4(B )(I) Duties and responsibilities of Assistant Director of Horticulture
1. As the head of the Biocentre, Shivamogga shall be overall control of the
administration and affairs of the Biocentre, Shivamogga.
2. Gives necessary direction and instruction from time to time for the
effective functioning of the Biocentre at Shivamogga district level
3. He shall inspect various activities of the Biocentre -technical
administrative and financial.
4. He shall assign or add to the existing duties and functions from time to
time whenever it is required.
5. Discharging duties as per the department delegation of powers and
common financial powers entreated by Government from time to time.
6. 4(B) (II) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ತವ್ಯಗಳು
7. (Powers and duties of officers and employees)
ಅಂಗಾಂಶ
ಉಸುುವಾರಿ ಹಾಗ

ಕೃಷಿ

ಬಾಯಲರ್

ಹಾಗ

ಜನರೋಟರ್

ಉಪ್ಕರಣದ

ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರದಲ್ಲಲ ಉತ್ಾಾದನೆ ಮಾಡುವ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಹಾಡತನಂಗ್

ಸಹಾಯಕರು

ಆದ್ದೋಶವ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.

(3 ಹುದ್ದೆಗಳು)

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ

ಮತ್ುು

ಮಾರಾಟ

ಕಾಯತ

ನವ್ತಹಿಸುತ್ಾುರ.

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು

ಸ ಚಿಸುವ್

ಅಣಬೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲನ ಅಣಬೆ ಸ್ಾಾನ್, Ready to fruit bag ಹಾಗ
ಉತ್ಾಾದನೆ

ಮತ್ುು

ವಿತ್ರಣೆಗೆ

ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್

ಕಾಯತ

ನವ್ತಹಿಸುವ್ುದು.

ಅಣಬೆ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು

ಸ ಚಿಸುವ್ ಆದ್ದೋಶವ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ:

ಕಛೋರಿಯ

ಸ್ಾದಿಲಾಾರು

ಬಿಲುಲಗಳು,

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರ

ವೋತ್ನದ ಬಿಲುಲಗಳನುು

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ ನವ್ತಹಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರ ಸೋವಾ ಪ್ುಸುಕಗಳ ನವ್ತಹಣೆ. ಕಛೋರಿ
ಪ್ರಥಮ ದಜತ
ಸಹಾಯಕರು

ಕೆೈಪಿಡಿಯ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳ ನವ್ತಹಣೆ, ಸುತ ುೋಲೆ ಕಡತ್ ನವ್ತಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವ್ಲನ,
ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಾೋಕರಿಸಿದ ಪ್ತ್ರಗಳ ನಮ ದಿಕರಣ, ಕಛೋರಿ ಪ್ತ್ರಗಳ ರವಾನೆ ಸ್ಾ್ಯಂಪ್ಗಳ
ಸಂಪ್ೂಣತ ನವ್ತಹಣೆ, ಬಿಲುಲಗಳನುು ಮೋಲು ಸಹಿ ಮಾಹೆಯಾನ ಆದಾಯ ವಚಚದ ತ್:ಖ್ತುಗಳನುು
ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು, ಪ್ರವಾಸ ಭತಯ ಬಿಲುಲಗಳನುು ಮಾಡುವ್ುದು ಹಾಗ
ಇತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನುು ನವ್ತಹಿಸುವ್ುದು.
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ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ್

ಸಹಾಯಕ

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ನವ್ತಹಣೆ ಹಾಗ

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಾಾದನೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಕಾಯತಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ಸಂಪ್ೂಣತ ಪ್ರಭಾರ. ಸಹಾಯಕ

ಅಧಿಕಾರಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.

