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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ ೋೇಶಕರ ಕಛ ೋರಿ
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ಸಂ: ಹಿಸತ ೋನಿ/ರಾವ/ಬ/ವಿನಿ1/2016-17

ದಿ: 01-04-2016

ಸಾವವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
2016-17
ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ಪ್ರಕರಣ 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ
1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ರಾವ) ಬಳ್ಾಾರಿ ರವರ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನದ ಕಾಯವಗಳಕ
ಮತ್ಕು ಕತ್ವವಯಗಳಕ

ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ
1.ರಾಜಧಾನಿ ಬಂಗಳ ರಕನಿಂದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ರಾವ) ಬಳ್ಾಾರಿ ಕಛೋರಿಗೆ
ಇರಕವ ದ ರ :350 ಕಿ.ಮೋ. ಆಗಿರಕತ್ುರ್
ಕರ್ಾವಟಕ ರಾಜಯದ ಹೈದ್ಾರಬಾದ್-ಕರ್ಾವಟಕ ಪ್ರರ್ೋಶಲ್ಲಿ ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಕ ಸೋಪ್ವಡೆಯಾಗಿದಕು,
ತಾಲ್ ಿಕಿನ ಉತ್ುರಕೆು ಸಿರಕಗಕಪ್ಪ ತಾ|| ಪ್ಶ್ಚಿಮಕೆು ಕಂಪ್ಲಿ ಹಾಗ

ಹ ಸಪೋಟೆ ಪ್ೂವವಕೆು ಆಂದರಪ್ರರ್ೋಶದ

ಗಕಂತ್ಕಲ್ಕಿ ಮತ್ಕು ಉರವಕೆ ಂಡ ತಾಲ್ ಿಕಕಗಳಕ ದಕ್ಷಿಣಕೆು ಸಂಡ ರಕ ತಾಲ್ ಿಕಕಗಳ ನಕು ಹ ಂದಿರಕತ್ುರ್.
ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೈತ್ರ ಬಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ತ್ಕಂಗಭದರ ನದಿ ಮತ್ಕು ಹಗರಿ ನದಿಗಳಕ ತಾಲ್ ಿಕಿನ
ರೈತ್ರ ಜಿೋವರ್ಾಡಿಯಾಗಿವೆ .
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ, ರಾಜಯವಲ್ಯ, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯವ ನಿವವಹಿಸಕತಿುರಕವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ಪ್ಟ್ಟಿ.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ).
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ
ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ
ಬರಳಚ್ಕಿಗಾರರಕ.
ವಾಹನಚಾಲ್ಕರಕ.
ತ ೋಟಗಾರರಕ
ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಈ ಕಛೋರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥರಾಗಿರಕತಾುರ. ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ- 1, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ-3,

ಒಬಬ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ, ಒಬಬ

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ, ಬರಳಚ್ಕಿಗಾರರಕ-1, ವಾಹನಚಾಲ್ಕ-1,

ತ ೋಟಗಾರರಕ-6 ಹಾಗ

ಖಾಯಂ

ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ-6 ಹಕರ್ು ಇರಕತ್ುರ್. ಈ ಕಛೋರಿಯ ನೋರ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿ ನಸವರಿ, ಬಳ್ಾಾರಿ, ಕಛೋರಿ ನಸವರಿ
ಹ ಸಪೋಟೆ,

ಹಾಗ

ಬಿ.ಗೆ ೋರ್ಾಳ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ, ತ ೋರಣಗಲ್ಕಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಸಿದ್ಾುಪ್ುರ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ, ರ್ಾಗತಿೋಬಸಾಪ್ುರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಕ ಇರಕತ್ುವೆ. ಹಾಗ

ಈ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ

ಚಿಕುರ್ಜ ೋಗಿಹಳ್ಳಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ, ರಾಘಾಪ್ುರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ, ಕೆ ಟ ಿರಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಹಾಗ
ಕಛೋರಿ ನಸವರಿ, ಸಂಡ ರಕ ಇರಕತ್ುವೆ.
ರಾಘಾಪ್ುರ ಹಾಗ

ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ, (ರಾವ),

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ,(ರಾವ),ಮಾಲ್ವಿ ರವರಕಗಳಕ ಕಾಯವನಿವವಹಿಸಕತಾು

