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ORGANIZATION CHART OF JOINT DIRECTOR OF HORTICULTURE (HeG PMU) SECTION  

Format of Section 4(1) (B) of RTI Act 

ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (B) 

4 (B) (i) The particulars of its organisation 

               

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ-1 

ರಥಭ ದರ್ಜೇ ಷಷಹಮಕ್ಯಕ-1 

ರಥಭ ದರ್ಜೇ ಷಷಹಮಕ್ಯಕ-2 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ-2  

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಹರಿ-2  

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಹರಿ-1  

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಹರಿ-3  

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ (ಇ- ಆಡಳಿತ, 

ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್) 



 

 

4(B) (1) The powers and Duties of its officers and employees 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ (ಇ- ಆಡಳಿತ   ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್) ಯಯ ಕ್ತೇಯಗಳಕ 

ಭತಕು ಜಬ್ಹಾರಿಗಳಕ 

ಶ್ರೋ. ವಕೋಲ್ ಅಸಭದ್  

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ 

1. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇಱಹಖೆ ಷಭಗರ ಗಣಕೋಕ್ಯಣ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ ಯಸೆೆ, ರಧಹನ ಭಂತಿರ ಪಷಲ್ 

ಬೋಮಹ ೄೋಜನೆಗೆ ಷಹಗ  ಸಳಹಮಹನ ಆಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಹ 

ೄೋಜನೆಮ ಮೋಲಕಷಕುಳಹರಿ ಭತಕು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ''ಷಂಯಕ್ಷಣೆ" 

ತಂತಹರಂವ ನಿೇಸಣೆ, ಜಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಸಿ ಯರಿಂದ ಅಭಿೃದ್ಧಿ 

ಡಿಷಱಹಗಕತಿುಯಕ ಷ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಹರಿ ೄೋಜನೆ ತಂತಹರಂವ, 

ಡಿ.ಬ.ಟಿ , ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಭತಕು ಇಱಹಖೆ ೄೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ತಂತಹರಂವಗಳ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಮೋಲಕಷಕುಳಹರಿ. 

2. ಷಂಫಂಧಿತ ನೆ ೋಡಲ್ ಹಖೆಮ ಅಗತಯತಮನಕೀ ೂರೈಷಲಕ 

ಅವಯಕ್ವಿಯಕ ಮಹಹಿತಿ ಷಂಗರಹಿಷಕುದಕ.    

3. ಅಧಿಕಹಯ ರದತುಳಹದ ಅಧಿಕಹರಿಗೆ ಅನಕೃೋದನೆ ಕೆ ೋರಿ 

ರಶಹುನೆಮನಕೀ ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ. 

4. ಟಂಡರ್ ಗಳನಕೀ ಆಷಹಾನಿಷಕುದಕ. 

5. ನಿಮಮಹನಕಶಹಯ ಟಂಡರ್ ಗಳ ರಿಶ್ೋಲನೆ ಭತಕು 

ಷಯಫರಹಜಕದಹಯಯ / ಸೆೋವೆ ದಗಿಷಕಯನಕೀ ಆಯ್ಕು 

ಮಹಡಕುದಕ. 

6. ಇ-ಆಡಳಿತ ೄೋಜನೆ ಅನಕವಹಾನಗೆ ಳಿಷಕುದಕ ಷಹಗ  

ಅನಕವಹಾನದ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಮಹಡಕುದಕ. 

7. ನಿೇಸಣಹ ಸಂತದಲ್ಲಿ ಅವಯವಿಯಕ ಮೋಲ್ಲಾಚಹಯಣೆಮನಕೀ 

ಕಹಯಹೇನಕವಹಾನ ಮಹಡಕುದಕ. 

8. ೄೋಜನೆಗೆ ಅಗತಯವಿಯಕ ಷಂನ ಮಲಗಳನಕೀ 

ಕ್ ರಢೋಕ್ರಿಷಕುದಕ (ಆರ್ಥೇಕ್ ಭತಕು ಮಹನ ಷಂನ ಮಲ),  ಇ-

ಆಡಳಿತಕಹುಗಿ ಭತಕು ಮಹಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಹನ ಕಹಮೇಕ್ರಭಗಳಿಗೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಯಹುರ್ೋ ೄೋಜನೆಮಡಿ (ಲೆಕ್ು ಶ್ೋರ್ಷೇಕೆ) 

ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಅನಕದಹನನಕೀ ನಿೇಹಿಷಕುದಕ.  



9. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಷಂಫಂಧಿತ ತಯಬೆೋತಿಗಳನಕೀ 

ಆೄೋಜಿಷಕುದಕ ಭತಕು ಷಭನಾಮಗೆ ಳಿಷಕುದಕ. 

 

4 (B) (ii) ಅಧಿಕಹರಿ / ನೌಕ್ಯಯಕಗಳ ಅಧಿಕಹಯ ಭತಕು ಕ್ತೇಯಗಳಕ  

4 (B) (ii) Powers and Duties of Officers and Employees 

 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ (ಇ- ಆಡಳಿತ  ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್) ಯಯ ಕ್ಛೋರಿಮಲ್ಲಿ 

ಕ್ತೇಯ ನಿೇಹಿಷಕತಿುಯಕ ತಹಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ತೇಯಗಳಕ ಭತಕು ಜಬ್ಹಾರಿಗಳಕ 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ -1 

ಶ್ರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಅನಂತಭ ತಿೇ 

 

1. ದ್ಧನನಿತಯ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ 

ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ಕೆು ಫಯಕ  ಎಱಹಿ ತರಗಳನಕೀ 

ನೆ ೋಡಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದರಿಗೆ ಗಕಯಕತಿಸಿ,ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಜಂಟಿ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ,  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-ಆಡಳಿತ 

ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಯಯ ಗಭನಕೆು 

ತಯಕುದಕ.   