(3 ಹುದ್ದೆಗಳು)

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಹೆ ರಗೆ Green house/Shade net ನಲ್ಲಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲ
ಉತ್ಾಾದಿಸಿದ

ಅಂಗಾಂಶ

ಕೃಷಿ

ಬಾಳೆ

ಸಸಿಗಳ

ನವ್ತಹಣೆ

ಹಾಗ

ತ್ಾಂತಿರಕ

ಸಹಾಯಕ

ಪ್ರಭಾರ

ಅಣಬೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲ ಅಣಬೆ ಸ್ಾಾನ್, ready to Fruit bag ಹಾಗ

ಅಣಬೆ

ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಉತ್ಾಾದನೆಗೆ

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ

ಹಮ್ಮಿಕೆ ಳುುವ್ುದು

ಕಾಯತಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ

ಹಾಗ

ನಯೋಜನೆ

ಸಂಪ್ೂಣತ

ಮೋರಗೆ

ಇತ್ರ

ಪ್ರಭಾರ.
ಸಥಳಕೆೆ

ತ್ರಬೆೋತಿ

ಕಾಯತಕರಮ

ಸಂಪ್ನ ಿಲ

ವ್ಯಕ್ತುಯಾಗಿ

ತ್ರಬೆೋತಿಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಸಹಾಯಕ

ಜೈವಿಕ

ಕೆೋಂದರದ

ಕಛೋರಿಗೆ

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ

ಬ್ರುವ್

ಎಲಾಲ

ಪ್ತ್ರ

ವ್ಯವ್ಹಾರ

ಮತ್ುು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಡತ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ಕರಮ ವ್ಹಿಸಲು ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು ಮತ್ುು ಕಛೋರಿಗೆ ಮಂಜ ರಾದ

ನದ್ದೋತಶಕರು

ಕಾಯತಕರಮಗಳ ಕಾಯಾತನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು ಸ ಕು ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು.

4 (B) III: - ನಣತಯ ತಗೆದು ಕೆ ಳುುವ್ಂತ್ಹ ಪ್ರಸ್ಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲಲ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ ಮೋಲ್ಲಾಚಾರಣೆ
ಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ುು ಅಕೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದಂತ.
(The Procedure followed in the decision making prices including channels of
supervision accountability)
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಬಾಯಲರ್ ಹಾಗ
ಉಸುುವಾರಿ ಹಾಗ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಜನರೋಟರ್ ಉಪ್ಕರಣದ

ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರದಲ್ಲಲ ಉತ್ಾಾದನೆ ಮಾಡುವ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ

ಸಸಿಗಳ ಹಾಡತನಂಗ್ ಮತ್ುು ಮಾರಾಟ ಕಾಯತ ನವ್ತಹಿಸುತ್ಾುರ. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು

ಸಹಾಯಕರು (3 ಸ ಚಿಸುವ್ ಆದ್ದೋಶವ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಅಣಬೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲನ ಅಣಬೆ ಸ್ಾಾನ್, Ready to fruit bag ಹಾಗ

ಹುದ್ದೆಗಳು)
ಅಣಬೆ

ಉತ್ಾಾದನೆ

ಮತ್ುು

ವಿತ್ರಣೆಗೆ

ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್

ಕಾಯತ

ನವ್ತಹಿಸುವ್ುದು.

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು ಸ ಚಿಸುವ್ ಆದ್ದೋಶವ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಖಾಲ್ಲ

ಹುದ್ದೆ:

ಬಿಲುಲಗಳನುು

ಕಛೋರಿಯ

ಸ್ಾದಿಲಾಾರು

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು.

ನಗದು

ಬಿಲುಲಗಳು,
ಪ್ುಸುಕ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರ

ನವ್ತಹಣೆ,

ವೋತ್ನದ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರ

ಸೋವಾ

ಪ್ುಸುಕಗಳ ನವ್ತಹಣೆ. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳ ನವ್ತಹಣೆ, ಸುತ ುೋಲೆ
ಪ್ರಥಮ ದಜತ

ಕಡತ್ ನವ್ತಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವ್ಲನ, ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಾೋಕರಿಸಿದ ಪ್ತ್ರಗಳ

