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ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ 

ಕ್ಚೇರಿ:   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ, ಬಂಟ್ಾಾಳ 

ತಾಲ ಕ್ಕ:  ಬಂಟ್ಾಾಳ 

ಜಿಲ್ಲೆ:   ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನ್ನಡ 

 

4(1)(ಬಿ) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ  ಜಿಲ್ಾೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂಟ್ಾಾಳರವರ  

ಕ್ರ್ೇವಯಗಳಕ ಹಾಗ  ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳಕ 

 

 ಬಂಟ್ಾಾಳ ತಾಲ ಕಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಾ , ನಿವೇಹಣೆ  ಹಾಗ  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ವಿಸತರಣೆ (ಪರರ್ೇಶ ವಿಸತರಣೆ, ಉತಾಾದನೆ ಉತಾಾದಕ್ತ, ಕಿೇಟ ರ ೇಗ ನಿವೇಹಣೆ, ರೈರ್ರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ್ ಸಲಹೆ  

ಸ ಚನೆಗಳಕ, ನಿೇರಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜೇನ್ಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಿರ್ ಬೇಸಾಯ, ಯಾಂತಿರೇಕ್ರಣ , ಕೆ ೇಯ್ೆೇರ್ತರ 

ನಿವೇಹಣೆ , ಸಂಸುರಣೆ  ಮರ್ಕತ ಮಾರಕಕ್ಟ್ಟೆ) ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳನ್ಕನ  ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ . 

 ಸರಕಾರದ  ಅನ್ಕಮೇದಿರ್ ಕಾಯೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ಕನ ಮರ್ಕತ ಯ್ೇಜನೆಗಳನ್ಕನ (ತಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಾೆ 

ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಜಯವಲಯ, ಕೆೇಂದರವಲಯ , ಮಹಾರ್ಮ  ಗಾಂಧಿ  ಉರ್ ಯೇಗ  ಖಾರ್ರಿ ಯ್ೇಜನೆ, ಬಳೆ 

ಸಮೇಕ್ಷೆ, ಬಳೆವಿಮೆ  ಇತಾಯದಿ) ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ ಮಾಡಲಕ  ಕೆಲಸ  ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ . 

 ಇಲ್ಾಖೆಯಕ ಗಾರಮಸಥರ ಂದಿಗೆ , ಜನ್ಪರತಿನಿಧಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ , ರೈರ್ರ ಂದಿಗೆ   ಉರ್ತಮ  ಹೆ ಂದಕವಂತ  

ಮಾಡಕವುದಕ . 

  ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೆಮ  ಪರತಿ  ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ  ಬೇಟಿ  ನಿೇಡಿ   ಗಾರಮ  ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ  ಬೇಟಿ  ನಿೇಡಕವುದಕ   

ಅದಯಕ್ಷಕ್ರನ್ಕನ  ಸಂಪಕಿೇಸಿ  ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ  ಬಳೆಗಾರರಿಗೆ  ಬಳೆಗಳ  ಮಾಹಿತಿ  ಹಾಗ     

  ಅವರ   ಬೇಡಿಕೆ, ಯ್ೇಜನೆಗಳ  ಬಗೆೆ ಕ್ಕರಿರ್ಕ  ಚರ್ಚೇಸಕವುದಕ . 

 ಅಗರ್ಯತಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚರ್ಚೇಸಲಕ ತಾಲ ಕ್ಕ  ಮಟೆದ ಸಭೆಗಳನ್ಕನ  

ಸಂಬಂದಪಟೆ ಸಥಳಿೇಯ ಶಾಸಕ್ರ  ಅದಯಕ್ಷತ ಯಲ್ಲೆ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಉಪನಿರ್ೇೇಶಕ್ರ ಮಾಗೇದಶೇನ್ದಲ್ಲೆ  

ನಿಯ್ೇಜಿಸಕವುದಕ . 

 ತಾಲ ಕ್ಕ  ಮಟೆದ ವಿವಿದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ  ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ . 

 ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ, ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಚೇರಿಯ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ  ಕ್ರ್ೇವಯ  

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ . 

 ಜಿಲ್ಾೆಡಳಿರ್, ಜಿಲ್ಾೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಯ್ೇಜಿಸಕವ ವಿವಿದ ಕ್ರ್ೇವಯಗಳನ್ಕನ( ಚಕನಾವಣೆ, ಬಳೆ ಸಮೇಕ್ಷೆ, ಬಳೆ 

ಕ್ಟ್ಾವು, ಗಾರಮಸಭೆಗಳ ನೆ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಮಾಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪೃಕ್ೃತಿ ವಿಕೆ ೇಪ ಕೆಲಸಗಳಕ ಇತಾಯದಿ) 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ . 

 ಅಲೆರ್  ಹಿರಿಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ನಿರ್ೇೇಶನ್ದಂತ  ಕೆಲಸ  ಕಾಯೇಗಳನ್ಕನ  ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ 
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4(ಬಿ)(II) ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕ್ರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮರ್ಕತ ಕ್ರ್ೇವಯಗಳಕ 

(Powers and duties of officers and employees) 

