
4(1)(ಬಿ) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ.) sಸುಳ್ಯ ರವರ  ಕರ್ೇವಯಗಳ್ು ಹಾಗ  

ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳ್ು: 

• ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿವೇಹಣೆ ಹಾಗ  ವಿಸತರಣೆಗಳ ಂದ್ಧಗೆ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಯೇಕರಮಗಳ್ನ್ುು ನಿವೇಹಿಸುವ 

ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶರ ರವರದ್ಾಾಗಿರುರ್ತರ್. 

• ಅವರು ಅನ್ುಮೋದ್ಧರ್ ಕಾಯೇಕರಮಗಳ್ನ್ುಾಾರ, ಕೆಲಸ ಕಾಯೇವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸರ್ಕಕದ್ುಾ ಅಲಲರ್ 

ಗಾರಮದ್ವರ ಂದ್ಧಗೆ ಉರ್ತಮ ಭಾಂದ್ವಯವನ್ುು ಬೆಳಸುವ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯನ್ುು ಹ ಂದ್ಧರುತ್ಾತರ. ತಂಗಳಿಗೆ ಮ್ಮೆ 

ಪರತ ಹ ೋಬಳಿಗೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ುು ಸಂಪರ್ಕೇಸಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳಗಳ್ 

ಮಾಹಿತ ಹಾಗ  ಅವರ ಬೆೋಡಿಕೆ ಕುರಿರ್ು ಚರ್ಚೇಸಬೆೋಕು. 

• ತ್ಾಲ ಕು ಮಟಟದ್ ಸಭಗಳ್ನ್ುು 6 ತಂಗಳಿಗೆ ಮ್ಮೆ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ್ನ್ುಾಾರ 

ಏಪೇಡಿಸುವುದ್ಲಲರ್, ಈ ಸಭಗಳ್ನ್ುು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಸಥಳಿೋಯ ಶಾಸಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯಲ್ಲಲ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರ ಮಾಗೇದ್ಶೇನ್ದ್ಲ್ಲಲ ನಿಯೋಜಿಸಬೆೋಕು. 

• ಅಲಲರ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ನಿರ್ೋೇಶನ್ದ್ಂತ ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ್ನ್ುು ನಿವೇಹಿಸರ್ಕಕದ್ುಾ.  

 

4(ಬಿ)(II)ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ್ ಅಧಿಕಾರ ಮರ್ುತ ಕರ್ೇವಯಗಳ್ು 

(Powers and Duties of officers and employees) 

ದ್ಧಿತೋಯ ದ್ರ್ಜೇ 

ಸಹಾಯಕರು 

ಕಛೋರಿಯ ಯಂದ್ ವಹಿ, ರವಾನೆ ವಹಿ ಹಾಗ  ಅಂಚೆ ರ್ಚೋಟಿಗಳ್ ನಿವೇಹಣೆ, ಲೋಖನ್ 

ಾಾಮಾಗಿರ ನಿವೇಹಣೆ  

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ರಾಜಯ ವಲಯ ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಾಲ ವಲಯ 

ಯೋಜನೆಗಳ್ ಾಾದ್ಧಲ್ಾಿರು ಬಿಲುಲ ರ್ಯಾರಿ ಪರವಾಸ ಭತಯ ಬಿಲುಲ ರ್ಯಾರಿ 

ಹಾಗ  ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳ್ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚೇನ್ ವರದ್ಧ, ಆದ್ಾಯ ವರದ್ಧ ರ್ಯಾರಿ 

ಮರ್ುತ ನಿವೇಹಣೆ ಾಾದ್ಧಲ್ಾಿರು ವಹಿ,ಮಂಜ ರಾತ ವಹಿ ಅನ್ುದ್ಾನ್ ವಹಿ ಗಳ್ 

ನಿವೇಹಣೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿರವರುಗಳ್ ಾಾಂಧ್ಬಿೇಕ ರರ್ಜ ಲಕಕವಹಿ ನಿವೇಹಣೆ 

