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2016-17
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿ, (ರಾಜಯರ್ಲಯ) ತಕಮಕ ರಕ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ:vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ / ¸À¸ÀåUÁgÀUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

PÀæ.¸ÀA

1.

vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ/ ¸À¸ÀåUÁgÀUÀ¼À
ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À
ªÀÄÄ¢UÉgÉ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,

MlÄÖ «¹ÛÃtð
(JPÀgÉ.)

C©üªÀÈ¢Ý
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå ¸ÀA¥ÀwÛ£À
¥Àr¹zÀ
«ªÀgÀ
«¹ÛÃtð(JPÀgÉ.)

20 JPÀgÉ

20-JPÀgÉ

PÀlÖqÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ vÀAw ¨ÉÃ°, 549 ¸À¥ÉÆÃl,
ªÀiÁªÀÅ 20, vÉAUÀÄ 100

²gÁ vÁ®ÆèPÀÄ.
2.

PÉ. ªÀÄwÛWÀlÖ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
UÀÄ©â vÁ®ÆèPÀÄ.

19 JPÀgÉ

11.33 JPÀgÉ

PÀbÉÃj PÀlÖqÀ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï 2, vÉgÉzÀ ¨Á« 1,
¤Ãj£À vÉÆnÖ 1, ±Éqï ¥ÉAqÁ¯ï, ¸À¥ÉÆÃl
119, ªÀiÁªÀÅ 290 ,¹Ã¨É 144, vÉAUÀÄ 21

3.

ªÀqÀØUÉgÉ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
PÉÆgÀlUÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ.

4.31 JPÀgÉ

4.31 JPÀgÉ

ªÀÄ£É, vÉAUÀÄ, ªÀiÁªÀÅ, ¸À¥ÉÆÃl, zÁ½A¨É,
ºÀ®¸ÀÄ.

4.

UÉÆgÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î vÉÆÃlUÁjPÉ
PÉëÃvÀæ, w¥ÀlÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ.

41.16 JPÀgÉ

30-00 JPÀgÉ

PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á« -3, vÉgÉzÀ ¨Á« -1, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ
PÉÆoÀr -2, vÉAUÀÄ 64, ªÀiÁªÀÅ 140, ¸À¥ÉÆÃl
244, ¹Ã¨É 222

5.

²æÃ zsÀªÀÄð«ÃgÀ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ.

1215.09 JPÀgÉ
(Cgï.n.¹.
EgÀÄªÀÅzÀÄ)
ªÀÄAdÆgÁzÀ 1325
JPÀgÉUÀ¼À°è G½PÉ
109 JPÀgÉ 31
UÀÄAmÉUÉ
zÁR¯Áw
EgÀÄªÀÅ¢®è.
22 JPÀgÉ

400-JPÀgÉ

PÉëÃvÀæzÀ°è PÉÆgÉ¸À¯ÁVgÀÄªÀ 15
¨Á«UÀ¼À°è
ºÁ°
ªÀÄÆgÀÄ
¸Ë®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ.

22 JPÀgÉ

PÀbÉÃj PÀlÖqÀ, ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï 4, ¤Ãj£À mÁåAPï
3. ¸À¥ÉÆÃl 107, ªÀiÁªÀÅ 214, ¹Ã¨É 360.
vÉAUÀÄ 50.

6.

gÁdªÀAw vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
¥ÁªÀUÀqÀ vÁ®ÆèPÀÄ.

PÉÆ¼ÀªÉ
¤Ãj£À
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PÀæ.¸ÀA

vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ/ ¸À¸ÀåUÁgÀUÀ¼À
ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

MlÄÖ «¹ÛÃtð
(JPÀgÉ.)

C©üªÀÈ¢Ý
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå ¸ÀA¥ÀwÛ£À
¥Àr¹zÀ
«ªÀgÀ
«¹ÛÃtð(JPÀgÉ.)

7.

EA¢gÁ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
ªÀÄzsÀÄVj vÁ®ÆèPÀÄ.

222.13 JPÀgÉ

120 JPÀgÉ

PÀbÉÃj PÀlÖqÀ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆoÀr, ¥ÀA¥ï
ºË¸ï, PÀ©âtzÀ UÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ
ªÀÄÄ¼ÀÄî vÀAw ¨ÉÃ°, ¤Ãj£À vÉÆnÖUÀ¼ÀÄ, £ÉgÀ¼ÀÄ
ZÀ¥ÀàgÀ, 1 ¥Á° ºË¸ï. ¸À¥ÉÆÃl, ªÀiÁªÀÅ,
¹Ã¨É, vÉAUÀÄ, CAdÆgÀ, ¨ÉlÖzÀ £É°è, £ÉÃgÀ¼É,
ªÀiÁ®AiÀÄ£ï D¥À¯ï

8.

qÁ||JA.JZï.ªÀÄjÃUËqÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ, PÉÆgÀlUÉgÉ
vÁ®ÆèPÀÄ.

1059.35 JPÀgÉ

663.19 JPÀgÉ

¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÀ¼ÀÄ,
ªÀ¸ÀwUÀÈºÀUÀ¼ÀÄ,
VæÃ£ïºË¸ï UÀ¼ÀÄ EvÀgÉ, ¸À¥ÉÆÃl, ªÀiÁªÀÅ,
¹Ã¨É, vÉAUÀÄ EvÀgÉ.

eÉ.¹.¥ÀÄgÀ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ.

57.27 UÀÄAmÉ

57.22

PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á«UÀ¼ÀÄ 4, vÀAw ¨ÉÃ°, ¤Ãj£À
vÉÆnÖ 7, d£ÀgÉÃlgï 1, ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï,
¸À¥ÉÆÃl, ªÀiÁªÀÅ, ¹Ã¨É, UÉÆÃqÀA©.

10.

ªÀiÁPÉÆÃð£ÀºÀ½î vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ
PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄ.

31.10 JPÀgÉ

35 JPÀgÉ

PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á« -3, vÉgÉzÀ ¨Á« -1, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ
PÉÆoÀr -2, vÉAUÀÄ, ªÀiÁªÀÅ, ¸À¥ÉÆÃl 244,
¹Ã¨É 222.

11.

f¯Áè £À¸Àðj, vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ.

9.14 JPÀgÉ

9.1 JPÀgÉ

1 ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï, 3 vÉÆnÖUÀ¼ÀÄ, 139 ¸À¥ÉÆÃl,
95vÉAUÀÄ.

12.

ºÉÃgÀÆgÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
UÀÄ©â vÁ®ÆèPÀÄ.

32.20 JPÀgÉ

23.20 JPÀgÉ

vÉAUÀÄ 25, ªÀiÁªÀÅ 30, ¸À¥ÉÆÃl 590.

13

²gÁ £À¸Àðj, ²gÁ vÁ®ÆèPÀÄ.

0.36 JPÀgÉ

0.36 JPÀgÉ

vÉgÉzÀ ¨Á«, ¸À¥ÉÆÃl 7, 2 UÀÄAmÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è
PÀbÉÃj PÀlÖqÀ«zÉ.

14.

PÀÄtÂUÀ¯ï £À¸Àðj,

0.34 JPÀgÉ

0.34 JPÀgÉ

PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á« (¥ÀA¥ï ¸Émï C¼ÀªÀr¹zÉ) 3
PÀqÉ PÁA¥ËAqï 1 PÀqÉ vÀAw ¨ÉÃ° ¸ÉàÃgï gÀÆA
EvÁå¢, vÉAUÀÄ 14, ºÀÄt¸É 9, ¸À¥ÉÆÃl 3,
zÁ½A¨É 4, gÁªÀÄ¥sÀ® 10, ¹ÃvÁ¥sÀ® 30,
PÀj¨ÉÃªÀÅ 10.

