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ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ) ರವರ ಕಛೋರಿಯ
ಅಗೇನೈಜೋಶನ್ ಚಾರ್ಟೇ
(2018-19)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ) ವಿಭಾಗ

ಅಧೋಕ್ಷಕರು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
(ಃ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

(ಹಣ್ುುಗಳು)

(RKVY)

(

ಕಛೋರಿ
ಸಹಾಯಕರು-1

ಪರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಸೋವಕರು - 2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ-1

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ-1
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು - 1

ತ ೋಟಗಾರರು -5

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು )
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4 (ಬಿ) (II) ಅಧಕಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯಗಳು
ಸೋವಕರು 2 ಸಂಖ್ಯಯ

ಕಛೋರಿಯನ್ುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು, ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪಾಲುಗಳನ್ುು ಲಾಲ್
ಬಾಗು ವಿವಿಧ ಶಾಖ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುದಾಿಂ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹ ೋಗುವುದು, ಪತ್ರಗಳ
ವಿತ್ರಣೆ ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬರುವುದು, ಜರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು,
ಕಛೋರಿಯ ಸುರಕ್ಷತಯನ್ುು ಕಾಪಾಡುವುದು ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ

ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಪರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ

ಬರುವ

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ,

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ,

ವಿಷಯಗಳ

ಆರ್ಥೇಕ,

ನಿವೇಹಣೆ,

ಪತ್ರಗಳ

ಮಂಜ ರಾತಿ

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಪರಸ್ಾುವನಗಳ

ಪರಿಶೋಲನ, ಬಿಲುೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನ, ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ, ದಾಸ್ಾುನ್ು
ಮತ್ುು ಲ್ಲೋಖನ್ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಕಡತ್ವನ್ುು ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿೆನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ

ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಿ, ವಯವಸ್ಾಾಪಕರಿಗೆ

ಮಂಡಿಸುವುದು. ಅಪರ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ಹಾಗ
ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು ತಿಳಿಸುವ ಇನಿುತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
ಅಧೋಕ್ಷಕರು / ಆ¥ÀÛ ಸಹಾಯಕರು ಆಪು ಶಾಖ್ಯಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಗೌಪಯ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ,
ರ್ೈನ್ಂದ್ದನ್

ಸಭೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ,

ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು

ಸಂಬಂಧತ್

ಕಛೋರಿ/ತಾಂತಿರಕ/ಲಿಪಿಕ ಸಿಬಬಂದ್ದಯಂದ ಪಡೆದು ಕ ರಢೋಕರಿಸಿ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
(ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ತಾತಾಾಲಿಕ ಪರವಾಸ, ಪರವಾಸ ದ್ದನ್ಚರಿ,
ದ ರವಾಣಿ ಸಂಬಂಧತ್ ಕಡತ್ ಮತ್ುು ವಹಿಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಿ, ವಯವಸ್ಾಾಪಕರಿಗೆ
ಸಲಿೆಸುವುದು. ಒಟ್ಾಾರೆ ಆಪು ಶಾಖ್ಯಯ ಎಲಾೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆಯ
ಜ ತಗೆ, ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ಹಾಗ

ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು,

ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ಕಛೋರಿಗೆ ಬರುವ ಎಲಾೆ ಪತ್ರಗಳನ್ುು ಸಂಬಂಧತ್ರಿಗೆ ವಿತ್ರಣೆಮಾಡಿಸಿ, ಸದರಿ
ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲಿೆ ಪರತ್ುಯತ್ುರ ಕಳುಹಿಸುವ ವಯವಸಾ ಮಾಡುವುದು. ಆರ್ಥೇಕ
ಹಾಗ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತ್ಮಮ

ಅಭಿಪಾರಯರ್ ಂದ್ದಗೆ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ

ಆರ್ೋಶ

ಕೆ ೋರಿ

ಕಡತ್

ಮಂಡಿಸುವುದು.ಅಧೋನ್ ಕಛೋರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮೋಲು ಸಹಿ ಬಿಲುೆಗಳನ್ುು
ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಮೋಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಸಜುುಗೆ ಳಿಸಿ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
(ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಸಲಿೆಸುವುದು. ಕಛೋರಿಯ ರ್ೈನ್ಂದ್ದನ್ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆೆ
ತಾಂತಿರಕ ಅಧಕಾರಿಗಳು/ಲಿಪಿಕ ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳ ಂದ್ದಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸ್ಾಧಸಿ, ಕಛೋರಿ
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ನಿವೇಹಣೆಗೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಪರ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರಿಗೆ

ನರವಾಗುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ಹಾಗ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರು ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ ನಿೋಡುವ
ನಿರ್ೋೇಶನ್ ಹಾಗ

ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಹ ಸ ಯೋಜನಾ ಪರಸ್ಾುವನಗಳ ವರದ್ದಗಳನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು, LA, LC

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು)

ಲ್ಲ ೋಕಸಭಾ, ಮತ್ುು ರಾಜಯಸಭಾ, ಪರಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು
ಕ ರಢೋಕರಿಸಿ ಉತ್ುರವನ್ುು ತ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಹಾಗ

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಕಾೇರದ

ಮಟಾದಲಿೆ ಸಮನ್ವಯ ಸ್ಾಧಸಿ ಉತ್ುರಗಳನ್ುು ಅಂತಿಮ ಗೆ ಳಿಸುವುದು.
1. Maintaining all the technical correspondence related to
general aspects of fruits,
meetings, seminars,
symposiums, exhibitions. Etc.
2. M.M.R Progress reports to be obtained from the
concerned Drawing Officers Of the State, and to be
present to the Additional Director.
3. Collection and compilation of various technical
information related to fruits, preparing the same for
publication etc.,
4. Co-ordinating with Assistant Horticulture Officers
(Fruits) in preparation of MPIC progress reports.
5. District Sector Scheme D-09 (Assistance to Farmers)
6. RKVY scheme on Mechanization in Horticulture.
7. State sector Scheme Assistance to Purchase of Water
tanker.
8. Calamity relief / damage issues pertaining to grapes.
9. RTI – concerned subjects.
10. Progress report compilation in co-ordination with
Technical officers and file maintenance of concerned
schemes.
Any other issues as instructed by the Additional Director of
Horticulture (Fruits) and Deputy Director of Horticulture
(Fruits).
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್, ನಿವೇಹಣೆ, ಮತ್ುು

