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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 ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರಾಗಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಎಲಾಿ ಯದಜನ್ಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯದಜನ್ 
ತಯಾರಿಸುವುದು.  ವಾರ್ಷೇಕ ಆಯವಯಯ ತಯಾರಿಕ್.  ಯದಜನಾಂಶ ಅನುರಾನ ಬಿಡುಗಡ್, ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಅನುಮದದನ್, ಕ್ದಂದಿ 
ಪುರಸೃತ ಯದಜನ್ಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪಿಸ್ಾಾವನ್ಗಳ ತಯಾರಿಕ್, ಅನುರಾನ ಪಡ್ಯುವುದು, ಪುನರ್ 

ಮೌಲ್ಲವದಕರಣಗ್ ಳಿಸುವುದು ಇತಾಯದಿ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
2) ಯದಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಆಡಳಿತಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
3) ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಭಾಗದ ಉಸುಾವಾರಿ ಹಾಗ   ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕಾಯೇಚಟುವಟಿಕ್ಗಳ ನಿವೇಹಣ್.  ವಿವಿಧ 

ಯದಜನ್ಗಳು ಮಾಯಕ್ ಿದ ಮದಡ್, ವಿಶ್ದಷ ಘಟಕ ಯದಜನ್ ಮತುಾ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯದಜನ್ ಮುಂತಾದ ಯದಜನ್ಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
ರಾಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ನ್ ದಡಲ್ ಜಿಲ್ಿಗಳಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತುಾ ಬ್ಂಗಳೂರು ಗಾಿಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಿಗಳ ಉಸುಾವಾರಿ 

ನಡ್ಸಲಾಗುವುದು. 
4) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ಕಾಯಾೇಲಯದಲ್ಲ ಿ ಬಟವಾಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದುು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದ ವ್ದತನ ಮತುಾ ಇತರ್ ಸವಲತುಾಗಳನುು ಬಟಾವಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತುಾ ಆಯುಕಾರು ವಹಿಸುವ 

ಜವಾಬಾುರಿಯನುು 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) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯದ) ರವರ ಅನುಪಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲಾಿ ಸಭ್ಗಳಿಗ್ ಅಗತಯ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಹಾಜರಾಗುವುದು. 
2) ಪಿಗತಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲಾಿ ತಾಂತಿಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯಂದಿಗ್ ಸಮನವಯತ್ ಬ್ಳ್ಸಿ, ವರದಿ ನಿಗಧಿತ 

ಸಮಯಕ್ೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
3) ತುತುೇ ಸಂದರ್ೇಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಚುು ಜಾಗಿತ್ ವಹಿಸಿಕ್ ಂಡು, ಕಛ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುರ್ದ ಗ್ ಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತ್ ನಿವೇಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರ್. 
4) ಜಿಲ್ಿಗಳ ಶಿಸುಾ ಕಿಮ, enquiry ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕಿಮವಹಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿಯನುು ಗೌಪಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೇಸಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
5) ತುತುೇ ವಿಷಯಗಳ ಐದು ವಷೇದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲ್ ಹಾಕ್ರ update ಮಾಡಿ document ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 

4 (ಬಿ) II ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತುಾ ಕತೇವಯಗಳು (Powers and duties of Officer & Employees) : 

ಸ ೇವಕರು:- 
  ಕಛ್ದರಿಯನುು ಶುರ್ಚಯಾಗಿಡುವುದು.  ಕಡತ  ಮತುಾ ಟಪಾಲುಗಳನುು ಶಾಖ್ಗಳಿಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ ಂಡು ಹ್ ದಗುವುದು.  ಪತಿಗಳ ವಿತರಣ್ಗ್ 
ಅಂಚ್ ಕಛ್ದರಿಗ್ ಹ್ ದಗಿ ಬರುವುದು.  ಸಕಾೇರಿ ಸುತ್ ಾದಲ್ಗಳನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಛ್ದರಿಗಳಿಗ್ ವಿತರಿಸುವುದು.  ಕಛ್ದರಿಯ ವ್ದತನದ 

