ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ
ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕೆೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ 2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ೆರಿಸಿದ
4(1) B

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ
ಕಛೋರಿ ಅರ್ೇನೈಶನ್ ಚಾಟೇ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾರ್
ಸತ ೋಅ

ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾರ್
ದಿಿದಸ

ತ ೋಸ
ತ ೋಟಗಾರ

4 (ಬಿ) (1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಕತ್ೇವಯರ್ಳು ಮತ್ುು ಜ್ವಾಬ್ಾಾರಿರ್ಳು .
 ಇಲಾಖೆ ಜಿಲಾಾಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಸಂಭಂದಪಟಟಂತ ಆಡಳಿತ್ ಹಾರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಚಡುವಟಿಕೆರ್ಳ ನಿಯಂತ್ಾಣ.

 ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಹಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ೇದವರಿಗೆ ಅರ್ತ್ಯತಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ೇದಶೇನ ಸ ಚನರ್ಳನುು ನಿೋಡುವುದು ಹಾರ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲು ಪೂಣೇ ಮೋಲಿಿಚಾರನ.
 ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಆಗಾರ್ ಒದಗಿಸಲಾರ್ುವ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಚುೇ ವಚಚರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ, ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿರ್ಳ
ಬಿಲುಾರ್ಳ ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು.
 ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಬ್ರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ ಹಾರ್ ಸಸಾಯಗಾರರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾರ್ ಪರಿಶೋಲನ.
 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಾದಶೇನರ್ಳನುು ಎಪೇಡಿಸುವುದು.
 ಪಾತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರವನುು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಮಟಟದ, ಜಿಲಾಾ ಮಟಟದ ಸಭೆರ್ಳಲಿಾ ಭಾರ್ವಹಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ
ಮಾಸಿಕ ಸಭೆರ್ಳನುು ನಡೆಸುವುದು ಹಾರ್ು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸರ್ಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4 (ಬಿ) (11) ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರುರ್ಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯರ್ಳು.

 ಹಾವೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಹಾವೋರಿ ತಾಲ ಾಕಿನ ಯತಿುನಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ, ಸವಣ ರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ,
ಹಾವೋರಿ ಕಛೋರಿ ನಸೇರಿ, ಬ್ಾಯಡಗಿ ಕಛೋರಿ ನಸೇರಿ ಇವುರ್ಳ ಮೋಲ್ ಉಸುುವಾರಿ ನ ೋಡಿಕೆ ಳುಿವುದು. ಹಾರ್ು
ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು/ನೌಕರರು ಸಲಿಾಸುವು ಬಿಲುಾರ್ಳಿಗೆ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ುು ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು.
ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ರಾಜ್ಯ
ವಲಯ),
ಹಾವೋರಿ

 ಇಲಾಖೆ ಜಿಲಾಾಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಸಂಭಂದಪಟಟಂತ ಆಡಳಿತ್ ಹಾರ್ ಇಲಾಖೆಯ
ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಳ ನಿಯಂತ್ಾಣ.
 ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಹಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ೇದವರಿಗೆ ಅರ್ತ್ಯತಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ೇದಶೇನ ಸ ಚನರ್ಳನುು
ನಿೋಡುವುದು ಹಾರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲು ಸಂಪೂಣೇ ಮೋಲಿಿಚಾರನ.
 ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಆಗಾರ್ ಒದಗಿಸಲಾರ್ುವ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಚುೇ ವಚಚರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ,
ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿರ್ಳ ಬಿಲುಾರ್ಳ ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು.
 ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಬ್ರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ ಹಾರ್ ಸಸಾಯಗಾರರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾರ್ ಪರಿಶೋಲನ.
 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಾದಶೇನರ್ಳನುು ಎಪೇಡಿಸುವುದು.
 ಪಾತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರವನುು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಮಟಟದ, ಜಿಲಾಾ ಮಟಟದ ಸಭೆರ್ಳಲಿಾ
ಭಾರ್ವಹಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆರ್ಳನುು ನಡೆಸುವುದು ಹಾರ್ು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ
ಕೆಲಸರ್ಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾರ್ದ ಕಡತ್ರ್ಳನುು ನಿವೇಹಣೆ, ಪಾರ್ತಿ ವರದಿರ್ಳ ಕೆ ಾೋಢೋಕರಣ, ಎಲಾಾ ಯೋಜ್ನರ್ಳಿಗೆ
ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸರ್ಳನುು ನಿವೇಹಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾರ್ಳಲಿಾನ
ಫಸಲುರ್ಳ ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಇತಾಯದಿ ಹಾರ್ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ
ಕೆಲಸರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ.

