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4(ಬಿ)(I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಜಿ.ಪಂ), ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿರವರ ಕರ್ೇವಯ  

ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳು.  

1. ಕಛೇರಿ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಸಿಬ್ಬಂ ದಿಯವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು  ತಾಂತಿ್ರಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸಕೆೆ  ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ 

ನೀಡುವುದು. 

2. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಇಲಾಖಾ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಅವಶ್ಯ ಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಅಧೀನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು.  

3. ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಿಬ್ಬಂ ದಿಯವರಿಗೆ MPIC ಯೀಜನೆಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಸಲು ಮಾಗಗದಶ್ಗನ ನೀಡುವುದು. 

4. ಪಿ್ ತ್ರ ತ್ರಾಂಗಳು ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂ ದಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸುವುದು. 

5. ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಅನ್ನವು ಆಗುವಂತೆ ರೈತರ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡುವುದು.  

6. ಯೀಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನ್ನಭವ ಪ್ಡೆದ ರೈತರ ಕ್ಷೇ ತಿ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು.  

7. ರೈತರಿಗೆ, ಸಾವಗಜನಕರಿಗೆ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ  ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಾಹಿತ್ರ ನೀಡಿ ವಿಸು ರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದು.  

8. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಜಿಲಿಾಧಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಗನವಾಗಹಕ ಅಧಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಕತಗವಯ  ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ 

ಕಾಯಗಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದು. (ಉದಾ: ಚುನಾವಣೆ, ಬೆಳೆ ಸಮೀಕೆೇ , ಜಮಾಬ್ಬಧ, ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ, ಪಿ್ಕೃತ್ರ ವಿಕೀಪ್ ಕೆಲಸಗಳು, 

ಶಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲಸಗಳು)  

9. ಪಿ್ವಾಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೇ ತಿ ಗಳ, ಸಸಾಯ ಗಾರಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು.  

10. ಕಛೇರಿಯ ಎಲಿಾ  ಯೀಜನೆಗಳ ಬಿಲಿು ಗಳನ್ನು  ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಆಡಳಿತ, ಲೆಕೆ , ತಾಂತಿ್ರಕ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ನವಗಹಿಸುವ 

ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂ ದಿಗೆ ಮಾಗಗದಶ್ಗನ ನೀಡುವುದು.  

11. ತೀಟಗಾರಿಕೆ ನರ್ದಗಶ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಾಂದ ಬ್ಬದ ಪ್ತಿಗಳನ್ನು  ಅಧೀನ 

ಅಧಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬ್ಬಂ ದಿಯವರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುವುದು.  

12. ಅಧೀನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಾಂತಿ್ರಕ, ಆಡಳಿತ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸುವುದು.  

13. ವಾರ್ಷಗಕವಾಗಿ ಕಟಿಾ ರುವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ನಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಖ್ಚುಗ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಖ್ರ್ಚಗನ ತಃಖ್ತು  ಸಲಿ್ಲಸುವುದು.  

14. ಕ್ಷಾಂದಿವಲಯ, ರಾಜಯ ವಲಯ, ಜಿಲಿಾವಲಯ, ಮಹಾತಮ  ಗಾಾಂಧ ಗಿಾಮೀಣ ಉದ್ಯ ೀಗ ಖಾತರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ MPICಗಳನ್ನು  ತಯಾರಿಸುವುದು, 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗೊಳಿಸಿ ಪಿ್ ಗತ್ರ ವರದಿಗಳನ್ನು  ತಯಾರಿಸಿ ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು.  

15. ಇಲಾಖಾ ಆಾಂತರಿಕ ಲೆಕೆ  ತಪಾಸಣೆ, ಮಹಾಲೆಕೆಪಾಲಕರ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸರಣಾ ವರದಿ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು.  

16. ನಗದಿತ ಸಮಯಕೆೆ  ಸಿಬ್ಬಂ ದಿಗಳ ಕಾಯಗನವಗಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಆಸಿು ದಾಯಿತವ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುವುದು. 

17. ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಸಂ ರಣೆಗಳೊಂದ್ಧಗೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಯೇಕರ ಮಗಳನ್ನು  ನಿವೇಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯು ಹಿರಿಯ 

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರವರದ್ದಾ ಗಿರುರ್ಂ ದೆ. 

18. ಅವರು ಅನ್ನಮೋದ್ಧರ್ ಕಾಯೇಕರ ಮಗಳನ್ನಸಾರ, ಕೆಲಸ ಕಾಯೇವನ್ನು  ನಿವೇಹಿಸರ್ಕ ಕ ದ್ದಾ  ಅಲಲ ದೆ ಗಾರ ಮದವರೊಂದ್ಧಗೆ ಉರ್ಂ ಮ 

ಭೊಂದವಯ ವನ್ನು  ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯನ್ನು  ಹೊಂದ್ಧರುತ್ತಂ ರೆ. ತೊಂಗಳಿಗೊಮೆ್ಮ  ಪ್ರ ತ ಹೋಬಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರನ್ನು  ಸಂಪ್ರ್ಕೇಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೇಸಬೇಕು.  

