ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಮನಗರ ಕಛೋರಿ
ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
2018-19 ನೋ ಸಾಲಿನ
4b (1) ರಿಂದ18 ರ ವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಮನಗರ
ಕಛೋರಿಯ ಅಗೇನೈಶನ ಚಾರ್ಟೇ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಮನಗರ

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗ

ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗ

ಸತ ೋಅ

ತ ೋಸ

ತ ೋಟಗಾರ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಪ್ಾದಸ

ಬೆರಳಚ್ುುಗಾರರು

ವಾಹನಚಾಲರರು

ಸೋವಕ

4 (ಬಿ) (1) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಕತ್ೇವಯಗಳು ಮತ್ುು ಜ್ವಾಬ್ಾಾರಿ ಗಳು
(Duties And Responsibilities of Senior asst Director of Horticulture (State sector) Ramanagara)
 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಜಿಲ್ಾಾಮಟಟದ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ
ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ

ಚ್ಟುವರ್ಟಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ಾಣ

 ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ
ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿಮಾಗೇದಶೇಬ ಸ ಚ್ನಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲು ಸಂಪ್ೂಣೇ ಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ

 ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಆಗಾಗ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖ್ಚ್ುೇ ವೆಚ್ುಗಳನಿವೇಹಣೆ, ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ,ಅಧಿೋನ
ಕಚೋರಿಗಳ ಬಿಲುಾಗಳ ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು.
 ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಬರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ ಹಾಗ

ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಪ್ರಿಶೋಲನ.

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಫಲಪ್ುಷ್ಪ ಪ್ಾದಶೇನಗಳನುು ಏಪ್ೇಡಿಸುವುದು.
 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಮನಗರರವರಿಗೆ ಕಾಯೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷ್ಯಗಳ
ಬಗೆೆ ರ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ರಾಮನಗರ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯಮಟಟದ,
ಜಿಲ್ಾಾಮಟಟಸ ಸಭೆಗಳಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗ
ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು

4(ಬಿ) (11) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ೇವಯಗಳು
(POWERS AND DUTIES OF OFFICERS EMPLOYEES)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಕನಕಪ್ುರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ, ಭೆೈರಮಂಗಲ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ, ಭೆೈರಾಪ್ಟಟಣತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕ್ಷೋತ್ಾ, ಪ್ಾದಿಾಕೆರೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ,, ಚ್ನುಪ್ಟಟಣ ಸಸಯಗಾರ, ವಂದಾರಗುಪ್ಪಪತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ,

ಕಣಿ

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ, ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ, ಉಂಗಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ, ಹರಿಸಂದಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ವಲಯ)

ಕ್ಷೋತ್ಾ,

ಬಗಿನಗೆರೆ ಕಾವಲ್ ರಾಮನಗರ ಇವುಗಳ ಮೋಲ್ಲ ಉಸುುವಾರಿ ನ ಡಿಕೆ ಳುಿವುದು ಅಲಾರ್ೋ ಬಟವಾಡೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಹಾಯಕ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇಶಕರು (ರಾವ) ಬಿ.ಜಿ.ಕಾವಲ್ ಮಾಗಡಿ , ಇವರು ಗಳು ಸಲಿಾಸುವ
ಬಿಲುಾಗಳಿಗೆ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ುು ಮೋಲು ರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು.
 ಇಲ್ಾಖೆ ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದ ಕಛೋರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ

ಚ್ಟುವರ್ಟಕೆಗಳ

ನಿಯಂತ್ಾಣ
 ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗ
ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ

ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೇದವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಗೇದಶೇನ ಸ ಚ್ನಗಳನುು

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲು ಸಂಪ್ೂಣೇ ಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ.

 ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಆಗಾಗ ಒದಗಿಸಲ್ಾಗುವ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖ್ಚ್ುೇ ವೆಚ್ುಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಯವಯಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ,
ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ಬಿಲುಾಗಳ ಮೋಲುರುಜ್ು ಮಾಡುವುದು.
 ಜಿಲ್ಲಾಯ

ವಾಯಪ್ತುಯಲಿಾ ಬರುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾ ಹಾಗ

ಸಸಾಯಗಾರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಪ್ರಿಶೋಲನ,

ಮಟಟದ,

ಸಭೆಗಳಲಿಾ

ಪ್ಾಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೋಲುಸಾುವಾರಿ.
 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ಾದಶೇನಗಳನುು ಏಪ್ೇಡಿಸುವುದು.
 ಪ್ಾತಾಯಯೋಜಿತ್

