4.1. (©) (1) ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ಕಾಯಯಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳ ವಿವ್ರಗಳು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಇಲಾಖೆ (ಕಾಕಯಳ ತಾಲ್ ೂಕು)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು
ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ ೂಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ ಕೆಲ್ಸಗಳ ವಿವ್ರ
 ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ ೂಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸೆರಾಗಿ ತಾಲ್ ೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ, ಆಡಳಿತ್
ಹಾಗ

ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.

 ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗಯದಶಯನ ಸ ಚನೆಗಳನುು

ನಿೋಡುವ್ುದು ಹಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ಲ್ಲೂ ಸಂಪೂಣಯ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ.
 ತಾಲ್ ೂಕಿಗೆ ಆಗಾಗೆೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ್ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಖ್ಚುಯ ವೆಚಚಗಳ
ನಿವ್ಯಹಣೆ .
 ತಾಲ್ ೂಕು ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲೂ ಬರುವ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಹಾಗ

ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಹಾಗ

ಪರಿಶೋಲ್ನೆ
 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪರದಶಯನಗಳನುು ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದು, ಹಾಗ

ಇಲಾಖಾ ಚಟುವ್ಟಿಗಳನುು ಬಂಬಸುವ್

ಪರದಶಯಕೆಗಳನುು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದು.
 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಔಷದಿೋಯ

ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಮತ್ುು ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ
 ಮಹಾಲೋಖ್ಪಾಲ್ಕರು,ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶನಾಲ್ಯದಿಂದ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್

ಲಕೆ ತ್ಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವ್ರದಿ ವಿಷಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ
 ಮಾಗಯಸ ಚಿಯಂತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿೋರಣ, ಕ್ಷೋತ ರೋತ್ಸವ್, ವಿಚಾರ ಗೆ ೋಷ್ಟ್ಟ workshop ಚಚಾಯಗೆ ೋಷ್ಟ್ಟ,
ಇತಾಯದಿಗಳನುು ಮಾಡಿಸುವ್ುದು.
 ಪರತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಕಾರವ್ನುು ನಿಯೋಜಿಸುವ್ುದು, ತಾಲ್ ೂಕು ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು,
ತಾಲ್ ೂಕಿನ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವ್ುದು ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು

ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

4.1.(ಬ)(II) ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಕಾರಿ ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳು
(power and duties of officers employees)
ಕರ.ಸಂ

ಅಧಕಾರಿ:ಸಿಬಬಂದಿಯವ್ರ ಹೆಸರು

ಕೆಲ್ಸದ ವಿವ್ರ

ಮತ್ುು ಹುರ್ೆ

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

1. ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ ೂಕು ಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸೆರಾಗಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ತಾಲ್ ೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ

(ಜಿ.ಪಂ) ಕಾಕಯಳ

ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ.
2. ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿಗಳಿೋಗೆ ಹಾಗ

ಇಲಾಖೆಯ

ಸಿಬಬಂದಿವ್ಗಯದವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತಗೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗಯದಶಯನ ಸ ಚನೆಯನುು ನಿೋಡುವ್ುದು.

ಹಾಗ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ಲ್ಲೂ

ಸಂಪೂಣಯ ಮೋಲಾಿಚಾರಣೆ.
3. ತಾಲ್ ೂಕಿಗೆ ಅಗಾೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ್ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ
ಖ್ಚಯ ವೆಚಚಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು.

4. ತಾಲ್ ೂಕು ವಾಯಪ್ತುಯಲ್ಲೂ ಬರುವ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಹಾಗ
ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಹಾಗ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ.
5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಪರದಶಯನಗಳನುು

ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದು,

ಇಲಾಖಾ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು ಬಂಬಸುವ್

ಹಾಗ

ಪರದಶಯಕೆಗಳನುು

ಮಳಿಗೆಗಲ್ಲೂ ಏಪಯಡಿಸುವ್ುದು.
6. ಪರತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಕಾರವ್ನುು ನಿಯೋಜಿಸುವ್ುದು ತಾಲ್ ೂಕು
ಮಟಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು ತಾಲ್ ೂಕಿನ ಮಾನಸಿಕ
ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವ್ುದು. ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸರಚಿಸುವ್

ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು

2

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾಂತ್ರರಕ

ವಿಭಾಗಕೆೆ

ಅಧಕಾರಿ, ಕಾಕಯಳ

ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.ತಾಂತ್ರರಕ
ನಿೋಡುವ್ುದು.