ದಿಾತಿೇಯ ದಜೇ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ 

ಜಿಲ್ಾೆ ಪಂಚಾಯತ್ ,•ರಾಜಯ ವಲಯ, ಹಾಗ  ಕೆೇಂದರವಲಯ ಯ್ೇಜನೆಗಳ ನ್ಗದಕ 

ಪುಸತಕ್ ಮರ್ಕತ ನ್ಗದಕ ವಯವಹಾರ ನಿವೇಹಣೆ,  ಕ್ಚೇರಿಯ ಸಾದಿಲ್ಾಾರಕ ಬಿಲಕೆಗಳಕ 

ಹಾಗ   ವೇರ್ನ್ ಬಿಲಕೆ ರ್ಯಾರಿ,  ಜಿಲ್ಾೆ ಪಂಚಾಯತ್ / ತಾಲ ಕ್ಕ 

ಪಂಚಾಯತ್/ರಾಜಯ ವಲಯ ಬಿಲಕೆಗಳ ಮಂಜ ರಾತಿ ದಾಖಲ್ಲಗಳ ನಿವೇಹಣೆ, ಆಡಳಿರ್  

ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕ್ಚೇರಿಯ ಎಲ್ಾೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. . 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ರ್ಮಗೆ ನಿಯ್ೇಜಿಸಿದ ಹೆ ೇಬಳಿಯ ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ 

ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ ರೈರ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಾಖೆ ಸವಲರ್ಕತಗಳ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಂದ ಅಜಿೇ 

ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಕವುದಕ  ಪಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಅಯ್ಕುಯಲ್ಲೆ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ  

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಂದಿಗೆ  ಸಹಕ್ರಿಸಕವುದಕ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ/ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ/ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

ರವರ  ಆರ್ೇಶದಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ಸಹಾಯಕ್                

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ 

ಬಂಟ್ಾಾಳ 

 ಬಂಟ್ಾಾಳ ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ರೈರ್ರಿಗೆ ವಿವಿದ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ 

ಸಹಕಾರಕೆು ಕಿರಯಾ ಯ್ೇಜನೆ ರ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ವಿವಿದ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ 

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕುಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ. ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗಕರಿಗಳ 

ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕವುದಕ.  ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಾರಮಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗ  ಜನ್ ಸಂಪಕ್ೇ 

ಸಬಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲ್ಾಖೆಯಲ್ಲೆ ಸಿಗಕವ ಸವಲತಿತನ್ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಣೆ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ 

ನಿೇಡಕವುದಕ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಳೆ ಸಮೇಕ್ಷೆ, ಬಳೆ ವಿಮೆ, ಬಳೆ ಮೌಲಯಮಾಪನ್, ಬಳೆ 

ಕ್ಟ್ಾವು, ಇ ಸಾಯಪ್  ಕೆಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆ ಬಳೆಯಲಕ 

ಹಾಗ  ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಕ ರೈರ್ರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ್ ಸಲಹೆ ಸ ಚನೆ ನಿೇಡಕವುದಕ, 

ರ್ರಬೇತಿಗಳನ್ಕನ ಏಪೇಡಿಸಕವುದಕ. ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ಪಟಿೆ 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಕ್ಚೇರಿಯಲ್ಲೆ ತಾಂತಿರಕ್ ವಗೇಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮೆೇಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ  ಸರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಕವ ಕೆಲಸ 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರ ಆರ್ೇಶದಂತ•ಇತರ ೇ 

ಕ ಲಸಗಳನ್ನು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದಿಾಗೆ ರೈರ್ರ ಹಾಗ  ಜನ್ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದಕ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ 



E:\Reshma\RTI 2021\DK\RTI\RTI\4(1)B Bantwal.Doc 

ಸಹಾಯಕ್                

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ 

ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರಕ 

ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರಕ ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ರೈರ್ರಿಗೆ ವಿವಿದ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ್ ಸಹಕಾರಕೆು ಕಿರಯಾ ಯ್ೇಜನೆ ರ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ವಿವಿದ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ 

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕುಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ. ವಿವಿದ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗಕರಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕವುದಕ.  ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಾರಮಸಭೆಗಳಿಗೆ 

ಹಾಗ  ಜನ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಸಬಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲ್ಾಖೆಯಲ್ಲೆ ಸಿಗಕವ ಸವಲತಿತನ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಣೆ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆ 

ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ ನಿೇಡಕವುದಕ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಳೆ ಸಮೇಕ್ಷೆ, ಬಳೆ ವಿಮೆ, ಬಳೆ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್, ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು, ಇ ಸಾಯಪ್  ಕೆಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆ ಬಳೆಯಲಕ ಹಾಗ  ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಕ ರೈರ್ರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ್ ಸಲಹೆ 

ಸ ಚನೆ ನಿೇಡಕವುದಕ, ರ್ರಬೇತಿಗಳನ್ಕನ ಏಪೇಡಿಸಕವುದಕ. ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ 

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ಪಟಿೆ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಕ್ಚೇರಿಯಲ್ಲೆ ತಾಂತಿರಕ್ ವಗೇಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದ 

ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮೆೇಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ  ಸರಕಾರ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಕವ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರ 

ಆರ್ೇಶದಂತ•ಇತರ ೇ ಕ ಲಸಗಳನ್ನು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಾಗೆ ರೈರ್ರ ಹಾಗ  ಜನ್ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದಕ ಕ್ರಮ 

ವಹಿಸಕವುದಕ 

ಸಹಾಯಕ್                

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ 

ವಿಟೆ 

ವಿಟೆ ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ರೈರ್ರಿಗೆ ವಿವಿದ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ 

ಸಹಕಾರಕೆು ಕಿರಯಾ ಯ್ೇಜನೆ ರ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ವಿವಿದ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ 

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕುಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ. ವಿವಿದ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗಕರಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕವುದಕ.  ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಾರಮಸಭೆಗಳಿಗೆ 