19. ತ್ತಲೂಕು ಮಟಟ ದ ಸಭೆಗಳನ್ನು  6 ತೊಂಗಳಿಗೊಮೆ್ಮ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳನ್ನಸಾರ ಏಪ್ೇಡಿಸುವುದಲಲ ದೆ, ಈ ಸಭೆಗಳನ್ನು  

ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟಟ  ಸಥ ಳಿೋಯ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾಗೇದಶೇನದಲ್ಲಲ  ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು.  

20. ಅಲಲ ದೆ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ನು  ನಿವೇಹಿಸರ್ಕ ಕ ದ್ದಾ .   
 

 

1) 4(ಬಿ) (II)ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತುಂ  ಕರ್ೇವಯ ಗಳು 

(Powers and duties of officers and employees) 

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

(ತ್ತೊಂತರ ಕ ಸಹಾಯಕರು) 
ಹೀಬಳಿವಾರು ವಿಸಿಿ ೀಣಗ, ಬೆಳೆ ರೈತರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಎಲಿಾ  ಸಾಮಾನಯ  ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  

ತಲೂಕು ಮಟಾ ದಲಿ್ಲ  ನವಗಹಿಸುವುದು.  

ಹೀಬಳಿವಾರು ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಬಿಲಿು ಗಳನ್ನು  ಮಾಗಗಸೂರ್ಚ ಪಿ್ಕಾರ 

ನಯಮಾನ್ನಸಾರ ದಾಖ್ಲಾತ್ರಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ, ಮುಾಂದಿನ ಕಿಮಕೆಾ ಗಿ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ನರ್ದಗಶ್ಕರು/ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳು/ನರ್ದಗಶ್ನಾಲಯ/ಸಕಾಗರದಿಾಂದ 

ಸೂರ್ಚಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ನವಗಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.  

ಬೆಳೆಹಾನ, ಬೆಳೆವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಪಿ್ಯೀಗ ಎಲಿಾ  ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಬಧಸಿದಂತೆ 

ಮಾಗಗಸೂರ್ಚಗಳ ನವಗಹಣೆ ಮತ್ತು  ನೀಡಲ್ ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಗ ನವಗಹಿಸುವುದು.  

ಆಧುನಕ ತಂತಿಜ್ಞಾ ನ, ಆವಿಷೆ್ಟ ರ ಮತ್ತು  ಕೀಟ ರೀಗ ಬಾದೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ತರಬೇತ್ರ/ಪಿ್ವಾಸ/ತಾಂತಿ್ರಕ 

ಪಿ್ ಕಟಣೆ ಕಾಯಗಕಿಮಗಳನ್ನು  ಪಿ್ ತ್ರೀ ಮಾಹೆ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ ಆಯೀಜಿಸಿ ನವಗಹಿಸುವುದು. 

ಎಲಿಾ  ಯೀಜನೆಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಪ್ಟಿಾ ಯನ್ನು  ನವಗಹಿಸುವುದು. gÉÊvÀ GvÁàzÀPÀgÀ ̧ ÀA Ȩ́Ü 

ಈ PO, PPP-IHD ಕಾಯಗಕಿಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಲ್ ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುವುದು.  

Project Based workಗಳ ಸಂಪೂಣಗ ಕಾಯಗಭಾರ ನವಗಹಿಸುವುದು. 
ಪಿ್ ತ್ರೀ ಮಾಹೆಯ ನಗದಿತ ನಮೂನೆಗಳಲಿ್ಲ  ತಲೂಕುವಾರು, ಪಿ್ ಗತ್ರ ಕಿ ೀಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ Decision 

Support System ನಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವುದನ್ನು  ನವಗಹಿಸುವುದು.  

PMKSY ಯೀಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಪುನರಾವತಗನೆ (Repeti tion), ಅಜಿಗ ನೀಾಂದಣಿ ಹಾಗೂ 

ಜೇರ್ಾತ ವಹಿ ನವಗಹಿಸುವುದು.   
ಎಲಿಾ  ಯೀಜನೆಯ ಕಿೀಢೀಕೃತ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಪ್ಟಿಾ  (Beneficiary list)ನ್ನು  ಪಿ್ತ್ಯಯ ಕವಾಗಿ 
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ನವಗಹಿಸುವುದು. (Both Hard and Soft copy) 

ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧವೇಶ್ನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಳಿರುವ ಪಿ್ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳನ್ನು  ನಗದಿತ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸುವುದು.  

