ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ
ಭನರತ ಸರ್ನಾರದ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರನ್ವಯ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ 4 (ಬಿ) ಯ ಪ್ರರ್ನರ
ನ್ಮ ನೆಗಳಕ.
****************

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿ, ಜೈವಿಕ ಕೆೋೇಂದರ,
ಹಕಳಿಮನವು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ,
ಹಕಳಿಮನವು, ಬೇಂಗಳ ರಕ-76
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4 (ಬಿ) (I): Duties and responsibilities of Assistant Director of Horticulture (Hulimavu
Horticulture Farm)
 Assistant Director of Horticulture (Hulimavu Horticulture Farm) as the Head of
the Farm division shall be in overall control of the administration and supervises
the implementation of developments activities of the Farm including soil and
water conservation, Organic farming, Greenhouse propagation of horticulture
crops
 Gives necessary directions and instructions from time to time to the
subordinate Officer for the effective implementation of programmes.
 Deals with all the establishment matters of the Hulimavu Horticulture Farm such
matters delegated to the subordinate officers by specific orders.
 He/She will be assisting to the department in the formulation of polices
designed to give maximum benefit to the farming community.
 He/She shall super wise the over all development of Hulimavu Horticulture
Farm.
 He/She will be looking after overall management of Hulimavu Horticulture farm
at under Biotechnology center
 He/She shall inspect various activities of the Farm and guide technically
administratively and financially
 He/She shall make the changes in the duties and functions of the subordinate
officers at Hulimavu Farm whenever it is necessary He/She shall assign or add
to the existing duties and functions from time to time whenever it is required.
 He/She shall be responsible for the implementing state sector, central sector
and centrally sponsored schemes of the state and at Hulimavu Horticulture
Farm.
 He/She shall be responsible for the implementation of kSHDA-RF. schemes
concerned with production of fruits plants, organic nursery.
 Discharging duties as per the department delegation of powers and common
financial powers enacted from time to time by the government.

4 (ಬಿ) (II): ಅದಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮತಕು ಕತಾವಯಗಳಕ (Powers and duties of officers
and employees)
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ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ

ಹೇಂಚಿಕೆಯನದ

ವಿಷಯವನ್ಕು

ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ

ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ಕು ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಮಕೇಂದಿನ್

ಆರ್ೋಶ

ಕೆ ೋರಿ

ಮೇಂಡಿಸಕವುದಕ.

ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿನ್

ಸಸ್ನಯಭಿವೃದಿಿ,ಸ್ನಗಕವಳಿ ಕೆ ಯಕಿ ಸ್ನಮನನ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಡಿಎೇಂಆರ್

ನಿವಾಹಣೆ ಇತ್ನಯದಿ
ಆದನರದದ

ಕಡತ

ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.ಹ ರಗಕತಿುಗೆ

ಮೋಲೆ

ಕೆಲಸಗನರರನ್ಕು

ಕ್ಷೋತರದ

ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ

ಪ್ೂರೈಸಿಕೆ ಳಕುವುದಕ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜೇಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಹನಗ
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಆರ್ೋಶದೇಂತ ಇತರ ಕೆಲಸವನ್ಕು
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
ತ ೋಟಗನರರಕ-5

ಹಕಳಿಮನವು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ನ್ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸ
ಲನಗಕತಿುರಕವ ಸಪೂೋಟ, ಮನವು, ಹಲಸಕ ಹನಗ

ಇತರ ಗಿಡಗಳ ಕಸಿ

ಮನಡಕವುದಕ, ನಿೋರಕ ಹನಕಕವುದಕ, ನ್ಸಾರಿಗೆ ಸೇಂಬೇಂದಿಸಿದ ಎಲನಿ
ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜೇಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಹನಗ
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಆರ್ೋಶದೇಂತ ಇತರ ಕೆಲಸವನ್ಕು
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಬಯೋಟೆರ್ನುಲಜಿ ಕೆೋೇಂದರದ ಸದರಿ ವಿಭನಗಕೆು ಸೇಂಬೇಂದಿಸಿದ ಅದಿರ್ನರಿಗಳ

