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“ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ‘ ’  

ಮಾಹಿತಿ  ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ , 2005 ರ ಪ್ರಕರಣ  4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ  

ಜಿಲ್ಾಿ  ಘಟಕದ  ಸಂರಚನೆ ಪ್ರಕಾಯವಗಳಕ  ಮತ್ಕು ಕತ್ವರ್ಯದ  ವಿರ್ರಗಳಕ :- 

ಸಕಾವರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ:ಆರ್.ಡಿ.42.ಎಲ್.ಆರ್.ಡಿ.87 ಬಂಗಳೂರಕ ದಿ: 2-08-1997 ರಂತೆ  ದಿನಾಂಕ: 24-08-

1997 ರಂದಕ  ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿ  ಹೂಸದಾಗಿ  ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕು ಬಂದಿರಕತ್ುದೆ .  

(ಅ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ  ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮಾಹಿತಿ :- 

1 ಭೌಗೊೇಳಿಕ ವಿಸ್ಥುೇಣವ 4851.56 

ಚ.ಕೇ.ಮೇ 

6. 4) ಇತ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಬಾಯಂಕಕಗಳಕ 891 

2 ಒಟಕು ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ(2001 ರ ಜನ್ಗಣತಿ) 15,97,668  5) ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬಾಯಂಕ್ 47 

 1) ಗ್ಾರಮೇಣ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ 12,42,167 7. ರಸ್ತುಗಳ ಉದದಳತೆ (ಕೇ.ಮೇಗಳಲ್ಲಿ 4815 ಕ.ಮೇ. 

 2) ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೇಶ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ 3,55,501 8. ಅಂಗನ್ವಾಡಿ ಕ್ಕೇಂದರಗಳಕ 1249 

 3) ಗಂಡಸರಕ 8,19,128 9 1) ರ್ೃದಾದಪ್ಯ ವೇತ್ನ್ 

ಪ್ಡೆಯಕತಿುರಕರ್ರ್ರಕ  

20541 

 4) ಹಂಗಸರಕ 7,78,540  2)ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಶಾಸನ್ 

ಪ್ಡೆಯಕತಿುರಕರ್ರ್ರಕ 

22012 

 5) ಪ್ರಿಶಿಷ ಜಾತಿ  2,19,976  3)ವಿಧವಯರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಕ 32722 

 6) ಪ್ರಿಶಿಷು ಪ್ಂಗಡ 1,41,380 10. ತಾಲೂಕಕಗಳಕ 7 

 7) ಲ್ಲಂಗಪ್ರಮಾಣ  936 11. ಹೂೇಬಳಿಗಳಕ 19 

 8) ಜನ್ಸಾಂದರತೆ ಪ್ರತಿ ಚ.ಕೇ.ಮೇ. 

(2001ರಜನ್ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ) 

298 12. ಜನ್ರ್ಸತಿಇರಕರ್ ಗ್ಾರಮಗಳಕ 

(2001ರಜನ್ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ) 

691 

3. ರ್ಯರ್ಸಾಯಗ್ಾರರಕ 6,66,714 13. ಗ್ಾರಮಪ್ಂಚಾಯತಿಗಳಕ 208 

 ರ್ಯರ್ಸಾಯ ಕೂಲ್ಲಕಾರರಕ 7,72,402 14 ನ್ಗರಸಭೆ 2 

4. 1) ಒಟಕು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ 68.09 15 ಪ್ುರಸಭೆಗಳಕ 3 

 2) ಹಂಗಸರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ 57.06 16 ಪ್ಟುಣ ಪ್ಂಚಾಯತಿ 3 

5. 1) ಮಳೆ-ವಾಡಿಕ್ಕ 752.8 17 ರೆೈಲಕನಿಲ್ಾದಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ 9 

 ಮಳೆ ವಾಸುವಿಕ (2002 ರಲ್ಲಿ) 701.8    

6. 1)ವಾಣಿಜಯ ಬಾಯಂಕಕಗಳಕ 48    

 2)ಗ್ಾರಮೇಣ ಬಾಯಂಕಕಗಳಕ 47    

 3)ಸಹಕಾರ ಬಾಯಂಕಕಗಳ ಶಾಖ್ಯಗಳಕ (ನ್ಗರ) 42    
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ಬ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸ್ಥೂ ಲ ನೋಟ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ  ವಿರ್ರ ಬಾಯಡಗಿ  ಹಾನ್ಗಲಿ ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ ಸರ್ಣೂರಕ ಶಿಗ್ಾಗಂರ್  ಜಿಲ್ಾಿ  

ಒಟಕು 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ಹೂೇಬಳಿ  2 3 3 3 3 2 3 19 

ಗ್ಾರಮಗಳಕ  66 151 89 128 107 65 92 698 

ಗ್ಾರಮ  

ಪ್ಂಚಾಯತ್  
21 42 33 39 40 21 28 224 

ಪ್ಟುಣ/ನ್ಗರಗಳಕ 1 1 1 1 2 1 2 9 

ಪ ೇಲ್ಲಸ್ ಠಾಣೆ  2 4 7 4 7 2 3 29 

ವಿಸ್ಥುೇಣವ  

ಚ.ಕ.ಮೇ  

436.56 775.25 799.85 806.94 904.75 539.01 589.2 4851.56 

ಆನ್ ಸಂಖ್ಯಯ  

(2011 ರಂತೆ) 

141024 260455 280362 231115 335281 161521 187910 1597668 

ಜನ್ಸಾಂದರತೆ  293 301 316 263 337 267 283 298 

ಲ್ಲಂಗ್ಾನ್ಕಪಾತ್  945 953 938 852 842 935 936 944 

ಸಾಕ್ಷರತೆ  71 67 65 73 70 60 65 68 

ಪಾರಥಮಕ ಶಾಲ್ಲ  121 254 198 229 269 124 180 1375 

ನಾಯಯಬಲ್ಲ  

ಅಂಗಡಿ  
46 64 73 67 116 44 57 467 

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ 23 44 39 47 48 29 28 258 

ಬಾಯಂಕ್  14 16 25 14 27 8 10 114 
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1) ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ ರರ್ರ ಕಛೇರಿಯ ರಚನೆ, 

ಕಾಯವಗಳಕ ಮತ್ಕು ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ: 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ 

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಜಿಲ್ಾಿ ಕಛೇರಿಯಕ ಸಕಾವರಿ ಆದೆೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ :ಕರತೊಇ/201/ ತೊೇಇ/ದಿ/98 

ಬಂಗಳೂರಕ. ದಿನಾಂಕ: 09-09-1999 ರ ಮೇರೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಕದೆದಯಕ 

ಮಂಜೂರಾಯಿತ್ಕ.ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿಭಜಿತ್ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಾದ ಶಿರೇ ಲ್ಲೇಲ್ಾ 

ಪ್ರಸಾದ ರರ್ರಕ ಹಕದೆದಯ ಪ್ರಭಾರರ್ನ್ಕೂ ರ್ಹಿಸ್ಥಕ್ಕೂಂಡಕ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸ್ಥದರಕ. ನ್ಂತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 22/06/2000 

ರಂದಕ ಶಿರೇ ವಿ.ಕ್ಕ. ಅಂಗಡಿ ರರ್ರಕ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕ ಹಕದೆದಗೆ ಪ್ ರ್ಾವರ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಭಾರ 

ರ್ಹಿಸ್ಥಕ್ಕೂಂಡಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಕಾಯವಕರಮಗಳನ್ಕೂ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಕರ್ಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರಕ.  

ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕಯ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಇರಕರ್ ದೂರ 340 ಕೇ.ಮೇ. 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮಾಹಿತಿ. 

1 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಕ ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯದ ಉತ್ುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದಕದ ಉತ್ುರ ಆಕ್ಾಂಶ 14.28 ಮತ್ಕು ಉತ್ುರ ಅಕ್ಾಂಶ 

14.59 ಹಾಗೂ ಪ್ ರ್ವ ರೆೇಖಾಂಶ 25.7 ಮತ್ಕು ಪ್ ರ್ವ ರೆೇಖಾಂಶ 25.28 ರ ಮಧಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಉತ್ುರಕ್ಕು 

ಧಾರವಾಡ ಮತ್ಕು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕು ದಾರ್ಣಗೆರೆ ಮತ್ಕು ಶಿರ್ಮೊಗಗ ಜಿಲ್ಲಿ, ಪ್ಶಿಿಮಕ್ಕು ಉತ್ುರ ಕನ್ೂಡ ಜಿಲ್ಲಿ 

ಮತ್ಕು ಪ್ ರ್ವಕ್ಕು ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಗಡಿಗಳನ್ಕೂ ಹೂಂದಿರಕತ್ುದೆ. 

2 ಪಾರಕೃತಿಕ ಪ್ರಿಚಯ: ಹಾವೇರಿ ಒಂದಕ ಒಳನಾಡಕ ಜಿಲ್ಲಿ . ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರದಾ, ಕಕಮಕಧವತಿ, ಧಮಾವ& ತ್ಕಂಗಭದರ 

ನ್ದಿಗಳಕ ಹರಿಯಕತ್ುವ. ಜಿಲ್ಲಿಯಕ ಫಲರ್ತಾುದ ಕಪ್ುು & ಮಸಾರಿ ಭೂಮ ಹೂಂದಿರಕತ್ುದೆ. 

3 ಖನಿಜ  ಸಂಪ್ತ್ಕು: ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟುಡಕ್ಕು ಬಳಸಲ್ಾಗಕರ್ ಬಿಳಿ ಉಸಕಕಕ &ಕಲಕಿಗಳನ್ಕೂ ಹೂರತ್ಕಪ್ಡಿಸ್ಥ ಯಾರ್ುದೆೇ 

ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ್ಗಳಿರಕರ್ುದಿಲಿ. 

4. ಹವಾಮಾನ್: ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹವಾಮಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿತ್ಕರ & ಆರೊೇಗಯಕರವಾಗಿದೆ. ಪಬಕರರ್ರಿ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಮೇ 

ಅಂತ್ಯದ ರ್ರೆಗೆ ಬೇಸ್ಥಗೆ ಕಾಲ, ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸಪುಂಬರ್ರ್ರೆಗೆ ಮಳೆಗ್ಾಲ. ಆಗ ಹವ ತ್ಂಪಾಗಿರಕತ್ುದೆ. ಅಕ್ಕೂುೇಬರ್ 

ನ್ರ್ಂಬರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರಕತ್ದಿಂದ ಮಳೆಯಾಗಕತ್ುದೆ. ಡಿಸ್ತಂಬರದಿಂದ ಫಬಕರರ್ರಿ ಮಧಯದರ್ರೆಗೆ 

ಚಳಿಗ್ಾಲವಿರಕತ್ುದೆ. ಎಪಿರೇಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷಾ ಉಷಣತೆ 38 ಸ್ತ. ರರ್ರೆಗೆ & ನ್ವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ ಉಷಣತೆ 

16ಸ್ತ ರರ್ರೆಗೆ ಇರಕತ್ುದೆ. 
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5 ವಿಸ್ಥುೇಣವ & ಆಡಳಿತ್ : ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಕ 7 ತಾಲೂಕಕಗಳನ್ಕೂ ಹೂಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಿಸ್ಥುೇಣವರ್ು 4851.56 

ಚ.ಕ.ಮೇ.ಇದಕದ ರಾಜಯದ ವಿಸ್ಥುೇಣವ ಶೇ 2.53 ರಷಕು ಇದೆ. ಆಡಳಿತ್ ವಿಕ್ಕೇಂದಿರಕರಣ ದೃಷ್ಠಾಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಕ 

ಕಂದಾಯ ಉಪ್ ವಿಭಾಗಗಳಕ ಇದಕದ ಹಾವೇರಿ ಉಪ್ವಿಭಾಗಕ್ಕು ಹಾವೇರಿ,ಬಾಯಡಗಿ,ಹಿೇರೆಕ್ಕರೂರಕ& ರಾಣೆಬನ್ೂೂರಕ 

ತಾಲೂಕಕಗಳಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಣೂರಕ ಉಪ್ವಿಭಾಗಕ್ಕು ಶಿಗ್ಾಗಂರ್.ಹಾನ್ಗಲ್ & ಸರ್ಣೂರಕ ತಾಲೂಕಕಗಳಕ ಸ್ತೇರಿವ. 

1. 2001 ರ ಜನ್ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣರ್ು ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 68.09% ಇದಕದ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ 77.94% & 

ಹಂಗಸರಲ್ಲಿ 57.6% ಇರಕತ್ುದೆ.  

2. ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಖಯ ಉದೊಯೇಗ ರ್ಯರ್ಸಾಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಿಯ ಒಟಕು ಭೌಗೊೇಳಿಕ ವಿಸ್ಥುೇಣವ 4.85 ಲಕ್ಷ 

ಹಕ್ಕುೇರಕಗಳಿತ್ುದೆ. 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷ್ಠವಕ ಋತ್ಕ & ಬಳೆ ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ ರ್ರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ುನೆ 

ಮಾಡಲುಟು ನಿರ್ವಳ ವಿಸ್ಥುೇಣವ 3,61,908 ಹಕ್ಕುೇರ ಆಗಿರಕತ್ುದೆ. ಇದಕ ಒಟಕು ಬಿತ್ುನೆ ಪ್ರದೆೇಶದ 81.7% 

ರಷ್ಾುಗಿರಕತ್ುದೆ. ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಕಖವಾಗಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ್ಾದ ಮಾರ್ು, ಬಾಳೆ, ಚಿಕಕು, ಪೇರಲ, ಈರಕಳಿಾ, 

ಬಳಕಾಳಿಾ, ಹಸ್ಥಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, ಬಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕಕಂಬಳ ಜಾತಿ, ಸ್ತೂಪ್ುು ತ್ರಕಾರಿಗಳಕ, ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ತೆಂಗಕ, ಅಡಿಕ್ಕ, ವಿಳೆದೆಲ್ಲ, ತಾಳೆಬಳೆ ಇತಾಯದಿ ಬಳೆಗಳನ್ಕೂ ಬಳಯಲ್ಾಗಕತಿುದೆ. 

3 ಮಳೆ: ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಾಡಿಕ್ಕ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣರ್ು 798. ಮೇಮ ಇದಕದ ಸನ್ 2020 ನೆೇ ರ್ಷವದಲ್ಲಿ 764 ಮೇ,ಮ ಸರಾಸರಿ 

ಮಳೆಯಾಗಿರಕತ್ುದೆ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯಕ ವಾಡಿಕ್ಕ ಮಳೆಗಿಂತ್ 4% ರಷಕು ಕಡಿಮ ಆಗಿರಕತ್ುದೆ. ಬಾಯಡಗಿ 

ತಾಲೂಕನ್ಲ್ಲಿ 733 ಮಮ, ಹಾನ್ಗಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ 963 ಮಮ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 711 ಮಮ ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಿನ್ಲ್ಲಿ 742 ಮಮ 

ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರ ತಾಲೂಕನ್ಲ್ಲಿ 639 ಮಮ ಸರ್ಣೂರಕ ತಾಲೂಕನ್ಲ್ಲಿ 690 ಮಮ, ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ ತಾಲೂಕನ್ಲ್ಲಿ 921 

ಮಮ, ರಟ್ಟುಹಳಿಾ ತಾಲೂಕನ್ಲ್ಲಿ 702 ಮಮ ಮಳೆ ಆಗಿರಕತ್ುದೆ. 

ಜಿಲೆ್ಲ  ಕಂದ್ರ ದಂದ್ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ತಾಲೆ್ಲಕಿನಂದ್ 

ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ದೂರ (ಕಿ.ಮೋ.) 

ಕರ ಸಂ ತಾಲೂಕಕ  ಬಾಯಡಗಿ ಹಾನ್ಗಲಿ ಹಾವೇರಿ ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ ಸರ್ಣೂರಕ ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ಬಾಯಡಗಿ 0 63 18 40 19 54 52 

2 ಹಾನ್ಗಲಿ 63 0 36 65 70 42 39 

3 ಹಾವೇರಿ 18 36 0 54 34 36 34 

4 ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ  40 65 54 0 39 90 88 

5 ರಾಣೆಬನ್ೂೂರಕ  19 70 34 39 0 70 68 

6 ಸರ್ಣೂರಕ 54 42 36 90 70 0 15 
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7 ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ 52 39 34 88 68 15 0 
 

1. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯ ಪರೇಕ್ಷಣಿಯ ಸಿಳಗಳ ಮಾಹಿತಿ 

ಬಾಯಡಗಿ ತಾಲೂಕಕ 

ಕಾಗಿನೆಲ್ಲ: ಇದಕ ಸಂತ್ ಕನ್ಕ ದಾಸರಕ ನೆಲ್ಲಸ್ಥದ ಸಿಳ. ಅರ್ರಕ ತ್ಮಮ ಆರಾಧಯ ದೆೈರ್ರಾದ ಶಿರೇ ಆದಿಕ್ಕೇಶರ್ನ್ ಪ್ರಮ ಭಕುರಕ. 