ದಿವ ತ್ರೀಯ ದರ್ಜಗ ಸಹಾಯಕರು ಕಡತಗಳ ರಚನೆ, ವಿರ್ಯ ವಹಿ ನವಗಹಣೆ, ಪ್ತಿಗಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು  ನಮೂದಿಕರಣ, ಕಡತ 

ಟಪಾಲುಗಳನ್ನು  ಶಾಖ್ತಯಲಿ್ಲ  ಹಂಚುವುದು, ಪ್ತಿಗಳ ರವಾನೆ, ಸಾಾ ಾಂಪ್ ವಹಿ ನವಗಹಣೆ, ಆಡಳಿತಕೆೆ  

ಸಂಬ್ಬಧಸಿದ ವಿರ್ಯ ನವಗಹಣೆ, ಸೇವಾ ಪುಸು ಕಗಳ ನವಗಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿರ್ಯವನ್ನು  

ಸಮಪ್ಗಕವಾಗಿ ನಯಮಗಳನವ ಯ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ನು  ರರ್ಚಸಿ ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲಿ್ಲನ 

ನಯಮಗಳನವ ಯ ಮುಾಂದಿನ ಆರ್ದಶ್ ಕೀರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಿು  ನವಗಹಣೆ .  

ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು  ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಗುರಿಯಂತೆ ಆರ್ಥಗಕ ಭೌತ್ರಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು. ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ 

ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. ಯಾವ ಅಧಕಾರಿ ಅಧೀನ ಕೆಲಸಕೆೆ  ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದೆಯೀ ಆ ಸಹಾಯಕ ತೀಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಕಾರಿ (ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಪ್ಕಗ ಕ್ಷಾಂದಿ ) ಯ ಅಧೀನ ದಲಿ್ಲ  ಅವರ 

ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ನವಗಹಿಸುವುದು.  

ಸಹಾಯಕ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ತ.ಸ) ಇವರು ಹೀಬಳಿ ಮಟಾ ದ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತು ರೆ. . 

ಹೀಬಳಿ ಮಟಾ ದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಗಿಾಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ, ಜನ ಸಂಪ್ಕಗ ಸಭೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇನು ತರೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ 

ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲಾಖಾ ಮಾಹಿತ್ರ ನೀಡುವುದು.  

ಆಯಾ ಹೀಬಳಿಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟುಾ  ವಿಸಿು ೀಣಗ, ಬೆಳೆಯುತ್ರು ರುವ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಅದರ 

ಮಾರುಕಟ್ಟಾ ಯ ಬಗೆೆ  ಪೂಣಗ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಡಬೇಕು.  
ರಾರ್ಷಾ ಿ ೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮರ್ನ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ನೀರಾವರಿ, ತೆಾಂಗು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆ/ ತಳೆಬೆಳೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬ್ಬಧಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ವಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲಿಾ  ವಲಯದ ಅಧೀನದ 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸಿ ಶಫಾರಸುು  ಮಾಡುವ ಕಾಯಗವನ್ನು  ನವಗಹಿಸಬೇಕು. 

ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ  ತರಬೇತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಲಿ್ಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 
ಆಯಾ ಹೀಬಳಿ ಮಟಾ ದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕಳುು ವ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯ ಬಗೆೆ  ತಕ್ಷ್ಣ ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ವರದಿ ಮಾಡುವುದು, ಕೀಟ ಬಾಧೆಯ ನಯಂತಿಣಕೆೆ  ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕು  ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು. 

ತೀಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಫಸಲು ಅಾಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು. 
ಫಸಲು ನಾಶ್ದ ಸಂದಭಗದಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಈ ಬಗೆೆ  ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ 

ಸಲಿ್ಲಸುವುದು. 
ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇ ತಿ ಗಳ ಮಣ್ಣು  ಮತ್ತು  ನೀರಿನ ಪ್ರಿೀಕೆೇ ಯ ಅಗತಯ ತೆ ಬಗೆೆ  ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತ್ರ ನೀಡುವುದು 

ಮತ್ತು  ಇವುಗಳ ಪ್ರಿೀಕೆೇ ಯ ಬಗೆೆ  ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು  ಮಣ್ಣು  ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪ್ರಿೀಕೆೇ ಯ 

ಬಗೆೆ  ಕಿಮ ವಹಿಸುವುದು. 

ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಯ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಪ್ಟಿಾ  ಇಡುವುದು. 

ಹಸ ಕಾಯಗಕಿಮಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತಿ್ರಕ ಅಾಂಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  

ನೀಡುವುದು.  

ಸಕಾಗರದ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಸಂಬ್ಬಧ ಕೆಲವು ಸಂದಭಗಗಳಲಿ್ಲ  

ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿದುು  ಈ ಸಂಬ್ಬಧ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ನವರ ಜೊತೆ ಸಂಬ್ಬಧ ಇಟುಾ ಕಾಂಡು ಸಾಲ 

ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಬಗೆೆ  ಕಿಮ ವಹಿಸುವುದು.  

ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. 
 

4(ಬಿ)(III) : ನಿರ್ೇಯ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವಂರ್ಹ ಪ್ರ ಸಾಂ ವನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುವ ಕರ ಮ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ 

ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮತುಂ  ಅಕೊಂಟೆಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 

(The procedure followed in the decision making process including channels of supervision 

accountability) 

 ದಿವ ತ್ರೀಯ ದರ್ಜಗ ಸಹಾಯಕರು ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಸಮಪ್ಗಕವಾಗಿ ನಯಮಗಳನವ ಯ ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ನು  ರರ್ಚಸಿ ಕಛೇರಿ 

ಕೈಪಿಡಿಯಲಿ್ಲನ ನಯಮಗಳನವ ಯ ಮುಾಂದಿನ ಆರ್ದಶ್ ಕೀರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.  

