ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಣಟಕ
ಕರ್ನಣಟಕ ಸರ್ನಣರ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ

ಭನರತ ಸರ್ನಣರದ ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರನ್ವಯ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ 4 (ಬಿ) ಯ ಪ್ರರ್ನರ
ನ್ಮ ನೆಗಳು.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕ ರವರ ಕಛೋರಿ
(ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ), ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋಂದರ,
ಹುಳಿಮನವು, ಬಂಗಳ ರು-76
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ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕ (ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ), ಜೈವಿಕ ಕೆೋಂದರ, ಹುಳಿಮನವು
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4 (ಬಿ) (I): Duties and responsibilities of Deputy Director of Horticulture
(Tissue culture)
 Deputy Director of Horticulture (Tissue culture) as the Head of the
Tissue culture section of Biotech center shall be in overall control of
the administration and supervises implementation of State and
Central sponsored scheme concerned with Development of
Medicinal and Aromatic plants, Tissue culture lab, DNA Finger
Printing Lab.
 Gives necessary directions and instructions from time to time to the
Technical Officer for the effective implementation of schemes.
 Deals with all the establishment matters of the Tissue culture section
such matters delegated to the subordinate officers by specific
orders.
 He shall supervise the over all development of Tissue culture
section.
 He shall supervise the activities of Tissue culture Lab, DNA Finger
printing Lab, Propagation of Medicinal and Aromatic plants.
 He shall inspect various activities of the Tissue culture section and
guide technically administratively and financially
 He shall make the changes in the duties and functions of the officers
at various levels at Tissue culture 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 state sector, central
sector and centrally sponsored schemes of the state and at
Biotechnology centre. Pertaining to Tissue culture, Development of
Medicinal and Aromatic Plants, DNA Finger printing lab.
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 He shall be responsible for project formulation and implementation of
Medicinal and Aromatic plants. Projects on developments on Tissue
culture plants.
 He shall be responsible for the implementation of N.H.M. schemes
concerned with Tissue culture, Medicinal & Aromatic plants, DNA
Finger printing lab.
 Discharging duties as per the department delegation of powers and
common financial powers enacted from time to time by the
government.

4

4 (ಬಿ) (II): ಅಧಿರ್ನರಿ: ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮತುು ಕತಣವಯಗಳು
(Powers and duties of officers and employees)
ದ್ವವತಿೋಯ ದಜಣ ಸಹನಯಕರು

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಉಪ್

ನಿರ್ೋಣಶಕರವರ

ಕಛೋರಿಯ

ಕೆಲಸ

ರ್ನಯಣಗಳ

ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ ನಿವಣಹಿಸಲು ವಿಷಯ ನಿರ್ನಣಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡತಗಳನ್ುಾ
ನಿಯಮನನ್ುಸನರ ಎಲನಿ ದೃಷಿಿಕೆ ೋನ್ದ್ವಂದ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮುಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು [ವೋತನ್ ಬಿಲುಿಗಳು, ಡಿ.ಸಿ
ಬಿಲುಿಗಳು ಇತ್ನಯದ್ವ] ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ುಾ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಡನೆ ಚರ್ಚಣಸಿ
ಆರ್ೋಶ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮತುು ಇತರೆ ಸಮನ್ವಯ ರ್ನಯಣ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಪ್ರಥಮ ದಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಹಂರ್ಚಕೆಯನದ ವಿಷಯವನ್ುಾ ಸಮಪ್ಣಕರ್ನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಕಡತವನ್ುಾ ರರ್ಚಸುವುದು ಹನಗು ತಯನರಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲುಿಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಮೋಲುಸಹಿಗನಗಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)
ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ಸಸನಯಭಿವೃದ್ವಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರನಸನಯನಿಕ/ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಕರಗಳ ಖರಿೋದ್ವಸುವ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್
ಪ್ರಕ್ರರಯೆ, ನ್ಗದು ಪ್ುಸುಕ ನಿವಣಹಣೆ, ಆದನಯ ಮತುು ಖರ್ಚಣನ್ ಬಗೆೆ
ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮತುು ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದ್ವನ್
ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಜಂಟಿ

ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಹನಗ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಉಪ್

ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳು ಆರ್ೋಶಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಣಹಣೆ.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಅಂಕೃ) ರವರ ತ್ನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರನಗಿ

ಅಧಿರ್ನರಿ -1

ಕೆಲಸ ನಿವಣಹಿಸುವುದು. ಕೆೋಂದರ ಪ್ುರಸುೃತ/ರನಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

