
 

4(B )(I)  Duities and responsibilities of Assistant Director of Horticulture 

1. As the head of the LAL, Shimoga shall be overall control of the administration and affairs of 

the LAL, Shimoga. 

2.  Gives necessary direction and instruction from time to time for the effective functioning of 

the LAL at Shimoga district level 

3.  He shall inspect various activities of the LAL-technical administrative and financial. 

4. He shall assign or add to the existing duities and functions from time to time whenever it is 

required. 

5. Discharging duities as per the department delegation of powers and common 

financial powers entreated by Governament from time to time. 

6. 4(B) (II) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುು ಕತ್ತವ್ಯಗಳು 

7.  (Powers and duties of officers and employees) 

ಕಾವಲುಗಾರರು 

2 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ. ಕಛದೇರಿಯನ್ುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು, ಕಡತ ಮತುು ಟಪಾಲುಗಳನ್ುು ಶಾಖದಗಳಿಗದ 

ತದಗದದು ಕದ ೊಂಡು ಹದ ೇಗುವುದು, ಪತರಗಳ ವಿತರಣದ, ಅೊಂಚದ ಕಛದೇರಿಗದ ಹದ ೇಗುವುದು.ಇತರದ ಸ್ಥಳಿೇಯ 

ಕಛದೇರಿಗಳಿಗದ ಮುದ್ಾೆೊಂ ಟಪಾಲು ನೇಡುವುದು. ಸ್ುತದ ುೇಲದಗಳನ್ುು ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಾ 

ಸಿಬಬೊಂದಿಗಳಿಗದ ವಿತರಿಸ್ುವುದು. ಕಲಾಚ್ುು  ಜದರಾಕ್ಸ್ ತದಗದಯುವುದು. 

ದಿಿತೇಯ ದಜದೆ 

ಸ್ಹಾಯಕರು 

ಕಛದೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾಿರು ಬಿಲುಾಗಳು, ಸಿಬಬೊಂದಿಯವರ ವದೇತನ್ದ ಬಿಲುಾಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸ್ುವುದು. 

ನ್ಗದು ಪುಸ್ುಕ ನವೆಹಣದ, ಸಿಬಬೊಂದಿಯವರ ಸದೇವಾ ಪುಸ್ುಕಗಳ ನವೆಹಣದ.ಕಛದೇರಿ ಕದೈಪಿಡಿಯ 

ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಕಡತಗಳ ನವೆಹಣದ.ಸ್ುತದ ುೇಲದ ಕಡತ ನವೆಹಣದ, ಕಡತಗಳ ಚ್ಲನ್ವಲನ್, 

ಕಡತಗಳ ಕಾಪಾಡುವಿಕದ, ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಪತರಗಳ ನ್ಮ ದಿಕರಣ.ಕಛದೇರಿ ಪತರಗಳ ರವಾನದ     

ಸಾಟೊಂಪುಗಳ ಸ್ೊಂಪೂಣೆ ನವೆಹಣದ, ಬಿಲುಾಗಳನ್ುು ಮೇಲು ಸ್ಹಿ ಮಾಹದಯಾನ್ ಆದ್ಾಯ, ವದಚ್ುದ 

ತ:ಖದುಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸ್ುವುದು, ಪರವಾಸ್ ಭತಯ ಬಿಲುಾಗಳನ್ುು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗ  

ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳು ತಳಿಸ್ುವ ಇತರದ ಖಜಾನದ   ಕದಲಸ್ಗಳನ್ುು ನವೆಹಿಸ್ುವುದು.  

