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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ರ್ನಯ್ದೆ-2005 

 

ಭನಗ-1     4 (1) B                         ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ 

                                                                                            (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಗನಗಂವ. 

  

 

 

1) ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ರ್ನಯ್ದೆ-2005ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೋರಿಯಂದ ನಿೋವು    

  ದನಖಲನತಿಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಬಹಕದಕ. 

2) ದನಖಲನತಿಯನ್ಕು 30 ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲನಗಕವುದಕ. 

3) ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ/ದನಖಲನತಿಗಳನ್ಕು ನಿೋಡಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ. 

 

ಕರ. ಸಂ ಸನವಾಜನಿಕ 

ಪ್ನರಧಿರ್ನರಿಗಳ ಕಛೋರಿಗಳಕ 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಸಹನಯಕ 

ಸನವಾಜನಿಕ 

ಮನಹಿತಿ 

ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಮೋಲ್ಮನ್ವಿ ಪ್ನರಧಿರ್ನರ 

1 2 3 4 5 

1 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ 

ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಪಂ) 

ಶಿಗನಗಂವ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ) 

ಶಿಗನಗಂವ 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ) 

ಹನವೋರಿ 
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4(1)ಬಿ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಗನಗಂವ ರವರ  ಕರ್ಾವಯ ಮರ್ಕು ಜವನಬ್ನೆರಿ 

 

* ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ ಬರಕವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನದ ರನಜಯವಲ್ಯ, ಜಿಲನಿಪಂಚನಯತ್, ತನಲ್ ಿಕ 

ಪಂಚನಯತ್, ಬರಪರಿಹನರ ರ್ನಮಗನರಿ ಯೋಜನೆ, ರನಷ್ಟಿçÃಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನೆ ಹನಗ  ಇನಿುರ್ರೆ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರೋಯನ ಯೋಜನೆ ರ್ಯನರಿಸಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ) ಹನವೋರಿ ಹನಗ  

ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ರನಣೋಬೆನ್ ುರಕ ಇವರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ಕಮೋದಿರ್ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಇನಿುರ್ರೆ ಹಕರ್ೆಯ ಜವನಬ್ನೆರಿಯಕರ್ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

4 (1) (ii) ಬಿ ಅಧಿರ್ನರಿ / ರ್ೌಕರಕಗಳ ಅಧಿರ್ನರಿ ಮರ್ಕು ಕರ್ಾವಯಗಳಕ 

 

1)ತ ೋಟಗನರರಕ:- (01- ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ) ಕಛೋರಿಯನ್ಕು ಶಕಚಿಯನಗಿಡಕವದಕ, ಕಡರ್ ಮರ್ಕು ಟಪ್ನಲ್ಕಗಳನ್ಕು 

ಶನಖೆಗಳಿಗೆ ರ್ಗೆದಕಕೆ ಂಡಕ ಹ ಗಕವದಕ, ಪರ್ರಗಳ ವಿರ್ರಣ, ಅಂಚೆಕಛೋರಿಗೆ ಹ ೋಗಕವದಕ, ಇರ್ರೆ ಸಥಳಿೋಯ ಕಛೋರಿಗಳಿಗೆ 

ಮಕದನೆಂ ಟಪ್ನಲ್ಕ ನಿೋಡಕವದಕ, ಸಕತ ುೋಲೆಗಳನ್ಕು ಸಂಬAದಿಸಿದ ಎಲ್ಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಿರ್ರಿಸಕವದಕ, ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕಛೋರಿ ನ್ಸಾರಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಚನಚಕ ರ್ಪಪರ್ೋ 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ರ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ಕು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಂಡಕ ಹ ೋಗಕವುದಕ. 

