
 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ರ್ನಯ್ದೆ-2005 

ಭನಗ-1        ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಪಂ.) ಬ್ನಾಡಗಿ. 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ರ್ನಯ್ದೆ-2005 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೋರಿಯಂದ ನಿೋವು ದನಖಲನತಿಗಳನ್ಕು 

ಪಡೆಯಬಹಕದಕ. 

1. ದನಖಲನತಿಯನ್ಕು 15 ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲನಗಕವುದಕ. 
ರಜೆ ದಿನ್ಗಳನ್ಕು ಹ ರತಕ ಪಡಿಸಿ.) 

2. ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ/ದನಖಲನತಿಗಳನ್ಕು ನಿೋಡಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ. 
 

 

ಕರ.ಸಂ. 

ಸನವಾಜನಿಕ 

ಪ್ನರಧಿರ್ನರಿಗಳ ಕಛೋರಿಗಳಕ 
 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ 

ಕಛೋರಿಗಳಕ  
 

 

ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ 

ಮನಹಿತಿ  ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಮೋಲ್ಮನ್ವಿ  

ಪ್ನರಧಿರ್ನರ  

1 2 3 4 5 

1 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ.), 

ಬ್ನಾಡಗಿ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

(ಜಿ.ಪಂ.), ಬ್ನಾಡಗಿ. 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

(ಜಿ.ಪಂ.), ಬ್ನಾಡಗಿ. 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

(ಜಿ.ಪಂ.), ಹನವೋರಿ. 

 

 ಪರಧನನ್ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳಕ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತಕು ಆಡಳಿತ ಸಕಧನರಣೆ ಇಲನಖೆ (ಜನ್ಸಪಂದನ್) 20 ನೋ ಮಹಡಿ 

ವಿ.ವಿ.ಕೆೋಂದರ ಅಂಬೋಡುರ ರಸ್ತು ಬಂಗಳ ರಕ-56001 

ಈ ರ್ನಯ್ದೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತಕು ನಿಯಮ ಪಟ್ಟಿಗಳಕ ಸರ್ನಾರಿ ಮಕದರಣನಲ್ಯ, ಬಂಗಳ ರಕ ಹನಗ  ಜಿಲನಿ 

ಮತಕು ತನಲ್ ಕ ಕೆೋಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಿೋಕೃತ ಪುಸುಕ ವ್ನಾಪ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನರನಟಕೆು ರ್ ರೆಯಕತುರ್. 

ಈ ಮನಹಿತಿ   http://kar.nic.in/vsb ವಬ್ ಸ್ತೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಲ್ಭ್ಾವಿರಕತುರ್. 

 

4(1) : (1) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ.) ಬ್ನಾಡಗಿರವರ ಕತಾವಾ ಮತಕು ಜವ್ನಬ್ನೆರಿ. 

 

* ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ ಬರಕವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಯೋಜನಗಳನದ ರನಜಾವಲ್ಯ, ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್, 

ತನಲ್ ಿಕ ಪಂಚನಯತ್, ಬರಪರಿಹನರ ರ್ನಮಗನರಿ ಯೋಜನ, ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನ ಹನಗ  

ಇನಿುತರ ಯೋಜನಗಳ ಕ್ರೋಯನ ಯೋಜನ ತಯನರಿಸಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ.) ಹನವೋರಿ ಹನಗ  

ರ್ನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಬ್ನಾಡಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ಕಮೋದಿತ ಯೋಜನಗಳನ್ಕು 

ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಇನಿುತರ ಹಕರ್ೆಯ ಜವ್ನಬ್ನೆರಿಯಕತ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

 

 

http://kar.nic.in/vsb


 

 

4(1)  : (2) ಅಧಿರ್ನರಿ / ರ್ೌಕರರಕಗಳ  ಅಧಿರ್ನರಿ ಮತಕು ಕತಾವಾಗಳಕ 

 

 ತ ೋಟಗನರ: ಕೆೋತರದಲ್ಲಿ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕ್ಷೋತರಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕೆಲ್ಸ   

           ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಚನಚಕ ತಪಪರ್ೋ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕ್ಷೋತರದ ರ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ಕು   

            ನ ೋಡಿಕೆ ಂಡಕ ಹ ೋಗಕವುದಕ.  

 

 ದಿಿತಿೋಯ  ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ :- ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ  ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು  ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ . 

