ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (B) ಅನ್ವಯ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (PMU for FPO & PPPIHD) ವಿಭಾಗ ರವರ ಕ್ಛೋರಿಯ
ಆಗೇನೈಸೆೋಷನ್ ಚಾರ್ಟೇ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, PMU (FPO & PPP-IHD)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕ್ಾರಿ - 1

ಅಧಿಕ್ಾರಿ - 2

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

4(B)(I): ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (PMU for FPO & PPPIHD), ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರಕ
ರವರ ಕ್ರ್ೇವಯ ಮರ್ಕು ಜವಾಬಾಾರಿಗಳಕ
1. FPO ಮರ್ಕು PPP-IHD ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಡರ್ಗಳ ಪರಿಶೋಲನ ಮರ್ಕು ನಿರ್ೇಯಗಳ ಬಗೆೆ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ತಾಳೆಬಳೆ) ರವರಿಗೆ ಮಕೆಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶಕ್ಾುಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ.
2. PPP-IHD ಯೋಜನಯಡಿ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯಾಗಕವ ಪರಸ್ಾುವನಗಳ ಪರಿಶೋಲನ ಹಾಗ ಅನ್ಕಮೋದಿರ್ DPR ಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕೆು
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಕ್ೆಂಪನಿಗಳೆ ಡನ ಸಮನ್ವಯಿಸಕವುದಕ.
3. ಸದರಿ ಯೋಜನಗಳ ಮಾಗೇಸ ಚಿ, ಕ್ರರಯಾಯೋಜನ ರ ಪಿಸಕವುದಕ.
4. ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ FPO ಗಳ ಸ್ಾಾಪನಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ RI, LRP ಗಳಕ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ SADH, ADH,
AHO ಹಾಗ ತ ೋಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಜಿ.ಪೆಂ.) ರವರ ಡನ ನಿರೆಂರ್ರವಾಗಿ ಸೆಂಪಕ್ೇದಲ್ಲಿದಕಾ ನಿಗಧಿರ್
ನ್ಮ ನಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಕವುದಕ. ಈ ಕ್ಕರಿರ್ೆಂತ PMU ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಕ ಸಮನ್ವಯಿಸಕವ FPO ಗಳ
ಕ್ಷೋರ್ರ ಮಟಟದ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ತಾಳೆಬಳೆ) ರವರ ಗಮನ್ಕೆು ರ್ರಕವುದಕ.
5. ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿೆಂದ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯಾಗಕವ FPO ಸದಸಯ ರೈರ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸ ಕ್ು ಸಲಹೆ
ಸ ಚನಗಳನ್ಕು ನಿೋಡಕವುದಕ.

4(B) (II) ಅಧಿಕ್ಾರಿ / ನೌಕ್ರರಕಗಳ ಅಧಿಕ್ಾರ ಮರ್ಕು ಕ್ರ್ೇವಯಗಳಕ:
ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

1. ಅಧಿಕ್ಾರಿ / ನೌಕ್ರರ ವೈಯಕ್ರುಕ್ ಕ್ಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
2. ಹೆ ಸದಾಗಿ ರಚನಯಾಗಿರಕವ ಘಟಕ್ಕೆು ಸಿಬಬೆಂದಿಯನ್ಕು ನಿಯೋಜಿಸಕವ ಕ್ಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.
3. ಅಧಿಕ್ಾರಿ / ನೌಕ್ರರ TA/DA ಬಿಲ್ಲಿನ್ ಕ್ಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಕ್ನ್ಸಲ್ ಟೆಂರ್ಟಸ ರವರ ವೋರ್ನ್ದ ಬಿಲಕಿ
ಹಾಗ

ಪರವಾಸ ಬಿಲ್ಲಿನ್ ಕ್ಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ. ಕ್ಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದಿ ಮರ್ಕು ಆಸಿು ಮರ್ಕು ಋರ್ ಪಟ್ಟಟ

