ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರ ಯೋಗಶಾಲೆ) ಲಾಲ್ ಬಾಗ್,
ಬೆಂಗಳ ರು-04 ಕಛೋರಿಯ ಆಗೇನೈಸೋಷನ್ ಚಾರ್ಟೇ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು - 1 ಹುರ್ೆ

ತಾೆಂತ್ರರಕ ವಿಭಾಗ

ತಾೆಂಸ-1

ತಾೆಂಸ-2

ಲಾಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್ -9 ಹುರ್ೆ

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ

ತಾೆಂಸ-3

ತ ೋಟಗಾರ -5 ಹುರ್ೆ

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ ÌÐÔ·Ùì- 2

ಸೋವಕ -2 ಹುರ್ೆ

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕತೇವಾ ಮತುು ಜವಾಬಾೆರಿಗಳು
1) ಅತ್ರವೃಷ್ಟಿ/ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯೆಂದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಎಲಾಾ ಜಿಲೆಾಗಳಿೆಂದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುು ಪಡೆದು
ಸರ್ಾೇರಕೆೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.
2) ಅತ್ರವೃಷ್ಟಿ/ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯೆಂದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಹಾನಿಯ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಾಗಳಿೆಂದ ಮಾನ್ಾ ಮುಖ್ಾಮೆಂತ್ರರಗಳು /
ಮಾನ್ಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಬರುವ ಅಜಿೇ/ಮನ್ವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವುದು.
3) ಭರವಸ ಸಮಿತ್ರಗ್ಗ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.
4)

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

5) ಬರ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯ ಸಚಿವ ಸೆಂಪುಟದ ಉಪ ಸಮಿತ್ರಗ್ಗ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.
6)

ದೃಢೋಕೃತ ಆಲ ಗಡೆೆ ಬತುನ ಬೋಜ ಯೋಜನ/ಆಲ ಗಡೆೆ ವಿಶೋಷ ಪ್ಾಾಕೆೋಜ್ ರ್ಾಯೇಕರಮಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ಕೆೆ
ಕರಮಗಳನ್ುು ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವುದು ಮತುು ಪರಗತ್ರ ವರದಿ ಕ ರಢೋಕರಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.

7) ಹ ರ ರ್ೋಶದಿೆಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ಬೋಜ ಬಳೆಗಾರರನ್ುು ನ ೆಂದಾಯಸಿಕೆ ಳುುವ ಕಡತ ನಿವೇಹಣೆ.
8)

ರ್ೈನ್ೆಂದಿನ್ ಹವಾಮಾನ್ ವರದಿಯನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗು ಹೆಂಗಾಮುವಾರು ಪರತಾೋಕವಾಗಿ ವಾರದ ಬಳೆ
ಪರಿಸಿಿತ್ರಯ ಹಾಗ ಹವಾಮಾನ್ ವರದಿಯನ್ುು ಎಲಾಾ ಜಿಲೆಾಗಳಿೆಂದ ಸೆಂಗರಹಿಸಿ ಕ ರಢೋಕರಿಸಿ ಕೆೋೆಂದರ ಹಾಗ
ರಾಜಾ ಸರ್ಾೇರಗಳಿಗ್ಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.

9)

ವಿಧಾನ್ಸಭೆ/ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ರುನ್/ಲೆ ೋಕಸಭೆ ಮತುು ರಾಜಾ ಸಭೆ ಪರಶುಗಳಿಗ್ಗ ಹಾಗ

ಭರವಸಗಳಿಗ್ಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ

ಉತುರಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಾೇರಕೆೆ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.
10) ತರರ್ಾರಿ ಬೋಜಗಳ ಬೋರ್ಜ ೋತಾಾದನಯ ಅಭಿವೃದಿೆಗ್ಗ ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ ರೈತರು, ಸಾವೇಜನಿಕ, ಸೆಂಘ ಸೆಂಸಿಗಳು
ಕೆ ೋರುವ ಮಾಹಿತ್ರ ಹಾಗ
11) ಜಿಲಾಾ ಹಾಗ

ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ನಿೋಡುವಿಕೆ.

