ORGANIZATION CHART OF JOINT DIRECTOR OF HORTICULTURE (HeG PMU) SECTION

Format of Section 4(1) (B) of RTI Act
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (B)
4 (B) (i) The particulars of its organisation

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಇ- ಆಡಳಿತ,
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್)

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 1

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 2

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 3

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

4(B) (1) The powers and Duties of its officers and employees
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಇ- ಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್) ರರ್ರ ಕ್ತೇರ್ಯಗಳಕ
ಮತಕು ಜರ್ಬ್ಾಾರಿಗಳಕ
ಶ್ರೋ. ಶಕೋಲ್ ಅಹಮದ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಮಗರ ಗಣಕೋಕ್ರಣ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಫಲಾನಕಭವಿ ನಿರ್ೇಹಣಾ ರ್ಯರ್ಸೆೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಫಸಲ್
ಬೋಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗ

ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ

ಯೋಜನೆಯ ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಮತಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ''ಸಂರಕ್ಷಣೆ"
ತಂತಾರಂಶ ನಿರ್ೇಹಣೆ, ಜಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಸಿ ರರ್ರಿಂದ ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ
ಪ್ಡಿಸಲಾಗಕತಿುರಕರ್ ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆ ತಂತಾರಂಶ,
ಡಿ.ಬ.ಟಿ , ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಮತಕು ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತಾರಂಶಗಳ ಅಭಿರ್ೃದ್ಧಿ ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ.
2. ಸಂಬಂಧಿತ ನೆ ೋಡಲ್ ಶಾಖೆಯ ಅಗತಯತಯನಕು ಪ್ೂರೈಸಲಕ
ಅರ್ಶಯಕ್ವಿರಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸಕರ್ುದಕ.
3. ಅಧಿಕಾರ

ಪ್ರದತುವಾದ

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ

ಅನಕಮೋದನೆ

ಕೆ ೋರಿ

ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ

ಮತಕು

ಪ್ರಸ್ಾುರ್ನೆಯನಕು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ.
4. ಟಂಡರ್ ಗಳನಕು ಆಹಾಾನಿಸಕರ್ುದಕ.
5. ನಿಯಮಾನಕಸ್ಾರ
ಸರಬರಾಜಕದಾರರ

ಟಂಡರ್

ಗಳ

/

ಒದಗಿಸಕರ್ರ್ರನಕು

ಸೆೋವೆ

ಆಯ್ಕು

ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
6. ಇ-ಆಡಳಿತ

ಯೋಜನೆ

ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದಕ

ಹಾಗ

ಅನಕಷ್ಾಾನದ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
7. ನಿರ್ೇಹಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶಯವಿರಕರ್ ಮೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆಯನಕು
ಕಾರ್ಾೇನಕಷ್ಾಾನ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
8. ಯೋಜನೆಗೆ

ಅಗತಯವಿರಕರ್

ಸಂಪ್ನ ಮಲಗಳನಕು

ಕ್ ರಢೋಕ್ರಿಸಕರ್ುದಕ (ಆರ್ಥೇಕ್ ಮತಕು ಮಾನರ್ ಸಂಪ್ನ ಮಲ), ಇಆಡಳಿತಕಾುಗಿ ಮತಕು ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ರ್ಾರ್ುರ್ೋ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಲೆಕ್ು ಶ್ೋರ್ಷೇಕೆ)
ಹಂಚಿಕೆರ್ಾದ ಅನಕದಾನರ್ನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ.

9. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಇ-ಆಡಳಿತ

ಸಂಬಂಧಿತ

ತರಬೆೋತಿಗಳನಕು

ಆಯೋಜಿಸಕರ್ುದಕ ಮತಕು ಸಮನಾಯಗೆ ಳಿಸಕರ್ುದಕ.

