ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಮೈಸ ರು ಕಛೋರಿ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1) A ಮತ್ುು 4(1) B

4 (ಬಿ) (1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳು ಮತ್ುು ಜ್ವಾಬ್ಾಾರಿಗಳು .
 ಕಚೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಕಚೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ಾಣ.
 ಅದೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ ಸಿಬಬಂದ ವಗೇದವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗೇದಶೇನ ಸ ಚನೆಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲು ಪೂಣೇ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ.
 ಕಚೋರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖ್ಚುೇ ವೆಚಚಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ, ಕಚೋರಿಯ ಬಿಲುುಗಳನುು
ಮೋಲು ಸಹಿಗೆ ಸಲ್ವುಸುವುದು.
 ಕಛೋರಿ ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ವುರುವ ಬರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದಾಯನವನ/ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಬಗೆೆ ಪರಿಶೋಲನೆ.
 ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪಾದಶೇನಗಳನುು ಏಪೇಡಿಸುವುದು.
 ಇಲಾಖಾ ಮಾಗೇಸ ಚಿಯತ ಕಾಯೇಕಾಮಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವುದು.
 ಪಾತ್ಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರವನುು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು, ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಮಟಟದ, ಜಿಲಾು ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ವು
ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲುಯಲ್ವು ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗುವುದು, ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
 ಕಚೋರಿ ಅದೋನದಲ್ವು ಬರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಲ್ವು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳನುು ಉತ್ಾಪದಸಿ ಆದಾಯವನುು KSHDA ಖಾತಗೆ ಜ್ಮ
ಮಾಡುವುದು.

4 (ಬಿ) (11) ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯಗಳು
ಸೋವಕರು

ಕಚೋರಿಯನುು ಶುಚಿಗೆ ಳಿಸುವುದು , ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹ ೋಗುವುದು ಪತ್ಾಗಳ
ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬರುವುದು ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳನುು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ುರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ಾಗಳನುು
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವುದು.

ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ವಸಿ ಕಡತ್ವನುು ರಚಿಸಿ, ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ವುನ
ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುಂದನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ,ಮಂಡಿಸುವುದು. ಕಡತ್ಗಳ ರಚನೆ ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ
ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪ್ಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಿೋಕೃತ್ ಪತ್ಾಗಳ ನಮ ದಕರಣ, ಕಡತ್, ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗೆ
ಹಂಚುವುದು, ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನೆ ಪಾತಿಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ.

ದಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ವಸಿ ಕಡತ್ವನುು ರಚಿಸಿ, ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ವುನ
ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುಂದನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ,ಮಂಡಿಸುವುದು. ಕಡತ್ಗಳ ರಚನೆ ವಿಷ್ಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ
ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪ್ಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಿೋಕೃತ್ ಪತ್ಾಗಳ ನಮ ದಕರಣ, ಕಡತ್, ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗೆ
ಹಂಚುವುದು, ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನೆ ಪಾತಿಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗ ಇವುಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ತ್ಾಂತಿಾಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ /ನಸೇರಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ತ ೋಟಗಾರರು ನಿವೇಹಿಸುವ ರ್ೈನಂದನ
ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವ ವಹಿಯನುು ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಗ್ ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ವಿವಿಧ ದಾಸಾುನು ಪುಸುಕ
ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ವುಸುವುದು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ /ನಸೇರಿಗಳ ಫಸಲುಗಳ ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್
ನಿವೇಹಣೆ, ಕಚೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ .

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲಾು ವಾಯಪ್ತುಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ ಎಲಾು ಬೆಳೆಗಳ ಫಸಲ್ವನ ವಾರ್ಷೇಕ ಹಾಗ
( ತ್ಾಂತಿಾಕ ಸಹಾಯಕರು)

ಅಧೇವಾರ್ಷೇಕ ಅವಧಿಯ

ಟಂಡರ್/ಹರಾಜ್ು ಮಾಡುವುದು, ವಾರ್ಷೇಕ ಕ್ರಾಯಾ ಯೋಜ್ನೆ ಸಿದಧಪಡಿಸುವುದು, ಎಲಾು ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಎಲಾು
ಬಿಲುುಗಳನುು ತ್ಾಂತಿಾಕವಾಗಿ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ ಮಾಹವಾರು ಪಾಗತಿ/ಇತ್ರೆ ವರದಗಳನುು ಸಲ್ವುಸುವುದು.