ಎಲಾೂ

ಸಂಬಂಧಸಿದ
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ವ್ಗಯಕೆೆ

ಯೋಜನೆಯ

ಬಂದ
ಪರತ್ರ

ಪತ್ರಗಳನುು
ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ
ಪತ್ರಗಳಿಗೆ

ಉತ್ುರ

ಮಾಹೆಯ

ಪರಗತ್ರ

ವ್ರದಿಯನುು ಸಿದಧಪಡಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುು ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು
ನಿೋಡುವ್ುದು.

ಹಿರಿಯ

ಸಹಾಯಕ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ೋಯಶಕರಿಗೆ

ಸಹಕರಿಸುವ್ುದು.
3

ಅಧೋಕ್ಷಕರು, ಕಾಕಯಳ

ಕಛೋರಿಗೆ ಬರುವ್ ಪತ್ರಗಳನುು ವಿಷಯವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ್ುದು,
ಆಡಳಿತ್ ಲಕೆಶಾಖೆಯ ಪತ್ರಗಳ ವಿಲೋವಾರಿಯ ನಿಗಾವ್ಹಿಸುವ್ುದು.
ಅಡಿಟ್ ಪಾಯರಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವ್ುದು. ಸಿಬಬಂದಿ ಸ್ಥೋವಾ ವಿಷಯಗಳು,
ವಿಷಯ

ನಿವಾಯಹಕರು

ಸಲ್ಲೂಸುವ್

ಕಡತ್ಗಳನುು

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗೆ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
4

ಪರಥಮ ದರ್ೋಯ ಸಹಾಯಕ,

ಕಛೋರಿ ಸಾದಿಲಾಿರು ಬಲ್ುೂಗಳು, ಅನುದಾನದ ಬಲ್ುೂಗಳು, ವೆೋತ್ನ

ಕಾಕಯಳ

ಬಲ್ುೂಗಳು ಮತ್ುು ಪರಯಾಣ ವೆಚಚದ ಬಲ್ುೂಗಳನುು
ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ಹಾಗ

ತ್ಯಾರಿಸಿ

ಆದಾಯ ಮತ್ುು ಖ್ಚಿಯನ ತ್ಃಖೆುಗಳನುು

ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲೂಸುವ್ುದು. ದಾಸಾುನು ವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಸಿಬಬಂದಿ
ವ್ಗಯದವ್ರ ಸ್ಥೋವಾವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ನಗದು ವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ,
ದಿನಗ ಲ್ಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ

4

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಹೆ ೋಬಳಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿಗಳಂತ ಅನುಷ್ಾಾನ

ಕಾಕಯಳ

ಗೆ ಳಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುು ರೈತ್ರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದ

ಎಲಾೂ

ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡುವ್ುದು. ಕ್ಷೋತ್ರಕೆೆ

ಯೋಜನೆ

ಹಾಗ

ಯೋಜನೆೋತ್ರಗಳಡಿ

ಸಸಾಯಭಿವ್ರದಿಧ ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ು ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ

ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

6

ದಿಿೋತ್ರಯ ದರ್ೋಯ ಸಹಾಯಕರು

ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ ಪತ್ರಗಳ ಸಿಿೋಕೃತ್ರ ಮತ್ುು ರವಾನೆ ವ್ಹಿಗಳನುು ಹಾಗ

ಕಾಕಯಳ

ಅಂಚೆ ಚಿೋಟಿ ವ್ಹಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರ

ಸ ಚನೆಯ

ಮೋರಗೆ

ಇತಾಯದಿ

ಕೆಲ್ಸಗಳನುು

ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.
7

ತ ೋಟಗಾರರು ಕಾಕಯಳ

ಕುಕುೆಂದ ರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರದ ಸಸಾಯಭಿವ್ರದಿಧ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವ್ುದು, ಕಡತ್ ಮತ್ುು
ಟಪಾಾಲ್ುಗಳನುು ತಗೆದುಕೆ ಂಡ ಹೆ ೋಗುವ್ುದು, ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು
ಸ ಚಿಸಿದ ಇತ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

