4(ಬಿ)(I) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಬಿೋದರ ರವರ ಕರ್ೇವಯ ಹಾಗ
1. ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡಳಿರ್ ಮರ್ುು ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗ

ಜ್ವಾಬ್ಾಾರಿಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ದಾ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಲಹೆ

ಸ ದನೆ ನಿೋಡುವುದು.
2. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಬಗೆೆ ಅವಶಯಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡುವುದು.
3. ಕ್ಷೋರ್ಿ:ಸಸೇರಿಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ MPIC ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಸಲು ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು.
4. ಪ್ಿತ್ರ ತ್ರಾಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯನುು ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಬಗೆೆ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು.
5. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಬಾಂದ ಬಿಲುಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಜ್ ರಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು.
6. ಅದರಾಂತ ಈ ಕಚೋರಿಯ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಆಡಳಿರ್, ಲೆಕೆ ತಾಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಯದ

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
7. ಪ್ಿವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ:ಸಸಯಗಾರಗಳ ರ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗ ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು.
8. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ಿಗತ್ರ ಸಮೋಕ್ಷ ಹಾಗ

ಪ್ಿವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸಸಾಯಭಿವೃದ್ದಾ ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದು.
9. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು:ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗ

ಅವರಿಾಂದ ಬಾಂದ ಪ್ರ್ಿಗಳನುು

ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕೆೆ ರ್ರುವುದು.
10.

ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಾಾಂತ್ರಿಕ:ಆಡಳಿರ್:ಹಣಕಾಸಿನ:ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು.

11. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲಾಿ ಪ್ಾಂಚಾಯರ್) ಬಿೋದರ ರವರು ನಿರ್ೋೇಶಸಿದ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಕರ್ೇವಯ
ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
12. 14. ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಣಬೆ ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
13. ವಾಷ್ಟ್ೇಕವಾಗಿ ಕೆ ಟಟರುವ ಅನುದಾನವನುು ನಿಗದ್ದರ್ ವೋಳೆಗೆ ಖಚುೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಆದಾಯ ಮರ್ುು ಖರ್ಚೇನ ರ್:ಖ್ತು
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
14. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ ಹಾಗ

ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ಫಸಲು ಹರಾಜ್ು ನಡೆಯಿಸುವುದು.

15. ಜಿಲೆಿಯ ರಾಜ್ಯ ವಲಯ MPIC ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಹಾಗ

RKVY ಯೋಜ್ನೆ NREGS ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಪ್ಿಗತ್ರ ವರದ್ದಗಳನುು

ಕೆ ಿೋಢೋಕರಿಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
16. ಪ್ಿವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಕಚೋರಿಗೆ ಹಾಗ
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ಕೆ ಟ್ಾಟಗ, ಡಿ. ಎಮ್. ಆರ್.

ನಗದು ಪ್ುಸುಕ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು, ಗಿಡಗಳ ಮಾರಾಟದ್ದಾಂದ ಹಾಗ

ಫಸಲ್ಲನ ಮಾರಾಟದ್ದಾಂದ (ಫಸಲು

ಹರಾಜ್ು ಆದ ಮೊರ್ು) ಬಾಂದ ಹಣ ಸಕಾೇರಕೆೆ ಜ್ಮಾ ಮಾಡಿದ ಬಗೆೆ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡುವುದು.
17. ಅಡಿಟ್ ಬಗೆೆ:ಇಲಾಖಾ ಆಾಂರ್ರಿಕ ಲೆಕೆ ರ್ಪಾಸಣೆ:ಎ.ಜಿ. ಆಡಿಟ್ ಕಾಂಡಿಕಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಹಾಗ
ಅಧೋನ ಕಚೋರಿ ವರದ್ದಯನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
18. NREGS ಯೋಜ್ನೆಯು ಈ ಕಚೋರಿಯ ಅಧೋನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಾಟನಗೆ ಳುುತ್ರುದುಾ, ಅಧೋನ
ಕಚೋರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ಿಗತ್ರ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು. ನನು ರ್ಪಾಸಣಾ ವೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಿಗತ್ರ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ರುರುವ ಬಗೆೆ
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು.
19. ನಿಗದ್ದರ್ ಸಮಯಕೆೆ ಸಿಬಬಾಂದ್ದಗಳ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದ್ದಯನುು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

4(ಬಿ)(II) ಅಧಕಾರಿ:ನೌಕರುಗಳ ಅಧಕಾರ ಮರ್ುು ಕರ್ೇವಯಗಳು.

