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“ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣ É ”
ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ,2005 ಪ್ರಕರಣ1(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲಿಿ ಮನಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣ
1) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ನಿರ ೇಾಶಕರಕ(ಜಿ.ಪ್ಂ)ಚನನಗಿರಿ ರವರ ಕಛ ೇರಿಯ
ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳು
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ

ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಾಟರೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆ ಮತುು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಟನದ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ

ಇರುತುದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಕಾಲ್ಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತುು ಅಧಿೋನ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯ ಚಟ್ುವ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಹೆ ಮತುು ಸಲಚನೆಗಳನುು ನೋಡುವ್ುದು.
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇಲಾಖೆ ರೆೈತ ಸಂಪಕಯ ಕೆೋಂದರದ ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಚಟ್ುವ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ತಾಂತ್ರರಕ/ಆಡಳಿತ ವಿಚಾರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ಮತುು ಅವ್ಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಮಾಗಯದಶ್ಯನ ನೋಡುವ್ುದು ಹಾಗಲ ಹೆಲೋಬಳಿವಾರು ಪರಗತ್ರರ್ನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವ್ುದು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅಭಿವ್ೃದ್ಧಿ ಮತುು
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನುು ರಲಪಿಸುವ್ುದು.ಅವ್ಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆರ್ನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸುವ್ುದು.
ಅವ್ಶ್ಯಕತೆ/ಸಂದರ್ಯಕೆೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ್ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ಮತುು ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದ್ಧರ್ವ್ರಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ನೋಡುವ್ುದು ಮತುು ಕೆಲ್ಸ ನೋಡುವ್ುದು
ಇಲಾಖೆಯಂದ/ಸಕಾಯರದ್ಧಂದ

ಚಾಲ್ಲುರ್ಲ್ಲೂರುವ್/ಆಯಾ

ಕಾಳಕೆೆ

ನೋಡಲಾಗಿರುವ್ ಅಧಿಕಾರದ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

ನೋಡಲಾಗಿರುವ್

ಆರ್ಥಯಕ

ಪತಾಯಯೋಜನೆರ್ಡಿ

4(ಬಿ)(11)ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ಅಧಿರ್ನರ ಮತ್ಕು ಕತ್ಾವಯಗಳು
ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಸಹನಯಕರಕ

ಹಿ.ಸ.ತ ೇ.ನಿ. ಯರ ಸ ಚರ್ ಮತ್ಕು ಆರ ೇಶದ ಮೇರ ಗ ಹ ೇಬಳಿವನರಕ
ರ ೈತ್ರ ತನಕಕಗಳಿಗ ಭ ೇಟಿ ನಿೇಡಕವುದಕ ಮತ್ಕು ರ ೈತ್ರಿಗ ತನಂತಿರಕ ಸಲಹ ನಿೇಡಕವುದಕ,
ರ ೇಗ ಮತ್ಕು ಕೇಟ ಹತ ೇಟಿಯಲಿಿ ಸಲಹ ನಿೇಡಕವುದಕ,ಮಣಕುಹನಗ ನಿೇರಿನ
ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಬಗ ೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ.ಮನದರಿಗಳನಕನ ಸಂಗರಹಿಸಕವುದಕ.
ಅನಕಷ್ನಾನದಲಿಿರಕವ ಇಲನಖನ ಯೇಜರ್ ಗಳಬಗ ೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ
ಸಂದಭನಾನಕಸನರ ವಹಿಸಕವ ಕಛ ೇರಿಯ ಇತ್ರ ರ್ ಲಸಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.

ಹ ೇಬಳಿ ಮಟಾದ ಸಹನಯಕ

ಇವರಕ ಹ ೇಬಳಿ ಮಟಾದ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳನಗಿರಕತನುರ .

ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಾ ಹ ೇಬಳಿ ವಿಸ್ುೇಣಾವು ಇವರ ವನಯಪ್ತುಗ ಒಳಪ್ಟಿಾರಕತ್ುರ .
ಹ ೇಬಳಿ ವನಯಪ್ತುಯ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಬ ಳ ಗಳ ವಿಸ್ುೇಣಾ ಮತ್ಕು ಉತ್ಪನನ ವಿವರ
ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸಕವುದಕ.ಗನರಮವನರಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಬ ಳ ಗನರರ ಪ್ಟಿಾ
ತ್ಯನರಿಸಕವುದಕ.ರ ೈತ್ರಕ ಬ ಳ ಯಕವ ಬ ಳ ಗಳು ಆಯನಯ ವನರ್ಷಾಕದಲಿಿ
ಆರ್.ಟಿ.ಸ್.ಯಲಿಿ ರನಖಲ ಮನಡಿಸಕವ ಬಗ ೆ ರ ೈತ್ರಿಗ ಸ ಕು ಸಲಹ ಮತ್ಕು
ಸಹರ್ನರ ನಿೇಡಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಎಂಟಿರ ಆಗಿರಕವ ಬಗ ೆ ಧೃಡಿೇಕರಿಸಕವುದಕ,
ಸಂಸುರಣನ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ಕು ಮನರಕಕಟ್ ಾಗಳ ವಿವರ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
ಇಲನಖ ಯಂದ ಅನಕಷ್ನಾನಗ ಳಿಸಲನಗಕವ ವಿವಿದ ಯೇಜರ್ ಗಳಡಿಯಲಿಿನ
ರ್ನಯಾಕರಗಳ ಬಗ ೆ ವನಯಪ್ಕ ಪ್ರಚ್ನರ ನಿೇಡಕವುದಕ. ಫಲನನಕಭವಿಗಳನಕನ
ಗಕರಕತಿಸ್ ಅನಕಮೇಧರ್ ಪ್ಡ ಯಕವುದಕ. ಇಲನಖ ಯ ಆಯನಯ
ಯೇಜರ್ನಮನಗಾಸ ಚಿಗಳನವಯ ರ್ನಯನಾನಕಷ್ನಾನಗ ಳಿಸಕವುದಕ.
(ಹಿಸ.ತ ೇ.ನಿ.ಕಛ ೇರಿಯಂದ ಹ ೇಬಳಿಗ ನಿಗದಿತ್ ರನಸನುನಕ ಪ್ಡ ಯಕವುದಕ,
ರನಸನುನಕ ಸಕಪ್ದಿಾ ಹ ಂದಿರಕವುದಕ,ಮನಗಾಸ ಚಿಯನವಯ ಆಯದ
ಫಲನನಕಭವಿಗಳಿಗ ವಿತ್ರಿಸಕವುದಕ.ವಿತ್ರಣನ ವಹಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ
ಹನಗ ಪ್ರಿಶೇಲರ್ ಗ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ) ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಕವುದಕ.ಜಿ.ಪ್ತ.ಎಸ್.
ಪೇಟ್ ೇ ತ ಗ ಯಕವುದಕ ಸ ಕು ಸಹನಯ ಸೌವಲತ್ಕುಗಳಿಗ ಶಫನರಸಕು
ಮನಡಕವುದಕ.ರ ೈತ್ರ ತನಕಕಗಳಿಗ ಭ ೇಟಿ ಮತ್ಕು ತನಂತಿರಕ ಸಲಹ
ನಿೇಡಕವುದಕ. ಋತ್ಕಮನರ್ನನಕಸನರ ಕಂಡಕ ಬರಕವ :ಉಲಬಣಗ ಳುುವ
ರ ೇಗ ಮತ್ಕು ಕೇಟ ಬನಧ ಯ ಬಗ ೆ ಮೇಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗ ವರದಿ ಮನಡಕವುದಕ.
ರ ೇಗ ಮತ್ಕು ಕೇಟ ಬನಧ ಯ ನಿಯಂತ್ರರ್ ು ಸ ಕು ಸಲಹ ನಿೇಡಕವುದಕ,

