
 

 

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

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(b) 

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

 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

 (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 
    ರವರ ಕ್ಛೋರಿಯ ಆರ್ೇನೈಜೋಶನ್ ಚಾರ್ಟೇ 

(2018-19) 

 
 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ 

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ  

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ 

 

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ                                    

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

ಪರಥಮ ದಜೇ 

ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ  

ರ್ರ್ಹರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್

ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರ್ಹಾಯರ್ಹಾ

ಯಕ್ರಕ 

 
ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ                                    

ಅಧಿಕಾರಿ 

 

ದ್ವಿತಿೋಯ ದಜೇ 

ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ 

 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ   ರ್ಹಾಯಕ್                                  

 

ವಾಹನ ಚಾಲಕ್ರಕ 

 

ಅಟೆಂಡರ್ 

 

ತ ೋಟಗಾರ 
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4(ಬಿ)(ii) ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕ್ರರಕರ್ಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕು ಕ್ತ್ೇವಯರ್ಳಕ 
 

 

 

 

4(b)(ii) The powers and duties of its officers and employees 
 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ರವರ ಕ್ತ್ೇವಯರ್ಳಕ ಮತ್ಕು ಜವಾಬ್ಾಾರಿರ್ಳಕ 
 

 

ಡಾ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸೆ ಬರದ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

1. ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳಿಗೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳಲ್ಲಾ 

ಕೆೈಗೆ ೆಂಡಿರಕವ/ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೋಕಾಗಿರಕವ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಕಾಯೇರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ 

ರ್ಲಹೆ ರ್ ಚನರ್ಳನಕು ನಿೋಡಕವುದರ ಮಕಖಾೆಂತ್ರ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳನಕು ರ್ಮಪೇಕ್ವಾಗಿ 

ನಿವೇಹಿರ್ಲಕ ಹಾರ್  ರ್ಸೆ ಯೋತ್ಪಾಾನದನಯನಕು ರ್ಥಳಿೋಯ ಬೋಡಿಕೆಯನಕಸಾರ 

ಕೆೈಗೆ ಳಕಳವಲ್ಲಾ ಮಾರ್ೇದಶೇನ ಮತ್ಕು ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ. 

2. ಇಲಾಖೆಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿರ್ಳ ಆದಾಯವನಕು ಹೆಚ್ಚಿರ್ಲಕ 

ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೋಕಾದ ಕ್ರಮರ್ಳ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಮಾರ್ೇದಶೇನ ಮಾರ್ೇದಶೇನ 

ಮತ್ಕು ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ. 

3. ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರವರಕ  ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳ ಉರ್ಕುವಾರಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರ್ದರಿ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನರ್ಳನಕು ರ್ಮಪೇಕ್ವಾಗಿ 

ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿರ್ಕವಲ್ಲಾ ರ್ ಕ್ು ಮಾರ್ೇದಶೇನ ನಿೋಡಕವುದರ ೆಂದ್ವಗೆ ಪೂರ್ೇ 

ಪರರ್ತಿ ಸಾಧಿರ್ಕವಲ್ಲಾ ಮಾರ್ೇದಶೇನ ಮತ್ಕು ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ. 

4. ಕ್ರಾತ ೋಅಏಯಡಿ ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನಯನಕು ರ ಪಿಸಿ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳನಕು 

ಅಭಿವೃದ್ವಿಪಡಿರ್ಕವ ನಿಟಿಿನಲ್ಲಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ರ್ಲಹೆ ರ್ ಚನರ್ಳನಕು 

ನಿೋಡಕವುದರ ಮಕಖಾೆಂತ್ರ ರ್ದರಿ ಯೋಜನಯ ಅನಕಷ್ಾಾನ ಕಾಯೇದ 

ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ 

5. ಕ್ಷೋತ್ರ/ರ್ಸಾಯಗಾರರ್ಳ ಜಮೋನಕರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಕ್ೆಂದಾಯ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ 

ರ್ೆಂಬೆಂಧ ಮಾರ್ೇದಶೇನ ಮತ್ಕು ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ 

6. ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಾ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ಹಾರ್  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ಹಾಯಕ್ರಿಗೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಮತ್ಕು ನಿವೇಹಣೆ ಹಾರ್  ಕ್ಷೋತ್ರದ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನಕು 

ರ್ಮಪೇಕ್ವಾಗಿ ನಿವೇಹಿರ್ಕವ ರಾಜ್ಾಯದಯೆಂತ್ ತ್ರಬೋತಿ ಕಾಯೇಕ್ರಮರ್ಳ 

ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ. 

7. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳಲ್ಲಾನ  ವಿವಿಧ ಫರ್ಲಕರ್ಳ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿಗೆ  ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ              

ಇ-ಹರಾಜಕ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳ ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ. 

8. 2017-18ನೋ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಭಾಷರ್ದಲ್ಲಾ ಘ ೋಷಿಸಿರಕವ ಹಿನುಲ್ಲಯಲ್ಲಾ 

ಇಲಾಖಾ ವಾಯಪಿರಯಲ್ಲಾರಕವ ಕ್ಷೋತ್ರ/ರ್ಸಾಯಗಾರರ್ಳಲ್ಲಾ ಮಕೆಂದ್ವನ 5 ವಷೇರ್ಳಲ್ಲಾ 

100 ಮಾದರಿ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳನಕು ಅಭಿವೃದ್ವಿಪಡಿರ್ಬೋಕಾಗಿದಕಾ, ಈ ರ್ೆಂಬೆಂಧ 

ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ರ್ಮತಿ ರ್ಭ ಮತ್ಕು ತ್ರಬೋತಿರ್ಳನಕು ಏಪೇಡಿಸಿ ರ್ಲಹೆ ಅಭಿಪ್ಾರಯ 

ಮತ್ಕು ಮಾರ್ೇದಶೇನ ನಿೋಡಲಾರ್ಕತಿುದಕಾ, ಮಾದರಿ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳ ಅನಕಷ್ಾಾನ 

ಚಟಕವಟಿಕೆರ್ಳ ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ ಮಾಡಲಾರ್ಕತಿುರ್. 

9. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ಕು ರ್ಕಾೇರದ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಾ ಜರಕರ್ಕವ ರ್ಭರ್ಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 

ರ್ಭರ್ಳಲ್ಲಾ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಚರ್ಚೇಗೆ ಬರಕವ 

ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ ಕ್ು ಕ್ರಮವಹಿರ್ಕವುದಕ. 

10. ಈ ವಿಭಾರ್ದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಾನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ /ನರ್ೇರಿರ್ಳ 

ಯೋಜನರ್ಳಡಿಯಲ್ಲಾ ಪೂರ್ೇ ಪರಮಾರ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಮತ್ಕು ಭೌತಿಕ್ ಪರರ್ತಿ 

ಸಾಧಿರ್ಕವಲ್ಲಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಅರ್ತ್ಯ ಕ್ರಮರ್ಳ ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ. 
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 11. 2017-18ನೋ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಭಾಷರ್ದಲ್ಲಾ ಘ ೋಷಿಸಿರಕವ ಹಿನುಲ್ಲಯಲ್ಲಾ 

ಇಲಾಖಾ ವಾಯಪಿರಯಲ್ಲಾರಕವ ಕ್ಷೋತ್ರ/ರ್ಸಾಯಗಾರರ್ಳಲ್ಲಾ ಮಕೆಂದ್ವನ 5 ವಷೇರ್ಳಲ್ಲಾ 

100 ಮಾದರಿ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳನಕು ಅಭಿವೃದ್ವಿಪಡಿರ್ಬೋಕಾಗಿದಕಾ, ಈ ರ್ೆಂಬೆಂಧ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ 

ರ್ಮತಿ ರ್ಭ ಮತ್ಕು ತ್ರಬೋತಿರ್ಳನಕು ಏಪೇಡಿಸಿ ರ್ಲಹೆ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಮತ್ಕು 

ಮಾರ್ೇದಶೇನ ನಿೋಡಲಾರ್ಕತಿುದಕಾ, ಮಾದರಿ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳ ಅನಕಷ್ಾಾನ ಚಟಕವಟಿಕೆರ್ಳ 

ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ. 

12. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ಕು ರ್ಕಾೇರದ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಾ ಜರಕರ್ಕವ ರ್ಭರ್ಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 

ರ್ಭರ್ಳಲ್ಲಾ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಚರ್ಚೇಗೆ ಬರಕವ 

ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ ಕ್ು ಕ್ರಮವಹಿರ್ಕವುದಕ. 

13. ಈ ವಿಭಾರ್ದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಾನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ /ನರ್ೇರಿರ್ಳ 

ಯೋಜನರ್ಳಡಿಯಲ್ಲಾ ಪೂರ್ೇ ಪರಮಾರ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ಮತ್ಕು ಭೌತಿಕ್ ಪರರ್ತಿ 

ಸಾಧಿರ್ಕವಲ್ಲಾ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಅರ್ತ್ಯ ಕ್ರಮರ್ಳ ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ. 
 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ರವರ ಕ್ತ್ೇವಯರ್ಳಕ ಮತ್ಕು ಜವಾಬ್ಾಾರಿರ್ಳಕ 

ಶರೋಮತಿ. ಕ್ಷಮಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ:ನರ್ೇರಿ) 

1. ಕ್ಛೋರಿಯ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕರ್ಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಛೋರಿ 

ಅಧಿೋನದ ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿಯನಕು ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಪಡಿಸಿ ರ್ಮಪೇಕ್ವಾಗಿ 

ನಿವೇಹಿರ್ಲಕ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ರ್ಲಹೆ ರ್ ಚನರ್ಳನಕು ನಿೋಡಕವುದಕ. 

2. ಕ್ಛೋರಿಯ ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾರ್ಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ 

ಮೆಂಡಿರ್ಲಾರ್ಕವ ಕ್ಡತ್ರ್ಳನಕು ಹಾರ್  ಬಿಲಕಾರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅರ್ತ್ಯ 

ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ ಳಕಳವುದಕ. 

3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ 

ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ರವರಕ ತಿಳಿರ್ಲಾರ್ಕವೆಂತ್ಹ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

 
 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ಹಾರ್  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ರವರ  ಕ್ಛೋರಿರ್ಳಲ್ಲಾ ಕ್ತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿರ್ಕತಿುರಕವ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಾರರ್ಳ 

ಮತ್ಕು ಲ್ಲಪಿಕ್ ಸಿಬಬೆಂದ್ವಯ ಕ್ತ್ೇವಯರ್ಳಕ ಮತ್ಕು ಜವಾಬ್ಾಾರಿರ್ಳಕ 
 

ಆರ್. ಗೆ ೋಪ್ಾಲ್ 

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ-1 

1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಯ  ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನ 

ತ್ಯಾರಿಸಿ ಅನಕಮೋದನ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ  ಮತ್ಕು ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ 

ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. ಬಿಡಕರ್ಡೆಗೆ ಳಿರ್ಲಾರ್ಕವ ಅನಕದಾನಕೆು ಹರ್ಬಳಕೆ 

ಪರಮಾರ್ ಪತ್ರರ್ಳನಕು ಪಡೆಯಕವುದಕ. 

2. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಯ ಕಾಯೇಕಾರಿ  

ರ್ಮತಿ ಹಾರ್  ಸಾಮಾನಯ  ರ್ಭರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಮಾಹಿತಿ 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ ಹಾರ್  ರ್ಭಯ ನಡವಳಿರ್ಳನಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ 

ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. ರ್ಭಯ ನಡವಳಿಯ ನಿರ್ೇಯರ್ಳಿಗೆ ಕೆೈಗೆ ೆಂಡ ಕ್ರಮರ್ಳ 

ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಅನಕರ್ರಣಾ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

3. ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾರ್ ಯೋಜನ ಮತ್ಕು ಹೆಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ 

ಯೋಜನರ್ಳ ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನ ಮತ್ಕು ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವರದ್ವ 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ.  ಬಿಡಕರ್ಡೆಗೆ ಳಿರ್ಲಾರ್ಕವ ಅನಕದಾನಕೆು ಹರ್ಬಳಕೆ 

ಪರಮಾರ್ ಪತ್ರರ್ಳನಕು ಪಡೆಯಕವುದಕ. 

4. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ಕು ವಿಧಾನ ರ್ಭಯ ಪರಶ್ನುರ್ಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ತ್ಯಾರಿಸಿ 

ರ್ಕಾೇರಕೆು ರ್ಲ್ಲಾರ್ಕವುದಕ.  

5. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಲಾರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 



 

 

: 4 : 
 

ಆರ್. ಶಶಕ್ಲಾ 

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ-2 

1. ಇಲಾಖಾ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಾರಕವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ರ್ಸಾಯಗಾರರ್ಳಿಗೆ 

ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಜಮೋನಕರ್ಳ ಅೆಂಕ್ರ ಅೆಂಶರ್ಳ ಹಾರ್  ಕ್ೆಂದಾಯ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನಕು 

ಕ್ರಮಬದಿಗೆ ಳಿರ್ಕವುದಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕೆಲರ್  ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ಒತ್ಕುವರಿಯಾಗಿರಕವ ಜಮೋನಕರ್ಳನಕು ತರವುಗೆ ಳಿರ್ಕವ, ಜಮೋನಕರ್ಳನಕು ವಿವಿಧ 

ಇಲಾಖೆರ್ಳಿಗೆ ನಿೋಡಕವ ಕ್ರಮಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪರಸಾುವನರ್ಳ ಕ್ಡತ್ರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ 

ಮತ್ಕು ಈ ರ್ೆಂಬೆಂಧವಾಗಿ ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಯ 

ರ್ಭರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

3. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ಕು ವಿಧಾನ ರ್ಭಯ ಪರಶ್ನುರ್ಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ತ್ಯಾರಿಸಿ ರ್ಕಾೇರಕೆು 

ರ್ಲ್ಲಾರ್ಕವುದಕ. 

4. ತ್ಪಾಾವು ನಿವೇಹಿರ್ಕವ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ದ ರಕರ್ಳ ಕ್ಡತ್ 

ನಿವೇಹಣೆ. 

5. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಲಾರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

ಸಿ.ಕೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಚೌವ್ಹಾಣ್.  

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ -3 

ಹಾರ್  ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ 

1. 2017-18ನೋ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಭಾಷರ್ದ ಪರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ವಿ 

ಪಡಿರ್ಲಾರ್ಕತಿುರಕವ ಮಾದರಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳ ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ 

ರ್ಲ್ಲಾರ್ಲಾರ್ಕವ DPRರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಪರಿಶೋಲ್ಲರ್ಕವುದಕ ಮತ್ಕು 40.00 ಲಕ್ಷರ್ಳ 

ಕ್ಸಿ/ರ್ಸಿರ್ಳ ಮಾಹೆವಾರಕ ಜಿಲಾಾವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಕೆ ರೋಢೋಕ್ರಿಸಿ 

ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ ವಿಭಾರ್ದ ನ ೋಡೆಲ್ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳ ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವರದ್ವ 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ.  

3. ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಾ ನಿವೇಹಿರ್ಲಾರ್ಕವ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ರ್ಲಹೆರ್ಳನಕು 

ನಿೋಡಕವುದರ ೆಂದ್ವಗೆ ರ್ಕರ್ಮಟಿದ ಕೆಲರ್ ಹೆ ರಹೆ ಮಕುವೆಂತ ಕಾಯೇ 

ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

4. ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ. 

5. ನಿರ್ಧಿಪಡಿಸಿರಕವ ಯೋಜನರ್ಳ ಅನಕಷ್ಾಾನಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ೇ ರ್ ಚ್ಚರ್ಳನಕು 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

6. ನಿರ್ಧಿಪಡಿಸಿರಕವ ಯೋಜನರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವರದ್ವ 

ಕೆ ರೋಢೋಕ್ರಿರ್ಕವುದಕ ಹಾರ್  ಇತ್ರ ರ್ಭರ್ಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ 

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

7. ನಿರ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಜರಕರ್ಕವ ರ್ಭರ್ಳ ನಡವಳಿರ್ಳನಕು 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ ಹಾರ್  ರ್ಭಯ ನಡವಳಿಯ ನಿರ್ೇಯರ್ಳಿಗೆ ಕೆೈಗೆ ೆಂಡ ಕ್ರಮರ್ಳ 

ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಅನಕರ್ರಣಾ ವರದ್ವ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

8. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿರ್ಳ ನಿರ್ಧಿತ್ ದರರ್ಳ ಕೆೈಪಿಡಿ ಹಾರ್  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆರ್ಳ 

ಮಾರಾಟ ದರರ್ಳ  ಪರಿಷುೃತ್ ಕೆಲರ್ ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

9. ನಿರ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 

ಮತ್ಕು ವಿಧಾನ ರ್ಭಯ ಪರಶ್ನುರ್ಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಶೋಘ್ರವಾಗಿ ರ್ಕಾೇರಕೆು 

ರ್ಲ್ಲಾರ್ಕವಲ್ಲಾನ ಕ್ರಮಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ ಮಾಡಕವುದಕ. 

10. ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ದ ರಕರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ. 

11.ಈ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಾ ನಿವೇಹಿರ್ಲಾರ್ಕವ ಯೋಜನರ್ಳ ವಾಷಿೇಕ್ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

12. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಕೆಲರ್ರ್ಳಲ್ಲಾ ನರವಾರ್ಕವುದಕ ಹಾರ್  ರ್ ಚ್ಚರ್ಲಾರ್ಕವ 

ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 
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ಸಿ.ಕೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಚೌವ್ಹಾಣ್.  

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 1 

1. ಕ್ೃಷಿ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ರ್ಸಾಯವಾಟಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಮತ್ಕು ನಿವೇಹಣೆ                   

(ಎಸ್-11) ಯೋಜನಯ  ಎೆಂಪಿಕ್ / ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನ ತ್ಯಾರಿಸಿ 

ಅನಕಮೋದನಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವರದ್ವ 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ ಹಾರ್  ಬಿಡಕರ್ಡೆಗೆ ಳಿರ್ಲಾರ್ಕವ ಅನಕದಾನಕೆು ಹರ್ಬಳಕೆ 

ಪರಮಾರ್ ಪತ್ರರ್ಳನಕು ಪಡೆಯಕವುದಕ. ರ್ದರಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ 

ವಿವರರ್ಳನಕು DSS ತ್ೆಂತ್ಪಾಾರೆಂಶದಲ್ಲಾ ಆಳವಡಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ರ್ದರಿ ಯೋಜನಯ ಮತ್ಕು ನಿವೇಹಣೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್  ತ್ರಬೋತಿ 

ಕಾಯೇಕ್ರಮಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಎೆಂಪಿಕ್ / ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನ ಹಾರ್  

ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

3. ಮಾದರಿ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ವಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಿೆಂದ ರ್ಲ್ಲಾರ್ಲಾರ್ಕವ 

ಮಾದರಿ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳ Detailed Project Reportರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಎೆಂಪಿಕ್ / 

ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನ ಹಾರ್  ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

4. ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿಯ ಕಾಯೇಚಟಕವಟಿಕೆರ್ಳ ಅನಕಷ್ಾಾನ ಕಾಯೇವನಕು 

ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

5. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ಕು ವಿಧಾನ ರ್ಭಯ ಪರಶ್ನುರ್ಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ತ್ಯಾರಿಸಿ 

ರ್ಕಾೇರಕೆು ರ್ಲ್ಲಾರ್ಕವುದಕ. 

6. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಲಾರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

ನಿಮೇಲ, ಹೆಚ್. ಆರ್.  

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 2 

1. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ಪರಶ್ನುರ್ಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ಕ್ಷೋತ್ರ / ನರ್ೇರಿರ್ಳ ವಿವಿಧ ಫರ್ಲಕರ್ಳ ಹರಾಜಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಕ್ಡತ್ರ್ಳ 

ನಿವೇಹಣೆ. 

3. ಜಿಲಾಾವಲಯ (ಡಿ-04) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ 

ಎೆಂಪಿಕ್ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಅನಕಮೋದನಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ 

ವರದ್ವ ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ ಹಾರ್  ಬಿಡಕರ್ಡೆಗೆ ಳಿರ್ಲಾರ್ಕವ ಅನಕದಾನಕೆು 

ಹರ್ಬಳಕೆ ಪರಮಾರ್ ಪತ್ರರ್ಳನಕು ಪಡೆಯಕವುದಕ. ರ್ದರಿ ಯೋಜನಯ 

ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವಿವರರ್ಳನಕು DSS ತ್ೆಂತ್ಪಾಾರೆಂಶದಲ್ಲಾ ಆಳವಡಿರ್ಕವುದಕ. 

4. ಯೋಜನೋತ್ರದಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಎೆಂಪಿಕ್ 

ತ್ಯಾರಿಸಿ ಅನಕಮೋದನಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ ಮತ್ಕು ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ 

ವರದ್ವಯನಕು ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ ಹಾರ್  ಬಿಡಕರ್ಡೆಗೆ ಳಿರ್ಲಾರ್ಕವ ಅನಕದಾನಕೆು 

ಹರ್ಬಳಕೆ ಪರಮಾರ್ ಪತ್ರರ್ಳನಕು ಪಡೆಯಕವುದಕ. 

5. MGNREGA ಯೋಜನಯ ಕ್ರರಯಾ ಯೋಜನ ಮತ್ಕು ಪರರ್ತಿ ವರದ್ವ 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. ರ್ದರಿ ಯೋಜನಯ ಮಾಹೆವಾರಕ ಪರರ್ತಿ ವಿವರರ್ಳನಕು DSS 

ತ್ೆಂತ್ಪಾಾರೆಂಶದಲ್ಲಾ ಆಳವಡಿರ್ಕವುದಕ. 

6. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಲಾರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

ಕೆ.ನೆಂದ್ವನಿ 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ 

1. ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ಪತ್ರರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ರ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿವರಿಗೆ 

ರ್ಕರಕತಿಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ಪತ್ರರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ವಿಷಯ 

ನಿವಾೇಹಕ್ರಕರ್ಳಕ ಮೆಂಡಿರ್ಕವ ಕ್ಡತ್ರ್ಳನಕು ಹಾರ್  ಸಾದ್ವಲಾಿರಕ ಬಿಲಕಾರ್ಳನಕು 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

3. ವಿವಿಧ ವಿಭಾರ್ರ್ಳಿೆಂದ ಮೋಲಕ ರ್ಹಿಗಾಗಿ ರ್ಲ್ಲಾರ್ಕವ ಕ್ಡತ್ರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ 

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

4. ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದ್ವೆಂದ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಕೆ ೋರಿ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ 

ಕ್ಡತ್ರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 
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 5. ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ಪತ್ರರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ರ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿವರಿಗೆ 

ರ್ಕರಕತಿಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

6. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ರವರ ದ್ವನಚರಿ, 

ಪರವಾರ್ ಟಿಪನಣಿ ಮತ್ಕು TA  ಬಿಲಕಾರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ. 

7. ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ಪತ್ರರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ವಿಷಯ 

ನಿವಾೇಹಕ್ರಕರ್ಳಕ ಮೆಂಡಿರ್ಕವ ಕ್ಡತ್ರ್ಳನಕು ಹಾರ್  ಸಾದ್ವಲಾಿರಕ 

ಬಿಲಕಾರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

8. ಈ ಕ್ಛೋರಿಯ ಆಡಳಿತ್ಪಾಾತ್ುಕ್ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ಹಾರ್  ಉರ್ಕುವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಿಗೆ 

ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ದ ರಜಿೇರ್ಳ ಕ್ಡತ್ ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

9. ಹಿರ್ತ ೋನಿ/ರ್ತ ೋನಿ ಕ್ಛೋರಿರ್ಳ ಹಾರ್  ರಾಜಯದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ/ನರ್ೇರಿ/ಜಿಲಾಾ ನರ್ೇರಿರ್ಳಲ್ಲಾನ ಕ್ಸಿ/ರ್ಸಿ ಹಾರ್  ಇತ್ರ ಸಾಮಗಿರರ್ಳ 

ದಾಸಾುನಕ ಪರಿಶೋಲನಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ್  ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

10. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಯ ನರ್ದಕ ಪುರ್ುಕ್ 

ನಿವೇಹಣೆಯನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳ ರ್ಹಿಗಾಗಿ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

11. ಈ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಾರಕವ ದ ರವಾಣಿ, ಇೆಂಟರ್ ನರ್ಟ, ರ್ರ್ಕ್ಯೆಂತ್ರ, ಪಿರೆಂಟರ್, 

ಜರಾಕ್  ಯೆಂತ್ರರ್ಳ ರ್ಕಸಿಥತಿಯ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಮೋಲಕರ್ಕುವಾರಿ 

ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ.        

12. ಈ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಾ ನಿವೇಹಿರ್ಲಾರ್ಕತಿುರಕವ ಕೆಲರ್ ಕಾಯೇರ್ಳ ಹಾರ್  ಕ್ಡತ್ರ್ಳ  

ನಿವೇಹಣೆಯಲ್ಲಾನ ಕ್ರಮಬದಿತ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಪರಿಶೋಲ್ಲರ್ಕವುದಕ     

13. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಲಾರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ಡಿ.ವಿ. ಮೆಂಜಕನಾಥ. 

ಪರಥಮ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ -1 

 

1. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಯ ನರ್ದಕ ಪುರ್ುಕ್ ನಿವೇಹಣೆ. 

2. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಯಡಿ ಬಿಡಕರ್ಡೆಗೆ ಳಿರ್ಕವ 

ಅನಕದಾನವನಕು ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಿಗೆ ಬಿಡಕರ್ಡೆಗೆ ಳಿರ್ಕವುದಕ.   

3. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಪರತಿ 

ಮಾಹೆಯ ಬ್ಾಯೆಂಕ್ ಖಾತಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸೆಿೋರ್ಟ ಮೆಂರ್ಟ ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿಸಿ 

ರ್ರ್ಕ್ರೋಕ್ರಿರ್ಕವುದಕ. 

4. ಈ ವಿಭಾರ್ದ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ / ಲ್ಲಪಿಕ್ ಸಿಬಬೆಂಧಿಯ ವೈಯಕ್ರುಕ್ ಕ್ಡತ್ರ್ಳ  

ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

5. ಈ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಾರಕವ ಇೆಂಟರ್ ನರ್ಟ, ರ್ರ್ಕ್ಯೆಂತ್ರ, ಪಿರೆಂಟರ್, ಜರಾಕ್  ಯೆಂತ್ರ, 

ಹಾರ್  ದ ರವಾಣಿ ಉಪಕ್ರರ್ರ್ಳಕ ರ್ಕಸಿಥತಿಯಲ್ಲಾರಕವೆಂತ ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ 

ಹಾರ್  ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ್ರ್ಳ  ನಿವೇಹಣೆ. 

6. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ಹಾರ್  ಕ್ಛೋರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು 

ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷುಣ್ 

ಪರಥಮ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ - 2 

1. ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಿೆಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನರ್ಳಡಿ ಮೆಂಜ ರಾತಿ ಕೆ ೋರಿ ರ್ಲ್ಲಾರ್ಲಾರ್ಕವ 

ಪರಸಾುವನರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಮೆಂಜ ರಾತಿ ಆರ್ೋಶ ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

2. 2008-09 ರಿೆಂದ 2017-18ನೋ ಸಾಲ್ಲನವರಗೆ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಿರಕವ ಸಿವಿಲ್ 

ಕಾಮಗಾರಿರ್ಳ ವಿವರರ್ಳನಕು ಕೆ ರೋಢೋಕ್ರಿರ್ಕವುದಕ. 

3. ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ನಾಯಯಾಲಯದ ಪರಕ್ರರ್ರ್ಳ ಕ್ಡತ್ 

ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

4. ಮೋಲಕ ರ್ಹಿಗಾಗಿ ರ್ಲ್ಲಾರ್ಲಾರ್ಕವ ಸಾದ್ವಲಾಿರಕ ಬಿಲಕಾರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ 

ಮೋಲಕ ರ್ಹಿಗಾಗಿ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. 

5. ಕ್ಛೋರಿಗೆ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬೆಂಧಿರ್ಳ ವಗಾೇವಣೆ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಮತ್ಕು 

ಇತ್ರ ಪತ್ರರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ.  

6. ಕ್ಷೋತ್ರ/ನರ್ೇರಿರ್ಳ ಮತ್ಕು ಹಿರ್ತ ೋನಿ /ರ್ತ ೋನಿ (ರಾವ) ಕ್ಛೋರಿರ್ಳಲ್ಲಾನ  ಅಧಿಕಾರಿ 



/ ಸಿಬಬೆಂದ್ವಯ ವಿವರರ್ಳ ಮಾಹಿತಿಯನಕು ಆಗಿೆಂದಾಗೆೆ ಕೆ ರೋಢೋಕ್ರಿರ್ಕವುದಕ. 

7. ವಾಹನರ್ಳ ಲಾಗ್ ಪುರ್ುಕ್, ಹಾಜರಾತಿ, ಸಾೆಂದಭಿೇಕ್ ರಜ, ದಾಸಾುನಕ ವಹಿರ್ಳನಕು 

ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

8. ಕ್ಛೋರಿಗೆ ಅರ್ತ್ಯವಿರಕವ ಸಾಮಗಿರರ್ಳ ಖರಿೋದ್ವಯ ಪರಕ್ರರಯೆಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ್ 

ನಿವೇಹಣೆ ಹಾರ್  ಪಡೆಯಲಾದ ದಾಸಾುನನಕು ಕ್ರಮಬದಾ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಾ 

ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಹೆಂಚ್ಚಕೆ ಮಾಡಕವುದಕ.  

9. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ಹಾರ್  ಕ್ಛೋರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು 

ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

ಎನ್.ವಿ. ನಾಯಿಕ್ 

ದ್ವಿತಿೋಯ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ಕ್ಛೋರಿಯ ಆಡಳಿತ್ 

ವಿಭಾರ್ಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಾ ಕೆಲರ್ ಕಾಯೇರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ಕ್ಛೋರಿಯ ಸಾದ್ವಲಾಿರಕ 

ಬಿಲಕಾರ್ಳನಕು K-2 ನಲ್ಲಾ ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ ಮತ್ಕು ನರ್ದಕ ಪುರ್ುಕ್ ನಿವೇಹಣೆ. 

3. ಅನಕದಾನ ವಿವರ ಹಾರ್  ಬಿಡಕರ್ಡೆ ಆರ್ೋಶರ್ಳ ವಹಿ ಮತ್ಕು ನಿವೇಹಣೆ. 

4. Project Monitoring Unit ಕ್ಛೋರಿಯ ಸಾದ್ವಲಾಿರಕ ಬಿಲಕಾರ್ಳನಕು 

ತ್ಯಾರಿರ್ಕವುದಕ. 

5. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ.. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ 1. ಕ್ಷೋತ್ರಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ದಾಸಾುನಕ ಪಡೆಯಕವುದಕ ಹಾರ್  ವಿತ್ರಿರ್ಕವುದಕ, 

ಕ್ಷೋತ್ರದ ಎಲಾಾ ವಹಿರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ಕ್ಷೋತ್ರದ ಉರ್ಕುವಾರಿ, ತ ೋಟಗಾರರ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ನಡೆರ್ಕವುದಕ. ಕ್ಸಿ/ರ್ಸಿ 

ಗಿಡರ್ಳನಕು ಉತ್ಪಾಾನದ್ವಸಿ ನಿಯಮಾನಕಸಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬೆಂದ 

ಆದಾಯವನಕು ರ್ಕಾೇರಕೆು ರ್ೆಂದಾಯ ಮಾಡಕವುದಕ 

3. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಕವ  ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

ತ ೋಟಗಾರರಕ 1. ಕ್ಷೋತ್ರದಲ್ಲಾ ರ್ಸೆ ಯೋತ್ಪಾಾನದನ ಮಾಡಕವುದಕ, ಕ್ಷೋತ್ರವನಕು ರ್ಿಚಛಗೆ ಳಿರ್ಕವುದಕ.  

ಗಿಡರ್ಳಿಗೆ ರ್ರ್ಯ ರ್ೆಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಿ  ಸಿೆಂಪಡಣೆ, ನಿೋರಕ ಹಾಯಿರ್ಕವುದಕ ಮತ್ಕು 

ಕ್ಷೋತ್ರದ  ಕೆಲರ್-ಕಾಯೇರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 

ಸೆೋವಕ್ರಕ 1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ಕ್ಛೋರಿರ್ಳ ರ್ಿಚಛತ್ಪಾಾ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು 

ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ ಮತ್ಕು ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಾನ ಕ್ಛೋರಿರ್ಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಮತ್ಕು 

ಕ್ಡತ್ರ್ಳನಕು ಮಕದಾಾೆಂ ಕೆ ಡಕವುದಕ. 

2. ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. 
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4 (ಬಿ) (iii) ನಿರ್ೇಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಳವೆಂತ್ಹ ಪರಸಾುವನರ್ಳಲ್ಲಾ ಪ್ಾಲ್ಲರ್ಬೋಕಾದ ಕ್ರಮ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ರ್ಳಕ 

ಮತ್ಕು ಅಕೌೆಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೆೋರಿದೆಂತ 

4 (ಬಿ) (iii) The procedure followed in the decision making process Including channels 

of supervision accountability. 

 

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ / ಅಧಿಕಾರಿ (ಕ್ಷೋತ್ರ 

ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

1. ರಾಜಯದ  ಎಲಾಾ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಲ್ಲಾರಕವ  ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿರ್ಳ  ವಿಭಾರ್ಕೆು ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 

ಪರತಯೋಕ್ ಕ್ಷೋತ್ರ / ನರ್ೇರಿರ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ವಾ ಮತ್ಕು ನಿವೇಹಣೆರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 

ಯೋಜನರ್ಳಾದ ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ಅಭಿವೃದ್ವಾ ಏಜನಿಿಯ ಆವತ್ೇ ನಿಧಿ, ಮಹಾತ್ು 

ಗಾೆಂಧಿ ರಾಷಿರೋಯ ಗಾರಮೋರ್ ಉರ್ ಯೋರ್ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನ, ಕ್ೃಷಿ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು 

ರ್ರ್ಯವಾಟಿಕೆರ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ವಾ ಹಾರ್  ನಿವೇಹಣೆ ಬಗೆೆ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಿೆಂದ  (S-11), 

ಯೋಜನೋತ್ರ  ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪರರ್ತಿ ಸಾಧಿರ್ಕವುದಕ. 

2. ರಾಜಯದ ಎಲಾಾ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿರ್ಳ ಫರ್ಲಕ ಹರಾಜಕ ಪರಕ್ರರಯೆಯನಕು 

ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ, ಆರ್ಥೇಕ್ ಪರತ್ಪಾಾಯ ಯೋಜನಯ ಅನಕರ್ಕರ್ವಾಗಿ ನಿೋಡಿದ ಆರ್ೋಶರ್ಳ ಪ್ಾಲನ 

ಬಗೆೆ ರ್ಮನ ಹರಿರ್ಕವುದಕ.  

3. ರಾಜಯದ ಎಲಾಾ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಲ್ಲಾರಕವ  ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿರ್ಳಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾಾನದ್ವರ್ಕವ 

ಉತ್ುೃಷಿ ಕ್ಸಿ / ರ್ಸಿ ಗಿಡರ್ಳ ವಿಲ್ಲೋವಾರಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ರ್ಲಹೆರ್ಳನಕು 

ನಿೋಡಕವುದಕ, ರ್ಸೆ ಯೋತ ನದನಗೆ ಅನಕರ್ಕರ್ವಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಬಲ್ಲಯ ಪರಕಾರ ಕ್ರರಯಾ 

ಯೋಜನ ಅನಕಷ್ಾಾನದ ಪರರ್ತಿ ಪರಿಶೋಲನ. 

4.   ಇಲಾಖಾ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಾರಕವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ರ್ಸಾಯಗಾರರ್ಳಿಗೆ 

ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಜಮೋನಕರ್ಳ ಅೆಂಕ್ರ ಅೆಂಶರ್ಳ ಹಾರ್  ಕ್ೆಂದಾಯ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನಕು 

ಕ್ರಮಬದಿಗೆ ಳಿರ್ಕವ ರ್ಕಾೇರದ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ನಿರ್ೋೇಶರ್ಕವ ಪತ್ರರ್ಳ ರ್ಮನ 

ಹರಿರ್ಕವುದಕ.  