ಸಹಾಯಕರು

ನಮ ದಿಕರಣ,
ಬಿಲುಲಗಳನುು

ಕಛೋರಿ
ಮೋಲು

ಪ್ತ್ರಗಳ
ಸಹಿ

ರವಾನೆ

ಸ್ಾ್ಯಂಪ್ಗಳ
ಮಾಹೆಯಾನ
ಆದಾಯ

ಸಂಪ್ೂಣತ
ವಚಚದ

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು, ಪ್ರವಾಸ ಭತಯ ಬಿಲುಲಗಳನುು ಮಾಡುವ್ುದು ಹಾಗ
ತಿಳಿಸುವ್ ಇತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನುು ನವ್ತಹಿಸುವ್ುದು.
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ನವ್ತಹಣೆ,
ತ್:ಖ್ತುಗಳನುು

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಹಾಯಕ

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ನವ್ತಹಣೆ ಹಾಗ

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಸಸಿಗಳ

ಸಂಪ್ೂಣತ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.

ಉತ್ಾಾದನೆಗೆ

(3 ಹುದ್ದೆಗಳು)

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ

ಇತ್ರ

ಕಾಯತಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ

ಹೆ ರಗೆ

Green

house/Shade

ಪ್ರಭಾರ.

net

ನಲ್ಲಲ

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲ ಉತ್ಾಾದಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳ ನವ್ತಹಣೆ ಹಾಗ
ತ್ಾಂತಿರಕ

ಸಹಾಯಕ

ಪ್ರಭಾರ

ವ್ಹಿಸುವ್ುದು.

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ

ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಅಣಬೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲ ಅಣಬೆ ಸ್ಾಾನ್, ready to Fruit bag ಹಾಗ
ಅಣಬೆ ಉತ್ಾಾದನೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಾಯತಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ಸಂಪ್ೂಣತ ಪ್ರಭಾರ. ತ್ರಬೆೋತಿ
ಕಾಯತಕರಮ ಹಮ್ಮಿಕೆ ಳುುವ್ುದು ಹಾಗ

ನಯೋಜನೆ ಮೋರಗೆ ಇತ್ರ ಸಥಳಕೆೆ ಸಂಪ್ನ ಿಲ

ವ್ಯಕ್ತುಯಾಗಿ ತ್ರಬೆೋತಿಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ
ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಸಹಾಯಕ

ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರದ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಬ್ರುವ್ ಎಲಾಲ ಪ್ತ್ರ ವ್ಯವ್ಹಾರ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮತ್ುು ಕಡತ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ಕರಮ ವ್ಹಿಸಲು ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು ಮತ್ುು

ನದ್ದೋತಶಕರು

ಕಛೋರಿಗೆ

ಮಂಜ ರಾದ

ಕಾಯತಕರಮಗಳ

ಕಾಯಾತನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು

ಸ ಕು

ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು.

4 (B IV): - ಕೆಲಸ ಕಾಯತಗಳನುು ನವ್ತಹಿಸಲು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟು್ಪಾಡುಗಳು
(Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಸೋವ್ಕರು

ವ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಲ ಕೆಲಸಗಳನುು ಆ ದಿನವೋ ಮಾಡುವ್ುದು.
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಬಾಯಲರ್ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರು (3
ಹುದ್ದೆಗಳು)

ಜನರೋಟರ್ ಉಪ್ಕರಣದ ಉಸುುವಾರಿ ಹಾಗ

ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರದಲ್ಲಲ ಉತ್ಾಾದನೆ ಮಾಡುವ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳ ಹಾಡತನಂಗ್ ಮತ್ುು
ಮಾರಾಟ ಕಾಯತ ನವ್ತಹಿಸುತ್ಾುರ. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು ಸ ಚಿಸುವ್ ಆದ್ದೋಶವ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಅಣಬೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲನ ಅಣಬೆ ಸ್ಾಾನ್, Ready to fruit bag ಹಾಗ
ಉತ್ಾಾದನೆ

ಮತ್ುು

ವಿತ್ರಣೆಗೆ

ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್

ಕಾಯತ

ನವ್ತಹಿಸುವ್ುದು.

