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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) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ gÁdå ªÀ®AiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ ªÀÄlÖzÀ E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÁV MmÁÖgÉ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀÄµÁ×£ÀzÀ dªÁ¨ÁÝj EgÀÄvÀÛzÉ.
vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ 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£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ.
vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ ªÀÄlÖzÀ°è E¯ÁSÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð
ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ vÁAwæPÀ/DqÀ½vÀ «ZÁgÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ
C£ÀÄUÀÄtªÁV C¢üÃ£À C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß
¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæ ªÀÄlÖzÀ°è C©üªÀÈ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ. CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è C¢üPÁjUÀ¼À/¹§âA¢UÀ¼À PÁAiÀÄð
ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
CªÀ±ÀåPÀvÉ/¸ÀAzÀÀ¨sÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÁ° EgÀÄªÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ
C¢üPÁj/¹§âA¢AiÀÄªÀjUÉ ºÉaÑ£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/¹Û‘Ð¤Ð¤Ð C¢üPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

vÉÆÃlUÁjPÉ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ

ತಾಂತ್ರರಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ನು ವಿವಿಧ

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ¥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¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
PÀbÉÃjAiÀÄ DqÀ½vÀ «¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉ®¸ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
ºÀAaPÉAiÀiÁzÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤AiÀÄªÀiÁ£ÀÄ¸ÁgÀ ¥Àj²Ã°¹ DzÉÃ±ÀPÉÌ
PÀqÀvÀ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ.¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ CAvÀjPÀ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÀ½UÉ C£ÀÄ¸ÀgÀuÁ
ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ªÀÄºÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀªÀgÀÄ dgÀÄV¹zÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¯ÉPÀÌ
¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀgÀ¢UÉ C£ÀÄ¸ÀgÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ. PÀqÀvÀUÀ¼À gÀZÀ£É, «µÀAiÀÄ
ªÀ» ¤ªÀðºÀuÉ,PÀqÀvÀUÀ¼À ZÀ®£À ªÀ®£À, PÀqÀvÀUÀ¼À PÁ¥ÁqÀÄ«PÉ, ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß
£ÀªÀÄÆ¢ÃPÀgÀt, PÀqÀvÀ l¥Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ±ÁSÉAiÀÄ°è ºÀAZÀÄªÀÅzÀÄ,PÀqÀvÀUÀ¼À gÀªÁ£É ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁr¸ÀÄªÀÅzÀÄ.EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÆtð ¤ªÀðºÀuÉ, ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ ¥Àj²Ã°¹ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß gÀa¹ PÀbÉÃj PÉÊ¦rAiÀÄ°è£À ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ
ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±À PÉÆÃj PÀqÀvÀ ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. gÀªÁ£É CAZÉ aÃn ¤ªÀðºÀuÉ,
¦oÉÆÃ¥ÀPÀgÀt ªÀ» ¤ªÀðºÀuÉ, ¯ÉÃR£Á ¸ÁªÀÄVæ ¤ªÀðºÀuÉ, ««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ
ªÁ¶ðPÀªÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀÄªÀ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ PÀqÀvÀ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ. PÀbÉÃjAiÀÄ DqÀ½vÀ
«µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ r¹/ŠË ©®èUÀ¼ÀÄ, vÀAiÀiÁj¹
ªÉÄÃ®Ä ¸À»UÉ ¸À°è¸ÀÄªÀÅzÀÄ. RZÀÄð ºÁUÀÆ DzÁAiÀÄ vÀSÉÛ, ¹§âA¢AiÀÄªÀgÀ ¸ÉÃªÁ
¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, gÀeÉ ¯ÉPÀÌ ¤ªÀðºÀuÉ, gÁdå ªÀ®AiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀ
¤ªÀðºÀuÉ, ReÁ£ÉUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ©®Äè, ZÉPï ¤ªÀðºÀuÉ, Dgï.PÉ.«.ªÉÊ, gÁdå ªÀ®AiÀÄ
r¹ ©®ÄèUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ, ªÉÄÃ®Ä ¸À»UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, ªÀÄvÀÄÛ
AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀzÀrAiÀÄ°è ªÉÃvÀ£À ©®Äè vÀAiÀiÁjPÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀÄ¸ÁgÀ ªÀ»¸ÀÄªÀ EvÀgÉ
PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¸ÀÄ¥À¢ðAiÀÄ°è ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
ªÀÄAr¸ÀÄªÀÅzÀÄ

4 (III) ¿ (B) :-¤tðAiÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÀºÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ¼À°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ
ZÁ£À¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPËAmÉ©°n ¸ÉÃjzÀAvÉ.
(The Procedure Followed in the decision making including channels of
supervision & accountability)

¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð
¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ
vÉÆÃlUÁjPÉ
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

vÁªÀÅ
¹éÃPÀj¹zÀ
¥ÀvÀæzÀ
¸ÀA§AzsÀ
¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À
ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É/¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ ªÀÄÄA¢£À DzÉÃ±ÀPÁÌV PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß
«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¸ÀÄì
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.

