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4 (B) (I): Duties of the Executive Director of 

 Horticulture (NHM) 
 

1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು  The Executive Director, KSHMA shall have all powers 

of both technical and financial. 

 The Executive Director will work under the guidance of 

the Mission Director. 

 The Executive Director will initiate Action Plan and 

provide technical and administrative guidlince to the 

implementing officers/agencies. 

 Shall be responsible for handling all project based 

proposals for submission to GOI under intimation to 

Mission Director. 

 To provide all the guidelines of NHM from time to time 

to the implementing officers and agencies. 

 Shall be responsible for release of funds to the 

implementing officers by following procedure in vogue. 

 Would closely monitor the implementation of the 

programmes and arrange for inspections/ 

evaluation including auditing of accounts. 

 To approve/Sanction/modify programmes with prior 

approval of the Mission Director/ and GOI. 

 Would be responsible for  reporting the progress and 

other reports to GOK & GOI from time to time. 

 He shall act as drawing & disbursing officer for the 

office of KSHMA. 

 ED is authorized to meet the expenditure towards 

purchase of equipments, outsourcing of resource 

persons, hiring of vehicles, telephone bills, printing and 

publications and other day to day office expenditure, 

etc in accordance with the powers delegated. 
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   ED shall be responsible for day-to-day function of 

KSHMA and to provide required information to Mission 

Director as and when required. 
 

 

4 (B) (II): ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳು  

(Powers and Duties of Officers and Employees) 
 
 

1. ಸಹಾರ್ಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು         

(Assistant Director of 

horticulture) 

 ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾ.ತ ದಮಿ ಯದಜನೆರ್ ಈ ಕೆಳಕಾಂಡ 

ಕಾರ್ಯಕಿಮಗಳ ಉಸುುರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರುರ್. 

 ಸಾವ್ರ್ವ್ ಬದಸಾರ್, ಜದನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆಗಳು. 

 ನಸಯರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆಗಳು. 

 ತ್ರಬದತ್ರ ಮತ್ುು ವಿಚಾರ ಸಾಂಕದರ್ಯಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು 

 ತ್ರಕಾರಿ ಬದಜ ದತಾಾದನೆ. 

 ಶದಥಲ ಗೃಹ ಘಟಕ, ಪ್ಾಿಥಮಿಕ ಸಾಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ,ಹರ್ುು ಮಾಗಿಸುವ್ 

ಘಟಕ,ಸಮಗಿ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾರ್ಧನ ಕೆ ದರಿ ಬಾಂದ 

ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆರ್ನುು ಮಾಂಡಿಸುವ್ುದು. 

 Hort Net ನಿವ್ಯಹಣೆ. 

 SLEC ಸಭೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂದಿಸಿದ ನಡುವ್ಳಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ. 

 SDP ಪ್ಿಗತ್ರ ವ್ರದಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ. 

 ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ವ್ಹಿಸುವ್ ಇನಿುತ್ರೆ ಯಾವ್ುರ್ದ ಕಛದರಿ 

ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. 

2. ಸಹಾರ್ಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ-I 

(Assistant horticulture 

Officer) 

 ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾ.ತ ದಮಿ ಯದಜನೆರ್ ಈ ಕೆಳಕಾಂಡ 

ಕಾರ್ಯಕಿಮಗಳ ಉಸುುರ್ಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರುರ್. 

 ರಾಜಯ ಮಟಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತ್ರ ಸಭೆರ್ ವಿಷರ್ಗಳು. 

 ರಾಷಟಮಟಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತ್ರ ಸಭೆ, NHM, GOI ಗೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವ್ರದಿಗಳು. 

 ಪ್ಿಧಾನ ಮಾಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶದಷ ಪ್ಾಯಕೆದಜ್ ಕಾರ್ಯಕಿಮದಡಿ ಪ್ಿಗತ್ರ              

ವಿವ್ರಗಳು. 

  ವೆಬ್ ರಿಪ ದರ್ಟಯ GOI, NHM ರವ್ರಿಗೆ ನಿದಡುವ್ುದು. 
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   ಯದಜನೆ ಆಧಾರಿತ್ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆಗಳು, ಪ್ಿಚಾರ, ಕೆ ಯಲದತ್ುರ 

ನಿವ್ಯಹಣೆ ಹಾಗ  ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಮತ್ುು ಹ ಸ ಅನೆವದಷಣಾ ಕಡತ್ 

ನಿವ್ಯಹಣೆ. 

 ರ್ಾರ್ಷಯಕ ವ್ರದಿಗಳು ಮಾಸಿಕ/ ತಿೈಮಾಸಿಕ/ ಪ್ಿಗತ್ರ ವ್ರದಿ 

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು. 

  ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ವ್ಹಿಸುವ್ ಇನಿುತ್ರೆ ಯಾವ್ುರ್ದ ಕಛದರಿ 

ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. 

3. ವ್ಯವ್ಸಾಾಪ್ಕರು 

(Manager) 

ಕಛದರಿರ್ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ಿ ಶಾಖೆ, ಪ್ತ್ಿ ವ್ಯವ್ಹಾರದ ಮದಲ್ವವಚಾರಣೆ ಹಾಗ  

AG’ S ಆಡಿರ್ಟ ಪ್ಾಯರಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಸಲ್ವಲಸುವ್ಾಂತ್ಹ ಕೆಲಸದ 

ಮದಲ್ವವಚಾರಣೆ C.A. ರವ್ರಿಾಂದ ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶ ದಧನೆ ಮಾಡಿಸುವ್ ಹಾಗ  

ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರಕೆೆ ವ್ರದಿ ಸಲ್ವಲಸುವ್ ಕೆಲಸದ ಮದಲ್ವವಚಾರಣೆ ಹಾಗ  

Audited U.C ಸಲ್ವಲಕೆ ಅಭಿಪ್ಾಿರ್ ನಿದಡುವ್ುದು.ಆರ್ಥಯಕ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ವಲ 