 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಕ್ಷೇ ತಿ , ಸಸಾಯ ಗಾರದಲಿ್ಲ  ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಗುರಿಯಂತೆ ಆರ್ಥಗಕ, ಭೌತ್ರಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು. 

ಯೀಜನೆ:ಯೀಜನೇತರದಡಿ ಸಸಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಕೈಗೊಳುು ವುದು. ಅಧೀನ ನೌಕರರ ಕೆಲಸ ಕಾಯಗಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು, ಕ್ಷೇ ತಿಕೆೆ  ಸಂಬ್ಬಧಪ್ಟಾ  

ದಾಖ್ಲಾತ್ರಗಳನ್ನು  ನವಗಹಿಸುವುದು. 

 ಸಹಾಯಕ ತೀಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಕಾರಿ 

ತ್ತವು ಸಿಿ ೋಕರಿಸಿದ ಪ್ರ್ರ ದ ಸಂಬಂಧ್ ನಿಯಮಗಳ ಮತುಂ  ಸುತಂ ೋಲೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ 

ಮೊಂದ್ಧನ ಆರ್ದಶಕಾಕ ಗಿ ಕಡರ್ವನ್ನು  ವಿಳ್ತಬವಿಲಲ ದೆ ರಿ್ ರಿರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ. 

 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ತ್ತವು ಸಿಿ ೋಕರಿಸಿದ ಪ್ರ್ರ ದ ಸಂಬಂಧ್ ನಿಯಮಗಳ ಮತುಂ  ಸುತಂ ೋಲೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ 

ಮೊಂದ್ಧನ ಆರ್ದಶಕಾಕ ಗಿ ಕಡರ್ವನ್ನು  ವಿಳ್ತಬವಿಲಲ ದೆ ರಿ್ ರಿರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ. 

 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಪ್ರ ಸಾಂ ವನೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಬೇಕಾದ ಕರ ಮದ ಬಗೆೆ  ತೋಮಾೇನಿಸಿ ರ್ಮೆ  ಹುದೆಾ ಗೆ ನಿೋಡಿರುವ 

ಅಧಿಕಾರಕೆ ಕ  ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ದ. 

 

 



Belthangady/2021-22/SDA/ RTI(4)1a/(4)1b 
 

 

4(ಬಿ)IV: ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ನು  ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿದ್ದನಗಳು ಕಟ್ಟಟ ಪಾಡುಗಳು (Norms) 

(The norms set by it for the discharge of its functions) 

ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಗಾರ ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ದ, ರೈರ್ರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಸವಲತುಂ  

ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ  ರೈರ್ರಿೊಂದ ಅಜಿೇ ಸಿಿ ೋಕರಿಸುವುದ್ದ, ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ಯಲ್ಲಲ  ಸಹಾಯಕ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರೊಂದ್ಧಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದ್ದ. ಹಿಸತೋನಿ/ಸತೋಅ ರವರ 

ಆರ್ದಶದಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ದ.  

ದಿವ ತ್ರೀಯ ದರ್ಜಗ ಸಹಾಯಕರು ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು  ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ನು  

ರರ್ಚಸಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲ ನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮೊಂದ್ಧನ ಆರ್ದಶ ಕೊೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.  

ಸಹಾಯಕ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು  ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ನು  

ರರ್ಚಸಿ ಕಛೇರಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲ ನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮೊಂದ್ಧನ ಆರ್ದಶ ಕೊೋರಿ ಕಡರ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.  

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು  ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ನು  

ರರ್ಚಸಿ ಕಛೇರಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲ ನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮೊಂದ್ಧನ ಆರ್ದಶ ಕೊೋರಿ ಕಡರ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದ್ದ.  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಸಲ್ಲಲ ಸಲಾದ ಕಡರ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸೂಕಂ  ನಿರ್ಧೇರ ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ದ, ಅಗರ್ಯ ತೆಗೆ 

ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವಾೇಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತ್ತಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲ ಸುವುದ್ದ. ಜರೂರು ಮತುಂ  ಆದಯ ತೆಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ 

ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ದ.  