ಅಣಬೆ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಯವ್ರು

ಸ ಚಿಸುವ್ ಆದ್ದೋಶವ್ನುು ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ: ಕಛೋರಿಯ ಸ್ಾದಿಲಾಾರು ಬಿಲುಲಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರ ವೋತ್ನದ ಬಿಲುಲಗಳನುು
ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ ನವ್ತಹಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರ ಸೋವಾ ಪ್ುಸುಕಗಳ ನವ್ತಹಣೆ. ಕಛೋರಿ
ಪ್ರಥಮ ದಜತ
ಸಹಾಯಕರು

ಕೆೈಪಿಡಿಯ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಕಡತ್ಗಳ ನವ್ತಹಣೆ, ಸುತ ುೋಲೆ ಕಡತ್ ನವ್ತಹಣೆ, ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನವ್ಲನ,
ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ, ಸಿಾೋಕರಿಸಿದ ಪ್ತ್ರಗಳ ನಮ ದಿಕರಣ, ಕಛೋರಿ ಪ್ತ್ರಗಳ ರವಾನೆ ಸ್ಾ್ಯಂಪ್ಗಳ
ಸಂಪ್ೂಣತ ನವ್ತಹಣೆ, ಬಿಲುಲಗಳನುು ಮೋಲು ಸಹಿ ಮಾಹೆಯಾನ ಆದಾಯ ವಚಚದ ತ್:ಖ್ತುಗಳನುು
ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು, ಪ್ರವಾಸ ಭತಯ ಬಿಲುಲಗಳನುು ಮಾಡುವ್ುದು ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ್

ಇತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನುು ನವ್ತಹಿಸುವ್ುದು.
ಸಹಾಯಕ

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ನವ್ತಹಣೆ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಉತ್ಾಾದನೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ ಕಾಯತಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ಸಂಪ್ೂಣತ ಪ್ರಭಾರ. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
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ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳ

ಅಧಿಕಾರಿ

ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.

(3 ಹುದ್ದೆಗಳು)

ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಹೆ ರಗೆ Green house/Shade net ನಲ್ಲಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲ
ಉತ್ಾಾದಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳ ನವ್ತಹಣೆ ಹಾಗ

ತ್ಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಭಾರ

ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಅಣಬೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಲ ಅಣಬೆ ಸ್ಾಾನ್, ready to Fruit bag ಹಾಗ
ಉತ್ಾಾದನೆಗೆ

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ

ಹಮ್ಮಿಕೆ ಳುುವ್ುದು

ಹಾಗ

ಕಾಯತಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ
ನಯೋಜನೆ

ಸಂಪ್ೂಣತ

ಮೋರಗೆ

ಇತ್ರ

ಪ್ರಭಾರ.
ಸಥಳಕೆೆ

ಅಣಬೆ

ತ್ರಬೆೋತಿ

ಕಾಯತಕರಮ

ಸಂಪ್ನ ಿಲ

ವ್ಯಕ್ತುಯಾಗಿ

ತ್ರಬೆೋತಿಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು. ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರರವ್ರ ಆದ್ದೋಶ ಪಾಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಸಹಾಯಕ

ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರದ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಬ್ರುವ್ ಎಲಾಲ ಪ್ತ್ರ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮತ್ುು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಡತ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ಕರಮ ವ್ಹಿಸಲು ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು ಮತ್ುು ಕಛೋರಿಗೆ ಮಂಜ ರಾದ

ನದ್ದೋತಶಕರು

ಕಾಯತಕರಮಗಳ ಕಾಯಾತನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು ಸ ಕು ಕರಮವ್ಹಿಸುವ್ುದು.