ಕನ್ಕದಾಸರಿರಕವಾಗ ಆದಿಕ್ಕೇಶರ್ನ್ ದೆೇವಾಲಯ ಉತ್ುರ ತಿರಕಪ್ತಿ ಎಂದಕ ಕೇತಿವ ಪ್ಡೆದಿತ್ಕು. 

 

ಕದರಮಂಡಲಗಿ : ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂತೆೇಶ (ಮಾರಕತಿ) ದೆೇವಾಲಯ ವಿರಕತ್ುದೆ. ಅರ್ನಿಗೆ ಸಂಜಿೇರ್ ಮೂತಿವ ಎಂದಕ ಕರೆಯಕರ್ರಕ. 

ಪ್ುರಾಣ ಕಾಲದ ಜನ್ಮೇಜಯ ರಾಜನೆೇ ಈ ಮೂತಿವಯನ್ಕೂ ಸಾಿಪಿಸ್ಥದನೆಂಬ ಸಾಿನಿಕ ಕಲುನೆ ಇದೆ. 

 

ಹಾನ್ಗಲಿ ತಾಲೂಕಕ 

ಹಾನ್ಗಲ್ ಪ್ಟುಣ : ಇದಕ ಪ್ುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದ ವಿರಾಟನ್ಗರವಂದಕ ಪ್ರಸ್ಥದದವಾಗಿದೆ. ಕೇಚಕನ್ ಗರಡಿಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಕಂತಿ 

ದಿಬಬ ಅರ್ಶೇಷಗಳ್ಾಗಿ ಉಳಿದಿವ. ತಾರಕ್ಕೇಶವರ ಮತ್ಕು ಗಣಪ್ತಿ ದೆೇವಾಲಯಗಳಕ ಶಿಲು ಕಲ್ಲಗೆ ಪ್ರಸ್ಥದದವಾಗಿವ. ವಿೇರಶೈರ್ 

ಸಮಾಜದ ಶಿರೇ ಕಕಮಾರಸಾವಮಗಳವಿರಕುಮಠರ್ು ಇಲ್ಲಿನ್ ಮತೊಂದಕ ಪ್ ಜಯನಿೇಯ ಸಿಳವಾಗಿದೆ. 

 

ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಕ 

ಹಾರ್ನ್ೂರಕ: ಇದಕ ಹಾವೇರಿಯಂದ 33 ಕೇ.ಮ ದೂರದಲ್ಲಿ ತ್ಕಂಗಭದರ ನ್ದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ್ ಗ್ಾರಮದೆೇರ್ತೆಯ 

ಜಾತೆರಯಕ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥದದವಾಗಿದೆ. ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರ್ಷವ ಜಾತೆರಯಕ ನ್ಡೆಯಕತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿನ್ 

ತಿರಪ್ುರಾಂತೆೇಶವರ ದೆೇವಾಲಯರ್ು ಪ್ರಸ್ಥದದವಾಗಿದಕದ, ಈ ದೆೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶರೇಷಾ ಯತಿಗಳ್ಾಗಿದದ ಶಿರೇ 

ವಾಸಕದೆೇವಾನ್ಂದ ಸರಸವತಿಗಳಕ (ಟಂಬ ಮಹಾರಾಜರಕ) ಚಾತ್ಕಮಾವಸಕ್ಕು ಕಕಳಿತಿದದರಿಂದ ಇದಕ ಅರ್ರ ಭಕುರಿಗೆ ಯಾತಾರ 

ಸಿಳವನಿಸ್ಥದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಹನ್ಕಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಬಹದೂದರ ದೆೇಸಾಯಿಯರ್ರಕ ಕಟ್ಟುಸ್ಥದ ಸಕಂದರವಾದ ಮೈಲ್ಾರ 

ದೆೇರ್ರ ಗಕಡಿ ಇರಕತ್ುದೆ. ಇದನ್ಕೂ ಚಿಕು ಮೈಲ್ಾರ ವಂದಕ ಕರೆಯಕತಾುರೆ. 

ಗಕತ್ುಲ: ಹಾವೇರಿ 25ಕೇ ಮ ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿರಕರ್ ಇದಕ ಒಂದಕ ಪ್ರಮಕಖ ಸಿಳ. ಪ್ರಮಕಖ ರಸ್ತು ಮಾಗವಗಳ ಕ್ಕೇಂದರವಾಗಿದೆ. 

ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಅರಸರಕ ಆಳಕತಿುದದರಕ. ಎಂಬಕದಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಕಕರಕಹಕಗಳಕ ದೊರತಿವ. ಜೈನ್ ದಿಗಂಬರ 

ಮೂತಿವಗಳ ಶಿಲ್ಾ ಶಾಸನ್ಗಳಕ ದೊರತಿವ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥದದವಾದ ಹೇಮಗಿರಿ ಮಠವಿದೆ. ಭೂತ್, ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಬಾಧೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಿಹಾರ ದೊರೆಯಕತ್ುದೆ. ಎಂಬ ಪ್ರತಿೇತಿ ಇದೆ.ಆಂಜನೆೇಯ ದೆೇರ್ಸಾಿನ್. ಪ್ುರಾತ್ನ್ ಚಂದರಶೇಖರ ದೆೇರ್ಸಾಿನ್, 

ರಾಘವೇಂದರ ಸಾವಮಗಳ ರ್ೃಂದಾರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮಕಖ ದೆೇವಾಲಯಗಳ್ಾಗಿವ. 
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ಹೂಸರಿತಿು: ರ್ರದಾನ್ದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಲರಕರ್ ಈ ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ ಶಿರೇ ದಿೇರೆೇಂದರ ಸಾವಮಗಳ& ಶಿರೇ ಸಕಶಿೇಲ್ಲಂದರ ಸಾವಮಗಳ 

ರ್ೃಂದಾರ್ನ್ಗಳಿವ. ಶಿರೇ ಗಕದದಲ್ಲ ಸಾವಮಗಳ ಮಠರ್ು ಪ್ರಸ್ಥದಧವಾಗಿದೆ.  

ಆನ್ಂದ ರ್ನ್: ಶಿರೇ ಚಿದಂಬರ್ ಮಹಾಸಾವಮಗಳ ದಿವತಿೇಯ ಅರ್ತಾರಿಗಳ್ಾದ ಶಿರೇ ಶೇಷ್ಾಚಲ ಸದಕಗರಕಗಳಕ ನೆಲ್ಲಸ್ಥದ 

ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಶಿರೇ ಶೇಷ್ಾಚಲಸದಕಗರಕಗಳ ಶಿಷಯರಾದ ಶಿರೇ ನಾರಾಯಣ ಭಗವಾನ್ & ಶಿರೇ ಬರಹಾಮನ್ಂದ ಇರ್ರಕಗಳ 

ಆರಾಧನೆ ನ್ಡೆಯಕರ್ ಈ ಸಿಳರ್ು ಸಹಸಾರರಕ ಭಕುರ ಆಕಷವಣಿೇಯ ಸಿಳವಾಗಿದೆ. 

ಹಾವೇರಿ: ಈ ಪ್ಟುಣದ ಪ್ ರ್ವದಿಕುಗೆ ಇರಕರ್ ಶಿರೇ ಸ್ಥದೆದೇಶವರ ದೆೇವಾಲಯ ಚಾಲಕಕಯ ಶಿಲುಕಲ್ಲಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದರ ಹತಿುರವೇ ಇರಕರ್ ನ್ರಸ್ಥಂಹ ದೆೇರ್ಸಾಿನ್ರ್  ಕೂಡ ಶಿಲು ಕಲ್ಲಗೆ ಪ್ರಸ್ಥದದವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರಕರ್ ಶಿರೇ ಹಕಕ್ಕುೇರಿಮಠರ್ು 

ವಿೇರಶೈರ್ ಸಮಾಜದ ಭಕು ಆರಾಧನೆಯ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ. 

ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ ತಾಲೂಕಕ 

ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೇಪ್ದಲ್ಲಿ ವಿಷಪ್ರಿಹಾರೆೇಶವರ ಎಂಬ ಪಾರಚಿನ್ ದೆೇವಾಲಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಕಗ್ಾವದೆೇವಿಯ 

ದೆೇರ್ಸಾಿನ್ ವಿದಕದ, ಮೂರಕ ರ್ಷವಕ್ಕೂುಮಮ ಜಾತೆರ ನ್ಡೆಯಕತ್ುದೆ.  

ಅಬಲೂರಕ: ಇಲ್ಲಿಯ ಬರಹಮೇಶವರ & ಸ್ತೂೇಮಶವರ ದೆೇವಾಲಯಗಳಕ ಪ್ರಸ್ಥದಧವಾಗಿವ. ಇದಕ 12 ನೆೇ ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಿ 

ಜೈನ್ರ ಮಕಖಯ ಕ್ಕೇಂದರವಾಗಿದಿದತ್ಕ. ಆಧಾಯತ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ದ ನಿಧಿಯಾಗಿರಕರ್ ಸಕಪ್ರಸ್ಥದಧ ಸರ್ವಜ್ಞರಕ ಜನಿಸ್ಥದಕದ ಇಲ್ಲಿಯೇ 

ಎಂದಕ ಹೇಳಲ್ಾಗಿದೆ. 

ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ ತಾಲೂಕಕ 

ದೆೇರ್ರಗಕಡಡ: ಜನ್ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ವಿರಕರ್ ಮೈಲ್ಾರಲ್ಲಂಗನ್ ಕಥೆಯ ಕ್ಕೇಂದರ ಸಾಿನ್ವಾದ ದೆೇರ್ರಗಕಡಡ ಒಂದಕ 

ಅತ್ಯಂತ್ ಹಸರಕವಾಸ್ಥಯಾದ ಸಿಳವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕು ಗಕಡಡ ಗಕಡ್ಾಡಪ್ುರ ಎಂತ್ಲಕ ಕರೆಯಕತಾುರೆ. ಮಲ್ಾಿರಿ ಎಂದರೆ ಮಲಿ 

ರಾಕ್ಷಸನ್ನ್ಕೂ ಕ್ಕೂಂದ ಶಿರ್. ಮೈಲ್ಾರಲ್ಲಂಗ ದೆೇರ್ಸಾಿನ್ರ್ು ಪಾರಚಿೇನ್ವಾದದಕ.ಅದರ ಸಕತ್ು ಮಕತ್ುಲಕ ಮಲಸಾಂಬ 

,ತ್ಕಪ್ುದ ಮಾಳರ್ವ, ಹಗಗಪ್ು ದೆೇವಾಲಯಗಳಿವ. ನ್ರ್ರಾತಿರ ಮಹಾನ್ರ್ಮಯಂದಕ ದೊಡಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಸರ್ 

ನ್ಡೆಯಕತ್ುದೆ. ರ್ಗಗಯಯನೊಬಬ ಬಿಲ್ಲಿನ್ ತ್ಕದಿೇಯನೊೇರಿ ಭವಿಷಯವಾಣಿಯನ್ಕೂ ನ್ಕಡಿಯಕತಾುನೆ. ಇದೂ ಅಲಿದೆೇ 

ಜಾತೆರಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ೂೂ ಅನೆೇಕ ಪ್ವಾಡಗಳಕ ನ್ಡೆಯಕತ್ುವ. 

ಹೂಳೆ  ಅನೆವೇರಿ: ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಿಗೆ 17 ಕೇ.ಮೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಕಮಕಧವತಿ-ತ್ಕಂಗಭದರ ನ್ದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಸಿಳವಾಗಿದೆ. 

ಜಕುರ್ಾಚಾಯವರಿಂದ ನಿಮವತ್ವಾದ ಸಕಂದರ ಸಂಗಮೇಶವರ ದೆೇರ್ಸಾಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರ್ಷವ ಜಾತೆರ 

ನ್ಡೆಯಕತ್ುದೆ.  

ಹೂನ್ೂತಿು: ಇಲ್ಲಿನ್ ಸಕತ್ು ಮಕತ್ುಲ್ಲನ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ್ ದೆೇರ್ಸಾಿನ್ದಲ್ಲಿ ಹೂನ್ೂತೆುರ್ವ ಕಕಲದೆೇರ್ತೆ 

ಆಗಿದಾದಳೆ. ಪ್ರತಿ ರ್ಷವ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯಕರ್ ಹೂನ್ೂತೆುರ್ವ ಜಾತೆರ ಸಹಸಾರರಕ ಭಕುರನ್ಕೂ ಆಕಷ್ಠವಸಕತ್ುದೆ. 
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ಚೌಡಯಯದಾನ್ಪ್ುರ : ಶಿರ್ಶರಣರಾದ ಅಂಬಿಗ ಚೌಡಯಯ ಈ ಸಿಳದರ್ನ್ಕ. ಶಿರ್ಶರಣರಿಗೆ ಇದಕ ಪ್ವಿತ್ರ ಸಿಳವಾಗಿದೆ. 

ಕರಿಯ ಕಲ್ಲಿನ್ ಮಕಕ್ಕುೇಶವರ ದೆೇರ್ಸಾಿನ್ರ್ು ಜಕುರ್ಾಚಾಯವರಿಂದ ನಿಮವಸಲುಟ್ಟುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಕಂಗಭದರ ನ್ದಿಯಕ 

ಪ್ಶಿಿಮವಾಹಿನಿಯಾಗಿದಕದ, ದಕುಣ ಕಾಶಿ ಎಂದಕ ಹಸರಕ ಪ್ಡೆದಿದೆ.  

ಮೇಡೆಿೇರಿ: ಇಲ್ಲಿ ಕಕರಕಬ ಜನಾಂಗ ಆರಾಧಿಸಕª ಶಿರೇ ಬಿೇರೆೇಶವರ ದೆೇರ್ಸಾಿನ್ವಿದೆ. 

ಸರ್ಣೂರಕ ತಾಲೂಕಕ 

ಸರ್ಣೂರಕ : ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಬೂೇಧ ಸಾವಮಗಳ ರ್ೃಂದಾರ್ನ್ವಿದೆ. ಹೂೇಳಿ ಹಕಣಿಣಮಯಂದಕ ಪ್ರತಿ ರ್ಷವ ಆರಾಧನೆಯಕ 

ಜರಕಗಕರ್ುದಕ. ಇಲ್ಲಿರಕರ್ ವಿಷಕಣತಿೇಥವ ಪ್ರಸ್ಥದಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನ್ವಾಬರಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ಸಾವಮಗಳಕ ದಶವನ್ ಕ್ಕೂಟು 

ಪ್ರತಿೇಕವಾಗಿ ಔದಕಂಬರ ರ್ೃಕ್ಷವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರ್ಷವ ಪ್ುಷಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಾವಮಗಳ ಆರಾಧನೆ ನ್ಡೆಯಕತ್ುದೆ.  

ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ ತಾಲೂಕಕ 

ಬಂಕಾಪ್ ರ: ಇದಕ ಪಾರಚಿೇನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ & ಪಾಶಕಪ್ತ್ ಶೈರ್ ವಿಧಾಯಕ್ಕೇಂದರವಾಗಿತ್ಕು. ನ್ಗರೆೇಶವರ,ಸ್ಥದೆಧೇಶವರ 

ದೆೇವಾಲಯಗಳಕ ಜಾಗೃತ್ ಸಾಿನ್ಗಳೆನಿಸ್ಥವ. ಇಲ್ಲಿನ್ ಅರಳೆೇ ಮಠದಲ್ಲಿಯ ಶಿರೇ ಶಿವಾಚಾಯವರಕ ಪ್ವಾಡ 

ಪ್ುರಕಷರಾಗಿದದರಕ. 

ಹಕಲಗೂರಕ: ಇಲ್ಲಿ ಹಜರತ್-ಶಾ-ಖಾದರಿ ಎಂಬ ಗೊೇರಿ ಇದಕದ, ಪ್ರತಿ ರ್ಷವ ಫೆಬಕರರ್ರಿ ದೊಡಡ ಉರಕಸಕ ನ್ಡೆಯಕತ್ುದೆ. 

ಶಿಶಕನಾಳ : ಶರಿೇಫ ಸಾಹೇಬರಕ ಶರೇಷಾ ಸಂತ್ರಾಗಿ ಬಾಳಿದಕದ ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿರಕರ್ ಅರ್ರ ಗದಕದಗೆಯಕ ಸರ್ವ 

ಮತ್ದರ್ರಿಗೂ ಜಾಗೃತ್ ಸಿಳವಾಗಿದೆ. ಗದಕದಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕಸ್ಥಿಮರಕ ನ್ಮಾಜಕ ಮಾಡಿ ಸಕುರೆ ಓದಿಸ್ಥದರೆ, 

ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಕ ಕಾಯಿ ಕಪ್ ವರ ಅಪಿವಸಕತಾುರೆ. ಪ್ರತಿ ಅಮವಾಸ್ತಯ & ಶಾರರ್ಣ ಸ್ತೂೇಮವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತೆರ 

ನ್ಡೆಯಕತ್ುದೆ. 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಕ ಬಿೇಜೂೇತಾುದನೆಗೆ ವಿಶವದಲ್ಲಿಯೇ ಖಾಯತಿ ಹೂಂದಿದಕದ ಸಕಮಾರಕ 50 ಕೂು ಹಚಕಿ 

ಬಿೇಜೂೇತಾುದನಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳಕ ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರನ್ಕೂ ಕ್ಕೇಂದರ ಸಾಿನ್ರ್ನಾೂಗಿ ಇಟಕುಕ್ಕೂಂಡಕ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕತಿುವ. 

