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4(B)(I): vÉÆÃlUÁjPÉ dAn ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ, AiÉÆÃd£É «¨sÁUÀ, ¯Á¯ï¨ÁUï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ

dªÁ¨ÁÝjvÀ£À ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
(Duties and Responsibility of Joint Director of Horticulture Planning)
1) ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಯದಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯದಜನೆ
ತಯಾರಿಸುವುದು. ವಾರ್ಷೇಕ ಆಯವಯಯ ತಯಾರಿಕೆ. ಯದಜನಾಂಶ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಅನುಮದದನೆ, ಕೆದಂದಿ ಪುರಸಕೃತ
ಯದಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಪಿಸ್ಾಾವನೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವುದು, ಪುನರ್ ಮೌಲ್ಲವದಕರಣಗೆ ಳಿಸುವುದು ಇತ್ಾಯದಿ
ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
2) ಯದಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಆಡಳಿತಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
3) ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಭಾಗದ ಉಸುಾವಾರಿ ಹಾಗ

ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಷಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಾಯೇಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ವಿವಿಧ ಯದಜನೆಗಳು

ಮಾಯಕೆ ಿದ ಮದಡ್, ವಿಶದಷ ಘಟಕ ಯದಜನೆ ಮತುಾ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯದಜನೆ ಮುಂತ್ಾದ ಯದಜನೆಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ರಾಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ
ನೆ ದಡಲ್ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತುಾ ಬಂಗಳ ರು ಗಾಿಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ಉಸುಾವಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
4) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ಕಾಯಾೇಲಯದಲ್ಲಿ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದ ವದತನ ಮತುಾ ಇತರೆ ಸವಲತುಾಗಳನುು ಬಟಾವಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮತುಾ ಆಯುಕಾರು ವಹಿಸುವ
ಜವಾಬ್ಾುರಿಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

vÉÆÃlUÁjPÉ G¥À ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ, AiÉÆÃd£É «¨sÁUÀ, ¯Á¯ï¨ÁUï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ dªÁ¨ÁÝjvÀ£À
ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ.
(Duties and Responsibility of Deputy Director of Horticulture (Planning))

1) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯದ) ರವರ ಅನುಪಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲಾಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
2) ಪಿಗತಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲಾಿ ತ್ಾಂತಿಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯಂದಿಗೆ ಸಮನವಯತ ಬಳಸಿ, ವರದಿ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕೆಕ
ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.
3) ತುತುೇ ಸಂದರ್ೇಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುು ಜಾಗಿತ ವಹಿಸಿಕೆ ಂಡು, ಕಛದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುರ್ದ ಗೆ ಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತ ನಿವೇಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರ್.
4) ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ಶಿಸುಾ ಕಿಮ, enquiry ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕಿಮವಹಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿಯನುು ಗೌಪಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೇಸಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.
5) ತುತುೇ ವಿಷಯಗಳ ಐದು ವಷೇದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲ್ಲ ಹಾಕ್ರ update ಮಾಡಿ document ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4 (ಬಿ) II ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತುಾ ಕತೇವಯಗಳು (Powers and duties of Officer & Employees) :
ಸದವಕರು:ಕಛದರಿಯನುು ಶುರ್ಚಯಾಗಿಡುವುದು. ಕಡತ ಮತುಾ ಟಪಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹೆ ದಗುವುದು. ಪತಿಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಅಂಚೆ
ಕಛದರಿಗೆ ಹೆ ದಗಿ ಬರುವುದು. ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ಾದಲ್ಲಗಳನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಛದರಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು. ಕಛದರಿಯ ವದತನದ ಬಿಲುಿಗಳನುು,
ಪಿವಾಸದ ಬಿಲುಿಗಳು, ವೈದಯಕ್ರದಯ ಬಿಲುಿಗಳು ಹಾಗ
ಹೆ ದಗುವುದು ಹಾಗ

ಎಲಾಿ ಸಪ್ಲಿಮಂಟರಿ ಬಿಲುಿಗಳನುು ರಾಜಯ ಹುಜ ರ್ ಖಜಾನೆಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು

ಹುಂಡಿಗಳನುು ತಂದು ಕಛದರಿಗೆ ಒಪ್ಲಿಸುವುದು. ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ದಿವತಿದಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು-1:-
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ಕಛದರಿಗೆ ಬರುವ ಪತಿಗಳನುು ಸಿವದಕರಿಸಿ ನಮ ದಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು. ಪತಿಗಳನುು ರವಾನಿಸುವುದು. ದಾಸ್ಾಾನು ಪುಸಾಕಗಳನುು ನಿವೇಹಣೆ
ಮತುಾ ವಿತರಣೆಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ
ರರ್ಜ ಹಾಗ

ವೈಯಕ್ರಾಕ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹಾಗ

ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಾಂಧಬಿೇಕ

ಇತರೆ ರರ್ಜ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

ದಿವತಿದಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು-2:ಯದಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಹಾಗ

ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರ/ನೌಕರರ ವದತನ ಬಿಲುಿಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ

ಬರಬದಕಾದ ಸವಲತುಾಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಇಂಧನ, ದ ರವಾಣಿ, ಕಂಪಯಯಟರ್ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಬದಕಾದ ಲ್ಲದಖನ ಸ್ಾಮಗಿಿಗಳನುು ಖರಿದದಿಸುವುದು
ಹಾಗ

ಇತರೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಿಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮತುಾ ಪಿವಾಸ ರ್ತಯ ಬಿಲುಿಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವುದು.

ಬರಳಚುುಗಾರರು :ಶಾಖೆಯ ಎಲಾಿ ಬರಳಚುು ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಬರಳಚುು ಮಾಡಿದ ಪತಿಗಳನುುರಿಜಿಸಟರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸುವುದು

ಇತ್ಾಯದಿ.

ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು :1) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ನಿದಡಿದ ಉತಾಲ್ಲದಖನಗಳನುು ಪಡೆದು ಬರಳಚುು ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ದ ರವಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
2) ಪಿತಿ ಮಾಹೆಯ ಡೆೈರಿ ನಿವೇಹಣೆ, ನೆ ದಡಲ್ ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ದ ರು ಅಜಿೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ಬ್ಾಹಯ ಮತುಾ ಆಂತರಿಕ ದ ರವಾಣಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ದಶಿಸಿದ ಡಿಕೆಟದಷನ್ ಟೈಪ್ಲಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
3) ಕಡತಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮತುಾ ಬ್ಾಹಯ ಕಛದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುದಾುಂ ನಿವೇಹಣೆ.
4) ನೆ ಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮ ಲಕ ಕಡತಗಳನುು ಮತುಾ ಪತಿಗಳನುು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಬಂಧ ಸಿವದಕೃತಿ ಪತಿವನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಿಬಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿದಡಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
5) ಯದಜನೆ/ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಶಾಖೆಗಳ Internal ಕಡತಗಳ ಚಲನ ವಲನ ನಿವೇಹಣೆ.
6) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು :ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಪ್ಲಂರ್ಚಣೆ ಸವಲತುಾಗಳನುು ಮಹಾಲ್ಲದಖಪಾಲಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹಾಗ
ಹಾಗ

ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ನಿವೃತಿಾ ಹೆ ಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ
ಅವರಿಗೆ ಬರಬದಕಾದ ಸವಲತುಾಗಳನುು ಬಿಲುಿ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಹಂಚುವುದು

ಇಲಾಖಾ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಆಯುಕಾಾಲಯದಿಂದ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಪಿಯಾಣ ಮಾಡಿ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯನುು ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕಾರಿಗೆ

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅಪಂಡಿಕ್್ –ಬಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗ

ತಿಂಗಳ ವಚುದ ಪಟಿಟಯನುು ತಯಾರಿಸಿ ಆಯುಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಅಧಿದಕ್ಷಕರುಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ
ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಮದಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಹಾಗ

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡತಗಳನುು

ಆಂತರಿಕ ಮತುಾ ಮಹಾಲ್ಲದಖಪಾಲರ ಆಡಿಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯೇ ಹಾಗ

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ -1
1) ಸಕಾೇರದಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಪತಿ ವಯವಹಾರ(ಹಾಲ್ಲ ಮತುಾ ಬ್ಾಕ್ರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಪಯಣೇವಾಗಿ ನಿವೇಹಣೆ)
2) ಯದಜನೆಯು ವಾರ್ಷೇಕ ಆಯವಯಯ ಪಿಸ್ಾಾವನೆ ಹಾಗ

