ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ
ನಿಯಮ 4 (1) (ಬಿ)ರನ್ವಯ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರಕವ
ಮಾಹಿತಿಹಳ ಕೈಪಿಡಿ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
ತಾಳೆಬೆಳೆ , ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ
ಕ ಡಗಕ ಜಿಲ್ಲೆ

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ್ 4(1) (ಬಿ) ಮಾಹಿತಿ

4 (B) (1) ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ರ್ೇವಯ ಮರ್ಕು ಜವಾಬ್ಾದರಿಗಳಕ
 ಕ್ಚೋರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ಕು ತಾಂತಿಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ ಳಗ ಂಡಂತ,ಒಟ್ಾಾರೆ ಇಲಾಖೋ
ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

.


ಆಯಾ ಸಮಯ/ಸಂದ್ರ್ೇಕು ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಉರ್ುಮ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣೋಗಾಗಿ ಸಲಹೆ/ಸ ಚನಗಳನ್ಕನ
ನಿೋಡಕವುದ್ಕ.



ಇಲಾಖಾ ಕಾಯೇಚಟಕವಟಿಕಗಳಿಗ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ಂತ, ತಾಳೆಬೆಳೆ ಬಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾಯೇ
ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.



ಇಲಾಖೋಗ ಅನ್ಕಕ ೋಲವಾಗಕವ ರ್ರಹ ನಿೋತಿಗಳನ್ಕನ ರ ಪಿಸಿವಲಿೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥಥಗಳಿಗ ಸಲಹೆ



ಕ ಡಗಕ,ಹಾಸನ್ ದ್ಕ್ಷಣ ಕ್ನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.



ಅವಶಯಕ್ತ/ ಆಯಾ ಸಂದ್ರ್ೇಕ್ಕುನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರಕವ ಜವಾಬ್ಾದರಿ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರಕವ
ಜವಾಬ್ಾದರಿ ಮರ್ಕು ಕಾಯೇ ವಯವಸ್ಥಥಗ ಅದಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿರವರಿಗ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಜವಾಬ್ಾದರಿ ನಿೋಡಕವುದ್ಕ
ಮರ್ಕು ಕಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ



ಕೋಂದ್ಿ ಪುರಸುೃರ್ ಯೋಜನ/ಕೋಂದ್ಿ ಸಕಾೇರದ್ ಯೋಜನಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕು ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ಂತ, ಜಿಲಾೆ
ಮಟಾದ್ ಸಂಚಾಲಕ್ರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ,ಇಲಾಖೋಯ /ಸಕಾೇರದ್ ಚಾಲಿುಯಲಿೆರಕವ /ಆಯಾ
ಕಾಲಕು ನಿೋಡಲಾಗಿರಕವ ಆರ್ೋೇಕ್ ಪಿತಾಯ ಯೋಜನಯಡಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರಕವ ಪಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಯೇ
ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

4(B) (II) ಅದಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರ ಅದಿಕಾರ ಮರ್ಕು ಕ್ರ್ೇವಯಗಳಕ
(Powers and duties of officers and employees)
ಸಹಾಯಕ್

1. ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ :-ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಆಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಲಿೆ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಕುವುದ್ಕ.ಇಲಾಖೋಯ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ವಿಷಯಗಳಲಿೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಜ ತಗ ಕ ಡಗಕ ,ಹಾಸನ್ ಹಾಗ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರರಿಗ ತಾಂತಿಿಕ್ಸಹಾಯ ಮಾಡಕವುದ್ರ
ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕ್ನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಳೆ ತ ೋಟಗಳಿಗ ಬೆೋಟಿನಿೋಡಿ

ತಾಂತಿಿಕ್ ಸಲಹೆ ಸ ಚನ ನಿೋಡಕವುದ್ಕ.
ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜೇ 2 ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ:- ಕ್ಡರ್ಗಳ ರಚನ ,ವಿಷಯವಹಿ ನಿವೇಹಣ,ಕ್ಡರ್ಗಳ ಚಲನ್ವಲನ್,ಕ್ಡರ್ಗಳ ಕಾಪಾಡಕವಿಕ,
ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಪರ್ಿಗಳನ್ಕನ