ಹಾಗ  ಜನ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಸಬಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲ್ಾಖೆಯಲ್ಲೆ ಸಿಗಕವ ಸವಲತಿತನ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಣೆ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆ 

ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕನ ನಿೇಡಕವುದಕ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಳೆ ಸಮೇಕ್ಷೆ, ಬಳೆ ವಿಮೆ, ಬಳೆ 

ಮೌಲಯಮಾಪನ್, ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು, ಇ ಸಾಯಪ್  ಕೆಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆ ಬಳೆಯಲಕ ಹಾಗ  ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಕ ರೈರ್ರಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ್ ಸಲಹೆ 

ಸ ಚನೆ ನಿೇಡಕವುದಕ, ರ್ರಬೇತಿಗಳನ್ಕನ ಏಪೇಡಿಸಕವುದಕ. ಹೆ ೇಬಳಿವಾರಕ ವಿಸಿತೇಣೇ, 

ಬಳೆ, ರೈರ್ರ ವಿವರ ಹಾಗ  ಇರ್ರ ಎಲ್ಾೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕನ ಹಾಗ  ಅಂಕಿ 

ಅಂಶಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ಪಟಿೆ 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಕ್ಚೇರಿಯಲ್ಲೆ ತಾಂತಿರಕ್ ವಗೇಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಮೆೇಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ  ಸರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಕವ ಕೆಲಸ 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರ ಆರ್ೇಶದಂತ•ಇತರ ೇ 
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ಕ ಲಸಗಳನ್ನು ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಹೆ ೇಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದಿಾಗೆ ರೈರ್ರ ಹಾಗ  ಜನ್ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದಕ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ತಾಂತಿರಕ್ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ) 

ಹೆ ೇಬಳಿವಾರಕ ವಿಸಿತೇಣೇ, ಬಳೆ, ರೈರ್ರ ವಿವರ ಹಾಗ  ಇರ್ರ ಎಲ್ಾೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕನ ತಾಲ ೆಕ್ಕ ಮಟೆದಲ್ಲೆ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ಹೆ ೇಬಳಿವಾರಕ ವಿವಿಧ ಯ್ೇಜನೆಗಳಡಿ ಸಲ್ಲೆಸಕವ ಬಿಲಕೆಗಳನ್ಕನ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚ 

ಪರಕಾರ ನಿಯಾಮನ್ಕಸಾರ ದಾಖಲ್ಾತಿಗಳನ್ಕನ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಮಕಂದಿನ್ ಕ್ರಮಕಾುಗಿ 

ಸಲ್ಲೆಸಕವುದಕ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ/ಮೆೇಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ/ನಿರ್ೇೇಶನಾಲಯ 

ಸಕಾೇರದಿಂದ ಸ ರ್ಚಸಕವ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ ಹಾಗ  ಸಭೆಗಳಿಗೆ  

ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ. 

ಬಳೆಹಾನಿ, ಬಳೆವಿಮೆ ಹಾಗ  ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಪರಯ್ೇಗ ಎಲ್ಾೆ ಯ್ೇಜನೆಗಳಿಗೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳ ನಿವೇಹಣೆ ಮರ್ಕತ ನೆ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಕಾಯೇಯಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ.  

ಆಧಕನಿಕ್ ರ್ಂರ್ರಜ್ಞಾನ್/ಅವಿಷ್ಾುರ ಮರ್ಕತ ಕಿೇಟ ರ ೇಗ ಬ್ಾರ್ಗಳ ಕ್ಕರಿರ್ಕ 

ರ್ರಬೇತಿ/ಪರವಾಸ/ತಾಂತಿರಕ್ ಪರಕ್ಟಣೆ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳನ್ಕನ ಪರತಿ ಮಾಹೆ ಕ್ಡ್ಾಾಯವಾಗಿ 

ಆಯ್ೇಜಿಸಿ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ಎಲ್ಾೆ ಯ್ೇಜನೆಗಳ ವಷೇವಾರಕ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಪಟಿೆಯನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ರೈರ್ ಉತಾಾದಕ್ ಸಂಸ್ಥಥ (FPO), PPP-IHD ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೆ ೇಡಲ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

Project based works ಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ಕಾಯೇಭಾರ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ಪರತಿ ಮಾಹೆಯ ನಿಗದಿರ್ ನ್ಮ ನೆಗಳಲ್ಲೆ ತಾಲ ೆಕ್ಕವಾರಕ ಪರಗತಿ ಕೆ ರೇಢೇಕ್ರಣ 

ಹಾಗ  Decision Support System ನ್ಲ್ಲೆ ದಾಖಲ್ಲಸಕವುದನ್ಕನ 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ 

PMKSY ಯ್ೇಜನೆಯಡಿ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಪುನ್ರಾವರ್ೇನೆ (Repetation) ಅಜಿೇ 

ನೆ ೇಂದಣಿ ಹಾಗ  ಜೇಷೆತಾ ವಹಿ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ಎಲ್ಾೆ ಯ್ೇಜನೆಯ ಕೆ ರೇಢೇಕ್ೃರ್ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಪಟಿೆ (Beneficiary List) 

ಯನ್ಕನ ಪರತಯೇಕ್ವಾಗಿ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ (Both Hard and Soft Copy) 

ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಕೆೇಳಿರಕವ ಪರಶ್ನನಗಳಿಗೆ ಉರ್ತರಗಳನ್ಕನ 

ನಿಗಧಿರ್ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಲ್ಲೆಸಕವುದಕ 
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ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ರ್ಕಂಬ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರ) 

ರ್ಕಂಬ ಹಾಗ  ವಿಟೆ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರದ ಪೂಣೇ ಜವಾದ್ಆರಿ ವಹಿಸಕವುದಕ. 