ತ್ಕಂಗಭದರ ಕಕಮಕದವತಿ, ರ್ರದಾ ಜಿೇರ್ನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. 2001ರ ಜನ್ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಕು 

15,97,668 ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಇರಕತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ುರಕಷರ ಸಂಖ್ಯಯ 8,19,128 ಮತ್ಕು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯಯ 7,78,540 

ಇರಕತ್ುದೆ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಒಟಕು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ 57% ಇದಕದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ುರಕಷರ ಸಾಕ್ಷರ ಪ್ರಮಾಣ 77% ಹಾಗೂ 

ಮಹಿಳ್ಾ ಸಾಕ್ಷರರ ಪ್ರಮಾಣ 57% ಇರಕತ್ುದೆ. 

2) ಜಿಲೆ್ಲಯ ಪ್ರ ಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ು ೋರ್ಣ 
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 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರದೆೇಶ 35161 ಹಕ್ಕುೇರ್ ಇದಕದ, ಪ್ರಮಕಖ ಹಣಿಣನ್ 

ಬಳೆಗಳ್ಾದ ಮಾರ್ು 5314.3 ಹಕ್ಕುೇರ್ ಸಪ ೇಟ್- 465.5 ಹಕ್ಕುೇರ್, ಬಾಳೆ 1876.06 ಹಕ್ಕುೇರ್, ನಿಂಬ-19.46 

ಹಕ್ಕುೇರ್, ಸ್ಥೇಬ-120.34 ಹಕ್ಕುೇರ್ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆÀಯಲ್ಾಗಕತಿುದೆ. ತ್ರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳ್ಾದ ಟೂೇಮಟೂೇ 2738.5 

ಹಕುರ್ ಬದನೆ 659 ಹಕುರ್, ಈರಕಳಿಾ 5583 ಹಕುರ್, ಹಸ್ಥರಕಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ 4458, ಹಕುರ್ ಚಳಿಗ್ಾ¯ದ ಬಳೆಗಳಕ 

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂೇಸಕ 1489 ಹಕ್ಕುೇರ್, ಹೂಕ್ಕೂೇಸಕ 282 ಹಕುರ್ ಕಕಂಬಳಜಾತಿ 1607 ಹಕ್ಕುೇರ್, ಬಂಡೆ 1156 ಹಕ್ಕುೇರ್, 

ಕಲಿಂಗಡಿ 36  ಹಕ್ಕುೇರ್, ಸ್ತೂೇಪ್ುು 38 ಹಕ್ಕುೇರ್, ಇತಾಯದಿ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲ್ಾಗಕತಿುದೆ. ಸಾಂಬಾರಕ ಬಳೆಗಳ್ಾದ 

ಶಕಂಠಿ 948 ಹಕುರ್, ಹಕಣಸ್ತ 40 ಹಕ್ಕುೇರ್, ಬಳಕಾಳಿಾ 1999 ಹಕ್ಕುೇರ್, ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ 2650 ಹಕ್ಕುೇರ್ 

ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲ್ಾಗಕತ್ುದೆ. ತೊೇಟದ ಬಳೆಗಳ್ಾದ ತೆಂಗಕ 1427.5 ಹಕ್ಕುೇರ್, ಅಡಿಕ್ಕ 7158.5 ಹಕ್ಕುೇರ್, ವಿಳೆದೆಲ್ಲ 

1217 ಹಕ್ಕುೇರ್, ತಾಳೆಬಳೆ 145 ಹಕ್ಕುೇರ್, ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲ್ಾಗಕತಿುದೆ. ಹೂವಿನ್ ಬಳೆಗಳ್ಾದ ಚೆಂಡಕಹೂ 702 

ಹ, ಮಲ್ಲಿಗೆ 130.5 ಹ, ಸ್ತೇರ್ಂತಿಗೆ 115 ಹ, ಸಕಗಂಧರಾಜ 106 ಹ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲ್ಾಗಕತ್ುದೆ. 

 

 

3) ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಯಪಿುಗೆ ಬರಕರ್ ಕಛೇರಿಗಳಕ. 

ಕರ ಸಂ ಕಛೇರಿಯ  ಹಸರಕ  ಕ್ಕೇಂದರಸಾಿನ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ 

1 
ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ 
ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ 08378-255531 adhshiggaon@yahoo.com 

2 
ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ 
ಹಾವೇರಿ 08375-232682 horticlinic.haveri@gmail.com 

3 
ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಹಾನ್ಗಲಿ  
ಹಾನ್ಗಲಿ 08379-262572 sadhhangal@gmail.com 

4 
ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಸರ್ಣೂರಕ 
ಸರ್ಣೂರಕ 08378-241546 adhsavanur@gmail.com 

5 
ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 
ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 08376-282667 sadhhkr@gmail.com 

6 
ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಬಾಯಡಗಿ 
ಬಾಯಡಗಿ 08375-228782 sadhbyadagi@gmail.com 

7 
ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ 08373-268326 sadhrnrhvr@gmail.com 

8 
ಸಹಾಯಕ ತೊಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ರಾರ್) ಹಾವೇರಿ 
ಹಾವೇರಿ 08375-233365 adhsshaveri@gmail.com 

4) ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರಕರ್ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕಾ ಬಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ. 
 

C) ಬಳೆವಾರಕ ಪ್ರದೆೇಶ  ವಿರ್ರಗಳಕ 
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ಬಳೆವಾರಕ ಪ್ರದೆೇಶ (ಹಕ್ಕುೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ) 2019-20  

 
ಕರ ಸಂ ವಿರ್ರ ವಿಸ್ಥುೇಣವ (ಹ.ಗಳಲ್ಲಿ) ಉತಾುದನೆ (ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ) 

1 ಹಣಕಣಗಳಕ 8475.8 118775.8 

2 ತ್ರಕಾರಿಗಳಕ 21691.2 357732.7 

3 ಸಾಂಬಾರಕ ಬಳೆಗಳಕ 4378.10 22527.4 

4 ತೊೇಟದ ಬಳೆಗಳಕ 8131.5 12850.8 

5 ಹೂವಿನ್ ಬಳೆಗಳಕ 986.0 9056.4 

6 ಔಷಧಿ ಬಳೆಗಳಕ 45.5 27.20 

ಒಟಕು 43708.1 520970.3 
 

 
 

3) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರಕರ್ ಶಿೇಥಲ ಗೃಹಗಳ ವಿರ್ರ 
 

 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಬಾಯಡಗಿ ತಾಲೂಕನ್ ಕೃಷ್ಠ ಉತ್ುನ್ೂ ಮಾರಕಕಟುಯ ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕು 

ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ಥದಧವಾಗಿದಕದ, ರಾಜಯದಲ್ಲಿನ್ ಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ ಅಲಿದೆ, ಆಂದರಪ್ರದೆೇಶ, ಮಹಾರಾಷರ, ರಾಜಯದ ರೆೈತ್ರಕ ಸಹ 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿಗಳನ್ಕೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕು ತ್ರಕತಾುರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ ಕಾಯಿಗಳನ್ಕೂ ಶಿೇಥಲ 

ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ನ್ಂತ್ರ ಅದರಿಂದ ಖಾರರ್ನ್ಕೂ ಮತ್ಕು ಬಣಣರ್ನ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಂಸುರಣೆ ಮಾಡಲಕ 

ಉಪ್ಯೇಗಿಸಕತಾುರೆ. 

  

ಕರ. 
ಸಂ 

ಶಿೇಥಲ  ಗೃಹಗಳ  ಹಸರಕ  
ಸಾಿಪ್
ನೆ 

ಒಟಕು 
ಸಾಮಥರಯ  

(ಟನ್) 

ಬಳಸಕತಿುರಕರ್  
ರೆೈತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಉತಾುದನೆಗಳ  ಶೇಖರಣೆ  

1 ಶಿರೇ. ಸ್ತೂೇಮೇಶವರ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಗಕಮಮನ್ಹಳಿಾ 

ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 
2000 4500 2500-3500 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮಣಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

2 ಶಿರೇ. ಸ್ಥದಧಲ್ಲಂಗೆೇಶವರ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸ್ಥ 

ಯಾಡವ, ಬಾಯಡಗಿ 

2000 3500 1800-2000 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

3 ಶಿರೇ.ಎಸ್.ವಿ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ 

ಪರೈ.ಲ್ಲ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸ್ಥ ಯಾಡವ, 
ಬಾಯಡಗಿ 

2000 3500 1800-2000 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

4 ಶಿರೇ. ರ್ಕರತ್ಕಂಡ ಅಗಿರೇಟಕ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ, 

ಪಿ.ಬಿ ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 2000 4500 2500-3500 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

5 ಶಿರೇ. ಎಸ್.ಪಿ ಕಬೂಬರ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಮಲೂಿರ 

ರೊೇಡ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸ್ಥ ಯಾಡವ, 

2005 3000 1500-1800 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 



12 
 

 
 
 
 

ಬಾಯಡಗಿ 
6 ಶಿರೇ. ಮರಳ ಸ್ಥದೆದೇಶವರ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಗಕಮಮನ್ಹಳಿಾ 

ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 

2005 3000 1500-1800 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

7 ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ 
ಪರೈ.ಲ್ಲ ಗಕಮಮನ್ಹಳಿಾ ರೊೇಡ, 
ಬಾಯಡಗಿ 

2006 6000 3500-4500 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

8 ಶಿರೇ. ಕ್ಕೇದಾರನಾಥ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸುರೊೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಸಂಗಮೇಶವರ 

ನ್ಗರ, ಗಕಮಮನ್ಹಳಿಾ ರೊೇಡ, 
ಬಾಯಡಗಿ 

2006 7000 4000-5000 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

9 ಶಿರೇ. ಆರ್.ಜಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಗಕಮಮನ್ಹಳಿಾ 

ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 

2007 3500 1800-2000 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

10 ಶಿರೇ. ವಿಘ್ೂೇಶವರ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಎ.ಪಿ.ಎಂಸ್ಥ 

ಯಾಡವ, ಬಾಯಡಗಿ 

2007 4500 2500-3500 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

11 ಶಿರೇ. ಗರಕಡ್ಾದಿರ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಬಾಯಡಗಿ 
ಮಲೂಿರ ರಸ್ತು 

2008 4500 2500-3500 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

12 ಶಿರೇ. ವಿೇರಭದೆರೇಶವರ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಬಾಯಡಗಿ 2007 4500 2500-3500 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

13 ಶಿರೇ. ಶಿರ್ಕರಣ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ 

ಪರೈ.ಲ್ಲ ಬಾಯಡಗಿ 2001 5143 3000-4000 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

14 ಶಿರೇ. ಅಂಜನಾದಿರ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಮಲೂಿರ 

ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 

2007 3000 2000-2500 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

15 ಶಿರೇ. ಸಾಹಿಲ್ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್, 

ಪರೈ.ಲ್ಲ ಗಕಮಮನ್ಹಳಿಾ ರೊೇಡ, 
ಬಾಯಡಗಿ 

2016 6000 3500-4000 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

16 ಶಿರೇ. ಛತ್ರದ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ ಸ್ತೂುೇರಜ್ 

ಪರೈ.ಲ್ಲ, ಮಲೂಿರ ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 2015 3300 2000-2500 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

17 ಶಿರೇ. ಗಕರಕಸ್ಥದಧಗಂಗ್ಾ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ, ಮಲೂಿರ 

ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 

2005 3300 2000-2500 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

18 ಶಿರೇ. ಬೂೇಗ್ಾಲ್ಲಡ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲಮಲೂಿರ 

ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 

- 3000 2000-2500 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

19 ಶಿರೇ. ನ್ಂದಿ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ 

ಪರೈ.ಲ್ಲ ಮಲೂಿರ ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 2006 3300 2000-2500 
ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 

20 ಶಿರೇ. ರ್ಲ್ಲಿಕಾಜಕವನ್ ಕ್ಕೂೇಲ್ಡ 

ಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಗಕಮಮನ್ಹಳಿಾ 

ರೊೇಡ, ಬಾಯಡಗಿ 

2018 4600 2500-3000 

ಒಣಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ, 

ಹಕಣಸ್ತಹಣಕಣ, ಶಕಂಠಿ, 
ಮನ್ಸ್ಥನ್ಬಿೇಜ 
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4) ಬಾಯಡಗಿ ತಾಲೂಕನ್ಲ್ಲಿರಕರ್  ಸಂಸುರಣೆ ಘಟಕಗಳಕ  

ಕರ.ಸಂ ಸಂಸುರಣೆ  ಘಟಕಗಳ  ಹಸರಕ  ಸಾಿಪ್ನೆ ರ್ಷವ ಸಂಸುರಣೆ ಮಾಡಕರ್  ಪ್ದಾಥವಗಳಕ  

1 ಕಾಯನ್ಕ್ಕೂೇರ್ ಕಲಸ್ವ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಪಿ.ಬಿ 

ರಸ್ತು ಮೊೇಟಬನ್ೂೂರ ತಾ:ಬಾಯಡಗಿ 

2008-09 ಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ ಬಣಣ & 
ಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ 

2 ಸ್ತುೈಸ್ ಟರೇಡಿಂಗ್ ಕಾಪ ೇವರೆೇಷನ್ 
ಪರೈ.ಲ್ಲ, ಬಾಯಡಗಿ 

2008-09 ಮಣಸ್ಥನ್ ಖಾರದಿಂದ ಪಿಕ್ಸ & 
ಖಾರದ ಪ್ುಡಿ 

3 ಎ.ವಿ ಇಂಡಸ್ಥರೇಸ್ ಲ್ಲಮಟಡ್, 

ಗಕಮಮನ್ಹಳಿಾ ರಸ್ತು, ಬಾಯಡಗಿ 

2005-06 ಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿಂದ ಬಿೇಜ ಬೇಪ್ವಡಿಸ್ಥ 
ಪ್ುಡಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ, (Deseeding 

& Pulping) 

4 ಎ.ಕ್ಕ ಫೆಿೇರ್ಸ್ವ ಪರೈ.ಲ್ಲ ಸಾ;ತ್ಡಸ 

ತಾ:ಬಾಯಡಗಿ 

2005-06 ಮಣಸ್ಥನ್ಕಾಯಿಂದ ಬಿೇಜ ಬೇಪ್ವಡಿಸ್ಥ 
ಪ್ುಡಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ, (Deseeding 

& Pulping) 
 

 ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ ತಾಲೂಕನ್ ಗೊಟಗೊೇಡಿ ಗ್ಾರಮದಲ್ಲಿ 2003-04ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಸಾಿಪ್ನೆಯಾಗಿರಕರ್ ಸಂಸುರಣೆ 

ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾಯ ಹಣಿಣನಿಂದ ಟೂಟ್ಟಫ ರಟ್ಟ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿರಕತ್ುದೆ. ಅದರ ವಿರ್ರ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತಿದೆ. ಟೂಟ್ಟ-

ಫ ರಟ್ಟಯನ್ಕೂ ಬೇಕರಿ ಪ್ದಾಥವಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಕತಾುರೆ. 