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (R.K.V.Y)

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ಪಾರಜಕ್ಸಾ ಗಳನ್ುು
ಪಡೆದು ಕೃಷ್ಟ್ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಸಲಿೆಸುವುದು. SLSC ಯಲಿೆ ಅನ್ುಮೋದನಯಾದ
ಪಾರಜಕ್ಸಾ ಗಳಿಗೆ ಕ್ತರಯಾ ಯೋಜನಗೆ ಅನ್ುಮೋದನ, ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲನ ಮಾಡುವುದು, ಸದರಿ ವಿಷಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ,
ಕೆೋಂದರ ಸಕಾೇರದ ಜ ತ ಪತ್ರ ವಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ

ಈ ಶಾಖ್ಯಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಎಲಾೆ ಯೋಜನಗಳ ಉಸುುವಾರಿ, ಪರಿಶೋಲನ, ಹಾಗ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು , (ಹಣ್ುುಗಳು)

ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗಳಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗ
ವಿಶ್ನೋಷವಾಗಿ
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ಈ ಶಾಖ್ಯಯಂದ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳುುತಿುರುವ

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ
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ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ,

ನಿಯಾಮಾನ್ುಸ್ಾರ

ಕರೆಯಲಾಗುವ

ಟಂಡರ್,

ಮತ್ುು

ಎಂಪಾಯನ್ಲ್ಲಮಂರ್ಟ ಗಳನ್ುು ಅಂತಿಮಗೆ ಳಿಸಲು ಅಧೋನ್ ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳಿಗೆ
ಮಾಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡಿ ಸಕಾಲದಲಿೆ ಪೂಣ್ೇಗೆ ಳಿಸುವುದು. ಸ.ತ ೋ.ಅ ಸ.ತ ೋ.ನಿ
ಹಾಗ

ಇನಿುತ್ರೆ

ಅಧಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡಿಸುವ

ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ,
ಹಾಗ

ಅಧೋನ್ ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳ ಕಡತ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ತಾಂತಿರಕ ಅಭಿಪಾರಯ

ನಿೋಡುವುದು.ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಪರ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರ

ನಿರ್ೋೇಶನ್ದಂತ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣೆ, ಜ ತಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಸಭೆಗಳಲಿೆ
ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಹಣ್ುುಗಳು ವಿಭಾಗಕೆಾ

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ಸ್ಾವೇಜನಿಕ

ಮಾಹಿತಿ

ಮಾಡುವುದು.

ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಣೆ

ಆಯುಕುರು,

ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಪರ

ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆಾ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

(ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರು ಸ ಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣೆ.
ತ ೋಟಗಾರರು-5 ಸಂಖ್ಯಯ

ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗದಲಿೆ ಇರುವ ತಾಯ ಗಿಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ುು
ನಿವೇಹಣೆ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ್ಲಿೆ ನ್ಡೆಯುವ 2 ಫಲಪುಷಾ ಪರದಶೇನ್ಗಳಿಗೆ
ಬೋಕಾಗುವ, ಸುಮಾರು

2000

ವಾಷ್ಟ್ೇಕ

ಹ ವಿನ್ ಗಿಡಗಳನ್ುು

ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ್ ಗಾಜಿನ್ ಮನಯಲಿೆ, ಆಯುಕಾುಲಯ, ಹಾಗ

ಬಳಸಿ

ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗದ

ಮುಂಭಾಗದಲಿೆ ಜ ೋಡಿಸುವುದು. ಆಯುಕಾುಲಯದ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ್ ಪರರ್ೋಶ
ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ್ದಂದ ಸವಚಛತಯಂದ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು,

ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧೋನ್ದಲಿೆ ಬರುವ ತಾಯ ಗಿಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ,
ಮತ್ುು ನಿವೇಹಣೆ, ಸವಚಛತಗೆ ಕರಮವಹಿಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರರಿಂದ ಸವಚಛತಾ
ಕೆಲಸಗಳನ್ುು

ಮಾಡಿಸುವುದು.

(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ

ವಿಭಾಗ)

ಸಹಾಯಕ

ರವರ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಆರ್ೋಶದಂತ

ಇತ್ರೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
ಕಾಯೇಗಳನ್ುು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು,

ಈ ಕಛೋರಿ ವಾಯಪಿುಗೆ ಬರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಆರ್ಥೇಕ, ಪತ್ರಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ

(ಖಾಯಂ ಮಾಸಿಕ ದ್ದನ್ಗ ಲಿ

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ,

ನೌಕರರು)

ಪರಿಶೋಲನ, ಬಿಲುೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನ, ವೈಯಕ್ತುಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ದಾಸ್ಾುನ್ು

ವಿಷಯಗಳ

ನಿವೇಹಣೆ,

ಮಂಜ ರಾತಿ,

ಪರಸ್ಾುವನಗಳ

ಮತ್ುು ಲ್ಲೋಖನ್ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಕಡತ್ವನ್ುು ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿೆನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಿ, ನ್ಗದು ಪುಸುಕ, ಅಂಚೆ ಚಿೋಟಿ ವಹಿ, ಯಂದ
ಹಾಗ

ರವಾನ ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ) ಅಧೋನ್ದಲಿೆ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಕಾರಿ /
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ಸಿಬಬಂದ್ದ ವಗೇದವರಿಗೆ ಪರತಿ ಮಾಹಯ ವೋತ್ನ್ ಬಿಲುೆಗಳನ್ುು ಮಾಡುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ) ರವರು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ (ಸ.ತ ೋ.ಅ)

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಾಲಕಾಲಕೆಾ ತಿಳಿಸುವ ಇನಿುತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
1. Maintenance, Correspondence and Scrutiny of letters,
implementation modules of the following issue. State
Sector Scheme on Wine policy
2. Issues related to Bacterial Blight Disease in
pomegranate.
3. RKVY- Precision Farming in Banana.
4. Pomegranate and Grape growers loan waiver related
issues.
5. Wine Policy and
Assistance to Boards and
Corporation
6. RTI – concerned subjects.
7. Progress report compilation of the concerned
schemes.
8. Handling of L.A., L.C. Loka Sabha and Rajya Saba
Questions and presenting the same to the
Commissioner of Horticulture.
9. Any other issues as instructed by the Additional
Director of Horticulture (Fruits) and Deputy Director
of Horticulture (Fruits).
ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ುು ನಿವೇಹಣೆಗೆ ಕರಮವಹಿಸುವುದು.

