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“ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪರಕಟಣೆ ”
2017-18
ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಪರಕರಣ 4 (1) (ಭ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪರಕರಣೆ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಜಮಖಂಡಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ ಿಕ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಾಂಶ 16Ò Ò -24 ದಿಂದ 16 Ò-29 ರ ರ್ರೆಗೆ ಹಾಗ

ಪೂರ್ವ ರೆೋಖಾಂಶ 75 Ò- 59Ò ದಿಂದ 75Ò Ò -29

ರ ರ್ರೆಗೆ ವ್ಾಯಪಿಸಿರ್. ಸಮಕದರ ಮಟಟದಿಂದ 450-800 ಮೋ ಎತ್ರರದಲ್ಲಿ ಇರಕತ್ತರ್.ಜಿಲ್ಾಿಕೆೋಂದರದಿಂದ 82 ಕಿಲ ೋ ಮೋಟರ
ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿಇರಕತ್ತರ್. ರಾಜಯ ಮಕಖಯ ನ್ದಿಯಾದ ಕೃಷ್ಾಾ ನ್ದಿಯಕ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಂದ ಪೂರ್ವಕೆು ಹರಿಯಕತ್ತರ್.ತಾಲ್ ಿಕಿನ್ಲ್ಲಿ ತೋರದಾಳ
ಹತಿತರ ಪರವೋಶ ಮಾಡಕತ್ತರ್.ನ್ಂತ್ರ ತಾಲ್ ಿಕಿನ್ ಗಡಿ ರೆಖೆಗಕಂಟ ಸಕತ್ಕತರ್ರೆದಕ ಹಿಪಪರಗಿ, ಹರೆೋಪಡಸಲ್ಗಿ,ಮಕತ್ಕತರಕ ಹಾಗ

ಮೈಗ ರಕ ಬಳಿ

ಹರಿದಕ ಮಕಂರ್ ಬೋಳಗಿ ತಾಲ್ ಿಕಿನ್ ಕಡೆ ಹರಿದಕ ಹ ೋಗಕತ್ತರ್..
ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ

ಒಂಇಮಡೆ ೋಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಶೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ

ಫಟರ್ರ್ವನ್

ಅರಮನೆಯಕ

ಬೃಹತ್

ಪರರ್ೋಶದಲ್ಲಿ

ನಿಮಾವಣವ್ಾಗಿಿ್ದ್ಉ.ನೆ ೋಡಲ್ಕ ಅಹವ ಸಥಲ್ವ್ಾಗಿರ್.ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೋಪದಲ್ಲಿ ರಾಮತಿೋರ್ವವಂಬ ಸಕಂದರಕೆ ಳ ಬಳಿಯಲ ಿಂದಕ ರಾಮೋಶವರ
ರ್ೋವ್ಾಲ್ಯರ್ು ಇರ್.ವ್ಾಡಿಕೆಯ ಮಳೆಯಕ 544.ಮೋ ಇದಕು ವ್ಾಸತವಿಕ ಮಳೆ 572 ಮೋ. ಹಾಗ
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ವ್ಾರ್ಷವಕ ವ್ಾಡಿಕ ಮಳೆ 38 ದಿನ್ಗಳಕ

ವ್ಾಸತವಿಕ 37 ದಿನ್ಗಳಕ ಇರಕತ್ತರ್.ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ವಿಸಿತೋಣವರ್ು 1,16,853 ಹೋ ಹ ಂದಿದಕು 11,410 ಹೋ ಪರರ್ೋಶರ್ು ಅರಣಯದಿಂದ
ಕೆ ಡಿರಕತ್ತರ್. ಬತ್ತನೆಗೆ ಯೋಗಯವ್ಾದ ಪರರ್ೋಶರ್ು 1,01,322ಹ, ಇರಕತ್ತರ್.ತಾಲ್ ಕಿನ್ ಜಮಖಂಡಿ ಹಾಗ

ರಬಕವಿ-ಬನ್ಹಟ್ಟಟ ನ್ಗರಸಭೆ

ತೋರದಾಳ ಪುರಸಭೆ, ಜಮಖಂಡಿ,ಸಾರ್ಳಗಿ,ಮತ್ಕತ ತೋರದಾಳ ಹ ೋಬಳಿಗಳಕ ಇರಕತ್ತರ್.ಹಾಗೆ 32 ಗಾರಮ

ಪಂಚಾಯತಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ,72

ಗಾರಮಗಳನ್ಕು ಹ ಂದಿರಕತ್ತರ್. ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ ಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ವಗಳಿಂದ 17620 ಹ, ಬಾವಿಗಳಿಂದ 6000ಹ ಕೆ ೋಳವ ಬಾವಿಗಳಿಂದ 6000 ಹ,
ಕೆ ಳವ ಬಾವಿಗಳಿಂದ 7463 ಹ,ಏತ್ ನಿೋರಾರ್ರಿ 2360 ಹ, ಹಾಗ

ಇತ್ರೆ ಮ ಲ್ಗಳಿಂದ 30428 ಹಕೆಟೋರ ಇದಕು ಒಟಕಟ 63958 ಹ ಮ ಲ್ಗಳಿಂದ 60428

ಹಕೆಟೋರ ಇದಕು ಒಟಕಟ 63958ಹ, ಪರರ್ೋಶ ನಿೋರಾರ್ರಿಯಾಗಿರಕತ್ತರ್.ತಾಲ್ ಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಒಟಕಟ 23 ವ್ಾಣಿಜಯ ಬಾಯಂಕಗಳಕ,18 ಗಾರಮೋಣ ಬಾಯಂಕಗಳಕ ,66 ನ್ಗರ
ಪರರ್ೋಶದ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯಂಕಗಳಕ ಹಾಗ

ಇತ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಬಾಯಂಕಗಳಕ 63 ಮತ್ಕತ ಪ್ಾರರ್ಮಕ ಭ