ಅಧಿಕಾರವನುು

ನಿಯೋಜಿಸುವುದು

ರಾಜ್ಯ

ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗ
ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ಜಿಲ್ಾಾ

ಮಟಟದ

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಗಳು ಸ ಚಿಸುವ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ಾಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕ ಾಡಿೋಕರಣ, ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನುು
ಅಧಿಕಾರಿ

ನಿವೇಹಣೆ, ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಲಿಾ ಫಸಲುಗಳ ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ.
ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸ ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಎಲ್ಾಾ ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಿಶೋಲಿಸುವುದು, ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ, ಹಿಸತ ೋನಿ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಪ್ಾಥಮ ದರ್ಜೇ

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯವನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಿ ಕಡತ್ವನುು ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ

ಸಹಾಯಕರು

ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, (ನಗದು ಪ್ುಸುಕ,ಚಕ್ ಪ್ುಸುಕ ನಿವೇಹಣೆ) .

ಸಹಾಯಕರು
ಬೆರಳಚ್ುುಗಾರರು

ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಾಾ ಬೆರಳಚ್ುುಗಾರರು ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಬೆರಳಚ್ುು ಮಾಡಿದ ಪ್ಾತಿಗಳ ಲ್ಲಕೆವನುು
ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಾಗಳ ನಿವೇಹಣೆ . ಇತಾಯದಿ
ಕ್ಷೋತ್ಾದಲಿಾ ಸಸ ಯೋತಾಪದನ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಷೋತ್ಾವನುು ಸಿಚ್ಛಗೆ ಳಿಸುವುದು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಸಿಂಪ್ರಣೆ

ತ ೋಟಗಾರ

ಮಾಡುವುದು, ಗೆ ಬಬರಗಳನುು ನಿೋಡುವುದು ನಿೋರಿನ ವಯವಸಥ ಕಲಿಪಸುವುದು, ಕ್ಷೋತ್ಾದ ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸಥ ಮಾಡುವುದು,
ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸಿದ ಇತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕ್ಷೋತ್ಾಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ದಾಸಾುನು ಪ್ಡೆಯುವುದು ಹಾಗ

ವಿತ್ರಿಸುವುದು, ಅವಶಯಕವಾದ ಎಲ್ಾಾ ವಹಿಗಳನುು

ಸಹಾಯಕರು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು. ಕ್ಷೋತ್ಾ ಉಸುುವಾರಿ, ತ ೋಟಗಾರರ ಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು, ಕಸಿ/ಸಸಿ ಗಿಡಗಳನುು ಉತಾಪದಿಸಿ
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾರಾಟಮಾಡಿ ಬಂದ ಆದಾಯವನುು ಸಕಾೇರಕೆೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದು.

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಇಲ್ಾಖಾ ವಾಹನ ಚಾಲನ ಹಾಗ

ನಿವೇಹಣೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ವಹಿಸಿದ

ಇನಿುತ್ರ

ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಸೋವಕರು

ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು, ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹ ೋಗುವುದು. ಪ್ತ್ಾಗಳ
ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬರುವುದು, ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸುವುದು..

4 (ಬಿ) (111) ನಿಣೇಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿವಂತ್ಹ ಪ್ಾಸಾುವನಗಳಲಿಾ ಪ್ಾಲಿಸಬೆೋಕಾದ ಕಾಮಮೋಲಿಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಮತ್ುು
ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟ ಸೋರಿದಂತ (The Procedure followed in the decision making process including channels of
supervision accountability)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಪ್ಾಸಾುವನಗಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕಾದಕಾಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಒಳಪ್ಟುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಆಗತ್ಯವಾದಲಿಾ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.

