ಕನಾಟಕ ಸರ್ಾರ

ಜಿಱಾ ಂಚಯತ ರಯಚೂರು
(ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ವಿಭಗ)

ಮಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005
ರ ರಕರಣ 4(I) (B)
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ರಯಚೂರು ಜಿಱಾ ಂಚಯತಿಯ ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ರ್ಯಾಕರಮದ
ಕತಾವ್ಯಗಳ ವಿವ್ರಗಳು

ಅಧಯಕ್ಷರು
ಜಿಱಾ ಂಚಯತ

ಮುಖ್ಯ ರ್ಯಾನಿರ್ಾಹಕ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು
ಜಿಱಾ ಂಚಯತ ರಯಚೂರು

ರಯಚೂರು

ಉ
ರ್ಯಾದರ್ಶಾ

ಉಪಧಯಕ್ಷರು
ಜಿಱಾ ಂಚಯತ
ರಯಚೂರು

ಮುಖ್ಯ
ೄೋಜನಧಿರ್ರಿ

ೄೋಜನ
ನಿರ್ೋಾಶಕರು
(ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.)

ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳು
ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ವಿಭಗ

ಮುಖ್ಯ
ಲೆರ್ುಧಿರ್ರಿ

ಲೆರ್ುಧಿರ್ರಿಗಳು-1
ಲೆರ್ುಧಿರ್ರಿಗಳು-2

2

ಈ ವಿಭಗಗಳು ನಿವ್ಾಹಿಸಲ್ಪಡುವ್ ರ್ಯಾಕರಮಗಳ ವಿವ್ರಗಳು : ಉನಿರ್ೋಾಶಕರು, ಸ.ರ್ಶ.ಇಱಖೆ ರಯಚೂರು ರವ್ರು ಕ್ಷೋತರ ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳಂದ ಡೆದ
ಮಕುಳ ಸಂಖೆಯಗೆ ಅನುಗುಣರ್ಗಿ ಸಲ್ಲಾಸುವ್ ಆಹರಧನಯ ಬೋಡಿಕೆಯಂತೆ ಆಹರಧನಯ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಸುವ್ುದು.
 ತರರ್ರಿ ಹಗೂ ಸಂಬರು ದಥಾಗಳನುು ವೆಚಚವ್ನುು ಈ ಕಛೋರಿಯಂದ ಶಲೆಯ
ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು ಹಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವ್ರ ಜಂಟಿ ಖತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಸುವ್ುದು.
 ಸರರ್ರದಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಗುವ್ ಅನುದನವ್ನುು ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ರ್ಯಾಕರಮರ್ುಗಿ
ತಲ್ೂಕು ಂಚಯತಿಗಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಸುವ್ುದು.
 ಅಕ್ಷರ

ದಸೂೋಹ

ರ್ಯಾಕರಮಕೆು

ಸಂಬಂಧಡುವ್

ಅನುದನ

ಹಗೂ

ಖ್ಚಿಾನ

ನಿವ್ಾಹಣೆಯನುು ಮಡುವ್ುದು.

ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ವಿಭಗ ಆಡಳತತಮಕ ಸಪರೂ :ಮುಖ್ಯ ರ್ಯಾನಿರ್ಾಹಕ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು

ೄೋಜನ ನಿರ್ೋಾಶಕರು

ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳು

ರ.ದ.ಸ
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ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಮತುು ನೌಕರರ ಹಗೂ ಕತಾವ್ಯಗಳು :ಕರ.ಸಂ.

ಅಧಿರ್ರಿಗಳ
ಹೆಸರು

ಅಧಿರ್ರಿಗಳಗೆ ವ್ಹಿಸಱದ
ಕತಾವ್ಯಗಳು

ಮುಖ್ಯ
1)

ದೂರರ್ಣಿ ಸಂಖೆಯ
ಇ-ಮೋಲ್ ಐ.ಡಿ.

ಜಿಱಾ ಂಚಯತ ಆಡಳತದ ನಿಯಂತರಣ ಕಛೋರಿ : 228448

ರ್ಯಾನಿರ್ಾಹಕ ಹಗೂ ಮೋಲ್ಲಿಚರಣೆ ಮುಖ್ಯಸಥರು

9480874000

ಅಧಿರ್ರಿಗಳು
2)
3)

ೄೋಜನ

ಕೆೋಂದರ

ನಿರ್ೋಾಶಕರು

ಮೋಲ್ಲಿಚರಣೆ

ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳು

ುರಸುೃತ

ೄೋಜನೆಗಳ ಕಛೋರಿ : 227115
948087003

ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ಶಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೋರಿ : 225178
ವಿಷಯಗಳ ಸಂೄೋಜಿಸುವ್ುದು