ಬಿಲುಿಗಳನುು,  ಪಿವಾಸದ ಬಿಲುಿಗಳು, ವ್ೈದಯಕ್ರದಯ ಬಿಲುಿಗಳು ಹಾಗ  ಎಲಾಿ ಸಪ್ಲಿಮಂಟರಿ ಬಿಲುಿಗಳನುು ರಾಜಯ ಹುಜ ರ್ ಖಜಾನ್ಗ್ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ ಂಡು ಹ್ ದಗುವುದು ಹಾಗ  ಹುಂಡಿಗಳನುು ತಂದು ಕಛ್ದರಿಗ್ ಒಪ್ಲಿಸುವುದು.  ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು 
ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ದ್ವಿತೇಯ ದರ್ ೆ ಸಹಾಯಕರು-1:- 
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 ಕಛ್ದರಿಗ್ ಬರುವ ಪತಿಗಳನುು ಸಿವದಕರಿಸಿ ನಮ ದಿಸಿಕ್ ಳುುವುದು.  ಪತಿಗಳನುು ರವಾನಿಸುವುದು.  ರಾಸ್ಾಾನು ಪುಸಾಕಗಳನುು  ನಿವೇಹಣ್ 
ಮತುಾ ವಿತರಣ್ಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ  ವ್ೈಯಕ್ರಾಕ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣ್ ಹಾಗ  ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹಾಗ  ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಭಾಗದ 

ಸ್ಾಂಧಬಿೇಕ ರಜ್ ಹಾಗ  ಇತರ್ ರಜ್ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣ್  

ದ್ವಿತೇಯ ದರ್ ೆ ಸಹಾಯಕರು-2:- 
 ಯದಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಹಾಗ  ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರ/ನೌಕರರ ವ್ದತನ ಬಿಲುಿಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವುದು.  ಅವರಿಗ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ 
ಬರಬ್ದಕಾದ ಸವಲತುಾಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  ಇಂಧನ, ದ ರವಾಣಿ, ಕಂಪಯಯಟರ್ ವಿಭಾಗಕ್ೆ ಬ್ದಕಾದ ಲ್ದಖನ ಸ್ಾಮಗಿಿಗಳನುು 
ಖರಿದದಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಇತರ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲುಿಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮತುಾ ಪಿವಾಸ ರ್ತ್ಯ ಬಿಲುಿಗಳನುು ತಯಾರಿಸುವುದು. 
 

ಬ ರಳಚ್ುುಗಾರರು :- 
ಶಾಖ್ಯ ಎಲಾಿ ಬ್ರಳಚುು ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಬ್ರಳಚುು ಮಾಡಿದ ಪತಿಗಳನುುರಿಜಿಸಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಖಲ್ಲಸುವುದು 

ಇತಾಯದಿ.  

 

ಶೇಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು :- 
1) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ನಿದಡಿದ ಉತಾಲ್ದಖನಗಳನುು ಪಡ್ದು ಬ್ರಳಚುು ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುವುದು.  

ದ ರವಾಣಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
2) ಪಿತಿ ಮಾಹ್ಯ ಡ್ೈರಿ ನಿವೇಹಣ್, ನ್ ದಡಲ್ ಜಿಲ್ಿಗಳ ದ ರು ಅಜಿೇಗಳ ನಿವೇಹಣ್.  ಬಾಹಯ ಮತುಾ ಆಂತರಿಕ ದ ರವಾಣಿ ಕರ್ಗಳಿಗ್ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಸಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ದಶಿಸಿದ ಡಿಕ್ಟದಷನ್ ಟ್ೈಪ್ಲಂಗ್ ಕ್ಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
3) ಕಡತಗಳ ಆಂತರಿಕ ಮತುಾ ಬಾಹಯ ಕಛ್ದರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುರಾುಂ ನಿವೇಹಣ್. 
4) ನ್ ಂರಾಯಿತ ಅಂಚ್ ಮ ಲಕ ಕಡತಗಳನುು ಮತುಾ ಪತಿಗಳನುು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಬಂಧ ಸಿವದಕೃತಿ ಪತಿವನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಿಬಬಂದಿ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ನಿದಡಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
5) ಯದಜನ್/ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಶಾಖ್ಗಳ Internal ಕಡತಗಳ ಚಲನ ವಲನ ನಿವೇಹಣ್. 
6) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 

ಪ್ರಥಮ ದರ್ ೆ ಸಹಾಯಕರು :- 
 ಹಂರ್ಚಕ್ಯಾದ ವಿಷಯವನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.   ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  ನಿವೃತಿಾ ಹ್ ಂದಿದ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಪ್ಲಂರ್ಚಣ್ ಸವಲತುಾಗಳನುು ಮಹಾಲ್ದಖಪಾಲಕರಿಗ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಅವರಿಗ್ ಬರಬ್ದಕಾದ ಸವಲತುಾಗಳನುು ಬಿಲುಿ 
ಮಾಡಿ, ಚ್ಕ್ ಹಂಚುವುದು ಹಾಗ  ಇಲಾಖಾ ತಪಾಸಣ್ಗ್ ಆಯುಕಾಾಲಯದಿಂದ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಿಗಳಿಗ್ ಪಿಯಾಣ ಮಾಡಿ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದಿಯನುು ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಆಯುಕಾರಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.  ಅಪ್ಂಡಿಕ್್ –ಬಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗ  ತಿಂಗಳ ವ್ಚುದ ಪಟಿಟಯನುು ತಯಾರಿಸಿ 

ಆಯುಕಾರಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.  ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ಅಧೇಕ್ಷಕರು- 
 ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಸ ಕಾಯೇಗಳ  ಮದಲ್ಲವಚಾರಣ್ ಹಾಗ  ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡತಗಳನುು 
ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.  ಆಂತರಿಕ ಮತುಾ ಮಹಾಲ್ದಖಪಾಲರ ಆಡಿಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯೇ 
ಹಾಗ  ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ಅಧಕಾರಿ -1   
1) ಸಕಾೇರದಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ಪತಿ ವಯವಹಾರ(ಹಾಲ್ಲ ಮತುಾ ಬಾಕ್ರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ೆ ಪಯಣೇವಾಗಿ ನಿವೇಹಣ್) 
2) ಯದಜನ್ಯು ವಾರ್ಷೇಕ ಆಯವಯಯ ಪಿಸ್ಾಾವನ್ ಹಾಗ  ಆಂತರಿಕ ಪತಿ ವಯವಹಾರಗಳು. 
3) ಮುಂದುವರಿಸಲಾದ ಯದಜನ್ ಪಿಸ್ಾಾವನ್ಗಳು. 
4) ಹ್ ಸ ಯದಜನ್ಗಳ ಪಿಸ್ಾಾವನ್ ನಿವೇಹಣ್. 
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5) ಆಯವಯಯ ಮರುಹ್ ಂರಾಣಿಕ್, ಸರಂಡರ್ ಸ್್ಟದಟ್ ಮಂಟ್ ನಿವೇಹಣ್. 
6) ವಿಶವವಿರಾಯನಿಲಯಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯವಹಾರಗಳು. 
7) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ಅಧಕಾರಿ-2    
1) ವಿಧಾನ ಸಭ್/ಪರಿಷತ್ ಪಿಶ್ುಗಳಿಗ್ ಉತಾರಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗ  ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
2) ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಿವದಕೃತಗ್ ಂಡ ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಅಜಿೇಗಳು ಮತುಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು. 
3) ವಿದಡಿಯದ ಕಾನಫರ್ನ್್ ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು. 
4) ನ್ ದಡಲ್ ಜಿಲ್ಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
5) ಎಸ್.ಸಿ.ಪ್ಲ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ಲ.ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಗತಿ ಪರಿಶಿದಲನ್ ಹಾಗ  ಇತರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
6) ನ್ ದಡಲ್ ಜಿಲ್ಿಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣ್ ಮಾಡುವುದು. 
7) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ಅಧಕಾರಿ-3   
1) ಅನುಮದದನ್ಯಾದ ವಿವಿಧ ಯದಜನ್ಗಳ ಎಂ.ಪ್ಲಕ್., ಕ್ರಿಯಾ ಯದಜನ್, ಪಿಗತಿ ವರದಿ ಮತುಾ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳು, ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್., 

ಪರಿಷೃತ ಎಂ.ಪ್ಲಕ್., ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣ್ಗಳು. 
2) ಎಲಾಿ ಆಂತರಿಕ ಸಭ್ಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯವಹಾರಗಳ ನಿವೇಹಣ್, ಖಜಾನ್ statement ನಿವೇಹಣ್. 
3) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ಅಧಕಾರಿ -4   
1) ಸಿ.ಎಂ. ಡಾಯಷ್ ಬ್ ದಡ್ೇ, ಫ್ಾಿಗ್ ಶಿಪ್ ಪ್ಿದಗಾಿಮ್ಸ್ ನಿವೇಹಣ್ (ಪಿತಿ ಬಿಂಬ), ACS & DC ಹಾಗ  CS ರವರ ಸಭ್ಗಳಿಗ್ ಮಾಹಿತಿ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 
2) ಬಾಹಯ(ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಸಂಕ್ರದಣೇ ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ) ಸಭ್ಗಳ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
3) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
4) ಕ್.ಡಿ.ಪ್ಲ. ವರದಿ ತಯಾರಿಕ್. 
 

ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ಅಧಕಾರಿ -5    
1) ಕ್ದಂದಿಿದಯ ಪುರಸೃತ ಯದಜನ್ಗಳು, ಎಂ.ಪ್ಲಕ್. ಕ್ರಿಯಾ ಯದಜನ್, ಪಿಗತಿ ಪರಿಶಿದಲನ್ ಹಾಗ  ಇತರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯವಹಾರಗಳು. 
2) ಎಸ್.ಡಿ.ಪ್ಲ., ಸ್ಾಮಾನಯ ಬಜ್ಟ್, ನರ್ದಗಾ ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು. 
3) ಮಹಿಳಾ ಉರ್ುದಶಿತ, ಅಂಗವಿಕಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗೇದ ಎಲಾಿ ತಾಂತಿಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿವೇಹಣ್ ಹಾಗ  ಪಿಗತಿ ವರದಿ. 
4) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ಅಧಕಾರಿ -6   
1) ರ್  ಚ್ದತನ, ರ್  ಸಂವೃದಿಿ ಯದಜನ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು. 
2) ಎಲಾಿ ಯದಜನ್ಗಳ ಯು.ಸಿ.ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಪತಿ ವಯವಹಾರ, DTS ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳು. 
3) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ನಿರ ೇೆಶಕರು:   
1) ವಾರ್ಷೇಕ ವರದಿ ಮತುಾ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ಮುಂಗಡ ಪತಿ, ಇಲಾಖಾ ಮದಯಮಾವಧಿ ಆರ್ಥೇಕ ವರದಿ ಯದಜನ್. 
2) ನಿದತಿ ಆಯದಗ, ಕ್.ಇ.ಎ. ಮತುಾ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. 
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3) Result Framework Document ನ ಎಲಾಿ ಕ್ಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 

4) IFS ಯದಜನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
5) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ನಿರ ೇೆಶಕರು   
1) ಖಜಾನ್-2, ಅನುಕಲನ ಹಣಕಾಸು ನಿವೇಹಣ್ ವಯವಸ್್ಿಯಲ್ಲಿ(Integrated Financial Management System-IFMS) ಇಲಾಖ್ಗಳ ಆರ್ಥೇಕ 

ವಹಿವಾಟು ನಿವೇಹಣ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯೇಗಳ ಮದಲುಸುಾವಾರಿ. 
2) ಕಂಪಯಯಟರ್ ಕ್ದಂದಿದ ನಿವೇಹಣ್ಯ ಮದಲುಸುಾವಾರಿ. 
3) ಆರ್ಥೇಕ ವಷೇದ ಎಲಾಿ ಯದಜನ್ಗಳ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಯ Booklet ತಯಾರಿಕ್. 
4) ಯದಜನ್ಗಳ G.O. ಗಳ Booklet ತಯಾರಿಕ್. 

5) ಕಳ್ದ ವಷೇಗಳ ಯದಜನ್ಗಳ ಕ್ ಿದಢದಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ Folder/Booklet ತಯಾರಿಕ್. 
6) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 
ಉಪ್ ನಿರ ೇೆಶಕರು (ಸಾಾಂಖ್ಯಿಕ): 
1) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಬ್ಳ್ಗಳ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶ ಪುಸಾಕ ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
2) ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಸಿಬಬಂದಿಯವರು ನಿವೇಹಿಸುವ ಎಲಾಿ ಕ್ಲಸಗಳ up to date ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ, ತ್ ದ.ಜಂ.ನಿ.(ಯದ) ರವರ್ ಂದಿಗ್, 

ಅಂದಿನ ದಿನವ್ದ ಚರ್ಚೇಸಿ ಇತಯರ್ೇಪಡಿಸಿಕ್ ಳುುವುದು. 
3) ಸಿಬಬಂದಿಯವರುಗಳ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣ್ ಬಗ್ೆ ಗಮನಿಸಿ, ಕ್ಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸ್ಾಗಲು ಸಮನವಯತ್ ಮಾಡುವುದು. 
4) ಆಗಿಂರಾುಗ್, ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ, ಚಲನ ವಲನ, ವಿಷಯ ವಹಿ ಮುಂತಾದ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ವಹಿಗಳ ನಿವೇಹಣ್ ಗಮನಿಸುವುದು. 
5) ತ್ ದ.ಜಂ.ನಿ.(ಯದ) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಸಭ್ಗಳಿಗ್ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಇನಿುತರ್ ತುತುೇ ಕ್ಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ೆಳುುವುದು. 
 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ ೇೆಶಕರು (ಸಾಾಂಖ್ಯಿಕ): 
1) ಆರ್ಥೇಕ ಸಮದಕ್ಷ್(ರಾಜಯ/ಕ್ದಂದಿ)ಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲಾಿ ಪತಿ ವಯವಹಾರ ಮತುಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳು. 