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕರು

ಕಡತ್ರ್ಳ ರಚನ, ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ರ್ಳ ಚಲನವಲನ, ಕಡತ್ರ್ಳ ಕಾಪ್ಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಿೋಕೃತ್ ಪತ್ಾರ್ಳ
ನಮ ದಿಕರಣ, ಕಡತ್, ಟಪ್ಾಲುರ್ಳನುು ಶಾಖೆಗೆ ಹಚುಚವುದು. ಕಡತ್ರ್ಳ ರವಾನ ಪಾತಿರ್ಳನುು
ಮಾಡಿಸುವುದು. ಹಾರ್ ಇವುರ್ಳ ಸಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ.

ಸೋವಕರು/ತ ೋಟಗಾರ

ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು. ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುರ್ಳನುು ಶಾಖೆರ್ಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು
ಹ ೋರ್ುವುದು. ಪತ್ಾರ್ಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬ್ರುವುದು. ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ುೋಲ್ಲರ್ಳನುು
ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಛೋರಿರ್ಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವುದು.

4(ಬಿ) (111) ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ತ್ಹ ಪಾಸಾುವನರ್ಳಲಿಾ ಪ್ಾಲಿಸಬೋಕಾದ ಕಾಮ ಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ರ್ಳು ಮತ್ುು
ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಸೋರಿದಂತ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಪಾಸಾುವನರ್ಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೆ ಳಿಬೋಕಾದ ಕಾಮದ ಬ್ಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ),ಹಾವೋರಿ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರರ್ಳಿಗೆ ಒಳಪಟಟ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು
ಅರ್ತ್ಯವಾದಲಿಾ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.
ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾರ್ದ ಕಡತ್ರ್ಳನುು ನಿವೇಹಣೆ, ಪಾರ್ತಿ ವರದಿರ್ಳ ಕೆ ಾೋಢೋಕರಣ, ಎಲಾಾ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಯೋಜ್ನರ್ಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸರ್ಳನುು ನಿವೇಹಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾರ್ಳಲಿಾನ ಫಸಲುರ್ಳ ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಇತಾಯದಿ
ಹಾರ್ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ.

ಸೋವಕರು/ತ ೋಟಗಾರ

ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು. ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುರ್ಳನುು ಶಾಖೆರ್ಳಿಗೆ
ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹ ೋರ್ುವುದು. ಪತ್ಾರ್ಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬ್ರುವುದು.
ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ುೋಲ್ಲರ್ಳನುು ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕಛೋರಿರ್ಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವುದು.

4 (ಬಿ) (IV) ಕೆಲಸ ಕಾಯೇರ್ಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನರ್ಳು ಮತ್ುು ಕಟುಟಪ್ಾಡುರ್ಳು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಪಾಸಾುವನರ್ಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿಬೋಕಾದ ಕಾಮದ ಬ್ಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ

(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ),ಹಾವೋರಿ

ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.
ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾರ್ದ ಕಡತ್ರ್ಳನುು ನಿವೇಹಣೆ, ಪಾರ್ತಿ ವರದಿರ್ಳ ಕೆ ಾೋಢೋಕರಣ, ಎಲಾಾ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಯೋಜ್ನರ್ಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸರ್ಳನುು ನಿವೇಹಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ
ಸಲಿಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾರ್ಳಲಿಾನ ಫಸಲುರ್ಳ ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್
ನಿವೇಹಣೆ, ಇತಾಯದಿ ಹಾರ್ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ.
ಕಡತ್ರ್ಳ ರಚನ, ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ರ್ಳ ಚಲನವಲನ, ಕಡತ್ರ್ಳ

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಕಾಪ್ಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಿೋಕೃತ್ ಪತ್ಾರ್ಳ ನಮ ದಿಕರಣ, ಕಡತ್, ಟಪ್ಾಲುರ್ಳನುು ಶಾಖೆಗೆ
ಹಚುಚವುದು. ಕಡತ್ರ್ಳ ರವಾನ ಪಾತಿರ್ಳನುು ಮಾಡಿಸುವುದು. ಹಾರ್ ಇವುರ್ಳ
ಸಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ.

4 (ಬಿ) (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯರ್ಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ : ನಿಯಂತ್ಾಣದಲಿಾಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮರ್ಳು,
ಸ ಚನರ್ಳು, ಕೆೈಪ್ತಡಿರ್ಳು, ದಾಖ್ಲ್ಲರ್ಳು ಮತ್ುು ನಿಬ್ಂಧನರ್ಳು.