ಅಭೋರ್ೃದಕು ಬಾಯಂಕ1, ಕೆರಡಿಡ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಕ 40

ಹ ಂದಿರಕತ್ತರ್. ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ ಕಿನ್ 1ಹಕೆಟೋರಹಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ (ಅತಿ ಸಣಾ ರೆೈತ್ರಕ) 16807 ರೆೈತ್ರಿದಕು 9513 ಹಕೆಟೋರ ಪರರ್ೋಶ ಹ ಂದಿರಕರ್ರಕ 1-2
ಹಕೆಟೋರ ಪರರ್ೋಶ ಹ ಂದಿರಕರ್ರಕ 1-2 ಹಕೆಟೋರ (ಸಣಾ ರೆೈತ್ರಕ) ರ್ರೆಗಿನ್ ರೆೈತ್ರಕ ರ್ರೆಗಿನ್ ರೆೈತ್ರಕ 14776 ಇದಕು 20953 ಹಕೆಟೋರ . ವಿಸಿತೋಣವ ಹ ಂದಿದಕು
2-4 ಹಕೆಟೋರ ರ್ರೆಗಿನ್ (ಅರೆ ಮದಯಮ)ರೆೈತ್ರಕ 10787 ಹಾಗ
(ಮರ್ಯಮ) ರೆೈತ್ರಕ 5193 ಹಾಗ

28953 ಹಕೆಟೋರ ವಿಸಿತೋಣವ ಹ ಂದಿರಕತಾತರೆ.ಅದರಂತ 4-10

ಹಕೆಟೋರ ಹ ಂದಿರಕರ್

29915 ಹಕೆಟೋರ ವಿಸಿತೋಣವ ಹ ಂದಿದಕು 10 ಹಕೆಟೋರಗಿಂತ್ ಹಚ್ಕಿ ಹ ಂದಿರಕರ್ (ರ್ ಡಡ) ರೆೈತ್ರಕ 608 ಜನ್ರಿದಕು

8313 ಹಕೆಟೋರ ವಿಸಿತೋರ್ಣ ಹ ಂದಿರಕತಾತರೆ.ಒಟಕಟ ರೆೈತ್ರ ಸಂಖೆಯ 48171 ಇದಕು 97647 ಹಕೆಟೋರ ವಿಸಿತೋಣವ ಹ ಂದಿರಕತ್ತರ್. ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ ಿಕಿನ್
ಹವ್ಾಮಾನ್

ಹಾಗ

ಭ ಮಯ

(ಕೆಂಪು

ಮಶ್ಚರತ್

ಕಪುಪ)

ಮಣಿಾನ್

ಗಕಣ
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ತಿೋಟಗಾರಿಕೆ

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ

ಅತ್ಕಯತ್ತಮವ್ಾಗಿದಕು

ಇದಕ

ಸೃರ್ಷಟಯ

ರ್ರದಾನ್ವ್ಾಗಿರ್. 2017-18 ತಾಲ್ ಕಿನ್ನ್ಲ್ಲಿ 2833.40 ಕೆಕೆಟೋರ ಪರರ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಹಣಿಾನ್ ಬೆಳೆಗಳಕ ಆರ್ರಿಸಿದಕು 57702 ಟನ್ು ಉತಾಪದನೆ
ಯಾಗಕತ್ತರ್.11579 .407 ಲ್ಕ್ಷ ಾಾದಾಯ ಬರಕತಿತದಕು ಅದರಂತ 3189.68 ಕೆಕೆಟೋರ ಪರರ್ೋಶ ದಲ್ಲಿ ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕತಿತದಕು 54370.63
(ಟನ್ಕು)ಉತಾಪದ 4195.00ಲ್ಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರಕತ್ತರ್. ತಾಲ್ ಿಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಮಕಖಯವ್ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕರ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ದಾರಕ್ಷಿ,ಬಾಳೆ,ಎಲಬಳಿಿ
ಲ್ಲಂಬೆ.ಚಿಕಕು,ಮಾರ್ು,ದಾಳಿಂಬೆರ, ಅರಶ್ಚಣ ಪೋರಲ್,ಬೆಳೆಗಳಕ ಬೆಳೆಯಕತಿತದಕು.ಸಾರ್ಳಗಿ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಕ್ಷಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ಕತ ಲ್ಲಂಬೆ ಬೆಳೆಯ ಹಚಿಿನ್
ಪರರ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ರಿಸಿದಕು ರೆೈತ್ರಕ ಇನ್ಕು ಹಚಿಿನ್ ಪರರ್ೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಕ ಉತ್ಸಕರಾಗಿದಾುರೆ.ತೋರದಾಳ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಚಿಿನ್ ಜನ್ ರೆೈತ್ರಕ ಪರರ್ೋಶದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆಯಲ್ಕ ಉತ್ಸಕರಾಗಿದಾುರೆ.ತೋರದಾಳ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಚಿಿನ್ ಜನ್ ರೆೈತ್ರಕ ಕೃರ್ಷ ಬೆಳೆಗಳನ್ಕು ಬೆಳೆಯಿತಿತದುರಕ.ಸಹಾ ಅರಿಶ್ಚಣ,ಎಲಬಳಿಿ,ಕೃರ್ಷ ಬೆಳೆಗಳನ್ಕು
ಬೆಳೆಯಕತಿತದುರಕ.ಸಹಾ ಅರಿಶ್ಚಣ, ಎಲಬಳಿಿ ,ಬಾಳೆ,ಹಾಗ

ದಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಕ ಆಸಕತರಾಗಿರಕತಾತರೆ. ಅದರಂತ ಜಮಖಂಡಿ ಹ ೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಕು ಬೆಳೆಯೋ