4 (B) (ii) ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕ್ರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತಕು ಕ್ತೇರ್ಯಗಳಕ
4 (B) (ii) Powers and Duties of Officers and Employees
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಇ- ಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್) ರರ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಿ
ಕ್ತೇರ್ಯ ನಿರ್ೇಹಿಸಕತಿುರಕರ್ ತಾಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ತೇರ್ಯಗಳಕ ಮತಕು ಜರ್ಬ್ಾಾರಿಗಳಕ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ -1
ಶ್ರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಅನಂತಮ ತಿೇ

1. ದ್ಧನನಿತಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಇ-ಆಡಳಿತ

ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ಕೆು ಬರಕರ್
ನೆ ೋಡಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದರ್ರಿಗೆ

ಯೋಜನಾ

ಎಲಾಿ ಪ್ತರಗಳನಕು
ಗಕರಕತಿಸಿ,ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಜಂಟಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇ-ಆಡಳಿತ

ಯೋಜನಾ

ಘಟಕ್

ನಿರ್ೇಹಣಾ

ರರ್ರ

ಗಮನಕೆು

ತರಕರ್ುದಕ.
2. ಸಕಾೇರಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋತರ/ ಎಂಪಿಕ್
ರ್ರದ್ಧಗಳಕ ಮತಕು ಅನಕದಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ತರ
ರ್ಯರ್ಹಾರದ
ಕ್ಡತಗಳನಕು
ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯಂದ
ಮೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
3. ಆಡಿಟ್/ಸಿಎಜಿ/ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ

ರ್ರದ್ಧಗಳನಕು

ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.
4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಲಾನಕಭವಿ ನಿರ್ೇಹಣಾ ತಂತಾರಂಶ
(HBMS)

ಹಾಗ

ಹನಿ

ನಿೋರಾರ್ರಿ

ತಂತಾರಂಶ

ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
5. Helpdesk

ದ ರವಾಣಿ

ಕ್ರಗಳನಕು

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ,

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ು ಉತುರ ನಿೋಡಲಕ ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
6. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಹಾಗ ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ
ಸ ಚಿಸಕರ್
ಕೆಲಸಗಳನಕು
ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 2
ಶ್ರೋಮತಿ ಮನೆ ೋರಮ ಎಸ್.

1. ಹವಾಮಾನ

ಆಧಾರಿತ

ಬೆಳೆವಿಮ

ಕಾಯೇಕ್ರಮದ

ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
2. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮಕೆು ಸಂಬಂಧಿದಂತ ಪ್ತರ
ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.

3. ಕ್ಛೋರಿಯ

ಸ್ಾಮಾನಯ

ಪ್ತರ

ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳನಕು

ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.
4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಹಾಗ ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ
ಸ ಚಿಸಕರ್
ಕೆಲಸಗಳನಕು
ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 3

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಲಾನಕಭವಿ ನಿರ್ೇಹಣಾ ತಂತಾರಂಶ,

ಶ್ರೋಮತಿ ಲತಾ ಬ. ಎಂ.
(ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

Khajane-2 ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ
ಉಪ್

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ,

ಉದಾಯನರ್ನಗಳಕ ಮತಕು ತ ೋಟಗಳಕ, ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್,
ಬೆಂಗಳ ರಕ ರರ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯಂದ ಓಓಡಿ)

2. KGIS, DBT ಇಲಾಖಾ Web site updation
ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ
3. Helpdesk

ದ ರವಾಣಿ

ಕ್ರಗಳನಕು

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ,

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ು ಉತುರ ನಿೋಡಲಕ ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
(ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಂತಾರಂಶ).
4. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಹಾಗ ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ
ಸ ಚಿಸಕರ್
ಕೆಲಸಗಳನಕು
ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-1
ಹಿೋನಾ ಕೌಸರ್

1. ಸಕಾೇರಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋತರ/ ಎಂಪಿಕ್
ರ್ರದ್ಧಗಳಕ ಮತಕು ಅನಕದಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
ನಿರ್ೇಹಣೆ
2. ಆಡಿಟ್/ಸಿಎಜಿ/ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ರ್ರದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕ್ಡತ ನಿರ್ೇಹಣೆ
3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಲಾನಕಭವಿ ನಿರ್ೇಹಣಾ ತಂತಾರಂಶ
ಕಾಯೇಕ್ರಮಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ತರ ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳ
ನಿರ್ೇಹಣೆ.
4. Helpdesk

ದ ರವಾಣಿ

ಕ್ರಗಳನಕು

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ,

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ು ಉತುರ ನಿೋಡಲಕ ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮತಕು ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕರ್ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ
ಹಾಗ
ಸಹಾಯಕ್
ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ-1 ರರ್ರಿಗೆ ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಣೆಯನಕು
ರ್ರದ್ಧ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-2
ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಸಿ.

