4 1(ಬಿ) (1) ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ಕಾಯಯಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳ ವಿವ್ರಗಳು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ರಾಜ್ಯವ್ಲಯ)
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

ಆಡಳಿತ್ ಶಾಖೆ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

2 ಹುರ್ೆ

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

1 ಹುರ್ೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

7 ಹುರ್ೆ

ಕಚೋರಿ ಸ್ಥೋವ್ಕರು

1 ಹುರ್ೆ

ತ ೋಟಗಾರರು

6 ಹುರ್ೆ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು,ಉಡುಪಿ ರವ್ರು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ ಕೆಲಸಗಳ ವಿವ್ರ

1. ಜಿಲಾಾಮಟಟದಲ್ಲಾ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ನಸಯರಿಗಳ ಪಾಲನೆ,ಉಸುುವಾರಿ ಹಾಗ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನದಲ್ಲಾ

ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆಯ ಜಿಲಾಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು,ಜಿಲಾಾಪಂಚಾಯತ್ ರವ್ರ
ಆರ್ೋಶದಂತ ಹಾಗ ಅವ್ರ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಾ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು
2. ಪಿತ್ರ ತ್ರಂಗಳು ಆದಾಯ ಮತ್ುು ಖಚುಯ ಬಿೋರ್ಜ ೋತಾಾದನೆ,ಸಸ್ಥ ಯೋತಾಾದನೆ, ವಿತ್ರಣೆ ಹಾಗ

ವಿವಿಧ

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸುತ್ರುರುವ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ವಯನುು ದೃಡಿೋಕರಿಸಿ ಪಿಗತ್ರ
ವ್ರದ್ವಗಳನುು ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರ ಮುಖಾಂತ್ರ ಆಯುಕಾುಲಯಕೆೆ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು
3. ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ನಸಯರಿಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸಬೋಕಾದ ಎಲಾಾ ದಾಖಲೆಗಳ
ನಿವ್ಯಹಣೆ ಅಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗ ಉತ್ುರಿಸುವ್ುದು
4. ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜ್ಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ ಏರ್ಜನಿಿ ವಾಯಪಿುಗ ಒಳಪಡುವ್ ರಾಜ್ಯವ್ಲಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿ
ಮತ್ುು ನಸಯರಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಉಸುುವಾರಿ ಮತ್ುು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಸಂಪೂರ್ಯ ಹಾಗ
ಜ್ವಾಬ್ಾೆರಿಯನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು
4.1.ಬಿ(II) ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕವ್ಯಯಗಳು
(Power and duties of officers and employees)
ಕಿ.ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ವಯವ್ರ ಹೆಸರು

1.

ಮತ್ುು ಹುರ್ೆ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರು,ರಾಜ್ಯವ್ಲಯ

2.
3.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕೆಲಸದ ವಿವ್ರ
1. ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಹಾಗ ಸಿಬಬಂದ್ವ ವ್ಗಯದವ್ರಿಗ ಅಗತ್ಯತಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ಮಾಗಯದಶಯನ ಸ ಚನೆಗಳನುು ನಿೋಡುವ್ುದು ಹಾಗ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ಲ್ಲಾ ಸಂಪೂಯರ್ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ
2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರಿಗ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳ ಉಸುುವಾರಿ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆಗ
ಸಹಕರಿಸುವ್ುದು ಸಸಾಯಭಿವ್ೃದ್ವಿ ಕಾಯಯಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು
ನಿೋಡುವ್ುದು
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ಿಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ನಿಯಮಗಳಿಗಾನುಸಾರ

ಅಧಿಕಾರಿ(ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು)

ಅನುಮೋದನೆಗ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು,ವಾರ್ಷಯಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜ್ನೆ ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿದ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಹಾಗ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು ಸಸಾಯಭಿವ್ೃದ್ವಿ

(ರಾಮಸಮುದಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕೆಲಸಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಹಾಗ ನಿವ್ಯಹಣೆ,ಗಿಡಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ದಾಖಲಾತ್ರ ನಿವ್ಯಹಣೆ
ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ೋಶಸುವ್ ಕೆಲಸಗಳು ಇತಾಯದ್ವ

ಕ್ಷೋತ್ಿ)
4.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಕ್ಷೋತ್ಿಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಾ ಯೋಜ್ನೆ ಹಾಗ ಯೋಜ್ನೆೋತ್ರದಡಿ ಸಸಾಯಭಿವ್ೃದ್ವಿ
ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲಸ
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

5.

