ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ 4(1)(ಬಿ) ವಿವರಗಳು:

1. ಸದ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) ರ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ ಮಾಹಿತಿ:1.1 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) ರ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ ಮಾಹಿತಿ:- ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರವು
ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯೇಂದ್ ಕನಾಾಟಕ ಸೇಂಘ
ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳ ನೆ
ಸೇಂಸ್ೆೆಯಾಗಿದೆ.

ೇಂದ್ಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1960 ರ ಪ್ರಕಾರ ನೆ ೇಂದಾಯಸಲಪಟಟ ಒೇಂದ್ು
ಈ ಸೇಂಘವು 15.10.2005 ರ ದಿನಾೇಂಕದ್ೇಂದ್ು ಸ್ಾೆಪಿತವಾಗಿದ್ುು,

ಕೆ ಠಡಿ ಸೇಂಖೆೆ: 108 1ನೆ

ಮಹಡಿ, ಗೆ ಟ್ ನೇಂ.2, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟಟಡ ಇಲ್ಲಿ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿಿದೆ. ಈ ಸೇಂಸ್ೆೆಯ ಉದೆು ಶ:(ಅ) ಸ್ಾವಾಜನಿಕರ ಅನುಕ ಲಕಾಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತೇಂತರಜ್ಞಾನದ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಬೆಳವಣಿಗೆ
(ಆ) ರಾಜೆದ್ ವಿವಿಧ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯ ಜನೆಗಳ ರ ಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಿ,
ಸಮನವಯಗೆ ಳಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ತೇಂತರಜ್ಞಾನವನುು ಸ್ಾವಾಜನಿಕರ ಅನುಕ ಲಕಾಾಗಿ
ಬಳಸುವಿಕೆ
(ಇ) ವಿವಿಧ ಸಕಾಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೇಂತರಜ್ಞಾನ ಯ ಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾಟನಕೆಾ
ತಾೇಂತಿರಕ ಬೆೇಂಬಲ ನಿ ಡುವಿಕೆ
(ಈ)

ಸಕಾಾರಿ

ಇಲಾಖೆಗಳು

ಮತುಿ

ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳು

ಇತರೆ

ಅನುಕ ಲವಾಗಬಹುದಾದ್ ಯ ಜನೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆ ೇಂಡಾಗ

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ
ಆ ಯ ಜನೆಗಳ

ಸಮನವಯ
(ಉ) ರಾಜೆ ಸಕಾಾರದ್ ಇ-ಆಡಳಿತದ್ ಕಾಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬಹುದಾದ್ ಇತರೆ
ವಿಷಯಗಳು.

ಈ ಕೆ ೇಂದ್ರಕೆಾ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ೆ ಕಾಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು, ಸಿಆಸುಇ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇವರು
ಅಧೆಕ್ಷರಾಗಿದ್ುು, ಮುಖ್ೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೆೈನೇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮತುಿ
ಯ ಜನೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಜವಾಬಾುರಿಯನುು ಹೆ ೇಂದಿರುತಾಿರೆ. ಕೆ ೇಂದ್ರದ್
ರಚನೆಯ ಪ್ಟ್ಟಟ (Organisation Chart) ಹಾಗ MOA ಯಲ್ಲಿ ನಮ ದಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.2 ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುಿ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ ಕಾಯಾಗಳ ಮತುಿ
ಕತಾವೆಗಳ ವಿವರಗಳು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕಾಯಾಗಳು ಮತುಿ ಕತಾವೆಗಳು

ಅಧೆಕ್ಷರು

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ ಸೇಂಪ್ೂರ್ಾ ಕಾಯಾಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ
ನಿಯಮ ನಿ ತಿಗಳ ರ ಪಿಸುವಿಕೆ, ಆರ್ಥಾಕ ಮೇಂಜ ರಾತಿ
ಮತುಿ ರ್ಶಸುಿ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಸೇಂಪ್ೂರ್ಾ ಅಧಿಕಾರ