4.1.(ಬ)III:- ನಿಣಯಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ್ಂತ್ಹ ಪರಸಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ ಕರಮ
ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಅಕೌಂಟಿಬಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥೋರಿದಂತ.
(The procedure followed in the decision making Process including channels
of supervision accountability)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಇಲಾಖಾ ಕಾಯಯಕರಮ ಮತ್ುು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ ಪರತ್ರ ಕಡತ್ದ
ಪರಸಾುವ್ನೆ ಮೋಲ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ನಿಣಯಯದ ಬಗೆೆ ಆರ್ೋಶ ನಿೋಡುವ್ುದು ತ್ಮಮ
ವಾಯಪ್ತು ಮಿೋರುವ್ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರಿಗೆ ಪರಸಾುವ್ನೆಯನುು
ಶಫಾರಸುಸ ಮಾಡುವ್ುದು.
ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು

ತಾಂತ್ರರಕ ಸಹಾಕರು

ಗಮನಿಸಿ

ಮುಂದಿನ

ಆರ್ೋಶಕೆೆ

ಕಡತ್ವ್ನುು

ವಿಳಂಬವಿಲ್ೂರ್ೋ

ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ

ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕಛೋರಿಯ ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು ಮಂಡಿಸಿದ
ಕಡತ್ಗಳನುು ಆ ಪರಕರಣದಲ್ಲೂ ಯಾವ್ ರಿೋತ್ರಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗೆೆ
ನಿಯಮಗಳನುು ನಮ ದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.

ವಿಷಯ

ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು

ನಿವಾಯಹಕರು/ದಿಿೋತ್ರಯ

ಗಮನಿಸಿ

ದರ್ೋಯ ಸಹಾಯಕರು

ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.

ಮುಂದಿನ

ಆರ್ೋಶಕೆೆ

ಕಡತ್ವ್ನುು

ವಿಳಂಬವಿಲ್ೂರ್ೋ

ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ

4.1.(ಬ) IV:- ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲ್ು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿದಾನಗಳು ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು
(Norms).
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರು ಕಾಕಯಳ

ಸಲ್ಲೂಸಲಾದ

ಕಡತ್ಗಳನುು

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ಸ ಕುವಾದ

ನಿರ್ಾಯರವ್ನುು

ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು ಅಗತ್ಯತಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳನುು ಪತ್ರ
ಮೋಖೆೋನ

ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವ್ುದು.

ಹಾಗ

ಜರ ರು

ಹಾಗ

ಆದಯತಗೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.
ತಾವ್ು
ತಾಂತ್ರರಕ ಸಹಾಯಕರು, ಕಾಕಯಳ

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಪತ್ರದ

ಸಂಬಂಧ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ುು

ಸುತ ುೋಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ಗಳನುು
ವಿಳಂಬವಿಲ್ೂರ್ೋ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿ, ಕಾಕಯಳ

ಕಿರಯಾಯೋಜನೆಯ

ಮೋರಗೆ

ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ್ುದು ಹಾಗ

ಎಲಾೂ

ಯೋಜನೆಗಳನುು

ತಾಂತ್ರರಕ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ನಿೋಡುವ್ುದು.

ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯಯಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಗತ್ರ ವ್ರದಿಯನುು ಸಲ್ಲೂಸುವ್ುದು.
ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕಛೋರಿಯ ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು ಮಂಡಿಸಿದ

ಅಧೋಕ್ಷಕರು, ಕಾಕಯಳ

ಕಡತ್ಗಳನುು ಆ ಪರಕರಣದಲ್ಲೂ
ಬಗೆೆ

ನಿಯಮಗಳನುು

ಯಾವ್ ರಿೋತ್ರಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ

ನಮ ದಿಸಿ

ಮುಂದಿನ

ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ

ಕಡತ್

ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.
ತಾವ್ು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಸುತ ುೋಲ/ಸ ಚನೆಗಳನುು

ಪತ್ರದ
ಗಮನಿಸಿ

ಸಂಬಂಧ
ಮುಂದಿನ

ನಿಯಮಗಳ
ಆರ್ೋಶಕೆೆ

ಮತ್ುು
ಕಡತ್ವ್ನುು

ಪರಥಮ ದರ್ೋಯ ಸಹಾಯಕ,

ವಿಳಂಭವಿಲ್ೂರ್ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು. ನಗದು ವ್ಹಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಲಕೆ

ಕಾಕಯಳ

ಪತ್ರಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು, ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಆಡಿಟ್
ವಾಷ್ಟ್ಯಕ ಆಯವ್ಯಯದ ಪರಸಾುವ್ನೆ ಸಿದೆತ, ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸ್ಥೋವಾ ವಿಷಯಗಳ
ನಿವ್ಯಹಣೆ ಇದರ ಂದಿಗೆ ವ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾೂ ಕಾಯಯಗಳನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

ದಿಿತ್ರೋಯ ದರ್ೋಯ ಸಹಾಯಕ

ವ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾೂ ಕಾಯಯಗಳನುು ಸಮಪಯಕವಾಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುು

ಕಾಕಯಳ

ಕಡತ್ಗಳ ಚಲ್ನವ್ಲ್ನ ವ್ಹಿಯನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುಸುವ್ುದು.

ರ್ೋನು ಕೃಷ್ಟ್ ಪರದಶಯಕರು,

ರ್ೋನು ಕೃಷ್ಟ್ಯ ೆ ಲಾೂ ಯೋಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ್ುದು ಮತ್ುು

ಕಾಕಯಳ

ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ನಿೋಡುವ್ುದು.
ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವ್ುದು, ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪಾಾಲ್ುಗಳನುು

ಅಟಂಡರ್, ಕಾಕಯಳ

ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹೆ ೋಗುವ್ುದು, ಪತ್ರಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿ, ಖ್ಜಾನೆ,
ಬಾಯಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ಬರುವ್ುದು ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ

ೆ ತ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.
ತ ೋಟಗಾರರು, ಕಾಕಯಳ

ಮೋಲಾಧಕಾರಿಗಳ ಸ ಚನೆ ಮೋರಗೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳ ಕೆಲ್ಸ ಹಾಗ ಸಿಚಛತಯನುು
ಕಾಪಾಡುವ್ುದು.

4.1. (ಬ)V:- ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕತ್ಯವ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲಾದ:ಉಪಯೋಗಿಸುವ್ :ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ
ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ್ :ನಿಯಮಗಳು:ಸ ಚನೆಗಳು:ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು:ದಾಖ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ನಿಂಬಂಧನೆಗಳು:1. ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳು

2. ಇಲಾಖಾ ಕಾಯಯಕರಮಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ SR ದರಗಳು

3. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಶನ್ ಆಫ್ ಪವ್ರ್ ಸ್

4. ಸಕಾಯರದ ಅಧಸ ಚನೆಗಳು (ಸುತ ುೋಲಗಳು) ಇತಾಯದಿ

5. ‘ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)

6. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮ (ವ್ಗಿೋಯಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮೋಲ್ಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA
Rules).
7. ಕನಾಯಟಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಂಹಿತ ನಿಯಮಗಳು (KFC)
.
8. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (HBOP).

9. ವ್ೃಂದ ಮತ್ುು ನೆೋಮಕಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳುrules.

10. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (Budget Manual).

11. ಕನಾಯಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KFC).

12. ಸಾದಿಲಾಿರು ವೆಚಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (MCE).

13. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules).

4.1.(ಬ)(VI):- ಕಡತ್ ಶೋಷ್ಟ್ೋಯಕೆ.
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its
control)
PÀæ
¸ÀA
1

PÀqÀvÀzÀ ±ÁSÉ
ಆಡಳಿತ್ ಸಿಬಬಂದಿ

ADM
EST

zÁR¯ÉU¼
À À G¯ÉèÃR
ಈ ಕಛೋರಿ ಹಾಗ ಅಧೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ುು ಅಧಕಾರಿಗಳ ಶಸುು
ನಡತ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು:

2

ಶಸುು ಶಾಖೆ

DEP

3

ಲಕೆ ಶಾಖೆ

ACT

4

ಲಕೆ ತ್ಪಾಸಣೆ

AUD

5

ನಗದು ಶಾಖೆ

CASH

6

ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ

LGC

ನಾಯಯಾಲ್ಯ ಪರಕರಣ

7

ಲೋಖ್ನ ಸಮಾಗಿರ

STN

ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿರ, ದ ರವಾಣಿ, ಸಿಿೋಕೃತ್ರ ಮತ್ುು ರವಾನೆ.