ಕಛೋರಿ ವಾಷ್ಟ್ೇಕ ದ್ಾಾಾತನ್ು ಪರಿಶೋಲನೆ ವರದ್ಧ ರ್ಯಾರಿ 

ಮ್ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಸರರ್ಚಸಿದ್ ಇರ್ರೋ ಯಾವುರ್ೋ ಕೆಲಸಗಳ್ ನಿವೇಹಣೆ 

ಪರಥಮ, ದ್ರ್ಜೇ 

ಸಹಾಯಕರು 

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ರಾಜಯ ವಲಯ ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಾಲ ವಲಯ 

ಯೋಜನೆಗಳ್ ನ್ಗದ್ು ವಹಿಗಳ್ ನಿವೇಹಣೆ. 

ನ್ಗದ್ಧೋಕರಣ ವಹಿ ಹಾಗ  ಇನಿುರ್ರ ವಹಿಗಳ್ ನಿವೇಹಣೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿ ವಗೇದ್ವರ ವೋರ್ನ್ ಬಿಲುಲ ರ್ಯಾರಿ ಹಾಗ  ನಿವೇಹಣೆ 

ಮ್ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಸ ರ್ಚಸಿದ್ ಇರ್ರೋ ಯಾವುರ್ೋ ಕೆಲಸಗಳ್ ನಿವೇಹಣೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿ ವಗೇದ್ವರ ಸೋವಾ ವಿಷಯಗಳ್ು ಹಾಗ  ಸೋವಾ ವಹಿ 



ನಿವೇಹಣೆ, ಕಛೋರಿಯ ಆಡಳಿರ್ ವಿಷಯ/ಅನ್ುದ್ಾನ್/ಇರ್ರ ವಿಷಯಕೆಕ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ ಪರ್ರ ವಯವಹಾರ 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 

 

 

 

 

 

ಕಛೋರಿಗೆ ಬರುವಂರ್ಹ ಟಪ್ಾಾಲುಗಳ್ನ್ುು ಮ್ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಗಮನ್ಕೆಕ ರ್ರುವುದ್ು. 

ಮಹಾಲೋಖಪ್ಾಲರು/ ರಾಜಯವಲಯ/ಜಿಲ್ಾಲವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ ಲಕಕರ್ಪ್ಾಸಣೆ 

ವಿಷಯಗಳ್ು ಹಾಗ  ನಿವೇಹಣೆ 

ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕರು ಮಂಡಿಸುವ ಕಡರ್ಗಳ್ು ಹಾಗ  ಎಲ್ಾಲ ಬಿಲುಲಗಳ್ 

ಪರಿಶೋಲನೆ ಹಾಗ  ಸ ಕತ ಷರರ್ ಂದ್ಧಗೆ ಮ್ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಸುವುದ್ು. 

ಮ್ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಸ ರ್ಚಸಿದ್ ಇರ್ರೋ ಯಾವುರ್ೋ ಕೆಲಸಗಳ್ ನಿವೇಹಣೆ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಗಾರಮ ಸಭಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ು, ರೈರ್ರಿಗೆ 

ಇಲ್ಾಖಾ ಸವಲರ್ುತ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಂದ್ ಅಜಿೇ ಸಿಿೋಕರಿಸುವುದ್ು, 

ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ್ ಆಯ್ಕಕಯಲ್ಲಲ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಂದ್ಧಗೆ 

ಸಹಕರಿಸುವುದ್ು ಹಿಸತ ೋನಿ/ಸತ ೋಅ ರವರ ಆರ್ೋಶದ್ಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ಇವರು ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುತ್ಾತರ 

ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ್ ಸಭಗಳಿಗೆ, ಗಾರಮ ಸಭಗಳಿಗೆ, ಜನ್ ಸಂಪಕೇ ಸಭಗೆ ಹಾಗ  

ಇನಿುರ್ರ ಸಭಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಲ್ಾಖಾ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವುದ್ು 

ಆಯಾ ಹ ೋಬಳಿಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ್ ಒಟುಟ ವಿಸಿತೋಣೇ, ಬೆಳಯುತತರುವ 

ಬೆಳ ಹಾಗ  ಅದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟಟಯ ಬಗೆೆ ಪೂಣೇ ಮಾಹಿತ ಇಡಬೆೋಕು. 