5. ರಾಜಯದಲ್ಲಾ ಇರಕವ ಜೈವಿಕ್ ಕೆೋೆಂದರರ್ಳಲ್ಲಾ ಹೆ ರ್ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅೆಂಗಾೆಂಶ 

ಕ್ಸಿ/ರ್ಸಿ ರ್ಳನಕು ಉತ್ಪಾಾನದ್ವರ್ಕವುದಕ. ಅಲಾರ್, ಜೈವಿಕೆ ಗೆ ಬಬರ ತ್ಯಾರಿಕಾ 

ವಿಧಾನರ್ಳನಕು ಅಳವಡಿಸಿ, ಸಾವಯವ ಕ್ೃಷಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನವನಕು 

ಅಳವಡಿರ್ಕವ ಬಗೆೆ ಎಚಿರ ವಹಿರ್ಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ 1. ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ಪತ್ರರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ರ್ೆಂಬೆಂಧಪಟಿವರಿಗೆ 

ರ್ಕರಕತಿರ್ಕವುದಕ ಮತ್ಕು ವಿಷಯ ನಿವಾೇಹಕ್ರಕರ್ಳಕ ಮೆಂಡಿರ್ಕವ ಕ್ಡತ್ರ್ಳನಕು ಹಾರ್  

ಸಾದ್ವಲಾಿರಕ ಬಿಲಕಾರ್ಳನಕು ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಿ  ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗೆ ಮೆಂಡಿರ್ಕವುದಕ. ವಿವಿಧ 

ವಿಭಾರ್ರ್ಳಿೆಂದ ಮೋಲಕ ರ್ಹಿಗಾಗಿ ರ್ಲ್ಲಾರ್ಕವ ಕ್ಡತ್ / ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಕೆ ೋರಿ 

ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ಕ್ಡತ್ / ಆಡಳಿತ್ಪಾಾತ್ುಕ್ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ಹಾರ್  ಉರ್ಕುವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಿಗೆ 

ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ ಸಿಿೋಕ್ೃತ್ವಾರ್ಕವ ದ ರಜಿೇರ್ಳ ಕ್ಡತ್ / ದಾಸಾುನಕ ಪರಿಶೋಲನಗೆ 

ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ್ . 

2. ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಯ ನರ್ದಕ ಪುರ್ುಕ್  

ಪರಿಶೋಲ್ಲರ್ಕವುದಕ. 

3. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ರವರ ದ್ವನಚರಿ, ಪರವಾರ್ 

ಟಿಪನಣಿ, TA ಬಿಲಕಾರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ. 

4. ಈ ವಿಭಾರ್ದಲ್ಲಾ ನಿವೇಹಿರ್ಲಾರ್ಕತಿುರಕವ ಕೆಲರ್ ಕಾಯೇರ್ಳ ಹಾರ್  ಕ್ಡತ್ರ್ಳ  

ನಿವೇಹಣೆಯಲ್ಲಾನ ಕ್ರಮಬದಿತ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಪರಿಶೋಲ್ಲರ್ಕವುದಕ. ಅಲಾರ್, 

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿರ್ಳಕ ರ್ ಚ್ಚರ್ಲಾರ್ಕವ ಇತ್ರ ಕೆಲರ್ರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ.                      

ಪರಥಮ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ-1 ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಏಜನಿಿಯ ನರ್ದಕ ಪುರ್ುಕ್ ನಿವೇಹಣೆ/ 

ಅನಕದಾನವನಕು ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಿಗೆ ಬಿಡಕರ್ಡೆಗೆ ಳಿರ್ಕವ ಬಗೆೆ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ವಹಿರ್ಕವುದಕ 

/ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ / ಲ್ಲಪಿಕ್ ಸಿಬಬೆಂದ್ವರ್ಳ ವೈಯಕ್ರುಕ್ ಕ್ಡತ್ರ್ಳ  ನಿವೇಹಣೆ. 
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ಪರಥಮ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ-2 1. 1. ಜಿಲ್ಲಾರ್ಳಿೆಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನರ್ಳಡಿ ಮೆಂಜ ರಾತಿ ಕೆ ೋರಿ ರ್ಲ್ಲಾರ್ಲಾರ್ಕವ 

ಪರಸಾುವನರ್ಳಕ / ಹಾಜರಾತಿ, ದ ರವಾಣಿ, ಚಲನವಲನ,,  ಲಾಗ್ ಪುರ್ುಕ್, ಸಾೆಂದಭಿೇಕ್ 

ರಜ / ದಾಸಾುನಕ / ಕ್ಛೋರಿಗೆ ಅರ್ತ್ಯವಿರಕವ ಸಾಮಗಿರರ್ಳ ಖರಿೋದ್ವ / ಹೆಂಚ್ಚಕೆ / 

ಸಾದ್ವಲಾಿರಕ ಬಿಲಕಾರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಣೆ / ನಾಯಯಾಲಯದ ಕ್ಡತ್ರ್ಳ  ನಿವೇಹಣೆ. 

2. 2008-09 ರಿೆಂದ 2017-18ನೋ ಸಾಲ್ಲನವರಗೆ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಿರಕವ ಸಿವಿಲ್ 

ಕಾಮಗಾರಿರ್ಳ ಪರರ್ತಿ ಬಗೆೆ ಅೆಂಕ್ರ ಅೆಂಶರ್ಳ ಕೆ ರೋಢೋಕ್ರರ್ / ಅಧಿೋನ ಕ್ಛೋರಿರ್ಳ 

ತ್ಪ್ಾರ್ಣೆ.   
 

4(ಬಿ)(iv) ಕೆಲರ್ ಕಾಯೇರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಲಕ ನಿರ್ಧಿಪಡಿರ್ಲಾದ ವಿಧಾನರ್ಳಕ ಕ್ಟಕಿಪ್ಾಡಕರ್ಳಕ (Norms) 

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

 

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ / ಅಧಿಕಾರಿ  

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ರವರ  ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಾನ ಕ್ಷೋತ್ರ 

ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿರ್ಳ ಕ್ೃಷಿ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ರ್ಸಾಯವಾಟಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿ ಹಾರ್  ನಿವೇಹಣೆಯ 

ಬಗೆೆ ರ್ ಕ್ು ನಿಧಾೇರ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಕ ಪೂರಕ್ವಾಗಿ ಕ್ತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿರ್ಕವುದಕ. ಇಲಾಖಾ 

ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಾರಕವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ರ್ಸಾಯಗಾರರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 

ಜಮೋನಕರ್ಳ ಅೆಂಕ್ರ ಅೆಂಶರ್ಳ ಹಾರ್  ಕ್ೆಂದಾಯ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನಕು 

ಕ್ರಮಬದಿಗೆ ಳಿರ್ಕವಲ್ಲಾ, ನಾಯಯಾಲಯದ ಮತ್ಕು ರ್ಕಾೇರದ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ನಿಧಾೇರ 

ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಕ ಪೂರಕ್ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನಕು ಕೆ ರೋಢೋಕ್ರಿಸಿ ಒದಗಿರ್ಕವುದಕ. 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ ಈ ವಿಭಾರ್ದ ಅಧಿೋನದ ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿಯ ರ್ಿಚಛತ, ನಿವೇಹಣೆ, ರ್ರ್ಯ ರ್ೆಂಪತಿುನ 

ಅಭಿವೃದ್ವಾ ಮತ್ಕು ರ್ಸಾಯಭಿವೃದ್ವಿಗೆ ಪೂರಕ್ವಾದ ಕ್ತ್ೇವಯ ನಿವೇಹಿರ್ಲಕ 

ಅನಕಕ್ ಲವಾರ್ಕವ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಣೆ. 
 