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕಛೋರಿಯ ತ ೋಟಗಾರರು, ತ ೋ.ಸ, ಸ.ತ ೋ.ಅ. ಮತ್ುು ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು,
ವಿಭಾಗ)
ರವರು ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ, ಈ ಶಾಖ್ಯಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಎಲಾೆ ಕಾಯೇಕರಮಗಳನ್ುು
ಕೆೈಗೆ ಳುಲು

ಕರಮವಹಿಸುವುದು.

ಪರಿಶೋಲನ, ಹಾಗ

ಸದರಿಯವರು

ನಿವೇಹಿಸಿದ

ಕಾಯೇಗಳ

ಮಾಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡುವುದು. ತಾಂತಿರಕ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದ್ದಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ನಿರ್ೋೇಶನ್ದಂತ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ

ವಿಭಾಗಕೆಾ

ಸಂಬಂದ್ದಸಿದಂತ

ಕಛೋರಿಗೆ

ಭೆೋಟಿ

ನಿೋಡುವ

ರೆೈತ್ರುಗಳಿಗೆ ಪುಷಾ ಬಳಗಳ ಬಗೆೆ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ
ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹ ಂದುತಿುರುವ ಪುಷಾ ಬಳ ಉತ್ಾೃಷಾ
ಕೆೋಂದರ, ಶವಮಗೆ ಕ್ಷೋತ್ರಕೆಾ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ತಾಂತಿರಕ, ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದ್ದಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಅನ್ುಮೋದನ / ಸಹಿಗಾಗಿ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಹಣ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ) ರವರಿಗೆ
ಸಲಿೆಸುವುದು.
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ್ಲಿೆ ನ್ಡೆಯುವ 2 ಫಲಪುಷಾ ಪರದಶೇನ್ಗಳಿಗೆ 2000 ವಾಷ್ಟ್ೇಕ
ಹ ವಿನ್ ಗಿಡಗಳನ್ುು ಪರತಿ ವಷೇ ಬಳಸಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ್ ಗಾಜಿನ್ ಮನಯಲಿೆ
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ಹಾಗ

ಆಯುಕಾುಲಯ

ಹಾಗ

ಆಡಳಿತ್

ವಿಭಾಗದ

ಮುಂಭಾಗದಲಿೆ

ಜ ೋಡಿಸಲು ಕರಮವಹಿಸಲಾಗುತಿುರ್.
ಆಯುಕಾುಲಯದ

ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ್

ಪರರ್ೋಶದ್ದಂದ

ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ

ವಿಭಾಗಕೆಾ ಸೋರಿದ ಸುಮಾರು 9 ಎಕರೆ ಪರರ್ೋಶದಲಿೆ ಬರುವ ತಾಯ ಗಿಡಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ ಸವಚಛತಗೆ ಕರಮವಹಿಸಲಾಗುತಿುರ್.
ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುಷಾ ಬಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಅಧ ನಿಯಮದಡಿ ಕೆೋಳುವ ಪರಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವುದು.
ವಿಧಾನ್ಸಭೆ ಹಾಗ

ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತಿುನ್ ಚುಕೆಾ ಗುರುತಿನ್ / ಚುಕೆಾ

ಗುರುತಿಲೆದ ಪರಶ್ನುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ
ಕಛೋರಿಯ ಇತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲಾಗುತಿುರ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

4 (B) (I) Duties and Responsibilities of the Additional
Director of Horticulture (Fruits)
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1) Looking after all aspects related to overall development of fruits and
floriculture in Karnataka.
2) Monitoring of schemes related to fruits and floriculture; correspondences with
districts, giving sanctions, compilation of progress reports and presenting to
the Commissioner of Horticulture.
3) Advising the farmers and public on various technical aspects related to
cultivation of fruits, flowers, etc. Visiting the fields of farmers on their request
to guide on package of practices, plant protection etc.
4) Co-ordinating with the various organizations related to the Horticulture sector
(to provide pre and post-harvest linkages) such as NABARD, NHB, APEDA,
SAFAL-NDDB, HOPCOMS, KHF, IIHR, UAS, KVKs, Seed Companies,
Fruit Processing Companies, Marketing Board, APMCs, etc.
5) Achieve coordination with various organizations in conducting seminars,
symposiums, exhibitions, farmer’s visits, officers training etc.
6) To visit the assigned districts (now Shivmoga, Kolar and Chikkamagaluru)
as the monitoring officer, conduct office inspections, review of progress, farm
inspections, inspection of the fields of the beneficiary farmers, etc.
7) Attending the meetings called by the Commissioner of Horticulture, Principle
Secretary (Horticulture), Hon’ble Minister of Horticulture. Also attending the
meeting called by the various organizations, institutions etc. directly or on
behalf of the Commissioner of Horticulture.
8) Preparation of plans, projects and reports about various schemes related to
fruits and floriculture, preparation of action plans, etc.
9) Collection and compilation of various technical data on fruits, floriculture and
various other aspects related to horticulture and Horticulture Department.
10) Publication of technical bulletins, books and pamphlets.
11) Co-ordination with Research Organizations such IIHR, UHS,UAS, KVKs, etc
regarding conducting of trails on various burning problems of the horticulture
crops and post-harvest aspects.
12) Attending the Exhibitions, Seminars, Symposiums, Conferences, etc., related to
horticulture in general and fruits and floriculture in particular, organized by
Government and non-Governmental agencies.
13) Issuing technical circulars to the district officers and plant production centres.
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14) Doing correspondence with the progressive farmers, replying to the technical
queries to the farmers and public.
15) Maintaning of Scheme of Wine Policy, and Rejuvenation Mango Orchards,

Assistance to Boards and Corporation, Assistance to Purchase of water tanker,
Precision Farming in Horticulture crops and Mechanization in Horticulture.
16) Any other works, issues and assignments entrusted by the Commissioner of
Horticulture and Principle Secretary to Government (Horticulture).
17) Getting Project of RKVY, from Various Sections and submitting to
Department. Getting approval of all there projects from SLSC, Getting
approval of Action Plan , release of Funds, Monitoring, Management, and
review of Programs of Projects approved from SLSC Correspondance with
Central Government regarding RKVY Projects.