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ಸ ಕ್ಷೆ ನಿೋರಾವರಿ, ತಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಯೋಜನೆ/ ತ್ಾಳಬೆಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತ ಹಾಗ  ರಾಜಯ ವಲಯ ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಾಲ ವಲಯದ್  ಅಧಿೋನ್ದ್ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ್ನ್ುು ಗುರುತಸಿ ಶಫಾರಸುು ಮಾಡುವ 

ಕಾಯೇವನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಬೆೋಕು. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ್ ಬಗೆೆ ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವ ಮ ಲಕ ರೈರ್ರಲ್ಲಲ ಅರಿವು 

ಮ ಡಿಸುವುದ್ು. 

ಆಯಾ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಲ ಬೆಳಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳ್ುುವ ರ್ಕೋಟಬ್ಾಧೆಯ ಬಗೆೆ 

ರ್ಕ್ಷಣ ಮ್ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದ್ಧ ಮಾಡುವುದ್ು ರ್ಕೋಟ ಬ್ಾಧೆಯ ನಿಯಂರ್ರಣಕೆಕ 

ರೈರ್ರಿಗೆ ಸ ಕತ ಸಲಹ ನಿೋಡುವುದ್ು. 

ತ ೋಟದ್ ಬೆಳಗಳ್ ಫಸಲು ಅಂದ್ಾಜು ಮಾಡುವುದ್ು 

ಫಸಲು ನಾಶದ್ ಸಂದ್ಭೇದ್ಲ್ಲಲ ಮಾಹಿತ ಸಂಗರಹಿಸುವುದ್ು ಮರ್ುತ ಈ ಬಗೆೆ 

ಮ್ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಲಸುವುದ್ು 

ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೋರ್ರಗಳ್ ಮಣುು ಮರ್ುತ ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಅಗರ್ಯತ ಬಗೆೆ 

ರೈರ್ರಿಗೆ ರ್ರಬೆೋತ ನಿೋಡುವುದ್ು ಮರ್ುತ ಇವುಗಳ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ 



ನಿೋಡುವುದ್ು ಮರ್ುತ ಮಣುು ಹಾಗ  ನಿೋರಿನ್ ಪರಿೋಕ್ಷಯ ಬಗೆೆ ಕರಮ ವಹಿಸುವುದ್ು. 

ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ್ ವಷೇವಾರು ಪಟಿಟ ಇಡುವುದ್ು. 

ಹ ಸ ಕಾಯೇಕರಮಗಳ್ು ಹಾಗ  ತ್ಾಂತರಕ ಅಂಶಗಳ್ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಗೆ ಬೆೋಕಾಗುವ 

ಮಾಹಿತಯನ್ುು ನಿೋಡುವುದ್ು. 

ಸಕಾೇರದ್ ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಹಾಯಧ್ನ್ ನಿೋಡುವ ಸಂಬಂಧ್ ಕೆಲವು 

ಸಂದ್ಭೇಗಳ್ಲ್ಲಲ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಾಾಲ ಕಡ್ಾಾಯವಾಗಿದ್ುಾ ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಬ್ಾಯಂಕ್ ನ್ವರ 

ರ್ಜ ತ ಸಂಬಂಧ್ ಇಟುಟಕೆ ಂಡು ಾಾಲ ಮಂಜ ರಾತ ಬಗೆೆ ಕರಮವಹಿಸುವುದ್ು. 

ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಮ್ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ನಿೋಡುವ ಸ ಚನೆಗಳ್ನ್ುು ಪ್ಾಲ್ಲಸುವುದ್ು 

ತ್ಾಂತರಕ ಸಹಾಯಕರು ಕಛೋರಿಯ ತ್ಾಂತರಕ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಪರ್ರ ವಯವಹಾರ, ತ್ಾಂತರಕ ಮಾಹಿತ 

ರ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು, ರ್ಕರಯಾ ಯೋಜನೆ ರ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು. ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನೆಗಳ್ 

ಮಾಗೇಸ ರ್ಚಯಂತ ಾಾದ್ಧಲ್ಾಿರು ಬಿಲುಲ ರ್ಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ್ 

ಮರ್ತವನ್ುು ಲಕಾಕಚಾರ ಮಾಡುವುದ್ು. ಪರಗತ ವರದ್ಧ ರ್ಯಾರಿಸುವುದ್ು. ಹಿರಿಯ 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಅನ್ುಪಸಿಥತಯಲ್ಲಲ ಸಭಗಳಿಗೆ 

ಹಾಜರಾಗುವುದ್ು. 