8.24 JPÀgÉ

8.24 JPÀgÉ

PÀbÉÃj PÀlÖqÀ, ¨ÉÆÃgï ªÉ¯ï, ¤Ãj£À vÉÆnÖ.
¹Ã¨É 260, ¸À¥ÉÆÃl 80, vÉAUÀÄ 65, ªÀiÁªÀÅ
32, ºÀ®¸ÀÄ 20, ¸À¥ÉÆÃl gÁå¦qï 100,
ªÀiÁªÀÅ gÁå¦qï 375, zÁ½A¨É 100.

9.

PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄ.

16.

©½zÉÃªÁ®AiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄ.
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PÀæ.¸ÀA

vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ/ ¸À¸ÀåUÁgÀUÀ¼À
ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À

MlÄÖ «¹ÛÃtð
(JPÀgÉ.)

C©üªÀÈ¢Ý
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå ¸ÀA¥ÀwÛ£À
¥Àr¹zÀ
«ªÀgÀ
«¹ÛÃtð(JPÀgÉ.)

17.

ªÀiÁ¢ºÀ½î vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
vÀÄgÀÄªÉÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ.

52.36 JPÀgÉ

52.36 JPÀgÉ

PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á«, PÀbÉÃj PÀlÖqÀ, ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï,
¥Á°ºË¸ï, ±ÉÃqï£Émï, ¤Ãj£À vÉÆnÖ. ¹Ã¨É,
vÉAUÀÄ, ¸À¥ÉÆÃl, ªÀiÁªÀÅ, UÉÆÃqÀA©,
zÁ½A¨É.

18.

¤qÀÄªÀ¼À®Ä vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ.

174.02 JPÀgÉ

121.16 JPÀgÉ

PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á« 3, mÁæöåPÀÖgï ±Éqï 1,
¥Á°ºË¸ï 3, £ÉgÀ¼ÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ 1, ¤Ãj£À
±ÉÃRgÀuÉ vÉÆnÖ 1, zÀ£À PÀlÖ®Ä ±Éqï 1, ªÁZï
ªÀiÁå£ï PÀbÉÃj PÀlÖqÀ 1, 42 ¸À¥ÉÆÃl, ªÀiÁªÀÅ
2960, vÉAUÀÄ 72, UÉÆÃqÀA© 70.

19.

gÀAUÀ¸Áé«ÄUÀÄqÀØ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ,
PÀÄtÂUÀ¯ï vÁ®ÆèPÀÄ.

550 JPÀgÉ

200 JPÀgÉ

¥ÀA¥ï¸Émï 5 ¸ÀASÉå (PÉÆ¼ÀªÉ ¨Á«) ¤Ãj£À
vÉÆnÖUÀ¼ÀÄ 10, ¸À¥ÉÆÃl 205 ¹Ã¨É 1500
ªÀiÁªÀÅ 750 UÉÆÃqÀA© 1100 ºÀ®¸ÀÄ 3
ºÉÆAUÉ 12000 ¹ÃªÀiÁgÀÆ¨Á 5100 dmÉÆæÃ¥sÁ
3000 gÁå¦qï £À¸Àðj 10
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4(1)(ಬಿ) 1: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯವಚಟಕರ್ಟಿಕೆಗಳಕ ಮತಕು
ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳಕ :
ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿನ್ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತಕು ಮತಕು ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು
ಋತಕಮಾನ್ದ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಕ ಕ್ಷೋತರದ ಅಧಿೋನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತಕು ಸಿಬ್ಬಂದ್ದ ರ್ಗವದರ್ರ
ಸಹಯೋಗರ್ ಂದ್ದಗೆ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಕ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಕರ್ಂತ ಕ್ಷೋತರದ ಸರ್ವತ ೋಮಕಖ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ
ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಹತ ೋಟಿಯ ಮೋಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಕ್ಷೋತರದ
ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಬಿಡಕಗಡೆಯಾಗಕರ್ ಅನ್ಕದಾನ್ರ್ನ್ಕು ಆದಯತಯ ಅನ್ಕಸಾರ
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಲಾಭಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗಕರ್ಂತ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಕರಮಗಳನ್ಕು
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದಕ.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕತವರ್ಯ ಮತಕು ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳಕ
1) ರಾಜಯಮಟಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಕರಮಗಳ ಉಸಕುವಾರಿ
ಹೆ ಂದ್ದರಕತಾುರೆ.
2) ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿೋಡಬೋಕಾದ ಸಲಹೆ/ಸ ಚನೆ/ಮಾಗವದಶವನ್ರ್ನ್ಕು ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
3) ಆಡಳಿತ ಮತಕು ತಾಂತಿರಕ ಸಿಬ್ಬಂದ್ದಯರ್ರಕಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತಮಕ/ತಾಂತಿರಕ ಸಲಹೆ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
4) ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಗವದಶವನ್ ಸಲಹೆ
ನಿೋಡಕರ್ುದಕ ಮತಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ.
5) ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿನ್ ಪ್ರರ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ ಬ್ರಕರ್ಂತಹ ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ಬ್ಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆ ೋಪ್
ಜಿೋವಿಗಳನ್ಕು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತಕು ಸಿಬ್ಬಂದ್ದರ್ರಿಂದ ಉತಾಾದ್ದಸಿ ವಿತರಿಸಕರ್ುದಕ.
4(1)(B) 2: ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತಕು ಕತವರ್ಯಗಳಕ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಜಿಲಾಿ ಮಟಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಕಾ, ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಜಿಲಾಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಕಾಯವಕರಮಗಳ ುಕಸಕುವಾರಿ ಹೆ ಂದ್ದರಕತಾುರೆ. ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿೋಡಬೋಕಾದ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ಸಲಹೆ/ಸ ಚನೆ/ಮಾಗವದಶವನ್ರ್ನ್ಕು
ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
ಆಡಳಿತ ಮತಕು ತಾಂತಿರಕ ಸಿಬ್ಬಂದ್ದಯರ್ರಕಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತಮಕ/ ತಾಂತಿರಕ
ಸಲಹೆ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ. ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕರ್ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ
ಬ್ಗೆೆ

ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಮಾಗವದಶವನ್/ಸಲಹೆ

ನಿೋಡಕರ್ುದಕ

ಮತಕು

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಕ್ಷೋತರದ ಉಸಕುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಕತಾುರೆ.
ಕ್ಷೋತರಕೆು ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದ
ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ
ಕಾಯವಕರಮಗಳನ್ಕು
ಋತಕಮಾನ್ಕುನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ

(ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗಕಡಡ,

ಅಳರ್ಡಿಸಿಕೆ ಂಡಕ

ನಿಡಕರ್ಳಲಕ, ಇಂದ್ದರಾ,

ರ್ಂಶಾಭಿರ್ೃದ್ದಾ

ಮಾದ್ದಹಳಿಳ,

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದಕ,
ಕ್ಷೋತರದ
ವಿವಿಧ
ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ
ಕೆಲಸ
ಕಾಯವಗಳನ್ನ್ಉ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ಕ್ಷೋತರದ್ದಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಆದಾಯರ್ನ್ಕು ಸಂಗರಹಿಸಿ ಜಮಾ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ

ಡಾ|| ಎಂ.ಹಚ್.
ಮರಿಗೌಡ, ಶ್ರೋ

ಸಸ ಯೋತಾಾದನೆ,
ತ ೋಟ

ನಿಮಾವಣ,

ತರಕಾರಿ

ಬಿೋಜ ೋತಾಾದನೆ

ನಿರ್ವಹಣೆ,

ಇತಾಯದ್ದ
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ಧಮವವಿೋರ,
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಕ
ಮತಕು ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜಕ
ಕೆೋಂದರ, ಚ್ಚಕುನ್ಹಳಿಳ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ/ತಾಂತಿರಕ
ಸಹಾಯಕರಕ

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದ್ದಾಯನ್ಕು ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೆೈತರಿಗೆ
ಇಲಾಖಾ ದರದಲ್ಲಿ ರ್ ರೆಯಕರ್ಂತ ಕರಮ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ
ಕಡತರ್ನ್ಕು ರಚ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳನ್ಾಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.,
ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದ್ದಗಳಕ ಹಾಗ

ಕರಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ತಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ.