ಸಿವೋಕ್ರಿೋಸಕವುದ್ಕ,ನ್ಮ ದಿಕ್ರಣ,ಕ್ಚೋರಿ

ನಿವೇಹಣ,ಸಾದಿಲಾವರಕ

ಬಿಲಕೆಗಳ

ರ್ಯಾರಕ

ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ.ಮಾಹೆವಾರಕ ಆದಾಯ ಹಾಗ

ಪರ್ಿಗಳ

ರವಾನ,ಸಾಾಂಪುಗಳ

ಮಾಡಕವುದ್ಕ,ಬಿಲಕೆಗಳನ್ಕನ

ಮೋಲಕ

ಪೊಣೇ
ಸಹಿಗಾಗಿ

ವೆಚಿದ್ ರ್:ಖುಗಳನ್ಕನ ರ್ಯಾರಿಸಕವುದ್ಕ,ಪಾಿವಾಸ ರ್ತಯ,ವೆೋರ್ನ್

ಬಿಲಕೆಗಳನ್ಕನ ರ್ಯಾರಿಸಕವುದ್ಕ.•ಹಂಚ್ಚಕಯಾದ್ ವಿಷಯವನ್ಕನ ಸಮಪೇಕ್ವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಕನ ಪರಿೋಶೋಲಿಸಿ
ಕ್ಡರ್ವನ್ಕನ

ರಚ್ಚಸಿ

ಕ್ಚೋರಿ

ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ.ಸಿಬಬಂದಿ

ಕೈಪಿಡಿಯಲಿೆ

ವಗೇದ್ವರ

ಸ್ಥೋವಾ

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ವಹಿಗಳನ್ಕನ

ಮಕಂದಿನ್

ಆರ್ೋಶದ್

ಕ ೋರಿ

ಕ್ಡರ್

ಸರಿಯಾಗಿ

ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.ಇವಲೆರ್

ಹಿ.ಸ.ತ ೋನಿ.ರವರಕ ಕಾಲಕಾಲಕು ಸ ಚ್ಚಸಕವ ಕಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ವಾಹನ್

3 :- ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

ವಾಹನ್ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕು ಚಾಲನ ಮಾಡಕವುದ್ಕ . ವಾಹನ್ ಲಾಗ್

ಚಾಲಕ್ರಕ

ಪುಸುಕ್ವನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ಕ್ಂಪೊಯಟರ್
ಆಪರೆೋಟರ್

4.ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ :- ಕ್ಛೋರಿಗ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ ಗಣಕೋಕ್ೃರ್ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ಸಹಾಯಕ್
ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ಶಿೋಮತಿ . ಎಂ.ಕ. ದಿೋನ್
 ಕ್ಚೋರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ಕು ತಾಂತಿಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ ಳಗ ಂಡಂತ,ಒಟ್ಾಾರೆ

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಇಲಾಖೋ ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

.


ಆಯಾ ಸಮಯ/ಸಂದ್ರ್ೇಕು ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಉರ್ುಮ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣೋಗಾಗಿ
ಸಲಹೆ/ಸ ಚನಗಳನ್ಕನ ನಿೋಡಕವುದ್ಕ.



ಇಲಾಖಾ ಕಾಯೇಚಟಕವಟಿಕಗಳಿಗ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ಂತ, ತಾಳೆಬೆಳೆ ಬಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ
ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.



ಇಲಾಖೋಗ ಅನ್ಕಕ ೋಲವಾಗಕವ ರ್ರಹ ನಿೋತಿಗಳನ್ಕನ ರ ಪಿಸಿವಲಿೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥಥಗಳಿಗ
ಸಲಹೆ



ಕ ಡಗಕ,ಹಾಸನ್ ದ್ಕ್ಷಣ ಕ್ನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೋಲಕಸಕುವಾರಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.