2. ಷಕಹೇಯಕೆು ಷಲ್ಲಿಷಕ ೄೋಜನೆ/ೄೋಜನೆೋತಯ/ 

ಎಂಪಿಸ ಯದ್ಧಗಳಕ ಭತಕು ಅನಕದಹನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 

ತರ ಯಷಹಯದ ಕ್ಡತಗಳನಕೀ ಜಳಹಬ್ಹಾರಿಯಂದ 

ಮೋಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಮಹಡಕುದಕ. 

3. ಆಡಿಟ್/ಸಿಎಜಿ/ಮೌಲಯಮಹನ ಯದ್ಧಗಳನಕೀ 

ರಿಶ್ೋಲ್ಲಷಕುದಕ. 

4. Web site updation ನ ಮೋಲಕಷಕುಳಹರಿ 

ಮಹಡಕುದಕ 

5. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ ತಂತಹರಂವ 

(HBMS) ಷಹಗ  ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ತಂತಹರಂವ 

ಕಹಮೇಕ್ರಭಗಳ ಮೋಲಕಷಕುಳಹರಿ ಮಹಡಕುದಕ. 

6. Helpdesk ದ ಯಳಹಣಿ ಕ್ರಗಳನಕೀ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, 

ಷಕಹಲದಲ್ಲಿ ಷ ಕ್ು ಉತುಯ ನಿೋಡಲಕ ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ 

7. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಷಹಗ  ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ 

ನಿೇಹಿಷಕುದಕ. 

 



ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ - 2 

ಶ್ರೋಭತಿ ಭನೆ ೋಯಮ ಎಸ್.  

 

1. ಸಳಹಮಹನ ಆಧಹರಿತ ಬೆಳೆವಿಮ ಕಹಮೇಕ್ರಭದ 

ಮೋಲಕಷಕುಳಹರಿ ಮಹಡಕುದಕ. 

2. ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭಕೆು ಷಂಫಂಧಿದಂತ ತರ 

ಯಷಹಯಗಳನಕೀ ರಿಶ್ೋಲ್ಲಷಕುದಕ. 

3. ಕ್ಛೋರಿಮ ಶಹಮಹನಯ ತರ ಯಷಹಯಗಳನಕೀ 

ರಿಶ್ೋಲ್ಲಷಕುದಕ. 

4. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಷಹಗ  ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ 

ನಿೇಹಿಷಕುದಕ. 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ - 3 

ಶ್ರೋಭತಿ ಲತಹ ಬ. ಎಂ.  

(ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ  ಉ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ಉದಹಯನನಗಳಕ 

ಭತಕು ತ ೋಟಗಳಕ, ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್, ಬೆಂಗಳ ಯಕ ಯಯ 

ಕ್ಛೋರಿಯಂದ   ಒಒಡಿ) 

 

1. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ ತಂತಹರಂವ, 

Khajane-2 ಮೋಲಕಷಕುಳಹರಿ ಮಹಡಕುದಕ 

2. KGIS, DBT ಕಹಮೇಕ್ರಭಗಳ ಮೋಲಕಷಕುಳಹರಿ 

ಮಹಡಕುದಕ 

3. Helpdesk ದ ಯಳಹಣಿ ಕ್ರಗಳನಕೀ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, 

ಷಕಹಲದಲ್ಲಿ ಷ ಕ್ು ಉತುಯ ನಿೋಡಲಕ ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ 

(ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ತಂತಹರಂವ). 

4. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಷಹಗ  ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ 

ನಿೇಹಿಷಕುದಕ. 

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-1 

ಶ್ರೋಭತಿ ಹಿೋನಹ ಕೌಷರ್ 

 

1. ಷಕಹೇಯಕೆು ಷಲ್ಲಿಷಕ ೄೋಜನೆ/ೄೋಜನೆೋತಯ/ 

ಎಂಪಿಸ ಯದ್ಧಗಳಕ ಭತಕು ಅನಕದಹನ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 

ಕ್ಡತ ನಿೇಸಣೆ 

2. ಆಡಿಟ್/ಸಿಎಜಿ/ಮೌಲಯಮಹನ ಯದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ ನಿೇಸಣೆ 

3. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ ತಂತಹರಂವ 

ಕಹಮೇಕ್ರಭಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ತರ ಯಷಹಯಗಳ 

ನಿೇಸಣೆ. 

4. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಭತಕು ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ ನಿೇಹಿಷಕುದಕ 

ಷಹಗ  ಷಷಹಮಕ್ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 



ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ-1 ಯರಿಗೆ ಕಹಮೇ ನಿೇಸಣೆಮನಕೀ 

ಯದ್ಧ ಮಹಡಕುದಕ.  

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-2 

ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಸಿ. 

1. Decision Support System(DSS), 

DBT, Tender ಭತಕು Base line Survey 

ಕಹಮೇಕ್ರಭಗಳಿಗೆ  ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ 

ನಿೇಸಣೆ ಮಹಡಕುದಕ. 

2. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ 

ತಂತಹರಂವದ             ದ         

      ದ . 

3. Helpdesk ದ ಯಳಹಣಿ ಕ್ರಗಳನಕೀ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, 

ಷಕಹಲದಲ್ಲಿ ಷ ಕ್ು ಉತುಯ ನಿೋಡಲಕ 

ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ 

4. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಇ-ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಭತಕು 

ಹಿರಿಮ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ 

ನಿೇಹಿಷಕುದಕ ಷಹಗ  ಷಷಹಮಕ್ ಷಷಹಮಕ್ 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ-1 ಯರಿಗೆ ಕಹಮೇ 

ನಿೇಸಣೆಮನಕೀಯದ್ಧ ಮಹಡಕುದಕ.  