ತಾಂತಿರಕ ಅನ್ಕಮೋದನೆ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ, ಕ್ಷೋತರ/ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ
ವಿರ್ರಗಳನ್ಕು ಪ್ಡೆದಕ ಕ ರಢೋಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ಕಡತಗಳನ್ಕು ಮಕಂದ್ದನ್
ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಥರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ದ್ದನ್ಚರಿಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ ಇತಾಯದ್ದ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ
ಮಾಕೆ ೋವನ್ಹಳಿಳ ಮತಕು
ಜ.ಸಿ. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ (ಇಂದ್ದರಾ
ಮತಕು ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್.
ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತರ
ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

ಪ್ರಥಮ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರಕ (ಎಲಾಿ
ಕ್ಷೋತರಗಳಕ)

ಕ್ಷೋತಾರಧಿಕಾರಿಗಳ

ಕ್ಷೋತರದ ಉಸಕುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಕತಾುರೆ. ಕ್ಷೋತರದ ವಿವಿಧ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾ
ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ಕ್ಷೋತರದ್ದಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಆದಾಯರ್ನ್ಕು ಸಂಗರಹಿಸಿ ಜಮಾ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದ್ದಾಯನ್ಕು ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೆೈತರಿಗೆ
ಇಲಾಖಾ ದರದಲ್ಲಿ ರ್ ರೆಯಕರ್ಂತ ಕರಮ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ಕ್ಷೋತರದ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ಸಕಸ ತರವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯಕರ್ಂತ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ರರ್ರಿಗೆ ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯಲ ಿ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ
ಮತಕು ಕ್ಷೋತರದ ತಾಂತಿರಕ ಶಾಖೆಯ ವಿರ್ರಗಳ ಕ ರಢೋಕರಣ ಮತಕು ಪ್ರಗತಿ
ರ್ರದ್ದಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮತಕು ತಾಂತಿರಕ ವಿಷ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ಕು
ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
ತಮಮ ವಾಯಪಿುಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕರ್
ಕಡತಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರರ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಲ್ಲಕು ಪ್ರಿಶ ೋಧನಾ ರ್ರದ್ದಗಳಿಗೆ
ಅನ್ಕಸರಣಾ ರ್ರದ್ದ ತಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ ಮತಕು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ಕು ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಸಲಹೆಯಂತ ಜ ತಗ ಡಿ
ಕೆೈಗೆ ಳಕಳರ್ುದಕ ಇತಾಯದ್ದ
ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯರ್ನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ
ಕಡತರ್ನ್ಕು ರಚ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ ಮಕಂದ್ದನ್
ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ಕ್ಷೋತರದ ಪ್ರಗತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿ ರರ್ರ ಆರ್ೋಶ ಮತಕು
ಸ ಚನೆಯಂತ ದ್ದನ್ ನಿತಯದ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ತ ೋಟಗಾರರ ಮ ಲಕ
ತಾಂತಿರಕ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಮತಕು ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಉತಾಾದ್ದಸಕರ್
ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ಕು ಸ ಕು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸಾುನ್ಕ ಪ್ಡೆದಕ
ಅರ್ುಗಳನ್ಕು ಇಲಾಖೆ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಕರ್ ದರದಲ್ಲಿ ನ್ಗದಕ ರಶ್ೋದ್ದ ಮ ಲಕ
ರೆೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಮತಕು ಕ್ಷೋತರದ ಚರ ಮತಕು ಸಿಥರ ದಾಸಾುನ್ಕ
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
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ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗಕಡಡ,
ಇಂದ್ದರಾ, ಮಾದ್ದಹಳಿಳ,
ಡಾ|| ಎಂ.ಹಚ್.
ಮರಿಗೌಡ ಶ್ರೋ
ಧಮವವಿೋರ,
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಕ
ಮತಕು ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜಕ
ಕೆೋಂದರ,
ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ಕ್ಷೋತರದ ನ್ಗದಕ ರ್ಹಿ ಮತಕು ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಿ ಸಿಬ್ಬಂದ್ದಯರ್ರ ವೋತನ್
ಭ್ತಯಗಳನ್ಕು ನ್ಗದ್ದೋಕರಿಸಿ ವಿತರಿಸಕರ್ುದಕ. ಹಾಗ ಕ್ಷೋತರದ ಆದಾಯರ್ನ್ಕು
ನಿಗದ್ದತ ಅರ್ದ್ದ ಒಳಗಾಗಿ ಸಕಾವರಕೆು ಜಮಾ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಮತಕು ಕ್ಷೋತರದ
ಎಲಾಿ ಕಡತಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಗಳಿಗನ್ಕಸಾರ ಮತಕು ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯ
ನಿಯಮದಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಕ್ಷೋತರದ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅಭಿರ್ೃದ್ದಾಗೆ
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕು ತಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ. ಮತಕು ಖಚ್ಚವನ್ ಹಾಗ
ಆದಾಯದ ಇತರೆ ರ್ರದ್ದಗಳನ್ಕು ಕಾಲಾನ್ಕಕರಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ ಈ
ಎಲಾಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ಕು ಕ್ಷೋತರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ
ಪಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ
ಕಡತ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪೌರಢೋಕರಣಗಳನ್ಕು
ಯಾರ್ುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ವಿಳಂಬ್ವಿಲಿರ್ ಕರಮಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಮತಕು
ಕಡತಗಳನ್ಕು ಕಛೋರಿ ಪಿೋಠ ೋಪ್ಕರಗಳನ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಿಸಕರ್ುದಕ.
ಕಡತಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷ್ಯರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡತಗಳ ಚಲನ್ ರ್ಲನ್, ಕಡತಗಳ
ಕಾಪಾಡಕವಿಕೆ, ಪ್ತರಗಳನ್ಕು ಸಿಾೋಕರಿಸಿರಕರ್ುದನ್ಕು ನ್ಮ ದ್ದೋಕರಣ, ಕಡತ
ಟಪಾಲಕಗಳನ್ಕು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಕರ್ುದಕ, ಕಡತಗಳ ರವಾನೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ಕು
ಮಾಡಿಸಕರ್ುದಕ ಇರ್ುಗಳ ಸಂಪ್ೂಣವ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ಕದಾನ್ಲ ಮರಕಹಂಚ್ಚಕೆಗೆ
ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಕ್ಷೋತರದ ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲಕಿಗಳ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮತಕು ಈ

