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ಪತ್ರಿಕ ಪಿಕಟಣೆ 

ಮಸತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಷ್ಟ್ರೀಯ ಗರಮೀಣ ಉದೆ್ ಯೀಗ ಖತ್ರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮನ ಸಾಂನ್ಮಲ ಷೆೀೆ 
ಒದಗಿಸುತ್ತರಿು ಸೆ್ ರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಾಂಷೆಯೆದ ಮೀ|| ಮೀಘ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸ್, ೆೈೆೀಟ್  ಲಿಮಟೆಡ್, ಾಟ್ ನಾಂ. 659, ಕೀತ್ತಿನಗರ್, 
ರ್ವಜಯುರ-586101ರರಿಾಂದ ಈ ಕೆಳಕಣಿಸಿದ ಹುದೆೆಗಳನುು ಮಸತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೆೀಗ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಶಾನಕಾಗಿ 
ಸೆ್ ರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧರದ ಮೀಲೆ ಭತ್ತಿ ಮಡಲು ಅಹಿ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ವದಯಹಿತೆ/ಇತ್ರೆ ರ್ವಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಟ್ಾ ೂಣಿ 
ದಖಲತ್ತಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ Online ಮ್ಲಕ ಜಿಲಾ NIC Website: https://kodagu.nic.in/ ನಲಿಾ ಲಭಯರ್ವರು ನಿಗಧಿತ್ 
ನಮ್ನೆಯಲಿಾ ರ್ವರಗಳನುು ಭತ್ತಿ ಮಡಿ Online ಮುಖಾಂತ್ರ ಮತ್ರ ಅಜಿಿ ಸಲಿಾಸಬಹುದಗಿರುತ್ಿದೆ. 
ಕಿ.

ಸಂ. 
ಹುದ್ೆೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುು 

ಹುದ್ೆಗೆಳ ಸಂಖ್ೆೆ 
ವಿಧ್ೆಹಹತೆ ವಯೋಮಿತ್ರ ಅನುಭವ ಮಸಿಕ 

ಸಂಭವನೆ 

1 
ತಂತ್ರಿಕ ಸಹಯಕರು 
(TAA)  (ಕೃಷಿ) - 02 

ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ 
Agriculture) 

21-40 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕಯಹಕ್ೆೋತ್ಿದಲ್ಲಿ 
ಕನಿಷ್ಟ 2 ವಷ್ಹಗಳ 

ಅನುಭವ  

ರೂ.24,000/- 
+ 

ರೂ.2000/-(TA) 

2 

ತಂತ್ರಿಕ 
ಸಹಯಕರು(TAH)   

(ತೊೋಟಗರಿಕೆ) - 02 

ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ 
Horticulture) 

21-40 
ರೂ..24,000/- 

+ 

ರೂ.2000/-(TA) 

3 
ತಲ್ೂಿಕು ಐ.ಇ.ಸಿ. 
ಸಂಯೋಜಕರು (TIEC) - 01 

(Post Graduation in Mass 

Communication or any 

Graduation with Diplomain 

Mass Communication or related 

subjects & Computer 

Knowledge)  

21-40 
ರೂ.24,000/- 

+ 

ರೂ.2000/-(TA) 

ಅಜಿಿ ಸಲಿಾಸು ರ್ವಧನ: 

1. ಅಜಿಿ ಸಲಿಾಸಲು ರರಾಂಭ ದಿನಾಂಕ: 07-01-2023                    
2. ಕೆ್ನೆಯ ದಿನಾಂಕ :  23-01-2023 

ಸೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿತ್ತಗೆ ಸಾಂಕಿಸಬೆೀಕದ ದ್ರಣಿ ಸಾಂಖೆಯಗಳು: Mega Agency: 9980001309  

 DIEC: 6363994172 

ಆಯ್ಕೆ ವಿಧ್ನ: 

1. ಆಯ್ಕಾಯದ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳನುು ಸೆ್ ರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧರದ ಮೀಲೆ ನೆೀಮಕ ಮಡಿಕೆ್ಳಳಲಗುುದು. 
2. ನಿಗಧಿಡಿಸಿದ ಹುದೆೆಗೆ ಅನುಗುಣಗಿ ರ್ವದಯಹಿತೆ ಸೆ್ ಾಂದಿರಬೆೀಕು. 