(4)

(B)

(V)

ನೌಕರರು

ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಲಟು್

ಅವ್ರವ್ರ

ಕೆ ಂಡಿರುವ್

ಕತ್ತವ್ಯಗಳನುು

ನಯಮಗಳು/ಸ ಚನೆಗಳ

ನವ್ತಹಿಸಲಾದ

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ್

ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು/ದಾಖಲೆಗಳು

ಮತ್ುು

ನಬ್ಂಧನೆಗಳು:
The rules regulation Instructions movements and records held by it or it control
or used by its employees for discharging its functions)
1. ಕನಾತಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕನಾತಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಯಮಗಳು (ವ್ಗಿೋತಕರಣ ನಯಂತ್ರಣ, ಮೋಲಿನವಿ ನಯಮಗಳು
(CCA Rules)
3. ಕನಾತಟಕ ಆಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
6. ಕನಾತಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಚಿತ್ (KFC)
7. ಸ್ಾದಿಲಾಾರು ವಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
8. ಕನಾತಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಯಮ (KCS conduct Rules)
9. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆಕ ಇಲಾಖ್ತ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಆಕ ಪ್ರತ್ಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು
10. ಸಕಾತರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು) ಇತ್ಾಯದಿ.

(4) (B) (VI) ಕಡತ್ ಶೋಷಿತಕೆ
ಕರ.

ಕಡತ್ದ ಶಾಖ್ತ

ಸಂ
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ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವ್ರ

ಸಿಬ್ಬಂಧಿ

1

ಆಡಳಿತ್ ಕಛೋರಿಯ
ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಮತ್ುು
ಬಿಲುಲಗಳು, ಶಸುು
(EST) ಆಡಿಟ್ ಪ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ನೋಡುವ್ುದು, ಲೆೋಖನಾ
ದಾಸ್ಾುನು

ಮತ್ುು

ಬಿಲುಲಗಳ

ವಿತ್ರಣೆ

ತ್ಯಾರಿಕೆ

ನವ್ತಹಣೆ,

ಮತ್ುು

ಆಯಾ

ವಿತ್ರಣೆ

ನಡತಗಳು,
ಸ್ಾಮಗಿರಗಳ

ತಿಂಗಳ

ಇತ್ರ

ವೋತ್ನ

ಕೆಲಸಗಳನುು

ನವ್ತಹಿಸುವ್ುದು.

(4) (B) (VII): ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾ್ನಗೆ ಳಿಸುವ್ ಸಂಬ್ಂಧದಲ್ಲಲ ಇರುವ್
ಏಪಾತಡುಗಳು ಸ್ಾವ್ತಜನಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಬಾಗಿತ್ಾ ಮುಂತ್ಾದ ವಿವ್ರಗಳು.
(The particulars of any Arrangement that exists for consultation with or
representation by the member of the public in relation to the formulation of its
policy or un-implementation thereto)
ಈ ಕಛೋರಿ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದ್ದೋ ರಿೋತಿ ಪಾಲ್ಲಸಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗುತಿುಲಲ.
ಈ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉದಬವ್ವಾದ ಸಂದಭತದಲ್ಲಲ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನದ್ದೋತಶನ ಕೆ ೋರಿ