 

ಸಹಾಯಕ ಸಾಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಕಾರಿ - 1:   
1) Advance Estimates ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
2) Crop cutting experiment, Crop Insurance Statistics. 
3) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 

ಸಹಾಯಕ ಸಾಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಕಾರಿ-2: 
1) ಮುಂಗಡ ಅಂರಾಜುಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್. 
2) ರ್ುವನ್, ರ್ ಮ ಪಾಿಟ್ ಫ್ಾಮ್ಸೇ ಕುರಿತು ಕಾಯೇಗಳು. 
3) ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಶಾಖ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ವಿಧಾನಸಭ್/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧಿವ್ದಶನ ಪಿಶ್ುಗಳಿಗ್ ಉತಾರಿಸುವ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳು. 
4) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

ಸಹಾಯಕ ಸಾಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಕಾರಿ-3: 
1) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಬ್ಳ್ಗಳ ವಿಸಿಾದಣೇ, ಉತಿನುದ ಮಾಹಿತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು. 
2) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಬ್ಳ್ಗಳ ಮ ಲಾಧಾರ ಸಮದಕ್ಷ್ಯ ಹಂತ-3ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
3) ಇತರ್ ಮ ಲಗಳಿಂದ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ ಿದಢದಕರಣ (ಉರಾ:ಎ.ಪ್ಲ.ಎಂ.ಸಿ., ಕಪ್ಕ್, ಇತಾಯದಿ) ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
4) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
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ಸಹಾಯಕ ಸಾಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಕಾರಿ-4: 
1) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಬ್ಳ್ಗಳ ಮ ಲಾಧಾರ ಸಮದಕ್ಷ್ ಹಂತ-1 ಮತುಾ 2ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
2) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ. 
3) ಹಾಯಪ್ಲದಸ್ (HAPIS-Horticutlture Area Production Informatics System) ವರದಿ ತಯಾರಿಕ್. 
4) Chaman ಕಾಯೇಕಿಮ ಅನುಷ್ಾಟನ ಕಾಯೇಗಳ ನಿವೇಹಣ್. 
5) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರು ಸ ರ್ಚಸುವ ಇನಿುತರ್ ಕ್ಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
 

4(ಬಿ) III:- ನಿಣೇಯ ತ್ಗ್ದುಕ್ ಳುುವಂತಹ ಪಿಸ್ಾಾವನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬ್ದಕಾದ ಕಿಮ ಮದಲ್ಲವಚಾರಣ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮತುಾ ಅಕೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ 

ಸ್್ದರಿದಂತ್. (Procedure followed in the decision making process including channels of supervision accountability) 

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು/ ಪಿರ್ಮ 

ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು 
ತಾವು ಸಿವದಕರಿಸಿದ ಪಸಪತಿದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತುಾ ಸುತ್ ಾದಲ್/ಸ ಚನ್ಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ 

ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾೆಗಿ ಕಡತವನುು ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ದ ತವರಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯದಜನ್) ರವರು ಕಡತವನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ 

ನಿದಡುವ ಉತಾಲ್ದಖನಗಳನುು ಪಡ್ದು ಬ್ರಳಚುು ಮಾಡಿ ಕರಡು ಅನುಮದದನ್ಗ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 
ಅಧಿ ದಕ್ಷಕರು ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು/ಪಿರ್ಮ ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ 

ನಿಯಮಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾೆಗಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ತಾವು ಸಿವದಕರಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಪತಿಗಳಿಗ್ ವಿಳಂಬವಿಲಿರ್ ಕಡತಗಳನುು ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾೆಗಿ 

ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಮಂಡಿಸುವುದು 
ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
(ಯದಜನ್) 

ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) ರವರಿಗ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ) ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ 

ಮಂಡಿಸುವುದು. 
ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
(ಯದಜನ್) 

ವಿಭಾಗಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿತಿ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ನಿಣೇಯ ತ್ಗ್ದುಕ್ ಳುುವುದು ಹಾಗ  ಈ ಕಛ್ದರಿ 

ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಲಾ ಮದರಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆರ್ದಶಕಾೆಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
 

 4. B IV:- ಕ್ಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು (Norms)  

(The norms set by it for the discharge of its functions) 

ಸ್್ದವಕರು ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಆ ದಿನವ್ದ ಮಾಡುವುದು 
ದಿವತಿದಯ ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಮತುಾ ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ 

ವಹಿಯನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
ಬ್ರಳಚುುಗಾರರು ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಬ್ರಳಚುು ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.  ಬ್ರಳಚುು ಮಾಡಿದ ಪಿತಿಗಳ ಲ್ಕೆವನುು 

ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ  ಆ ದಿನವ್ದ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು ವಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ಆ ದಿನವ್ದ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 
ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು/ ಪಿರ್ಮ 

ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು 
ಹಂರ್ಚಕ್ಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಕಡತಗಳನುು ತ್ರ್ದು 
ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾೆಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು. 