ತಾಲ ಾಕ ವಾರು ಬೋಜಮಾದರಿಗಳನ್ುು ಬೋಜ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಸೆಂಗರಹಿಸಿ ಬೋಜಪರಿೋಕ್ಷ

ಪರಯೋಗಾಶಾಲೆಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಲು ವಾಷ್ಟೇಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗ ಮಾಹವಾರು ಪರಗತ್ರ ಪರಿಶೋಲನ.
12) ರಾಜಾದ ಬೋಜ ಉಪ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಗಳನ್ುು ಏಪೇಡಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ತಗ್ಗದುಕೆ ೆಂಡ ನಿರ್ೇಯಗಳನ್ುು

(ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಹ ಸತಳಿಗಳನ್ುು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು) ಕೆೋೆಂದರ ಬೋಜ ಸಮಿತ್ರಗ್ಗ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.
13) ಬೋಜ ರ್ಾಯೆನಿಯಮದ ಅಡಿ ಬೋಜಗಳನ್ುು ರಾಜ್ಾಾದಾೆಂತ ಇಲಾಖಾ ಬೋಜ ಪರಿೋವಿಕ್ಷಕರ ಮುಖೆೋನಾ ಬೋಜ
ಸೆಂಗರಹಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗ

ಪರಿೋಕ್ಷಾಥೇ

ಬೋಜಗಳ ಶುದೆತ, ತೋವಾೆಂಶ,ಹಾಗ

ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಪರಿೋಕ್ಷೆ

ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವುದು
14) ಬಳೆ ವಿಮೆಗ್ಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ಹಾಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸಭೆಗಳಿಗ್ಗ ಹಾಜರಾಗುವುದು.
15) ಆಯುಕುರು ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜೆಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತರರ್ಾರಿ)ರವರು ರ್ಾಲರ್ಾಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗ

ನಿರ್ೋೇಶನ್ಗಳೆಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

4(B) (II) ಅಧಿರ್ಾರಿ / ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿರ್ಾರ ಮತುು ಕತೇವಾಗಳು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ದೃಢೋಕೃತ ಆಲ ಗಡೆೆ ಬತುನ ಬೋಜ ಯೋಜನ/ಆಲ ಗಡೆೆ ವಿಶೋಷ ಪ್ಾಾಕೆೋಜ್
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ರ್ಾಯೇಕರಮಗಳ ಅನ್ುಷ್ಾಿನ್ಕೆೆ

ಕರಮಗಳನ್ುು ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವುದು ಮತುು ಪರಗತ್ರ

ವರದಿ ಕ ರಢೋಕರಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು. ರಾಜಾದ ಬೋಜ ಉಪ ಸಮಿತ್ರ
ಸಭೆಗಳನ್ುು ಏಪೇಡಿಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ್ಗ ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ ಹ ರ
ರ್ೋಶದಿೆಂದ

ಅಮುದು

ಮಾಡಿ

ನ ೋೆಂದಾಯಸಿಕೆ ಳುುವುದು.

ಕೆ ಳುುವ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಬೋಜ

ಹಾಗ

ಬಳೆಗಾರರನ್ುು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಜೆಂಟಿ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತರರ್ಾರಿ)ರವರು ತ್ರಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ಮಾಡುವ ಹ ಣೆಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಿರ್ಾರಿ-1

ಹೆಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಕಡತವನ್ುು

ರಚಿಸಿ

ಅನ್ುಮೊೋದನ

ಕಛೋರಿ

ನಿೋಡುವುದು,

ಕೆೈಪಿಡಿಗಳನ್ವಯ
ಜಿಲಾಾವಾರು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು,
ಮಾಹಿತ್ರಗಳನ್ುು