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಾ ಪತ್ಿಗಳ ಸಿಿೋಕೃತ್ರ ಮತ್ುು ರವಾನೆ ವ್ಹಿಗಳನುು ಹಾಗ ಅಂಚ ಚೋಟಿ
ವ್ಹಿಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು,ಕಚೋರಿಯ ಸಾದ್ವಲಾಿರು,ಅನುದಾನದ,ವೋತ್ನದ,ಪಿಯಾರ್
ಭತಯ ಬಿಲುಾಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.ಆದಾಯದ ಮತ್ುು ಖಚಯನ
ವಿವ್ರಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ುದು.ದಾಸಾುನು ವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ,ಸಿಬಬಂದ್ವ
ವ್ಗಯದವ್ರುಗಳ ಸ್ಥೋವಾ ವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ,ದ್ವನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರ ಕಡತ್ಗಳ
ನಿವ್ಯಹಣೆ.ಹಂಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವ್ನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.ಆಡಳಿತ್ ಲೆಕೆ ಶಾಖೆಯ ಪತ್ಿಗಳ ವಿಲೆೋವಾರಿಯ
ನಿಗಾವ್ಹಿಸುವ್ುದು.ಅಡಿಟ್ ಪಾಯರಗಳಿಗ ಉತ್ುರಿಸುವ್ುದು.ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರ ಸ ಚನೆಯ ಮೋರೆಗ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

ಕಚೋರಿ ಸ್ಥೋವ್ಕ

6.

ಕಚೋರಿಯನುು ಶುಚಯಾಗಿಡುವ್ುದು,ಟಪಾಾಲುಗಳನುು ತಗದುಕೆ ಮಡು
ಹೆ ೋಗುವ್ುದು.ಪತ್ಿಗಳ ವಿತ್ರಣೆ,ಅಂಚ ಕಚೋರಿ,ಖಜಾನೆ,ಬ್ಾಯಂಕ್ ಕಚೋರಿ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ು
ಹೆ ೋಗಿ ಬುರುವ್ುದು ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಸುವ್ ಇತ್ರೆ ಕೆಲಸ
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

ತ ೋಟಗಾರರು

7.

ಕ್ಷೋತ್ಿಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಸಾಯಭಿವ್ೃದ್ವಿ ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಹಾಗ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

4.1.(ಬಿ) III :- ನಿರ್ಯಯ ತಗದುಕೆ ಳುುವ್ಂತ್ಹ ಪಿಸಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲಾ ಕಿಮ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು
ಅಕೌಂಟೆಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥೋರಿದಂತ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು,
ರಾಜ್ಯವ್ಲಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಪಿತ್ರ ಕಡತ್ದ ಪಿಸಾುವ್ನೆ ಮೋಲೆ
ತಗದುಕೆ ಳುಬೋಕಾದ ನಿರ್ಯಯದ ಬಗೆ ಆರ್ೋಶ ನಿೋಡುವ್ುದು ತ್ಮಮ ವಾಯಪಿು
ಮಿೋರುವ್

ಪಿಕರರ್ಗಳ

ಬಗೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು,

ಜಿಲಾಾಪಂಚಾಯತ್/ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕುರಿಗ ಪಿಸಾುವ್ನೆಯನುು ಶಫಾರಸುಿ
ಮಾಡುವ್ುದು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ತಾವ್ು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಪತ್ಿದ