ಅವಶಯಕ್ತ/ ಆಯಾ ಸಂದ್ರ್ೇಕ್ಕುನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರಕವ ಜವಾಬ್ಾದರಿ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ
ಹಾಲಿ ಇರಕವ ಜವಾಬ್ಾದರಿ ಮರ್ಕು ಕಾಯೇ ವಯವಸ್ಥಥಗ ಅದಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿರವರಿಗ ಹೆಚ್ಚಿನ್
ಜವಾಬ್ಾದರಿ ನಿೋಡಕವುದ್ಕ ಮರ್ಕು ಕಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ



ಕೋಂದ್ಿ

ಪುರಸುೃರ್

ಯೋಜನ/ಕೋಂದ್ಿ

ಸಕಾೇರದ್

ಯೋಜನಗಳ

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕು

ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ಂತ, ಜಿಲಾೆ ಮಟಾದ್ ಸಂಚಾಲಕ್ರಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ,ಇಲಾಖೋಯ
/ಸಕಾೇರದ್ ಚಾಲಿುಯಲಿೆರಕವ /ಆಯಾ ಕಾಲಕು ನಿೋಡಲಾಗಿರಕವ ಆರ್ೋೇಕ್ ಪಿತಾಯ
ಯೋಜನಯಡಿ ನಿೋಡಲಾಗಿರಕವ ಪಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

4 (b) III: -ನಿಣೇಯ ತಗದ್ಕಕ ಳಕುವಂರ್ಹ ಪಿಸಾಥವನಗಳಲಿೆ ಪಾಲಿಸಬೆೋಕಾದ್ ಮೋಲಿವಚಾರಣ
ಮಾಗೇಗಳಕ ಹಾಗ ಆಡಳಿತಾಾಮಕ್ ದ್ೃಷ್ಟಾಕ ೋನ್ಗಳಕ.
(The Procedure followed in the decision making prices including channels of
supervision accountability)
ದಿವತಿೋಯ
ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ದ್ಜೇ ಸಾದಿಲಾವರಕ

ಬಿಲಕೆಗಳನ್ಕನ

ಕ.ಎಫ್.ಸಿ

ಪಿಕಾರ

ಪರಿೋಶೋಲಿಸಿ

ಮೋಲಕಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ. ಮಾಹೆವಾರಕ ಆದಾಯ ಹಾಗ
ರ್ಯಾರಿಸಕವುದ್ಕ.ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕನ

ವಿಳಂಬವಿಲೆರ್

ರ್ವರಿರ್ವಾಗಿ

ನಿಯಾಮನ್ಕಸಾರ

ವೆಚಿದ್ ರ್:ಖುಗಳನ್ಕನ
ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ.ತಾವು

ಸಿವೋಕ್ರಿೋಸಿದ್ ಪರ್ಿದ್ ಸಂಬಂದ್ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ /ಸ ಚನಗಳನ್ಕನ ಗಮನಿಸಿ
ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕನ ವಿಳಂಬವಿಲೆರ್ ರ್ವರಿರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ.

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ತಾಳೆೋ ಬೆಳಯ ಬಗೆ ತಾಂತಿಿಕ್ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣ ,ಯೋಜಗಳ ರ್ಯಾರಿಕ ಹಾಗ ಪಿಗತಿ
ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ್
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ವರದಿಗಳ ರ್ಯಾರಿಕ.
ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಪಿಸಾುವನ ಮೋಲ್ಲ ತಗದ್ಕಕ ಳುಬೆೋಕಾದ್ ಕ್ಿಮದ್ ಬಗೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ರ್ಮಾ ಹಕರ್ದಗ
ಒಳಪಟಕಾ ಅನ್ಕಮೋದಿಸಿ/ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕವುದ್ಕ.ಅಗರ್ಯವಿದ್ದಲಿೆ ಮೋಲಾದಿಕಾರಿಗಳ
ಶಪಾರಸಕು ಮಾಡಕವುದ್ಕ.

4 (B) IV): - ಕಲಸ ಕಾರ್ಿಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ್ ವಿದಾನ್ಗಳಕ ಹಾಗ ಕ್ಟಕಾ
ಪಾಡಕಗಳಕ (The norms set by it for the discharge of its functions)
ಕ್ಂಪೊಯಟರ್
ಆಪರೆೋಟರ್
ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್

ಕ್ಛೋರಿಗ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ ಗಣಕೋಕ್ೃರ್ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.
ವಾಹನ್ ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕು ಚಾಲನ ಮಾಡಕವುದ್ಕ . ವಾಹನ್ ಲಾಗ್ ಪುಸುಕ್ವನ್ಕನ
ನಿವೇಹಿಸಕವುದ್ಕ.

