ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಣಟಕ
ಕರ್ನಣಟಕ ಸರ್ನಣರ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ

ಭನರತ ಸರ್ನಣರ ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ 2005
ರನ್ವಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ 4(ಬಿ)
ಯ ಪ್ರರ್ನರ ನ್ಮ ನೆಗಳು.
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರವರ ಕಛೋರಿ
(ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ), ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋೇಂದ್ರ, ಹುಳಿಮನವು,
ಬೇಂಗಳ ರು -76
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4 (ಬಿ) (I): Duties and responsibilities of Senior Assistant Director of
Horticulture (Co-ordinator)
 Senior Assistant Director of Horticulture (Co-ordinator) as the Head of the
Training division at Biotech centre shall be in overall control of the
administration and supervises the implementation of training activities of the
Biotech centre concerned with organic farming, Biotechnology, Medicinal
aromatic plants and Mushroom Development.
 Deals with all the establishment matters of the Training section at
Biotechnology center such matters delegated to the subordinate officers by
specific orders.
 He will be an co-ordinator at Biotechnology centre in organizing seminar,
training class, workshops, interactions on matters of Biotechnology, organic
farming, Mushroom development, Medicinal and Aromatic plants development.
 He shall co-ordinate all the training activities Biotechnology centre.
 He shall make the changes in the duties and functions of the officers at various
levels at Training section whenever it is necessary he shall assign or add to
the existing duties and functions from time to time whenever it is required.
 He shall be responsible for the implementation of state sector, central sector
and centrally sponsored schemes of the Training section at Biotechnology
centre.
 He shall be co-ordinating in organizing seminars, interactions, & training
programs at district level concerned with Biotechnology, MADP, organic
farming and Mushroom development.
 He shall be responsible for co-ordinating the implementation of N.H.M.
schemes

involving

publicity

propaganda

and

training

in

areas

of

Biotechnology, Medicinal & Aromatic plants, Organic farming and Mushroom
development.
 Discharging duties as per the department delegation of powers and common
financial powers enacted from time to time by the government.

2

4 (ಬಿ) (II): ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಿರ್ನರಿ ಮತುು ಕತಣವಯಗಳು
(Powers and duties of officers and employees)
ಬರಳಚ್ುುಗನರರು

ತರಬೋತಿ ವಿಭನಗದ್ ಬರಳಚ್ುು ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು. ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು

ಪ್ರಥಮ ದ್ರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಹೇಂಚಿಕೆಯನದ್ ವಿಷಯವನ್ುಾ ಸಮಪ್ಣಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ುಾ
ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುೇಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ
ಮೇಂಡಿಸುವುದ್ು.

ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರು

ತರಬೋತಿ ವಿಭನಗದ್ ಆರ್ಥಣಕ ಮತುು ಆಡಳಿತಕೆು ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ
ಮನಡುವುದ್ು.

ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ತರಬೋತಿ

ಅಧಿರ್ನರಿ-1

ವಿಭನಗಕೆು

ಸೇಂಬೇಂದಿಸಿದ್

Library

ಹನಗ

ತರಬೋತಿ

ಹನಸ್ಟೆಲ್ಗಳ

ಉಸುುವನರಿಯನ್ುಾ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದ್ು. ಗರ್ಕ ಯೇಂತರಗಳು, ಪಿರೇಂಟರ್ ಹನಗ

ರ್ಜರನಕ್ಸ್

ಮಿಷನ್ಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ ತರಬೋತಿಗಳನ್ುಾ ನ್ಡೆಸುವುದ್ು ಇದ್ಕೆು ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಕಡತಗಳ
ಉಸುುವನರಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜೇಂಟಿ ನಿರ್ೋಣಶಕರು, ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು, ಹಿರಿಯ
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು, (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ) ರವರ ಸ ಚ್ನೆಯ ಮೋರೆಗೆ
ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಅರ್ಬ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ನಿವಣಹಣೆ ಅರ್ಬ ಬಿೋಜ ಮತುು ಬಳೆ ಉತ್ನಾದ್ನೆ

ಮತುು

ಮನರನಟ ಜಮ ಮನಡುವುದ್ು. ಇತ್ನಯದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ಣಶಕರು,
ಅರ್ಬ ಮತುು ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು, (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ) ರವರ
ಸ ಚ್ನೆಯ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.
ತ ೋಟಗನರ

ಅರ್ಬ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ಸವಚ್ುತ, ಬಿೋಜ ಉತ್ನಾದ್ನೆಗೆ ತಯನರಿ ಮತುು ಅರ್ಬ ಬಳೆ
ಉತ್ನಾದ್ನೆ ಇತ್ನಯದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ಣಶಕರು, ಅರ್ಬ ಮತುು
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು, (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ) ರವರ ಸ ಚ್ನೆಯ
ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.

ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ನಿರ್ೋಣಶಕರು, (ಅರ್ಬ)

ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ, ಕೆೋೇಂದ್ರದ್ ಅರ್ಬ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ನಿವನಣಹಣೆ ಅರ್ಬ ಬಿೋಜ ಮತುು
ಅರ್ಬ ಬಳೆ ಉತ್ನಾದ್ನೆ, ಅರ್ಬ ತರಬೋತಿ, ಪ್ತರ ವಯವಹರಿಸುವುದ್ು, ದನಸ್ನುನ್ು ನಿವಣಹಣೆ
ಇತ್ನಯದಿ ಹನಗ

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು, (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ)

ರವರ ಸ ಚ್ನೆಯ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.
ಹಿರಿಯ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಸಹನಯಕ ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋೇಂದ್ರದ್ ಸದ್ರಿ ವಿಭನಗಕೆು ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ದಿನ್ಚ್ರಿಯ ಕಡತ
ನಿರ್ೋಣಶಕರು ನಿವಣಹಣೆ ಮಹನಲೆೋಖಪನಲರ ಹನಗ

(ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ)

ಇಲನಖನ ಲೆಕುತಪನಸಣೆಗೆ ವರದಿ ರ್ನಯಣ ನಿವಣಹಣೆ,

ಆಡಳಿತ ವಿಭನಗಕೆು ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಟಪನಲುಗಳನ್ುಾ ವಿಲೆೋವನರಿ ಮನಡುವುದ್ು ಹನಗ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜೇಂಟಿ ನಿರ್ೋಣಶಕರವರ ಆರ್ೋಶದ್ೇಂತ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.
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(B)

(III):ನಿರ್ಣಯ

ತಗೆದ್ುಕೆ ಳುುವೇಂತಹ

ಪ್ರಸ್ನುವನೆಗಳಲ್ಲಿ

ಪನಲ್ಲಸಬೋರ್ನದ್

ಕರಮ

ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ ಚನನ್ಲ್ಗಳು ಮತುು ಆರ್ೌೇಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ಟೋರಿದ್ೇಂತ.(The procedure followed in
the decision making process including channels of supervision and
accountability.)
ಬರಳಚ್ುುಗನರರು

ತರಬೋತಿ ವಿಭನಗದ್ ಬರಳಚ್ುು ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.

ವಿಷಯ ನಿವನಣಹಕರು

ತ್ನವು

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ್

ಪ್ತರದ್ ಸೇಂಬೇಂಧ ನಿಯಮಗಳ

ಮತುು ಸುತ ುೋಲೆ/

ಸ ಚ್ನೆಗಳನ್ುಾ ಗಮನಿಸಿ ಮುೇಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತವನ್ುಾ ವಿಳೇಂಬ ವಿಲಿರ್ೋ
ತವರಿತವನಗಿ ಮೇಂಡಿಸುವುದ್ು.
ಪ್ರಥಮ ದ್ರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ತರಬೋತಿ ವಿಭನಗದ್ ಆರ್ಥಣಕ ಮತುು ಆಡಳಿತಕೆು ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷಯಗಳ
ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ ಮನಡುವುದ್ು.

ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರು

ಅರ್ಬ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ನಿವಣಹಣೆ ಅರ್ಬ ಬಿೋಜ ಮತುು ಬಳೆ ಉತ್ನಾದ್ನೆ
ಮತುು ಮನರನಟ ಜಮ ಮನಡುವುದ್ು. ಇತ್ನಯದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಸಹನಯಕ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ಣಶಕರು, ಅರ್ಬ ಮತುು ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಣಶಕರು, (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ) ರವರ ಸ ಚ್ನೆಯ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ
ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಅರ್ಬ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ಸವಚ್ುತ, ಬಿೋಜ ಉತ್ನಾದ್ನೆಗೆ ತಯನರಿ ಮತುು ಅರ್ಬ
ಬಳೆ ಉತ್ನಾದ್ನೆ ಇತ್ನಯದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ಣಶಕರು,
ಅರ್ಬ

ಮತುು

ಹಿರಿಯ

ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ನಿರ್ೋಣಶಕರು,

(ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ) ರವರ ಸ ಚ್ನೆಯ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.
ತ ೋಟಗನರ

ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ, ಕೆೋೇಂದ್ರದ್ ಅರ್ಬ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ನಿವನಣಹಣೆ ಅರ್ಬ
ಬಿೋಜ ಮತುು ಅರ್ಬ ಬಳೆ ಉತ್ನಾದ್ನೆ, ಅರ್ಬ ತರಬೋತಿ, ಪ್ತರ ವಯವಹರಿಸುವುದ್ು,
ದನಸ್ನುನ್ು ನಿವಣಹಣೆ ಇತ್ನಯದಿ ಹನಗ

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ನಿರ್ೋಣಶಕರು, (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ) ರವರ ಸ ಚ್ನೆಯ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ
ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.
ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ನುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದ್ುಕೆ ಳುಬೋರ್ನದ್ ಕರಮದ್ ಬಗೆೆ ತಿೋಮನಣನಿಸಿ ತಮಮ

ನಿರ್ೋಣಶಕರು, (ಅರ್ಬ)

ಹುರ್ೆಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿರ್ನರಕೆು ಒಳಪ್ಟುೆ ಅನ್ುಮೋದಿಸಿ/ಮೇಂಜ ರನತಿ
ನಿೋಡುವುದ್ು. ಅಗತಯವನದ್ಲ್ಲಿ ನಿರ್ೋಣಶರ್ನಲಯಕೆು ಶಫನರಸು್ ಮನಡುವುದ್ು.

4

4 (B) IV : ಕೆಲಸ ರ್ನಯಣಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲನದ್ ವಿಧನನ್ಗಳು ಕಟುೆಪನಡುಗಳು
(Norms)(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಬರಳಚ್ುುಗನರರು

ತರಬೋತಿ ವಿಭನಗದ್ ಬರಳಚ್ುು ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.

ವಿಷಯ ನಿವನಣಹಕರು/ಪ್ರಥಮ

ಹೇಂಚಿಕೆಯನದ್ೇಂತಹ ವಿಷಯವನ್ುಾ ಸಮಪ್ಣಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ

ದ್ರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ುಾ ರಚಿಸಿ. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಮುೇಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ , ಮುೇಂಡಿಸುವುದ್ು.

ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರು

ತರಬೋತಿ ವಿಭನಗದ್ ಆರ್ಥಣಕ ಮತುು ಆಡಳಿತಕೆು ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷಯಗಳ
ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ ಮನಡುವುದ್ು.

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಸಲ್ಲಿಸಲನದ್ ಕಡತಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧನಣರ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದ್ು,

ನಿರ್ೋಣಶಕರು ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ)

ಅಗತಯತಗೆ ಅನ್ುಸ್ನರವನಗಿ ಸರ್ನಣರಕೆು ಸಲ್ಲಿಸುವುದ್ು. ಜರ ರು ಮತುು
ಆದ್ಯತಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವನಗಿ ಕತಣವಯ ನಿವಣಹಿಸುವುದ್ು.

4

(B)

(V):

ರ್ೌಕರರು

ಅವರವರ

ಕತಣವಯಗಳನ್ುಾ

ನಿವಣಹಿಸಲನದ್

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ

ನಿಯೇಂತರರ್ದ್ಲ್ಲಿಟುೆಕೆ ೇಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು: ಸ ಚ್ನೆಗಳು: ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು: ದನಖಲೆಗಳು ಮತುು
ನಿಬೇಂಧನೆಗಳು,(The rules regulation instructions movements and records held
by it or under it control or used by its employers for discharging its
functions)
1. ಕರ್ನಣಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಟೋವನ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕರ್ನಣಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಟೋವನ ನಿಯಮ (ವಗಿೋಣಕರರ್ ನಿಯೇಂತರರ್, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA Rules)
3. ಕರ್ನಣಟಕ ಆರ್ಥಣಕ ಸೇಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ವ ೇಂದ್ ಮತುು ನೆೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳು C&R Rules
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕರ್ನಣಟಕ ಖಜನನೆ ಸೇಂಚಿತ (KFC)
8. ಸ್ನದಿಲನವರು ವೆಚ್ು ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
9. ಕರ್ನಣಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ಟೋವನ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
10. ಇಲನಖನ ಮತುು ಆರ್ಥಣಕ ಇಲನಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ್ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವರ್ಸಣ
11. ಸರ್ನಣರದ್ ಅಧಿಸ ಚ್ನೆಗಳು, (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು) ಇತ್ನಯದಿ
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4 (B) (VI): ಕಡತ ಶೋರ್ಷಣಕೆ (Statement of the categories of documents that are
hold it or under its control).
ಕರ. ಸೇಂ.

ಕಡತದ್ ಶನಖೆ

01

ಸಿಬಬೇಂದಿ

ದನಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ
EST

ಸಿಬಬೇಂದಿ ಮತುು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಶಸುು ನ್ಡತ
ಮತುು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.

02

ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ

(TC)

ತರಬೋತಿ ಮತುು ತ್ನೇಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳು

4 (B) (VII) : ಪನಲ್ಲಸಿಗಳನ್ುಾ ಮನಡುವನಗ ಅಥವನ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಸೇಂಬೇಂಧದ್ಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಏಪನಣಡುಗಳು ಸ್ನವಣಜನಿಕ ಸದ್ಸಯರುಗಳ ಸಹಬನಗಿತವ ಮುೇಂತ್ನದ್ ವಿವರಗಳು (The particular
of any Arrangement that exists for consultation with or representation by
the members of the public in relation to the formulation of its policy or unimplementation thereto)
ಅವಶಯಕತಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವನಗಿ ಸ್ನವಣಜನಿಕರಿೇಂದ್ ಬೇಂದ್ ಅಭಿಪನರಯಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗತಯ
ನಿಧನಣರ ತಗೆದ್ುಕೆ ಳುಲನಗುವುದ್ು.
4 (B) (VIII): ಈ ಇಲನಖೆಯೇಂದ್ ರಚಿಸಲಾಡುವ ಅಥವನ ಸಲಹಗಳನ್ುಾ ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವನಗಿ
ಎರಡು ಅಥವನ ಅದ್ಕ್ುೇಂತ ಹಚನುಗಿರುವ ಸದ್ಸಯರಿೇಂದ್ ರಚಿಸಲಾಡುವ ನಿಗಮನ ರ್ೌನಿ್ಲ್್ ಬ ೋಡರ್
ಸಮಿತಿ ಅಥವನ ಇತರೆ ಬನಡಿಗಳ ಪ್ಟಿೆ

ಹನಗ

ಇೇಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮತುು ಸಮಿತಿಗಳು ನೆಡೆಸುವ ಸಭೆ

ಮತುು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುಾ ಸ್ನವಣಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವನ ಇೇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುಾ
ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ನವಣಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯೆ:
(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).
ಈ ವಿಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಯನವುರ್ೋ ನಿಗಮನ, ರ್ೌನಿ್ಲ್್ ಬ ೋಡರ್ ಸಮಿತಿಗಳು ರ್ನಯಣ ನಿವಣಹಿಸುತಿುಲಿ.
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4 (B) (IX) : ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ) ರವರ
ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯಣನಿವಣಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ್ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿೆ
ಕರಮ

ಹುರ್ೆ

ಹಸರು

ದ್ ರವನಣಿ ಸೇಂಖೆಯ

1.

ಸ್ಟೋವಕರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ೆ

-

2.

ಬರಳಚ್ುುಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ೆ

-

3.

ಪ್ರಥಮ ದ್ರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಯೋಗನ್ರಸಿೇಂಹಮ ತಿಣ

26582775

4.

ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ೆ

-

5.

ವನಹನ್ ಚನಲಕರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ೆ

-

6.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ತರಬೋತಿ)

ಮಹೋಶ್ ಬಿ. ಕೆ

26582775

7.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ಅರ್ಬ)

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ೆ

-

8.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಶವರ್ಣರ್ನಯಕ ಸಿ ಪಿ

26582775

9.

ತ ೋಟಗನರ

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ೆ

-

10.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಅರ್ಬ)

ಎನ್.ಟಿ.ಸುಜನತ

26582775

11.

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಶರೋಮತಿ ಅಸಮರ್ನಜ್

26582775

ಸೇಂ

(ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ)

4 (B) (X) : ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ) ರವರ
ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯಣನಿವಣಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಮನರ್ಚಣ-2017 ವೆೋತನ್ದ್ ವಿವರಗಳ
ಪ್ಟಿೆ
ಕರ.ಸೇಂ

ಹುರ್ೆ

ಹಸರು

ವೆೋತನ್

1.

ಪ್ರಥಮ ದ್ರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಯೋಗನ್ರಸಿೇಂಹಮ ತಿಣ

29,556.00

2.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಮಹೋಶ್ ಬಿ. ಕೆ

47,871.00

3.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಶವರ್ಣರ್ನಯಕ ಸಿ ಪಿ

24,532.00

4.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಅರ್ಬ)

ಎನ್.ಟಿ.ಸುಜನತ

60,171.00

5.

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಶರೋಮತಿ ಅಸಮರ್ನಜ್

63,290.00

(ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ)
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4 (B) (XI) : ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ
ಕರ.

ಇಲನಖೆಯ ಹಸರು

ಲೆಕು ಶೋರ್ಷಣಕೆ

ಮತು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಸೇಂ
2401-00-119-5-01
ಇಲನಖನ ಪ್ರಯೋಗನಲಯಗಳ ಅಭಿವ ದಿಿ ಯೋಜನೆ
1

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

2401-00-111-0-08

ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ),

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಭಿವ ದಿೆ ಯೋಜನೆ

ಹುಳಿಮನವು ಬೇಂಗಳ ರು

2401-00-001-2-01

11.49,619.00
9.99,986.00

ಯೋಜನೆೋತರ

21.83,276.00

4 (B) (XII): ಸಹನಯಧನ್ರ್ ೇಂದಿಗೆ ನೆಡಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅೇಂತಹ ಫಲನನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತುು
ಮೇಂಜ ರನದ್ ಹರ್ (Annual Plan for 2016-17)
Sl.

State Sector Shemes

No

Total State
Allocation

Horticulture Buildings
1

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕಟೆಡಗಳು

-

2401-00-119-6-03
Total

-

Grand Total

-

4 (B) (XIII): ಇಲನಖೆಯೇಂದ್ ಅಥ ೋರೆೈಸ್ಟಷನ್ ಮೇಂಜ ರನದ್ ಅಥವನ ಪ್ರವನನ್ಗಿ ನಿೋಡಲನದ್
ಮತುು ಕಡಿಮ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೌಲತುುಗಳನ್ುಾ ಪ್ಡೆಯಲನದ್ ರೆಸಿಪಿಯೆೇಂಟ್ಸ್ಗಳ ವಿವರಗಳು:
(Particulars of resipients of concessions, permits of authorizations granted by it)
ಇೇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ುಾ ಜಿಲನಿ / ತ್ನಲ ಿಕು ಮಟೆದ್ಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಣಹಿಸಲನಗುತುರ್

4 (B) (IV): ಕುಗಿೆಸಲನದ್ ಎಲೆರ್ನಾನಿಕ್ಸ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ, ರ್ ರಕುವಿಕೆ
ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟುೆಕೆ ೇಂಡಿರುವಿಕೆ.
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(Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an
eletronic form,) Information Kiosk ಮ ಲಕ ಮನಹಿತಿಗಳು ಲಭಯವಿರುತುವೆ.

4 (B) (XV): ಮನಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ನವಣಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವರ್ನಶಗಳ ವಿವರಗಳು
ಗರೇಂಥನಲಯ ಅಥವನ ಓದ್ುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುಾ ಒಳಗೆ ೇಂಡು, ಸ್ನವಣಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗರ್ನುಗಿ
ತರೆದಿದನೆರೆ.
(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, incloding the
working hours of a library of reading room ig maintained for public use)
ತರಬೋತಿ ವಿಭನಗದ್ ಉಪ್ಯೋಗರ್ನುಗಿ ಗರೇಂಥನಲಯ ಹನಗ

ಓದ್ುವ ಕೆ ಠಡಿಯನ್ುಾ ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ

ಕೆೋೇಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹ ೇಂದಿರುತುರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಿನ್ಪ್ತಿರಕೆ, ನಿಯತರ್ನಲ್ಲಕೆಗಳು, ಮನಸಿಕ ಪ್ತಿರಕೆಗಳು ಹನಗ

ಇಲನಖೆಯ

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸೇಂಬೇಂದಿಸಿದ್ೇಂತ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ುಾ ಇಲನಖೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಉಪ್ಯೋಗರ್ನುಗಿ ಲಭಯವಿದ್ುೆ
ಗರೇಂಥನಲಯವು ಬಳಿಗೆೆ 10 ಗೇಂಟೆಯೇಂದ್ ಸೇಂರ್ಜ 5.30 ರವರೆಗೆ ತರೆದಿರುತುರ್.

4 (B) (XVI): ಸ್ನವಣಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯು ಹಸರು ಪ್ದ್ರ್ನಮ ಮತುು ಇತರೆ ವಿವರಗಳು
(The names desinations and other particulars of the public Information Officers)

ಶರೋಮತಿ. ಅಸಮರ್ನಜ್
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಮನ್ವಯನಧಿರ್ನರಿ)
ಹುಳಿಮನವು, ಬೇಂಗಳ ರು -76
ದ್ ರವನಣಿ - 080, 26582775

4 (B) (XVII): ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಲನದ್ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು
(Such other information as may be prescribed)
ಯನವುದ್ು ಇಲಿ.
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