ಲಕೆ ಪತ್ರ ಹಾಗ ಲಕೆ ಪತ್ರ ಪರಿಶೋಲ್ನೆ, ನಗದು ನಿವ್ಯಹಣೆ

4.1.ಬ.(VII):- ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನಿೋತ್ರ ನಿಯಮಗಳನುು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು ನಡೆಸುವ್ಲ್ಲೂ ಪಡೆಯುವ್
ಸಲ್ಹಾ ಸ ತ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳಿಂದ ಸಲ್ಹೆ ಪಡೆಯುವ್ ಬಗೆೆ ಇರುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ
ಮತ್ುುವಿರವ್
ರಿೋತ್ರ ನಿೋತ್ರಗಳನುು ರಚಿಸುವ್ಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ್ಲ್ಲೂ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ ಂದಿಗೆ ಅಥವಾ
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪರತ್ರನಿಧಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ ೋಚನೆ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಇರುವ್ುದಿಲ್ೂ.
4.1.(ಬ) (VIII):- ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಾಡುವ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆಗಳನುು ಪಡೆಯುವ್ ಸಲ್ುವಾಗಿ
ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಾಡುವ್ ನಿಗಮ ಕೌನಿಸಲ್ಸ
ಸಮಿತ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಬಾಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗ

¨ÉÆÃqÀìð

ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ುು ಸಮಿತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತ್ುು

ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು
ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿರ್ಯೋ
ಈ ಕಛೋರಿ ಅಧೋನ ಯಾವ್ುರ್ೋ ನಿಗಮ, ಕೌನಿಸಲ್, ಬೆ ೋರ್ಡಯ, ಸಮಿತ್ರಗಳು ಕಾಯಯ ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುಲ್ೂ.

4.1.ಬ.(IX): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು, ಜಿಲಾೂ .ಪಂಚಾಯತ್, ಕಾಕಯಳ
ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವ್ರ.
ಕರ.

ಪದನಾಮ

ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

ಸ
1

ತ ೋಟಗಾರ

ಶರೋಮತ್ರ ಗುಲಾಬ

08258-230288

2

ಪರಥಮ ದರ್ಯ ಸಹಾಯಕರು

ಶರ ರಘುನಾಥ ಶೆಟಿಟ

08258-230288

3

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

ಶರೋ ಜಿ.ಬ ಗೆ ೋಪಾಲ್

08258-230288

4

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ ಕೆ. ಆನಂದ

08258-230288

5

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶರೋ ಎನ್. ಪರಭುಸಾಿಮಿ

08258-230288

6

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

ಶರೋಮತ್ರ ನಿೋಲ್ಮಮ ನಾವಿ

08258-230288

7

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

ಶರೋ ನಿಂಗಪಾ ಮಾಯಪಾ ಕಿರಸ ರ

08258-230288

8

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ಶರೋ ಶರೋನಿವಾಸ ಬ.ವಿ

08258-230288

4.1.ಬ (X): ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಬಬಂದಿ ವ್ಗಯದ ತ್ರಂಗಳ ವೆೋತ್ನ/ ಪರತ್ರಫಲ್ ಮತ್ುು
ಅದನುು ನಿೋಡುವ್ ಸ ತ್ರಗಳು
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ್ಇ ಅವ್ಕಾಶ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯನಿಯ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತ ಮಾಸಿಕ
ವೆೋತ್ನವ್ನನ್ಉ ಪಡೆಯುತ್ರುರು ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಏಪ್ತರೋಲ್ 2017 ಮಾಹೆ ವೆೋತ್ನದ ವಿವ್ರಗಳು:
ಕರ.ಸ

ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಪಡೆಯುತ್ರುರುವ್
ವೆೋತ್ನ

1

ಶರೋಮತ್ರ ಗುಲಾಬ

ತ ೋಟಗಾರ

18100.00

2

ಶರ ರಘುನಾಥ ಶೆಟಿಟ

ಪರಥಮ ದರ್ಯ ಸಹಾಯಕರು

15250.00

3

ಶರೋ ಜಿ.ಬ ಗೆ ೋಪಾಲ್

ಅಧೋಕ್ಷಕರು

26000.00

4

ಶರೋ ಕೆ. ಆನಂದ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

18100.00

5

ಶರೋ ಎನ್. ಪರಭುಸಾಿಮಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

19000.00

7

ಶರೋಮತ್ರ ನಿೋಲ್ಮಮ ನಾವಿ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

23400.00

8

ಶರೋ ನಿಂಗಪಾ ಮಾಯಪಾ ಕಿರಸ ರ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಕಾರಿ

21600.00

9

ಶರೋ ಶರೋನಿವಾಸ ಬ.ವಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

34500.00

4.1.(ಬ) (XI):- ಅಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2017-18ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ ಯೋಜನೆೋತ್ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರರ್.

