CHAPTER -1
4 (1) (b) ( I ) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕರ್ೇವ್ಯ ಮರ್ತು ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳತ:
ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದ ಇಲ್ಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಾಟರೆ ಆಡಳಿರ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಮರ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನತಷ್ಾಟನದ
ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ಇರತರ್ುರ್.
ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಕಾಲಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ತು ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಾಖಾ
ಕಾಯೇ ಚಟತವ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಲಹೆ ಮರ್ತು ಸ ಚನೆಗಳನತು ನಿೋಡತವ್ುದತ.
ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದ ಇಲ್ಾಖಾ ಕಾಯೇ ಚಟತವ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ/ಆಡಳಿರ್ ವಿಚಾರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಪರಿಶೋಲನೆ ಅವ್ಶಯಕತಗೆ
ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಅಧಿೋನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡತವ್ುದತ.
ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಅಭಿವ್ೃದ್ದಾ ಮರ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಾಯೇ ರ ಪಿಸತವ್ುದತ.

ಅವ್ಶಯಕತಗೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹಂರ್ಗಳಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳ ಕಾಯೇ ಮರ್ತು ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ
ಬದಲ್ಲಸತವ್ುದತ.
ಅವ್ಶಯಕತ/ಆಯಾ ಸಂದರ್ೇಕೆೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಹಾಲ್ಲ ಇರತವ್ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ಮರ್ತು ಕಾಯೇ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ದಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ನಿೋಡತವ್ುದತ ಮರ್ತು ಕೆಲಸ ನಿೋಡತವ್ುದತ.
ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ/ಸಕಾೇರದ್ದಂದ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರತವ್/ಆಯಾ ಕಾಲಕೆೆ ನಿೋಡಲ್ಾಗಿರತವ್ ಆಕ ಪಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ನಿೋಡಲ್ಾಗಿರತವ್ ಅಧಿಕಾರದ ಪಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.

CHAPTER -2

4 (1) (b) ( i i) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರತಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಮರ್ತು ಕರ್ೇವ್ಯಗಳತ
(Powers and duties of officers and employees)
ಸ್ಥೋವ್ಕರತ

ಕಛೋರಿಯನತು ಶತಚ್ಚಯಾಗಿಡತವ್ುದತ, ಕಡರ್ ಮರ್ತು ಟಪಾಲತಗಳನತು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ತಗೆದತ ಕೆ ಂಡತ
ಹೆ ೋಗತವ್ುದತ, ಪರ್ಿಗಳ ವಿರ್ರಣೆ, ಅಂಚೆ ಕಛೋರಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ಬರತವ್ುದತ.ಕಛೋರಿ ಸತತ ುೋಲೆಗಳನತು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಾಾ ಸಿಬಬಂದ್ದಗಳಿಗೆ ವಿರ್ರಿಸತವ್ುದತ. ಕಲಾಚತಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಗೆಯತವ್ುದತ.

ದ್ದನಗ ಲ್ಲ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿದಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ,

ನೌಕರರತ.

ಪಾತ್ರ ಮಾಡತವ್ುದತ, ಕ್ಷೋರ್ಿದ ಸವಚವತ, ಸಸಡಿಗಳಿಗೆ ನಿೋರಾವ್ರಿ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಕಾಯೇ ಹಾಗ

ಇರ್ರೆ

ಕೆಲಸಗಳತ ನಿವ್ೇಹಿಸಿವ್ುದತ.
ತ ೋಟಗಾರರತ.

ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದ್ದರತವ್ ಮಾವ್ು, ಸಪ ೋಟ, ತಂಗತ ತ ೋಟಕೆೆ ನಿೋರಾವ್ರಿ
ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ, ಕಳೆ ತಗೆಯತವ್ುದತ, ರಾತ್ರಿ ಕಾವ್ಲತ, ಸಪ ೋಟ ಮರಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ, ಪಾತ್ರ
ಮಾಡತವ್ುದತ ,ಮಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಂದರಿಕೆ ತಗೆಯತವ್ುದತ, ಬೆೋಲ್ಲ ಸವ್ರಿ ಕಳೆ ನಿವಾರಣೆ, ಸವಚವತ
ಹಾಗ

ಮತಖ್ಯ
ತ ೋಟಗಾರರತ

ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ.