ಆಂತರಿಕ ಪತಿ ವಯವಹಾರಗಳು.
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3) ಮುಂದುವರಿಸಲಾದ ಯದಜನೆ ಪಿಸ್ಾಾವನೆಗಳು.
4) ಹೆ ಸ ಯದಜನೆಗಳ ಪಿಸ್ಾಾವನೆ ನಿವೇಹಣೆ.
5) ಆಯವಯಯ ಮರುಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ, ಸರಂಡರ್ ಸಟದಟ್ ಮಂಟ್ ನಿವೇಹಣೆ.
6) ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯವಹಾರಗಳು.
7) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-2
1) ವಿಧಾನ ಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ ಪಿಶುಗಳಿಗೆ ಉತಾರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗ

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

2) ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಿವದಕೃತಗೆ ಂಡ ತ್ಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಅಜಿೇಗಳು ಮತುಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು.
3) ವಿದಡಿಯದ ಕಾನಫರೆನ್್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು.
4) ನೆ ದಡಲ್ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
5) ಎಸ್.ಸಿ.ಪ್ಲ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ಲ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಗತಿ ಪರಿಶಿದಲನೆ ಹಾಗ

ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

6) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ-3
1) ಅನುಮದದನೆಯಾದ ವಿವಿಧ ಯದಜನೆಗಳ ಎಂ.ಪ್ಲಕ್., ಕ್ರಿಯಾ ಯದಜನೆ, ಪಿಗತಿ ವರದಿ ಮತುಾ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳು, ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್., ಪರಿಷಕೃತ
ಎಂ.ಪ್ಲಕ್., ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆಗಳು.
2) ಎಲಾಿ ಆಂತರಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯವಹಾರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಖಜಾನೆ statement ನಿವೇಹಣೆ.
3) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ -4
1) ಸಿ.ಎಂ. ಡ್ಾಯಷ್ ಬ ದಡ್ೇ, ಫ್ಾಿಗ್ ಶಿಪ್ ಪಯಿದಗಾಿಮ್ಸ್ ನಿವೇಹಣೆ (ಪಿತಿ ಬಿಂಬ), ACS & DC ಹಾಗ

CS ರವರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಒದಗಿಸುವುದು.
2) ಬ್ಾಹಯ(ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್ ಸಂಕ್ರದಣೇ ಹೆ ರತುಪಡಿಸಿ) ಸಭೆಗಳ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
3) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
4) ಕೆ.ಡಿ.ಪ್ಲ. ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ.

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ -5
1) ಕೆದಂದಿಿದಯ ಪುರಸಕೃತ ಯದಜನೆಗಳು, ಎಂ.ಪ್ಲಕ್. ಕ್ರಿಯಾ ಯದಜನೆ, ಪಿಗತಿ ಪರಿಶಿದಲನೆ ಹಾಗ

ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯವಹಾರಗಳು.

2) ಎಸ್.ಡಿ.ಪ್ಲ., ಸ್ಾಮಾನಯ ಬರ್ಜಟ್, ನರೆದಗಾ ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು.
3) ಮಹಿಳಾ ಉರ್ುದಶಿತ, ಅಂಗವಿಕಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗೇದ ಎಲಾಿ ತ್ಾಂತಿಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಪಿಗತಿ ವರದಿ.

4) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ -6
1) ರ್ ಚೆದತನ, ರ್ ಸಂವೃದಿಿ ಯದಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು.
2) ಎಲಾಿ ಯದಜನೆಗಳ ಯು.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಪತಿ ವಯವಹಾರ, DTS ಮುಂತ್ಾದ ವಿಷಯಗಳು.
3) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು:
1) ವಾರ್ಷೇಕ ವರದಿ ಮತುಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತಿ, ಇಲಾಖಾ ಮದಯಮಾವಧಿ ಆರ್ಥೇಕ ವರದಿ ಯದಜನೆ.
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2) ನಿದತಿ ಆಯದಗ, ಕೆ.ಇ.ಎ. ಮತುಾ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.
3) Result Framework Document ನ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