(ತ್ನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು)

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಗಿಡಗಳ ಸರಬರನಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ನಿವಣಹಣೆ
[ಎಂಪಿಕ್

ಪ್ರಿಷುರಣೆ

ಪ್ರಗತಿ

ವರದ್ವ

ತಯನರಿಸುವುದು,

ಯೋಜನೆಗಳ

ಮನಗಣಸ ರ್ಚ ತಯನರಿಸುವಿಕೆ ಹನಗು ಇತರೆ]
2. ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ಹನಗು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್
ನಿರ್ೋಣಶಕರು

(ಅಂಕೃ)

ರವರ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಸಭೆಗಳ

ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುಾ ತಯನರಿಸುವುದು. ಹಸಿರುಮನೆ, ಹನರ್ಡಣನಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳ
ಉಸುುರ್ನರಿ, ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋಂದರದ ಭ
ಮತುು

ವಿರ್ನಯಸ ನಿವಣಹಣೆ, ಔಷಧಿ

ಸುಗಂಧ ದರವಯ ಗಿಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಬಗೆೆ ಮೋಲುಸುುರ್ನರಿ
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ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ

ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು

[ವಿವಿದ

ಬಗೆಯ

ಸಸ ಯೋತ್ನಾದನೆಗೆ

ಅವಶಯಕವಿರುವ ಮರ್ುು, ಮರಳು, ಗೆ ಬಬರ, ಪನಲ್ಲಬ್ನಯಗ್
ಹನಗ

ಗಳ ಖರಿೋದ್ವ

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳ ಖರಿೋದ್ವ ಇತ್ನಯದ್ವ]

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಅಂಗನಂಶ

ಕೃಷಿ

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ

ಅಧಿರ್ನರಿ -2

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಸನಯನಿಕಗಳು, ಗನಜಿನ್ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು,
ಪನಿಸಿಿಕ್ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ

ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು

ಹನಗು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲುಿಗಳು, ಸನಿಕ್ ಉಸುುರ್ನರಿಯನ್ುಾ
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ವಿಧನನ್ದ್ವಂದ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ
ಬಳಗಳನದ ಬ್ನಳ, ಅಂಥ ರಿಯಂ, ಆಕ್ರಣರ್ಡ್ ಮುಂತ್ನದ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ನಾದನೆಯ
ಮೋಲುಸುುರ್ನರಿ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಣಶಕರು
ಹನಗ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಡಿ.ಎನ್.ಎ.ಫಂಗರ್

ಅಧಿರ್ನರಿ -3

ರಸನಯನಿಕಗಳು,
ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು

ಪಿರಂಟಿಂಗ್
ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು

ಅವುಗಳಿಗೆ

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ
ಹನಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಇತರೆ
ಬಿಲ್ಗಳ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ

ಉಸುುರ್ನರಿಯನ್ುಾ

ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಕರ್ನಣಟಕ ರನಜಯದ ಸನಂಪ್ರದನಯಿಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ
ಬಳಗಳ ಡಿ.ಎನ್.ಎ.ಫಂಗರ್ ಪಿರಂಟ್ ಮ ಲಕ ದನಖಲನತಿ ಮನಡುವುದು, ಬ್ನಳ
ಮ ಲ ತಳಿಗಳ ನಿವಣಹಣೆ, ವೈರನರ್ು ಪ್ತುಹಚುುವಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಣಹಣೆ.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಣಶಕರು ಹನಗ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ

ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-1

ಕೆೋಂದರದ ಹಸಿರುಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ವಿಪ್ಡಿಸಲನಗುತಿುರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ
ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಸಸಿಗಳ ಹನರ್ಡಣನಿಂಗ್ ವಿಧನನ್ದ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಣಹಣೆ ಹನಗ
ಔಷಧಿ ಮತುು ಸುಗಂಧ ಬಳಗಳ ಸಸನಯಭಿವೃದ್ವಿ, ಜೈವಿಕ ವಸುುಸಂಗರಹನಲಯದ
ನಿವಣಹಣೆ,

ಭ

ವಿರ್ನಯಸದ

ನಿವಣಹಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ

ಮನಡಿಸುವುದು ಹನಗು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸನಿಕ್ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಸಹನಯಕ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಹನಗ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ ಆರ್ೋಶದ

ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-2

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗನಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ
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ರವರ ಸಹನಯಕರನಗಿ ರ್ನಯಣ ನಿವಣಹಿಸುವುದು ಹನಗ