ವಿವಿಧ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದ್ದರತವ್ ಮಾವ್ು, ಸಪ ೋಟ, ತಂಗತ ತ ೋಟಕೆೆ ನಿೋರಾವ್ರಿ
ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ, ಕಳೆ ತಗೆಯತವ್ುದತ, ರಾತ್ರಿ ಕಾವ್ಲತ, ಸಪ ೋಟ ಮರಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ, ಪಾತ್ರ
ಮಾಡತವ್ುದತ ,ಮಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಂದರಿಕೆ ತಗೆಯತವ್ುದತ, ಬೆೋಲ್ಲ ಸವ್ರಿ ಕಳೆ ನಿವಾರಣೆ, ಸವಚವತ
ಹಾಗ

ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ತ ೋಟಗಾರರಿಂದ ಸದರಿ ಕ್ಷೋರ್ಿದ ಅಭಿವ್ೃದ್ದಾಗೆ

ಸಹಾಯಕರತ.

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮಾಡಿಸಿಕೆ ಳತುವ್ುದತ, ಕ್ಷೋರ್ಿದ ಆಸಿುಯನತು ಕಾಪಾಡತವ್ುದತ,MMR,
ಪಿಕಾರ ನಸೇರಿ ಕೆಲಸ ನಿವ್ೇಹಣೆ.

ಹಿರಿಯ
ಬೆರಳಚತಿಗಾರರತ

ಕಛೋರಿಯ ಬೆರಳಚತಿ ಕಾಯೇವ್ನತು ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ, ಬೆರಳಚತಿ ಮಾಡಿದ ಪಿತ್ರಗಳ ಲೆಕೆವ್ನತು
ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ. ಹಾಗ

ಪಿತ್ರ ತ್ರಂಗಳತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕೆೆ ರ್ಂದತ ಆಯಾ ತ್ರಂಗಳ ದೃಢಿಕರಣ

ಪಡೆಯತವ್ುದತ. ಗಣಕ ಯಂರ್ಿದ ನಿವ್ೇಹಣೆ , ಹಾಗ
ಮರ್ತು ವಿರ್ರಣೆ

ಕಛೋರಿಯ ಲೆೋಖ್ನಾ ಸಾಮಾಗಿಿ ದಾಸಾುನತ

ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ . ಮರ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಯವ್ರತ ತ್ರಳಿಸಿದ

ಇರ್ರೆ

ಕಛೋರಿಯ

ಕೆಲಸಗಳತ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.
ಪಿಥಮ

ದಜೆೇ ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದಂರ್ಹ ವಿಷಯವ್ನತು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನತು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ

ಸಹಾಯಕರತ/

ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮತಂದ್ದನ ಆಧೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ.

ದ್ದವತ್ರೋಯದಜೆೇ
ಸಹಾಯಕರತ

ವಾರ್ಷೇಕ ಆಯವ್ಯಯ ಅನತದಾನ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಎ. ಸಿ ಬಿಲ್/ ಎನ್ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ ಮಂಜ ರಾತ್ರ, ಪಿವಾಸ
ರ್ತಯ ಬಿಲತಾ ಮೋಲತ ಸಹಿ. ಹಾಗ

ಖ್ಚತೇ

ಮರ್ತು ಆದಾಯ ರ್:ಖೆು, ಸ್ಥೋವಾ ಪುಸುಕಗಳ

ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಕಛೋರಿ ಆರ್ೋಶ , ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ , ಸಿಬಬಂದ್ದ ವ್ಗೇದವ್ರ ರಜೆಲೆಕೆ ನಿವ್ೇಹಣೆ , ಇರ್ರೆ
ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸಗಳನತು ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ, ವೋರ್ನ

ಬಿಲ್ ಹಾಗ

ದ್ದನಗ ಲ್ಲ

ನೌಕರರ ವೋರ್ನ

ರ್ಯಾರಿಕೆ , ನಗದತ ಪುಸುಕ ನಿವ್ೇಹಣೆ ,RKVY., ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ D.C.Billಗಳ
ನಿವ್ೇಹಣೆ ಹಾಗ
ಪುಸುಕ ಹಾಗ

ಇದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಪಿತಯೋಕ ಸಾದ್ದಲ್ಾವರತ ವ್ಹಿ , ನಗದತ ಪುಸುಕ, ಚೆಕ್ಸ
ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿರ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪ ಣೇ ಕೆಲಸಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ,

ವಾಹನವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡರ್ಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಹಾಗ

ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳತ.