ಕ್ಷೆೇರ್ರಗಳನ್ಕನ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೆೇರ್ರವನಾನಗಿಸಕವ ನಿಟಿೆನ್ಲ್ಲೆ ಕಿರಯಾ ಯ್ೇಜನೆ 

ರ್ಯಾರಿಸಕವುದಕ. ಆದಾಯ ಹೆಚಚಳಕೆು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ, ನಿಗದಿರ್ ಸಸಾಯಭಿವೃದಿಾ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ನಿೇರಾ ಘಟಕ್, ಪರ ೇಪಜಿೇವಿಗಳ ಪರಯ್ೇಗಾಲಯದ 

ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಕ್ಷೆೇರ್ರದ ಜಮೇನ್ಕ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ 

ಅತಿಕ್ರಮನ್ ಹಾಗ  ದಕರಕಪಯ್ೇಗ ಆಗದಂತ ರ್ಡೆಯಕವುದಕ. ಕ್ಷೆೇರ್ರದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ 

ನಿವೇಹಹಿಸಕತಿತರಕವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬಂದಿಯ ಸಮಗರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕವುದಕ. ಹಿರಿಯ 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ, ಬಂಟ್ಾಾಳ ರವರ ಸ ಚನೆಯಂತ ಕೆಸಲ 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ(ರ್ಕಂಬ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರ) 

ಕ್ಷೆೇರ್ರಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರ ಹಾಗ  ಹಿರಿಯ 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ ಬಂಟವಾಳ ರವರ ನಿರ್ೇೇಶನ್ ಮೆೇರಗೆ ಕೆಲಸ 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಕ್ಷೆೇರ್ರದ ಡಿ ಎಂ ಆರ್, ಗಿಡ ಹಾಗ  ಪರಿಕ್ರಗಳ ದಾಸಾತನ್ಕ ನಿವೇಹಣೆ 

ಮಾಡಕವುದಕ. ಸಸಾಯಭಿವೃದಿಾಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ ಹಾಗ  ಅದಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದ 

ವಹಿಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಆದಾಯವನ್ಕನ ಹೆಚಚಳಕೆು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ. 

ಆದಾಯವನ್ಕನ ಸರಕಾರಕೆು ಜಮಾ ಮಾಡಕವುದಕ. ತ ೇಟಗಾರರ ಕೆಲಸ 

ಮೆೇಲಕಸಕತವಾರಿ ನೆ ೇಡಕವುದಕ. 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ(ರ್ಕಂಬ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರ) 

ರ್ಕಂಬ ತ ೇಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರದ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗ  ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಚನೆಯಂತ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 

ತ ೇಟಗಾರರಕ ರ್ಕಂಬ ತ ೇಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರದ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ ಹಾಗಿೇ ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ ಚನೆಯಂತ ಕ್ಷೆೇರ್ರದ ಕೆಲಸ ಳನ್ಕನ ಮಾಡಕವುದಕ. 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ(ಪರಯ್ೇಗಾಲಯ) 

ರ್ಕಂಬ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರದಲ್ಲೆರಕವ ಪರ ೇಪಜಿೇವಿಗಳ ಪರಯ್ೇಗಾಲಯದ ಪೂಣೇ 

ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ವಹಿಸಕವುದಕ. ನಿಗದಿರ್ ಪರಮಾಣದ ಪರ ೇಪಜಿೇವಿಗಳ ುಕತಾಾದನೆ 

ಹಾಗ  ಬಿಡಕಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ. ರೈರ್ರಿಗೆ ಕಿೇಟಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ(ವಿಟೆ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರ) 

ಕ್ಷೆೇರ್ರಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ ಬಂಟವಾಳ 

ರವರ ನಿರ್ೇೇಶನ್ ಮೆೇರಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಕ್ಷೆೇರ್ರದ ಡಿ ಎಂ ಆರ್, ಗಿಡ ಹಾಗ  

ಪರಿಕ್ರಗಳ ದಾಸಾತನ್ಕ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡಕವುದಕ. ಸಸಾಯಭಿವೃದಿಾಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ 

ಹಾಗ  ಅದಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಹಿಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಆದಾಯವನ್ಕನ ಹೆಚಚಳಕೆು 

ಕ್ರಮ ವಹಿಸಕವುದಕ. ಆದಾಯವನ್ಕನ ಸರಕಾರಕೆು ಜಮಾ ಮಾಡಕವುದಕ. ತ ೇಟಗಾರರ 

ಕೆಲಸ ಮೆೇಲಕಸಕತವಾರಿ ನೆ ೇಡಕವುದಕ. 
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4(ಬಿ)III: ನಿಣೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವ ಅಂರ್ಹ ಪರಸಾತವನೆಗಳಲ್ಲೆ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾಗಕವ ಕ್ರಮ ಮೆೇಲ್ಲಾಚಾರಣೆ ಚಾನ್ಲ್ 

ಗಳಕ ಮರ್ಕತ ಅಕೌಂಡೆಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥೇರಿದಂತ  

(The procedure followed in the decision making Process including channels of 

supervision accountability) 

 

   

ದಿಾತಿೇಯ   ದಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ  

ಆಡಳಿರ್  ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ ತಾವು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದ ಪರ್ರದ ಸಂಬಂದ 

ನಿಯಮಗಳಕ ಮರ್ಕತ ಸಕತ ತೇಲ್ಲ/ಸ ಚನೆ ಗಳನ್ಕನ ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದಿನ್ 