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ಪ್ರಿಕರ/ರನಸನಯನಿಕ ಮತುು ಗಿಡಗಳ ದನಸನುನ್ು ನಿವಣಹಣೆ
ಹನಗ

ಜನ್ರೆೋಟರ್,

ಬ್ನಯಿರ್

DMR/MB

ಪ್ುಸುಕ

ನಿವಣಹಣೆ

ಮನಡುವುದು, ಬಳಿಗೆೆ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹನಜರನಗಿ ಗುತಿುಗೆ ಕೆಲಸಗನರರಿಗೆ
ರ್ೈನ್ಂದ್ವನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಹಂರ್ಚಕೆ ಮನಡುವುದು ಹನಗ

ದ್ವನ್ಚರಿ ಪ್ುಸುಕ,

ದ್ವನ್ನಿತಯ ಮನಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ DMR ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲಿ ನ್ಮ ದ್ವಸಿ ಪ್ರತಿದ್ವನ್
ಸನಯಂರ್ನಲ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಸಹಿ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮತುು ಇರ್ನಕ ಯಲೆೋಷನ್
ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಿ ಬ್ನಟಲುಗಳನ್ುಾ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡುವುದನ್ುಾ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಹೆರ್ಚುನ್ ಮುತುವಜಿಣಯಿಂದ ವಹಿಸಿ
ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ಜರ್ನಬ್ನಿರಿಯನ್ುಾ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.
ತ ೋಟಗನರರು-5

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯಲ್ಲಿನ್ ಕೆಲಸ ನಿವಣಹಿಸುವುದು. ಕೆೋಂದರದ
ಆವರನ್ದಲ್ಲಿರುವ ಭ

ವಿರ್ನಯಸದ ನಿವಣಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ

ಔಷಧಿ ಮತುು ಸುಗಂಧ ಗಿಡಗಳು, ಹನಗ
ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ

ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

ಅಲಂರ್ನರಿಕ ಗಿಡಗಳ ಸಸನಯಭಿವೃದ್ವಿ

ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಅಧಿರ್ನರಿ,

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ
ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
4 (B) (III): ನಿರ್ಣಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಂತಹ ಪ್ರಸನುವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪನಲ್ಲಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ
ಚನನ್ಲ್ಗಳು ಮತುು ಆರ್ೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದಂತ.
(The procedure followed in the decision making process including channels of
supervision and accountability.)
ಪ್ರಥಮ ದಜಣ ಸಹನಯಕರು

ತ್ನವು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪ್ತರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತುು ಸುತ ುೋಲೆ/
ಸ ಚನೆಗಳನ್ುಾ ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತವನ್ುಾ ವಿಳಂಬ
ವಿಲಿರ್ೋ ತವರಿತರ್ನಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ -1

ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲನಿ ತ್ನಂತಿರಕ ಕಡತಗಳ ನಿವಣಹಣೆ, MPIC,

(ತ್ನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು)

RKVY, KSHDA ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ತಯನರಿಸುವುದು.
ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಗಿಡಗಳ ಸರಬರನಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ನಿವಣಹಣೆ
ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ರಸನಯನಿಕಗಳು,

ಗನಜಿನ್
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ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು,

ಪನಿಸಿಿಕ್

ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು

ಹನಗ

ಇತರೆ

ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು ಹನಗು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಬಿಲುಿಗಳು, ಸನಿಕ್ ಉಸುುರ್ನರಿಯನ್ುಾ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ -2

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು,

ಪನಿಸಿಿಕ್

ರಸನಯನಿಕಗಳು,

ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು

ಗನಜಿನ್

ಹನಗ

ಇತರೆ

ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು ಹನಗು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಬಿಲುಿಗಳು,

ಸನಿಕ್

ಉಸುುರ್ನರಿಯನ್ುಾ

ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ವಿಧನನ್ದ್ವಂದ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳನದ ಬ್ನಳ,
ಅಂಥ ರಿಯಂ,

ಆಕ್ರಣರ್ಡ್

ಮೋಲುಸುುರ್ನರಿ

ಮುಂತ್ನದ

ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.