ಹಿರಿಯವಾಹನ

ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದ ವಾಹನದ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಚಾಲನೆ ಹಾಗ

ಚಾಲಕರತ.

ಹಾಗ

ವಾಹನ

ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದ ವಾಹನದ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ಚಾಲನೆ ಹಾಗ

ಚಾಲಕರತ.

ಹಾಗ

ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಇಲ್ಾಖೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ(ರಾವ್), ಶವ್ಮೊಗಗ,

ಅಧಿಕಾರಿ(ತಾಂತ್ರಿಕ
ಸಹಾಯಕರತ).

ಲ್ಾಗ್ ಪುಸುಕಗಳನತು ಬರೆಯತವ್ುದತ,

ವಾಹನವ್ನತು ಸತಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಾಡತವ್ುದತ.
ಲ್ಾಗ್ ಪುಸುಕಗಳನತು ಬರೆಯತವ್ುದತ,

ವಾಹನವ್ನತು ಸತಸಿೆತ್ರಯಲ್ಲಾಡತವ್ುದತ.

ರವ್ರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡತವ್ುದತ, ಇಲ್ಾಖೆ ಕ್ಷೋರ್ಿಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ ಮರ್ತು ಹರಾಜತ
ಕೆಲಸ

ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ,

ರ್ಯಾರಿಸತವ್ುದತ,
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ರಾಜಯವ್ಲಯ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ವಿವಿಧ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ

ಪರಿಕರಗಳ

ಖ್ರಿೋದ್ದ,

ತಾಂತ್ರಿಕ
ಹಾಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ
ಮಂಜ ರಾತ್ರ,

ಪಿಗತ್ರ

ವ್ರದ್ದ

ಸಸಾಯಭಿವ್ೃದ್ದಾಗೆ

ಮ ಲರ್ ರ್ ಸೌಕಯೇ ನಿಮಾೇಣಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಟಂಡರ್ ಕರೆಯತವ್ುದತ.
ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ.

 ಕಛೋರಿಯ ಮತಖ್ಯಸೆರಾಗಿ ಆಡಳಿರ್ ಮರ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತ
ಒಟ್ಾಟರೆ ಇಲ್ಾಖೆ ಮೋಲತಸತುವಾರಿ ಕಾಯೇನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.
 ಆಯಾ ಸಮಯ/ಸಂದರ್ೇಕೆೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಉರ್ುಮ ಕಾಯೇ ನಿವ್ೇಹಣೆಗಾಗಿ
ಸಲಹೆ/ಸ ಚನೆಗಳನತು ನಿೋಡತವ್ುದತ.
 ಜಿಲ್ಾಾಮಟಟದ ಮತಖಾಯಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಟ್ಾಟರೆ ಆಡಳಿರ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯಡಿ ಮರ್ತು
ಇಲ್ಾಖೆ/ಸಕಾೇರದ್ದಂದ

ನಿೋಡಲ್ಾಗಿರತವ್/

ನಿೋಡಲ್ಾಗಿರತವ್ ಅರ್ೋಶಗಳಂತ

ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಾರತವ್

ಆಯಾ

ಕಾಲಕೆೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ ಕು ಆರ್ೋಶ ಮಾಗೇದಶೇನ

ನಿೋಡತವ್ುದತ.
 ಜಿಲ್ಾಾದಾಯಂರ್ ಇರತವ್ ಇಲ್ಾಖಾ ಕ್ಷೋರ್ಿ/ ನಸೇರಿಗಳ ಒಟ್ಾಟರೆ ಮೋಲತಸತುವಾರಿ
ಕಾಯೇನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.
 ಅವ್ಶಯಕತ/ ಆಯಾ ಸಂದರ್ೇಕೆೆ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಹಾಲ್ಲ ಇರತವ್ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ಮರ್ತು
ಕಾಯೇ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂದ್ದಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ನಿೋಡತವ್ುದತ
ಮರ್ತು ಕೆಲಸ ನಿೋಡತವ್ುದತ.