1. Decision

Support

System(DSS),

Khajane-2, DBT, Tender ಮತಕು Base line
Survey ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ

ನಿರ್ೇಹಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
2. Helpdesk

ದ ರವಾಣಿ

ಕ್ರಗಳನಕು

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ,

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ು ಉತುರ ನಿೋಡಲಕ ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮತಕು ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕರ್ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ
ಹಾಗ
ಸಹಾಯಕ್
ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ-1 ರರ್ರಿಗೆ ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಣೆಯನಕುರ್ರದ್ಧ
ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-3

1. ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್/ಲೆ ೋಕ್ ಸಭೆ / ರಾಜಯ

ಧನಕಶ್ ಕೆ. ವಿ.

ಸಭೆಯ ಪ್ರಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಉತುರರ್ನಕು ಸಕಾೇರಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಲಕ

(ಸತ ೋನಿ,ತರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದರ, ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರಕ

ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಕ್ಛೋರಿಯಂದ ಓಓಡಿ)

2. Helpdesk

ದ ರವಾಣಿ

ಕ್ರಗಳನಕು

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ,

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ು ಉತುರ ನಿೋಡಲಕ ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮತಕು ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕರ್ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ
ಹಾಗ
ಸಹಾಯಕ್
ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ-2 ರರ್ರಿಗೆ ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಣೆಯನಕುರ್ರದ್ಧ
ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-4
ರೋಷಮ ವಿ. ಎಸ್.
(ಸತ ೋನಿ,ತರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದರ, ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರಕ
ಕ್ಛೋರಿಯಂದ ಓಓಡಿ)

1. ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ತಂತಾರಂಶಕೆು
ನಿರ್ೇಹಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ

2. ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ/ಜಿಲೆಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಥೇಕ್
ರ್ಷ್ಾೇರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾರ್ಷೇಕ್ ಆಯರ್ಯಯ,
ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋತರ
ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ,

ರ್ರದ್ಧಗಳಕ,

ಯೋಜನಾ

ಯಶ್ನ ೋಗಾಥೆಗಳಕ,

ಛಾರ್ಾಚಿತರಗಳಕ ಮತಕು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಜರಕಗಕರ್ ವಿವಿಧ
ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಕ ಹಾಗ ಟಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ಟಣೆ ಕ್ಕರಿತಕ
ಮಾಹಿತಿಯನಕು
ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇಂದ್ಧೋಕ್ರಿಸಕರ್ುದರ ರ್ಜ ತಗೆ ವಿವಿಧ

ವಿಭಾಗ/ಜಿಲೆಿಗಳಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಕ್ಳಕಹಿಸಲಾಗಕರ್
ಮಾಹಿತಿಯನಕು

ಇಲಾಖಾ

ವೆಬ್

ಸೆೈಟ್

ನಲ್ಲಿ

ಇಂದ್ಧೋಕ್ರಿಸಲಕ ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.
3. ಮಾಹಿತಿ

ಹಕ್ಕು

ಅಧಿನಿಯಮಕೆು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಕ್ಡತರ್ನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ.
4. ಕ್ಛೋರಿಯ

ಸ್ಾಮಾನಯ

ಪ್ತರ

ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ ನಿರ್ೇಹಣೆ.
5. Helpdesk

ದ ರವಾಣಿ

ಕ್ರಗಳನಕು

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ,

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ು ಉತುರ ನಿೋಡಲಕ ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
6. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮತಕು ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕರ್ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ
ಹಾಗ
ಸಹಾಯಕ್
ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ-2 ರರ್ರಿಗೆ ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಣೆಯನಕುರ್ರದ್ಧ
ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-1 (ಬೆಳೆವಿಮ)

1. ಹವಾಮಾನ

ಆಧಾರಿತ

ಬೆಳೆ

ವಿಮ

ಯೋಜನೆಯ

ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ, ಸಕಾೇರಕೆು
ಮತಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳೆವಿಮಾ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ತರ
ರ್ಾರ್ಹಾರ ಹಾಗ
ಬೆಳೆ ವಿಮ ಅಧಿಸ ಚನೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಹಾಗ

ವಿಧಾನ

ಸಭೆ/

ವಿಧಾನ

ಪ್ರಿಷತ್/ಲೆ ೋಕ್ ಸಭೆ / ರಾಜಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಶ್ನುಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಾಗ

ಇನಿುತರ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಡತ

ನಿರ್ೇಹಣೆ.
ರಾರ್ಜೋಶಾರಿ ಹೆ ಸಮನಿ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-2 (ಬೆಳೆವಿಮ)

1. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ಯೋಜನೆಯ
ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ
ಜಿಲೆಿಗಳಾದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬ್ಾಗಲಕೆ ೋಟ, ವಿಜಯಪ್ುರ,
ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೆೋರಿ, ಗದಗ ಮತಕು ಉತುರ ಕ್ನುಡ
ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ ನಿರ್ೇಹಣೆ

ವಿದಾಯ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣಪ್ುರ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-3 (ಬೆಳೆವಿಮ)

1. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ಯೋಜನೆಯ
ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಲಬಕಗಿೇ ವಿಭಾಗದ
ಜಿಲೆಿಗಳಾದ ಕ್ಲಬಕಗಿೇ, ಬಳಾಾರಿ, ಬೋದರ್, ಕೆ ಪ್ಪಳ,
ರಾಯಚ ರಕ

ಮತಕು

ರ್ಾದಗಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ ನಿರ್ೇಹಣೆ.

ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ

ಆದಶ್ೇ ಎಮ್ ಎನ್
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-4 (ಬೆಳೆವಿಮ)

1. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ಯೋಜನೆಯ
ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಮೈಸ ರಕ ವಿಭಾಗದ
ಜಿಲೆಿಗಳಾದ

ಮೈಸ ರಕ,

ಚಾಮರಾಜನಗರ,

ಚಿಕ್ುಮಗಳ ರಕ, ದಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ನುಡ, ಹಾಸನ, ಕೆ ಡಗಕ,
ಮಂಡಯ ಮತಕು ಉಡಕಪಿ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
ಕ್ಡತ ನಿರ್ೇಹಣೆ.
ಸಿಂಚನಾ ನಂದ ಕೆ. ಎಸ್.
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-5 (ಬೆಳೆವಿಮ)

1. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ಯೋಜನೆಯ
ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಬೆಂಗಳ ರಕ ವಿಭಾಗದ
ಜಿಲೆಿಗಳಾದ

ಬೆಂಗಳ ರಕ

ನಗರ,

ಬೆಂಗಳ ರಕ

ಗಾರಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಕೆ ೋಲಾರ, ಚಿಕ್ುಬಳಾಾಪ್ುರ,
ತಕಮಕ್ ರಕ,
ಶ್ರ್ಮಗಗ

ಚಿತರದಕಗೇ,
ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ

ದಾರ್ಣಗೆರ

ಮತಕು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಕ್ಡತ

ನಿರ್ೇಹಣೆ.
ಪಿರರ್ಾಂಕ್ ಸಿ. ಎನ್.
ಸಹಾಯಕ್ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ
(ಓಓಡಿ)

1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ದಾದಯಂತ ಎಲಾಿ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಂತಾರಂಶದ ಕ್ಕರಿತಕ ದ ರವಾಣಿ ಕ್ರಗಳನಕು
ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ು ಉತುರ ನಿೋಡಲಕ
ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮತಕು ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ
ಸ ಚಿಸಕರ್
ಕೆಲಸಗಳನಕು
ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಶ್ನ ೋಭಾ ಪಾಟಿೋಲ್
ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ
(ಓಓಡಿ)

1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ದಾದಯಂತ ಎಲಾಿ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಂತಾರಂಶದ ಕ್ಕರಿತಕ ದ ರವಾಣಿ ಕ್ರಗಳನಕು
ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ ಕ್ು ಉತುರ ನಿೋಡಲಕ
ಕ್ರಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ
2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಆಡಳಿತ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮತಕು ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕರ್ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ

4(ಬ) (iii) ನಿಣೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಾರ್ಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ ಕ್ರಮ ಮೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳಕ ಮತಕು
ಅಕೌಂಟಬಲ್ಲಟಿ ಸೆೋರಿದಂತ
4(B) (iii) The Procedure followed in the decision making process including channels of
supervision accountability
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ

ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಡತಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ನಿಣೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಾರ್ುದಕ

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಇ-

ಹಾಗ

ಈ ಕ್ಛೋರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಯಪಿು ಮಿೋರಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ.

