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4(1)(B) Duties and Responsibilities of Senior Assistant Director of
Horticulture,State Sector Mangalore
 Senior Assistant Director of Horticulture shall be responsible for the
execution of all Horticlutural programmes including development
maintenance & extension.
 Shall carry out the works as per the approved plan of operations & within
the budget in accordance with the calendar of events taking particular
care regarding seasonal works.
 Will also execute such other works as as may be entrusted from time to
time by the Director of Horticulture or other official superiors.
 Will be responsible for the proper expenditure of accounting of public
funds earmarked for his district as per the budget allotment and approved
programmes and ensure achievements both in respect of physical &
financial targets, consistant with quality.
 Will be responsible for maintaining the discipline among the staff.
 Will exercise the powers delegated to him to ensure proper
implementation of the development and extension activities in the
district.
 Shall also carry out such other works as may be entrusted to him by
Director of Horticulture, Joint Director of Horticulture & Deputy
Director of Horticulture concerned from time to time.
4(¿)(II)ƒ¸°‘Ñ§/¹Û‘Ð¤Ð¤ÐÔ–ÐÎÐ ƒ¸°‘Ñ¤Ð ÀÐÔ³ÐÔê ‘Ð³ÐþÀÐô–ÐÎÐÔ
(Powers and duties of officers and employees)
ತೋಟಗಾರರು

ಕ್ಷ ೋತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವ ಚ್ಚ ತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸೂಚ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ.

ಅಟೆಂಡರ್

ಕಛೇರಿಯನ್ನು

ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು, ಕಡತ್ ಮತ್ತು ಟಪಾಾ ಲುಗಳನ್ನು

ತೆಗೆದುಕೊಣಡು ಹೋಗುವುದು, ಪತ್ರ ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅೆಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಖಜಾನೆ,
ಬ್ಯ ೆಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ
ಇತ್ರೇ ಕ್ಲಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರು

ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯರ್ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಹಾಗೂ
ವಿಷಯ ನಿರ್ವವಹಕರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತ್ಹ ಕಛೇರಿಯ ಎಲಾಿ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು
ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಮಾಡುವುದು. ಸಂಬಳಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ HRMS ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ೆಂಟ್
ತೆಗೆಯುವುದು. ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಮಾಡಿದ ಪರ ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ದ್ವ ೋತಿಯ ದರ್ಜವ
ಸ್ಹಾಯಕರು

ರಾಜ್ಯ ರ್ಲಯ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಸ್ಗಳು, ಲೆಕೆ
ಸ್ಮನವ ಯೋಕರಣಗೊಳಿಸುವಿಕ್. ಕಛೇರಿಯ ಜಾರ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ ರ್ಹಿಗಳ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿ ಗಳ ತ್ಯಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ರ್ಲಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಿ ಗಳ
ಮೇಲುರುಜು, ಸ್ಟ ೋಷನರಿ ದಾಸ್ತು ನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ. ವಿಷಯ ರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಪರ ಥಮ ದಜೆವ
ಸ್ಹಾಯಕರು

ನಗದು ಪುಸ್ು ಕ ಮತ್ತು ನಗದು ರ್ಯ ರ್ಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಿಬಬ ೆಂಧಿ ಖಾತೆ
ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಿಟ್ ರ್ರದ್, ಕಛೇರಿ ತ್ಪಾಸ್ಣಾ ರ್ರದ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೇತ್ನ
ಬಿಲುಿ
ತ್ಯಾರಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದ್ನಗೂಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ
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ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಸ್ಹಾಯಕರು

ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಅಧಿಕಾರಿ(ತೆಂತಿರ ಕ
ಸ್ಹಾಯಕರು)
ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಅಧಿಕಾರಿ

ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ನಿದೇವಶಕರು(ಗೇರು)