ಮಕಖಯಬೆಳೆಯಾಗಿದಕು ಆದರಕ ಸಹಾ ದಾರಕ್ಷಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಅರಿಶ್ಚಣ,ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಕ ರೆೈತ್ರಕ ಉತ್ಸಕರಾಗಿದಾುರೆ.ರೆೈತ್ರಕ ಉತ್ತಮ ಬೆೋಸಾಯ ಮಾಡಕರ್ುದರಿಂದ ಹಚಿಿನ್
ಆದಾಯ ಮಡೆಯಕತಿತದಕು ಇನ್ಕು ಹಚಿಿನ್ ರೆೈತ್ರಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಕ ಆಸಕಿತರ್ಹಿಸಕತಿತದಾುರೆ.ಕಾರಣ ನಿೋರಕ,ಮಣಕಾ ಹಾಗ

ವ್ಾತಾರ್ರಣ

ಯೋಗಯವ್ಾಗಿರ್.ಈ ಅರ್ಕಾಶರ್ ಂದಿಗೆ ರೆೈತ್ ಭಾಂದರ್ರಕ ಇಲ್ಾಖೆಯಿಂದ ಲ್ಭಯವ್ಾಗಕತಿತರಕರ್ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನ್ಕು ಪಡೆದಕಕೆ ಂಡಕ ತ್ಮಮ ಆರ್ೋವಕತಗಳನ್ಕು
ಸಕಧಾರಿಸಿಕೆ ಳಕಿರ್ುದರೆ ಂದಿಗೆ ರ್ೋಶದ ಾಾಹಾರ ಾಕತಾಪದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗ

ಅಭರ್ೃದಿು ಶ್ಚೋಲ್ ರ್ೋಶ ಗಲ್ಕದಾಪುಗಾಲ್ಕ ಹಾಕಲ್ಕ ಪರಮ ರ್ಹಿಸಲ್ಕ

ಕೆೈಗ ಡಿಸಬೆೋಕಾಗಿರ್.ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ ಿಕಿನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿರ್ ಯೋಜನೆಗಳಕ ಅನ್ಕಷ್ಾಟನ್ಗೆ ಳಿಸಕತಿತದಕು.ಮಕಖಯವ್ಾಗಿ ರಾರ್ಷಟೋಯ
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ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯಜನೆಯಿಂದ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶರ್ು ವಿಸತರಿಸಿರ್ ಹಾಗ

ಉತ್ಪನ್ುರ್ು ಗಣನಿೋಯವ್ಾಗಿ ಹಚಿಿಗೆಯಾಗಿದಕು ಕೆ ಯಿೋತ್ತರ

ನ್ಂತ್ರ
ಸಂಗರಹಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದರಿಂದ ಹಣಕಾ ಹಾಗ ಬ ತ್ರಕಾರಿಗಳಕ ಸಂಗರಹಣೆ ಮಾಡಕರ್ುದರಿಂದ ಹಣಕಾ ಹಾಗ

ತ್ರಕಾರಿಗಳಕ ಹಾಗ

ತ್ರಕಾರಿಗಳಕ

ಹಾಳಾಗದಂತ ತ್ಡೆಯಲ್ಕ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್.ಜಿಲ್ಾಿ ರ್ಲ್ಯ ಮತ್ಕತ ಜಿಲ್ಾಿ ರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ
ಗಾರಮೋಣ ಉರ್ ಯೋಗಖಾತಿರ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ಅಭರ್ೃದಿು ¸ಪಡಿಸಕತಿತರಕರ್ುದರಿಂದ ರೆೈತ್ರಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಕಷಕಟ
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಸದಕಪಯೋಗ ಪಡೆದಕ ಅರ್ರ ಆರ್ೋವಕ ಮಟಟ ಹಚಿಿಸಕರ್ಲ್ಲಿ ಸಫಲ್ರಾಗಿದಾುರೆ.2016-17 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ ಿಕಿನ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯಿಂದ ತಗೆದಕಕೆ ಂಡ ಕಾಯವಕರಮಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹಾಗ

ಪರಗತಿಯ ಕಿರಕ ಪರಿಚ್ಯರ್ ಂದಿಗೆ ಹಾಗ

ರ್ರದಿಯಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ ರ್ರದಿ ಹ ರಡಿಸಿತ್ಕ.
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ಸಾಧಿಸಿದ (ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಯ ಯಾದಿ)

4(ಬ)(1) :ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ರ್ೋವಶಕರರ ಕತ್ವರ್ಯ ಹಾಗ ಜವ್ಾಬಾುರಿಗಳಕ
1.ತಾಲ್ ಕಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾಯಾಗಿ ತಾಲ್ ಕಿನ್ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಎಲ್ಾಿ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ ಅಭೋರ್ೃದಿು ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳಿಗೆ ನಿಗಾರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2. ತಾಲ್ ಕಿಗೆ ನಿಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಎಮ.ಎಮ್.ಆರ್ ಗಕರಿಗಳಂತ ಆರ್ೋವಕ ಬೌತಿಕ ಪರಗತಿ ಸಾಧಿಸಕರ್ುದಕ.
3.ತಾಲ್ ಕಿನ್ ರಯತ್ರ ಅಭರ್ೃದಿುಗೆ ಅಂಭಧಿಸಿದಂತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಿಗೆ/ ನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯಕೆು ಸ ಕತ ವಿರ್ರ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
4. ತಾಲ್ ಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಸತತ್ವದಲ್ಲಿರಕರ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ /ಮಸವರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉಸಕತರ್ರಿರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.ಅಭರ್ೃದಿುಗೆ ಸ ಕತ ಕಾಯವಕರಮ ರ ಪಿಸಕರ್ುದಕ.
5.ತಾಲ್ ಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಸತತ್ವದಲ್ಲಿರಕರ್ ವಿವಿರ್ ಸಾಥಯಿ ಸಮೋತಿ/ಬೆ ೋಡವಕಮೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸದಸಯರಾಗಕರ್ುದಕ.
6.ತಾಲ್ ಕಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೆೋಂದರ ಪುರಸಾುರ ಜಕೆೋಂದರರ್ಲ್ಯ/ಜಿಲ್ಾಿರ್ಲ್ಯ ಹಾಗ ತಾಲ್ ಕಕರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ಅನಿಷ್ಾಟನ್ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
7. ವಿವಿರ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯರ್ನ್ ಪಡೆದಂತ್ ಫಲ್ಾನಿಭವಿಗೆ /ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಭೆೋಡಿ ನಿೋಡಿ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ
8. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ/ತ ೋಟಗಾಋಇಕೆ ನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯ/ಜಿಲ್ಾಿ ಪಂಚಾಯತ್ /ಸಕಾವರದ ನಿರ್ೋವಶನ್ದಂತ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
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4(ಬ)(1) :ಅಧಿಕಾರಿ :ನೌಕರರಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕತ ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ ( Powers and duties of officers and employees )
ತ ೋಟಗಾರ

ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ/ಕಸಿಗಳಿಗೆಹಾಗ

ಇತ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ನಿೋರಕಣಿಸಕರ್ುದಕ.ಕಳೆ ತಗೆಯಕರ್ುದಕ ,ಗ ಟ್ಟ/ಕಸಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ,ಮತ್ಕತ ಕ್ಷೋತ್ರ

/ನ್ಸವರಿಗಳಕ ಕಾರ್ಲ್ಕ
ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲಸತವ್ಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಸಾವಬರ್ೃದಿು ಗಕರಿಗಳನ್ಕು ಸಾಧಿಸಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರತ

ತ ೋಟಗಾರರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಬಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ರ್ಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪಿಸಕರ್ುದಕ,ಸ ಕತ ಮಾಗವ

ಸ ಚಿಗಳನ್ಕು ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯು ಮಾಡಕರ್ುದಕ,ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸರ್ಲ್ತ್ಕತಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ..
ಕಟತ್ಗಳ ರಚ್ನೆ,ವಿಷಯರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡತ್ಗಳ ಚ್ಲ್ನ್,ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪ್ಾಡಕವಿಕೆ, ,ಪತ್ರಗಳನ್ಕು ಸಿವೋಕರಿಸಕದನ್ಕು ನ್ಮ ದಿದಿಕರಣ
ಅಧಿಕ್ಷರಕ &ಪರರ್ಮ ದರ್ಜವ

ಕಡತ್ಪ್ಾಲ್ಕಗಳನ್ಕು ಶಾಖೆೋಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕರ್ುದಕ ಕಡತ್ಗಳ ರವ್ಾನೆ ಪರತಿಗಳನ್ಕು ಮಾಡಿಸಕರ್ುದಕ ಇರ್ುಗಳ ಸಂಪೂಣವನಿರ್ವಹಣೆ /ಹಂಚಿಕೆಯಾದ

ಸಹಾಯಕರಕ

ವಿಷಯರ್ನ್ಕು ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯಯ ಪರಿಶ್ಚಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ಕು ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳ ಮೋಲ್ಕಸಕತವ್ಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಸಾಟನ್ದಲ್ಲಿ
ಪ್ಾಲ ಗೋಳಕಿರ್ುದಕ ಹಾಗ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ರ್ಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪಿಸಕರ್ುದಕ ಸ ಕತ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ

ಫಲ್ಾನಿಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯು ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸರ್ಲ್ತ್ಕತಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ
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1 ತಾಲ್ ಕಾ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಾಲ್ ಕಿನ್ ಾ ಲ್ಾಖೆಯ ಎಲ್ಾಿ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ ಅಭರ್ೃದಿು ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳಿಗೆ
ನಿಗಾರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.
2ತಾಲ್ ಕಿನ್ ನಿಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಗಕರಿಗಳಂತ ಆರ್ೋವಕ ಬೌತಿಕ ಪರಗತಿ ಸಾಧಿಸಕರ್ುದಕ.³ÑÃÖ’–Ù º–Ð¸° »Ð¯Ë·Ð Š.Š.„¤ý –ÐÔ§–ÐÎÐ•³Ù
„¶þ‘Ð ¾°Û´‘Ð »Ðõ–Ð´ ÊÑ¸°ÊÐÔÀÐ·ÐÔ.
3ತಾಲ್ ಕಿನ್ ರೆೈತ್ರ ಅಭರ್ೃದುಇಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದಂತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯಕೆು ಸ ಕತ ವಿರ್ರ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
ಹಿರಿಯ/ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

4 ತಾಲ್ ಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಆಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರಕರ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಾಕಸಕತವ್ಾರಿ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ ಅಭರ್ೃದಿುಗೆ ಸ ಕತ ಕಾಯವಕರಮ
ರ ಪಿಸಕರ್ುದಕ

5 ತಾಲ್ ಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರಕರ್ ವಿವಿರ್ ಸಾಥಯಿ ಸಮೋತಿ /ಬೆ ೋಡವಕಮೋಟ್ಟಗೆ ಸದಸಯರಾಗಕರ್ುದಕ.
6 ತಾಲ್ ಕಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೆೋಂದರ ಪುರಸಾುರ/ಕೆೋಂದರರ್ಲ್ಯ /ಜಿಲ್ಾಿರ್ಲ್ಯ ಹಾಗ

ತಾಲ್ ಕಕರ್ಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು

ಅನ್ಕಷ್ಾಟನ್ಮಾಡಕರ್ುದಕ
7 ವಿವಿರ್ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯರ್ನ್ ಪಡೆದಂತ್ ಫಲ್ಾನಿಭವಿಗಳ/ರೆೈತ್ರ ತ ೋಟಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿ ತಾಂತಿರಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.
8 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ/ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯ/ಜಿಲ್ಾಿಪಂಚಾಯತ್ /ಸಕಾವರದ ನಿರ್ೋವಶನ್ದಂತ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

4(ಬ) 3: ನಿಣವಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕಿರ್ಂತ್ಹ ಪರಸಾತರ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬೆೋಕಾದ ಕರಮಗಳಕ ಮೋಲ್ವಚಾರಣೆ ಚಾನ್ಲ್ಗಳಕ ಮತ್ಕತ ಅಕೌಂಡಿಬಲ್ಲಟ್ಟ
( The procedure followed in the decision making process including channels of supervision accountability)
ತ ೋಟಗಾರ

ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ/ಕಸಿಗಳಿಗೆಹಾಗ

ಇತ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ನಿೋರಕಣಿಸಕರ್ುದಕ.ಕಳೆ ತಗೆಯಕರ್ುದಕ ,ಗ ಟ್ಟ/ಕಸಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ,ಮತ್ಕತ ಕ್ಷೋತ್ರ

/ನ್ಸವರಿಗಳಕ ಕಾರ್ಲ್ಕ ಹಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲಸತವ್ಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಸಾವಬರ್ೃದಿು ಗಕರಿಗಳನ್ಕು ಸಾಧಿಸಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರತ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಬಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ರ್ಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪಿಸಕರ್ುದಕ,ಸ ಕತ ಮಾಗವ

ಸ ಚಿಗಳನ್ಕು ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯು ಮಾಡಕರ್ುದಕ,ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸರ್ಲ್ತ್ಕತಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ..ಹಾಗ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ರ್ಹಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

ಅಧಿೋಕ್ಷರಕ & ಪರರ್ಮ

ಕಟತ್ಗಳ ರಚ್ನೆ,ವಿಷಯರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡತ್ಗಳ ಚ್ಲ್ನ್,ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪ್ಾಡಕವಿಕೆ, ,ಪತ್ರಗಳನ್ಕು ಸಿವೋಕರಿಸಕದನ್ಕು ನ್ಮ ದಿದಿಕರಣ
7

ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕರಕ

ಕಡತ್ಪ್ಾಲ್ಕಗಳನ್ಕು ಶಾಖೆೋಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕರ್ುದಕ ಕಡತ್ಗಳ ರವ್ಾನೆ ಪರತಿಗಳನ್ಕು ಮಾಡಿಸಕರ್ುದಕ ಇರ್ುಗಳ ಸಂಪೂಣವನಿರ್ವಹಣೆ /ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ವಿಷಯರ್ನ್ಕು ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯಯ ಪರಿಶ್ಚಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ಕು ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆರ್ೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ /ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳ ಮೋಲ್ಕಸಕತವ್ಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಸಾಟನ್ದಲ್ಲಿ
ಪ್ಾಲ ಗೋಳಕಿರ್ುದಕ ಹಾಗ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ರ್ಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪಿಸಕರ್ುದಕ ಸ ಕತ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ

ಫಲ್ಾನಿಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯು ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸರ್ಲ್ತ್ಕತಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ
ಪರಸಾತರ್ನೆ ಮೋಲ ತಗೆದಕಕೆ ಳಿಬೆೋಕಾದ ಕರಮದ ಬಗೆಗ ತಿಮಾವನಿಸಿ ತ್ಮಮ ಹಕರ್ುಗೆ ನಿೋಡಿರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಕೆು ಒಳಪಟಕಟ ಅನ್ಕಮ ದಿಸಿ
/ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ.ಅಗತ್ವವ್ಾದಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ /ಸಕಾವರಕೆು ಶ್ಚಫಾರಸಕಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

4(¿)4: ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯವಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಧಾನ್ಗಳಕ ಕಟಕಟಪ್ಾಡಕಗಳಕ
( The norms set by it for the discharge of its functions)
ತ ೋಟಗಾರ

ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ/ಕಸಿಗಳಿಗೆಹಾಗ

ಇತ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ನಿೋರಕಣಿಸಕರ್ುದಕ.ಕಳೆ ತಗೆಯಕರ್ುದಕ ,ಗ ಟ್ಟ/ಕಸಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ,ಮತ್ಕತ ಕ್ಷೋತ್ರ

/ನ್ಸವರಿಗಳಕ ಕಾರ್ಲ್ಕ ಹಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲಸತವ್ಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಸಾವಬರ್ೃದಿು ಗಕರಿಗಳನ್ಕು ಸಾಧಿಸಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರತ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಬಲ್ಕಿಗಳನ್ಕು ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ

ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ರ್ಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪಿಸಕರ್ುದಕ,ಸ ಕತ ಮಾಗವ

ಸ ಚಿಗಳನ್ಕು ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯು ಮಾಡಕರ್ುದಕ,ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸರ್ಲ್ತ್ಕತಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ..ಹಾಗ ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ರ್ಹಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

ಅಧಿಕ್ಷಕರಕ&ಪರರ್ಮ ದರ್ಜವ
ಸಹಾಯಕರಕ

ಕಟತ್ಗಳ ರಚ್ನೆ,ವಿಷಯರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡತ್ಗಳ ಚ್ಲ್ನ್,ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪ್ಾಡಕವಿಕೆ, ,ಪತ್ರಗಳನ್ಕು ಸಿವೋಕರಿಸಕದನ್ಕು ನ್ಮ ದಿದಿಕರಣ
ಕಡತ್ಪ್ಾಲ್ಕಗಳನ್ಕು ಶಾಖೆೋಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕರ್ುದಕ ಕಡತ್ಗಳ ರವ್ಾನೆ ಪರತಿಗಳನ್ಕು ಮಾಡಿಸಕರ್ುದಕ ಇರ್ುಗಳ ಸಂಪೂಣವನಿರ್ವಹಣೆ /ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ವಿಷಯರ್ನ್ಕು ಸಮಪವಕವ್ಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯಯ ಪರಿಶ್ಚಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ಕು ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಂದಿನ್
8

ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿ
ಹಿರಿಯ/ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಕ್ಷೋತ್ರ/ನ್ಸವರಿಗಳ ಮೋಲ್ಕಸಕತವ್ಾರಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಹಾಗ ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಸಾಟನ್ದಲ್ಲಿ
ಪ್ಾಲ ಗೋಳಕಿರ್ುದಕ ಹಾಗ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ರ್ಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲ್ಕಪಿಸಕರ್ುದಕ ಸ ಕತ ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳನ್ವಯ

ಫಲ್ಾನಿಭವಿಗಳನ್ಕು ಆಯು ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸರ್ಲ್ತ್ಕತಗಳನ್ಕು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಾದ ಕಡತ್ಗಳನ್ಕು ಪರಿೋಶ್ಚಲ್ಲಸಿ ಸ ಕತ ನಿದಾವರ ಕೆೈಗೆ ೋಳಕಿರ್ುದಕ ಅಗತ್ಯತಗೆ ಅನ್ಕಸಾರವ್ಾಗಿ
ನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯಕೆು/ಮೋಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಸಕಾವರಕೆು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ ಜರ ರಕ ಮತ್ಕತ ಆದಯತಯ ಅನ್ಕಗಕಣವ್ಾಗಿ ಕತ್ವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

4(ಬ) 5: ನೌಕರರಕ ಅರ್ರರ್ರ ಕತ್ವರ್ಯಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಾಗದ ಉಪಯೋಗಿಸಕರ್ುದಕ: ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟಕಟ ಕೆ ಂಡಿರಕರ್ ನಿಯಮಗಳಕ :ಸ ಚ್ನೆಗಳಕ ;
ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ ದಾಖಲಗಳಕ ಮತ್ಕತ ನಿಭಂದನೆಗಳಕ:
( The rules regulations movements and record held by its employees for discharging its functions)
1ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೋವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಕ
2ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವ್ಾ ನಿಯಮ (ರ್ಗಿವಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೋಲ್ವನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳಕ)
3 ಕನಾವಟಕ ಆರ್ವಕ ಸಂಹಿತ
4 ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ
5 ರ್ೃಂದ ಮತ್ಕತ ನೆೋಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ
6 ಆಯರ್ಯರ್ ಕೆೈಪಿಡಿ
7 ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತ
8 ಸಾಧಿಲ್ಾವರಕ ವಚ್ಿ ಕೆೈಪಿಡಿ
9 ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸೋವ್ಾ ನಿಯಮ
9

10ಇಲ್ಾಖೆ ಮತ್ಕತ ಆರ್ೋವಕ ಇಲ್ಾಖೆ ಕೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಪ್ ಪ್ಾರ್ರ
11 ಸಕಾವರ ಅಧಿಸಕಚ್ನೆಗಳಕ (ಸಕತ ತೋಲಗಳಕ) ಇತಾಯದಿ

4(ಬ) 6:ಕಡತ್ ಶ್ಚರ್ಷವಕೆ/ ( Statement of the categories of documents that hold it or under its control) :
ಕರ.ಸಂ

ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ

ದಾಖಲಗಳ ಉಲಿೋಖ

1

ಆಡಳಿತ್

2

ಸಿಬುಂದಿ

ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ ಕಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಸಿಬುಂದಿ ಮತ್ಕತ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಕ ಶ್ಚಸಕತ ನ್ಢತ ಇತ್ರ

ಶ್ಚಸಕತಶಾಖೆ

ವಿಷಯಗಳಕ

3
4

ಲಕು ಶಾಖೆ
ಲಕು ಪತ್ರ ಹಾಗ ಲಕು ಪತ್ರ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನೆ

5

ಲಕು ತ್ಪ್ಾಸಣೆ

6

ಲೋಖನ್ ಸಾಮಗಿರ

ಲೋಖನ್ ಸಾಮಗಿರ,ದ ರವ್ಾಣಿ ಸಿವಕೃತಿ ಮತ್ಕತ ರವ್ಾನೆ

7

ನ್ಗದಕ ಶಾಖೆ

ನ್ಗದಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

4(ಬ) 7:

ಪ್ಾಲ್ಲಸಿಗಳನ್ಕು ಮಾಡಕವ್ಾಗ ಅರ್ವ್ಾ ಅನ್ಕಷ್ಾಟನ್ಗೆ ಲ್ಲಸಕರ್ ಸಂಭಂದದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ ಮಾಪ್ಾವಡಕಗಳಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಬಾಗಿತ್ವ

ಮಕಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳಕ.
( The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the public
in relation to the formulation of its policy of un implemtation there to)
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-ಸದರಿ ವಿಷಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಲ್ಾಗಕತ್ತರ್.
4(¿) 8:ಈ ಇಲ್ಾಖೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕರ್ ಅರ್ವ್ಾ ಸಲ್ಹಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಕರ್ ಸಲ್ಕವ್ಾಗಿ ಎರಡಕ ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕಿುಂತ್ ಹಚಾಿಗಿರಕರ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಕರ್
ನಿಗಮಾ ಕೌನಿುಲ್ಸ ಬೆ ೋಡವ ಸಮೋತಿ ಅರ್ವ್ಾ ಇತ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಪಟ್ಟಟ ಹಾಗ ಇಂತ್ಹ ಕಮೋಟ್ಟ ಮತ್ಕತ ಸಮೋತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕರ್ ಸಭೆ ಮತ್ಕತ ನ್ಡಕರ್ಳಿಗಳನ್ಕು
ನ್ಡೆಸಕರ್ ಸಭೆ ಮತ್ಕತ ನ್ಡಕರ್ಳಿಗಳನ್ಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿೋಕ್ಷಿಸಬಹಕರ್? ಅರ್ವ್ಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳಕ ನ್ಡಕರ್ಳಿಗಳನ್ಕು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಕಕತ ಅರ್ಕಾಶವಿರ್ಯೋ.
(A statement of the boards councils committees and other bodies consisting of two more persons constituted as its
part or for the purpose of its advise, and as to whether meetings of those boards, councils , committees or other
bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for the public)
-ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಅಧಿೋನ್ ಯಾರ್ುರ್ೋ ನಿಗಮ ಕೌಸಿನ್ಸ,ಬೆ ೋಡಸವ ಸಮೋತಿಗಳಕ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕತಿಲ್ಿ
(¿)9:ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ಜಮಖಂಡಿ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕತಿತರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ರ್ ರವ್ಾಣಿ ವಿರ್ರಗಳ
ಪಟ್ಟಟ.