ಕಛೋರಿಯ ಬಿಲಕಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಖಚ್ಚವನ್ ರ್ರದ್ದ ಕ ರಢೋಕರಿಸಕರ್ುದಕ,
ಮಾಹೆಯಾನ್ ರ್ರದ್ದಗಳನ್ಕು ತಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ ಇತಾಯದ್ದ
ಬರಳಚಕಿಗಾರರಕ
ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರಕ

ಶಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಬರಳಚಕಿ ಕಾಯವರ್ನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ, ಬರಳಚಕಿ
ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳ ಲ್ಲಕುರ್ನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಇತಾಯದ್ದ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಚನೆಯಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ ತ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ಹೆ ೋಗಕರ್ುದಕ, ಕಛೋರಿಯ ಇತರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಸೋರ್ಕರಕ

ಕಛೋರಿಯನ್ಕು

ಶಕಚ್ಚಯಾಗಿಡಕರ್ುದಕ,

ಕಡತ

ಮತಕು

ಟಪಾಲಕಗಳನ್ಕು

ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದಕಕೆ ಂಡಕ ಹೆ ೋಗಕರ್ುದಕ. ಪ್ತರಗಳ ವಿತರಣೆ ಖಜಾನೆ ಹಾಗ
ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹೆ ೋಗಕರ್ುದಕ.
ತ ೋಟಗಾರರಕ

ಕ್ಷೋತರದ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ಷೋತರದ ಸಸಯ ಸಂಪ್ತುನ್ಕು ಕಾಪಾಡಕರ್ುದಕ/ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮತಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಮತಕು ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದ್ದಾಯನ್ಕು ತಾಂತಿರಕ
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉತಾಾದ್ದಸಲಕ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು ಪಾಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.

4(1)(B) 3: ತಿೋಮಾವನ್ ತಗೆದಕಕೆ ಳಳಲಕ ಅನ್ಕಸರಿಸಲಾದ ಕಾಯವವಿಧಾನ್, ಮೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆ, ಜವಾಬ್ಾಾರಿ
ಮತಕು ನಿಯಂತರಣ
ವಿಷ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕ
ಪ್ರಥಮ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ತಾರ್ು

ಸಿಾೋಕರಿಸಿದ

ಪ್ತರದ

ಸಂಬ್ಂಧ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತಕು

ಸಕತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತರ್ನ್ಕು
ವಿಳಂಬ್ವಿಲಿರ್ ತಾರಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
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ವಿಷ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕ
ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ಸಿಾೋಕರಿಸಿದ ಪ್ತರದ ಸಂಬ್ಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು
ಗಮನಿಸಿ ಅದರಂತ ಮಕಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತರ್ನ್ಕು ವಿಳಂಬ್ವಿಲಿರ್

ಬರಳಚಕಿಗಾರರಕ

ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಬರಳಚಕಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

ತಮಮ ವಾಯಪಿುಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕ/ಪ್ರಥಮ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ರಿೋತಿಯ
ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೋಕೆಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನ್ಕು ನ್ಮ ದ್ದಸಿ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ/ತಾಂತಿರಕ
ಸಹಾಯಕರಕ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗಕಡಡ
ಕ್ಷೋತರ ಮತಕು ನಿಡಕರ್ಳಲಕ

ತಾರಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತರ್ನ್ಕು ತಯಾರಿಸಿ ಮಕಂದ್ದನ್

ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ

ಕಡತರ್ನ್ಕು ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಥರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ತಾಂತಿರಕ ಕಾಯವಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸಾುರ್ನೆಗಳನ್ಕು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ
ಮಕಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕಡತರ್ನ್ಕು ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ಕ್ಷೋತರದ ಅಭಿರ್ೃಧಿಾಗೆ ಮತಕು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಬ್ಗೆೆ ದಾಖಲಾಗಕರ್
ಕಡತಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ತಮಮ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿುಗೆ ಒಳಪ್ಡಕರ್ುದಾದರೆ
ಅನ್ಕಮೋದ್ದಸಿ ಆರ್ೋಶ್ಸಕರ್ುದಕ. ವಾಯಪಿು ಮಿೋರಿದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಕರಮ
ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಕ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಫಾರಸಕು ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

ಕ್ಷೋತರ) ಹಾಗ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
(ಮಾಕೆ ೋವನ್ಹಳಿಳ ಕ್ಷೋತರ)
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಪ್ರಸಾುರ್ನೆ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದಕಕೆ ಳಳಬೋಕಾದ ಕರಮದ ಬ್ಗೆೆ ತಿೋಮಾವನಿಸಿ ತಮಮ
ಹಕರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಕೆು ಒಳಪ್ಟಕಾ ಅನ್ಕಮೋದ್ದಸಿ/ಮಂಜ ರಾತಿ
ನಿೋಡಕರ್ುದಕ. ಮೋಲಕ ಸಹಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಅಗತಯವಾದಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಶ್ಫಾರಸಕು ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

4(1)(B) 4: ಪಾರಧಿಕಾರದ ಉರ್ಾೋಶಗಳನ್ಕು, ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲಕ ಹೆ ಂದ್ದರಕರ್ ವಿಧಿ
ವಿಧಾನ್ಗಳಕ:
ಸೋರ್ಕರಕ
ತ ೋಟಗಾರರಕ

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ರ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ಆ ದ್ದನ್ವೋ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
ಕ್ಷೋತರ ಗಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತಕು ಸಸಯ ಸಂಪ್ತುನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ
ಕಾಪಾಡಕರ್ುದಕ ಮತಕು ಪೂೋಷಿಸಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ಸ ಕು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ರ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ
ಮತಕು ಕಡತಗಳ ಚಲನ್ರ್ಲನ್ ರ್ಹಿಯನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಬರಳಚಕಿಗಾರರಕ

ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಯ ಬರಳಚಕಿ ಕಾಯವರ್ನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಬರಳಚಕಿ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರಕ

ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳ ಲ್ಲಕುರ್ನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹೆೋಳಿದಂತ ವಾಹನ್ರ್ನ್ಕು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

(ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು)
ಕ್ಷೋತರದ ತಾಂತಿರಕ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಋತಕಮಾನ್
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದಕಜ ತ ೋಟಗಾರರ ಹಾಜರಾತಿ ಕೆಲಸ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ,

ಪ್ರಥಮ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಮೋಲಾಧಿಲಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರ್ರದ್ದ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದಂತಹ ವಿಷ್ಯರ್ನ್ಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ
ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತರ್ನ್ಕು ರಚ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

ಮಕಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ತಮಮ ವಾಯಪಿುಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕರ್
ಕಡತಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರರ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ಸಲ್ಲಿಸಕರ್
ಕಡತಗಳನ್ಕು
ಆದಯತಾನ್ಕಸಾರ
ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ
ಕರಮ
ಕೆೈಗೆ ಳಕಳರ್ುದಕ ಮತಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ ತಕತಕವ ಮತಕು
ಆದಯತಾನ್ಕಸಾರ ಕತವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
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ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಸಲ್ಲಿಸಕರ್
ಕಡತಗಳನ್ಕು
ಆದಯತಾನ್ಕಸಾರ
ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ
ಕರಮ
ಕೆೈಗೆ ಳಕಳರ್ುದಕ ಮತಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ ತಕತಕವ ಮತಕು
ಆದಯತಾನ್ಕಸಾರ ಕತವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದ
ಗಕರಿ ಸಾಧನೆ ಕಕರಿತಂತ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಮತಕು ತಾಂತಿರಕ ಕೆಲಸ
ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದ. ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳಾದ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸುಕ, ಕೆೋಂದರ ದಾಸಾುನ್ಕ, ಸಾದ್ದಲಾಾರಕ ರ್ಹಿ ರೆಮಿಟೆನ್ು ರ್ಹಿ,
ತಾಂತಿರಕ ಮತಕು ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕಡತಗಳ ವಿಲ್ಲ ಮತಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸಕಾಲ್ಲಕ ರ್ರದ್ದ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧಾವರ ಕೆೈಗೆ ಳಕಳರ್ುದಕ
ಅಗತಯತಗೆ ಅನ್ಕಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ಜರ ರಕ
ಮತಕು ಆದಯತಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಕತವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

4(1)(B) 5: ಪಾರಧಿಕಾರದ ಮತಕು ಅದರ ನೌಕರರಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾಯವಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಬ್ಳಸಕರ್ ನಿಯಮಗಳಕ, ನಿಯಂತರಣಗಳಕ, ಸ ಚನೆಗಳಕ ಕೆೈಪಿಡಿ ದಾಖಲ್ಲಗಳಕ
1. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (KCSR)
2. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮ (ರ್ಗಿೋವಕರಣ ನಿಯಂತರ, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ) (CCA
Rules)
3. ಕನಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ರ್ೃಂದ ಮತಕು ನೆೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ (C&R Rules)
6. ಆಯರ್ಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KTC)
8. ಸಾದ್ದಲಾಾರಕ ವಚಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
9. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
10.

ಇಲಾಖಾ ಮತಕು ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರ್ರ್ಸವ

11.

ಸಕಾವರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳಕ, ಇಲಾಖೆಯ ಸತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ, ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಆರ್ೋಶಗಳಕ

(ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ) ಇತಾಯದ್ದ
12.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಕಧಾರಿತ ಕರಮಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿ
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4(1)(B) 6: ಪಾರಧಿಕಾರರ್ು ಹೆ ಂದ್ದರಕರ್ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಹೆೋಳಿಕೆ
ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಿೋಖ
ಕರ.ಸಂ. ಕಡತದ ಶಾಖೆ
1

ತಾಂತಿರಕ ಶಾಖೆ

ತಾಂಸ

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

3

ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

ಸ.ತ ೋ.ಅ
ಕಅ

4

ಪ್ರಥಮ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ವಿನಿ-1

5

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ವಿನಿ-2

6

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ವಿನಿ-3

7

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

8

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಸ.ತ ೋ.ನಿ
ಕಛೋರಿ ಮಕಖಯಸಥರಕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¸ÁªÀiÁ£Àå ¹éÃPÀÈw.
£ÀªÀÄÆ£É gÀªÁ£É VIII jf¸ÀÖgï.
£ÀªÀÄÆ£É -J ªÀÄÄzÁÝªÀÄÄ jf¸ÀÖgï.
¤AiÀÄªÀÄ-27.
PÀ.C.¸À.¥Àæ.¥ÀvÀæ1(C£ÀÄZÉÑÃzÀ-6 ºÀt ¹éÃPÀjzÀ §UÉÎ ¹éÃPÀÈw ¥ÀvÀæ)
PÀ.R.¸ÀA.65-J ©®Äè ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀÄªÀ aÃn jf¸ÀÖgï.
£ÀªÀÄÆ£É ¸ÀASÉå62-J ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ©¯ï jf¸ÀÖgï.
DPÀ¹äPÀ gÀeÁ ªÀ».
».¸À.vÉÆÃ.¤.PÀbÉÃj C¢üPÁj/ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ªÉÃvÀ£À ©°è£À°è PÀrvÀUÉÆ¼ÀîªÀ
jf¸ÀÖgï ºÀ§âzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ2)
10. ¸Á.¨sÀ.¤.PÉ.f.L.r. J¯ï.L.¹.ªÀÈwÛ vÉjUÉ, f.Dgï.
11. ¯ÉÃR£À ¸ÁªÀiÁVæ «vÀgÀuÁ jf¸ÀÖgï.
12. ¢£ÀªÀ» zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ jf¸ÀÖgï.
13. DzÁAiÀÄ ªÀgÀ¢ jf¸ÀÖögï
14. ¸À¹/PÀ¹ «vÀgÀuÉ jf¸ÀÖögï
15. zÁ¸ÁÛ£ÀÄ jf¸ÀÖögï
4(1)(B) 7: ಪಾರಧಿಕಾರದ ನಿೋತಿ, ನಿಯಮ ರಚನೆ ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕರ್ ಸಂಬ್ಂಧದಲ್ಲಿ
ಇರಕರ್ ಏಪಾವಡಕಗಳಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಬ್ಾಗಿತಾ ಮಕಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳಕ: ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲಿ.
4(1)(B) 8: ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಗಳ, ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಅನ್ಕಕ ಲಕಾುಗಿ
ಸಲಹೆಗಾಗಿ, ರಚ್ಚತವಾದ ಎರಡಕ ಅಥವಾ ಹೆಚಕಿ ಜನ್ ಸದಸಯರಿರಕರ್ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿರ್ರ ಮತಕು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ಭಾಗರ್ಹಿಸಲಕ ಇರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶ ಮತಕು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನ್ಡರ್ಳಿಕೆಗಳಕ
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲಿ.
10

4(1)(B) 9: ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ
ಕರ.ಸಂ. ಹೆಸರಕ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

ಹಕರ್ಾ

ಹಿಸತ ೋನಿ (ರಾರ್), ಕಛೋರಿ
ತಕಮಕ ರಕ
1

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ನ್ಂದ್ದೋಶ್

0816-2278647

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

2

ಶ್ರೋಮತಿ ಪಿ. ಪ್ದಾಮರ್ತಮಮ

0816-2278647

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ

3

0816-2278647

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

4

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎರ್ಸ. ರಾಜ್ ಕಕಮಾರ್
ಶ್ರೋ ಮಹಿಮರಂಗ

0816-2278647

ಪ್ರಥಮ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

5

ಡಿ.ಕೆ. ಕಲ್ಲಹೋರ

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

6

ಎರ್ಸ. ವಂಕಟೆೋಶ್
ಶ್ರೋಮತಿ ಜಯಮಮ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರಕ

7

ಕಛೋರಿ ಸೋರ್ಕ

ಜಿಲಾಿ ನ್ಸವರಿ, ತಕಮಕ ರಕ
8

ಶ್ರೋ ಹೆಚ್. ನಾಗೆೋಶ್,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ (ಜಿಲಾಿ ನ್ಸವರಿ)
ತ ೋಟಗಾರ

