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4 (B) (1) Duties and Responsibilities of Director of Horticulture

 As the Head of the Department shall be in overall control of the
administration and affairs of the Department.
 Gives necessary directions and instructions from time to time for the
effective functioning of the departmental activities.
 Deals with all the establishment matters of the department and such
matters delegated to the subordinate officers by specific orders.
 He will be an Advisor to the government on matters of Horticulture
Development.
 He will be assisting to the government in the formulation of policies
designed to give maximum benefit to the farming community.
 He will be looking after overall management of farms and nurseries of the
Department.
 He will represent government on various Boards and Committees.
 He shall inspect various activities of the department-technical
administrative and financial.
 He shall be in charge of planning and development.
 He shall make the changes in the duties and functions of the officers at
various levels whenever it is necessary.
 He shall assign or add to the existing duties and functions from time to
time whenever it is required.
 He shall be in overall charge of regulatory and statutory functions as
required under various State and Central Acts and orders.
 He shall be responsible for the co-ordination of the implementation of
Central Sector and Centrally sponsored schemes implementation.
 He shall be responsible for project formulation and implementation of Agri
Export Zones of important Horticulture crops.
 He shall be responsible for usual of phytosanitory certificates for exporting
the horticultural produce.
 He shall be responsible for the formulation and implementation of S.F.A.C.
(Small farmers Agri-Business Consortium) Israeli Technology schemes.
 He shall be responsible for co-ordinating the implementation of N.H.B.
schemes.
 Discharging duties as per the department delegation of powers and
common financial powers. Entreated by Govt. from time to time.
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(B) (1) Duties and Responsibilities of Joint Director of Horticulture
(Administration)
 Over all supervision, monitoring work of the sections under his care.
 Establishment matters of all the officers/ officials of the Department.
 Maintenance and supervision of all the vehicles in the Department.
 Supervisions of Accounts and Audit paras of the Department.
 Control of Library, Legal Cell and Stationary.
 C & R Revisions, preparation of gradation list, seniority list etc.
 Any other work to be entrusted by Director of Horticulture form time to
time.
 To assist the Director in application of Rules and Regulations and guide the
Departmental officers in administrative matters.

R.T.I 4(1)(B) 16-17 ADMIN SECTION

5

ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ.
4(¿)(II): C¢üPÁj/£ËPÀgÀgÀÄUÀ¼À C¢üPÁgÀ
(Powers and duties of officers and employees)
Director of Horticulture

 As the Head of the Department shall be in
overall control of the administration and
affairs of the Department.
 Gives necessary directions and instructions
from time to time for the effective functioning
of the departmental activities.
 Deals with all the establishment matters of the
department and such matters delegated to
the subordinate officers by specific orders.
 He will be an Advisor to the government on
matters of Horticulture Development.
 He will be assisting to the government in the
formulation of policies designed to give
maximum benefit to the farming community.
 He will be looking after overall management of
farms and nurseries of the Department
 He will represent government on various
Boards and Committees.
 He shall inspect various activities of the
department-technical administrative and
financial
 He shall be in charge of planning and
development

 He shall make the changes in the duties and
functions of the officers at various levels
whenever it is necessary.

 He shall assign or add to the existing duties
and functions from time to time whenever
it is required.
 He shall be in overall charge of regulatory
and statutory functions as required under
various State and Central Acts and orders.
 He shall be responsible for the co-ordination
of the implementation of Central Sector and
Centrally sponsored schemes implementation.
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 He shall be responsible for project
formulation and implementation of Agri
Export Zones of important Horticulture
crops.
 He shall be responsible for issual of
phytosanitory certificates for exporting the
horticultural produce.
 He shall be responsible for the formulation
and implementation of S.F.A.C. (Small
farmers Agri-Business Consortium) Israeli
Technology schemes.
 He shall be responsible for co-ordinating
the
implementation
of
N.H.M.
schemes.(National Horticulture Mission)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)

ತಮ್ಮ ಅದೋನದ ಆಡಳಿತಕೆೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಸಂಪುರ್ೇ ಪತರಗಳ
ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸಿಬಬಂದ ಶಾಖೆಯ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ವಾಹನ
ಶಾಖೆಯ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ ,ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕೆ ಶಾಖೆಯ ಕೆಲಸ
ಕಾಯೇಗಳ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗರಂಥಾಲಯ, ಶಿಸುು ಶಾಖೆ
ಮ್ತುು

ಕಾನ ನು

ಕೆ ೋಶ

ಶಾಖೆಗಳ

ಉಸುುವಾರಿ

ಮ್ತುು

ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಂದಗೆ ಚರ್ಚೇಸಿ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ
ತೋರ್ಾೇನಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಮ್ತುು ಪರಮ್ುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳನುು
ನಿರ್ೋೇಶಕರ

ಗಮ್ನಕೆೆ

ಹ ರಡಿಸುವುದು.

ತರುವುದು.

ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಕಛೋರಿ

ವಹಿಸುವ

ಆರ್ೋಶವನುು

ಇತರ

ಕೆಲಸ

ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

ಸಂಪುರ್ೇ ಶಾಖೆಯ ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪತಾರಂಕಿತ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು
ಸಲ್ವಿಸುವ

ಕಡತಗಳನುು

ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ

ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.

ಪರಮ್ುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳನುು ನಿರ್ೋೇಶಕರು/ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ರವರ ಂದಗೆ ಚರ್ಚೇಸಿ ಅಗತಯವಾದ ತಮ್ಮ
ಅದೋನ

ಸಿಬಬಂದಗಳ ಂದಗೆ

ಇತಯರ್ೇಪಡಿಸಲು
ಹ ರಡಿಸುವ

ಕರಮ್ವಹಿಸುವುದು.
ಕಛೋರಿ

ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ
ಕಾಯೇವನುು

ಕಡತಗಳನುು
ನಿರ್ೋೇಶಕರ

ಆರ್ೋಶಗಳನುು

ಇತರ

ಪರವಾಗಿ

ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸುವುದು,

ಶಾಖೆಗಳ ಂದಗೆ

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ

ಸಮ್ನಿಯ

ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ

ಇತರ

ಶಾಖೆಗಳ ಂದಗೆ ಸಮ್ನಿಯ ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
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ಪತಾರಂಕಿತ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಸಂಪೂರ್ೇ ಕಾಯೇ ವಾಯಪ್ತುಯ ಕಡತಗಳ
ಪರಿಶಿೋಲನೆ ತುತುೇ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮೋಲಾದಕಾರಿಗಳನುು
ಸಂಪಕಿೇಸುವುದು.