4(IV)¿:- 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)
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ

ಹಂಚಿರ್ಾದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಪ್ೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಿ
ಕಡತ್ವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲಿಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮನಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸನವುದನ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಲಿಿಸಲಾದ ಕಡತ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಶೋಲಿಸಿ ಸ ಕು ನಿರ್ಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳನುವುದನ

ನಿರ್ೋೇಶಕರನ

ಅಗತ್ಯತಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಿಿಸನವುದನ, ಜ್ರ ರನ
ಮತ್ನು ಅದಯತಗೆ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿ ಕತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿಸನವುದನ.

(4) (V) (B) ನೌಕರರನ ಅವರವರ ಕತ್ೇವಯಗಳನ್ನು ನಿವೇಹಿಸಲಾದ ಉಪ್ಯೋಗಿಸನವ ನಿಯಂತ್ರಣದಲಿಿಟನುಕೆ ಂಡಿರನವ
ನಿಯಮಗಳನ/ಸ ಚನೆಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳನ/ದಾಖಲೆಗಳನ ಮತ್ನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ:

(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 ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳನ (KCSR)
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳನ(ವಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳನ (CCA
Rules)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ಆಯನವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
6. ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (KFC)
7. ಸಾದಿಲಾವರನ ವೆಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
8. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿಕೆ ಸೋವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS Conduct Rules)
9. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ನು ಆರ್ಥೇಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಹ ರಡಿಸಿದ ಆರ್ಥೇಕ ಪ್ರತಾಯಯೋಜ್ನೆಗಳನ.
10. ಸಕಾೇರದ ಅಧಿ ಸ ಚೆನೆಗಳನ (ಸನತ ುೋಲೆಗಳನ) ಇತಾಯದಿ
11. E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ Dy9PÀ E¯ÁSÉ ºÉÆgÀr¹zÀ qÉ°UÉÃµÀ£ï D¥sï ¥ÁªÀgïì ªÀÄvÀÄÛ «±ÉÃµÀ qÉ°UÉÃµÀ£ï D¥sï ¥ÁªÀgï
12. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿಗಧಿತ್ ಧರಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿ.

(4) (VI) (B) ‘Ð®Ð³Ð ÇÓÉþ‘Ù
‘Ðõ.ÊÐ

‘Ð®Ð³Ð·Ð ÆÑ”Ù

1. ಸಿಬಬಂದಿ

·Ñ“ÄÙ–ÐÎÐ ÁÀÐ¤Ð
(EST)

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತ್ ವಿಷಯಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ

2. ಲೆಕೆಶಾಖ್ಯ

(ACT)

ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಹಾಗ

ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ.

3. ಲೆೋಖನ್ ಸಾಮಾಗಿರ

(STN)

ಲೆೋಖನ್ ಸಾಮಾಗಿರ ದ ರವಾಣಿ, ಸಿವೋಕೃತ್ರ ಮತ್ನು ರವಾನೆ.

4. ನ್ಗದನ ಶಾಖ್ಯ

(CASH) ನ್ಗದನ ನಿವೇಹಣೆ

5. ತಾಂತ್ರರಕ ಶಾಖ್ಯ

(TECH) ತಾಂತ್ರರಕ ವಿಷಯಗಳನ, ಪ್ರಗತ್ರ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ, ಕ್ರೋರ್ಾ ಯೋಜ್ನೆ,
ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ ಮತ್ನು ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳನ.