1. ಸ್ತಿೋಶನ್ರಿ ಖರಿೋದಿ ಹನಗ  ಸ್ತಿೋಶನ್ರಿ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ. 

2. ಕಛೋರಿಯ ಪೋಠ ೋಪಕರಣ ನಿವಾಹಣೆ. 

3. ಸ್ತೋವ್ನ ಅಂಚೆ ಚೋಟ್ಟ ಖರಿೋದಿ ಹನಗ  ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ. 

4. ಟಪ್ನಲ್ಕ ಸಿಿೋಕೃತಿ ಮನಡಿ ಆಯನ ವಿಷಯ ನಿವ್ನಾಹಕರಿಗೆ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

5. ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಗದ ಪತರಗಳನ್ಕು ರವ್ನನ ಮನಡಕವ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಣೆ. 

6. ಅಧಿೋನ್ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಸನಂಧರ್ಭಾಕ ರಜೆ ಮಂಜ ರನತಿ. 

7. ವಗನಾವಣೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಎ.ಬಿ.ಸಿ ಹನಗ  ಡಿ ವಿವರ ಪತರತಾೋಕ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

8. ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಕಛೋರಿ ವ್ನಹನ್ ಕಡತ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

9. ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಾದವರಿಗೆ ವ್ನಷ್ಟ್ಾಕ ಬಡಿು ರ್ನಲ್ಮಿತಿ ಬಡಿು ಸಿಯಂ ಚನಲ್ಲತ ಬಡಿು ಮತಕು ವಿಶೋಷ 

ವೋತನ್ ಬಡಿು ಮಂಜ ರನತಿ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

10. ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಾದವರ ಸನಂದರ್ಭಾಕ ರಜೆ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ. 

11. ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೋರಿ ವಚಚಗಳ ಸನದಿಲನಿರಕ ಬಿಲ್ಕಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. 

12. ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಾದವರ ವೈಯಕ್ುಕ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

13. ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಾದವರ ವಿವಿಧ ಮಕಂಗಡ ಕಡತಗಳ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ. 

 

 ಪರಥಮ  ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ :- ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ  ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು  ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ . 

1. ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯ ವೋತನ್ ಬಿಲ್ಕಿ ತಯನರಿಕೆ ಹನಗ  ವಿತರಣೆ. 

2. ನ್ಗದಕ ಪುಸುಕ ನಿವಾಹಣೆ. 

3. ಯೋಜನ/ಯೋಜನೋತರ ಖಜನನ-2 ರಡಿ ಸನದಿಲನಿರ ಬಿಲ್ಕಿ/ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಕಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಕಿ ತಯನರಿಕೆ. 

4. ಮೋಕ ವಚಚ ಹನಗ  ಆದನಯ ತ:ಖೆುಯ ತಯನರಿಕೆ. 

5. ಅಧಿರ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಾದವರ ಪರವ್ನಸ ಭ್ತಾ ಬಿಲ್ಕಿ ತಯನರಿಕೆ. 

6. ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಯನವುರ್ೋ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ಸ ಚಸಿದಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ :- ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ  ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು  ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ . 

1. ದಿಿತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ಹನಗ  ಪರಥಮ ದಜೆಾಯ ಸಹನಯಕರಕ ನಿವಾಹಿಸಕವ ಆಡಳಿತ ಮತಕು ಲೆಕು 

ವಿಭನಗದ ವಿವಿಧ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಹನಗ  ಬಿಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಸಿಬಬಂದಿ ಲೆಕು ವಿಭನಗದ ಉಸಕುವ್ನರಿಯನಗಿರಕತುರ್. 

2. ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣೆ ಕಡತಗಳಕ. 

3. ಲೆಕು ತಪ್ನಸಣನ ವರದಿಯ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

4. ಅನ್ಕಸ ಚತ “ಬಿ” ತಯನರಿಸಕವುದಕ. 

5. ಸನವಾಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಅಹವ್ನಲ್ಕ ದ ರಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

6. ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಣನ ವರದಿಗಳ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

7. ಸನಮನನ್ಾ ವಗನಾವಣೆ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

8. ಕಛೋರಿಗೆ ಬಂದ ಟಪ್ನಲ್ಕಗಳನ್ಕು ತಗೆದಕ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರಿಗೆ ಸಹಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

 

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ  (ಅರ್ಭವೃದಿೆ):- ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಗೆ ಳಕುತಿುರಕವ ವಿವಿಧ 

ಯೋಜನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಭವೃದಿೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಅರ್ಭವೃದಿೆ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ 

ಸ ಕುವ್ನದ ಕರಮಗಳನ್ಕು ಜರಕಗಿಸಿ ಕ್ಷೋತರವನ್ಕು ಅರ್ಭವೃದಿೆ ಪಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಲನಭ್ 

ಪಡೆದಕ ಫಲನನ್ಕಭ್ವಿಗಳ ತ ೋಟಕೆು ಹ ೋಗಿ ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ತನಂತಿರಕ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ  (ಅರ್ಭವೃದಿೆ):- ಇಲನಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಬಗೆೆ ಬಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ಸ ಕು 

ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಸಿ ಇತರೆೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚನಚಕ ತಪಪರ್ೋ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  (ತನ ಸ ):- ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

1. ತನಲ್ ಕ್ನ್ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ ಹನಗ  ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್ ಕಡತಗಳ ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ತನಂತಿರೋಕ ಮಂಜ ರನತಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

2. ರನಜಾವಲ್ಯ / ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್ / ತನಲ್ ಕ ಪಂಚನಯತ್ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ 

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಪರಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. 

3. ರನಜಾವಲ್ಯ / ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್ / ತನಲ್ ಕ ಪಂಚನಯತ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಪ., ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಪ., ಯೋಜನಗಳ 

ಫಲನನ್ಕಭ್ವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದೆಪಡಿಸಕವುದಕ.    
4. ಜಿಲನಿಧಿರ್ನರಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪತರಗಳನ್ಕು ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

5. ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

6. ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲ್ಯ/ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಸಭೆಗಲ್ ಕಡತ ನಿವಾಹಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಮಕಂಚೆ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

7. ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಸಿದೆಪಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕ್ರಯನ ಯೋಜನ ತಯನರಿಕೆ. 

8. ಇಲನಖೆಯ ಎಲನಿ ಯೋಜನಗಳ ಪರಗತಿ ವರದಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. 

9. ಕೆ.ಡಿ.ಪ. ಮತಕು ಆತಮ ಯೋಜನಯ ಪರಗತಿ ವರದಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. 

10.  ಕ್ಷೋತರಗಳ ಭ್  ದನಖಲನತಿಗಳಕ ಹನಗ  ಮನಸಿಕ ಸಭೆಯ ಕಡತ. 

11. ಸಭೆಗಳ ನ್ಡಕವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕಪ್ನಲ್ರ್ನ ವರದಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. 

12. ಎಲನಿ ಮಂಜ ರನತಿ ಹನಗ  ಇತರೆ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. 

 



 

 

 

 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ಆರ್.ಎಸ್.ಕೆ.):- ರೆೈತ ಸಂಪಕಾ ಕೆೋಂದರದಡಿ ಬರಕವ 

ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ತಮಮ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಗನರಮಗಳ ಸಂಪೂಣಾ ಜವ್ನಬ್ನೆರಿ ಇವರದನೆಗಿರಕತುರ್. 

ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ ಇತನಾದಿಗಲ್ 

ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರೆೈತ ಫಲನನ್ಕಭ್ವಿಗಳನ್ಕು ಗಕರಕತಿಸಕವುದಕ. ಹನಗ  ಹ ಸದನಗಿ ಬರಕವ ಯೋಜನಗಳನ್ಕು 

ಹ ೋಬಳಿವ್ನರಕ ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ, ವಿವಿಧ ಅರ್ಭವೃದಿೆ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

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

ಯೋಜನಗಳನದ ರನಜಾವಲ್ಯ, ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್, ತನಲ್ ಿಕಕ ಪಂಚನಯತ್, ಬರಪರಿಹನರ 

ರ್ನಮಗನರಿ ಯೋಜನ, ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನ ಹನಗ  ಇನಿುತರ ಯೋಜನಗಳ 

ಕ್ರೋಯನ ಯೋಜನ ತಯನರಿಸಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ.), ಹನವೋರಿ ಹನಗ  

ರ್ನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, ಬ್ನಾಡಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ಕಮೋದಿತ 

ಯೋಜನಗಳನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಅಧಿೋನ್ದ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಫಸಲ್ಕಗಳ ಹರನಜಿಗೆ 

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಕತಾವಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಇನಿುತರ ಹಕರ್ೆಯ ಜವ್ನಬ್ನೆರಿಯಕತ ಕೆಲ್ಸ 

ಮನಡಕವುದಕ. 