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-3 

ಧನಕಶ್ ಕೆ. ವಿ. 

(ಷತ ೋನಿ,ತಯಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದರ, ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್, ಬೆಂಗಳ ಯಕ 

ಕ್ಛೋರಿಯಂದ ಒಒಡಿ) 

 

1. ವಿಧಹನ ಷಭೆ/ ವಿಧಹನ ರಿಶತ್/ಲೆ ೋಕ್ ಷಭೆ / 

ರಹಜಯ ಷಭೆಮ ರಶ್ನೀಗಳಿಗೆ  ಉತುಯನಕೀ 

ಷಕಹೇಯಕೆು ಷಲ್ಲಿಷಲಕ ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ. 

2. Helpdesk ದ ಯಳಹಣಿ ಕ್ರಗಳನಕೀ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, 

ಷಕಹಲದಲ್ಲಿ ಷ ಕ್ು ಉತುಯ ನಿೋಡಲಕ 

ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ 

3. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ 

ತಂತಹರಂವದ             ದ         

      ದ . 

4. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಇ-ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಭತಕು 

ಹಿರಿಮ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ 

ನಿೇಹಿಷಕುದಕ ಷಹಗ  ಷಷಹಮಕ್ ಷಷಹಮಕ್ 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ-2 ಯರಿಗೆ ಕಹಮೇ 



ನಿೇಸಣೆಮನಕೀಯದ್ಧ ಮಹಡಕುದಕ.  

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-4 

ಶ್ರೋಭತಿ ರೋಶಮ ವಿ. ಎಸ್. 

(ಷತ ೋನಿ,ತಯಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದರ, ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್, ಬೆಂಗಳ ಯಕ 

ಕ್ಛೋರಿಯಂದ ಒಒಡಿ) 

 

 

1. ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ತಂತಹರಂವಕೆು  ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ 

ನಿೇಸಣೆ ಮಹಡಕುದಕ  

2. ಇಱಹಖೆಮ ವಿವಿಧ ಹಖೆಗಳಿಂದ/ಜಿಲೆಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಥೇಕ್ 

ವಹೇಯಂಬದಲ್ಲಿ ಇಱಹಖೆಮ ಳಹರ್ಷೇಕ್ ಆಮಯಮ, 

ೄೋಜನೆ/ೄೋಜನೆೋತಯ ಯದ್ಧಗಳಕ, ೄೋಜನಹ 

ಮಹಗೇಷ ಚಿಗಳಕ, ಮಶ್ನ ೋಗಹಥೆಗಳಕ, 

ಛಹಯಹಚಿತರಗಳಕ ಭತಕು ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಜಯಕಗಕ ವಿವಿಧ 

ಕಹಮೇಕ್ರಭಗಳಕ ಷಹಗ  ಟಂಡರ್ ರಕ್ಟಣೆ ಕ್ಕರಿತಕ 

ಮಹಹಿತಿಮನಕೀ  ಇಱಹಖಹ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ನಿಮಮಿತಳಹಗಿ ಇಂದ್ಧೋಕ್ರಿಷಕುದಯ ರ್ಜ ತಗೆ  ವಿವಿಧ 

ವಿಭಹಗ/ಜಿಲೆಿಗಳಿಂದ ಕಹಲಕಹಲಕೆು ಕ್ಳಕಹಿಷಱಹಗಕ 

ಮಹಹಿತಿಮನಕೀ ಇಱಹಖಹ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ಇಂದ್ಧೋಕ್ರಿಷಲಕ ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ. 

3. ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ 

ಕ್ಡತನಕೀ ನಿೇಹಿಷಕುದಕ. 

4. ಕ್ಛೋರಿಮ ಶಹಮಹನಯ ತರ ಯಷಹಯಗಳಿಗೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ ನಿೇಸಣೆ. 

5. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಭತಕು ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ ನಿೇಹಿಷಕುದಕ 

ಷಹಗ  ಷಷಹಮಕ್ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ-2 ಯರಿಗೆ ಕಹಮೇ 

ನಿೇಸಣೆಮನಕೀಯದ್ಧ ಮಹಡಕುದಕ.  

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-5 

ಶ್ರೋಭತಿ ಆಹ ಎ. 

1.                   ಕ ತ       

2. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ ತಂತಹರಂವದ 

            ದ               ದ . 

3. Helpdesk ದ ಯಳಹಣಿ ಕ್ರಗಳನಕೀ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, 

ಷಕಹಲದಲ್ಲಿ ಷ ಕ್ು ಉತುಯ ನಿೋಡಲಕ 

ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ 

4. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಭತಕು ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ 



ನಿೇಹಿಷಕುದಕ ಷಹಗ  ಷಷಹಮಕ್ ಷಷಹಮಕ್ 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ-1 ಯರಿಗೆ ಕಹಮೇ 

ನಿೇಸಣೆಮನಕೀಯದ್ಧ ಮಹಡಕುದಕ.  

 ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-6 

  ಆದಶ್ೇ ಎಮ್ ಎನ್ 

(ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ  ಉ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ,          

        ದ , ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್, ಬೆಂಗಳ ಯಕ 

ಕ್ಛೋರಿಯಂದ ಒಒಡಿ) 

 

1. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ ತಂತಹರಂವ 

ಕಹಮೇಕ್ರಭಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ           ಕ 

      ನ           ದ           ದ . 

2. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನಕಬವಿ ನಿೇಸಣಹ ತಂತಹರಂವದ 

Helpdesk ದ ಯಳಹಣಿ ಕ್ರಗಳನಕೀ ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, 

ಷಕಹಲದಲ್ಲಿ ಷ ಕ್ು ಉತುಯ ನಿೋಡಲಕ 

ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ. 

