PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ

»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀ
PÀbÉÃj (f¥ÀA) UÀAUÁªÀw
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“ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÀluÉ ”
ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ ,2005 ¥ÀæPÀgÀt 4(1)(©) CrAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ¥ÀæPÀluÉ
1) »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (f.¥ÀA) UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ
PÁAiÀÄðUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
vÁ®ÆèPÄÀ ªÀÄlÖzÀ E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÁV MmÁÖgÉ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÜÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À
C£ÀÄµÁ×£ÀzÀ dªÁ¨ÁÝj EgÀÄvÀÛzÉ.
vÁ®ÆèPÄÀ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁjAiÀiÁV DAiÀiÁ PÁ®PÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ
ªÀÄvÀÄÛ C¢üÃ£À C¢üPÁjUÀ½UÉ E¯ÁSÁ PÁAiÀÄð ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ
¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆZÀ£U
É À¼£
À ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
vÁ®ÆèPÄÀ ªÀÄlÖzÀ°è E¯ÁSÉ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ vÁAwæPÀ/DqÀ½vÀ «ZÁgÀPÌÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ
¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±ÀåPÀvU
É É C£ÀÄUÀÄtªÁV C¢üÃ£À C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆÃ§½ªÁgÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
vÁ®ÆèPÄÀ
ªÀÄlÖzÀ°è
C©üªÀÈ¢Ý
ªÀÄvÀÄÛ
AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ
¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ. CªÀ±åÀ PÀvU
É É C£ÀÄUÀÄtªÁV ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è
C¢üPÁjUÀ¼À/¹§âA¢UÀ¼À PÁAiÀÄð ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
CªÀ±ÀåPÀv/É ¸ÀAzÀÀ¨sÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÁ° EgÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð ªÀåªÀ¸ÜÉ UÉ
C¢üPÁj/¹§âA¢AiÀÄªÀjUÉ ºÉa£
Ñ À dªÁ¨ÁÝj ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ/¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ/DAiÀiÁ PÁ®PÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄªÀ DyðPÀ
¥ÀvÁåAiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄªÀ C¢üPÁgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀªÁV PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

4(©)(11) C¢üPÁj/ನೌಕರರ C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
vÉÆÃlUÁjPÉ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ

ºÉÆÃ§½
ªÀÄlÖzÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

».¸À.vÉÆÃ.¤ AiÀÄªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DzÉÃ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃ§½ªÁgÀÄ gÉÊvÀgÀ
vÁPÀÄUÀ½UÉ ¨sÃÉ n ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÊvÀjUÉ vÁAwæPÀ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.gÉÆÃUÀ
ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¨ÁzsÉAiÀÄ §UÉÎ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. ¸ÀÆPÀÛ
vÁAwæPÀ ªÀiÁ»w ¥Àqz
É ÀÄ gÉÊvÀjUÉ gÉÆÃUÀ QÃl ºÀvÆ
É ÃnAiÀÄ°è ¸À®ºÉ
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. ªÀÄtÄÚ ºÁUÀÆ ¤Ãj£À ¥ÀjÃPÉë §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀAUÀ»
æ ¸ÀÄªÀÅzÀÄ, C£ÀÄµÁÖ£z
À À°ègÀÄªÀ E¯ÁSÁ AiÉÆÃd£ÉU¼
À À §UÉÎ
ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀ»¸ÀÄªÀ PÀbÉÃjAiÀÄ EvÀgÉ
PÉ®¸ÀU¼
À À£ÄÀ ß ¤ªÀð»¹¸ÀÄªÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÉÆZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ DzÉÃ±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹¸ÀÄªÀÅzÀÄ .
EªÀgÀÄ ºÉÆÃ§½ ªÀÄlÖzÀ vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁjUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛg.É ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
ºÉÆÃ§½ «¹ÛÃtðªÀÅ EªÀgÀ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥n
À ÖgÄÀ vÀÛzÉ. ºÉÆÃ§½ ªÁå¦ÛAiÀÄ
vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À «¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ GvÀà£Àß «ªÀgÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ ¨É¼É ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w
¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. UÁæªÄÀ ªÁgÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
gÉÊvÀgÄÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁAiÀÄ ªÁ¶ðPÀz°
À è Dgï.n.¹AiÀÄ°è zÁR¯É
ªÀiÁr¸ÀÄªÀ §UÉÎ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºPÀ ÁgÀ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JAnæ
DVgÀÄªÀ §UÉÎ zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ,¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖU¼
À À
«ªÀgÀ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ C£ÀÄµÁÖ£U
À Æ
É ½¸À¯ÁUÀÄªÀ ««zsÀ
AiÉÆÃd£ÉU¼
À ÀrAiÀÄ°è£À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ UÀ¼À §UÉÎ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀZ
æ ÁgÀ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
¥s¯
À Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹ C£ÀÄªÉÆÃzÀ£É ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀÄ. E¯ÁSÉAiÀÄ
DAiÀiÁAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀéAiÀÄ PÁAiÀiÁð£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
(».¸À.vÉÆÃ.¤ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ºÉÆÃ§½UÉ ¤UÀ¢vÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀÄ,
zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¸ÀÄ¥À¢ð ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ CºÀð ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝ
¥s¯
À Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ «vÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ. «vÀgÀuÁ ªÀ» ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ
¥Àj²Ã®£ÉUÉ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ)¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.f.¦.J¸ï
¥ÉÆÃmÉÆÃ
vÉUA
É iÀÄÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄ ¸Ë®vÀÄÛU½
À UÉ ²¥ÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.gÉÊvÀgÀ
vÁPÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ ¸À®ºÉ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. IÄvÀÄªÀiÁ£Á£ÀÄ¸ÁgÀ PÀAqÀÄ
§gÀÄªÀ: G®âtUÉÆ¼ÀÄîªÀ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¨sÁzÉAiÀÄ §UÉÎ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ
ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¨sÁzÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ ¸À®ºÉ
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ,ºÉÆÃ§½ ªÀÄlÖz°
À è PÁ®PÁ®PÉÌ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ,¸À¹:PÀ¹UÀ¼ÀÄ
UÉÆ§âgÀ OµÀ¢ü EvÁå¢UÀ¼À£ÄÀ ß CAzÁdÄ ªÀiÁr DVAzÁUÉ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼ÀUÉ
ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ.EªÀÅUÀ¼ÀÄ ®§åªÁUÀÄªÀ PÉëÃvÀæ,¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
gÉÊvÀgÀ ªÀiÁ»wUÁV w½¸ÀÄªÀÅzÀÄ.CwªÀÈ¶Ö:C£ÁªÀÈ¶Ö ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁgÀtUÀ½AzÀ
¥s¸
À À®Ä £ÀµÖÀ:£Á±ÀzÀ ¸ÀAzÀ¨Àð
s zÀ°è ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ»
æ ¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ.DAiÀiÁAiÀÄ IÄvÀÄªÀiÁ£Àz°
À è ¨É¼ÉUÀ¼À ¨É¯É PÀÄ¹vÀzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢
vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀg¢
À ¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ.ªÀÄtÄÚ ºÁUÀÆ ¤Ãj£À ¥ÀjÃPÉë §UÉÎ
ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀAUÀ»
æ ¸ÀÄªÀÅzÀÄ.vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À ºÉÆ¸À
D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ gÉÊvÀjUÉ

ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.ºÉÆ¸À vÀ½UÀ¼À£ÄÀ ß ¨É¼À¸À®Ä gÉÊvÀg£
À ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀÄªÀÅzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ
vÀg¨
À ÃÉ w
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.gÉÊvÀgÀ£ÀÄß
±ÉÊPÀëtÂPÀ
¥Àª
æ Á¸ÀPÌÉ
PÀgÉzÆ
É AiÀÄÄåªÀÅzÀÄ,ºÉÆÃ§½ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À
G¸ÀÄÛªÁj ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.««zsÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À ÀrAiÀÄ°è£À ¥s¯
À Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À
ªÀµð
À ªÁgÀÄ ¥ÀnÖ EqÀÄªÀÅzÀÄ.ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ ¥ÀvU
Àæ ¼
À ÀÄ
ªÀiÁUÀð ¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉU¼
À Àr ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ gÉÊvÀgÀ
CfðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁUÀÆ ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀ EvÀgÉ ¥ÀvæU
À ¼
À À ªÀ»AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀªÁV
¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ
¤AiÀÄªÀÄ
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£éÀöå
¥Àj²Ã°¹
¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ.¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ ¸ÀA¨sA
À zÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÀ¨Àð
s UÀ¼À°è ¨ÁåAPï ¸Á®
PÀqÁØAiÀÄªÁVzÀÄÝ D¸ÀPÛÀ ªÀÄvÀÄÛ DAiÉÄÌUÆ
É AqÀ gÉÊvÀgÄÀ ¨ÁåAPÀUÀ½AzÀ ¸Á® ¸Ë®¨såÀ
¥ÀqA
É iÀÄ®Ä ¸ÀºPÀ Àj¸ÀÄªÀÅzÀÄ.gÀ¥ÀÄÛ ¨É¼ÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.ªÀÄºÁvÀä
UÁA¢ü
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ
UÁæ«ÄÃt
GzÉÆåÃUÀ
SÁwæ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß
C£ÀÄµÁÖ£U
À Æ
É ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀ»¸ÀÄªÀ PÀbÉÃjAiÀÄ EvÀgÉ
PÉ®¸ÀU¼
À À£ÄÀ ß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPg
À ÄÀ (f.¥ÀA)UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ vÁAwæPÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, vÁAwæPÀ «¨sÁUÀzÀ ¥ÀvæU
À À¼À£ÄÀ ß
C¢üPÁj(vÁAwæPÀ ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÄÀ Æ¢PÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, PÀqv
À ÀUÀ¼À gÀZÀ£É, «µÀAiÀÄ ªÀ» ¤ªÀðºÀuÉ,
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ ) PÀqv
À ÀU¼
À À ZÀ®£À ªÀ®£À PÀqÀvU
À ¼
À À PÁ¥ÁqÀÄ«PÉ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥Àj²Ã°¹ PÀqv
À ÀU¼
À À£ÄÀ ßgÀa ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±À PÉÆÃj
PÀqv
À À ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¥À¢ðAiÀÄ°è ElÄÖPÆ
É ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, ¥ÀU
æ w
À ªÀgÀ¢
vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉU½
À UÉ vÁAwæPÀ ªÀÄAdÆgÁw, ««zsÀ
AiÉÆÃd£ÉU½
À UÉ ¸ÀA¨sA
À ¢¹zÀAvÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À RjÃ¢UÉ
PÀª
æ ÀÄªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÀÄ,zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¸ÀÄ¥À¢ð ºÉÆA¢gÀÄªÀÅzÀÄ,
ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ºÉÆÃ§½ªÁgÀÄ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPð
À PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¤UÀ¢vÀ ¥Àª
æ ÀiÁtzÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÄÀ ß ºÀAZÀÄªÀÅzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃ§½UÀ½AzÀ ¥s¯
À Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ¥Àqz
É ÀÄ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ

ಹಾಗ

»jAiÀÄ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀªg
À À DzÉÃ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ

C¢üÃPÀëPÀgÀÄ

PÀbÉÃjAiÀÄ DqÀ½vÀ «¨sÁUÀPÌÉ ¸ÀA¨sA
À ¢¹zÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉ®¸ÀU¼
À À ¤ªÀðºÀuÉ
ºÀAaPÉAiÀiÁzÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ ¥Àj²Ã°¹
DzÉÃ±ÀPÉÌ PÀqv
À À ¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ.¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ CAvÀjPÀ ¯ÉPÌÀ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£A
É iÀÄ
ªÀgÀ¢UÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÀgÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ, ªÀÄºÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀªÀgÀÄ dgÀÄV¹zÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¯ÉPÌÀ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢UÉ C£ÀÄ¸Àgu
À Á
ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ. f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ¤AzÀ dgÀÄVzÀ ºÁUÀÆ
vÉÆÃlUÁjPÉ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (f.¥ÀA) PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ dgÀÄV¹zÀ PÀbÉÃj
vÀ¥Á¸ÀuÉ ºÁUÀÆ ¯ÉPÌÀ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢UÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÀgÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß
¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ. ¹§âA¢/C¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÝ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ ºÁUÀÆ ²¸ÀÄÛ
¥ÀPæ ÀgÀtUÀ¼À PÀqv
À ÀªÀ£ÄÀ ß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀPæ ÀgÀtUÀ¼À PÀqv
À ÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉU½
À UÉ ªÁ¶ðPÀªÁV ©qÀÄUÀqA
É iÀiÁUÀÄªÀ
C£ÀÄzÁ£ÀzÀ PÀqv
À À ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. PÀbÉÃjAiÀÄ DqÀ½vÀ «µÀAiÀÄPÉÌ
¸ÀA¨sA
À ¢¹zÀAvÉ PÀqv
À ÀU¼
À À ¤ªÀðºÀuÉ ºÁUÀÆ ¥ÀæxÀªÄÀ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ
¢éÃwAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÀU¼
À À ªÉÄÃ®Ä¸ÀÄÛªÁj
£Àq¸
É ÀÄªÀÅzÀÄ. ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀ»¸ÀÄªÀ PÀbÉÃjAiÀÄ EvÀgÉ PÉ®¸ÀU¼
À À£ÀÄß
¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ,
¸ÀÄ¥À¢üðAiÀÄ°è
ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ
¥Àj²Ã®£ÉUÉ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