ಅಧಿದಕ್ಷಕರು ಆಡಳಿತ ವಾಯಪ್ಲಾಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖ್ಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು, ಪಿರ್ಮ ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು ಮಂಡಿಸುವ 

ಕಡತಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾೆಗಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. 
ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸಿವದಕರಿಸುವ ಪತಿ/ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಮುಂದಿನ ಆರ್ದಶಕಾೆಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.  
ಪಿಮುಖ ವಿಷಯ ಕಡತಗಳನುು ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಚರ್ಚೇಸಿ ಆರ್ದಶ ಪಡ್ದು ಮಂಡಿಸುವುದು 
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ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) 
ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶಿದಲ್ಲಸಿ ಸ ಕಾ ನಿಧಾೇರ ತ್ಗ್ದುಕ್ ಳುುವುದು ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಲಾ ಮದರಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗ್ 
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಜರ ರು ಮತುಾ ಆದಯತ್ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕತೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು. 

 
4(B)(V):-ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯದಗಿಸುವ: ನಿಯಂತಿಣದಲ್ಲಿಟುಟಕ್ ಂಡಿರುವ 

ನಿಯಮಗಳು:ಸ ಚನ್ಗಳು:ಕ್ೈಪ್ಲಗಳು:ರಾಖಲ್ಗಳು ಮತುಾ ನಿಬಂಧನ್ಗಳು. 
1 ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿದಕ ಸ್್ದವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR) 

2 ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿದಕಸ್್ದವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿದೇಕರಣ ನಿಯಂತಿಣ ಮದಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)(CCA Rules) 

3 ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ್ (KFC) 

4 ಕಛ್ದರಿ ಕ್ೈಪ್ಲಡಿ (HBOP) 

5 ವೃಂದ ಮತುಾ ನ್ದಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು (C&R Rules) 

6 ಆಯವಯಯ ಕ್ೈಪ್ಲಡಿ(Budget Manual) 

7 ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನ್ ಸಂರ್ಚತ (KTC) 

8 ಸ್ಾದಿಲಾವರು ವ್ಚುದ ಕ್ೈಪ್ಲಡಿ (MCE) 

9 ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿದಕ ಸ್್ದವಾ ನಡತ್ ನಿಯಮ (KCS Conduct Rules) 

10 ಇಲಾಖಾ ಮತುಾ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖ್ ಹ್ ರಡಿಸಿದ ಡ್ಲ್ಲಗ್ದಷನ್ ಆಫ್ ಪವಸ್ೇ 

11 ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನ್ಗಳು (ಸುತ್ ಾದಲ್ಗಳು) ಇತಾಯದಿ 

 

4(B)(VI) ಕಡತ ಶಿದರ್ಷೇಕ್ 
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its control) 

ಕಿ.ಸಂ. ಕಡತದ ಶಾಖ್ ರಾಖಲ್ಗಳ ಉಲ್ಿದಖ 
1 ಸಿಬಬಂದಿ EST ಈ ಕಛ್ದರಿಯ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ಮತುಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ೈಯಕ್ರಾಕ ನಡತ್ ಇತರ್ 

ವಿಷಯಗಳು. 
2 ತಾಂತಿಿಕ Technical ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ ೆಪರಿಶಿದಲನ್ 
 

4 (B)(VII) :- ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗ್ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲ ಿ ಇರುವ ಏಪಾೇಡುಗಳು 
ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು. 
 

ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ ಿ

 

4 (B)(VIII) :- ಈ ಇಲಾಖ್ಯಿಂದ ರರ್ಚಸಲಿಡುವ ಅರ್ವಾ ಸಲಹ್ಗಳನುು ಪಡ್ಯುವ  ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ರೆಂತ 

ಹ್ಚಾುಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರರ್ಚಸಲಿಡುವ ನಿಗಮಾ ಕೌನಿ್ಲ್್ ಬ್ ದಡ್ಿ್ ಸಮತಿ ಅರ್ವಾ ಇತರ್ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗು ಇಂತಹ 

ಕಮಟಿ ಮತುಾ ಸಮತಿಗಳು ನಡ್ಸುವ ಸಭ್ ಮತುಾ ನಡವಳಿಗಳನುು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರು ವಿದಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ದ ಅರ್ವಾ ಇಂಡಹ ಸಭ್ಗಳ 

ನಡವಳಿಗಳನುು ವಿದಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ ಮುಕಾ ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೆ: 

 

ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ.ಿ 



 7 

 

 

4 (B)(IX) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಯದಜನ್) ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಕಛ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿಾರುವ 
ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ 
ಕಿ. 
ಸಂ. 

