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4(1)(B) Duties and Responsibilities of Assistant  Director of Horticulture, 
Maddadka Horticulture Farm, Belthangady , Dakshina Kannada 

 

 Assistant Director of Horticulture shall be responsible for the execution of all 

Horticlutural programmes including development maintenance & extension. 

 Shall carry out the works as per the approved plan of operations & within the budget 

in accordance with the calendar of events taking particular care regarding seasonal 

works. 

 Will also execute such other works as as may be entrusted from time to time by the 

Director of Horticulture or other official superiors.  

 Will be responsible for the proper expenditure of accounting of public funds 
earmarked for his district as per the budget allotment and approved programmes and 

ensure achievements both in respect of physical & financial targets, consistant with 

quality. 

 Will be responsible for maintaining the discipline among the staff. 

 Will exercise the powers delegated to him to ensure proper implementation of the 
development and extension activities in the district. 

 Shall also carry out such other works as may be entrusted to him by Director of 
Horticulture, Joint Director of Horticulture, Deputy Director of Horticulture and 

Senior Assistant Director of Horticulture concerned from time to time.  
 

4(¿)(II)ƒ¸°‘Ñ§/¹Û‘Ð¤Ð¤ÐÔ–ÐÎÐ ƒ °̧‘Ñ¤Ð ÀÐÔ³ÐÔê ‘Ð³ÐþÀÐô–ÐÎÐÔ 

(Powers and duties of officers and employees) 

ತ  ೋಟಗಾರರು ಕ್ ೋತ್ರ ನಿರ್ವಹಣ  ಹಾಗ  ಸ್ವಚ್ಚತ  ಕಾಪಾಡುರ್ುದು. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ ಚ್ನ  ಮೋರ ಗ . 

ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ಸ್ಹಾಯಕರು  

ಕ್ ೋತ್ರಕ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಾ ಯೋಜನ  ಹಾಗ  ಯೋಜನ ೋತ್ರಗಳಡಿ ಸ್ಸ್ಾಾಭಿರ್ೃದಿ್ದ 
ಕಾಯವಗಳನ್ುು ನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ುದು. ಕ್ ೋತ್ರ/ನ್ಸ್ವರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣ  ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಆದ ೋಶದಂತ  ಕ ಲಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ುದು. 

ಸ್ಹಾಯಕ 
ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ಅಧಿಕಾರಿ (ಕ್ ೋತ್ರ ಮತ್ುು 
ನ್ಸ್ವರಿ) 

ಕ್ ೋತ್ರಕ ೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಾ ಯೋಜನ  ಹಾಗ  ಯೋಜನ ೋತ್ರಗಳಡಿ ಸ್ಸ್ಾಾಭಿರ್ೃದಿ್ದ 
ಕಾಯವಗಳನ್ುು ನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ುದು. ಕ್ ೋತ್ರದ ಫಸ್ಲು, ಆದಾಯ ದ್ದವಗುಣ ಕಾಯವಕರಮಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣ . ಉದ  ಾೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನ ಯಡಿ ಕಾಯವಕರಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣ  ಮತ್ುು 
ಕ್ ೋತ್ರ/ನ್ಸ್ವರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣ  ಹಾಗ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದ ೋಶದಂತ  ಕ ಲಸ್ 
ನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ುದು. 

ಸ್ಹಾಯಕ 
ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ನಿದ ೋವಶಕರು (ಕ್ ೋತ್ರ 
ಮತ್ುು ನ್ಸ್ವರಿ) 

ಕಛ ೋರಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಾ ಯೋಜನ ಗಳ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣ , ಎಂ.ಪಿಕ್ ಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣ , ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದ್ದ ಮಂಡನ , ಹರಾಜು ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣ  ಹಾಗ  
ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದ ೋಶದಂತ  ಕ ಲಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ುದು. ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ 
ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  ನಿದ ೋವಶಕರು ರರ್ರ ಆದ ೋಶದಂತ  ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ುದು. 

 Assistant Director of Horticulture shall be responsible for the 
execution of all Horticlutural programmes including 

development maintenance & extension. 

 Shall carry out the works as per the approved plan of 

operations & within the budget in accordance with the 
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calendar of events taking particular care regarding seasonal 

works. 

 Will also execute such other works as may be entrusted from 

time to time by the Director of Horticulture or other official 
superiors.  