 

 

 

2)ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ [ಅಭಿವೃದಿೆ]:- ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಕುತಿುರಕವ ವಿವಿಧ 

ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕುವನದ 

ಕರಮಗಳನ್ಕು ಜರಕಗಿಸಿ ಕ್ಷೋರ್ರವನ್ಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲನಭಪಡೆದ 

ಫಲನನ್ಕಭವಿಗಳ ತ ೋಟಕೆು ಹ ೋಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 

 

3)ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ:- ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಸನದಿಲನಾರ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ರ್ಯನರಿಸಕವುದಕ, ನ್ಗದಕ ಪುಸುಕ 

ಬರೆಯಕವುದಕ, ವೋರ್ನ್ ಪರವನಸ ಭತಯ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ಮನಡಕವುದಕ, ಆವಕ-ಜನವಕ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ, ಸಿಬಬಂದಿಗಳ 

ಸೋವನ ಪುಸುಕ ನಿವಾಹಣ, ಚಲ್ನ್ವಲ್ನ್  ಕಡರ್ಗಳ  ನಿವಾಹಣ, ಸಿಾೋಕರಿಸಿದ ಪರ್ರಗಳ ನ್ಮ ಧಿಕರಣ, ಆದನಯ ಮರ್ಕು 

ವಚಚದ ರ್ಖೆುಗಳನ್ಕು ರ್ಯನರಿಸಕವದಕ, ಸನಿಂಪುಗಳ ನಿವಾಹಣ, ಹನಗ  ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಕಡರ್ಗಳನ್ಕು 

ರ್ಯನರಿಸಿ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಇರ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ಕು ಮನಡಕವುದಕ.  
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1)ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋAದರ):- ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋನ್ ಬರಕವ 

ಹ ೋಬಳಿಗಳನದ ಶಿಗನಗಂವ, ದಕಂಡಶಿ-1, ದಕಂಡಶಿ-2 ಮರ್ಕು ಬಂರ್ನಪೂರ ರೆೈರ್ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರದ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ರ್ಮಮ ವನಯಪ್ತುಗೆ ಬರಕವಂರ್ಹ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ 

ಗನರಮಗಳನ್ಕು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಕವುದಕ, ಇಲನಖೆಯ/ಸರ್ನಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬAದಿಸಿದAತ ರೆೈರ್ ಫಲನನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯ್ದು ಮನಡಕವದಕ, ಸ ಕು ದನಖಲನತಿಗಳನ್ಕು 

ರೆೈರ್ರಿಂದ ಪಡೆದಕ ಇಲನಖೆ/ಸರ್ನಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲ್ಕ 

ಸಹಕರಿಸಿ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಿದ ಎಲ್ಿ ಜವನಬ್ನೆರಿಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಿ ನ್ರೆೋಗನ ಯೋಜನೆಯನ್ಕು 

ಯಶಸಿಾಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. ಹನಗ  ಹಿರಿಯ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕರ್ಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಕವದಕ. 

 

 

2)ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನ.ಸ) :- ಇಲನಖೆಯಂದ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಕುತಿುರಕವ 

ಎಲ್ಿ ಬಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಆರ್ಥಾಕ / ಭೌತಿಕವನಗಿ ರ್ನಯಾ ಸನಧನೆ ಆಗಿರ್ಯೋ 

ಇಲ್ಿವ ಎಂಬಕದರ ಬಗೆಗ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ತಪಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕಛೋರಿ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಅನ್ಕಪಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಎಲ್ಿ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಿಕೆ ಂಡಕ ಹ ೋಗಕವುದಕ. 

 

3)ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ:- ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ ಬರಕವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 

ಯೋಜನೆಗಳನದ ರನಜಯವಲ್ಯ, ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್, ತನಲ್ ಿಕ ಪಂಚನಯತ್, ಬರಪರಿಹನರ 

ರ್ನಮಗನರಿ ಯೋಜನೆ, ರನಷ್ಟಿçÃಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನೆ ಹನಗ  ಇನಿುರ್ರೆ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರೋಯನ ಯೋಜನೆ ರ್ಯನರಿಸಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ) ಹನವೋರಿ 

ಹನಗ  ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, ಶಿಗನಗಂವ ಇವರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ 

ಅನ್ಕಮೋದಿರ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಇನಿುರ್ರೆ ಹಕರ್ೆಯ 

ಜವನಬ್ನೆರಿಯಕರ್ ಕೆಲ್ಸ ಮನಡಕವುದಕ. 