(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ)
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ಾಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕ ಾಡಿೋಕರಣ, ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ರ್ಟಟ ಪ್ಡೆದು ನಿವೇಹಣೆ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಲಿಾನ ಫಸಲುಗಳ
ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು
ಸ ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡತ್ವನುುನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಿ,
ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ, ಹಿಸತ ೋನಿ ಯವರಿಗೆ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು

ತಾವು ಸಿಿೋಕರುಸುವ ಪ್ತ್ಾದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲ್ಲ/ಸ ಚ್ನಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ

ಪ್ಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಕಡತ್ಗಳನುು ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್, ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. ³

ಬೆರಳಚ್ುುಗಾರರು

ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಾಾ ಬೆರಳಚ್ುುಗಾರರು ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಬೆರಳಚ್ುು ಮಾಡಿದ ಪ್ಾತಿಗಳ ಲ್ಲಕೆವನುು
ನಿವೇಹಿಸುವುದು,

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಇಲ್ಾಖಾ ವಾಹನ ಚಾಲನ ಹಾಗ

ನಿವೇಹಣೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾವ) ರವರು ವಹಿಸಿದ

ಇನಿುತ್ರ ಕಾಯೇಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು
ಸೋವಕರು

ಕಛೋರಿಯನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವುದು, ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು ಹ ೋಗುವುದು.
ಪ್ತ್ಾಗಳ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚ ಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಿ ಬರುವುದು, ಸಕಾೇರಿ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳನುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ
ವಿತ್ರಿಸುವುದು.

4 (ಬಿ) (IV) ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನುುನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ುು ಕಟುಟಪ್ಾಡುಗಳು
( Norms)(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಪ್ಾಸಾುವನಗಳ ಮೋಲ್ಲ ತಗೆದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕಾದಕಾಮದ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಒಳಪ್ಟುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಮಂಜ್ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಆಗತ್ಯವಾದಲಿಾ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವುದು.

(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ)
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ತಾಂತಿಾಕ ವಿಭಾಗದ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಪ್ಾಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕ ಾಡಿೋಕರಣ, ಎಲ್ಾಾ ಯೋಜ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ರ್ಟಟ ಪ್ಡೆದು ನಿವೇಹಣೆ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಾಸುವುದು. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಾಗಳಲಿಾನ ಫಸಲುಗಳ
ಹರಾಜ್ು ಕುರಿತ್ಂತ ಕಡತ್ ನಿವೇಹಣೆ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಇತಾಯದಿ ಹಾಗ ಕಛೋರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು
ಸ ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವೇಹಣೆ.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ತ್ಮಮ ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಖೆಯ ವಿಷ್ಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡತ್ವನುುನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಿ,
ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ, ಹಿಸತ ೋನಿ ಯವರಿಗೆ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು. .

ಪ್ಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷ್ಯವನುುಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಿ ಕಡತ್ವನುು ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯಲಿಾನ
ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಮುಂದಿನ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವುದು.

ದಿಿತಿೋಯ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ವಹಿಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಾ ಕಾಯೇಗಳನುು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಕಡತ್ಗಳ ಚ್ಲನವನ ವಹಿಗಳನುು

ನಿವೇಹಿಸುವುದು.
ಬೆರಳಚ್ುುಗಾರರು

ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಾಾ ಬೆರಳಚ್ುುಗಾರರು ಕಾಯೇವನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದು, ಬೆರಳಚ್ುು ಮಾಡಿದ ಪ್ಾತಿಗಳ ಲ್ಲಕೆವನುು
ನಿವೇಹಿಸುವುದು,

ಸೋವಕರು

ವಹಿಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಾ ಕಾಯೇಗಳನುು ಆ ದಿನವೆೋ ಮಾಡುವುದು.

4 (ಬಿ) (V) ನೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾದ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ :ನಿಯಂತ್ಾಣದಲಿಾ ಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು
ಸ ಚ್ನಗಳು, ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು,ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು, ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬಂಧನಗಳು (The rules regulation instructions
movements and records held by it or under by its employers for discharging its functions)
1. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕಾ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (K.c.S.R)
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕಾ ಸೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ, ನಿಯಂತ್ಾಣ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (K. F.C)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ
5. ವ ಂದ ಮತ್ುು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪ್ತಡಿ (B.M)
7. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನ ಸಂಹಿತ (K.T.C)
8. ಸಾದಿಲ್ಾಿರು ವೆಚ್ು ಕೆೈಪ್ತಡಿ (M.C.E)
9. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (Conduct Rules )
10. ಇಲ್ಾಖೆ ಮತ್ುು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲಿಗೆೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ವರ್ಸೇ
11. ಸಕಾೇರದಅಧಿಸ ಚ್ನಗಳು (ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು) ಇತಾಯದಿ
12. ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಹ ರಡಿಸಿದ ಸುತ ುೋಲ್ಲಗಳು ಹಾಗ ವಿಶೋಷ್ ಆರ್ೋಶಗಳು
13. E.P.Rules.
14. ಇಲ್ಾಖಾ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ದರದ ಪ್ುಸುಕ (S.R.Book)