  

4(ಬಿ)(III): ನಿಣೇಯ ತಗೆದ್ುಕೆ ಳ್ುುವಂರ್ಹ ಪರಾಾತವನೆಗಳ್ಲ್ಲಲ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾಗುವ ಕರಮ ಮ್ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ 

ಚಾನ್ಲ್ಗಳ್ು ಮರ್ುತ ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದ್ಂತ 

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

supervision accountability) 

ದ್ಧಿತೋಯ ದ್ರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ತ್ಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್ ಪರ್ರದ್ ಸಂಬಂಧ್, ನಿಯಮಗಳ್ು ಮರ್ುತ ಸುತ ತೋಲ/ 

ಸ ಚನೆಗಳ್ನ್ುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ಧನ್ ಆರ್ೋಶಕಾಕಗಿ ಕಡರ್ವನ್ುು 

ವಿಳ್ಂಬವಿಲಲರ್ೋ ರ್ಿರಿರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. 

ಪರಥಮ ದ್ರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ತ್ಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್ ಪರ್ರದ್ ಸಂಬಂಧ್, ನಿಯಮಗಳ್ು ಮರ್ುತ ಸುತ ತೋಲ/ 

ಸ ಚನೆಗಳ್ನ್ುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ಧನ್ ಆರ್ೋಶಕಾಕಗಿ ಕಡರ್ವನ್ುು 

ವಿಳ್ಂಬವಿಲಲರ್ೋ ರ್ಿರಿರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ತ್ಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್ ಪರ್ರದ್ ಸಂಬಂಧ್, ನಿಯಮಗಳ್ು ಮರ್ುತ ಸುತ ತೋಲ/ 

ಸ ಚನೆಗಳ್ನ್ುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ಧನ್ ಆರ್ೋಶಕಾಕಗಿ ಕಡರ್ವನ್ುು 

ವಿಳ್ಂಬವಿಲಲರ್ೋ ರ್ಿರಿರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ತ್ಾವು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ್ ಪರ್ರದ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಿಯಮಗಳ್ ಮರ್ುತ ಸುತ ತೋಲ 

ಸ ಚನೆಗಳ್ನ್ುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ಧನ್ ಆರ್ೋಶಕಾಕಗಿ ಕಡರ್ವನ್ುು 

ವಿಳ್ಂಬವಿಲಲರ್ ರ್ಿರಿರ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. 



ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಪರಾಾತವನೆ ಮ್ಮೋಲ ತಗೆದ್ುಕೆ ಳ್ುಬೆೋಕಾದ್ ಕರಮದ್ ಬಗೆೆ ತೋಮಾೇನಿಸಿ ರ್ಮೆ 

ಹುರ್ಾಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ ಒಳ್ಪಟುಟ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು. 

    

4(ಬಿ)IV: ಕೆಲಸ ಕಾಯೇಗಳ್ನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಾದ್ ವಿಧಾನ್ಗಳ್ು ಕಟುಟ ಪ್ಾಡುಗಳ್ು (Norms) 

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

 

ಸೋವಕರು ವಹಿಸಲ್ಾದ್ ಎಲ್ಾಲ ಕಾಯೇಗಳ್ನ್ುು ಆಯಾಯ ದ್ಧನ್ವೋ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಗಾರಮ ಸಭಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ು, ರೈರ್ರಿಗೆ 

ಇಲ್ಾಖಾ ಸವಲರ್ುತ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ ರೈರ್ರಿಂದ್ ಅಜಿೇ ಸಿಿೋಕರಿಸುವುದ್ು, 

ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ್ ಆಯ್ಕಕಯಲ್ಲಲ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಂದ್ಧಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದ್ು. ಹಿಸತ ೋನಿ/ಸತ ೋಅ ರವರ 

ಆರ್ೋಶದ್ಂತ ಕೆಲಸ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು. 