ಹಿರಿಯ
ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ನಿದೇವಶಕರು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್, ಆದಾಯ ಖಚಿವನ ತ್:ಖ್ತು , ಕ್.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎ ಖಾತೆ
ಚೆಕ್ೆ ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಗದು ರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ
ರ್ಹಿ ಕಛೇರಿ ರ್ವಯ ಪ್ು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿರ್ವವಹಕರು ಮಂಡಿಸುರ್
ಕಡತ್ ಬಿಲುಿ ಗಳನ್ನು ನಿಯಾಮಾನ್ನಸ್ತರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್ ನಿದೇವಶಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕ್ ಉಪನಿದೇವಶಕರಿಗೆ
ಮೇಲುರುಜುವಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಯೋಜ್ನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜ್ನೇತ್ರಗಳಡಿ
ಸ್ಸ್ತಯ ಭಿವೃದ್ಿ
ಕಾಯವಗಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಕ್ಷ ೋತ್ರ /ನಸ್ವರಿಗಳ
ನಿರ್ವಹಣೆ
ಹಾಗೂ
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಆದೇಶದಂತೆ
ಕ್ಲಸ್
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ,
ಎೆಂ.ಪ್ಕ್ ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಷಯ ನಿರ್ವವಹಕರುಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ
ಕಡತ್ಗಳ ತೆಂತಿರ ಕ ಪರಿಶೋಲನೆ, ಪರ ಗತಿ ರ್ರದ್ ಮಂಡನೆ, ಹರಾಜು ಕಡತ್ಗಳ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶಂತೆ ಕ್ಲಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
ಕ್ಷ ೋತ್ರ ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಯೋಜ್ನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜ್ನೇತ್ರಗಳಡಿ
ಸ್ಸ್ತಯ ಭಿವೃದ್ಿ ಕಾಯವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಕ್ಷ ೋತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ
ಕ್ಲಸ್ ಕಾಯವಗಳ ಬಗೆೆ ಪರ ಗತಿ ರ್ರದ್ಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್ ನಿದೇವಶಕರರ್ರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ಲಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕ್ ನಿದೇವಶಕರು ರರ್ರ ಆದೇಶದಂತೆ
ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.











Senior Assistant Director of Horticulture shall be responsible
for the execution of all Horticlutural programmes including
development maintenance & extension.
Shall carry out the works as per the approved plan of
operations & within the budget in accordance with the
calendar of events taking particular care regarding seasonal
works.
Will also execute such other works as as may be entrusted
from time to time by the Director of Horticulture or other
official superiors.
Will be responsible for the proper expenditure of accounting
of public funds earmarked for his district as per the budget
allotment and approved programmes and ensure achievements
both in respect of physical & financial targets, consistant with
quality.
Will be responsible for maintaining the discipline among the
staff.
Will exercise the powers delegated to him to ensure proper
implementation of the development and extension activities in
the district.
Shall also carry out such other works as may be entrusted to
him by Director of Horticulture, Joint Director of Horticulture
& Deputy Director of Horticulture concerned from time to
time.
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4(ಬಿ) III. ನಿಣಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ತಹ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುವ ಕರ ಮ
ಮೇಲ್ಲಿ ಚಾರಣೆ ಚಾನ್ಲ್ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತಾ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ.

(The procedure followed in the decision making Process including channels of
supervision accountability)
ಪರ ಥಮ ದಜೆವ
ಸ್ಹಾಯಕರು
ದ್ವ ೋತಿಯ ದರ್ಜವ
ಸ್ಹಾಯಕರು