ಸಂಬಂಧ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ುು

ಸುತ ುೋಲೆ/

ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್
ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು
ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು/ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ

ತಾವ್ು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಪತ್ಿದ

ಸಂಬಂಧ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ುು

ಸುತ ುೋಲೆ/

ಸಹಾಯಕರು

ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್
ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು

4.1.(ಬಿ) IV :- ಕೆಲಸ ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲು ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು (Norms)

ರಾಜ್ಯವ್ಲಯ

ಸಲ್ಲಾಸಲಾದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕುವಾದ ನಿಧಾಯರವ್ನುು
ಕೆೈಗ ಳುುವ್ುದು ಅಗತ್ಯತಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಪತ್ಿ
ಮುಖೆೋನ ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವ್ುದು ಹಾಗ ಆದಯತಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸವ್ನುು
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ಿದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲೆ/

(ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು)

ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್
ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು

ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು/ಪಿಥಮ ದರ್ಜಯ

ಪತ್ಿಗಳ ಸಿಿೋಕೃತ್ರ,ರವಾನೆ,ಆದಾಯ ವಚಚಗಳ ತ್:ಖೆು ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು,

ಸಹಾಯಕರು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ಿಗಳು,ಸಾದ್ವಲಾಿರು ಬಿಲುಾಗಳನುು ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು,

ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲೆ/ಸ ಚನೆಗಳನುಸಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಕಿಮದ ಬಗೆ
ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು,ನಗದು
ವ್ಹಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ,ಲೆಕೆ ಪತ್ಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು,ಬ್ಾಯಂಕ್ ಖಾತಗಳ
ನಿವ್ಯಹಣೆ,ಅಡಿಟ್

ವ್ರದ್ವ

ಸಿದಿತ,ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ

ಸ್ಥೋವಾ

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು,ಆಯವ್ಯಯ
ವಿಷಯಗಳ

ನಿವ್ಯಹಣೆ

ಪಿಸಾುಸನೆ
ಇದರೆ ಂದ್ವಗ

ವ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ ಕಾಯಯಗಳನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.
ಕಚೋರಿ ಸ್ಥೋವ್ಕ

ಕಚೋರಿಯನುು ಶುಚಯಾಗಿಡುವ್ುದು,ಟಪಾಾಲುಗಳನುು ತಗದುಕೆ ಂಡು
ಹೆ ೋಗುವ್ುದು.ಪತ್ಿಗಳ ವಿತ್ರಣೆ,ಅಂಚ ಕಚೋರಿ,ಖಜಾನೆ,ಬ್ಾಯಂಕ್ ಕಚೋರಿ
ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ು ಹೆ ೋಗಿ ಬುರುವ್ುದು ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಸುವ್
ಇತ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

4.1.(ಬಿ) V:- ರ್ೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕತ್ಯವ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲಾದ: ಉಪಯೋಗಿಸುವ್:
ನಿಯಂತ್ಿರ್ದಲ್ಲಾಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ್:ನಿಯಮಗಳು:ಸ ಚನೆಗಳು:ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು:ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು.
1. ಇಲಾಖಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಮಾಗಯಸ ಚಗಳು
2. ಇಲಾಖಾ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳು
3. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವ್ಸ್ಯ
4. ಸಕಾಯರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು, (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು ) ಇತಾಯದ್ವ
5. ಕರ್ಾಯಟಕ ರ್ಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.)
6. ಕರ್ಾಯಟಕ ರ್ಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ವ್ಗಿೋಯಕರರ್ ನಿಯಂತ್ಿರ್,ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)
7. ಕರ್ಾಯಟಕ ಅರ್ಥಯಕ ಸಂಹಿತ ನಿಯಮಗಳು
8. ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ
9. ವ್ೃಂದ ಮತ್ುು ನೆೋಮಕಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು

10. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ
11. ಕರ್ಾಯಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ
12. ಸಾದ್ವಲಾಿರು ವಚಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ
13. ಕರ್ಾಯಟಕ ರ್ಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ

4.1 (ಬಿ) VI:-ಕಡತ್ ಶೋರ್ಷಯಕೆ:(Statement of the categories of documents that are hold it or under its control)
ಈ ಕಚೋರಿ ಕಡತ್ಗಳ ಶೋರ್ಷಯಕೆ:

1.ತ ೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ಸತ ೋನಿ/ರಾವ್/
2.ಸತ ೋನಿ/ರಾವ್/ತಾಸ
3.ಸತ ೋನಿ/ರಾವ್/ವಿನಿ

4.1(ಬಿ) VII:-ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ನಿೋತ್ರ ನಿಯಮಗಳನುು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು ನಡೆಸುವ್ಲ್ಲಾ ಪಡೆಯುವ್ ಸಲಹಾ
ಸ ತ್ಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ್ ಬಗೆ ಇರುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಮತ್ುು ವಿವ್ರ
ರಿೋತ್ರ ನಿೋತ್ರಗಳನುು ರಚಸುವ್ಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸುವ್ಲ್ಲಾ ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕರೆ ಂದ್ವಗ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕ
ಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳ ಂದ್ವಗ ಸಮಾಲೆ ೋಚನೆ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಇರುವ್ುದ್ವಲಾ

4.1 (ಬಿ) VIII :- ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಸಲಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ
ಅದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಸಲಾಡುವ್ ನಿಗಮ, ಕೌನಿಿಲ್,ಬ ೋರ್ಡಯ,ಸಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬ್ಾಡಿಗಳ
ಪಟಿಟ ಹಾಗ ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು ಸಮಿತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕರು
ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕರಿಗ ಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿರ್ಯೋ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು ರಾಜ್ಯವ್ಲಯದಡಿ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಸಮಿತ್ರಗಳು ಇರುವ್ುದ್ವಲಾ.
ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಕಚೋರಿಯ ರ್ ಡಡರ್ಗುಡೆಡ,ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಾ ದ್ವನಂಪಿತ್ರ ಬಳಿಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯಂದ
ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆಯವ್ರೆಗ ತರೆದ್ವರುತ್ುರ್ (ಸಾವ್ಯತ್ರಿಕ ರಜಾ ದ್ವನಗಳನುು ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ)

4.1 (ಬಿ) IX:-ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು,ರಾಜ್ಯವ್ಲಯ,ಪುಷಷ ಹರಾಜ್ು ಕೆೋಂದಿ,ಉಡುಪಿ ಕಚೋರಿಯಲ್ಲಾ
ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವ್ರ

ಕಿ.ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರ ಹೆಸರು

ಪದರ್ಾಮ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

1.

ಶಿೋ ನಿಧಿೋಶ ಕೆ.ರ್ಜ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು (ಪಿಭಾರೆ)

9742489714

2.

ಕುಮಾರಿ ಬಿಂದ್ವಯಾ ಸಿ.£ÁÊPï

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

7975602967

3.

ಶಿೋ ಮಲಾಯಯ ಈರಯಯ ಕಪಿಾಮಠ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

9164771172

4.

ಶಿೋ ರ್ಾಗೋಂದಿ ಎಸ್.

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕ

9483395300

4.1 (ಬಿ) X :ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಬಬಂದ್ವ ವ್ಗಯದ ತ್ರಂಗಳ ವೋತ್ನ/ಪಿತ್ಫಲ ಮತ್ುು ಅದನುು ನಿೋಡುವ್
ಸ ತ್ಿಗಳು
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಾ ಅವ್ಕಾಶ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯನಿಯ ಪರಿಹಾರ ಭತಯಗಳನೆ ುಳಗ ಂಡಂತ ಮಾಸಿಕ ವೋತ್ನವ್ನುು
ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರು ಪಡೆಯುತ್ರುದಾೆರೆ
ಕಿ.ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರ ಹೆಸರು

ವೋತ್ನ

1.

ಕುಮಾರಿ ಬಿಂದ್ವಯಾ ಸಿ.£ÁÊPï,ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

34466.00

2.