E.D ರವ್ರಿಗೆ ಸಲಹ ಮಾಡುವ್ುದು, ಕೆದಾಂದಿ ಪ್ಾಲ್ವನ ರಾಜಯ ಪ್ಾಲ್ವನ 

ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಮದಲ್ವವಚಾರಣೆ ನಗದು ಪ್ುಸುಕ ಪ್ರಿಶದಲನೆ ಇತಾಯದಿ 

4. ಪ್ಿಥಮ ದಜಯ ಸಹಾರ್ಕರು: I 

(First Division 

Assistant) 

ಜಿಲೆಲಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಹಾಗ  ಜಿಲೆಲಗಳಿಗೆ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ಕಾರ್ಯದಶಯಗಳು, ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರ, NHM, ನವ್ರ್ಹಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ತ್ಿ 

ವ್ಯವ್ಹಾರ ಹಾಗ  ಹರ್ಕಾಸಿನ ನಿರ್ತ್ಕಾಲ್ವಕೆಗಳನುು ಸಲ್ವಲಸುವ್ುದು, 

ಕನಾಯಟಕ ಸಕಾಯರ, ಹಾಗ  NHM, ನವ್ರ್ಹಲ್ವಗೆ ಪ್ಾಿವಿಜನಲ್ ಹಾಗ  

ಆಡಿಟ್ಟಡ್ U.C. ವ್ರದಿ ಹಾಗ  ಲೆಕೆಪ್ತ್ಿ ವ್ರದಿ ಸಲ್ವಲಸುವ್ುದು. ಜಿಲೆಲಗಳ 

ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆ, ಖರಿದದಿ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆ ಇನಿುತ್ರ ಯಾವ್ುರ್ದ ಪ್ತ್ಿ 

ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುೆ ಕಾಯಿರ್ ಹಾಗ  ಅಧಿನಿರ್ಮದಡಿ ಬಾಂದ 

ಪ್ತ್ಿಗಳ ತ್ವರಿತ್ ವಿಲೆದರ್ಾರಿ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ವ್ಹಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಬಾಯಾಂಕಗೆ 

ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ತ್ಿ ವ್ಯವ್ಹಾರ ವಿಷರ್ ನಿರ್ಾಯಹಕ ಡೆೈರಿ 

(ದಿನಚರಿ) ಮತ್ುು ಕೆದಸ್ ರಿಜಿಸಟರ್ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು ವ್ಹಿಸುವ್ ಇನಿುತ್ರೆ ಯಾವ್ುರ್ದ ಕಛದರಿ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. 

5. ಪ್ಿಥಮ ದಜಯ ಸಹಾರ್ಕರು: II 

(First Division 

Assistant) 

KSHMA ಕಛದರಿರ್ ನಗದು ಪ್ಿಸುಕ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಚೆಕ್ಗಳನುು 

ಬರೆರ್ುವ್ುದು, ಮಾಹಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳ ವೆದತ್ನ ಬಲ್ 

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು, ನಿಯದಜನೆ ಮದರೆಗೆ ಕತ್ಯವ್ಯ ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ತಾಾಂತ್ರಿಕ 

ಸಿಬಬಾಂದಿ ಹಾಜರಾತ್ರ ಸಲ್ವಲಕೆ, ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮದಲೆ 

ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳ ಮಾಹಯಾನ ಹಾಜರಾತ್ರ ಮತ್ುು 

ಮಾಹಯಾನ ಸದರ್ಾಶುಲೆ ಬಲ್  ಪ್ಾವ್ತ್ರ ತ್ಯಾರಿ, KSHMA ಕಛದರಿರ್ 

ರೆಗ ಯಲರ್ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಾಂಧಬಯಕ ರಜ ಇತ್ರೆ ರಜಗಳ 



C:\Users\Ananth\Documents\RTI\4 (1)(A) & 4 (1) (B) NHM\NHM 4 1 B.Docx 

 

ಮಾಂಜ ರಾತ್ರ ಹಾಗ  ಪ್ತ್ಿ ವ್ಯವ್ಹಾರ, ಲೆದಖನ ಸಾಮಗಿಿ, ಕಾಂಪ್ ಯಟರ್ 

ಪದಪ್ರ್, ಉಪ್ಕರರ್ಗಳಖರಿದದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ುು ಇದಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 

ಪ್ತ್ಿ ವ್ಯವ್ಹಾರ ಹಾಗ  Day book of stock ಮತ್ುು ದಾಸಾುನು ವ್ಹಿ 

ಹಾಗ  ವಿತ್ರಣೆ ಸಹಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಪದಠ ದಪ್ಕರರ್ಗಳ ಖರಿದದಿ ಹಾಗ  

ದಾಸಾುನು ವ್ಹಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯದ ಮಾರ್ಚಯ ಅಾಂತ್ಯಕೆೆ ದಾಸಾುನು 

ಭೌತ್ರಕ ಪ್ರಿಶದಲನೆ ಹಾಗ  ನಿವ್ಯಹಣೆ ಇತಾಯದಿ. ಕ್ಷಮಾ ಕಛದರಿರ್ 

ಡಿ.ಸಿ.ಬಲುಲಗಳ ಅಾಂತ್ರಮ ದಿನಾಾಂಕರ್ ಳಗೆ ಪ್ಾವ್ತ್ರಗೆ ಕಿಮ ವ್ಹಿಸುವ್ುದು. 

Petty voucher ಮತ್ುು ಪ್ಿಯಾರ್ ಭತಯ ಬಲುಲಗಳನುು 

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು. ಕಛದರಿ ಕೆೈಪಡಿರ್ಲ್ವಲನ ನಿರ್ಮಗಳನವರ್ ಪ್ತ್ಿ 

ವ್ಯವ್ಹಾರ ಮಾಡುವ್ುದು. Case Register ಹಾಗ  Case Daire 

ರ್ನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ವ್ಹಿಸುವ್   

ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. 