3. ಸಳಹಮಹನ ಆಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ೄೋಜನೆಮ 

ಅನಕವಹಾನಕೆು  ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಮೈಷ ಯಕ ವಿಭಹಗದ 

ಜಿಲೆಿಗಲಹದ ಮೈಷ ಯಕ, ಚಹಭರಹಜನಗಯ, 

ಚಿಕ್ುಭಗಳ ಯಕ, ದಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ನೀಡ, ಷಹಷನ, ಕೆ ಡಗಕ, 

ಭಂಡಯ ಭತಕು  ಉಡಕಪಿ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ 

ಕ್ಡತ ನಿೇಸಣೆ. 

4. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಭತಕು ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ ನಿೇಹಿಷಕುದಕ 

ಷಹಗ  ಷಷಹಮಕ್ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ-2 ಯರಿಗೆ ಕಹಮೇ 

ನಿೇಸಣೆಮನಕೀಯದ್ಧ ಮಹಡಕುದಕ. 

ಷತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-1 (ಬೆಳೆವಿಮ) 

1. ಸಳಹಮಹನ ಆಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ೄೋಜನೆಮ 

ಅನಕವಹಾನಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ, ಷಕಹೇಯಕೆು  

ಭತಕು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಬೆಳೆವಿಮಹ ಕ್ಂನಿಗಳಿಗೆ ತರ 

ಾಷಹಯ ಷಹಗ  ಬೆಳೆ ವಿಮ ಅಧಿಷ ಚನೆಗೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಷಹಗ  ವಿಧಹನ ಷಭೆ/ ವಿಧಹನ 

ರಿಶತ್/ಲೆ ೋಕ್ ಷಭೆ / ರಹಜಯ ಷಭೆಮ ರಶ್ನೀಗಳಿಗೆ  

      ದ        ಇನಿೀತರ ವಿಶಮಗಳ ಕ್ಡತ 

ನಿೇಸಣೆ. 

ಶ್ರೋಭತಿ ರಹರ್ಜೋವಾರಿ ಹೆ ಷಭನಿ 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-2 (ಬೆಳೆವಿಮ) 

1. ಸಳಹಮಹನ ಆಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ೄೋಜನೆಮ 

ಅನಕವಹಾನಕೆು  ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಬೆಳಗಹವಿ ವಿಭಹಗದ 

ಜಿಲೆಿಗಲಹದ ಬೆಳಗಹವಿ, ಬ್ಹಗಲಕೆ ೋಟ, ವಿಜಮುಯ, 



ಧಹಯಳಹಡ, ಷಹವೆೋರಿ, ಗದಗ ಭತಕು ಉತುಯ ಕ್ನೀಡ 

ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ ನಿೇಸಣೆ 

ಶ್ರೋಭತಿ ವಿದಹಯ ಶ್ರೋ ನಹರಹಮಣುಯ 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-3 (ಬೆಳೆವಿಮ) 

1. ಸಳಹಮಹನ ಆಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ೄೋಜನೆಮ 

ಅನಕವಹಾನಕೆು  ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಲಫಕಗಿೇ ವಿಭಹಗದ 

ಜಿಲೆಿಗಲಹದ ಕ್ಲಫಕಗಿೇ, ಫಲಹಾರಿ, ಬೋದರ್, ಕೆ ುಳ, 

ರಹಮಚ ಯಕ ಭತಕು ಯಹದಗಿರಿ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ ನಿೇಸಣೆ. 

 ಸಿಂಚನಹ ನಂದ ಕೆ. ಎಸ್. 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-4 (ಬೆಳೆವಿಮ) 

1. ಸಳಹಮಹನ ಆಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮ ೄೋಜನೆಮ 

ಅನಕವಹಾನಕೆು  ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಬೆಂಗಳ ಯಕ ವಿಭಹಗದ 

ಜಿಲೆಿಗಲಹದ ಬೆಂಗಳ ಯಕ ನಗಯ, ಬೆಂಗಳ ಯಕ 

ಗಹರಮಹಂತಯ, ರಹಭನಗಯ, ಕೆ ೋಱಹಯ, ಚಿಕ್ುಫಲಹಾುಯ, 

ತಕಭಕ್ ಯಕ, ಚಿತರದಕಗೇ, ದಹಣಗೆರ ಭತಕು 

ಶ್ೃಗಗ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ಡತ 

ನಿೇಸಣೆ. 

ಶ್ರೋಭತಿ ಪಿರಯಹಂಕ್ ಸಿ. ಎನ್. 

ಷಷಹಮಕ್ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಹರಿ 

(ಒಒಡಿ) 

1.       ತ      ದ ದ                 

Threshold yield  ತ   Average yield 

              ದ  

2. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಭತಕು ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ 

ನಿೇಹಿಷಕುದಕ. 

ಶ್ರೋಭತಿ ಶ್ನ ೋಭಹ ಪಹಟಿೋಲ್  

ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಹರಿ 

(ಒಒಡಿ) 

1. ಕ್ನಹೇಟಕ್ದಹದಯಂತ ಎಱಹಿ ಬ್ಹಯಂಸ ಹಖೆಗಳಿಂದ 

ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ತಂತಹರಂವದ ಕ್ಕರಿತಕ ದ ಯಳಹಣಿ ಕ್ರಗಳನಕೀ 

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿ, ಷಕಹಲದಲ್ಲಿ ಷ ಕ್ು ಉತುಯ ನಿೋಡಲಕ 

ಕ್ರಭಹಿಷಕುದಕ 

2. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ, ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇ-

ಆಡಳಿತ ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ ಭತಕು ಹಿರಿಮ 

ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ ಷ ಚಿಷಕ ಕೆಲಷಗಳನಕೀ ನಿೇಹಿಷಕುದಕ 

ಶ್ರೋಭತಿ         1. ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ತರದ ಷಂಫಂಧ ನಿಮಭಗಳ ಭತಕು 

ಷಕತ ುೋಲೆ/ಷ ಚನೆಗಳನಕೀ ಗಭನಿಸಿ ಭಕಂದ್ಧನ 

ಆರ್ೋವಕಹುಗಿ ಕ್ಡತನಕೀ ವಿಳಂಫವಿಲಿರ್ೋ ತಾರಿತಳಹಗಿ 

ಭಂಡಿಷಕುದಕ. 