ಕರ.ಸಂ ಸಂಸುರಣೆ  ಘಟಕಗಳ  ಹಸರಕ  ಸಾಿಪ್ನೆ ರ್ಷವ ಉತಾುದಿಸಕರ್ ಪ್ದಾಥವಗಳಕ 

1 
ವಿವಿಧ ಅಗೊರೇ ಪಾರಡೆಕ್ುಸ, ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತು 

ಸಾ:ಗೊಟಗೊೇಡಿ ತಾ:ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ 
2003-04 

ಟೂಟ್ಟಫ ರಟ್ಟ  

(Tooty-Frooty) 

 

5) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿರ್ರಗಳಕ 

ಕರ 
ಸಂ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ಾರಮ  ತಾಲೂಿಕಕ  ಸ.ನ್ಂ ಒಟಕು 
ವಿಸ್ಥುೇಣವ 

ಅಭಿರ್ೃದಿದ  
ಯಾದ 
ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಬಳೆಗಳಕ  

1 ಯತ್ೂಳಿಾ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಯತ್ೂಳಿಾ ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ 92 2.33 
ಎಕರೆ 

- ಮಾರ್ು-

250+100, 

ಚಿಕಕು-150+100, 

ತೆಂಗಕ-144, 

ಪೇರಲ-54+200, 

ನೆೇರಳೆ-100 

31 16.6 
ಎಕರೆ 

- 

32 09.07 
ಎಕರೆ 

- 

ಒಟ್ಟು  28.06 
ಎಕರೆ 

28.06 JPÀgÉ 

2 ಸರ್ಣೂರಕ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಸರ್ಣೂರಕ ಸರ್ಣೂರಕ 180 13.06 
ಎಕರೆ 

13.06 JPÀgÉ ಮಾರ್ು-100, 

ಚಿಕಕು-50, ತೆಂಗಕ-

45, ಪೇರಲ-30, 

ನೆೇರಳೆ-100 

3 ಬಾಯಡಗಿ ಬಾಯಡಗಿ ಬಾಯಡಗಿ 183 1.31 - ಔಷದಿ ಮತ್ಕು 
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ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಕರೆ ಸಕಗಂಧ ಸಸ್ತಯಗಳಕ-

100 
2©/ಎ/2 0.06 

ಗಕಂಟ 

 

2/1/1ಎ 2.21 
ಎಕರೆ 

 

2/1/ಎ 0.12 
ಎಕರೆ 

 

2 0.18 
ಗಕಂಟ 

 

    ಒಟ್ಟು  5.16 
ಎಕರೆ 

5.16 JPÀgÉ  

 ಹಿರೆೇನ್ಂದಿಹಳಿಾ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಹಿರೆೇನ್ಂದಿಹ
ಳಿಾ 

ಬಾಯಡಗಿ 19 29.20 
ಎಕರೆ 

- ಸವೇವ ಕ್ಕಲಸ 
ಮಕಗಿದಿದಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಅಭಿರ್ೃದಿದಪ್ಡಿಸಲ್ಲ 
ಕರೇಯಾ ಯೇಜನೆ 
ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ 

4 ಹಂಸಭಾವಿ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕಾ 

ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಹಂಸಭಾವಿ ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 

133 6.14 
ಎಕರೆ 

6.14 ಎಕರೆ ಚಿಕಕು-134, 

ತೆಂಗಕ-40 

 ಕಜವಗಿ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕಾ 

ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಕಜವಗಿ ಹಾವೇರಿ 278 13.38 13.38 ಮಾರ್ು-100, 

ಚಿಕಕು-240, 

ತೆಂಗಕ-240 
279/ಅ 6.22  

ಒಟ್ಟು  20.4 - 

6 ಹಾನ್ಗಲಿ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕಾ 

ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಹಾನ್ಗಲಿ ಹಾನ್ಗಲಿ 3 17.13 14.00 ಎಕರೆ ಮಾರ್ು-35, ಚಿಕಕು-

72, ತೆಂಗಕ-75 

7 ಹನ್ಕಮನ್ಮಟ್ಟು  
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಹನ್ಕಮನ್ಮ
ಟ್ಟು 

ರಾಣೆೇಬ
ನ್ೂೂರಕ 

1)246/1ಅ/

1ಡ 

2.23 
ಎಕರೆ 

 ಚಿಕಕು-156,       

ತೆಂಗಕ-70 

2) 248/4ಬ 0.32 
ಗಕಂಟ 

 

3) 

248/3©/2 
1.00 
ಎಕರೆ 

 

4)241/2+3 4.15 
ಎಕರೆ 

 

5)241/2§/

1 
2.06 
ಎಕರೆ 

 

6)241/1C 3.27 
ಎಕರೆ 

 

7)246/4¥À 1.18 
ಎಕರೆ 

 

8)246/4E 0.24 
ಗಕಂಟ 

 

9)246/4qÀ 0.30 
ಗಕಂಟ 

 

10)246/4PÀ 0.30 
ಗಕಂಟ 

 

11)246/4§ 0.29 
ಗಕಂಟ 
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12)246/4C 2.10 
ಎಕರೆ 

 

13)246/2© 2.14 
ಎಕರೆ 

 

14)246/1C

/1PÀ+3/1 
5.29 
ಎಕರೆ 

 

ಒಟ್ಟು  24.9 
ಎಕರೆ 

12.00 ಎಕರೆ 

8 ಚೌಡಯಯದಾನ್ಪ್ 
ರ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಚೌಡಯಯದಾನ್
ಪ್ ರ 

ರಾಣೆೇಬ
ನ್ೂೂರಕ 

58/1J 10.00 
ಎಕರೆ 

10.00 JPÀgÉ ಚಿಕಕು-112, 

ತೆಂಗಕ-45 

9 ರಟ್ಟುಹಳಿಾ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ರಟ್ಟುಹಳಿಾ ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 217 3.27 
ಎಕರೆ 

 ಮಾರ್ು-150 

218 3.27 
ಎಕರೆ 

 

MlÄÖ 7.24 
ಎಕರೆ 

7.24 JPÀgÉ  

10 ಕಛೇರಿ ನ್ಸವರಿ 
ಹಾವೇರಿ 

ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 43 1.5   

ಚಿಕಕು-8, 

ತೆಂಗಕ-8 
44 2080 

ಚ.ಮೇ  

 

MlÄÖ 1.08 1.08 

11 ಕಛೇರಿ ನ್ಸವರಿ 
ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ 

ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂ
ರಕ 

ರಾಣೆೇಬ
ನ್ೂೂರಕ 

794    

12 ಕಛೇರಿ ನ್ಸವರಿ 
ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 

ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 211/J/3J/

1 ¥Áèmï 

7J 

0.6.08 
ಗಕಂಟ 

  

211/J/3J/

1 ¥Áèmï 

6J 

0.700 
ಗಕಂಟ 

  

211/J/3J/

1 ¥Áèmï 

5J 

0.3.08 
ಗಕಂಟ 

  

MlÄÖ 0.16.16 
ಎಕರೆ 

  

13 ಎಲ್ಲವಾಳ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಎಲ್ಲವಾಳ ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 40 24.00 
ಎಕರೆ 

-  

14 ಚಿಕ್ಕೂುೇಣತಿ ಗಕಡಡ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಚಿಕ್ಕೂುೇಣತಿ ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 271 24.14 
ಎಕರೆ 

-  

15 ಸರ್ಣೂರಕ ಕಛೇರಿ 
ನ್ಸವರಿ 

ಸರ್ಣೂರಕ ಸರ್ಣೂರಕ 241 0.07.30 
ಗಕಂಟ 

0.07.30 

UÀÄAmÉ 
 

16 ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ ಕಛೇರಿ 
ನ್ಸವರಿ 

ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ 228/2 0.13.00 0.13.00  

17 ಕ್ಕರಿಮತಿುಹಳಿಾ 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಕ್ಕರಿಮತಿುಹಳಿಾ ಹಾವೇರಿ 107/1 

108/1 
5.31 

12.09 
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18 ಯೇಗಿಕ್ಕೂಪ್ು 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಯೇಗಿಕ್ಕೂಪ್ು ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ 41 3.00   
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4(1)ಬಿತೊೇಟಗ್ಾರಿಕಾ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಯವ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ಟ್ಟು. 

     ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆವಶಕರಕ  

 

ಕ್ಕೇಂದರ ಕಛೇರಿಯ ಸಹಾಯಕರಕ 

 

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಾಶಕರು (ರಾತೋಮಿ) 

ತಾಂತ್ರರ ಕ ವಿಭಾಗ         ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 

 |                     

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ (ತಾಸ)ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು 

    ಪ್ರಥಮದಜವಸಹಾಯಕರಕ(ಖಾಲ್ಲಹಕದೆದ) 

 

ದಿವತಿೇಯದಜವಸಹಾಯಕರಕ 

ಬರಳಚಕಿಗ್ಾರರಕ (ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ) 

 

        ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರಕ(ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ) 

 

  ಸ್ತೇರ್ಕರಕ 
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ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಕು 7 ತಾಲೂಿಕಕಗಳಿದಕದ ಅರ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ, ಹಾನ್ಗಲ್, ಹಿರೆೇಕ್ಕೇರೂರಕ, 

ಬಾಯಡಗಿ, ಮತ್ಕು ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ ತಾಲೂಿಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ, ಶಿಗ್ಾಗಂರ್ ಮತ್ಕು 

ಸರ್ಣೂರಕ ತಾಲೂಕಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕಗಳಕ ಮಕಖಯಸಿರಕ ಆಗಿರಕತಾುರೆ. ಈ ಎಲ್ಾಿ 

ತಾಲೂಿಕಾ ಕಛೇರಿಗಳಕ ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ುವ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ  ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇವಶಕರಕಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರರ್ರ ಅಧಿೇüನ್ದಲ್ಲಿ ಬರಕರ್ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ಕೂ 

ಮತ್ಕು ನ್ಸವರಿಗಳನ್ಕೂ  ಅರ್ರಕಗಳೆ ನಿರ್ವಹಿಸಕತಾುರೆ. 

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರ ಕಛೇರಿಯಕ ಈ ಮೇಲ್ಾುಣಿಸ್ಥದ ಎಲ್ಾಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಮೇಲಕ ಉಸಕುವಾರಿ 

ನ್ಡೆಸಕತ್ುದೆ. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ ಮಕಖಯಸಿರಾಗಿದಕ, ಒಬಬ 

ಕ್ಕೇಂದರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರಕ, ಒಬಬ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ರಾತೊೇಮ). ಒಬಬ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಒಬಬ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ, ಒಬಬ ಪ್ರಥಮದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ, ಒಬಬ ದಿವತಿೇಯದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ, ಒಬಬ 

ಬರಳಚಕಿಗ್ಾರರಕ, ಒಬಬ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಒಬಬ ಸ್ತೇರ್ಕರ ಹಕದೆದ ಇರಕತ್ುದೆ. 

4(ಬ) (II) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕು ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ  

(Powers and Duties of officers and Employees) 
 

ಸ್ತೇರ್ಕರಕ 

ಕಛೇರಿಯನ್ಕೂ ಶಕಚಿಯಾಗಿಡಕರ್ುದಕ ಕಡತ್ ಮತ್ಕು ಟಪಾಲಕಗಳನ್ಕೂ ಶಾಖ್ಯಗಳಿಗೆ 
ತೆಗೆದಕಕ್ಕೂಂಡಕ ಹೂೇಗಕರ್ುದಕ. ಪ್ತ್ರ ವಿತ್ರಣೆ, ಅಂಚೆಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗಿ ಬರಕರ್ುದಕ 

ಸಕಾವರಿ ಸೂತೊುೇಲ್ಲಗಳನ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಎಲ್ಾಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೂ ವಿತ್ರಿಸಕರ್ುದಕ. 

ದಿವತಿೇಯ ದಜವ 
ಸಹಾಯಕರಕ 

ಕಡತ್ಗಳ ರಚನೆ ವಿಷಯರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡತ್ಗಳ ಚಲನ್ ರ್ಲನ್, ಕಡತ್ಗಳ ಕಾಪಾಡಕವಿಕ್ಕ, 

ಪ್ತ್ರಗಳನ್ಕೂ ಸ್ಥವೇಕರಿಸಕರ್ುದನ್ಕೂ ನ್ಮೂದಿಕರಣ, ಟಪಾಲಕಗಳನ್ಕೂ ಶಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ 

ಹಂಚಕರ್ುದಕ, ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನೆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ಕೂ ಮಾಡಿಸಕರ್ುದಕ ಇರ್ುಗಳ ಸಂಪ್ ಣವ 

ನಿರ್ವಹಣೆ. 

ಬರಳಚಕಿಗ್ಾರರಕ 
ಶಾಖ್ಯಯ ಎಲ್ಾಿ ಬರಳಚಕಿ ಕಾಯವರ್ನ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ, ಬರಳಚಕಿ ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರತಿಗಳ ಲ್ಲಕುರ್ನ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಇತಾಯದಿ. 

ಪ್ರಥಮ ದಜವ ಸಹಾಯಕರಕ 
ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾದ ವಿಷಯರ್ನ್ಕೂ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಲನ್ವಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ, ಕಡತ್ರ್ನ್ಕೂ 
ರಚಿಸ್ಥ ಕಚೆೇರಿ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆದೆೇಶ ಕ್ಕೂೇರಿ ಕಡತ್ 
ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. 

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ 

ತ್ಮಮ ವಾಯಪಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಶಾಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವಾವಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕರ್ ಕಡತ್ಗಳನ್ಕೂ 
ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ ಮಕಂದಿನ್ ಆದೆೇಶ ಕ್ಕೂೇರಿ ಪ್ತಾರಂಕತ್ ಅಧಿಕಾರ/ಕ್ಕೇಂದರ ಕಛೇರಿ 

ಸಹಾಯಕರಕ ರರ್ರಕಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಕಛೇರಿ ಕ್ಕಲಸಗಳಕ ರ್ಯರ್ಸ್ಥಿತಾವಾಗಿ ನ್ಡೆಯಲಕ 

ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯ ಕ್ಕಲಸದ ಹೂರೆÀಯ ಬಹಕಬಾಗರ್ು ಮಕಖಾಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೇಳದಂತೆ 

ನೊೇಡಿಕ್ಕೂಳಕಾರ್ುದಕ. 

ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 
ಅಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ವಿಸ್ಥುೇಣವ ಉತಾುದನೆ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್, ಅಂದಾಜಕ 

ಸಮಕ್ಷ ನ್ಷುದ ಸಮೇಕ್ಷ ಸ್ಥದದಪ್ಡಿಸ್ಥ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥವಕ 
ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟುಂತೆ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೆೈನ್ಂದಿನ್ ಕ್ಕಲಸ 
ಕಾಯವಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ. 

ಕ್ಕೇಂದರ ಸಾಿನಿಕ 
ಸಹಾಯಕರಕ 

ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥವಕ ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟುಂತೆ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
ದೆೈನ್ಂದಿನ್ ಕ್ಕಲಸ ಕಾಯವಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ. 
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ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 
ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ರಾತೊೇ ಮ 

&ಸಂಸುರಣೆ-ಮಾರಕಕಟು) 

ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ದ 
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ಾಿಮಕಖಯಸಿರಿಗೆ ರ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ 

ಸಂಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ಮಾರಕಕಟು ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸ್ಥ, ಜಿಲ್ಾಿಮಕಖಯಸಿರಿಗೆ ರ್ರದಿ 

ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

4(ಬಿ) III ನಿಣವಯ ತೆಗೆದಕಕ್ಕೂಳಕಾರ್ಂತ್ಹ ಪ್ರಸಾುರ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾದ ಕರಮ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ 

ಚಾನ್ಲ್ಗಳ ಮತ್ಕು ಅಕೌಂಟ್ಟಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ದಂತೆ.  

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS  

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABALITY.) 
 

ವಿಷಯ ನಿವಾವಹಕರಕ 

ಪ್ರಥಮದಜವಸಹಾಯಕರಕ 

ತಾರ್ು ಸ್ಥವೇಕರಿಸ್ಥದ ಪ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ಕು ಸಕತೊುೇಲ್ಲ/ಸೂಚನೆಗಳನ್ಕೂ 

ಗಮನಿಸ್ಥ ಮಕಂದಿನ್ ಆದೆೇಶಕಾುಗಿ ಕಡತ್ರ್ನ್ಕೂ ವಿಳಂಬವಿಲಿದೆೇ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

 

 

ಅಧಿೇüಕ್ಷಕರಕ 

ತ್ಮಮ ವಾಯಪಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಶಾಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವಾವಹಕರಕ/ಪ್ರದಸರರ್ರಕ ಮಂಡಿಸ್ಥದ 

ಕಡತ್ಗಳನ್ಕೂ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ಕ್ಕೈಗೊಳಾಬೇಕ್ಕಂಬ ಬಗೆಗ 

ನಿಯಮಗಳನ್ಕೂ ನ್ಮೂದಿಸ್ಥ ಮಕಂದಿನ್ ಆದೆೇಶಕಾುಗಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಕಛೇರಿಯ 

ನಿತ್ಯ ಕಟುಳೆಯ ಕ್ಕಲಸದ ಹೂರೆಯ ಬಹಕ ಭಾಗರ್ು ಮಕಖಯಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೇಳದಂತೆ 

ನೊೇಡಿಕ್ಕೂಳಕಾರ್ುದಕ, ಶಾಖ್ಯಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ, ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಕರಿಗೆ ಸೂಕು 

ಮಾಗವದಶವನ್, ಸೂಕು ನೆರರ್ು ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

 

ಕ್ಕೇಂದರ ಸಾಿನಿಕ 

ಸಹಾಯಕರ 

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ಲಪಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತಿರಕ ಸ್ಥಬಬಂಧಿಯರ್ರಕ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಎಲ್ಾಿ ಕಡತ್ಗಳನ್ಕೂ 

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ ನಿಯಂತ್ರರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೇಶಕಾುಗಿ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಅಗತ್ಯ ಕಂಡಕ ಬಂದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಮಕಖ ವಿಷಯ, ಕಡತ್ಗಳನ್ಕೂ ನಿಯಂತ್ರರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಚಿವಸ್ಥ ಆದೆೇಶ 

ಪ್ಡೆಯಕರ್ುದಕ. 

ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ರಾತೊೇಮ 

&ಸಂಸುರಣೆ-ಮಾರಕಕಟು) 

ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ದ 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ಾಿಮಕಖಯಸಿರಿಗೆ ರ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ 

ಸಂಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ಮಾರಕಕಟು ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸ್ಥ, ಜಿಲ್ಾಿಮಕಖಯಸಿರಿಗೆ ರ್ರದಿ 

ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

4(ಬಿ) IV ಕ್ಕಲಸ ಕಾಯವಗಳನ್ಕೂ  ನಿರ್ವಹಿಸಲಕ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ಾದ  ವಿಧಾನ್ಗಳಕ  ಕಟಕುಪಾಡಕಗಳಕ(Norms) 

ಸ್ತೇರ್ಕರಕ ರ್ಹಿಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಿ ಕಾಯವಗಳನ್ಕೂ ಆ ದಿನ್ವೇ ಮಾಡಕರ್ುದಕ 
ದಿವತಿೇಯ ದಜವ 
ಸಹಾಯಕರಕ ರ್ಹಿಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಾಿ ಕಾಯವಗಳನ್ಕೂ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

ಬರಳಚಕಿಗ್ಾರರಕ 

ಶಾಖ್ಯಯ ಎಲ್ಾಿ ಬರಳಚಕಿ ಕಾಯವರ್ನ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಬರಳಚಕಿ ಮಾಡಿದ 
ಪ್ರತಿಗಳ ಲ್ಲಕುರ್ನ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ 



21 
 

 
 
 
 

ಪ್ರಥಮ ದಜವ 
ಸಹಾಯಕರಕ 

ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾದಂತ್ಹ ವಿಷಯರ್ನ್ಕೂ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ 
ಕಡತ್ರ್ನ್ಕೂ ರಚಿಸ್ಥ, ಕಛೇರಿ ಕ್ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮಕಂದಿನ್ ಆದೆೇಶ 

ಕ್ಕೂೇರಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ. 

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ 
ತ್ಮಮ ವಾಯಪಿುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಶಾಖ್ಯಯ ವಿಷಯ ನಿವಾವಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕರ್ 
ಕಡತ್ಗಳನ್ಕೂ ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ ಮಕಂದಿನ್ ಆದೆೇಶ ಕ್ಕೂೇರಿ ಪ್ತಾರಂಕತ್ 
ರ್ಯರ್ಸಾಿಪ್ಕರಕ/ಕ್ಕೇಂದರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರಕರರ್ರಕಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕರ್ುದಕ 

ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 
ಅಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟುದಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಅಂಕ ಅಂಶಗಳನ್ಕೂ ಕೂರಡಿೇಕರಿಸ್ಥ, 

ನಿದೆೇವಶನಾಲಯಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥವಕ ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟುಂತೆ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೆೈನ್ಂದಿನ್ ಕ್ಕಲಸ ಕಾಯವಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ. 

ಕ್ಕೇಂದರ ಸಾಿನಿಕ 
ಸಹಾಯಕರಕ 

ತಾಂತಿರಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥವಕ ರ್ಯರ್ಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟುಂತೆ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
ದೆೈನ್ಂದಿನ್ ಕ್ಕಲಸ ಕಾಯವಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ 

ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 
ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ರಾತೊೇ ಮ 

&ಸಂಸುರಣೆ-ಮಾರಕಕಟು) 

ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ದ 
ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ಾಿಮಕಖಯಸಿರಿಗೆ ರ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಬಳೆಗಳ ಸಂಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ಮಾರಕಕಟು ಬಗೆಗ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸ್ಥ, 

ಜಿಲ್ಾಿಮಕಖಯಸಿರಿಗೆ ರ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. 
 

7.ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ ನಿದೆೇವಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಯವಗಳಕ ಮತ್ಕು ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ ಈಕ್ಕಳಕಂಡಂತೆ 

ಇರಕತ್ುವ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯವಗಳಕ: 

• ಜಿಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಕ್ಕೇಂದರ ಕಛೇರಿಯಾಗಿದಕದ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಆಡಳಿತ್ 

 ಮತ್ಕು ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಕಾಯವಗಳನ್ಕೂ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗೊಳಿಸಕರ್ುದಕ. 

• ಜಿಲ್ಲಿಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗ್ಾರರ ಅರ್ಶಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತ್ಕುಂತೆ ಯೇಜನೆಗಳನ್ಕೂ ರೂಪಿಸಕರ್ುದಕ. 

• ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಿಂದ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗೊಳಿಸಲ್ಾಗಕತಿುರಕರ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳನ್ಕೂತಾಲೂಕಕವಾರಕ 

ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗೊಳಿಸಕರ್ುದಕ. 

• ಅಧಿೇನ್ ಕಛೇರಿಗಳಕ ಸಮಪ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಕ ಅರ್ಶಯಕವಿರಕರ್ ಮಾಗವದಶವನ್ 

 ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

• ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ಕು ನ್ಸವರಿಗಳ ಸರ್ವತೊೇಮಕಖ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲಕ ಅರ್ಶಯವಿರಕರ್ ಮಾಗವದಶವನ್ 

ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

• ಯೇಜನೆ /ಯೇಜನೆೇತ್ರ ಬಿಲಕಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಕ ರಕಜಕ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

• ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕಾ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕಾ ಕಛೇರಿಗಳಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ರ್ಲಯ ಕಛೇರಿಗಳ 

 ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ. 

• ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟುದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಮತ್ಕುಪ್ರಗತಿಯಪ್ರಿಶಿೇಲನೆಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಾಿ 

 ಕ್ಕೂರೇಡಿಕೃತ್ ಪ್ರಗತಿ ರ್ರದಿಯನ್ಕೂ ತ್ಯಾರಿಸ್ಥ ರಾಜಯ ಮಟುಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. 

• ವಿಶೇಷ ಯೇಜನೆಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಕ್ಕು ಅರ್ಶಯವಿರಕರ್ ಜಿಲ್ಾಿಮಟುದಸಮತಿಗಳಸದಸಯ ಕಾಯವದಶಿವ/ 

 ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

• ಜಿಲ್ಾಿಮಟುದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶಿೇಲನಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ. 
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• ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕ್ಕೂೇಪ್ ಸಂಭವಿಸ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಕರ್ ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜನ್ಕೂ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ ಪ್ರಕೃತಿ 

 ವಿಕ್ಕೂೇಪ್ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ಕ್ಕು ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಾಖ್ಯಗೆ ಶಿಪಾರಸಕಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

 

ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ಕು ತ್ರಬೇತಿ: 

1. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಿಂದ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗೊಳಿಸಕತಿುರಕರ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳ ಕಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

2. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕ್ಕೂಯಕಿ, ಸಂಸುರಣೆ ಕಕರಿತ್ಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

3. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷ್ಠ, ಜೇನ್ಕ ಕೃಷ್ಠ ಮಕಂತಾದ ಅರ್ಶಯಕ ಹೂಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ಕೂ ರೆೈತ್ರಿಗೆ 

ತ್ರಬೇತಿ, ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ, ಕಾಯಾವಗ್ಾರ ಮಕಂತಾದರ್ುಗಳನ್ಕೂ ಏಪ್ವಡಿಸಕರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ. 

4. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್Àಗೊಳಿಸಲ್ಾಗಕತಿುರಕರ್ ಹೂಸ ಹೂಸ ಯೇಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕೂ ಪ್ತಿರಕ್ಕ, 

ಆಕಾಶವಾಣಿ, ದೂರದಶವನ್ ಮಕಂತಾದ ಸಮೂಹ ಮಾಧಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲಕಪ್ುರ್ಂತೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

5. ಕೃಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕ್ಕೇಂದರ, ಕೃಷ್ಠ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಮಕಂತಾದ ಕೃಷ್ಠ ಆಧಾರಿತ್ ಸಂಶೂೇಧನಾ ಕ್ಕೇಂದರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ 

ಹೂಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳನ್ಕೂ ರೆೈತ್ರ ತೊೇಟಗಳಿಗೆ ತ್ಲಕಪಿಸಕರ್ಂತೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

6. ರೆೈತ್ರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೆೈತ್ರಿಗೆ, ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

7. ರೆೈತ್ರನ್ಕೂ ರಾಜಯ ಮತ್ಕು ಹೂರ ರಾಜಯಗಳ ಉತ್ುಮ ತೊೇಟ, ಸಂಶೂೇದನಾ ಕ್ಕೇಂದರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಕೈಗೊಂಡಕ 

ರೆೈತ್ರ ಜ್ಞಾನ್ ರ್ಧವನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

 

 

 

 

ಸಸಾಯಭಿರ್ೃದಿದ: 

1. ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟುದ ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಾತಾರ್ರಣಕ್ಕು ಹೂಂದಕರ್ ತ್ಳಿಗಳನ್ಕೂ ಗಕರಕತಿಸ್ಥ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗೊಳಿಸಕರ್ುದಕ. 

2. ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲಯದ ನ್ಸವರಿಗಳಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ರ್ಲಯದ  

 ನ್ಸವರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟುದ ಕಸ್ಥ/ಸಸ್ಥಗಳನ್ಕೂ ಉತಾುದಿಸಲಕ ಕರಮ ಕ್ಕೈಗೊಳಕಾರ್ುದಕ. 

3. ಉತ್ುಮ ಗಕಣಮಟುದ ಕಸ್ಥ/ಸಸ್ಥಗಳಕ ಅರ್ಶಯಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿಲಿದಿದದ  

 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ರ್ಲಯದ ನ್ಸವರಿಗಳಿಂದ ಕನಾವಟಕ ಪಾರದಶವಕ ನಿಯಮಾರ್ಳಿಗಳ ಮೂಲಕ  

 ಪ್ಡೆದಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

4. ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕು ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗೆ ಕರಮ ಕ್ಕೈಗೊಳಾರ್ುದಕ. 

 

ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣೆ 

1. ಜಿಲ್ಲಿಯ ವಾತಾರ್ರಣಕ್ಕು ಸೂಕುವಾದ ತ್ಳಿಗಳನ್ಕೂ ಆಯು ಮಾಡಿ ಅರ್ುಗಳ ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ಕೈಗೊಳಕಾರ್ುದಕ. 
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2. ಆಯಾ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕುವಾದ ಬಳೆಗಳನ್ಕೂ ಮತ್ಕು ತ್ಳಿಗಳನ್ಕೂ ಆಯು ಮಾಡಿ ಯೇಗಯ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳಿಂದ 

ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ಕೈಗೊಳಕಾರ್ುದಕ. 

3. ಹಣಕಣ, ತ್ರಕಾರಿ, ಹೂವಿನ್ ಬಳೆಗಳಕ, ತೊೇಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಸಂಬಾರಕ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷದಿಬಳೆಗಳಕ, ಸಕಗಂಧದರರ್ಯ 

ಬಳೆಗಳ ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಯೇಗಯವಾದ ಪ್ರಿಸರರ್ನ್ಕೂ ಆಯು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ್ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸದರಿ ಬಳೆಗಳ ಪ್ರದೆೇಶ 

ವಿಸುರಣೆಗೆ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

4. ಹೂಸ ಬಳೆಗಳಕ, ತ್ಳಿಗಳನ್ಕೂ ಪ್ರಿಚಯಿಸಕರ್ುದಕ. 

5. ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನ್ಲ್ಲಿರಕರ್ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ಕು ಅಭಿರ್ೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

ನಿೇರಿನ್ ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ  

1. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಯಕತೆಯಿರಕರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿೇರಾರ್ರಿ ಸೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಲಕ ಬೇಕಾದ 

ಸಮಕದಾಯ ಕ್ಕರೆಗಳನ್ಕೂ ನಿಮವಸಲಕ ರೆೈತ್ರನ್ಕೂ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

2. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ದದತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಕರ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿೇರನ್ಕೂ ಸಂಗರಹಿಸ್ಥಟಕುಕ್ಕೂಳಾಲಕ ಅರ್ಶಯಕತೆಗೆ 

ತ್ಕುಂತೆ ಸಮಕದಾಯ ಕ್ಕರೆಗಳನ್ಕೂ ನಿಮವಸಲಕ ಸಹಾಯಧನ್ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

 

ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೇಸಾಯ 

1. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಯಕವಿರಕರ್ ಹಸ್ಥರಕಮನೆಗಳ ನಿಮಾವಣಕ್ಕು ರೆೈತ್ರನ್ಕೂಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

2. ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ನಿಮಾವಣಕ್ಕು ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

3. ಹೂಸ ಹೂಸ ಬಳೆಗಳನ್ಕೂ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲಕ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

ಸಮಗರ ಪ ೇಷಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸಮಗರ ಪಿೇಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 

1. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶಯವಿರಕರ್ ಪ ೇಷಕಾಂಶಗಳನಿರ್ವಹಣೆಮಾಡಲಕಬೇಕಾದ ಜೈವಿಕಗೊಬಬರಗಳನ್ಕೂ 

ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ ವೈರ್ಸ್ತಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

2. ಮಣಿಣನ್ ರಸಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅರ್ಶಯವಾದ ಸಕಣಣ / ಜಿಪ್ಸಂ ಬಳಸಲಕ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

3. ಹಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಗೊಬಬರಗಳ ಮಹತ್ವರ್ನ್ಕೂ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಮನ್ದಟಕು ಮಾಡಿ ಬಳಕ್ಕಯನ್ಕೂ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

4. ಜೈವಿಕ ಪ್ದದತಿಯಲ್ಲಿ ರೊೇಗ ಮತ್ಕು ಕೇಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ದದತಿಗೆ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

5. ಬೂೇಡೊೇವ ಮಶರಣ, ಜೈವಿಕ ಕೇಟನಾಶಕಗಳಕ, ಸಮೊಮೇಹಕ ಬಲ್ಲಗಳ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ. 

6. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ್ಲಯದಲ್ಲಿ ರೊೇಗ ಮಕನ್ೂಸಚನಾ ಘಟಕಗಳನ್ಕೂ ಸಾಿಪಿಸ್ಥ ಮಕಂದೆ ಬರಬಹಕದಾದ ರೊೇಗಗಳ 

ಯಾರ್ುದೆೇ ಕೇಟಗಳ ಹತೊೇಟ್ಟಗೆ ಅರ್ಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕೂ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ. 

7. ಸಸಯ ಆರೊೇಗಯ ಚಿಕತಾಸಲಯರ್ನ್ಕೂ ಸಾಿಪಿಸ್ಥ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಶಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕೂ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷ್ಠ 
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1. ಸಿಳಿಯವಾಗಿ ಲಭಯವಿರಕರ್ ಕೃಷ್ಠ ತಾಯಜಯ ರ್ಸಕುಗಳನ್ಕೂ ಬಳಸ್ಥಕ್ಕೂಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖಚಿವನ್ಲ್ಲಿ ಎರೆಹಕಳಕ 

ಗೊಬಬರ, ಬಯೇಡೆೈಜಸುರ್ಗಳನ್ಕೂ ನಿಮವಸಲಕ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

2. ಸಾರ್ಯರ್ ಪ್ರಿರ್ತ್ವನೆಗೆ ರೆೈತ್ರನ್ಕೂ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

3. ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷ್ಠ ದೃಡಿೇಕರಣ ರ್ಯರ್ಸ್ತಿ ಹೂಂದಲಕ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

4. ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷ್ಠ ಅಳರ್ಡಿಕ್ಕ ಕಕರಿತ್ಕ ಸವಿವಸ್ ಪ ರವೈಡರ್ಗಳಕ, ಸಾರ್ಯರ್ ಕೃಷ್ಠಕರಿಗೆ, ಇಲ್ಾಖಾ 

ವಿಸುರರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡಕರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

5. ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸಾರ್ಯರ್ ತೊೇಟ ನಿಮಾವಣ ಮಾಡಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

ಜೇನ್ಕ ಕೃಷ್ಠ 

1. ರೆೈತ್ರ ತೊೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನ್ಕ ಸಾಕಣೆಗೆ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

2. ಜೇನ್ಕ ಸಾಕಣಿಕ್ಕ ಸ್ತೂಸ್ತೈಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ಏಪ್ವಡಿಸಕರ್ುದಕ. 

