ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ

ಭನರತ ಸರ್ನಾರದ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅದಿsನಿಯಮ 2005 ರನ್ವಯ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ 4 (ಬಿ) ಯ ಪ್ರರ್ನರ
ನ್ಮ ನೆಗಳಕ.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ
ಕಛೋರಿ (ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ),
ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋಂದರ, ಹಕಳಿಮನವು,
ಬಂಗಳ ರಕ-76
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ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)
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4 (¿) (I): Duties and responsibilities of Joint Director of Horticulture
(Biotechnology)
 Joint Director of Horticulture (Biotechnology) as the Head of the Biotech
center shall be in overall control of the administration and supervises
the implementation of developmental activities of the state concerned
with Biotechnology, MGNREGA-pertain to Horticulture crops, National
Ayush Mission- under the component Medicinal Plants, organic
farming,

Mushroom,

Bio-fertilizers

and

Bio-control

agents,

Strengthening of Departmental laboratories and biocentres under
RKVY, K & T, RIDF- with respect to strengthening infrastructures of
departmental laboratories.
 Gives necessary directions and instructions from time to time to the
District Officer for the effective implementation of schemes.
 Deals with all the establishment matters of the Biotechnology center
and such matters delegated to the subordinate officers by specific
orders.
 He will be an advisor to the Department on matters of Biotechnology,
MGNREGA-Horticulture plants, National Ayush Mission- medicinal
plants, RKVY- Strengthening of departmental laboratories, RIDF, K & T
and Production of Bio-fertilizers & Bio-control agents.
 He will be assisting the Department in the formulation of polices
designed to give maximum benefit to the farming community.
 He shall super vise the over all development of Biotechnology centre,
Hulimavu Horticulture Farm.
 He shall supervise the overall functioning of Soil and Leaf analysis lab
at Shimoga, Soil testing lab at Vijayapur and Mushroom developmental
labs at Mysore and Integrated Biocentres at Shimoga, Belagavi,
Mysuru, Davangere, Bidar along with Biotechnology Centre Hulimavu.
 He will be looking after overall management of farms and nurseries
coming under Biotechnology center, Hulimavu, Shimoga, Mysuru and
Belagavi.
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 He shall inspect various activities of the center and guide technically
administratively and financially.
 He shall make the changes in the duties and functions of the officers at
various levels at Biotechnology center 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 co-ordinating in implementing state sector,
central sector and centrally sponsored schemes at Biotechnology
centre, concerned with organic farming Biotechnology, Medicinal
plants, MGNREGA, K & T and Mushroom Development.
 He shall recommend to the Director of Horticulture for issual of
Phytosanitary Certificate for export of the Organic products, Medicinal
plants and Biotechnological products.
 He shall be responsible for co-ordinating the implementation of
schemes concerned with Biotechnology, Medicinal plants, Organic
farming, MGNREGA, RKVY, RIDF, K & T and Mushroom development.
 Discharging duties as per the Departmental delegation of powers and
common financial powers enacted from time to time by the government.
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4 (ಬಿ) (II): ಅಧರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರಕಗಳ ಅಧರ್ನರ ಮತಕು ಕತಾವಯಗಳಕ
(Powers and duties of officers and employees)
ಶೋಘ್ರಲ್ಲಪಿಗನರರಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ರವರಕ ನಿೋಡಕವ ಉಕುಲೋಖನ್ಗಳನ್ಕಾ ಪ್ಡೆದಕ
ಬರಳಚ್ಕು ರ್ನಯಾವನ್ಕಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ, ಕಡತಗಳ
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಕುವುದಕ.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಜಂಟಿ

ನಿವಾಹಣೆಯನ್ಕಾ

ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ

ಆರ್ೋಶದಂತ

ಕೆಲಸಗಳನ್ಕಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
ಅಧೋಕ್ಷಕರಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. ಕಡತಗಳನ್ಕಾ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ ಎಲನಿ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೋನ್ದಿಂದ
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ
ಹನಗಕ

ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕಾ

ಮೋಲಕ

ಸಹಿಗನಗಿ

ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರಿಗೆ

ರವರಿಗೆ

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಪ್ರಮಕಖ ವಿಷಯಗಳನ್ಕಾ ಅ ಧರ್ನರಿಗಳ ಡನೆ ಚ್ರ್ಚಾಸಿ ಆರ್ೋಶ
ಪ್ಡೆಯಕವುದಕ ಮತಕು ಇತರೆ ಸಮನ್ವಯ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರ ಕಛೋರಿಯ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. ಅಧೋಕ್ಷಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತಗಳನ್ಕಾ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ
ಎಲನಿ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೋನ್ದಿಂದ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಜಂಟಿ
ನಿರ್ೋಾಶಕರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ರವರ
ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲಸವನ್ಕಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

1.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಜಂಟಿ

ಅಧರ್ನರಿ -1

ಮೋಲಕಸಕುವನರಿಯ ಕೆೋಂದರ / ರನಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳನದ ನ್ರೆೋಗನ ಮತಕು

(ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ)

KSHDA ಮತಕು ಇಲನಖನ ಪ್ರಯೋಗಶನಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಕಡತಗಳ

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)

ರವರ

ನಿವಾಹಣೆ [ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಿಷುರಣೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ತಯನರಿಸಕವುದಕ, ಯೋಜನೆಗಳ ಮನಗಾಸ ರ್ಚ ತಯನರಿಸಕವಿಕೆ ಹನಗಕ ಇತರೆ]
2. ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋಂದರದ ಹನಗಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ
(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ) ರವರ

ಮೋಲಕಸಕುವನರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ

ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕಾ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರ
ಆರ್ೋಶಸಕವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ.
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ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಜಂಟಿ

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)

ರವರ

ಅಧರ್ನರಿ -2

ಮೋಲಕಸಕುವನರಿಯ ಆಯಕಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, RKVY, PKVY

(ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ)

ಮತಕು RIDF ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಕಡತಗಳ

ನಿವಾಹಣೆ [ಎಂಪಿಕ್

ಪ್ರಿಷುರಣೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ, ಯೋಜನೆಗಳ ಮನಗಾಸ ರ್ಚ
ತಯನರಿಸಕವಿಕೆ ಹನಗಕ ಇತರೆ]
2. ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋಂದರದ ಹನಗಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ
(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)

ರವರ

ಮೋಲಕಸಕುವನರಿಯ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಸಿದ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕಾ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಆರ್ೋಶಸಕವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವಾಹಣೆ.

4 (B) (III): ನಿರ್ಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ನುವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪನಲ್ಲಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ
ಚನನ್ಲ್ ಗಳಕ ಮತಕು ಅರ್ೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದಂತ
(The procedure followed in the decision making process including
channels of supervision and accountability.)
ಶೋಘ್ರಲ್ಲಪಿಗನರರಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ರವರ
ನಿೋಡಕವ

ಕಡತವನ್ಕಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಉತುಲೋಖನ್ಗಳನ್ಕಾ ಪ್ಡೆದಕ ಬರಳಚ್ಕುಮನಡಿ

ಕರಡಕ ಅನ್ಕಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ.
ಅ ಧೋಕ್ಷಕರಕ

ಕಛೋರಿಯ ಕಡತಗಳಕ ಹನಗ
ಕಡತಗಳಕ

ಮತಕು

ಅ ಧೋನ್ ಕಛೋರಿಗಳಿಂದ ಬರಕವ ಎಲನಿ

ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕಾ

ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರಿಗೆ

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.
ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರಕ

ಕಛೋರಿಯ ಕಡತಗಳಕ ಹನಗ

ಅ ಧೋನ್ ಕಛೋರಿಗಳಿಂದ ಬರಕವ ಎಲನಿ

ಕಡತಗಳಕ ಮತಕು ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲನದಿsರ್ನರಿಗಳಿಂದ
ಸಹಿ ಪ್ಡೆದಕ ವಿಲೋವನರಿ ಮನಡಲಕ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುವುದಕ.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಪ್ರಸ್ನುವನೆ ಮೋಲ ತಗೆದಕಕೆ ಳುಬೋರ್ನದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮನಾನಿಸಿ
(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)

ತಮಮ

ಹಕರ್ೆಗೆ

ನಿೋಡಿರಕವ

ಅನ್ಕಮೋದಿಸಿ/ಮಂಜ ರನತಿ

ಅ ಧರ್ನರಕೆು

ನಿೋಡಕವುದಕ.

