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4[1][ಬಿ] [I] : ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟ ರವರ ಕರ್ೇವಯಗಳು ಮರ್ುು ಜವಾಬಾಾರಿಗಳು
1. ಕಛೋರಿಯ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಎಲಾಾ ರಿೋತಯ ಆಡಳಿತಾರ್ಮಕ ಹಾಗ ತಾೆಂತರಕ ವಿಷಯಗಳ ನಿಯೆಂರ್ರಣಾಧಕಾರಿ ಗಳಾಗಿರುತಾುರೆ.
2. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಅವಶಯಕ ಸ ಚನೆ / ನಿರ್ೋೇಶನಗಳನುು ನಿೋಡಿ ಕಛೋರಿ ಕಾಯೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹಾಗ

ರ್ಿರಿರ್ಗರ್ಯಲ್ಲಾ

ನಡೆಯಲು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು
3. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿರ್/ತಾೆಂತರಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಸ ಕು ಮಾಗೇದಶೇನ/ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು.
4. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟದ ಎಲಾಾ 9 ವಿಭಾಗಗಳು / ನಸೇರಿ ಮೋಲುಸುುವಾರಿ ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
5. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಆಯುಕಾುಲಯದ್ವೆಂದ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜೆಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರ (ಉದ್ಾಯನವನ,ತ ೋಟಗಳು ಮರ್ುು

ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ವಿ) ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪಾಲ್ ೆಳುುವುದು ಹಾಗ ಸಕಾೇರದ ಹೆಂರ್ದಲ್ಲಾ ಈ ಕಛೋರಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂತ
ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗೆ ಪಾಲ್ ೆಳುುವುದು
6. ಈ ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿರ್, ತಾೆಂತರಕ ಹಾಗ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಬಗೆೆ ಆಗಾಗೆೆ ರ್ಪಾಸಣೆ/ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು.
7. ಕೆಲವಾರು ಮಾಪಾೇಡುಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗ

ಇನಿುರ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು ಇವರ ಅಧಕಾರ ವಾಯಪ್ತುಗೆ

ಸಿೋಮಿರ್ವಾಗಿ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು.
8. ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋರ್ರ/ಸುವಣೇ ಕರ್ಾೇಟಕ ಉದ್ಾಯನವನಗಳ ಪರತಷ್ಾಾನದ ಯೋಜನೆಯನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು ಅಧೋನ
ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ/ಸ ಚನೆಗಳನುು ನಿೋಡಿ ನಿಗದ್ವರ್ ಸಮಯಕೆೆ ಯೋಜನೆಯನುು ಯಶಸಿಿಯಾಗಲು ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಿ ಜವಾಬಾಾರಿ
ವಹಿಸರ್ಕೆದುಾ.

4[1][ಬಿ] [II] : ಅಧಕಾರಿ/ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಕಾರ ಮರ್ುು ಕರ್ೇವಯಗಳು (Powers and duties of Officers and
Employees)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು,

ಸಸಯತ ೋಟದ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಹಾಗ

ಸಕಾೇರಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಕಾಯೇ

ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟ

ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸುವ ಇನಿುರ್ರ ಕಾಯೇಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ತ ಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ತಾೆಂತರಕ ಸಹಾಯಕರು, ತಾೆಂತರಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂತ ಸಲ್ಲಾಸುವ ಕಡರ್ವನುು
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರವರ ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮೆಂಡಿಸುವುದು
ಹಾಗ

ಮಾಹಿತ ಹಕುೆ ಅಧನಿಯಮಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂತ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ತಾೆಂತರಕ

ಸಹಾಯಕರು ಸಲ್ಲಾಸುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಎೆಂಪ್ತಕ್ ಹಾಗ

ಪರಗತ ವರದ್ವಯನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗೆ ಮೆಂಡಿಸುವುದು. ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ

ರವರು ವಹಿಸಿದ ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

ತಾೆಂತರಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂತ ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಕಡರ್ವನುು ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗೆ ಕಡರ್ ಮೆಂಡಿಸುವುದು ಹಾಗ
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಎೆಂಪ್ತಕ್ ಹಾಗ

ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

ಪರಗತ ವರದ್ವಯನುು ಸಿದಿಪಡಿಸುವುದು. ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ ರವರು ವಹಿಸಿದ ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ವಿಷಯ