ಗಣಕಯಂತ್ಾ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, HRMS ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು
ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚುಚಗಾರರು

ಹಾಗ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಮೈಸ ರು ರವರ ಸ ಚಿಸುವ ಇತ್ರೆ

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಕಚೋರಿಯ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲಾು ಕಡತ್/ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ಹಾಗ
ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ನಿವೇಹಣೆ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ, ವಾರ್ಷೇಕ ಕ್ರಾಯಾ ಯೋಜ್ನೆ ಸಿದಧಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಂಡಿರುವ ಕ್ರಾಯಾ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ತ್ಕೆಂತ ಕಾಯೇಕಾಮಗಳನುು ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಲ್ವು
ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಸ ಚಿಸಿರುವ ಇತ್ರೆ

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮತ್ುು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿರುವ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗುವುದು.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರವರು ತ್ಾಂತಿಾಕ ಹಾಗ

ಆಡಳಿತ್ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ವು ಕತ್ೇವಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಕಚೋರಿ ಅಧಿೋನ ಬರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆಯ ಮೋಲುಸುಥವಾರಿ ಮಾಡುವುದು,
ಕಚೋರಿ ಎಲಾು ಕಡತ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ವಸಿ ಮುಂದನ ಕಾಮಕಾೆಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಜಿಲಾು
ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸ ರು ರವರಿಗೆ ಸಲ್ವುಸುವುದು. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿರುವ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹಾಜ್ರಾಗುವುದು ಹಾಗ ಇತ್ಾಯದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4(ಬಿ) (111) ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ ಇಂತ್ಹ ಪಾಸಾುವನೆಗಳಲ್ವು ಪ್ಾಲ್ವಸಬೆೋಕಾದ ಕಾಮ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಅಕೌಂಟಬಿಲ್ವಟಿ ಸೋರಿದಂತ
ಸೋವಕರು

ಕಚೋರಿಯನುು ಶುಚಿಗೆ ಳಿಸುವುದು , ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹ ೋಗುವುದು ಪತ್ಾಗಳ ವಿತ್ರಣೆ,
ಅಂಚ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬರುವುದು ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳನುು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ುರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ಾಗಳನುು
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವುದು.

ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಪಾಥಮ

ತ್ಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸುವ ಪತ್ಾದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ

ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಕಡತ್ಗಳನುು ವಿಳಂಬವಿಲುರ್, ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಕಚೋರಿಯ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲಾು ಕಡತ್/ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ಹಾಗ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ನಿವೇಹಣೆ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪಾಸಾುವನೆಗಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ಕಾಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಟ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು.

ಅನುಮೋದಸಿ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದಲ್ವು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಪ್ಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.

4(ಬಿ) (IV) ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ುು ಕಟುಟಪ್ಾಡುಗಳು
ಸೋವಕರು

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾುಕಾಯೇಗಳನುು ಆ ದನವೆೋ ಮಾಡುವುದು.

ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು/

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ವಸಿ, ಕಡತ್ಗಳನುು ರಚಿಸಿ, ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ವುನ

ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುಂದನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಕಚೋರಿಯ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲಾು ಕಡತ್/ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ಹಾಗ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ನಿವೇಹಣೆ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಪಾಸಾುವನೆಗಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ಕಾಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಟ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು.

ಅನುಮೋದಸಿ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದಲ್ವು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಪ್ಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಪಾಸಾುವನೆಗಳ ಮೋಲ್ಲತಗೆರ್ ಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ಕಾಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಟ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಅನುಮೋದಸಿ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾದಲ್ವು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಪ್ಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.