ದ್ಧಿತೋಯ ದ್ರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ್ಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ಿಯ 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲನ್ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ಿಯ 

ಮುಂದ್ಧನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. 

ಪರಥಮ ದ್ರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ್ಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ಿಯ 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲನ್ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ಿಯ 

ಮುಂದ್ಧನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ್ಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ಿಯ 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲನ್ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ಿಯ 

ಮುಂದ್ಧನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. 

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ಹಂರ್ಚಕೆಯಾದ್ಂರ್ಹ ವಿಷಯವನ್ುು ಸಮಪೇಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ಿಯ 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ುು ರರ್ಚಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಲ ನಿಯಮಗಳ್ನ್ಿಯ 

ಮುಂದ್ಧನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡರ್ ಮಂಡಿಸುವುದ್ು. 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಸಲ್ಲಲಸಲ್ಾದ್ ಕಡರ್ಗಳ್ನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕತ ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳ್ುುವುದ್ು, 

ಅಗರ್ಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿವಾೇಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು, ತ್ಾಲ ಕು 

ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಸುವುದ್ು. 

ಜರ ರು ಮರ್ುತ ಆದ್ಯತಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುವುದ್ು. 

  

4(ಬಿ)(V): ನೌಕರರು ಅವರವರ  ಕರ್ೇವಯಗಳ್ನ್ುು ನಿವೇಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ/ ನಿಯಂರ್ರಣದ್ಲ್ಲಲಟುಟ 

ಕೆ ಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳ್ು/ ಸ ಚನೆಗಳ್ು/ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳ್ು/ ದ್ಾಖಲಗಳ್ು/ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ್ು 



(The Rules regulations, instructions, movements and records held by it or Under 

its control or used by its employees for discharging its functions) 

1.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮಗಳ್ು (ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್) 

2.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನಿಯಮ (ವಗಿೋೇಕರಣ, ನಿಯಂರ್ರಣ, ಮ್ಮೋಲೆನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳ್ು) (ಸಿಸಿಎ ರ ಲ್ು) 

3.ಕನಾೇಟಕ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫ್ಸಿ) 

4.ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಹಚ್ಬಿಒಪಿ) 

5.ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಬರ್ಜಟ್ ಮಾನ್ುಯಲ್) 

6.ಕನಾೇಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (ಕೆಎಫ್ಸಿ) 

7.ಾಾದ್ಧಲ್ಾಿರು ವಚಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಎಂಸಿಇ) 

8.ಕನಾೇಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವಾ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (ಕೆಸಿಎಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ ರ ಲ್ು) 

9.ಇಲ್ಾಖಾ ಮರ್ುತ ಆರ್ಥೇಕ ಇಲ್ಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ್ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವಸ್ೇ 

10.ಸಕಾೇರದ್ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳ್ು (ಸುತ ತೋಲಗಳ್ು) ಇತ್ಾಯದ್ಧ 

4(ಬಿ)(VI): ಕಡರ್ ಶೋಷ್ಟ್ೇಕೆ 

(Statement of the: categories of documents that are hold it or under its Control) 

ಕರ.ಸಂ. ಕಡರ್ದ್  ಶಾಖೆ ದ್ಾಖಲಗಳ್  ಉಲಲೋಖ 

1 ಆಡಳಿರ್ ಸಿಬಬಂಧಿ ADM 

   EST 
ಈ ಕಛೋರಿ ಹಾಗ  ಅಧಿೋನ್ ಕಛೋರಿಗಳ್ ಸಿಬಬಂಧಿ ಮರ್ುತ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಶಸುತ ನ್ಡತ ಮರ್ುತ ಇರ್ರ ವಿಷಯಗಳ್ು 
2 ಶಸುತ ಶಾಖೆ SEP 