ಹ ೇಬಳಿ ಮಟಾದಲಿಿ ರ್ನಲರ್ನಲರ್ ು ಬ ೇರ್ನಗಕವ ಬಿೇಜಗಳು,ಸಸ್: ಕಸ್ಗಳು
ಗ ಬಬರ ಔಷದಿ ಇತನಯದಿಗಳನಕನ ಅಂರನಜಕ ಮನಡಿ ಆಗಿಂರನಗ ೆ ಮೇಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗ
ವರದಿ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ. ಇವುಗಳು ಲಭಯವನಗಕವ ಕ್ಷ ೇತ್ರ,ಸಂಘ ಸಂಸ ೆಗಳ
ಮನಹಿತಿಯನಕನ ರ ೈತ್ರ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ತಿಳಿಸಕವುದಕ. ಅತಿೇವೃರ್ಷಾ:
ಅರ್ನವೃರ್ಷಾ ಮತ್ಕು ಇತ್ರ ರ್ನರಣಗಳಿಂದ ಫಸಲಕ ನಷಾ:ರ್ನಶದ ಸಂದಭಾದಲಿಿ
ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಸಲಿಿಸಕವುದಕ. ಆಯನಯ ಋತ್ಕಮನನದಲಿಿ
ಬ ಳ ಗಳ ಬ ಳ ಕಕಸ್ತ್ದ ಬಗ ೆ ವರದಿ ತ್ಯನರಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ವರದಿ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ.
ಮಣಕು ಹನಗ ನಿೇರಿನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಬಗ ೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ.ಮನದರಿಗಳನಕನ ಸಂಗರಹಿಸಕವುದಕ.
ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಬ ಳ ಗಳ ಹ ಸ ಆವಿಷ್ನುರಗಳು ಹ ಸ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಹನಗ
ತನಂತಿರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ ೆ ರ ೈತ್ರಿಗ ಮನಹಿತಿನಿೇಡಕವುದಕ.ಹ ಸ ತ್ಳಿಗಳನಕನ
ಬ ಳ ಸಲಕ ರ ೈತ್ರನಕನ ಉತ ುೇಜಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ತ್ರಬ ೇತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ.ರ ೈತ್ರನಕನ
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವನಸರ್ ು ಕರ ರ ಯಯವುದಕ,ಹ ೇಬಳಿ ವನಯಪ್ತುಯಲಿಿ ಬರಕವ ತ ೇಟಗನರಿರ್
ಕ್ಷ ೇತ್ರಗಳ ಉಸಕುವನರಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.ವಿವಿಧ ಯೇಜರ್ ಗಡಿಯಲಿಿನ
ಫಲನನಕಭವಿಗಳ ವಷಾವನರಕ ಪ್ಟಿಾ ಇಡಕವುದಕ.ಮೇಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಕಛ ೇರಿಯಂದ
ಪ್ಡ ಯಕವ ಪ್ತ್ರಗಳು ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳು ವಿವಿಧ ಯೇಜರ್ ಗಳಡಿ ಪ್ರಿಶೇಲರ್ ಗನಗಿ
ಪ್ಡ ಯಕವ ರ ೈತ್ರ ಅಜಿಾಗಳು ಹನಗ

ಪ್ಡ ಯಕವ ಇತ್ರ ಪ್ತ್ರಗಳ

ವಹಿಯನಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.ಮತ್ಕು ನಿಯಮ
ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳನವಯ ಪ್ರಿಶೇಲಿಸ್ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ.ಸಹನಯ ನಿೇಡಕವ
ಸಂಬಂಧ ರ್ ಲವು ಸಂದಭಾಗಳಲಿಿ ಬನಯಂಕ್ ಸನಲ ಕಡನಾಯವನಗಿದಕದ ಆಸಕು
ಮತ್ಕು ಆಯ್ಕುಗ ಂಡ ರ ೈತ್ರಕ ಬನಯಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಸೌಲಭಯ
ಪ್ಡ ಯಲಕ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ.ರಪ್ುು ಬ ಳ ಗಳ ಬಗ ೆ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸಕವುದಕ.
ಮಹನತ್ಮ ಗನಂಧಿ ರನರ್ಷರೇಯ ಗನರಮೇಣ ಉರ ಯೇಗ ಖನತ್ರಿ ಯೇಜರ್ ಯನಕನ
ಅನಕಷ್ನಾನಗ ಳಿಸಕವುದಕ ಹನಗ ಸಂದಭನಾನಕಸನರ ವಹಿಸಕವ ಕಛ ೇರಿಯ
ಇತ್ರ ರ್ ಲಸಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.

ಸಹನಯಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ನಿರ ೇಾಶಕರಕ (ಜಿ ಪ್ಂ) ಸನಗರ ರವರಿಗ

ಅಧಿರ್ನರಿ(ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ)

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರನಗಿ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ,ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗದ
ಪ್ತ್ರಗಳನಕನ ಸ್ವೇಕರಿಸಕವುದಕ. ನಮ ದಿೇಕರಿಸಕವುದಕ,ಕಡತ್ಗಳ ರಚರ್ ,ವಿಷಯ
ವಹಿ ನಿವಾಹಣ ,ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನ ವಲನ ಕಡತ್ಗಳ ರ್ನಪನಡಕವಿರ್ ಹಂಚಿರ್ ಯನದ
ವಿಷಯಗಳನಕನ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳನವಯ ಪ್ರಿಶೇಲಿಸ್ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ರಚಿಸ್ ಮಕಂದಿನ
ಆರ ೇಶ ರ್ ೇರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಸಕಪ್ದಿಾಯಲಿಿ ಇಟಕಾರ್ ಳುುವುದಕ,
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ತ್ಯನರಿಸಕವುದಕ,ವಿವಿದ ಯೇಜರ್ ಗಳಿಗ ತನಂತಿರಕ ಮಂಜ ರನತಿ ,ವಿವಿಧ
ಯೇಜರ್ ಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳನವಯ ಪ್ರಿಕರಗಳ ಖರಿೇದಿಗ

ಕರಮ

ಕರಮವಹಿಸಕವುದಕ.ರನಸನುನಕ ಪ್ಡ ಯಕವುದಕ,ರನಸನುನಕ ಸಕಪ್ದಿಾ ಹ ಂದಿರಕವ
ಮನಗಾಸ ಚಿಯನವಯ ಹ ೇಬಳಿವನರಕ ರ ೈತ್ ಸಂಪ್ಕಾ ರ್ ೇಂದರಗಳ ಸಹನಯಕ
ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗ ನಿಗಧಿತ್ ಪ್ರಮನಣದ ಪ್ರಿಕರಗಳನಕನಹಂಚಕವುದಕ ಮತ್ಕು
ಹ ೇಬಳಿಗಳಿಂದ ಫಲನನಕಭಿಗಳ ಪ್ಟಿಾ ಪ್ಡ ದಕ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಸಹನಯಕ,ಸನವಾಜನಿಕ
ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ
ತ ೇಟಗನರಿರ್ ನಿರ ೇಾಶಕರವರ ಆರ ೇಶದ ಮೇರ ಗ ಇತ್ರ ರ್ ಲಸಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

ಕಛ ೇರಿಯ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭನಗರ್ ು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಂಪ್ೂಣಾ ರ್ ಲಸಗಳ ನಿವಾಹಣ
ಹಂಚಿರ್ ಯನದಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿಯನಮನನಕಸನರ
ಪ್ರಿಶೇಲಿಸ್ ಆರ ೇಶರ್ ು ಕಡತ್ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ.ನಿರ ೇಾಶರ್ನಲಯದ ಆಂತ್ರಿಕ ಲ ಕು
ಪ್ರಿಶ ೇದರ್ ಯ ವರದಿಗಳಿಗ ಅನಕಸರಣನ ವರದಿಯನಕನ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ.ಮನಹನಲ ೇಖಪನಲರಕ
ಬ ಂಗಳೂರಕರವರಕ ಜರಕಗಿಸ್ದ ಕಛ ೇರಿಯ ಲ ಕು ಪ್ರಿಶ ೇಧರ್ನ ವರದಿಗ ಅನಕಸರಣನ
ವರದಿಯನಕನ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ. ಜಿಲನಿ ಪ್ಂಚ್ನಯತಿಯಂದ ಜರಕಗಿದ ಹನಗ
ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಉಪ್ನಿರ ೇಾಶಕರಕ (ಜಿ ಪ್ಂ) ಶವಮಗೆರವರಕ ಜರಕಗಿಸ್ದ ಕಛ ೇರಿ ತ್ಪನಸಣ
ಹನಗ ಲ ಕು ಪ್ರಿಶ ೇಧರ್ನ ವರದಿಗಳಿಗ ಅನಕಸರಣನ ವರದಿಯನಕನ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ.
ಸ್ಬಬಂದಿ /ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ವಿರಕದದ ಇಲನಖನ ವಿಚ್ನರಣ ಹನಗ ಶಸಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಕಡತ್ವನಕನ ನಿರವಹಿಸಕವುದಕ,ರ್ನಯಯನಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣ
ಹನಗ

ವಿವಿಧ ಯೇಜರ್ ಗಳಿಗ ವನರ್ಷಾಕವನಗಿ ಬಿಡಕಗಡ ಯನಗಕವ

ಅನಕರನನದ ಕಡತ್

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ,ಕಛ ೇರಿಯ ಆಡಳಿತ್ ವಿಷಯರ್ ು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವಾಹಣ
ಹನಗ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ ಾ ದರ್ ಾ ಸಹನಯಕರಕ ಮತ್ಕು ದಿವತಿೇಯ ದರ್ ಾ ಸಹನಯಕರಕ
ನಿವಾಹಿಸಕವು ವಿಷಯ ಸಂಕಲಗಳ ಮೇಲಕಸಕುವನರಿ ನಡ ಸಕವುದಕ.ಸಂದಭನಾನಕಸನರ ವಹಿಸಕವ
ಕಛ ೇರಿಯ ಇತ್ರ ರ್ ಲಸಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ,ಸಕಪ್ದಿಾಯಲಿಿ ಹ ಂದಕವುದಕ ಮತ್ಕು
ಪ್ರಿಶೇಲರ್ ಗ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ ಾ ಸಹನಯಕರಕ