2.      – 2   ಕ ತ       

3.   .  .  .  .         ದ ಕ ತ 



      

 

4(ಬ) (iii) ನಿಣೇಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಾಂತಸ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಲಷಬೆೋಕಹದ ಕ್ರಭ ಮೋಲ್ಲಾಚಹಯಣೆ ಚಹನಲ್ ಗಳಕ ಭತಕು  

ಅಕೌಂಟಬಲ್ಲಟಿ ಸೆೋರಿದಂತ 

 

4(B) (iii) The Procedure followed in the decision making process including channels of 

supervision accountability  

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ (ಇ- 

ಆಡಳಿತ, ೄೋಜನಹ 

ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್) 

ವಿಭಹಗಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ರತಿ ಕ್ಡತಗಳನಕೀ ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ನಿಣೇಮ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಾುದಕ 

ಷಹಗ  ಈ ಕ್ಛೋರಿ ಅಧಿಕಹರಿ ಳಹಯಪಿು ಮಿೋರಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯ ಆರ್ೋವಕಹುಗಿ ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ. 

ಷಷಹಮಕ್ 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ 

ವಿಭಹಗಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೄೋಜನೆ/ಹೆ ಷ ೄೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಶಹುನೆಗಳನಕೀ ಸಿದಾಡಿಸಿ, 

ನಿಮಭಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಭಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋವಕಹುಗಿ ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳಿಗೆ ಭಂಡಿಷಕುದಕ. 

ಷಷಹಮಕ್ 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ 
ವಿಭಹಗಕೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೄೋಜನೆ/ಹೆ ಷ ೄೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಶಹುನೆಗಳನಕೀ ಸಿದಾಡಿಸಿ, 

ನಿಮಭಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಭಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋವಕಹುಗಿ ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳಿಗೆ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ ಯಯ ಭಕಖಹಂತಯ ಭಂಡಿಷಕುದಕ. 

ವಿಶಮ ನಿಳಹೇಸಕ್ಯಕ:- 

ರಥಭ ದರ್ಜೇ 

ಷಷಹಮಕ್ಯಕ 

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ತರದ ಷಂಫಂಧ ನಿಮಭಗಳ ಭತಕು ಷಕತ ುೋಲೆ/ಷ ಚನೆಗಳನಕೀ ಗಭನಿಸಿ 

ಭಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋವಕಹುಗಿ ಕ್ಡತನಕೀ ವಿಳಂಫವಿಲಿರ್ೋ ತಾರಿತಳಹಗಿ ಭಂಡಿಷಕುದಕ. 

 

4(ಬ) (iv) ಕೆಲಷ ಕಹಮೇಗಳನಕೀ ನಿೇಹಿಷಲಕ ನಿಗಧಿಡಿಷಱಹದ ವಿಧಹನಗಳಕ ಕ್ಟಕುಪಹಡಕಗಳಕ (Norms) 

4(B) (iv) The norms to be set by it for the discharge of its functions 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ            

(ಇ- ಆಡಳಿತ, ೄೋಜನಹ 

ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್) 

ಕ್ಡತಗಳನಕೀ ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಷ ಕ್ು ನಿಧಹೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಾುದಕ. ಅಧಿಕಹರಿ ಳಹಯಪಿು 

ಮಿೋರಿದಲ್ಲಿ ನಿರ್ೋೇವನಹಲಮಕೆು ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ. ಜಯ ಯಕ ಭತಕು ಆದಯತಗೆ 

ಅನಕಗಕಣಳಹಗಿ ಕ್ತೇಯ ನಿೇಹಿಷಕುದಕ. 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ 
ಸಿಾೋಕ್ರಿಷಕ ತರ/ಕ್ಡತಗಳನಕೀ ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳಿಗೆ ಭಕಂದ್ಧನ 

ಆರ್ೋವಕಹುಗಿ ಭಂಡಿಷಕುದಕ. ರಭಕಖ ವಿಶಮ ಕ್ಡತಗಳನಕೀ 



ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿೇಸಿ ಆರ್ೋವ ಡೆದಕ ಭಂಡಿಷಕುದಕ. 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಅಧಿಕಹರಿ 
ಸಿಾೋಕ್ರಿಷಕ ತರ/ಕ್ಡತಗಳನಕೀ ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳಿಗೆ ಭಕಂದ್ಧನ 

ಆರ್ೋವಕಹುಗಿ ಭಂಡಿಷಕುದಕ. ರಭಕಖ ವಿಶಮ ಕ್ಡತಗಳನಕೀ 

ಮೋಱಹಧಿಕಹರಿಗಳೆ ಂದ್ಧಗೆ ಚಚಿೇಸಿ ಆರ್ೋವ ಡೆದಕ ಭಂಡಿಷಕುದಕ. 

ವಿಶಮ ನಿಳಹೇಸಕ್ಯಕ:- 

ರಥಭ ದರ್ಜೇ 

ಷಷಹಮಕ್ಯಕ 

ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿದ ತರದ ಷಂಫಂಧ ನಿಮಭಗಳ ಭತಕು ಷಕತ ುೋಲೆ/ಷ ಚನೆಗಳನಕೀ ಗಭನಿಸಿ 

ಭಕಂದ್ಧನ ಆರ್ೋವಕಹುಗಿ ಕ್ಡತನಕೀ ವಿಳಂಫವಿಲಿರ್ೋ ತಾರಿತಳಹಗಿ ಭಂಡಿಷಕುದಕ. 