 

4(ಬಿ)(V): ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕರ್ೇವಯ ಗಳನ್ನು  ನಿವೇಹಿಸಲು  ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ/ ನಿಯಂರ್ರ ರ್ದಲ್ಲಲ ಟ್ಟಟ  

ಕೊೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು/ ಸೂಚನೆಗಳು/ ಕೈಪಿಡಿಗಳು/ ದ್ದಖಲೆಗಳು/ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು  

(The Rules regulations, instructions, movements and records held by it or Under its control or used by 

its employees for discharging its functions) 

1. ಕರ್ನೇಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆಸಿಎಸ್ ಆರ್) 

2. ಕರ್ನೇಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ(ವಗಿೋೇಕರರ್, ನಿಯಂರ್ರ ರ್, ಮೇಲೆನವಿ ನಿಯಮಗಳು) ( ಸಿಸಿಎ ರೂಲ್್ )  

3. ಕರ್ನೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತೆ (ಕೆಎಫ್ ಸಿ) 

4. ಕಛೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ (ಹೆಚ್ ಬಿ ಒ ಪಿ)  

5. ಆಯವಯ ಯ ಕೈಪಿಡಿ (ಬಜೆಟ್ ಮಾನ್ನಯ ಲ್) 

6. ಕರ್ನೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ (ಕೆಎಫ್ ಸಿ)  

7. ಸಾದ್ಧಲಿಾರು ವೆಚಚ  ಕೈಪಿಡಿ (ಎೊಂ ಸಿ ಇ) 

8. ಕರ್ನೇಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ನಡತೆ ನಿಯಮ (ಕೆಸಿಎಸ್ ಕಾೊಂಡಕ್ಟಟ  ರೂಲ್್ )  

9. ಇಲಾಖಾ ಮತುಂ  ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವಸ್ೇ 

10. ಸಕಾೇರದಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು (ಸುತಂ ೋಲೆಗಳು) ಇತ್ತಯ ದ್ಧ  
 

 

4 (ಬಿ)(VI) : ಕಡರ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ 

(Statement of the: categories of documents that are hold it or under its Control) 

ಕರ .ಸಂ ಕಡರ್ದ ಶಾಖೆ ದ್ದಖಲೆಗಳ ಉಲ್ಲಲ ಖ  

1 

ಆಡಳಿತ  

ಸಿಬ್ಬಂ ದಿ 

ADM 

EST 

ಈ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂ ದಿ ಮತ್ತು  ಅಧಕಾರಿಗಳ 

ಶಸುು  ನಡತೆ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳು  
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2 ಶಸುು  ಶಾಖ್ತ SEP 

3 ಲೆಕೆ  ಶಾಖ್ತ ACT 

ಲೆಕೆ  ಪ್ತಿ  ಹಾಗೂ ಲೆಕೆ  ಪ್ರಿಶೀಲನೆ, ನಗದು ನವಗಹಣೆ  4 ಲೆಕೆ  ತಪಾಸಣೆ AUD 

5 ನಗದು ಶಾಖ್ತ CASH 

6 ಕಾನೂನ್ನ ಕೀಶ್À LGC ನಾಯ ಯಾಲಯ ಪಿ್ ಕರಣ 

7 ಲೇಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿ  STN ಲೇಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿ , ದೂರವಾಣಿೀ, ಸಿವ ೀಕೃತ್ರ ಮತ್ತು  ರವಾನೆ  

8 ವಾಹನ ಶಾಖ್ತ VEH ವಾಹನ ನವಗಹಣೆ 

 

 

4(ಬಿ)(VII):  ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವಾಗ  ಅಥವಾ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಲ  ಇರುವ ಏಪಾೇಡುಗಳು 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯ ರುಗಳ ಸಹಭಗಿರಿ್  ಮೊಂತ್ತದ ವಿವರಗಳು  

(The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the 

public in relation to the formulation of its policy or un implementation there to)  

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗೊಳಿಸುವಲಿ್ಲ  ಅವಶ್ಯ ಕತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸಾವಗಜನಕರಿಾಂದ ಬ್ಬದ ಅಭಿಪಿಾಯಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಅಗತಯ  ನಧಾಗರ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗುವುದು.  

4(ಬಿ)(VIII): ಈ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ರರ್ಚಸಲಪ ಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದರ್ಕ ಕ ೊಂರ್ ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವ 

ಸದಸಯ ರಿೊಂದ ರರ್ಚಸಲಪ ಡುವ ನಿಗಮ, ಕನ್ಿಲ್, ಬೋರ್ಡೇ, ಸಮಿತ ಅಥವಾ ಇರ್ರೆ ಬ್ದಡಿಗಳ ಪ್ಟಿಟ  ಹಾಗೂ ಇೊಂರ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತುಂ  ಸಮಿತಗಳು 

ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತುಂ  ನಡವಳಿಗಳನ್ನು  ಸಾವೇಜನಿಕರು ವಿೋರಿ್ಕಸಬಹುರ್ದ ಅಥವಾ ಇೊಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು  ವಿೋರಿ್ಕಸಲು 

ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಂ  ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ:   

(A Statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons 

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) 

 ಈ ಕಛೇರಿ ಅಧಿೋನ ಯಾವುರ್ದ ನಿಗಮ, ಕನ್ಿಲ್, ಬೋರ್ಡೇ, ಸಮಿತಗಳು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಂ ಲಲ . 

4(ಬಿ)(V):-ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕರ್ೇವಯ ಗಳನ್ನು  ನಿವೇಹಿಸಲು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ : ನಿಯಂರ್ರ ರ್ದಲ್ಲಲ ಟ್ಟಟ ಕೊೊಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು : 

ಸೂಚನೆಗಳು : ಕೈಪಿಡಿಗಳು ದ್ದಖಲೆಗಳು ಮತುಂ  ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು.  