ಕಡತಗಳನುು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಿಷಟ

ನಿಯರ್ಾನುಸ್ಾರ
ಅಬಿಪ್ಾರಯರ್ ಂದಗೆ

ಮೋಲಾದಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡತವನುು ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ತಮ್ಮ

ಶಾಖೆಗೆ

ನಿೋಡಿದ

ವಿಷಯದಲ್ವಿ

ಕಡತಗಳನುು

ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ ತಮ್ಮ ಅಬಿಪ್ಾರಯರ್ ಂದಗೆ ಮೋಲಾದಕಾರಿಗಳ
ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತಗಳನುು ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
ಅದೋಕ್ಷಕರು

ತಮ್ಮ

ವಾಯಪ್ತುಗೆ

ಸಂಬಂದಸಿದ

ಶಾಖೆಯ

ವಿಷಯ

ನಿವಾೇಹಕರು ಮ್ಂಡಿಸುವ ಕಡತಗಳನುು ನಿಯರ್ಾನುಸ್ಾರ
ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ

ಮ್ುಂದನ

ಅದಕಾರ/ಕೆೋಂದರ

ಆರ್ೋಶ

ಕಛೋರಿ

ಕೆ ೋರಿ

ಸಹಾಯಕರು

ಪತಾರಂಕಿತ
ರವರುಗಳಿಗೆ

ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
ಪರರ್ಮ್ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ

ವಿಷಯವನುು

ನಿಮ್ಮ್ಗಳನಿಯ ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ

ಸಮ್ಪೇಕವಾಗಿ

ಕಡತವನುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ

ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ವಿನ ನಿಯಮ್ಗಳನಿಯ ಮ್ುಂದನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ
ಕಡತ ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
ಶಿೋಘ್ರಲ್ವಪ್ತಗಾರರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಪರ

ಸಹಾಯಕರು

ಪತಾರಂಕಿತ

ನಿೋಡುವ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

ಕೆೋಂದರ

ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ಉಕುಲೆೋಖನಗಳನುು

ಪಡೆದು

ಕಛೋರಿ

ರವರುಗಳು
ಬೆರಳಚುು

ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆಯನುು
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.
ದಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಕಡತಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತಗಳ ಚಲನ
ವಲನ,

ಕಡತಗಳ

ಕಾಪ್ಾಡುವಿಕೆ,

ಪತರಗಳನುು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿರುವುದನುು ನಮ್ ದಕರರ್, ಕಡತ ಟಪ್ಾಲಗಳನುು
ಶಾಖೆಯಲ್ವಿ ಹಂಚುವುದು, ಕಡತಗಳ ರವಾನೆ ಪರತಗಳನುು
ರ್ಾಡಿಸುವುದು ಇವುಗಳ ಸಂಪುರ್ೇ ನಿವೇಹಣೆ.
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ಬೆರಳಚುುಗಾರರು

ಶಾಖೆಯ

ಎಲಾಿ

ನಿವೇಹಿಸುವುದು,

ಬೆರಳಚುು

ಬೆರಳಚುು

ಕಾಯೇವನುು

ರ್ಾಡಿದ

ಪರತಗಳ

ಲೆಕೆವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಇತಾಯದ.
ಸೋವಕರು

ಕಛೋರಿಯನುು

ಶುರ್ಚಯಾಗಿಡುವುದು,

ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು

ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ

ಕಡತ

ತಗೆದು

ಮ್ತುು
ಕೆ ಂಡು

ಹ ೋಗುವುದು, ಪತರಗಳ ವಿತರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ
ಹ ೋಗಿಬರುವುದು,

ಸಕಾೇರಿ

ಸುತ ುೋಲೆಗಳನುು

ಸಂಬಂದಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು.
4 (b) iii :- ನಿರ್ೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂತಹ ಪರಸ್ಾುವನೆಗಳಲ್ವಿ ಪ್ಾಲ್ವಸಬೆೋಕಾದ ಕರಮ್
ಮೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮ್ತುು ಅಕ ಂಟಿಬಿಲ್ವಟಿ ಸೋರಿದಂತ
(The procedure followed in the decision making process
including channels of supervision accountability)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ಕರಮ್ದ ಬಗೆೆ
ತೋರ್ಾೇನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹುರ್ೆಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅದಕಾರಕೆೆ
ಒಳಪಟುಟ ಅನುಮೋದಸಿ/ಮ್ಂಜ ರಾತ ನಿೋಡುವುದು.
ಅಗತಯವಾದಲ್ವಿ ಸಕಾೇರಕೆೆ ಶಿಫಾರಸುು ರ್ಾಡುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಆಡಳಿತ)

ಪರತ ಕಡತಗಳ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ
ನಿರ್ೇಯದ

ಬಗೆೆ

ನಮ್ ದಸಿ

ಅರ್ೋಶಕಾೆಗಿ

ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ವಿಸುವುದು.
ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಿಿೋಕರಿಸುವ ಎಲಾಿ ಕಡತಗಳನುು ಎಲಾಿ
ದೃಷ್ಟಟಕೆ ೋನದಂದ

ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ

ಮೋಲಾದಕಾರಿಗಳ

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮ್ಂಡಿಸುವುದು. ಅಗತಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ವಿ
ಪರಮ್ುಖ

ವಿಷಯ

ಮೋಲಾದಕಾರಿಗಳ ಂದಗೆ
ಪಡೆಯುವುದು.