ಆಡಳಿತ, ಯೋಜನಾ
ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್)
ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ/ಹೆ ಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಾುರ್ನೆಗಳನಕು ಸಿದಾಪ್ಡಿಸಿ,
ನಿಯಮಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.
ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ/ಹೆ ಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಾುರ್ನೆಗಳನಕು ಸಿದಾಪ್ಡಿಸಿ,
ನಿಯಮಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಮಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ರರ್ರ ಮಕಖಾಂತರ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ:-

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ಪ್ತರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತಕು ಸಕತ ುೋಲೆ/ಸ ಚನೆಗಳನಕು ಗಮನಿಸಿ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಮಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡತರ್ನಕು ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ೋ ತಾರಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

4(ಬ) (iv) ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಲಕ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳಕ ಕ್ಟಕುಪಾಡಕಗಳಕ (Norms)
4(B) (iv) The norms to be set by it for the discharge of its functions
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
(ಇ- ಆಡಳಿತ, ಯೋಜನಾ
ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್)
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಕ್ಡತಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕ್ು ನಿಧಾೇರ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಾರ್ುದಕ. ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಯಪಿು
ಮಿೋರಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ಜರ ರಕ ಮತಕು ಆದಯತಗೆ
ಅನಕಗಕಣವಾಗಿ ಕ್ತೇರ್ಯ ನಿರ್ೇಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಕರ್ ಪ್ತರ/ಕ್ಡತಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ
ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಪ್ರಮಕಖ ವಿಷಯ ಕ್ಡತಗಳನಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿೇಸಿ
ಆರ್ೋಶ ಪ್ಡೆದಕ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಕರ್ ಪ್ತರ/ಕ್ಡತಗಳನಕು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ
ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಪ್ರಮಕಖ ವಿಷಯ ಕ್ಡತಗಳನಕು ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿೇಸಿ
ಆರ್ೋಶ ಪ್ಡೆದಕ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ:-

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ
ಸಹಾಯಕ್ರಕ

4(ಬ) (v) ನೌಕ್ರರಕ ಅರ್ರರ್ರ ಕ್ತೇರ್ಯಗಳನಕು ನಿರ್ೇಹಿಸಲಾದ, ಉಪ್ಯೋಗಿಸಕರ್, ನಿಯಂತರಣದಲ್ಲಿ ಇಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕರ್
ನಿಯಮಗಳಕ, ಸ ಚನೆಗಳಕ, ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ ಮತಕು ನಿಬಂಧನೆಗಳಕ
4(B) (v) The rules, Regulations, Instructions, Movements and records held by it or under
its control or used by its employers for discharging its functions
1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೋಕ್ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (KCSR)
2. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೋಕ್ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ರ್ಗಿೋೇಕ್ರಣ ನಿಯಂತರಣ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳಕ) (CCA Rules)
3. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕ್ಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ರ್ೃಂದ ಮತಕು ನೆೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ (C & R Rules)
6. ಅಯರ್ಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KTC)
8. ಸ್ಾದ್ಧಲಾಾರಕ ವೆಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
9. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೋಕ್ ಸೆೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮಗಳಕ (KCS Conduct Rules)
10. ಇಲಾಖಾ ಮತಕು ಆರ್ಥೇಕ್ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿರಕರ್ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರ್ರ್
11. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳಕ, ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ, ಇತಾಯದ್ಧ.
12. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ತಾಂತಿರಕ್ ಕೆೈಪಿಡಿ ಹಾಗ ಅನಕಮೋದ್ಧತ MPIC ಗಳಕ ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳಕ, ಇತಾಯದ್ಧ.

4(ಬ) (vi) ಕ್ಡತ ಶ್ೋರ್ಷೇಕೆ
4(B) (vi) Statement of the categories of documents that are held or under its control
ಕ್ಡತದ ಶಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್
1.

ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಶಾಖೆ

/ತ ೋಜಂನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ-

ಈ ಕ್ಛೋರಿಗೆ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಕ ಮತಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ

ಯೋನಿಘ/ವಿನಿ

ವೆೈಯಕುಕ್ ಕ್ಡತಗಳ ನಿರ್ೇಹಣೆ, ಶ್ಸಕು ನಡತ ಇತರ
ವಿಷಯಗಳಕ, ಬಲಕಿಗಳ ತರ್ಾರಿಕೆ, ಮಂಜ ರಾತಿ
ಪ್ರಸ್ಾುರ್ನೆ, ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದಕ ನಿರ್ೇಹಣೆ

2.