ಬದರಳಚ್ುುಗಾರರು ಹುದ್ದ ಖಾಲಿ ಇರುತುದ್ದ 

ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ 

ಸ್ಹಾಯಕರು 

ಎಲದ ವಿಶದಾೇಷಣಾ ಪರಯೇಗಾಲಯ ಹಾಗ  ಅಧಿೇನ್ ಪರಯಗಾಲಯಗಳಿಹಗದ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತದ ಮಣುು 

ಮತುು ಎಲದ ವಿಶದಾೇಷಣದ ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದ ಕಾಯೆ ನವೆಹಿಸ್ುದು. ಹಾಗ  ಜದೈವಿಕ ಗದ ಬಬರ / ಜದೈವಿಕ 

ನಯೊಂತರಕಗಳ ಉತಾಾದನದ ಪರಯೇಗಾಲಯದಲಿಾ ಉತಾಾದನದ ಮಾಡುವ ಜದೈವಿಕ ಪರಿಕರಗಳ, 

ಎರದಹುಳು ಗದ ಬಬರ  ಉತಾಾದನದಗದ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸ್ುವುದು  ಸಾಗಾಣಿಕದ, 

ಮಾರಟಮಾಡುವುದು ಮತುು ಪರಯೇಗಾಲಯಗಳಿಗದ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಇತರದ ತಾೊಂತರಕ ಕದಲಸ್ 

ನವೆಹಿಸ್ುವುದು ಹಾಗ  ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುು ಕಛದೇರಿ ಮುಖಯಸ್ಥರು ಸ್ ಚಿಸ್ುವ ಕದಲಸ್ 

ನವೆಹಿಸ್ುವುದು.    



ಸ್ಹಾಯಕ ತದ ೇಟಗಾರಿಕ 

ಅದಿಕಾರಿ (3 ಹುದ್ದೆಗಳು) 

ಎಲದ ವಿಶದ ಾೇಷಣಾ ಪರಯೇಗಾಲಯಕದೆ ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದೊಂತದ ರದೈತರ ತದ ೇಟಗಳ ಮಣುು , ನೇರು ಹಾಗು 

ಎಲದಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷದ ಕದಲಸ್ ನವೆಹಿಸ್ುವುದು ಮತುು ವರದಿ ಸ್ಲಿಾಸ್ುವುದು. ಮಣುು, ನೇರು , ಎಲದ  

ಮಾದರಿಗಳ ಬಗದೆ ರದೈತರಿಗದ ತರಬದೇತ ಮತುು ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಲಹದ ನೇಡುವುದು. 

 ಜದೈವಿಕ ಗದ ಬಬರ ಹಾಗ  ಜದೈವಿಕ ನಯೊಂತರಕಗಳನ್ುು ಉತಾಾದಿಸ್ುವುದು, ಮತುು ಎರದಹುಳು 

ಗದ ಬಬರ, ಬಯೇಮಿಕ್ಸ್  ಉತಾಾದನದ, ಮಾರಟಮಾಡುವುದು. ಹಾಗ  ರದೈತರಿಗದ ತಾೊಂತರಕ 

ತರಬದೇತ/ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಲಹದ ನೇಡುವುದು ಹಾಗ  ಪಿೇಡದೇನಾಶಕಗಳ  ಉಳಿಕದ ವಿಶದಾೇಷಣಾ 

ಪರಯೇಗಾಲಯದ ಕಾಯೆಗಳನ್ುು ನವೆಹಿಸ್ುದು. 

ಸ್ಹಾಯಕ 

ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ 

ನದ್ದೇೆಶಕರು 

ಕಛದೇರಿಗದ ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದೊಂತದ ಬರುವ ಎಲಾಾ ಪತರ ವಯವಹಾರ ಮತುು ಕಡತಗಳನ್ುು ಪರಿಶೇಲಿಸಿ ಸ್ ಕು 

ಕರಮ ವಹಿಸ್ಲು ಕರಮ ಕದೈಗದ ಳಳವುದು ಮತುು ಕಛದೇರಿಗದ ಮೊಂಜ ರಾದ ಕಾಯೆಕರಮಗಳ 

ಕಾಯೆನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗದ ಳಿಸ್ಲು ಸ್ ಕು ಕರಮವಹಿಸ್ುವುದು. ತರಬದೇತಗಳ ನಯೇಜನದ ಮತುು ಉಸ್ುುವಾರಿ 

ವಹಿಸ್ುವುದು ಮತುು ರದೈತರಿಗದ ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಲಹದ, ಮಾಹಿತ ನೇಡುವುದು. 