3 ಲಕಕ ಶಾಖೆ ACT ಲಕಕ ಪರ್ರ ಹಾಗ  ಲಕಕ ಪರಿಶೋಲನೆ, ನ್ಗದ್ು ನಿವೇಹಣೆ 

4 ಲಕಕ ರ್ಪ್ಾಸಣೆ AUD 

5 ನ್ಗದ್ು ಶಾಖೆ CASH 

6 ಕಾನ್ ನ್ು ಕೆ ೋಶ LGC ನಾಯಯಾಲಯ ಪರಕರಣ 

7 ಲೋಖನ್ ಾಾಮಾಗಿರ STN ಲೋಖನ್ ಾಾಮಾಗಿರ, ದ್ ರವಾಣಿ, ಸಿಿೋಕೃತ ಮರ್ುತ ರವಾನೆ 

8 ವಾಹನ್ ಶಾಖೆ VEH ವಾಹನ್ ನಿವೇಹಣೆ 

 

4(ಬಿ)(VII): ಪ್ಾಲ್ಲಸಿಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ್ದ್ಲ್ಲಲ ಇರುವ ಏಪ್ಾೇಡುಗಳ್ು 

ಾಾವೇಜನಿಕ ಸದ್ಸಯರುಗಳ್ ಸಹಭಾಗಿರ್ಿ ಮುಂತ್ಾದ್ ವಿವರಗಳ್ು 

(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 

there to) 

ಯೋಜನೆಗಳ್ನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲಲ ಅವಶಯಕತಗೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಾಾವೇಜನಿಕರಿಂದ್ ಬಂದ್ 

ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳ್ನ್ುು ಪರಿಶೋಲ್ಲ ಅಗರ್ಯ ನಿಧಾೇರ ತಗೆದ್ುಕೆ ಳ್ುಲ್ಾಗುವುದ್ು. 



 

4(ಬಿ)(VIII): ಈ ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ್ ರರ್ಚಸಲಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳ್ನ್ುು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ 

ಅದ್ರ್ಕಕಂರ್ ಹಚಾಿಗಿರುವ ಸದ್ಸಯರಿಂದ್ ರರ್ಚಸಲಾಡುವ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲ್, ಬೆ ೋರ್ಡೇ, ಸಮಿತ ಅಥವಾ ಇರ್ರ 

ಬ್ಾಡಿಗಳ್ ಪಟಿಟ ಹಾಗ  ಇಂರ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮರ್ುತ ಸಮಿತಗಳ್ು ನ್ಡೆಸುವ ಸಭ ಮರ್ುತ ನ್ಡವಳಿಗಳ್ನ್ುು ಾಾವೇಜನಿಕರು 

ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುರ್ೋ ಅಥವಾ ಇಂರ್ಹ ಸಭಗಳ್ ನ್ಡವಳಿಗಳ್ನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಾಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕತ ಅವಕಾಶವಿರ್ಯ್ಕೋ:  

(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 ಕಛೋರಿ ಅಧಿೋನ್ ಯಾವುರ್ೋ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲ್, ಬೆ ೋರ್ಡೇ, ಸಮಿತಗಳ್ು ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತತಲಲ. 

 

4(ಬಿ) (IX): ಹಿಸತ ೋನಿ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಲ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತತರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ದ್ ರವಾಣಿ ವಿವರಗಳ್ 

ಪಟಿಟ 

ಕರ.ಸಂ. ಹುರ್ಾ ಹಸರು ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ 

1 ಅಟ್ಟಂಡರ್ ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ - 

2 ದ್ಧಿತೋಯ ದ್ರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶರೋಮತ ರಮಯ ಎಸ್ 08257-232020 

3 ಪರಥಮ ದ್ರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶರೋಮತ ಗಂಗಮೆ ಕೆ.ಬಿ 08257-232020 

4 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಕು ಫಿಲ ೋಮಿನಾ 

ರಬೆಲ ಲೋ(ನಿಯೋಜನೆ) 

08257-232020 

5 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಶರೋಮತ ಸುಹಾನ್ ಪಿ.ಕೆ 08257-232020 

 

6 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ, ರೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ರ, 