(4) (VII) (B):-»ÑÅË–ÐÎÐ¹ÐÔî ÀÐ¦Ñ®ÐÔÀÑ–Ð ƒµÐÀÑ ƒ¹ÐÔÈÑæ¹Ð–ÙÖÏÊÐÔÀÐ ಸಂಬಂದದಲಿಿ …¤ÐÔÀÐ
‹»Ñþ®ÐÔ–ÐÎÐÔ ÊÑÀÐþ¡º‘Ð ÊÐ·ÐÊÐô¤ÐÔ–ÐÎÐ ÊÐÌÐ¾°Ñ—³Ð÷ ಮನಂತಾದ ÁÀÐ¤Ð–ÐÎÐÔ.
(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)
ಯೋಜ್ನೆಗಳ

ƒ¹ÐÔÈÑæ¹Ð·ÐÅö ½¤ÐÔÀÐ

ÊÐÀÐÔÊÙô–ÐÎÐ ಸಂದ¾°Ðþ–ÐÎÐÅö ÊÑÀÐþ¡º‘Ðರಿಂದ „‘ÙùÓ»Ð²Ù–ÐÎÐ¹ÐÔî

Ë÷Ó‘Ð§ÊÐÄÑ–ÐÔ³Ðê·Ù. ÌÑ–ÐÖ ÀÙÔÓÄÑ¸°‘Ñ§–ÐÎÐ ÀÐ¦Ñ–Ðþ·ÐÆÐþ¹Ð·ÐÅö …ÄÑಖ್ಯಯ ºÓ´ (»ÑÅË)
–ÐÎÐ¹ÐÔî º·Ðþ§ÊÐÄÑ–ÐÔÀÐÕ·ÐÔ ÌÑ–ÐÖ ƒ–Ð³Ðô º·°Ñþ¤Ð ³Ù–Ù·ÐÔ ‘ÙÖÎÐüÄÑ–ÐÔÀÐÕ·ÐÔ.
(4) (VIII) (B).† ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ ¤ÐœÊÐÃï®ÐÔÀÐ ƒµÐÀÑ ÊÐÃÌÙ–ÐÎÐ¹ÐÔî »ÐಡೆಯನÀÐ ÊÐÃÔÀÑ— Š¤Ð®ÐÔ
ƒµÐÀÑ ƒ·Ðಕ್ೆಂತ್ ÌÙ›Ñà—¤ÐÔÀÐ ÊÐ·ÐÊÐôರಿಂದ ¤ÐœÊÐÃï®ÐÔÀÐ º–ÐÀÐÔ ‘ÛºúÄý ¾ÙÖÓ®ýþ ÊÐÁÔ´ ƒµÐÀÑ
…³Ð¤Ù ¾Ñ¯–ÐÎÐ »Ð«å ÌÑ–ÐÖ ಇಂ³ÐÌÐ ‘ÐÁÔ« ÀÐÔ³ÐÔê ÊÐÁÔ´–ÐÎÐÔ ¹Ð®ÙÊÐÔÀÐ ÊÐ¾°Ù ÀÐÔ³ÐÔê
¹Ð®ÐÀÐÏ–ÐÎÐ¹ÐÔî ÁÓ’ùÊÐÃÔ ÊÑÀÐþ¡º‘Ð¤ÐÔ ÁÓ’ùÊÐ½ÌÐÔ·ÙÓ ƒµÐÀÑ ಇಂತ್ÌÐ ÊÐ¾°Ù–ÐÎÐ¹ÐÔî ÁÓ‘ÐùÊÐÃÔ
ÊÑÀÐþ¡º‘Ð§–Ù ÀÐÔÔ‘Ðê ƒÀÐ‘ÑÆÐÁರ್:(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)
³ÑÃÖö‘ÐÔ ÀÐÔ©å·ÐÅö ³ÙÖÓ©–Ñ§‘Ù …ÄÑಖ್ಯಯ ƒ¸°Ó¹Ð ರ್ಾವುರ್ೋ•º–ÐÀÐÔ ‘ÛºúÄýú ¾ÙÖÓ®Ðúþ
ÊÐÁÔ´–ÐÎÐÔ ಕಾಯೇºÀÐþÍÊÐÔ´êÃö.

(4) (IX) (B):¸¸ÀºÁAiÀÄPÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPg
À À PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ C¢üPÁj / £ËPÀgg
À À zÀÆgÀªÁtÂ «ªÀgÀU¼
À À ¥ÀnÖ.
ಕರಸಂ

ಹನರ್ೆ

ಹಸರನ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ

1

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರನ

ಶರೋ ವಂಕಾ ದನಗಾೇಪ್ರಸಾದ

2

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ

ಕನ.ಸನರ್ಾ

8861697989
08539-231601
8861472021

(4) (X) (B) : ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಕಾಯೇಲಯದಲಿಿ
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸನತ್ರುರನವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಎಪಿರಲ್-2017 ರ ವೆೋತ್ನ್ದ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟ್ಟು.