ತಾಂತಿರಕ್ ಶಾಖೆ

ತ ೋಜಂನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ-ಯೋನಿಘ/

ತಾಂತಿರಕ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ

ಸತ ೋನಿ
ತ ೋಜಂನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ-ಯೋನಿಘ/
ಸತ ೋಅ

4(ಬ) (vii) ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಕರ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ ಏಪಾೇಡಕಗಳಕ,
ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ್ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಗಭಾಗಿತಾ ಮಕಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳಕ
4(B) (vii) The particular of any arrangement that exists for consultation with or
presentation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or unimplementation thereto

-ಅನಾಯಸಕರ್ುಸಿಲಿ4(ಬ) (viii) ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕರ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನಕು ಪ್ಡೆಯಕರ್ ಸಲಕವಾಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವಾ ಅದಕುಂತ
ಹೆಚಾಚಗಿರಕರ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕರ್ ನಿಗಮ, ಕೌನಿಿಲ್ಿ, ಬೆ ೋರ್ಡೇ, ಸಮಿತಿ ಹಾಗ ಇತರ ಕ್ಮಿಟಿ ಮತಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ
ನಡೆಸಕರ್ ಸಭೆ ಮತಕು ನಡರ್ಳಿಗಳನಕು ವಿೋಕ್ಷ್ಮಸಲಕ ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಕಕ್ು ಅರ್ಕಾಶವಿರ್ಯ್ಕೋ.
4(B) (viii) A statement of the boards councils committees and others bodies consisting of
two or more 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.

-ಅನಾಯಸಕದ್ಧಲಿ-

4(ಬ) (ix) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ರರ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಿಸಕತಿುರಕರ್
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿರ್ರಗಳ ಪ್ಟಿು
4(B) (ix) A directory of its offices and employees
ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ಹೆಸರಕ

ಪ್ದನಾಮ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

1.

ಶ್ರೋ. ಶಕೋಲ್ ಅಹಮದ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

9448999203

2.

ಶ್ರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಅನಂತಮ ತಿೇ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ -1

080-26564537/36/35

3.

ಶ್ರೋಮತಿ ಮನೆ ೋರಮ ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 2 080-26564537/36/35

4.

ಶ್ರೋಮತಿ ಲತಾ ಬ. ಎಂ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 3 080-26564537/36/35

5.

ಹಿೋನಾ ಕೌಸರ್

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 1

080-26564537/36/35

6.

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಸಿ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 2

080-26564537/36/35

7.

ಧನಕಶ್ ಕೆ. ವಿ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ – 3

080-26564537/36/35

8.

ರೋಷಮ ವಿ. ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 4

080-26564537/36/35

9.

ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ್

ಕ್ರ. ಸಂ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ-1 080-26564537/36/35

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ-2 080-26564537/36/35

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ-3 080-26564537/36/35

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ-4 080-26564537/36/35

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ-5 080-26564537/36/35

(ಬೆಳೆವಿಮ)
10.

ರಾರ್ಜೋಶಾರಿ ಹೆ ಸಮನಿ

ಸಹಾಯಕ್
(ಬೆಳೆವಿಮ)

11.

ವಿದಾಯ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣಪ್ುರ

ಸಹಾಯಕ್
(ಬೆಳೆವಿಮ)

12.

ಆದಶ್ೇ ಎಮ್ ಎನ್

ಸಹಾಯಕ್
(ಬೆಳೆವಿಮ)

13.

ಸಿಂಚನಾ ನಂದ ಕೆ. ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ್
(ಬೆಳೆವಿಮ)

14.

ಪಿರರ್ಾಂಕ್ ಸಿ. ಎನ್.

ಸಹಾಯಕ್ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ

080-26564537/36/35

15.

ಶ್ನ ೋಭಾ ಪಾಟಿೋಲ್

ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ

080-26564537/36/35

4(ಬ) (x) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ರರ್ರ ಕ್ಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ Regular ಮತಕು ಓಓಡಿ ಮೋಲೆ
ಕಾಯೇ ನಿರ್ೇಹಿಸಕತಿುರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರ ವೆೋತನರ್ನಕು ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡಂತ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಲಾಗಕತಿುರ್.
4(B) (x) The monthly remuneration received by each of its officers and employees,
including the system of compensation as provided in its regulations
ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯ ಹೆಸರಕ

ಪ್ದನಾಮ

ಶ್ರೋ. ಶಕೋಲ್ ಅಹಮದ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

2.

ಶ್ರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಅನಂತಮ ತಿೇ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ -1

36,300

3.

ಶ್ರೋಮತಿ ಮನೆ ೋರಮ ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 2

28,100

4.

ಶ್ರೋಮತಿ ಲತಾ ಬ. ಎಂ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 3

28,100

5.