ನಿರ್ೋಣಶಕರು ಹನಗ

ಸಸಿಗಳ

ಉತ್ನಾದನೆಯ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಜಂಟಿ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ ಆರ್ೋಶದ

ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ -3

ಡಿ.ಎನ್.ಎ.ಫಂಗರ್

ಪಿರಂಟಿಂಗ್

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ

ರಸನಯನಿಕಗಳು, ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ

ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಗಳ ಉಸುುರ್ನರಿಯನ್ುಾ
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಬಳಗಳ

ಕರ್ನಣಟಕ

ರನಜಯದ

ಡಿ.ಎನ್.ಎ.ಫಂಗರ್

ಸನಂಪ್ರದನಯಿಕ
ಪಿರಂಟ್

ಮ ಲಕ

ದನಖಲನತಿ ಮನಡುವುದು, ಬ್ನಳ ಮ ಲ ತಳಿಗಳ ನಿವಣಹಣೆ, ವೈರನರ್ು
ಪ್ತುಹಚುುವಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಣಹಣೆ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಣಶಕರು
ಹನಗ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-1

ಕೆೋಂದರದ ಹಸಿರುಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ವಿಪ್ಡಿಸಲನಗುತಿುರುವ ವಿವಿಧ
ಬಗೆಯ ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಸಸಿಗಳ ಹನರ್ಡಣನಿಂಗ್ ವಿಧನನ್ದ ಕೆಲಸಗಳ
ನಿವಣಹಣೆ ಹನಗ

ಔಷಧಿ ಮತುು ಸುಗಂಧ ಬಳಗಳ ಸಸನಯಭಿವೃದ್ವಿ,

ಜೈವಿಕ ವಸುುಸಂಗರಹನಲಯದ ನಿವಣಹಣೆ, ಭ

ವಿರ್ನಯಸದ ನಿವಣಹಣೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಮನಡಿಸುವುದು ಹನಗು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸನಿಕ್
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಹನಗ
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ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-2

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗನಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ
ಅಧಿರ್ನರಿ ರವರ ಸಹನಯಕರನಗಿ ರ್ನಯಣ ನಿವಣಹಿಸುವುದು ಹನಗ
ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ಪ್ರಿಕರ/ರನಸನಯನಿಕ ಮತುು
ಗಿಡಗಳ ದನಸನುನ್ು ನಿವಣಹಣೆ ಹನಗ

ಜನ್ರೆೋಟರ್, ಬ್ನಯಿರ್

DMR/MB ಪ್ುಸುಕ ನಿವಣಹಣೆ ಮನಡುವುದು, ಬಳಿಗೆೆ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಗೆ

ಹನಜರನಗಿ ಗುತಿುಗೆ ಕೆಲಸಗನರರಿಗೆ ರ್ೈನ್ಂದ್ವನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಹಂರ್ಚಕೆ
ಮನಡುವುದು

ಹನಗ

ದ್ವನ್ಚರಿ

ಪ್ುಸುಕ,

ದ್ವನ್ನಿತಯ

ಮನಡುವ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ DMR ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲಿ ನ್ಮ ದ್ವಸಿ ಪ್ರತಿದ್ವನ್ ಸನಯಂರ್ನಲ
ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಸಹಿ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮತುು ಇರ್ನಕ ಯಲೆೋಷನ್
ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಿ ಬ್ನಟಲುಗಳನ್ುಾ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಿಗೆ
ನಿೋಡುವುದನ್ುಾ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಹೆರ್ಚುನ್ ಮುತುವಜಿಣಯಿಂದ ವಹಿಸಿ
ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ಜರ್ನಬ್ನಿರಿಯನ್ುಾ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.
ತ ೋಟಗನರರು-5

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯಲ್ಲಿನ್ ಕೆಲಸ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಕೆೋಂದರದ ಆವರನ್ದಲ್ಲಿರುವ ಭ

ವಿರ್ನಯಸದ ನಿವಣಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಔಷಧಿ ಮತುು ಸುಗಂಧ ಗಿಡಗಳು, ಹನಗ
ಗಿಡಗಳ ಸಸನಯಭಿವೃದ್ವಿ

ಅಲಂರ್ನರಿಕ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು. ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ, ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು ಆರ್ೋಶದ
ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಪ್ರಸನುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೋರ್ನದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮನಣನಿಸಿ

(ಅಂಕೃ)

ತಮಮ

ಹುರ್ಿಗೆ

ನಿೋಡಿರುವ

ಅನ್ುಮೋದ್ವಸಿ/ಮಂಜ ರನತಿ

ಅಧಿರ್ನರಕೆು

ನಿೋಡುವುದು.