6. ಡಾಟಾ ಎಾಂಟ್ರಿ ಆಪ್ರೆದಟರ್-1 (ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮದಲೆ NHM ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಟ್ರಟದುು ಈ 

ಕೆಳಗಿನಾಂತ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ.) 

 Compilation of MPIC/MMR from districts, preparing 

anusaranavaradhi (to planning) & SC-ST Report 

crop wise (to Stastics) 

 Making necessary arrangements for the NHM 

meeting presentations (LCD/Laptop).  

 Checking & replying back emails frequently. 

     Any other correspondence work related to          

     KSHMA office. 

7. ಡಾಟಾ ಎಾಂಟ್ರಿ ಆಪ್ರೆದಟರ್-2 (ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮದಲೆ NHM ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಟ್ರಟದುು ಈ 

ಕೆಳಗಿನಾಂತ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ.) 

 Compilation of monthly PM Package progress, 

Bigger Harvest Management progress from 

districts. 

 

   Sanction orders of community tank, pack house, 

vegetable seed production (Private Sector) . 
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 Making NHM meetings power point presentations 

and maps.  

 Updating district wise organic farming service 

provider list. 

 Any other correspondence work related to KSHMA 

office. 

8. ಡಾಟಾ ಎಾಂಟ್ರಿ ಆಪ್ರೆದಟರ್-3 (ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮದಲೆ NHM ಒದಗಿಸಲಾಟ್ರಟದುು ಈ 

ಕೆಳಗಿನಾಂತ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ.) 

 Checking & replying back emails frequently and 

SMS to districts DDH & ADH. 

 Collecting information from districts DDH regarding 

monthly budget requirement and compilation. 

 Any other correspondence work related to KSHMA 

office. 

9 ಡಾಟಾ ಎಾಂಟ್ರಿ ಆಪ್ರೆದಟರ್-4 (ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮದಲೆ NHM ಒದಗಿಸಲಾಟ್ರಟದುು ಈ 

ಕೆಳಗಿನಾಂತ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ.) 

 ED TTPs Schedules & sending SMS to districts 

DDH & ADH. 

 Scanning documents/photos, sending SMS and e-

mail to district DDH, GOI and KSHMA office 

corresponoendence. 

 Sanction orders of accounts.  

 Checking & replying back emails frequently and 

SMS to districts DDH & ADH. 

 Any other correspondence work related to KSHMA 

office. 

 

 

10 ಸಹಾರ್ಕರು (ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮದಲೆ NHM ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಟ್ರಟದುು ಈ 

ಕೆಳಗಿನಾಂತ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ.) 
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KSHMA ಕಛದರಿಗೆ ಸಚಿರ್ಾಲರ್, ಸಕಾಯರ, ಜಿಲೆಲ, ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು ಮತ್ುು 

ಇನಿುತ್ರ  ಕಡೆಗಳಿಾಂದ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ ಪ್ತ್ಿಗಳು/ಕಡತ್ಗಳು ಸಿವದಕೃತ್ರ ಮಾಡಿ 

ಆಯಾ ದಿನವೆದ ಸಿವಕೃತ್ರ/ರರ್ಾನೆ ವ್ಹಿಗಳಲ್ವಲ ನಮ ದಿಸಿ, ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ 

ವಿಷರ್ ನಿರ್ಾಯಹಕರಿಗೆ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು ಹಾಗ  ಸಿವಕೃತ್ರ/ರರ್ಾನೆ 

ವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ, ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿನಿರ್ದಡಿ ಹಾಗ  ಮಾಹಿತ್ರ 

ಹಕುೆ ಕಾಯಿರ್ರ್ಡಿ ಬಾಂದ ಪ್ತ್ಿಗಳನುು ತ್ವರಿತ್ರ್ಾಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸಲು 

ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ವಿಷರ್ ನಿರ್ಾಯಹಕರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷರ್ ನಿದಡಿ, ಸಿವದಕೃತ್ರ 

ಪ್ಡೆರ್ುವ್ುದು. ಸಾಟಾಂಪ್ ಲೆಕೆ ವ್ಹಿ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು ಹಾಗ  

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ವ್ಹಿಸುವ್ ಇನಿುತ್ರೆ ಕಛದರಿ ಕೆಲಸ 

ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಇತಾಯದಿ. 

11 "ಡಿ" ಗ ಿಪ್ ನೌಕಕರು-3 

ಸಾಂಖೆಯ 

ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದಲ್ವಲ 

(ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮದಲೆ NHM ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಟ್ರಟದುು ಈ 

ಕೆಳಗಿನಾಂತ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ.) 

ಕಛದರಿರ್ನುು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವ್ುದು ಕಡತ್ ಮತ್ುು ಟಪ್ಾಲುಗಳನುು 

ಸಾಳಿದರ್ ಕಛದರಿಗಳಿಗೆ ಮುದಾುಾಂ ತಗೆದುಕೆ ಾಂಡು ಹ ದಗುವ್ುದು. 

ಕಛದರಿರ್ಲ್ವಲ ಟಪ್ಾಲು/ಕಡತ್ಗಳನುು ವಿಷರ್ ನಿರ್ಾಯಹಕರಿಗೆ ಹಾಗ                     

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒರ್ುು ಮುಟ್ರಟಸುವ್ುದು, ಅಾಂಚೆ ಕಛದರಿಗೆ ಹ ದಗಿ ಪ್ತ್ಿ 

ಹಾಕುವ್ುದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ವ್ಹಿಸಿದ ಇನಿುತ್ರ 

ಕಾರ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಇತಾಯದಿ. 