 

4 (1) : (3) ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಂತಹ  ಪರಸನುವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ನಲ್ಲಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ 

ಮೋಲ್ಲಿಚನರಣೆ ಚನಲ್ನ್ಗಳಕ ಹನಗಕ ಅರ್ೌಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಸ್ತೋರಿದಂತ 

   a) ತ ೋಟಗನರ:-  ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಚನಚಕ ತಪಪರ್ೋ   

       ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕಛೋರಿಯ ಸಿಚಚತಯನ್ಕು ರ್ನಪ್ನಡಕವುದಕ. 

   b) ದಿಿತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ:- ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಿಗೆ ಕಛೋರಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವಲ್ಲಿ   

       ನರವು ನಿೋಡಕವುದಕ ಹನಗ  ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕಛೋರಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

  c)  ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ:- ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪತರಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ವಿಷಯಗಳಿಗನ್ಕಗಕಣವ್ನಗಿ  

       ಅದರಲ್ಲಿರಕವಂತ ಸ ಚನಗಳನ್ಕು ಮಂದಿನ್ ಕರಮರ್ನುಗಿ ಕಡತವನ್ಕು ಸನಧಾವ್ನದಷಕಿ  

       ತಿರಿತವ್ನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

   d) ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ:- ಆಡಳಿತ ಮತಕು ಲೆಕು ವಿಭನಗ ವಿವಿಧ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಹನಗ  ಬಿಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು    

       ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಲೆಕು ತಪ್ನಸಣನ ವರದಿ, ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣೆ ತಯನರಿಸಿ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ  

       ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಸಿಬಬಂದಿ ವಿಭನಗ ಲೆಕೆು ವಿಭನಗದ ಉಸಕುವ್ನರಿ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ  

       ಸ ಚಸಿದ ಇತರೆ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

  

e) ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ಅರ್ಭವೃದಿೆ):- ಇಲನಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಬಗೆೆ  

    ಬಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ಸ ಕು ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ, ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಸಿದಂತ ಇತರೆೋ ವಿಷಯಗಳ  



    ಬಗೆೆ ಚನಚಕ ತಪಪರ್ೋ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

f) ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ಆರ್.ಎಸ್.ಕೆ.):- ಸದರಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ತಮಮ   

    ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಕವ ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಲನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅರ್ಭವೃದಿೆ ಕೆಲ್ಸ  

    ರ್ನಯನಾಗಳನ್ಕು ಸಿತ: ರ ಪಸಿ ರ್ನಯಾಕರಮವನ್ಕು ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಕೆು ತರಕವುದಲ್ಿರ್ ಹ ೋಬಳಿ  

    ಮಟಿದ ಪೂತಿಾ ಜವ್ನಬ್ನೆರಿಯನ್ಕು ಇವರೆೋ ಹ ಂದಿರಕತನುರೆ . ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಸದ  

    ಇತರೆೋ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಸರ್ನಸದಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

g) ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ (ಅರ್ಭವೃದಿೆ):- ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಸ ಚನಯ ಪರರ್ನರ ವಿವಿಧ   

    ಅರ್ಭವೃದಿೆ ವಿಸುರಣೆ ಮತಕು ಕ್ಷೋತರ ಮತಕು ನ್ಸಾರಿಯ ಸಿಚಚತಯಲ್ಲಿ ಬಗೆೆ ರ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಗಕರಿ  

    ಸನಧಿಸಕವುದಕ. ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳನ್ಕು ಸರ್ನಲ್ಕೆು ತಯನರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ ಕ್ಷೋತರ ಹನಗ   

    ನ್ಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಇನಿುತರೆ  ಕೆಲ್ಸ ಸರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಜವ್ನಬ್ನೆರಿಯಂದ  

    ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

h) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ:- ಕಛೋರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲನಿ ಸಿಬಬಂದಿಯವರ  

     ಚಲ್ನ್-ವಲ್ನ್ ಹನಗ  ಕೆಲ್ಸದ ಬಗೆೆ ಹಚಚನ್ ಆಸಕ್ು ವಹಿಸಕವುದಕ. ಅಲ್ಿರ್ೋ ಸಭೆಗೆ  

     ಹನಜರನಗಕವುದಕ ಹನಗ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ರ್ನಯಾಕರಮಕೆು ಅನ್ಕಗಕಣವ್ನಗಿ ಪರಗತಿ  

     ಸನಧಿಸಕವುದಕ ಮತಕು ಇನಿುತರೆ ಜವ್ನಬ್ನೆರಿಯಕತ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ಸರ್ನಲ್ಕೆು ನಿವಾಹಿಸಿ  

     ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಕೆು ತರಕವುದಕ. 
  