 

 

4(ಬ) (v) ನೌಕ್ಯಯಕ ಅಯಯ ಕ್ತೇಯಗಳನಕೀ ನಿೇಹಿಷಱಹದ, ಉೄೋಗಿಷಕ, ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಿ ಇಟಕುಕೆ ಂಡಿಯಕ 

ನಿಮಭಗಳಕ, ಷ ಚನೆಗಳಕ, ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ ಭತಕು ನಿಫಂಧನೆಗಳಕ 

4(B) (v) The rules, Regulations, Instructions, Movements and records held by it or under 

its control or used by its employers for discharging its functions 

1. ಕ್ನಹೇಟಕ್ ನಹಗರಿೋಕ್ ಸೆೋಳಹ ನಿಮಭಗಳಕ (KCSR) 

2. ಕ್ನಹೇಟಕ್ ನಹಗರಿೋಕ್ ಸೆೋಳಹ ನಿಮಭಗಳಕ (ಗಿೋೇಕ್ಯಣ ನಿಮಂತರಣ, ಮೋಲಮನವಿ ನಿಮಭಗಳಕ) (CCA Rules) 

3. ಕ್ನಹೇಟಕ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಷಂಹಿತ (KFC) 

4. ಕ್ಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP) 

5. ೃಂದ ಭತಕು ನೆೋಭಕಹತಿ ನಿಮಭಗಳಕ (C & R Rules) 

6. ಅಮಯಮ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual) 

7. ಕ್ನಹೇಟಕ್ ಖಜಹನೆ ಷಂಹಿತ (KTC) 

8. ಶಹದ್ಧಱಹಾಯಕ ವೆಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ (MCE) 

9. ಕ್ನಹೇಟಕ್ ನಹಗರಿೋಕ್ ಸೆೋಳಹ ನಡತ ನಿಮಭಗಳಕ (KCS Conduct Rules) 

10. ಇಱಹಖಹ ಭತಕು ಆರ್ಥೇಕ್ ಇಱಹಖೆ ಹೆ ಯಡಿಸಿಯಕ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಶನ್ ಆಫ್ ರ್ 

11. ಷಕಹೇಯದ ಅಧಿಷ ಚನೆಗಳಕ, ಷಕತ ುೋಲೆಗಳಕ, ಇತಹಯದ್ಧ. 

12. ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಇಱಹಖಹ ತಹಂತಿರಕ್ ಕೆೈಪಿಡಿ ಷಹಗ  ಅನಕೃೋದ್ಧತ MPIC ಗಳಕ ಮಹಗೇಷ ಚಿಗಳಕ, ಇತಹಯದ್ಧ.  

 

4(ಬ) (vi) ಕ್ಡತ ಶ್ೋರ್ಷೇಕೆ 

4(B) (vi) Statement of the categories of documents that are held or under its control 



ಕ್ರ.ಷಂ.                    ಕ್ಡತದ ಹಖೆ          ದಹಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ 

ಇ-ಆಡಳಿತ, ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ 

1. ಸಿಫಬಂದ್ಧ ಹಖೆ /ತ ೋಜಂನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ-

ೄೋನಿಘ/ವಿನಿ 

ಈ ಕ್ಛೋರಿಗೆ ಸಿಫಬಂದ್ಧಗಳಕ ಭತಕು ಅಧಿಕಹರಿಗಳಕ 

ವೆೈಮಕುಕ್ ಕ್ಡತಗಳ ನಿೇಸಣೆ, ಶ್ಷಕು ನಡತ ಇತರ 

ವಿಶಮಗಳಕ, ಬಲಕಿಗಳ ತಯಹರಿಕೆ, ಭಂಜ ರಹತಿ 

ರಶಹುನೆ, ಹಖೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ನಗದಕ ನಿೇಸಣೆ 

2. ತಹಂತಿರಕ್ ಹಖೆ ತ ೋಜಂನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ-ೄೋನಿಘ/ 

ಷತ ೋನಿ  

ತ ೋಜಂನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ-ೄೋನಿಘ/ 

ಷತ ೋಅ  

ತಹಂತಿರಕ್ ವಿಶಮಗಳ ಫಗೆಗ ರಿಶ್ೋಲನೆ 

 

4(ಬ) (vii) ಪಹಲ್ಲಸಿಗಳನಕೀ ಮಹಡಕಳಹಗ ಅಥಳಹ ಅನಕವಹಾನಗೆ ಳಿಷಕ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಿ ಇಯಕ ಏಪಹೇಡಕಗಳಕ, 

ಶಹೇಜನಿಕ್ ಷದಷಯಯಕಗಳ ಷಗಭಹಗಿತಾ ಭಕಂತಹದ ವಿಯಗಳಕ 

4(B) (vii) The particular of any arrangement that exists for consultation with or 

presentation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or 

un-implementation thereto 

-ಅನಾಯಷಕುಸಿಲಿ- 

4(ಬ) (viii) ಈ ಇಱಹಖೆಯಂದ ಯಚಿಷಲುಡಕ ಅಥಳಹ ಷಲಹೆಗಳನಕೀ ಡೆಮಕ ಷಲಕಳಹಗಿ ಎಯಡಕ ಅಥಳಹ ಅದಕುಂತ 

ಹೆಚಹಚಗಿಯಕ ಷದಷಯರಿಂದ ಯಚಿಷಲುಡಕ ನಿಗಭ, ಕೌನಿಿಲ್ , ಬೆ ೋರ್ಡೇ, ಷಮಿತಿ ಷಹಗ  ಇತಯ ಕ್ಮಿಟಿ ಭತಕು 

ಷಮಿತಿಗಳಕ ನಡೆಷಕ ಷಭೆ ಭತಕು ನಡಳಿಗಳನಕೀ ವಿೋಕ್ಷ್ಮಷಲಕ ಶಹೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಭಕಕ್ು ಅಕಹವವಿರ್ಯ್ಕೋ. 