ನಿವೇಹಣೆ. ಆಡಳಿತಾರ್ಮಕ್ ಮೆಂಜ ರಾತಿಗಳಕ ಕ್ಛೋರಿ ಅರ್ೋಶವನ್ಕು ಹೆ ರಡಿಸಕವಿಕೆ, ಗಾರೆಂರ್ಟ ಇನ್ ಐಡ್
ಬಿಲಕಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ ಪರ್ರ ವಯವಹಾರ. ಈ ಕ್ಛೋರಿಗೆ ಬರಕವ ಅಡಳಿರ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಪರ್ರ
ವಯವಹಾರಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ದಾಸ್ಾುನ್ಕ ವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ.
4. ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕೆು ತ ೋ.ಉ.ನಿ.(PMU) ರವರಕ ಸ ಚಿಸಕವ ಇರ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ - 1

1. PPP-IHD ಯೋಜನಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನ ರ ಪಿಸಕವುದಕ. ಯೋಜನಯ ಮಾಗೇಸ ಚಿ
ರ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ.
2. ಖಾಸಗಿ ಕ್ೆಂಪನಿಗಳನ್ಕು ಸೆಂಪಕ್ರೇಸಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. ಕ್ೆಂಪನಿಗಳಕ ಸಲ್ಲಿಸಕವ ಅಗರ್ಯತಗೆ
ಅನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರಕ ರ್ಯಾರಿಸಿದ DPR ಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ PAC ಅನ್ಕಮೋದನಗೆ
ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ.
3. ಅನ್ಕಮೋದನಯಾದ DPR ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ಕು ರ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ.
4. ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ FPO ಗಳ ಸ್ಾಾಪನಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ RI, LRP ಗಳಕ,
AHO, ADH / SADH ಹಾಗ

ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ

ತ ೋ.ಉ.ನಿ. (ಜಿ.ಪೆಂ.) ರವರ ಡನ ನಿರೆಂರ್ರವಾಗಿ ಸೆಂಪಕ್ೇದಲ್ಲಿದಕಾ

ನಿಗಧಿರ್ ನ್ಮ ನಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಕವುದಕ. ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಅನ್ಕಮತಿ ಪಡೆದಕ
ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾಸ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ.
5. FPOಗಳ ರಚನಯ ವಿವಿಧ ಹೆಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಂಡಕಬರಕವ ನ್ ಯನ್ಯತಗಳನ್ಕು ಗಕರಕತಿಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ
ಗಮನ್ಕೆು ರ್ರಕವುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ - 2

1. FPO ಯೋಜನಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನ ರ ಪಿಸಕವುದಕ, MOA ಮರ್ಕು ಯೋಜನಯ
ಮಾಗೇಸ ಚಿ ರ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ.
2. ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ FPO ಗಳ ಸ್ಾಾಪನಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ RI, LRP ಗಳೆ ಡನ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ
SADH, ADH, AHO ಹಾಗ

ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ರವರ ಡನ ನಿರೆಂರ್ರವಾಗಿ ಸೆಂಪಕ್ೇದಲ್ಲಿದಕಾ ನಿಗಧಿರ್

ನ್ಮ ನಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಕವುದಕ. ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಅನ್ಕಮತಿ ಪಡೆದಕ ಸದರಿ
ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾಸ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ.
3. FPOಗಳ ರಚನಯ ವಿವಿಧ ಹೆಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಂಡಕಬರಕವ ನ್ ಯನ್ಯತಗಳನ್ಕು ಗಕರಕತಿಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ
ಗಮನ್ಕೆು ರ್ರಕವುದಕ.
4. FPOಗಳ ರಚನಗೆ ಅಗರ್ಯವಿರಕವ ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡರ್ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. FPOಗಳ
ನ ೆಂದಣಿ ಕ್ಕರಿರ್ಕ RI ಗಳ ರ್ಜ ತ ನಿರೆಂರ್ರವಾಗಿ ಸೆಂಪಕ್ೇದಲ್ಲಿದಕಾ ಪರಗತಿ ವರದಿಯನ್ಕು ಪಡೆದಕ
ಕೆ ರೋಢಿಕ್ರಿಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಗಮನ್ಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ.
5. SFACಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡರ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಕವುದಕ.
6. RIಗಳಕ FPOನ್ Business plan ರ್ಯಾರಿಸಕವ ಬಗೆೆ ಸಮನ್ವಯಿಸಕವುದಕ ಮರ್ಕು Business plan
ಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಗಮನ್ಕೆು ರ್ರಕವುದಕ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

1. ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ FPO ಗಳ ಸ್ಾಾಪನಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ RI, LRP ಗಳೆ ಡನ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ
AHO, ADH/SADH ಹಾಗ

ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ರವರ ಡನ ನಿರೆಂರ್ರವಾಗಿ ಸೆಂಪಕ್ೇಸಲ್ಲಿದಕಾ ನಿಗದಿರ್

ನ್ಮ ನಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಕವುದಕ. ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಿ ಮೋಲಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಅನ್ಕಮತಿ ಪಡೆದಕ ಸದರಿ
ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾಸ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ.

2. FPO ಗಳ ರಚನಯ ವಿವಿಧ ಹೆಂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಂಡಕಬರಕವ ನ್ ಯನ್ಯತಗಳನ್ಕು ಗಕರಕತಿಸಿ, ಮೋಲಾಧಿಕ್ಾರಿಗಳ
ಗಮನ್ಕೆು ರ್ರಕವುದಕ.

3. FPO ರೈರ್ರಕ LRP ಗಳಕ ಹಾಗ

ಅಧಯಯನ್ ಪರವಾಸ ಕ್ಾಯೇಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ಕು

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಈ ಕ್ಕರಿರ್ೆಂತ IIHR ಮರ್ಕು UHS ಗಳೆ ಡನ ಸಮನ್ವಯಿಸಕವುದಕ.

4. ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿೆಂದ ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯಾಗಕವ FPO ಸದಸಯ ರೈರ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗರ್ಯವಿದಾಲ್ಲಿ
ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸ ಕ್ು ಸಲಹೆ ಸ ಚನಗಳನ್ಕು ನಿೋಡಕವುದಕ.

4(B) (III):- ನಿರ್ೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವೆಂರ್ಹ ಪರಸ್ಾುವನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೋಕ್ಾದ ಕ್ರಮ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಚಾನ್ಲ್ಗಳಕ ಮರ್ಕು
ಅಕ್ೌೆಂಟಬಲ್ಲಟ್ಟ ಸೆೋರಿದೆಂತ.
ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಸಿವೋಕ್ೃತಿಯಾದ ಪರ್ರಕೆು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸಕ್ಾೇರದ ನಿಯಮಗಳಕ ಹಾಗ

ಸಕತ ುೋಲ್ಲ /

ಅಧಿಸ ಚನಗಳನ್ಕು ಗಮನಿಸಿ ಅಭಿಪಾರಯರ್ ೆಂದಿಗೆ ಮಕೆಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶಕ್ಾುಗಿ ಕ್ಡರ್ವನ್ಕು
ವಿಳೆಂಬವಿಲಿರ್

ರ್ವರಿರ್ವಾಗಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪ

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

(PMU)

ರವರಿಗೆ

ಮೆಂಡಿಸಕವುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾೆಂತಿರಕ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ ಬರಕವ ಪರ್ರಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಆದಯತಗನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ

ಅಧಿಕ್ಾರಿ – 1

ಸಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕು ಅಭಿಪಾರಯರ್ ೆಂದಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (PMU)
ರವರ ಆರ್ೋಶಕ್ಾುಗಿ ಮೆಂಡಿಸಕವುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾೆಂತಿರಕ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ ಬರಕವ ಪರ್ರಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಆದಯತಗನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ

ಅಧಿಕ್ಾರಿ - 2

ಸಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕು ಅಭಿಪಾರಯರ್ ೆಂದಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (PMU)
ರವರ ಆರ್ೋಶಕ್ಾುಗಿ ಮೆಂಡಿಸಕವುದಕ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ತಾೆಂತಿರಕ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂದಿಸಿದೆಂತ ಬರಕವ ಪರ್ರಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಆದಯತಗನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ
ಸಕ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕು ಅಭಿಪಾರಯರ್ ೆಂದಿಗೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (PMU)
ರವರ ಆರ್ೋಶಕ್ಾುಗಿ ಮೆಂಡಿಸಕವುದಕ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಸದರಿ ವಿಭಾಗಕೆು ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ನಿರ್ೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವುದಕ ಹಾಗ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ತಾಳೆಬಳೆ) ರವರ ಮಕೆಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶಕ್ಾುಗಿ ವಿಳೆಂಬವಿಲಿರ್
ರ್ವರಿರ್ವಾಗಿ ಮೆಂಡಿಸಕವುದಕ.

4(B)(IV) ಕೆಲಸ ಕ್ಾಯೇಗಳನ್ಕು ನಿವೇಹಿಸಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳಕ, ಕ್ಟಕಟ ಪಾಡಕಗಳಕ

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಅತಿ ಜರ ರಕ, ಪರಮಕಖ, ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಎೆಂದಕ ಗಕರಕತಿಸಲಾದ ಪರ್ರಗಳನ್ಕು
ಆಧಯತಗನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ ನಿಗಧಿರ್ ಕ್ಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ವಿಲ್ಲ ಮಾಡಕವುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅತಿ ಜರ ರಕ, ಪರಮಕಖ, ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಎೆಂದಕ ಗಕರಕತಿಸಲಾದ ಪರ್ರಗಳನ್ಕು

ಅಧಿಕ್ಾರಿ – 1

ಆಧಯತಗನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ ನಿಗಧಿರ್ ಕ್ಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ವಿಲ್ಲ ಮಾಡಕವುದಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅತಿ ಜರ ರಕ, ಪರಮಕಖ, ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಎೆಂದಕ ಗಕರಕತಿಸಲಾದ ಪರ್ರಗಳನ್ಕು

ಅಧಿಕ್ಾರಿ - 2

ಆಧಯತಗನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ ನಿಗಧಿರ್ ಕ್ಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ವಿಲ್ಲ ಮಾಡಕವುದಕ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಅತಿ ಜರ ರಕ, ಪರಮಕಖ, ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಎೆಂದಕ ಗಕರಕತಿಸಲಾದ ಪರ್ರಗಳನ್ಕು

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕ್ು ನಿಧಾೇರ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವುದಕ. ಅಧಿಕ್ಾರ ವಾಯಪಿು ಮಿೋರಿದಲ್ಲಿ,

ಆಧಯತಗನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ ನಿಗಧಿರ್ ಕ್ಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ವಿಲ್ಲ ಮಾಡಕವುದಕ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ತಾಳೆಬಳೆ) ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ ಜರ ರಕ ಮರ್ಕು
ಆದಯತಗನ್ಕಗಕರ್ವಾಗಿ ಕ್ರ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.

4(B)

(V)

ನೌಕ್ರರಕ

ಅವರವರ

ಕ್ರ್ೇವಯಗಳನ್ಕು

ನಿವೇಹಿಸಲಾದ

ಉಪಯೋಗಿಸಕವ

ನಿಯೆಂರ್ರರ್ದಲ್ಲಿಟಕಟಕೆ ೆಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ / ಸ ಚನಗಳಕ / ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ / ದಾಖಲ್ಲಗಳಕ ಮರ್ಕು ನಿಬೆಂಧನಗಳಕ:
1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (KCSR)
2. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿಕ್ಸೆೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕ್ರರ್ ನಿಯೆಂರ್ರರ್ ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ)(CCA Rules)
3. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಸೆಂಹಿತ (KFC)
4. ಕ್ಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ವೃೆಂದ ಮರ್ಕು ನೋಮಕ್ಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ (C&R Rules)
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖಜಾನ ಸೆಂಹಿತ (KTC)
8. ಸ್ಾದಿಲಾವರಕ ವಚಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ(MCE)
9. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸೆೋವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS Conduct Rules)
10. ಇಲಾಖಾ ಮರ್ಕು ಆರ್ಥೇಕ್ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸೇ
11. ಸಕ್ಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ, ಸಕ್ಾೇರಿ ಆರ್ೋಶ ಇತಾಯದಿ.