4(I) : (IV) ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲನದ ವಿಧನನ್ಗಳಕ, ಕಟಕಿ ಪ್ನಡಕಗಳಕ 

a) ತ ೋಟಗನರ:- ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ ಹನಗ  ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಿದ ಸಲ್ಹ ಸ ಚನಗಳಂತ ಕ್ಷೋತರ 

ನ್ಸಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
b) ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ (ಅರ್ಭವೃದಿೆ):- ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಿದ ಸಲ್ಹ ಸ ಚನಗಳ ಪರರ್ನರ ಕ್ಷೋತರ 

ನ್ಸಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ರ್ನಯಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
c) ದಿಿತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ: ಕಛೋರಿಗೆ ಬಂದ ಪತರಗಳನ್ಕು ನ ಂದನಯಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟಿವರಿಗೆ ನಿೋಡಕವುದಕ 
d) ಪರಥಮ  ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ :- ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಕವ ಪತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಕೆಯನದ ವಿಷಯವನ್ಕು 

ಸಮಪಾಕವ್ನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ಿಯ ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ಕು ತಯನರಿಸಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಆಡಳಿತ ಲೆಕು 

ವಿಭನಗಕೆು ಸಂಬಂಧಸಿದ ಕೆಲ್ಸವನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
e) ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ :- ಆಡಳಿತ ಲೆಕು ವಿಭನಗದ ವಿವಿಧ ಕಡತಗಳನ್ಕು ಹನಗ  ಬಿಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ಪರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಕವುದಕ ಲೆಕು 

ತಪ್ನಸಣನ ವರದಿ ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣೆ ಹನಗ  ಸಿಬಬಂದಿ ಲೆಕು ವಿಭನಗದ ಉಸಕುವ್ನರಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
f) ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ  (ಅರ್ಭವೃದಿೆ):- ತನಂತಿರಕ ವಿಷಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವನ್ಕು 

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕ್ರಯನ ಯೋಜನ ಪರರ್ನರ ಬಿಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ತಯನರಿಕೆಗನಗಿ ರ್ನಳಜಿ 

ವಹಿಸಕವುದಕ. 
 

g) ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ಆರ್.ಎಸ್.ಕೆ.):- ಸದರಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ತಮಮ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಬರಕವ ಗನರಮಗಳ ಅರ್ಭವೃದಿೆಗನಗಿ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನ್ಕು ರ ಪಸಿಕೆ ಂಡಕ ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಕೆು ತರಕವುದಕ. 



h) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ:- ಕಛೋರಿಗೆ ಬಂದಿರಕವ ರ್ನಗದ ಪತರಗಳ ಕಡಗೆ 

ಗಮನ್ಹರಿಸಕವುದಕ. ರ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಕವ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಕೆಲ್ಸವನ್ಕು 

ಜವ್ನಬ್ನೆರಿಯಕತವ್ನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
 

4(I) : (V) ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ ಕತಾವಾಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಲನದ, ಉಪಯೋಗಿಸಕವ,  

         ನಿಯಂತರಣದಲ್ಲಿಟಕಿ ಕೆ ಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ, ಸ ಚನಗಳಕ, ಕೆೈಪಡಿ, ದನಖಲೆಗಳಕ ಮತಕು  

        ನಿಬಂದನಗಳಕ: 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸ್ತೋವ್ನ ನಿಯಮಗಳಕ (KCSR) 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತಿ (KFC) 

3. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಡಿ 

4. ಸನದಿಲನಿರ ವಚಚ ಕೆೈಪಡಿ (MCE) 

5. ಡೆಲ್ಲಗೆೋಶನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ 

6. ಖಜನನ ಸಂಹಿತಿ (KTC) 

7. ಜನ್ರಲ್ ಲನ 1 ಮತಕು 2 

8. ಸರ್ನಾರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ (ಸಕತ ುೋಲೆಗಳಕ) ಇತನಾದಿ 

9. ವೋತನ್ ಆಯೋಗದ ಪುಸುಕಗಳಕ 

10.  ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಕ. 