4(ಬಿ) (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯೋಗುವ ನಿಯಂತ್ಾಣದಲ್ವುಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು
ಸ ಚನೆಗಳು, ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು, ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು.

1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕಾ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕಾ ಸೋವಾ ನಿಯಮ ( ವಗಿೋೇಕರಣ, ನಿಯಂತ್ಾಣ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ.
4. ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ.
5. ವೃಂದ ಮತ್ುು ನೆೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು.
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ.
7. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಹಿತ.
8. ಸಾದಲಾಿರು ವೆಚಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ.
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ.
10. ಇಲಾಖೆ ಮತ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡಿಲ್ವಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸೇ.
11. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು ( ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) ಇತ್ಾಯದ.

4(ಬಿ) (VI) ಕಡತ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ
ಕಾ.ಸಂ•

ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ

ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲುೋಖ್

1

ಸಿಬಬಂದ

EST

ಕಚೋರಿ ಸಿಬಬಂದ ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಸುು ನಡತ ಇತ್ರೆ ವಿಷ್ಯಗಳು

2

ಶಸುು ಶಾಖೆ

DPS

ಶಸುು ಪಾಕರಣಗಳು

3

ಲ್ಲಕೆಶಾಖೆ

ACS

ಲ್ಲಕೆ ಪತ್ಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

4

ಲ್ಲಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ

AS

ಲ್ಲಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

5

ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ

LS

ನಾಯಯಾಲಯ ಪಾಕರಣಗಳು

6

ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಾ

STN

ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಾ, ದ ರವಾಣಿ, ಸಿಿೋಕೃತಿ ಮತ್ುು ರವಾನೆ

7

ನಗದು ಶಾಖೆ

Cash

ನಗದು ನಿವೇಹಣೆ

4 (ಬಿ) (VII) ಪ್ಾಲ್ವಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ವುರುವ ಏಪೇಡುಗಳ ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ

ಇಲಾಖೆಯ ನಿೋತಿಗಳನುು ನಿರ್ೋೇಶಸುವಾಗ ಮಾನಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರವರ ಮಾಗೇದಶೇನದಂತ ಹಾಗ ಜಿಲಾು ಮಟಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮಾಗೇದಶೇನದಂತ ಅಗತ್ಯ ನಿಧಾೇರಗಳನುು ತಗೆದುಕೆ ಳುಲಾಗುವುದು.
4(ಬಿ) (VIII) ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ರೆಂತ್ ಹಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ
ರಚಿಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ ಕೌನಿುಲ್ ಬೆ ೋರ್ಡೇ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬ್ಾಡಿಗಳ ಪಟುಟ ಹಾಗ ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು ಸಮಿತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತ್ುು
ನಡವಳಿಗಳನುು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವಕಾಶ.
1. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಜಿಲಾು ಮಟಟದ ತ್ಾಂತಿಾಕ ಸಭೆ.
ಈ ಎಲಾು ಸಮಿತಿಗಳು ಜಿಲಾು ಮಟಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತಯಲ್ವು ನಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವಿಷ್ಯಗಳನಿಯ ನಡವಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ
ಅವಕಾಶವಿರುತ್ುರ್. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಲು.

4 (ಬಿ) (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಮೈಸ ರು ರವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ವು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ದ ರವಾಣಿ ಪಟಿಟ
ಕಾ.ಸಂ

ಹುರ್ಾ

ಹಸರು

ದ ರವಾಣಿ

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಜಿ.ಡಿ ದನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್

2438572

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ವೆೈ.ಎನ್.ಮಮತ್

2438572

3

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಬಿ.ಕೆ.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್

2438572

4

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹಚ್.ಸಿ ಸುದಶೇನ್

2438572

5

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕುಮಾರ್ ಗೌತ್ಮ್

2438572

6

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಖಾಲ್ವ ಹುರ್ಾ

2438572

7

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಖಾಲ್ವ ಹುರ್ಾ

2438572

8

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಖಾಲ್ವ ಹುರ್ಾ

2438572

9

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

10

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಎರ್ಸ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