¥Àx
æ ÀªÄÀ zÀeÉð
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ

PÀbÉÃjAiÀÄ DqÀ½vÀ «¨sÁUÀPÌÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉ®¸ÀU¼
À À ¤ªÀðºÀuÉ
ºÀAaPÉAiÀiÁzÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ ¥Àj²Ã°¹
DzÉÃ±ÀPÉÌ

PÀqv
À ÀU¼
À À£ÄÀ ß

ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ,r¹/ಎಸಿ

©®èUÀ¼ÀÄ,

¥Àª
æ Á¸À

¨sÀvåÉ

©®ÄèUÀ¼À£ÄÀ ß vÀAiÀiÁj¹ ªÉÄÃ®Ä ¸À»UÉ ¸À°è¸ÄÀ ªÀÅzÀÄ. RZÀÄð ºÁUÀÆ DzÁAiÀÄ
vÀSÉÛ, ¹§âA¢AiÀÄªÀgÀ ¸ÉÃªÁ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀU¼
À À ¤ªÀðºÀuÉ, gÀeÉ ¯ÉPÌÀ ¤ªÀðºÀuÉ, gÁdå
ªÀ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï AiÉÆÃd£ÉU¼
À À £ÀUÀzÄÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¤ªÀðºÀuÉ,
ReÁ£ÉUÉ ¸ÀA¨sA
À ¢¹zÀ ©®Äè, ZÉPï ¤ªÀðºÀuÉ, Dgï.PÉ.«.ªÉÊ, gÁdå ªÀ®AiÀÄ
r¹ ©®ÄèU¼
À À vÀAiÀiÁjPÉ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ r¹
©®ÄèUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ, ªÉÄÃ®Ä ¸À»UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ,
ªÀÄvÀÄÛ
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀzr
À AiÀÄ°è
ªÉÃvÀ£À
©®Äè
vÀAiÀiÁjPÉ
ºÁUÀÆ
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀ»¸ÀÄªÀ EvÀgÉ PÉ®¸ÀU¼
À À£ÄÀ ß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ÀÄ¥À¢ðAiÀÄ°è
ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¢éÃwAiÀÄ zÀeÉð PÀqv
À ÀU¼
À À gÀZ£
À É, «µÀAiÀÄ ªÀ» ¤ªÀðºÀuÉ,PÀqv
À ÀUÀ¼À ZÀ®£À ªÀ®£À, PÀqv
À ÀU¼
À À
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÄÀ
PÁ¥ÁqÀÄ«PÉ, ¥ÀvæU
À ¼
À À£ÄÀ ß ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀ£ÄÀ ß £ÀªÄÀ Æ¢ÃPÀgt
À , PÀqÀvÀ l¥Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß
±ÁSÉAiÀÄ°è ºÀAZÀÄªÀÅzÀÄ,PÀqv
À ÀU¼
À À gÀªÁ£É ¥Àw
æ UÀ¼À£ÄÀ ß ªÀiÁr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.EªÀÅUÀ¼À

¸ÀA¥ÀÆtð ¤ªÀðºÀuÉ, ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥Àj²Ã°¹ PÀqv
À Àª£
À ÀÄß gÀa¹ PÀbÉÃj PÉÊ¦rAiÀÄ°è£À
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±À PÉÆÃj PÀqv
À À ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. gÀªÁ£É CAZÉ
aÃn ¤ªÀðºÀuÉ, ¦oÉÆÃ¥ÀPg
À t
À ªÀ» ¤ªÀðºÀuÉ, ¯ÉÃR£Á ¸ÁªÀÄVæ ¤ªÀðºÀuÉ,
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¥À¢ðAiÀÄ°è ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.