4 (b) III: - ನಿರ್ತಯ ತೆಗೆದು ಕೆೊಳುುವ್ಂತ್ಹ ಪ್ರಸ್ಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೇಕಾದ ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ುು 

ಅಕೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ.  

 (The Procedure followed in the decision making prices including channels of 

supervision accountability) 

ದಿಿತೇಯ ದಜದೆ 
ಸ್ಹಾಯಕರು 

ಕಛದೇರಿಗದ ಬರುವೊಂತಹ ಪತರಗಳನ್ುು ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದ ನಯಮ ಮತುು ಸ್ುತದ ುೇಲದಗಳ  
ಸ್ ಚ್ನದಗಳನ್ುು ಗಮನಸಿ ವಿಳೊಂಬವಿಲಾದ್ದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಮೊಂಡಿಸ್ುವುದು. 

ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ ಸ್ಹಾಯಕರು 

ಎಲದ ವಿಶದಾೇಷಣಾ ಪರಯೇಗಾಲಯ ಹಾಗ  ಅಧಿೇನ್ ಪರಯಗಾಲಯಗಳಿಹಗದ 

ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತದ ಮಣುು ಮತುು ಎಲದ ವಿಶದಾೇಷಣದ ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದ ಕಾಯೆ ನವೆಹಿಸ್ುದು. 

ಹಾಗ  ಜದೈವಿಕ ಗದ ಬಬರ / ಜದೈವಿಕ ನಯೊಂತರಕಗಳ ಉತಾಾದನದ ಪರಯೇಗಾಲಯದಲಿಾ 

ಉತಾಾದನದ ಮಾಡುವ ಜದೈವಿಕ ಪರಿಗಳ, ಎರದಹುಳು ಗದ ಬಬರ  ಉತಾಾದನದಗದ 

ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸ್ುವುದು & ಸಾಗಾಣಿಕದ, ಮಾರಟಮಾಡುವುದು ಮತುು 

ಪರಯೇಗಾಲಯಗಳಿಗದ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಇತರದ ಕದಲಸ್ ನವೆಹಿಸ್ುವುದು ಹಾಗ  

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುು ಕಛದೇರಿ ಮುಖಯಸ್ಥರು ಸ್ ಚಿಸ್ುವ ಕದಲಸ್ ನವೆಹಿಸ್ುವುದು.    

ಸ್ಹಾಯಕ  

ತದ ೇಟಗಾರಿಕ ಅದಿಕಾರಿ  

ಎಲದ ವಿಶದಾೇಷಣಾ ಪರಯೇಗಾಲಯಕದೆ ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದೊಂತದ ರದೈತರ ತದ ೇಟಗಳ ಮಣುು , 

ನೇರು ಹಾಗು ಎಲದಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷದ ಕದಲಸ್ ನವೆಹಿಸ್ುವುದು ಮತುು ವರದಿ ಸ್ಲಿಾಸ್ುವುದು. 

ಜದೈವಿಕ ಗದ ಬಬರ ಹಾಗ  ಜದೈವಿಕ ನಯೊಂತರಕಗಳನ್ುು  ಉತಾಾದಿಸ್ುವುದು, ಮತುು 

ಎರದಹುಳು ಗದ ಬಬರ, ಬಯೇಮಿಕ್ಸ್  ಉತಾಾದಿಸಿವುದು ರದೈತರಿಗದ ತಾೊಂತರಕ ಮಾಹಿತ 

ಮತುು ತರಬದೇತ ನೇಡುವುದು. 