ಕಛ ೇರಿಯ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭನಗರ್ ು ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸಂಪ್ೂಣಾ ರ್ ಲಸಗಳ
ನಿವಾಹಣ ಹಂಚಿರ್ ಯನದಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ ನಿಯಮನನಕಸನರ
ಪ್ರಿಶೇಲಿಸ್ ಆರ ೇಶರ್ ು ಕಡತ್ಗಳನಕನ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ, ಡಿ.ಸ್/ಎ.ಸ್ ಬಿಲ್ ಗಳು,
ಪ್ರವನಸ ಭತ ಯ ಬಿಲಕಿಗಲನಕನ ತ್ಯನರಿಸ್ ಮೇಲಕಸಹಿಗ ಸಲಿಿಸಕವುದಕ.ಖಚಕಾ ಹನಗ
ಆಧನಯ ತ್ಖ :ು , ಸ್ಬಬಂದಿಯವರ ಸ ೇವನ ಪ್ುಸುಕಗಳ ನಿವಾಹಣ ,ರರ್ ಲ ಕು ನಿವಾಹಣ ,ರನಜಯ
ವಲಯ ಮತ್ಕು ಜಿಲನಿ ಪ್ಂಚ್ನಯತ್ ಯೇಜರ್ ಗಳ ನಗದಕ ಪ್ುಸುಕ ನಿವಾಹಣ ,ರವನರ್
ಅಂಚ್ ಚಿೇಟಿ ನಿವಾಹಣ ,ಪ್ತೇಠ ೇಪ್ಕರಣಗಳ ವಹಿ ನಿವಾಹಣ ,ಖರ್ನರ್ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ
ಬಿಲ್, ಚ್ ಕ್ ನಿವಾಹಣ ,

ಆರ್.ರ್ .ವಿ.ವ ೈ. ರನಜಯವಲಯ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲ್ ಗಳ ತ್ಯನರಿರ್ ,ಜಿಲನಿ

ಪ್ಂಚ್ನಯತ್ ಡಿ.ಸ್. ಬಿಲ್ ಗಳ ತ್ಯನರಿರ್ , ಮೇಲಕಸಹಿಗ ಕಳುಹಿಸಕವ ಮತ್ಕು ಅವುಗಳ
ನಿವಾಹಣ ,ಲ ೇಖನ ಸನಮನಗಿರ ನಿವಾಹಣ ,ತ ಂಗಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ ಯ ಡಿ.ಸ್. ಬಿಲಕಿಗಳುಮತ್ಕು
ವ ೇತ್ನ ಬಿಲ್ ತ್ಯನರಿರ್ ಹನಗ ಸಂದಭನಾನಕಸನರ ವಹಿಸಕವ ಇತ್ರ
ರ್ ಲಸಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ,ಸಕಪ್ದಿಾಯಲಿಿ ಹ ಂದಕವುದಕ ಮತ್ಕು
ಪ್ರಿಶೇಲರ್ ಗ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.
ದಿವತಿೇಯ ದರ್ ಾ ಸಹನಯಕರಕ

ಕಡತ್ಗಳ ರಚರ್ ,ವಿಷಯ ವಹಿ ನಿವಾಹಣ ,ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನ ವಲನ, ಕಡತ್ಗಳ ರ್ನಪನಡಕವಿರ್ ,
ಪ್ತ್ರಗಳನಕನ ಸ್ವೇಕರಿಸಕವುದನಕನ ನಮ ದಿಕರಣ,ಕಡತ್ ಟಪನಲಕಗಳನಕನಶನಖ ಯಲಿಿ
ಹಂಚಕವುದಕ,ಕಡತ್ಗಳ ರವನರ್ ಪ್ರತಿಗಳನಕನ ಮನಡಿಸಕವುದಕ. ಇವುಗಳ
ಸಂಪ್ೂಣಾ ನಿವಾಹಣ ,ಹಂಚಿರ್ ಯನದ ವಿಷಯಗಳನಕನ ಸಮಪ್ಾಕವನಗಿ
ನಿಯನಮನನಕಗಳನವಯ ಪ್ರಿಶೇಲಿಸ್ ಕಡತ್ವನಕನರಚಿಸ್ ಕಛ ೇರಿ ರ್ ೈಪ್ತಡಿಯಲಿಿನ
ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮಕಂದಿನ ಆರ ೇಶ ರ್ ೇರಿ ಕಡತ್ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.ಕಛ ೇರಿ ವನಯಪ್ತು ಕ್ಷ ೇತ್ರ
ಮತ್ಕು ತ ೇಟಗನರಿರ್ ತ್ರಬ ೇತಿ ರ್ ೇಂದರದ ನಿವಾಹಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ನನಕಷ್ನಾನ
ರ್ ಲಸದಲಿಿ ಯೇಜರ್ :ಯೇಜರ್ ೇತ್ರ ಬನಬಿುನಲಿಿ ವ ೇತ್ನ:ಭತ ಯ ಇತ್ರ
ಭತ ಯಗಳ ಹನಗ ಸನದಿಲನವರಕ :ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸನದಿಲನವರಕ: ಗನರಂಟ್ ಇನ್ ಎಡ್
ಬಿಲ್ ಗಳ ತ್ಯನರಿರ್ ,ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಬಿಲ್: ರಿಜಿಸ್ಟಗಳ ನಿವಾಹಣ ಮತ್ಕು
ಸಕಪ್ದಿಾಯಲಿಿ ಹ ಂದಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಪ್ರಿಶೇಲರ್ ಗ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ,

4:(III)ಬಿ(B):-ನಣಯರ್

ತೆಗೆದು ಕೆಲಳುುವ್ಂತಹ ಪರಸ್ಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಲಸಬ್ೆೋದ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು

ಮತುು

ಅಕ ಂಟ್ೆವಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ.
(The Procedure Followed in the decision making including channels of supervision
& accountability)
ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಸಹನಯಕರಕ

ತ್ಮಗ ವಹಿಸ್ದ ಹ ೇಬಳಿಗಳಲಿಿ ಜವನಬನದರಿಯಂದ ರ್ ಲಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.

ಸಹನಯಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್ನ

ತ್ಮಮನಕನ ರ್ ೇಮಸ್ದ ಹ ೇಬಳಿಗಳಲಿಿ ವಿವಿದ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಬ ಳಗಳ ಬಗ ೆ ಮನಹಿತಿ

ಅಧಿರ್ನರಿ

ನಿೇಡಕವುದಕ ಹನಗ

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ

ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಬ ಳ ಗಳ ಬಗ ೆ ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳ ನಿವಾಹಣ . ಜಿಲನಿವಲಯ ಯೇಜರ್ ಗಳ

ಜವನಬನದರಿಯಂದ ರ್ ಲಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ

ಮನಗಾಸ ಚಿಯನವಯ ಯೇಜರ್ ಗಳ ಪ್ರಿಶೇಲರ್ . ಯೇಜರ್ನ ತ್ಯನರಿರ್ ಮತ್ಕು ಪ್ರಗತಿ
ವರದಿಗಳ ತ್ಯನರಿರ್ ಹನಗ ತನಂತಿರಕ ಮಂಜ ರನತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ.ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರಗತಿ
ವರದಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

ತನವು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ಪ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೇಲ /ಸ ಚರ್ ಗಳನಕನ
ಗಮನಿಸ್ ಮಕಂದಿನ ಆರ ೇಶರ್ನುಗಿ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ವಿಳಂಬವಿಲಿರ ತ್ವರಿತ್ವನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ ಾ ದರ್ ಾ

ತನವು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ಪ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೇಲ /ಸ ಚರ್ ಗಳನಕನ

ಸಹನಯಕರಕ

ಗಮನಿಸ್ ಮಕಂದಿನ ಆರ ೇಶರ್ನುಗಿ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ವಿಳಂಬವಿಲಿರ ತ್ವರಿತ್ವನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ

ದಿವತಿೇಯ ದರ್ ಾ ದರ್ ಾ

ತನವು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ಪ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ಕು ಸಕತ ುೇಲ /ಸ ಚರ್ ಗಳನಕನ

ಸಹನಯಕರಕ

ಗಮನಿಸ್ ಮಕಂದಿನ ಆರ ೇಶರ್ನುಗಿ ಕಡತ್ಗಳನಕನ ವಿಳಂಬವಿಲಿರ ತ್ವರಿತ್ವನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ

ಪ್ರಸನುವರ್ ಮೇಲ ತ ಗ ದಕರ್ ಳುಬ ೇರ್ನದ ಕರಮದ ಬಗ ೆ ತಿೇಮನಾನಿಸ್ ತ್ಮಮ ಹಕರ ದಗ ನಿೇಡಿದ

ತ ೇಟಗನರಿರ್

ಅಧಿರ್ನರರ್ ು ಒಳಪ್ಟಕಾ ಅನಕಮೇದಿಸ್/ಮಂಜ ರನತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ,ಅಗತ್ಯವನದಲಿಿ

ನಿರ ೇಾಶಕರಕ

ಮೇಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಕಛ ೇರಿಗ ಶಫನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ

4(IV)¿:- ರ್ ಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಲಕ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲನದ ವಿಧನನಗಳ ಕಟಾಪನಡಕಗಳು,
(Norms)(The norms set by it for the discharge of its functions)
ತೆಲೋಟ್ಗಾರರು

ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಸಹಾರ್ಕರು ಆದೆೋಶ್ದ ಮೋರೆಗೆ ವ್ಹಿಸಿಕೆಲಡಲಾದ
ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ಆ ದ್ಧನವೆೋ ನವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೋಶ್ದ ಮೋರೆಗೆ ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು

ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಸಹಾರ್ಕರು

ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು
ತಾಂತ್ರರಕ ವಿಚಾರಗಳನುು ಮತುು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರುವ್
ಪತರಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಆಯಾ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಜೆಲೋಡಿಸುವ್ುದು ಹಾಗಲ ಈ
ಕಾಯಾಯಲ್ರ್ದಲ್ಲೂ ಬರುವ್ ಕ್ೆೋತರಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಮಂಜಲರಾತ್ರ ಪರಸ್ಾುವ್ನೆ

ಸಹಾರ್ಕರ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಪರಸ್ಾುವ್ನೆರ್ನುು ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ರೆೈತರ ತೆಲೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ

ಅಧಿಕಾರಿ

ತಾಂತ್ರರಕ ಸಲ್ಹೆ ನೋಡುವ್ುದು ಹಾಗಲ ಹೆಲೋಬಳಿವಾರು ರೆೈತ ಸಂಪಕಯ ಕೆೋಂದರದ
ವಾಯಪಿುರ್ಲ್ಲೂ ಬರುವ್ ತಾಕುಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ಮತುು ತಾಂತ್ರರಕ ಮಾಹಿತ್ರ ನೋಡುವ್ುದು
ಇಲಾಖೆರ್ ಯೋಜನೆರ್ ಸ್ ಲ್ರ್ಯವ್ನುು ತ್ರಳಿರ್ ಪಡಿಸುವ್ುದು ಇತಾಯದ್ಧ.
ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಬ್ೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಾಂತ್ರರಕ ವಿಷರ್ಗಳ ನವ್ಯಹಣೆ,ಜಿಲಾೂವ್ಲ್ರ್