 

 

 

       

         ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ,  

                                          (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಗನಗಂವ.
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4 B (III) ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಂರ್ಹ ಪರಸನುವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ನಲ್ಲಸಬೆೋರ್ನದ ಮೋಲ್ಲಾಚನರಣ 

ಚನನ್ಲ್ಗಳಕ ಮರ್ಕು ಅರ್ೌಂಟ್ಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದಂತ 

 

A)ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ:- ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಸ ಚನೆಯ ಪರರ್ನರ ವಿವಿಧ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ವಿಸುರಣ ಮರ್ಕು ಕ್ಷೋರ್ರಗಳ ಸಾಚಛತ ಇದರ ಬಗೆಗ ರ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಗಕರಿ 

ಸನಧಿಸಕವುದಕ. ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ಕು ರ್ನಲ್ ರ್ನಲ್ಕೆು ರ್ಯನರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕ್ಷೋರ್ರಕೆು 

ಸಂಬAಧಪಟಿ ಇನಿುರ್ರೆ ಜವನಬ್ನೆರಿಯಂದ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

B)ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ:- ತನವು ಸಿಾೋಕರಿಸಿದ ಪರ್ರಗಳನ್ಕು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ 

ವಿಷಯಗಳಿಗನ್ಕಗಕಣವನಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರಕವಂತ ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು ಮಕಂದಿನ್ ಕರಮರ್ನುಗಿ 

ಕಡರ್ವನ್ಕು ಸನಧಯವನದಷಕಿ ರ್ಾರಿರ್ವನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

 

C)ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋAದರ):- ಶಿಗನಗಂವ, ದಕಂಡಶಿ-1, 

ದಕಂಡಶಿ-2 ಮರ್ಕು ಬಂರ್ನಪೂರ ಹ ೋಬಳಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಎಲ್ಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರ್ನಯಾಕರಮ 

ಹನಗ  ರೆೈರ್ ಫಲನನ್ಕಭವಿಗಳ ಸಮಸಯಗಳನ್ಕು ರ್ಾರಿರ್ವನಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಕ ಕರಮ 

ಜರಕಗಿಸಕವುದಕ. 

 

D)ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನ.ಸ) :- ಶನಖೆಗಳಿಂದ ಸಿಾೋಕರಿಸಕವ ಎಲ್ಿ 

ಕಡರ್ಗಳನ್ಕು ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಅಗರ್ಯ 

ಕಂಡಕಬAದಲ್ಲಿ ಪರಮಕಖ ವಿಷಯಗಳನ್ಕು ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಂದಿಗೆ ಚಚಿಾಸಿ ಸಲ್ಹ 

ಸ ಚನೆಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಕವುದಕ ಹನಗ  ಇರ್ರೆ ಶನಖೆಗಳ ಂದಿಗೆ ಸಮನ್ಾಯ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

E)ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ:- ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಎಲ್ಿ 

ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ಚಲ್ನ್-ವಲ್ನ್ ಹನಗ  ಕೆಲ್ಸದ ಬಗೆಗ ಹಚಿಚನ್ ಆಸುಕ ವಹಿಸಕವುದಕ ಅಲ್ಿರ್ 

ಸಭೆಗೆ ಹನಜರನಗಕವುದಕ ಹನಗ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ರ್ನಯಾಕರಮಕೆು ಅನ್ಕಗಕಣವನಗಿ ಪರಗತಿ 

ಸನಧಿಸಕವುದಕ ಮರ್ಕು ಇನಿುರ್ರೆ ಜವನಬ್ನೆರಿಯಕರ್ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.
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4 B (IV) ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲನದ ವಿಧನನ್ಗಳಕ, ಕಟಕಿ ಪ್ನಡಕಗಳಕ 

A)ತ ೋಟಗನರ :- ಹಿರಿಯ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ರವರ  ಸ ಚಿನೆಯಂತ ಹೋಳಿರಕವ ಕೆಲ್ಸವನ್ಕು   

 ನಿಗಧಿರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಡಕವುದಕ 

 

B)ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ:- ಹಿರಿಯ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ತಿಳಿಸಿರಕವ ಪರರ್ನರ ಕಛೋರಿಯ ಎಲನಿ 

ಜವನಬ್ನೆರಿಯನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

C)ಪರಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹನಯಕರಕ:- ಕಚೆೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪರರ್ನರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಕವ 

ಪರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯನದ ವಿಷಯವನ್ಕು ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಾಯ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಕಡರ್ವನ್ಕು 

ರ್ಯನರಿಸಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಆಡಳಿರ್ ವಿಭನಗಕೆು ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸವನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

D)ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ:- ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಕಡರ್ವನ್ಕು 

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಯನ ಯೋಜನೆ ಪರರ್ನರ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ರ್ಯನರಿಕೆಗನಗಿ 

ರ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಕವುದಕ. 