ತ್ಮಮ ರ್ವಯ ಪ್ು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿರ್ವವಹಕರು
ಮಂಡಿಸಿದ
ಕಡತ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆಂದ್ನ ಆದೇಶಕಾೆ ಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ತವು
ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ
ಪತ್ರ ದ
ಸಂಬಂಧ
ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ತು
ಸುತು ೋಲೆ/ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೆಂದ್ನ ಆದೇಶಕಾೆ ಗಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ನು
ವಿಳಂಬವಿಲಿ ದೇ ತ್ವ ರಿತ್ರ್ವಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರು ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕ್ ನಿದೇವಶಕರು, ತೆಂತಿರ ಕ ಸ್ಹಾಯಕರು,
ವಿಷಯ ನಿರ್ವವಹಕರುಗಳು ಕಡತ್ರ್ನ್ನು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ನಿೋಡುರ್ ಕರಡನ್ನು
ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಮಾಡುವುದು.
ಸ್ಹಾಯಕ
ತವು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ರ ದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಿ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಮೆಂದ್ನ ಆದೇಶಕಾೆ ಗಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ನು
ವಿಳಂಬವಿಲಿ ದೆ ತ್ವ ರಿತ್ರ್ವಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿ(ತೆಂತಿರ ಕ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸ್ಹಾಯಕರು)
ಪರ ಸ್ತು ರ್ನೆ ಹಿರಿಯ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ ಪರ ಪರ ಸ್ತು ರ್ನೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕಾದ ಕರ ಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾವನಿಸಿ
ಸ್ಹಾಯಕ
ತ್ಮಮ
ಹುದೆಿ ಗೆ
ನಿೋಡಿರುರ್
ಅಧಿಕಾರಕ್ೆ
ಒಳಪಟ್ಟಟ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಅನ್ನಮೋದ್ಸಿ/ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು. ಅಗತ್ಯ ವಿದಿ ಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕ್
ನಿದೇವಶಕರು
ಉಪನಿದೇವಶಕರರ್ರಿಗೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು

4 (ಬಿ) IV. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಗಳನ್ನನ ನಿವಾಹಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳ್ಳ
ಕಟ್ಟು ಪಾಡುಗಳ್ಳ (Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಸೇರ್ಕರು
ಪರ ಥಮ ದಜೆವ ಸ್ಹಾಯಕರು

ದ್ವ ತಿೋಯ ದಜೆವ ಸ್ಹಾಯಕರು

ಸ್ಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಅಧಿಕಾರಿ( ತೆಂತಿರ ಕ
ಸ್ಹಾಯಕರು)
ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್ ನಿದೇವಶಕರು

ರ್ಹಿಸ್ಲಾದ ಎಲಾಿ
ಕಾಯವಗಳನ್ನು
ಆಯಾಯ ದ್ನವೇ
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
ಕಛೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿರ್ವವಹಕರು ಮಂಡಿಸುರ್
ಕಡತ್ಗಳನ್ನು
ನಿಯಾಮಾನ್ನಸ್ತರ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆಂದ್ನ
ಆದೇಶ
ಕೊೋರಿ
ಹಿರಿಯ
ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ನಿದೇವಶಕರರ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ
ತ್ಹ
ವಿಷಯರ್ನ್ನು
ಸ್ಮಪವಕರ್ವಗಿ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ನು
ರಚಿಸಿ ಕಛೇರಿ
ಕೈಪ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ನಿಯಮಗಳನ್ರ್ಯ ಮೆಂದ್ನ ಆದೇಶ ಕೊೋರಿ
ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ ತ್ಹ ವಿಷಯರ್ನ್ನು ಸ್ಮಪವಕರ್ವಗಿ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಛೇರಿ
ಕೈಪ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನ ನಿಯಮಗಳನವ ಯ ಮೆಂದ್ನ ಆದೇಶ ಕೊೋರಿ
ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾದ ಕಡತ್ಗಳನ್ನು
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸೂಕು
ನಿರ್ಧವರ
ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು, ಅಗತ್ಯ ತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಉಪನಿದೇವಶಕರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸುವುದು. ಜ್ರೂರು ಮತ್ತು ಆದಯ ತೆಗೆ
ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
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4(ಬಿ)(V): ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತಾವಗಳನ್ನನ ನಿವಾಹಿಸಲು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ/
ನಿಯಂತರ ಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಕೊೌಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳ್ಳ/ಸೂಚನೆಗಳ್ಳ/ಕೈಪಿಡಿಗಳ್ಳ/
ದಾಖಲೆಗಳ್ಳ/ನಿಬಂಧನೆಗಳ್ಳ
(The Rules regulations, instructions, movements and records held by it or Under its control or
used by its employees for discharging its functions)
1) ಕರ್ನವಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೇರ್ವ ನಿಯಮಗಳು( ಕ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್)
2) ಕರ್ನವಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೇರ್ವ ನಿಯಮ ( ರ್ಗಿೋವಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರ ಣ, ಮೇಲಮ ನವಿ
ನಿಯಮಗಳು)(ಸಿಸಿಎ ರೂಲ್ಸು ).
3) ಕರ್ನವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತೆ (ಕ್.ಎಫ್ ಸಿ)
4) ಕಛೇರಿ ಕೈಪ್ಡಿ
5) ಅಯರ್ಯ ಯ ಕೈಪ್ಡಿ ( ಬಜೆಟ್ ಮಾನ್ನಯ ಲ್ಸ)
6) ಕರ್ನವಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ ( ಕ್.ಎಫ್.ಸಿ)
7) ಸ್ತದ್ಲಾವ ರು ವೆಚ್ಚ ಕ್ೆ ಕೈಪ್ಡಿ (ಎಮ್.ಸಿ.ಇ)
8) ಕರ್ನವಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೇರ್ವ ನಡತೆ ನಿಯಮ( ಕ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಾನ್ ಡಕ್ಟ ರೂಲ್ಸು )
9) ಇಲಾಖಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖ್ತ ಹರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ವ.
10) ಸ್ರಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಗಳು ( ಸುತುೋಲೆಗಳು) ಇತಯ ದ್
4(¿)VI: ಕಡತಶೋರ್ಷಾಕೆ
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its Control)
ಕಡತ್ದ ಶಾಖ್ತ
ಕರ .ಸಂ
1
ADM
ಆಡಳಿತ್ ಸಿಬಬ ೆಂದ್
EST
2
DEP
ಶಸುು ಶಾಖ್ತ
3
4
5
6
7