ತಾಂತ್ರರಕ ಸಹಾರ್ಕರು

ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗಯ ಸಲಚ್ಚಗಳನಿರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ ಯೋಜನಾ ತಯಾರಿಕೆ
ಮತುು ಪರಗತ್ರ ವ್ರದ್ಧಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗಲ ತಾಂತ್ರರಕ ಮಂಜಲರಾತ್ರ ನೋಡುವ್ುದು.
ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದಂತಹ ವಿಷರ್ಗಳನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನರ್ಮಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಅಧಿೋಕಿಕರು

ಕಡತವ್ನುು ರಚ್ಚಸಿ ಕಛೆೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿರ್ಲ್ಲೂನ ನರ್ಮಗಳನಿರ್ ಮುಂದ್ಧನ ಆದೆೋಶ್
ಕೆಲೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದಂತಹ ವಿಷರ್ವ್ನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನರ್ಮಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಪರಥಮ ದಜೆಯ ಸಹಾರ್ಕರು

ಕಡತವ್ನುು ರಚ್ಚಸಿ ಕಛೆೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿರ್ಲ್ಲೂನ ನರ್ಮಗಳನಿರ್ ಮುಂದ್ಧನ ಆದೆೋಶ್ ಕೆಲೋರಿ
ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದಂತಹ ವಿಷರ್ವ್ನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನರ್ಮಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ದ್ಧಿತ್ರೋರ್ ದಜೆಯ ಸಹಾರ್ಕರು

ಕಡತವ್ನುು ರಚ್ಚಸಿ ಕಛೆೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿರ್ಲ್ಲೂನ ನರ್ಮಗಳನಿರ್ ಮುಂದ್ಧನ ಆದೆೋಶ್ ಕೆಲೋರಿ
ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು
ಸಲ್ಲೂಸಲಾದ ಕಡತಗಳನುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸಲಕು ನರ್ಾಯರ ಕೆೈಗೆಲಳುುವ್ುದು ಅಗತಯತೆಗೆ

ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅನುಸ್ಾರಾಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲೂಸುವ್ದು.ಜರಲರು ಮತುು ಆದಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ನದೆೋಯಶ್ಕರು

ಕತಯವ್ಯ ನವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

(4) (V) (B) ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ ಕತ್ಾವಯಗಳನಕನ ನಿವಾಹಿಸಲನದ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಕವ ನಿಯಂತ್ರಣದಲಿಿಟಕಾ
ರ್ ಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳು/ಸ ಚರ್ ಗಳ ರ್ ೈಪ್ತಡಿಗಳು/ರನಖಲ ಗಳು ಮತ್ಕು ನಿಬಂಧರ್ ಗಳು:

(The rules regulation Instructions movements and records held by it or it control or
used by its employees for discharging its functions)
1.ಕನಾಯಟ್ಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ೆೋವಾ ನರ್ಮಗಳು(KCSR)
2.ಕನಾಯಟ್ಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ೆೋವಾ ನರ್ಮಗಳು(ವ್ಗಿೋಯಕರಣ ನರ್ಂತರಣ,ಮೋಲ್ಮನವಿ
ನರ್ಮಗಳು(CCA Rules)
3.ಕನಾಯಟ್ಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಂಹಿತೆ(KFC)
4.ಕಛೆೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ(HBOP)
5.ಆರ್ವ್ಯರ್ ಕೆೈಪಿಡಿ(Budjet Manual)
6.ಕನಾಯಟ್ಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಚ್ಚತ(KFC)
7.ಸ್ಾದ್ಧಲಾಿರು ವೆಚಿ ಕೆೈಪಿಡಿ(MCE)
8.ಕನಾಯಟ್ಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ೆೋವಾ ನಡತೆ ನರ್ಮ (KCS Conduct Rules)
9.ಇಲಾಖಾ ಮತುು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆಲರಡಿಸಿದ ಆರ್ಥಯಕ ಪರತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು
10.ಸಕಾಯರದ ಆದ್ಧ ಸಲಚನೆಗಳು (ಸುತೆಲುೋಲೆಗಳು)ಇತಾಯದ್ಧ.

(4) (VI) (B) ಕಡತ್ ಶೇರ್ಷಾರ್
ಕರ.ಸಂ

ಕಡತ್ದ ಶನಖ

1

ಸಿಬಬಂದ್ಧ

ರನಖಲ ಗಳ ವಿವರ
(EST)

ಇಲಾಖೆರ್ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಮತುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತ ವಿಷರ್ಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷರ್ಗಳು

2

ಲೆಕೆಶಾಖೆ

(ACT)

ಲೆಕೆ ಪತರ ಹಾಗಲ ಲೆಕೆ ಪತರ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ

3

ಲೆೋಖನ

(STN)

ಲೆೋಖನ ಸ್ಾಮಾಗಿರ ದಲರಾವಾಣಿ,ಸಿಿೋಕೃತ್ರ ಮತುು ರವಾನೆ

ಸ್ಾಮಾಗಿರ

4

ನಗದು ಶಾಖೆ

(CASH)

ನಗದು ನವ್ಯಹಣೆ

5

ತಾಂತ್ರರಕ ಶಾಖೆ

(TECH)

ತಾಂತ್ರರಕ ವಿಷರ್ಗಳು,ಪರಗತ್ರ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ,ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನೆ,
ಮ ಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮತುು ಇತರೆ ವಿಷರ್ಗಳು

(4) (VII) (B):-ಪನಲಿಸ್ಗಳನಕನ

ಮನಡಕವನಗ

ಅಥವನ ಅನಕಷ್ನಾನಗ ಳಿಸಕವ ಸಂಬಂಧದಲಿಿ ಇರಕವ ಏಪನಾಡಕಗಳು

ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭನಗಿತ್ವ ಮಂತನದ ವಿವರಗಳು.