4(B) (VI) ಕ್ಡರ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ
ಕ್ಡರ್ದ ಶಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸೆಂ

ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಿೋಖ

ಯೋಜನಾ ಉಸಕುವಾರಿ ಘಟಕ್
1

ಸಿಬಬೆಂದಿ ಶಾಖೆ

ಸೆಂ:ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ತಾಬಯೋ/ /PMU/ವಿನಿ

2

ತಾೆಂತಿರಕ್ ಶಾಖೆ

ಸೆಂ:ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ತಾಬಯೋ/ PMU/ಸತ ೋಅ-1
ಸೆಂ:ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ತಾಬಯೋ//PMU/ಸತ ೋಅ-2

ಆಡಳಿರ್ ವಿಷಯಕೆು
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ
ತಾೆಂತಿರಕ್ ವಿಷಯಕೆು
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ

ಸೆಂ:ತ ೋಇ/ತ ೋಅನಿ/ತಾಬಯೋ/ತ ೋಉನಿ/PMU/ಹಿಸತ ೋನಿ

4(B) (VII) ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕು ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಕವ ಏಪಾೇಡಕಗಳಕ,
ಸ್ಾವೇಜನಿಕ್ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭಾಗಿರ್ವ ಮಕೆಂತಾದ ವಿವರಗಳಕ.

ಅನ್ವಯಿಸಕವುದಿಲಿ.
4(B) (VIII) ಈ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಕವ ಸಲಕವಾಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವಾ
ಅದಕ್ರುೆಂರ್ ಹೆಚಾಚಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿೆಂದ ರಚಿಸಲಪಡಕವ ನಿಗಮ ಕ್ೌನಿಸಲ್ ಬ ೋಡ್ೇ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ
ಇರ್ರ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಹಾಗ ಇೆಂರ್ಹ ಕ್ಮಿಟ್ಟ ಮರ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮರ್ಕು
ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕು ಸ್ಾವೇಜನಿಕ್ರಕ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹಕರ್ೋ ಅಥವಾ ಇೆಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕು
ವಿೋಕ್ಷಿಸಲಕ ಸ್ಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಕಕ್ು ಅವಕ್ಾಶವಿರ್ಯೆ:-

ಅನ್ವಯಿಸಕವುದಿಲಿ.

/

4(B) (IX) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (PMU for FPO & PPPIHD) ರವರ ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಿ
ಕ್ಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿಕ್ಾರಿ / ನೌಕ್ರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಟ
ಕ್ರ.ಸೆಂ

ಪದನಾಮ

ಅಧಿಕ್ಾರಿ / ಸಿಬಬೆಂದಿಯ ಹೆಸರಕ

ದ ರವಾಣಿ ಸೆಂಖೆಯ

1

ಶರೋಮತಿ. ಕ್ಷಮಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

080-26565533

2

ಶರೋಮತಿ. ಸಿಮತಾ. ಹೆಚ್.ಕೆ.

080-26565533

3

ಶರೋ. ವಿನ ೋದ ರಾಯರ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ

4

ಡಾ. ರ್ಜೈನಾಗ್. ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ

080-26565533

5

ಶರೋ. ಗಿರಿೋಶ್. ಜಿ.

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

080-26565533

080-26565533

4(B) (X) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (PMU for FPO & PPPIHD) ರವರ ಕ್ಛೋರಿ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ
Regular ಮರ್ಕು ಓಓಡಿ ಮೋಲ್ಲ ಕ್ಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿಕ್ಾರಿ / ನೌಕ್ರರ ವೋರ್ನ್ವನ್ಕು ಈ
ಕೆಳಕ್ೆಂಡೆಂತ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಲಾಗಕತಿುರ್.
ಕ್ರ.ಸೆಂ

ಪದನಾಮ

ಅಧಿಕ್ಾರಿ / ಸಿಬಬೆಂದಿಯ ಹೆಸರಕ

ವೋರ್ನ್ (ರ . ಗಳಲ್ಲಿ)

1

ಶರೋಮತಿ. ಕ್ಷಮಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಹೆಚಕಚವರಿ ಪರಭಾರ

2

ಶರೋಮತಿ. ಸಿಮತಾ. ಹೆಚ್.ಕೆ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ರ . 52,650/-

3

ಶರೋ. ವಿನ ೋದ ರಾಯರ್

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ

ಓ.ಓ.ಡಿ.