1).ಕನಾಗಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಯಮಗಳು (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್) 

2). ಕರ್ನೇಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮ(ವಗಿೋೇಕರರ್, ನಿಯಂರ್ರ ರ್, ಮೇಲೆನವಿ ನಿಯಮಗಳು)  

3)ಕನಾಗಟಕ ಆರ್ಥಗಕ ಸಂಹಿತೆ (ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ) 

4) ಆಯವಯ ಯ ಕೈಪಿಡಿ (ಬಿ.ಎಮ್) 

5).ಕನಾಗಟಕ ಖ್ಜ್ಞನೆ ಸಂಹಿತೆ (ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ) 

6) ಸಾದಿಲಾವ ರು ವೆಚಚ  ಕೈಪಿಡಿ (ಎಮ್. ಸಿ.ಇ) 

7). ಕಛೇರಿ ಕಾಯಗವಿಧಾನ ಕೈಪಿಡಿ  
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8). ಕನಾಗಟಕ ನಾಗರಿೀಕ ಸೇವಾ ನಡತೆ ನಯಮ (ಕಾಾಂಡಕ್ಾ  ರೀಲ್ು ) 

9). ಇಲಾಖಾ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲಾಖ್ತ ಹರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೇರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ವಸ್ಗ 

10)ಸಕಾಗರದಅಧಸೂಚನೆಗಳು, ಸುತು ೀಲೆಗಳು, ಯೀಜನೆಗಳ ಮಾಗಗಸೂರ್ಚಗಳು ಇತಯ ದಿ. 

11). ನರ್ದಗಶ್ನಾಲಯದಿಾಂದ ಹರಡಿಸಿದ ಸುತು ೀಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇರ್ ಆರ್ದಶ್ಗಳು. 

12). ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ರೂಲ್ು   

13). ವೈದಯ ಕೀಯ ವೆಚಚ ದ ನಯಮಗಳು (ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟ್ಟಾಂಡೆನ್ು  ) 

14). ಇಲಾಖಾ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ದರದ ಪುಸು ಕ (ಎಸ್.ಆರ್.ಬುಕ್)  

15). ಕಛೇರಿ ಮಾದರಿ ಕೈಪಿಡಿ.  

 

4(ಬಿ)(VI):- ಕಡರ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ :  

ಕರ .ಸಂ ಕಡರ್ದ ಶಾಖೆ ತರ ಪಾಶಿ ೇಕಸೂರ್ಚ ದ್ದಖಲೆಗಳ ಉಲ್ಲಲ ಖ  
1 ಸಿಬ್ಬಂ ದಿ ಇ.ಎಸ್.ಟಿ ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂ ದಿಗಳ ಸೇವಾ ವಿರ್ಯಗಳು  
2 ಆಡಳಿತ ಎ.ಡಿ.ಎಮ್ 

3 ಶಸುು  ಶಾಖ್ತ ಡಿ.ಇ.ಪಿ ಶಸುು  ಕಿಮಗಳ ವಿರ್ಯಗಳು 

4 ಲೆಕೆ  ತಪಾಸಣೆ ಎ.ಯು.ಡಿ. ಲೆಕೆತಪಾಸಣೆಗೆ ಸಂಬ್ಬಧಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳು 

5 ಕಾನೂನ್ನ ಕೀಶ್ ಎಲ್.ಸಿ.ಎಲ್. ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಸಂಬ್ಬಧಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳು 

6 ಲೇಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿ  ಎಸ್.ಟಿ.ಎನ್. ಲೇಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಬಧಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳು 

7 ತಾಂತಿ್ರಕ ವಿಭಾಗ ಹಿಸತೀನ/ಜಿಪಂ/ಮಂ/ತಸ__ 

 

ಹಿಸತೀನ/ಜಿಪಂ/ಮಂ/ರೈಸಂಕ್ಷ___ 

ತಾಂತಿ್ರಕ ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಹಾಯಕರು ನವಗಹಿಸುವ 

ವಿರ್ಯಗಳು 

ಸಂಬ್ಬಧಪ್ಟಾ  ರೈತ ಸಂಪ್ಕಗ ಕ್ಷಾಂದಿದಅಧಕಾರಿಗಳು ಅವರ 

ವಾಯ ಪಿು ಯ ತಾಂತಿ್ರಕ ವಿರ್ಯಗಳು 

 

4(ಬಿ)(VII):-ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವಾಗಅಥವಾ ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಗೊಳಿಸುವ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಲ  ಇರುವ 

ಏಪಾೇಡುಗಳು ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯ ರುಗಳ ಸಹಭಗಿರಿ್  ಮೊಂತ್ತದ ವಿವರಗಳು.  

ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ  ಕಚೇರಿಗೆ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಲ  ಮಾಗೇಸೂರ್ಚಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರ ಚಾರ, ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ಯ್ಕಕ , ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಹಾಗೂ 

ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುರ್ಂ ದೆ.. 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯ ರುಗಳ ಸಹಭಗಿರಿ್ : ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ರ್ರಬೇತಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ತ್ತೊಂತರ ಕ ಮಾಹಿತ 

ನಿೋಡಲಾಗುರ್ಂ ದೆ. ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲಾಲ  ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗುರ್ಂ ದೆ. ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಕೆ ಕ  ಸಂಘ 

ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಸಹಕಾರ ಪ್ಡೆಯಲಾಗುರ್ಂ ದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸಂ ರಣೆ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುರ್ಂ ದೆ.  

4(ಬಿ)(VIII):ಈ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ರರ್ಚಸಲಪ ಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದರ್ಕ ಕ ೊಂರ್ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವ ಸದಸಯ ರಿೊಂದ ರರ್ಚಸಲಪ ಡುವ ನಿಗಮ ಕನ್ಿ ಲ್್ ಬೋರ್ಡೇ ಸಮಿತ ಅಥವಾ ಇರ್ರೆ ಬ್ದಡಿಗಳ ಪ್ಟಿಟ  ಹಾಗೂ ಇೊಂರ್ಹ 

ಕಮಿಟಿ ಮತುಂ  ಸಮಿತಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತುಂ  ನಡವಳಿಗಳನ್ನು  ಸಾವೇಜನಿಕರು ವಿೋರಿ್ಕ ಸಬಹುರ್ದ ಅಥವಾ ಇೊಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ 

ನಡವಳಿಗಳನ್ನು  ವಿೋರಿ್ಕ ಸಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಂ  ಅವಕಾಶವಿದೆಯ್ಕ  

ಈ ಕಛೇರಿಯಅಧೀನ ಯಾವುರ್ದ ನಗಮ, ಮಂಡಳಿ, ಸಮತ್ರಗಳು ಕಾಯಗನವಗಹಿಸುತ್ರು ಲಿ .  
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4(ಬಿ) (IX): ಹಿಸತೋನಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಲ  ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಂ ರುವಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಟ .  

ಕಿ .

ಸಂ 

ಹುದೆು  ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ತಯ  

1. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿ ೀ ಚಂದಿಶೇಖ್ರ ಕೆ.ಎಸ್.  08256-232148 

2 ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತ್ತೊಂತರ ಕ ಸಹಾಯಕರು) ಶಿ ೀ ಸಂಜಿೀವ 08256-232148 

3 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಿ ೀ ಮಲಿ್ಲನಾಥ ಕ ಬಿರಾದಾರ 08256-232148 

4 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಿ ೀ ಭಿೀಮರಾಯ ಸೊಡಾ ಗಿ 08256-232148 

5 ದಿ್ಧ ತೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರು (ನಿಯೋಜನೆ) ಕು. ಅಕ್ಷತ್ತ ಹೆಚ್. 08256-232148 

 

4(ಬಿ)X: ಹಿಸತೋನಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಲ  ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಂ ರುವಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ಮಾಚ್ೇ 2021 ಮಾಹೆಯ ವೇರ್ನದ ವಿವರಗಳು 

ಕರ .ಸಂ ಹುದೆಾ  ಹೆಸರು ಮೂಲ ವೇರ್ನ 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ನರ್ದಗಶ್ಕರು  ಶಿ ೀ ಚಂದಿಶೇಖ್ರ ಕೆ.ಎಸ್. 70850.00 

2 ಸಹಾಯಕ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ನರ್ದಗಶ್ಕರು (ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಹಾಯಕರು) ಶಿ ೀ ಸಂಜಿೀವ 55350.00 

3 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಿ ೀ ಮಲಿ್ಲನಾಥ ಕ ಬಿರಾದಾರ 25800.00 

4 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶಿ ೀ ಭಿೀಮರಾಯ ಸೊಡಾ ಗಿ 25800.00 

5 ದಿವ ತ್ರೀಯ ದರ್ಜಗ ಸಹಾಯಕರು (ನಯೀಜನೆ) ಕು. ಅಕ್ಷತ್ತ ಹೆಚ್. 22950.00 

 

4(ಬಿ)(XI): ಆಯವಯ ಯ ವಿರ್ರಣೆ 

Budget allocation ಮಾಚ್ೇ 2021 ರವರೆಗೆ 

ಕಿ .ಸಂ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಕೆ  ಶೀರ್ಷಗಕೆ ತ್ತಲೂರ್ಕಗೆ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ 

ಒಟ್ಟಟ  ಮರ್ಂ  (ಲಕ್ಷ 

ರೂಗಳಲ್ಲಲ ) 
1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ನರ್ದಗಶ್ಕರು 

(ಜಿಪಂ) ಬೆಳ್ತು ಗಡಿ 
2401-00-101-0-26 
ಯೀಜನೇತರ  

2.35 

 

4(ಬಿ)(XII): ಸಹಾಯಧ್ನದೊಂದ್ಧಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅೊಂರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ 