2438572

11

ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಎಂ.ವಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

2438572

12

ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

13

ದಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಹಚ್.ಎಂ ಶವಕುಮಾರ್

2438572

14

ದಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ವೆಂಕೆ ೋಬರಾವ್

2438572

15

ಬೆರಳಚುಚಗಾರರು

ನಾಗಕನಿುಕಾ

2438572

16

ಪರಿಚಾರಕರು

ತ್ಾಯಮಮ

2438572

17

ತ ೋಟಗಾರರು

ಹಚ್.ಎಲ್ ರಾಮು

2438572

18

ಸೋವಕರು

ಹಚ್.ಪುರುಷ ತ್ುಮ

2438572

19

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ು

2438572

20

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಬಿ.ರ್ೋವರಾಜ್ು

2438572

21

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ನಾಗೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್

2438572

22

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಸುಮತಿ

2438572

2438572

2438572

23

ತ ೋಟಗಾರರು

ತಿಮಮೋಗೌಡ

2438572

24

ತ ೋಟಗಾತಿೇ

ಲಕ್ಷಮಮ

2438572

25

ತ ೋಟಗಾರ

ಗೆ ೋವಿಂದ

2438572

26

ತ ೋಟಗಾರರು

ಮಹರ್ೋವ

2438572

27

ತ ೋಟಗಾರರು

ಪುಟಟಸಾಿಮಿ

2438572

28

ತ ೋಟಗಾರರು

ಎಲ್.ಶಾೋನಿವಾಸ

2438572

29

ತ ೋಟಗಾರರು

ಅಂಕಯಯ

2438572

30

ತ ೋಟಗಾರರು

ಖಾಲ್ವ ಹುರ್ಾ

2438572

31

ತ ೋಟಗಾತಿೇ

ಶವಮಲುಮಮ

2438572

32

ವಾಹನ ಚಾಲಕ

ಖಾಲ್ವ ಹುರ್ಾ

2438572

4 (ಬಿ) (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಮೈಸ ರು ರವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ವು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ
ವೆೋತ್ನದ ವಿವರ (ಡಿಸಂಬರ್-2017)
ಕಾ.ಸಂ

ಹುರ್ಾ

ಹಸರು

ವೆೋತ್ನ

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಜಿ.ಡಿ ದನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್

28800-00

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಬಿ.ಕೆ.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್

26700-00

3

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಎರ್ಸ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

25300-00

4

ಪಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಎಂ.ವಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

16000-00

5

ದಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಹಚ್.ಎಂ ಶವಕುಮಾರ್

12000-00

6

ದಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ವೆಂಕೆ ೋಬರಾವ್

15250-00

7

ಬೆರಳಚುಚಗಾರರು

ನಾಗಕನಿುಕಾ

23400-00

8

ತ ೋಟಗಾರರು

ಹಚ್.ಎಲ್ ರಾಮು

16800-00

9

ಸೋವಕರು

ಹಚ್.ಪುರುಷ ತ್ುಮ

11400-00

10

ಪರಿಚಾರಕರು

ತ್ಾಯಮಮ

17650-00

4 (¿) (XI) ಅಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2017-18 ನೆೋ ಸಾಲು ಯೋಜ್ನೆ (ವಾರ್ಷೇಕ ಗುರಿ)
…ÄÑ”Ù ÌÙÊÐ¤ÐÔ

ÄÙ‘ÐÜ ÇÓÉþ‘Ù
ಕೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ ಮತ್ುು ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಾ ಮತ್ುು ನಿವೇಹಣೆ ಯೋಜ್ನೆ (S-11)
ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:2401-00-119-4-05
ಇಲಾಖಾ ಪಾಯೋಗಶಾಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಾ ಯೋಜ್ನೆ
ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:2401-00-119-5-01
ಸಮಗಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಾ ಯೋಜ್ನೆ (ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆ)
ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:2401-00-111-0-08 (S-08)
ಸಮಗಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಾ ಯೋಜ್ನೆ (ತ್ಾರಸಿ ಮತ್ುು ಕೆೈತ ೋಟ)
ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:2401-00-111-0-08