4(B) (viii) A statement of the boards councils committees and others bodies consisting 

of two or more 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. 

-ಅನಾಯಷಕದ್ಧಲಿ- 

4(ಬ) (ix) ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಯಯ ಕ್ಛೋರಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಮೇ ನಿೇಹಿಷಕತಿುಯಕ 

ಅಧಿಕಹರಿ/ನೌಕ್ಯಯ ದ ಯಳಹಣಿ ವಿಯಗಳ ಟಿು  



4(B) (ix) A directory of its offices and employees 

ಕ್ರ. ಷಂ. ಅಧಿಕಹರಿ/ ಸಿಫಬಂದ್ಧಮ ಹೆಷಯಕ ದನಹಭ ದ ಯಳಹಣಿ ಷಂಖೆಯ 

1.  ಶ್ರೋ. ವಕೋಲ್ ಅಸಭದ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ 9448999203 

2.  ಶ್ರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಅನಂತಭ ತಿೇ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ -1 080-26564537/36/35 

3.  ಶ್ರೋಭತಿ ಭನೆ ೋಯಮ ಎಸ್.  

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ- 2 080-26564537/36/35 

4.  ಶ್ರೋಭತಿ ಲತಹ ಬ. ಎಂ.  

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ- 3 080-26564537/36/35 

5.  ಶ್ರೋಭತಿ ಹಿೋನಹ ಕೌಷರ್ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 1 080-26564537/36/35 

6.  ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಸಿ. ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 2 080-26564537/36/35 

7.  ಧನಕಷ್ ಕೆ.ವಿ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ – 3 080-26564537/36/35 

8.  ಶ್ರೋಭತಿ ರೋಶಮ ವಿ. ಎಸ್. ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 4 080-26564537/36/35 

9.  ಷತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ 

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-1 

(ಬೆಳೆವಿಮ) 

080-26564537/36/35 

10.  ಶ್ರೋಭತಿ ರಹರ್ಜೋವಾರಿ ಹೆ ಷಭನಿ 

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-2 

(ಬೆಳೆವಿಮ) 

080-26564537/36/35 

11.  ವಿದಹಯ ಶ್ರೋ ನಹರಹಮಣುಯ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-3 

(ಬೆಳೆವಿಮ) 

080-26564537/36/35 

12.   ಆದಶ್ೇ ಎಮ್ ಎನ್ 

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-4 

(ಬೆಳೆವಿಮ) 

080-26564537/36/35 

13.   ಸಿಂಚನಹ ನಂದ ಕೆ. ಎಸ್. 

 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-5 

(ಬೆಳೆವಿಮ) 

080-26564537/36/35 

14.  ಶ್ರೋಭತಿ ಪಿರಯಹಂಕ್ ಸಿ. ಎನ್. ಷಷಹಮಕ್ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಹರಿ 080-26564537/36/35 

15.  ಶ್ರೋಭತಿ ಶ್ನ ೋಭಹ ಪಹಟಿೋಲ್  ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಹರಿ 080-26564537/36/35 

16.   ಶ್ರೋಭತಿ              ದ       ಕ   080-26564537/36/35 

17.  ಶ್ರೋಭತಿ      . ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 5 080-26564537/36/35 

 

4(ಬ) (x) ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಯಯ ಕ್ಛೋರಿಮ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ Regular ಭತಕು ಒಒಡಿ 

ಮೋಲೆ ಕಹಮೇ ನಿೇಹಿಷಕತಿುಯಕ ಅಧಿಕಹರಿ/ನೌಕ್ಯಯ ವೆೋತನನಕೀ ಈ ಕೆಳಕ್ಂಡಂತ ಫಟಳಹಡೆ ಮಹಡಱಹಗಕತಿುರ್.   



4(B) (x) The monthly remuneration received by each of its officers and employees, 

including the system of compensation as provided in its regulations 

ಕ್ರ. ಷಂ. ಅಧಿಕಹರಿ/ ಸಿಫಬಂದ್ಧಮ ಹೆಷಯಕ ದನಹಭ ವೆೋತನ (ಯ .ಗಳಲ್ಲಿ) 

1.  ಶ್ರೋ. ವಕೋಲ್ ಅಸಭದ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ 97,100 

2.  ಶ್ರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಅನಂತಭ ತಿೇ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ -1 65,900 

3.  ಶ್ರೋಭತಿ ಭನೆ ೋಯಮ ಎಸ್.  ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ - 2 52,650 

4.  ಶ್ರೋಭತಿ ಲತಹ ಬ. ಎಂ.  ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ – 3 52,650 

5.  ಶ್ರೋಭತಿ ಹಿೋನಹ ಕೌಷರ್ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 1 42,000 

6.  ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಸಿ. ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 2 40,900 

7.  ಧನಕಶ್ ಕೆ. ವಿ. ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 3 42,000 

8.  ಶ್ರೋಭತಿ ರೋಶಮ ವಿ. ಎಸ್. ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 4 42,000 

9.  ಷತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-1 (ಬೆಳೆವಿಮ) 43,100 

10.  ಶ್ರೋಭತಿ ರಹರ್ಜೋವಾರಿ ಹೆ ಷಭನಿ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-2 (ಬೆಳೆವಿಮ) 42,000 