4) IFS ಯದಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
5) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು
1) ಖಜಾನೆ-2, ಅನುಕಲನ ಹಣಕಾಸು ನಿವೇಹಣೆ ವಯವಸಿಯಲ್ಲಿ(Integrated Financial Management System-IFMS) ಇಲಾಖೆಗಳ
ಆರ್ಥೇಕ ವಹಿವಾಟು ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯೇಗಳ ಮದಲುಸುಾವಾರಿ.
2) ಕಂಪಯಯಟರ್ ಕೆದಂದಿದ ನಿವೇಹಣೆಯ ಮದಲುಸುಾವಾರಿ.
3) ಆರ್ಥೇಕ ವಷೇದ ಎಲಾಿ ಯದಜನೆಗಳ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಯ Booklet ತಯಾರಿಕೆ.
4) ಯದಜನೆಗಳ G.O. ಗಳ Booklet ತಯಾರಿಕೆ.

5) ಕಳದ ವಷೇಗಳ ಯದಜನೆಗಳ ಕೆ ಿದಢದಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ Folder/Booklet ತಯಾರಿಕೆ.
6) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ):
1) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶ ಪುಸಾಕ ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
2) ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಸಿಬಬಂದಿಯವರು ನಿವೇಹಿಸುವ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಗಳ up to date ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ, ತ ದ.ಜಂ.ನಿ.(ಯದ) ರವರೆ ಂದಿಗೆ,
ಅಂದಿನ ದಿನವದ ಚರ್ಚೇಸಿ ಇತಯಥೇಪಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು.
3) ಸಿಬಬಂದಿಯವರುಗಳ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಬಗೆೆ ಗಮನಿಸಿ, ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸ್ಾಗಲು ಸಮನವಯತ ಮಾಡುವುದು.

4) ಆಗಿಂದಾುಗೆ, ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ, ಚಲನ ವಲನ, ವಿಷಯ ವಹಿ ಮುಂತ್ಾದ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಗಮನಿಸುವುದು.
5) ತ ದ.ಜಂ.ನಿ.(ಯದ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಇನಿುತರೆ ತುತುೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲ ೆಳುುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ):
1) ಆರ್ಥೇಕ ಸಮದಕ್ಷೆ(ರಾಜಯ/ಕೆದಂದಿ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲಾಿ ಪತಿ ವಯವಹಾರ ಮತುಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ - 1:
1) Advance Estimates ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
2) Crop cutting experiment, Crop Insurance Statistics.
3) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ-2:
1) ಮುಂಗಡ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ.

2) ರ್ುವನ್, ರ್ ಮ ಪಾಿಟ್ ಫ್ಾಮ್ಸೇ ಕುರಿತು ಕಾಯೇಗಳು.
3) ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಧಾನಸಭೆ/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧಿವದಶನ ಪಿಶುಗಳಿಗೆ ಉತಾರಿಸುವ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳು.
4) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ-3:
1) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ವಿಸಿಾದಣೇ, ಉತಿನುದ ಮಾಹಿತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.
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2) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಮ ಲಾಧಾರ ಸಮದಕ್ಷೆಯ ಹಂತ-3ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
3) ಇತರೆ ಮ ಲಗಳಿಂದ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ಿದಢದಕರಣ (ಉದಾ:ಎ.ಪ್ಲ.ಎಂ.ಸಿ., ಕಪಕ್, ಇತ್ಾಯದಿ) ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
4) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ-4:
1) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಮ ಲಾಧಾರ ಸಮದಕ್ಷೆ ಹಂತ-1 ಮತುಾ 2ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
2) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ.

3) ಹಾಯಪ್ಲದಸ್ (HAPIS-Horticutlture Area Production Informatics System) ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ.
4) Chaman ಕಾಯೇಕಿಮ ಅನುಷ್ಾಟನ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
5) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
4(ಬಿ) III:- ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂತಹ ಪಿಸ್ಾಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬದಕಾದ ಕಿಮ ಮದಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮತುಾ ಅಕೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸದರಿದಂತ.
(Procedure followed in the decision making process including channels of supervision accountability)

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು/ ಪಿಥಮ

ತ್ಾವು ಸಿವದಕರಿಸಿದ ಪಸಪತಿದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತುಾ ಸುತ ಾದಲ್ಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ

ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಆರ್ದಶಕಾಕಗಿ ಕಡತವನುು ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ದ ತವರಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು

ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯದಜನೆ) ರವರು ಕಡತವನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ನಿದಡುವ
ಉತಾಲ್ಲದಖನಗಳನುು ಪಡೆದು ಬರಳಚುು ಮಾಡಿ ಕರಡು ಅನುಮದದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಅಧಿ ದಕ್ಷಕರು