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

RKVY(Strengthening of Department Laboratories at Bio Centre)
ಲ್ಲಕೆಶೋರ್ಷೇಕೆ:2401-00-800-1-57 (ಯೋಜ್ನೆ) (S-17)
RKVY (ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದಾದ ಉನುತಿೋಕರಣ ಕಾಯೇಕಾಮ)
(ರಂಗಸಮುದಾ) ಲ್ಲಕೆಶೋರ್ಷೇಕೆ:2401-00-800-1-57 (ಯೋಜ್ನೆ) (S-17)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ರೋಟ ಮತ್ುು ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗಾ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಯೋಜ್ನೆ
ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ : 2401-00-119-5-02
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆ (ಯೋಜ್ನೆೋತ್ರ)
ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:2401-00-001-2-01
KSHDA ಅವತ್ೇ ನಿಧಿಯಡಿ ಯೋಜ್ನೆೋತ್ರ
ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:2401-00-800-2-43

ÀÙÖ³Ðê ¤ÐÖ Ã‘Ðù–ÐÎÐÅö
56.0001

26.0000

17.42

18.05

310.00

16.66

8.00

2.00

171.00

4 (ಬಿ)(XII) ಸಹಾಯ ಧನರ್ ಂದಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ುು ಮಂಜ್ ರಾದ ವಿವರ (2017-18).

ಕಾ.ಸಂ

ಯೋಜ್ನೆ ವಿವರ

1.

ಯಾವುದು ಇರುವುದಲು

ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:

ಮತ್ು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಂದ 2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ವನಲ್ವು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳುುತಿುರುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳು
ರಾಜ್ಯವಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು
 ಕೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ ಮತ್ುು ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಯೋಜ್ನೆಗಳು
 ಇಲಾಖಾ ಪಾಯೋಗಶಾಲ್ಲಗಳ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳು.
 ಸಮಗಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳು (ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸುರಣೆ).
 ಸಮಗಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಯೋಜ್ನೆಗಳು (ತ್ಾರಸಿ ಮತ್ುು ಕೆೈತ ೋಟ).
 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದಾಗಳ ಉನುತಿೋಕರಣ ಕಾಯೇಕಾಮಗಳ ಯೋಜ್ನೆಗಳು (RKVY)
 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು.
 KSHDA ಆವತಿೇ ನಿಧಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳು.
 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ರೋಟ ಮತ್ುು ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗಾ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳು.

4 (ಬಿ) (x111) ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅಥರೆೈಸಷ್ನ್ ಮಂಜ್ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮತ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ವು
ಸವಲತ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಪ್ತಯಂಟ್ಸು ವಿವರಗಳು
ಈ ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋನ ಯಾವುರ್ೋ ಫಲನುಭವಿಗಳು ಬರುವುದಲು.
4 (ಬಿ) (x1v) ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ವು ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರೆಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ
2016-17 ನೆೋ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಲ್ಲಕೆ ಶರ್ಷೇಕೆ ಖ್ಚುೇ ವೆಚಚ ಮತ್ುು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳ / ನಸೇರಿಗಳ ಆದಾಯದ
ವಿವರ ರ್ ರೆಯುವುದು
4 (ಬಿ)(XV) ಮಾಹಿತಿ ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು. ಗಾಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು
ಒಳಗೆ ಂಡು ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ತರೆದದಾಾರೆ.
ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಗಾಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಒದುವ ಕೆ ಠಡಿ ವಯವಸಥ ಇರುವುದಲು.

4 (ಬಿ) (XV1) ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿವರ
ಶಾೋ.ಜಿ.ಡಿ. ದನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್,
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಮೈಸ ರು.
ದ ರವಾಣಿ: 0821- 2438572

(ಬಿ) (XVII) ನಿಗದಪಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರೆ ವಿಷ್ಯಗಳು
ಯಾವುದ ಇರುವುದಲು