ಸ್ಹಾಯಕ ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ 

ನದ್ದೇೆಶಕರು 

ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದ ಪರಸಾುವನದಯ ಮೇಲದ ತದಗದದುಕದ ಳಳಬದೇಕಾದ ಕರಮದ ಬಗದೆ ತೇಮಾೆನಸಿ 

ತಮಮ ಹುದ್ದೆಗದ ನೇಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕದೆ ಒಳಪಟುಟ ಅನ್ುಮೇದಿಸಿ/ಮೊಂಜ ರಾತ 



ನೇಡುವುದು. ಅಗತಯವಾದಲಿಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛದೇರಿಗದ ಶಫಾರಸ್ು್ ಮಾಡಿ 

ಕಾಯೆಕರಮಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗದ ಳಿಸ್ುವುದು. 

 

4 (B IV): - ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯತಗಳನುು ನಿವ್ತಹಿಸಲ್ು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟ್ುುಪಾಡುಗಳು  

 

 (Norms)   

(The norms set by it for the discharge of its functions) 

ಸ್ೆೇವ್ಕರು ವ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ಆ ದಿನವೆೇ ಮಾಡುವ್ುದು. 

ದಿಿತೇಯ ದಜದೆ 
ಸ್ಹಾಯಕರು 

ವಹಿಸ್ಲಾದ ಎಲಾಾ ಕಡತ ಮತುು ಬಿಲುಾಗಳನ್ುು ಚಾಲಿುಯಲಿಾರುವ ಕಛದೇರಿ ಕದೈಪಿಡಿ 
ನಯಮಗಳ ಅನ್ಿಯ ಕಡತ ಮೊಂಡಿಸ್ುವುದು. 

ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ 
ಸ್ಹಾಯಕರು 

ಮಣುು ಮತುು ಎಲದ ವಿಶದಾೇಷಣದ ಕಾಯೆ ನವೆಹಿಸ್ುತಾುರದ. ಜದೈವಿಕ ಗದ ಬಬರ ಹಾಗ  ಜದೈವಿಕ 
ನಯೊಂತರಕ ಉತಾಾದನದ ಪರಯೇಗಾಲಯದಲಿಾ ಟ್ದೈಕದ ೇಡಮೆ, ಸ್ ಯಡದ ಯೇಮೇನಾಸ್ 
ಉತಾಾದಿಸ್ುವುದು, ಮತುು ಎರದಹುಳು ಗದ ಬಬರ  ಉತಾಾದಿಸಿ ಮಾರಟಮಾಡುವುದು. 

ಸ್ಹಾಯಕ ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ 
ಅದಿಕಾರಿ 

ಪರಯೇಗಾಲಯಕದೆ ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದೊಂತದ ರದೈತರ ತದ ೇಟಗಳ ಮಣುು, ನೇರು ಹಾಗು 
ಎಲದಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷದ ಕದಲಸ್ ನವೆಹಿಸ್ುವುದು ಮತುು ವರದಿ ಸ್ಲಿಾಸ್ುವುದು ಹಾಗ  ರದೈತರಿಗದ 
ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಲಹದ ನೇಡುವುದು.  ಜದೈವಿಕ ಗದ ಬಬರ ಹಾಗ  ಜದೈವಿಕ ನಯೊಂತರಕಗಳನ್ುು  
ಉತಾಾದಿಸ್ುವುದು, ಮತುು ಎರದಹುಳು ಗದ ಬಬರ, ಬಯೇಮಿಕ್ಸ್ ಇತರದ ಜದೈವಿಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ುು   
ಉತಾಾದಿಸಿ ಮಾರಟಮಾಡುವುದು. 

ಸ್ಹಾಯಕ ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ 
ನದ್ದೇೆಶಕರು 

ಈ ಕಛದೇರಿಗದ ಸ್ೊಂಬೊಂದಿಸಿದ ಪರಸಾುವನದಯ ಮೇಲದ ತದಗದದುಕದ ಳಳಬದೇಕಾದ ಕರಮದ ಬಗದೆ 
ತೇಮಾೆನಸಿ ತಮಮ ಹುದ್ದೆಗದ ನೇಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕದೆ ಒಳಪಟುಟ 
ಅನ್ುಮೇದಿಸಿ/ಮೊಂಜ ರಾತ ನೇಡುವುದು.  

ಅಗತಯವಾದಲಿಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛದೇರಿಗದ ಶಫಾರಸ್ು್ ಮಾಡುವುದು. ಜರ ರು ಮತುು 
ಆದಯತದಗದ   ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಕತೆವಯ ನವೆಹಿಸ್ುವುದು. 

 

(4) (B) (V) ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕತ್ತವ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ತಹಿಸಲಾದ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ್ 

ನಿಯಂತ್ರರ್ದಲ್ಲಿಟ್ುು ಕೆೊಂಡಿರುವ್ ನಿಯಮಗಳು/ಸೊಚನೆಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು/ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ುು 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು:  

 



The rules regulation Instructions movements and records held by it or it control 

or used by its employees for discharging its functions) 

1. ಕನಾೆಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸದೇವಾ ನಯಮಗಳು (KCSR)  
2. ಕನಾೆಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸದೇವಾ ನಯಮಗಳು (ವಗಿೇೆಕರಣ ನಯೊಂತರಣ, ಮೇಲಮನ್ವಿ 

ನಯಮಗಳು     (CCA Rules) 

3. ಕನಾೆಟಕ ಆರ್ಥೆಕ ಸ್ೊಂಹಿತದ (KFC) 

4. ಕಛದೇರಿ ಕದೈಪಿಡಿ (HBOP) 
5. ಆಯವಯಯ ಕದೈಪಿಡಿ (Budget Manual) 
6. ಕನಾೆಟಕ ಖಜಾನದ ಸ್ೊಂಚಿತ (KFC) 

7. ಸಾದಿಲಾಿರು ವದಚ್ು ಕದೈಪಿಡಿ (MCE) 

8. ಕನಾೆಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸದೇವಾ ನ್ಡದತದ ನಯಮ (KCS conduct Rules) 
9. ಇಲಾಖಾ ಮತುು ಆರ್ಥೆಕ ಇಲಾಖದ ಹದ ರಡಿಸಿದ ಆರ್ಥೆಕ ಪರತಾಯ ಯೇಜನದಗಳು 
10. ಸ್ಕಾೆರದ ಅಧಿಸ್ ಚ್ನದಗಳು (ಸ್ುತದ ುೇಲದಗಳು) ಇತಾಯದಿ. 

 

 

(4) (B) (VI) ಕಡತ್ ಶೇರ್ಷತಕೆ 

ಕರ. 

ಸಂ 

ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ 
ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವ್ರ 

1 ಸಿಬಬೊಂದಿ ಆಡಳಿತ 

(EST) 

ಕಛದೇರಿಯ  ಸಿಬಬೊಂದಿ ಮತುು  ಬಿಲುಾಗಳು,ಶಸ್ುು ನ್ಡತದಗಳು, ಆಡಿಟ್ 

ಪತರಗಳಿಗದ ಉತುರ ನೇಡುವುದು,ಲದೇಖವ ಸಾಮಗಿರಗಳ ದ್ಾಸಾುನ್ು 

ಮತುು ವಿತರಣದ ನವೆಹಣದ,ಆಯಾ ತೊಂಗಳ ವದೇತನ್ ಬಿಲುಾಗಳ 

ತಯಾರಿಕದ ಮತುು ವಿತರಣದ ಇತರದ ಕದಲಸ್ಗಳನ್ುು ನವೆಹಿಸ್ುವುದು. 

 

(4) (B) (VII): ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾುನಗೆೊಳಿಸುವ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ್ 

ಏಪಾತಡುಗಳು ಸ್ಾವ್ತಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಬಾಗಿತ್ಿ ಮುಂತಾದ ವಿವ್ರಗಳು. 