ತಾೆಂತ್ರರಕ
ಸೆಂಗರಹಿಸಿ

ಕ ರಡಿಕರಿಸುವುದು.ಎೆಂ.ಎೆಂ.ಅರ್ ಕಡತಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಿರ್ಾರಿ-2

ತರರ್ಾರಿ ಬೋಜಗಳ ಬೋರ್ಜ ೋತಾಾದನಯ ಅಭಿವೃದಿೆಗ್ಗ ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ ರೈತರು,
ಸಾವೇಜನಿಕ, ಸೆಂಘ ಸೆಂಸಿಗಳು ಕೆ ೋರುವ ಮಾಹಿತ್ರ ಹಾಗ

ತೆಂತರಜ್ಞಾನ್ ನಿೋಡುವಿಕೆ.

ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಉಸುುವರಿಕೆ. ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಜೆಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತರರ್ಾರಿ)ರವರು ರ್ಾಲರ್ಾಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗ
ನಿರ್ೋೇಶನ್ಗಳೆಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ನ್ಗದು ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ನ್ಗದು (ಹರ್ರ್ಾಸಿನ್) ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ

ಪತರವಾವಹಾರ. ವೋತನ್ ಬಲುಾ ಪರವಾಸಭತಾಯ ಬಲುಾ ಡಿ.ಸಿ.ಬಲುಾ, ಗಾರೆಂರ್ಟ
ಇನ್ ಐಡ್ ಬಲುಾ, ಇನಿುತರ ಬಲುಾಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗ
ಪುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ನಿವೇಹಣೆ. ಸೋವಾ

ಇದಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದ ಪತರ ವಾವಹಾರ. ಅದಾಯ ಮತುು

ಖ್ಚಿೇನ್ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ. ರ್ಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದಿ ಮತುು ಆಸಿು
ಮತುು ಋರ್ ಪಟಿಿ ನಿವೇಹಣೆ. ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಮೆಂಜ ರಾತ್ರಗಳು ಕಛೋರಿ
ಅಧೋಶವನ್ುು

ಹ ರಡಿಸುವಿಕೆ

ತರೈಮಾಸಿಕ

ವರದಿಗಳು,

ಅಪೆಡೆನ್್

`ಬ`

ತಯಾರಿಕೆ.ಹ ರಗಡೆಯೆಂದ ಬರುವ ಮೆಂಜ ರಾತ್ರ ಗಾರೆಂರ್ಟ ಇನ್ ಐಡ್ ಬಲುಾಗಳಿಗ್ಗ
ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ ಪತರ ವಾವಹಾರ. ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಬರುವ ಅಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಾ ಪತರ
ವಾವಹಾರಗಳು. ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಶುಲೆವನ್ುು ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಜಿ.ಅರ್ ರಸಿೋದಿ
ಹಾಕುವುದು, ಜಿ.ಅರ್ ಪುಸುಕ ಹಾಗು ರ್ಾಾಷ್ ಮೆಮೊೋ ಪುಸುಕಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ಕಛೋರಿ
ಫನಿೇಚರ್ ಹಾಗ
ಸಾಿಾೆಂಪ್

ಪುಸುಕದ

ದಾಸುನ್ು ನಿವೇಹಣೆ. ಸಾೆಂದಭಿೇಕ ರರ್ಜ ಲೆಕೆ ನಿವೇಹಣೆ.
ಲೆಕೆ

ನಿವೇಹಣೆ.