ಕರ.ಸಂ

ಹಕರ್ು

ಹಸರಕ

ದ ರವ್ಾಣಿ ಸಂಖೆಯ

1

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕೆ.ಎಚ್.ಕಕತ್ವಕೆ ೋಟ್ಟ

08353222097

2

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ವಿ.ಬಾಯಕೆ ೋಡ

08353222097

3

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಎಮ್.ಎಮ್.ದನ್ ುರ

08353222097

4

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕ

ಗಿೋತಾ. ಬ ದಿಹಾಳ

08353222097

5

ಪರರ್ಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕ

ಚ್ನ್ುರಾಜ ಬಸರ್ಪರಭಕ

08353222097

6

ಅಧಿಕ್ಷರಕ

ಆರ್ ಎಸ್ ಹರ್ಜೋರಿ

08353222097

7

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ ಸಂ ಕೆ
ಜಮಖಂಡಿ

ಮಹೋಶ ಕೆ ಳಕಿ

11

08353222097

8

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ ಸಂ ಕೆ

ಬಸರ್ರಾಜ ಗೌಡನ್ುರ್ರ

ತೋರದಾಳ

08353222097

9

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ ಸಂ ಕೆ ಸಾರ್ಳಗಿ ಪರವಿೋಣ ಗಾಣಿಗೆೋರ

08353222097

10

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಸ)

ಪೂಣಿವಮಾ ಕಿತ್ಕತರ

08353222097

11

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಅಭಯಕಕಮಾರ ಮೊರಬ

08353222097

(¿)9:ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ಜಮಖಂಡಿ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕತಿತರಕರ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ÀÐ¦Ñ›Ðþ- 2018¹ÙÓ

ಮಾಹಯ ವೋತ್ನ್ ವಿರ್ರದ ಪಟ್ಟಟ
ಕರ.ಸಂ

ಹಕರ್ು

ಹಸರಕ

ವೋತ್ನ್ ಶರೋಣಿ

ವೋತ್ನ್

1

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕೆ.ಎಚ್.ಕಕತ್ವಕೆ ೋಟ್ಟ

12500-24000

13900

2

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ವಿ.ಬಾಯಕೆ ೋಡ

12500-24000

13900

3

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಎಮ್.ಎಮ್.ದನ್ ುರ

12500-24000

12500

4

ದಿವತಿೋಯ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕ

ಗಿೋತಾ. ಬ ದಿಹಾಳ

11600-21000

12500

5

ಪರರ್ಮ ದರ್ಜವ ಸಹಾಯಕ

ಚ್ನ್ುರಾಜ ಬಸರ್ಪರಭಕ

14550-26700

15600

6

ಅಧಿಕ್ಷರಕ

ಆರ್ ಎಸ್ ಹರ್ಜೋರಿ

20000-36300

26000

ಮಹೋಶ ಕೆ ಳಕಿ

21600-40050

7

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ ಸಂ ಕೆ
ಜಮಖಂಡಿ

12

27400

8
9

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ ಸಂ ಕೆ
ತೋರದಾಳ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆೈ ಸಂ ಕೆ
ಸಾರ್ಳಗಿ

ಬಸರ್ರಾಜ ಗೌಡನ್ುರ್ರ

21600-40050

ಪರವಿೋಣ ಗಾಣಿಗೆೋರ

21600-40050

27400
27400

10

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಾಸ)

ಪೂಣಿವಮಾ ಕಿತ್ಕತರ

21600-40050

27400

11

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

ಅಭಯಕಕಮಾರ ಮೊರಬ

22800-43200

25300

4 (ಬ) 11. ಅಯವೈಯ ವಿತ್ರಣೆ (2017-18 /( Budget allocation: 2017-18) :
ಕರ.ಸಂ

ಇಲ್ಾಖೆಯ ಹಸರಕ

ಲಕು ಶ್ಚರ್ಷವಕೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ (ಜಿ.ಪಂ) ಜಮಖಂಡಿ. 2435(ಯೋಜನೆತ್ರ)
2401(ಯೋಜನೆ)

1

2225(ಯೋಜನೆ )
2401(ಯೋಜನೆ)NHM
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ಮೊತ್ತ (ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

4 (ಬ) 12: ಸಹಾಯರ್ನ್ರ್ ಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸಕರ್ ಯೋಜನೆಗಳಕ ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿರ್ರ ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ Annual
plan for 2017-18)
ಕರ.ಸಂ

ಯೋಜನೆಗಳಕ

ವ್ಾರ್ಷವಕ ಗಕರಿ

ಸಾರ್ನೆ (ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

1

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳಕ

3.00000

3.00000

2

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆ

15.10583

15.10583

3

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ(ಡಿ-02)

0.18

0.18

4

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ (ಡಿ-08)
1.06

1.06

0.25000

0.25000

2.09990

2.09990

-

-

0.57000

0.57000

201.56669

201.56669

ಅ) ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬ) ಸಕಾವರಿ ಅತಿರ್ ಗೃಹಗಳ ಮಕಂದಿಡಲ್ಕ ಅಲ್ಂಕಾರಿಕ ಕಕಂಡಗಳ ವಿತ್ರಣೆ
5

ವಿಶೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ) (ಡಿ-12)
ಅ) ತ್ಕಂತ್ಕರಕ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಉಪಕರಣ ವಿತ್ರಣೆ

6

ಗಿರಿಜನ್ ಲ್ಕಾಯಣ ಾಕಪಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ) ಡಿ-13
ಅ) ತ್ಕಂತ್ಕರಕ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಉಪಕರಣ ವಿತ್ರಣೆ

8

ಹನಿ ನಿೋರಾರ್ರಿ ಯೋಜನೆ (S-03)

9

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ಕತ ರೆ ೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಭ

1.13060

1.13060

10

ಮಾದರಿ ಬೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ಕತ ನಿಶಿೋಷಣೆ & Mushroom training

0.79908

0.79908

14

11

ರಾರ್ಷರೋಯ ಕೃರ್ಷ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

12

ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ (Precission Farming)

4.54

4.54

139.33723

139.33723

13.28448

13.28448

243.01229

243.01229

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಭರ್ೃದಿು ಯೋಜನೆ (NHM matching
13

grant+ಸರ್ವತ ೋಮಕಖ ಅಭರ್ೃದಿು+ಗೆೋರಕಅಭರ್ೃದಿು ಯೋಜನೆ
+ನಿೋರಿನ್ ಟಾಯಂಕರ+ಕೆೈ ತ ೋಟ ತಾರಸಿ ತ ೋಟ)

14

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಬರ್ೃದಿು ಯೋಜನೆ (RKVY +NHM
Matching Grant)

15

ರಾಕ್ಷಿೋಯ ಯೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಷನ್ ಯೋಜನೆ

16

ಪರಯಾಣ ಭತಯ

0.57

0.57

17

ನಿರ್ೋವಶನ್ ಮತ್ಕತ ಆಡಳಿತ್

1.50

1.50

18

Krushi bhagya yojane

78.46664

78.46664

19

Krushi bhagya yojane ( seeds)

20.35900

20.35900

4 (ಬ) 13: ಇಲ್ಾಖೆಯಿಂದ ಅಥ ರೆೈರ್ಜೋಷನ್ ಮಂಜ ರಾತಿ ಅರ್ವ್ಾ ಪರವ್ಾನಿಗಿ ನಿೋಡಲ್ಾದ ಮತ್ಕತ ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಲ್ತ್ಕತಗಳನ್ಕು ಪಡೆಯಲ್ಾದ
ರೆೋಸಿಪಿಯೋಗಳ ವಿರ್ರ ( particulars of recipients of concessions, permits of authorizations granted by it)
4 (ಬ) 14: ಕಕಸಲ್ಾಗದ ಾ ಲಕಾರನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯವಿರಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರ್ರ ರ್ ರಕಕವಿಕೆ ಅರ್ವ್ಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕಟಕೆ ಂಡಿರಕವಿಕೆ ( Details in respect of
the information , available to or held by it, reduced in an electronic form)

4 (ಬ) 15: ಮಾಹಿತಿಪಡೆಯಲ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲ್ಬಯವಿರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ ಗರಂಥಾಲ್ಯ ಅರ್ವ್ಾ ಓದಕರ್ ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ಕು ಒಳಹ ಂಡಕ,ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಾಕಪಯೋಗಕಾುಗಿ ತರೆಲ್ಾಗಿರ್ಯೋ? Particulars of facilities available to citizens for obtaining information, icluding the working hours of
a library of reading room if maintained for public use)

15

-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಾಕಪಯೋಗಕಾುಗಿ ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ /ತ್ರಕಾರಿ ಇತಾಯದಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗ ನಿರ್ೋವಶನಾಲ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತ್ಹಕರ ಪತ್ರಗಳನ್ಕು
ಸ ಚ್ನಾಫಕಕದ ಮೋಲ ಪರದಸವಸಲ್ಾಗಿದಕು,ಹಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಯಕಳಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಕರ ಪತ್ರ ಹಾಗ ಮಕದಿರತ್ ಹ ತಿತಗೆಗಳನ್ಕು ನಿೋಡಲ್ಾಗಕತ್ತರ್.ಉಳಿದಂತ
ಗರಂಥಾಲ್ಯ ರ್ಯರ್ಸಥ ಇರಕರ್ುದಿಲ್ಿ.
4 (ಬ) 16:ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರಕ ಪದನಾಮ ಮತ್ಕತ ಇತ್ರ ವಿರ್ರಗಳಕ
ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿೋಕಾರಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿೋಕಾರಿ

ಅಭಯಕಕಮಾರ ಮೊರಬ

ಪೂಣಿೋವಮಾ ಎ ಕಿತ್ ತರ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ

(ಜಿ.ಪಂ) ಜಮಖಂಡಿ.

(ಜಿ.ಪಂ) ಜಮಖಂಡಿ.

ದ ರವ್ಾಣಿ: 08353-222097
ದ ರವ್ಾಣಿ: 08353-222097
ಮೋಲ್ಮನ್ವಿ ಪ್ಾರದಿೋಕಾರ
ಶ್ಚರೋ Raveendra Hakati
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋವಶಕರಕ ಜಿಲ್ಾಿ ಪಂಚಾತ್ ಬಾಗಲ್ಕೆ ೋಟ
ದ ರವ್ಾಣಿ ಸಂಖೆಯ :08354 235515
4 (ಬ) 17: ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲ್ಾದ ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ :ಯಾರ್ುದ

ಇಲ್ಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋವಶಕರಕ
(ಜಿ.ಪಂ) ಜಮಖಂಡಿ
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17