ಒಳಪ್ಟುಿ
ಅಗತಯರ್ನದಲ್ಲಿ

ನಿರ್ೋಣಶರ್ನಲಯಕೆು ಶಫನರಸು್ ಮನಡುವುದು.
4 (B) IV : ಕೆಲಸ ರ್ನಯಣಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲನದ ವಿಧನನ್ಗಳು
ಕಕಕಕಕಕಕಕಕಕಕಕ (Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
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ಪ್ರಥಮ ದಜಣ ಸಹನಯಕರು

ವಹಿಸಲನದ ಎಲನಿ ರ್ನಯಣಗಳನ್ುಾ ಸಮಪ್ಣಕರ್ನಗಿ ನಿವಣಹಿಸುವುದು
ಕಡತಗಳ

ಚಲನ್ವಲನ್

ವಹಿಯನ್ುಾ

ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

ಹಂರ್ಚಕೆಯನದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ುಾ ಸಮಪ್ಣಕರ್ನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಕಡತವನ್ುಾ

ರರ್ಚಸಿ.

ಕಛೋರಿ

ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ , ಮುಂಡಿಸುವುದು.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ -1

ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲನಿ ತ್ನಂತಿರಕ ಕಡತಗಳ ನಿವಣಹಣೆ, MPIC,

(ತ್ನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು)

RKVY, KSHDA ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ತಯನರಿಸುವುದು.
ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಗಿಡಗಳ ಸರಬರನಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ನಿವಣಹಣೆ
ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು,

ಪನಿಸಿಿಕ್

ರಸನಯನಿಕಗಳು,

ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು

ಗನಜಿನ್

ಹನಗ

ಇತರೆ

ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು ಹನಗು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಬಿಲುಿಗಳು, ಸನಿಕ್ ಉಸುುರ್ನರಿಯನ್ುಾ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ -2

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು,

ಪನಿಸಿಿಕ್

ರಸನಯನಿಕಗಳು,

ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು

ಗನಜಿನ್

ಹನಗ

ಇತರೆ

ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು ಹನಗು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಬಿಲುಿಗಳು,

ಸನಿಕ್

ಉಸುುರ್ನರಿಯನ್ುಾ

ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ವಿಧನನ್ದ್ವಂದ ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬಳಗಳನದ ಬ್ನಳ,
ಅಂಥ ರಿಯಂ,

ಆಕ್ರಣರ್ಡ್

ಮೋಲುಸುುರ್ನರಿ

ಮುಂತ್ನದ

ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.

ನಿರ್ೋಣಶಕರು ಹನಗ

ಸಸಿಗಳ

ಉತ್ನಾದನೆಯ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಜಂಟಿ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ ಆರ್ೋಶದ

ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ -3

ಡಿ.ಎನ್.ಎ.ಫಂಗರ್

ಪಿರಂಟಿಂಗ್

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ

ರಸನಯನಿಕಗಳು, ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ

ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಗಳ ಉಸುುರ್ನರಿಯನ್ುಾ
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಬಳಗಳ

ಕರ್ನಣಟಕ

ರನಜಯದ

ಡಿ.ಎನ್.ಎ.ಫಂಗರ್

ಸನಂಪ್ರದನಯಿಕ
ಪಿರಂಟ್
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ಮ ಲಕ

ದನಖಲನತಿ ಮನಡುವುದು, ಬ್ನಳ ಮ ಲ ತಳಿಗಳ ನಿವಣಹಣೆ, ವೈರನರ್ು
ಪ್ತುಹಚುುವಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಣಹಣೆ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಣಶಕರು
ಹನಗ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-1

ಅಂಗನಂಶ

ಕೃಷಿ

ಪ್ರಯೋಗನಲಯದಲ್ಲಿ

ಶರೋ.ಅಭಿಷೋಕ್

ಕಟಗಿ,

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ರವರ ಸಹನಯಕರನಗಿ ರ್ನಯಣ
ನಿವಣಹಿಸುವುದು

ಹನಗ

ಅಂಗನಂಶ

ಕೃಷಿ

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯ

ಪ್ರಿಕರ/ರನಸನಯನಿಕ ಮತುು ಗಿಡಗಳ ದನಸನುನ್ು ನಿವಣಹಣೆ ಹನಗ
ಜನ್ರೆೋಟರ್, ಬ್ನಯಿರ್ DMR/MB ಪ್ುಸುಕ ನಿವಣಹಣೆ ಮನಡುವುದು
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-2