ಕರ.ಸ
1
2

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು

ಲಕೆಶೋಷ್ಟ್ಯಕೆ

ಮೊತ್ು (ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

2435-00-101-0-26 (ಯೋಜನೆೋತ್ರ)

37.40

ನಿರ್ೋಯಶಕರ, ಕಛೋರಿ ಜಿ.ಪ ಕಾಕಯಳ

ವೆೋತ್ನ ಮತ್ುು ಸಾದಿಲಾಿರು ವೆಚಚ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

2851-00-107-0-33 (ಯೋಜನೆೋತ್ರ)

ನಿರ್ೋಯಶಕರ, ಕಛೋರಿ ಜಿ.ಪ ಕಾಕಯಳ

ವೆೋತ್ನ ಮತ್ುು ಸಾದಿಲಾಿರು ವೆಚಚ.

1.75

4.1.(ಬ) (XII) :- ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ
ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ ವ್ರ್ಷ : 2017-18 (ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ)
ಕರ.ಸಂ
I

ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು

ಬಡುಗಡೆ

ಖ್ಚುಯ

ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆೋತ್ರ

II

ವೆೋತ್ನ 2435-00-101-0-26

36.80

36.58598

ವೆೋತ್ನೆೋತ್ರ

0.60

0.60

ವೆೋತ್ನ 2851-00-107-0-33

1.00

0.89071

ವೆೋತ್ನೆೋತ್ರ

0.75

0.74627

0.00

0.00

ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು
1

D-ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಕೆ
ಶೋಷ್ಟ್ಯಕೆ: 2435-00-101-028

2

D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು 2435-00-101-0-32

0.00

0.00

2

D-03 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ನಿವ್ಯಹಣೆ: 2435-00-101-0-35

1.739

1.73553

4

D-04 ತಂಗು ಬೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ನಸಯರಿ ನವ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಲಕೆ

1.64090

1.63864

ಶೋಷ್ಟ್ಯಕೆ: 2435-00-101-0-36

5

D-05 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋ ಶೋ:2435-00-101-0-38

0.48

0.46955

6

D-07 ರ್ೋನು ಸಾಕಣೆ : 2851-00-107-0-33

0.946

0.94324

7

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆೆ ಕಾಳು ಮತ್ುು ಎಣೆೆ ತಾಳೆ ಅಭಿಯಾನ

0.00

0.00

0.45

0.45

ಯೋಜನೆ:2435-00-101-0-02
8

III

ವೆೈದಯಕಿೋಯ ವೆಚಚ ಲ. ಶೋ. 2515-00-101-0-26

ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು
1

D-09 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಭೆೋತ್ರ ಲ.ಶೋ : 2435-00-101-0-64

0.39

0.39

2

D-08 ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಲ.ಶೋ : 2435-00-101-0-62

1.15

1.15

3

D-12 ವಿಶೆೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (State)

0.40

0.40

0.42

0.42

ಲ .ಶೋ : 2225-00-101-0-64
4

D-13 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (State)
ಲ ಶೋ: 2225-00-102-0-70

IV

ರಾಜಯವ್ಲ್ಯ ಯೋಜನೆ
1

S-01 ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ (ಪರಯಾಣ ವೆಚಚ-ರೈತ್ ಸಂಪಕಯ

2.33

2.20670

27.68384

27.68346

15.905

15.81533

ಕೆೋಂದರಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಕಾರಿಗಳು)
2

S-03 ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಯೋಜನೆ 2401-00-108-2-30

3

S-07 ತಂಗಿನಲ್ಲೂ ಸಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ
2401-00-108-2-51

4

S-09 ಕೃಷ್ಟ್ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ುು ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ನಿವ್ಯಹಣೆ