ಇರಕತಾುರ.
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ಕಾಯವಗಳಕ ಮತ್ಕು ಕತ್ವವಯಗಳಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರಕತ್ುವೆ.
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯವಗಳಕ:
1.ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲಾಿ ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿಯಾಗಿದಕು, ಇಲಾಖೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡಳ್ಳತ್ ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿು ಕಾಯವಗಳನಕು ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
2.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ , ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ್ಳಗೆ ಅನಕಷ್ಾಾಗೆ ಳ್ಳಸಲಾಗಕತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನಕು
ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
3.ಯೋಜನ/ಯೋಜನೋತ್ರ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು MMR ಪ್ರಕಾರ ಸಿದುಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ ಅದರಂತ ಕಾಯವನ ಮೋಖ್
ರಾಗಕವುದಕ.
4.ಜಿಲಾಿ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿವವಹಿಸಕತಿುರಕವ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಿನ ಮತ್ಕು
ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮಾಡಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ ರಾಜಯ ಮಟಿಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ.
5.ರಾಜಯ ಮಟಿದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ರ್ಾ ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಕವುದಕ.
6.ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೋಜನಯ ಅನಕಷ್ಾಾನ.
7.ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ್ಳಗೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ವಿವಿಧ ಸಲ್ಹ ಸ ಚ್ನಗಳನಕು ನಿೋಡಕವುದಕ.
8.ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ರಾವ) ಬಳ್ಾಾರಿ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರಕವ ಕಛೋರಿಗಳನಕು ಮತ್ಕು ಕ್ಷೋತ್ರ
ಮತ್ಕು ನಸವರಿಗಳನಕು ನಿಯಂತಿರಸಕವುದಕ.
9.ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನಗಳ್ಳಗೆ MMR ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಅದರಂತ ಅವುಗಳನಕು ಅನಕಷ್ಾಿನಗೆ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
10.ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರಕವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ್ಳಗೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ
ನಿೋಡಕವುದಕ.
11.ಅಧಿೋನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ಸಸಾಯಗಾರಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಸಾಯಭಿವೃದಿುಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ
ನಿೋಡಕವುದಕ.
12.ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ ಮತ್ಕು ಸಿಬಬಂದಿಯ ಕಡತ್ಗಳ ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮತ್ಕು ಸ ಕು
ಮಾಗವದಶವನ ನಿೋಡಕವುದಕ.
13.ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿ: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನಸವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆ ಳಾಲಾಗಕವ ಸಸಾಯಬಿವೃದಿಿ ನಿವವಹಣಾ
ಕೆಲ್ಸಗಳ್ಳಗೆ ಇಲಾಖೆಯಂದ ನಿೋಡಿರಕವ ಅಧಿಕಾರಕೆ ುಳಪ್ಟಕಿ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ , ಅಗತ್ಯತ ಇದುಲ್ಲಿ
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಶ್ಚಫಾರಸಕು ಮಾಡಕವುದಕ.
14.ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆಧೋಶದ ಮೋರಗೆ ಇತ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
15.ಕಛೋರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚ್ಚಿವಸಲ್ಕ ಬರಕವ ರೈತ್ಮತ್ರರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ
ನಿೋಡಕವುದಕ.
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ಸಸಾಯಭಿವೃದಿಿ : -( KSHDA )
1. ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟಿದ ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣಕೆು ಹ ಂದಕವ
ತ್ಳ್ಳಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
2. ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಇಲಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ್ಳಂದ, ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳನಕು
ಉತಾಪದಿಸಲ್ಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕಾವುದಕ.
3. ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟಿದ ಕಸಿ/ಸಸಿಗಳಕ ಅವಶಯಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವವಜನಿಕ ವಲ್ಯಕೆು ಸರಬರಾಜಕ
ಮಾಡಲ್ಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕಾವುದಕ.
4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶಯವಾದ ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಯವಗಳನಕು ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಳ್ಳಸಕವುದಕ.
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಯೋಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ವಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೋತಿ ಕೆೋಂದರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಾಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರೈತ್ರ ಮಕುಳ್ಳಗೆ 45 ಸಂಖೆಯ ಅಭಯರ್ಥವಗಳ್ಳಗೆ 10 ತಿಂಗಳ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೋತಿಯನಕು
ನಿೋಡಲಾಗಕತಿುರ್.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಯವಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಉಳಕಮ ಮಾಡಕವುದಕ.ಕ್ಷೋತ್ರಗಳನಕು ಸಿಚ್ಛಗೆ ಳ್ಳಸಕವುದಕ ತಾಯ ಗಿಡಗಳ್ಳಗೆ ಪಾತಿ ಮಾಡಕವುದಕ ಇತಾಯದಿ
ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ಮಾಡಲಾಗಕವುದಕ.

ಇತ್ರ ಕಾಯವಗಳಕ :1. ಜಿಲ್ಲಿಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಮಾನಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ, ಮತಿುತ್ರ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ
ಸ ಚಿಸಕವ ವಿಶೋಷ ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
2. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೆ ೋಪ್ ಮಕಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
3. ಇನಿುತ್ರ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಸ ಚಿಸಲಾಗಕವ ವಿಶೋಷ ಕಾಯವ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
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4(ಬಿ)(11) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕು ಕತ್ೇರ್ಯಗಳು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ತಾಂತಿರಕ ವಿಷಯದ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವವಹಣೆ, ಹರಾಜಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವವಹಣೆ, MMR ತ್ಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

(ತಾಂಸ)

ಸಿದುಪ್ಡಿಸಕವುದಕ, ತಾಂತಿರಕ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನ ಮತ್ಕು
ಇಲಾಖೆಯಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿ ನಿೋಡಲಾದ ಆರ್ಥವಕ ಮತ್ಕು ಭೌತಿಕ ಗಕರಿಗಳನಕು ಸಾಧಿಸಕವುದಕ. ಪ್ರಗತಿ
ವರದಿಗಳನಕು ಮತ್ಕು ಫಲಾನಕಭವಿ ಪ್ಟ್ಟಿಗಳನಕು ಸಿದುಪ್ಡಿಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. ಇನಿುತ್ರ
ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳನಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಳ್ಳಸಕವುದಕ. ತ್ಮಮ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
Case Dairy/Case Register ನಿವವಹಣೆ ಹ ಸ ಕಾಯವಕರಮಗಳಕ ತಾಂತಿರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ರೈತ್ರಿಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

PÀbÉÃjAiÀÄ ««zsÀ ±ÁSÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ªÀÄAr¸ÀÄªÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ
¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±À PÉÆÃj ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ಇಲಾಖೆಯ ಶ್ಚಸಕುಕರಮದ
ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಳದುಲ್ಲಿ

ಕಡತ್ ನಿವವಹಣೆ

ಮಾಡಕವುದಕ, ವೆೋತ್ನಕೆು

ಸಮಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅಪಂಡಿಕ್ಸು-ಬಿ

ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀgÀ¢UÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÀgÀuÁ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, J¯Áè

Drmï PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ «¯ÉÃªÁjUÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. PÀbÉÃj C¢üPÁj/¹§âA¢AiÀÄªÀgÀ
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ªÀgÀ¢ PÀqÀvÀ ¤ªÀðºÀuÉ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿ ಅನಕದ್ಾನ ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ ಬಗೆೆ ಕರಮ
ವಹಿಸಕವುದಕ.