ಹಾಗ

ಕಡತಗಳನುು
ಚರ್ಚೇಸಿ
ಇತರ

ಅರ್ೋಶ

ಶಾಖೆಗಳ ಂದಗೆ

ಸಮ್ನಿಯ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಹ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
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ಪತಾರಂಕಿತ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ವಿಷಯನಿವಾೇಹಕರುಗಳು/ಅದೋಕ್ಷಕರು/ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು/
ಮ್ಂಡಿಸುವ ಕಡತಗಳನುು ನಿಯರ್ಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ
ಸಲಹ

ನಿೋಡಿ

ನಿಯಮ್

ನಿಬಂಧನೆಗಳ

ಕಾಯ್ದೆ

ವಿವರಿಸುವುದು.
ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ತಮ್ಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ
ನಿವಾೇಹಕರು/ ಪರರ್ಮ್ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ರವರು
ಮ್ಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುು ಆ ಪರಕರರ್ದಲ್ವಿ ಯಾವ
ರಿೋತಯ ಕರಮ್ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮ್ಗಳನುು
ನಮ್ ದಸಿ

ಮ್ುಂದನ

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ

ಕಡತ

ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
ಅದೋಕ್ಷಕರು

ತಮ್ಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ
ನಿವಾೇಹಕರು/ಪರರ್ಮ್ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ರವರು
ಮ್ಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುು ಆ ಪರಕರರ್ದಲ್ವಿ ಯಾವ
ರಿೋತಯ

ಕರಮ್

ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ

ಬಗೆೆ

ನಿಯಮ್ಗಳನುು ನಮ್ ದಸಿ ಮ್ುಂದನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ
ಕಡತ ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು /
ಪರರ್ಮ್ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ತಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪತರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮ್ಗಳ ಮ್ತುು
ಸುತ ುೋಲೆ/ಸ ಚನೆಗಳನುು

ಗಮ್ನಿಸಿ

ಮ್ುಂದನ

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡತವನುು ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ೋ ತಿರಿತವಾಗಿ
ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
ಶಿೋಘ್ರಲ್ವಪ್ತಗಾರರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)/ ಕೆೋಂದರ
ಕಛೋರಿ

ಸಹಾಯಕರು/ಪತಾರಂಕಿತ

ರವರುಗಳು

ಕಡತವನುು

ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು,

ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ

ನಿೋಡುವ

ಉಖುಲೆೋಖನಗಳನುು ಪಡೆದು ಬೆರಳಚುುರ್ಾಡಿ ಕರಡು
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ವಿಸುವುದು.
ದಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಕಡತಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡತಗಳ
ಚಲನ ವಲನ, ಕಡತಗಳ ಕಾಪ್ಾಡುವಿಕೆ, ಪತರಗಳನುು
ಸಿಿೋಕರಿಸಿರುವುದನುು

ನಮ್ ದಕರರ್,

ಕಡತ

ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಯಲ್ವಿ ಹಂಚುವುದು, ಕಡತಗಳ ರವಾನೆ
ಪರತಗಳನುು ರ್ಾಡಿಸುವುದು ಇವುಗಳ ಸಂಪುರ್ೇ ನಿವೇಹಣೆ.
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4 B IV :- ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗದಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು
ಕಟುಟಪ್ಾಡುಗಳು (The norms set by it for the discharge of its functions)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಸಲ್ವಿಸಲಾದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ
ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು, ಅಗತಯತಗೆ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಸಕಾೇರಕೆೆ
ಸಲ್ವಿಸುವುದು.

ಜರ ರು

ಮ್ತುು

ಆದಯತಗೆ

ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಆಡಳಿತ)

ಪರತ ಕಡತದ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ
ನಿರ್ೇಯದ

ಬಗೆೆ

ನಮ್ ದಸಿ

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ

ನಿರ್ೋೇಶಕರುರವರಿಗೆ ಸಲ್ವಿಸುವುದು.
ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಿಿೋಕರಿಸುವ ಎಲಾಿ ಕಡತಗಳನುು ಎಲಾಿ
ದೃಷ್ಟಟಕೆ ೋನದಂದ

ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ

ಮೋಲಾದಕಾರಿಗಳ

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮ್ಂಡಿಸುವುದು ಅಗತಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ವಿ
ಪರಮ್ುಖ ವಿಷಯ ಕಡತಗಳನುು ಮೋಲಾದಕಾರಿಗಳ ಂದಗೆ
ಚರ್ಚೇಸಿ

ಆರ್ೋಶ

ಶಾಖೆಗಳ ಂದಗೆ

ಪಡೆಯುವುದು
ಸಮ್ನಿಯ

ಹಾಗ

ಇತರ

ಕಾಯೇವನುು

ಸಹ

ನಿವೇಹಿಸುವುದು
ಪತಾರಂಕಿತ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ವಿಷಯನಿವಾೇಹಕರು/ಅದೋಕ್ಷಕರು/ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು
ಮ್ಂಡಿಸುವ ಕಡತಗಳನುು ನಿಯರ್ಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ
ಸಲಹ

ನಿೋಡಿ

ನಿಯಮ್

ನಿಬಂಧನೆಗಳ

ಕಾಯಿರ್

ವಿವರಿಸುವುದು.
ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ನಿೋಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ವಿ ಕಡತಗಳನುು
ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ
ಮೋಲಾದಕಾರಿಗಳ

ತಮ್ಮ
ಆರ್ೋಶ

ಅಬಿಪ್ಾರಯರ್ ಂದಗೆ
ಕೆ ೋರಿ

ಕಡತಗಳನುು

ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
ಅದೋಕ್ಷಕರು

ತಮ್ಮ

ವಾಯಪ್ತುಗೆ

ನಿವಾೇಹಕರು

ಸಂಬಂದಸಿದ
ಮ್ಂಡಿಸುವ

ಶಾಖೆಯ

ವಿಷಯ

ಕಡತಗಳನುು

ನಿಯರ್ಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ ಮ್ುಂದನ ಅರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ
ಪತಾರಂಕಿತವಯವಸ್ಾಾಪಕರು/ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು
ರವರುಗಳಿಗೆ ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.
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ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರುಗಳು/

ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನುು ಸಮ್ಪೇಕವಾಗಿ

ಪರರ್ಮ್ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ನಿಯಮ್ಗಳನಿಯ ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ ಕಡತವನುು ರರ್ಚಸಿ.
ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ವಿನ ನಿಯಮ್ಗಳನಿಯ ಮ್ುಂದನ
ಅರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತಗಳನುು ಮ್ಂಡಿಸುವುದು.