 Will be responsible for the proper expenditure of accounting 
of public funds earmarked for his district as per the budget 

allotment and approved programmes and ensure achievements 
both in respect of physical & financial targets, consistant with 
quality. 

 Will be responsible for maintaining the discipline among the 
staff. 

 Shall also carry out such other works as may be entrusted to 
him by Director of Horticulture, Joint Director of 

Horticulture, Deputy Director of Horticulture and Senior 
Assistant Director of Horticulture concerned from time to 
time.  

4(ಬಿ) III. ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೆೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ್ಲಿ್ಲ ಪತಲ್ಲಸಬೆೇಕತಗುವ ಕ್ರಮ ಮೇಲ್ಲಿಚತರಣೆ ಚತನಲ್ ಗಳ್ಳ ಮತುಾ 
ಅಕ ಂಟೆಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ. 

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

supervision accountability) 
 

ಸ್ಹಾಯಕ 
ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ನಿದ ೋವಶಕರು (ಕ್ ೋತ್ರ 
ಮತ್ುು ನ್ಸ್ವರಿ) 

ಪ್ರಸ್ಾುರ್ನ  ತ ಗ ದುಕ  ಳಳಬ ೋಕಾದ     ಪ್ರಸ್ಾುರ್ನ  ಮೋಲ  ತ ಗ ದುಕ  ಳಳಬ ೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗ ೆ ತಿೋರ್ಾವನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹುದ ಿಗ  
ನಿೋಡಿರುರ್ ಅಧಿಕಾರಕ ೆ ಒಳಪ್ಟುು ಅನ್ುಮೋದ್ದಸಿ/ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡುರ್ುದು. ಅಗತ್ಾವಿದಿಲ್ಲಾ 
ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  ನಿದ ೋವಶಕರಿಗ  ಶಿಫಾರಸ್ುು ರ್ಾಡುರ್ುದು 
 

 

4 (ಬಿ) IV. ಕೆಲಸ ಕತರ್ತಣಗಳ್ನುು ನಿವಣಹಿಸಲು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲತದ ವಿಧತನಗಳ್ಳ ಕ್ಟ್ುುಪತಡುಗಳ್ಳ (Norms) 
 (The norms set by it for the discharge of its functions)  
 

ಸ್ಹಾಯಕ ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ನಿದ ೋವಶಕರು (ಕ್ ೋತ್ರ ಮತ್ುು ನ್ಸ್ವರಿ) 

ಸ್ಲ್ಲಾಸ್ಲಾದ ಕಡತ್ಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಸ್ ಕು ನಿರ್ಾವರ ಕ ೈಗ  ಳಳಳರ್ುದು, 
ಅಗತ್ಾತ ಗ  ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಹಾಯಕ ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ನಿದ ೋವಶಕರಿಗ  ಸ್ಲ್ಲಾಸ್ುರ್ುದು. ಜರ ರು ಮತ್ುು ಆದಾತ ಗ  ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ 
ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸ್ುರ್ುದು. 

 

4(ಬಿ)(V): ನ ಕ್ರರು ಅವರವರ ಕ್ತಣವಯಗಳ್ನುು ನಿವಣಹಿಸಲು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ/ನಿಯಂತರರ್ದಲಿ್ಲಟ್ುುಕೆೊಂಡಿರುವ 
ನಿಯಮಗಳ್ಳ/ಸೊಚನೆಗಳ್ಳ/ಕೆೈಪಿಡಿಗಳ್ಳ/ದತಖಲೆಗಳ್ಳ/ನಿಬಂಧನೆಗಳ್ಳ 
 (The Rules regulations, instructions, movements and records held by it or Under its control or used by 

its employees for discharging its functions) 

1) ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ ೋವಾ ನಿಯಮಗಳಳ (ಕ .ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್) 
2) ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ ೋವಾ ನಿಯಮ (ರ್ಗಿೋವಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಳ) (ಸಿಸಿಎ 

ರ ಲ್ಸು). 
3) ಕನಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸ್ಂಹಿತ  (ಕ .ಎಫ್ ಸಿ) 
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4) ಕಛ ೋರಿ ಕ ೈಪಿಡಿ 