ಹುರ್ು ಹ್ಸರು ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ 

1 ಅಟ್ಂಡರ್ ಶಿಿದ.ಪಿಕಾಶ್ 080-26573868 
2 ಕಛ್ದರಿ ಸ್್ದವಕರು ಶಿಿದ.ಟಿ.ವ್ಂಕಟ್ದಶ್ 080-26573868 
3 ಕಛ್ದರಿ ಸ್್ದವಕರು ಶಿಿದಮತಿ.ಶ್ೈಲಜಾ.ಎಂ 080-26573868 
4 ದಿವತಿದಯ ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಿಿದ.ನವಿದನ್ ಕುಮಾರ್.ಆರ್ 080-26573868 
5 ದಿವತಿದಯ ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಿಿದ.ಸತಿದಶ್.ಪ್ಲ.ಎಸ್ 080-26573868 
6 ಬ್ರಳಚುುಗಾರರು ಶಿಿದಮತಿ.ಕ್ ದಮಲ(ಓ.ಓ.ಡಿ.) 080-26573868 
7 ಅಧಿದಕ್ಷಕರು ಶಿಿದ.ಪುಟಟಸ್ಾವಮ.ಹ್ಚ್.ಕ್(ಓ.ಓ.ಡಿ.) 080-26573868 
8 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ಕಾತಿೇಕ್.ಡಿ 080-26573868 
9 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ಮಹಾಂತ್ದಶ್.ಜಿ.ರಾಜ್ ಳಿು 080-26573868 
10 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದಮತಿ.ಸ್ಾಹಿತಯ.ಬಿ.ಆರ್ 080-26573868 
11 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದಮತಿ.ಪಯಣಿೇಮಾ 080-26573868 
12 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದಮತಿ.ಹ್ಚ್.ಎಲ್.ಗಿದತ 080-26573868 
13 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಿದ.ಮಹಮದ್ ರಫದ 080-26573868 
14 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಿದ.ಕ್.ಆರ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 080-26573868 
15 ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಿದಮತಿ.ಬಿ.ಕ್.ರಂಜನಾ 080-26573868 
16 ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ:ಎಸ್.ನಂರಾ 080-26573868 

 
 
4 (B)(IX) ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಯದಜನ್) ರವರ ಅಧಿದನ ಬರುವ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ) 

ಕಛ್ದರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ  ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ 
ಕಿ. 
ಸಂ. 

ಹುರ್ು ಹ್ಸರು 
ದ ರವಾಣಿ 
ಸಂಖ್ಯ 

1 ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ಗಣ್ದಶ್.ಡಿ.ಎಂ 080-26572191 
2 ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ದಿದಪಕ್.ಹ್ಚ್.ಕ್ 080-26572191 
3 ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದಮತಿ.ರ್ದಣುಕ.ಎನ್ 080-26572191 
4 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ) ಶಿಿದ.ಬಿಹಮಪಿಕಾಶ್.ಟಿ.ಡಿ 080-26572191 
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4 (B)(X) : ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ July-2018ರ ಮಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ / 

ನೌಕರರಿಗೆ ವೋತನ ಡ್ಾಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಾಬ್ುು 

ಕಿ. 
ಸಂ. 

ಹುರ್ು ಹ್ಸರು 
ಒಟುಟ 
ಮತಾ 

1 ಅಟ್ಂಡರ್ ಶಿಿದ.ಪಿಕಾಶ್ 27650 
2 ಕಛ್ದರಿ ಸ್್ದವಕರು ಶಿಿದ.ಟಿ.ವ್ಂಕಟ್ದಶ್ 35720 
3 ಕಛ್ದರಿ ಸ್್ದವಕರು ಶಿಿದಮತಿ.ಶ್ೈಲಜಾ.ಎಂ 23787 
4 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಶಿಿದ.ಜಿ.ಶಿಿದನಿವಾಸನ್ 44167 
5 ದಿವತಿದಯ ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಿಿದ.ನವಿದನ್ ಕುಮಾರ್.ಆರ್ 28768 
6 ದಿವತಿದಯ ದಜ್ೇ ಸಹಾಯಕರು ಶಿಿದ.ಸತಿದಶ್.ಪ್ಲ.ಎಸ್ 29460 
7 ಶಿದಘಿಲ್ಲಪ್ಲಗಾರರು ಶಿಿದಮತಿ.ವಿ.ಎನ್.ಉಷ್ಾ 37170 
9 ಅಧಿದಕ್ಷಕರು ಶಿಿದ.ಕ್.ಓ.ಲ್ ದಕ್ದಶ್ 62092 
10 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ಅಭಿಜಿತ್ ಚೌಹಾಣ್ 54798 
11 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ಕಾತಿೇಕ್.ಡಿ 53415 
12 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ಮಹಾಂತ್ದಶ್.ಜಿ.ರಾಜ್ ಳಿು 53415 
13 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕು.ಸ್ಾಹಿತಯ.ಬಿ.ಆರ್ 53415 
14 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕು.ಪಯಣಿೇಮಾ.ಜ್ 53415 
15 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದಮತಿ.ಹ್ಚ್.ಎಲ್.ಗಿದತ 66807 
16 ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಿದ.ಮಹಮದ್ ರಫದ 68517 
17 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಿದ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಕ್.ಆರ್ 81428 
18 ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಿದಮತಿ.ಬಿ.ಕ್.ರಂಜನಾ 87619 
19 ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ:ಎಸ್.ನಂರಾ 125847 
20 ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ಗಣ್ದಶ್.ಡಿ.ಎಂ 49545 
21 ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದ.ದಿದಪಕ್.ಹ್ಚ್.ಕ್ 49454 
22 ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿಿದಮತಿ.ರ್ದಣುಕ.ಎನ್ 53590 
23 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ) ಶಿಿದ.ಬಿಹಮಪಿಕಾಶ್.ಟಿ.ಡಿ 72026 