1. ದ್ದನಗ ಲ್ಲ ನೌಕರರು:ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿ ಹಾಗ ಸಸಾಯಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ ಆರ್ೋಶ ಹಾಗ ಸ ರ್ಚಸಿರುವ
ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
2. ಗ ಿಪ್ ಡಿ. ನೌಕರರು: (ಸ ಪ್ರ್ ನ ಯಮರರಿ): ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿ:ಸಸಾಯಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ ಆರ್ೋಶ
ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗ ಸ ರ್ಚಸಿದಾಂರ್ಹ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
3. ತ ೋಟಗಾರಿರು: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿ : ಸಸಾಯಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗ ಸ ರ್ಚಸಿದಾಂರ್ಹ
ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು : ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ಿಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ಷೋರ್ಿ:ಸಸಾಯಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದ ಗುರಿಯಾಂತ ಆರ್ಥೇಕ
ಭೌತ್ರಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು. ಯೋಜ್ನೆ:ಯೋಜ್ನೆೋರ್ರಡಿ ಸಸಾಯಭಿವೃದ್ದಾ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. ಅಧೋನ ನೌಕರರ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ
ಬಗೆೆ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. ಕ್ಷೋರ್ಿಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ದಾಖಲಾತ್ರಗಳನುು
ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
5. ವಾಹನ ಚಾಲಕರು: ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಹಾಗ ಲಾಗ್ ಪ್ುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ.
6. ದ್ದಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು: ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ರ್ಿಗಳನುು ಸಿಿೋಕರಿಸಿರುವುದನುು ನಮ ದ್ದಕರಣ,
ಕಡರ್ ಟಪಾಲುಗಳನುು ಶಾಖ್ತಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಚುವುದು, ಕಡರ್ಗಳ ರವಾನೆ, ಸಾಟಪ್ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಡಳಿರ್ಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಸಿದ ವಿಷಯ
ನಿವೇಹಣೆ, ಸೋವಾ ಪ್ುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
7. ಪ್ಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು : ಹಾಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನುು ರರ್ಚಸಿ
ಕೆ ೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳನುು ಮುಾಂದ್ದನ ದ್ದನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಾಂಡಿಸುವುದು. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಡಿ. ಸಿ.
ಬಿಲುಿ ನಿವೇಹಣೆ.
8. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು) ಕಚೋರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಸಿದ ಎಲಾಿ ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ,
MPIC, RKVY, NREGS, KSHDA, Non-Plan, Horticlinic ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಪ್ಿಗತ್ರ ವರದ್ದ ರ್ಯಾರಿಸುವುದು.
ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವುದು.
9. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರೆೋಕುಳಗಿ ಮರ್ುು ಹಳಿು : ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ, MPIC ಪ್ಿಕಾರ
ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವುದು, ಬಿಲಿಗಳನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಮೋಲು ರುಜ್ುವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು,
ಸಿಬಬಾಂದ್ದಯವರ ಸೋವಾ ಪ್ುಸುಕ ಕಚೋರಿ ಆರ್ೋಶ ಪ್ುಸುಕ, ನಗದು ಪ್ುಸುಕ ಹಾಗ ಆದಾಯ ಪ್ುಸುಕ, ಸಾಮಾನಯ ರಸಿೋದ್ದ, ಕಚೋರಿ
ದಾಖಲಾತ್ರ ಪ್ುಸುಕಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಸಿಬಬಾಂದ್ದ ವೋರ್ನ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಕಾರಿ ಹಾಗ
ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ ಸುತ ುೋಲೆಗಳ ಪ್ಿಕಾರ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ ಸಕಾಲಕೆೆ ಖರ್ಚೇನ ಹಾಗ ಆದಾಯ ರ್:ಖ್ತುಗಳನುು,
MPIC ಪ್ಿಗತ್ರ ವರದ್ದಯನುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಇತಾಯದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
10. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಹಳಿು: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿ:ನಸೇರಿ ಮರ್ುು ಆಡಳಿತಾರ್ಮಕ
ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ಮಾಡುವುದು. ಕ್ಷೋರ್ಿ:ನಸೇರಿಯ ನಿವೇಹಣೆ ಮರ್ುು ಅಭಿವೃದ್ದಾಗಾಗಿ ಆಧೋನ ಸಿಬಬಾಂದ್ದಗೆ ಸ ಕು ಸಲಹೆ
ಸ ಚನೆಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು, ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು. MPIC ಪ್ಿಕಾರ ಕಾಯೇಕಿಮಗಳನುು
ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವುದು, ಬಿಲಿಗಳನುು ರ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಮೋಲುರುಜ್ುವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಸಿಬಬಾಂದ್ದಯವರ ಸೋವಾ
ಪ್ುಸುಕ, ಕಚೋರಿ ಆರ್ೋಶ ಪ್ುಸುಕ, ನಗದು ಪ್ುಸುಕ ಹಾಗ ಆದಾಯ ಪ್ುಸುಕ, ಸಾಮಾನಯ ರಸಿೋದ್ದ, ಕೆ ೋರಿ, ದಾಖಲಾತ್ರ ಪ್ುಸುಕಗಳನುು
ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಸಿಬಬಾಂದ್ದ ವೋರ್ನ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಕಾರಿ ಹಾಗ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯ ಸುತ ುೋಲೆಗಳ
ಪ್ಿಕಾರ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಹಾಗ ಸಕಾಲಕೆೆ ಖರ್ಚೇನ ಹಾಗ ಆದಾಯ ರ್:ಖ್ತುಗಳನುು, MPIC ಪ್ಿಗತ್ರ ವರದ್ದಗಳನುು
ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗ ಇತಾಯದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

11. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು :
1. ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಟವಡೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ುು ತಾಾಂತ್ರಿಕೆ ಹಾಗ
ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು.

ಅಭಿವೃದ್ದಾ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಲಹೆ

2. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಬಗೆೆ ಅವಶಯಕ ಸ ಚನೆಗಳನುು ಆಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡುವುದು.
3. ಕ್ಷೋರ್ಿ:ನಸೇರಿಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ MPIC ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಗುರಿ ಸಾಧಸಲು ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡುವುದು.
4. ಪ್ಿತ್ರ ತ್ರಾಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯನುು ನಡೆಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಬಗೆೆ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು.
5. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಬಾಂದ ಬಿಲುಿಗಳಿಗೆ ಮಾಂಜ್ ರಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು.
6. ಅದರಾಂತ ಈ ಕಚೋರಿಯ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಆಡಳಿರ್, ಲೆಕೆ ತಾಾಂತ್ರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
7. ಪ್ಿವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ:ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ರ್ಪಾಸಣೆ ಹಾಗ ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೋಡುವುದು.
8. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ಿಗತ್ರ ಸಮೋಕ್ಷ ಹಾಗ

ಪ್ಿವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಸಸಾಯಭಿವೃದ್ದಾ ವಿೋಕ್ಷಿಸುವುದು.
9. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು: ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಬರುವ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಹಾಗ

ಅವರದ್ದಾಂದ ಬಾಂದ ಪ್ರ್ಿಗಳನುು

ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕೆೆ ರ್ರುವುದು.
10. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಾಾಂತ್ರಿಕ : ಆಡಳಿರ್ : ಹಣಕಾಸಿನ:ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು.
11. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಲಾಿ ಪ್ಾಂಚಾಯರ್) ಬಿೋದರ ರವರು ನಿರ್ೋೇಶಸಿದ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಕರ್ೇವಯ
ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
12. ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

4 (©) (111) ¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÀºÀ
¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄ

ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ZÁ®£ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPËAn©°n
¸ÉÃjzÀAvÉ.
EªÀgÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¸À¸Àå¸ÀAgÀPÀëuÉ,

E¯ÁSÉAiÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ,
GvÀà£ÀßUÀ¼À

PÉÆAiÉÆ®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉAiÀÄ
D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß zÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀAvÉ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ
EgÀÄvÀÛzÉ.
vÉÆÃlUÁgÀgÀÄ

C®èzÉ

PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß

EªÀgÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¸ÀéZÀÑªÁVqÀÄªÀÅzÀÄ,

PÀ¼É

QÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ, UÉÆ§âgÀ, ¸À¸Àå¸ÀAgÀPÀëuÉ , OµÀ¢ü
ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ, UÀÄAr vÉUÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß
£ÉqÀÄªÀÅzÀÄ,

¥Áw

¸À¸Áå©üªÀÈ¢Þ

¤ªÀiÁðt

ªÀÄvÀÄÛ

PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß

¤ªÀðºÀuÉ,
¤ªÀð»¸ÀÄªÀ

ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.
E¯ÁSÉAiÀÄ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß

C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ°è
vÉÆÃlUÁjPÉ

AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV

»jAiÀÄ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ

¤zÉðÃ±ÀPÀjUÉ

¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV

PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ. gÉÊvÀgÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÉÆqÀ£É
¥ÀjuÁªÀÄPÁj
vÉÆÃlUÁjPÉ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