1. ಕನಾೇಟಕ ನಾರ್ರಿೋಕ ಸೋವಾನಿಯಮರ್ಳು
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾರ್ರಿೋಕ ಸೋವನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ, ನಿಯಂತ್ಾಣ, ಮೋಲಿಿನಿಯಮರ್ಳು)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಹಿತ
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ
5. ವೃಂದ ಮತ್ುು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮರ್ಳು
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ
7. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನ ಸಂಹಿತ
8. ಸಾದಿಲಾಿರು ವಚಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾರ್ರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ
10.

ಇಲಾಖೆ ಮತ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲಿಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ¥Àªg
À ïì.

11.

ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನರ್ಳು (ಸುತ ುೋಲ್ಲರ್ಳು) ಇತಾಯದಿ.

4 (ಬಿ) (VI) ಕಡತ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ
ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ

ಕಾ.ಸಂ

ದಾಖ್ಲ್ಲರ್ಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ್

1

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

EST

2

ಶಸುುಶಾಖೆ

DPS

ಕಛೋರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಶಸುು ನಡತ ಇತ್ರೆ
ವಿಷ್ಯರ್ಳು ಶಸುು ಪಾಕರಣರ್ಳು
ಶಸುು ಪಾಕರಣರ್ಳು

3

ಲ್ಲಕೆಶಾಖೆ

ACS

ಲ್ಲಕೆಪತ್ಾರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ

4

ಲ್ಲಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ

AS

ಲ್ಲಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಕಡತ್ರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ

5

ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ

LS

ನಾಯಯಲಯ ಪಾಕರಣರ್ಳು

6

ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಗಿಾ

STN

ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಗಿಾ, ದ ರವಾಣಿ, ಸಿಿೋಕೃತಿ ಮತ್ುು ರವಾನ

7

ನರ್ದು ಶಾಖೆ

CASH

ನರ್ದು ನಿವೇಹಣೆ

8

ವಾಹನ ಶಾಖೆ

VEHICLE

ಕಛೋರಿ ವಾಹನದ ಲಾಗ್ ಬ್ುಕ್ ನಿವೇಹಣೆ

4 (ಬಿ) (VII) ಪ್ಾಲಿಸಿರ್ಳನುು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬ್ಂಧದಲಿಾ ಇರುವ ಏಪ್ಾೇಡುರ್ಳ ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಸದಸಯರುರ್ಳ
ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಬಂರ್ಳ ರು ರವರ ಪ್ಾಲಿಸಿರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಅಂತಿಮ ನಿಧಾೇರ ಸರಕಾರದ ಸ ಚನಯಂತ
ತಗೆದುಕೆ ಳುಿತಾುರೆ. ಅವಶಯಕತ ಅನುರ್ುಣವಾಗಿ ಸಾವೇಜ್ನಿಕರ ಸಂಬ್ಂಧದ ಅಭಿಪ್ಾಾಯರ್ಳನುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಅರ್ತ್ಯ ನಿಧಾೇರ ತಗೆದು
ಕೆ ಳಿಲಾರ್ುವುದು.

4(ಬಿ) (VIII) ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹರ್ಳನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹಚಾಚಗಿರುವ
ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ನಿರ್ಮ ಕೌನಿುಲ್ ಬ ೋಡೇ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬ್ಾಡಿರ್ಳ ಪಟುಟ ಹಾರ್ ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು
ಸಮಿತಿರ್ಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನಡವಳಿರ್ಳನುು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಸಬ್ಹುರ್ೋ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆ ನಡವಳಿರ್ಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು
ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವಕಾಶ.

4 (ಬಿ) (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುರು
ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ.
ಹುರ್ಾ

ಕಾ.ಸಂ

ಹಸರು

ದ ರವಾಣಿ

1

ಸೋವಕರು/ಡಿ ರ್ುಾಪ್

ನಂರ್ಪಪ ಬ್ರಡಿ

08375-233365

2

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಬಿ ಡಿ ಮ ಡಿ

08375-233365

3

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶಾೋ ಶಾೋನಿವಾಸ ಬ್ ದಿೋಪ್ಾವಳಿ

08375-233365

4

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಾೋ ಚಂದಾಕುಮಾರ ಎನ್ ಎಲ್

08375-233365

5

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ (ರಾವ) ಹಾವೋರಿ

ಶಾೋ ಅಶ ೋಕ ಕುರುಬ್ರ

08375-233365

ಸವಣ ರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ
ಸ ೋಮನಗೌಡ ತ್ಂಗೌಡಾ

6

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

7

ತ ೋಟಗಾರ (ಸ ಪರ್ ನ ಯಮರರಿ)