11.  ಶ್ರೋಭತಿ ವಿದಹಯ ಶ್ರೋ ನಹರಹಮಣುಯ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-3 (ಬೆಳೆವಿಮ) 42,000 

12.   ಆದಶ್ೇ ಎಮ್. ಎನ್. ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-4 (ಬೆಳೆವಿಮ) 42,000 

13.   ಸಿಂಚನಹ ನಂದ ಕೆ. ಎಸ್. ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ-5 (ಬೆಳೆವಿಮ) 42,000 

14.  ಶ್ರೋಭತಿ ಪಿರಯಹಂಕ್ ಸಿ. ಎನ್. ಷಷಹಮಕ್ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಹರಿ 44,200 

15.  ಶ್ರೋಭತಿ ಶ್ನ ೋಭಹ ಪಹಟಿೋಲ್  ಕ್ೃರ್ಷ ಅಧಿಕಹರಿ 61,150 

16.  ಶ್ರೋಭತಿ              ದ       ಕ   30,350 

17.  ಶ್ರೋಭತಿ      . ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ - 5 52,650 

 

4(ಬ) (xi) ಆಮಯಮ ವಿತಯಣೆ (Budget allocation) (2018-19) 

4(B) (xi) The budget allocated to each of its agency indicating the particulars of all 

plans, proposed expenditures and reports on disbursements made 

ಕ್ರ.ಷಂ. ೄೋಜನೆಮ ಹೆಷಯಕ ಲೆಕ್ು ಶ್ೋರ್ಷೇಕೆ ೃತು (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1. ರಹರ್ಷರೋಮ ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಕಹಷ ೄೋಜನೆ 2401-00-800-1-57 300.00 

2. ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ-ಕೆೋಂದರ ುಯಷುೃತ ರಧಹನ 

ಭಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಹಯ ೄೋಜನೆ  

2401-00-108-2-30 10.00 



 

4(ಬ) (xii) ಷಷಹಮಧನರ್ ಂದ್ಧಗೆ ನಡೆಷಕ ೄೋಜನೆಗಳಕ ಅಂತಸ ೄೋಜನೆಗಳ ಪಱಹನಕಬವಿಗಳ ವಿಯ ಭತಕು 

ಭಂಜ ರಹದ ಸಣ 

4(B) (xii) The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts 

allocated and the details of beneficiaries of such programmes. 

ಅನಾಯಷಕುದ್ಧಲಿ. 

4(ಬ) (xiii) ಇಱಹಖೆಯಂದ ಆಥೆ ೋರೈರ್ಜೋವನ್ ಭಂಜ ರಹದ ಭತಕು ಕ್ಡಿಮ ದಯದಲ್ಲಿ ಷಲತಕುಗಳನಕೀ ಡೆಮಱಹದ 

ರಸಿಪಿಮಂಟ್  ಗಳ ವಿಯಗಳಕ 

4(B) (xiii) Particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted by 

it. 

ಅನಾಯಷಕುದ್ಧಲಿ. 

4(ಬ) (xiv) ಕ್ಕಗಿಗಷಱಹದ ಎಲೆಕಹರನಿಸ ಮಹದರಿಮಲ್ಲಿ ಲಬಯವಿಯಕ ಮಹಹಿತಿಮ ವಿಯ ರ್ ಯಕ್ಕವಿಕೆ  

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

electronic form. 

ಷದಯಕೆು ಯಹುರ್ೋ ರಿೋತಿಮ ಎಲೆಕಹರನಿಸ ಮಹಹಿತಿಮಕ ಲಬಯವಿಯಕುದ್ಧಲಿ. 

4(ಬ) (xv) ಮಹಹಿತಿ ಡೆಮಲಕ ಶಹೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯಕ ಅಕಹವಗಳ ವಿಯಗಳಕ ಗರಂಥಹಲಮ ಅಥಳಹ ಒದಕ 

ಕೆ ಠಡಿಗಳನಕೀ ಳಗೆ ಂಡಕ ಶಹೇಜನಿಕ್ ಉೄೋಗಕಹುಗಿ ತರದ್ಧದಹಾರಯ್ಕೋ: 

ಅನಾಯಷಕುದ್ಧಲಿ. 

4(B) (xv) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, 

including the working hours of a library or reading room, it maintained for public use. 

ಅನಾಯಷಕುದ್ಧಲಿ. 

4(ಬ) (xvi) ಶಹೇಜನಿಕ್ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮ ಹೆಷಯಕ ದನಹಭ ಭತಕು ಇತರ ವಿಯಗಳಕ 



4(B) (xvi) The names, designations and other particulars of the Public Information 

Officers 

ಶಹೇಜನಿಕ್ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ 

ಶ್ರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ. ಅನಂತಭ ತಿೇ 

ಷಷಹಮಕ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ 

ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ 

ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್, ಬೆಂಗಳ ಯಕ 

ದ ಯಳಹಣಿ ಷಂಖೆಯ : 080 – 26564535/36/37 
 

4(ಬ) (xvii) ನಿಗದ್ಧಡಿಷಱಹದ ಇತರ ವಿಶಮಗಳಕ 

4(B) (xvii) Such other informations as may be prescribed and thereafter update these 

publications every year 

ನಿಗದ್ಧಡಿಷಱಹದ ಇತರ ವಿಶಮಗಳಕ ರಷಕುತ ಯಹುದ  ಇಯಕುದ್ಧಲಿ. 

 

 

 

 

                                                                               ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋೇವಕ್ಯಕ,  

                                                                                 ಇ-ಆಡಳಿತ, ೄೋಜನಹ ನಿೇಸಣಹ ಘಟಕ್ 

                                                                                   ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್, ಬೆಂಗಳ ಯಕ 

 

 

 

 

 

 

 