ಹಿೋನಾ ಕೌಸರ್

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 1

22,200

6.

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಸಿ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 2

21,600

7.

ಧನಕಶ್ ಕೆ. ವಿ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 3

22,200

8.

ರೋಷಮ ವಿ. ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 4

22,200

9.

ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-1 (ಬೆಳೆವಿಮ)

22,800

10.

ರಾರ್ಜೋಶಾರಿ ಹೆ ಸಮನಿ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-2 (ಬೆಳೆವಿಮ)

22,200

11.

ವಿದಾಯ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣಪ್ುರ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-3 (ಬೆಳೆವಿಮ)

22,200

12.

ಆದಶ್ೇ ಎಮ್. ಎನ್.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-4 (ಬೆಳೆವಿಮ)

22,200

13.

ಸಿಂಚನಾ ನಂದ ಕೆ. ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-5 (ಬೆಳೆವಿಮ)

22,200

14.

ಪಿರರ್ಾಂಕ್ ಸಿ. ಎನ್.

ಸಹಾಯಕ್ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ

24,000

15.

ಶ್ನ ೋಭಾ ಪಾಟಿೋಲ್

ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ

34,500

ಕ್ರ. ಸಂ.
1.

ವೆೋತನ (ರ .ಗಳಲ್ಲಿ)

4(ಬ) (xi) ಆಯರ್ಯಯ ವಿತರಣೆ (Budget allocation) (2017-18)
4(B) (xi) The budget allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans,
proposed expenditures and reports on disbursements made
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರಕ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಲೆಕ್ು ಶ್ೋರ್ಷೇಕೆ

ಮತು (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

1.

ರಾರ್ಷರೋಯ ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

2.

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ-ಕೆೋಂದರ ಪ್ುರಸುೃತ ಪ್ರಧಾನ 2401-00-108-2-30

12.00

3.

ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ
ನಿರ್ೋೇಶನಾ ಮತಕು ಆಡಳಿತ

1.60

2401-00-800-1-57

2401-00-001-2-01

374.00

4(ಬ) (xii) ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ಧಗೆ ನಡೆಸಕರ್ ಯೋಜನೆಗಳಕ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನಕಭವಿಗಳ ವಿರ್ರ ಮತಕು
ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ
4(B) (xii) The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts
allocated and the details of beneficiaries of such programmes.
ಅನಾಯಸಕರ್ುದ್ಧಲಿ.
4(ಬ) (xiii) ಇಲಾಖೆಯಂದ ಆಥೆ ೋರೈರ್ಜೋಶನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಮತಕು ಕ್ಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಲತಕುಗಳನಕು ಪ್ಡೆಯಲಾದ
ರಸಿಪಿಯಂಟ್ಿ ಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ
4(B) (xiii) Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted by it.
ಅನಾಯಸಕರ್ುದ್ಧಲಿ.
4(ಬ) (xiv) ಕ್ಕಗಿಗಸಲಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರ್ರ ರ್ ರಕ್ಕವಿಕೆ
4(B) (xiv) Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an
electronic form.
ಸದಯಕೆು ರ್ಾರ್ುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯಕ ಲಭಯವಿರಕರ್ುದ್ಧಲಿ.
4(ಬ) (xv) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಲಭಯವಿರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದಕರ್
ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕು ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ್ ಉಪ್ಯೋಗಕಾುಗಿ ತರದ್ಧದಾಾರಯ್ಕೋ:
ಅನಾಯಸಕರ್ುದ್ಧಲಿ.

4(B) (xv) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information,
including the working hours of a library or reading room, it maintained for public use.
ಅನಾಯಸಕರ್ುದ್ಧಲಿ.
4(ಬ) (xvi) ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಕ ಪ್ದನಾಮ ಮತಕು ಇತರ ವಿರ್ರಗಳಕ
4(B) (xvi) The names, designations and other particulars of the Public Information Officers
ಸ್ಾರ್ೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಅನಂತಮ ತಿೇ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್
ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರಕ
ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ : 080 – 26564535/36/37
4(ಬ) (xvii) ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಕ
4(B) (xvii) Such other informations as may be prescribed and thereafter update these
publications every year
ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಕ ಪ್ರಸಕುತ ರ್ಾರ್ುದ ಇರಕರ್ುದ್ಧಲಿ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ,
ಇ-ಆಡಳಿತ, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ೇಹಣಾ ಘಟಕ್
ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರಕ