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಹಕಳಿಮನವು

ದಿನ್ಚರಿಯ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ ಮಹನಳಲೆೋಖಪನಲರ ಹನಗಕ ಇಲನಖನ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ)

ಲೆಕುತಪನಸಣೆಗೆ ವರದಿ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ, ಫಸಲಕ ಇ ಹರನಜಕ, ಕ್ಷೋತರದ
ಆದನಯವನ್ಕು ಕೆ ಎಸ್ ಹಚ್ ಡಿ ಎ ಖನತಗೆ ಜಮ ಮನಡಕವುದಕ ಆಡಳಿತ
ವಿಭನಗಕೆು ಸೇಂಬೇಂದಿಸಿದ ಟಪನಲಕಗಳನ್ಕು ವಿಲೆೋವನರಿ ಮನಡಕವುದಕ,
ಕ್ಷೋತರಕೆು

ಸೇಂಬೇಂದಿಸಿದೇಂತ

ನಿಗದಿಯನಗಿರಕವ

ಮನಗಾಸ ಚಿಯೇಂತ ಖಚಕಾ ಭರಿಸಕವುದಕ
ಉಸಕುವನರಿ ಹನಗ

ಅನ್ಕದನನ್ವನ್ಕು

ಕ್ಷೋತರದ ಎಲನಿ ಕೆಲಸಗಳ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜೇಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಆರ್ೋಶದೇಂತ

ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
4 (B) (III):ನಿರ್ಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವೇಂತಹ ಪ್ರಸ್ನುವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪನಲ್ಲಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ
ಚನನ್ಲ್ಗಳಕ ಮತಕು ಆರ್ೌೇಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದೇಂತ.
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(The procedure followed in the decision making process including channels of
supervision and accountability.)
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಪ್ರಸ್ನುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದಕಕೆ ಳುಬೋರ್ನದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮನಾನಿಸಿ

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಹಕಳಿಮನವು

ತಮಮ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ)

ಅನ್ಕಮೋದಿಸಿ/ಮೇಂಜ ರನತಿ

ಹಕರ್ಿಗೆ

ನಿೋಡಿರಕವ

ಅದಿರ್ನರಕೆು

ನಿೋಡಕವುದಕ

ಒಳಪ್ಟಕು
ಅಗತಯವನದಲ್ಲಿ

ಮೋಲನದಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ/ ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯಕೆು ಶಫನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ.

4 (B) IV : ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲಕ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲನದ ವಿಧನನ್ಗಳಕ ಕಟಕುಪನಡಕಗಳಕ
(Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಪ್ರಸ್ನುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದಕಕೆ ಳುಬೋರ್ನದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮನಾನಿಸಿ

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಹಕಳಿಮನವು

ತಮಮ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ)

ಅನ್ಕಮೋದಿಸಿ/ಮೇಂಜ ರನತಿ

ಹಕರ್ಿಗೆ

ನಿೋಡಿರಕವ

ಅದಿರ್ನರಕೆು

ನಿೋಡಕವುದಕ.

ಒಳಪ್ಟಕು
ಅಗತಯವನದಲ್ಲಿ

ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯಕೆು ಶಫನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ.

4 (B) (V) : ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ ಕತಾವಯಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲನದ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಕವ
ನಿಯೇಂತರರ್ದಲ್ಲಿಟಕುಕೆ ೇಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ: ಸ ಚನೆಗಳಕ: ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ: ದನಖಲೆಗಳಕ ಮತಕು
ನಿಬೇಂಧನೆಗಳಕ, (The rules regulation instructions movements and records held by it or
under it control or used by its employers for discharging its functions)
1.

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಿಯಮಗಳಕ ((KCSR))

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಿಯಮ (ವಗಿೋಾಕರರ್ ನಿಯೇಂತರರ್, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ
(CCA Rules)
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3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸೇಂಹಿತ (KFC)

4.

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)

5.

ವೃೇಂದ ಮತಕು ನೆೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳಕ C&R Rules

6.

ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ ((Budget Manual)

7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನನೆ ಸೇಂಚಿತ (KFC)

8.

ಸ್ನದಿಲನವರಕ ವೆಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)

9.

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)

10.

ಇಲನಖನ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವಸ್ಾ

11.

ಸರ್ನಾರದ ಅದಿಸ ಚನೆಗಳಕ, (ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ) ಇತ್ನಯದಿ

4 (B) (VI): ಕಡತ ಶೋರ್ಷಾಕೆ
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its control).
ಕರಮ

ಕಡತದ ಶನಖೆ

ದನಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ

ಸೇಂಖೆಯ
01

ಸತ ೋನಿ. ಹಕಳಿಮನವು HM

ಎಲನಿ ಆಡಳಿತ ಮತಕು ತ್ನೇಂತಿರಕ
ವಿಷಯಗಳ ಕಡತಗಳಕ

4 (B) (VII) : ಪನಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕು ಮನಡಕವನಗ ಅಥವನ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಸೇಂಬೇಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಕವ
ಏಪನಾಡಕಗಳಕ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಬನಗಿತವ ಮಕೇಂತ್ನದ ವಿವರಗಳಕ
(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 ಅನ್ಕಗಕರ್ವನಗಿ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿೇಂದ ಬೇಂದ ಅಬಿಪನರಯಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗತಯ
ನಿಧನಾರ

ತಗೆದಕಕೆ ಳುಲನಗಕವುದಕ..

5

4 (B) (VIII):

ಈ ಇಲನಖೆಯೇಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕವ ಅಥವನ ಸಲಹಗಳನ್ಕು ಪ್ಡೆಯಕವ ಸಲಕವನಗಿ

ಎರಡಕ ಅಥವನ ಅದಕ್ುೇಂತ ಹಚನಚಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿೇಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕವ ನಿಗಮನ ರ್ೌನಿುಲ್ು ಬ ೋಡರು
ಸಮಿತಿ ಅಥವನ ಇತರ ಬನಡಿಗಳ ಪ್ಟಿು ಹನಗ

ಇೇಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮತಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ ನೆಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮತಕು

ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕು ಸ್ನವಾಜನಿಕರಕ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹಕರ್ೋ ಅಥವನ ಇೇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲಕ
ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕು 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 ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಯನವುರ್ೋ ನಿಗಮನ, ರ್ೌನಿುಲ್ು ಬ ೋಡರು ಸಮಿತಿಗಳಕ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುಲಿ

4 (B) (IX) ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಹಕಳಿಮನವು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ) ರವರ
ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅದಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿು
.
ಕರಮ

ಹಕರ್ಿ

ಹಸರಕ

ಸೇಂ

ದದದದದದದ
ದದದದದದ

1.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ಕಕಮನರಿ.ಕೆ.ರೋಖನ

080- 26584904

2.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ಮಕದಿಪ್ಪ

080- 26584904

3.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ವೆೇಂಕಟೆೋಶ.ಎೇಂ.

080- 26584904

4.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ಶರೋಮತಿ.ಸಕಜನತ.ಆರ್.

080- 26584904

5.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ಶರೋಮತಿ ಗಿೋತ್ನ. ಹಚ್. 080- 26584904
ಎನ್

6.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ

ಮಧಕಚೇಂದರ.ಎೇಂ

080- 26584904

7.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

ಶರೋಮತಿ ದಿವನಯ.ಹಚ್.ಸಿ

080- 26584904
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4 (B) (X) ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಹಕಳಿಮನವು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ) ರವರ
ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅದಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಮನಚ್ಾ-2017 ವೆೋತನ್ದ ವಿವರಗಳ
ದದದದದ

‘ÐõÀÐÔ
ÊÐ•
1.

ÌÐÔ·Ùì

ÌÙÊÐ¤ÐÔ

ÀÙÓ³Ð¹Ð

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ಕಕಮನರಿ.ಕೆ.ರೋಖನ

19758.00

2.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ಮಕದಿಪ್ಪ

32338.00

3.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ವೆೇಂಕಟೆೋಶ.ಎೇಂ.

32338.00

4.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ಶರೋಮತಿ.ಸಕಜನತ.ಆರ್.

20104.00

5.

ತ ೋಟಗನರರಕ.

ಶರೋಮತಿ ಗಿೋತ್ನ. ಹಚ್. ಎನ್

17775.00

6.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ

ಮಧಕಚೇಂದರ.ಎೇಂ

22106.00

7.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

ಶರೋಮತಿ ದಿವನಯ.ಹಚ್.ಸಿ

44390.00

4 (B) (XI) : ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ

ಕರಮ

ಇಲನಖೆಯ ಹಸರಕ

ಲೆಕು ಶೋರ್ಷಾಕೆ

ಸೇಂ

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

2401-00-001-2-01 (ಯೋಜನೆೋತರ)

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಹಕಳಿಮನವು

(ವೆೋತನ್ ಮತಕು ಇತರ ಭತಯಗಳಕ)

ದದದದ
ತ
ದದದದ
ದದದದ
ದದ
24.5644

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ,
ಬೇಂಗಳ ರಕ
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2401-00-119-4-05

15.00

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಮತಕು ನ್ಸಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

Grand Total

ಮತಕು ನಿವಾಹಣೆ ಯೋಜನೆ
ದದದದದದದ
ದದದದದ 7.00
ದದದದದದದದದ ಏಜನಿು-ಆವತಾ ನಿಧಿ
46.5644

4 (B) (XII): ದದದದದದದದದದದದದ ದದದದದದ ದದದದದದದದ ದದದದ
ದದದದದದದದದದ ದದದದ ದದದದದ
ದದದದದದದ ಹಣ
(Annual Plan for 2016-2017)
Sl.
State Sector Shemes
Total
No
State
Allocation
ತತತತತತತತತ
ತತತತತತತತ(Horticulture 0.00
1
building)
Total
Grand Total
0.00

4 (B) (XIII): ದದದದದದದದದ ದದದದದದದದದದ ದದದದದದದ ದದದದ
ದದದದದದದ ದದದದದದ ದದದದದ ದದದದದ ದದದದದದದ
ದದದದದದದದದದದದದ ದದದದದದದ ದದದದದದದದದದದದದಗಳದದದದದದದ
(Particulars of resipients of concessions, permits of authorizations granted by it)
ತತತತ ತತತತತತತತತತ ತತತತತತ / ತತತತತತತತ
ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತತತ
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4 (B) (IV): ದದದದದದದದದದ ದದದದದದದದದದದದದ ದದದದದದದದದದ
ದದದದದದದದದ ದದದದದದ ದದದದ, ದದದದದದದದದ ದದದದ ದದದದದದ
ದದದದದದದದದದದದದದದದ.
(Details in respect of the information,
available to or held by it, reduced in an eletronic form,)
ತತತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ
ತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತತತ..

4 (B) (XV): ತತತತತತ ತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತತ
ತತತತತತತತತ ತತತತತತತ ತತತತತತತ
ತತತತತತತತ ತತತತ ತತತತ ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತ,
ತತತತತತತತತ
ತತತತತತತತತತತ ತತತತತತತತತತತತ,
(Particulars of facilities
available to citizens
for obtaining information, incloding the working hours of a library of reading
room ig maintaine for public use)

4 (B) (XVI): ದದದದದದದದದ ದದದದದದ ದದದದದದದದದ ದದದದದ
ದದದದದ ದದದದದ ದದದದ ದದದದದದದ
(The names desinations and other particulars
of the public Information Officers)
ದದದದದದದ. ದದದದದದ.ದದದದ.ದದ
ದದದದದ ದದದದದದದದದ ದದದದದದದದದದ
(ದದದದದದದದ ದದದದದದದದದ ದದದದದದದ)
ದದದದದದದದ, ದದದದದದದದ -76
ದದದದದದದ- 080- 26584904

4 (B) (XVII): ದದದದದ ದದದದದದದ ಇತರ
ದದದದದದದ
(Such other information as may be prescribed)
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ಯನವುದಕ ಇಲನಿ
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