ಒಳಪ್ಟಕು
ಅಗತಯವನದಲ್ಲಿ

ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯಕೆು ಶಫನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ..
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4 (B) IV : ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕಾ ನಿವಾಹಿಸಲಕ ನಿಗಧ ಪ್ಡಿಸಲನದ ವಿಧನನ್ಗಳಕ ಕಟಕುಪನಡಕಗಳಕ
(Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಅ ಧೋಕ್ಷಕರಕ

ಕಡತಗಳನ್ಕಾ ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ ಎಲನಿ ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೋನ್ದಿಂದ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಪ್ರಮಕಖ
ವಿಷಯಗಳನ್ಕಾ ಅ ಧರ್ನರಿಗಳ ಡನೆ ಚ್ರ್ಚಾಸಿ ಆರ್ೋಶ ಪ್ಡೆಯಕವುದಕ
ಮತಕು ಇತರೆ ಸಮನ್ವಯ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.

ವಯಸ್ನಾಪ್ಕರಕ

ಕಛೋರಿಯ
ಅಧೋಕ್ಷಕರಕ

ಕೆಲಸ

ರ್ನಯಾಗಳ

ಮಂಡಿಸಕವ

ದೃಷ್ಠಿಕೆ ೋನ್ದಿಂದ

ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ

ಕಡತಗಳನ್ಕಾ

ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಮಕಂದಿನ್

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.

ನಿಯಮನನ್ಕಸ್ನರ
ಆರ್ೋಶ

ಎಲನಿ

ಕೆ ೋರಿ

ಜಂಟಿ

ನಿರ್ೋಾಶಕರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ
ರವ ರ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲಸವನ್ಕಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಸಲ್ಲಿಸಲನದ ಕಡತಗಳನ್ಕಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧನಾರ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ,
(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)

ಅಗತಯತಗೆ ಅನ್ಕಸ್ನರವನಗಿ ಸರ್ನಾರಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. ಜರ ರಕ ಮತಕು
ಆದಯತಗೆ ಅನ್ಕಗಕರ್ವನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.

4 (B) (V) :

ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ

ಕತಾವಯಗಳನ್ಕಾ ನಿವಾಹಿಸಲನದ ುಕಪ್ಯೋಗಿಸಕವ

ನಿಯಂತರರ್ದಲ್ಲಿಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ: ಸ ಚ್ನೆಗಳಕ: ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ: ದನಖಲಗಳಕ ಮತಕು
ನಿಬಂಧನೆಗಳಕ
(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 ನಿಯಂತರರ್, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ )
(CCA Rules)
3. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ವೃಂದ ಮತಕು ನೆೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳಕ C&R Rules
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6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನನೆ ಸಂರ್ಚತ (KFC)
8. ಸ್ನದಿಲನವರಕ ವೆಚ್ು ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
9. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
10. ಇಲನಖನ ಮತಕು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವರ್ಸಾ
11. ಸರ್ನಾರದ ಅಧ ಸ ಚ್ನೆಗಳಕ, (ಸಕತ ುೋಲಗಳಕ) ಇತನಯದಿ

4 (B) (VI): ಕಡತ

ಶೋಷ್ಠಾಕೆ

(Statement of the categories of documents that are hold it or under its
control).
ಕರಮ

ಕಡತದಶನಖೆ

ದನಖಲಗಳ ಉಲಿೋಖ

ಸಂಖೆಯ
01

ಆಡಳಿತ

EST

ಸಿಬಬಂದಿ ಮತಕು ಅ ಧರ್ನರಿಗಳ ಶಸಕು
ನ್ಡತ ಮತಕು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಕ.