(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)
•ಯೋಜನೆಗಳ
ಸಿಿೋಕರಿಸಲಾಗುತುದೆ.

ಅನುಷ್ಾಾನದಲ್ಲೂ
ಹಾಗಲ

ಬರುವ್

ಸಮಸ್ೆಯಗಳ

ಮೋಲಾಧಿೋಕಾರಿಗಳ

ಸಂದರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ

ಮಾಗಯದಶ್ಯನದಲ್ಲೂ

ಸ್ಾವ್ಯಜನಕರಿಂದ
ಇಲಾಖೆರ್

ಆಕ್ೆೋಪಣೆಗಳನುು

ನೋತ್ರ(ಪಾಲ್ಲಸಿ)ಗಳನುು

ನದಯರಿಸಲಾಗುವ್ುದು ಹಾಗಲ ಅಗತಯ ನರ್ಾಯರ ತೆಗೆದು ಕೆಲಳುಲಾಗುವ್ುದು.

(4) (VIII) (B).ಈ

ಇಲನಖ ಯಂದ ರಚಿಸಪಡಕವ ಅಥವನ ಸಲಹ ಗಳನಕನ ಪ್ಡ ಯಕವ ಸಲಕವನಗಿ ಎರಡಕ ಅದಕುಂತ್

ಹ ಚ್ನಾಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಪಡಕವ ನಿಗಮ ರ್ೌನಿುಲ್ ಬ ೇಡ್ಾ ಸಮತಿ ಅಥವನ ಇತ್ರ ಬನಡಿಗಳ ಪ್ಟಿಾ ಹನಗ

ಇಂತ್ಹ

ಕಮಟಿ ಮತ್ಕು ಸಮತಿಗಳು ನಡ ಸಕವ ಸಭ ಮತ್ಕು ನಡನವಳಿಗಳನಕನ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲಕ ಸನವಾಜನಿಕರಕ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹಕರ ೇ ಅಥವನ ಇಂತ್ಹ
ಸಭ ಗಳನಕನ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ ಮಕಕು ಅವರ್ನಶವಿರ :-

(A Statement of the boards counclls 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.Counclls, committees and other boodles are
open to the publlc or the Minutes of such Meetings are accessible for Publlc)
ತನಲ ಿಕಕ ಮಟಾದಲಿಿ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಇಲನಖ ಯ
ನಿವಾಹಿಸಕತಿುಲ.ಿ

ಅಧಿೇನ ಯನವುರ ೇ ನಿಗಮ ರ್ೌನಿುಲ್ು ಬ ೇಡುಾ ಸಮತಿಗಳು ರ್ನಯಾ

(4) (IX) (B):ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್

ನಿರ ೇಾಶಕರ

ರ್ನಯನಾಲಯದಲಿಿ

ರ್ನಯಾ

ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಾ.
ಕರ.ಸಂ•

ಹಕರ ದ

ಹ ಸರಕ

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖ ಯ

1

ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ನದೆೋಯಶ್ಕರು

ಶರೋಕಾಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್.

7625078125

2

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹರಿೋಶ್ ನಾರ್ೆ ಎಲ್.

7625078120

3

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸತ್ರೋಶ್ ಜಿ.ಆರ್.

7625078128

4

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.

7625078121

5

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ರಮೋಶ್ ಸಿ.ವೆೈ.

7625078122

6

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ರಂಗನಾಥ ಕೆ.ಟಿ.

7625078127

7

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸದಾಶವ್ಪಪ ಬಿ.

7625078132

8

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಏಕಾಂತ್ ಹೆಚ್.

7625078131

9

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ರಮೋಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.

7625078121

10

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ರಮೋಶ್ ಜಿ.ಆರ್.

9483261580

11

ಪರಥಮ ದಜೆಯ ಸಹಾರ್ಕರು

ಪೂಣಯಚಂದರ ಟಿ.ಸಿ.

9972659000

12

ದ್ಧಿತ್ರೋರ್ ದಜೆಯ ಸಹಾರ್ಕರು

ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಸ್.ಟಿ.

9663808135

13

ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಸಹಾರ್ಕರು

ಕಾವೆೋರಿ ಸಿ.

08189-228170

08189-228170

(4) (X) (B) : ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ನಿರ ೇಾಶಕರ ರ್ನಯನಾಲಯದಲಿಿ ರ್ನಯಾ
ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ ರ್ೌಕರರ ಸ ಪ್ಾಂಬರ್-2018 ವ ೇತ್ನದ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಾ.
ಕರ.ಸಂ•

ಹಕರ ದ

ಹ ಸರಕ

ಮ ಲ ವ ೇತ್ನ

1

ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù º·ÙÓþÆÐ‘Ð¤ÐÔ.

ಶರೋಕಾಂತ ‘Ù ŠÊý.

52650.00

2

ಸಹಾರ್ಕ ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

ÌÐ§ÓÆý ನಾರ್ೆ ŠÄý.

51400.00

3

ಸಹಾರ್ಕ ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

ÊÐ´ÓÆý £ „¤ý.

43100.00

4

ಸಹಾರ್ಕ ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.

43100.00

5

ಸಹಾರ್ಕ ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

¤ÐÀÙÔÓÆý Ë ÀÙÚ.

51400.00

6

ಸಹಾರ್ಕ ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

ರಂಗನಾಥ ‘Ù «.

46400.00

7

ಸಹಾರ್ಕ ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

¿ ÊÐ·ÑÇÀÐ»Ðï .

46400.00

8

ಸಹಾರ್ಕ ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù ƒ¸°‘Ñ§

ಏಕಾಂತ್ ÌÙ›ý.

43100.00

9

ಸಹಾರ್ಕ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ರಮೋಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.