ಲೆಕೆ ಶಾಖ್ತ
ಲೆಕೆ ತ್ಪಾಸ್ಣೆ
ನಗದು ಶಾಖ್ತ
ಕಾನೂನ್ನ ಕೊೋಶ
ಲೇಖನ ಸ್ತಮಾಗಿರ

ACT
AUD
CASH
LGC
STN
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ರ್ವಹನ ಶಾಖ್ತ

VEH

ದಾಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿ ೋಖ
ಈ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿೋನದ ಕಛೇರಿಗಳ
ಸಿಬಬ ೆಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಸುು ನಡತೆ
ಮತ್ತು ಇತ್ರೇ ವಿಷಯಗಳು
ಲೆಕೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಲೆಕೆ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಲನೆ,
ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯ ಪರ ಕರಣ
ಲೇಖನ ಸ್ತಮಾಗಿರ , ದೂರರ್ವಣಿ,
ಮತ್ತು ರರ್ವನೆ
ರ್ವಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಿವ ೋಕೃತಿ

4(ಬಿ) VII. ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ನನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುವ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಪಾಾಡುಗಳ್ಳ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಸದಸಯ ರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತಿ
ಮೌಂತಾದ ವಿವರಗಳ್ಳ
(The particulars 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 thereto)
ಯೋಜ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುರ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ಶಯ ಕತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣರ್ವಗಿ ಸ್ತರ್ವಜ್ನಿಕರಿೆಂದ ಬಂದ
ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ಧವರ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು.
4(ಬಿ) VIII.: ಈ ಇಲಾಖೆಯೌಂದ ರಚಿಸಲಪ ಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಷಕ ೌಂತ ಹೆಚಾಾ ಗಿರುವ ಸದಸಯ ರಿೌಂದ ರಚಿಸಲಪ ಡುವ ನಿಗಮ, ಕನಿಿ ಲ್,
ಬೋರ್ಡಾ, ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಪ್ಟಿು ಹಗೂ ಇೌಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತಾ
ಸಮಿತಿಗಳ್ಳ ನ್ಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತ್ತಾ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ನನ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿ ಸಬಹುರ್ದ
ಅಥವಾ ಇೌಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ನನ
ವಿೋಕ್ಷಿ ಸಲು ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮಕಾ
ವಕಾಶವಿದೆಯೇ.
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(A statement of the boards, councils, committees and other 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)
ಈ ಕಛೇರಿ ಅಧಿೋನ ಯಾವುದೇ ನಿಗಮ, ಕೌನಿು ಲ್ಸ, ಬೋರ್ಡವ, ಸ್ಮಿತಿಗಳು ಕಾಯವ
ನಿರ್ವಹಿಸುತಿು ಲಿ .
4(ಬಿ) IX: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ವಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿಾ ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ
ದೂರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿು .
ಕರ ,ಸಂ
ಹುದೆೆ
ಹೆಸರು
ದೂರವಾಣಿ
ಸಂಖೆಯ
1
9663050644
ತೋಟಗಾರ
ಶರ ೋ. ರಾಘರ್, ಕದ್ರ ಉದಾಯ ನರ್ನ
2
9880584262
ಶರ ೋ. ರ್ವಸುಶೆಟ್ಟಟ , ಕದ್ರ ಉದಾಯ ನರ್ನ
3
0824-2444298
ಶರ ೋ. ಬ್ಲಕೃಷಣ , ಕದ್ರ ಉದಾಯ ನರ್ನ
4
0824-2444298
ಶರ ೋಮತಿ. ಎನ್.ವೇದಾರ್ತಿ, ಸುಳಯ
5
ಶರ ೋ.ರಾಜೋರ್,
ಜಲಾಿ ನಸ್ವರಿ, 7259183601
6
7
8
9
10
11

ರ್ವಹನ ಚಾಲಕರು
ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರು

12

ದ್ವ ತಿೋಯ ದಜೆವ
ಸ್ಹಾಯಕರು
ಪ್ರಥಮ ದಜೆವ
ಸ್ಹಾಯಕರು

13
14
15

ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಸ್ಹಾಯಕರು

16
17
18
19

ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಸ್ಹಾಯಕರು

20
21
22

ಸ್ಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕ್
ನಿದೆವಶಕರು

ಮಂಗಳೂರು
ಶರ ೋ. ಐತ್ು ಪಾ , ಸುಳಯ
ಶರ ೋ. ಪಾೆಂಡುರಂಗ, ಬೆಳು ೆಂಗಡಿ
ಶರ ೋ. ಧಣವಪಾ ಗೌಡ, ಮದಿ ಡೆ ಕ್ಷ ೋತ್ರ
ಶರ ೋ. ಉಮೇಶ, ಚಾಮಾವಡಿ ಕ್ಷ ೋತ್ರ
ಶರ ೋ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ, ಮಂಗಳೂರು
ಶರ ೋಮತಿ.ಮಾಲ್ಲನಿ.ಬ್ಯ.ಪ್.
ಮಂಗಳೂರು
ಶರ ೋ.ಅಶವ ಥ್, ಮಂಗಳೂರು

958251-232020
9008219925
958256-232148
9945537958
0824-2444298
9741625988
8971189928

ಶರ ೋಮತಿ.ಸುನಿೋತ್, ಮಂಗಳೂರು

9902335255

ಶರ ೋ.ಲೋಕಯಯ
ರ್ನಯೆ , ಮದಿ ಡೆ
ಕ್ಷ ೋತ್ರ
ರಾಘವೇೆಂದರ .ಎಸ್.ಪತು ರ್,
ಜಲಾಿ ನಸ್ವರಿ
ಬ್ಬಗೌಡ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಸ,
ಕದ್ರ
ಉದಾಯ ನರ್ನ
ಶರ ೋ.ಮಂಜುರ್ನಥ.ಫಕೋರಪಾ ,
ಚಾಮಾವಡಿ ಕ್ಷ ೋತ್ರ
ಶರ ೋ.ಮೈಲಾರಲ್ಲೆಂಗೇಶ್,ಕಛೇರಿ
ನಸ್ವರಿ,ಬೆಳು ೆಂಗಡಿ
ಶರ ೋ. ಲೋಕೇಶ್.ಪ್, ಹಸ್ಗದೆಿ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ,
ಸುಳಯ
ಶರ ೋ. ರವಿರಾಜ್.ರೈ, ಕಬಕ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ,
ಪುತ್ತು ರು
ರೇಣುಖಾ.ಆರ್.ರ್ಠಾರ, ಮಂಗಳೂರು
ಶರ ೋಮತಿ.ಲ್ಲಖಿತ್ರಾಜ್, ಮದಿ ಡೆ ಕ್ಷ ೋತ್ರ