02

ತನಂತಿರಕ

ತ ೋ.ಜಂ.ನಿ (ಬಟೆ)

ಆಡಳಿತ ಮತಕು ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳಕ

4 (B) (VII) : ಪನಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕಾ ಮನಡಕವನಗ ಅಥವನ ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಕವ
ಏಪನಾಡಕಗಳಕ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಬನಗಿತವ ಮಕಂತನದ 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 un-implementation thereto)
ಅವಶಯಕತಗೆ ಅನ್ಕಗಕರ್ವನಗಿ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿಪನರಯಗಳನ್ಕಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗತಯ
ನಿಧನಾರ ತಗೆದಕಕೆ ಳುಲನಗಕವುದಕ.
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4 (B) (VIII): ಈ ಇಲನಖೆಯಂದ ರರ್ಚಸಲಪಡಕವ ಅಥವನ ಸಲಹಗಳನ್ಕಾ ಪ್ಡೆಯಕವ ಸಲಕವನಗಿ ಎರಡಕ
ಅಥವನ ಅದಕ್ುಂತ ಹಚನುಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿಂದ ರರ್ಚಸಲಪಡಕವ ನಿಗಮನ ರ್ೌನಿುಲ್ು ಬ ೋಡರು ಸಮಿತಿ
ಅಥವನ ಇತರೆ ಬನಡಿಗಳ ಪ್ಟಿು

ಹನಗ

ಇಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮತಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ ನೆಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮತಕು

ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕಾ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಕ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹಕರ್ೋ ಅಥವನ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕಾ 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) : ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ) ರವರ

ಅ ಧೋನ್ದಲ್ಲಿ

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅ ಧರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿು
ಕರಮ

ಹಕರ್ೆ

ಹಸರಕ

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖೆಯ

ಸಂ
1.

ವನಹನ್ ಚನಲಕರಕ

ಕೃಷಣಕಕಮನರ್

26582784

2.

ಶೋಘ್ರಲ್ಲಪಿಗನರರಕ

ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

-

3.

ಅ ಧೋಕ್ಷಕರಕ

ಎರ್ಸ.ವಿ.ಬಶೆಟಿು

26582784

4.

ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರಕ

ಶರೋನಿವನರ್ಸ.ಕೆ.ಎಂ

26582784

5.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅ ಧರ್ನರಿ

ನ್ವಿೋನ್ ಕಕಮನರ್.ಕೆ.ಟಿ

26582784

6.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅ ಧರ್ನರಿ

ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

-

7.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

ಶರೋಮತಿ.ಎರ್ಸ.ಎನ್.ರಕಕ್ಮಣಿ

26582784

8.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

ಶರೋ.ಹಚ್.ಎಂ.ಕೃಷಣಮ ತಿಾ 26582784

(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)

9448999205
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4 (B) (X) : ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ) ರವರ

ಅ ಧೋನ್ದಲ್ಲಿ

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಡಿಸಂಬರ್-2017 ವೆೋತನ್ದ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿು
ಕರಮ

ಹಕರ್ೆ

ಹಸರಕ

ವೆೋತನ್

ಸಂ
1.

ವನಹನ್ ಚನಲಕರಕ

ಕೃಷಣಕಕಮನರ್

35935

2.

ಶೋಘ್ರಲ್ಲಪಿಗನರರಕ

ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

3.

ಅಧೋಕ್ಷಕರಕ

ಎರ್ಸ.ವಿ.ಬಶೆಟಿು

47317

4.

ವಯವಸ್ನಾಪ್ಕರಕ

ಶರೋನಿವನರ್ಸ.ಕೆ.ಎಂ

52424

5.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧರ್ನರಿ

ನ್ವಿೋನ್ ಕಕಮನರ್.ಕೆ.ಟಿ

39306

6.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧರ್ನರಿ

ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ

7.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

ಶರೋಮತಿ.ಎರ್ಸ.ಎನ್.ರಕಕ್ಮಣಿ

62439

8.

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)

ಶರೋ.ಹಚ್.ಎಂ.ಕೃಷಣಮ ತಿಾ

94772

-

-

4 (B) (XI) : ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ
ಕರಮ

ಇಲನಖೆಯ ಹಸರಕ

ಲಕು ಶೋಷ್ಠಾಕೆ

ಮತು

ಸಂ

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ

1. ಇಲನಖನ ಪ್ರಯೋಗಶನಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ:

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

600.00

2401-00-119-5-01

(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)