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಬ್ನಳ ಗಿಡಗಳ ಗಡಸುಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ, ನ್ಸಣರಿ ನಿವಣಹಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಶೋರ್ಡ ನೆಟ್, ಪನಲ್ಲಹೌಸ್, ಪನಯನ್ ಮತುು ಪನಯರ್ಡ
ಗಿರೋನ್ ಹೌಸ್ ನಿವಣಹಣೆ ಮತುು ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಬ್ನಳ ಸಸಿ
ಉತ್ನಾದನೆಗೆ ಬೋರ್ನಗುವ ಪ್ರಿಕರ ಹನಗ

ಇನಿಾತರೆ ದನಸನುನ್ುಗಳ

ನಿವಣಹಣೆ DMR/MB ಪ್ುಸುಕಗಳ ನಿವಣಹಣೆ

ಗಿಡಗಳ ದನಸನುನ್ು

ಮತುು ಮನರನಟದ ನ್ಗದು ರಶೋದ್ವ ಪ್ುಸುಕಗಳ ನಿವಣಹಣೆ ಮನಡುವುದು,
ಬಳಿಗೆೆ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹನಜರನಗಿ ಗುತಿುಗೆ ಕೆಲಸಗನರರಿಗೆ ರ್ೈನ್ಂದ್ವನ್
ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಹಂರ್ಚಕೆ ಮನಡುವುದು
ತ ೋಟಗನರರು-5

ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯಲ್ಲಿನ್ ಕೆಲಸ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಕೆೋಂದರದ ಆವರನ್ದಲ್ಲಿರುವ ಭ

ವಿರ್ನಯಸದ ನಿವಣಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಔಷಧಿ ಮತುು ಸುಗಂಧ ಗಿಡಗಳು, ಹನಗ
ಗಿಡಗಳ ಸಸನಯಭಿವೃದ್ವಿ

ಅಲಂರ್ನರಿಕ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು. ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ, ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು ಆರ್ೋಶದ
ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಸಲ್ಲಿಸಲನದ

ಕಡತಗಳನ್ುಾ

ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಸ ಕು

ನಿಧನಣರ

(ಅಂಕೃ)

ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು, ಅಗತಯತಗೆ ಅನ್ುಸನರರ್ನಗಿ ಸರ್ನಣರಕೆು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
ಜರ ರು ಮತುು ಆದಯತಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ರ್ನಗಿ ಕತಣವಯ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
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4

(B)

(V):ರ್ೌಕರರು

ಅವರವರ

ನಿಯಂತರರ್ದಲ್ಲಿಟುಿ

ಕತಣವಯಗಳನ್ುಾ

ಕೆ ಂಡಿರುವ

ನಿವಣಹಿಸಲನದ

ನಿಯಮಗಳು:

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ

ಸ ಚನೆಗಳು:

ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು:

ದನಖಲೆಗಳು ಮತುು ನಿಬಂಧನೆಗಳು,
(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 ಸೋರ್ನ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕರ್ನಣಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋರ್ನ ನಿಯಮ (ವಗಿೋಣಕರರ್ ನಿಯಂತರರ್, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು ) (CCA
Rules)
3. ಕರ್ನಣಟಕ ಆರ್ಥಣಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ವೃಂದ ಮತುು ನೆೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳು C&R Rules
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕರ್ನಣಟಕ ಖಜನನೆ ಸಂರ್ಚತ (KFC)
8. ಸನದ್ವಲನವರು ವಚು ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
9. ಕರ್ನಣಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋರ್ನ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
10. ಇಲನಖನ ಮತುು ಆರ್ಥಣಕ ಇಲನಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವಸ್ಣ
11. ಸರ್ನಣರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು, (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು) ಇತ್ನಯದ್ವ
12. GPF ನಿಯಮ
13. ವೈದಯಕ್ರೋಯ ವಚುದ ನಿಯಮಗಳು
14. ಇಲನಖನ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ದರದ ಪ್ುಸುಕ (SR book)
<

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

ಕಡತದ ಶನಖೆ

ದನಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ

ಸಂಖೆಯ
01

ಸಿಬಬಂದ್ವ

EST

ಸಿಬಬಂದ್ವ ಮತುು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಶಸುು ನ್ಡತ ಮತುು ಇತರೆ
ವಿಷಯಗಳು.
12