E)ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನ.ಸ) :-  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದAತ 

ಬಂದAರ್ಹ ಅಜಿಾಗಳನ್ಕು ತನಂತಿರಕವಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಕವದಕ, ಪರಗತಿ ವರದಿ ರ್ಯನರಿಸಕವದಕ, ಹ ೋಬಳಿ 

ಮಟಿದ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಮನಗಾದಶಾನ್ ನಿೋಡಕವದಕ, ಪರಸನುವನೆ ಆಧನರಿರ್ ರ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ ನೆ ೋಡಲ್ 

ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ಜವನಬ್ನೆರಿಯನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ  

 

F)ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ:- ಸಂಬAದಿಸಿದ ಪರಸನುವನೆಯ ಮೋಲೆ 

ರ್ಗೆದಕಕೆ ಳುಬೆೋರ್ನದ ಕರಮದ ಬಗೆಗ ತಿೋಮನಾನಿಸಿ ರ್ಮಮ ಹಕರ್ೆಗೆ ನಿೋಡಿರಕವ ಅಧಿರ್ನರಕೆು ಒಳಪಟಕಿ  

ಅನ್ಕಮೋದಿಸಿ/ಮಂಜ ರನತಿ ನಿೋಡಕವದಕ, ಅಗರ್ಯವಿದೆಲ್ಲಿ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಕಛೋರಿಗೆ ಶಿಪ್ನರಸಕು 

ಮನಡಕವದಕ ಕಛೋರಿಯ ಎಲ್ಿ ರ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಕವ ಎಲ್ಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬAಧಪಟಿ ಕೆಲ್ಸವನ್ಕು ಜವನಬ್ನೆರಿಯಕರ್ವನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
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4 B (V) ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ ಕರ್ಾವಯಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲನದ, ಉಪಯೋಗಿಸಕವ, 

ನಿಯಂರ್ರಣದಲ್ಲಿಟಕಿ ಕೆ ಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ, ಸ ಚನೆಗಳಕ, ಕೆೈಪ್ತಡಿ, ದನಖಲೆಗಳಕ ಮರ್ಕು 

ನಿಭಂದನೆಗಳಕ 

 

 

1) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೋವನ ನಿಯಮಗಳಕ [KCSR] 

2) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತಿ [KFC] 

3) ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪ್ತಡಿ 

4) ಸನದಿಲನಾರ ವಚಚ ಕೆೈಪ್ತಡಿ [MCE] 

5) ಡೆಲ್ಲಗೆೋಶನ್ ಆಫ್ ಪರು್ 

6) ಖಜನನೆ ಸಂಹಿತಿ [KTC] 

7) ಜನ್ರಲ್ ಲನ 1 ಮರ್ಕು 2 

8) ಸರ್ನಾರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳಕ [ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ] ಇತನಯದಿ 

9) ವೋರ್ನ್ ಆಯೋಗದ ಪುಸುಕಗಳಕ 

10) ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ.
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4 B (VI) PÀqÀvÀ ²Ã¶ðPÉ 

ಕರಮ.ಸಂಖೆಯ ಕಡರ್ದ  ಶನಖೆ ದನಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ 

 ಆಡಳಿರ್  

1 

 

2 

ಸಿಬಬಂದಿ 

 

ಶಿಸಕು ಶನಖೆ 

ಶಿಗನಗಂವ ತನಲ್ ಿಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮರ್ಕು 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಶಿಸಕು ನ್ಡತ ಮರ್ಕು ಇರ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ 

3 ¯ÉPÀÌ್±ÁSÉ ಲೆಕು ಶನಖೆ 

4 ಲೆೋಖನ್ ಸನಮಗಿರ 
ಲೆೋಖನ್ ಸನಮಗಿರ ದ ರವನಣಿ ಸಿಾೋಕೃರ್ ಮರ್ಕು 

ರವನನೆ. 
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4 B (VII) ಪ್ನಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕು ಮನಡಕವನಗ ಅಥವನ ಅನ್ಕಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಂಬAಧದಲ್ಲಿ ಇರಕವ 

ಏಪ್ನಾಡಕಗಳಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಭನಗಿರ್ಾ ಮಕಂತನದ ವಿವರಗಳಕ. 