 

4 (B)(XI) : ಆಯವಯಯ ವಿವರಣೆ (Budget Allotment 2017-18) 

ಕಿ. 
ಸಂ. 

ಇಲಾಖ್ಯ 
ಹ್ಸರು 

ಲ್ಕೆ ಶಿದರ್ಷೇಕ್ 
ಮತಾ 

(ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
01 ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ 

ಇಲಾಖ್ 
2401-00-001-2-01(ಯದಜನ್ದತರ) 6.85 

02 2401-0-111-0-08-059(ಸಮಗಿ ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಅಭಿವೃದಿ ಿಯದಜನ್) 13.50 
03 2401-0-111-0-08-059(ಯದಜನ್)(ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ವಿಸಾರಣ್) 5.00 
 



 9 

4 (B)(XII) : ಇ-governance ಗೆ ೋಸ್ಕರ ಕಾಯೇಗತಗೆ ಳಿಸ್ಲು ಹಾಗ  ಕಂಪ್ಯಯಟರ್ಗೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಪ್ಟಟ ಸ್ಲಕರಣೆಗಳ 

ಖರಿೋದಿ ಹಾಗ  ಕಂಪ್ಯಯಟರ್ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ. 

 

ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ ಿ

 

4 (B)(XIII) : ಸ್ಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ುವ ಯೋಜನೆಗಳ  ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತುು 

ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ 

Annual Report for 2017-18 
 

4 (B)(XIV) : ಇಲಾಖೆಯಂದ ಆಥರೈಸೋಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮತುು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಲತುುಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರಸಿಪಿಯಂಟ್ಸ ಗಳ ವಿವರಗಳು 

 
ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನುು ಜಿಲಾಿ / ತಾಲ ಿಕು ಮಟಟದಲ್ಲ ಿಕಛ್ದರಿಗಳಲ್ಲ ಿ

 ನಿವೇಹಿಸಲಾಗುತಿಾರ್, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕಛ್ದರಿಗ್ ಬರುವುದಿಲ ಿ

 

4 (B)(XV) :-  ಕುಗಿಿಸ್ಲಾದ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ 

ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ : 

 

ಸದಯಕ್ೆ ಯಾವುರ್ದ ಎಲ್ಕಾಾನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಲರ್ಯವಿರುವುದಿಲ ಿ

 

 

4 (ಬಿ) (XVI) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗಾಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದುವ 

ಒಳಗೆ ಂಡು ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕಗಿ ತರದಿದ್ಾಾರ. 

 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕಗಿ ಗಾಂಥಾಲಯ ಹಾಗ  ಓದುವ 

 ಕೆ ಠಡಿಯನುು ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕಾುಲಯ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, 

 ಬಂಗಳ ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತುರ್.   

 

4 (ಬಿ) XVII . ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸ್ರು ಪ್ದನಾಮ ಮತುು ಇತರ ವಿಷಯಗಳು (The Names 

designations and other particulars of the public information Officers)  

 

 

(ಶ್ಾೋಮತಿ.ಬಿ.ಕೆ.ರಂಜನಾ) 

ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

& ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

(ಯೋಜನೆ), ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು. 
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(ಡಾ: ಎಸ್.ನಂದ) 

ಮದಲಮನವಿ ಪಾಿಧಿಕಾರ 
ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

(ಯದಜನ್) ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬ್ಂಗಳೂರು. 
 

 

 

ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುಾ 
ತ್ ದಟಗಾರಿಕ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯದಜನ್) 

ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ಬ್ಂಗಳೂರು 


