ಳಗಳು, ಉೊಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲು , ಮಾರಿಕಾೊಂಬಾ ರ್ದವಸಾಥ ನ, ಮದ್ದಕೇಶಿ ರ ರ್ದವಸಾಥ ನ,
ಬನವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸಹಸರ ಲ್ಲೊಂಗ .

2. ಕಳದ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಶಿರಸಿ ತಲೂಕ್ನ್ಲ್ಲೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ
ಅಿಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ .
ಸಂ.
1
2
3
4
5
6

ಬೆಳಗಳು

ವಿಸಿತ ೋಣೇ(ಹೆಕಿ ರ್)

ಉತ್ಪ ನು (ಟನ್)

ಇಳುವರಿ(ಪರ ತ

ಮೌಲಯ (ರೂ.

ಹಣಿಿ ನ ಬೆಳಗಳು
ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳಗಳು
ಸಾೊಂಬಾರ ಬೆಳಗಳು
ತೋಟದ ಬೆಳಗಳು
ಔಷಧಿ ಸಸಯ ಗಳು
ಸುಗಂದ್ವತ್ ಸಸಯ ಗಳು
ಒಟ್ಟಿ

1455.00
47.00
858.00
7004.00

60541.00
940.00
5460.70
15755.50

ಹೆಕಿ ರ್)
41.61
20.00
6.63
2.25

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು )
9963.05
141.00
3169.20
32093.35
162.01
45528.61

17.00
9381

540.00
83237.2

30.00
100.49

3. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) ಶಿರಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಾಯೇಸಂಘಟನೆಯ ಪಟ್ಟಿ :
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
I

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
I
________________________________________________________________________________
I
I
ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

I

I

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ
ಪರ ಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು
I
ದ್ವಿ ತೋಯ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕರು.
ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಒಟ್ಟಿ

31 ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಗಳನ್ನು

ಗುಡ್ನು ಪುರ,ಅೊಂಡಗಿ,

ಬದನಗೋಡ,

ಹೊಂದ್ವರುತ್ತ ದೆ.

ಅವುಗಳೊಂದರೆ, ಬನವಾಸಿ, ಬಾಶಿ,

ಬಂಕನಾಳ,

ಸುಗಾವಿ,ಉೊಂಚಳ್ಳಿ ,ಇಸಳೂರು,ದೊಡು ಳ್ಳಿ ,ಯಡಳ್ಳಿ ,ಕಾನಗೋಡ,ಕುಳವೆ,ವಾನಳ್ಳಿ ,ಕೊಡು ಗದೆದೆ ,
ಹುಲೇಕಲ್,ಇಟಗುಳ್ಳ,ಹುತ್ತ ಗಾರ

ಸಾಲಕ ಣಿ,ಬೈರುೊಂಬೆ,ರ್ದವನಳ್ಳಿ ,ಶಿವಳ್ಳಿ ,,ನೆಗುು ,ಜಾನಮ ನೆ,ಹಾಗೂ

ಬಿಸಲಕೊಪಪ ,
ಬಂಡಲ,ಹಲಗದೆದೆ ,

ಮಂಜುಗುಣಿ, ಮೇ. ಓಣಿಕೇರಿ, ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ ೋ, ಸೋೊಂದಾ.ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿರಸಿ
ತಾಲೂಕಾ ಮಟಿ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದದೆ , ಅವರ ಅಧಿೋನ, 5

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ

ಒಬಬ ರು ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು, ಒಬಬ ರು ಪರ ಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ 4 ಜನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತತ
ಒಬಬ ರು ದ್ವಿ ತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆದೆ ಗಳು ಇರುತ್ತ ವೆ.

5. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕತ್ೇವಯ ಗಳು:/ ಜವಾಬಾದೆ ರಿಗಳು.
1. ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಮಟಿ ದ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದ್ದದೆ , ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ವದೆ ಕಾಯೇಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸುವುದ್ದ.

2. ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಾರರ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳ್ಳಗೆ ತ್ಕಕ ೊಂತೆ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
3. ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳ್ಳಸಲಾಗಿದೆ.

ರೂಪಿಸುವುದ್ದ.