 

* ಸನವಾಜನಿಕ ಕಕಂದಕ ಕೆ ರತಯನ್ಕು ಸಿಾೋಕರಿಸಿ ಸನಧಯವನದರೆ ಈ ಕಛೋರಿ ಹಂರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಯಥಾ 

ಪಡಿಸಕವುದಕ. ಒಂದಕ ವೋಳ ಇರ್ಯಥಾವನಗರ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮಕಖನಂರ್ರ ಕರಮ 

ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಗಕವುದಕ. 

 

4 4 B (V III) ಈ ಇಲನಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕವ ಅಥವನ ಸಲ್ಹಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಕವ ಸಲ್ಕವನಗಿ 

ಎರಡಕ ಅಥವನ ಅದಕ್ುಂರ್ ಹಚನಚಗಿರಕವ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕವ ನಿಗಮನ ರ್ೌನಿುಲ್ು ಬೆ ೋಡಾ 

ಸಮಿತಿ ಅಥವನ ಇರ್ರೆ ಬ್ನಡಿಗಳ ಪಟಿಿ ಹನಗ  ಇಂರ್ಹ ಕಮಿಟಿ ಮರ್ಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಸಭೆ 

ಮರ್ಕು ನ್ಡಕವಳಿಕೆಗಳನ್ಕು ವಿಕ್ಷೋಸಲ್ಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯ್ದೋ? 

 

 * ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋನ್ ಯನವುರ್ೋ ನಿಗಮ ರ್ೌನಿುಲ್ು ಬೆ ೋಡಾ ಸಮಿತಿಗಳಕ 

ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುಲ್ಿ. 
 

 4 B (IX)ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಗನಗಂವ ಇವರ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ 

ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ  ಶಿಗನಗಂವ ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಿ.  

PÀæ.¸ÀA ºÀÄzÉÝ ºÉ¸ÀgÀÄ    
zÀÆgÀªÁtÂ್

¸ÀASÉå 

1 ತ ೋಟಗನರ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ - 

2 ತ ೋಟಗನರ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ 08378-255531 

3 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ ಶಿರೋ ರನಮಪಪ ನ್ಡಕವಿನ್ಮನಿ 08378-255531 

4 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಮ ಹಳಕವದ 08378-255531 

5 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ ಶಿರೋ ವಿಜಯಕಕಮನರ ಪೂಜನರ 08378-255531 

6 ಪರಥಮ ದರ್ಜೋಾ ಸಹನಯಕರಕ ರ್ನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ 08378-255531 

7 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಶಿರೋ ಜಗಧಿೋಶಚಂದರ ಎನ್ 

ಶಿೋಲ್ವಂರ್ರ 

08378-255531 

8 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಕಕ. ಪ್ತರಯಂರ್ನ ಕಕರಬೆೋಟ 08378-255531 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ - 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ - 

11 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ತನ,ಸ) 

ಶಿರೋ ಕ್ಶ ೋರಕಕಮನರ ರ್ನಯ್ಕು ಎ ಜಿ 08378-255531 
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12 
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ  

 

-4 B (XVI) ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹಸರಕ ಪದರ್ನಮ ಮರ್ಕು ಇರ್ರೆ ವಿವರಗಳಕ 

 

 

ಶಿರೋ ಕ್ಶ ೋರಕಕಮನರ ರ್ನಯು ಎ ಜಿ (ಪರಭನರೆ) 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

 (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿಗನಗಂವ  

ದ ರವನಣಿ: 08378-255531 

 

 

 

 

 

ಶಿರೋ ಜಗಧಿೋಶ ಎನ್ ಶಿೋಲ್ವಂರ್ರ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ, 

(ರೆೈ.ಸಂ.ಕೆೋ ದಕಂಡಶಿ-1) 

ದ ರವನಣಿ: 08378-255531 

 

 

 

 