Additional Director of Horticulture
(Fruits)

4 (ಬಿ) (III) ನಿಣ್ೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂತ್ಹ ಪರಸ್ಾುವನಗಳಲಿೆ ಪಾಲಿಸಬೋಕಾದ ಕರಮ
ಮೋಲಿವಚಾರಣೆ ಚಾನ್ಲ್ ಗಳು ಮತ್ುು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಸೋರಿದಂತ.
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ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು
ಪರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಸಿವೋಕರಿಸಲಾದ ಪತ್ರದ ಸಂಬಂಧತ್ ನಿಯಮಗಳ, ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ
ಸ ಚನಗಳನ್ುು

ಗಮನಿಸಿ,

ಮುಂದ್ದನ್

ಆರ್ೋಶಕಾಾಗಿ

ಕಡತ್ಗಳನ್ುು

ವಿಳಂಬವಿಲೆರ್ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಆಪು ಶಾಖ್ಯಯ ಎಲಾೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಜ ತಗೆ, ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ಹಾಗ

ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು, ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ಕಛೋರಿಯ

ಸಿಬಬಂದ್ದ

ಶಾಖ್ಯಗೆ

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ

ವಿಷಯ

ನಿವಾೇಹಕರು/ಅಧೋಕ್ಷಕರು, ರವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ವಿಷಯವಾರು
ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಯಮಗಳನ್ುು
ನ್ಮ ದ್ದಸಿ ಅಭಿಪಾರಯರ್ ಂದ್ದಗೆ ಮುಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶಕಾಾಗಿ ಕಡತ್ವನ್ುು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಪರ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರಿಗೆ

ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಡತ್/ಪರಸ್ಾುವನಗಳನ್ುು ತಾಂತಿರಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನುಲ್ಲಯಲಿೆ ಪರಿಶೋಲಿಸಿ,

ನಿರ್ೋೇಶಕರು ,(ಹಣ್ುುಗಳು)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಮುಖ್ಯೋನ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಪರ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರಿಗೆ

ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಜಾಬ್ ಚಾಟೇನ್ಲಿೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತ, ವಿಷಯಗಳ ಕಡತ್, ಪತ್ರಗಳನ್ುು
ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ
ಮುಖಾಂತ್ರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ
ಅನ್ುಮೋದನಗಾಗಿ ಆರ್ೋಶಕಾಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್, ನಿವೇಹಣೆ, ಮತ್ುು

ನಿರ್ೋೇಶಕರು ,(R.K.V.Y)

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ಪಾರಜಕ್ಸಾ ಗಳನ್ುು
ಪಡೆದು

ಕೃಷ್ಟ್

ಇಲಾಖ್ಯಗೆ

ಸಲಿೆಸುವುದು.

SLSC

ಯಲಿೆ

ಅನ್ುಮೋದನಯಾದ ಪಾರಜಕ್ಸಾ ಗಳಿಗೆ ಕ್ತರಯಾ ಯೋಜನಗೆ ಅನ್ುಮೋದನ,
ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲನ ಮಾಡುವುದು. ಸದರಿ
ವಿಷಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ಕೆೋಂದರ ಸಕಾೇರದ ಜ ತ ಪತ್ರ ವಯವಹಾರ
ಮಾಡುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ

ಹಣ್ಃ ಣ್ುಗಳು ವಿಭಾಗದ ಸ.ತ ೋ.ಅ ಹಾಗ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಎಲಾೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ಪರಿಶೋಲನ

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ಹಾಗ

ಮಾಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡುವುದು. ವಿಶ್ನೋಷವಾಗಿ ಈ ಶಾಖ್ಯಯಂದ

ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳುುತಿುರುವ
D:\NEW RTI\Lalbagh\Fruits\Fruits.Docx

ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರು

ಯೋಜನಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ,
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ನಿಯಾಮಾನ್ುಸ್ಾರ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಟಂಡರ್, ಮತ್ುು ಎಂಪಾಯನ್ಲ್ಲಮಂರ್ಟ
ಗಳನ್ುು

ಅಂತಿಮಗೆ ಳಿಸಲು

ಅಧೋನ್

ಅಧಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳಿಗೆ

ಮಾಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡಿ ಸಕಾಲದಲಿೆ ಪೂಣ್ೇಗೆ ಳಿಸುವುದು. ಅಧೋನ್
ಅಧಕಾರಿಗಳು

ಕಡತ್ಗಳನ್ುು

ಪರಿಶೋಲಿಸಿ,

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರಿಗೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಅಪರ

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ, ರವರು
ಹಾಗ

ಅಧೋನ್ ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳ ಕಡತ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ತಾಂತಿರಕ

ಅಭಿಪಾರಯರ್ ಂದ್ದಗೆ ಸ ಕು ಮಾಗೇದಶೇನ್ ನಿೋಡುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಪರ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರ

ನಿರ್ೋೇಶನ್ದಂತ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಣೆ, ಜ ತಗೆ ಅವರ ಅನ್ುಪಸಿಾತಿಯಲಿೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ
ಸಭೆಗಳಲಿೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಹಣ್ುುಗಳು ವಿಭಾಗಕೆಾ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ,
ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕುರು, ಹಾಗ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ

ಸ ಚಿಸುವ

ವಿಷಯಗಳ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು/

ಆಡಳಿತ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದ್ದಸಿದಂತ, ಸಿವೋಕರಿಸಲಾದ ಪತ್ರದ ಸಂಬಂಧತ್

ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

ನಿಯಮಗಳ, ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ ಸ ಚನಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿ, ಮುಂದ್ದನ್
ಆರ್ೋಶಕಾಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ವಿಳಂಬವಿಲೆರ್, ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ

ಅಧಕಾರಿ,

ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಡತ್/ಪರಸ್ಾುವನಗಳನ್ುು
ತಾಂತಿರಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನುಲ್ಲಯಲಿೆ ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಜಾಬ್ ಚಾಟೇನ್ಲಿೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತ, ವಿಷಯಗಳ, ಕಡತ್, ಪತ್ರಗಳನ್ುು
ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ
ಮುಖಾಂತ್ರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ
ಅನ್ುಮೋದನ ಹಾಗ

ಮುಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶಕಾಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗದ ಸ.ತ ೋ.ಅ ತ ೋ.ಸ ಹಾಗ

(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ)

ಮಾಗೇದಶೇನ್

ನಿೋಡುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಪರ
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ತ ೋಟಗಾರರು

ರವರು ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಎಲಾೆ ಕಾಯೇಗಳ ಪರಿಶೋಲನ ಹಾಗ
ಸದರಿ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

ಕಡತ್ಗಳನ್ುು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

ಪರಿಶೋಲಿಸಿ
ರವರಿಗೆ

11

ಮಂಡಿಸುವುದು, ತಾಂತಿರಕ ಅಭಿಪಾರಯ ನಿೋಡುವುದು. ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು. ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರು

ಸ ಚಿಸುವ

ವಿಷಯಗಳ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಣೆ. ಅಧೋನ್ ಅಧಕಾರಿ / ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳಿಂದ ಸಲಿೆಸಲಾದ
ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. ರೆೈತ್ರಿಗೆ
ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ

ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಶಾಖ್ಯಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಎಲಾೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,( ಹಣ್ುುಗಳು)

ಯೋಜನಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವುದು. ಅಧೋನ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು
/ ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳಿಂದ ಸಲಿೆಸಲಾದ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ
ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು. ಅಗತ್ಯತಗೆ ಮತ್ುು ಆದಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ಕತ್ೇವಯ
ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಸಲಹ ನಿೋಡುವುದು. ತ್ರಕಾರಿ ಮತ್ುು
ತ ೋಟದ ಬಳಗಳು, ಮತ್ುು ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧೋನ್ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಕತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಣೆ. ನ ಡೆಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೂಣ್ೇ
ಉಸುುವಾರಿ ಹಾಗ

ಕಾಲ-ಕಾಲಕೆಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕುರು, ಹಾಗ

ಪರಧಾನ್ ಕಾಯೇದಶೇಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಯುಕುರು, ಅಪರ ಮುಖಯ
ಕಾಯೇದಶೇಗಳು, ಹಾಗ

ಮಾನ್ಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು, ರವರು

ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

4 (ಬಿ) (IV) ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಕಟುಾಪಾಡುಗಳು (Norms)
ಅಟಂಡರ್

ಕಛೋರಿಯಲಿೆ

ವಹಿಸಲಾದ

ಎಲಾೆ

ಕೆಲಸ

ಕಾಯೇಗಳನ್ುು

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಒಪುಾವ ರಿೋತಿಯಲಿೆ ಮಾಡುವುದು.
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ದ್ದನ್ವೋ
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ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು
ಪರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಕಛೋರಿಗೆ ಬರುವ ಆರ್ಥೇಕ ಹಾಗ
ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ

ಪರಿಶೋಲಿಸಿ,

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ
ಕಡತ್ವನ್ುು

ರಚಿಸಿ,

ಕಛೋರಿ

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿೆನ್

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಕಛೋರಿಯ ಆಪು ಶಾಖ್ಯಯ ಎಲಾೆ ಮಹತ್ವದ ಪತ್ರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ,
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು

ಅಧಕಾರಿ/

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,(ಹಣ್ುುಗಳು)

ಸಿಬಬಂದ್ದಗೆ
ರವರು

ಒದಗಿಸುವುದು.ತ ಟಗಾರಿಕೆ

ತಿಳಿಸುವ

ತ್ುತ್ುೇ

ಕೆಲಸಗಳ

ಅಪರ
ನಿವೇಹಣೆ

ಮಾಡುವುದು.
ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ಈ ಕಛೋರಿ ಹಾಗ

ಅಧೋನ್ದ ಕಛೋರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪತ್ರ ಹಾಗ

ಕಡತ್ಗಳನ್ುು

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಅಭಿಪಾರಯರ್ ಂದ್ದಗೆ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ
ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದ್ದ ಶಾಖ್ಯಯ ಕತ್ೇವಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮೋಲಿವಚಾರಣೆ

ಮಾಡುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಜಾಬ್ ಚಾಟೇನ್ಲಿೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತ, ವಹಿಸಲಾದ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ುು ತಾಂತಿರಕ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು)

ಅಂಶಗಳ ಹಿನುಲ್ಲಯಲಿೆ, ವಿಷಯವಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಕಡತ್ವನ್ುು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಮುಖಾಂತ್ರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಅನ್ುಮೋದನಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್, ನಿವೇಹಣೆ, ಮತ್ುು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (R.K.V.Y)

ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪರಗತಿ ಪರಿಶೋಲನ ಮಾಡುವುದು.
ಮತ್ುು ಮುಂದ್ದನ್ ಕರಮಕಾಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
(ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ

ಸದರಿಯವರಿಗೆ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗ

ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಮುಖ್ಯೋನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
(ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ

ಹಣ್ುುಗಳು ವಿಭಾಗಕೆಾ ಸಂಬಂಧಸಿದ ತಾಂತಿರಕ ಸಿಬಬಂದ್ದಯ ಮೋಲಿವೋಚಾರಣೆ, ತಾಂತಿರಕ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು)

ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸಲಿೆಸುವ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು/ ವರದ್ದಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸ ಕು ತಾಂತಿರಕ
ಅಭಿಪಾರಯರ್ ಂದ್ದಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ
ಅನ್ುಮೋದನಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರರು

ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ

ವಿಭಾಗದ

ಉದಾಯನ್ವನ್ದ

ಸವಚಛತ,

ನಿವೇಹಣೆ,

ಮತ್ುು

ಸಸ್ಾಯಭಿವೃದ್ದಿ ಇತಾಯದ್ದ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಆರ್ೋಶದಂತ
ಉದಾಯನ್ವನ್ದ

ಸವಚಛತ,

ನಿವೇಹಣೆ,

ಮತ್ುು

ಸಸ್ಾಯಭಿವೃದ್ದಿ

ಇತಾಯದ್ದಗೆ

ಕರಮವಹಿಸುವುದು.
ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು
ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