ಶಿೋಘ್ರಲ್ವಪ್ತಗಾರರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)/ ಕೆೋಂದರ
ಕಛೋರಿ

ಸಹಾಯಕರು/ಪತಾರಂಕಿತ

ರವರುಗಳು

ಕಡತವನುು

ಉಖುಲೆೋಖನ

ವಯವಸ್ಾಾಪಕ

ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ

ನಿೋಡುವ

ಗಳನುು ಪಡೆದು ಬೆರಳಚುುರ್ಾಡಿ

ಕರಡು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ತಿರಿತವಾಗಿ ಸಲ್ವಿಸುವುದು.
ದಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮ್ಪೇಕವಾಗಿ
ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮ್ತುು

ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ

ವಹಿಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಬೆರಳಚುುಗಾರರು

ಶಾಖೆಯ

ಎಲಾಿ

ಬೆರಳಚುು

ಕಾಯೇವನುು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಬೆರಳಚುು ರ್ಾಡಿದ

ಪರತಗಳ

ಲೆಕೆವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸೋವಕರು

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಆ ದನವೋ
ರ್ಾಡುವುದು.
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4 (B)

(V):-ಅಧಿಕಾರಿ/ ನ ಕರರು ಅವರವರ ಕತೇವಯಗಳನುು

ನಿವೇಹಿಸಲಾದ

ಉಪಯೋಗಿಸುವ : ನಿಯಂತರರ್ದಲ್ವಿಟಿಟಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮ್ಗಳು:ಸ ಚನೆಗಳು:ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು:
ದಾಖಲೆಗಳು ಮ್ತುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು.
(The rules regulation instructions movements and records held by it
or under it control or used by its employers for discharging its
functions)
1.

ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮ್ಗಳು (KCSR).

2.

ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮ್ (ವಗಿೋೇಕರರ್ ನಿಯಂತರರ್, ಮೋಲಮನವಿ
ನಿಯಮ್ಗಳು) (CCA Rules).

3.

ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (KFC).

4.

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (HBOP).

5.

ವೃಂದ ಮ್ತುು ನೆೋಮ್ಕಾತ ನಿಯಮ್ಗಳು C&R Rules.

6.

ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget Manual).

7.

ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KTC).

8.

ಸ್ಾದಲಾಿರು ವಚುಗಳ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE).

9.

ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ್ (KCS conduct Rules).

10.

ಇಲಾಖಾ ಮ್ತುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ವಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸೇ

11.

ಸಕಾೇರದ ಅದಸ ಚನೆಗಳು, (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು) ಇತಾಯದ
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4 (B) (VI) PÀqÀvÀ ²Ã¶ðPÉ
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its
control)
ಕರಮ್

ಕಡತಗಳ ಶಾಖೆ

ಸಂಖೆಯ

ದಾಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖಗಳು.

ಆಡಳಿತ

ADM

1

ಸಿಬಬಂದ

EST

ಮ್ತುು ಅದಕಾರಿಗಳ ಶಿಸುು ನಡತ

2

ಶಿಸುು ಶಾಖೆ

DP

ಮ್ತುು ಇತರ ವಿಷಯಗಳು.

3

ಲೆಕೆಶಾಖೆ

ACT

4

ಲೆಕಾೆತಪ್ಾಸಣೆ

AUD

ಪರಿಶಿೋಲನೆ.

5

ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ

LGC

ನಾಯಯಾಲಯ ಪರಕರರ್.

6

ಲೆೋಖನ ಸ್ಾಮ್ಗಿರ

STN

ಲೆೋಖನ ಸ್ಾಮ್ಗಿರ,ದ ರವಾಣಿ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದ

ಲೆಕೆಪತರ ಹಾಗ ಲೆಕೆಪತರ

ಸಿಿೋಕೃತ ಮ್ತುು ರವಾನೆ.
7

ನಗದು ಶಾಖೆ

CASH

ನಗದು ನಿವೇಹಣೆ

8

ರ್ಾನವ

H.R.M.S

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದ

ಸಂಪನ ಮಲ ವಿಭಾಗ

ಮ್ತುು ಅದಕಾರಿಗಳ ವಿಭಾದ
ನಿವೇಹಣೆ.

9

ವಾಹನಶಾಖೆ
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4 (B) (VII):- ಪ್ಾಲ್ವಸಿಗಳನುು ರ್ಾಡುವಾಗ ಅರ್ವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ವಿ
ಇರುವ ಏಪ್ಾೇಡುಗಳು ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತಿ ಮ್ುಂತಾದ ವಿವರಗಳು.

(The particular of any Arrangement that exists for consultation with.
or representation by the members of the public in relation to the
formulation of its policy or un-implementation there to)
ಬೆೋರ ಇಲಾಖೆಯ ನ ಕರರನುು ವಿಲ್ವೋನಗೆ ಳಿಸುವ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ವಿ ಮ್ತುು ನ ಕರರ
ಸೋವಾ ವಿಷಯಗಳನುು ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸುವ ಸಂದರ್ೇಗಳಲ್ವಿ ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೋಪಣೆಗಳನುು
ಸಿಿೋಕರಿಸಲಾಗುತುರ್. ಹಾಗ
ಇಲಾಖೆಯ

ನಿೋತ

ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಂದ

ಸರ್ಚವ ಸಂಪುಟ/ಸಂರ್ಂದಪಟಟ ಸರ್ಚವರ ರ್ಾಗೇದಶೇನದಲ್ವಿ

(ಪ್ಾಲ್ವಸಿ)ಗಳನುು
ಬಂದ

ನಿಧರಿೇಸಲಾಗುವುದು.ಅವಶಯಕತಗೆ

ಅಬಿಪ್ಾರಯಗಳನುು

ಪರಿಶಿೋಲ್ವಸಿ

ಅಗತಯ

ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ
ನಿಧಾೇರಗಳನುು

ತಗೆದುಕೆ ಳುಲಾಗುವುದು.
-----------------------------------------------------------

4 (B) (VIII) :- ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರರ್ಚಸಲಪಡುವ ಅರ್ವಾ ಸಲಹಗಳನುು ಪಡೆಯುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಅದಕಿೆಂತ ಹಚಾುಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರರ್ಚಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ್,
ಕ ನಿುಲ್ು, ಬೆ ೋಡ್ರ್ರು ಸಮಿತ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗ

ಇಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮ್ತುು

ಸಮಿತಗಳು ನೆಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮ್ತುು ನಡವಳಿಗಳನುು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅರ್ವಾ
ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮ್ುಕು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯ್ದ:
(A statement of the boards councils committees and others bodies
consisting of two or more persons constituted as its part or for the
purpose of its advise, and as to whether meetings of those boards.
councils. committees and other bodies are open to the public. Or the
minutes of such meetings are accessible for public)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅದೋನ ಯಾವುರ್ೋ ನಿಗಮ್, ಕ ನಿುಲ್ು, ಬೆ ೋಡರ್ಸೇ,
ಸಮಿತಗಳು ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುರುವುದಲಿ.
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4(¿) (IX) : ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಲ್ವಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನ ಕರರುಗಳ ದ ರಾವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ
PÀæ.¸À

ºÉ¸ÀgÀÄ

zÀÆgÀªÁtÂ ¸ÀASÉå

1.

ಶಿವರಾಮ್.ಎಂ.

26579231

2.

ವಿ.ಮ್ಂಜುನಾಥ್

26579231

ಬಿ.ಎಂ.ಮ್ಲಾಿರಾಧಯ

26579231

4.

ತಾಯಮ್ಮ

26579231

5.

ಟಿ.ಎ.ನವನಿೋತಂ

26579231

6.

ಸಿ.ಮ್ಹೋಶ್

26579231

7.

ಕೆ.ಪ್ತ.ಲಕ್ಷಿೋರ್ೋವಮ್ಮ

26579231

8.

ಎಂ.ಪದಾಮವತ

26579231

9.

ಆರ್.ರಾಮ್ಕೃಷಣ

26579231

ಪುಟಟಸ್ಾಿಮಿ

26579231

ಎರ್ಸ.ಸಿದೆಲ್ವಂಗ

26579231

12.

ಎಂ.ವಂಕಟೋಶ್

26579231

13.

ಆರ್.ಪುಟಟ

26579231

14.

ಈ.ರಮೋಶ್

26579231

15.

ಎ.ಎಂ.ರಾಮ್ಯಯ

26579231

16.

ಎಲ್.ಶಿರೋನಿವಾಸ

26579231

17.

ಎನ್.ಶಾಂತರಾಮ್ನ್

26579231

18.

ಹಚ್.ಟಿ.ತಮ್ಮಪಪ

26579231

19.

ನಾಗ

26579231

ಎನ್.ಮ್ಲ್ವಿಕಾಜುೇನ್

26579231

ಚಂದರಪಪ

26579231

3.

10.
11.

20.

ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ

ಕಛೋರಿ ಸೋವಕರು

ಅಟಂಡರ್

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

21.

(ನಿಧನ)
22.

ಹಚ್.ಎರ್ಸ.ಚಂದರ

26579231

23.

ರವಿ

26579231

24.

ಪ್ತ..ಪರಮೋಶಿರನ್

26579231
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25.

ಜಿ.ನಾಗರಾಜು

26579231

26.

ಈಶಿರ ಉದಯ

26579231

27.

ಸೈಯದ್ ಕಬಿೋರ್

26579231

ಸಿ.ಭಾಸೆರ್ ರಾವ್

26579231

29.

ಟಿ.ವಿ.ಮ್ಂಜುನಾಥ್

26579231

30.

ಕೆ.ಜಿ.ಶಿವರ್ಣ

26579231

31.

ಶಿವಲ್ವೋಲಾ

26579231

ನೆೋತಾರವತ.ಜಿ
J£ï.«.eÁºÀß«

26579231

PÉÆÃªÀÄ®
¸Á«vÀæªÀÄä PÉA¨sÁ«

26573868
26579231

JA.Dgï.zÉÃªÀPÀgï
C¤vÁ.JA.J¸ï
Dgï.GªÉÄÃ±ï
¨sÀªÀå.J¸ï
¥ÀzÀä²æÃ.eÉÊ£ï.PÉ.©
J£ï.«.£ÁAiÀiïÌ
±ÉéÃvÁ.¹
bÁAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï.J¯ï
Dgï.¢£ÉÃ±ï
£ÀlgÁeï
©.PÉ.C¤¯ïPÀÄªÀiÁgï
f.VjÃ±ï
Dgï.ªÀÄÄ¤AiÀÄ®è¥Àà
ªÉÊ.²æÃzsÀgï
J£ï.«.£ÁAiÀiïÌ
gÀ«
ವಿ.ಪ್ತ.ಚಂದರಲೆೋಖಾ

26579487
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579231
26579487

ಎರ್ಸ.ಮ್ಂಜುನಾಥ್

26571925

ಆರ್.ಉರ್ಾ

26571925

28.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಬೆರಳಚುುಗಾರರು
ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚುುಗಾರರು

ದಿೋತಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು.

ಶಿೋಘ್ರಲ್ವಪ್ತಗಾರರು

(P.A. To D.H)
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55.

ಆರ್.ಉರ್ಾ

26579231

(P.A. To J.D)

56.

ಅಶಿಿನಿಕುರ್ಾರಿ

26573391

57.

ಪ್ತ.ಬಿ.ಆಶಾಲತಾ

26579231

58.

ಹಚ್.ಎರ್ಸ. ®PÀëöäuï

26579231

59.

ಎರ್ಸ.ಮ್ಧು

26579231

60.

ಟಿ.ಸಂತ ೋಷ

26579231

61.

ಆರ್.ರ ಪ

26579231

62.

ಆರ್.ಶಾಂತಮ್ಮ

26579231

63.

ಎನ್.ಎನ್.ರವಿಕುರ್ಾರ್

26579231

64.

ವಿ.ಪುಣಿೇರ್ಾ

26579231

65.

ಜಿ.ಆರ್.ನವನಿೋತ

26579231

66.