9632303018
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9902056969
8951755360
9845127403
9663247367
9980546690
9449895062
9535877521
8762360208

ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ನಿದೇವಶಕರು

23

ಶರ ೋಮತಿ.ಜಾನಕ.ವಿ, ಮಂಗಳೂರು

9481718166

4(ಬಿ) (X) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ವಲಯ,
ಮಂಗಳೂರು
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿಾ ರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ
ಡಿಸೌಂಬರ್ 2017ರ ವೇತನ್ದ ವಿವರಗಳ್ಳ
ಕರ ,ಸಂ
ಹುದೆೆ
ಹೆಸರು
ಮೂಲ ವೇತನ್
ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ
1
16000
ತೋಟಗಾರ
ಶರ ೋ. ರಾಘರ್, ಕದ್ರ ಉದಾಯ ನರ್ನ
2
14550
ಶರ ೋ. ರ್ವಸುಶೆಟ್ಟಟ , ಕದ್ರ ಉದಾಯ ನರ್ನ
3
16800
ಶರ ೋ. ಬ್ಲಕೃಷಣ , ಕದ್ರ ಉದಾಯ ನರ್ನ
4
12500
ಶರ ೋಮತಿ. ಎನ್.ವೇದಾರ್ತಿ, ಸುಳಯ
5
13000
ಶರ ೋ.ರಾಜೋರ್,
ಜಲಾಿ ನಸ್ವರಿ,
6
7
8
9
10
11

ರ್ವಹನ ಚಾಲಕರು
ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರು

12

ದ್ವ ತಿೋಯ ದಜೆವ
ಸ್ಹಾಯಕರು
ಪರ ಥಮ ದಜೆವ
ಸ್ಹಾಯಕರು

13
14
15

ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಸ್ಹಾಯಕರು

16
17
18
19

ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಸ್ಹಾಯಕರು

20
21
22
23

ಸ್ಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕ್
ನಿದೆವಶಕರು
ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ನಿದೇವಶಕರು

ಮಂಗಳೂರು
ಶರ ೋ. ಐತ್ು ಪಾ , ಸುಳಯ
ಶರ ೋ. ಪಾೆಂಡುರಂಗ, ಬೆಳು ೆಂಗಡಿ
ಶರ ೋ. ಧಣವಪಾ ಗೌಡ, ಮದಿ ಡೆ ಕ್ಷ ೋತ್ರ
ಶರ ೋ. ಉಮೇಶ, ಚಾಮಾವಡಿ ಕ್ಷ ೋತ್ರ
ಶರ ೋ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ, ಮಂಗಳೂರು
ಶರ ೋಮತಿ.ಮಾಲ್ಲನಿ.ಬ್ಯ.ಪ್.
ಮಂಗಳೂರು
ಶರ ೋ.ಅಶವ ಥ್, ಮಂಗಳೂರು