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು/ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಂದಿಗೆ
ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾಕಗಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ

ತ್ಾವು ಸಿವದಕರಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ ಕಡತಗಳನುು ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾಕಗಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮಂಡಿಸುವುದು

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಯದಜನೆ)

(ಯದಜನೆ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ)

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಿಭಾಗಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿತಿ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು ಹಾಗ

(ಯದಜನೆ)

ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಲಾ ಮದರಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆರ್ದಶಕಾಕಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಈ ಕಛದರಿ

4. B IV:- ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು (Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಸದವಕರು

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಆ ದಿನವದ ಮಾಡುವುದು

ದಿವತಿದಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮತುಾ ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ ವಹಿಯನುು
ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಬರಳಚುುಗಾರರು

ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಬರಳಚುು ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಬರಳಚುು ಮಾಡಿದ ಪಿತಿಗಳ ಲ್ಲಕಕವನುು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ ಆ ದಿನವದ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು

ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಆ ದಿನವದ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು/ ಪಿಥಮ

ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಕಡತಗಳನುು ತರೆದು

ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾಕಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಅಧಿದಕ್ಷಕರು

ಆಡಳಿತ ವಾಯಪ್ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು, ಪಿಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಮಂಡಿಸುವ

6
ಕಡತಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾಕಗಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ

ಸಿವದಕರಿಸುವ ಪತಿ/ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾಕಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪಿಮುಖ ವಿಷಯ ಕಡತಗಳನುು ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೇಸಿ ಆರ್ದಶ ಪಡೆದು ಮಂಡಿಸುವುದು

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಸ ಕಾ ನಿಧಾೇರ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವುದು ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಲಾ ಮದರಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ

(ಯದಜನೆ)

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಜರ ರು ಮತುಾ ಆದಯತಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4(B)(V):-ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯದಗಿಸುವ: ನಿಯಂತಿಣದಲ್ಲಿಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ
ನಿಯಮಗಳು:ಸ ಚನೆಗಳು:ಕೆೈಪ್ಲಗಳು:ದಾಖಲ್ಲಗಳು ಮತುಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.
1

ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿದಕ ಸದವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)

2

ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿದಕಸದವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿದೇಕರಣ ನಿಯಂತಿಣ ಮದಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)(CCA Rules)

3

ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (KFC)

4

ಕಛದರಿ ಕೆೈಪ್ಲಡಿ (HBOP)

5

ವೃಂದ ಮತುಾ ನೆದಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು (C&R Rules)

6

ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ಲಡಿ(Budget Manual)

7

ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂರ್ಚತ (KTC)

8

ಸ್ಾದಿಲಾವರು ವಚುದ ಕೆೈಪ್ಲಡಿ (MCE)

9

ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿದಕ ಸದವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (KCS Conduct Rules)

10

ಇಲಾಖಾ ಮತುಾ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆದಷನ್ ಆಫ್ ಪವಸ್ೇ

11

ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು (ಸುತ ಾದಲ್ಲಗಳು) ಇತ್ಾಯದಿ
4(B)(VI) ಕಡತ ಶಿದರ್ಷೇಕೆ

(Statement of the categories of documents that are hold it or under its control)
ಕಿ.ಸಂ.

ಕಡತದ ಶಾಖೆ

1

ಸಿಬಬಂದಿ

ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಿದಖ
EST

ಈ ಕಛದರಿಯ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಮತುಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈಯಕ್ರಾಕ ನಡತ ಇತರೆ
ವಿಷಯಗಳು.

2

ತ್ಾಂತಿಿಕ

Technical

ತ್ಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಿಶಿದಲನೆ

4 (B)(VII) :- ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಪಾೇಡುಗಳು
ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವ ಮುಂತ್ಾದ ವಿವರಗಳು.
ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಿ
4 (B)(VIII) :- ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರರ್ಚಸಲಿಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ

ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ರಕಂತ

ಹೆಚಾುಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರರ್ಚಸಲಿಡುವ ನಿಗಮಾ ಕೌನಿ್ಲ್್ ಬ ದಡ್ಿ್ ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬ್ಾಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗು ಇಂತಹ ಕಮಟಿ

7
ಮತುಾ ಸಮತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತುಾ ನಡವಳಿಗಳನುು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರು ವಿದಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ದ ಅಥವಾ ಇಂಡಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳನುು
ವಿದಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕಾ ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೆ:

ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಿ.

4 (B)(IX) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಯದಜನೆ) ಲಾಲ್ಬ್ಾಗ್, ಕಛದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿಾರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ
ಕಿ.

ಹುರ್ು

ಸಂ.

ಹೆಸರು

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

1

ಅಟಂಡರ್

ಶಿಿದ.ಪಿಕಾಶ್

080-26573868

2

ಕಛದರಿ ಸದವಕರು

ಶಿಿದ.ಟಿ.ವಂಕಟದಶ್

080-26573868

3

ಕಛದರಿ ಸದವಕರು

ಶಿಿದಮತಿ.ಶೈಲಜಾ.ಎಂ

080-26573868

4

ದಿವತಿದಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿಿದ.ನವಿದನ್ ಕುಮಾರ್.ಆರ್

080-26573868

5

ದಿವತಿದಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿಿದ.ಸತಿದಶ್.ಪ್ಲ.ಎಸ್

080-26573868

6

ಬರಳಚುುಗಾರರು

ಶಿಿದಮತಿ.ಕೆ ದಮಲ(ಓ.ಓ.ಡಿ.)

080-26573868

7

ಅಧಿದಕ್ಷಕರು

ಶಿಿದ.ಪುಟಟಸ್ಾವಮ.ಹೆಚ್.ಕೆ(ಓ.ಓ.ಡಿ.)

080-26573868

8

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದ.ಕಾತಿೇಕ್.ಡಿ

080-26573868

9

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದ.ಮಹಾಂತದಶ್.ಜಿ.ರಾರ್ಜ ಳಿು

080-26573868

10

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದಮತಿ.ಸ್ಾಹಿತಯ.ಬಿ.ಆರ್

080-26573868

11

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದಮತಿ.ಪಯಣಿೇಮಾ

080-26573868

12

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಗಿದತ

080-26573868

13

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಿಿದ.ಮಹಮದ್ ರಫದ

080-26573868

14

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಿಿದ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್

080-26573868

15

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಿಿದಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ರಂಜನಾ

080-26573868

16

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡ್ಾ:ಎಸ್.ನಂದಾ

080-26573868

ಮಬೈಲ್
ಸಂಖೆಯ

4 (B)(IX) ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಯದಜನೆ) ರವರ ಅಧಿದನ ಬರುವ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ)
ಕಛದರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ
ಕಿ.
ಸಂ.
1

ಹುರ್ು
ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
ಶಿಿದ.ಗಣೆದಶ್.ಡಿ.ಎಂ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ
08026572191

ಮಬೈಲ್
ಸಂಖೆಯ

8
2

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದ.ದಿದಪಕ್.ಹೆಚ್.ಕೆ

08026572191

3

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದಮತಿ.ರೆದಣುಕ.ಎನ್

08026572191

4

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ)

ಶಿಿದಮತಿ.ಧನುರೆದಣುಕ.ವಿ

08026572191

4 (B)(X) : ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ) ರವರ ಕಛದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಪಟಂಬರ್-2017ರ ಮಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ
/ ನೌಕರರಿಗೆ ವದತನ ಡ್ಾಿ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಾಬುಾ
ಕಿ.

ಹುರ್ು

ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಒಟುಟ
ಮತಾ

1

ಅಟಂಡರ್

ಶಿಿದ.ಪಿಕಾಶ್

26871

2

ಕಛದರಿ ಸದವಕರು

ಶಿಿದ.ಟಿ.ವಂಕಟದಶ್

26614

3

ಕಛದರಿ ಸದವಕರು

ಶಿಿದಮತಿ.ಶೈಲಜಾ.ಎಂ

18075

4

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಶಿಿದ.ಜಿ.ಶಿಿದನಿವಾಸನ್

33803

5

ದಿವತಿದಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿಿದ.ನವಿದನ್ ಕುಮಾರ್.ಆರ್