ವಹಿಸಲಾದ

ಆರ್ಥೇಕ

ಹಾಗ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ

ವಿಷಯಗಳನ್ುು

ಸಮಪೇಕವಾಗಿ

ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಪಾಲಿಸಿ ಕಡತ್ವನ್ುು ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿೆನ್ ನಿಯಮ

ಗಳನ್ವಯ ಮುಂದ್ದನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ
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ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಮುಖ್ಯೋನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
(ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೋರಿಗೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

ಅಧೋನ್ದಲಿೆಬರುವ ಉದಾಯನ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ುು ನಿವೇಹಣೆ ತಾಂತಿರಕ ಅಧಕಾರಿ /

(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ)

ಲಿಪಿಕ ಸಿಬಬಂದ್ದ ರವರುಗಳು ಸಲಿೆಸುವ ಪತ್ರಗಳು / ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸ ಕು
ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ಅಗತ್ಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರಿಗೆ ಸಲಿೆಸುವುದು. ಜರ ರು ಹಾಗ

ಆದಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ

ಕತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ

ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಶಾಖ್ಯಯ ಅಧೋನ್ದಲಿೆ ಬರುವ ಎಲಾೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

ಯೋಜನಗಳ

(ಹಣ್ಃ ಣ್ುಗಳು)

ಅಧಕಾರಿಗಳು,ತಾಂತಿರಕ ಅಧಕಾರಿಗಳು / ಲಿಪಿಕ ಸಿಬಬಂದ್ದ ರವರುಗಳು ಸಲಿೆಸುವ

ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್

ಹಾಗ

ನಿವೇಹಣೆ.

ಎಲಾೆ

ಬಟವಾಡೆ

ಪತ್ರಗಳು/ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ, ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳುಲು ಅಗತ್ಯತಗೆ
ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕುರು ರವರಿಗೆ ಸಲಿೆಸುವುದು. ತ ಟಗಾರಿಕೆ
ಆದಾಯತಾ ವಲಯದಲಿೆ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳನ್ುು ಸಂಘಟಿಸುವುದು. ಜರ ರು ಹಾಗ
ಆದಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣ್ವಾಗಿ ಕತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

4 (ಬಿ) (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ,
ನಿಯಂತ್ರಣ್ದಲಿೆ ಇಟುಾಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, ಸ ಚನಗಳು, ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು, ಮತ್ುು
ನಿಬಂಧನಗಳು
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1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ವಗಿೋೇಕರಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA
Rules)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ, (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ, (HBOP)
5. ವೃಂದ ಮತ್ುು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು, (C& R Rules)
6. ಅಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ, ( Budget Manual)
7. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನ ಸಂಹಿತ, (KTC)
8. ಸ್ಾದ್ದಲಾವರು ವಚಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ, (MCE)
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮಗಳು, (KCS Conduct Rules)
10.ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆೋಲಿಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್
11. ಸಕಾೇರದ ಅಧಸ ಚನಗಳು, ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು, ಇತಾಯದ್ದ.
12. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ತಾಂತಿರಕ ಕೆೈಪಿಡಿ ಹಾಗ

ಅನ್ುಮೋದ್ದತ್ MPIC ಗಳು

ಮಾಗೇಸ ಚಿಗಳು, ಇತಾಯದ್ದ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

4 (ಬಿ) (VI) ಕಡತ್ ಶೋಷ್ಟ್ೇಕೆ
ಕರಮ
ಸಂಖ್ಯಯ
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ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ಹಣ್ುು/ತಾಸ
1.

ತಾಂತಿರಕ

ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ಹಣ್ುು/ಸ.ತ ೋ.ಅ

ತಾಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳ
ನಿವೇಹಣೆ

ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ಹಣ್ುು/ಸ.ತ ೋ.ನಿ
ತ ೋಇ/ಸತ ೋನಿ/ಪುವಿ/ಸತ ೋಅ/

2.

ಸಿಬಬಂದ್ದ

3.

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್
ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ

ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ಹಣ್ುು/ವಿನಿ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

ತ ೋಇ/ಸತ ೋನಿ/ಪುವಿ/ವಿನಿ

ತ ೋಇ/ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋ.ಕೆ ೋ./ಸ.ತ ೋ.ನಿ/

ತಾಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳ
ನಿವೇಹಣೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

4 (ಬಿ) (VII) ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲಿೆ ಇರುವ
ಏಪಾೇಡುಗಳು, ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಬಾಗಿತ್ವ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕಾುಲಯದ್ದಂದ
ಹ ರಡಿಸುವ,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
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ಆಯುಕಾುಲಯದ ಹಂತ್ದಲಿೆ ಸಂಬಂಧಪಟಾ ಅಧಕಾರಿಗಳು, ರೆೈತ್ರು ಹಾಗ

ಸ್ಾವೇಜನಿಕರವರನ ುಳಗೆ ಂಡಂತ

ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ವಿಷಯದ ಪಾರಮುಖಯತಗೆ ಅನ್ುಸ್ಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸಿ ಸಭೆಯಲಿೆ ಚಚಿೇಸಿ, ಅಥವಾ
ಪತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯೋನ್ ಅಭಿಪಾರಯವನ್ುು ಪಡೆದು, ಸ ಕು ನಿಧಾೇರಗಳನ್ುು ತಗೆದುಕೆ ಳುಲಾಗುತ್ುರ್.
4 (ಬಿ) (VIII) ಈ ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು
ಅಥವಾ ಅದಕ್ತಾಂತ್ ಹಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ನಿಗಮ, ಕೌನಿ್ಲ್್, ಬ ೋರ್ಡ್್ೇ, ಸಮಿತಿ, ಹಾಗ
ಇತ್ರ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು ಸಮಿತಿಗಳು ನ್ಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು
ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೋ.