CHAPTER -3

4 (1) (b) ( iii):-ನಿಣೇಯ ತಗೆದತ ಕೆ ಳತುವ್ಂರ್ಹ ಪಿಸಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ
ಚಾನಲಗಳತ ಮರ್ತು ಅಕೌಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥೋರಿದಂತ.
(The Procedure followed in the decision making prices including channels of
supervision accountability)
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಸಹಾಯಕರತ

ತಾವ್ು ನಿವ್ೇಹಿಸಲ್ಾದ ಕ್ಷೋರ್ಿದ

ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ ಬಗೆಗ

ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯಂದ

ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.

ಪಿಥಮ

ದಜೆೇ ತಾವ್ು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಪರ್ುದ ಸಂಬಂದ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ತು ಸತತ ುೋಲೆ/ಸ ಚನೆಗಳನತು
ಸಹಾಯಕರತ/ದ್ದವತ್ರೋಯ ಗಮನಿಸಿ
ಮತಂದ್ದನ ಆರ್ೋಶಕಾೆಗಿ ಕಡರ್ಗಳನತು ವಿಳಂಬವಿಲಾರ್ ರ್ವರಿರ್ವಾಗಿ
ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರತ
ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ರಾಜಯವ್ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ
ಮಾಗೇ ಸ ಚ್ಚಯನವಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ಯೋಜನಾ ರ್ಯಾರಿಕೆ ಮರ್ತು ಪಿಗತ್ರ
ವ್ರದ್ದಗಳ ರ್ಯಾರಿಕೆ ಹಾಗ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜ ರಾತ್ರ ನಿೋಡತವ್ುದತ.MIPC., ಪಿಗತ್ರ

ರ್ಯಾರಿಸತವ್ುದತ.
ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ಪಿಸಾುವ್ನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದತಕೆ ಳುಬೆೋಕಾದ ಕಿಮದ ಬಗೆಗ ತ್ರೋಮಾೇನಿಸಿ ರ್ಮಮ ಹತರ್ಾಗೆ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿೋಡಿರತವ್ ಅಧಿಕಾರಕೆೆ ಒಳಪಟತಟ ಅನತಮೊೋದ್ದಸಿ/ಮಂಜ ರಾತ್ರ ನಿೋಡತವ್ುದತ.
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ.
ಅಗರ್ಯವಾದಲ್ಲಾ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೋರಿಗೆ ಶಫಾರಸತ್ ಮಾಡತವ್ುದತ.

CHAPTER -4
4 (1) (b) ( iv):-: - ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನತು ನಿವ್ೇಹಿಸಲತ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನಗಳತ ಕಟತಟಪಾಡತಗಳತ

(Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
ಸ್ಥೋವ್ಕರತ

ವ್ಹಿಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಾ ಕೆಲಸಗಳನತು ಆ ದ್ದನವೋ ಮಾಡತವ್ುದತ.

ದ್ದನಗ ಲ್ಲ ನೌಕರರತ.

ದ್ದನನಿರ್ಯ ವ್ಹಿಸಿಕೆ ಡಲ್ಾದ ಕೆಲಸಗಳನತು ಆ ದ್ದನವೋ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ವ್ಹಿಸಿಕೆ ಡಲ್ಾದ ಕೆಲಸಗಳನತು ಆ
ದ್ದನವೋ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.

ಮತಖ್ಯ ತ ೋಟಗಾರರತ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ವ್ಹಿಸಿಕೆ ಡಲ್ಾದ ಕೆಲಸಗಳನತು ಆ
ದ್ದನವೋ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನತು ಆಯಾ ಕಾಲಕೆೆ

ಸಹಾಯಕರತ.

ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.

ಹಿರಿಯ

ಬೆರಳಚತಿ ಕೆಲಸಗಳನತು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.

ಬೆರಳಚತಿಗಾರರತ.
ಪಿಥಮ ದಜೆೇ
ಸಹಾಯಕರತ/ದ್ದವತ್ರೋಯ
ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರತ
ಹಿರಿಯ ವಾಹನ

ಹಂಚ್ಚಕೆಯಾದಂರ್ಹ ವಿಷಯವ್ನತು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನತು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಕಡರ್ವ್ನತು ರಚ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಮತಂದ್ದನ ಆಧೋಶ ಕೆ ೋರಿ
ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸತವ್ುದತ.
ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಕೆಲಸವ್ನತು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ

ಚಾಲಕರತ.
ವಾಹನ ಚಾಲಕರತ.

ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಕೆಲಸವ್ನತು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರತ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಷಯಗಳ ನಿವ್ೇಹಣೆ, ರಾಜಯವ್ಲಯ
ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗೇ ಸ ಚ್ಚಯನವಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಶೋಲನೆ ಯೋಜನಾ ರ್ಯಾರಿಕೆ
ಮರ್ತು ಪಿಗತ್ರ ವ್ರದ್ದಗಳ ರ್ಯಾರಿಕೆ ಹಾಗ

ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜ ರಾತ್ರ ನಿೋಡತವ್ುದತ.

ಸಲ್ಲಾಸಲ್ಾದ ಕಡರ್ಗಳನತು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳತುವ್ುದತ ಅಗರ್ಯತಗೆ
ಅನತಸಾರವಾಗಿ

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಸಲ್ಲಾಸತವ್ುದತ.

ಜರ ರತ

ಮರ್ತುಆದಯತಗೆಅನತಗತಣವಾಗಿ ಕರ್ೇವ್ಯ ನಿವ್ೇಹಿಸತವ್ುದತ.

CHAPTER -5
4 (1) (b) ( v) ನೌಕರರತ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ೇವ್ಯಗಳನತು ನಿವ್ೇಹಿಸಲ್ಾದ ಉಪಯೋಗಿಸತವ್ ನಿಯಂರ್ಿಣದಲ್ಲಾಟತಟ
ಕೆ ಂಡಿರತವ್ ನಿಯಮಗಳತ/ಸ ಚನೆಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳತ/ದಾಖ್ಲೆಗಳತ ಮರ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳತ:

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 ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳತ (KCSR)
2. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳತ (ವ್ಗಿೋೇಕರಣ ನಿಯಂರ್ಿಣ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳತ (CCA Rules)
3. ಕನಾೇಟಕ ಆಕ ಸಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
5. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
6. ಕನಾೇಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಚ್ಚರ್ (KFC)
7. ಸಾದ್ದಲ್ಾವರತ ವಚಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE)
8. ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಡೆತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
9.ಇಲ್ಾಖಾ ಮರ್ತು ಆಕ ಇಲ್ಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಆಕ ಪಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳತ
10.ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳತ (ಸತತ ುೋಲೆಗಳತ) ಇತಾಯದ್ದ.

CHAPTER -6
4 (1) (b) ( vi) ಕಡರ್ ಶೋರ್ಷೇಕೆ

ಕಡರ್ದ ಶಾಖೆ

ಕಿ. ಸಂ

ದಾಖ್ಲೆಗಳ ವಿವ್ರ

1

ಸಿಬಬಂದ್ದ

(EST)

2

ಲೆಕೆಶಾಖೆ

(ACT)

ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸಿಬಬಂದ್ದ ಮರ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿರ್
ವಿಷಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳತ
ಲೆಕೆ ಪರ್ಿ ಹಾಗ ಲೆಕೆ ಪರ್ಿ ಪರಿಶೋಲನೆ

3

(STN)

ಲೆೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿ ದ ರವಾಣಿ, ಸಿವೋಕೃತ್ರ ಮರ್ತು ರವಾನೆ

4

ಲೆೋಖ್ನ
ಸಾಮಾಗಿಿ
ನಗದತ ಶಾಖೆ

(CASH)

ನಗದತ ನಿವ್ೇಹಣೆ

5

ವಾಹನ ಶಾಖೆ

(VEH)

ವಾಹನ ನಿವ್ೇಹಣೆ

6

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ

(TECH)

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳತ, ಪಿಗತ್ರ ಪರಿಶೋಲನೆ, ಕ್ರಿಯಾ
ಯೋಜನೆ, ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮರ್ತು ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳತ

CHAPTER -7
4 (1) (b) ( vii)

ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನತು ಮಾಡತವಾಗ ಅಥವಾ ಅನತಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸತವ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಾ ಇರತವ್

ಏಪಾೇಡತಗಳತ ಸಾವ್ೇಜನಿಕ ಸದಸಯರತಗಳ ಸಹಬ್ಾಗಿರ್ವ ಮತಂತಾದ ವಿವ್ರಗಳತ.
(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 ಅನತಷ್ಾಾನದಲ್ಲಾ ಬರತವ್ ಕ್ಷೋರ್ಿ ಸಮಸ್ಥಯಗಳ ಸಂದರ್ೇದಗಳಲ್ಲಾ ಸಾವ್ೇಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೋಪಣೆಗಳನತು
ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ಾಗತರ್ುರ್.