4(4)ಬಿ (B) :-¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÀºÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉU¼
À À°è ¥Á°¸À¨ÃÉ PÁzÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ
ZÁ£À¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPËAmÉ©°n ¸ÉÃjzÀAvÉ.
(The Procedure Followed in the decision making including channels of supervision &
accountability)

vÉÆÃlUÁjPÉ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ
C¢üPÁj
vÁAwæPÀ
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

C¢üÃPÀëPg
À ÀÄ

¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
¢éÃwAiÀÄ zÀeÉð
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

vÀªÀÄUÉ ªÀ»¹zÀ ºÉÆÃ§½UÀ¼À°è/PÀbÉÃjAiÀÄ°è dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ
PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
vÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÃ«Ä¹zÀ ºÉÆÃ§½UÀ¼À°è ««zsÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼U
É À¼À
§UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÀvð
À ªÀå
¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À §UÉÎ vÁAwæPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀu,É
f¯Áè ªÀ®AiÀÄ, gÁdåªÀ®AiÀÄ, PÉÃAzÀæªÀ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ
¥ÀAZÁAiÀÄvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀéAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À
¥Àj²®£É, AiÉÆÃd£Á vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæUÀw ªÀgÀ¢UÀ¼À
vÀAiÀiÁjPÉ ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ ªÀÄAdÆgÁwUÉ ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ½UÉ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. JA.JA.Dgï ¥ÀæUÀw ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
vÁªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ ¥ÀvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É/¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV
PÀqÀvÀUÀ¼À£ÄÀ ß «¼ÀA§«®èzÉ vÀéjvÀªÁV ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
vÁªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ ¥ÀvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É/¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV
PÀqÀvÀUÀ¼À£ÄÀ ß «¼ÀA§«®èzÉ vÀéjvÀªÁV ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
vÁªÀÅ ¹éÃPÀj¹zÀ ¥ÀvÀæzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É/¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV
PÀqÀvÀUÀ¼À£ÄÀ ß «¼ÀA§«®èzÉ vÀéjvÀªÁV ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄzÀ §UÉÎ wªÀiÁð¤¹
vÀªÀÄä
ºÀÄzÉÝUÉ
¤ÃrzÀ
C¢üPÁgÀPÉÌ
M¼À¥ÀlÄÖ
C£ÀÄªÉÆÃ¢¹/ªÀÄAdÆgÁw
¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ,
CUÀvÀåªÁzÀ°è
ªÉÄÃ¯Á¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ²¥sÁgÀ¸ÄÀ ì ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.

4(IV)ಬಿ:- PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ,
(Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ

ಆರೆೋಶದ

ಮೋರಗೆ

ಹಂಚಿಕೆರ್ಾದ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುು

ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾಂತಿಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ಮತುು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಬರುವ ಪತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ ಆರ್ಾ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಜೆ ೋಡಿಸುವುದು ಹಾಗ
ರೆೈತರ ತೆ ೋಟಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ತಾಂತಿಿಕ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ
ಹೆ ೋಬಳಿವಾರು ರೆೈತ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದಿದ ವಾೆಪ್ತುಯಲಿಾ ಬರುವ ತಾಕುಗಳ
ಪರಿಶೋಲನೆ ಮತುು ತಾಂತಿಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವುದು, ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಯ
ಸೌಲಭ್ೆವನ್ುು ತಿಳಿಯ ಪಡಿಸುವುದು ಇತಾೆದಿ..

ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಜಿಲಾಾವಲಯ,
ರಾಜೆವಲಯ,

ಕೆೋಂದಿವಲಯ

ಯೋಜನೆಗಳ

ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ವಯ

ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ಯೋಜನೆವಾರು ಪಿಗತಿವರದಿಗಳ ತರ್ಾರಿಕೆ ಹಾಗ
ತಾಂತಿಿಕ ಮಂಜ ರಾತಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಇತಾೆದಿ..

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಹಂಚಿರ್ಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ
ಕಡತವನ್ುು ರಚಿಸಿ ಕಛೆೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರೆೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಪಿಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕ

ಹಂಚಿರ್ಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ
ಕಡತವನ್ುು ರಚಿಸಿ ಕಛೆೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರೆೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ದಿವತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕ

ಹಂಚಿರ್ಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಪರಿಶೋಲಿಸಿ
ಕಡತವನ್ುು ರಚಿಸಿ ಕಛೆೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಂದಿನ್ ಆರೆೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಲಿಾಸಲಾದ
ನಿರೆೋೇಶಕರು

ಕಡತಗಳನ್ುು

ಪರಿಶೋಲಿಸಿ

ಸ ಕು

ನಿರ್ಾೇರ

ಕೆೈಗೆ ಳಳುವುದು ಅಗತೆತೆಗೆ ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸಲಿಾಸುವುದು, ಜರ ರು ಮತುು ಅದೆತೆಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಕತೇವೆ
ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

(4) (V) (B) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕರ್ತವಯಗಳನ್ುು ನಿವತಹಿಸಲಾದ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿಯಂರ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ುುಕ ಂಡಿರುವ
ನಿಯಮಗಳು/ಸ ಚನ ಗಳ ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು/ದಾಖಲ ಗಳು ಮರ್ುು ನಿಬಂಧನ ಗಳು:

(The rules regulation Instructions movements and records held by it or
it control or used by its employees for discharging its functions)
1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳಳ (KCSR)
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮಗಳಳ(ವಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂತಿಣ, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಳ (CCA
Rules)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತೆ (KFC)
4. ಕಛೆೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (HBOP)
5. ಆಯುವೆಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget Manual)
6. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ (KFC)
7. ಸಾದಿಲಾವರು ವೆಚ್ಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE)
8. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿಕೆ ಸೆೋವಾ ನ್ಡತೆ ನಿಯಮ (KCS Conduct Rules)
9. ಇಲಾಖಾ ಮತುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಆರ್ಥೇಕ ಪಿತಾೆಯೋಜನೆಗಳಳ.
10. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿ ಸ ಚೆನೆಗಳಳ (ಸುತೆ ುೋಲೆಗಳಳ) ಇತಾೆದಿ

(4) (VI) (B) ಕಡರ್ಶೋರ್ತಕ
ಕಿಸಂ

ಕಡತದ ಶಾಖೆ

1. ಸಿಬಬಂದಿ

ರಾಖಲೆಗಳ ವಿವರ
(EST)

ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತ
ವಿಷಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳಳ

2. ಲೆಕೆಶಾಖೆ

(ACT)

ಲೆಕೆ ಪತಿ ಹಾಗ ಲೆಕೆ ಪತಿ ಪರಿಶೋಲನೆ.

3. ಲೆೋಖನ್ ಸಾಮಾಗಿಿ

(STN)

ಲೆೋಖನ್ ಸಾಮಾಗಿಿ ದ ರವಾಣಿ, ಸಿವೋಕೃತಿ ಮತುು ರವಾನೆ.

4. ನ್ಗದು ಶಾಖೆ

(CASH) ನ್ಗದು ನಿವೇಹಣೆ

5. ತಾಂತಿಿಕ ಶಾಖೆ

(TECH) ತಾಂತಿಿಕ ವಿಷಯಗಳಳ, ಪಿಗತಿ ಪರಿಶೋಲನೆ, ಕ್ಿೋರ್ಾ
ಯೋಜನೆ, ಮೌಲೆ ಮಾಪನ್ ಮತುು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಳ.