ಸಾಷಿಾಕರಣ

ಪ್ಡೆದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕರಮ ವ್ಹಿಸಲಾಗುವ್ುದು

(4) (B) (VIII): ಈ ಇಲಾಖ್ತಯಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವ್ ಸಲುವಾಗಿ
ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ತೆಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ್ ನಗಮಾ ಕೌನಿಲ ಬೆ ೋರ್ಡತ
ಸಮ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಬಾಡಿಗಳ ಪ್ಟಿ್ ಹಾಗ
ಇಂತ್ಹ ಕಮ್ಮಟಿ ಮತ್ುು ಸಮ್ಮತಿಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ
ಮತ್ುು ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಾವ್ತಜನಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬ್ಹುದ್ದೋ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು
ಸ್ಾವ್ತಜನಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿದ್ದಯೆ:
(A statement of the boards councils committees and others 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)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ತಯ ಅಧಿೋನ ಯಾವ್ುದ್ದೋ ನಗಮಾ ಕೌನಿಲಿ ಬೆ ೋರ್ಡಿತ ಸಮ್ಮತಿಗಳು ಕಾಯತ
ನವ್ತಹಿಸುತಿುಲಲ.
(4) (B) (IX): ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರ ಕಾಯಾತಲಯದಲ್ಲಲ ಕಾಯತನವ್ತಹಿಸುತಿುರುವ್
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವ್ರಗಳ ಪ್ಟಿ್.
ಕರ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ತಯ

ಸಂ

1

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರು

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (1) ಕುಮಾರಿ. ಸವಿತ್ಾ ಕೆ.ಹೆಚ್.,
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ಶರೋಮತಿ. ಪ್ರತಿಭ ಬಿ.ವೈ.,

08182-240004
08182-240004

3

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (2) ಕುಮಾರಿ.

ವೋದಾವ್ತಿ 08182-240004

ಆರ್.ಎಸ್.,
4

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (3) ಶರೋ. ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಚಿಕೆೆೋರಿ

08182-240004

5

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (1)

ಶರೋ. ಸುರೋಶ್ ಕೆ.,

08182-240004

6

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (2)

ಶರೋ. ರಘುನಾಥ್ ಎಂ.ಡಿ.,

08182-240004

7

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (3)

ಶರೋ. ಬ್ಸವ್ರಾಜು ಎ.ಕೆ.,

08182-240004

8

ಪ್ರಥಮ ದಜತ ಸಹಾಯಕರು

ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ

08182-240004

(4) (B) (X): ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನದ್ದೋತಶಕರ ಕಾಯಾತಲಯದಲ್ಲಲ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಪ್್ಂಬ್ರ್ 09 ರ ವೋತ್ನದ ವಿವ್ರಗಳ ಪ್ಟಿ್.

ಕಾಯತನವ್ತಹಿಸುತಿುರುವ್

ಕರ

ಹುದ್ದೆ

ಹೆಸರು

ಸಂ
1

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರು

ಶರೋಮತಿ. ಪ್ರತಿಭ ಬಿ.ವೈ.,

27400.00

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (1)

ಕುಮಾರಿ. ಸವಿತ್ಾ ಕೆ.ಹೆಚ್.,

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (2)

ಕುಮಾರಿ. ವೋದಾವ್ತಿ ಆರ್.ಎಸ್.,

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (3)

ಶರೋ. ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಚಿಕೆೆೋರಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (1)

ಶರೋ. ಸುರೋಶ್ ಕೆ.,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (2)

ಶರೋ. ರಘುನಾಥ್ ಎಂ.ಡಿ.,

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (3)

ಶರೋ. ಬ್ಸವ್ರಾಜು ಎ.ಕೆ.,

ಪ್ರಥಮ ದಜತ ಸಹಾಯಕರು

ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ

21600.00
22800.00
21600.00
13900.00
12500.00
12500.00
-

2
3
4
5
6
7
8

ಮ ಲ ವೋತ್ನ

(4) (B) (XI): ಆಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ:

(Budget Allocation 2016-17 ನೆೋ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ್ುದು.
ಇಲಾಖ್ತಯ ಹೆಸರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ತ

ಲೆಕೆ ಶೋಷಿತಕೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ು
2401-00-119-5-01
50.79 ಲಕ್ಷ
ಇಲಾಖಾ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ
ಅಭಿವ್ೃದಿೆ ಯೋಜನೆ