ಎಮ್ ಡಿ ರ್ಡೆಪಪನವರ

08375-233365

8

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಹಚ್ ಆರ್ ಶರಸಂಗಿ

08375-233365

9

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಎಸ್ ಕೆ ತಿರಕಣಣನವರ

08375-233365

ಯತಿುನಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ
ನಾರ್ರಾಜ್ ಕಮಾಮರ

08375-233365

10

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

11

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಎಮ್ ಎಮ್ ಬ್ಾಡದ

08375-233365

12

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಶವಪಪ ಲಮಾಣಿ

08375-233365

13

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಶಂಕಾಪಪ ಲಮಾಣಿ

08375-233365

14

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಗೆ ೋನಾಳ

08375-233365

08375-233365

ಬ್ಾಯಡಗಿ ಕಛೋರಿ ನಸೇರಿ/ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ
15

ತ ೋಟಗಾರ

ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ

-

4 (ಬಿ) (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುರು
ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವೋತ್ನದ ವಿವರ.
ಹುರ್ಾ

ಕಾ.ಸಂ

ಹಸರು

ವೋತ್ನ

1

ಸೋವಕರು/ಡಿ ರ್ುಾಪ್

ನಂರ್ಪಪ ಬ್ರಡಿ

11000-19000

2

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಬಿ ಡಿ ಮ ಡಿ

13578=00

3

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶಾೋ ಶಾೋನಿವಾಸ ಬ್ ದಿೋಪ್ಾವಳಿ

11600-21000

4

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಾೋ ಚಂದಾಕುಮಾರ ಎನ್ ಎಲ್

21600-40050

5

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ (ರಾವ) ಹಾವೋರಿ

ಶಾೋ ಅಶ ೋಕ ಕುರುಬ್ರ

28100-50100

ಸವಣ ರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ
ಸ ೋಮನಗೌಡ ತ್ಂಗೌಡಾ

6

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

7

ತ ೋಟಗಾರ (ಸ ಪರ್ ನ ಯಮರರಿ)

ಎಮ್ ಡಿ ರ್ಡೆಪಪನವರ

11000-19000

8

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಹಚ್ ಆರ್ ಶರಸಂಗಿ

13578=00

9

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಎಸ್ ಕೆ ತಿರಕಣಣನವರ

13578=00

ಯತಿುನಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ
ನಾರ್ರಾಜ್ ಕಮಾಮರ

12500-24000

10

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

11

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಎಮ್ ಎಮ್ ಬ್ಾಡದ

13578=00

12

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಶವಪಪ ಲಮಾಣಿ

13578=00

11

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಶಂಕಾಪಪ ಲಮಾಣಿ

13578=00

12

ದಿನರ್ ಲಿ ನೌಕರ

ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಗೆ ೋನಾಳ

13578=00

12500-24000

ಬ್ಾಯಡಗಿ ಕಛೋರಿ ನಸೇರಿ/ಕ್ಷೋತ್ಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ
13

ತ ೋಟಗಾರ

ಖಾಲಿ ಹುರ್ಾ

-

4 (ಬಿ) (XI) ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2017-18 ನೋ ಸಾಲು
ಇಲಾಖೆಯ ಹಸರು

ಕಾ.ಸಂ

ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ

ಮತ್ು(ರ .ಲಕ್ಷರ್ಳಲಿಾ)

2401-00-800-2-40
1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾವ), ಹಾವೋರಿ 2401-00-119-4-05
2401-00-001-2-01
2401-00-001-2-01

4 (ಬಿ) (XII) ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನರ್ಳ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜ್ನರ್ಳ ಫಲಾನುಭವಿರ್ಳ ವಿವರ ಮತ್ುು ಮಂಜ್ ರಾದ ವಿವರ
(2017-18).
ಕಾ.ಸಂ

ಇಲಾಖೆಯ ಹಸರು

ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ
2401-00-800-2-40

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾವ), ಹಾವೋರಿ 2401-00-119-4-05
2401-00-001-2-01
2401-00-001-2-01

ಮತ್ು(ರ .ಲಕ್ಷರ್ಳಲಿಾ)

4 (ಬಿ) (XVI) ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿವರ.
ಶಾೋ ಅಶ ೋಕ ಕುರಬ್ರ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ), ಹಾವೋರಿ
ದ ರವಾಣಿ 08375-233365
ಮೋಲಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ;
ಶಾೋ ಎಸ್ ಪ್ತ ಭೆ ೋಗಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ್), ಹಾವೋರಿ
ಸಹಿ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ರಾವ), ಹಾವೋರಿ