9449144832

ಮುಖ್ಯ ರ್ಯಾನಿರ್ಾಹಕ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು, ಜಿಱಾ ಂಚಯತ ರಯಚೂರು ರವ್ರು
ನಿಣಾಯವ್ನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುುವ್ ವಿಷಯಗಳು :1) ಆಹರ ಮತುು ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಜು ಇಱಖೆಯ ಉನಿರ್ೋಾಶಕರ ಸಹರ್ರರ್ೂಂದಗೆ ಆಹರ
ಎತುುವ್ಳ ಮತುು ಸಗಣಿಕೆ ಮಡುವ್ುದರ ಮೋಲ್ಲಿಚರಣೆ ಮಡುವ್ುದು.
2) ಆಹರ ತಯರಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ದ ಎಣೆೆ, ಬೋಳೆ, ಸಂಬರ ದಥಾಗಳು ಮುಂತದವ್ುಗಳನುು ಕನಾಟಕ
ಆಹರ ಮತುು ನಗರಿೋಕ ೂರೈಕೆ ನಿಗಮದಂದ ಎತುುವ್ಳ ಮಡಿ ಅಡುಗೆ ಕೆೋಂದರಗಳಗೆ ಸರಬರಜು
ಮಡುವ್ುದರ ಮೋಲ್ಲಿಚರಣೆ ಮಡುವ್ುದು.
3) ಸದಱಿರು ಹಣ, ಮಸಿಕ ಸಂಭವ್ನೆಯ ವಿತರಣೆಯನುು ತಲ್ೂಕು ರ್ಯಾನಿವ್ಾಹಣಧಿರ್ರಿಗಳ
ಮೂಲ್ಕ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮತುು ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವ್ರ ಖತೆಗೆ ಜಮ ಮಡುವ್ುದು.
4) ಪತೆರಗಳು, ಸೌೌವ್ ಇತಯದಗಳನುು ನಿಯಮನುಸರ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಮೂಲ್ಕ ಖ್ರಿೋದ
ಮಡುವ್ುದರ ಮೋಲ್ಲಿಚರಣೆ ಮಡುವ್ುದು.
5) ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾನ ಎಱಾ ಸರ್ಾರಿ ಮತುು ಅನುದನಿತ ಶಲೆಗಳಲ್ಲಾನ 1 ರಿಂದ 10 ನೆೋ ತರಗತಿಗಳ
ಮಕುಳು

ಉತುಮ

ಗುಣಮಟೌದ

ಬಿಸಿಯೂಟವ್ನುು

ಡೆಯುವ್

ಬಗೆೆ

ಮೋಲ್ಲಿಚರಣೆ

ಮಡುವ್ುದು.
6) ಆರೂೋಗಯ ಮತುು ಕುಟುಂಬ ಕಱಯಣ ಇಱಖೆಯ ಸಹೄೋಗರ್ೂಂದಗೆ ಮಕುಳ ಆರೂೋಗಯ
ತಪಸಣೆ, ಆರೂೋಗಯ ರ್ರ್ಡಾ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಹಗೂ ಮತುು ಪೌಷ್ಠಿರ್ಂಶ ಮತೆರಗಳು ಹಗೂ ಜಂತು
ನಿರ್ರಕ ಮತೆರಗಳ ಸಂಗಯಹ ಮತುು ವಿತರಣೆಗೆ ಬಗೆೆ ಮೋಲ್ಲಿಚರಣೆ ಮಡುವ್ುದು.
4

ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳು (ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ) :1. ಆಹರಧನಯಗಳ ಎತುುವ್ಳ ಬಗೆೆ ಉಸುುರ್ರಿ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು.
2. ಅಡುಗೆ ಕೆೋಂದರಗಳಗೆ ಸದಱಿರು ಹಣ ಮಸಿಕ ಸಂಭವ್ನೆ ವಿತರಣೆ ಬಗೆೆ ಉಸುುರ್ರಿ ಮಡುವ್ುದು.
3. ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ರ್ಯಾಕರಮದಲ್ಲಾ ಎಱಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ್ಯಾನಿವ್ಾಹಣಧಿರ್ರಿಗಳ ಜೂತೆ
ರ್ಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ುದು.
4. ತಲ್ೂಕು ಸಹಯಕ ನಿರ್ೋಾಶಕರುಗಳ ಕಛೋರಿ ತಪಸಣೆ/ಅಡಿಗೆ ಕೆೋಂದರಗಳ ತಪಸಣೆ ಕೆೈಗೊಳುುವ್ುದು.
5. ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳಗೆ ನೆೋರರ್ಗಲ್ು ಎರಡು ರ.ದ.ಸ. ರವ್ರನುು ಒದಗಿಸಱಗಿರ್.