3. ದಖಲತ್ತ ರಿಶೀಲನೆ ನಾಂತ್ರ ಅಹಿ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳನುು ಮರಿಟ್ ಆಧರದ ಮೀಲೆ ಆಯ್ಕಾ ಮಡಲು ನಿಗಧಿಡಿಸಿದ 
ರ್ವದಯಹಿತೆ ಮತ್ು ಿ ಅನುಭನುು ರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಾಂಡ ಮನದಾಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಷರಗಿ ಮರಿಟ್ ಟ್ಟಾ 
ತ್ಯರಿಸಲಗುುದು. 
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 ತಂತ್ರಿಕ ಸಹಯಕ (ಕೃಷಿ,ತೊೋಟಗರಿಕೆ) / TIEC  

1. ಕನಿಷಠ ರ್ವದಯಹಿತೆಗೆ 60 ಅಾಂಕಗಳು (ಉದ: ದರ್ವಯಲಿಾ ವೆೀಕಡ 70 ಅಾಂಕಗಳನುು ಡೆದಿದಲೆಿಾ, ಆ ಅಭಯರ್ಥಿಗೆ 
70*60%100=42 ಅಾಂಕಗಳನುು ನಿೀಡುುದು.)  

2. ಷುತ್ಕೆ್ೀತ್ಿರ ದರ್ವ ರ್ವದಯಹಿತೆಗೆ-20 ಅಾಂಕಗಳು (ಉದಹರಣೆಗೆ ಷುತ್ಕೆ್ೀತ್ಿರ ದರ್ವಯಲಿಾ ವೆೀಕಡ 70 
ಅಾಂಕಗಳನುು ಡೆದಿದೆಲಿಾ, ಆ ಅಭಯರ್ಥಿಗೆ 70*20%100=14 ಅಾಂಕಗಳನುು ನಿೀಡುುದು.)  

3. ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕಯಿಕ್ೆೀತ್ರದಲಿಾ 36 ತ್ತಾಂಗಳ ಅಥ ಅದಕಾಾಂತ್ ಸೆಚ್ಚಿನ ಕಯಿನುಭಕಾಗಿ (Experience) ಗರಿಷಠ 
20 ಅಾಂಕಗಳು (ಅಾಂದರೆ ಒಾಂದು ತ್ತಾಂಗಳ ಕಯಿನುಭಕಾಗಿ 0.56 ಅಾಂಕಗಳು, ಉದಹರಣೆಗೆ 10 ತ್ತಾಂಗಳ 
ಅನುಭ ಸೆ್ ಾಂದಿದೆಲಿಾ 10*0.56= 5.60 ಅಾಂಕಗಳನುು ನಿೀಡುುದು,  36 ತ್ತಾಂಗಳ ಕಯಿನುಭಕೆಾ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 
ೆೀತ್ನ ಡೆದಿರು ಕುರಿತ್ು, ಮ್ಲ ದಖಲತ್ತ ರಿಶೀಲನೆಯ ಸಾಂದಭಿದಲಿಾ ಕಡಾಯಗಿ ಸಜರುಡಿಸಿುದು.)  

4. ಒಟ್ುಾ ಅಾಂಕಗಳು = 100 ಅಭಯರ್ಥಿಗಳು  

ಹುದೆೆಗೆ ನಿಗಧಿಡಿಸಿದ ರ್ವದಯಹಿತೆಗೆ ದರ್ವ / ಷುತ್ಕೆ್ೀತ್ಿರ ದರ್ವ ಮತ್ು ಿಕಯಿನುಭಕೆಾ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 
ಸಲಿಾಸಿರು ದಖಲೆಗಳ ರ್ವರದ ಆಧರದ ಮೀಲೆ ಮರಿಟ್   ಟ್ಟಾ ತ್ಯರಿಸಿ 1:3 ಅನುತ್ದಾಂತೆ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳನುು 
ಮ್ಲ ದಖಲತ್ತ ರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಸಾನಿಸಲಗುುದು.  ಅಭಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕ ಿದಖಲತ್ತಯ ೆೆರ್್ ರತ್ತಗಳನುು 
ತರಾಂಕತ್ ಅಧಿಕರಿಯರಿಾಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೆ್ಾಂಡು ಅಜಿಿಯಾಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸತ್ಕಾದು.ೆ  

5. ಒಾಂದು ೆೀಳ  ೆ ಮರಿಟ್ ಆಧರದ ಮೀರೆಗೆ ಆಯ್ಕಾಯದ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳು ಕತ್ಿಯಕೆಾ ಸಜರಗದಿದೆಲಿಾ, ಅಾಂತ್ಹ 
ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕಾಯನುು ರದುಗೆೆ್ ಳಿಸುುದು ಮತ್ುಿ ಮರಿಟ್   ಆಧರದ ರತ್ತೀಕ್ ಟ್ಟಾಯಲಿಾರು (Waiting list) 
ಅಭಯರ್ಥಿಗಳನುು ಆಯ್ಕಾಗೆ ರಿಗಣಿಸುುದು. 

6. ಅಭಯರ್ಥಿಗಳನುು ಆಯ್ಕಾ ಮಡು ಅಧಿಕರು ಕೆಳಕಾಂಡ ಸಾಂಷೆೆಯ ಆಡಳಿತ್ಕೆಾ ಒಳಟ್ಟಾರುತ್ಿದೆ. 