ಹಾಗ

ನಿದೇರಿಸಲ್ಾಗತವ್ುದತ. ಹಾಗ

ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಗೇದಶೇನದಲ್ಲಾ ಇಲ್ಾಖೆಯ ನಿೋತ್ರ (ಪಾಲ್ಲಸಿ) ಗಳನತು
ಅಗರ್ಯ ನಿಧಾೇರ ತಗೆದತ ಕೆ ಳುಲ್ಾಗತವ್ುದತ.

CHAPTER -8
4 (1) (b) ( viii): ಈ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ರಚ್ಚಸಲಪಡತವ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನತು ಪಡೆಯತವ್ ಸಲತವಾಗಿ ಎರಡತ
ಅಥವಾ ಅದಕ್ರೆಂರ್ ಹೆಚಾಿಗಿರತವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚ್ಚಸಲಪಡತವ್ ನಿಗಮಾ ಕೌನಿ್ಲ್ ಬೆ ೋರ್ಡೇ ಸಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇರ್ರೆ
ಬ್ಾಡಿಗಳ ಪಟಿಟ ಹಾಗ ಇಂರ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮರ್ತು ಸಮಿತ್ರಗಳತ ನಡೆಸತವ್ ಸಭೆ ಮರ್ತು ನಡವ್ಳಿಗಳನತು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲತ
ಸಾವ್ೇಜನಿಕರತ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹತರ್ೋ ಅಥವಾ ಇಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳನತು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲತ ಸಾವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮತಕು ಅವ್ಕಾಶವಿರ್ಯೆ:
(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)
ಜಿಲ್ಾಾ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಅಧಿೋನ ಯಾವ್ುರ್ೋ ನಿಗಮಾ ಕೌನಿ್ಲ್್ ಬೆ ೋಡಿ್ ಸಮಿತ್ರಗಳತ
ಕಾಯೇ ನಿವ್ೇಹಿಸತತ್ರುಲಾ.
CHAPTER -9

4 (1) (b) (ix): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಾಯಾೇಲಯದಲ್ಲಾ ಕಾಯೇನಿವ್ೇಹಿಸತತ್ರುರತವ್
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟಿಟ.
ಕಿ
ಸಂ
1

ಹತರ್ಾ

ಹೆಸರತ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ
08182-222794

ಶಿೋಮತ್ರ ವ್ನಮಾಲ ಕೆ.ಆರ್

ನಿರ್ೋೇಶಕರತ.

2

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರತ.(A.H.O)

K.B.ಚಂದಿಪಪ

08182-222794

3

ಪಿಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರತ

ಸತಧಿೋಂದಿ ರೆಡಿಿ. P.R.

08182-222794

4.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಸಣಣಪಪ. (ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂರ್ಡ)

08182-222794

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಬಸಮಮ

5.

ಸಂಡ ರತ

(ರ್ತಂಗಾ 08182-222794

ಫಾರಂ)

6.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಮಂಜತನಾಥ ಈ (ಜಿಲ್ಾಾ ನಸೇರಿ)

08182-222794

7

ದ್ದವತ್ರೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರತ

ರತಕ್ರಮೋಣಿ ಬ್ಾಯ.

08182-222794

8.

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚತಿಗಾರರತ

ನಾಗರರ್ು.

08182-222794

9.

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರತ

ಭಿೋಮನಾಯೆ.

08182-222794

10.

ವಾಹನ ಚಾಲಕರತ

S. ಭಿೋಮನಾಯೆ.

08182-222794

11.

ಸ್ಥೋವ್ಕರತ

ಸಚ್ಚೋನ್ ಮಾರತತ್ರ ಹೆ ಸ ರತ.