ನಿವಾೇಹಕರು

ಮೆಂಡಿಸುವ

ಕಡರ್ಗಳನುು

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಮೆಂಡಿಸುವುದು, ಕೆ ೋಟುೇ ಕಡರ್ಗಳು, ಆಡಿಟ್ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ ರವರು ವಹಿಸಿದ ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಹೆಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನುು ರಚಿಸಿ
ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ವನುು ಅಧೋಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಮೆಂಡಿಸುವುದು. ಹಾಗ

ಕಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡರ್ಗಳ ರಚನೆ, ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ,

ಕಡರ್ಗಳನುು ರಚಿಸಿ ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮೆಂಡಿಸುವುದು ಹಾಗ
ದ್ವಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಕಡರ್ಗಳ

ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, ಕಛೋರಿಯ ದ್ಾಸ್ಾುನು ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ತೋಠ ೋಪಕರಣಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಕಡರ್ಗಳ
ಚಲನವಲನ, ಪರ್ರಗಳನುು ಹೆಂಚುವುದು, ಪರ್ರಗಳನುು ಸಿಿೋಕರಿಸುವುದು, ನಮ ದ್ವಸುವುದು ,
ಕಡರ್ / ಟಪಾಲುಗಳನುು ಹೆಂಚುವುದು, ಕಡರ್ಗಳ ರವಾನೆ ಇವುಗಳ ಸೆಂಪೂಣೇ ನಿವೇಹಣೆ,
ಸ್ಾಟೆಂಪ್ ನಿವೇಹಣೆ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಸಸಯತ ೋಟದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ನಸೇರಿಗಳ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ , ತ ೋಟಗಾರರಿೆಂದ ಸಸಯತ ೋಟಗಳ ಕೆಲಸ
ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ

ಸಸಯತ ೋಟಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂತ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸೋವಕರು

ಕಛೋರಿಯನುು ಸುಚಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು, ಕಡರ್ ಮರ್ುು ಟಪಾಲುಗಳನುು ಇರ್ರೆ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ
ರ್ಲುಪ್ತಸುವುದು, ಪರ್ರಗಳ ವಿರ್ರಣೆ, ಅೆಂಚೆ ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸ, ಟ್ರರಷರಿ ಹಾಗ
ನಿವೇಹಿಸುವುದು

ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸುವ

ರಿಸರ್ವೇ ಬಾಯೆಂಕ್ ಕೆಲಸ
ಕೆಲಸ

ಕಾಯೇಗಳನುು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಮುಖ್ಯ ತ ೋಟಗಾರರು
ತ ೋಟಗಾರರು

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು
ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು

4[1][ಬಿ][III] : ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವೆಂರ್ಹ ಪರಸ್ಾುವನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕಾದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮರ್ುು
ಅಕೌೆಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದೆಂತ:
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲ್ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತೋಮಾೇನಿಸಿ ರ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ
ಅಧಕಾರಕೆೆ ಒಳಪಟುಟ ಅನುಮೋದ್ವಸಿ / ಮೆಂಜ ರಾತ ನಿೋಡುವುದು, ಅಗರ್ಯವಾದಲ್ಲಾ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟ
ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಕಛೋರಿಗೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ಟಗಾರಿಕೆ

ತಾೆಂತರಕ ಸಹಾಯಕರು ಮೆಂಡಿಸುವ ಕಡರ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ದ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲ್

ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೋಕಾದ ನಿಣೇಯದ ಬಗೆೆ ನಮ ದ್ವಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗೆ ಕಡರ್
ಮೆಂಡಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

ತಾೆಂತರಕ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂತ ಕಡರ್ದ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಮೋಲ್ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೋಕಾದ
ನಿಣೇಯದ ಬಗೆೆ ನಮ ದ್ವಸಿ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗೆ ಕಡರ್ ಮೆಂಡಿಸುವುದು.

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮೆಂಡಿಸಿದ ಕಡರ್ಗಳನುು ಆ ಪರಕರಣದಲ್ಲಾ ಯಾವ ರಿೋತಯ ಕರಮ
ಕೆೈಗೆ ಳುಬೋಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನುು ನಮ ದ್ವಸಿ ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗೆ ಕಡರ್ ಮೆಂಡಿಸುವುದು.