PÀbÉÃj PÉÊ¦r ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±À PÉÆÃj PÀqÀvÀ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ

ಜಿಲಾಿಪ್ಂಚಾಯತ್/ರಾಜಯವಲ್ಯ/ಕೆೋಂದರವಲ್ಯ

ಯೋಜನಗಳಡಿ

ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ

ಅನಕದ್ಾನಕೆು

ಯೋಜರ್ಾವಾರಕ ಕಡತ್ ರಚಿಸಿ ಸಾದಿಲಾಿರಕ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಸಿದುಪ್ಡಿಸಿ ಕಛೋರಿಯ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಯಂದಿಗೆ
ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕೆು ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ºÁUÀÆ

¸ÀAQë¥ÀÛ

¸Á¢¯ÁégÀÄ (AC Bill)

¹zÀÝ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ (AC ©°è£À°è) qÁæ ªÀiÁrzÀ ªÉÆvÀÛPÉÌ

©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß

¸À«ªÀgÀ ¸Á¢¯ÁégÀÄ

©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß(NDC) ಸಿದುಪ್ಡಿಸಿ ಕಛೋರಿಯ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಯಂದಿಗೆ ಮಕಂದಿನ ಕರಮಕೆು ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ºÁUÀÆ
ಸದರಿ ಯೋಜನಗಳಡಿ £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ ªÀÄAdÆgÁw PÀæªÀÄªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ,
¸ÀzÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄzÁ£À ©qÀÄUÀqÉ §UÉÎ PÀæªÀÄªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ ಹಾಗ

J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À

¸Á¢¯ÁégÀÄ ªÀ»UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ & ಆಡಳ್ಳತ್ತಾಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ. ತಮ್ಮ
ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Case Dairy/Case Register ನಿರ್ವಹಣೆ

ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼À DzÉÃ±À

¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಕಡತ್ಗಳ ರಚ್ನ, ವಿಷಯ ವಹಿನಿವವಹಣೆ, ಕಛೋರಿಗೆ ಬಂಧಂತ್ಹ ಪ್ತ್ರಗಳನಕು ಸಿಿೋಕರಿಸಕವುದಕ ಸಿಿೋಕೃತಿ
ದ್ಾಖ್ಲ್ಲಸಕವುದಕ, ಟಪಾಲ್ಕಗಳನಕು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕವುದಕ, ಕಡತ್ಗಳ/ಪ್ತ್ರಗಳ ರವಾನ, ಸಾಿಂಪ್ ವಹಿ
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ನಿವವಹಣೆ, ಆಡಳ್ಳತ್ಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿವವಹಣೆ, ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ
ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ವನಕು ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ಲಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ, ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ಸೋವಾಪ್ುಸುಕ ನಿವವಹಣೆ ಮತ್ಕು ಅಂತಿಮ ವೆೋತ್ನ ಪ್ಟ್ಟಿ
ಸಿದುಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ,

¸ÀPÁðj DzÉÃ±À/ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼À PÀqÀvÀ ¤ªÀðºÀuÉ, PÀbÉÃj DzÉÃ±À ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ
¤ªÀðºÀuÉ C¢üPÁj/¹§âA¢üUÀ¼À gÀeÉ, ªÉÃvÀ£À §rÛ, EvÁå¢ PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ,
ಪ್ರತಿ ಮಾಹಯ ಈ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿ ಮಾಹಯ ಖ್ಚಿವನ ತ್ಖೆು: ಹಾಗ

ಆದ್ಾಯದ ವರದಿಯನಕು

ತ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ದ್ಾಸಾುನಕ ವಹಿ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದನಿಯ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಣೆ
ತ್ಮಮ

ಶಾಖೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

Case

Dairy/Case

Register

ನಿವವಹಣೆ

ºÁUÀÆ

ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼À DzÉÃ±À ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ ಇಲಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯವಕರಮಗಳನಕು ಮಾಡಕವುದಕ,
ಸಸಾಯಭಿವೃದಿಿ

ಮಾಡಕವುದಕ,

ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕಾವುದಕ ಹಾಗ

ಗಿಡಗಳ

ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಕವುದಕ,

ಕ್ಷೋತ್ರದ

ಉಸಕುವಾರಿಯನಕು

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆು ಅವರ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ನಿೋಡಿದ ಸ ಚ್ನಯಂತ ಕತ್ವವಯ

ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ ಇವರ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿರಕತ್ುರ್. ತ್ಮಮ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case
Register ನಿವವಹಣೆ
ಬರಳಚ್ಕಿಗಾರರಕ.

ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಯ ಬರಳಚ್ಕಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ, ಸಿೋಶನರಿ ಹಾಗ ರಜಾ ಲ್ಲಕುಗಳ ಕಡತ್ ನಿವವಹಣೆ.

ವಾಹನಚಾಲ್ಕರಕ

ವಾಹನವನಕು ಶಕಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ಕು ಸಕಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಡಕವುದಕ. ಮತ್ಕು ವಾಹನ ಓಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ

ಲಾಗ್

ಪ್ುಸುಕ ನಿವವಹಣೆ.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

ಕಛೋರಿಯ ಬಿಲ್ಕಿಗಳಕ ಮತ್ಕು ಟಪಾಲ್ಕಗಳನಕು ಕೆ ಡಕವುದಕ ಕಛೋರಿಯನಕು ಶಕದುವಾಗಿರಕವುದಕ ಮತ್ಕು
ನಸವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ್ಳಗೆ ನಿೋರಕ ಹಾಯಸಕವುದಕ, ರಾತಿರ ಕಾವಲ್ಕ ಮಾಡಕವುದಕ.ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ
ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ

ದಿನಗ ಲ್ಲರ್ೌಕರರಕ

ಕಛೋರಿಯನಕು ಶಕದುವಾಗಿರಕವುದಕ ಮತ್ಕು ನಸವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ್ಳಗೆ ನಿೋರಕ ಹಾಯಸಕವುದಕ, ರಾತಿರ ಕಾವಲ್ಕ
ಮಾಡಕವುದಕ.
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4(ಬಿ) 111 ನಿಣವಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಾವಂತ್ಹ ಪ್ರಸಾುವನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕಾದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳಕ
ಮತ್ಕು ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟ್ಟದಂತ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಪ್ರಸಾುವನಗಳನಕು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಕ ಅವಕಾಶವಿದಕು ಸಲ್ಲಿಸಬಹಕದ್ಾಗಿರಕತ್ುರ್.

ಅಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

vÀªÀÄä

ªÁå¦ÛUÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀ

«µÀAiÀÄ

¤ªÁðºÀPÀgÀÄ

ªÀÄAr¸ÀÄªÀ

PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß

¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ ¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ gÀªÀjUÉ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß

¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ²¸ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥Àj²Ã°¹

EvÀåxÀðUÉÆ½¸ÀÄªÀ°è

PÀæªÀÄ

PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä

ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನಕದ್ಾನವನಕು ಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ, ಕಡತ್ವನಕು ರಚಿಸಿ,
ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ಲಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ,
ಸಾದಿಲಾಿರಕ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಸಿದುಪ್ಡಿಸಕವುದಕ. ನಗದಕ ಪ್ುಸುಕ ನಿವವಹಣೆ, ಹಾಗ

ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ

ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ಉನುತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ವಹಿಸಿಕೆ ಡಲಾದ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವವಹಣೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ
ಕೆಲ್ಸಗಳನಕು ನಿವವಹಿಸಲ್ಕ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರಕತಾುರ. ಯಾವುರ್ೋ ನಿಣವಯಕೆು ಅವಕಾಶವಿರಕವುದಿಲ್ಿ.

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯ ಹಾಗ

ಕಡತ್ಗಳನಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ. ಸಾದಿಲಾಿರಕ

ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಸಿದುಪ್ಡಿಸಕವುದಕ. ನ ಂದಣಿ, ರವಾನ, ಸಾಿಂಪ್ ವಹಿ ನಿವವಹಣೆ, ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ಕಿ
ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಿದುಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
ಬರಳಚ್ಕಿಗಾರರಕ

ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಯ ಬರಳಚ್ಕಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ, ಸಿೋಶನರಿ ಹಾಗ

ರಜಾ ಲ್ಲಕುಗಳ ಕಡತ್ ನಿವವಹಣೆ,

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
ವಾಹನಚಾಲ್ಕರಕ

ವಾಹನವನಕು ಶಕಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ಕು ಸಕಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಡಕವುದಕ. ಮತ್ಕು ವಾಹನ ಓಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ
ಲಾಗ್ ಪ್ುಸುಕ ನಿವವಹಣೆ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

ಕಛೋರಿಯ ಬಿಲ್ಕಿಗಳಕ ಮತ್ಕು ಟಪಾಲ್ಕಗಳನಕು ಕೆ ಡಕವುದಕ ಕಛೋರಿಯನಕು ಶಕದುವಾಗಿರಕವುದಕ
ಮತ್ಕು

ನಸವರಿಯಲ್ಲಿ

ಗಿಡಗಳ್ಳಗೆ ನಿೋರಕ ಹಾಯಸಕವುದಕ, ರಾತಿರ ಕಾವಲ್ಕ ಮಾಡಕವುದಕ,

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
ದಿನಗ ಲ್ಲರ್ೌಕರರಕ.

ಕಛೋರಿಯನಕು ಶಕದುವಾಗಿರಕವುದಕ ಮತ್ಕು ನಸವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ್ಳಗೆ ನಿೋರಕ ಹಾಯಸಕವುದಕ, ರಾತಿರ
ಕಾವಲ್ಕ ಮಾಡಕವುದಕ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
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4(ಬಿ) IV ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳನಕು ನಿವವಹಿಸಲ್ಕ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳಕ ಕಟಕಿಪಾಡಕಗಳಕ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಕಡತ್ಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಕವುದಕ, ಕಛೋರಿಯ ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗ

ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ

ಅಧಿಕಾರ ಹ ಂದಿರಕತಾುರ. ಮಾಹಯಾನ ಅಧಿೋನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ

ತ್ಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ : ರ್ೌಕರರ ವೆೋತ್ನಭತಯ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿ ಹಣ
ಸಳೆಯಕವ ಮತ್ಕು ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಮೋಲ್ಕ ಸಹಿ ಮಾಡಕವ ಅಧಿಕಾರ
ಹ ಂದಿರಕತಾುರ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲ್ಕಗಳ ಹರಾಜಿನ ಜವಾಬಾುರಿ ಎಲಾಿ

ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಿನ ಮತ್ಕು ಅವುಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಸಮಯಕೆು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಸಾಯಭಿವೃದಿಿ
ಸಾಧಿಸಕವುದಕ, ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರಕವ ಕಸಿ: ಸಸಿಗಳ ತ್ಯಾರಕ ಮಾಡಕವುದಕ, ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳ್ಳಗೆ
ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ, ಜಿಲಾಿ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಜಿಲಾಿ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯವ ನಿವಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಕು. ತ್ಮಮ

ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಂಸ)

ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಲುಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಬೋಕಾಗಿರ್. ತ್ಮಮ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case

ವಿಷಯ ನಿವಾವಕರಕ/ ಪ್ರಥಮ
ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

Dairy/Case Register ನಿವವಹಣೆ
vÀªÀÄä ªÁå¦ÛUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ªÀÄAr¸ÀÄªÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ
¥Àj²Ã°¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರವರಿಗೆ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ²¸ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß
¥Àj²Ã°¹ EvÀåxÀðUÉÆ½¸ÀÄªÀ°è PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನಕು
ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿ, ಕಡತ್ವನಕು ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ಲಡಿಯಲ್ಲಿನ
ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ನಗದಕ ಪ್ುಸುಕ ನಿವವಹಣೆ,
ಹಾಗ