ದಿವತಿೋಯ
ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ದ್ಜೇ ಸಾದಿಲಾವರಕ

ಬಿಲಕೆಗಳನ್ಕನ

ಕ.ಎಫ್.ಸಿ

ಪಿಕಾರ

ಪರಿೋಶೋಲಿಸಿ

ಮೋಲಕಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ. ಮಾಹೆವಾರಕ ಆದಾಯ ಹಾಗ
ರ್ಯಾರಿಸಕವುದ್ಕ.ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕನ

ವಿಳಂಬವಿಲೆರ್

ರ್ವರಿರ್ವಾಗಿ

ನಿಯಾಮನ್ಕಸಾರ

ವೆಚಿದ್ ರ್:ಖುಗಳನ್ಕನ
ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ.ತಾವು

ಸಿವೋಕ್ರಿೋಸಿದ್ ಪರ್ಿದ್ ಸಂಬಂದ್ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ಕು ಸಕತ ುೋಲ್ಲ /ಸ ಚನಗಳನ್ಕನ ಗಮನಿಸಿ
ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕನ ವಿಳಂಬವಿಲೆರ್ ರ್ವರಿರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದ್ಕ.

ಸಹಾಯಕ್

³ತಾಳೆೋ ಬೆಳಯ ಬಗೆ ತಾಂತಿಿಕ್ ವಿಷಯಗಳ ನಿವೇಹಣ ,ಯೋಜಗಳ ರ್ಯಾರಿಕ ಹಾಗ

ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ವರದಿಗಳ ರ್ಯಾರಿಕ.

ಪಿಗತಿ

ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಪಿಸಾುವನ ಮೋಲ್ಲ ತಗದ್ಕಕ ಳುಬೆೋಕಾದ್ ಕ್ಿಮದ್ ಬಗೆ ತಿೋಮಾೇನಿಸಿ ರ್ಮಾ ಹಕರ್ದಗ
ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಒಳಪಟಕಾ ಅನ್ಕಮೋದಿಸಿ/ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕವುದ್ಕ.ಅಗರ್ಯವಿದ್ದಲಿೆ ಮೋಲಾದಿಕಾರಿಗಳ
ಶಪಾರಸಕು ಮಾಡಕವುದ್ಕ.

(4) (B) (V) ನೌಕ್ಕ್ರಕ ಅವರವರ ಕ್ರ್ೇವಯಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಲಾದ್ ಉಪಯೋಗಿಸಕವ ನಿಯಂರ್ಿಣ
ದ್ಲಿೆಟಕಾ

ಕ ಂಡಿರಕವ

ನಿಯಮಗಳಕ/ಸ ಚನಗಳಕ

/ಕೈಪಿಡಿಗಳಕ/ದಾಳಕಗಳಕ

ಮರ್ಕು

ನಿಬಂದ್ನಗಳಕ
The rules regulation Instructions movements and records held by it or it control
or used by its employees for discharging its functions)
1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೋಕ್ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (KCSR)
2. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೋಕ್ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ವಗಿೇಕ್ರಣ ,ನಿಯಂರ್ಿಣ,ಮೋಲಾನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ (CCA Rules)

3.

ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತ

(KFC)