11. ಆಯಾವಯ ಕೆೈಪಡಿ (ಬಜೆಟ್ ಮನಾನ್ಕವಲ್) 
 

4(1) : (2) ಕಡತ ರ್ಶೋಷ್ಟ್ಾಕೆ 
  

4 ಕರಮ ಸಂಖೆಾ ಕಡತದ ಶನಖೆ  ದನಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ  

1 

 

2 

ಸಿಬಬಂದಿ 

  

ರ್ಶಸಕು ಶನಖೆ 

 

ಬ್ನಾಡಗಿ ತನಲ್ ಿಕ್ನ್ಲ್ಲಿ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯ ಸಿಬಬಂದಿ ಮತಕು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ರ್ಶಸಕು ನ್ಡತ ಮತಕು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಕ  

3 ಲೆಕು ಶನಖೆ 

ಸನದಿಲನಿರ ಬಿಲ್ ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಪರವ್ನಸ ಭ್ತಾಯ 

ಬಿಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ಮೋಲ್ಕ ಸಹಿಗನಗಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ.) ಹನವೋರಿ. ಇವರಿಗೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ ಮತಕು ಚೆಕಕುಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 

ಮನಡಕವುದಕ.  

4 ಲೆೋಖನ್ ಸನಮನಗಿರ  
ಸಿಲೆೋಖನ್ ಸನಮನಗಿರ ದ ರವ್ನಣಿ ಸಿಿೋಕೃತಿ ಮತಕು 

ರವ್ನನ. 

4 (I) : (VII) ಪ್ನಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕು ಮನಡಕವಂತಹ ಅಥವ್ನ ಅನ್ಕಷ್ನಿನ್ಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಕವ   

               ಏಪ್ನಾಡಕಗಳಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಸದಸಾರಕಗಳ ಸಹಭನಗಿತಿ ಮಕಂತನದ ವಿವರಗಳಕ: 



 ಸನವಾಜನಿಕ ಕಕಂದಕ ಕೆ ರತಯನ್ಕು ಸಿಿೋಕರಿಸಿ ಸನಧಾವ್ನದರೆ ಈ ಕಛೋರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತಾಥಾ ಪಡಿಸಕವುದಕ. 

ಒಂದಕ ವೋಳೆ ಇತಾಥಾವ್ನಗರ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮ ಖನಂತರ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಗಕವುದಕ. 

4 (I) : (VIII) ಈ ಇಲನಖೆಯಂದ ರಚಸಲ್ಪಡಕವ ಅಥವ್ನ ಸಲ್ಹಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಕವ ಸಲ್ಕವ್ನಗಿ 

ಎರಡಕ ಅಥವ್ನ ಅದಕ್ುಂತ ಹಚನಚಗಿರಕವ ಸದಸಾರಿಂದ ರಚಸಲ್ಪಡಕವ ನಿಗಮ ರ್ೌನಿಿಲ್  ಬ ೋಡಾ 

ಸಮಿತಿ ಅಥವ್ನ ಇತರೆ ಬ್ನಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹನಗ  ಇಂತಹ ಕಮಿಟ್ಟ ಮತಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕವ ಸಭೆ 

ಮತಕು ನ್ಡಕವಳಿಕೆಗಳನ್ಕು ವಿಕ್ಷೋಸಲ್ಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯ್ದೋ? 

 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋನ್ ಯನವುರ್ೋ ನಿಗಮ ರ್ೌನಿಿಲ್  ಬ ೋಡಾ ಸಮಿತಿಗಳಕ ರ್ನಯಾ 

ನಿವಾಹಿಸಕತಿುಲ್ಿ. 

4(I) : (IX) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ.ಪಂ.), ಬ್ನಾಡಗಿ ಇವರ 

ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ದ ರವ್ನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ.   
  