(4) (VII) (B):- ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂದದಲಿಾ ಇರುವ
ಏಪಾೇಡುಗಳಳ ಸಾವೇಜನಿಕ ಸದಸೆರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳಳ

(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 ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ದಲಿಾ ಬರುವ ಸಮಸೆೆಗಳ ಸಂದಭ್ೇಗಳಲಿಾ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ೆೋಪಣೆಗಳನ್ುು
ಸಿವೋಕರಿಸಲಾಗಿತುರೆ. ಹಾಗ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಗೇದಶೇನ್ದಲಿಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿೋತಿ (ಪಾಲಿಸಿ) ಗಳನ್ುು
ನಿಧೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗ ಅಗತೆ ನಿರ್ಾೇರ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಲಾಗುವುದು.
(4) (VIII) (B). ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು
ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆಂತ ಹೆಚಾಚಗಿರುವ ಸದಸೆರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ ಕೌನಿಿಲ್ಸಿ ಬೆ ೋಡಿೇ ಸಮಿತಿ
ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿಿ ಹಾಗ

ಇಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮತುು ಸಮಿತಿಗಳಳ ನ್ಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತುು

ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವೇಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರೆೋ ಅಥವಾ ಇಂತಃ ಸಭೆಗಳನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಸಲು
ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಆವಕಾಶವಿರೆ (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)
ತಾಲ ಾಕು ಮಟಿದಲಿಾ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿೋನ್ ರ್ಾವುರೆೋ ನಿಗಮ ಕೌನಿಿಲ್ಸಿ ಬೆ ೋಡಿೇ
ಸಮಿತಿಗಳಳ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುಲಾ

(4) (IX) (B): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದ ೋತಶಕರ ಕಾಯತಲಯದಲ್ಲಿ
ಕಾಯತನಿವತಹಿಸುತ್ತುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟು.
ಕಿಸಂ

ಹುರೆೆ

ಹೆಸರು

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆೆ

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು

ಶಿೋ ವಂಕಾ ದುಗಾೇಪಿಸಾದ

2

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಮಾಂತೆೋಶ ಪಟಿಣಶೆಟಿಿ

8861697989
08533-230358
9482289006

3

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಚ್ಂದಿಶೆೋಖರ ಕುರಿ

8722446738

4

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಅಜರುದಿೆೋನ್

8867729889

5

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ರೆೋವಣಪಪ ಆರ್ ಬಂಡಿಿ

9686119403

6

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಶವಕುಮಾರ್ ಗಾಂಜಿ

8147397531

7

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಶಿೋ ನಾಗರಾಜ

9449689502

8

ಪಿಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕ

ಶಿೋ ವಿಷುುಗೆ ೋಪಾಲ

9986484602

7

ದಿವತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕ

ಶಿೋಮತಿ ಡೆೋನಿಜಾ

9964488195

9

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಶಿೋ ಜಗಧಿೋಶ

9886383632

10

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕು: ಸಾವಿತಿಿ ಸಿದೆಲಿಂಗಪಪ

7406923089

11

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕು: ಶವಕಲಾವವ ಕಲಾಪಪ ಕುರಿ

7760553810

(4) (X) (B) : ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟ್ಗಾರಿಕ ನಿದ ೋತಶಕರ ಕಾಯತಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯತನಿವತಹಿಸುತ್ತುರುವ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಎಪಿರಲ್-2017 ರ ವ ೋರ್ನ್ದ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟು.