ಸುಳ್ಯ 

ಶರೋ ಅರಬಣ್ಾು ಪೂರ್ಜೋರಿ 08257-232020 

7 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ, 

ರೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ರ, ಪಂಜ 

ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ 08257-232020 

8 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು  ಶರೋಮತ ಮಧ್ುಶರೋ ಎ 08257-232020 

9 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು  ಶರೋ ಭಾಗಯಶರೋ (ನಿಯೋಜನೆ) 08257-232020 

10 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ 08257-232020 



   

4(ಬಿ)X: ಹಿಸತ ೋನಿ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಲ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿಸುತತರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ಮಾಚ್ೇ 2020 ಮಾಹಯ 

ವೋರ್ನ್ದ್ ವಿವರಗಳ್ು 

ಕರ.

ಸಂ. 

ಹುರ್ಾ ಹಸರು ಮ ಲ ವೋರ್ನ್ 

1 ಅಟ್ಟಂಡರ್ ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ - 

2 ದ್ಧಿತೋಯ ದ್ರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶರೋಮತ ರಮಯ ಎಸ್ 24,600.00 

3 ಪರಥಮ ದ್ರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರು ಶರೋಮತ ಗಂಗಮೆ ಕೆ.ಬಿ 30,350.00 

4 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಕು ಫಿಲ ೋಮಿನಾ ರಬೆಲ ಲೋ 

(ನಿಯೋಜನೆ) 

51,400.00 

5 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಶರೋಮತ ಸುಹಾನ್ ಪಿ.ಕೆ 56,800.00 

6 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ರೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ರ, ಸುಳ್ಯ 

ಶರೋ ಅರಬಣ್ಾು ಪೂರ್ಜೋರಿ 45,300.00 

 

7 ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು, 

ರೈರ್ ಸಂಪಕೇ ಕೆೋಂದ್ರ, ಪಂಜ 

ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ - 

8 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶರೋಮತ ಮಧ್ುಶರೋ ಎ 25,800.00 

9 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಶರೋ ಭಾಗಯಶರೋ 25,800.00 

10 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು ಖಾಲ್ಲ ಹುರ್ಾ - 

 

4(ಬಿ)(XI): ಆಯವಯಯ ವಿರ್ರಣೆ 

Budget allocation ಮಾಚ್ೇ 2021ರವರಗೆ 

ಕರ.ಸಂ. ಇಲ್ಾಖೆಯ ಹಸರು ಲಕಕ ಶೋಷ್ಟ್ೇಕೆ ಮರ್ತ 

(ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಲ) 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕರು, ಜಿ.ಪಂ., ಸುಳ್ಯ 

2435-00-101-

0-26 

(ಯೋಜನೆೋರ್ರ) 

1.90 

  2435-00-101-

0-26 ವೋರ್ನ್ 

39.52593 

 

    

4(ಬಿ)(XII): ಸಹಾಯಧ್ನ್ರ್ ಂದ್ಧಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ್ು, ಅಂರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ್ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ 

ಮರ್ುತ ಮಂಜ ರಾದ್ ಹಣ  



 (Annual Plan for 2020-21) 

ಕರ.ಸಂ. ರಾಜಯವಲಯದ್ ಯೋಜನೆಗಳ್ು ತ್ಾಲ ರ್ಕಗೆ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ ಒಟುಟ 

ಮರ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಲ) 

1. ಎಸ್-01 ನಿರ್ೋೇಶನ್ ಮರ್ುತ ಆಡಳಿರ್ 2.62390 

2. ಎಸ್-05 ತಂಗಿನ್ಲ್ಲಲ ಸಂಯೋಜಿರ್ ಬೆೋಾಾಯ ಯೋಜನೆ 6.53524 

3. ಎಸ್-13 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 0.84930 

4. ಎಸ್-15 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ್ ರ್ಕೋಟ ಮರ್ುತ ರ ೋಗಗಳ್ 

ಸಮಗ್ರ ನಿಯಂರ್ರಣಕಾಕಗಿ ಯೋಜನೆ 

3.50776 

 

5. ಎಸ್-27 ಮಧ್ುವನ್ ಹಾಗ  ರ್ಜೋನ್ು ಾಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಯೋಜನೆ 