9
10

ಶ್ರೋ. ಬಿ.ಸಿ ರಾಜಣಣ
ಶ್ರೋ ರಾಜಣಣ

11

ಶ್ರೋ ಶ್ರ್ರಕದರಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

12

ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

13

ಶ್ರೋ ಶ್ರ್ರಾಮೋಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರ

ತ ೋಟಗಾರ

ಹೆೋರ ರಕ ತ ೋ. ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

15

ಶ್ರೋಮತಿ ಕೆ.ಸಿ. ತಿಮಮರಾಜಮಮ
ಶ್ರೋ ವಂಕಟರಾಜಕ

16

ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರ್ಮಮ

ತ ೋಟಗಾರ

14

ತ ೋಟಗಾರ

ಮಾದ್ದಹಳಿಳ ಕ್ಷೋತರ
17

ಶ್ರೋ ಟಿ. ಆಂಜನೆೋಯ ರೆಡಿಡ

18

ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಜ. ಪ್ರವಿೋಣ್
ಶ್ರೋ ಬ್ಸರ್ರಾಜಕ

19

ಸತ ೋನಿ, ಮಾದ್ದಹಳಿಳ ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರ

ಜ.ಸಿ. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ
20

ಶ್ರೋ ಎರ್ಸ. ಹರಿೋಶ್

ಸತ ೋಅ, ಜ.ಸಿ. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

21
22

ಶ್ರೋ ಎನ್.ಕೆ. ಗಕರಕಸಾಾಮಿ
ಶ್ರೋಮತಿ ರಮಕಬ್ಾಯ

23

ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗರತುಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

24

ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರ್ಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

11

25

ಶ್ರೋ ಎರ್ಸ.ಆರ್.
ಪಾಂಡಕರಂಗಯಯ
ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ

ತ ೋಟಗಾರ

26

ಶ್ರೋ ವಿ.ಎರ್ಸ. ವಿಶಾನಾಥ ಗೌಡ

ಸತ ೋನಿ, ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ

27

ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜಕ .ಆರ್

28

ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ.ಸಿ.

ಸತ ೋಅ, ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

29

ಶ್ರೋಮತಿ ಎನ್. ಸೌಮಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

30

ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ.ಎನ್. ರಾಧ
ಶ್ರೋ ಚನ್ುರಾಮಯಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರ

33

ಶ್ರೋ ಆರ್. ರಂಗನಾಥಪ್ಾ
ಶ್ರೋ ಈರಪ್ಾ

34

ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜನಾಯು

ತ ೋಟಗಾರ

35

ಶ್ರೋ ಈಶಾರಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

36

ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

31
32

ತ ೋಟಗಾರ
ತ ೋಟಗಾರ

ಮಂಗಳ & ಮಾಕೆ ೋವನ್ಹಳಿಳ
ಕ್ಷೋತರ
37

ಶ್ರೋ ಹಷ್ವಬ್ಾಬ್ಕ ಹೆಚ್.ಜ
ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪ್ಾ

ತ ೋಸ, ಮಂಗಳ ತ ೋ. ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರ
ತ ೋಟಗಾರ

40

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎಂ. ಮರಿಯಪ್ಾ
ಶ್ರೋ ಬ ೋರಯಯ

41

ಶ್ರೋ ವಂಕಟೆೋಶ್

ತ ೋಟಗಾರ

42

ಶ್ರೋ ಪಾಪ್ಣಣ

ತ ೋಟಗಾರ

43

ಶ್ರೋ ಚಲಕರ್ರಾಜಕ

ತ ೋಟಗಾರ

38
39

ತ ೋಟಗಾರ

ರ್ ಡಡಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗ
ಶಾಲ್ಲ, ತಿಪ್ಟ ರಕ
44

ಶ್ರೋ ನ್ವಿೋನ್ ಕಕಮಾರ್ ಕೆ.ಎರ್ಸ.

45

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರ್ಕಕಮಾರ್
ಶ್ರೋ ರಕದರಪ್ಾ

46

ಸತ ೋಅ, ರ್ ಡಡಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ್ಲ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗಕಡಡ ಕ್ಷೋತರ
47

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎರ್ಸ. ಚಂದರಶೋಖರ್

ಸತ ೋನಿ

48

ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಕನಿರಾಜಕ

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

49

ಶ್ರೋ ಬಿ. ಶ್ರ್ಣಣ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

50

ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ವಿ. ನಾಗರಾಜಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ
12

51

ಶ್ರೋಮತಿ ಎರ್ಸ.ಸಿ. ಶಾೋತ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

52

ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ.ಕೆ. ಪ್ದಮಮಮ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

53

ಶ್ರೋ ಎನ್. ರಂಗಯಯ
ಶ್ರೋ ಭೆೈರಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ
ತ ೋಟಗಾರ

56

ಶ್ರೋ ವಿ.ಹೆಚ್. ಗಂಗಬಟಾ
ಶ್ರೋ ಮಹಾರ್ೋರ್ಯಯ

57

ಶ್ರೋ ಆರಿೋಫ್

ತ ೋಟಗಾರ

58

ಶ್ರೋ ವಂಕಟಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

54
55

ತ ೋಟಗಾರ
ತ ೋಟಗಾರ

ನಿಡಕರ್ಳಲಕ ಕ್ಷೋತರ
ಸತ ೋನಿ

60

ಶ್ರೋ ಎಂ. ಕಾಂತರಾಜಕ
ಶ್ರೋಮತಿ ಶೃತಿ

61

ಶ್ರೋ ಕೆಂಪ್ಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ (ನಿಡಕರ್ಳಲಕ ಕ್ಷೋತರ)

59

ತ ೋಸ

ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ
ಕ್ಷೋತರ
62
63

ಶ್ರೋ ಎಂ. ಮನ್ಕ
ಶ್ರೋ ಮಲ್ಲಿಕಾಜಕವನ್ಯಯ

ಸತ ೋನಿ, ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತರ
ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

64

ಶ್ರೋ ಕೆಂಪೋಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

65

ಶ್ರೋ ಎಂ. ಬ್ಸರ್ನ್ಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

66

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

67

ಶ್ರೋ ಬ್ಸರ್ರಾಜಕ ಹೆಚ್.ಆರ್.
ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ

68

ಶ್ರೋ ಸೈಯದ್ ಫೈರೆ ೋಜ್

ತ ೋಟಗಾರ

69

ತ ೋಟಗಾರ

70

ಶ್ರೋ ಬಿ. ಜಯಣಣ
ಶ್ರೋ ಮಕದಾರಾಮಯಯ

71

ಶ್ರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ತ ೋಟಗಾರ

72

ಶ್ರೋ ರಾಮಸಾಾಮಿ

ತ ೋಟಗಾರ

73

ಶ್ರೋ ನಾಗಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

74

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋನ್ರಸಿಂಹಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

ಸೋರ್ಕ

ತ ೋಟಗಾರ

13

ಶ್ರೋ ಧಮವವಿೋರ ಕ್ಷೋತರ
75

ಶ್ರೋ ಎಲ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಕ

ಸತ ೋನಿ, ಶ್ರೋ ಧಮವವಿೋರ ಕ್ಷೋತರ
ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

76

ಡಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಾ

77

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

78

ಶ್ರೋ ಎ.ಎಂ. ಚನ್ುಬ್ಸಯಯ
ಮಹೆೋಶ್ ನಾಯು

79

ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

80

ತ ೋಟಗಾರ

81

ಶ್ರೋ ಬಿ. ರಾಜಣಣ
ಶ್ರೋ ವಂಕಟರಾಜಕ

82

ಶ್ರೋ ಸಣಣರಂಗಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

83

ಶ್ರೋ ಸಣಣರಾಮನಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರ

84

ಶ್ರೋಮತಿ ರ್ೋರ್ಮಮ

ತ ೋಟಗಾರ

85

ಶ್ರೋಮತಿ ಕಮಲಮಮ

ತ ೋಟಗಾರ

86

ಶ್ರೋ ಸಿೋನ್ಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

87

ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜಕ ಕೆೋಂದರ

88

ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಜಯ .ಜಿ

ಸತ ೋನಿ, ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜಕ ಕೆೋಂದರ, ಶ್ರಾ ತಾ||