3. ರೆೈತ್ರ ತೊೇಟಗಳ ಬಳೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ಪ್ರಾಗಸುಶವ ಹಚಿಳದಲ್ಲಿ ಜೇನ್ಕ ಹಕಳಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗೆಗ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅರಿರ್ು  

 ಮೂಡಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

ಕ್ಕೂೇಯಿೇತ್ುರ ನಿರ್ವಹಣೆ 

1. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ್ಾದ ಹಣಕಣ, ತ್ರಕಾರಿ, ತೊೇಟದ ಬಳೆಗಳಕ, ಔಷದಿಸಸಯಗಳಕಮತ್ಕುಸಕಗಂಧದರರ್ಯ ಬಳೆಗಳ 

ಕ್ಕೂಯಿೇತ್ುರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

2. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಅರ್ಶಯಕತೆಗೆ ತ್ಕುಂತೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ಗಳ ನಿಮಾವಣಕ್ಕು ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

3. ಶಿೇತ್ಲ ಗೃಹ ನಿಮಾವಣಕ್ಕು ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

4. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಪಾರಥಮಕ ಸಂಸುರರ್ಾ ಘಟಕ ನಿಮಾವಣಕ್ಕು ಪ ರೇತಾಸಹ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

 

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕಕಟು ಅಭಿರ್ೃದಿದ 

1. ಮಾರಕಕಟುಯಲ್ಲಿ ನಿರತ್ರಾದ ಸಂಸ್ತಿಗಳ್ಾದ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸಸ, ಜಿಲ್ಾಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘಗಳಕ,  

 ಎಪಿಎಂಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸಕಾವರೆೇತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಗಟಕ ಮಾರಕಕಟು ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗೆ ಸಹಾಯಧನ್  

 ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ. 

2. ಗ್ಾರಮೇಣ ಮಾರಕಕಟು, ರೆೈತ್ ಸಂತೆ, ನೆೇರ ಮಾರಕಕಟು ನಿಮಾವಣಕ್ಕು ಪ ರೇತಾಸಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

3. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಬಂಬಲ ಬಲ್ಲ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಖರಿೇದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ ದೃಡಿೇಕರಣಕ್ಕು  

 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ಕೂ ನೆೇಮಸಕರ್ುದಕ. 

 

ಇತ್ರೆ ಕಾಯವಗಳಕ: 

1. ಜಿಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಮಕಖಯ ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಮಾನ್ಯ  

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ, ಮತಿುತ್ರ ಮೇಲ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸೂಚಿಸಕರ್ ವಿಶೇಷ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

2. ಜನ್ಸುಂದನಾ ಸಭೆ ಮಕಂತಾದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. 
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3. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕ್ಕೂೇಪ್ ಮಕಂತಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಕಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

4. ಇನಿೂತ್ರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕು ಸೂಚಿಸಲ್ಾಗಕರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

4 B(V) ನೌಕರರಕ ಅರ್ರರ್ರ ಕತ್ವರ್ಯಗಳನ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಾದ/ಉಪ್ಯೇಗಿಸಕರ್/ನಿ 

ಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟಕುಕ್ಕೂಂಡಿರಕರ್ ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸೂಚನೆಗಳಕ/ಕ್ಕೈಪಿಡಿಗಳಕ/ ದಾಖಲ್ಲಗಳಕ ಮತ್ಕು 

ನಿಬಂಧನೆಗಳಕ 
1. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸ್ತೇವಾ ನಿಯಮಗಳಕ 

2. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸ್ತೇವಾ ನಿಯಮಗಳಕ (ಸ್ಥ.ಸ್ಥ.ಎ. ನಿಯಮಾರ್ಳಿ) 

3. ಕನಾವಟಕ ಆರ್ಥವಕ ಸಂಹಿತೆ 

4. ಕಛೇರಿ ಕ್ಕೈಪಿಡಿ 

5. ರ್ೃಂದ ಮತ್ಕು ನೆೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಕ 

6. ಆಯರ್ಯಯ ಕ್ಕೈಪಿಡಿ 

7. ಕನಾವಟಕ ಖಜಾನೆ ಸಂಹಿತೆ 

8. ಸಾದಿಲ್ಾವರಕ ವಚಿದ ಕ್ಕೈಪಿಡಿ 

9. ಕನಾವಟಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸ್ತೇವಾ ನ್ಡತೆ ನಿಯಮ 

10. ಕನಾವಟಕ ಪಾರದಶವಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ-1999 

11. ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 

13. ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯಮಾಗವಸೂಚಿಗಳಕ 

14. ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೇರಾರ್ರಿ ಯೇಜನೆಯ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳಕ 

15. ರಾಷ್ಠರೇಯ ಔಷದಿಬಳೆಗಳಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯಮಾಗವಸೂಚಿಗಳಕ 

16. ರಾಜಯ ರ್ಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳಕ 

17. ರಾಷ್ಠರೇಯ ಗ್ಾರಮೇಣ ಉದೊಯೇಗ ಖಾತಿರ ಅಧಿನಿಯಮ 

18. ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥವಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಹೂರಡಿಸ್ಥದ ಡೆಲ್ಲಗೆಷನ್  ಆಫ್ಪಾರ್ಸ್ವಮತ್ಕುವಿಶೇಷಡೆಲ್ಲಗೆಷನ್ ಆಫ್ 

ಪಾರ್ಸ್ವ 

19. ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಕ (ಸಕತೊುೇಲ್ಲಗಳಕ) 

20. ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಿಂದ ಹೂರಡಿಸಲ್ಾದ ವಿಶೇಷ ಆದೆೇಶಗಳಕ ಮತ್ಕು ಸಕತೊುೇಲ್ಲಗಳಕ. 

ಕರ ಸಂ ಕಡತ್  ಶಾಖ್ಯ ದಾಖಲ್ಾತಿಗಳ  ಉಲ್ಲಿೇಖ 

1 ಸ್ಥಬಬಂದಿ EST ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಸ್ಥಬಬಂದಿ ಮತ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಶಿಸಕು ,ನ್ಡತೆ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ 

2 ಲ್ಲಕುಶಾಖ್ಯ Accounts ಲ್ಲಕುಪ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಲ್ಲಕುಪ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ನ್ಗದಕ ರ್ಹಿ 

ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತಾಯದಿ 

3 ಲ್ಲಕುತ್ಪಾಸಣೆ Audit ಮಾಹಾಲ್ಲೇಖ ಪಾಲಕರ, ನಿದೆೇವಶನಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಾಿ 

ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ಲಕುತ್ಪಾಸಣೆ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ಹಾಗೂ 

ಅನ್ಕಸರರ್ಾ ಉತ್ುರ ನಿರ್ವಹಣೆ 
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4 ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ TA ತಾಂತಿರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲಿ ಕ್ಕಲಸಘಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಶೇಷ 

ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತಿರಕ ಕಡತ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
 

4: (ಬಿ) VII ಕಡತ್ ಶಿೇಷ್ಠವಕ್ಕ 

 

•ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥವೇಕೃತಿ. 

•ನ್ಮೂನೆ ಬಿ ರವಾನೆ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ನ್ಮೂನೆ-ಎ ಮಕದಾದಮ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸಾುಂಪ್ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ನ್ಮೂನೆ-6 (ನಿಯಮ 38)ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ-24ಎ ವೇತ್ನ್ ಬಟವಾಡೆ ಪ್ುಸುಕ (ನ್ಮೂನೆ ಸಂಖ್ಯಯ 24ಎ) 

•ಆಕಸ್ಥಮಕ ರಜಾ ರ್ಹಿ. 

•ತೊೇ.ಉ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸ್ಥಬಬಂದಿ ರ್ಗವದರ್ರ ವೇತ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಡಿತ್ಗೊಳಕಾರ್ ರಿಜಿಸುರ್ ಹಬಬದ 

ಮಕಂಗಡ 2) 

•ಸಾ.ಭ.ನಿ,ಕ್ಕ.ಜಿ.ಆಯ್.ಡಿ, ಎಲ್.ಆಯ್.ಸ್ಥ, ರ್ೃತಿು ತೆರಿಗೆ, ಜಿ.ಆಯ್. 

•ಲ್ಲೇಖನ್ ಸಾಮಗಿರ ವಿತ್ರರ್ಾ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ದಿನ್ರ್ಹಿ ದಾಸಾುನ್ಕ ಪ್ುಸುಕ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ತೊೇ.ಉ.ನಿ (ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ ಕಛೇರಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೆೇಶ ಪ್ುಸುಕ 

•ಈ ಕಛೇರಿಯ ಸಾಧಿಲ್ಾವರಕ ಪ್ುಸುಕ. 

•ತಾಲೂಕಕ ಮಟುದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೇಡಕರ್ ರ್ಹಿ.  

•ಡಿ.ಸ್ಥ ಬಿಲಕಿಗಳನ್ಕೂ ಮೇಲಕಸಹಿ ಮಾಡಕರ್ ರ್ಹಿ. 

•ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಅನ್ಕದಾನ್ರ್ನ್ಕೂ ತಾಲೂಕಾವಾರಕ ಬಿಡಕಗಡೆ ಮಾಡಕರ್ ರ್ಹಿ. 

•ನ್ಮೂನೆ 24 ನಿಯಮ-58 ಪ್ರಯಾಣ ಭತೆಯ ರಿಜಿಸುರ್ (ನ್ಮೂನೆ-24 (ನಿಯಮ-58). 

•ಮಾಹವಾರಕ ಖಚಿವನ್ ತ್ಃಖ್ಯುಯ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸ್ಥಬಬಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ಟ್ಟು ರಿಜಿಸುರ್. 

•ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿಯ ಮಕಂಗಡ ಡ್ಾರ ಮಾಡಕರ್ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ವಿದಯತ್ ಬಳಕ್ಕ ವಚಿದ ರ್ಹಿ. 

•ವಿಷಯ ರ್ಹಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ಎನ್.ಡಿ.ಸ್ಥ ಬಿಲಕಿ ರಿಜಿಸುರ್. 

•ನ್ಮೂನೆ-14 ಅಂತಿಮ ವೇತ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ. 

•ಸಾದಿಲ್ಾವರಕ ಬಿಲಕಿಗಳ ವಿರ್ರ. 

•ನ್ಮೂನೆ34-ಎ ಪಿೇಠೂೇಪ್ಕರಣ ರ್ಹಿ. 

•ಬಿ-7 ನ್ಗದಕ ರಶಿೇದಿ. 
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•ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸ್ಥಬಬಂದಿಯರ ಕಾಯವನಿವಾವಹಣ ರ್ರದಿ ಪೈಲ್. 

•ಸ್ಥಬಬಂದಿಗಳ ಸ್ತೇವಾ ಪ್ುಸುಕ ರಿಜಿಸುರಗಳಕ. 

•ಭಾರತ್ ಸಕಾವರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005. 

•ಸಕಾವರ ಸಕತೊುೇಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್. 

•ಲ್ಲಕು ತ್ಪಾಸಣೆ ಪೈಲ್. 

 

4B (VII) ಪಾಲಸ್ಥಗಳನ್ಕೂ ಮಾಡಕರ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗೊಳಿಸಕರ್ ಸಂದಭವದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ ಏಪಾವಡಕಗಳನ್ಕೂ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದಸಯರಕಗಳ ಸಹಬಾಗಿತ್ವ ಮಕಂತಾದ ವಿರ್ರಗಳಕ 
 

ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಮಾಗವಸೂಚಿ/ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಕಾಯವಕರಮಗಳಕ ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಆದೆೇಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಯೇಜನೆಗಳನ್ಕೂ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗೊಳಿಸಲಕ ಕರಮ ತೆಗೆದಕಕ್ಕೂಳಕಾರ್ುದಕ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಕಂದಕ ಕ್ಕೂರತೆಗಳನ್ಕೂ ಕಾನ್ೂನಿನ್ 

ಚೌಕಟ್ಟುನೊಳಗೆ ನಿಧವರಿಸ್ಥ ಕರಮ ಕ್ಕೈಗೊಳಕಾರ್ುದಕ. 

 

4ಃ (VIII) ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಿಂದ ರಷ್ಠಸಲುಡಕರ್  ಅಥವಾ ಸಲಹಗಳನ್ಕೂ  ಪ್ಡೆಯಕರ್  ಸಲಕವಾಗಿ  2 ಅಥವಾ ಅದಕುಂತ್  

ಹಚಾಿಗಿರಕರ್ ಸದಸಯರ ಸಮತಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಪ್ಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಇಂತ್ಹ ಕಮಟ್ಟ ಮತ್ಕು ಸಮತಿಗಳಕ ನ್ಡೆಸಕರ್ ಸ್ತೇವ  ಮತ್ಕು 

ನ್ಡಕರ್ಳಿಗಳನ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹಕದೆೇ? ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡಕರ್ಳಿಗಳನ್ಕೂ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 

ಮಕಕು ಅರ್ಕಾಶವಿದೆಯೇ? 

  

 ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಾಿ ಸಮತಿ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮತಿ ಮೂಲಕ 

ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧಯವಿರಕರ್ ಯೇಜನೆಗಳನ್ಕೂ ಸ್ಥದಧಪ್ಡಿಸಕರ್ುದಕ. ಕಾಯವಕರಮಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಕ್ಕು ಬೇಕಾದ ಅರ್ಶಯಕ 

ನಿಣವಯಗಳನ್ಕೂ ತೆಗೆದಕಕ್ಕೂಳಕಾರ್ುದಕ. ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಾಿ ಸಮತಿ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ಾಿ 

ತಾಂತಿರಕ ಸಮತಿಗಳ ಸದಸಯರಕಗಳಕ ಮತ್ಕು ಅರ್ುಗಳ ವಾಯಪಿು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತಿರಕತ್ುದೆ.  

I ಜಿಲ್ಾಿ ಸಮತಿ  

 ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯವಕರಮಗಳನ್ಕೂ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗೊಳಿಸಕರ್ ಪ್ರತಿ 

ಜಿಲ್ಲಿಯಲೂಿ ( ರಾಜಯದ ಎಲ್ಾಿ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಾಿಮಟುದ ಸಮತಿಯನ್ಕೂ ಸಕಾವರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖ್ಯಯ: 

ಓo.ಂಂಊಆ ಊPP 2005. ದಿನಾಂಕ: 01-06-2005 ರಂತೆ ರಚಿಸಲ್ಾಗಿದಕದ, ಸಮತಿಯ ಸವರೂಪ್ರ್ು 

ಕ್ಕಳಕಂಡಂತಿರಕತ್ುದೆ. 

 

1 ಮಕಖಯಕಾಯವನಿವಾವಹರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ, (ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್) ಅಧಯಕ್ಷರಕ 

2 ಜಂಟ್ಟ ನಿದೆೇವಶಕರಕ, ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕಾ ಮತ್ಕು ವಾಣಿಜಯ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಸದಸಯರಕ 

3 ಉಪ್ನಿಬಂಧಕರಕ, ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಸದಸಯರಕ 

4 ಜಿಲ್ಾಿ ಮಾರಕಕಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಸದಸಯರಕ 

5 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್)  ಸದಸಯ ಕಾಯವದಶಿವ 
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ಜಿಲ್ಾಿ ಸಮತಿಯಕ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಕಾಯವಗಳನ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರಕತ್ುದೆ.  

• ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಣೆ 

• ಕರಯಾ ಯೇಜನೆಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ 

• ಕಾಯವಕರಮಗಳ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಕ್ಕು ರ್ಯರ್ಸ್ತಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

• ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಕಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಕದಾನ್ದ ಸದಭಳಕ್ಕಯ ಬಗೆಗ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ಮತ್ಕು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ 

ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ 

•  ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟುದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ತಿಗಳ ನ್ಡಕವ ಸಮನ್ವಯ ಏಪ್ವಡಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

ಜಿಲ್ಾಿ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯ ಕಾಯವದಶಿವಗಳಕ ಸಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರ ಒಪಿುಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ಕೂ 

ಕರೆಯತ್ಕುದಕದ, ಮತ್ಕು ಈ ಸಭೆಗಳ ಬಗೆಗ ಸಂಪ್ ಣವ ದಾಖಲ್ಲಗಳನ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸತ್ಕುದಕದ. ಜಿಲ್ಾಿ ಸಮತಿಯ  

ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯ ನ್ಡಕರ್ಳಿಗಳನ್ಕೂದಾಖಲ್ಲಸ್ಥ ಅಧಯಕ್ಷರ ಅನ್ಕಮೊೇದನೆ ಪ್ಡೆದಕ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯರಿಗೆಲ್ಾಿ 

ಕಳಕಹಿಸಕರ್ುದರ ಜೂತೆಗೆ ರಾಜಯ ಮಷನ್ ಡೆೈರೆಕುರ್ ರರ್ರಿಗೆ ಒಂದಕ ಪ್ರತಿಯನ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. 

 

ಸದಸಯ ಕಾಯವದಶಿವಗಳ ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ 

• ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟುದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಏಜನಿಸಯ ಲ್ಲಕುಪ್ತ್ರಗಳನ್ಕೂ 

ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.  

• ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಸ್ತೂಸ್ತೈಟ್ಟಯ ಹಣರ್ನಿೂಡಲಕ ಸಕರಕ್ಷಿತ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತಿಯನ್ಕೂ ಮಾಡಕರ್ುದಕ 

• ಜಿಲ್ಾಿಮಟುದಲ್ಲಿ ಸ್ತೂಸ್ತೈಟ್ಟಯ ರ್ಯರ್ಹಾರದ ಪ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ತೂಸ್ತೈಟ್ಟಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ 

• ಸ್ತೂಸ್ತೈಟ್ಟಯ ದಾಖಲ್ಲಗಳಕ ಮತ್ಕು ಪ್ುಸುಕಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಕು ರ್ಯರ್ಸ್ತುಯನ್ಕೂ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

• ಸ್ತೂಸ್ತೈಟ್ಟಯ ಮಂಜೂರಾದ ಹಕದೆದಗಳಿಗೆ ರಾಜಯ ಕಾಯವಕಾರಿಣಿ ಸಮತಿಯಕ ರೂಪಿಸ್ಥರಕರ್ ಂಃರ್ಥ-ಐಚಿತಿ 

ಗಳನ್ವಯ ನೆೇಮಕಾತಿಯನ್ಕೂ ಮಾಡತ್ಕುದಕದ. 

• ಈಲ್ಾಿ ಸ್ತೂಸ್ತೈಟ್ಟಗಳಕ ಕರಯಾ ಯೇಜನೆಯ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ, ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಡನೆ ಕರಯಾ 

ಯೇಜನೆಯ ಅನ್ಕಮೊೇದನೆಗೆ ರಾಜಯಮಟುದ ಕಾಯವಕಾರಿಣಿ ಸಮತಿಗೆ ನೆರರ್ನ್ಕೂ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

• ಜಿಲ್ಾಿಮಟುದ ಸ್ತೂಸ್ತೈಟ್ಟಗಳಕ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕು ರಾಜಯಮಟುದ ಕಾಯವಕಾರಿಣಿ ಸಮತಿಯಿಂದ 

ರ್ಹಿಸಲುಟು ಜವಾಬಾದರಿಗಳನ್ಕೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲಕ ಬದಧರಾಗಿರಕತಾುರೆ. 

II ರಾಷ್ಠರೇಯ ಔಷದಿ ಬಳೆಗಳ ಮಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಾಿ ಸಮತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಶಯವಿರಕರ್ 

ಕಾಯವಕರಮಗನ್ಕೂ ರೂಪಿಸ್ಥ ಯೇಜನೆಯನ್ಕೂ ಅನ್ಕಷ್ಾುನ್ಗೊಳಿಸಕರ್ುದಕ . 

• ಜಿಲ್ಾಿ ಸಮತಿಯಡಿ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಸದಸಯರಕ ಇರಕತಾುರೆ. 

• ಮಕಖಯ ಕಾಯವನಿರ್ವಹರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್- ಅದಯಕ್ಷರಕ 

• ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ-ಸದಸಯ ಕಾಯವದಶಿವ 

• ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಜಂಟ್ಟನಿದೆೇವಶಕರಕ, ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕಾ ಮತ್ಕು ವಾಣಿಜಯ ಇಲ್ಾಖ್ಯ- ಸದಸಯರಕ 

• ಸಿಳಿೇಯ ಕೃಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕ್ಕೇಂದರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ-ಸದಸಯರಕ 
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• ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಅಭಿರ್ೃದಿದ ಇಲ್ಾಖ್ಯಗೆಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಕ(ಅರಣಯ, ಆಯಕವವೇದ, ಯಕನಾನಿ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, ಕೃಷ್ಠ 

ಮಾರಕಕಟು ಇಲ್ಾಖ್ಯ) -ಸದಸಯರಕ 

• ಔಷದಿ ಬಳೆಗಳ ಬಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ-ಸದಸಯರಕ 

• ಮಾರಕಕಟು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ-ಸದಸಯರಕ 

• ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ-ಸದಸಯರಕ 

• ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಕ,  ಹಾವೇರಿ –ಅಧಯಕ್ಷರಕ 

• ಮಾನ್ಯ ಮಕಖಯಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ, ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧಯಕ್ಷರಕ, ಜಿಲ್ಾಿ ನಿೇರಾರ್ರಿ 

ಸಮತಿ, ಹಾವೇರಿ - ಉಪಾಧಯಕ್ಷರಕ 

• ಮಾನ್ಯ ಜಂಟ್ಟ ಕೃಷ್ಠ ನಿದೆೇಶಕರಕ - ಸದಸಯ ಕಾಯವದಶಿವ 

• ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ - ಸದಸಯರಕ  

• ಲ್ಲೇಡ್ಬಾಯಂಕ ಮಾಯನೆೇಜರ್- ಸದಸಯರಕ 

• ಉಪ್ರಣಯ ಸಂರಕ್ಷರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ, (ಪಾರದೆೇಶಿಕ) - ಸದಸಯರಕ 

• ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ, ಪ್ಶಕಸಂಗೊೇಪ್ನೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯ - ಸದಸಯರಕ 

• ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಕ, ಸಣಣ ನಿೇರಾರ್ರಿ ವಿಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ - ಸದಸಯರಕ 

• ಸಹಾಯಕ ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಕ, ಸಣಣ ನಿೇರಾರ್ರಿ ಉಪ್ ವಿಭಾಗ , ಹಾನ್ಗಲ್- ಸದಸಯರಕ 

• ಸಹಾಯಕ ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಕ, ಸಣಣ ನಿೇರಾರ್ರಿ ಉಪ್ ವಿಭಾಗ ,ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ- ಸದಸಯರಕ 

• ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಕ, ತ್ಕಂಗ್ಾಮೇಲದಂಡೆ ಯೇಜನೆ ವಿಭಾಗ, ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ  -ಸದಸಯರಕ 

• ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಕ ಎಂಆರ್ಬಿಸ್ಥ - ಸದಸಯರಕ  

• ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಕ, ಡಿ.ಯಕ.ಡಿ.ಸ್ಥ  - ಸದಸಯರಕ 

• ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರಕ, ಜಿಲ್ಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಹಾವೇರಿ - ಸದಸಯರಕ 

• ಜಿಲ್ಾಿ ಮಕಖಯಸಿರಕ, ಗಣಿ ಮತ್ಕು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ್ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, ಹಾವೇರಿ   - ಸದಸಯರಕ  

• ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ, ರೆೇಷ್ಮಮ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, ಹಾವೇರಿ - ಸದಸಯರಕ 

• ಮಕಖಯಸಿರಕ, ಕೃಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕ್ಕೇಂದರ, ಹನ್ಕಮನ್ಮಟ್ಟು - ಸದಸಯರಕ 

ಪ್ರತಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮಮ ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟುದ ಸಭೆ ಎಪ್ವಡಿಸ್ಥ ಆಗಿಂದಾಗೆಗ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ಪ್ರಿೇಶಿಲ್ಲಸ್ಥ ಒಪಿುಗೆ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ. 

 

ಜಿಲ್ಾಿ ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೇರಾರ್ರಿ ಸಮತಿಯ ಕತ್ವರ್ಯಗಳಕ. 

• ವಾಷ್ಠವಕ ಕರಡಕ ಯೇಜನೆಯನ್ಕೂ ತ್ಯಾರಿಸ್ಥ ಅನ್ಕಮೊದಿಸ್ಥ ರಾಜಯ ಮಟುದ ಸೂಕ್ಷಮ ನಿೇರಾರ್ರಿ ಯೇಜನೆ ಸಮತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. 

• ಹನಿ ನಿೇರಾರ್ರಿ ಅಳರ್ಡಿಸ್ಥಕ್ಕೂಂಡ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ ಸಹಾಯಧನ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಕ ಕರಮ ಕ್ಕೈಗೊಳಾರ್ುದಕ. 

• ಯೇಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

• ರಾಜಯ ಮಟುದ ಸಮತಿಗೆ ಅನ್ಕಷ್ಾಾ£ಗೊಳಿಸಕರ್ಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. 

• ಹನಿನಿೇರಾರ್ರಿ ಅಡರ್ಳಿಕ್ಕದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ- ಸದಸಯರಕ 

• ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ -ಸದಸಯ ಕಾಯವದಶಿವಗಳಕ. 
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ಪ್ರತಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮಮ ಜಿಲ್ಾಿ ಮಟುದ ಸಭೆ ಎಪ್ವಡಿಸ್ಥ ಆಗಿಂದಾಗೆಗ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ಪ್ರಿೇಶಿಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ.4(©(IX): 

 

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ ಇರ್ರ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕತಿುರಕರ್   

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ  ದೂರವಾಣಿ ವಿರ್ರಗಳ ಪ್ಟ್ಟು. 

ಕರ. 

ಸಂ 

ಹಕದೆದ ಹಸರಕ ದೂರವಾಣಿ ̧ ಸಂಖ್ಯಯ 

1 ಜವಾನ್ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ  

 

08375-249093 

08375-249016 

2 ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ 

3 ಬರಳಚಕಿಗ್ಾರ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ 

4 ದಿವ.ದ.ಸ ಶಿರೇ.ಮಾಲತೆೇಶ ಸಕಣಗ್ಾರ 

5 ಪ್ರ.ದ.ಸ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ 

6 ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ಶಿರೇ.ಎನ್.ಬಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ 

7 ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ ಶಿರೇ ಶಿವಾನ್ಂದ ಪಾಟ್ಟೇಲ 

8 ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್ಸ) 

ಶಿರೇ.ವಿಶವನಾಥ ಆರ್. ಪಾಟ್ಟೇಲ 

9 ಕ್ಕೇಂದರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರಕ ಶಿರೇ. ರಂಗಪ್ು ಸ್ಥ.ಎನ್ 

 

4(©(X): ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ ಇರ್ರ ಅಧಿನ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಿಸಕತಿುರಕರ್  

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮಾಚವ ರ ವೇತ್ನ್ದ ವಿರ್ರಗಳ ಪ್ಟ್ಟು. 
 

ಕರ.ಸಂ ಹಕದೆದ ಹಸರಕ ವೇತ್ನ್ 

1 ಜವಾನ್ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ -- 

2 ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ ----------- 

3 ಬರಳಚಕಿಗ್ಾರ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ ----------- 

4 ದಿವ.ದ.ಸ ಶಿರೇ.ಮಾಲತೆೇಶ ಸಕಣಗ್ಾರ ರೂ.24600=00 

5 ಪ್ರ.ದ.ಸ ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆದ ----------- 

6 ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ಶಿರೇ.ಎನ್.ಬಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ ರೂ.42000=00 

7 ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರಕ ಶಿರೇ ಶಿವಾನ್ಂದ ಪಾಟ್ಟೇಲ  

8 ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ನಿದೆೇವಶಕರಕ (ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್ಸ) 

ಶಿರೇ.ವಿಶವನಾಥ ಆರ್. ಪಾಟ್ಟೇಲ ರೂ.58250=00 

9 ಕ್ಕೇಂದರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರಕ ಶಿರೇ. ರಂಗಪ್ು ಸ್ಥ.ಎನ್ ರೂ.69200=00 

10 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ ಶಿರೇ.ಪ್ರದಿೇಪ್.ಎಲ್  ರೂ.72500=00 
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4(©)(XI): ಆಯರ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ-2005 

(ಮಾಚವ-2021 ರಂತೆ) 

     

ಕರ.ಸಂ ಕಛೇರಿಯ ಹಸರಕ ಲ್ಲಕು ಶಿೇಷ್ಠವಕ್ಕ ಮೊತ್ು 

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

1 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ 

 418.93 

112.71 

  2435 (ಯೇಜನೆೇತ್ರ) 531.64 
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4(©) (XII):  ಸಹಾಯಧನ್ದೊಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಸಕರ್ ಯೇಜನೆಗಳಕ ಅಂತ್ಹ 

ಯೇಜನೆಗಳ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ವಿರ್ರ ಮತ್ಕು ಮಂಜೂರಾದ ಹಣ (ಮಾಚವ-2020) 

Sl. No State Sector Schemes Allocation (Rs.In Lakhs) 

1 ಕ್ಕೇಂದರ ರ್ಲಯ ಯೇಜನೆಗಳಕ        2014.01145 

2 ರಾಜಯ ರ್ಲಯ ಯೇಜನೆಗಳಕ        294.1436 

3 ಜಿಲ್ಾಿ ರ್ಲಯ ಯೇಜನೆಗಳಕ        112.71 

ಒಟಕು 2420.86507 
 

 

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್  ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಕ್ಕೇಂದರ, ರಾಜಯ ಮತ್ಕು ಜಿಲ್ಾಿರ್ಲಯ ಯೇಜನೆಗಳ ಮಾಚವ-2020 ಮಾಹಯ  
ಅಂತ್ಯಕ್ಕು ಪ್ರಗತಿ ವಿರ್ರ 

ಕರ 
ಸಂ 

ಯೇಜನೆಯ  ಹಸರಕ  
ಹಾವೇರಿ 

ವಾಷ್ಠವಕ ಗಕರಿ 
ಬಿಡಕಗಡೆ 

ಸಾಧನೆ 
ಆರ್ಥವಕ ಭೌತಿಕ ಆರ್ಥವಕ 

 
I ಕ್ಕೇಂದರ ನೆರವಿನ್ ಯೇಜನೆಗಳಕ 

     

1 
S-03 ರಾಷ್ಠರೇಯ ಎಣೆಣಕಾಳಕ ಮತ್ಕು ಎಣೆಣ ತಾಳೆ 

ಅಬಿಯಾನ್ ಯೇಜನೆ (2401-00-108-2-18) 
64.90 1526.00 34.00 30.79 1526.00 

2 
S-04 ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಠ ಸ್ಥಂಚಾಯಿ ಯೇಜನೆ (ಹನಿ 

ನಿೇರಾರ್ರಿ) (2401-00-108-2-30) 
1971.91 2515.3 1249.71 1249.58 1157.85 

4 
S-12 ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್       (2401-

00-119-4-06) 
699.92 2800 538.78 538..72 2709.25 

5 
S-13  ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕೃಷ್ಠ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನೆ  2401-00-

119-4-12 
83..37 153 83.37 44.17 60.00 

6 Sಒಂಒ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೇಕರಣ 17.73 36 18.73 18.69 36 

 
ಉಪ್ ಮೊತ್ು 2754.26 7030.3 1924.59 1343.23 5489.1 

II ರಾಜಯರ್ಲಯ ಯೇಜನೆಗಳಕ 
     

1 S-01ನಿದೆೇವಶನ್ ಮತ್ಕು ಆಡಳಿತ್ 28.59 13 21.00 20.93 13 
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2 

S-02 ಅನ್ಕಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ್ಯೇಜನೆ ಮತ್ಕು 
ಬಕಡಕಟಕು ಉಪ್ ಯೇಜನೆ ಕಾಯದ 2013 ರಡಿ 

ಬಳಕ್ಕಯಾಗದೆ ಇರಕರ್ ಮೊತ್ು 2401-00-001-2-10 

4 4 2 2.00 2 

3 
S-10 ಸಮಗರ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭಿರ್ೃದಿದ (2401-00-

111-0-08) 
471.01 5930.63 471.01 471.01 4584.58 

4 
S-11 ಕೃಷ್ಠ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ಕು ಸಸಯವಾಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ 

ಮತ್ಕು ನಿರ್ವಹಣೆ (2401-00-119-4-05) 
12.05 18 12.00 12.00 16 

5 
S-14 ಇಲ್ಾಖಾ ಪ್ರಯೇಗಶಾಲ್ಲಗಳ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ (2401-

00-119-5-01) 
0.60 60.00 0.60 0.60 60.00 

6 
S-15 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಕೇಟ ಮತ್ಕು ರೊೇಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೇಜನೆ (2401-00-119-5-02) 
16.5 206.67 16.5 16.5 170.00 

7 
S-16 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕಟುಡಗಳಕ (2401-00-119-6-

03) 
12.60 1.00 12.60 12.60 1.00 

8 
S-20 ಮಧಕರ್ನ್ ಮತ್ಕು ಜೇನ್ಕ ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ 

(2851-00-200-0-01) 
5.75 167 5.75 5.61 163 

 
ಉಪ್ ಮೊತ್ು 551.1 6400.3 541.46 541.25 5009.58 

III ಜಿಲ್ಾಿರ್ಲಯ ಯೇಜನೆಗಳಕ 
     

2 
ಆ-02  ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹನಿ ನಿೇರಾರ್ರಿ  

(2435-00-101-0-28) 
50.00 100.00 50.00 49.78 72.25 

3 
ಆ-03 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕಟುಡಗಳಕ (2435-00-101-0-

32) 
17.13 2.00 17.13 17.13 2.00 

4 
ಆ-04 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ  (2435-00-

101-0-35) 
7.10 7.00 7.10 7.08 7.00 

5 
ಆ-05 ತೆಂಗಕ ಬಿೇಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ಕು ನ್ಸವರಿ 

ನಿರ್ವಹಣೆಗ್ಾಗಿ ಯೇಜನೆ (2435-00-101-0-36) 
2.53 14703.00 2.53 2.52 14703.00 

6 
ಆ-06 ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ಕು ಸಾಹಿತ್ಯ  (2435-00-101-0-

38) 
1.27 16.00 1.27 1.27 16.00 

7 
ಆ-07 ಶಿೇಥಲ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ಯೇಜನೆ  

(2435-00-101-0-39 ) 
30.00 23.00 30.00 30.00 23.00 
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9 ಆ-10  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ  (2435-00-101-0-64) 1.00 250.00 1.00 1.00 40.00 

 
ಉಪ್ ಮೊತ್ು 109.03 15101.00 109.03 108.78 14863.25 

 
ಒಟಕು ಮೊತ್ು (I+II+III) 3414.59 28531.6 2575.08 1993.26 25361.93 

 

ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯ ಮಾಗವಸೂಚಿಗಳಕ 

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ 

ಇತಿುೇಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕಯ ಕೃಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ವೈವಿಧಯತೆಯನ್ಕೂ ತ್ರಕರ್ ಒಂದಕ ಸೂತ್ರವಾಗಿ 

ಹೂರಹೂಮಕಮತಿುದಕದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ಕು ಆರ್ಥವಕ ರ್ಯರ್ಸ್ತಿ, ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷ್ಠಾ ಹಾಗೂ ರಫುು ಉಧಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ 

ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಕತಿುದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಕ ಕನಾವಟಕದ ಮಧಯಭಾಗದಲ್ಲಿದಕದ, ಭೌಗೊೇಳಿಕ ವಿಸ್ಥುೇಣವ 4848 ಚ.ಕ.ಮೇ. 