ಹಿರಿಯ

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷ ಪರಯೋಗಶಾಲೆ) ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೆಂಗಳ ರು-04. ರವರು
ರ್ಾಲರ್ಾಲಕೆೆ ನಿೋಡುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ
ಕಛೋರಿಯನ್ುು ಸವಚಚಗ್ಗ ಳಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಅವರರ್ವನ್ುು ಸವಚಚಗ್ಗ ಳಿಸುವುದು.ಟಪ್ಾಲು
ಮತುು ಫ್ಯಾಲುಗಳನ್ುು ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಾರುವ ಎಲಾ ಕಛೋರಿಗಳಿಗ್ಗ ಹಾಗ
ಸರ್ಾೇರದ ಸಕೆರಟರಿ ಇವರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗ್ಗ ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗು ರ್ಜರಾಕ್ಸ್, ಬರಳಚುಚ
ಪರತ್ರಗಳನ್ುು ಹಾಗ

ರ್ಾಫಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಾ ಪರತ್ರಗಳನ್ುು ತಗ್ಗಸುವುದು.ಟರಜರಿ ಕೆಲಸ
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ಮಾಡುವುದು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಾಗ
ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ತ್ರಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ಮಾಡುವುದು
ಸೋವಕರು

ಪರಥಮ

ಕಛೋರಿಯನ್ುು ಸವಚಚಗ್ಗ ಳಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಅವರರ್ವನ್ುು ಸವಚಚಗ್ಗ ಳಿಸುವುದು,ಕಛೋರಿ
ಪೆ ೋನ್ನ್ುು

ನ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು,ಕವರ್

ಮಾಡುವುದು,ಪತರಗಳ

ರವಾನಗ್ಗ

ಸಹಕರಿಸುವುದು. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಹಾಗ

ಪರಥಮ

ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ತ್ರಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ುುಮಾಡುವುದು
ಲಾಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್

ಬೋಜ

ಮಾದರಿಗಳನ್ುು

ನ್ಮ ದಿಸುವುದು.ಬೋಜ

ಮಾದರಿಗಳ

ರ್ಾಡೇ

ಬರಯುವುದು.ಬೋಜ ಮಾದರಿಗಳ ರಿಪೆ ೋಟೇ ಬರಯುವುದು.ತೋವಾೆಂಶ

ಪರಿೋಕ್ಷೆ

ಮಾಡುವುದು.ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೋಜಗಳನ್ುು ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ ಬೆಂದ ನ್ೆಂತರ
ಅದನ್ುು ಲೆಕೆ ಮಾಡಿ ತಗ್ಗದು ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ ನಿೋಡುವುದು
ತ ೋಟಗಾರ

ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗ್ಗ ಬೋಜ ಹಾಕುವುದು,ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ ಬೆಂದ ನ್ೆಂತರ ಅದನ್ುು
ಲೆಕೆ ಮಾಡಿ ತಗ್ಗದು ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವನ್ುು ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಿರ್ಾರಿರವರ
ಗಮನ್ಕೆೆ ತೆಂದು ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ ತ್ರಳಿಸುವುದು.ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ ಕೆ ಠಡಿ ಮತುು ಶೋತಲ
ಗೃಹ ಕೆ ಠಡಿ ಸವಚಚ ಮಾಡುವುದು,ಪರಯೋಗಶಾಲೆ ಪರಿಚಾರಕರ ೆಂದಿಗ್ಗ ಈ
ಮೆೋಲ್ಲನ್ ಎಲಾಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಿರ್ಾರಿ ಹಾಗ

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ

ಸಹಾಯಕರು ತ್ರಳಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ಮಾಡುವುದು

4(B) (III) :- ನಿರ್ೇಯ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುುವೆಂತಹ ಪರಸಾುವನಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೋರ್ಾದ ಕರಮ ಮೆೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ
ಚಾನ್ಲ್ಗಳು ಮತುು ಅರ್ೌೆಂಟಬಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದೆಂತ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪರಸಾುವನ ಹಾಗ

ಕಡತಗಳ ಮೆೋಲೆ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುಬೋರ್ಾದ ಕರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರೋಮಾೇನಿಸಿ

ತಮಮ ಹುರ್ೆಗ್ಗ ನಿೋಡಿರುವ ಆಡಳಿತ/ ಆರ್ಥೇಕ ಅಧಿರ್ಾರಕೆೆ ಒಳಪಟುಿ ಅನ್ುಮೊೋದಿಸಿ
/ಮೆಂಜ ರಾತ್ರ ನಿೋಡುವುದು . ತಮಮ ಅಧಿರ್ಾರ ವಾಾಪಿು ಮಿೋರಿದೆನ್ುು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಜೆಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತರರ್ಾರಿ) ರವರ ಮುಖೆೋನಾ ಆಯುರ್ಾುಲಯಕೆೆ ಶಫಾರಸು್
ಮಾಡುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಿರ್ಾರಿಗಳು

ತಾೆಂತ್ರರಕ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಬರುವ ಪತರಗಳನ್ುು ವಿಭಜಿಸಿ ಪತರಗಳಿಗ್ಗ
ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಕಡತದ ಪರಸಾುವನಯ ಮೆೋಲೆ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುಬಹುದಾದ ನಿರ್ೇಯದ
ಬಗ್ಗೆ ತಮಮ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನ್ುು ಕಡತದಲ್ಲಾ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ುು ವಿಲೆೋ ಮಾಡಲು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರಯೋಗಾಲಯ )
ರವರಿಗ್ಗ ಮೆಂಡಿಸುವುದು.

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಬರುವ ಪತರದ ಸೆಂಬೆಂಧ ಸರ್ಾೇರದ ನಿಯಮಗಳು
ಹಾಗ ಸುತ ುೋಲೆ/ಅಧಿಸ ಚನಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಿ ಮುೆಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶರ್ಾೆಗಿ ಕಡತವನ್ುು
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ವಿಳೆಂಬವಿಲಾರ್ ತವರಿತವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಬೋಜ
ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರಯೋಗಾಲಯ ) ರವರಿಗ್ಗ ಮೆಂಡಿಸುವುದು.
ಮುೆಂದುವರದು ಕಛೋರಿಯ ಎಲಾಾ ಆದಾಯ ವಚಚ
ಗಳ , ಕಡಿತಗಳ, ಪ್ಾವತ್ರಯ ಹಾಗ

ಖ್ಜ್ಾನಯೆಂದ ಹರ್ ಸಳೆಯುವ ಪ ರ್ೇ

ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು ರ್ಜ ೋಪ್ಾನ್ವಾಗಿ ರ್ಾಯೆಡುವುದು.

4(B) (IV) ಕೆಲಸ ರ್ಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳು, ಕಟುಿ ಪ್ಾಡುಗಳು.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪರಸಾುವನ ಹಾಗ

ಕಡತಗಳ ಮೆೋಲೆ ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುಬೋರ್ಾದ ಕರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರೋಮಾೇನಿಸಿ

ತಮಮ ಹುರ್ೆಗ್ಗ ನಿೋಡಿರುವ ಆಡಳಿತ/ ಆರ್ಥೇಕ ಅಧಿರ್ಾರಕೆೆ ಒಳಪಟುಿ ಅನ್ುಮೊೋದಿಸಿ
/ಮೆಂಜ ರಾತ್ರ ನಿೋಡುವುದು . ತಮಮ ಅಧಿರ್ಾರ ವಾಾಪಿು ಮಿೋರಿದೆನ್ುು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಜೆಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತರರ್ಾರಿ) ರವರ ಮುಖೆೋನಾ ಆಯುರ್ಾುಲಯಕೆೆ ಶಫಾರಸು್
ಮಾಡುವುದು.