ಮುಖ್ೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ ವಿವಿಧ ಯ ಜನೆಗಳ ಸೇಂಪ್ೂರ್ಾ ಅನುಷ್ಾಟನ,
ದೆೈನೇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮತುಿ ಕಾಯಾಚಟುವಡಿಕೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆ,
ಅಧಿಕಾರಿ

ಮತುಿ

ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ

ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯ

ಮೌಲೆಮಾಪ್ನ, ಮಾಗಾದ್ಶಾನ, ರ್ಶಸುಿ ಪ್ರಕರರ್ ಇತಾೆದಿ
ಯ ಜನಾ

ನಿದೆ ಾಶಕರು

/ ಸೇಂಬೇಂಧಿತ ಯ ಜನೆಗಳ ಸೇಂಪ್ೂರ್ಾ ಅನುಷ್ಾಟನ ಸಮನವಯ

ಯ ಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮತುಿ ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ ಮ ಲ್ಲವಚಾರಣೆ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ / ಲೆಕಾಾಧಿಕಾರಿ

ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ ಆಡಳಿತ ನಿವಾಹಣೆ / ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ ಲೆಕಾಪ್ತರಗಳ

ಸಿಬಬೇಂದಿ ವಗಾ

ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ ಸಮಗರ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಿಕೆ

ನಿವಾಹಣೆ

1.3 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (iii) ರ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಮ ಲ್ಲವಚಾರಣೆ

ಮತುಿ

ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಯ

ಮಾಗಾಗಳು

ಸ್ೆ ರಿದ್ೇಂತೆ

ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಳುುವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೆ ಕಾದ್ ಕಾಯಾವಿಧಾನ:-

ತಿ ಮಾಾನ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರವು ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಅೇಂಗ ಸೇಂಸ್ೆೆಯಾದ್ುರಿೇಂದ್,
ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ (ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು, 1977, ಇದ್ನುು ಕನಾಾಟಕ
ಸಕಾಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಚೆ ರಿ ಕಾಯಾವಿಧಾನದ್ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಪ್ರಿಷೃತ) 2005,
ಇದ್ರೆ ೇಂದಿಗೆ ಓದಿಕೆ ೇಂಡೇಂತೆ, ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ್, ಕಾಯಾವಿಧಾನವನುು
ಅನುಸರಿಸಿ ತಿ ಮಾಾನಗಳನುು ತೆಗೆದ್ುಕೆ ಳುಲಾಗುತಿಿದೆ.

ಸಹಾಯಕರುಗಳು /

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಯ ಜನಾ ನಿದೆ ಾಶಕರುಗಳು ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳನುು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಮುಖ್ೆ
ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಾಿರೆ. ಮುಖ್ೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅವರ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಯೇಂದಿಗೆ ಅಧೆಕ್ಷರಿಗೆ ರವಾನಿಸುತಾಿರೆ.

ಅಧೆಕ್ಷರ ಅನುಮ ನೆಯ

ನೇಂತರ ಪ್ರಕರರ್ಗಳು ಇತೆರ್ಾವಾಗುತಿವೆ. ದಿನಾೇಂಕ 10/03/2013 ರ ಕಾಯಾಕಾರಿ
ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ತಿ ಮಾಾನದ್ೇಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ ಅಧಿಕಾರವನುು ಪ್ರತಾೆಯ ಜನೆ
(Delegation of Powers) ಮಾಡಿದ್ುು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಛೆ ರಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿರುತಿವೆ.
1.4 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (iv) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಕಾಯಾಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ರ ಪಿಸಿರುವ ಸ ತರಗಳು:ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರವು ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರದ್ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಅೇಂಗ ಸೇಂಸ್ೆೆಯಾದ್ುರಿೇಂದ್,
ಕನಾಾಟಕ ಸಕಾಾರ (ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು, 1977, ಇದ್ನುು ಕನಾಾಟಕ
ಸಕಾಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಚೆ ರಿ ಕಾಯಾವಿಧಾನದ್ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಪ್ರಿಷೃತ) 2005,
ಇದ್ರೆ ೇಂದಿಗೆ