ಕರ.ಸಂ. ಹಕರ್ೆ ಹಸರಕ ದ ರವ್ನಣಿ ಸಂಖೆಾ 

1 ತ ೋಟಗನರ (1) ಖನಲ್ಲ  ಹಕರ್ೆ - 

2 ದಿಿತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ರ್ಶರೋ  ಗಿೋರಿಶ್ ಬಿ ರ್ನಟೋನ್ಹಳಿು  08374-228782 

3 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ  
ಹ ನ್ುಪಪ ಹಚ್ 

ಹ ಟಿಪಪನ್ವರ 
08374-228782 

4 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ  ಶ್ರೀ ಸ  ೀಮನಗೌಡ ತಂಗೌಡರ 08374-228782 

5 ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ 08374-228782 

6 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕ ಂತ. ಆರ್. 08374-228782 

7 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  ಶ್ರೀ ಅಶ  ೀಕ ಎಸ್ ಕ  ಪ್ಪದ 08374-228782 

8 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ - 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಖನಲ್ಲ  ಹಕರ್ೆ - 

10 
ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ರ್ಶರೋ  ಅಶ ೋಕ ಕಕರಕಬರ 08374-228782 

 

 

4(I) : (X) ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ , (ಜಿ.ಪಂ.) ಬ್ನಾಡಗಿ  ಇವರ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ  

ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ  ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ಏಪರೋಲ್ 2020 
 

ಕರ.ಸಂ. ಹಕರ್ೆ ಹಸರಕ ವೋತನ್ 

1 ತ ೋಟಗನರ (1) ಖನಲ್ಲ  ಹಕರ್ೆ  - 

2 ದಿಿತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ರ್ಶರೋ  ಗಿೋರಿಶ್ ಬಿ ರ್ನಟೋನ್ಹಳಿು  21600 



3 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ  ಹ ನ್ುಪಪ ಹಚ್ ಹ ಟಿಪಪನ್ವರ 29536 

4 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ  ರ್ಶರೋ ಸ್ತ ೋಮನ್ಗೌಡ ತಂಗೌಡರ 24600 

5 ಪರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ - 

6 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ರ್ಶರೋ ರ್ಶರೋರ್ನಂತ. ಆರ್. 38900 

7 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ  
ರ್ಶರೋ ಅಶ ೋಕ ಎಸ್ ಕೆ ಪಪದ 59835 

8 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆ _ 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಖನಲ್ಲ  ಹಕರ್ೆ  _ 

10 
ಹಿರಿಯ  ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 
ರ್ಶರೋ  ಅಶ ೋಕ ಕಕರಕಬರ 62785 

4 (I)  B (XI) ಆಯವಾಯ ವಿವರಣೆ: 

ಕರ.ಸಂ. ಇಲನಖೆಯ  ಹಸರಕ ಲೆಕು ರ್ಶೋಷ್ಟ್ಾಕೆ ಮತು (ರ .) 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ 

2515-ಯೋಜನೋತರ - 

2435- ಯೋಜನೋತರ 52.92 

2435- ಜಿಲನಿ  ಪಂಚನಯತ್ 2.65 

2435- ತನಲ್ ಕಕ  ಪಂಚನಯತ್ 0.98 

2225- ತನಲ್ ಕಕ  ಪಂಚನಯತ್ 0.40 

2401- ರನಜಾವಲ್ಯ 113.86 

2851- ರನಜಾವಲ್ಯ 1.50 

ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ/ ತ ೋ . ಮಿಷನ್ 57.99 

ಸ ಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 100.90 

 

 

 

 

 

4(I) : (XII) ಸಹನಯಧನ್ರ್ ಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸಕವ ಯೋಜನಗಳಕ ಅಂತಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲನನ್ಕಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ ಮತಕು 

ಮಂಜ ರನದ ಹಣ :- 

 

 

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನಗಳಕ  ಮತು (ರ . ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 



1 ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನ 13.54 

2 ತನಲ್ ಕಕ ಪಂಚನಯತ್ ಯೋಜನ 0.72 

3 ರನಜಾವಲ್ಯ ಯೋಜನ 70.66 

4 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ./ ರನ.ತ ೋ.ಮಿಷನ್ 23.49 

5 ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 354.14 

 

* ಫಲನನ್ಕಭ್ವಿಗಳ ಮನಹಿತಿಯನ್ಕು ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಢೋಕರಿಸಿ ಇಡಲನಗಕವುದಕ. 

4(I) (XIII) ಇಲನಖೆಯಂದ ಅಥ ೋರೆೈಸ್ತನ್  ಮಂಜ ರನದ ಅಥವ್ನ ಪರವ್ನನ್ಗಿ ನಿೋಡಲನದ ಮತಕು ಕಡಿಮ 

ದರದಲ್ಲಿ ಸವಲ್ತಕುಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಲನದ ರಸಿಪಯಂಟ್  ಗಳ ವಿವರಗಳಕ: 

 ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಲನಗಕತಿುರ್. 

4(I) : (XIV) ಕಕಗಿೆಸಲನದ ಎಲೆರ್ನರನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಭ್ಾವಿರಕವ ಮನಹಿತಿಯ ವಿವರ 

ರ್ ರಕಕಕವಿಕೆ ಅಥವ್ನ ಮನಹಿತಿ ಇಟಕಿಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ 

 ಸದಾಕೆು ಯನವುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ಎಲೆರ್ನರನಿಕ್ ಮನಹಿತಿಗಳಕ ಲ್ಭ್ಾವಿರಕವುದಿಲ್ಿ. 

4 (I)   B (XV) ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲ್ಭ್ಾವಿರಕವ ಅವರ್ನಶಗಳ ವಿವರಗಳಕ 

ಗರಂಥನಲ್ಯ ಅಥವ್ನ ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳಕ ಒಳಗೆ ಂಡಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಉಪಯೋಗರ್ನುಗಿ 

ತರೆದಿದನೆರೆ. 

* ಈ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋನ್ದಲ್ಲಿ ಗರಂಥನಲ್ಯ ಇರಕವುದಿಲ್ಿ. ಆದರೆ- ಇಲನಖೆಯ ಹನಗ  

ಹಣಕುರ್ನಯ, ಫಲ್ಪುಷಪ ಇತನಾಧಿಗಳ ಮನಹಿತಿ/ ಪುಸುಕಗಳನ್ಕು  ರೆೈತರಿಗೆ ನಿೋಡಲನಗಕತಿುರ್.  
 

  



 

 

4 (I)   B (XVI) ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹಸರಕ ಪದರ್ನಮ ಮತಕು ಇತರೆ ವಿವರಗಳಕ: 

 

 

ರ್ಶರೋ ಅಶ ೋಕ ಕಕರಕಬರ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

(ಜಿ.ಪಂ.) ಬ್ನಾಡಗಿ 

ದ ರವ್ನಣಿ ಸಂಖೆಾ:08379-228782 

 

ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ರ್ಶರೋ ಅಶ ೋಕ  ಎಸ್ ಕೆ ಪಪದ, 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನಂತಿರಕ), 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ  ಕಛೋರಿ, 

(ಜಿ.ಪಂ.) ಬ್ನಾಡಗಿ 

 
  

 4 (I)   B (XVII) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲನದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಕ:-  

 ಯನವುದಕ ಇಲ್ಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯ ಕೆೋಂದರ ಸರ್ನಾರದ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ರ್ನಯ್ದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ 

ಹಕಕು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಕ ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ ನ್ಮ ನಯನ್ಕು ಬಳಸಬಹಕದಕ. 



 

ಫನರಂ –ಎ 

ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ಕ ಹಕಕು-2005 ರ ಸ್ತಕ್ಷನ್ 6(1) ಮತಕು 7(1) ರಂತ ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ಕ 

ನ್ಮ ನ 

ಗೆ,  

 

 

 

1 ಅಜಿಾದನರನ್ ಹಸರಕ 
 

2 ಅಜಿಾದನರನ್ ವಿಳನಸ 
 

3 ಅಕೆ ೋರಕವ ಮನಹಿತಿ /ದಸನುವೋಜಕ/ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ 

ಮನದರಿಯ ವಿವರಗಳಕ 

 

4 ಮೋಲೆ ಕೆ ೋರಿರಕವ ಮನಹಿತಿಯ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಷಾ 
 

5 ಕೆ ೋರಿರಕವ ಮನಹಿತಿ ಮತಕು ಸನಿತಂತರಯಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ಯ್ದೋ? 

 

6 ರ .10:- ಪ್ನವತಿಸಿದ ಬಗೆೆ ದನಖಲೆ (ಇಂಡಿಯನ್ 

ಪೂೋಸಿಲ್ ಆಡಾರ್/ಡಿ.ಡಿ./ಬ್ನಾಂಕ್ನ್ ಚೆಕು ನ್ಂ) 

 

 

 

ಸಥಳ: 

ದಿರ್ನಂಕ:                      ಅಜಿಾದನರನ್ ಸಹಿ 
 
 
 
 