ಹುರೆೆ

ಹೆಸರು

ಮ ಲ ವೆೋತನ್

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು

ಶಿೋ ವಂಕಾ ದುಗಾೇಪಿಸಾದ

28100

2

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಮಾಂತೆೋಶ ಪಟಿಣಶೆಟಿಿ

27400

3

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಚ್ಂದಿಶೆೋಖರ ಕುರಿ

25300

4

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಅಜರುದಿೆೋನ್

24600

5

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ರೆೋವಣಪಪ ಆರ್ ಬಂಡಿಿ

21600

6

ಸಹಾಯ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ ಶವಕುಮಾರ್ ಗಾಂಜಿ

21600

7

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಶಿೋ ನಾಗರಾಜ

21000

8

ಪಿಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕ

ಶಿೋ ವಿಷುುಗೆ ೋಪಾಲ

17200

7

ದಿವತಿೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕ

ಶಿೋಮತಿ ಡೆೋನಿಜಾ

15250

9

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಶಿೋ ಜಗಧಿೋಶ

13900

10

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕು: ಸಾವಿತಿಿ ಸಿದೆಲಿಂಗಪಪ

13900

11

ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕು: ಶವಕಲಾವವ ಕಲಾಪಪ ಕುರಿ

13900

(4) (B) (XI) ಆಯುವೆಯ ವಿತರಣೆ :
(Budget Allocation 2017-18 ನೆೋ ಸಲಿನ್ಲಿಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವವುದು.
ಈ ಬಗೆೆ ವಿವರವನ್ುು ಅನ್ುಬಂಧ (ಅ) ತಖೆುಯಲಿಾ ಕಾಣಿಸಲಾಗಿರೆ.

(4) (B) (XII): ಸಹಾಯಧನ್ರೆ ಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಳ, ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನ್ುಭ್ವಿಗಳ
ವಿವರ ಮತುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ 2016-17 ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.
ಕ್ಿೋರ್ಾ

ಯೋಜನೆೋಯಡಿ

ಅನ್ುಮೊದನೆರ್ಾದ

ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ುಸಾರ

ವಿವಿಧ

ಯೋಜನೆಗಳಲಿಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲಾದ ಸಹಾಯಧನ್ದ ಯೋಜೆನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಾನ್ುಭ್ವಿವಾರು
ವಿವಿರ ಮತುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕಛೆೋರಿವಹಿಯಲಿಾ ಬರೆದಿಡಲಾಗುತುರೆ. ಹಾಗ

ಯೋಜನೆವಾರು

ಪಟಿಿ ಮಾಡಿ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರೆೋೇಶಕರಿಗೆ ಪಿತಿಯನ್ುು ಸಲಿಾಸಲಾಗುತುರೆ.

(4) (B) (XIII): ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅಥರೆೈಸೆೋಶನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥಾವ ಪರವಾನಿಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಮತುು
ಕಡಿಮ ದರದಲಿಾ ಸವಲತುುಗಳನ್ುು ಪಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಡೆಯಂಟಿಗಳ ವಿವರಗಳಳ:

ಅನ್ವಯಸುವುದಿಲಾ.

(4) (B) (XIV): ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಲಿಾ ಲಭ್ೆವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ,ರೆ ರಕುವಿಕೆ
ಅಥಾವ ಮಾಹಿತಿ ಇಟುಿಕೆ ಂಡಿರುವುಕೆ.
ತಾಲ ಕು ಮಟಿದಲಿಾ ಲಭ್ೆವಿರುವ ಗಣಕ ಯಂತಿದಲಿಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿರೆ ಹಾಗ
ಕಾಯೆರಿಸಲಾಗಿರುತುರೆ.

(4) (B) (XV):ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ೆವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳಳ ವಿವರಗಳಳ ಗಿಂಥಾಲಯ
ಅಥವಾ ಒದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುು ಸಾವಾೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ತೆರೆದಿರೆಯೋ-?
ತಾಲ ಕು ಮಟಿದ ಕಛೆೋರಿಯಲಿಾ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ೆವಾಗುವ ಮಾದರಿಯಲಿಾ ರ್ಾವುರೆೋ
ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಒದುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳಳ ಇರುವುದಿಲಾ.

(4) (B) (XVI) : ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತುು ಇತರೆ ವಿವರಗಳಳ:
(The names designations and other particulars of the public Information
officers)
ಶಿೋ ವಂಕಾ ದುಗಾೇಪಿಸಾದ.
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು
(ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ) ಗಂಗಾವತಿ
Pho:- 8861697989, 08533-230358
ಮತುು
ಸಹಾಯಕ ಸಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿೋ ಅಜರುದಿಧೋನ್ ಗುಳೆುದಗುಡಡ, ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು
(ಜಿಲಾಾ ಪಂಚಾಯತ) ರವರ ಕಛೆೋರಿ ಗಂಗಾವತಿ
Pho:- 8867729889, 08533-230358
ಈ ಕಛೆೋರಿಯ E-Mail ID-sadhgangavathi@gmail.com
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