4(B) (IV) ಕೆಲಸ ರ್ಾಯೇಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳು, ಕಟುಿಪ್ಾಡುಗಳು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಕಛೋರಿಗ್ಗ ಬರುವ ಪತರಗಳನ್ುು /ಕಡತಗಳನ್ುು ಸೆಂಬೆಂಧಿತರಿಗ್ಗ ಗುರುತ್ರಸಿ ಅವರು
ಪತರಗಳ ಮೆೋಲೆ

ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುುವ ನಿರ್ೇಯಗಳಿಗ್ಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ುು

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುವುದು. ತಮಮ ಹೆಂತದಲ್ಲಾ ವಿಲೆೋ ಮಾಡುವ
ಕಡತಗಳನ್ುು ವಿಲೆೋ ಮಾಡಿ ತಮಮ ಅಧಿರ್ಾರ ವಾಾಪಿು ಮಿೋರಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ಗ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ುು ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಜೆಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ತರರ್ಾರಿಗಳು) ರವರ
ಮುಖೆೋನ್ ಆಯುರ್ಾುಲಯಕೆೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಧಿರ್ಾರಿ

ತಮಮ ಶಾಖೆಗ್ಗ ಬೆಂದ ಪತರಗಳನ್ುು ವಗಿೋೇಕರಿಸಿ ವಿಷಯ ಸವರ ಪಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ
ಕಡತಗಳನ್ುು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರವರ ಮುೆಂದಿನ್
ಕರಮರ್ಾೆಗಿ ಮೆಂಡಿಸುವುದು.

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಅಡಳಿತ/ಆರ್ಥೇಕ/ ಲೆಕೆ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಬರುವ ಪತರಗಳನ್ುು ವಗಿೋೇಕರಿಸಿ
ತಗ್ಗದುಕೆ ಳುಬೋರ್ಾದ ಕರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಮ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನ್ುು ಮೆಂಡಿಸಿ ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರವರ ಮುೆಂದಿನ್ ಕರಮರ್ಾೆಗಿ ಮೆಂಡಿಸುವುದು.

ಲಾಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್

ಬೋಜ

ಪರಿೋಕ್ಷಾ

ಪರಯೋಗಾಲಯಕೆೆ

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ

ವಹಿಸಲಾದ

ಎಲಾಾ

ರ್ಾಯೇಗಳನ್ುು ಆ ದಿನ್ವೋ ಮಾಡುವುದು.
ಸೋವಕರು

ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಎಲಾಾ ರ್ಾಯೇಗಳನ್ುು ಆ ದಿನ್ವೋ ಮಾಡುವುದು.
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ತ ೋಟಗಾರರು

ಮೆೋಲಾಧಿರ್ಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಎಲಾಾ ರ್ಾಯೇಗಳನ್ುು ಆ ದಿನ್ವೋ ಮಾಡುವುದು.

4B (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತೇವಾಗಳನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ / ನಿಯೆಂತರರ್ದಲ್ಲಾಟುಿಕೆ ೆಂಡಿರುವ
ನಿಯಮಗಳು / ಸ ಚನಗಳು / ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು / ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಮತುು ನಿಬೆಂಧನಗಳು:1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರರ್, ನಿಯೆಂ, ನಿಯೆಂತರರ್, ಮೆೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA Rules)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸೆಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ
5. ವೃೆಂದ ಮತುು ನೋಮರ್ಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು (C & R Rules)
6. ಆಯವಾಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜ್ಾನ ಸೆಂಹಿತ (KTC)
8. ಸಾದಿಲಾವರು ವಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS Conduct Rules)
10. ಇಲಾಖೆ ಮತುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗ್ಗೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸೇ
11.
ಸರ್ಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳು, ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ ುೋಲೆಗಳು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಕರಮಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿ

12. ಸಿೋಡ್ ಆಕ್ಸಿ 1966.