89

ಶ್ರೋಮತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶಾೋತ

ಪ್ರದಸ, ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜಕ ಕೆೋಂದರ, ಶ್ರಾ ತಾ||

ತ ೋಟಗಾರ

ತ ೋಟಗಾರ

4(1)(B) 10: ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಕ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಪ್ಡೆಯಕರ್ ಸಂಬ್ಳ ಮತಕು ಭ್ತಯಗಳ ವಿರ್ರ
ಕರ.ಸಂ

ಹೆಸರಕ

ಹಕರ್ಾ

ಒಟಕಾ ಮತು
(ರ .ಗಳಲ್ಲಿ)

.
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ನ್ಂದ್ದೋಶ್
ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ದಾಮರ್ತಮಮ

ಹಿಸತ ೋನಿ

923136-00

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ

503892-00

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ

399324-00

4

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎರ್ಸ. ರಾಜ್ ಕಕಮಾರ್
ಶ್ರೋ ಮಹಿಮರಂಗ

ಪ್ರಥಮ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

349800-00

5

ಶ್ರೋ. ಡಿ.ಕೆ. ಕಲ್ಲಹೋರ

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

269208-00

7

ಎರ್ಸ. ವಂಕಟೆೋಶ್
ಶ್ರೋಮತಿ ಜಯಮಮ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರಕ

347556-00

ಕಛೋರಿ ಸೋರ್ಕ

321108-00

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ (ಜಿಲಾಿ

256824-00

ನ್ಸವರಿ)
ತ ೋಟಗಾರ

346536-00

ತ ೋಟಗಾರ

345936-00

1
2
3

8

ಜಿಲಾಿ ನ್ಸವರಿ
9
10
11

ಶ್ರೋ ಹೆಚ್. ನಾಗೆೋಶ್,
ಶ್ರೋ. ಬಿ.ಸಿ ರಾಜಣಣ
ಶ್ರೋ ರಾಜಣಣ

14

12

ಶ್ರೋ ಶ್ರ್ರಕದರಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

306408-00

13

ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

306396-00

14

ಶ್ರೋ ಶ್ರ್ರಾಮೋಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರ

345792-00

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

260424-00

16

ಶ್ರೋಮತಿ ಕೆ.ಸಿ. ತಿಮಮರಾಜಮಮ
ಶ್ರೋ ವಂಕಟರಾಜಕ

ತ ೋಟಗಾರ

345792-00

17

ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರ್ಮಮ

ತ ೋಟಗಾರ

225480-00

ಸತ ೋನಿ, ಮಾದ್ದಹಳಿಳ ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

638268-00

ತ ೋಟಗಾರ

306396-00

ಸತ ೋಅ, ಜ.ಸಿ. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

478140-00

ತ ೋಟಗಾತಿವ

239268-00

ಹೆೋರ ರಕ ಕ್ಷೋತರ
15

ಮಾದ್ದಹಳಿಳ ಕ್ಷೋತರ
18

ಶ್ರೋ ಟಿ. ಆಂಜನೆೋಯ ರೆಡಿಡ

19

ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಜ. ಪ್ರವಿೋಣ್
ಶ್ರೋ ಬ್ಸರ್ರಾಜಕ

20

256824-00

ಜ.ಸಿ. ಪ್ುರ ಕ್ಷೋತರ
21

ಶ್ರೋ ಎರ್ಸ. ಹರಿೋಶ್

22
23

ಶ್ರೋ ಎನ್.ಕೆ. ಗಕರಕಸಾಾಮಿ
ಶ್ರೋಮತಿ ರಮಕಬ್ಾಯ

24

ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗರತುಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

239268-00

25

ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರ್ಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

345792-00

26

ಶ್ರೋ ಎರ್ಸ.ಆರ್. ಪಾಂಡಕರಂಗಯಯ
ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ

ತ ೋಟಗಾರ

345936-00

ಶ್ರೋ ವಿ.ಎರ್ಸ. ವಿಶಾನಾಥಗೌಡ

ಸತ ೋನಿ

27

ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜಕ .ಆರ್

503892-00

28

ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ.ಸಿ.

ಸತ ೋಅ, ಇಂದ್ದರಾ ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

29

ಶ್ರೋಮತಿ ಎನ್. ಸೌಮಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

256824-00

30

ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ.ಎನ್. ರಾಧ
ಶ್ರೋ ಚನ್ುರಾಮಯಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

256824-00

ತ ೋಟಗಾರ

345936-00

ತ ೋಟಗಾರ

345936-00

33

ಶ್ರೋ ಆರ್. ರಂಗನಾಥಪ್ಾ
ಶ್ರೋ ಈರಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

313752-00

34

ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜನಾಯು

ತ ೋಟಗಾರ

239268-00

35

ಶ್ರೋ ಈಶಾರಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

345936-00

36

ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿವ

255420-00

ತ ೋಸ, ಮಂಗಳ ತ ೋ. ಕ್ಷೋತರ
ತ ೋಟಗಾರ

256824-00

38

ಶ್ರೋ ಹಷ್ವಬ್ಾಬ್ಕ ಹೆಚ್.ಜ
ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪ್ಾ

39

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಎಂ. ಮರಿಯಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

31
32

256824-00

256824-00

ಮಂಗಳ ಮತಕು ಮಾಕೆ ೋವನ್ಹಳಿಳ
37

335484-00

15

40

ಶ್ರೋ ಬ ೋರಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

41

ಶ್ರೋ ವಂಕಟೆೋಶ್

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

42

ಶ್ರೋ ಪಾಪ್ಣಣ

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

43

ಶ್ರೋ ಚಲಕರ್ರಾಜಕ

ತ ೋಟಗಾರ

252576-00

ಸತ ೋಅ, ರ್ ಡಡಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ್ಲ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

465264-00

ತ ೋಟಗಾರ

345876-00

ರ್ ಡಡಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲ್ಲ
44

ಶ್ರೋ ನ್ವಿೋನ್ ಕಕಮಾರ್ ಕೆ.ಎರ್ಸ.

45

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರ್ಕಕಮಾರ್
ಶ್ರೋ ರಕದರಪ್ಾ

46

256824-00

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗಕಡಡ ಕ್ಷೋತರ
ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎರ್ಸ. ಚಂದರಶೋಖರ್

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

47

ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಕನಿರಾಜಕ

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

269208-00

48

ಶ್ರೋ ಬಿ. ಶ್ರ್ಣಣ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ (ರಂಗಸಾಾಮಿ
ಗಕಡಡ ಕ್ಷೋತರ

385000-00

49

ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ವಿ. ನಾಗರಾಜಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ (ರಂಗಸಾಾಮಿ

256824-00

ಗಕಡಡ ಕ್ಷೋತರ)
50

ಶ್ರೋಮತಿ ಎರ್ಸ.ಸಿ. ಶಾೋತ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ (ರಂಗಸಾಾಮಿ

256824-00

ಗಕಡಡ ಕ್ಷೋತರ)
51

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ (ರಂಗಸಾಾಮಿ

256824-00

ಗಕಡಡ ಕ್ಷೋತರ)
ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

55

ಶ್ರೋ ವಿ.ಹೆಚ್. ಗಂಗಬಟಾ
ಶ್ರೋ ಮಹಾರ್ೋರ್ಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