ಆಡಳ್ಳತ್ತಾಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ. ತ್ಮಮ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

Case Dairy/Case Register ನಿವವಹಣೆ, ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥Àj²Ã°¹ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ PÀbÉÃj PÉÊ¦rAiÀÄ°è£À ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ
ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV PÀqÀvÀ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಗಳನಕು ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿವವಹಿಸಕವುದರ ರ್ಜ ತಗೆ ಸಸಯಕ್ಷೋತ್ರ/ಅಭಿವೃದಿಿ
ದ್ಾಸಾುನಕ ನಿವವಹಣಾ ಲ್ಲಕುವನಕು ಕರಮಬದುವಾಗಿಟಕಿಕೆ ಂಡಕ ನಿಗಧಿತ್ ಗಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೆ ಡಕವುದಕ, ತ್ಮಮ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register ನಿವವಹಣೆ.

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಸಾದಿಲಾಿರಕ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನಕು ಸಿದುಪ್ಡಿಸಕವುದಕ, ನ ಂದಣಿ, ರವಾನ, ಸಾಿಂಪ್ ವಹಿ ನಿವವಹಣೆ,
ವೆೋತ್ನ ಬಿಲ್ಕಿ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಿದುಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ

ಆಡಳ್ಳತಾತ್ಮಕ ಕೆಲ್ಸಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ

ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ. ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ºÁUÀÆ ¥ÀævÁåAiÉÆÃf¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄ¸ÁgÀ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ತ್ಮಮ ಶಾಖೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ Case Dairy/Case Register ನಿವವಹಣೆ.
ಬರಳಚ್ಕಿಗಾರರಕ.

ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಯ ಬರಳಚ್ಕಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ, ಸಿೋಶನರಿ ಹಾಗ

ರಜಾ ಲ್ಲಕುಗಳ ಕಡತ್ ನಿವವಹಣೆ,

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
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ವಾಹನಚಾಲ್ಕರಕ.

ವಾಹನವನಕು ಶಕಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ಕು ಸಕಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿಡಕವುದಕ. ಮತ್ಕು ವಾಹನ ಓಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ
ಲಾಗ್ ಪ್ುಸುಕ ನಿವವಹಣೆ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

ಕಛೋರಿಯ ಬಿಲ್ಕಿಗಳಕ ಮತ್ಕು ಟಪಾಲ್ಕಗಳನಕು ಕೆ ಡಕವುದಕ ಕಛೋರಿಯನಕು ಶಕದುವಾಗಿರಕವುದಕ
ಮತ್ಕು

ನಸವರಿಯಲ್ಲಿ

ಗಿಡಗಳ್ಳಗೆ ನಿೋರಕ ಹಾಯಸಕವುದಕ, ರಾತಿರ ಕಾವಲ್ಕ ಮಾಡಕವುದಕ,

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.
ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ.

ಕಛೋರಿಯನಕು ಶಕದುವಾಗಿರಕವುದಕ ಮತ್ಕು ನಸವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ್ಳಗೆ ನಿೋರಕ ಹಾಯಸಕವುದಕ, ರಾತಿರ
ಕಾವಲ್ಕ ಮಾಡಕವುದಕ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವವಹಿಸಕವುದಕ.

4 ಬಿ (v) ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ

ಕತ್ವವಯಗಳನಕು ನಿವವಹಿಸಲಾದ/ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಕವ

ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸ ಚ್ನಗಳಕ/ ಕೆೈಪ್ಲಡಿಗಳಕ/ ದ್ಾಖ್ಲ್ಲಗಳಕ ಮತ್ಕು
ನಿಬಂಧನಗಳಕ.
1. ಕರ್ಾವಟಕ ರ್ಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ
2. ಕರ್ಾವಟಕ ರ್ಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ ( CCA ನಿಯಮಾವಳ್ಳ)
3. ಕರ್ಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತ
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ಲಡಿ
5. ವೃಂದ ಮತ್ಕು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ಲಡಿ
7. ಕರ್ಾವಟಕ ಖ್ಜಾನ ಸಂಹಿತ
8. ಸಾದಿಲಾಿರಕ ವೆಚ್ಿದ ಕೆೈಪ್ಲಡಿ
9. ಕರ್ಾವಟಕ ರ್ಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ
10. ಕರ್ಾವಟಕ ಪಾರದಶವಕತ ಅಧಿನಿಯಮ-1999
11. ಕರ್ಾವಟಕ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ- 1993
12. ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005
13. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ
14. ಸ ಕ್ಷ್ ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ
15. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಯೋಜನಯ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ
16. ರಾಜಯವಲ್ಯ ಹಾಗ

ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನಗಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳಕ

17. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಗಾರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ
18. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಸವ ಮತ್ಕು ವಿಶೋಷ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್
ಆಫ್ ಪಾವರ್ಸವ
19. ಸಕಾವರದ ಅಧಿಸ ಚನ ಗಳು (ಸಕತ ುೋಲ ಗಳು)
20. ಇಲಾಖೆಯಂದ ಹ ಸಡಿಸಲಾದ ವಿಶೋಷ ಆರ್ೋಶಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ ೋೇಶಕರ ಕಛ ೋರಿ(gÁªÀ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 ( 1) ( ಬಿ) -2016-17

4 ಬಿ(VI) ಕಡತ್ ಶ್ಚೋಷ್ಟ್ವಕೆ ;-

PÀqÀvÀzÀ ±ÁSÉ

PÀæ.¸ÀA.