Tender ಪರಕ್ತರಯಗಳಲಿೆ ಹಾಗ

ಫಲ ಪುಷಾ ಪರದಶೇನ್ ಮೋಳಗಳಲಿೆ ಪಾಲ್ಲ ೆಳಲು

ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ

ಮುಕು ಅವಕಾಶವಿರ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

4 (ಬಿ) (IX) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಅಧೋನ್ ಕಛೋರಿಯಲಿೆ ಕಾಯೇ
ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ
PÀæ.
¸ÀA

C¢üPÁj/ £ËPÀgÀgÀ ºÉ¸g
À ÀÄ

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

ªÉÆ¨ÉÊ¯ï /
zÀÆgÀªÁtÂ
¸ÀASÉå

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿೆ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ
ಅಧಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ
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ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

1

ಡಾ|| ಶರೋ. ಕೆ.ಎಂ.ಪರಶವಮ ತಿೇ

2

ಶರೋಮತಿ. ಡಾ|| ಮಹಾರ್ೋವಮಮ ,ಎಂ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

3

ಶರೋ. ಎಸ್.ಹಚ್. ಕೆೋಶವ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

4

ಶರೋಮತಿ. ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಜೋಶವರಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

5

ಶರೋಮತಿ. ಪಿರಯಾಂಕ ಹಚ್. ಎಲ್.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

6

ಶರೋ.ಸಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್,

ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

7

ಶರೋ. ಮಗಣ್ುಗೌಡ, ಆರ್.

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

8

ಶರೋ. ರಾಘವೋಂದರ ಎಸ್.

ಪರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

9

ಶರೋ. ಪುಟಾಸ್ಾವಮಿ

ಸೋವಕರು

10

ಶರೋ. ನಾಗರಾಜ್

ತ ೋಟಗಾರರು

(ಹಣ್ುುಗಳು)

080-26572324

(ಹಣ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ)

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿೆ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ
ಅಧಕಾರಿ / ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

1

ಶರೋಮತಿ . ಲಕ್ಷಿಮ .ಜ.

2

ಕು|| ಮೋನಿಷ ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

3

ಶರೋಮತಿ. ಪಲೆವಿ ಎಂ.ಸಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

4

ಶರೋ. ರಾಜು. ಟಿ

ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

5

ಶರೋ. ಸಗರ್ೋವನ್

ತ ೋಟಗಾರರು

6

ಶರೋಮತಿ. ರಾಧ

ತ ೋಟಗಾತಿೇ

7

ಶರೋಮತಿ. ಹೋಮಾವತಿ

ತ ೋಟಗಾತಿೇ

8

ಶರೋಮತಿ. ಚಿನ್ುಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿೇ

(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ)

080-26573154

(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

4 (ಬಿ) (X) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಹಣ್ುುಗಳು ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿೆ
ಓ.ಓ.ಡಿ. ಆಧಾರದಲಿೆ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಕಾರಿ / ನೌಕರರ ವೋತ್ನ್ವನ್ುು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಕಛೋರಿಗಳಲಿೆ ವೋತ್ನ್ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿುರ್.
ಕರ.
ಸಂ

ಹಸರು

ಹುರ್ಿ/ ಪದನಾಮ

ವೋತ್ನ್ ಬಟವಾಡೆ
ಮಾಡಲಾಗುತಿುರುವ ಕಛೋರಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿೆ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಕಾರಿ / ನೌಕರರ
ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ
D:\NEW RTI\Lalbagh\Fruits\Fruits.Docx

18

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

1

ಡಾ|| ಶರೋ. ಕೆ.ಎಂ.ಪರಶವಮ ತಿೇ

(ಹಣ್ುುಗಳು ಮತ್ುು
ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ)

2

ಶರೋಮತಿ. ಡಾ|| ಮಹಾರ್ೋವಮಮ ,ಎಂ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

3

ಶರೋ. ಎಸ್.ಹಚ್. ಕೆೋಶವ

4

ಶರೋಮತಿ. ಪಿರಯಾಂಕ ಹಚ್. ಎಲ್.

5

ಖಾಲಿ ಹುರ್ಿ

6

ಶರೋ.ಸಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್,

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ
ವಯವಸ್ಾಾಪಕರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕಾುಲಯ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕಾುಲಯ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
( ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ)
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕಾುಲಯ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

7

ಶರೋ. ಮಗಣ್ುಗೌಡ, ಆರ್.

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಜಿ.ಪಂ) ಯಲಹಂಕ
ಉತ್ುರ ತಾಲ ೆಕು, ಬಂಗಳ ರು
ನ್ಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಳ ರು

8

ಶರೋ. ಎಸ್. ರಾಘವೋಂದರ

ಪರಥಮ ದಜೇ ಸಹಾಯಕರು

9

ಶರೋ. ಪುಟಾಸ್ಾವಮಿ

ಸೋವಕರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕಾುಲಯ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕಾುಲಯ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

10

ಶರೋ. ನಾಗರಾಜ್

ತ ೋಟಗಾರರು

( ಸಸಯತ ೋಟ) ಲಾಲ್ ಬಾಗ್,
ಬಂಗಳ ರು
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ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿೆ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಕಾರಿ
/ ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

1.

ಶರೋಮತಿ. ಲಕ್ಷಿಮ .ಜ.

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ
ವಿಭಾಗ)

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
( ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ)

2.

ಕು|| ಮೋನಿಷ ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ

3.

ಶರೋಮತಿ. ಪಲೆವಿ ಎಂ.ಸಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

4.

ಶರೋ. ರಾಜು. ಟಿ

ಕಛೋರಿ ಸಹಾಯಕರು

5.

ಶರೋ. ಸಗರ್ೋವನ್

ತ ೋಟಗಾರರು

6.

ಖಾಲಿ ಹುರ್ಿ

ತ ೋಟಗಾರರು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,

7.

ಶರೋಮತಿ. ರಾಧ

ತ ೋಟಗಾತಿೇ

( ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ)

8.

ಶರೋಮತಿ. ಹೋಮಾವತಿ

ತ ೋಟಗಾತಿೇ

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು.

9.

ಶರೋಮತಿ. ಚಿನ್ುಮಮ

ತ ೋಟಗಾತಿೇ

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು,
(ಆಡಳಿತ್)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)
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4 (ಬಿ) (XI) ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ (Budget Allocation) (2018-19)
ಕರಮ
ಸಂಖ್ಯಯ
1.

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಹಸರು

ಲ್ಲಕಾಶೋಷ್ಟ್ೇಕೆ

( ಲಕ್ಷಗಳಲಿೆ)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

-

-

2406-00-112-0-17

-

(ಹಣ್ಃ ಣ್ುಗಳು)
2.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ)

3.