(4) (B) (XII): ಸಹಾಯಧನದ್ದ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ 2016-17 ನೆೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ
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ಕ್ತರಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೊೋದನೆಯಾದ ಮಾಗತಸ ಚಿಯನುಸ್ಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ
ಅನುಷ್ಾ್ನಗೆ ಳಿಸಲಾದ ಸಹಾಯಧನದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವ್ರ ಮತ್ುು
ಮಂಜ ರಾದ ಹಣದ ವಿವ್ರಗಳನುು ಆಯಾ ತ್ಾಲ ಲಕುಗಳ ಕಛೋರಿ ವ್ಹಿಯಲ್ಲಲ ಬ್ರದಿಡಲಾಗಿರುತ್ುದ್ದ
ಹಾಗ ಯೋಜನೆವಾರು ಪ್ಟಿ್ಮಾಡಿ ನದ್ದೋತಶಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯನುು ಸಲ್ಲಲಸಲಾಗುತಿುದ್ದ.
(4) (B) (XIII): ಇಲಾಖ್ತಯಂದ ಆಥರೈಸೋಶನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ ನೋಡಲಾದ ಮತ್ುು
ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಲ ಸವ್ಲತ್ುುಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರಸಿಡೆಯೆಂಟ್ಿ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು:
ಇಲಾಖ್ತಯಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ/ಕಾಯತಕರಮಗಳಡಿ ಮಂಜ ರಾದ ಮತ್ುು ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಲ/
ಸಂಪ್ೂಣತ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದಂತ್ಹ ರಸಿಡೆಯೆಂಟ್ಿ (ಪ್ಡೆದುಕೆ ಳುುವ್ವ್ರ) ಗಳ

ವಿವ್ರಗಳನುು

ಆಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಯೋಕವಾಗಿ ಇಡಲಾದ ವ್ಹಿಗಳಲ್ಲಲ ದಾಖಲ್ಲಸಿಡಲಾಗಿರುತ್ುದ್ದ.

(4) (B) (XIV) : ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲೆಕಾಾನಕ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಲ ಲಭಯವಿರುವ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವ್ರ
ದ್ದ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟು್ಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.
ತ್ಾಲ ಲಕು

ಮಟ್ದಲ್ಲಲ

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಲ

ಮಾಹಿತಿ

ಸದಯ

ಯಾವ್ುದ್ದೋ

ಸ್ೌಲಭಯಗಳು

ಲಭಯವಿರುವ್ುದಿಲಲ.

ಭೌತಿಕ

ಇಲಲದ

ಪ್ರಯುಕು

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಲ

ಕುಗಿೆಸಲಾದ

ಎಲೆಕಾಾನಕ್ಸಿ

(ವ್ಹಿಯಲ್ಲಲ)

ಮಾಹಿತಿ

ಕಾಯೆಡಲಾಗಿರುತ್ುದ್ದ.
(4) (B) (XV): ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ಾವ್ತಜನಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ್ ಅವ್ಕಾಶಗಳು ವಿವ್ರಗಳು ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ
ಓದುವ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡು ಸ್ಾವ್ತಜನಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾೆಗಿ ತ್ರದಿದ್ದಯೆೋ?
ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಲ ಸ್ಾವ್ತಜನಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಯವಾಗುವ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಲ ಯಾವ್ುದ್ದೋ ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ
ಓದುವ್

ಕೆ ಠಡಿಗಳು ಇರುವ್ುದಿಲಲ. ಸ್ಾವ್ತಜನಕರು ಕಛೋರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಬ್ಹುದಾಗಿದ್ದ.

(4) (B) (XVI): ಸ್ಾವ್ತಜನಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿವ್ರಗಳು:
(The names designations and other particulars of the public Information Officers)
ಶರೋಮತಿ. ಪ್ರತಿಭ ಬಿ. ವೈ.,
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನದ್ದೋತಶಕರು
ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರ, ಶವ್ಮೊಗೆ
08182-240004
ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾವ್ತಜನಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕುಮಾರಿ. ಸವಿತ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.,
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರ, ಶವ್ಮೊಗೆ
08182-240004
(4) (B) (XVI): ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವ್ುದ ಇರುವ್ುದಿಲಲ.
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