4

ಡಾ. ರ್ಜೈನಾಗ್. ಕೆ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ

ಓ.ಓ.ಡಿ.

5

ಶರೋ. ಗಿರಿೋಶ್. ಜಿ.

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ರ . 22,400/-

4(B) (XI): ಆಯವಯಯ ವಿರ್ರಣೆ (2017-18)
ಕ್ರ.ಸೆಂ
1

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಲ್ಲಕ್ು ಶೋರ್ಷೇಕೆ
2401-00-111-0 – 08- 059 (ಯೋಜನ)

ಮರ್ು (ರ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1699.972

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಾ ಯೋಜನ (FPO)
2

2401-00-800-1-57-133 (ಯೋಜನ)

0.00

ರಾರ್ಷರೋಯ ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಕ್ಾಸ ಯೋಜನ
(FPO & PPP-IHD)
3

2401-00-800-1-57-106 (ಯೋಜನ)

504.00

ರಾರ್ಷರೋಯ ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಕ್ಾಸ ಯೋಜನ
(PPP-IHD)
4

2401-00-800-1-57-059 (ಯೋಜನ)
ರಾರ್ಷರೋಯ ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಕ್ಾಸ ಯೋಜನ (FPO)

0.00

4(B) (XII): ಸಹಾಯಧನ್ರ್ ೆಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸಕವ ಯೋಜನಗಳಕ ಅೆಂರ್ಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಮರ್ಕು ಮೆಂಜ ರಾದ ಹರ್

ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿ.
4(B) (XIII): ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ಆಥರೈರ್ಜೋಷನ್ ಮೆಂಜ ರಾದ ಮರ್ಕು ಕ್ಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸವಲರ್ಕುಗಳನ್ಕು
ಪಡೆಯಲಾದ ರಸಿಪಿಯೆಂರ್ಟಸ ವಿವರಗಳಕ.

ಅನ್ವಯಿಸಕವುದಿಲಿ.
4(B) (XIV): ಕ್ಕಗಿೆಸಲಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಕವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕ್ಕವಿಕೆ.

ಅನ್ವಯಿಸಕವುದಿಲಿ.
4(B) (XV): ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಸ್ಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಲಭಯವಿರಕವ ಅವಕ್ಾಶಗಳ ವಿವರಗಳಕ ಗರೆಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ
ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ಕು ಒಳಗೆ ೆಂಡಕ ಸ್ಾವೇಜನಿಕ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಾುಗಿ ತರದಿದಾಾರಯೆೋ:

ಅನ್ವಯಿಸಕವುದಿಲಿ.
4(B) (XVI): ಸ್ಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ಹೆಸರಕ, ಪದನಾಮ ಮರ್ಕು ಇರ್ರ ವಿವರಗಳಕ
(The names designations & particulars of the public information officers)

(ಶರೋಮತಿ ಸಿಮತಾ. ಹೆಚ್.ಕೆ.)
ಸ್ಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಮರ್ಕು
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
(PMU for FPO & PPPIHD),
ಯೋಜನಾ ಉಸಕುವಾರಿ ಘಟಕ್ (PMU),
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರಕ – 04.
(ಶರೋಮತಿ ಕ್ಷಮಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ್)
ಮೋಲಮನ್ವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
(PMU for FPO & PPP-IHD),
ಯೋಜನಾ ಉಸಕುವಾರಿ ಘಟಕ್ (PMU),
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರಕ – 04.
4(B) (XVII): ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಇರ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಇರ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ ಪರಸಕುರ್ ಯಾವುದ ಇರಕವುದಿಲಿ.