‘Ðõ.ÊÐ

ÌÐÔ·Ùì

ÌÙÊÐ¤ÐÔ

ÀÐÔÖÃ ÀÙÓ³Ð¹Ð

1

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರನ

ಶರೋ ವಂಕಾ ದನಗಾೇಪ್ರಸಾದ

28100

2

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ

ಕನ.ಸನರ್ಾ

15250

(4) (B) (XI) ಆಯನವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ :
(Budget Allocation 2017-18 ¹ÙÓ ÊÑÅ¹ÐÅö º–Ð¸»Ð¯Ë¤ÐÔÀÐÀÐÕ·ÐÔ.
† ½–ÙÞ ÁÀÐ¤ÐÀÐ¹ÐÔî ಅನ್ನಬಂಧ (ಅ) ತ್ಖ್ಯುಯಲಿಿ ‘Ñ±ÒÊÐÄÑ—·Ù.
(4) (B) (XII): ಸಹಾಯಧನ್ರ್ ಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸನವ ಯೋಜ್ನೆಗಳನ, ಅಂತ್ಹ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಮತ್ನು ಮಂಜ್ ರಾದ ಹಣ 2016-17 ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ.
ಕ್ರೋರ್ಾ

ಯೋಜ್ನೆೋಯಡಿ

ಅನ್ನಮೊದನೆರ್ಾದ

ಮಾಗೇಸ ಚಿಯನ್ನಸಾರ

ವಿವಿಧ

ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿಿ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲಾದ ಸಹಾಯಧನ್ದ ಯೋರ್ಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಾನ್ನಭವಿವಾರನ ವಿವಿರ
ಮತ್ನು ಮಂಜ್ ರಾದ ಹಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೋರಿವಹಿಯಲಿಿ ಬರೆದಿಡಲಾಗನತ್ುರ್. ಹಾಗ

ಯೋಜ್ನೆವಾರನ ಪ್ಟ್ಟು

ಮಾಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ರಯನ್ನು ಸಲಿಿಸಲಾಗನತ್ುರ್.

(4) (B) (XIII): ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ ಅಥರೆೈಸೋಶನ್ ಮಂಜ್ ರಾದ ಅಥಾವ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಮತ್ನು ಕಡಿಮ
ದರದಲಿಿ ಸವಲತ್ನುಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯಲಾದ ರೆಸಿಡೆಯಂಟಸಗಳ ವಿವರಗಳನ:

ƒ¹Ð÷ÂÔÊÐÔÀÐÕ¸Ãö.
(4) (B) (XIV): ಕನಗಿಿಸಲಾದ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸಸ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಲಭಯವಿರನವ ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿವರ,ರ್ ರಕನವಿಕೆ
ಅಥಾವ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಟನುಕೆ ಂಡಿರನವುಕೆ.
ತಾಲ ಕನ ಮಟುದಲಿಿ ಲಭಯವಿರನವ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲಿಿ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ ಹಾಗ
ಕಾಯೆರಿಸಲಾಗಿರನತ್ುರ್.

(4) (B) (XV):ಮಾಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆಯಲನ ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರನವ ಅವಕಾಶಗಳನ ವಿವರಗಳನ ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ
ಒದನವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ನು ಸಾವಾೇಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೋಗಕಾೆಗಿ ತರೆದಿರ್ಯೋ-?
ತಾಲ ಕನ ಮಟುದ ಕಛೋರಿಯಲಿಿ ಸಾವೇಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಲಭಯವಾಗನವ ಮಾದರಿಯಲಿಿ
ರ್ಾವುರ್ೋ ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಒದನವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ ಇರನವುದಿಲಿ.

(4) (B) (XVI) : ಸಾವೇಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರನ, ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ನು ಇತ್ರೆ ವಿವರಗಳನ:
(The names designations and other particulars of the public
Information officers)
ಶರೋ ವಂಕಾ ದನಗಾೇಪ್ರಸಾದ.
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರನ
(ರಾಜ್ಯ ವಲಯ) ಕೆ ಪ್ಪಳ
Pho:- 8861697989, 08539-231601
ಈ ಕಛೋರಿಯ E-Mail ID-adhsskpl@gmail.com