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ತಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪರ್ರದ ಸೆಂಬೆಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ / ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ

ದ್ವಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡರ್ವನುು ವಿಳೆಂಬವಲಾರ್ೋ ರ್ಿರಿರ್ವಾಗಿ ಮೆಂಡಿಸುವುದು. ಕಛೋರಿಗೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಸಸಯತ ೋಟದ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಬಗೆೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಬೋಕಾಗುವ ಲ್ೋಖ್ನ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನುು / ಇರ್ರೆ ವಸುುಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಪರಿಕರಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸ್ಾುವನೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು ಹಾಗ ತ ೋಟಗಾರರ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ

4[1][ಬಿ] [IV] : ಕೆಲಸಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗದ್ವಪಡಿಸಿದಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು:
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದ ಎಲಾಾ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಹಾಗ ನಿವೇಹಣೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದ ಕಡರ್ಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. ಅಗರ್ಯತಗೆ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟ
ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೋಕಾದ ನಿಣೇಯದ ಬಗೆೆ ನಮ ದ್ವಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜೆಂಟಿ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು / ನಿರ್ೋೇಶಕರು / ಸಕಾೇರಕೆೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. ಜರ ರು ಮರ್ುು ಆದಯತಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ನಮಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದ ಕಡರ್ಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮೆಂಡಿಸುವ ಕಡರ್ಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಕೆ ೋರಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗೆ ಮೆಂಡಿಸುವುದು.
ಸಸಯತ ೋಟದ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಬಗೆೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದ್ವ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.
ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರವರಿಗೆ ಮೆಂಡಿಸುವುದು.

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಹೆಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನುು ರಚಿಸಿ
ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲ್ಲಾನ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುೆಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮೆಂಡಿಸುವುದು
ಹಾಗ ಕಡರ್ಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ.

ದ್ವಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮರ್ುು ಕಡರ್ಗಳ
ಚಲನವಲನ ವಹಿಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸೋವಕರು

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಾ ಕಾಯೇಗಳನುು ಆ ದ್ವನವೋ ಮಾಡುವುದು

4[1][ಬಿ] [V] :

ರ್ೌಕರರು ಅವರವರ ಕರ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿಯೆಂರ್ರಣದಲ್ಲಾ ಇಟುಟಕೆ ೆಂಡಿರುವ

ನಿಯಮಗಳು/ಸ ಚನೆಗಳು/ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು/ದ್ಾಖ್ಲ್ಗಳು ಮರ್ುು ನಿಬೆಂಧನೆಗಳು:
1.

ಕರ್ಾೇಟಕ ರ್ಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು [KCSR]

2.

ಕರ್ಾೇಟಕ ರ್ಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮ [ವಗಿೋೇಕರಣ, ನಿಯೆಂರ್ರಣ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು] [CCA]

3.

ಕರ್ಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸೆಂಹಿತ [KFC]

4.

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ [HBOP]

5.

ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ [Budget Manual]

6.

ವೃೆಂದ ಮರ್ುು ನೆೋಮಕಾತ ನಿಯಮಗಳು [C&R Rules)

7.

ಕರ್ಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸೆಂಹಿತ [KTC]

8.

ಸ್ಾದ್ವಲಾಿರು ವಚಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ [MCE]

9.

ಕರ್ಾೇಟಕ ರ್ಾಗರಿಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ [KCS Conduct Rules]

10.

ಇಲಾಖೆ ಮರ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿರುವ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸೇ

11.

ಸಕಾೇರದ ಅಧಸ ಚನೆಗಳು [ಸುತ ುೋಲ್ಗಳು] ಇತಾಯದ್ವ

4[1][ಬಿ] [VI] : ಕಡರ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ:
ಕಡರ್ದ ಶಾಖೆ

ಕರ. ಸೆಂ

ದ್ಾಖ್ಲ್ಗಳ ಉಲ್ಾೋಖ್

1

ತಾೆಂತರಕ ಶಾಖೆ

ತ ೋಉನಿ/ಲಾಸತ ೋ/ ಈ ಕಛೋರಿಯ ತಾೆಂತರಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂತ ವಿಷಯಗಳ
ನಿವೇಹಣೆ
ಸತ ೋಅ