ಮತ್ು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ)

(ಯೋಜನ)
2401-00-111-0-08

-

(ಯೋಜನ)

ಟಿಪಾಣಿ : ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, (ಹಣ್ಃ ಣ್ುಗಳು) ರವರ ಕಛೋರಿಗೆ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಕಾರ ಇರುವುದ್ದಲೆ.
4(ಬಿ) (XII) ಸಹಾಯಧನ್ರ್ ಂದ್ದಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜನಗಳ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುು
ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ್ Annual Plan for 2018-19
Sl.

NAME OF THE SCHEME

TOTAL STATE

No.

ALLOCATION

I

STATE SCHEME

1)

ದಾರಕ್ಷಾರಸ ನಿೋತಿ

2)

ಕನಾೇಟಕ ರಾಜಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ುು ಮಾರುಕಟಾ ನಿಗಮ (ನಿ)

3)

ದಾರಕ್ಷಾರಸ ಮಂಡಳಿ (S-15)

4)

ಕನಾೇಟಕ ರಾಜಯ ಲಿಂಬ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ

II

DISTRICT SECTOR

1)

ASSISTANT TO FARMERS (D-09)

III

RKVY SCHEME

1)

Precision Farming in Horticulture Crops

2)

Mechanization in Horticulture

3)

Water Tanker

ಟಿಪಾಣಿ : ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರವು ಅನ್ುಷ್ಾಾನಾಧಕಾರಿಗಳವರ (ಜಿಲಾೆ ತ ೋ.ಉ.ನಿ ಹಾಗ

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ)

ಕಛೋರಿಗಳಲಿೆ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿುರ್ ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ) ಕಛೋರಿಗಳಲಿೆ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿುರ್.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)
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4(ಬಿ) (XIII) ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ ಆಥ ೋರೆೈಜೋಷನ್, ಮಂಜ ರಾದ ಮತ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲಿೆ ಸವಲತ್ುುಗಳನ್ುು
ಪಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಪಿಯುಂರ್ಟ್ ಗಳ ವಿವರಗಳು
ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯವನ್ುು ಜಿಲಾೆ/ ತಾಲ ೆಕು ಮಟಾದಲಿೆ ಕಛೋರಿಗಳಲಿೆ ನಿವೇಹಿಸಲಾಗುತ್ುರ್.
4(ಬಿ) (XIV) ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾದರಿಯಲಿೆ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ. ರ್ ರಕುವಿಕೆ.
ಸದಯಕೆಾ ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭಯವಿರುವುದ್ದಲೆ.
4(ಬಿ) (XV) ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ
ಓದುವ ಕ್ೊಠಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗ್ೊಂಡು ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೇಗಕಾಾಗಿ ತ್ರ್ದಿದಾಾರ್ಯೋ
ಇಲಾಖಾ ವಬ್ ಸೈರ್ಟ http://horticulture.kar.nic.in ರಲಿೆ ಪರಕಟಿಸಬಹುದಾದ ಇಲಾಖಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು
ಪರಕಟಿಪಡಿಸಿರ್. ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾಾಗಿ ಗರಂಥಾಲಯ ಹಾಗ

ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಯನ್ುು ಇಲಾಖ್ಯಯ

ಆಯುಕಾುಲಯದ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, (ಸಸಯತ ೋಟ) ಬಂಗಳ ರು ಇಲಿೆ ತರೆದು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಲಾಗುತಿುರ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)
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4(ಬಿ) (XVI) ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಕಾರಿಯ ಹಸರು ಪದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳು

ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಕಾರಿ

ಸ್ಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಕಾರಿ

ಶರಮತಿ.ಲಕ್ಷಿಮ.ಜ

ಶರಮತಿ. ಡಾ|| ಮಹಾರ್ೋವಮಮ. ಎಂ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

(ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ

(ಹಣ್ುುಗಳು)
ಮೋಲಮನ್ವಿ ಪಃ ರಾಧಕಾರ
ಶರೋ. ಪರಶವಮ ತಿೇ. ಕೆ.ಎಂ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

(ಹಣ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಪುಷ್ಾಾಭಿವೃದ್ದಿ)

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕಾುಲಯ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು-4.
ಕನಾೇಟಕ ದ ರವಾಣಿ: 080-26572324

4(ಬಿ) (XVII) ನಿಗದ್ದ ಪಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಸದಯಕೆಾ ಯಾವುದ

ಇರುವುದ್ದಲೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)
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(vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ)
ಸಂಖ್ಯಯ: ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ಹಣ್ುು/ವಿನಿ1/07/2018-19

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು -04,
ದ್ದನಾಂಕ: 17-05-2018

ಕಛೋರಿ ಟಿಪಾಣಿ
ವಿಷಯ:

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಅಧನಿಯಮ, 2005 ರ ಸಕ್ಷನ್ 4 (1) ಮತ್ುು 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಇಲಾಖಾ ವಬ್ ಸೈರ್ಟ ನ್ಲಿೆ ಅಪ್ ಲ್ಲ ೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ.

ಉಲ್ಲೆೋಖ:

ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ

ಸುತ ುೋಲ್ಲ

ಪತ್ರದ

ಸಂಖ್ಯಯ:ತ ೋಇ/ಆ/ಸಿ/ವಿನಿ7/145/17-18.

ದ್ದನಾಂಕ: 15-03-2018
***

ಮೋಲಾಂಡ ವಿಷಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ, ಉಲ್ಲೆೋಖಿತ್ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಅಧನಿಯಮ, 2005
ರ ಸಕ್ಷನ್ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ುು 4 (1ಬಿ) ಅಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಹಣ್ುುಗಳು) ರವರ ಕಛೋರಿಯ
2018-19 ನೋ ಸ್ಾಲಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ನಿಗದ್ದತ್ ನ್ಮ ನಯಲಿೆ ಮತ್ುು CD ಯಲಿೆ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಈ ಪತ್ರರ್ ಂದ್ದಗೆ
ಲಗತಿುಸಿರ್. ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಇಲಾಖಾ ವಬ್ ಸೈಟುಲಿೆ ಅಪ್ ಲ್ಲ ೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿರ್.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಹಣ್ುುಗಳು)

ರವರಿಗೆ,

¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÄÀ
(E-DqÀ½vÀ) AiÉÆÃd£Á ¤ªÀðºÀuÁ WÀlPÀ,
¯Á¯ï¨ÁUï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
ಪರತಿಯನ್ುು:
ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಂಗಳ ರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲಿೆಸಿರ್.
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