zÁR¯ÉUÀ¼À G¯ÉèR

DqÀ½vÀ

A DM

1

¹§âA¢

E ST

2

²¸ÀÄÛ ±ÁSÉ

DE P

3

¯ÉPÀÌ ±ÁSÉ

ACT

4

¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ

AUD

5

LG C

7

PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÉÆÃ±À
¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ
£ÀUÀzÀÄ ±ÁSÉ

8

ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ

6

STN
C A SH

TA

vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼À ²¸ÀÄÛ £ÀqÀvÉ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
Crmï PÀArPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ «ªÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ
ªÀÄvÀÄÛ C£ÀÄ¸ÀgÀuÁ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ
¥Àj²Ã®£É
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt
¯ÉÃR£À ¸ÁªÀÄVæ zÀÆgÀªÁtÂ ¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ gÀªÁ£É
£ÀUÀzÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ
MP IC,RKVY,MGNREGA,NHM,MIS ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ್ ತಾಂತಿರಕ ವಿ ಭಾ ಗದ
ಎಲ ಾ ಿ ಕೆಲ್ಸಗಳ ನಿವ ವಹಣೆ, ವಿ ಶೋಷ ಯೋಜ ನಗಳ್ಳಗೆ ತಾ ಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ

1.

ಸಾ ಮ ಾ ನಯ ಸಿಿೋಕೃತಿ

2.

ನಮ ನ ರವ ಾ ನ ರಿಜಿ ಸಿರ್

3.

ನಮ ನ-ಎ ಮ ಕ ದ್ಾ ುಮ ರಿಜಿ ಸಿರ್

4.

ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸಾ ಿಂಪ್ ರಿಜಿ ಸಿರ್

5.

ನಮ ನ-6 (ನಿಯಮ 38)ನಗದಕ ಪ್ ುಸು ಕ ರಿಜಿ ಸಿರ್

6.

ಕ. ಅ.ಸ.ಪ್ರ. ಪ್ತ್ರ 1 (ಅನಕಚ ಛೋದ 6ಹಣ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ ಬಗ ೆ ಸ್ವೋಕೃತಿ ಪ್ತ್ರ)

7.

ಕ. ಖ್. ಸಂ 65-ಎ ಬಿಲ್ ಕ ಿ ಹಾ ಜ ರಕ ಪ್ ಡಿಸಕ ವ ಚಿೋಟ್ಟ ರಿಜಿ ಸಿರ್

8.

ಕ. ಆ . ಸಂ ನಮ ನ 62-ಎ ಪ್ ರಿವ ತ್ವನಯ ಸಲ್ ಕ ವ ಾ ಗಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ರಿಜಿ ಸಿರ್

9.

ನಮ ನ ಸಂಖೆಯ-24ಎ ವೆ ೋತ್ನ ಬಡವ ಾ ಡೆ ಪ್ುಸು ಕ (ನಮ ನ ಸಂಖೆಯ 24ಎ)

10. ಆ ಕಸಿಮಕ ರಜ ಾ ವ ಹಿ
11. ಸಾ . ಭ. ನಿ. ಕೆ. ಜಿ . ಆ ಯ್ . ಡಿ . ಎಲ್. ಆ ಯ್ . ಸಿ. ವ ೃತಿು ತರಿಗೆ ಜಿ . ಅಯ್
12. ಲ್ಲ ೋಖ್ನ ಸಾ ಮ ಾ ಗಿರ ವಿ ತ್ರಣಾ ರಿಜಿ ಸಿರ್
13. ದಿನವ ಹಿ ದ್ಾ ಸಾ ು ನಕ ಪ್ ುಸು ಕ ರಿಜಿ ಸಿರ್
14. ಈ ಕಛ ೋರಿಯ ಸಾ ದಿಲ ಾ ಿರಕ ಪ್ ುಸು ಕ
15. ಮ ಾ ಹವ ಾ ರಕ ಖ್ಚಿವನ ತ್ಃಖೆು ಯ ರಿಜಿ ಸಿರ್
16. ಅ ಧಿಕಾ ರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹಾ ಜ ರಾ ತಿ ಪ್ ಟ್ಟಿ ರಿಜಿ ಸಿರ್
17. ವಿ ಷಯ ವ ಹಿ ರಿಜಿ ಸಿರ್
18. NDC ಬಿಲ್ ಕ ಿ ರಿಜಿ ಸಿರ್
19. ನಮ ನ-14 ಅ ಂತಿಮ ವೆ ೋತ್ನ ಪ್ ರಮ ಾ ಣ ಪ್ ತ್ರ
20. ಸಾ ದಿಲ ಾ ಿರಕ ಬಿಲ್ ಕ ಿಗಳ ವಿ ವ ರ
21. ನಮ ನ 34-ಎ ಪ್ಲೋಠ ೋಪ್ ಕರಣ ವ ಹಿ
22. ಅ ಧಿಕಾ ರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿ ಯರ ಕಾ ಯವನಿವ ಾ ವಹಣ ವ ರದಿ ಪ ೈಲ್
23. ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸೋವ ಾ ಪ್ ುಸು ಕ ರಿಜಿ ಸಿರ್ ಗಳಕ
24. 7-ಎ ದ ರವ ಾ ಣಿ ರಿಜಿ ಸಿರ್
25. ಶಕ ದಿ ಪ್ ರತಿ ವ ಹಿ
26. ಭಾ ರತ್ ಸಕಾವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ನಿಯಮ- 2005
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ನಿವ ವಹಣೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ ೋೇಶಕರ ಕಛ ೋರಿ(gÁªÀ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 ( 1) ( ಬಿ) -2016-17

4(B)VII ಪಾಲ್ಲಸ್ಗಳನಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗ ಳಿಸಕರ್ ಸಂದಬೇದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್
ಮಾಪಾೇಡಕಗಳನಕು ಸಾರ್ೇಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಕಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳು
ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಗವಸ ಚಿ/ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಕಾಯವಕರಗಳಕ ರಾಜಯವಲ್ಯ ಆರ್ೋಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳ್ಳಸಲ್ಕ ಕರಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಾವುದಕ. ಸಾವವಜನಿಕ ಕಕಂದಕಕೆ ರತಗಳನಕು
ಕಾನ ನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಳಗೆ ನಿದವರಿಸಿ ಕರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ.