12 ಡಿ" ಗ ಿಪ್ ನೌಕಕರು-3 ಸಾಂಖೆಯ 

ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದಲ್ವಲ 

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಆರ್ುಕಾುಲರ್ಕೆೆ ಒಬಬ ಹ ರಗುತ್ರುಗೆರ್ಲ್ವಲ  ಹಾಗ  

ಮಾನಯ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿದವ್ರ ಕಛದರಿಗೆ ತ್ಲಾ ಒಬ ಬಬಬರಾಂತ  

ಹ ರಗುತ್ರುಗೆರ್ಲ್ವಲ ಪ್ಡೆದು ನಿಯದಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ುರ್.  

12 ರ್ಾಹನ ಚಾಲಕರು (ಹ ರ ಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದ ಮದಲೆ NHM ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಟ್ರಟದುು ಈ 

ಕೆಳಗಿನಾಂತ ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ.) 

ಹ ರಗುತ್ರುಗೆ ಆಧಾರದಲ್ವಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರ ರ್ಾಹನ ಚಾಲನೆ 

ಮಾಡಲು ಒಬಬ ರ್ಾಹನ ಚಾಲಕರನುು ಪ್ಡೆರ್ಲಾಗಿರುತ್ುರ್. ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ಆರ್ುಕಾುಲರ್ದಿಾಂದ ನಿದಡಲಾದ KA-01-G-5536 ರ್ಾಹನ ಚಾಲನೆ 

ಮತ್ುು ನಿವ್ಯಹಣೆ. 

 

4 (B) (III): ನಿರ್ಯರ್ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ್ಾಂತ್ಹ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆಗಳಲ್ವಲ ಪ್ಾಲ್ವಸಬದಕಾದ ಕಿಮ 

ಮದಲ್ವವಚಾರಣೆ ಚಾನಲಗಳು ಮತ್ುು ಅಕೌಾಂಟ್ರಬಲ್ವಟ್ರ ಸದರಿದಾಂತ   
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(The Procedure followed in the decision making process including 

channels of supervision accountability) 
 

 ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಏಜನಿಿಯಿಾಂದ ಬಡುಗಡೆಯಾಗುವ್ ಅನುದಾನವ್ನುು 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಾಂಜ ರಾತ್ರ ಪ್ಡೆದ ಯದಜನೆರ್ ಉರ್ುದಶತ್ ಕಾರ್ಯಕಿಮಗಳಿಗೆ ಕಿಯಾತ್ಮಕ 

ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳನವರ್ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಅನುಮದದಿತ್ ಅನುಷ್ಾಟನ ಸಾಂಸಾರ್ು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ುರ್. 

ರಾರ್ಷರದರ್  ತ ದಟಗಾರಿಕೆ  ಮಿಷನ್ನ  ರಾಜಯ  ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ  ಸಮಿತ್ರಯಿಾಂದ  ಅನುಮದದನೆಗೆ ಾಂಡ 

ರ್ಾರ್ಷಯಕ ಕಿಯಾ ಯದಜನೆರ್ಲ್ವಲನ ಗುಾಂಪ್ುಗಳು ಬಳೆಗಳು ಮತ್ುು ಕಾಾಂಪ ನೆಾಂರ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ಿ ಈ 

ಅನುದಾನವ್ನುು ಬಳಸಬದಕಾಗಿರುತ್ುರ್. 
 

 ಅನುಷ್ಾಟನ ಸಾಂಸಾರ್ು ಭರಿಸಿರುವ್  ವೆಚಚಗಳ ಲೆಕೆವ್ನುು ಸ ಕು ರಿದತ್ರರ್ಲ್ವಲ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು 

ಹಾಗ  ಅರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯವ್ು ಮುಕಾುರ್ರ್ಾದ ನಾಂತ್ರ ಲೆಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ವ್ರದಿರ್ನುು ಹಾಗ  

ಬಳಕೆ ಪ್ಿಮಾರ್ ಪ್ತ್ಿವ್ನುು ತ ದಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ್ ನಿರ್ದಯಶಕರುಗಳ ಮ ಲಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 

ನಿರ್ದಯಶಕರಿಗೆ ನಿದಡುವ್ುದು. 
 

 ಆಯಾ ಅನುಷ್ಾಟನದ ಸಾಂಸಾಗೆ ನಿದಡಿರುವ್ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ, ಪ್ರಿಪ್ ರ್ಯ ರಿದತ್ರರ್ 

ಲೆಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣಾ ವ್ರದಿಗಳನುು (ಖಾರ್ಾಂ ಅಥರ್ಾ ಭಾಗಶ: ಖಾರ್ಾಂ), ನಿಗಧಿತ್ ನಮ ನೆ 

ಜಿ.ಎಫ್.ಆರ್.19-ಎ ನಲ್ವಲ ನಿವ್ಯಹಿಸಬದಕಾಗಿರುತ್ುರ್ ಹಾಗ  ಆಯಾ ಆರ್ಥಯಕ ವ್ಷಯದ ನಾಂತ್ರದ ಜ ನ್ 

ಅಾಂತ್ಯದವೆದಳೆಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರಕೆೆ ರ್ಾರ್ಷಯಕರ್ಾಗಿ ವ್ರದಿ ಸಲ್ವಲಸಬದಕಾಗಿರುತ್ುರ್. 
 

  

 ಈ ಮಿಷನ್ ಯದಜನೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಖಚಿಯನ ವಿವ್ರಗಳು, ಲೆಕೆ ಪ್ುಸುಕಗಳು, ವೆ ದಚರ್ 

ಹಾಗ   ಎಲಾಲ  ದಾಖಲಾತ್ರಗಳನುು  ಪ್ಿಧಾನ  ಲೆಕಾೆಧಿಕಾರಿಗಳು  ಆಾಂತ್ರಿಕ ಲೆಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ವಿಭಾಗ ಕೃರ್ಷ  

ಮತ್ುು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ ಆಢದಟರ್  ಜನರಲ್ ರವ್ರಿಾಂದ ಸಾಟಚುಯಟರಿ ಲೆಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆಗೆ 

ಲಭಯವಿರಬದಕು ಮತ್ುು ಈ ವಿವ್ರಗಳನುು ಎಲಾಲ ಹಾಂತ್ದಲ್ವಲರ್  ಪ್ಡೆರ್ುವ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನುು 

ಹ ಾಂದಿರುತ್ುರ್. 
 