4(ಬಿ)(v) ನೌಕ್ರರಕ ಅವರವರ  ಕ್ತ್ೇವಯರ್ಳನಕು ನಿವೇಹಿರ್ಲಾದ, ಉಪಯೋಗಿರ್ಕವ ನಿಯೆಂತ್ರರ್ದಲ್ಲಾ 

ಇಟಕಿಕೆ ೆಂಡಿರಕವ  ನಿಯಮರ್ಳಕ, ರ್ ಚನರ್ಳಕ, ಕೆೈಪಿಡಿರ್ಳಕ ಮತ್ಕು  ನಿಬೆಂಧನರ್ಳಕ 
 

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

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

1 ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾರ್ರಿೋಕ್ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮರ್ಳಕ (KCSR) 

2 ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾರ್ರಿೋಕ್ ಸೆೋವಾ ನಿಯಮರ್ಳಕ (ವಗಿೋೇಕ್ರರ್ ನಿಯೆಂತ್ರರ್, ಮೋಲುನವಿ ನಿಯಮರ್ಳಕ) (CCA Rules) 

3 ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಆರ್ಥೇಕ್ ರ್ೆಂಹಿತ, (KFC) 

4 ಕ್ಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ, (HBOP) 

5 ವೃೆಂದ ಮತ್ಕು ನೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮರ್ಳಕ, (C&R Rules) 

6 ಅಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ, ( Budget Manual) 

7 ಕ್ನಾೇಟಕ್ ಖಜ್ಾನ ರ್ೆಂಹಿತ, (KTC) 

8 ಸಾದ್ವಲಾಿರಕ ವಚಿ ಕೆೈಪಿಡಿ, (MCE) 

9 ಕ್ನಾೇಟಕ್ ನಾರ್ರಿೋಕ್ ಸೆೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮರ್ಳಕ, (KCS Conduct Rules) 

10 ಇಲಾಖಾ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥೇಕ್ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆೋಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ 

11 ರ್ಕಾೇರದ ಅಧಿರ್ ಚನರ್ಳಕ, ರ್ಕತ ುೋಲ್ಲರ್ಳಕ, ಇತ್ಪಾಾಯದ್ವ 

12 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಕೆೈಪಿಡಿ ಹಾರ್  ಅನಕಮೋದ್ವತ್ MPICರ್ಳಕ ಮಾರ್ೇರ್ ಚ್ಚರ್ಳಕ,ಇತ್ಪಾಾಯದ್ವ 

13 ಫಾರೆಂ ಪ್ಾಲ್ಲಸಿ ನಿಯಮರ್ಳಕ 
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4(ಬಿ)(vi) ಕ್ಡತ್ ಶೋಷಿೇಕೆ : 

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

 

ಕ್ರ.ರ್ೆಂ. 
ಕ್ಡತ್ದ ಶಾಖೆ  

ದಾಖಲ್ಲರ್ಳ ಉಲ್ಲಾೋಖ 
ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ 

1 ಸಿಬಬೆಂದ್ವ ಶಾಖೆ ಕ್ಷೋ:ನ/ವಿನಿ ಆಡಳಿತ್ಪಾಾತ್ುಕ್ ವಿಷಯರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರ ವಯವಹಾರದ 

ಕ್ಡತ್ರ್ಳ  ಹಾರ್  ವಹಿರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ 

2 ತ್ಪಾಾೆಂತಿರಕ್ ಶಾಖೆ ಕ್ಷೋ:ನ/ರ್ತ ೋನಿ 

ಕ್ಷೋ:ನ/ರ್ತ ೋಅ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ /ನರ್ೇರಿರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 

ಕ್ಡತ್ರ್ಳಕ ಹಾರ್  ಇತ್ರ ವಿಷಯರ್ಳ ನಿವೇಹಣೆ 

4(ಬಿ)(VII)  ಪ್ಾಲ್ಲಸಿರ್ಳನಕು ಮಾಡಕವಾರ್ ಅಥವಾ ಅನಕಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿರ್ಕವ ರ್ೆಂಬೆಂಧದಲ್ಲಾ ಇರಕವ ಏಪ್ಾೇಡಕರ್ಳಕ, 

ಸಾವೇಜನಿಕ್ ರ್ದರ್ಯರಕರ್ಳ ರ್ಹಬ್ಾಗಿತ್ಿ ಮಕೆಂತ್ಪಾಾದ ವಿವರರ್ಳಕ 

4(b)(vii)The particular 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 thereto 

ಅನಿಯಿರ್ಕವುದ್ವಲಾ. 

 

4(ಬಿ) (viii) ಈ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ರಚ್ಚರ್ಲನಡಕವ ಅಥವಾ ರ್ಲಹೆರ್ಳನಕು ಪಡೆಯಕವ ರ್ಲಕವಾಗಿ ಎರಡಕ ಅಥವಾ 

ಅದಕ್ರುೆಂತ್ ಹೆಚಾಿಗಿರಕವ ರ್ದರ್ಯರಿೆಂದ ರಚ್ಚರ್ಲನಡಕವ ನಿರ್ಮ, ಕೌನಿಿಲ್ , ಬ ೋರ್ಡ್ ೇ, ರ್ಮತಿ, ಹಾರ್  ಇತ್ರ ಕ್ಮಟಿ 

ಮತ್ಕು ರ್ಮತಿರ್ಳಕ ನಡೆರ್ಕವ ರ್ಭ ಮತ್ಕು ನಡವಳಿರ್ಳನಕು ವಿೋಕ್ಷಿರ್ಲಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಕಕ್ು ಅವಕಾಶವಿರ್ಯೆೋ.  

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). 

ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರ್ಕಾೇರದ್ವೆಂದ ಕ್ನಾೇಟಕ್ ರಾಜಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ವಾ ಏಜನಿಿ ಸಾಥಪನ ಆಗಿರಕತ್ುರ್. ಇದರಲ್ಲಾ 

ರ್ವೇ ರ್ದರ್ಯರ ಸಾಮಾನಯ ರ್ಭ ಮತ್ಕು ಕಾಯೇಕಾರಿ ರ್ಮತಿರ್ಳನಕು ರಚ್ಚರ್ನಟಿಿದಕಾ, ರ್ಮತಿರ್ಳಕ ನಡೆರ್ಕವ ರ್ಭ ಮತ್ಕು 

ನಡವಳಿರ್ಳನಕು ವಿೋಕ್ಷಿರ್ಲಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಕಕ್ು ಅವಕಾಶವಿರಕವುದ್ವಲಾ. 
 

 

4(ಬಿ) (ix)  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ, (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) ರವರ  ಕ್ಛೋರಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಯೇ 

ನಿವೇಹಿರ್ಕತಿುರಕವ  ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕ್ರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವರರ್ಳ ಪಟಿಿ 

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

ಕ್ರ. 

ರ್ೆಂ. 
ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬೆಂದ್ವಯ ಹೆರ್ರಕ ಪದನಾಮ ದ ರವಾಣಿ ರ್ೆಂಖೆಯ 

1 ಆರ್.ಗೆ ೋಪ್ಾಲ್ ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ  - 1  
 

 
 
 
 
 

080 - 2656 4252 

2 ಆರ್.ಶಶಕ್ಲಾ ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 2 
3 ಅಭಿಜಿತ್ ಚೌವ್ಹಾಣ್.ಸಿ.ಕೆ. ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ - 3 

4 ಅಭಿಜಿತ್ ಚೌವ್ಹಾಣ್.ಸಿ.ಕೆ.  ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 1 

5 ನಿಮೇಲ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 2 
6 ಅಜಕೇನ್.ಕೆ. ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ - 3 
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7 ಕೆ.ನೆಂದ್ವನಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ  
 
 
 
 
 
 080 - 2656 4252 

8 ಮೆಂಜಕನಾಥ.ಡಿ.ವಿ. ಪರಥಮ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ -1  
9 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷುಣ್ ಪರಥಮ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ  - 2  

10 ಎನ್.ವಿ.ನಾಯಕ್ ದ್ವಿತಿೋಯ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ 

11 ಸೆ ೋಮೋಶ್.ಎಸ್.ಪಿ. ತ ೋಟಗಾರ (ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿ) 
12 ಜಯರ್ಣ ತ ೋಟಗಾರ (ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿ) 
13 ಮೆಂಜಕನಾಥ್ .ವೈ. ತ ೋಟಗಾರ (ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿ) 
14 ಎೆಂ.ಮಹಾರ್ೋವಮು ಸೆೋವಕ್ರ, (ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿ) 

4(b)(x) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ ) ಮತ್ಕು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ ಕ್ಷೋತ್ರ 

ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ ) ರವರ  ಕ್ಛೋರಿರ್ಳ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಾ Regular  ಮತ್ಕು ಓಓಡಿ ಮೋಲ್ಲ ಕಾಯೇ ನಿವೇಹಿರ್ಕತಿುರಕವ 

ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕ್ರರ ವೋತ್ನವನಕು ಈ ಕೆಳಕ್ೆಂಡೆಂತ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಲಾರ್ಕತಿುರ್. 