4 B (VIII) ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕವ ಅಥವಾ ಸಲಹ ಗಳನಕು ಪ್ಡ ಯಕರ್ ಸಲಕವಾಗಿ ಎರಡಕ
ಅಥವಾ ಅದಕ್ುಂದ ಹ ಚಾಾಗಿರಕರ್ ಸದಸಯರ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಪ್ಟ್ಟಿ ಹಾಗ

ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟ್ಟ ಮತ್ಕು

ಸಮಿತಿಗಳು ನಡಿಸಕರ್ ಸ ೋವ ಮತ್ಕು ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ಸಾರ್ೇಜನಿಕರಕ ಆಕ್ ೋಪಿಸಬಹಕರ ೋ? ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ
ಸಭ ಗಳ ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲಕ ಸಾರ್ೇಜನಿಕರಿಗ ಮಕಕು ಅರ್ಕಾಶವಿರ ಯೋ?

ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಕ•ಯಾವುದಕ ಇರಕವುದಿಲ್ಿ.
.
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ ೋೇಶಕರ ಕಛ ೋರಿ(gÁªÀ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 ( 1) ( ಬಿ) -2016-17

4(B) IX PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀÆaPÉ.
ಕರ.ಸಂ.

ಹಸರಕ

ಹಕರ್ು

ಪೂೋನ್ ನಂಬರ್

1

ಶ್ಚರೋ.ರಂಗಯಯ.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

-

2

ಶ್ಚರೋ.ಜಿಲಾನಿ.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

-

3

ಶ್ಚರೋ.ದಕರಕಗಪ್ಪ.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

9845238495

4

ಶ್ಚರೋ.ಕಕಮಾರ.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

9449719062

5

ಶ್ಚರೋ.ಖಾಜಾಹಕಸೋನ್.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

8105204598

6

ಶ್ಚರೋ.ಹನಕಮಂತ್.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

-

7

ಶ್ಚರೋ.ಚಿದ್ಾನಂದ.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

-

8

ಶ್ಚರೋ.ಉಮಾಪ್ತಿ.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

-

9

ತ ೋಟಗಾರರಕ.

4 ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ು.

-

10

ವೆೋದಮ ತಿವ.

ವಾಹನಚಾಲ್ಕ

9880204869

11

ಬರಳಚ್ಕಿಗಾರರಕ.

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ು.

-

12

ಶ್ಚರೋಮತಿ ಡಿ.ಎಂ.ಶ್ಚವಬಾಲ್ಮಮ.

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

9449790954

13

ಶ್ಚರೋ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ತ್ಳವಾರ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

9742968270

14

ಶ್ಚರೋ ಡಿ.ರ್ಾಗರಾಜ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

8880095839

15

ಶ್ಚರೋಮತಿ ಸರ ೋಧ ಸಕರೋಖ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

7411210081

16

ಶ್ಚರೋ.ಡಿ.ಪ್ರವಿೋಣ್ ಕಕಮಾರ್.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

9480126039

17

ಶ್ಚರೋಮತಿ ಮಮತಾ ಯೋಗಿ.

18

ಶ್ಚರೋ.ಪ್ಲ.ಕೆ.ಶ್ಚರೋಧರ.
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ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
(ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ.

7829270190
9480283613

15

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ ೋೇಶಕರ ಕಛ ೋರಿ(gÁªÀ),ಬಳ್ಾಾರಿ
4 ( 1) ( ಬಿ) -2016-17

4(B)X C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀgÀÄ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ,
¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀiÁ¹PÀªÉÃvÀ£À. (ªÀiÁರ್ಚೇ-2017 gÀ CAvÀåPÉÌ)
ಹ ಸರಕ

PÀæª ÀÄ ¸ÀASÉå

ಹಕರ ೆ

ವ ೋತ್ನ

1

ಶ್ಚರೋ.ರಂಗಯಯ.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

13218=00

2

ಶ್ಚರೋ.ಜಿಲಾನಿ.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

13218=00

3

ಶ್ಚರೋ.ದಕರಕಗಪ್ಪ.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

13218=00

4

ಶ್ಚರೋ.ಕಕಮಾರ.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

13218=00

5

ಶ್ಚರೋ.ಖಾಜಾಹಕಸೋನ್.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

13218=00

6

ಶ್ಚರೋ.ಹನಕಮಂತ್.

ಖಾಯಂ ದಿನಗ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಕ

13218=00

7

ಶ್ಚರೋ.ಚಿದ್ಾನಂದ.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

31586=00

8

ಶ್ಚರೋ.ಉಮಾಪ್ತಿ.

ತ ೋಟಗಾರರಕ

21702=00

9

ತ ೋಟಗಾರರಕ.

4 ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ು.

15112=00
(ಒಂದು ಹುದ್ೆೆಗೆ)

10

ವೆೋದಮ ತಿವ.

ವಾಹನಚಾಲ್ಕ

28963=00

11

ಬರಳಚ್ಕಿಗಾರರಕ.

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ು.

18012=00

12

ಶ್ಚರೋಮತಿ ಡಿ.ಎಂ.ಶ್ಚವಬಾಲ್ಮಮ.

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

24007=00

13

ಶ್ಚರೋ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ತ್ಳವಾರ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

21402=00

14

ಶ್ಚರೋ ಡಿ.ರ್ಾಗರಾಜ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

20006=00

15

ಶ್ಚರೋಮತಿ ಸರ ೋಧ ಸಕರೋಖ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

21402=00

16

ಶ್ಚರೋ.ಡಿ.ಪ್ರವಿೋಣ್ ಕಕಮಾರ್.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

27149=00

17

ಶ್ಚರೋಮತಿ ಮಮತಾ ಯೋಗಿ.