 (The particulars of any Arrangement that exists fir consultation with or 

representation by the member of the public in relation to the formulation of its 

policy or un-implementation thereto) 



             ಈ ಕಛದೇರಿ ಹೊಂತದಲಿಾ ಯಾವುದ್ದ ರಿೇತ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗದೆ ಕರಮ ಕದೈಗದ ಳಳಲಾಗುತುಲಾ. 

ಈ ರಿೇತಯ ಪರಸ್ೊಂಗಗಳು ಉದಬವವಾದ ಸ್ೊಂದೊಂಭೆದಲಿಾ ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗದ ನದ್ದೇೆಶನ್ ಕದ ೇರಿ  

ಸ್ಾಷ್ಠಾಕರಣ ಪಡದದು ಆ ಪರಕಾರ ಕರಮ ವಹಿಸ್ಲಾಗುವುದು 

(4) (B) (VIII): ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವ್ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಎರಡು 

ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಂತ್ ಹೆಚಾಾಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡುವ್ ನಿಗಮಾ ಕೌನಿಿಲ್ ಬೆೊೇರ್ಡತ ಸಮಿತಿ 

ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ ಪ್ಟಿು ಹಾಗೊ ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು ಸಮಿತಿಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತ್ುು 

ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸ್ಾವ್ತಜನಿಕರು ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದೆೇ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳನುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ು 

ಸ್ಾವ್ತಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿದೆಯೆ: 

 (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) 

 ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ ಇಲಾಖದಯ ಅಧಿೇನ್ ಯಾವುದ್ದೇ ನಗಮ ಕೌನ್ಲ್ಸ್ ಬದ ೇರ್ಡ್್ೆ ಸ್ಮಿತಗಳು ಕಾಯೆ 

ನವೆಹಿಸ್ುತುಲಾ. 

(4) (B) (IX): ಸಹಾಯಕ ತೆೊೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೇತಶಕರ ಕಾರ್ಾತಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯತನಿವ್ತಹಿಸುತಿುರುವ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದೊರವಾಣಿ ವಿವ್ರಗಳ ಪ್ಟಿು. 

 

ಕರ 

ಸಂ 

ಹುದೆೆ ಹೆಸರು ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ 

1 ಸ್ಹಾಯಕ ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ ನದ್ದೇೆಶಕರು ಶ ರೇ ರಾಮಕೃಷು ಹದಚ್ ಎಸ್ . 08182-240422 

2 ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಹಾಯಕರು (1) ಶರೇಮತ ಸ್ಹನ್ ಕದ 08182-240422 

3 ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಹಾಯಕರು (2) ಶರೇ ರವಿಶೊಂಕರ್ ಎೊಂ ಪಾಟೇಲ್ಸ 08182-240422 

4 ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಹಾಯಕರು (3) ಶ ರೇ ವದೊಂಕಟ್ದೇಶ ನಾಯೆ ಕದ., 08182-240422 

5 ತದ ೇಟಗಾರಿಕ ಸ್ಹಾಯಕರು ಶರೇ ಮಧುಕರ ಕದ.ಎಲ್ಸ 08182-240422 

6 ಬದರಳಚ್ುುಗಾರರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ 08182-240422 

7 ದಿಿತೇಯ ದಜದೆ ಸ್ಹಾಯಕರು ಶರೇ  ರವಿ  .ಎಸ್. 08182-240422 

8 ಕಾವಲುಗಾರರು 2 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 08182-240422 

 



 (4) (B) (X): ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ ಉಪ ನದ್ದೇೆಶಕರ ಕಾಯಾೆಲಯದಲಿಾ ಕಾಯೆನವೆಹಿಸ್ುತುರುವ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸದಪಟೊಂಬರ್ 09ರ ವದೇತನ್ದ ವಿವರಗಳ ಪಟಟ. 