ವಿವರ ಮತುಂ  ಮಂಜೂರಾದ ಹರ್  

 (Annual Plan for 2020-21) 

ಕಿ .ಸಂ ಯೀಜನೆ ಹೆಸರು ಲೆಕೆ  ಶೀರ್ಷಗಕೆ ತ್ತಲೂರ್ಕಗೆ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ 

ಒಟ್ಟಟ  ಮರ್ಂ  (ಲಕ್ಷ 

ರೂಗಳಲ್ಲಲ ) 

I 

 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ರಾಜಯ ವಲಯ/ಕ್ಷಾಂದಿವಲಯ ಯೀಜನೆಗಳು:  
 

2401-00-119-4-06 ಎಾಂ.ಐ.ಡಿ.ಎಚ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಾರ್ಷಾ ಿ ೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮರ್ನ್ 

2401-00-108-2-51 ಉತಾ ದನಾ ಸುದಾರಣಾಕಾಯಗಯೀಜನೆಗಾಗಿ ತೆಾಂಗಿನಲಿ್ಲ  ಸಂಯೀಜಿತ  ಬೇಸಾಯ 

2401-00-108-2-30 ಪಿ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  ಕೃರ್ಷ ಸಿಾಂಚಾಯಿ ಯೀಜನೆ 
2401-00-800-1-53 ರಾರ್ಷಾ ಿ ೀಯ ಕೃರ್ಷ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ  

2401-00-001-2-01 ನರ್ದಗಶ್ನ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ 
2401-00-111-0-08 ಸಮಗಿ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆ  

2401-00-119-5-02 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ಮತ್ತು  ರೀಗಗಳ ನಯಂತಿಣ 

2401-00-108-2-18 ಸಾಮಥಯ ಗವುಳು  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಣೆು  ತಳೆ ವಯ ವಸಾಯ ಯೀಜನೆ 

 

 

13.24009 

11.0265 

44.87866 

14.00 

2.49068 

1.04352 

3.34 

3.07 

4.57479 
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10 2851-00-200-0-01 ಮಧುವನ ಹಾಗೂ ಜೇನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆ 

2401-00-113-0-02 ರಾಜಯ ವಲು SMAM ತೀಟಗಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾಾಂತಿ್ರೀಕರಣ ಯೀಜನೆ 
6.05445 

II 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

ಜಿಲಿಾ  ವಲಯ ಯೀಜನೆಗಳು 

2435-00-101-0-28 ಹನ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ 

2435-00-101-0-32 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಾ ಡಗಳು  
2435-00-101-0-36 ತೆಾಂಗು ಬಿೀಜ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತ್ತು  ನಸಗರಿ ನವಗಹಣೆ ಕಾಯಗಕಿಮ 

2435-00-101-0-38 ಪಿ್ಚಾರ ಮತ್ತು  ಸಾಹಿತಯ  ಕಾಯಗಕಿಮ  
2851-00-107-0-33 ಜೇನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೀಜನೆ 

 

0.98638 
7.00 

1.94245 
2.29924 
6.024 

 

III 

1. 

2. 

 

 

ತಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೀಜನೆಗಳು  

2435-00-101-0-64 ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತ್ರ 

2225-00-102-0-70 ಗಿರಿಜನ ಉಪ್ಯೀಜನೆ 

 

0.60 
0.25 
 

4(ಬಿ)(XIII) :ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಆಥೋರೈಜೇಷನ್ ಮಂಜೂರಾದಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮತುಂ  ಕಡಿಮ್ಮ ದರದಲ್ಲಲ  

ಸವಲತುಂ ಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್್  ಗಳ ವಿವರಗಳು  

ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲಿ  

4(ಬಿ)(XIV): ಕುಗೆಿಸಲಾದ ಎಲೆಕಾಟ ರ ನಿಕ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಯ ವಿವರ, ದರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ 

ಇಟ್ಟಟ ಕೊೊಂಡಿರುವಿಕೆ .  

ಪಿ್ ಗತ್ರ ವರದಿಗಳು, ಫಲಾನ್ನಭವಿ ಪ್ಟಿಾ ಗಳು (ಗಣಕ ಯಂತಿದ  ಹಾರ್ಡಗ ಡಿಸೆಿ ನಲಿ್ಲ  ಇರುತು ದೆ)  

4(ಬಿ)(XV): ಮಾಹಿತ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗ್ರರ ಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದ್ದವ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊೊಂಡು ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕ ಗಿ ತೆರೆದ್ಧದಾ ರೆ.  

ಸಾವಗಜನಕ ಉಪ್ಯೀಗಕೆಾ ಗಿ ಇಲಾಖ್ತಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಬಧಸಿದಂತೆ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ಕರಪ್ತಿಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ.  

4 (ಬಿ)(XVI): ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ದರ್ನಮ :   

ಶರ ೋ ಚಂದರ ಶೇಖರ ಕೆ.ಎಸ್. 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಜಿಲಾಲ  ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿ. 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂ: 08256-232148 

4(ಬಿ)(XVII):ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು: 

 ಯಾವುದೂ ಇಲಿ   