4 (ಬಿ) (VI) ಕಡತ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ
Statement of the categories of documents that are hold it or under its control
ಕಾ.ಸಂ
1

ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ
ಸಿಬಬಂದಿ

ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ್
ಕಛೋರಿಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಸುು ನಡತ ಇತ್ರೆ
ವಿಷ್ಯಗಳು

2

ಶಸುುಶಾಖೆ

ಶಸುು ಪ್ಾಕರಣಗಳು

3

ಲ್ಲಕೆ ಶಾಖೆ

ಲ್ಲಕೆ ಪ್ತ್ಾಗಳು ನಿವೇಹಣೆ

4

ಲ್ಲಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ

ಲ್ಲಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವೇಹಣೆ

5

ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ

ನಾಯಯಾಲಯ ಪ್ಾಕರಣಗಳು

6

ತಾಂತಿಾಕ

RKVY, KSHDA, MPIC,ಪ್ಾಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ್ ಪ್ತ್ಾ ವಯವಹಾರ,
ಫಸಲು ಹರಾಜ್ು ಇನಿುತ್ರೆ

6

ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಾ

ಲ್ಲೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಾ, ದ ರವಾಣಿ, ಸಿಿೋಕ ತಿ ಮತ್ುು ರವಾನ

7

ನಗದು ಶಾಖೆ

ನಗದು ನಿವೇಹಣೆ

8

ವಾಹನ ಶಾಖೆ

ಕಛೋರಿ ವಾಹನದ ಲ್ಾಗ್ ಬುಕ್ ನಿವೇಹಣೆ

4 (ಬಿ) (VII) ಪ್ಾಲಿಸಿಗಳನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲಿಾ ಇರುವ ಏಪ್ಾೇಡುಗಳ ಸಾವೇಜ್ನಿಕ
ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ಿ

The particular of any Arrangement that exists for consultation with or

representation by the public in relation to the formulation of its policy or un-implement there to.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಬೆಂಗಳ ರು ರವರು ಪ್ಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಅಂತಿಮ ನಿಧಾೇರ ಸರಕಾರ ಸ ಚ್ನಯಂತ ತಗೆದುಕೆ ಳುಿತಾುರೆ.
ಅವಶಯಕತ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಂದ ಬಂದಅಭಿಪ್ಾಾಯಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ನಿಧಾೇರ ತಗೆದುಕೆ ಳಿಲ್ಾಗುವುದು.

4 (ಬಿ) (VIII) ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆಂತ್ ಹಚಾುಗಿರುವ
ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ ಕೌನಿುಲ್ ಬೆ ೋರ್ಡೇ ಸಮಿತಿ ಆಥವಾ ಇತ್ರೆ ಬ್ಾಡಿಗಳ ಪ್ರ್ಟಟ ಹಾಗ

ಇಂತ್ಹ ಕಮಿಟ್ ಮತ್ುು

ಸಮಿತಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನಡವಳಿಗಳನುು ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆ ನಡವಳಿಗಳನುು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರು
ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮುಕು ಅವಕಾಶ. (A Statement of the boards councils and others bodies consisting of
two or more persons constituted as its part 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 meeting are accessible for public).
1. ಜಿಲ್ಾಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಘ ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಾಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಘವು ರಾಮನಗರದಲಿಾ ಆಸಿುತ್ಿದಲಿಾದುಾ, ಇದರಲಿಾ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಾಾಪ್ಂಚಾಯತ್, ರಾಮನಗರ
ರವರಿ ಪ್ದನಿಮಿತ್ುಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾುರೆ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿಪ್ಂ) ರಾಮನಗರ ರವರ ಪ್ದನಿಮಿತ್ು ಸದಸಯರಾಗಿರುತಾುರೆ. ಚ್ುನಾಯತ್
ಸದಸಯರೆ ಬಬರು ಉಪ್ಧಯಕ್ಷರಾಗಿರುತಾುರೆ.ಹಾಗ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾವ) ರಾಮನಗರ ರವರು ಪ್ದನಿಮಿತ್ು

ಕಾಯೇದಶೇಗಳಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುದಾಾರೆ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಚ್ಟುವರ್ಟಕೆಗಳನುು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರ ಮುಕು ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಲು ಪ್ಾತಿ
ವಷ್ೇ ಫಲಪ್ುಷ್ಪ ಪ್ಾದಶೇನಗಳನುು

ನಡೆಸಲು ಸಭೆ ಸೋರಿ ತಿೋಮಾೇನ ಕೆೈಗೆ ಳಿಲ್ಾಗುತ್ುರ್. ಜಿಲ್ಾಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯೇನಿವಾೇಹಕಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಸಮಾಕ್ಷಮಾದಲಿಾ ಆಗಿಂದಾಾಗೆೋ ಸಭೆ ನಡೆದು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವಿಷ್ಯಗಳನಿಯ ಚ್ಚಿೇಸಲ್ಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲಿಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ಇರುವುದಿಲಾ.

4(ಬಿ) (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಮನಗರ ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ಪ್ರ್ಟಟ

ಕಾ.ಸಂ
1

ಹುರ್ಾ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು

ಹಸರು
ಹಚ್.ಆರ್.ಗುರುದತ್

(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಮನಗರ

ದ ರವಾಣಿ
080-27204327

2.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಕೆ.ಎರ್ಸ.ರಾಜ್ಣಣ

080-27204327

3.

ಪ್ಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಡಿ.ಎಲ್.ವರಲಕ್ಷಮಮಮ

080-27204327

4.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಕನಕಪ್ುರ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಪ್ತ.ಪ್ಾಕಾಶ್

080-27204327

5.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಕನಕಪ್ುರ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಕೆ.ರಶಮ

080-27204327

6.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಭೆೈರಮಂಗಲ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಸಿ.ಎರ್ಸ.ಆಶಾ

080-27204327

7.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಚ್ನುಪ್ಟಟಣ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಹಚ್.ಎರ್ಸ.ಇಂದು

080-27204327

8.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಎಂ.ಎನ್.ಸಿರ್ಾೋಶ್ ಕುಮಾರ್

080-27204327

9.

ತ ೋಟಗಾರ (ಭೆೈರಮಂಗಲ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಭಿೋಮ

080-27204327

10.

ತ ೋಟಗಾರ (ರಾಮನಗರ)

ಮರಿಸಿದಾಯಯ

080-27204327

11.

ತ ೋಟಗಾರರು

ಹಚ್.ಪ್ತ.ಮಹೋಶ್

080-27204327

12

ತ ೋಟಗಾರರು

ನಾಗಮಮ

080-27204327

13.

ತ ೋಟಗಾರರು

ನಾಗರತ್ುಮಮ

080-27204327

14.

ತ ೋಟಗಾರರು

ರ್ಟ.ಆರ್.ಶವರಾಜ್

080-27204327

4 (ಬಿ) (X ) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಮನಗರ ರವರ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಕಾಯೇ
ನಿವೇಹಿಸುತಿುರುವಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವೆೋತ್ನದ ವಿವರ.

ಕಾ.ಸಂ
1

ಹುರ್ಾ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ

ಹಸರು

ವೆೋತ್ನ

ಹಚ್.ಆರ್.ಗುರುದತ್

64250

ವಲಯ) ರಾಮನಗರ

2.

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಕೆ.ಎರ್ಸ.ರಾಜ್ಣಣ

48900

3.

ಪ್ಾಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು

ಡಿ.ಎಲ್.ವರಲಕ್ಷಮಮಮ

30350

4.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಕನಕಪ್ುರ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಪ್ತ.ಪ್ಾಕಾಶ್

40900

5.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಕನಕಪ್ುರ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಕೆ.ರಶಮ

25200

6.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಭೆೈರಮಂಗಲ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಸಿ.ಎರ್ಸ.ಆಶಾ

25200

7.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ಚ್ನುಪ್ಟಟಣ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಹಚ್.ಎರ್ಸ.ಇಂದು

25200

8.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು (ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಎಂ.ಎನ್.ಸಿರ್ಾೋಶ್ ಕುಮಾರ್

25200

9.