ಜಿಱಾ ಂಚಯತ ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ಇಱಖೆಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ್ ದಖ್ಲೆಗಳು :1. ಆಹರಧನಯಗಳ ತಲ್ೂಕುರ್ರು ಹಂಚಿಕೆ ಕಡತ.
2. ನಗದು ುಸುಕ ನಿವ್ಾಹಣೆ.
3. ಖಯಂ ದಸುನುವ್ಹಿ.
4. ಎಂ.ಎಂ.ಇ. ಅನುದನ ನಿರ್ಾಹಣ ಕಡತ.
5. ಆಹರಧನಯದ ಹಣ ಪವ್ತಿ ಕಡತ.
6. ತಲ್ೂಕರ್ರು ಸದಱಿರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ.
7. ಕಛೋರಿ ರ್ಹನ ಬಡಿಗೆ ಪವ್ತಿ ಕಡತ.
8. ಅಡುಗೆ ಕೊೋಣೆಗಳ ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ.
9. ಹೊಸ ಗಯಸ ಸಿಲ್ಲಂಡರ ಕಡತ.
10. ಎಫ್.ಸಿ.ಐ. (ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ದರದ ಅಕ್ಕು) ಹಣಪವ್ತಿ ಕಡತ.
11. ದೂರರ್ಣಿ ವೆಚಚದ ಕಡತ.
12. ಮಹಿತಿ ಹಕುು ಕಡತ.
13. ಅನುದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ
14. ಆಯವ್ಯಯ ವ್ಹಿ.
15. ಅನುದನಿತ ಶಲೆಗಳಗೆ ರ್ಯಾಕರಮ ವಿಸುರಣೆ ಕಡತ.
16. ರ್ಷ್ಠಾಕ ಆಯವ್ಯಯ ನಿವ್ಾಹಣೆ ಕಡತ.
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ಜಿಱಾ ಂಚಯತ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಗಿಾಕರಣ ಮಹಿತಿ ದಖ್ಲೆಗಳನುು ನಿವ್ಾಹಿಸುತುರ್

ಸವ್ಾಜನಿಕ ಮಹಿತಿ

ಸವ್ಾಜನಿಕ ಪರಧಿರ್ರ

ವಿಷಯ

ಜಿಱಾ ಂಚಯತ

ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ರ್ಯಾಕರಮಕೆು

ಉರ್ಯಾದರ್ಶಾ,

ಮುಖ್ಯ ರ್ಯಾನಿರ್ಾಹಕ

ರಯಚೂರು

ಸಂಬಂಧಟೌಂತಹ ವಿಷಯಗಳು

ಜಿ.ಂ. ರಯಚೂರು

ಅಧಿರ್ರಿ, ಜಿ.ಂ.ರಯಚೂರು

ಅಧಿರ್ರಿ

1 ನೆೋ ಮೋಲ್ಮನವಿ ಪರಧಿರ್ರ

ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಮತುು ನೌಕರರ ವಿವ್ರಗಳು
ಜಿಱಾ ಂಚಯತ ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ಶಖೆಯ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು ಹಗೂ
ಸಿಬಬಂದಗಳ ವಿವ್ರಗಳು

ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ಶಖೆ :ರ್ಶರೋ. ಈರಣೆ
1

ಕಛೋರಿ : 225178

ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ರ್ಯಾಕರಮ

ೃ: 9449144832

ಸಂೄೋಜಿಸುವ್ುದು.

ರ್ಶರೋಮತಿ ವಿಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ರ.ದ.ಸ.

ಕಛೋರಿ: 225178

ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ರ್ಯಾಕರಮ

ರೂ. 27650-52650

ೃ: 9606819420

ವಿಷಯ ನಿರ್ಾಹಕರು

ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳು
ರೂ. 48900-92700

2
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ಸಕ್ಷನ್ 4(1) ಬಿ (X) ರರ್ರ ಡೆಯುವ್ ರಿಹರ ವ್ಯವ್ಸಥಯು ಸೋರಿದಂತೆ
ಅಧಿರ್ರಿ/ನೌಕರರು ಮಹೆಯನ ಡೆಯುವ್ ವೆೋತನ ವಿವ್ರ

ಕರ.ಸಂ.

ಅಧಿರ್ರಿ/ಸಿಬಬಂದಯ ಹೆಸರು
ರ್ಶರೋ. ಈರಣೆ ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳು ಅಕ್ಷರ

1

ದಸೂೋಹ ವಿಭಗ

2

ರ್ಶರೋಮತಿ ವಿಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ರ.ದ.ಸ.

ವೆೋತನ ಶ್ರೋಣಿ

ಡೆಯುವ್ ಮೂಲ್ ವೆೋತನ

48900-92700

74,400=00

27650-52650

30,350=00

ದನಂಕ: 04.04.2022 ರ ಅಂತಯಕೆು ಇದದಂತೆ ರಯಚೂರು ಜಿಱಾ ಂಚಯತ
(ಅಕ್ಷರ ದಸೂೋಹ ವಿಭಗ) ಕಛೋರಿಯ ಹುರ್ದಗಳ ವಿವ್ರ

ಕರ.ಸಂ. ಹುರ್ದಗಳ ವಿವ್ರ

ಮಂಜೂರದ

ರ್ಯಾನಿವ್ಾಹಿ

ಹುರ್ದಗಳು

ಸುವ್ ಹುರ್ದಗಳು

ಖಲ್ಲ ಹುರ್ದಗಳು

1

ರ್ಶಕ್ಷಣಧಿರ್ರಿಗಳು

01

01

0

2

ರ.ದ.ಸ.

02

01

01
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