 

 
 

ಸಹಿ/- 
ವೆವಸ್ಾಪಕರು, 

ಮೋ|| ಮೋಘ ಸವಿಹಸಸ್್ ,ಪ್ೆೈವೆೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್,  
ಪ್ಿಟ್ ನಂ:659, ಕೋತ್ರಹ ನಗರ,    

ವಿಜಯಪುರ- 586101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 3 / 3 

 

 
Cfð DºÁé£À ¥ÀæPÀluÉ  

ಮಸತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಷ್ಟ್ಾ çÃಯ ಗರಮೀಣ ಉದೆ್ ಯೀಗ ಖತ್ರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮನ ಸಾಂನ್ಮಲ ಷೆೀೆ 
ಒದಗಿಸುತಿ್ತರು ಸೆ್ ರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಾಂಷೆೆಯದ ಮೀ|| ಮೀಘ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸ್  ೆರöÊೆೀಟ್ ಲಿಮಟೆಡ್, ಾಟ್ ನಾಂ. 659, 

ಕೀತ್ತಿನಗರ್, ರ್ವಜಯುರ-586101ರರಿಾಂದ ಈ ಕೆಳಕಣಿಸಿದ ಸಾಂಖೆಯಯ ಹುದೆೆಗಳನುು ಕೆ್ಡಗು ಜಿಲಾ ಾಂಚಯಿತ್ತಯ 
ಮಸತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೆೀಗ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಶಾನಕಾಗಿ ಸೆ್ ರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧರದ ಮೀಲೆ ಭತ್ತಿ ಮಡಲು ಅಹಿ 
ಅಭಯರ್ಥಿಗಳಿಾಂದ ಅಜಿಿಗಳನುು ಆಸಾನಿಸಲಗಿದೆ. 

ಕಿ.ಸಂ. ಹುದ್ೆೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ವಿದ್ೆಹಹತೆ ಮಸಿಕ ವೆೋತ್ನ s̈Àwð 
ªÀiÁqÀ°gÀÄªÀ 
ºÀÄzÉÝUÀ¼À 

À̧ASÉå 
1 ತಲ್ೂಿಕು ಐ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು (TIEC) - 01  

(Post Graduation in Mass Communication or any 

Graduation with Diplomain Mass Communication or 

related subjects & Computer Knowledge) (ಕನಿಷಾ 2 
ಷಿದ ಅನುಭ) 

ರೂ.24,000/- 

+ 

ರೂ.2000/-(TA) 

1 

2 
ತಂತ್ರಿಕ ಸಹಯಕರು (TAA)  (ಕೃಷಿ) - 02  
(ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ Agriculture) 

ರೂ..24,000/- 

+ 

ರೂ.2000/-(TA) 

2 

3 
ತಂತ್ರಿಕ ಸಹಯಕರು(TAH)   (ತೊೋಟಗರಿಕೆ) – 02 
(ಬಿ.ಎಸ್.ಇ/ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ Horticulture) 

ರೂ.24,000/- 

+ 

ರೂ.2000/-(TA) 

2 

ಮಸತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೆೀಗ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಶಾನಕಾಗಿ ಸೆ್ ರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧರದ ಮೀಲೆ ಭತ್ತಿ 
ಮಡಲು ಅಹಿ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳು ರ್ವದಯಹಿತೆ/ಇತ್ರೆ ರ್ವಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಟ್ಾ ೂಣಿ ದಖಲತ್ತಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ 
Online ಮ್ಲಕ ಜಿಲಾ NIC Website : https://kodagu.nic.in/ ನಲಿಾ ಲಭಯರ್ವರು ನಿಗಧಿತ್ ನಮ್ನೆಯಲಿಾ 
ರ್ವರಗಳನುು ಭತ್ತಿ ಮಡಿ Online ಮುಖಾಂತ್ರ ಮತ್ರ ಅಜಿಿ ಸಲಿಾಸಬಹುದಗಿರುತ್ಿದೆ. 
ಅಜಿಿ ಸಲಿಾಸು ರ್ವಧನ: Online 

1. ಅಜಿಿ ಸಲಿಾಸಲು ರರಾಂಭ ದಿನಾಂಕ:07-01-2023                    
2. ಕೆ್ನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 23-01-2023                    

 
 

ಸಹಿ/- 
ವೆವಸ್ಾಪಕರು, 

ಮೋ|| ಮೋಘ ಸವಿಹಸಸ್್ ,ಪ್ೆೈವೆೋಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್,  
ಪ್ಿಟ್ ನಂ:659, ಕೋತ್ರಹ ನಗರ,    

ವಿಜಯಪುರ- 586101 

 
 
 