ತ ೋಟಗಾರ (ಭೆೈರಮಂಗಲ ಕ್ಷೋತ್ಾ)

ಭಿೋಮ

33450

10.

ತ ೋಟಗಾರ (ರಾಮನಗರ)

ಮರಿಸಿದಾಯಯ

27650

11

ತ ೋಟಗಾರರು

ಹಚ್.ಪ್ತ.ಮಹೋಶ್

19950

12.

ತ ೋಟಗಾರರು

ನಾಗಮಮ

20900

13.

ತ ೋಟಗಾರರು

ನಾಗರತ್ುಮಮ

23500

14

ತ ೋಟಗಾರರು

ರ್ಟ.ಆರ್.ಶವರಾಜ್

17800

4 (ಬಿ) (XI) ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2018-19ನೋ ಸಾಲು (Budget Allocation)
ಕಾ.ಸಂ

ಇಲ್ಾಖೆಯ ಹಸರು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
1

ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ)
ರಾಮನಗರ

ಲ್ಲಕೆಶೋರ್ಷೇಕೆ

ಮತ್ು (ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ)

2401-00-001-2-01

4.980

2401-00-119-4-05

20.49

2401-00-800-2-40

56.17

2401-00-119-5-02

6.74948

4 (ಬಿ) (XII) ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಜ್ನಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜ್ನಗಳ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತ್ುು ಮಂಜ್ ರಾತಿ ವಿವರ
ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರಿತ್ ಯೋಜ್ನಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಟನ ಇರುವುದಿಲಾ.
ಈ ಮೋಲಿನ ಯೋಜ್ನಗಳು ಸಹಾಯಧನದ ಯೋಜ್ನಗಳಾಗಿರುವುದಿಲಾ ಆದಾರಿಂದ ನಮಮ ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋನ ಯಾವುರ್ೋ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಾಾ.

4 (ಬಿ)(X111) ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ಆಥರೆೈಸೋಷ್ನ್ ಮಂಜ್ ರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಾದ ಮತ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲಿಾ
ನವಲತ್ುುಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ಾದ ರೆನಿಪ್ತಯಂಟ್ು ವಿವರಗಳು(Particulars of recipients of concessions permits of
authorizations granted by it )
ಈ ಕಛೋರಿಯಲಿಾ ಇಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ನಿವೇಹಿಸುವುದಿಲಾ.
4 (ಬಿ)(X1V) ಕುಗಿೆಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲಿಾ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ (Details in Respect of the information available to or held by reduced an electronic
form)
2007-08 ನೋಸಾಲಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನಗಳ ಲ್ಲಕೆ ಶೋರ್ಷೇಕಡಯ ಖ್ಚ್ುೇ ವೆಚ್ು ಮತ್ುು ಕ್ಷೋತ್ಾವಾರು ಆದಾಯಗಳ ವಿವರ
ರ್ ರೆಯುವುದು.

4 (ಬಿ)(XV)ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳು. ಗಾಂಥಾಲಯಅಥವಾ ಓದುವ ಕೆ ಠಿಡಿಗಳನುು
ಒಳಗೆ ಂಡು ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾೆಗಿ ತರೆದಿದಾಾರೆ.
ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾೆಗಿ ಗಾಂಥಾಲಯಅಥವಾ ಓದುವ ಕೆ ಠಡಿ ವಯವಸಥ ಇರುವುದಿಲಾ.
4 (ಬಿ)(XV1) ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವಅಧಿಕಾರಿ ಹಸರು, ಪ್ದನಾಮ, ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ವಿವರ (The names designations
and other particulars of the public Information officers )
ಶಾೋ.ಹಚ್.ಆರ್.ಗುರುದತ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ರಾಮನಗರ

ದ ರವಾಣಿ: 080-27274760

ಮೋಲಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ:
ಶಾೋ.ಗುಣವಂತ್.ಜಿ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರು
(ಜಿಲ್ಾಾಪ್ಂಚಾಯತ್) ರಾಮನಗರ

ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ:
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಲ್ಾಲ್ ಬ್ಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರು-4
(ಬಿ)(XVII) ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾದ ಇತ್ರೆ ವಿಷ್ಯಗಳು (such other information as may be prescribed
ಯಾವುದ ಇರುವುದಿಲಾ