ಕರ ಸ್ೊಂ ಹುದ್ದೆ ಹದಸ್ರು ಮ ಲ ವದೇತನ್ 

1 ಸ್ಹಾಯಕ ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ ನದ್ದೇೆಶಕರು ಶ ರೇ ರಾಮಕೃಷು ಹದಚ್ ಎಸ್ . 67550.00 

2 ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಹಾಯಕರು (1) ಶರೇಮತ ಸ್ಹನ್ ಕದ 47650.00 

3 ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಹಾಯಕರು (2) ಶರೇ ರವಿಶೊಂಕರ್ ಎೊಂ ಪಾಟೇಲ್ಸ 45300.00 

4 ತಾೊಂತರಕ ಸ್ಹಾಯಕರು (3) ಶ ರೇ ವದೊಂಕಟ್ದೇಶ ನಾಯೆ ಕದ., 52650.00 

5 ತದ ೇಟಗಾರಿಕ ಸ್ಹಾಯಕರು ಶರೇ ಮಧುಕರ ಕದ.ಎಲ್ಸ 25800.00 

6 ಬದರಳಚ್ುುಗಾರರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ - 

7 ದಿಿತೇಯ ದಜದೆ ಸ್ಹಾಯಕರು ಶರೇ  ರವಿ  .ಎಸ್. 25200.00 

 ಕಾವಲುಗಾರರು 2 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು - 

 

(4) (B) (XI): ಆಯವಯಯ ವಿತರಣದ: 
(Budget Allocation 2018-19 ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುವ್ುದು. 
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷತಕೆ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಾದ ಮೊತ್ು 

ತೆೊೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 2401-00-119-5-01 

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಯೇಗಾಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿೆ ಯೇಜನೆ 
58.14 ಲ್ಕ್ಷ 

 2401-00-800-2-43 

KSHDA ಅವ್ಥತ ನಿಧಿಯಡಿ. 

 

47.607 ಲ್ಕ್ಷ 

 2401-00-119-5-02 

ತೆೊೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆೊೇಗ ಮತ್ುು ಕ್ೇಟ್ 

ನಿಯಂತ್ರರ್ ಯೇಜನೆ 
9.35 ಲ್ಕ್ಷ 

 4401-00-800-1-07 

RIDF ಟಾರಂಚೆಯಡಿ 25.00 ಲ್ಕ್ಷ 

 

(4) (B) (XII): ಸಹಾಯಧನದೆೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ್ ಯೇಜನೆಗಳು, ಅಂತ್ಹ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ಮಂಜೊರಾದ ಹರ್ 2018-19  ನೆೇ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  



ಕ್ರರಯಾ ಯೇಜನದಯಡಿ ಅನ್ುಮೇದನದಯಾದ ಮಾಗೆಸ್ ಚಿಯನ್ುಸಾರ ವಿವಿಧ ಯೇಜನದಗಳ 

ಅನ್ುಷ್ಾಟನ್ಗದ ಳಿಸ್ಲಾದ ಸ್ಹಾಯಧನ್ದ ಯೇಜನದಗಳಿಗದ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತದ ಫಲಾನ್ುಭವಿವಾರು ವಿವರ 

ಮತುು ಮೊಂಜ ರಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ುು ಆಯಾ ತಾಲ ಾಕುಗಳ ಕಛದೇರಿ ವಹಿಯಲಿಾ ಬರದದಿಡಲಾಗಿರುತುದ್ದ 

ಹಾಗ  ಯೇಜನದವಾರು ಪಟಟಮಾಡಿ ನದ್ದೇೆಶಕರಿಗದ ಪರತಯನ್ುು ಸ್ಲಿಾಸ್ಲಾಗುತುದ್ದ. 