4. ಕ್ಚೋರಿ ಕೈಪಿಡಿ(HBOP)
5. ಆಯವಯಯ ಕೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
6. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖ್ಜಾನ ಸಂಚ್ಚರ್ (KFC)
7. ಸಾದಿಲಾವರಕ ವೆಚಿ ಕೈಪಿಡಿ (MCE)
8. ವೃಂದ್ ಮರ್ಕು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ(C&R Rules)
9. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೋಕ್ ಸ್ಥೋವಾ ನ್ಡೆತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
10.ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಇಲಾಖಾ ಮರ್ಕು ಆರ್ೇಕ್ ಿ ಲಾಖ ಹೆ ರಡಿಸಿದ್ ಆರ್ೇಕ್ ಇಲಾಖ ಹೆ ರಡಿಸಿದ್ ಆರ್ೇಕ್ ಪಿತಾಯ
ಯೋಜನಗಳಕ
11.ಸಕಾೇರದ್ ಅದಿಸ ಚನಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ)ಇತಾಯದಿಗಳಕ
12.ಕ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಪೊಿೋಬೆಷನ್ ನಿಯಮಗಳಕ.
13. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಸಕಾೇರಿ ವೆೈದ್ಯಕೋಯ ನಿಯಮಗಳಕ
14. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಸಂಗಿಹಣಯಲಿೆ ಪಾರದ್ಶೇಕ್ತಅದಿನಿಯಮಗಳಕ
15. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಕ್ಡ್ಾಾಯ ವಿಮಾ ನಿಯಮಗಳಕ.
16. ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ವಿಷಯ ನಿದಿ ನಿಯಮಗಳಕ.
17. ಗಕಂಪು ವಿಮಾ ಯೋಜನ ನಿಯಮಗಳಕ.
18.ಕ್ನ್ನಡ ಬ್ಾಷ್ಾ ಮರ್ಕು ಇಲಾಖೋ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ನಿಯಮಗಳಕ.
19. ಸಕಾೇರದ್ ಸಕತ ುೋಲ್ಲಗಳಕ ಅದಿಸ ಚನಗಳಕ (ಇತಾಯದಿ)

(4) (B) (VI) ಕ್ಡರ್ ಶೋಷೇಕಗಳಕ
ಕ್ಿ.ಸಂ

ಕ್ಡರ್ದ್ ಸಂಖಯ

ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳಕ

1. ಸಿಬಬಂದಿ

ಸಿಬಬಂದಿ ವಿವರ,ಸ್ಥೋವಾ ಪುಸುಕ್ಗಳಕ ವೆೈಯಕುಕ್ ಕ್ಡರ್ಗಳಕ,

2. ಲ್ಲೋಖ್ನ್ ಸಾಮಾಗಿಿ

ಲ್ಲೋಖ್ನ್ ಸಾಮಾಗಿಿ,ದ್ ರಾವಾಣೋ,ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ರವಾನ

3. ನ್ಗದ್ಕ

ನ್ಗದ್ಕ ಪುಸುಕ್

4. ವಾಹನ್ ವಿವರ

ವಾಹನ್ಕು ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ ಕ್ಡರ್ಗಳಕ

5. ಲಿಪಿಕ್ ವಗೇ

ಮೋಲಕ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಲಕೆಗಳಕ

6. ತಾಂತಿಿಕ್ ವಗೇ

ತಾಂತಿಿಕ್ ವಗೇಕು ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ ಕ್ಡರ್ಗಳಕ

(4) (B) (VII): ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ಕನ ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಕವ ಸಂಬಂಧದ್ಲಿೆರಕವ

ವವವವವವವ. (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 unimplementation thereto)
ಏಪಾೇಡಕಗಳಕ

ಸಾವೇಜನಿಕ್

ಸದ್ಸಯರಕಗಳ

ಸಹಬ್ಾಗಿರ್ವ

ಮಕಂತಾದ್

ಯೋಜನಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ದ್ಲಿೆ ಬರಕವ ಕ್ಷೆೋರ್ಿ ಸಮಸ್ಥಯಗಳ ಸಂದ್ರ್ೇಗಳಲಿೆ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಂದ್ ಆಕ್ಷೆೋಪಣಗಳನ್ಕನ
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಲಾಗಕರ್ುರ್.

ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಗೇದ್ಶೇನ್ದ್ಲಿೆ ಇಲಾಖಯ (ಪಾಲಿಸಿ) ಗಳನ್ಕನ

ನಿಧೇರಿಸಲಾಗಕವುದ್ಕ. ಹಾಗ ಅಗರ್ಯ ನಿರ್ಾೇರ ತಗದ್ಕ ಕ ಳುಲಾಗಕವುದ್ಕ.