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

including the system of compenstion as provided in its regulations  

ಕ್ರ.ರ್ೆಂ. ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬೆಂದ್ವ ಹೆರ್ರಕ ಪದನಾಮ 

 

ಮ ಲ ವೋತ್ನ  

(ರ .ರ್ಳಲ್ಲಾ) 

1 ಡಾ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸೆ ಬರದ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

1,02,100 

2 ಕ್ಷಮಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

70,850 

3 

 
ಆರ್.ಗೆ ೋಪ್ಾಲ್ 

ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ  

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

56,800 

4 ಆರ್.ಶಶಕ್ಲಾ 
ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ  

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

65,900 

5 ಕೆ.ಮಹೆೋಶ್ 
ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

65,900 

6 ಅಭಿಜಿತ್ ಚೌವ್ಹಾಣ್.ಸಿ.ಕೆ. ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

42,000 

7 ನಿಮೇಲ.ಹೆಚ್.ಆರ್. 
ರ್ಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

42,000 

8 ಕೆ.ನೆಂದ್ವನಿ ಅಧಿೋಕ್ಷಕ್ರಕ, (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 45,300 

9 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷುಣ್ ಪರಥಮ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ  

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

36,000 

10 ಮೆಂಜಕನಾಥ.ಡಿ.ವಿ ಪರಥಮ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ  

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

30,350 
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11 ಎನ್.ವಿ.ನಾಯಕ್ 
ದ್ವಿತಿೋಯ ದಜೇ ರ್ಹಾಯಕ್ರಕ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 
28,300 

12 ಸೆ ೋಮೋಶ್.ಎಸ್.ಪಿ. ತ ೋಟಗಾರ, (ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿ) 25,200 

13 ಜಯರ್ಣ ತ ೋಟಗಾರ, (ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿ) 27,650 

14 ಮೆಂಜಕನಾಥ್ .ವೈ. ತ ೋಟಗಾರ,  (ದಾರಕ್ಷಿ ನರ್ೇರಿ) 19,500 

15 ಎೆಂ.ಮಹಾರ್ೋವಮು ಸೆೋವಕ್ರ 25,200 

4(ಬಿ) (xi) ಆಯವಯಯ ವಿತ್ರಣೆ (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.ರ್ೆಂ. ಇಲಾಖೆಯ ಹೆರ್ರಕ ಲ್ಲಕ್ುಶೋಷಿೇಕೆ ಮತ್ು (ಲಕ್ಷರ್ಳಲ್ಲಾ) 

1. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

 (ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

2401-00-001-2-01 

(ಯೋಜನೋತ್ರ) 

9.95 

2. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ  

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

2401-00-119-4-05       

(ಯೋಜನ) 

5.00 

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

allocated and the details of beneficiaries of such programmes. 

4(b) (xii) ರ್ಹಾಯಧನರ್ ೆಂದ್ವಗೆ ನಡೆರ್ಕವ ಯೋಜನರ್ಳಕ ಅೆಂತ್ಹ ಯೋಜನರ್ಳ ಫಲಾನಕಭವಿರ್ಳ ವಿವರ ಮತ್ಕು 

ಮೆಂಜ ರಾದ ಹರ್ 

ಅನಿಯಿರ್ಕವುದ್ವಲಾ. 

4(ಬಿ) (xii) ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ  ಆಥ ೋರೈಜೋಷನ್ ಮೆಂಜ ರಾದ ಮತ್ಕು ಕ್ಡಿಮ ದರದಲ್ಲಾ ರ್ವಲತ್ಕುರ್ಳನಕು 

ಪಡೆಯಲಾದ ರಸಿಪಿಯಕೆಂರ್ಟ  ರ್ಳ ವಿವರರ್ಳಕ 

4(b)(xiii) Particulars of recipients of concessions, permits of authorisations granted 

by it 

ಅನಿಯಿರ್ಕವುದ್ವಲಾ. 

4(ಬಿ) (xiv) ಕ್ಕಗಿೆರ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್  ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ ಲಭಯವಿರಕವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕ್ಕವಿಕೆ 

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

electronic form. 

         ರ್ದಯಕೆು ಯಾವುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್  ಮಾಹಿತಿಯಕ ಲಭಯವಿರಕವುದ್ವಲಾ. 

4(ಬಿ) (xv)  ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರಿಗೆ  ಲಭಯವಿರಕವ ಅವಕಾಶರ್ಳ ವಿವರರ್ಳಕ ರ್ರೆಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ 

ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿರ್ಳನಕು ಒಳಗೆ ೆಂಡಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್  ಉಪಯೋರ್ಕಾುಗಿ ತರದ್ವದಾಾರಯೆೋ; 

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. 

          ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಉಪಯೋರ್ಕಾುಗಿ ರ್ರೆಂಥಾಲಯ ಹಾರ್  ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಯನಕು ಇಲಾಖೆಯ 

ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಾ ಇದಕಾ, ಇಲಾಖಾ ಚಟಕವಟಿಕೆರ್ಳಿಗೆ ರ್ೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕೆೈಪಿಡಿರ್ಳ ಮತ್ಕು ಪುರ್ುಕ್ರ್ಳನಕು ಹಾರ್  

ದ್ವನಪತಿರಕೆ,  ಮಾಸಿಕ್ ಪತಿರಕೆ ಮತ್ಕು ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕೆರ್ಳಕ ಸಾವೇಜನಿಕ್ರ ಉಪಯೋರ್ಕ್ಕೆು ಲಭಯವಿರಕತ್ುರ್. 
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4(ಬಿ) (xvi) ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆರ್ರಕ ಪದನಾಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರ ವಿವರರ್ಳಕ      

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

Officers  

                                             ಸಾವೇಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ                              

ಶರಮತಿ.ಕ್ಷಮಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶನಾಲಯ 

ಲಾಲ್  ಬ್ಾಗ್, ಬೆಂರ್ಳ ರಕ 

 ದ ರವಾಣಿ ರ್ೆಂಖೆಯ: 080-2656 4252 

 

 

4(b)(xvii) Such other information as may be prescribed and thereafter update these 

publications every year 

 

4(ಬಿ)(xvii) :  ನಿರ್ಧಿಪಡಿರ್ಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯರ್ಳಕ   

 

               ನಿರ್ಧಿಪಡಿರ್ಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯರ್ಳಕ ಪರರ್ಕುತ್ ಯಾವುದ  ಇರಕವುದ್ವಲಾ. 

 

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕ್ರಕ 

(ಕ್ಷೋತ್ರ ಮತ್ಕು ನರ್ೇರಿ) 

       ಲಾಲ್ ಬ್ಾಗ್, ಬೆಂರ್ಳ ರಕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