5) ಅಯರ್ಾಯ ಕ ೈಪಿಡಿ (ಬಜ ಟ್ ರ್ಾನ್ುಾಲ್ಸ) 
6) ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನ  ಸ್ಂಹಿತ  (ಕ .ಎಫ್.ಸಿ) 
7) ಸ್ಾದ್ದಲಾವರು ವ ಚ್ಚಕ ೆ ಕ ೈಪಿಡಿ (ಎಮ್.ಸಿ. ಇ) 
8) ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ ೋವಾ ನ್ಡತ  ನಿಯಮ ( ಕ .ಸಿ.ಎಸ್.ಕಾನ್ ಡಕ್ು ರ ಲ್ಸು) 
9) ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥವಕ ಇಲಾಖ  ಹ  ರಡಿಸಿದ ಡ ಲ್ಲಗ ೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರ್ಸ್ವ. 
10) ಸ್ರಕಾರದ ಅಧಿಸ್ ಚ್ನ ಗಳಳ (ಸ್ುತ  ುೋಲ ಗಳಳ) ಇತಾಾದ್ದ 

 

4(¿)VI:  ಕ್ಡತ ಶೇರ್ಷಣಕೆ 
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its Control)  
 

ಕರ.ಸ್ಂ ಕಡತ್ದ ಶಾಖ  ದಾಖಲ ಗಳ ಉಲ ಾೋಖ 
1 ಆಡಳಿತ್ ಸಿಬಬಂದ್ದ ADM 

EST 
ಈ ಕಛ ೋರಿ ಹಾಗ  ಅಧಿೋನ್ದ ಕಛ ೋರಿಗಳ ಸಿಬಬಂಧಿ ಮತ್ುು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಸ್ುು ನ್ಡತ  ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೋ ವಿಷಯಗಳಳ 

2 ಶಿಸ್ುು ಶಾಖ  DEP 

3 ಲ ಕೆ ಶಾಖ  ACT ಲ ಕೆ ಪ್ತ್ರ ಹಾಗ  ಲ ಕೆ ಪ್ತ್ರ ಪ್ರಿಶಿೋಲನ , ನ್ಗದು 
ನಿರ್ವಹಣ  4 ಲ ಕೆ ತ್ಪಾಸ್ಣ  AUD 

5 ನ್ಗದು ಶಾಖ  CASH 

6 ಕಾನ್ ನ್ು ಕ  ೋಶ LGC ನಾಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣ 
7 ಲ ೋಖನ್ ಸ್ಾರ್ಾಗಿರ STN ಲ ೋಖನ್ ಸ್ಾರ್ಾಗಿರ, ದ ರವಾಣಿ, ಸಿವೋಕೃತಿ ಮತ್ುು 

ರವಾನ  
8 ವಾಹನ್ ಶಾಖ  VEH ವಾಹನ್ ನಿರ್ವಹಣ  

 

4(ಬಿ) VII. ಪತಲ್ಲಸಿಗಳ್ನುು ಮತಡುವತಗ ಅಥವತ ಅನುಷ್ತಾನಗೆೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಏಪತಣಡುಗಳ್ಳ 
ಸ್ತವಣಜನಿಕ್ ಸದಸಯರುಗಳ್ ಸಹಭತಗಿತಿ ಮುಂತತದ ವಿವರಗಳ್ಳ 
 (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)  

ಯೋಜನ ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ  ಳಿಸ್ುರ್ಲ್ಲಾ ಅರ್ಶಾಕತ ಗ  ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ 
ಅಗತ್ಾ ನಿರ್ಾವರ ತ ಗ ದುಕ  ಳಳಲಾಗುರ್ುದು. 
4(ಬಿ) VIII.: ಈ ಇಲತಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ಅಥವತ ಸಲಹೆಗಳ್ನುು ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವತಗಿ ಎರಡು ಅಥವತ ಅದಕ್ಕಂತ 
ಹೆಚತಾಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ ನಿಗಮ, ಕ ನಿಿಲ್, ಬೆೊೇರ್ಡಣ, ಸಮಿತಿ ಅಥವತ ಇತರೆ ಬತಡಿಗೆಗಳ್ ಪ್ಟಿು ಹತಗೊ ಇಂತಹ 
ಕ್ಮಿಟಿ ಮತುಾ ಸಮಿತಿಗಳ್ಳ ನಡೆಸುವ ಸಭೆ ಮತುಾ ನಡವಳಿಗಳ್ನುು ಸ್ತವಣಜನಿಕ್ರು ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದೆೇ ಅಥವತ ಇಂತಹ ಸಭೆಗಳ್ 
ನಡವಳಿಗಳ್ನುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ತವಣಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ಾ ಅವಕತಶವಿದೆಯೇ. 
 (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 advice, 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 f or public)  