ಓದಿಕೆ ೇಂಡೇಂತೆ,

ಇವುಗಳ

ಪ್ರಕಾರ

ಕಾಯಾಗಳ

ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ

ಮಾನದ್ೇಂಡ /ಸ ತರಗಳನುು ನಿಗಧಿಪ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ನುು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ.
1.5 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (v) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:-

ಕಾಯಾಗಳನುು ನೆರವೆ ರಿಸುವುದ್ಕಾಾಗಿ ಹೆ ೇಂದಿರುವ ಅರ್ವಾ ನಿಯೇಂತರರ್ದ್ಲ್ಲಿರುವ
ಅರ್ವಾ ಉದೆ ೆ ಗಿಗಳು ಬಳಸುವ ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು, ಅನುಸ ಚಿಗಳು,
ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು ಮತುಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳು:ಕನಾಾಟಕ

ಸೇಂಘ

ಸೇಂಸ್ೆೆಗಳ

ನಿಯಮಗಳು

ಮತುಿ ವಿವಿಧ

ಯ ಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ

ನಿದೆ ಾರ್ಶಕೆಗಳು
1.6 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (vi) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಹೆ ೇಂದಿರುವ ಅರ್ವಾ ನಿಯೇಂತರರ್ದ್ಲ್ಲಿರುವ ದ್ಸ್ಾಿವೆ ಜುಗಳ ಪ್ರವಗಾಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ:ಕಚೆ ರಿ ಕಡತಗಳು ಮತುಿ ಯ ಜನಾ ಕಡತಗಳು
1.7 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (vii) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಕಾಯಾನಿ ತಿಯ ರಚನೆ ಅರ್ವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆಾ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ ಸ್ಾವಾಜನಿಕರೆ ಡನೆ
ಸಮಾಲೆ

ಚಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಅವರ ಪಾರತಿನಿಧೆವಿರುವೇಂತೆ ಮಾಡಲು ಇರುವೇಂರ್

ಯಾವುದೆ ವೆವಸ್ೆೆಯ ವಿವರಗಳು:ಇ-ಆಡಳಿತ

ಕೆ ೇಂದ್ರವು

ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ

ಸಕಾಾರವು

ಸೇಂಸ್ೆೆಯಾಗಿರುತಿದೆ

ಅನುಮ ದಿಸಿದ್
ಇದ್ರಿೇಂದಾಗಿ

ಇ-ಯ ಜನೆಗಳ

ಸಕಾಾರದ್

ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ

ಚಚೆಾಯಾದ್, ಗುರುತಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಯ ಜನೆಗಳನುು ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳ
ಅನುಮ ದ್ನೆಯ ನೇಂತರ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ.
ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರಕೆಾ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ ಸಿಬಬೇಂದಿ ಮತುಿ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
(ಇ-ಆಡಳಿತ) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಾವಾಜನಿಕರು ಇಚಿಿಸಿದ್ುಲ್ಲ,ಿ ಲ್ಲಖಿತ
ಮ ಲಕ ಅರ್ವಾ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಭೆ ಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನುು
ನಿ ಡಲು ಆಸಪದ್ವಿರುತಿದೆ.

1.8 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (viii) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಮೇಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಿಷತುಿಗಳು ಸಮಿತಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳು ಮತುಿ ಅದ್ರ
ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಉದೆಧ ಶಕಾಾಗಿ ರಚಿತವಾದ್ ಇಬಬರು ಅರ್ವಾ ಹೆಚುು
ವೆಕ್ರಿಗಳನೆ ುಳಗೆ ೇಂಡ ಮೇಂಡಳಿಗಳ, ಪ್ರಿಷತುಿಗಳ, ಸಮಿತಿಗಳ ತರ ನಿಕಾಯಗಳ
ಸಭೆಗಳು