ಸಂದೋಪ್.ಎಂ.

26579231

ಬಿ.ಎರ್ಸ.ಮ್ಹೋಶ್

26579231

68.

ಎರ್ಸ.ಮ್ಹರ್ೋವ

26579487

69.

ವಿೋಣಾ.ರ್ಜ.ಎ

26579231

70.

ರವಿಕುರ್ಾರ್
CgÀÄuï.n
±À²ÃzsÀgï.n.J¸ï

26579231

73.
74.

¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀAiÀÄå
ಟಿ.ನಾಗರತು

26579231
26579487

75.

ಡಿ.ಎರ್ಸ.ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟಿಟ

26579231

76.

ಹಚ್.ಪ್ತ.ಸತೋಶ್

26579231

77.

ಎನ್.ಗಿೋತಾರಾಣಿ

26579231

78.

ಬಿ.ಪ್ತ.ಕಿರಣ್

26579231

79.

ಸಿ.ಕೆ.ಸುರೋಶ್

26579487

ಎರ್ಸ.ವಿ.ಬಶೆಟಿಟ

26579487

81.

ಆರ್.ಸಪು

26579231

82.

ನಂದನಿ.ಕೆ

26579487

67.

ಪರರ್ಮ್ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

71.
72.

80.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
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83.

ಎನ್.ತಂಗಮ್ಣಿ

26579487

84.

ಸಿ.ಹಚ್.ಗಂಗರಾಜು

26579487

85.

ಕೆ.ಓ.ಲೆ ೋಕೆೋಶ್

26579231

86.

ಕೆ.ರಾಮ್ಮ್ ತೇ

26579231

87.

ಎನ್.ಸುಗುಣಾಬಾಯಿ

26579231

88.

ಆರ್.ಶೆೈಲಜಾ

26579231

89.

ಆರ್.ಶೆ ೋಭಾ

26579231

90.

ಎರ್ಸ.ವಿ.ಬಶೆಟಿಟ

26579487

91.
92.

ಲೆಕಾೆಧಿಕ್ಷಕರು

(ಪರಭಾರ)
©.«.ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï
ಕೆ.ವಿ.ರವಿೋಂದರ

26579231
26579231

ಶಿವಮ್ಮ

26579487

ಎರ್ಸ.ಕೆೋಶವಮ್ ತೇ

26571925

95.

ಕೆ.ಚೆೋತನ್ ರಾಜ್

26579231

96.

ಎನ್.ಜಿ.ಶಶಿಕುರ್ಾರ್

26579231

ನಾಗರಾಜ

26579231

ಎರ್ಸ.ವಿ.ಬಶೆಟಿಟ

26579487

ವಿವಸ್ಾಾಪಕರು

93.
94.

97.
98.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪತಾರಂಕಿತ ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು
ಆಡಿಟ್ ಆಫಿಸರ್

(ಪರಭಾರ)
99.

ಕೆೋಂದರ ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

ಗುಜಜಲ ರಾಮ್ರ್ಣ

26563378

ಮ್ತುು ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ರ್ಾಹಿತ
ಅಧಿಕಾರಿ.
100.

ಮ್ುಖಯ ಲೆಕಾೆಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಂಗಪಪ ಉಪ್ಾಸ

26579487

101.

vÉÆÃlUÁjPÉ dAn ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
(DqÀ½vÀ)
ªÀÄvÀÄÛ
ªÉÄÃ®ä£À« ¥Áæ¢üÃPÁgÀ.

¨ÉlÖ¸Áé«Ä

26570181

102.

vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ,

J¸ï.©.¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î

26571925

I.A.S
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4 (¿) (X) : ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಲ್ವಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನ ಕರರುಗಳ
ರ್ಾಚ್ೇ ರ್ಾಹಯ - 2016 ವೋತನಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ
PÀæ.¸ÀASÉå

ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ

1.

ಶಿವರಾಮ್.ಎಂ.

ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À
gÀÆ.16500.00

2.

ವಿ.ಮ್ಂಜುನಾಥ್

gÀÆ.19,275.00

3.

ಬಿ.ಎಂ.ಮ್ಲಾಿರಾಧಯ

gÀÆ.26,250.00

ತಾಯಮ್ಮ

gÀÆ.18,450.00

5.

ಟಿ.ಎ.ನವನಿೋತಂ

gÀÆ.19,100.00

6.

ಸಿ.ಮ್ಹೋಶ್

gÀÆ.24,563.00

7.

ಕೆ.ಪ್ತ.ಲಕ್ಷಿೋರ್ೋವಮ್ಮ

gÀÆ.26.250.00

8.

ಎಂ.ಪದಾಮವತ

gÀÆ.29,131.00

9.

ಆರ್.ರಾಮ್ಕೃಷಣ

gÀÆ.27,750.00

10.

ಪುಟಟಸ್ಾಿಮಿ

gÀÆ.27,750.00

ಎರ್ಸ.ಸಿದೆಲ್ವಂಗ

gÀÆ.30,144.00

12.

ಎಂ.ವಂಕಟೋಶ್

gÀÆ.30,444.00

13.

ಆರ್.ಪುಟಟ

gÀÆ.29,131.00

14.

ಈ.ರಮೋಶ್

gÀÆ.29,131.00

15.

ಎ.ಎಂ.ರಾಮ್ಯಯ

gÀÆ.28,185.00

16.

ಎಲ್.ಶಿರೋನಿವಾಸ

gÀÆ.25,666.00

17.

ಎನ್.ಶಾಂತರಾಮ್ನ್

gÀÆ.30,373.00

18.

ಹಚ್.ಟಿ.ತಮ್ಮಪಪ

gÀÆ.28,485.00

19.

ನಾಗ

gÀÆ.29,684.00

ಎನ್.ಮ್ಲ್ವಿಕಾಜುೇನ್

gÀÆ.22,498.00

ಚಂದರಪಪ

gÀÆ.31,029

4.

11.

20.

ಕಛೋರಿ ಸೋವಕರು

ಅಟಂಡರ್

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

21.

ºÉ¸ÀgÀÄ

(ನಿಧನ ದ:04.09.16)
22.