ಆರ್ೇಶಕಾುಗಿ ಕ್ಡರ್ವನ್ಕನ  ವಿಳಂಬವಿಲೆರ್ ರ್ಾರಿರ್ವಾಗಿ  ಹಿರಿಯ 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರಗಳಕ  

ತಾವು ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಿದ ಅಜಿೇ/ ಪರ್ರದ  ಸಂಬಂದ ನಿಯಮಗಳ ಮರ್ಕತ 

ಸಕತ ತೇಲ್ಲ/ಮಾಗೇಸ ರ್ಚ/ ಸ ಚನೆಗಳ   ಗಮನಿಸಿ ಮಕಂದಿನ್ 

ಆರ್ೇಶಕಾುಗಿ/ಕ್ರಮಕಾುಗಿ  ಕ್ಡರ್ವನ್ಕನ ವಿಳಂಬವಿಲೆರ್ ರ್ಾರಿರ್ವಾಗಿ 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ(ತಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ) 

ಮ ಲಕ್ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ.  

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ(ತಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ)  
ತಾಂತಿರಕ್ ವಿಭಾಗಕೆು ಹಾಗ  ಅವರ ಕ್ರ್ೇವಯಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕ್ಡರ್, ಅರ್ಜಿ 

ಮನ್ವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೇಲಿಸಿ ರ್ಮಮ ಹಕರ್ಾಗೆ ನಿೇಡಿರಕವ ಅಧಿಕಾರಕೆು 

ಒಳಪಟಕೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ ಮನುಂದಿನ್ ಕ್ರಮಕ ೆ ಹಿರಿಯ 
ಸಹಾಯಕ್ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ನಿರ ೇಿಶಕ್ರಿಗ  ಮುಂಡಿಸನವುದನ. 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ(ರ್ಕಂಬ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೆೇರ್ರ) 

ರ್ಕಂಬ ಹಾಗ  ವಿಟೆ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರ ಮರ್ಕತ ರ್ಕಂಬಯ 

ಪರ ೇಪಜಿೇವಿಗಳ ಉತಾಾದನೆಯ ಪರಯ್ೇಗಾಲಯಕೆು ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ 

ಪರಸಾತವನೆ, ಮನ್ವಿ, ಅಜಿೇ, ಪತರಗಳಿಗ   ತಗೆದಕ ಕೆ ಳುಬೇಕಾದ 

ಕ್ರಮದ ಬಗೆೆ  ತಿೇಮಾೇನಿಸಿ ರ್ಮಮ ಹಕರ್ಾಗೆ ನಿೇಡಿರಕವ ಅಧಿಕಾರಕೆು 

ಒಳಪಟಕೆ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. ಮನುಂದಿನ್ ಕ್ರಮಕ ೆ ಹಿರಿಯ 
ಸಹಾಯಕ್ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ನಿರ ೇಿಶಕ್ರಿಗ  ಮುಂಡಿಸನವುದನ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

ಆಡಳಿರ್ ಹಾಗ  ತಾಂತಿರಕ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಾೆ ಪರಸಾತವನೆ, ಮನ್ವಿ, 

ಅಜಿೇ, ಪತರಗಳಿಗ   ತಗೆದಕ ಕೆ ಳುಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗೆೆ  ತಿೇಮಾೇನಿಸಿ 

ರ್ಮಮ ಹಕರ್ಾಗೆ ನಿೇಡಿರಕವ ಅಧಿಕಾರಕೆು ಒಳಪಟಕೆ ಕೆಲಸ 

ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ. 
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4(ಬಿ)IV: ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳಕ ಕ್ಟಕೆಪಾಡಕಗಳಕ  

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

 

ಸ್ಥೇವಕ್ರಕ ವಹಿಸಲ್ಾದ   ಎಲ್ಾೆ ಕಾಯೇಗಳನ್ಕನ ಅಯಾಯ ದಿನ್ವೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ್ರಕ  ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ್ರಕ  ಗಾರಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಕವುದಕ 

ರೈರ್ರಿಗೆ  ಇಲ್ಾಖಾ ಸವಲರ್ಕತ ನಿೇಡಕವ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಂದ  ಅಜೇ 

ಸಿಾೇಕ್ರಿಸಕವುದಕ. ಪಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ  ಆಯ್ಕುಯಲ್ಲೆ ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಅದಿಕಾರಿಯವರ ಂದಿಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸಕವುದಕ. 

ಹಿಸತ ೇನಿ/ಸತ ೇಅ ರವರ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹವಹಿಸಕವುದಕ.,   

ದಿಾತಿೇಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ    ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ಕನ ಸಮಪೇಕ್ವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ  

ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಕ್ಡರ್ವನ್ಕನ ರರ್ಚಸಿ ಕ್ಛೇರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲೆನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ  

ಮಕಂದಿನ್ ಕೆ ೇರಿ ಕ್ಡರ್ ಮಂಡಿಸಕವುಸಕದಕ)  

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರಗಳ 

ರ್ಮಮ ಹೆ ೇಬಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮರ್ಕತ  ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ 

ಗಕರಿಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ಕನ ಸಮಪೇಕ್ವಾಗಿ 

ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳನ್ಾಯ/ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಕ್ಡರ್ವನ್ಕನ 

ರರ್ಚಸಿ ಕ್ಚೇರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲೆನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೇಶ 

ಕೆ ೇರಿ ಕ್ಡರ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ 

ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ(ತಾಂತಿರಕ್ 

ಸಹಾಯಕ್ರಕ) 

ತಾಲ ಕಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮರ್ಕತ  ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ ಗಕರಿಗೆ 

ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ಕನ ಸಮಪೇಕ್ವಾಗಿ ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಗಳನ್ಾಯ/ 

ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಕ್ಡರ್ವನ್ಕನ ರರ್ಚಸಿ ಕ್ಚೇರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲೆನ್ 

ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೇಶ ಕೆ ೇರಿ ಕ್ಡರ್ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

 ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಾದ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕನ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಸ ಕ್ತ ನಿದಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ 

ಅಗರ್ಯತಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವಾೇಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ  ತಾಲ ಕ್ಕ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ  ತ ೇಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲೆಸಕವುದಕ. 

ಜರ ರಕ ಮರ್ಕತ ಅದಯತಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸಕವುದಕ  

 

4(ಬಿ)(V): ನೌಕ್ರರಕ ಅವರವರ  ಕ್ರ್ೇವಯಗಳನ್ಕನ ನಿವೇಹಿಸಲಕ ಉಪಯ್ೇಗಿಸಕವ ನಿಯಂರ್ರಣದಲ್ಲೆಟಕೆ ಕೆ ಂಡಿರಕವ 

ನಿಯಮಗಳಕ / ಸ ಚನೆಗಳಕ/ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ/ದಾಖಲ್ಲಗಳಕ/ ಸಿಬಂಧನೆಗಳಕ.  

(The Rules regulations, instructions, movements and records held by it or U nder its 

control or used by its employees for discharging its functions)  

1) ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೇಕ್ ಸ್ಥೇವಾ ನಿಯಮಗಳಕ 

2) ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿೇಕ್ ಸ್ಥೇವಾ ನಿಯಮಗಳಕ 
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(ಮೆೇಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ) (ಸಿಸಿಎ ರ ಲ್ ) 

3) ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫ್ ಸಿ)  

4) ಕ್ಛೇರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಹೆಚ್ ಬಿಪಿ)  

5) ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಬಜಟ್ ಮಾನ್ಕಯಲ್ )  

6) ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫ್ ಸಿ)  

7) ಸಾದಿಲ್ಾಾರಕ ವಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಎಸಿಇ)  

8) ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸ್ಥೇವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (ಕೆಸಿಎಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಸ  ರ ಲ್  )  

9) ಇಲ್ಾಖಾ ಮರ್ಕತ ಆರ್ಥೇಕ್ ಇಲ್ಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್   

ಸಕಾೇರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳಕ (ಸಕತ ತೇಲ್ಲಗಳಕ) ಇತಾಯದಿ  

 

4(ಬಿ)VI: ಕ್ಡರ್ ಶೇರ್ಷೇಕೆ (Statement of the categories of documents that are hold it or 

under its Control) 

 

ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡರ್ಗಳ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲ್ಲಗಳ ಉಲ್ಲೆೇಖ  

1 ಆಡಳಿರ್ 

ಸಿಬಬಂದಿ 

ADM 

EST 

ಈ ಕ್ಛೇರಿ ಹಾಗ  ಅಧಿೇನ್ ಕ್ಛೇರಿಗಳ ಸಿಬಬಂದಿ ಮರ್ಕತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಶಸಕತ ನ್ಡತ ಮರ್ಕತ ಇರ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ  

2 ಲ್ಲಕ್ು ವಿಭಾಗ ACT ಲ್ಲಕ್ುಪರ್ರ ಹಾಗ  ಲ್ಲಕ್ು ಪರಿಶೇಲನೆ, ನ್ಗದಕ ನಿವೇಹಣೆ  

3 ತಾಂತಿರಕ್ ವಿಭಾಗ TECHNI

CAL 

ತಾಂತಿರಕ್ ವಿಷಯಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕ್ಡರ್ಗಳಕ. 

1 ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಹೆ ೇಬಳಿ ಕ್ಡರ್ಗಳಕ 

2 ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರಕ ಹೆ ೇಬಳಿ ಕ್ಡರ್ಗಳಕ 

3 ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ ವಿಟೆ ಹೆ ೇಬಳಿ ಕ್ಡರ್ಗಳಕ 

4 ತಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರ ಕ್ಡರ್ಗಳಕ 

4 ಕ್ಷೆೇರ್ರ ವಿಭಾಗ Farms ಕ್ಷೆೇರ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕ್ಡರ್ ಹಾ ಗ ವಹಿಗಳಕ 

 

4(ಬಿ) VII: ಪಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕನ ಮಾಡಕವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಷ್ಾೆನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೆ ಇರಕವ  ಏಪಾೇಡಕಗಳಕ  

ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭಾಗಿರ್ಾ ಮಕಂತಾದ ವಿವರಗಳಕ.   

(The particulars of any arrangement that exists for consultation with or 

representation by the members of the public in relation to the formulation of its 

policy or un implementation thereto) 

ಯ್ೇಜನೆಳನ್ಕನ ಅನ್ಕಷ್ಾೆನ್ಗೆ ಳಿಸಕವಲ್ಲೆ ಅವಶಯಕ್ತಗೆ ಅನ್ಕಗಕಣವಾಗಿ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ಕನ 

ಪರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಅಗರ್ಯ ನಿಧಾೇರ ತಗೆದಕಕೆ ಳುಲ್ಾಗಕವುದಕ 
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4(ಬಿ)VIII: ಈ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ರರ್ಚಸಲಾಡಕವ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ಕನ ಪಡೆಯಕವ ಸಲಕವಾಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವಾ 

ಅದಕಿುಂರ್ ಹೆಚಾಚಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿಂದ ರರ್ಚಸಲಾಡಕವ ನಿಗಮ ಕೌನಿ್ಲ್ ಬ ೇರ್ಡೇ ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇರ್ರ ಬ್ಾಡಿಗಳ 

ಪಟಿೆ ಹಾಗ  ಇಂರ್ಹ ಕ್ಮಟಿ ಮರ್ಕತ ಸಮತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮರ್ಕತ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕನ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಕ 

ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹಕರ್ೇ? ಅಥವಾ ಇಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ಕನ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಕಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿರ್ಯ್ಕೇ?  