(4) (B) (XIII): ಇಲಾಖೆಯಂದ ಆಥರೆೈಸ್ೆೇಶನ್ ಮಂಜೊರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಗಿ ನಿೇಡಲಾದ ಮತ್ುು 
ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸವ್ಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಡೆಯೆಂಟ್ಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳು: 
 

ಇಲಾಖದಯೊಂದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನದ/ಕಾಯೆಕರಮಗಳಡಿ ಮೊಂಜ ರಾದ ಮತುು ರಿಯಾಯತ ದರದಲಿಾ/ 

ಸ್ೊಂಪೂಣೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಪಡದದೊಂತಹ ರದಸಿಡದಯೊಂಟ್ (ಪಡದದುಕದ ಳುಳವವರ) ಗಳ  

ವಿವರಗಳನ್ುು ಆಯಾ ಯೇಜನದಗದ ಸ್ೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತದ ಪರತದಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲಾದ ವಹಿಗಳಲಿಾ 

ದ್ಾಖಲಿಸಿಡಲಾಗಿರುತುದ್ದ. 

(4) (B) (XIV) : ಕುಗಿಗಸಲಾದ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರುವ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವ್ರ ದೆೊರಕುವಿಕೆ 
ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ುುಕೆೊಂಡಿರುವಿಕೆ. 
 

ತಾಲ ಾಕು ಮಟಟದಲಿಾ ಸ್ದಯ ಯಾವುದ್ದೇ ಸೌಲಭಯಗಳು ಇಲಾದ ಪರಯುಕು ಕುಗಿೆಸ್ಲಾದ ಎಲದಕಾಾನಕ್ಸ್ 

ಮಾದರಿಯಲಿಾ ಮಾಹಿತ ಲಭಯವಿರುವುದಿಲಾ. ಭೌತಕ ಮಾದರಿಯಲಿಾ (ವಹಿಯಲಿಾ) ಮಾಹಿತ 

ಕಾಯೆಡಲಾಗಿರುತುದ್ದ. 

(4) (B) (XV): ಮಾಹಿತ ಪಡದಯಲು ಸಾವೆಜನಕರಿಗದ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿವರಗಳು ಗರೊಂಥಾಲಯ 

ಅಥವಾ ಓದುವ ಕದ ಠಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗದ ೊಂಡು ಸಾವೆಜನಕ ಉಪಯೇಗಕಾೆಗಿ ತರದದಿದ್ದಯೇ? 

ಈ ಕಛದೇರಿಯಲಿಾ ಸಾವೆಜನಕರಿಗದ ಮಾಹಿತ ಲಭಯವಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲಿಾ ಯಾವುದ್ದೇ ಗರೊಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ 

ಓದುವ  ಕದ ಠಡಿಗಳು ಇರುವುದಿಲಾ. ಸಾವೆಜನಕರು ಕಛದೇರಿ ಸ್ಮಯದಲಿಾ ಮಾಹಿತ ಕದ ೇರಬಹುದ್ಾಗಿದ್ದ. 

(4) (B) (XVI): ಸ್ಾವ್ತಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿವ್ರಗಳು: 

(The names designations and other particulars of the public Information Officers) 

 

ಶ ರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್. ಎಸ್. 
ಸ್ಹಾಯಕ ತದ ೇಟಗಾರಿಕದ ನದ್ದೇೆಶಕರು 

ಎಲದ ವಿಶದಾೇಷಣದ ಪರಯೇಗಾಲಯ. 

ಜದೈವಿಕ ಕದೇೊಂದರ, ಶವಮಗೆ 

08182-240422 



 

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಾವ್ತಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅದಿಕಾರಿ 
 

ಶರೇಮತಿ ಸಹನ  ಕೆ . 
ಸ್ಹಾಯಕ ತದ ೇಟಗಾರಿಕ ಅದಿಕಾರಿ  
ಎಲದ ವಿಶದಾೇಷಣದ ಪರಯೇಗಾಲಯ. 
ಜದೈವಿಕ  ಕದೇೊಂದರ, ಶವಮಗೆ 

08182-240422 
 

 

(4) (B) (XVI): ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರೆ ವಿಷ್ಯಗಳು 
                                ಯಾವುದ  ಇರುವುದಿಲಾ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