ಹಚ್.ಎರ್ಸ.ಚಂದರ

gÀÆ.21,575/-

23.

ರವಿ

gÀÆ.21,104.00

24.

ಪ್ತ..ಪರಮೋಶಿರನ್

gÀÆ.29,798.00
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

»jAiÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ

¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ
»jAiÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ

¢éÃwAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ

55.
56.
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f.£ÁUÀgÁdÄ
F±ÀégÀ GzÀAiÀÄ
¸ÉÊAiÀÄzï PÀ©Ãgï
¹.¨sÁ¸ÀÌgïgÁªï
n.«.ªÀÄAdÄ£Áxï
PÉ.f.²ªÀtÚ
²ªÀ°Ã¯Á
£ÉÃvÁæªÀw.f
J£ï.«.eÁºÀß«
PÉÆÃªÀÄ®
¸Á«vÀæªÀÄä PÉA¨sÁ«
JA.Dgï.zÉÃªÀPÀgï
C¤vÁ.JA.J¸ï
Dgï.GªÉÄÃ±ï
¨sÀªÀå.J¸ï
¥ÀzÀä²æÃ.eÉÊ£ï.PÉ.©
J£ï.«.£ÁAiÀiïÌ
±ÉéÃvÁ.¹
bÁAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï.J¯ï
Dgï.¢£ÉÃ±ï
£ÀlgÁeï
©.PÉ.C¤¯ïPÀÄªÀiÁgï
f.VjÃ±ï
Dgï.ªÀÄÄ¤AiÀÄ®è¥Àà
ªÉÊ.²æÃzsÀgï
J£ï.«.£ÁAiÀiïÌ
gÀ«
«.¦.ZÀAzÀæ¯ÉÃSÁ
J¸ï.ªÀÄAdÄ£Á£Áxï
Dgï.GªÀiÁ
(PA to DH)
Dgï.GªÀiÁ
(PA to JDA)
C²é¤PÀÄªÀiÁj

gÀÆ.33,885.00
gÀÆ.39,885.00
gÀÆ.33,460.00
gÀÆ.31,835.00
gÀÆ.32,073.00
gÀÆ.31,760.00
gÀÆ.21,710.00
gÀÆ.21,304.00
gÀÆ.38,110.00
gÀÆ.35,685.00
gÀÆ.25,231.00
gÀÆ.23,038.00
gÀÆ.19,625.00

gÀÆ.22,538.00
gÀÆ.19,625.00
gÀÆ.20,356.00
gÀÆ.25,306.00
gÀÆ.20,356.00
gÀÆ.20.356.00
gÀÆ.20,263.00
gÀÆ.20.356.00
gÀÆ.19,450.00
gÀÆ.20.150.00
gÀÆ.19,950.00
gÀÆ.19,450.00
gÀÆ.21,623/
gÀÆ.19,856.00
gÀÆ.40,590.00
gÀÆ.22,789.00
gÀÆ.31,165.00
gÀÆ.49,515.00
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ
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¦.©.D±Á®vÁ
JZï.J¸ï.®PÀëöäuï
J¸ï.ªÀÄzsÀÄ
n.¸ÀAvÉÆÃµÀ
Dgï.gÀÆ¥À
Dgï.±ÁAvÀªÀÄä
J£ï.J£ï.gÀ«PÀÄªÀiÁgï
«.¥ÀÆtÂðªÀiÁ
f.Dgï.£ÀªÀ¤ÃvÀ
¸ÀA¢Ã¥ï.JA.
©.J¸ï.ªÀÄºÉÃ±ï
J¸ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ
«ÃuÁ.eÉ.J
gÀ«PÀÄªÀiÁgï
CgÀÄuï.n
±À²ÃzsÀgï.n.J¸ï
¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀAiÀÄå
n.£ÁUÀgÀvÀß
r.J¸ï.dAiÀÄgÁA ±ÉnÖ
ºÉZï.¦.¸ÀwÃ±ï
J£ï.VÃvÁgÁtÂ
©.¦.QgÀuï
¹.PÉ.¸ÀÄgÉÃ±ï
J¸ï.«.§±ÉnÖ
Dgï.¸À¥Àß
£ÀA¢¤.PÉ
J£ï.vÀAUÀªÀÄtÂ
¹.ºÉZï.UÀAUÀgÁdÄ
PÉ.N.¯ÉÆÃPÉÃ±ï
PÉ.gÁªÀÄªÀÄÆwð
J£ï.¸ÀÄUÀÄuÁ¨Á¬Ä
Dgï.±Éå®eÁ
Dgï.±ÉÆÃ¨sÁ

gÀÆ.39,115.00
gÀÆ.30,825.00
gÀÆ.26,450.00
gÀÆ.25,300.00
gÀÆ.26,700.00
gÀÆ.30,094.00
gÀÆ.30,594.00
gÀÆ.27,100.00
gÀÆ.27,100.00
gÀÆ.29,131.00
gÀÆ.29,988.00
gÀÆ.36,025.00
gÀÆ.30,825.00
gÀÆ.25,581.00
gÀÆ.24,663.00
gÀÆ.24,163.00
gÀÆ.24,663.00
gÀÆ.24,163.00
gÀÆ.24,094.00
gÀÆ.24,094.00
gÀÆ.56,013.00
gÀÆ.41,663.00
gÀÆ.40,425.00
gÀÆ.41,138.00
gÀÆ.37,500.00
gÀÆ.39,450.00
gÀÆ.41,063.00
gÀÆ.39,300.00
gÀÆ.41,563.00
gÀÆ.36,700.00
gÀÆ.41,563.00
gÀÆ.41,563.00
gÀÆ.34,075.00
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

¯ÉPÁÌ¢üÃPÀëPÀgÀÄ

ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ
C¢üPÁj

¥ÀvÁæAQvÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ
Drmï D¦ü¸Àgï
PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w
C¢üPÁj.
ªÀÄÄRå ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

ಎರ್ಸ.ವಿ.ಬಶೆಟಿಟ
(ಪರಭಾರ)
©.«.ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï
PÉ.«.gÀ«AzÀæ
²ªÀªÀÄä
J¸ï.PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð
PÉ.ZÉÃvÀ£ïgÁeï
J£ï.f.±À²PÀÄªÀiÁgï
£ÁUÀgÁd

gÀÆ.41,138.00

ಎರ್ಸ.ವಿ.ಬಶೆಟಿಟ

gÀÆ.48,500.00
gÀÆ.48,500.00
gÀÆ.57,925.00
gÀÆ.37,257.00
gÀÆ.40,375.00
gÀÆ.62,313.00
gÀÆ.60,850.00
gÀÆ.41,138.00

(ಪರಭಾರ)
UÀÄdÓ® gÁªÀÄtÚ

gÀÆ.60,950.00

¸ÀAUÀ¥Àà G¥Á¸É

gÀÆ.65,481.00

101.

vÉÆÃlUÁjPÉ dAn ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
(DqÀ½vÀ)
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ®ä£À« ¥Áæ¢üÃPÁgÀ.

¨ÉlÖ¸Áé«Ä

gÀÆ.98,875.00

102.

vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ.
(¨sÁ.D.¸ÉÃ/I.A.S)

J¸ï.©.¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î.

gÀÆ.80,066.00
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4 (¿) (XI) : DAiÀÄªÀåAiÀÄ «vÀgÀuÉ:
(Budget Allocation 2016-17)
ಕರಮ್
ಸಂಖೆಯ

ಇಲಾಖೆಯ ಹಸರು

ಲೆಕೆ ಶಿೋಪ್ತೇಕೆ

ಮತು(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ವಿ)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

2013-00-800-0-06
(AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ)
2401-00-001-2-01
(AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ)

275.00

2406 -02-112-0-13

5270.00
1529.00

(AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ)
2401-00-001-2-01
(AiÉÆÃd£É)

18.00

2406 -02-112-0-17

2100.00

(AiÉÆÃd£É)
4401 -00-800-2-01
(AiÉÆÃd£É)
2401 -00-119-6-03
(AiÉÆÃd£É)

200.00
300.00

4 (©) (XII) : ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳ
ವಿವರ ಮ್ತುು ಮ್ಂಜ ರಾದ ºÀtAnnual Plan for 2016-2017
Sl.
No
1

STATE SECTOR SCHEMES
Horticulture Buildings
vÉÆÃlUÁjPÉ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ
2401-00-119-6-03
TOTAL
GRAND TOTAL

Total
state
Allocation
300.00

300.00
300.00

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß vÁ®ÆèPÀÄ/f¯ÁèªÁgÀÄ PÉëÃvÀçUÀ¼À°è PÉÆçÃrPÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
4 (©) (XIII) : ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಥ ೋರೈಸಷನ್ ಮ್ಂಜ ರಾದ ಅರ್ವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ
ಮ್ತುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ವಿ ಸವಲತುುಗಳನುು ಪಡೆಯಲಾದ ರಸಿಪ್ತಯಂಟ್ುಗಳ ವಿವರಗಳು
(Particulars of recipients of concessions, Permits of authorizations granted by it)
EAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè/vÁ¯ÉÆèÃPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀbÉÃjUÀ¼À°è ¤ªÀð»¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
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4 (¿) (XIV) : PÀÄVÎ¸À¯ÁzÀ J¯ÉPÁÖöç¤Pï ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀÄªÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ «ªÀgÀ. zÉÆgÀPÀÄ«PÉ
CxÀªÁ ªÀiÁ»w ElÄÖPÉÆArgÀÄ«PÉ:(Details in respect of the information,available to
or held by it,reduced in an eletronic form)
¸ÀzÀåPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ J¯ÉPÀÖöç¤Pï ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«gÀÄªÀÅ¢®è.
4 (¿) (XV) ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ®¨sÀå«gÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ UÀçAxÁ®AiÀÄ
CxÀªÁ NzÀÄªÀ PÉÆoÀrUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀÄ,¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV vÉgÉ¢zÁÝgÉ.
(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information,
including the working hours of a library of reading room if maintained for
public use)
ಸ್ಾವೇಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಗರಂಥಾಲಯ ಹಾಗ

ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಯನುು ಇಲಾಖೆಯ

ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಲ್ವಿ ಹ ಂದರುತುರ್. ಇದರಲ್ವಿ ದನಪತರಕೆ, ನಿಯತಕಾಲ್ವಕೆಗಳು, ರ್ಾಸಿಕ ಪತರಕೆಗಳು,
ಹಾಗ

ಇಲಾಖೆಯ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂದಸಿದಂತ

ಕೆೈಪ್ತಡಿ,

ಪುಸುಕಗಳನುು

ಸ್ಾವೇಜನಿರ

ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಲರ್ಯವಿದುೆ ಗರಂಥಾಲಯವು ಬೆಳಿಗೆೆ 10.00 ಗಂಟಯಿಂದ ಸಂರ್ಜ 5.30 ಗಂಟಯ
ವರಗೆ ತರಯಲಾಗಿರುತುರ್..
4 (¿) (XVI) : ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢sPÁjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
(The Names Designations and other particulars of the public Information Officers)
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj
²æÃ.UÀÄdÓ® gÁªÀÄtÚ.
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj/
PÉÃAzÀæ PÀbÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ,
vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉðÃ±À£Á®AiÀÄ,
¯Á¯ï¨ÁUï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -04,

PÀ£ÁðlPÀ, zÀÆgÁªÁtÂ :- 080:26563378.
ªÉÄÃ®ä£À« ¥Áæ¢üÃPÁgÀ
²æÃ.¨ÉlÖ¸Áé«Ä,
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄÃ®ä£À« ¥Áæ¢üPÁgÀ/
vÉÆÃlUÁjPÉ ಅಪರ ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ
(DqÀ½vÀ)
vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉðÃ±À£Á®AiÀÄ,
¯Á¯ï¨ÁUï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -04,

PÀ£ÁðlPÀ, zÀÆgÁªÁtÂ :- 080-26570181.
4 (¿) (XVII) : ¤UÀ¢ü¥Àr¸À¯ÁzÀ EvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
(Such other information as may be prescribed)
AiÀiÁªÀÅzÀÄ EgÀÄªÀÅ¢®è.
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