(A statement of the boards, councils, committees and other 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) 

ಈ  ಕ್ಛೇರಿ ಅಧಿೇನ್ ಯಾವುರ್ೇ ನಿಗಮ, ಕೌನಿ್ಲ್, ಬ ೇರ್ಡೇ, ಸಮತಿಗಳಕ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿತಲೆ. 

 

4(ಬಿ) IX: ಸತ ೇನಿ ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲೆ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿತರಕವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕ್ರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿೆ.  

 

ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ ಬಂಟವಾಳ ಕ್ಚೇರಿ 

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹಕರ್ಾ  ಹೆಸರಕ  ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  

1 ಡಿ ಗ ರಪ್ ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ ನೌಕ್ರರಕ ಈಶಾರ 08255-234102 

2 ದಿಾತಿೇಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಜ ಯೇತಿಕ್ ಎಸ್ 08255-234102 

3 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ರಹೆನ್ ಬೇಗಂ 08255-234102 

4 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ ಬಂಟ್ಾಾಳ 

ಸ್ಥೇಸಪಾ 08255-234102 

5 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ ವಿಟೆ 

ದಿನೆೇಶ 08255-234102 

6 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರೈರ್ ಸಂಪಕ್ೇ ಕೆೇಂದರ 

ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರಕ 

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ 

ರಹೆನ್ ಬೇಗಂ ರವರಕ 

ಪರಭಾರದಲ್ಲೆದಾಾರ. 

 

7 ಸಹಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ(ತಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರಕ) 

ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ 

ದಿನೆೇಶ ರವರಕ 

ಪರಭಾರದಲ್ಲೆದಾಾರ. 

 

8 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

ಜ ೇ ಪರದಿೇಪ 

ಡಿಸ್ಥ ೇಜ 

08255-234102 

 

ರ್ಕಂಬ ಪರ ೇಪಜಿೇವಿಗಳ ಪರಯ್ೇಗಶಾಲ್ಲ 
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ಕ್ರ.ಸಂ. ಹಕರ್ಾ  ಹೆಸರಕ  ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  

1 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ - 

2 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ  

2 ಡಿ ಗ ರಪ್ ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ ನೌಕ್ರರಕ ಮನೆ ೇಹರ 08255-234102 

3 ಡಿ ಗ ರಪ್ ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ ನೌಕ್ರರಕ ಸಿದಾಪಾ ಅಂಗಡಿ 08255-234102 

 

ರ್ಕಂಬ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರ 

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹಕರ್ಾ  ಹೆಸರಕ  ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  

1 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ  

2 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ  

3 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹರಿೇಶ 08255-234102 

4 ತ ೇಟಗಾರರಕ ಟಿ ಹಂಝ 08255-234102 

5 ತ ೇಟಗಾರರಕ  ಪ್ರೇಮಾ 08255-234102 

6 ತ ೇಟಗಾರರಕ 12 ಖಾಲ್ಲ ಹಕರ್ಾ  

 

ವಿಟೆ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರ 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹಕರ್ಾ  ಹೆಸರಕ  ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  

1 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹಕರ್ಾ ಖಾಲ್ಲ ಇರ್. ಶರೇ ರವಿರಾಜ್ 

ಶ್ನಟಿೆ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ, 

ಕ್ಬಕ್  ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೇರ್ರ ರವರಕ 

ಹೆಚಕಚವರಿ ಪರಭಾರದಲ್ಲೆರಕತಾತರ 

9449895062 

2 ತ ೇಟಗಾರರಕ ಹಕರ್ಾಗಳಕ ಖಾಲ್ಲ ಇವ.  

 

4(ಬಿ) (X)  ಸತ ೇನಿ ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲೆ ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಕತಿತರಕವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕ್ರರ ಮಾಚ್ೇ 2021 ರ ಮಾಹೆಯ 

ವೇರ್ನ್ದ ವಿವರಗಳಕ.  

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹಕರ್ಾ  ಹೆಸರಕ  ಮ ಲ ವೇರ್ನ್ 

1 ಡಿ ಗ ರಪ್ ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ ನೌಕ್ರರಕ ಈಶಾರ 17000.00 

2 ಡಿ ಗ ರಪ್ ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ ನೌಕ್ರರಕ ಮನೆ ೇಹರ 17000.00 

3 ಡಿ ಗ ರಪ್ ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ ನೌಕ್ರರಕ ಸಿದಾಪಾ ಅಂಗಡಿ 17000.00 



E:\Reshma\RTI 2021\DK\RTI\RTI\4(1)B Bantwal.Doc 

4 ತ ೇಟಗಾರರಕ ಟಿ ಹಂಝ 36950.00 

5 ತ ೇಟಗಾರರಕ  ಪ್ರೇಮಾ 20900.00 

6 ದಿಾತಿೇಯ ದಜೇ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಜ ಯೇತಿಕ್ ಎಸ್ 28300.00 