2. ಇಲನಖನ

ಹಕಳಿಮನವು,

ಪ್ರಯೋಗಶನಲಗಳ

ಬಲವಧಾನೆ-RKVY

158.00

ಯೋಜನೆ: 2401-00-800-1-57

ಬಂಗಳ ರಕ

3. ರನಷ್ಠರೋಯ ುನಯಕಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ-ಔಷಧೋಯ

84.572

ಬಳಗಳ ಘ್ಟ ಕ 2401-00-119-4-12
ಆಯವಯಯ ನಿವಾಹಣೆಯನ್ಕಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ) ಅ ಧೋನ್
ಅ ಧರ್ನರಿಗಳನದ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಅಂಗನಂಶ ಕೃಷ್ಠ), ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

(ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಂಶ),

(ಸಮನ್ವಯನದಿsರ್ನರಿ)

ಹನಗ

ಹಿರಿಯ

ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ಹಕಳಿಮನವು ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಕ್ಷೋತರ) ರವರಕ ನಿವಾಹಿಸಕತನುರೆ.
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4 (B) (XII): ಸಹನಯಧನ್ರ್ ಂದಿಗೆ ನೆಡಸಕವ ಯೋಜನೆಗಳಕ ಅಂತಹ ಫಲನನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತಕು
ಮಂಜ ರನದ ಹರ್
(Annual Plan for 2016-2017)
Sl.

State Sector Shemes

Total State

No

Allocation
ಯನವುದಕ ಇರಕವುದಿಲಿ

1

Total
Grand Total

4 (B) (XIII): ಇಲನಖೆಯಂದ ಅಥ ೋರೆೈಸಷನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪ್ರವನನ್ಗಿ ನಿೋಡಲನದ ಮತಕು
ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ೌಲತಕುಗಳನ್ಕಾ ಪ್ಡೆಯಲನದ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಸುಗಳ

ವಿವರಗಳಕ

(Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted
by it)
ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ಕಾ ಜಿಲನಿ / ತನಲ ಿಕಕ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಲನಗಕತುರ್.

4 (B) (IV): ಕಕಗಿೆಸಲನದ ಎಲರ್ನರನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಕವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ, ರ್ ರಕಕವಿಕೆ
ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟಕುಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ.
(Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in
an eletronic form,)
Information Kiosk ಮ ಲಕ ಮನಹಿತಿಯನ್ಕಾ ಪ್ಡೆಯಕವ ಸ್ೌಲಭಯವಿರ್.
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4 (B) (XV): ಮನಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರಕವ ಅವರ್ನಶಗಳ ವಿವರಗಳಕ ಗರಂಥನಲಯ
ಅಥವನ ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ಕಾ ಒಳಗೆ ಂಡಕ, ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರೆದಿದನೆರೆ,
(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information,
including the working hours of a library of reading room if maintained for
public use)

ಗರಂಥನಲಯ

ಹನಗ

ಓದಕವ

ಕೆ ಠಡಿಯನ್ಕಾ

ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ

ಕೆೋಂದರ

ಹ ಂದಿರಕತುರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನ್ಪ್ತಿರಕೆ, ನಿಯತರ್ನಲ್ಲಕೆಗಳಕ, ಮನಸಿಕ ಪ್ತಿರಕೆಗಳಕ ಹನಗ
ಇಲನಖೆಯ ಚ್ಟಕವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ಕಾ ಇಲನಖೆ ಅಧರ್ನರಿಗಳ
ಉಪ್ಯೋಗರ್ನುಗಿ ಲಭಯವಿದಕೆ

ಗರಂಥನಲಯವು ಬಳಿಗೆೆ 10

ಗಂಟೆಯಂದ ಸಂಜೆ 5.30

ರರವರೆಗೆ ತರೆದಿರಕತುರ್.
4 (B) (XVI): ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅದಿsರ್ನರಿಯಕ ಹಸರಕ ಪ್ದರ್ನಮ ಮತಕು ಇತರೆ ವಿವರಗಳಕ
(The names designations and other particulars of the public
Information Officers)
ಶರೋ.ಹಚ್.ಎಂ.ಕೃಷಣಮ ತಿಾ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ
(ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ)
ಹಕಳಿಮನವು, ಬಂಗಳ ರಕ -76
ದ ರವನಣಿ- 080, 26584784

4 (B) (XVII): ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಲನದ ಇತರವಿಷಯಗಳಕ
(Such other information as may be prescribed)

ಯನವುದಕ ಇಲಿ.
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