4B (VI) ಕಡತದ ಶೋಷ್ಟೇಕೆ ((Statement of the categories of documents that are hold it
or under its control)
ಕರಮ

ಕಡತದ ಶಾಖೆ

1

ತಾೆಂತ್ರರಕ ಶಾಖೆ

ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಉಲೆಾೋಖ್
ತ ೋಇ/ಹಿಸತ ೋನಿ/ ಬೋಪಪರ/ಸತ ೋಅ-1/
2017-18

2

ತಾೆಂತ್ರರಕ ಶಾಖೆ

ತ ೋಇ/ಹಿಸತ ೋನಿ/ ಬೋಪಪರ/ಸತ ೋಅ-2/
2017-18

3

ಸಿಬಬೆಂದಿ ಶಾಖೆ

ತ ೋಇ/ಹಿಸತ ೋನಿ/ ಬೋಪಪರ/ವಿನಿ/ /2017-

ತಾೆಂತ್ರರಕ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ಗ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ

ತಾೆಂತ್ರರಕ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ಗ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ

ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ಗ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ

6

18

4(B) (VII)

ಪ್ಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ಲಾ ಇರುವ

ಏಪ್ಾೇಡುಗಳು ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸಾರುಗಳ ಸಹಬಾಗಿತವ ಮುೆಂತಾದ ವಿವರಗಳು:ಅವಶಾಕತಗ್ಗ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗತಾ ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಲಾಗುವುದು.
4(B) (VIII) :- ಈ ಇಲಾಖೆಯೆಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು
ಅಥವಾ ಅದಕಿೆೆಂತ ಹಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸಾರಿೆಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ನಿಗಮ ರ್ೌನಿ್ಲ್ ಬ ೋಡ್ೇ ಸಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇತರ
ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿಿ ಹಾಗ ಇೆಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮತುು ಸಮಿತ್ರಗಳು ನ್ಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತುು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುು
ಸಾವೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವಾ ಇೆಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಮುಕು
ಅವರ್ಾಶವಿರ್ಯೆ:ಈ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನ್ ಯಾವುರ್ೋ ನಿಗಮ, ರ್ೌನಿ್ಲ್ ಬ ೋಡ್ೇ ಸಮಿತ್ರಗಳು ರ್ಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುಲಾ
4(B) (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು(ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರ ಯೋಗಶಾಲೆ) ಲಾಲ್ ಬಾಗ್,

ಬೆಂಗಳ ರು-04 ಇವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ರ್ಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ ಅಧಿರ್ಾರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ
ಪಟಿಿ

ಕರಸೆಂ

ಹುರ್ೆ

ಹಸರು

ದ ರವಾಣಿ
ಸೆಂಖೆಾ

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಶರೋಮತ್ರ. ಸೌಜನ್ಾ

26577791

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿರ್ಾರಿ

ಶರೋ. ಸ ೋಮಶೋಖ್ರ

26577791

3

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿರ್ಾರಿ

ಶರೋ. ಸಿದೆಪಾ ಶೆಂಕರಗೌಡ

26577791

4

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ. ಶವರಾಮಯಾ ಎರ್ಸ.ಎೆಂ

26577791

5

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋಮತ್ರ. ಸುಚಿತರ ಎೆಂ ಭರ್ಟ

26577791

6

ಕಛೋರಿ ಸೋವಕಿ

ವಿ.ಸರಸವತ್ರ

26577791

7

ಲಾಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್

ಶರೋ. ಅನ್ೆಂತು

26577791

8

ಲಾಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್

ಶರೋ. ಮೆಂಜುನಾಥ ಬ

26577791

9

ತ ೋಟಗಾರ

ಶರೋ. ಜಯರಾಮ್

26577791

7

10

ತ ೋಟಗಾರ

ಶರೋಮತ್ರ.ಲಕ್ಷಿಮ

26577791

4(B) (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರ ಯೋಗಶಾಲೆ) ಲಾಲ್ ಬಾಗ್,

ಬೆಂಗಳ ರು-04 ಇವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ರ್ಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುರುವ ಅಧಿರ್ಾರಿ/ ನೌಕರರ ಮಾರ್ಚೇ 2017 ರ
ವೋತನ್ದ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಿ
ಕರಸೆಂ