7 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ಹರಿೇಶ 27000.00 

8 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರಕ ರಹೆನ್ ಬೇಗಂ 24600.00 

9 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥೇಸಪಾ 50150.00 

10 ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿನೆೇಶ 50150.00 

11 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

ಜ ೇ ಪರದಿೇಪ ಡಿಸ್ಥ ೇಜ 70850.00 

 

4(ಬಿ) (XI): ಆಯವಯಯ ವಿರ್ರಣೆ 

(Budget allocation 2020-21) 

ಕ್ರಸಂ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಹೆಸರಕ ಲ್ಲಕ್ು ಶೇರ್ಷೇಕೆ ಮರ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲೆ)  

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ 

ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರ ಕ್ಛೇರಿ, 

ಜಿ.ಪಂ. ಬಂಟ್ಾಾಳ  

2435-00-101-0-26 (ಯ್ೇಜನೆೇರ್ರ) 58.104 

 2401-00-001-2-01 (•ಯ್ೇಜನೆ)  2.59 

 2401-00-001-2-01-034 Non plan 5.02 

 ಕ್ಷೆೇರ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ2401-00-119-4-05 42.00 

 ಕ್ಷೆೇರ್ರಗಳ ನಿವೇಹಣೆ: 2435-00-101-0-35-

090  

5.00 

 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯ್ೇಜನೆ 2435-00-101-0-28 1.257 

  ತಂಗಕ ಬಿೇಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮರ್ಕತ ನಿವೇಹಣೆ 2435-

00-101-0-36-090 

1.923 

 ಪರಚಾರ ಸಾಹಿರ್ಯ 2435-00-101-0-39 2.3 

  ರೈರ್ರಿಗೆ ರ್ರಬೇತಿ 2435-00-101-0-64 0.6 

 ಗಿರಿಜನ್ ುಕಪಯ್ೇಜನೆ 0.27 

 ಜೇನ್ಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ 2851-00-107-0-37 7.13 

  ತಂಗಕ ಅಭಿವೃದಿಾ ಯ್ೇಜನೆ 2401-00-108-

2-51-100 

4.476 

 ರಾರ್ಷರೇಯ ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಕಾಸ ಯ್ೇಜನೆ: 2401-00-

800-1-53 

13.09 

 ಮಧಕವನ್ ಮರ್ಕತ ಜೇನ್ಕ ಸಾಕಾಣಿಕೆ: 2851-00- 15.14 
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200-0-01 

 ಕಿೇಟ ರ ೇಗ ನಿಯಂರ್ರಣ: 2401-00-119-5-

025.82 

 

 ಪರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯ ಯ್ೇಜನೆ: 

2401-00-108-2-30 

26.2 

 ಸಮಗೃ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಾ  2401-00-

111-0-08 

1.75 

 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯ್ೇಜನೆ 2401-00-108-2-18 0.43 

 ರಾರ್ಷರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್: 2401-00-

119-4-06 

19.94 

 Unspent SCP/TSP 1.00 

 

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕನ ಈ ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲೆ ಕೆ ರೇಡಿಕ್ರಿಸಲ್ಾಗಕರ್ತರ್.  

 

4(ಬಿ)(XIII): ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ ಅಥ ೇರೈಸ್ಥೇಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ ಅಥವಾ ಪರವಾನ್ಗಿ ನಿೇಡಲ್ಾದ ಮರ್ಕತ ಕ್ಡಿಮೆ 

ದರದಲ್ಲೆ ಸವಲರ್ಕತಗಳನ್ಕನ ಪಡೆಯಲ್ಾದ ರಸಿಪಿಯಂಟ್ ಗಳ  ವಿವರಗಳಕ 

 (Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted  

by it) 

ಈ ಕ್ಛೇರಿಯಲ್ಲೆ ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾಗಕತಿತರ್.  

 

4(ಬಿ)(XIV) ಕ್ಕಗಿೆಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೆ ಲಭಯವಿರಕವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕ್ಕವಿಕೆ ಅಥವಾ 

ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕೆಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ.  

(Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an 

electronic form) 

 

ಸದಯಕೆು ಯಾವುರ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾಹಿತಿಗಳಕ ಲಭಯವಿರಕವುದಿಲೆ.  

4(ಬಿ)(XV): ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಲಭಯವಿರಕವ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿವರಗಳಕ ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ  

•ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ಕನ ಒಳಗೆ ಂಡಕ, ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಉಪಯ್ೇಗಕಾುಗಿ ತರದಿದಾಾರ.  

(Particulars of facilities available to citizens for obtaining information,including the 

working hours of a library of reading room if maintained for public use) 
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ಕ್ಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕ್ರರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ಕನ ಪಡೆಯಲಕ ಅವಕಾಶವಿರಕರ್ತರ್.   

 

4(ಬಿ)(XVI): ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಕ ಪದನಾಮ ಮರ್ಕತ ಇರ್ರ ವಿವರಗಳಕ 

 (The names designations and other particulars of the public information officers) 

ಶರೇ  ಜ ೇ ಪರದಿೇಪ ಡಿಸ್ಥ ೇಜ  

ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ    

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ 

ಜಿಲ್ಾೆ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಂಟ್ಾಾಳ . 

ದ ರವಾಣಿ: 08255-234102 

 

4(ಬಿ)XVII: ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇರ್ರ ವಿಷಯಗಳಕ  

(such other information as may be prescribed) 

 

•ಯಾವುದ  ಇಲೆ. 

 

 

 