22106

6

ದಿವತಿದಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶಿಿದ.ಸತಿದಶ್.ಪ್ಲ.ಎಸ್

22106

7

ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು

ಶಿಿದಮತಿ.ವಿ.ಎನ್.ಉಷ್ಾ

28335

9

ಅಧಿದಕ್ಷಕರು

ಶಿಿದ.ಕೆ.ಓ.ಲ್ಲ ದಕೆದಶ್

46708

10

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದ.ಅಭಿಜಿತ್ ಚೌಹಾಣ್

40941

11

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದ.ಕಾತಿೇಕ್.ಡಿ

37822

12

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದ.ಮಹಾಂತದಶ್.ಜಿ.ರಾರ್ಜ ಳಿು

37822

13

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದಮತಿ.ಸ್ಾಹಿತಯ.ಬಿ.ಆರ್

37822

14

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದಮತಿ.ಪಯಣಿೇಮಾ.ರ್ಜ

37822

15

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಗಿದತ

49083

16

ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಿಿದ.ಮಹಮದ್ ರಫದ

50793

17

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಿಿದ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಆರ್

62279

18

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶಿಿದಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ರಂಜನಾ

19

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡ್ಾ:ಎಸ್.ನಂದಾ

96034

20

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದ.ಗಣೆದಶ್.ಡಿ.ಎಂ

35100

21

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದ.ದಿದಪಕ್.ಹೆಚ್.ಕೆ

35100

22

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿಿದಮತಿ.ರೆದಣುಕ.ಎನ್

40126

-

9
23

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ)

ಶಿಿದಮತಿ.ಧನುರೆದಣುಕ.ವಿ

68093

4 (B)(XI) : ಆಯವಯಯ ವಿವರಣೆ (Budget Allotment 2016-17)
ಕಿ.

ಇಲಾಖೆಯ

ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಲ್ಲಕಕ ಶಿದರ್ಷೇಕೆ

01

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ

2401-00-001-2-01(ಯದಜನೆದತರ)

02

ಇಲಾಖೆ

2401-00-119-6-03(ಯದಜನೆ)(ಆಧುನಿದಕರಣ)

03

ಮತಾ (ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

2401-0-111-0-08-059(ಯದಜನೆ)(ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ)

4.47
15.00
5.00

4 (B)(XII) : ಇ-governance ಗೆ ದಸಕರ ಕಾಯೇಗತಗೆ ಳಿಸಲು ಹಾಗ ಕಂಪಯಯಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಸಲಕರಣೆಗಳ
ಖರಿದದಿ ಹಾಗ ಕಂಪಯಯಟರ್ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ.
ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಿ
4 (B)(XIII) : ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಯದಜನೆಗಳ ಅಂತಹ ಯದಜನೆಗಳ ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳ ವಿವರ ಮತುಾ
ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ

Annual Report for 2016-17
4 (B)(XIV) : ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಥರೆೈಸದಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿದಡಲಾದ ಮತುಾ ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ
ಸವಲತುಾಗಳನುು ಪಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಪ್ಲಯಂಟ್್ಗಳ ವಿವರಗಳು
ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನುು ಜಿಲಾಿ / ತ್ಾಲ ಿಕು ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಕಛದರಿಗಳಲ್ಲಿ
ನಿವೇಹಿಸಲಾಗುತಿಾರ್, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕಛದರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ
4 (B)(XV) :- ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ :
ಸದಯಕೆಕ ಯಾವುರ್ದ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಲರ್ಯವಿರುವುದಿಲಿ

4 (ಬಿ) (XVI) ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲರ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದುವ
ಒಳಗೆ ಂಡು ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯದಗಕಾಕಗಿ ತರದಿದಾುರೆ.

10

ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯದಗಕಾಕಗಿ ಗಿಂಥಾಲಯ ಹಾಗ ಓದುವ
ಕೆ ಠಡಿಯನುು ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕಾಾಲಯ, ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್,
ಬಂಗಳ ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತಾರ್.
4 (ಬಿ) XVII . ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮತುಾ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು (The Names
designations and other particulars of the public information Officers)

(ಶಿಿದಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ರಂಜನಾ)
ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
& ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
(ಯದಜನೆ), ಲಾಲ್ಬ್ಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು.
(ಡ್ಾ: ಎಸ್.ನಂದ)
ಮದಲಮನವಿ ಪಾಿಧಿಕಾರ
ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಯದಜನೆ) ಲಾಲ್ಬ್ಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು.

ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುಾ
ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನೆ)
ಲಾಲ್ಬ್ಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು

