
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ರ್ನಯ್ದ -ೆ2005 

ಭನಗ-1                                                  ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

                                                                                             ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಂಪ )ಹನಗಗಾಹ  

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ ರ್ನಯ್ದ -ೆ2005ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಹ ಈ ಕಛೋರಿಯಪದ ನಿೋವು ದನಖಲನತಿಗಳಗಕು ಂಡೆಯಬಹಕದಕ. 

1( ದನಖಲನತಿಯಗಕು 15 ದಿಗಗಳಲ್ಲಹ ನಿೋಡಲನಗಕವುದಕ. 

    [ ರಜೆ ದಿಗಗಳಗಕು ಹ ರತಕ ಂಡಿಸಿ]. 

2) ಈ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಹ ಮನಹಿತಿ /ದನಖಲನತಿಗಳಗಕು ನಿೋಡಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ.  

ಕರ  .ಸಪ  
ಸನವಾಜನಿಕ ಪ್ನರಧಿರ್ನರಿಗಳ 

ಕಛೋರಿಗಳಕ 

ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ 

ಕಛೋರಿಗಳಕ 

ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ 

ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ  
ಮೋಾಮಗವಿ ಪ್ನರಧಿರ್ನರ 

1 2 3 4 5 

1 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ 

ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಂಪ )ಹನಗಗಾಹ  

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ 

ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಂಪ )

ಹನಗಗಾಹ 

ಸಹನಯಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಂನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

(ಜಿ .ಂಪ )ಹನವೋರಿ  

        ಂರಧನಗ ರ್ನಯಾದರ್ಶಾಗಳಕ ಸಿಬಬಪದಿ ಮತಕು ಆಡಳಿತ ಸಕಧನರಣೆ ಇಲನಖೆ [ಜಗಸಪಪದಗ ] 20ನೋ ಮಹಡಿ ವಿ .ವಿ ಕೆೋಪದರ 

ಅಪರೋಡುರ ರಸ್ತು ರಪಗಳ ರಕ- 560001 

 ಈ ರ್ನಯ್ದೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತಕು ನಿಯಮ ಂಟಟಗಳಕ ಸರ್ನಾರಿ ಮಕದರಣನಾಯ ರಪಗಳ ರಕ ಹನಗ  ಜಿಲನಹ ಮತಕು 

ತನಾ ಹಕಕ ಕೆೋಪದರಗಳಲ್ಲಹ ಅಪಗಿಕೃತ ಂುಸುಕ ವ್ನಾಪ್ನರಿಗಳಲ್ಲಹ ಮನರನಟಕೆು ರ್ ರೆಯಕತುರ್. 

ಈ ಮನಹಿತಿ http://kar.nic.in/vsb ವಬ್ ಸ್ತೈಟ್ ಗಲ್ಲಹ ಾ್ಾವಿರಕತುರ್. 

 

4 (I)( :I) ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿಹನಗಗಾಹ ರವರ ಕತಾವಾ ಮತಕು ಜವ್ನಗನೆರಿ )ಂಪ. 

 * ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋಗದಲ್ಲಹ ಬರಕವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಯೋಜನಗಳನದ ರನಜಾವಾಯ, ಜಿಲನಹಂಪಚನಯತ್, ತನಾ ಹಕ 

ಂಪಚನಯತ್, ಬರಂರಿಹನರ ರ್ನಮಗನರಿ ಯೋಜನ, ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನ ಹನಗ  ಇನಿುತರೆ ಯೋಜನಗಳ 

ಕ್ರೋಯನ ಯೋಜನ ತಯನರಿಸಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಂನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ .ಂಪ )ಹನವೋರಿ ಹನಗ  ರ್ನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ 

ಹನಗಗಾಹ ಇವರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಮಯದಲ್ಲಹ ಸಲ್ಲಹಸಿ ಅಗಕಮೋದಿತ ಯೋಜನಗಳಗಕು ಅಗಕಷ್ನಾಗಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಅಧಿೋಗದ 

ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಹ ಬರಕವ ಫಸಲ್ಲಗ ಹರನಜಿಗೆ ಸಪಬಪಧಿಸಿದ ಕತಾವಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಮತಕು ಇನಿುತರೆ ಹಕರ್ೆಯ ಜವ್ನಗನೆರಿಯಕತ ಕೆಾಸ 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

 

4 (I)( : II) ಅಧಿರ್ನರಿ ರ್ಳಕರರಕಗಳ ಅಧಿರ್ನರಿ ಮತಕು ಕತಾವಾಗಳಕ / 

 

•ತ ೋಟಗನರ :-  ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಹ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಪತ ಕ್ಷೋತರಕೆು ಸಪಬಪಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕೆಾಸ  

http://kar.nic.in/vsb


  ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ಚನಚಕ ತಂಪರ್ೋ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕ್ಷೋತರದ ರ್ೈಗಪದಿಗ ಕೆಾಸಗಳಗಕು ನ ೋಡಿಕೆ ಪಡಕ ಹ ೋಗಕವುದಕ. 

 

• ದಿಿತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕ -:ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ ಕೆಾಸ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

1. ಸ್ತಟೋಶಗರಿ ಖರಿೋದಿ ಹನಗ  ಸ್ತಟೋಶಗರಿ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ 

2. ಕಛೋರಿಯ ಪೋಠ ೋಂಕರಣ ನಿವಾಹಣೆ 

3. ಸ್ತೋವ್ನ ಅಪಚೆ ಚೋಟಿ ಖರಿೋದಿ ಹನಗ  ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ  

4. ಟಪ್ನಾಕ ಸಿಿೋಕೃತಿ ಮನಡಿ ಆಯನ ವಿಷಯ ನಿವ್ನಾಹಕರಿಗೆ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

5. ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಗದ ಂತರಗಳಗಕು ರವ್ನನ ಮನಡಕವ ಕೆಾಸ ನಿವಾಹಣೆ. 

6. ಅಧಿೋಗ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಸನಪದ್ಾಕ ರಜೆ ಮಪಜ ರನತಿ . 

7. ವಗನಾವಣೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಸಿ .ಬಿ.ಸಿ ಹನಗೆೈ ವಿವರ ಂತರತಾೋಕ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ.  

8. ಖನಲ್ಲ ಹಕರ್ೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ  ಕಛೋರಿ ವ್ನಹಗ ಕಡತ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

9. ಅಧಿರ್ನರಿ /ಸಿಬಬಪದಿ ವಗಾದವರಿಗೆ ವ್ನಷ್ಟ್ಾಕ ಬಡಿ ,ರ್ನಾಮಿತಿ ಬಡಿು,ಸಿಯಪ ಚನಲ್ಲತ ಬಡಿು ಮತಕು ವಿಶೋಷ ವೋತಗ ಬಡಿು  

            ಮಪಜ ರನತಿ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

10. ಜಿಲನಹ ಖಜನನ ಅಗಕದನಗ ಅಪ್ ಲ ೋಡ್ ಮನಡಕವ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ. 

11. ಸಿಬಬಪದಿ ವಗಾದವರ ಸನಪದರ್ಭಾಕ ರಜೆ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ. 

12. ಕಛೋರಿಗೆ ಸಪಬಪಧಿಸಿದ ಕಛೋರಿ ವಚಚಗಳ ಸನದಿಲನಿರಕ ಬಿಾಹ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. 

13. ಅಧಿರ್ನರಿ /ಸಿಬಬಪದಿ ವಗಾದವರ ವೈಯಕ್ುಕ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ.  

14. ಅಧಿರ್ನರಿ /ಸಿಬಬಪದಿ ವಗಾದವರ  ವಿವಿಧ ಮಕಪಗಡ ಕಡತಗಳ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ.  

 

• ಂರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ-: ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ ಕೆಾಸ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

1. ಅಧಿರ್ನರಿ /ಸಿಬಬಪದಿಯ ವೋತಗ ಬಿಾಹ ತಯನರಿಕೆ ಹನಗ  ವಿತರಣೆ  

2. ಗಗದಕ ಂುಸುಕ ನಿವಾಹಣೆ. 

3. ಯೋಜನ /ಯೋಜನತೋರ ಸನದಿಲನಿರಕ ಬಿಾಹ/ನ್ನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಾಹ/ ನ್ .ಸಿ .ಬಿಾಹ ತಯನರಿಕೆ.  

4. ಮೋಕ ವಚಚ ಹನಗ  ಆದನಯ ತ :ಖೆುಯ ತಯನರಿಕೆ.  

5. ಅಧಿರ್ನರಿ /ಸಿಬಬಪದಿ ವಗಾದವರ ಂರವ್ನಸ ್ತಾ ಬಿಾಕಹ ತಯನರಿಕೆ.  

6. ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಯನವುರ್ೋ ಕೆಾಸ ನಿವಾಹಿಸಾಕ ಸ ಚಸಿದಲ್ಲಹ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

 

 

 

 

•ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ -: ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ ಕೆಾಸ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

1. ದಿಿತಿೋಯನ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ ಹನಗ  ಂರಥಮ ದಜೆಾಯ ಸಹನಯಕರಕ ನಿವಾಹಿಸಕವ ಆಡಳಿತ ಮತಕು ಲಕು ವಿಭನಗದ   



   ವಿವಿಧ ಕಡತಗಳಗಕು ಹನಗ  ಬಿಾಕಹಗಳಗಕು ಂರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಿಗೆ ಮಪಡಿಸಕವುದಕ    

   ಹನಗ  ಸಿಬಬಪದಿ, ಲಕು ವಿಭನಗದ ಉಸಕುವ್ನರಿಯನಗಿರಕತುರ್. 

2. ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣೆ ಕಡತಗಳಕ. 

3. ಲಕು ತಪ್ನಸಣನ ವರದಿಯ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

4. ಅಗಕಸ ಚತ "ಬಿ "ತಯನರಿಸಕವುದಕ.  

5. ಸನವಾಜನಿಕರಿಪದ ಬಪದ ಅಹವ್ನಾಕ ದ ರಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

6. ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಣನ ವರದಿಗಳ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

7. ಸನಮನಗಾ ವಗನಾವಣೆ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. 

8. ಕಛೋರಿಗೆ ಬಪದ ಟಪ್ನಾಕಗಳಗಕು ತಗೆದಕ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರವರಿಗೆ ಸಹಿಗೆ ಮಪಡಿಸಕವುದಕ. 

 

•ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ -:]ಅರ್ಭವೃದಿೆ[ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಹ ಅಗಕಷ್ನಾಗಗೆ ಳಕುತಿುರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿಯಲ್ಲಹ ಅರ್ಭವೃದಿಿ   

ಕೆಾಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಅರ್ಭವೃದಿಿ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ಂರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕುವ್ನದ ಕರಮಗಳಗಕು ಜರಕಗಿಸಿ ಕ್ಷೋತರವಗಕು ಅರ್ಭವೃದಿಿ 

ಂಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಲ್ಲಹ ಲನ್ಂಡೆದಕ ಫಲನಗಕ್ವಿಗಳ ತ ೋಟಕೆು ಹ ೋಗಿ ಂರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ತನಪತಿರಕ ಸಾಹ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. 

•ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ -:]ಅರ್ಭವೃದಿೆ[ಇಲನಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಬಗೆೆ ಬಪಧ ರೆೈತರಿಗೆ ಸ ಕು ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ 

ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಸಿ ಇತರೆೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚನಚಕ ತಂಪರ್ೋ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

•ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ -:]ಕ್ಷೋತರ[ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಹ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿ ನಿಗಧಿ ಂಡಿಸಿದ ಗಕರಿಗಳಗಕು ಸನಧಿಸಕವುದಕ 

ಚಕಕು ಮನವು ಮತಕು ತಪಗಕ ಗಿಡಗಳ ಹರನಜಕ ರ್ನಯಾವಗಕು ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಪತ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕ್ಷೋತರವಗಕು 

ಅಚಕಚಕಟ್ನಟಗಿ ಇಡಕವುದಕ. 

 

•ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ -:]ಸ.ತನ[ ಈ ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ ಕೆಾಸ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

1.ತನಾ ಕ್ಗ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ ಹನಗ  ನ್ನ್ .ನ್ಎ.ನ್ಎ .ಕಡತಗಳ ಂರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ತನಪತಿರೋಕ ಮಪಜ ರನತಿಗೆ ಮಪಡಿಸಕವುದಕ.  

2.ರನಜಾ ವಾಯ  /ಜಿಲನಹ ಂಪಚನಯತ್  /ತನಾ ಕ ಂಪಚನಯತ್ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಪಬಪಧಿಸಿದಪತ ನ್ಪ.ನ್ಪ.ಆಗ ಂರಗತಿ  

   ವರದಿ ಸಲ್ಲಹಸಕವುದಕ. 

3.ರನಜಾ ವಾಯ  /ಜಿಲನಹ ಂಪಚನಯತ್  /ತನಾ ಕ ಂಪಚನಯತ್ ನ್ತ.ಸಿ.ಪ.ಟಿ.ನ್ತ.ಪ .ಯೋಜನಗಳ ಫಲನಗಕ್ವಿಗಾ  

   ಂಟಿಟ ಸಿದೆಂಡಿಸಕವುದಕ. 

4.ಜಿಲನಹಧಿರ್ನರಿಗಳಿಪದ ಬಪದ ಂತರಗಳಗಕು ಮಪಡಿಸಕವುದಕ. 

5.ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

6.ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಾಯ /ಜಿಲನಹ ಂಪಚನಯತ್ ಸಭೆಗಳ ಕಡತ ನಿವಾಹಿಸಿ ಸಭೆಗೆ ಮಕಪಚೆ ನಿೋಡಕವುದಕ.  

7.ನ್ಪ .ನ್ಪ.ಆಗ  ಸಿದೆಂಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಕ್ರಯನ ಯೋಜನ ತಯನರಿಕೆ. 

8.ಇಲನಖೆಯ ನ್ಲನಹ ಯೋಜನಗಳ ಂರಗತಿ ವರದಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. 

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

10.ಕ್ಷೋತರಗಳ ್  ದನಖಲನತಿಗಳಕ ಹನಗ  ಮನಸಿಕ ಸಭೆಯ ಕಡತÀ. 

11.ಸಭೆಗಳ ಗಡಕವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗಕಪ್ನಾರ್ನ ವರದಿ ತಯನರಿಸಕವುದಕ. 

12.ನ್ಲನಹ ಮಪಜ ರನತಿ ಹನಗಕ ಇತರೆ ಕಡತಗಳಗಕು ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಹಸಕವುದಕ. 



 

•ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ  -:]ಕೆ.ನ್ತ.ಆಗ[ರೆೈತ ಸಪಂಕಾ ಕೆೋಪದರದಡಿ ಬರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ತಮಮ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಹ 

ಬರಕವ ಗನರಮಗಳ ಸಪಂೂಣಾ ಜವ್ನಗನೆರಿ ಇವರದನೆಗಿರಕತುರ್  .ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಷವಿ , ಸ ಕ್ಷಮ 

ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ ಇತನಾದಿಗಳ ಘಟಕದಲ್ಲಹ ರೆೈತ ಫಲನಗಕ್ವಿಗಳಗಕು ಗಕರಕತಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಹ ಸದನಗಿ ಬರಕವ ಯೋಜನಗಳಗಕು 

ಹ ೋಬಳಿವ್ನರಕ ಅಗಕಷ್ನಾಗಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ, ವಿವಿಧ ಅರ್ಭವೃದಿೆ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

•ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ-: ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋಗದಲ್ಲಹ ಬರಕವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಯೋಜನಗಳನದ ರನಜಾವಾಯ, 

ಜಿಲನಹ ಂಪಚನಯತ್, ತನಾ ಹಕ ಂಪಚನಯತ್, ಬರಂರಿಹನರ ರ್ನಮಗನರಿ ಯೋಜನ, ರನಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನ 

ಹನಗ  ಇನಿುತರೆ ಯೋಜನಗಳ ಕ್ರೋಯನ ಯೋಜನ ತಯನರಿಸಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಂನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ .ಂಪ )ಹನವೋರಿ ಹನಗ  

ರ್ನಯಾನಿವ್ನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, ಹನಗಗಾಹ ಇವರಿಗೆ ಸ ಕು ಸಮಯದಲ್ಲಹ ಸಲ್ಲಹಸಿ ಅಗಕಮೋದಿತ ಯೋಜನಗಳಗಕು 

ಅಗಕಷ್ನಾಗಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಅಧಿೋಗದ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಹ ಬರಕವ ಫಸಾಕಗಳ ಹರನಜಿಗೆ ಸಪಬಪಧಿಸಿದ ಕತಾವಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  

ಇನಿುತರೆ ಹಕರ್ೆಯ ಜವ್ನಗನೆರಿಯಕತ ಕೆಾಸ ಮನಡಕವುದಕ. 

 

4 (I) (:III) ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಪತಹ ಂರಸನುವನಗಳಲ್ಲಹ ಪ್ನಲ್ಲಸರೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲಿಚನರಣೆ ಚನಗಾಗಳಕ ಮತಕು 

ಅರ್ಳಪಟ್ ಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ತೋರಿದಪತ 

a) ತ ೋಟಗನರ :- ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಪತ ಕೆಾಸ ರ್ನಯನಾಗಳಗಕು ಚನಚಕ ತಂಪರ್ೋ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಹನಗ   

   ಕಛೋರಿಯ ಸಿಚಚತಯಗಕು ರ್ನಪ್ನಡಕವುದಕ. 

b)ದಿಿತಿೋಯನ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕ :- ಂರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಿಗೆ ಕಛೋರಿ ಕೆಾಸ ನಿವಾಹಿಸಕವಲ್ಲಹ ನರವು ನಿೋಡಕವುದಕ ಹನಗ   

    ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಪತ ಕಛೋರಿ ಕೆಾಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

c) ಂರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ :- ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಂತರಗಳಗಕು ಂರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ವಿಷಯಗಳಿಗಗಕಗಕಣವ್ನಗಿ ಅದರಲ್ಲಹರಕವಪತ   

    ಸ ಚನಗಳಗಕು ಮಕಪದಿಗ ಕರಮರ್ನುಗಿ ಕಡತವಗಕು ಸನಧಾವ್ನದಷಕಟ ತಿರಿತವ್ನಗಿ ಮಪಡಿಸಕವುದಕ. 

d) ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ :- ಆಡಳಿತ ಮತಕು ಲಕು ವಿಭನಗದ ವಿವಿಧ ಕಡತಗಳಗಕು ಹನಗ  ಬಿಳಿ ಗಳಗಕು ಂರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಲಕು ತಪ್ನಸಣನ  

    ವರದಿ, ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣೆ ತಯನರಿಸಿ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಹಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಸಿಬಬಪದಿ ವಿಭನಗ ಲಕು ವಿಭನಗದ   

    ಉಸಕುವ್ನರಿ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಸಿದ ಇತರೆೋ ಕೆಾಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

e)ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ಅರ್ಭವೃದಿಿ) :- ಇಲನಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಬಗೆೆ ಬಪದ ರೆೈತರಿಗೆ ಸ ಕು  

   ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ, ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಸಿದಪತ ಇತರೆೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚನಚಕ ತಂಪರ್ೋ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

 

f) ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ಆಗ.ನ್ತ.ಕೆ:)- ಸದರಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ತಮಮ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಹ ¨ರಕವ ಗನರಮಗಳಲ್ಲಹ  

   ಇಲನಖೆಗೆ ಸಪಬಪಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅರ್ಭವೃದಿ ಕೆಾಸ ರ್ನಯನಾಗಳಗಕು ಸಿತ  :ರ ಪಸಿ ರ್ನಯನಾಕರಮವಗಕು ಅಗಕಷ್ನಾಗಕೆು    

   ತರಕವುದಾಹರ್ ಹ ೋಬಳಿ ಮಟಟದ ಂೂತಿಾ ಜವ್ನಗನೆರಿಯಗಕು ಇವರೆೋ ಹ ಪದಿರಕತನುರೆ  .ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಸಿದ   

   ಇತರೆೋ ಕೆಾಸ ರ್ನಯನಾಗಳಗಕು ಸರ್ನಸದಲ್ಲಹ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

g)ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ (ಅರ್ಭವೃದಿೆ:)- ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಕವ ಸ ಚನಯ ಂರರ್ನರ ವಿವಿಧ ಅರ್ಭವೃದಿೆ ವಿಸುರಣೆ  ಮತಕು  

   ಕ್ಷೋತರ ಮತಕು ಗಸಾರಿಯ ಸಿಚೆೆತಯಲ್ಲಹ ಬಗೆೆ ರ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಗಕರಿ ಸನಧಿಸಕವುದಕ  .ಂರಗತಿ ವರದಿಗಳಗಕು ಸರ್ನಾಕೆು ತಯನರಿಸಿ  

   ಸಲ್ಲಹಸಕವುದಕ  .ಕ್ಷೋತರ ಹನಗ  ಗಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಪಬಪ ಧಂಟಟ ಇನಿುತರೆ ಕೆಾಸ ಸರ್ನಯಾಗಳಗಕು ಜವ್ನಗನೆರಿಯಪದ  

   ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

h)ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ :- ಕಛೋರಿಗೆ ಸಪಬಪಧಿಸಿದ ನ್ಾಹ ಸಿಬಬಪದಿಯವರ ಚಾಗ-ವಾಗ ಹನಗ   



   ಕೆಾಸದ ಬಗೆೆ ಹಚಚಗ ಆಸುಕ ವಹಿಸಕವುದಕ ಅಾಹರ್ ಸಭೆಗೆ ಹನಜರನಗಕವುದಕ ಹನಗ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ರ್ನಯಾಕರಮಕೆು  

   ಅಗಕಗಕಣವ್ನಗಿ ಂರಗತಿ ಸನಧಿಸಕವುದಕ ಮತಕು ಇನಿುತರೆ ಜವ್ನಗನೆರಿಯಕತ ಕೆಾಸ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ಸರ್ನಾಕೆು ನಿವಾಹಿಸಿ  

    ಅಗಕಷ್ನಾಗಕೆು ತರಕವುದಕ. 

 

4(I) (:Iಗಿಕೆಾಸ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಾಕ ನಿಗದಿ ಂಡಿಸಲನದ ವಿಧನಗಗಳಕ ), ಕಟಕಟ ಪ್ನಡಕಗಳಕ 

a) ತ ೋಟಗನರ :- ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕಕ ಹನಗ  ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಿದ ಸಾಹ ಸ ಚನಗಳಪತ ಕ್ಷೋತರ ಗಸಾರಿಗಳಲ್ಲಹ  

    ಕೆಾಸ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

b)ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕ (ಅರ್ಭವೃದಿೆ: )- ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ನಿೋಡಿದ ಸಾಹ ಸ ಚನಗಳ ಂರರ್ನರ ಕ್ಷೋತರ ಗಸಾರಿಗಳಲ್ಲಹಗ ನ್ಲನಹ  

   ಜವ್ನಗನೆರಿ  ಕೆಾಸ ರ್ನಯಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

c) ದಿಿತಿೋಯನ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ :- ಕಛೋರಿಗೆ ಬಪದ ಂತರಗಳಗಕು ನ ಪದನಯಸಿ ಸಪಬಪಧಂಟಟವರಿಗೆ ನಿೋಡಕವುದಕ , ಂರಥಮ  

    ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಿಗೆ ಕಛೋರಿ ಕೆಾಸ ರ್ನಯನಾಗಳಲ್ಲಹ ನರವ್ನಗಕವುದಕ. 

d) ಂರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರಕ :- ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಹ ಬಪದಿರಕವ ಂತರಗಳಲ್ಲಹ ಹಪಚಕೆಯನದ ವಿಷಯವಗಕು ಸಮಂಾಕವ್ನಗಿ  

   ನಿಯಮಗಳಗಿಯ ಂರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವಗಕು ತಯನರಿಸಿ ಮಪಡಿಸಕವುದಕ ಹನಗ  ಆಡಳಿತ ಲಕು ವಿಭನಗಕೆು ಸಪಬಪಧಿಸಿದ  

   ಕೆಾಸವಗಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

e)ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ :- ಆಡಳಿತ ಲಕು ವಿಭನಗದ ವಿವಿಧ ಕಡತಗಳಗಕು ಹನಗ  ಬಿಳಿ ಗಳಗಕು ಂರಿರ್ಶೋಲ್ಲಸಕವುದಕ ಲಕು ತಪ್ನಸಣನ  

   ವರದಿ ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣೆ ಹನಗ  ಸಿಬಬಪದಿ ಲಕು ವಿಭನಗದ ಉಸಕುವ್ನರಿ ಕೆಾಸ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

f) ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ಅರ್ಭವೃದಿೆ: )- ತನಪತಿರಕ ವಿಷಯಕೆು ಸಪಬಪಧಿಸಿದ ಕಡತವಗಕು ಮಪಡಿಸಕವುದಕ .  

   ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಕ್ರಯನ ಯೋಜನ ಂರರ್ನರ ಬಿಾಕಹಗಳಗಕು ತಯನರಿಕೆಗನಗಿ ರ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಕವುದಕ. 

g)ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ (ಆಗ ,ನ್ತ .ಕೆ:)- ಸದರಿ ಅಧಿಕ ಾನರಿಗಳಕ ತಮಮ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಹ ಬರಕವ ಗನರಮಗಳ  

   ಅರ್ಭವೃದಿೆಗನಗಿ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳಗಕು ರ ಪಸಿಕೆ ಪಡಕ ಅಗಕಷ್ನಾಗಕೆು ತರಕವುದಕ. 

h)ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ :- ಕಛೋರಿಗೆ ಬಪದಿರಕವ  ರ್ನಗದ ಂತರಗಳ ಕಡಗೆ ಗಮಗಹರಿಸಕವುದಕ ,   

     ರ್ೈಗಪದಿಗ ಕೆಾಸಗಳಲ್ಲಹ ಬಪದಿರಕವ ನ್ಾಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಪಬಪಧಂಟಟ ಕೆಾಸವಗಕು ಜವ್ನಗನೆರಿಯಕತವ್ನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

 

 

4 (I):ರ್ಳಕರರಕ ಅವರವರ ಕತಾವಾಗಳಗಕು ನಿವಾಹಿಸಲನದ )ಗಿ(, ಉಂಯೋಗಿಸಕವ, ನಿಯಪತರಣದಲ್ಲಹಟಕಟ ಕೆ ಪಡಿರಕವ 

ನಿಯಮಗಳಕ, ಸ ಚನಗಳಕ, ಕೆೈಪಡಿ, ದನಖಲಗಳಕ ಮತಕು ನಿ್ಪದನಗಳಕ 

1) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸ್ತೋವ್ನ ನಿಯಮಗಳಕ [RSCK]  

2) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಪಹಿತಿ [RFS]  

3) ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಡಿ 

4) ಸನದಿಲನಿರ ವಚಚ ಕೆೈಪಡಿ [ESM]  

5) ಡೆಲ್ಲಗೆೋಶನ್ ಆಫ್ ಂವತಾ 

6) ಖಜನನ ಸಪಹಿತಿ [RTS]  

7) ಜಗರಳಿ ಲನ 1 ಮತಕು 2 

8) ಸರ್ನಾರದ ಅಧಿಸ ಚನಗಳಕ [ಸಕತ ುೋಲಗಳಕ ]ಇತನಾದಿ  

9) ವೋತಗ ಆಯೋಗದ ಂುಸುಕಗಳಕ 

10) ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಕ. 

11) ಆಯವಾಯ ಕೆೈಪಡಿ  (ಬಜಟ್ ಮನಾಗಕವಳಿ)  



4(I):IV( ) ಕಡತ ರ್ಶೋಷ್ಟ್ಾಕೆ 

 

ಕರಮಸಪಖೆಾ. ಕಡತದ ಶನಖೆ 
ದನಖಲಗಳ ಉಲಹೋಖ 

 

1 

 

2 

ಸಿಬಬಪದಿ 

 

ರ್ಶಸಕು ಶನಖೆ 

ಹನಗಗಾಹ ತನಾ ಹಕ್ಗಲ್ಲಹ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 

ಇಲನಖೆಯ ಸಿಬಬಪದಿ ಮತಕು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ರ್ಶಸಕು ಗಡತ ಮತಕು ಇತರೆ 

ವಿಷಯಗಳಕ 

 

3 ಲಕು ಶನಖೆ 

ಸನದಿಲನಿರ ಬಿಳಿ ನ್ನ್ .ಡಿ.ಸಿ ಬಿಳಿ ಂರವ್ನಸ ್ತಾಯ ಬಿಾಕಹಗಳಗಕು 

ಮೋಾಕ ಸಹಿಗನಗಿ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಂನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, (ಜಿ .ಂಪ )ಹನವೋರಿ 

ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಹಸಕವುದಕ ಮತಕು ಚೆಕಕುಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡಕವುದಕ.  

 

4 ಲೋಖಗ ಸನಮಗಿರ ಲೋಖಗ ಸನಮಗಿರ ದ ರವ್ನಣಿ ಸಿಿೋಕೃತ ಮತಕು ರವ್ನನ. 

 

   

 

 

  

      

  

4 (I) ( :III) ಪ್ನಲ್ಲಸಿಗಳಗಕು ಮನಡಕವಪತಹ ಅಥವ್ನ ಅಗಕಷ್ನಾಗಗೆ ಳಿಸಕವ ಸಪಬಪಧದಲ್ಲಹ ಇರಕವ ಏಪ್ನಾಡಕಗಳಕ ಸನವಾಜನಿಕ 

ಸದಸಾರಕಗಳ ಸಹಭನಗಿತಿ ಮಕಪತನದ ವಿವರಗಳಕ. 

 * ಸನವಾಜನಿಕ ಕಕಪದಕ ಕೆ ರತಯಗಕು ಸಿಿೋಕರಿಸಿ ಸನಧಾವ್ನದರೆ ಈ ಕಛೋರಿ ಹಪತದಲ್ಲಹ ಇತಾಥಾ ಂಡಿಸಕವುದಕ  .ಒಪದಕ ವೋಂ 

ಇತಾಥಾವ್ನಗರ್ ಇದೆಲ್ಲಹ ಗಮಮ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮಕಖನಪತರ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಲನಗಕವುದಕ.  

 

4 (I) ( :IIII) ಈ ಇಲನಖೆಯಪದ ರಚಸಾಪಡಕವ ಅಥವ್ನ ಸಾಹಗಳಗಕು ಂಡೆಯಕವ ಸಾಕವ್ನಗಿ ನ್ರಡಕ ಅಥವ್ನ ಅದಕ್ುಪತ 

ಹಚನಚಗಿರಕವ ಸದಸಾರಿಪದ ರಚಸಾಪಡಕವ ನಿಗಮನ ರ್ಳನಿಿಳಿ  ರ ೋಡಾ ಸಮಿತಿ ಅಥವ್ನ ಇತರೆ ಗನಡಿಗಳ ಂಟಿಟ ಹನಗ  ಇಪತಹ 

ಕಮಿಟಿ ಮತಕು ಸಮಿತಿಗಳಕ ಗಡೆಸಕವ ಸಭೆ ಮತಕು ಗಡಕವಳಿಕೆಗಳಗಕು ವಿಕ್ಷೋಸಾಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯ್ದೋ? 

 * ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿೋಗ ಯನವುರ್ೋ ನಿಗಮ ರ್ಳನಿಿಳಿ  ರ ೋಡಾ ಸಮಿತಿಗಳಕ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುಾಹ. 

 

4 (I) ( :IXಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ), (ಜಿಹನಗಗಾಹ ಇವರ ಅಧಿೋಗದಲ್ಲಹ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ  )ಂಪ.

.ರ್ಳಕರರ ದ ರವ್ನಣಿ ವಿವರಗಳ ಂಟಿಟ/ಅಧಿರ್ನರಿ 

ಕರ .ಸಪ  ಹಕರ್ೆ ಹಸರಕ 
ದ ರವ್ನಣಿ ಸಪಖೆಾ 

 

1 ತ ೋಟಗನರ (2) ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 



2 ದಿಿತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕ (1) ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

3 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ ರ್ಶರೋ ಕೆ .ನ್ಎ.ಸಪಕಣಣ್ಗವರ  
08379-262572 

 

4 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ ರ್ಶರೋ ನ್ತ .ನ್ತ.ಅಪಗಡಿ  
08379-262572 

 

5 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ ರ್ಶರೋ ಸಪತ ೋಷಕಕಮನರ ಟಿ ಸಿ 
08379-262572 

 

6 ಂರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕ ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

7 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ರ್ಶರೋ ವ್ನಯ್ .ಟಿ.ಸಪಕ್ಹಂೂರ  
08379-262572 

 

8 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನಪತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರಕ)  
ರ್ಶರೋ ರಮೋಶ ರ್ಶರಹಟಿಟ 

08379-262572 

 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ರೆೈ.ಸಪ.ಕೆೋ)  ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ರೆೈ.ಸಪ.ಕೆೋ)  ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ರೆೈ.ಸಪ.ಕೆೋ)  ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

12 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ರೆೈ.ಸಪ.ಕೆೋ)  ಖನಲ್ಲ ಇರ್  

13 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ರ್ಶರೋ ಮಪಜಕರ್ನಥ ಬಣರ್ನರ 
08379-262572 

 

 

4 (I):ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ )X( , (ಜಿ ಹನಗಗಾಹ ಇವರ ಅಧಿೋಗದಲ್ಲಹ ರ್ನಯಾ )ಂಪ.ನಿವಾಹಿಸಕತಿುರಕವ 

ಅಧಿರ್ನರಿ-ರ್ಳಕರರ ನ್ಪರೋಳಿ/2020 ವೋತಗದ ವಿವರ ಂಟಿಟ. 

ಕರ .ಸಪ  ಹಕರ್ೆ ಹಸರಕ ವೋತಗ  

1 ತ ೋಟಗನರ (2) ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

2 ದಿಿತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕ (1) ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

3 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ ರ್ಶರೋ ಕೆ .ನ್ಎ.ಸಪಕಣಣ್ಗವರ  
30967 

 

4 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ ರ್ಶರೋ ನ್ತ .ನ್ತ.ಅಪಗಡಿ  
30967 

 

5 ತ ೋಟಗನರ ಸಹನಯಕ ರ್ಶರೋ ಸಪತ ೋಷಕಕಮನರ ಟಿ ಸಿ 
32398 

 

6 ಂರಥಮ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕ ಖನಲ್ಲ ಇರ್ - 



 

7 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ರ್ಶರೋ ವ್ನಯ್ .ಟಿ.ಸಪಕ್ಹಂೂರ  
53259 

 

8 
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನಪತಿರಕ 

ಸಹನಯಕರಕ)  
ರ್ಶರೋ ರಮೋಶ ರ್ಶರಹಟಿಟ 

62785 

 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ರೆೈ.ಸಪ.ಕೆೋ)  ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ರೆೈ.ಸಪ.ಕೆೋ)  ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ರೆೈ.ಸಪ.ಕೆೋ)  ಖನಲ್ಲ ಇರ್ 
- 

 

12 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ (ರೆೈ.ಸಪ.ಕೆೋ)  ಖನಲ್ಲ ಇರ್  

13 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ರ್ಶರೋ ಮಪಜಕರ್ನಥ ಬಣರ್ನರ 
69463 

 

 

4 (I) XV(:) ಆಯವಾಯ ವಿತರಣೆ 

ಕರ .ಸಪ  ಇಲನಖೆಯ ಹಸರಕ ಲಕುರ್ಶೋಷ್ಟ್ಾಕೆ ಮತು (ರ )  

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ 

2515-ಯೋಜನೋತರ - 

2435-ಯೋಜನೋತರ 189.16 

2435-ಜಿಲನಹ ಂಪಚನಯತ್ 7.35 

2435-ತನಾ ಕ ಂಪಚನಯತ್ 0.14 

2225-ತನಾ ಕ ಂಪಚನಯತ್ 0.00 

2401-ರನಜಾವಾಯ 48.27 

2851-ರನಜಾವಾಯ 0.00 

ನ್ನ್ಮಿಷನ್.ತ ೋ.ರನ/ನ್ಎ.ನ್ಎ. 129.46 

  ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 228.23 

4 (I):XVV( ) ಸಹನಯಧಗರ್ ಪದಿಗೆ ಗಡೆಸಕವ ಯೋಜನಗಳಕ ಅಪತಹ ಯೋಜನಗಳ ಫಲನಗಕ್ವಿಗಳ ವಿವರ ಮತಕು ಮಪಜ ರನದ 

ಹಣ 

ಕರಸಪ. ಯೋಜನಗಳಕ ಮತು )ಾಕ್ಷಗಳಲ್ಲಹ( 

1 ಜಿಲನಹ ಂಪಚನಯತ್ ಯೋಜನ 17.35 

2 ತನಾ ಕ ಂಪಚನಯತ್ ಯೋಜನ 0.14 

3 ರನಜಾವಾಯ ಯೋಜನ 48.27 

4 ನ್ನ್ಮಿಷನ್.ತ ೋ.ರನ/ನ್ಎ.ನ್ಎ. 129.46 

5 ಸ ಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರನವರಿ 228.23 

* ಫಲನಗಕ್ವಿಗಳ ಮನಹಿತಿಯಗಕು ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಹ ಕೃಢೋಕರಿಸಿ ಇಡಲನಗಕವುದಕ. 



 

4 (I):XVVV() ಇಲನಖೆಯಪದ ಅಥ ೋರೆೈಸ್ತನ್  ಮಪಜ ರನದ ಅಥವ್ನ ಂರವ್ನಗಗಿ ನಿೋಡಲನದ ಮತಕು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಹ 

ಸವಾತಕುಗಳಗಕು ಂಡೆಯಲನದ ರಸಿಪಯಪಟ್ತ ಗಳ ವಿವರಗಳಕ 

                 * ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಹ ನಿವಾಹಿಸಲನಗಕತಿುರ್. 

4 (I) :ಕಕಗಿೆಸಲನದ ನ್ಲರ್ನರನಿು ಮನದರಿಯಲ್ಲಹ ಾ್ಾವಿರಕವ ಮನಹಿತಿಯ ವಿವರ ರ್ ರಕಕಕವಿಕೆ ಅಥವ್ನ ಮನಹಿತಿ  )XVI( 

ಇಟಕಟಕೆ ಪಡಿರಕವಿಕೆ 

               * ಸದಾಕೆು ಯನವುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ನ್ಲರ್ನರನಿು ಮನಹಿತಿಗಳಕ ಾ್ಾವಿರಕವುದಿಾಹ. 

 

4 (I): ಮನಹಿತಿ ಂಡೆಯಾಕ ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ )XI( ಾ್ಾವಿರಕವ ಅವರ್ನಶಗಳ ವಿವರಗಳಕ ಗರಪಥನಾಯ ಅಥವ್ನ ಓದಕವ ಕೆ ಠಡಿಗಳಕ 

ಒಳಗೆ ಪಡಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಉಂಯೋಗರ್ನುಗಿ ತರೆದಿದನೆರೆ. 

 

             * ಈ ಕಛೋರಿಯ ಅಧಿೋಗದಲ್ಲಹ ಗರಪಥನಾಯ ಇರಕವುದಿಾಹ  .ಆದರೆ – ಇಲನಖೆಯ ಹನಗ  ಹಣಕಣ್,ರ್ನಯ, ಫಾಂುಷಪ 

ಇತನಾದಿಗಳ ಮನಹಿತಿ /ಂುಸುಕಗಳಗಕು ರೆೈತರಿಗೆ ನಿೋಡಲನಗಕತಿುರ್.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (I) :XIV() ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯ ಹಸರಕ ಂದರ್ನಮ ಮತಕು ಇತರೆ ವಿವರಗಳಕ 

 

ರ್ಶರೋ ಮಪಜಕರ್ನಥ ಬಣರ್ನರ 



ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, 

(ಜಿ .ಂಪ )ಹನಗಗಾಹ  

ದ ರವ್ನಣಿ :08379-262572 

 

ಸಹನಯಕ ಸನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿ 

ರ್ಶರೋ ರಮೋಶ ರ್ಶರಹಟಿಟ 

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ (ತನಪತಿರೋಕ)  

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕ ರವರ ಕಛೋರಿ 

(ಜಿ .ಂಪ )ಹನಗಗಾಹ  

ದ ರವ್ನಣಿ :08379-262572 

 

 

4 (I):XIVV() ನಿಗದಿಂಡಿಸಲನದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳಕ 

 * ಯನವುದಕ ಇಾಹ. 

 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯ ಕೆೋಪದರ ಸರ್ನಾರದ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ರ್ನಯ್ದೆ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಹ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಸಲ್ಲಹಸಾಕ ಈ 

ಕೆಳರ್ನಣಿಸಿದ ಗಮ ನಯಗಕು ಬಳಸಬಹಕದಕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ಫನರಪ –  ನ್ 

ಮನಹಿತಿ ಂಡೆಯಾಕ ಹಕಕು –  2005ರ ಸ್ತಕ್ಷನ್ 6 (1) ಮತಕು 7(1) ರಪತ ಮನಹಿತಿ ಂಡೆಯಾಕ ಗಮಕನ 

ಗೆ 

1 ಅಜಿಾದನಗ ಹಸರಕ 

 

 

 

2 ಅಜಿಾದನರಗ ವಿಳನಸ 

 

 

 

3 ಕೆ ೋರಕವ ಮನಹಿತಿ /ದಸನುವೋಜಕ/ಂರಿವಿೋಕ್ಷಣೆ  ಮನದರಿಯ ವಿವರಗಳಕ 

 

 

 

4 ಮೋಲ ಕೆ ೋರಿರಕವ ಮನಹಿತಿಯ ಸಪಬಪಧಿಸಿದ ವಷಾ 

 

 

 

5 ಕೆ ೋರಿರಕವ ಮನಹಿತಿ ಮತಕು ಸನಿತಪತರಾಕೆು ಸಪಬಪಧಿಸಿರ್ಯ್ದೋ? 

 

 

 

6 ರ .10:- ಪ್ನವತಿಸಿದ ಬಗೆೆ ದನಖಲ (ಇಪಡಿಯನ್ ಪೂೋಸಟಳಿ 

ಆಡಾಗ/ಡಿ.ಡಿ/.ಗನಾಪಕ್ಗ ಚೆಕು ಗಪ)  

 

 

 

 

 

ಸಥಳ: 

ದಿರ್ನಪಕ:         ಅಜಿಾದನರಗ ಸಹಿ :-  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