2

ಸಿಬಬೆಂದ್ವ ಶಾಖೆ

ತ ೋಉನಿ/ಲಾಸತ ೋ/ ಈ
ವಿನಿ

ಕಛೋರಿಯ

ಅಧಕಾರಿ

/

ಸಿಬಬೆಂದ್ವ

ವಗೇದವರುಗಳಿಗೆ

ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ವಿಷಯಗಳ, ನಿವೇಹಣೆ ಲ್ಕೆಪರ್ರ ಹಾಗ

ಲ್ಕೆ

ಪರ್ರ ರ್ಪಾಸಣೆ, ಲ್ೋಖ್ನ ಸ್ಾಮಗಿರ ನಿವೇಹಣೆ, ನಗದು ನಿವೇಹಣೆ

4[1][ಬಿ] [VII] : ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ಲಾ ಇರುವ ಏಪಾೇಡುಗಳು

ಎಲಾಾ

ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿರ್ಿ ಮುೆಂತಾದ ವಿವರಗಳು, ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳು ಹಾಗ

ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ಲಾ

ರಿೋತಯ

ಸಸಯತ ೋಟ,

ಏಪಾೇಡುಗಳನುು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು,

ಲಾಲ್ಬಾಗ್

ಬೆಂಗಳ ರು

ರವರ

ಮಾಗೇದಶೇನದೆಂತ ನಿಧೇರಿಸಲಾಗುವುದು.

4[1][ಬಿ] [VIII]

ಈ ಇಲಾಖೆಯೆಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆೆಂರ್

ಹೆಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸಯರಿೆಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ನಿಗಮ ಕೌನಿುಲ್, ಬ ಡ್ರ್ರು ಸಮಿತ ಅಥವಾ ಇರ್ರೆ ಬಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗ

ಇೆಂರ್ಹ ಕಮಿಟಿ

ಮರ್ುು ಸಮಿತಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮರ್ುು ನಡವಳಿಗಳನುು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರು ವಿಕ್ಷೋಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವಾ ಇೆಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು
ವಿೋಕ್ಷಸಲು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೋ.
ಈ ಕಛೋರಿ ಅಧೋನ ಯಾವುರ್ೋ ನಿಗಮ ಕೌನಿುಲ್, ಬ ಡ್ರ್ರು ಸಮಿತಗಳು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತುಲಾ.
4[1][ಬಿ] [IX] :

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುರುವ ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬೆಂದ್ವ ವಗೇದವರುಗಳ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ

ಕರ. ಸೆಂ

ಹುರ್ಾ

ಹೆಸರು

1

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಶರೋ. ಎೆಂ.ಆರ್.ಚೆಂದರಶೋಖ್ರ್

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಶರೋಮತ. ಲತಾ. ಎೆಂ.ಬಿ

3

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿಗಳು

(ಅ) ಮನೆ ೋಹರ್.ಪ್ತ.ಆರ್

ದ ರವಾಣಿ ಸೆಂಖೆಯ

(ಆ) ಚೆೋರ್ನ್ .ಎರ್ಸ
(ಇ) ನಿಶಚರ್.ಎನ್

4

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಅೆಂಜರ್ಾರ್ೋವಿ

5

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

(ಅ) ಗುೆಂಡುರಾರ್ವ ಶರೋನಿವಾಸಮ ತೇ
(ಆ) ಮಧು.ಎರ್ಸ
(ಇ) ಆರ್.ಶಾಯಮ್ ಸುೆಂದರ್

6

ದ್ವಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಅನಿತಾ.ಎನ್

7

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

(ಅ) ಎ.ಕೃಷಣಮ ತೇ

ದ ರವಾಣಿ ಸೆಂಖೆಯ: 080-26578184

(ಆ)ಎನ್.ಟಿ.ನಟರಾಜ್
(ಇ) ಮೆಂಜುರ್ಾಥ್
(ಈ) ರಾರ್ಜೋಶಿರಿ ಹೆ ಸಮನಿ
(ಉ) ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮಯ
(ಊ) ಹೆಚ್.ಸಿ.ಸುಕನಯ
(ಋ) ಸ ೋಮರ್ಾಥ್
(ಎ) ಮಹಾೆಂತೋಶ್
8

ಬರಳಚುಚಗಾತೇ

9

ಮುಖ್ಯ

ಅನುಸ ಯ

ತ ೋಟಗಾರರು

/ ಪಟಿಟ ಲಗತುಸಿರ್

ಕಛೋರಿ ಸೋವಕರು / ಅಟ್ರೆಂಡರ್

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಶೆಂಕರ್

ತ ೋಟಗಾರರು
10

4[1][ಬಿ] [X] :