(4) (B) (VIII): ಈ ಇಲಾಖಯಂದ್ ರಚ್ಚಸಲಪಡಕವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ಕನ ಪಡೆಯಕವ ಸಲಕವಾಗಿ ಎರಡಕ
ಅಥವಾ ಅದ್ಕುಂರ್ ಹೆಚಾಿಗಿರಕವ ಸದ್ಸಯರಿಂದ್ ರಚ್ಚಸಲಪಡಕವ ನಿಗಮ ಕೌನಿುಲ್ ಬೆ ೋರ್ಡೇ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಇರ್ರೆ
ಸಮಿತಿಗಳ ಪಟಿಾ ಹಾಗ
ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಕ

ಇಂರ್ಹ ಕ್ಮಿಟಿ ಮರ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮರ್ಕು ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕನ ವಿೋಕ್ಷಿೋಸಲಕ

ವಿೋಕ್ಷಿೋಸಬಹಕರ್

ಅಥವಾ

ಇಂರ್ಹ

ಸಭೆಗಳನ್ಕನ

ವಿೋಕ್ಷಿೋಸಲಕ

ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗ

ಮಕಕ್ು

ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೆ: (A statement of the boards councils 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. Councils, committees and
other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are
accessible for public)
ಜಿಲಾೆ ಮಟಾದ್ಲಿೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖಯ ಅಧಿೋನ್
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುಲೆ.

ನಿಗಮಾ ಕೌನಿುಲ್ ಬೆ ೋರ್ಡೇ

ಸಮಿತಿಗಳಕ

(4) (B) (IX):

ಸಹಾಯಕ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕ

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ

ಕಾಯಾೇಲಾಯದ್ಲಿೆ

ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರ ದ್ ರವಾಣ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕ್ಿ.ಸಂ

ಹಕರ್ದ

ಹೆಸರಕ

ದ್ ರವಾಣ ಸಂಖಯ

1

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಎಂ.ಕ.ದಿೋನ್

08274261422

2

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

08274261422

3

ದಿವೋತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

08274261422

4

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್

ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

08274261422

5

ಬೆರಳಚಕಿಗಾರರಕ

ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

08274261422

(4) (B) (X):

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರರಕ ತಾಳೆಬೆಳೆ ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ ರವರ

ಕಾಯಾೇಲಯದ್ಲಿೆ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರ ಮಾಚ್ಚೇ-31/03/2017
ರವೆೋರ್ನ್ದ್ರ ವೆೋರ್ನ್ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಾ.
ಕ್ಿ.ಸಂ

ಹಕರ್ದ

ಶಿೋ/ಶಿೋಮತಿ

ಮ ಲ ವೆೋರ್ನ್

1

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ

ಎಂ.ಕ.ದಿೋನ್

36300.00

2

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

21600.00

3

ದಿವೋತಿೋಯ ದ್ಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ

ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

11000.00

4

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್

ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

11000-00

5

ಬೆರಳಚಕಿಗಾರರಕ

ಖಾಲಿ ಹಕರ್ದ

11000-00

4(1) (B) (XI)
ಕ್ಛೋರಿ,

ತಾಳೆಬೆಳೆ

ಪಿಕಾರ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖ,
ಯೋಜನ,

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರವರ

ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ

ಇವರಕ

2016-17

ನೋ

ಸಾಲಿನ್

ಯೋಜನಯಡಿಯಲಿೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ್ ಅನ್ಕದಾನ್ದ್ ವಿವರ
(Budget Allocation 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ್ಲಿೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರಕವುದ್ಕ.

ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ್
ಕ್ಿ.ಸಂ

ಲ್ಲಕ್ು ಶಷ್ಟೇಕ/ಕಾಯೇಕ್ಿಮ

ಅನ್ಕದಾನ್
(ರ .ಲಕ್ಷಗಳಲಿೆ)

I

2401-00-108-2-18 (ಎಸ್-03)

1

ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಚಿ

8 .35

2

ಸಾಧಿಲಾವರಕ ವೆಚಿ ಉಪ ಲ್ಲಕ್ುಶಷ್ಟೇಕ (139)

49.46

ಒಟಕಾ ಮರ್ು.

57.81

II

2401-00-001-2-01 ( NON PLAN )

1

ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚಿ.

1 .00

2

ವಾಹನ್ ಚಚಿ

1 .50

ಒಟಕಾ ಮರ್ು.