02

ಲೆಕು ತಪನಸಣೆ,

EST

ಲೆೋಖನ್ ಸನಮಗಿರ

ನ್ಗದು ಪ್ುಸುಕ, ಸನದ್ವಲನವರು ಬಿಲುಿಗಳು, ಲೆಕು ಪ್ತರ, ಲೆೋಖನ್
ಸನಮಗಿರಗಳ ಕಡತ, ರ್ನಹನ್ ಕಡತ, ಟೆಂಡರ್ ಕಡತ, ಆದನಯ
ಮತುು ಖರ್ಚಣನ್ ಕಡತ

03

ತ್ನಂತಿರಕ ವಿಭನಗ

TCL

MPIC, RKVY, ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ, ಪ್ತರ ವಯವಹನರ, ಸನಲದ
ಬಿಲುಿ ವಹಿ, ಆಡಳಿತ ಮತುು ತ್ನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳು

4 (B) (VII) : ಪನಲ್ಲಸಿಗಳನ್ುಾ ಮನಡುರ್ನಗ ಅಥರ್ನ ಅನ್ುಷ್ನಿನ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಏಪನಣಡುಗಳು ಸನವಣಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಬ್ನಗಿತವ ಮುಂತ್ನದ 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 un-implementation
thereto)
ಅವಶಯಕತಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ರ್ನಗಿ ಸನವಣಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿಪನರಯಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗತಯ
ನಿಧನಣರ ತಗೆದುಕೆ ಳುಲನಗುವುದು.
4 (B) (VIII):

ಈ ಇಲನಖೆಯಿಂದ ರರ್ಚಸಲಾಡುವ ಅಥರ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ುಾ ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುರ್ನಗಿ

ಎರಡು ಅಥರ್ನ ಅದಕ್ರುಂತ ಹೆಚನುಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರರ್ಚಸಲಾಡುವ ನಿಗಮನ ರ್ೌನಿ್ಲ್್ ಬ ೋಡರ್
ಸಮಿತಿ ಅಥರ್ನ ಇತರೆ ಬ್ನಡಿಗಳ ಪ್ಟಿಿ

ಹನಗ

ಇಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮತುು ಸಮಿತಿಗಳು ನೆಡೆಸುವ ಸಭೆ

ಮತುು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುಾ ಸನವಣಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥರ್ನ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುಾ
ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸನವಣಜನಿಕರಿಗೆ 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

ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ

ಯನವುರ್ೋ

ನಿಗಮನ,

ರ್ೌನಿ್ಲ್್

ಬ ೋಡರ್

ಸಮಿತಿಗಳು

ರ್ನಯಣ

ನಿವಣಹಿಸುತಿುಲಿ.
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4 (B) (IX) : ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯಣ
ನಿವಣಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರರ್ನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಿ
ಕರಮ

ಹುರ್ಿ

ಹೆಸರು

ದ ರರ್ನಣಿ ಸಂಖೆಯ

ಸಂ

1.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

2.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

-

3.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

-

4.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

-

5.

ತ ೋಟಗನರರು

ಕೆಂಪ್ಯಯ

26582775

6.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಎಮ್.ಎಮ್.ವಂಕಟೆೋಶ್

26582775

7.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಗೆ ೋಪನಲ

26582775

8.

ರ್ನಹನ್ ಚನಲಕರು

ರಂಗಸನವಮಯಯ

26582775

9.

ರ್ನಹನ್ ಚನಲಕರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

-

10.

ದ್ವವತಿೋಯ ದಜಣ ಸಹನಯಕರು

ರಮೋಶ್ ಆರ್

26582775

11.

ಪ್ರಥಮ ದಜಣ ಸಹನಯಕರು

ರನಘವೋಂದರ ಎಸ್

26582775

12.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಚಂದರಕಲನ ಎನ್

26582775

13.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

14.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ರ್ನರನಯರ್ಸನವಮಿ ಆರ್

26582775

15.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಶರೋಮತಿ ಪ್ವಿತರ ಕೆ.ಎ.

26582775

-

(ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ)

4 (B) (X) : ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯಣ
ನಿವಣಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಡಿಸಂಬರ್-2016 ವೋತನ್ದ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಿ
ಕರಮ

ಹುರ್ಿ

ಹೆಸರು

ವೋತನ್

ಸಂ

1.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

-

2.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

-

3.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ
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4.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

-

5.

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

-

6.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಗೆ ೋಪನಲ

24,115.00

7.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಎಮ್.ಎಮ್.ವಂಕಟೆೋಶ್

24,115.00

8.