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತುರುವ ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬೆಂದ್ವ ವಗೇದವರುಗಳ ಜ ನ್-2017 ರ ಮಾಹೆಯ ವೋರ್ನ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ
ಕರ. ಸೆಂ

ಹುರ್ಾ

ಹೆಸರು

ಮ ಲ ವೋರ್ನ

1

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಶರೋ. ಎೆಂ.ಆರ್.ಚೆಂದರಶೋಖ್ರ್

40,050.00

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಶರೋಮತ. ಲತಾ.ಎೆಂ.ಬಿ

28,100.00

3

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳು

ಮನೆ ೋಹರ್.ಪ್ತ.ಆರ್

27,400.00

4

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳು

ಚೆೋರ್ನ್ .ಎರ್ಸ

26,700.00

5

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿಗಳು

ನಿಶಚರ್.ಎರ್ಸ

21,600.00

6

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಅೆಂಜರ್ಾರ್ೋವಿ

26,000.00

7

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಗುೆಂಡುರಾರ್ವ ಶರೋನಿವಾಸಮ ತೇ

20,000.00

8

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಆರ್.ಶಾಯಮ್ ಸುೆಂದರ್

19,500.00

9

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಎರ್ಸ.ಮಧು

16,800.00

10

ದ್ವಿತೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಅನಿತಾ.ಎನ್

12,250.00

11

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಎ.ಕೃಷಣಮ ತೇ

15,250.00

12

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಎನ್.ಟಿ. ನಟರಾಜ್

20,500.00

13

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಮೆಂಜುರ್ಾಥ್

13,900.00

14

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ರಾರ್ಜೋಶಿರಿ ಹೆ ಸಮನಿ

13,900.00

15

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮಯ

13,900.00

16

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಹೆಚ್.ಸಿ.ಸುಕನಯ

13,900.00

17

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಸ ೋಮರ್ಾಥ್

12,500.00

18

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಮಹಾೆಂತೋಶ್

12,500.00

19

ಕಛೋರಿ ಸೋವಕರು / ಅಟ್ರೆಂಡರ್

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಶೆಂಕರ್

16,000.00

4[1][ಬಿ] [XI] : ಆಯವಯಯ ವಿವರಣೆ:
ಕರ. ಸೆಂ
1

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ

ಲ್ಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಾಯನವನಗಳು ಮರ್ುು
ತ ೋಟಗಳು

ವಷೇ

ಮರ್ು (ರ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಾ)

2016-17

277.00

2016-17

130.00

ಲ್ಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ : 2406-02-112-0-17
2

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ

ಭ ಮಿ ಮರ್ುು ಕಟಟಡಗಳು
ಲ್ಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕೆ : 2401-00-119-6-03

4[1][ಬಿ] [XII] : ಅನುದ್ಾನರ್ ೆಂದ್ವಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅೆಂರ್ಹ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ ಮರ್ುು ಮೆಂಜ ರಾದ ಹಣ
ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ವಲಾ
4[1][ಬಿ]

[XIII] : ಇಲಾಖೆಯೆಂದ ಆಥ ೋರೆೈಸಷನ್ ಮೆಂಜುರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮರ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ

ಸವಲರ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಪ್ತಯೆಂಟ್ಗಳ ವಿವರ
ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ವಲಾ

4[1][ಬಿ] [XIV] : ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಯ ವಿವರ, ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ
ಇಟುಟಕೆ ೆಂಡಿರುವಿಕೆ
ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ವಲಾ
4[1][ಬಿ] [XV] : ಮಾಹಿತ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು, ವಿವರಗಳು, ಗರೆಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದುವ
ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ೆಂಡು ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ತರೆದ್ವದಾರೆ ಮಾಹಿತ
ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ವಲಾ
4[1][ಬಿ] [XVI] : ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದರ್ಾಮ ಮರ್ುು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳು

ಎೆಂ.ಆರ್. ಚೆಂದರಶೋಖ್ರ್
[ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಕಾರಿ]
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರು,
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸಯತ ೋಟ,
ಬೆಂಗಳ ರು

4[1][ಬಿ] [XVII] : ನಿಗದ್ವ ಪಡಿಸಲಾದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವುದು ಇರುವುದ್ವಲಾ