AiÀiÁUÀÄªÀAvÉ

§UÉºÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
zÉÆgÀPÀ§ºÀÄzÁzÀ

PÁ®PÉÌ

¸ÀàA¢¹
vÀPÀÌAvÉ

E¯ÁSÉÃ¬ÄAzÀ

¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß

¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ,

gÉÊvÀgÀ

¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ

ºÁUÀÆ

vÁPÀÄUÀ½UÉ

gÉÊvÀjUÉ
¨sÉÃn

ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjAiÀÄªÀgÀ

¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ

zÁ¸ÁÛ£ÀÄ

¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ

ºÁUÀÆ

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀÄªÀ

CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß

¤ªÀð»¹

¯ÉPÀÌ

ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

EvÀgÉ

PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß

¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
«µÀAiÀÄ

vÁªÀÅ

¹éÃPÀj¹zÀ

¸ÀA§AzsÀ

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À

ªÀÄvÀÄÛ

¤ªÁðºÀPÀgÀÄ

¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É / ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ ªÀÄÄA¢£À

¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð DzÉÃ±ÀPÁÌV PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß «¼ÀA§«®èzÉÃ vÀéjvÀªÁV

¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

vÁAwæPÀ «¨sÁUÀzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ , ¥ÀæUÀw
ªÀgÀ¢UÀ¼À PÉÆæÃrüÃPÀgÀt,

J¯Áè AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ¥ÀqÉzÀÄ ¤ªÀð»¹,

¸ÀºÁAiÀÄPÀ

ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ,

vÉÆÃlUÁjPÉ

PÉëÃvÀæUÀ¼À°è£À ¥sÀ¸À®ÄUÀ¼À ºÀgÁdÄ PÀÄjvÀAvÉ

C¢üPÁj

PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ªÀiË®å
ªÀiÁ¥À£À EvÁå¢UÀ¼ÀÆ ºÁUÀÆ PÀbÉÃj ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ
¸ÀÆa¸ÀÄªÀ EvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ.

»jAiÀÄ

¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄÃ¯É vÉUÉPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁUÀ PÀæªÀÄzÀ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ

§UÉÎ

vÉÆÃlUÁjPÉ

C¢üPÁgÀPÉÌ

¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,

¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.

(gÁ.ªÀ), ©ÃzÀgÀ.

²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.

wÃªÀiÁð¤¹,

vÀªÀÄä

M¼À¥ÀlÄÖ

ºÀÄzÉÝUÉ

C£ÀÄªÉÆÃ¢¹

CUÀvÀåªÁzÀ°è

¤ÃqÀÄgÀÄªÀ
/

ªÀÄAdÆgÁw

ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjAiÀÄªÀjUÉ

4 (©)(IV) PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä
¤UÀ¢ü¥Àr¸À¯ÁzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ
¢éwÃAiÀÄ

ªÀ»¸À¯ÁzÀ

J¯Áè

PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß

¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁV

zÀeÉð

¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ

¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

ªÀ»AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

«µÀAiÀÄ
¤ªÁðºÀPÀgÀÄ/
¥ÀæxÀªÀÄ
zÀeÉð
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ

ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ

PÀqÀvÀUÀ¼À

«µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß

ZÀ®£ÀªÀ®£À

¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV

¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥Àj²Ã°¹ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ PÀbÉÃj
PÉÊ¦rAiÀÄ°è£À ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±À
PÉÆÃj PÀqÀvÀ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
EªÀgÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¸À¸Àå¸ÀAgÀPÀëuÉ,

E¯ÁSÉAiÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ,
GvÀà£ÀßUÀ¼À

PÉÆAiÉÆ®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉAiÀÄ
D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß zÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀAvÉ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ
EgÀÄvÀÛzÉ.
vÉÆÃlUÁgÀgÀÄ

C®èzÉ

PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß
QÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ,

EªÀgÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¸ÀéZÀÑªÁVqÀÄªÀÅzÀÄ,

UÉÆ§âgÀ,

¸À¸Àå¸ÀAgÀPÀëuÉ

PÀ¼É
,

OµÀ¢ü

ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ, UÀÄAr vÉUÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß
£ÉqÀÄªÀÅzÀÄ,

¥Áw

¸À¸Áå©üªÀÈ¢Þ

¤ªÀiÁðt

ªÀÄvÀÄÛ

¤ªÀðºÀuÉ,

PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß

¤ªÀð»¸ÀÄªÀ

ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.
EªÀgÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¸À¸Àå¸ÀAgÀPÀëuÉ,

E¯ÁSÉAiÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ,
GvÀà£ÀßUÀ¼À

PÉÆAiÉÆ®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉAiÀÄ
D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß zÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀAvÉ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ
EgÀÄvÀÛzÉ.
vÉÆÃlUÁgÀgÀÄ

C®èzÉ

PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß
QÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ,

EªÀgÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ

¸ÀéZÀÑªÁVqÀÄªÀÅzÀÄ,

UÉÆ§âgÀ,

¸À¸Àå¸ÀAgÀPÀëuÉ

PÀ¼É
,

OµÀ¢ü

ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ, UÀÄAr vÉUÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß
£ÉqÀÄªÀÅzÀÄ,
¸À¸Áå©üªÀÈ¢Þ

¥Áw

¤ªÀiÁðt

ªÀÄvÀÄÛ

PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß

ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

¤ªÀðºÀuÉ,
¤ªÀð»¸ÀÄªÀ

E¯ÁSÉAiÀÄ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß

AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV

C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ°è »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ
¤zÉðÃ±ÀPÀjUÉ

¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV

PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉ.

gÉÊvÀgÀ

¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÉÆqÀ£É

¥ÀjuÁªÀÄPÁj

AiÀiÁUÀÄªÀAvÉ ¸ÀàA¢¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ
vÉÆÃlUÁjPÉ

PÁ®PÉÌ

vÀPÀÌAvÉ

¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ, gÉÊvÀgÀ
vÁPÀÄUÀ½UÉ

E¯ÁSÉÃ¬ÄAzÀ
¨sÉÃn

zÉÆgÀPÀ§ºÀÄzÁzÀ

¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ

ºÁUÀÆ

ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjAiÀÄªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¤ªÀð»¹
¯ÉPÀÌ

¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ

UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸ÀÄªÀ

ºÁUÀÆ

ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

EvÀgÉ

PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß

¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
vÁAwæPÀ «¨sÁUÀzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ , ¥ÀæUÀw
ªÀgÀ¢UÀ¼À
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ
C¢üPÁj

PÉÆæÃrüÃPÀgÀt,

J¯Áè

AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ

¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ¥ÀqÉzÀÄ ¤ªÀð»¹,
ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ
PÉëÃvÀæUÀ¼À°è£À

¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ,
¥sÀ¸À®ÄUÀ¼À

vÉÆÃlUÁjPÉ

ºÀgÁdÄ

PÀÄjvÀAvÉ

PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ªÀiË®å
ªÀiÁ¥À£À EvÁå¢UÀ¼ÀÆ ºÁUÀÆ PÀbÉÃj ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ
¸ÀÆa¸ÀÄªÀ

EvÀgÉ

PÉ®¸ÀUÀ¼À

¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß

f¯Áè

¤ªÀðºÀuÉ.

RjÃ¢

¥ÀAZÁAiÀÄvÀ

PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
 EªÀgÀÄ vÁ®ÆèPÀªÀÄlÖzÀ°è vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjAiÀiÁVzÀÄÝ vÉÆÃlUÁjPÉ
»jAiÀÄ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa

¸ÀºÁAiÀÄPÀ

¥ÀæPÁgÀ C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸À®Ä

vÉÆÃlUÁjPÉ

dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ

 EªÀgÀ D¢üÃ£ÀzÀ°è §gÀÄªÀ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ /
¸À¸ÁåUÁgÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ ¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.

 vÁ®ÆèPÀªÀÄlÖzÀ PÀbÉÃj ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVzÀÄÝ EªÀgÀ
PÁAiÀÄð ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ C¢üÃ£À ¹§âA¢UÀ¼À°è
²¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæeÉßAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä
§zÀÝgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
 vÁ®ÆèQ£À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ J¯Áè UÁæªÀÄUÀ¼À
vÉÆÃlUÁjPÉ gÉÊvÀgÀ ¸ÀªÀÄ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÁj¸ÀÄªÀ°è dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.
 vÁ®ÆèPÀÄªÀÄlÖzÀ°è ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
PÀgÉAiÀÄÄªÀ ¸À¨sÉUÀ½UÉ ºÁdgÁUÀÄªÀÅzÀgÀ
eÉÆvÉUÉ f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è PÀgÉAiÀÄÄªÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.
 ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀÄ, vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï
CzsÀåPÀëgÀÄ, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ
f¯ÁèªÀÄlÖzÀ°è vÉÆÃlUÁjPÉ G¥À¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
¤ÃqÀÄªÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀéAiÀÄ E¯ÁSÁ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
PÁAiÀÄðUÀvÀUÉÆ½¸ÀÄvÁÛgÉ.
 PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À J¯Áè ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
zÁ¸ÁÛ£ÀÄ«UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀÄªÀ°è dªÀ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

4 (©) (V) £ËPÀgÀgÀÄ CªÀgÀªÀgÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð»¸À¯ÁzÀ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ :
¤AiÀÄAvÀæzÀ°ènÖPÉÆArgÀÄªÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ :
¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉÊ¦rUÀ¼ÀÄ : zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
 PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÁ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ.

 PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÁ ¤AiÀÄªÀÄ (ªÀVÃðPÀgÀt,
ªÉÄÃ®ä£À« ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ)
 PÀ£ÁðlPÀ DyðPÀ ¸ÀA»vÉ
 PÀbÉÃj PÉÊ¦r
 ªÀÈAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃªÀÄPÁw ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ
 DAiÀÄªÀåAiÀÄ PÉÊ¦r
 PÀ£ÁðlPÀ ReÁ£É ¸ÀA»vÉ
 ¸Á¢¯ÁégÀÄ ªÉZÀÑ PÉÊ¦r
 PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉÃªÁ £ÀqÀvÉ ¤AiÀÄªÀÄ
 E¯ÁR ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ E¯ÁSÉ ºÉÆgÀr¹zÀ qÉ°UÉÃµÀ£ï D¥sï
¥ÀªÀ¸ïð
 ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ (¸ÀÄvÉÆÛÃ¯ÉUÀ¼ÀÄ)
EvÁå¢.

4 (©) (VI) PÀqÀvÀ ²Ã¶ðPÉ
PÀ
æ.

PÀqÀvÀzÀ ±ÁSÉ

¸À

zÁR¯ÉUÀ¼À G¯ÉèÃR

A
DªÀPÀ, eÁªÀPÀ ¸ÉÃªÁ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ
1

¹§âA¢

EST

¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ CAZÉ
aÃnUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

2

²¸ÀÄÛ ±ÁSÉ

DPS

²¸ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3

¯ÉPÀÌ ±ÁSÉ

ACS

¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

4
5
6
7
8

¯ÉPÀÌ

AS

vÀ¥Á¸ÀuÉ
PÁ£ÀÆ£ÀÄ

¯ÉPÀÌ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ

LS

PÉÆÃ±À
¯ÉÃR£À

STN

¸ÁªÀiÁVæ
£ÀUÀzÀÄ

¯ÉÃR£À ¸ÁªÀiÁVæ, zÀÆgÀªÁtÂ,
¹éÃPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ gÀªÁ£É

Cash

±ÁSÉ
ªÁºÀ£À ±ÁSÉ

Vehicle

£ÀUÀzÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ
PÀbÉÃj ªÁºÀ£À ¯ÁUï §ÄPï
¤ªÀðºÀuÉ

4 (©) (VII) ¥Á°¹UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÁUÀ CxÀªÁ
C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è EgÀÄªÀ
K¥ÁðqÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀ¨ÁVvÀé.
E¯ÁSÉAiÀÄ
vÉÆÃlUÁjPÉ

¤ÃwUÀ¼À£À£ÀÄß
¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ

¤zÉðÃ²¸ÀÄªÁUÀ

ºÁUÀÆ

f¯Áè

ªÀÄ£Àå

¥ÀAZÁAiÀÄvï

PÁAiÀÄð¤ªÁºÀPÀ C¢üPÁjgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ CUÀvÀå
¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

4

(©)

(VIII)

E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ

gÀa¸À®àqÀÄªÀ

CxÀªÁ

¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ CxÀªÁ
CzÀQÌAvÀ

ºÉZÁÑVgÀÄªÀ

¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ

gÀa¸À®àqÀÄªÀ

¤UÀªÀÄ PË¤¯ïì ¨ÉÆÃqÀð ¸À«Äw CxÀªÁ EvÀgÉ ¨ÁrUÀ¼À

¥ÀlÄÖ ºÁUÀÆ EAvÀºÀ PÀ«Än ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ
£ÀqÉ¸ÀÄªÀ

¸À¨sÉ

ªÀÄvÀÄÛ

£ÀqÀªÀ½UÀ¼À£ÀÄß

¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ «ÃQë¸À§ºÀÄzÉÃ CxÀªÁ EAvÀºÀ ¸À¨sÉUÀ¼À
¸ÀqÀªÀ°UÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄÄPÀÛ
CªÀPÁ±À«zÉAiÉÄÃ.
F f¯ÉèAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üÃ£À AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¤UÀªÀÄ

ªÀÄAqÀ½,

PË¤ì¯ï

ºÁUÀÆ

¨ÉÆÃqïð

¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ

PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛ®è.

4(¿)(IX):ಹಿರಿಯ

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ರಾ.ವ)

ಬಿೋದರ

ರವರ

ಅಧೋನದಲ್ಲಿ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಟ.
ಕಿ ಸಾಂ

ಹುರ್ಾ

ಹೆಸರು

ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖ್ತಯ

1.

ಮುಖಯ ತ ೋಟಗಾರ

ಶಿೋ ಮಾಣಿಕ ಜಿ.

2.

ತ ೋಟಗಾರ

ಶಿೋ ವಿಠ್ಹಲ್

3.