ಈ ಕ್ಛೆೇರಿ ಅಧೇನ ರ್ತವುದೆೇ ನಿಗಮ, ಕ ನಿಿಲ್, ಬೆೊೇರ್ಡಣ, ಸಮಿತಿಗಳ್ಳ ಕತಯಣ ನಿವಣಹಿಸುತಿಾಲಿ. 



 
 

5 
MAHITHI HAKKU 2021-22/CW1/4(1)B-(1-17) 

4(ಬಿ) IX: ಸಹತಯಕ್ ತೆೊೇಟ್ಗತರಿಕೆ ನಿದೆೇಣಶಕ್ರು, ಮದ್ದ ಡ್ಕ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇ ತ್ರ , ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿ, ದ್ಕ್ಷೇ ಣ ಕನ್ನ ಡ್ 
ಕ್ಛೆೇರಿಯಲಿ್ಲ ಕತಯಣನಿವಣಹಿಸುತಿಾರುವ  ಅಧಕತರಿ/ನ ಕ್ರರ ದೊರವತಣಿ ವಿವರಗಳ್ ಪ್ಟಿು. 

ಕ್ರ,ಸಂ ಹುದೆೆ ಹೆಸರು ದೊರವತಣಿ ಸಂಖೆಯ 
1 ತ  ೋಟಗಾರ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಉಮೇಶ, ಹಳೇ ಬಂಗೆ್ಲ  

ಸಸ್ಯಾ ಗಾರ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ 

9945537958 

2 ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರು 

ಶ್ರ ೋ ಲೋಕಯಾ  ನಾಯಕ , ಮದ್ದ ಡ್ಕ  

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇ ತ್ರ , ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿ 

9632303018 

3 ಶ್ರ ೋ ಮಂಜುನಾಥ ಕುರುಬೆಟಟ ,  ಹಳೇ 

ಬಂಗೆ್ಲ  ಸಸ್ಯಾ ಗಾರ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ 

9845127403 

4 ಸ್ಹಾಯಕ ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ನಿದ ೋವಶಕರು 

ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್, ಮದ್ದ ಡ್ಕ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೇ ತ್ರ , ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿ 
9481718166 

 
4(ಬಿ) (X) ಸಹತಯಕ್ ತೆೊೇಟ್ಗತರಿಕೆ ನಿದೆೇಣಶಕ್ರು, ಮದ್ದ ಡ್ಕ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇ ತ್ರ , ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿ 
ಕ್ಛೆೇರಿಯಲಿ್ಲ ಕತಯಣನಿವಣಹಿಸುತಿಾರುವ ಅಧಕತರಿ/ನ ಕ್ರರ ಮತರ್ಚಣ 2021ರ ವೆೇತನದ ವಿವರಗಳ್ಳ 
 

ಕ್ರ,ಸಂ ಹುದೆೆ ಹೆಸರು ಮೊಲ ವೆೇತನ 
ರೊ.ಗಳ್ಲಿ್ಲ 

1 ತ  ೋಟಗಾರ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಉಮೇಶ, ಹಳೇ ಬಂಗೆ್ಲ  

ಸಸ್ಯಾ ಗಾರ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ 
19500.00 

2 ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಹಾಯಕರು 
ಶ್ರ ೋ ಲೋಕಯಾ  ನಾಯಕ , ಮದ್ದ ಡ್ಕ  

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇ ತ್ರ , ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿ 
29600.00 

3 ಶ್ರ ೋ ಮಂಜುನಾಥ ಕುರುಬೆಟಟ , ಹಳೇ 

ಬಂಗೆ್ಲ  ಸಸ್ಯಾ ಗಾರ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ 
25800.00 

4 ಸ್ಹಾಯಕ ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ನಿದ ೋವಶಕರು 

ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್, ಮದ್ದ ಡ್ಕ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೇ ತ್ರ , ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿ 
45300.00 

 
 
 