2 .50

(4) (B) (XII): ತಾಳೆಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ವಿವಿಧ

ಯೋಜನಗಳಡಿ ರ . 49.46 ಮರ್ುವನ್ಕನ ಫಲಾನ್ಕರ್ವಿಗಳಿಗ ಸಹಾಯಧನ್ ರಿೋತಿಯಲಿೆ

ಮಂಜ ರಕ

ಮಾಡಿದ್ಕದ, ಯೋಜನಗಳ ಫಲಾನ್ಕರ್ವಿಗಳ ವಿವರ ಮರ್ಕು ಮಂಜ ರಾದ್ ಹಣದ್ ವಿವರ ಕ್ಛರಿಯಲಿೆ ಮಾಹಿತಿಗ
ಲರ್ಯವಿರಕರ್ುರ್.
(4) (B) (XIII): ಇಲಾಖಯಂದ್ ಆಥರೆೈಸ್ಥೋಶನ್ ಮಂಜ ರಾದ್ ಅಥವಾ ಪರವಾನ್ಗಿ ನಿೋಡಲಾದ್ ಮರ್ಕು ಕ್ಡಿಮ
ದ್ರದ್ಲಿೆ ಸವಲರ್ಕುಗಳನ್ಕನ ಪಡೆಯಲಾದ್ ಬ್ಾಂರ್ಡ ವಿವರಗಳಕ:
ಯಾವುದ್ಕ ಇಲೆ.
(4) (B) (XIV) : ಕ್ಕಗಿೆಸಲಾದ್ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ಸು ಮಾದ್ರಿಯಲಿೆ ಲರ್ಯವಿರಕವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕ್ಕವಿಕ
ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕಾಕ ಂಡಿರಕವಿಕ.
ಸದ್ಯಕು ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ಎಲ್ಲಕಾಾನಿಕ್ಸು ಮಾಹಿತಿಗಳಕ ಲರ್ಯವಿರಕವುದಿಲೆ.
(4) (B) (XV): ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗಲರ್ಯವಿರಕವ ಅವಕಾಶಗಳಕ ವಿವರಗಳಕ ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ
ಓದ್ಕವ ಕ ಠಡಿಗಳನ್ಕನ ಒಳಗ ಂಡಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರ ಉಪಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆದಿರ್ಯೆ?
ಈ ಕ್ಛೋರಿಯಲಿೆ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಲರ್ಯವಾಗಕವ ಮಾದ್ರಿಯಲಿೆ ಯಾವುರ್ೋ ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದ್ಕವ
ಕ ಠಡಿಗಳಕ ಇರಕವುದಿಲೆ.ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಕ ಕ್ಛೋರಿ ಸಮಯದ್ಲಿೆ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೋರಿ ಪಡೆದ್ಕಕ ಳುಬಹಕದಾಗಿರ್.
] (4) (B) (XVI): ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಕ ಪದ್ನಾಮ ಮರ್ಕು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳಕ
(The names designations and other particulars of the public Information Officers)
ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಅಧಿಕಾರಿ
ವವವವವ
ಎಂ.ವವ. ವವವ

ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಛೋರಿ

ವವವವವವವ
ವವವವವವ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನ,
08274-261422
ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ, ಕ ಡಗಕ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಮೋಲಾನ್ವಿ ಪಾಿಧಿಕಾರಿ

ಶಿೋ
.ವವವವವವವವವ
ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ(ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನ) ಲಾಲ್
ವವವವ.ವವವ.
‘ಬ್ಾಗ್ ಬೆಂಗಳ ರಕ -04

08026578024

(4) (B) (XVII): ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾದ್ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ

ಯಾವುದ್ಕ ಇರಕವುದಿಲೆ.
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವಿದಿಿ ಯೋಜನ

ಕ ಡಗಕ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅದಿ ನಿಯಮ 2005ರ
ನಿಯಮ 4(1)(ಎ) ರನ್ವಯ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರಕವ
ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ
ತಾಳೆಬೆಳೆ , ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ
ಕ ಡಗಕ ಜಿಲ್ಲೆ

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ್ 4(1) (ಎ) ಮಾಹಿತಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅದಿನಿಯಮ 2005ರ ಅಡಿಯಲಿೆ 4(1) (ಎ) 2016-17 ಸಾಲಿನ್ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮರ್ಕು ಕ್ಡರ್ಗಳ ವಗಿೋೇಕ್ರಣ . ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ ತಾಳೆಬೆಳೆ,
ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ, ಕ ಡಗಕಜಿಲ್ಲೆ.