ತ ೋಟಗಾರ

ಶಿೋ ಬ್ಾಬು ಬ್ಾಳಪ್ಪ

4.

ತ ೋಟಗಾರ

ಶಿೋ ಅಶ ೋಕ

9916468241

5.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿೋ ಮಾರುತ್ರ

8722107058

6.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿೋ ದರ್ುಪ್ಪ

7760618594

7.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿೋ ಓಾಂಕಾರ

9008905305

8.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿೋಮತ್ರ ಸಾವಿತ್ರಿ

9880498720

9.

ದ್ದಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿೋ ಪ್ಿಭುಶಟಿಟ

8050386214

10.

ಪ್ಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿೋ ರವಿಾಂದಿ ಧನ ುರೆ

8310294334

11

ಮುಖಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಶಿೋ ಶೋಖ ಆದ್ದೋಲ್

9448568220

12.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

ಶಿೋ ಶಿೋಮಾಂರ್

8970506669

13.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

ಕು. ಗೌರಿ ಎಸ್. ಬಿ.

9481059616

14.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು.

ಶಿೋಮತ್ರ ಜ್ಯಶಿೋ ಕಲ್ಲಿಹಾಳ

8971950077

(ರಾ.ವ), ಬಿೋದರ.

08482-225470
8970480359
08482-225470

4(¿)(X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಬಿೋದರ ರವರ ಅಧೋನದಲ್ಲಿ
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಡಿಸಾಂಬರ್-2017ನೆೋ ಮಾಹೆಯ ವೋರ್ನ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಟ
ಕಿ

ಸಿಬಬಾಂದ್ದ ಹೆಸರು/ ಜಿಲೆಿಯ

ಸಾಂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13

14

ಪ್ದನಾಮ
ಮಾಣಿಕ ಜಿ.
ಮುಖಯ
ತ ೋಟಗಾರ
ವಿಠ್ಹಲ್
ತ ೋಟಗಾರ
ಬ್ಾಬು ಬ್ಾಳಪ್ಪ
ತ ೋಟಗಾರ
ಅಶ ೋಕ
ತ ೋಟಗಾರ
ಮಾರುತ್ರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು
ದರ್ುಪ್ಪ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು
ಓಾಂಕಾರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು
ಸಾವಿತ್ರಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು
ಪ್ಿಭುಶಟಿಟ
ದ್ದಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕರು
ರವಿಾಂದಿ ಧನ ುರೆ
ಪ್ಿಥಮ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕರು
ಶೋಖ ಆದ್ದೋಲ್
ಮುಖಯ ವಾಹನ
ಚಾಲಕರು
ಶಿೋಮಾಂರ್
ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ
ಜ್ಯಶಿೋ
ಕಲ್ಲಿಹಾಳ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು.
(ರಾ.ವ), ಬಿೋದರ.

ಹೆಸರು

ಸಿಿರ

ರ್ುಟಿಟ

ಮನೆ

ವೋರ್ನ

ಭತಯ

ಬ್ಾಡಿಗೆ

ಪ್ರಿ
ಹಾರ

ಸಮವಸರ

ಭತಯ

ಭತಯ

ಒಟುಟ ಆದಾಯ ವೃತ್ರು

ಜಿ.ಐ. NPS ಎಲ್.

ಜಿ.ಪಿ. HDF

ಮೊರ್ು

ಎಸ್.

ಎಫ್

ತರಿಗೆ

ತರಿಗೆ

Lite ಐ.ಸಿ.

ಒ

ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ

C

ಟುಟ

.

ಕಡರ್

ನಿವಿಳ
ಮೊರ್ು

1) ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ 02 ಹುರ್ಾಗಳು ಖಾಲ್ಲ 2) ತ ೋಟಗಾರರು 39 ಹುರ್ಾಗಳು ಖಾಲ್ಲ
ಬಿೋದರ 19900