13.17475 

6. ಕೆೋಂದ್ರ ಪುರಸಕøರ್ ಪರಧಾನ್ ಮಂತರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರತ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳ (ಸ ಕ್ಷೆ ನಿೋರಾವರಿ) 

ಕಾಯೇಕರಮ 

16.27581 

7. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 6.39300 

8. ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ 0.50 

9. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ 13.89598 

10. ತ್ಾಲ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ರೈರ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ  

11. ತ್ಾಲ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ರೈರ್ರಿಗೆ ರ್ರಬೆೋತ 0.59929 

12. ತ್ಾಲ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಿರಿಜನ್ ಉಪಯೋಜನೆ 0.20 

13. ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ 0.96500 

14. ಪರಚಾರ ಮರ್ುತ ಾಾಹಿರ್ಯ 2.05 

15. ತ್ಾಳ ಬೆಳ ವಯವಾಾಯ 5.50636 

16. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳ್ು  

17. ಹ ರಗುತತಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮ್ಮೋಲ ಕಛೋರಿ ಸೋವಕ 1.99954 

18. ರ್ಜೋನ್ುಾಾಕಾಣಿಕೆ 7.12515 

19. ಜಿಲ್ಾಲ ವಲಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.99563 

 

  

 

 

         



ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳ್ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಯನ್ುು ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಲ ಕೆ ರೋಡಿೋಕರಿಸಲ್ಾಗುರ್ತರ್. 

 

4(ಬಿ)(XIII): ಇಲ್ಾಖೆಯಂದ್ ಅಥ ೋರೈಸೋಷನ್ ಮಂಜ ರಾದ್ ಅಥವಾ ಪರವಾನ್ಗಿ ನಿೋಡಲ್ಾದ್ ಮರ್ುತ ಕಡಿಮ್ಮ 

ದ್ರದ್ಲ್ಲಲ ಸವಲರ್ುತಗಳ್ನ್ುು ಪಡೆಯಲ್ಾದ್ ರಸಿಪಿಯಂಟ್ುಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ು 

(Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted by it) 

ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಲ ನಿವೇಹಿಸಲ್ಾಗುತತರ್. 

 

4(ಬಿ)(XIV): ಕುಗಿೆಸಲ್ಾದ್ ಎಲಕಾರನಿಕ್ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಲ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಯ ವಿವರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವಾ 

ಮಾಹಿತ ಇಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವಿಕೆ 

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

electronic form) 

ಸದ್ಯಕೆಕ ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತಯ ಎಲಕಾರನಿಕ್ ಮಾಹಿತಗಳ್ು ಲಭಯವಿರುವುದ್ಧಲಲ 

 

4(ಬಿ)(XV): ಮಾಹಿತ ಪಡೆಯಲು ಾಾವೇಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ್ ವಿವರಗಳ್ು ಗರಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ 

ಓದ್ುವ ಕೆ ಠಡಿಗಳ್ನ್ುು ಒಂಗೆ ಂಡು, ಾಾವೇಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕಾಕಗಿ ತರದ್ಧದ್ಾಾರ. 

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

the working hours of a library of reading room if maintained for public use) 

 

ಕಛೋರಿ ವೋಳಯಲ್ಲಲ ಾಾವೇಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕಕರಿಂದ್ ಮಾಹಿತಗಳ್ನ್ುು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುರ್ತರ್. 

4(ಬಿ)(XVI): ಾಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರು ಪದ್ನಾಮ ಮರ್ುತ ಇರ್ರ ವಿವರಗಳ್ು 

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

 

ಶರೋಮತ. ಸುಹಾನ್ ಪಿ.ಕೆ 

ಾಾವೇಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗ  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರು 

ಜಿಲ್ಾಲ ಪಂಚಾಯತ್, ಸುಳ್ಯ 

ದ್ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ: 08257-232020 

 

4(ಬಿ)XVII: ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಾದ್ ಇರ್ರ ವಿಷಯಗಳ್ು 

(such other information as may be prescribed) 

ಯಾವುದ್  ಇಲಲ 