ಶಿೋ ಮಲಾಯಯ ಈರಯಯ ಕಪಿಾಮಠ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

19894.00

3.

ಶಿೋ ರ್ಾಗೋಂದಿ ಎಸ್., ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕ

18109.00

4.1 (ಬಿ) XI :- ಆಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2016-17 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗ ಯೋಜ್ನೆ/ಯೋಜ್ನೆೋತ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ
ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರರ್
ಕಿ.ಸಂ.

ಯೋಜ್ನೆ/ಯೋಜ್ನೆೋತ್ರದ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಶರ್ಷಯಕೆ

ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಿದ
ಅನುದಾನ
(ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ)

1.

ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆ

5.05

(2401-00-111-0-08)
2.

ಕೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಿ ಮತ್ುು ನಿವ್ಯಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆ

11.00

(2401-00-119-4-05)
3

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು ಯೋಜ್ನೆ

0.40

(2401-00-119-6-03)
4

ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ ಯೋಜ್ನೆೋತ್ರ (ಪೂರಕ ವಚಚ)

5.13

(2401-00-001-2-01)
5.

ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ –ಯೋಜ್ನೆೋತ್ರ (ವೋತ್ನೆೋತ್ರ)

0.13

(2401-00-001-2-01)
6.

ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ –ಯೋಜ್ನೆೋತ್ರ (ಕ್ಷೋತ್ಿ)

6.75

(2401-00-001-2-01)

4.1. (ಬಿ) XII:- ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ವಗ ನಡೆಸುವ್ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು
ಮಂಜ್ ರಾದ ಹರ್ ವ್ಷಯ:
ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ವಗ ನಡೆಸುವ್ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಇರುವ್ುದ್ವಲಾ
4.1. (ಬಿ) XIII:-ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ನಿೋಡುತ್ರುರುವ್ ಪಮಿಯಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ರಿಯಾಯತ್ರ
ಪಡೆಯುವ್ ವಿವ್ರ
ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಪರವ್ರ್ಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ರಿಯಾಯತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುದ್ವಲಾ
4.1 (ಬಿ) XIV:- ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾರುವ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ವಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನಲ್ಲಾ ನಿೋಡಿರುವ್ ಬಗೆ ವಿವ್ರ
ಈ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ಅಂತ್ಜಾಯಲದಲ್ಲಾ ನೆ ೋಡಬಹುದಾಗಿರ್
4.1 (ಬಿ) XV:-ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಾ ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕರಿಗ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಲಭಯವಿರುವ್ ಸವ್ಲತ್ುುಗಳು ಹಾಗ
ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ವಾಚಾರ್ಾಲಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲಾ ವಿವ್ರ

4.1(ಬಿ) XVI:- ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದರ್ಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು
ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ

:ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು (ಪಿಭಾರೆ)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರವ್ರ ಕಚೋರಿ
ರ್ ಡಡರ್ಗುಡೆಡ,ಕುಂಜ್ುಬಟುಟ ಅಂಚ,
ಉಡುಪಿ – 576102
ದ ರವಾಣಿ:0820/2531950

ಮೋಲಮನವಿ ಪಾಿಧಿಕಾರ

:ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು
(ಜಿಲಾಾಪಂಚಾಯತ್),
ರ್ ಡಡರ್ಗುಡೆಡ,ಕುಂಜಿಬಟುಟ ಅಂಚ
ಉಡುಪಿ:576102
ದ ರವಾಣಿ:0820/2531950

ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕ ಪಾಿಧಿಕಾರ

:ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕುರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯಕಾುಲಯ,
ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್,ಬಂಗಳ ರು-560004
ದ ರವಾಣಿ:080/26571925

4.1 (ಬಿ) XVIII :ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವ್ುದ ಇರುವ್ುದ್ವಲಾ

ಸಾವ್ಯಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರ ಕಚೋರಿ
ರಾಜ್ಯವ್ಲಯ,ಉಡುಪಿ