ಸ್ಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ

ಮುಕಿವಾಗಿರುತಿದೆಯೆ

ಅರ್ವಾ

ಅೇಂತಹ

ಸಭೆಗಳ

ನಡವಳಿಗಳು ಸ್ಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ ದೆ ರೆಯುತಿವೆಯೆ ಎೇಂಬುದ್ರ ವಿವರ ಪ್ಟ್ಟಟ:(ಅ) ಮುಖ್ೆ ಕಾಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳ ಅಧೆಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಗೌನಿಾೇಂಗ್ ಕೌನಿಿಲ್ MOA
(ಆ) ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ ಅಧೆಕ್ಷರು ಮತುಿ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ೆ ಕಾಯಾದ್ರ್ಶಾಗಳು,
ಸಿಆಸುಇ ಇ-ಆಡಳಿತ ಇವರ ಅಧೆಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿ MOA
ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳು ಸ್ಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕಿವಾಗಿರುವುದಿಲಿ. ನಡವಳಿಗಳನುು
ಸ್ಾವಾಜನಿಕರು ಪ್ಡೆಯಬಹುದ್ು.
1.9 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (ix) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ ನಿದೆ ಾರ್ಶಕೆ (Director) :- ಇಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿನ ಖಾಯೇಂ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬೇಂದಿಗಳ ನಿದೆ ಾರ್ಶಕೆ (Directory)
ನಿ ಡಿದೆ.
1.10 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (x) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಪ್ರಿಹಾರದ್ ವೆವಸ್ೆೆಯ

ಸ್ೆ ರಿದ್ೇಂತೆ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುಿ ನೌಕರರು

ಪ್ಡೆಯುವ ತಿೇಂಗಳ ಸೇಂಬಳ:-

ಪ್ರತಿಯೇಂದ್ು ಖಾಯೇಂ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬೇಂದಿಯವರು ಪ್ಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ನಿವವಳ
ವೆ ತನದ್ ವಿವರಗಳನುು (Monthly Remuneration) ನಿ ಡಿದೆ.

ಪ್ರಿಹಾರದ್

ವೆವಸ್ೆೆಯ ಸ್ೆ ರಿದ್ೇಂತೆ ವೆ ತನವನುು ಕನಾಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ೆ ವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮತುಿ
ಕನಾಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ೆ ವಾ (ಪ್ರಿಷೃತ ವೆ ತನ) ನಿಯಮಗಳು 2012 ಮತುಿ ಅಖಿಲ
ಭಾರತ ಸ್ೆ ವಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿ ಡಲಾಗುತಿಿದೆ.
1.11 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (xi) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಎಲಾಿ ಯ ಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಸ ಚಿಸುವ, ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿತ ವೆಚುಗಳನುು ಮತುಿ
ಮಾಡಲಾದ್ ಬಟವಾಡೆಗಳ ವರದಿಯನುು ಸ ಚಿಸಿ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯೇಂದ್ು ಏಜೆನಿಿಗೆ
ಹೇಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ್ ಆಯವೆಯ:2017-18 ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ ವಿವಿಧ ಯ ಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್
ಯ ಜನಾ ವೆಚುದ್ ವಿವರ (Sanction for on going schemes of Centre for eGovernance for the year 2017-18) ನಿ ಡಿದೆ.

1.12 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (xii) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಹೇಂಚಿಕೆ

ಮಾಡಲಾದ್

ಮಬಲಗನೆ ುಳಗೆ ೇಂಡು,

ಸಹಾಯಧನ

ಕಾಯಾಕರಮಗಳ

(Subsidy Programmes) ವಿಧಾನ ಮತುಿ ಅೇಂತಹ ಕಾಯಾಕರಮಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ
ವಿವರಗಳು:ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಾಕರಮಗಳು (Subsidy Programmes) ಇರುವುದಿಲಿ.
1.13 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (xiii) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:-

ನಿ ಡಿರುವ ರಿಯಾಯತಿಗಳು ಅನುಮತಿ ಪ್ತರಗಳನುು ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ತರಗಳನುು
ಪ್ಡೆಯುವುದ್ರ ವಿವರಗಳು:ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರಕೆಾ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ, ಯಾವುದೆ ರಿಯಾಯತಿಗಳನುು, ಅನುಮತಿ
ಪ್ತರಗಳನುು