0.00

0.00

5

S-12 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ

2.654

2.631

59.716

59.69191

2401-00-119-5-02
6

S-13 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ್ೃದಿಧ ಯೋಜನೆ:
2401-00-111-0-08

7

S-14 ಮ ಲ್ಭ ತ್ ಸೌಕಯಯ ಲ.ಶೋ: 2401-00-119-6-03

0.00

0.00

8

S-19 ಮಧುವ್ನ ಹಾಗ

3.09

3.08565

1.96

1.9384

0.00

0.00

0.70

0.69803

6.00

5.99796

ರ್ೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಲ ಶೋ: 2851-

00-200-0-01
9

S-02 ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಾತ್ರಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಟ ಉಪ
ಯೋಜನೆ ಕಾಯೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗರ್ ಇರುವ್ ಮೊತ್ು
2401-00-001-2-10

10

S-16 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು
2401-00-119-6-03

11

ಇಲಾಖಾ ಪರಯೋಗ ಶಾಲ ಅಣಬೆ ಬೆೋಸಾಯ
ಲ.ಶೋ. 2401-00-119-5-01

12

ಕೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಲ.ಶೋ. 2401-00-800-2-48

V

S-17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ: 2401-00-800-2-43

1

ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ/ಬಾಳೆ/ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಖ್ರ ಬೆೋಸಾಯ

4.800

4.79999

VI

ಭ ಸಮೃದಿಧ RKVY ಯೋಜನೆ

4.50

4.437

17.335

17.334

52.963

52.949

0.49632

0.49632

ಲ ಶೋ: 2401-00-800-2-43
VII

ಭ ಸಮೃದಿಧ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ತ್ರಭೆೋತ್ರ
2401-00-109-0-21

VIII

S-11ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ
2401-00-119-4-06

XI

S-13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ
2401-00-119-4-12

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲೂ ಕೆ ರೋಢೋಕರಿಸಲಾಗಿರ್.

4.1.ಬ.(XIII): ಇಲಾಖೆಯಂದ ಅಥ ೋರೈಸ್ಥೋಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಮತ್ುು
ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲೂ ಸವ್ಲ್ತ್ುುಗಳನುು ಪಡೆಯಲಾದ ರಸಿಪ್ತಯಂಟ್ ವಿವ್ರಗಳ
ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಪರವಾನಗಿ ಅಧಕಾರ ಪತ್ರ ರಿಯಾಯತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುವ್ುದಿಲ್ೂ
4.1.ಬ. (XIV):ಕುಗಿೆಸಲಾದ ಎಲಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಲ್ಭಯವಿರುವ್ ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿವ್ರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ
ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ:
ಸದಯಕೆೆ ಯಾವ್ುರ್ೋ ರಿೋತ್ರಯ ಎಲಕಾಟನಿಕ್ ಮಾಹಿತ್ರಗಳು ಲ್ಭಯವಿರುವ್ುದಿಲ್ೂ.

4.1.ಬ.(XV): ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲ್ು ಲ್ಭಯವಿರುವ್ ಸವ್ಲ್ತ್ುುಗಳು ಹಾಗ
ಗರಂಥಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಚನಾಲ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲೂ ಅದರ ವಿವ್ರ
ಕಛೋರಿ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಂದ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುು ಪಡೆಯಲ್ು ಅವ್ಕಾಶವಿರುತ್ುರ್.

4.1.(ಬ)(XVI): ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿವ್ರಗಳು
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಕಾರಿ

: ಶರೋ ಶರೋನಿವಾಸ ಬ.ವಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು
ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್, ಕಾಕಯಳ
ದ ರವಾಣಿ:08258-230288

ಮೋಲ್ಮನವಿ ಪಾರಧಕಾರ

: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಯಶಕರು
(ಜಿ.ಪಂ), ರ್ ಡಡಣಗುಡೆಡ
ಕುಂಜಿಬೆಟುಟ, ಅಂಚೆ ಉಡುಪ್ತ:576102

ದ ರವಾಣಿ:0820 2531950

ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪಾರಧಕಾರ

: ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು- 560004
·ದ ರವಾಣಿ - 080- 26571925

4.1.ಬ.(XVII): ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವ್ುದ

ಇರುವ್ುದಿಲ್ೂ.