1995

1990 100

300

ಬಿೋದರ 18100

8190

1910 100

300

ಬಿೋದರ 18100

8190

1910 100

300

ಬಿೋದರ

9800

4435

980

-

200

60

-

-

-

-

-

260 31035

-

200

60

-

383

-

-

-

643

-

200

60

-

105

-

-

-

365

15615

-

200

60

1424

-

-

-

1500

318
4

2735
7
2813
5
1243
1

300

ಬಿೋದರ 14200

6426

1420 100

-

22146

-

200

120

2013 1528

-

-

1030

494
1

1720
5

ಬಿೋದರ 17200

7783

1720 100

-

26303

-

200

120

-

3219

-

-

220

375
9

2254
4

ಬಿೋದರ 12750

5769

1275 100

-

19894

-

200

120

1852

-

-

-

1500

367
2

1622
2

ಬಿೋದರ 12750

5769

1275 100

-

19894

-

200

120

1852 1232

-

-

2000

540
4

1449
0

ಬಿೋದರ 15600

7059

1560 100

-

24319

-

200

120

-

500
1150ಲೆ

635
1

1796
8

510
866
3110¯ÉÆ
4
Ã£ï

2326
2

100

31295
2860
0
2860
0

-

2381 2000

ೋ

ನ್

ಬಿೋದರ 20500

9276

2050 100

-

31926

-

200

120

-

4724

ಬಿೋದರ 19500

8824

1950 100

300

30889

-

200

120

-

510 10000

-

42549

-

200

180

ಬಿೋದರ 27400 12399 2740

ಬಿೋದರ

-

3980 5256

-

-

-

-

10830

2005
9

-

-

13416

2912
3

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು. (ಜಿಲಾಿ ಪ್ಾಂಚಾಯರ್) ಭಾಲ್ಲೆ ಕಚೋರಿಯಿಾಂದ ವಗಾೇವಣೆಯಾದ ಪ್ಿಯುಕು
ಅಾಂತ್ರಮ ವೋರ್ನ ಪ್ಟಿಟ ಬರರ್ ಇರುವುದರಿಾಂದ ವೋರ್ನ ಸಳೆದ್ದರುವುದ್ದಲಿ. ಆದಾರಿಾಂದ ಸದರಿ ಅಧಕಾರಿಯವರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು. (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಬಿೋದರ ಕಚೋರಿ ಕರ್ೇವಯಕೆೆ ಹಾಜ್ರಾಗುತಾುರೆ.

4(ಬಿ) (XI): ಆಯವಯಯ ವಿರ್ರಣೆ
ಕಿ

ಕಚೋರಿಯ ಹೆಸರು

ಲೆಕೆ ಶೋಷ್ಟ್ೇಕೆ

ಮೊರ್ು ಲಕ್ಷ ರ .ಗಳಲ್ಲಿ

2401- ಯೋಜ್ನೆೋರ್ರ

2,50,000/-

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

2406- ಯೋಜ್ನೆ (S-22)

1,00,000/-

(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಬಿೋದರ.

2401-ಯೋಜ್ನೆ (S-11)

28,71,000/-

2401-ಯೋಜ್ನೆ ಹಾಟಿೇಕ್ಲಿನಿಕ್ (S-12)

8,20,000/-

ಸಾಂ

1

KSHDA

11,44,800/-

4(ಬಿ) (XII): ಸಹಾಯಕಧನರ್ ಾಂದ್ದಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಅಾಂರ್ಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗ ಮಾಂಜ್ ರಾದ
ಹಣ : 2017-18ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ
ಕಿ ಸಾಂ

ಯೋಜ್ನೆಯ ವಿವರ

ಮೊರ್ು

-------------------------- ಇಲಿ ----------------------

4(ಬಿ) (XIII): ಇಲಾಖ್ತಯಿಾಂದ ಅಥ ೋರೆೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಾಂಜ್ ರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮರ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ
ಸವಲರ್ುುಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವ ರೆಸಿಪಿಯಾಂಟಸಗಳ ವಿವರಗಳು. ಸಹಾಯಕಧನರ್ ಾಂದ್ದಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಅಾಂರ್ಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗ ಮಾಂಜ್ ರಾದ ಹಣ : 2017-18ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ

--------------------------------- ಅನಿಯಿಸುವುದ್ದಲಿ ---------------------------------

4(ಬಿ) (XIV): ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿವರ, ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರ
ಇಟುಟಕೆ ಾಂಡಿರುವಿಕೆ.
ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತ್ರಯ ಎಲೆೋಕ್ಲರೋನಿಕ್ ಮಾಹಿತ್ರಗಳಉ ಲಭಯವಿರುವುದ್ದಲಿ.

4(ಬಿ) (XV): ಮಾಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆಯುವ ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗಿಾಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ದುವ
ಕೆ ಠ್ಡಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಾಂಡು, ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾೆಗಿ ತರೆದ್ದದಾಾರೆ.
-------------------------------------------- ಇರುವುದ್ದಲಿ -----------------------------------------

4(ಬಿ) (XVI):ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ದನಾಮ ಮರ್ುು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳು.
ಶಿೋಮತ್ರ ಜ್ಯಶಿೋ ಕಲ್ಲಿಹಾಳ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಬಿೋದರ.
ದ ರವಾಣಿ ಸಾಂಖ್ತಯ 08482-225470

4(ಬಿ) (XVII): ನಿಗದ್ದ ಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು:
ಯಾವುದ ಇಲಿ