 ಈ ಯದಜನೆರ್ ಪ್ಿಗತ್ರರ್ನುು ಅನುಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿೈಮಾಸಿಕಕೆ ೆಮಮ 

ವ್ರದಿರ್ನುು ನಿಗಧಿತ್ ನಮ ನೆರ್ಲ್ವಲ ತ್ಯಾರಿಸಿ, ಕೆದಾಂದಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ುು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ನಿದಡಬದಕಾಗಿರುತ್ುರ್.  ಆಯಾ  ಆರ್ಥಯಕ  ವ್ಷಯದಲ್ವಲ  ಮಾಂಜ ರಾದ  ಉರ್ುದಶಕಾೆಗಿ  ಬಳಸರ್ದ  ಇರುವ್  

 
 

 

ಉಳಿತಾರ್ದ ಅನುದಾನವ್ನುು ಕೆದಾಂದಿ ಸಕಾಯರದ ಅನುಮತ್ರಯಾಂದಿಗೆ ಮುಾಂದಿನ ಆರ್ಥಯಕ ಸಾಲ್ವನಲ್ವಲ 

ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆದಾಂದಿ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ ಪ್ುನರ್ ವಿನಿಯದಗದ ಪ್ಿಪ್ತ್ಿ ಪ್ಡೆದು ಮುಾಂದಿನ ಆರ್ಥಯಕ ಸಾಲ್ವನ 

ಅನುದಾನರ್ ಾಂದಿಗೆ ಮರು ಹ ಾಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಲಾಗುವ್ುದು.  
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4 (B) (IV): ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟುಟ 

ಪ್ಾಡುಗಳು 

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

 

1 ಸಹಾರ್ಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು 

ತಾಾಂತ್ರಿಕ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಶದಲ್ವಸಿ ಸ ಕು ನಿಧಾಯರ ತಗೆದುಕೆ ಳುಲು 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ವಲಸುವ್ುದು, ಜರ ರು ಮತ್ುು 

ಆದಯತಗೆ ಅನುಗುರ್ರ್ಾಗಿ ಕತ್ಯವ್ಯ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು ಹಾಗ  ವಿಷರ್ವ್ಹಿ 

ಮತ್ುು ವಿಷರ್ ನಿರ್ಾಯಹಕರ ದಿನಚರಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. 

2 ಸಹಾರ್ಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿವದಕರಿಸಿದ ಪ್ತ್ಿ/ಕಡತ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಶದಲ್ವಸಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಆರ್ದಶಕಾೆಗಿ ಮಾಂಡಿಸುವ್ುದು. ಪ್ಿಮುಖ ವಿಷರ್ಗಳ ಕಡತ್ಗಳನುು 

ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆ ಾಂದಿಗೆ ಚಚಿಯಸಿ ಆರ್ದಶ ಪ್ಡೆದು ಮಾಂಡಿಸುವ್ುದು 

ಹಾಗ  ವಿಷರ್ವ್ಹಿ ಮತ್ುು ವಿಷರ್ ನಿರ್ಾಯಹಕ ದಿನಚರಿ 

ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. 

3 ವ್ಯವ್ಸಾಾಪ್ಕರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ವಿಷರ್ ನಿರ್ಾಯಹಕರು ಮಾಂಡಿಸಿದ 

ಕಡತ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಶದಲ್ವಸಿ ಮದಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಾಂದಿನ ಕಿಮಕಾೆಗಿ 

ಮಾಂಡಿಸುವ್ುದು, ತ್ನಿಖಾ ವ್ರದಿ ಸಿದುಪ್ಡಿಸುವ್ುದು ಇತಾಯದಿ. 

4 ಪ್ಿಥಮ ದಜಯ ಸಹಾರ್ಕರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಹಾಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷರ್ವ್ನುು 

ಸಮಪ್ಯಕರ್ಾಗಿ ನಿರ್ಮಗಳನವರ್ ಪ್ರಿಶದಲ್ವಸಿ ಜಿಲೆಲಗಳಿಾಂದ ಬಾಂದಿರುವ್ 

ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆಗೆ ಕಡತ್ಗಳನುು ತರೆದು ಮುಾಂದಿನ ಆರ್ದಶ ಕೆ ದರಿ ಕಡತ್ 

ಮಾಂಡಿಸುವ್ುದು. ಕಡತ್/ಪ್ತ್ಿಗಳ ಚಲನವ್ವ್ಹಿ, ವಿಷರ್ವ್ಹಿ ಮತ್ುು 

ವಿಷರ್ ನಿರ್ಾಯಹಕರ ದಿನಚರಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು. 
 

 

 
 

4 (B) (V): ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕತ್ಯವ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲಾದ ಉಪ್ಯದಗಿಸುವ್, 

ನಿರ್ಾಂತ್ಿರ್ದಲ್ವಲಟುಟಕೆ ಾಂಡಿರುವ್  ನಿರ್ಮಗಳು, ಸ ಚನೆಗಳು, ಕೆೈಪಡಿಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು 

ಮತ್ುು ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು. 

 

 (The rules regulation instructions movements and records held 

by it or under it control or used by its employers  for discharging 

its funtions) 
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1 ರಾರ್ಷರದರ್ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯದಜನೆ ಅನುಷ್ಾಟನದ ಮಾಗಯಸ ಚಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು 

ಆರ್ಥಯಕ  ಮಾಗಯಸ ಚಿ. 