08182-222794

CHAPTER -10
4 (1) (b) (x): ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಾಯಾೇಲಯದಲ್ಲಾ ಕಾಯೇನಿವ್ೇಹಿಸತತ್ರುರತವ್
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ

ಏಪಿಿೋಲ್ 2015ರ ವೋರ್ನದ ವಿವ್ರಗಳ ಪಟಿಟ.( ಏಪಿಿೋಲ್ 2017 ರಿಂದ

ಈ ಕಛೋರಿಯ

ಅಧಿೋನದಲ್ಲಾ ಬರತವ್ ಕಛೋರಿಗಳ ವೋರ್ನವ್ನತು ಸಹ ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಡ್ಾಿ ಮಾಡಲ್ಾಗತತ್ರುರ್).
ಕಿ ಸಂ

ಹೆಸರತ

ಮ ಲ ವೋರ್ನ

ಶಿೋಮತ್ರ ವ್ನಮಾಲ ಕೆ.ಆರ್

36300

2

ಹತರ್ಾ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋೇಶಕರತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರತ

ಶಿೋ.K.B.ಚಂದಿಪಪ

24600

3

ಪಿಥಮ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರತ

ಶಿೋ.ಸತಧಿೋಂದಿ ರೆಡಿಿ ಪಿ.ಆರ್.

17200

4

ದ್ದವತ್ರೋಯ ದಜೆೇ ಸಹಾಯಕರತ

ಶಿೋಮತ್ರ.ರತಕ್ರಮೋಣಿ ಬ್ಾಯ.

12750

1

5

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚತಿಗಾರರತ

ಶಿೋಮತ್ರ.ನಾಗರರ್ು.

22800

6

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರತ

ಶಿೋ.ಭಿೋಮಾನಾಯೆ.

24600

7.

ವಾಹನ ಚಾಲಕರತ

ಶಿೋ.S. ಭಿೋಮನಾಯೆ.

19500

8.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಮಂಜತನಾಥ ಈ (ಜಿಲ್ಾಾ ನಸೇರಿ)

12750

9.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಶಿೋ. ಸಣಣಪಪ.

20000

10

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಬಸಮಮ ಸಂಡ ರತ. (ರ್ತಂಗಾ ಕ್ಷೋರ್ಿ)

12750

11.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಶಿೋ. ರಮೋಶ್ ಬಿ. (ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.)

12750

12

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಸಂತ ೋಷ್ ಕೆಂಪೋಳೆೋರ್ (ಸ್ಥ ರಬ)

12750

13.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರತ.

ಜಯಮಮ, ಶಕಾರಿಪುರ.

13900

14

ಕಛೋರಿ ಸ್ಥೋವ್ಕ.

ಸಚ್ಚನ್ ಮಾರತತ್ರ ಹೆ ಸ ರತ

10000

15

ಮತಖ್ಯ ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ ( ಜಿಲ್ಾಾ ನಸೇರಿ)

0

16

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಶಿೋ.ಈರಣಣ.

20800

17

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ - (ಜಿಲ್ಾಾ ನಸೇರಿ)

0

18

ತ ೋಟಗಾರರತ

ಬಿ.ರವಿಕತಮಾರ. (ಜಿಲ್ಾಾ ನಸೇರಿ)

11400

19.

ತ ೋಟಗಾರರತ.

.ವಿ.ನಾಗರಾಜ.

11400

20.

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ. (ರ್ತಂಗಾ ಕ್ಷೋರ್ಿ)

0

21.

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಶಿೋ.P.ಚ್ಚದಾನಂದ.(ರ್ತಂಗಾ ಕ್ಷೋರ್ಿ)

20800

22

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ. .(ರ್ತಂಗಾ ಕ್ಷೋರ್ಿ)

0

23

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ -3(ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ).

0

24

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ -1 ಸಾಗರ

0

25

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ (3)(ಸ್ಥ ರಬ)

0

26

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ(3) ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂರ್ಡ

0

27

ತ ೋಟಗಾರರತ.

ಖಾಲ್ಲ ಹತರ್ಾ(1) ರ್ತಂಗಾ ಫಾರಂ.