Sl no. Section
1
Est

File No. Year
1/2016-17 2016-17

Subject

Closing Date Category

ಕ ಡಗಕ, ಹಾಸನ್ ,ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕ್ನ್ನಡ ಕಿಯಾಯೋಜನ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

2

Est

2/2016-17 2016-17

C.L. ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

3

Est

3/2016-17 2016-17

ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

4

Est

4/2016-17 2016-17

ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆ ಕ್ಡರ್ (ಯೋಜನೋರ್ರ)

31/03/2017

ಬಿ

5

Est

5/2016-17 2016-17

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

6

Est

6/2016-17 2016-17

ಸಭಾ ಸ ಚನಾ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಡಿ

7

Tec

7/2016-17 2016-17

ತಾಳೆ ಹಣಿನ್ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

8

Est

8/2016-17 2016-17

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ಿದ್ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಡಿ

Est

9/2016-17 2016-17

ಸಕತ ುೋಲ್ಲ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಡಿ

10

Est

10/2016-17 2016-17

ಖ್ಚ್ಚೇನ್ ವರದಿ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

11

Est

11/2016-17 2016-17

62 B ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

12

Est

12/2016-17 2016-17

ಯೋಜನ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲಕೆ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

13

Est

13/2016-17 2016-17

ಯೋಜನೋರ್ರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕೆ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

14

Est

14/2016-17 2016-17

ಅಪಂಡಿಕ್ಸು ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಡಿ

15

Est

15/2016-17 2016-17

ದಾಸಾುನ್ಕ ಪರಿಶೋಲನೋ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಡಿ

16

Tec

16/2016-17 2016-17

ಪಿಗತಿ ವರದಿ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಡಿ

17

Est

17/2016-17 2016-17

ಆಂರ್ರಿಕ್ ಲ್ಲಕ್ು ಪರಿಶ ೋಧನಾ ಕ್ಡರ್

31/03/2017

ಬಿ

18

Est

18/2016-17 2016-17

ಅಂಚ ಚ್ಚೋಟಿ ವಹಿ

19

Est

19/2016-17 2016-17

ಪಿವಾಸ ರ್ತಯ ಕ್ಡರ್

9

ಎ
31/03/2017

ಡಿ

20

Est

20/2016-17 2016/17

ರವಾನ ವಹಿ

31/03/2017

ಡಿ

21

Est

21/2016-17 2016/17

ಇಂದ್ ವಹಿ

31/03/2017

ಡಿ

22

Est

22/2016-17 2016/17

ನ್ಗದ್ಕ ವಹಿ

31/03/2017

ಎ

23

Est

23/2016-17 2016/17

ಕೋಂದ್ಿ ದಾಸಾುನ್ಕ ವಹಿ

31/03/2017

ಎ

24

Est

24/2016-17 2016/17

ಲಿೋಖ್ನ್ ಸಾಮಾಗಿಿ ವಹಿ

31/03/2017

ಬಿ

25

Est

25/2016-17 2016/17

ಪಿೋಠ ೋಪಕ್ರಣ ದಾಸಾುನ್ಕ ವಹಿ

31/03/2017

ಬಿ

26

Est

26/2016-17 2016/17

ಜಮಾ ವಹಿ

31/03/2017

ಬಿ

27

Est

27/2016-17 2016/17

ವೆೋರ್ನ್ ಬಟವಾಡೆ ವಹಿ

--

ಬಿ

28

Est

28/2016-17 2016/17

ದಿನ್ಚರಿ ವಹಿ

----

ಬಿ

29

Est

29/2016-17 2016/17

ಚಕ್ಕು ವಹಿ

31/03/2017

ಎ

30

Est

30/2016-17 2016/17

ಟೆ ೋಕ್ನ್ ವಹಿ

31/03/2017

ಎ

ರ್ಮಾ ನ್ಂಬಕಗಯ,

ಸಹಿ/ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ,
ತಾಳೆಬೆಳೆ ಯೋಜನ, ಪೊನ್ನಂಪೋಟೆ,
ಕ ಡಗಕ ಜಿಲ್ಲೆ.