2 ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ ಹ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ವಗೆದಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವ್ಸ್ಯ 

3 ಸಕಾಯರದ ಆಧಿಸ ಚನೆಗಳು (ಸುತ ುದಲೆಗಳು) ಇತಾಯದಿ 

4 ರಾರ್ಷರದರ್ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯದಜನೆರ್ಡಿ ಅನುಮದದನೆಯಾಗುವ್ ರ್ಾರ್ಷಯಕ ಯದಜನೆ ಆರ್ದಶ 

ಮತ್ುು ಬಡುಗಡೆಯಾಗುವ್ ಕೆದಾಂದಿ ಪ್ಾಲ್ವನ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಪ್ಾಲ್ವನ ಅನುದಾನ ಆರ್ದಶಗಳು. 

5 ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿದಕ ಸದರ್ಾ ನಿರ್ಮಾವ್ಳಿ, ಕನಾಯಟಕ ಆರ್ಥಯಕ ಸಾಂಹಿತ, ಕನಾಯಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಾಂಹಿತ, ಸಿಸಿಎ, 

ಎಾಂ,ಸಿ,ಇ, ಇತ್ರೆ. 

 

 
 

4 (B) (VI):ಕಡತ್ ಶದರ್ಷಯಕೆ 

(Statement of the Categories of documents that are hold it or                               

under its control) 

ಕಿ.ಸಾಂ. 

 

ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಉಲೆಲದಖ 

 ಆಡಳಿತ್ ADM 

1 ಸಿಬಬಾಂದಿ EST ಈ ಕಛದರಿರ್ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳು ಮತ್ುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆೈರ್ಕುಕ 

ಕಡತ್ಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ 
 

 

 

2 ತಾಾಂತ್ರಿಕ Tech ರಾರ್ಷರದರ್ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯದಜನೆರ್ಡಿ 

ಜಿಲೆಲಗಳಿಾಂದ ಬಾಂದಿರುವ್ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆ  ಆಧಾರಿತ್ ಕಾರ್ಯಕಿಮ 

ಮಾಂಜ ರಾತ್ರ ಕಡತ್ಗಳು, ರಾರ್ಷರದರ್ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 

(NHM) New Delhi ನಿಾಂದ ಬಾಂದ ಆರ್ದಶ, ಸುತ ುದಲೆ 

ಮಾಗಯಸ ಚಿ ಹಾಗ  ರಾಜಯ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ ಬಾಂದ ಆರ್ದಶ, 

ಸುತ ುದಲೆ ಮಾಗಯಸ ಚಿ ಪ್ಿತ್ರಗಳ ಕಡತ್. 
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4 (B) (VII): ಪ್ಾಲ್ವಸಿಗಳನುು ಮಾಡುರ್ಾಗ ಅಥರ್ಾ ಅನುಷ್ಾಟನಗೆ ಳಿಸುವ್ ಸಾಂಬಾಂಧದಲ್ವಲ 

ಇರುವ್ ಏಪ್ಾಯಡುಗಳು ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಾಂತಾದ ವಿವ್ರಗಳು. 

(The Particular of my Arrangement that exists for 

consultation with or representation by the members of the 

public in relation to the formulation of its policy or un-

implement thereto) 
 

1. ಜಿಲಾಲ ಮಟಟದಲ್ವಲ ಜಿಲಾಲ ಸಮಿತ್ರ 

2. ರಾಜಯ ಮಟಟದಲ್ವಲ ಮಾನಯ  ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ್ರ ಅಧಯಕ್ಷತರ್ಲ್ವಲ ರಾಜಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ. 

3. ರಾಷರಮಟಟದಲ್ವಲ ರಾರ್ಷರದರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತ್ರ. 
 

 

 

 

4 (B) (VIII): ಈ ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ್ ಅಥರ್ಾ ಸಲಹಗಳನುು ಪ್ಡೆರ್ುವ್ 

ಸಲುರ್ಾಗಿ ಎರಡು ಅಥರ್ಾ ಅದಕೆಾಂತ್ ಹಚಾಚಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಾಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ್ ನಿಗಮ 

ಕೌನಿಿಲ್ ಬ ದಡ್ಯ ಸಮಿತ್ರ ಅಥರ್ಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗಳ ಪ್ಟ್ರಟ ಹಾಗ  ಇಾಂತ್ಹ ಕಮಿಟ್ರ ಮತ್ುು 

ಸಮಿತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು ವಿದಕ್ಷಿಸಬಹರ್ದ ಅಥರ್ಾ 

ಇಾಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ವಿದಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿರ್ಯದ.  

(A Statement of the boards councils committees and others 

bodies consisting of two of more persons constituted as its 

advise, and as to whether meeting of those boards councils, 

 

committees and other bodies are open to the public or the 

minutes of such meetings are accessible for public. 
 

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಏಜನಿಿರ್ ರಾಜಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತ್ರಗೆ 

ರಾಜಯದ ಇಬಬರು ರೆೈತ್ ಪ್ಿತ್ರನಿಧಿಗಳನುು ಸದಸಯರನಾುಗಿ ಸಕಾಯರದ ವ್ತ್ರಯಿಾಂದ ನಾಮ 

ನಿರ್ದಯಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರುರ್. ಪ್ಿತ್ರದ ರಾಜಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದಯಶನಗೆ ಾಂಡ 

ರೆೈತ್ ಪ್ಿತ್ರನಿಧಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಲು ಅವ್ಕಾಶವಿರುತ್ುರ್.  
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4 (B) (IX): ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ರವ್ರ ಕಛದರಿರ್ಲ್ವಲ 

ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರರ್ಾಣಿ ವಿವ್ರಗಳ ಪ್ಟ್ರಟ. 

 

ಕಿ.ಸಾಂ. ಹುರ್ು ಹಸರು ದ ರರ್ಾಣಿ ಸಾಂಖೆಯ 

1 ಸಹಾರ್ಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು 
ಶಿದ ಬ.ವಿ. ಶಿದನಿರ್ಾಸರೆಡಿಿ 9480885810 

2 ಸಹಾರ್ಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

ಶಿದ ಹರಿದಶ್ ರ್ಕೆಹಳಿುಮಠ 9448999257 

3 ವ್ಯವ್ಸಾಾಪ್ಕರು ಶಿದ.ಆರ್.ಕೆ.ಸಿದುಲ್ವಾಂಗಪ್ಾ 080-26577304 

4 ಪ್ಿಥಮ ದಜಯ 

ಸಹಾರ್ಕರು 
ಶಿದ ಬ.ವಿ.ಶವ್ಕುಮಾರ್ 080-26577304 

5 ಪ್ಿಥಮ ದಜಯ 

ಸಹಾರ್ಕರು 
ಶಿದ ಹರ್ಚ.ಪ.ಸತ್ರದಶ್ 080-26577304 

 

4 (B) (X): ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರ ಕಛದರಿರ್ಲ್ವಲ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2017 ರ 

ಮಾಹರ್ಲ್ವಲ  ಅಧಿಕಾರಿ /ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಾಂಡಾಂತ ವೆದತ್ನವ್ನುು ಡಾಿ ಮಾಡಿದ ವಿವ್ರಗಳ 

ಪ್ಟ್ರಟ. 

ಕಿ.ಸಾಂ. ಹುರ್ು ಹಸರು ವೆದತ್ನ 

1 ಸಹಾರ್ಕ 

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು 

ಶಿದ ಬ.ವಿ. ಶಿದನಿರ್ಾಸರೆಡಿಿ ನಿಯದಜನೆ ಮದರೆಗೆ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು (ಜಿಪ್ಾಂ) ಬಾಂಗಳ ರು ನಗರ 

ವಿಭಾಗದಿಾಂದ NHM ಕಛದರಿರ್ಲ್ವಲ ಕೆಲಸ 

 

   ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ ಮತ್ುು ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು (ಜಿಪ್ಾಂ), ಬಾಂಗಳ ರು ನಗರ ಇವ್ರು 

ವೆದತ್ನ ಬಟರ್ಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ. 

2 ಸಹಾರ್ಕ 

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ  

ಶಿದ ಹರಿದಶ್ ರ್ಕೆಹಳಿುಮಠ ನಿಯದಜನೆ ಮದರೆಗೆ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಾಂಟ್ರ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು (ತ ದಬಯದ) ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, 

ಬಾಂಗಳ ರು ವಿಭಾಗದಿಾಂದ NHM  

ಕಛದರಿರ್ಲ್ವಲ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ ಮತ್ುು 

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಜಾಂಟ್ರ ನಿರ್ದಯಶಕರು , (ತ ದ,ಬ)  

ವಿಭಾಗ ಇವ್ರ ವೆದತ್ನ ಬಟರ್ಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ. 

3 ವ್ಯವ್ಸಾಾಪ್ಕರು ಶಿದ ಆರ್.ಕೆ.ಸಿದುಲ್ವಾಂಗಪ್ಾ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ ನಿಯದಜನೆ 
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ಮದರೆಗೆ ದಿನಾಾಂಕ:13-07-2013 ರಿಾಂದ 

ಕಾರ್ಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ  ಇವ್ರ ವೆದತ್ನ ರ . 

60,864/- ಗಳು ಇರುತ್ುರ್. ಇವ್ರ ವೆದತ್ನ 

NHM ನಿಾಂದಲೆದ ಭರಿಸಿ   ಪ್ಾವ್ತ್ರಸಲಾಗುತ್ರುರ್. 

4 ಪ್ಿಥಮ ದಜಯ 

ಸಹಾರ್ಕರು 
ಶಿದ ಬ.ವಿ.ಶವ್ಕುಮಾರ್ ನಿಯದಜನೆ ಮದರೆಗೆ ಸಹಾರ್ಕ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ  

ನಿರ್ದಯಶಕರು, (ಪ್ುಷ್ಾಾಭಿವ್ೃಧಿು) ಲಾಲ್ಬಾಗ್, 

ವಿಭಾಗದಿಾಂದ NHM ಕಛದರಿರ್ಲ್ವಲ ಕೆಲಸ 

ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ ಮತ್ುು ಸಹಾರ್ 

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಯಶಕರು, (ಪ್ುಷ್ಾಾಭಿವ್ೃದಿಿ) 

ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಇವ್ರ ವೆದತ್ನ ಬಟರ್ಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ. 

5 ಪ್ಿಥಮ ದಜಯ 

ಸಹಾರ್ಕರು 
ಶಿದ ಹರ್ಚ.ಪ.ಸತ್ರದಶ್ ನಿಯದಜನೆ ಮದರೆಗೆ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ಆರ್ುಕಾುಲರ್ ವಿಭಾಗದಿಾಂದ NHM  

ಕಛದರಿರ್ಲ್ವಲ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುದಾುರೆ ಮತ್ುು 

ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಆರ್ುಕಾುಲರ್ ಇವ್ರ ವೆದತ್ನ 

ಬಟರ್ಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (B) (XI): ಅರ್ವ್ಯರ್ ವಿತ್ರಣೆ 

(Budget Allocation 2017-18) 
 

ಕಿ.ಸಾಂ. ಇಲಾಖೆರ್ ಹಸರು ಲೆಕೆ ಶದರ್ಷಯಕೆ ಮತ್ು (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ವಲ) 

1 ರಾರ್ಷರದರ್ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಏಜನಿಿ (ರಿ).,               

ಬಾಂಗಳ ರು 

ಕೆದಾಂದಿ: 3601-06-101-43-11-

431131 (ಯದಜನೆ) 

ರಾಜಯ:2401-00-119-4-06 

(ಯದಜನೆ) 

7381.20 

 

4920.80 

 

 

4 (B) (XII): ಸಹಾರ್ಧನರ್ ಾಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ್ ಯದಜನೆಗಳು ಅಾಂತ್ಹ ಯದಜನೆಗಳ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ಮಾಂಜ ರಾದ ಹರ್ (Annual Plan For 2017-18) 
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20117-18 ನೆದ ಸಾಲ್ವಗೆ ರಾರ್ಷರದರ್ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯದಜನೆರ್ಡಿ ದಿನಾಾಂಕ:30-11-2017 

ರವ್ರೆಗೆ  ಈ ಕೆಳಕಾಂಡ ಕೆದಾಂದಿ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಪ್ಾಲ್ವನ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ುರ್. 