0

(ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂರ್ಡ)

(ಜಿಲ್ಾಾ ನಸೇರಿ)

(ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂರ್ಡ)

CHAPTER -11
4 (1) (b) (xi): ಆಯವ್ಯಯ ವಿರ್ರಣೆ:

(Budget Allocation 2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಿರತವ್ುದತ.
ಈ ದ್ದನಾಂಕದವ್ರೆಗೆ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಗತರಿ ನಿಗಧಿಯಾಗಿರತವ್ುದ್ದಲಾ.
CHAPTER -12

4 (1) (b) (xii): ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ದಗೆ ನಡೆಸತವ್ ಯೋಜನೆಗಳತ, ಅಂರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ಾನತರ್ವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮರ್ತು
ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ 2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

ಈ ಕಛೋರಿಯತ ರಾಜಯವ್ಲಯ ಆಗಿರತವ್ುದರಿಂದ ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ದಗೆ ನಡೆಸತವ್ ಯೋಜನೆಗಳತ ಯಾವ್ುದತ
ಇರತವ್ುದ್ದಲಾ.
CHAPTER -13
4 (1) (b) (xiii): ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ಆಥರೆೈಸ್ಥೋಶನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲ್ಾದ ಮರ್ತು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ
ಸವ್ಲರ್ತುಗಳನತು ಪಡೆಯಲ್ಾದ ರೆಸಿಡೆಯೆಂಟ್ಗಳ ವಿವ್ರಗಳತ:
ಈ ಕಛೋರಿಯತ ರಾಜಯವ್ಲಯ ಆಗಿರತವ್ುದರಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡಲ್ಾದ ಮರ್ತು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ ಸವ್ಲರ್ತುಗಳನತು
ಪಡೆಯಲ್ಾದ ರೆಸಿಡೆಯೆಂಟ್ಗಳ ವಿವ್ರಗಳತ ಇರತವ್ುದ್ದಲಾ.

CHAPTER -14
4 (1) (b) (xiv): ಕತಗಿಗಸಲ್ಾದ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಲರ್ಯವಿರತವ್ ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿವ್ರ ರ್ ರಕತವಿಕೆ ಅಥವಾ
ಮಾಹಿತ್ರ ಇಟತಟಕೆ ಂಡಿರತವಿಕೆ.

ತಾಲ ಾಕತ ಮಟಟದಲ್ಲಾ ಸದಯ

ರಾಜಯವ್ಲಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಸೌಲರ್ಯಗಳತ ಇಲಾದ ಪಿಯತಕು

ಕತಗಿಗಸಲ್ಾದ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ರ ಲರ್ಯವಿರತವ್ುದ್ದಲಾ. ಭೌತ್ರಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ (ವ್ಹಿಯಲ್ಲಾ)
ಮಾಹಿತ್ರ

ಕಾಯಾಡಲ್ಾಗಿರತರ್ುರ್.
CHAPTER -15

4 (1) (b) (xv) ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡೆಯಲತ ಸಾವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲರ್ಯವಿರತವ್ ಅವ್ಕಾಶಗಳತ ವಿವ್ರಗಳತ ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದತವ್
ಕೆ ಠಡಿಗಳನತು ಒಳಗೆ ಂಡತ ಸಾವ್ೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ರ್ರೆದ್ದರ್ಯೆೋ?

ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸಾವ್ೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಲರ್ಯವಾಗತವ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ಓದತವ್
ಕೆ ಠಡಿಗಳತ ಇರತವ್ುದ್ದಲಾ. ಸಾವ್ೇಜನಿಕರತ ಕಛೋರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತ್ರ ಕೆ ೋರಬಹತದಾಗಿರ್.
CHAPTER -16
4 (1) (b) (xvi) ಸಾವ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರತ ಪದನಾಮ ಮರ್ತು ಇರ್ರೆ ವಿವ್ರಗಳತ:

(The names designations and other particulars of the public Information Officers)
ಸಾವ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿೋಮತ್ರ ವ್ನಮಾಲ ಕೆ.ಆರ್
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ
ರಾಜಯವ್ಲಯ,ಗಾಂಧಿ ಪಾಕ್ಸೇ, ಶವ್ಮೊಗಗ
08182-222794
ಸಹಾಯಕ ಸಾವ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ
K.B.ಚಂದಿಪಪ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ.(ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರತ)
ಗಾಂಧಿ ಪಾಕ್ಸೇ, ಶವ್ಮೊಗಗ
08182-222794.
CHAPTER -17
4 (1) (b) (xvii) ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳತ

ಯಾವ್ುದ

ಇರತವ್ುದ್ದಲಾ.
ಸಾವ್ೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರತ
(ರಾಜಯವ್ಲಯ), ಗಾಂಧಿ ಪಾಕ್ಸೇ, ಶವ್ಮೊಗಗ