56

ಶ್ರೋ ಆರಿೋಫ್

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

57

ಶ್ರೋ ವಂಕಟಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

58

ಶ್ರೋ ಕೆಂಪ್ಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ (ನಿಡಕರ್ಳಲಕ ಕ್ಷೋತರ)

325236-00

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

526176-00

61

ಶ್ರೋ ಎಂ. ಮನ್ಕ
ಶ್ರೋ ಮಲ್ಲಿಕಾಜಕವನ್ಯಯ

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

234144-00

62

ಶ್ರೋ ಕೆಂಪೋಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

248472-00

63

ಶ್ರೋ ಎಂ. ಬ್ಸರ್ನ್ಗೌಡ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

234144-00

64

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

234144-00

65

ಶ್ರೋ ಬ್ಸರ್ರಾಜಕ ಹೆಚ್.ಆರ್.
ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ

ಸೋರ್ಕ

209532-00

66

ಶ್ರೋ ಸೈಯದ್ ಫೈರೆ ೋಜ್

ತ ೋಟಗಾರ

237732-00

52
53
54

ಶ್ರೋಮತಿ ಟಿ.ಕೆ. ಪ್ದಮಮಮ
ಶ್ರೋ ಎನ್. ರಂಗಯಯ
ಶ್ರೋ ಭೆೈರಪ್ಾ

ಡಾ|| ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮರಿಗೌಡ ಕ್ಷೋತರ
59
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ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

68

ಶ್ರೋ ಬಿ. ಜಯಣಣ
ಶ್ರೋ ಮಕದಾರಾಮಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

345120-00

69

ಶ್ರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

70

ಶ್ರೋ ರಾಮಸಾಾಮಿ

ತ ೋಟಗಾರ

319044-00

71

ಶ್ರೋ ನಾಗಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

297120-00

72

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋನ್ರಸಿಂಹಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

343704-00

67

ಶ್ರೋ ಧಮವವಿೋರ ಕ್ಷೋತರ
73

ಶ್ರೋ ಎಲ್.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಕ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

515700-00

74

ಡಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಾ

ದ್ದಾತಿೋಯ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

279384-00

75

ಶ್ರೋ ಎ.ಎಂ. ಚನ್ುಬ್ಸಯಯ
ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

238728-00

ತ ೋಟಗಾರ

350388-00

ತ ೋಟಗಾರ

350388-00

78

ಶ್ರೋ ಬಿ. ರಾಜಣಣ
ಶ್ರೋ ಸಣಣರಂಗಯಯ

ತ ೋಟಗಾರ

350388-00

79

ಶ್ರೋ ಸಣಣರಾಮನಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರ

350388-00

80

ಶ್ರೋಮತಿ ರ್ೋರ್ಮಮ

ತ ೋಟಗಾರ

342000-00

81

ಶ್ರೋಮತಿ ಕಮಲಮಮ

ತ ೋಟಗಾರ

350388-00

82

ಶ್ರೋ ಸಿೋನ್ಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರ

333624-00

76
77

ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜಕ ಕೆೋಂದರ, ಚ್ಚಕುನ್ಹಳಿಳ
83

ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಜಯ .ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

789264-00

84

ಶ್ರೋಮತಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶಾೋತ

ಪ್ರದಸ, ಪ್ುಷ್ಾ ಹರಾಜಕ ಕೆೋಂದರ, ಶ್ರಾ

271764-00

ತಾ||

4(1)(B) 11: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರಕೆು ಈ ರ್ಷ್ವದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯರ್ಯಯದಲ್ಲಿ
ರ್ ರೆತಿರಕರ್ ಅನ್ಕದಾನ್
ಕರ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರಕ

ಆರ್ಥವಕ ಗಕರಿ

ಸಾಧನೆ

ಸಂ.

(ರ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )
ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ
ಅನ್ಕದಾನ್

1

PÀÈ¶ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸ÀåªÁnPÉUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ
¤ªÀðºÀuÉ (J¸ï-11) (2401-00-119-4-05)

19.00

19.00

19.00

2

vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £À¸Àðj
«¨sÁUÀ¢AzÀ ªÉÄÃ®Ä¸ÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀÄªÀ
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ «ªÀg

2.50

2.50

2.50

3

vÉÆÃlUÁjPÉ «¸ÀÛgÀuÉ (2401-00-111-0-08)

4.20

4.20

4.20
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4
5
6

7
8

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À
¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæ
GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÀ¼ÀÄ 2406-02112-0-17 (OC 139)KSHDA ಖಾತ
qÁ|| JA.ºÉZï. ªÀÄjUËqÀ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæzÀ°è
mÉPÁß®f ¥ÁPïð ¤ªÀiÁðt (DgïPÉ«ªÉÊ AiÉÆÃd£É)
KSDHA SÁvÉ
gÀAUÀ¸Áé«Ä UÀÄqÀØ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæzÀ°è n*r
ºÉÊ©æqï vÉAUÀÄ vÁ¬ÄªÀÄgÀUÀ¼À ¨ÁèPï ¤ªÀiÁðt
(PÉJ¸ïºÉZïrJ-SÁvÉ) (4 ºÉPÉÖÃgï)
KSDHA

8.15

7.962

8.15

55.00

55.00

55.00

20.00

17.102

20.00

6.727

6.726

6.727

62.92

62.92

62.92

4(1)(B) 12: ಸಹಾಯಧನ್ರ್ ಂದ್ದಗೆ ನ್ಡೆಸಕರ್ ಯೋಜನೆಗಳಕ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನ್ಕಭ್ವಿಗಳ ವಿರ್ರ
ಮತಕು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲಿ.
4(1)(B) 13: ಇಲಾಖೆಯಂದ ುಾತ ೋರೆೈಸಷ್ನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮತಕು
ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಲತಕುಗಳನ್ಕು ಪ್ಡೆಯಲಾದ ಫಲಾನ್ಕಭ್ವಿಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ:
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲಿ.
4(1)(B) 14: ಕಕಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರ್ರ ರ್ ರಕಕವಿಕೆ
ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕಾಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ:
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲಿ.
4(1)(B) 15: ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ ಗರಂಥಾಲಯ
ಅಥವಾ ಓದಕರ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ಕು ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆದ್ದದಾಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗರಂಥಾಲಯದ ರ್ಯರ್ಸಥ ಇರಕರ್ುದ್ದಲಿ. ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯ
ವಬ್ ಸೈಟಾದ www.horiculture.com ಮೋಲುಂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬ್ಗೆೆ ತಿಳಿಯಬ್ಹಕದಾಗಿರ್.
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4(1)(B) 16: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಕ ಪ್ದನಾಮ ಮತಕು ಇತರೆ ವಿರ್ರಗಳಕ:ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ನ್ಂದ್ದೋಶ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ರಾಜಯರ್ಲಯ) ತಕಮಕ ರಕ
ದ ರವಾಣಿ: 0816-2278647
ಮದಲನೆೋ ಮೋಲಮನ್ವಿ ಪಾರಧಲ್ಲಕಾರಿಗಳಕ
ಶ್ರೋಮತಿ ಜಿ. ಸವಿತ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್) ತಕಮಕ ರಕ
ದ ರವಾಣಿ: 0816-2275189
4(1)(B) 17: ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳಕ
ಯಾರ್ುದಕ ಇರಕರ್ುದ್ದಲಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ರಾಜಯರ್ಲಯ) ತಕಮಕ ರಕ
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