18

ಶ್ಚರೋ.ಪ್ಲ.ಕೆ.ಶ್ಚರೋಧರ.
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ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋವಶಕರಕ.

38772=00
55630=00
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4 ( 1) ( ಬಿ) -2016-17

4(B)(XI) ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£ÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀÄAdÆgÁzÀ
ºÀt ªÀÄvÀÄ RZÀÄð.
¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£ÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ಯಾವುದಕ ಇರಕವುದಿಲ್ಿ.
2016-17ನೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ,(ರಾಜಯವಲ್ಯ),ಕಛೋರಿಗೆ
ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಕಗಡೆಯಾಗಿರಕವ ಆಯವಯಯ ಹಾಗ
ಕರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನಯ ಹಸರಕ.

ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ
ಆಯವಯಯ.

ಖ್ಚಿವನ ವಿವರ.

ಖ್ಚ್ಕವ.

ಉಳ್ಳಕೆ.

1

S-11

14,00,000=00

13,98,715=00

1,285=00

2

S-08

10,00,000=00

9,58,791=00

41,209=00

3

RKVY

6,00,000=00

6,00,000=00

ಇಲಾಿ.

25,00,000=00

25,00,000=00

ಇಲಾಿ.

90,04,700=00

90,04,700=00

ಇಲಾಿ.

4
5

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಉದ್ಾಯನವನಗಳಕ.
KSHDA

B)(XII) ¸Àº ÁAiÀÄ zsÀ£ À ¤ÃqÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄµÁÖ£ÀzÀ°è C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀ jÃw ¤ÃwUÀ¼ÀÄ,
ªÀi ÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄ vÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¸Àº ÁAiÀÄzsÀ£ÀzÀ ªÉÆ vÀÛ ªÀÄ vÀÄÛ ¥sÀ¯ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ.
¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£ÀzÉÆA¢UÉ £ÀqÉ¸ÀÄªÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ಯಾವುದಕ ಇರಕವುದಿಲ್ಿ.
B)(XIII) E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ CxÉÆÃgÉÊ¸ÉµÀ£ï ªÀÄ AdÆgÁzÀ CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ªÀÄ vÀÄÛ PÀr ªÉÄ
zÀgÀz À°è ¸Àª À® vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁzÀ gÉ¹ ¦AiÀÄAmïìUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¤ªÀð »¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

4(B)(XIV) PÀÄ VÎ¸À¯ ÁzÀ J¯ÉP ÁÖç¤ Pï ªÀi ÁzÀj AiÀÄ °è ®¨sÀå «gÀÄ ªÀ ªÀi Á»wAiÀÄ «ªÀgÀ zÉÆ gÀP ÀÄ «PÉ
CxÀª Á ªÀi Á»w ElÄÖP ÉÆ ArgÀÄ «PÉ
««zsÀ AiÉÆ Ãd£ÉUÀ¼À ¥ÀæU Àw «ªÀg ÀUÀ¼À J¯ÉP ÁÖç¤ Pï ªÀi Á»wUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå «gÀÄvÀÛªÉ.

4(B)(XV) ªÀi Á»w ¥Àq ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ®¨sÀå«gÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ UÀæAxÁ®AiÀ Ä CxÀªÁ
NzÀÄ ªÀ PÉÆ oÀr UÀ¼ À£ ÀÄ ß M¼ÀU ÉÆ AqÀÄ , ¸ÁªÀð d¤PÀ G¥ÀA iÉÆ ÃUÀP ÁÌV vÉgÉ¢ ದೆgÉ.
UÀæA xÁ®AiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄð EgÀÄªÀÅ¢®è, DzÀg É ªÀi Á»w ¤ÃqÀÄªÀAvÉ PÉÆ ÃjzÀªÀjUÉÉ vÉÆ ÃlUÁjPÉ ¨É¼ ÉU À¼À §UÉÎ PÀg À¥ ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄ ß ¤ÃqÀÄ ª À
ªÀå ªÀ¸ ÉÜ EgÀÄ vÀÛz É

ಕಛೋರಿಯ ಇಮೋಲ್ ವಿಳ್ಾಸ: sadhssbellary@yahoo.com
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4(B)(XVI) ¸ÁªÀð d¤PÀ ªÀi Á»w C¢üP ÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ , ¥Àz À£ ÁªÀÄ ªÀÄ vÀÄ Û EvÀgÉ «ªÀgÀU À¼ ÀÄ
ಮೋಲಮನವಿ ಪಾರಧಿಕಾರ
ಶ್ಚರೋ ಪ್ಲ.ಚಿದ್ಾನಂದಪ್ಪ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ,
ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಬಳ್ಾಾರಿ
ದ ರವಾಣಿ ಸಂ: 08392-278179

ಸಾವವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶ್ಚರೋ ಬಿ.ಸಿ.ಕಕಬೋರಾಚಾರಿ,
ಪ್ರಭಾರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ,
(ರಾಜಯವಲ್ಯ), ಬಳ್ಾಾರಿ.
ದ ರವಾಣಿ ಸಂ:08392-278588
ಸಹಾಯಕ ಸಾವವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶ್ಚರೋಮತಿ ಮಮತಾ ಯೋಗಿ,
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ
ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ,
(ರಾಜಯವಲ್ಯ), ಬಳ್ಾಾರಿ.
ದ ರವಾಣಿ ಸಂ:08392-278588

4.1.B. XVII. ¤UÀ¢ü¥r
À ¸À¯ÁzÀ EvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ:
AiÀiÁªÀÅzÀÆ EgÀÄªÀÅ¢®è.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ,
(ರಾಜಯವಲ್ಯ),ಬಳ್ಾಾರಿ.
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