 
4 (ಬಿ) (XI): ಅಯವಯಯ ವಿತರಣೆ 
(Budget allocation 2020-21) 
ಕ್ರ.ಸಂ ಇಲತಖೆಯ ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕ ಶೇರ್ಷಣಕೆ     ಮೊತಾ(ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿ್ಲ) 

1 ಸಹಾಯಕ ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  
ನಿದ ೋವಶಕರ, ಮದಿಡೆ 
ತ  ೋಟಗಾರಿಕ  ಕ್ ೋತ್ರ, ಬ ಳುಂಗಡಿ 

2401-ಯೋಜನ ೋತ್ರ (034) 6.27612 
2 2401-ಯೋಜನ ೋತ್ರ (195) 0.12621 
 2401-ಯೋಜನ ೋತ್ರ (051) 0.60 
3 ಎಸ್:09 ತ  ೋಟಗಾರಿಕ   ಕ್ ೋತ್ರ ಮತ್ುು 

ನಿರ್ವಹಣ  ಯೋಜನ  
0.40 

 
4(ಬಿ) (XII):  ಸಹತಯಧನದೆೊಂದಿಗ  ೆನಡೆಸುವ ಯೇಜನೆಗಳ್ಳ ಅಂತಹ ಯೇಜನೆಗಳ್ ಫಲತನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ ಮತುಾ ಮಂಜೊರತದ 
ಹರ್ 
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ಯಾರ್ುದ  ಇರುರ್ುದ್ದಲಾ. 
4(ಬಿ) (XIII): ಇಲತಖೆಯಂದ ಅಥೆೊೇರೆೈಸ್ೆೇಷನ್ ಮಂಜೊರತದ ಅಥವತ ಪ್ರವತನಗಿ ನಿೇಡಲತದ ಮತುಾ ಕ್ಡಿಮ ದರದಲಿ್ಲ 
ಸವಲತುಾಗಳ್ನುು ಪ್ಡೆಯಲತದ ರೆಮಿಟೆನ್ಿ ಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ಳ 
(Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted by it) 
 

ಈ ಕಛ ೋರಿಯಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಾಗುತಿುದ  
4(ಬಿ)(XIV) ಕ್ುಗಿಿಸಲತದ ಎಲೆಕತಾನಿಕ್ಸಿ ಮತದರಿಯಲಿ್ಲ ಲಭಯವಿರುವ ಮತಹಿತಿಯ ವಿವರ ದೆೊರಕ್ುವಿಕೆ ಅಥವತ ಮತಹಿತಿ 
ಇಟ್ುುಕೆೊಂಡಿರುವಿಕೆ. 
 (Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form)  

ರ್ಾಹಿತಿಗಳಳ ಲಭ್ಾವಿದ . 
4(ಬಿ)(XVV): ಮತಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ತವಣಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕತಶಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ಳ ಗರಂಥತಲಯನೆೊುಳ್ಗೆೊಂಡ 
ಕೆೊಠಡಿಗಳ್ನುು ಸ್ತವಣಜನಿಕ್ರ ಉಪ್ಯೇಗಕತಕಗಿ ತೆರೆದಿದತೆರೆ 
ಕಛ ೋರಿ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿ/ನಕಕರರಿಂದ ರ್ಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡ ಯಲು ಅರ್ಕಾಶವಿರುತ್ುದ . 
4(ಬಿ) (XVI): ಸ್ತವಣಜನಿಕ್ ಮತಹಿತಿ ಅಧಕತರಿ ಹೆಸರು ಪ್ದನತಮ ಮತುಾ ಇತರೆ ವಿವರಗಳ್ 
(The names designations and other particulars of the public information officers) 

ಕು. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್  

ಸ್ತವಣಜನಿಕ್ ಮತಹಿತಿ ಅಧಕತರಿ ಹತಗೊ 
ಸಹತಯಕ್ ತೆೊೇಟ್ಗತರಿಕೆ ನಿದೆೇಣಶಕ್ರು, 
ಮದ್ದ ಡ್ಕ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇ ತ್ರ , ಬೆಳ್ತಂ ಗಡಿ 

4(ಬಿ) (XVII): ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲತದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ್ಳ (such other information as may be prescribed)   

ಯಾರ್ುದ  ಇರುರ್ುದ್ದಲಾ. 
                                                                              

 

 

 

 