18550
14200
18550
10000
24600
23400
12000

ಶರ ೋಮತಿ.ಸುನಿೋತ್, ಮಂಗಳೂರು

23400

ಶರ ೋ.ಲೋಕಯಯ
ರ್ನಯೆ , ಮದಿ ಡೆ
ಕ್ಷ ೋತ್ರ
ರಾಘವೇೆಂದರ .ಎಸ್.ಪತು ರ್,
ಜಲಾಿ ನಸ್ವರಿ
ಬ್ಬಗೌಡ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಸ,
ಕದ್ರ
ಉದಾಯ ನರ್ನ
ಶರ ೋ.ಮಂಜುರ್ನಥ.ಫಕೋರಪಾ ,
ಚಾಮಾವಡಿ ಕ್ಷ ೋತ್ರ
ಶರ ೋ.ಮೈಲಾರಲ್ಲೆಂಗೇಶ್,ಕಛೇರಿ
ನಸ್ವರಿ,ಬೆಳು ೆಂಗಡಿ
ಶರ ೋ. ಲೋಕೇಶ್.ಪ್, ಹಸ್ಗದೆಿ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ,
ಸುಳಯ
ಶರ ೋ. ರವಿರಾಜ್.ರೈ, ಕಬಕ ಕ್ಷ ೋತ್ರ ,
ಪುತ್ತು ರು
ರೇಣುಖಾ.ಆರ್.ರ್ಠಾರ, ಮಂಗಳೂರು
ಶರ ೋಮತಿ.ಲ್ಲಖಿತ್ರಾಜ್, ಮದಿ ಡೆ ಕ್ಷ ೋತ್ರ

14200

ಶರ ೋಮತಿ.ಜಾನಕ.ವಿ, ಮಂಗಳೂರು

28100
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12750
12750
12750
12750
13900
13900
13900
23400

4 (ಬಿ) (XI): ಅಯವಯ ಯ ವಿತರಣೆ

(Budget allocation 2016-17)
ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು
1
2
ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕ್
3
4
5
6

ಲೆಕಕ ಶೋರ್ಷಾಕೆ

ಮೊತಾ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )

2401-ಯೋಜ್ನೇತ್ರ
2406- ಯೋಜ್ನೇತ್ರ

2406-ಯೋಜ್ನೆ
ನಿದೇವಶಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಜ್ಯ ರ್ಲಯ,
(ಎಸ್:19)
ಮಂಗಳೂರು.
ಎಸ್:08 ವಿಸ್ು ರಣೆ ಮತ್ತು
ತ್ರಭೇತಿ
ಎಸ್:11
ತೋಟಗಾರಿಕ್
ಕಟಟ ಡಗಳು
ಕ್.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎ

12.37
8.02
30.00
7.80
8.495
11.09

4(ಬಿ) (XII): ಸಹಾಯ ಧನ್ದೌಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳ್ಳ ಅೌಂತಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳ
ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತಾ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣ

(Annual Plan for 2016-17)
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದ್ಲಿ .
4(ಬಿ) (XIII): ಇಲಾಖೆಯೌಂದ ಅಥೋಸೇಷನ್ ಮಂಜೂರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೋಡಲಾದ
ಮತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತಾ ಗಳನ್ನನ ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರೆಮಿಟೆನ್ಿ ಗಳ ವಿವರಗಳ್ಳ

(Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted
by it)
ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಾಗುತಿು ದೆ
4(ಬಿ)(XIV) ಕುಗಿಿ ಸಲಾದ ಎಲೆಕಾು ರ ನಿಕ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ದರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟು ಕೊೌಂಡಿರುವಿಕೆ.

ಲಭಯ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ

(Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form)
ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ವಿದೆ
4(ಬಿ)(XVV): ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳ್ಳ
ಗರ ೌಂಥಾಲಯನ್ನನ ಳಗೊೌಂಡ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನನ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕರ ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕ ಗಿ ತೆರೆದಿದಾೆ ರೆ
ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ತರ್ವಜ್ನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿೆಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಲು
ಅರ್ಕಾಶವಿರುತ್ು ದೆ.
4(ಬಿ) (XVI): ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಪ್ದರ್ನಮ ಮತ್ತಾ ಇತರೆ ವಿವರಗಳ

(The names designations and other particulars of the public information officers)
ಶರ ೋಮತಿ.ಜಾನ್ಕ್ಷ.ವಿ.
ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಾಶಕರು,
ರಾಜ್ಯ ವಲಯ, ಮಂಗಳೂರು
.ದೂರವಾಣಿ: 0824-244298
4(ಬಿ) (XVII): ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ್ಳ

(such other information as may be prescribed)
ಯಾವುದೂ ಇರುವುದ್ಲಿ .
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