1 ಕೆದಾಂದಿ ಪ್ಾಲ್ವನ ಮದಲನೆದ ಕಾಂತ್ರನ ಅನುದಾನ 3400.00 ಲಕ್ಷ 

2 ರಾಜಯ ಪ್ಾಲ್ವನ ಮದಲನೆದ ಕಾಂತ್ರನ ಅನುದಾನ 2266.66 ಲಕ್ಷ 

3 ಕೆದಾಂದಿ ಪ್ಾಲ್ವನ ಅನುದಾನ 232.88 ಲಕ್ಷ 

4 ರಾಜಯ ಪ್ಾಲ್ವನ ಅನುದಾನ 155.25 ಲಕ್ಷ 

5 ಕೆದಾಂದಿ ಪ್ಾಲ್ವನ ಎರಡನೆದ ಕಾಂತ್ರನ ಅನುದಾನ 2000.00 ಲಕ್ಷ 

6 ರಾಜಯ ಪ್ಾಲ್ವನ ಎರಡನೆದ ಕಾಂತ್ರನ ಅನುದಾನ 1333.00 ಲಕ್ಷ 

  

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುು ತಾಲ ಲಕು/ಜಿಲಾಲರ್ಾರು ಕ್ಷದತ್ಿಗಳಲ್ವಲ ಕ ಿಢದಕರಿಸಲಾಗುತ್ುರ್. 

 

4 (B) (XIII): ಇಲಾಖೆಯಿಾಂದ ಆಥ ದರೆೈಸದಷನ್ ಮಾಂಜ ರಾದ ಅಥರ್ಾ ಪ್ದನಾಮ 

ನಿದಡಲಾದ ಮತ್ುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ವಲ ಸವ್ಲತ್ುುಗಳು ಪ್ಡೆರ್ಲಾದ ರೆಸಿಪರ್ಾಂರ್ಟ ಗಳ 

ವಿವ್ರಗಳು) 

(Particulars of recipients of concessions permits of authorizations 

granted by it) 
 

 

 ರೆೈತ್ರಿಗೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ, ಸಹಾರ್ಧನವ್ನುು ರಾರ್ಷರದರ್ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯದಜನೆ 

ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳನವರ್ ಜಿಲಾಲ ಮಟಟದಲ್ವಲ, ಯದಜನಾ ಅನುಷ್ಾಟನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ 

ನಿರ್ದಯಶಕರು (ಜಿಪ್ಾಂ) ರವ್ರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಮಾಗಯಸ ಚಿ ಪ್ಾವ್ತ್ರಸಲು ಕಿಮ 

ತಗೆದುಕೆ ಳುುತಾುರೆ. 

 

4 (B) (XIV): ಕುಗಿಗಸಲಾದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿರ್ಲ್ವಲ ಲಭಯವಿರುವ್ ಮಾಹಿತ್ರರ್ 

ವಿವ್ರ ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥರ್ಾ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಟುಟಕೆ ಾಂಡಿರುವಿಕೆ. 

(Details in respect of the information available to of held by 

reduced an electronic form). 
 

   ಸಾಂಪ್ ರ್ಯರ್ಾಗಿ ಗರ್ಕದಕೃತ್ಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿರ್. (Fully Computerised) 
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4 (B) (XV): ಮಾಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆರ್ಲು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ್ ಅವ್ಕಾಶಗಳು ವಿವ್ರಗಳು                    

ಗಿಾಂಥಾಲರ್ ಅಥರ್ಾ ಓದುವ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನುು ಒಳಗೆ ಾಂಡು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ 

ಉಪ್ಯದಗಕಾೆಗಿ ತರೆದಿರುತಾುರೆ. 

(Particulars of facilties  available to citizens for abtaining 

information, including the working hours of a library of reading 

room if maintained for public use) 
 

ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ NHM ಸಾಂಪ್ಕಯಸಲು, ಈ ಕೆಳಕಾಂಡ ಸೌಲಭಯಗಳಿರುತ್ುವೆ: 

NHM-Web-site:-www.horticulture.kar.nic.in 

E-mail:- nhmkarnataka@gmail.com 

NHM Phone No:-080-26577304 

NHM Fax No:- 080-26577304 

 
 

 

4 (B) (XVI): ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹಸರು ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ 

ವಿವ್ರಗಳು: 

(The names designations and other particulars or the public 

information officers) 

 

ಆರ್.ಕೆ. ಸಿದುಲ್ವಾಂಗಪ್ಾ 

(ಪ್ಿಭಾರೆ) ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ಹಾಗ  

ವ್ಯವ್ಸಾಾಪ್ಕರು 

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ತ ದಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಏಜನಿಿ(ರಿ) 

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಾಂಗಳ ರು. 

 

ಮದನಮನವಿ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರ 

ಶಿ.ಕೆ.ಬ.ದುಾಂಡಿ 

ಮದಲಮನೆ ಪ್ಿಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿ  

ಹಾಗ  
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ಕಾರ್ಯನಿರ್ಾಯಹಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು 

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯತ ಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಏಜನಿಿ(ರಿ) 

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬಾಂಗಳ ರು. 

 
 

4 (B) (XVII):ನಿಸಧಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರೆ  ವಿಷರ್ಗಳು 

(Such other information as may be prescribed) 

ಯಾವ್ುದು ಇರುವ್ುದಿಲಲ. 