ಅರ್ವಾ

ಅಧಿಕಾರ

ಪ್ತರಗಳನುು

(Concessions,

permits

or

authorizations) ನಿ ಡಿರುವುದಿಲಿ.
1.14 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (xiv) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಲಭೆವಿರುವ ಅರ್ವಾ ಹೆ ೇಂದಿರುವ ವಿದ್ುೆನಾಾನ ರ ಪ್ಕೆಾ ಪ್ರಿವತಿಾಸಿರುವ, ಮಾಹಿತಿಗೆ
ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್

ವಿವರಗಳು:-

ಇ-ಆಡಳಿತಕೆಾ

ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್

www.karnataka.gov.in/ceg ಈ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕೇಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ
ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಿ ಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದಿೇಂದ್ ಅನುಷ್ಾಟನವಾಗುತಿಿರುವ ಯ ಜನೆಗಳ ವಿವರ.
2. ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ
3. ಕೆಸ್ಾವನ್ ವಿಸಿ ಬುಕ್ರೇಂಗ್
1.15 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (xv) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯ ಗಕಾಾಗಿ ಗರೇಂಥಾಲಯವನುು ಅರ್ವಾ ವಾಚನಾಲಯವನುು
ನಿವಾಹಿಸುತಿಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕತಾವೆ ವೆ ಳಾ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ಾವಾಜನಿಕರಗೆ
ಲಭೆವಿರುವ ಸ್ೌಲಭೆಗಳ ವಿವರಗಳು:ಸ್ಾವಾಜನಿಕ

ಉಪ್ಯ ಗಕಾಾಗಿ

ಗರೇಂಥಾಲಯವನುು

ಅರ್ವಾ

ವಾಚನಾಲಯವನುು ನಿವಾಹಿಸುತಿಿಲ.ಿ ಆಆಆಆ ಆ-ಆಆಆಆಆ ಆಆಆಆಆಆಆ
website

(http://www.karnataka.gov.in/ceg)

ಆಆಆಆಆ

ಆಆಆಆಆ

ಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆ
(https://pratibimba.karnataka.gov.in)

ಆಆಆಆಆಆ
ಆಆಆಆಆ

website
ಆಆಆಆಆಆಆ

ಆಆಆಆಆಆ ಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆ.
1.16 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (xvi) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಪ್ದ್ನಾಮಗಳು ಮತುಿ ಇತರ
ವಿವರಗಳು:ಕರಮ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ದ್ನಾಮ

ಯಾವ

ಸೇಂಖೆೆ

ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ

ರಾಜೆ

ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೆೇಂದ್ು
ಪ್ದ್ನಾಮಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯ ,

ಆ

ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಗಳು
(1)
1.

(2)
ರ್ಶರ ಚಿಪ್ಪಗಿರಿ ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾೇಂತ

(3)
ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್

ಯ ಜನಾಧಿಕಾರಿ – ಹೆಚ್. ಆರ್.ಎೇಂ.ಎಸ್.

ಅಧಿನಿಯಮದ್ ವಿಷಯಕಾಾಗಿ

ಮಾಹಿತಿ

ಹಕುಾ

ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ.
2.

ರ್ಶರ ಗೆ

ಪಾಲ ಕೃಷಣ ಸುತಾರ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೆ ೇಂದ್ರದ್

ಯ ಜನಾ ನಿದೆ ಾಶಕರು – ಕೆಸ್ಾವನ್

ಮಾಹಿತಿ

ಹಕುಾ

ಅಧಿನಿಯಮದ್ ವಿಷಯಕಾಾಗಿ

ಮ ಲಾನವಿ ಪಾರಧಿಕಾರ
1.17 ಕಲೇಂ 4(1) (ಬಿ) (xvii) ಗೆ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತೆ:ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ್ೇಂತಹ

ಇತರ

ಮಾಹಿತಿಯನುು

ಪ್ರಕಟ್ಟಸತಕಾದ್ುು

ಮತುಿ

ತರುವಾಯ ಪ್ರತಿ ವಷಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನುು ಅೇಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಿಷಾರಿಸತಕಾದ್ುು:ಸ ಚನೆಯನುು ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗುವುದ್ು.

ಆ