40900.00

9

ƒ¸°Ó‘Ðù‘Ð¤ÐÔ

¤ÐÀÙÔÓÆý £ „¤ý.

48900.00

10

»ÐõµÐÀÐÔ ·Ð¢Ùþ ÊÐÌÑ¦ÐÔ‘Ð¤ÐÔ

ಪೂಣಯಚಂದರ « Ë.

30350.00

11

ದ್ಧಿತ್ರೋರ್ ದಜೆಯ ಸಹಾರ್ಕರು,

ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಸ್.ಟಿ.

24600.00

12

³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ð ಸಹಾರ್ಕ¤ÐÔ

ಕಾವೆೋರಿ ಸಿ.

24050.00

(4) (B) (XI) ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣ :
(Budget Allocation 2018-19 ರ್ ೇ ಸನಲಿನಲಿಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ರಕವುದಕ.
ಈ ಬಗ ೆ ವಿವರಗಳನಕನ ಅನಕಬಂಧ (ಅ)ತ್ಖ ುಯಲಿಿ ರ್ನಣಿಸಲನಗಿರ .
(4) (B) (XII): ಸಹನಯಧನರ ಂದಿಗ ನಡ ಸಕವ ಯೇಜರ್ ಗಳು,ಅಂತ್ಹ ಯೇಜರ್ ಗಳ ಫಲನನಕಭವಿಗಳ
ವಿವರ ಮತ್ಕು ಮಂಜ ರನದ ಹಣ 2018-19 ರ್ ೇ ಸನಲಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ .
ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಮಾಗಯ ಸಲಚ್ಚರ್ನುಸ್ಾರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಾಟನಗೆಲಳಿಸಲಾದ
ಸಹಾರ್ಧನದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಲಾನುರ್ವಿವಾರು ವಿವ್ರ ಮತುು ಮಂಜಲರಾದ ಹಣದ ವಿವ್ರಗಳನುು
ಕಛೆೋರಿ ವ್ಹಿರ್ಲ್ಲೂ ಬರೆದ್ಧಡಲಾಗುತುದೆ. ಹಾಗಲ ಯೋಜನೆವಾರು ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ ತೆಲೋಟ್ಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನದೆೋಯಶ್ಕರಿಗೆ ಪರತ್ರರ್ನುು
ಸಲ್ಲೂಸಲಾಗುತುದೆ.
(4) (B) (XIII): ಇಲನಖ ಯಂದ ಅಥರ ೈಸ ೇಶನ್ ಮಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪ್ರವನನಗಿ ನಿೇಡಲನದ ಮತ್ಕು ಕಡಿಮ ದರದಲಿಿ
ಸವಲತ್ಕುಗಳನಕನ ಪ್ಡ ಯಲನದ ರ ಸ್ಡ ಯ್ಕಂಟುಗಳ ವಿವರಗಳು:
ಅನವಯಸಕವುದಿಲಿ.
(4) (B) (XIV): ಕಕಗಿೆಸಲನದ ಎಲ ರ್ನರನಿಕ್ು ಮನದರಿಯಲಿಿ ಲಭಯವಿರಕವ ಮನಹಿತಿಯ ವಿವರ,ರ ರಕಕವಿರ್ ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ
ಇಟಕಾರ್ ಂಡಿರಕವಿರ್ .
ತನಲ ಿಕಕ ಮಟಾದಲಿಿ ಲಭಯವಿರಕವ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲಿಿ ಮನಹಿತಿಯನಕನ ಅಳವಡಿಸ್ರ ಹನಗ ರ್ನಯದರಿಸಲನಗಿರಕತ್ುರ .
(4) (B) (XV):ಮನಹಿತಿ ಪ್ಡ ಯಲಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ ಲಭಯವಿರಕವ ಅವರ್ನಶಗಳು ವಿವರಗಳು ಗರಂಥನಲಯ ಅಥವನ ಓದಕವ
ರ್ ಠಡಿಗಳನಕನ ಸನವಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗರ್ನುಗಿ ತ ರ ದಿರ ಯ್ಕೇ?
ತನಲ ಿಕಕ ಮಟಾದ ಕಛ ೇರಿಯಲಿಿ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ ಮನಹಿತಿ ಲಭಯವನಗಕವ ಮನದರಿಯಲಿಿ ಯನವುರ ೇ ಗರಂಥನಲಯ ಅಥವನ
ಓದಕವ ರ್ ಠಡಿಗಳು ಇರಕವುದಿಲಿ.

(4) (B) (XVI) : ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹ ಸರಕ ಪ್ದರ್ನಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರ

ವಿವರಗಳು:
(The names designations and other particulars of the public Information officers)
ಶರೇ ಶರೇರ್ನಂತ್ ರ್ .ಎಸ್.
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ನಿರ ೇಾಶಕರಕ
ಜಿಲನಿ ಪ್ಂಚ್ನಯತ್ ,ಚನನಗಿರಿ
Pho:- 7022548442, 08189-228174
ಮತ್ಕು
ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ
ಶರೇ ಹರಿೇಶ್ ರ್ನಯು ಎಲ್. ಸಹನಯಕ ತ ೇಟಗನರಿರ್ ಅಧಿರ್ನರಿ,
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕತ ೇಟಗನರಿರ್ ನಿರ ೇಾಶಕರಕ,
(ಜಿಲನಿ ಪ್ಂಚ್ನಯತ್)ರವರ ಕಛ ೇರಿ.ಚನನಗಿರಿ
Pho:-7022548455, 08189-228174
ಈ ಕಛ ೇರಿಯ E-Mail ID-sadhchannagiri@gmail.com

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ ಹಾಗಲ
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕತ ೇಟಗನರಿರ್ ನಿರ ೇಾಶಕರಕ,
(ಜಿಲನಿ ಪ್ಂಚ್ನಯತ್)ರವರ ಕಛ ೇರಿ.ಚನನಗಿರಿ