ರ್ನಹನ್ ಚನಲಕರು

ರಂಗಸನವಮಯಯ

29,487.00

9.

ಹಿರಿಯ ರ್ನಹನ್ ಚನಲಕರು

ಕೃಷುಕುಮನರ್ ಎಸ್

34,084.00

10.

ರ್ನಹನ್ ಚನಲಕರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

11.

ದ್ವವತಿೋಯ ದಜಣ ಸಹನಯಕರು

ರಮೋಶ್ ಆರ್.

22,157.00

12.

ಪ್ರಥಮ ದಜಣ ಸಹನಯಕರು

ರನಘವೋಂದರ ಎಸ್

31,265.00

13.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ಿ

14.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಚಂದರಕಲನ ಎನ್

47,049.00

15.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ರ್ನರನಯರ್ಸನವಮಿ ಆರ್

37,224.00

16.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಶರೋಮತಿ ಪ್ವಿತರ ಕೆ.ಎ.

63,733.00

-

-

(ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ)
4 (B) (XI) : ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ:
ಕರಮ

ಇಲನಖೆಯ ಹೆಸರು

ಲೆಕು ಶೋಷಿಣಕೆ

ಮತು

ಸಂ
2401-00-001-2-01 ಯೋಜನೆೋತರ

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
76.66673

(ವೋತನ್ ಮತುು ಕಛೋರಿ ವಚು)
1

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು
(ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ) ಹುಳಿಮನವು

2401-00-119-5-01 (S-14)
ಇಲನಖನ

ಪ್ರಯೋಗನಲಯಗಳ

212.15823
ಅಭಿವೃದ್ವಿ

ಯೋಜನೆ (ವೋತನ್ + ಸನದ್ವಲನವರು ವಚು)
ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎ. ಆವತಣಕ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ
4 (B) (XII): ಸಹನಯಧನ್ರ್ ಂದ್ವಗೆ ನೆಡಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಹ ಫಲನನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತುು
ಮಂಜ ರನದ ಹರ್
(Annual Plan for 2016-2017)
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Sl.

State Sector Schemes

Total State

No

Allocation
(ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುರ್ೋ ಸಹನಯ ಧನ್ ವಿತರಣೆಯನಗಿರುವುದ್ವಲಿ
Total
Grand Total

4 (B) (XIII): ಇಲನಖೆಯಿಂದ ಅಥ ೋರೆೈಸಷನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥರ್ನ ಪ್ರರ್ನನ್ಗಿ ನಿೋಡಲನದ ಮತುು
ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸೌವಲತುುಗಳನ್ುಾ ಪ್ಡೆಯಲನದ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್್ಗಳ ವಿವರಗಳು
(Particulars

of

recipients

of

concessions,

permits

of

authorizations granted by it)
ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ುಾ ಜಿಲನಿ / ತ್ನಲ ಿಕು ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಣಹಿಸಲನಗುತುರ್.
4 (B) (IV): ಕುಗಿೆಸಲನದ ಎಲೆರ್ನಾನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ, ರ್ ರಕುವಿಕೆ
ಅಥರ್ನ ಮನಹಿತಿ ಇಟುಿಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ.
(Details in respect of the information, available to or held by it,
reduced in an electronic form,)
Information Kiosk ಮ ಲಕ ಮನಹಿತಿಗಳು ಲಭಯವಿರುತುವ.
4 (B) (XV): ಮನಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸನವಣಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವರ್ನಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗರಂಥನಲಯ
ಅಥರ್ನ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುಾ

ಒಳಗೆ ಂಡು, ಸನವಣಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗರ್ನುಗಿ

ತರೆದ್ವದನಿರೆ,
(Particulars of facilities available to citizens for obtaining
information, including the working hours of a library of reading
room ig maintained for public use)
4 (B) (XVI): ಸನವಣಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯು ಹೆಸರು ಪ್ದರ್ನಮ ಮತುು ಇತರೆ ವಿವರಗಳು
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(The names designations and other particulars of the public
Information Officers)
ಶರೋಮತಿ ಕೆ ಎ. ಪ್ವಿತರ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು
(ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷಿ)
ಹುಳಿಮನವು, ಬಂಗಳ ರು -76
ದ ರರ್ನಣಿ- 080, 26582775
4 (B) (XVII): ನಿಗದ್ವ ಪ್ಡಿಸಲನದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು
(Such other information as may be prescribed)
ಯನವುದು ಇಲಿ.
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