ಹುರ್ೆ

ಹಸರು

ವೋತನ್ (ರ )
50,296-00

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಶರೋಮತ್ರ. ಸೌಜನ್ಾ

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿರ್ಾರಿ

ಶರೋ. ಸ ೋಮಶೋಖ್ರ

44,232-00

3

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿರ್ಾರಿ

ಶರೋ. ಸಿದೆಪಾ ಶೆಂಕರಗೌಡ

37.822-00

4

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ. ಶವರಾಮಯಾ ಎರ್ಸ.ಎೆಂ

34,234-00

5

ಪರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋಮತ್ರ. ಸುಚಿತರ ಎೆಂ ಭರ್ಟ

40,991-00

6

ಕಛೋರಿ ಸೋವಕಿ

ವಿ.ಸರಸವತ್ರ

32,888-00

7

ಲಾಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್

ಶರೋ. ಅನ್ೆಂತು

31,808-00

8

ಲಾಾಬ್ ಅಟೆಂಡರ್

ಶರೋ. ಮೆಂಜುನಾಥ ಬ

22,434-00

9

ತ ೋಟಗಾರ

ಶರೋ. ಜಯರಾಮ್

28,470-00

10

ತ ೋಟಗಾರ

ಶರೋಮತ್ರ.ಲಕ್ಷಿಮ

36,786-00

11

ತ ೋಟಗಾರ

ಶರೋ. ಹರ್ಚ. ಮಹರ್ೋವ್

21,973-00

4(ಬ) (XI) ಆಯವಾಯ ವಿತರಣೆ :ಬರ್ಜರ್ಟ ಅಲೆ ೋಕೆೋಷನ್ (2016-17)
ಆಯವಾಯ ವಿತರಣೆ
ಕರಸೆಂ

:

ಇಲಾಖೆಯ ಹಸರು

ಲೆಕೆಶೋಷ್ಟೇಕೆ

ಮೊತು
(ರ )

1

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

2401-00-001-2-01

(ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರಯೋಗಶಾಲೆ)

ಯೋಜನೋತರ

3,51,000-00

4(B) (XII) ಸಹಾಯಧನ್ರ್ ೆಂದಿಗ್ಗ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜನಗಳು ಅೆಂತಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಮತುು ಮೆಂಜ ರಾದ ಹರ್

8

------ಇಲಾ-------

4(B) (XIII) ಇಲಾಖೆಯೆಂದ ಆಥ ೋರೈಸಷನ್ ಮೆಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನ್ಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮತುು ಕಡಿಮೆ
ದರದಲ್ಲಾ ಸವಲತುುಗಳನ್ುು ಪಡೆಯಲಾದ ರಸಿಪಿಯೆಂಟಾಗಳ ವಿವರಗಳು:-

----ಉದಬವಿಸುವುದಿಲಾ----

4(B) (XIV) ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲೆರ್ಾಾನಿಕ್ಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಾಬರುವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ
ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಟುಿಕೆ ೆಂಡಿರುವಿಕೆ:
-----ಮಾಹಿತ್ರ ಲಭಾವಿರುವುದಿಲಾ------

4(B) (XV) ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗ ಲಭಾವಿರುವ ಅವರ್ಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಗರೆಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ
ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗ್ಗ ೆಂಡು, ಸಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ಾೆಗಿ ತರದಿದಾೆರ.
------ಪರತಾೋಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುತ್ರುಲಾ----

4(B) (XVI) ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿರ್ಾರಿಯ ಹಸರು ಪದನಾಮ ಮತುು ಇತರ ವಿವರಗಳು:ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿರ್ಾರಿ-1
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಬೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷಾ ಪರ ಯೋಗಶಾಲೆ)
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು-04
ದ ರವಾಣಿ-26577791

ಮೆೋಲಮನ್ವಿ ಪ್ಾರಧಿರ್ಾರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜೆಂಟಿ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ತರರ್ಾರಿಗಳು)
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು-04

9

4(B) (XVII): ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು:
-

ಯಾವುದ ಇರುವುದಿಲಾ -

10