ರಸ್ತು ಇದಕದ, ಒಟಕು ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯದ ಶೇ. 2.53ರಷ್ಠುದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಕ ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ, 

ಹಾನ್ಗಲ್, ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ ಶಿಗ್ಾಗಂರ್, ಬಾಯಡಗಿ ಮತ್ಕು ಸರ್ಣೂರಕ ಎಂದಕ 7 ತಾಲೂಕಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಿಯ 

ವಾಷ್ಠವಕ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 792.7 ಮ.ಮೇ. ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟಕು 3.60 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಕುೇರ್ ಸಾಗಕರ್ಳಿ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 

ಸಕಮಾರಕ The Formula Not In Table ಹಕ್ಕುೇರ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳನ್ಕೂ ಬಳೆಯಲ್ಾಗಿದಕದ, 

ಇದಕ ಒಟಕು ಸಾಗಕರ್ಳಿ ಪ್ರದೆೇಶದ ಶೇ. 12 ರಷ್ಠುದೆ. ಜಿಲ್ಲಿಯ ರಾಣೆೇಬನ್ೂೂರಕ, ಬಾಯಡಗಿ, ಸರ್ಣೂರಕ ಮತ್ಕು 

ಹಿರೆೇಕ್ಕರೂರಕ ತಾಲೂಕಕಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಕಾರಿ ಮತ್ಕು ಪ್ುಷು ಬಳೆಗಳನ್ಕೂ ಅತಿ ಹಚಾಿಗಿ ಬಳೆಯಲ್ಾಗಕತಿುದಕದ, ತೊೇಟದ 

ಬಳೆಗಳಕ ಮತ್ಕು ಹಣಿಣನ್ ಬಳೆಗಳನ್ಕೂ ಅತಿ ಹಚಾಿಗಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ತಾಲೂಕನ್ಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲ್ಾಗಕತಿುದೆ.  

 ಇಲ್ಲಿನ್ ಮಣಕಣ, ಹವಾಗಕಣ, ನಿೇರಾರ್ರಿ ಸೌಲಭಯ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ರ್ ಸಂಪ್ನ್ೂಮಲ ಲಭಯತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಿಯ 

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ೂೂ ಹಚಿಿನ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಕ ವಿಫುಲ ಅರ್ಕಾಶಗಳಿದಕದ, ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯಕ ಈ ದಿಶಯಲ್ಲಿ ಆಶಾಕರಣವಾಗಿದೆ. ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಸರ್ವತೊೇಮಕಖ 

ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗ್ಾಗಿ ಕ್ಕೇಂದರ ಸಕಾವರದ ನೆರವಿನಿಂದ 2005-06ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಓಊಒ ಯೇಜನೆಯನ್ಕೂ 

ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಕತಿುದಕದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಊಒ ಯೇಜನೆಯ ಕ್ಕಲವ ಂದಕ ಕಾಯವಕರಮಗಳನ್ಕೂ 2006-

07ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದಲ್ಲೇ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಲ್ಾಗಕತಿುದದರೂ, 2009-10ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನಿಂದ ಓಊಒ ಯೇಜನೆಯ ವಿವಿಧ 

ಎಲ್ಾಿ ರಿೇತಿಯ ಕಾಯವಕರಮಗಳನ್ಕೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ಾಗಕತಿುದೆ.  

ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತಿಗಳಕ 

 ಯೇಜನೆಯ ಸಮಪ್ವಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಕಾುಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತ್ಹ ಸಮತಿಗಳನ್ಕೂ ರಚಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.  
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1. ಜಿಲ್ಾಿ  ಸಮತಿ      

 ಮಕಖಯ ಕಾಯವನಿರ್ವಹರ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಕ , ಜಿಲ್ಾಿ  ಪ್ಂಚಾಯತ್     ಅಧಯಕ್ಷರಕ  

 ಜಂಟ್ಟ  ನಿದೆೇವಶಕರಕ , ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕಾ  ಮತ್ಕು ವಾಣಿಜಯ  ಇಲ್ಾಖ್ಯ      ಸದಸಯರಕ  

 ಉಪ್ನಿಬಂಧಕರಕ, ಸಹಕಾರಿ ಇಲ್ಾಖ್ಯ        ಸದಸಯರಕ  

 ಜಿಲ್ಾಿ  ಮಾರಕಕಟು ಅಧಿಕಾರಿ         ಸದಸಯರಕ  

 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ          ಸದಸಯ  ಕಾಯವದಶಿವ 

2. ಜಿಲ್ಾಿ  ತಾಂತಿರಕ ಸಮತಿ  

 ಜಿಲ್ಾಿ ಮೇಲಕಸಕುವಾರಿ ಜಂಟ್ಟ  ನಿದೆೇವಶಕರಕ       ಅಧಯಕ್ಷರಕ  

 ಕೃಷ್ಠ  ಜಂಟ್ಟ  ನಿದೆೇವಶಕರಕ  ಅಥವಾ ಅರ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ        ಸದಸಯರಕ  

 ಜಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರಕರ್ ಕೃಷ್ಠ ಸಂಶೂೇಧನಾ  ಕ್ಕೇಂದರದ  ಇಬಬರಕ  ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಕ  ಸದಸಯರಕ  

 ಜಿಲ್ಲಿಯ ಲ್ಲೇಡ್ ಬಾಯಂಕನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ         ಸದಸಯರಕ  

 ಜಿಲ್ಾಿ ಮಾರಕಕಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ         ಸದಸಯರಕ  

 ಜಿಲ್ಲಿಯ  ಒಬಬ ಪ್ರಗತಿಪ್ರ ರೆೈತ್ರಕ  (ಬಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘದ ಸದಸಯ)    ಸದಸಯರಕ  

 ಜಿಲ್ಾಿ  ಪ್ಂಚಾಯತಿಯ  ಕೃಷ್ಠ  ಸಾಿಯಿ  ಸಮತಿಯ  ಅಧಯಕ್ಷರಕ      ಸದಸಯರಕ  

 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ          ಸದಸಯ  ಕಾಯವದಶಿವಗಳಕ  

 

 ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಸಮಗರ ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗ್ಾಗಿ  

ಅನೆೇಕ ಯೇಜನೆಗಳನ್ಕೂ ಹಮಮಕ್ಕೂಳಾಲ್ಾಗಕತಿುದಕದ, ಈ ಯೇಜನೆಗಳನ್ಕೂ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕಕೂಲವಾಗಕರ್ಂತೆ  ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತೆ  

ವಿಂಗಡಿಸ್ಥದೆ .  

1. ಹಣಕಣಗಳ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  

2. ತ್ರಕಾರಿ ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  

3. ತೊೇಟದ  ಬಳಗಳ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  

4.  ಸಂರಕ್ಷಿತ್  ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ  ಬೇಸಾಯ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  

5. ಪ್ುಷ್ಾುಭಿರ್ೃದಿಧ  

6. ಕೃಷ್ಠ  ಹೂಂಡ  ನಿಮಾವಣ  

7. ರೆೈತ್ರ ತೊೇಟಗಳಲ್ಲಿ  ಜೇನ್ಕ  ಸಾಕಣೆ  

8. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ಯರ್  ಕೃಷ್ಠ  

9. ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ  

10. ಸಮಗರ ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ  / ಸಮಗರ ಪ ೇಷಕಾಂಶ  ನಿರ್ವಹಣೆ  

11. ಯಾಂತಿರೇಕರಣ  ಯೇಜನೆ 

12. ಮಾರಕಕಟು ಸೌಕಯವ  

13. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ  ತ್ರಬೇತಿ  ಹಾಗೂ ಮಾನ್ರ್  ಸಂಪ್ನ್ೂಮಲ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  

14.  ಕ್ಕೂಯಿೇತ್ುರ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಚಟಕರ್ಟ್ಟಕ್ಕಗಳ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  (ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್, ಕ್ಕೂೇಲಡಸ್ತೂುೇರೆೇಜ್  ಇತಾಯದಿ) 
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ಈ ಯೇಜನೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದಕದ, ಅಹವ ರೆೈತ್ರಕ ಸದರಿ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ಥದ  

ಸೌಲಭಯಗಳನ್ಕೂ  / ಸಹಾಯ  ಧನ್ರ್ನ್ಕೂ  ಪ್ಡೆದಕಕ್ಕೂಳಾಬಹಕದಾಗಿದೆ . 

1. ಖಾಸಗಿ  ನ್ಸವರಿಗಳ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ :  

* ಖಾಸಗಿ  ನ್ಸವರಿದಾರರಿಗೆ  ಉತೆುೇಜನ್ ನಿೇಡಲಕ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧಗ್ಾಗಿ  ಬಾಯಂಕ್ನಿಂದ ಕನಿಷಾ 3.25 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ  

ಪ್ಡೆದಿರಬೇಕಕ . ಈ ಸಾಲಕ್ಕು ಸಹಾಯ  ಧನ್ ಸರಿಹೂಂದಿಸಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ .                                                                                                                                                                                

* ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ  2.5 ಎಕರೆ ಸವಂತ್  ಜಮೇನ್ಕ  ಹೂಂದಿದಕದ , ಅದರಲ್ಲಿ  ಕನಿಷಾ 1/2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ  ನ್ಸವರಿ  

 ಚಟಕರ್ಟ್ಟಕ್ಕ ನ್ಡೆಸಕತಿುರಬೇಕಕ . 

* ನ್ಸವರಿದಾರರಕ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯವಗಳ್ಾದ ತ್ಂತಿಬೇಲ್ಲ, ನಿೇರಿನ್ ಸೌಕಯವ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್, ಮಸ್ುಚೆೇಂಬರ್, 

ಮಾರಕರ್  ಕೌಂಟರ್, ವಾಚ್ಮನ್ ಶಡ್ ಇತಾಯದಿ  ಸೌಲಭಯ  ಹೂಂದಿರಬೇಕಕ . 

* ತಾಯಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟುರಬೇಕಕ. ಒಂದಕ ರ್ಷವದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ 50,000 ಸಂಖ್ಯಯಯ  ಉತ್ುಮ  ಗಕಣಮಟುದ  

 ಹಣಿಣನ್ ಗಿಡಗಳನ್ಕೂ  ಉತಾುದಿಸಕರ್  ಸಾಮಥರಯ  ಹೂಂದಿರಬೇಕಕ . 

2. ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೇಜೂೇತಾುದನೆ:  

ಅ. ಸಕಾವರಿ ರ್ಲಯ:-ಬಿೇಜೂೇತಾುದನೆ ಮಾಡಕತಿುರಕರ್  ಸಂಶೂೇಧನಾ  ಕ್ಕೇಂದರ ಶೇ .100 ರ ಸಹಾಯಧನ್ ಪ್ರತಿ  

 ಹ ಗೆ ರೂ. 50.000/- ಗಳಂತೆ  ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ .  

3. ಹಣಕಣಗಳ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  

ಅ. ಬಹಕವಾಷ್ಠವಕ ಹಣಿಣನ್ ಬಳೆಗಳ  ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣೆ  

ಮಾರ್ು  

* ರೆೈತ್ರಕ  ಹೂಸದಾಗಿ  ನಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ  (6 ತಿಂಗಳ  ಒಳಗಿನ್) ಮಾರ್ು ಮತ್ಕು ಸಪ ೇಟ  ಬಳೆಗೆ  40                   

ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . 

* ಕನಿಷಾ ಒಂದಕ  ಎಕರೆಯಿಂದ  10 ಎಕರೆಯರ್ರೆಗೆ  ಅಭಿರ್ೃದಿಧ  ಪ್ಡಿಸಬಹಕದಾಗಿವ . 

* ಉತ್ುಮ  ಜಾತಿಯ  ಕಸ್ಥ / ಸಸ್ಥಗಳನ್ಕೂ  ಸವಂತ್  ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ  ನಾಟ್ಟ ಮಾಡಿರಬೇಕಕ . 

* ಸಕಧಾರಿತ್  ಬೇಸಾಯ  ಕರಮಗಳನ್ಕೂ  ಅನ್ಕಸರಿಸಬೇಕಕ . 

* 10ಮೇ  * 10ಮೇ  ಅಂತ್ರದ ಒಂದಕ ಹಕ್ಕುೇರಿಗೆ  ರೂ. 10,000/- ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . ಇದನ್ಕೂ 

ಮೂರಕ  ರ್ಷವಗಳಲ್ಲಿ  60:20:20 ಅನ್ಕಪಾತ್ದಲ್ಲಿ  ಸಹಾಯಧನ್ ವಿತ್ರಿಸಲಗಕರ್ುದಕ .  

ಬ. ಬಹಕ  ವಾಷ್ಠವಕರ್ಲಿದ  ಹಣಿಣನ್ ಬಳೆಗಳಕ  

ಬಾಳೆ  (ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷ್ಠ) 

* ಕನಿಷಾ 1 ಎಕರೆಯಿಂದ  10 ಎಕರೆಯರ್ರೆಗೆ  ಂ ಢ್ೂೂ .40 ನಿÐ0³ಂ ಢ್  ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . 

* ಹೂಸದಾಗಿ  ಮೂರಕ  ತಿಂಗಳೊಳಗೆ  ನಾಟ್ಟ  ಮಾಡಿದ ಬಾಳೆ  ಬಳೆಗೆ  ಪ್ರತಿ  ಹಕ್ಕುೇರ್ಗೆ  

ರೂ. 30,600/- ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ .  
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* ಸಕಧಾರಿತ್  ಬೇಸಾಯ  ಪ್ದಧತಿಯನ್ಕೂ  ಅಳರ್ಡಿಸ್ಥರಬೇಕಕ .  

* ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ಕೂ  ಎರಡಕ  ರ್ಷವಗಳಕ  ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ್ಂತೆ  ವಿತ್ರಿಸಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ .  

* 1.8ಮೇx 1.8ಮೇ  / 2ಮೇx2ಮೇ  ಬಳೆ ಸಾಂದರತೆಯನ್ವಯ  ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . 

* ರೆೈತ್ರಕ  ಆನ್ ಲ್ಲೈನ್ ಅಜಿವ ನೊಂದಣಿ  ಕಡ್ಾಡಯವಾಗಿರಕತ್ುದೆ . 

       ಬಾಳೆ        ಪ್ರತಿ  ಹ. 

ಮೊದಲನೆೇ  ರ್ಷವ 

 1.8 ಮೇ  x 1.8ಮೇ  (3086)   30,600=00/- 

  ಎರಡನೆೇ  ರ್ಷವ   16,000=00/- 

 

ಕ. ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಸುರಣೆ  ಕಾಯವಕರಮ : ಗೆಡೆಡ  ಜಾತಿ  ಹೂಗಳಕ   

ಬಿಡಿ ಹೂಗಳಕ   

 ಹೂ ಬಳೆಗಳನ್ಕೂ  ಬಳೆಯಕರ್  ರೆೈತ್ರಿಗೆ  ಉತೆುೇಜನ್ ನಿೇಡಲಕ  ಹಾಗೂ ಉತ್ುಮ  ಗಕಣಮಟುದ  ಹೂಗಳ  

ಉತಾುದನೆಗ್ಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ಕೂ ಕ್ಕೂಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ. ವಿವಿಧ ಪ್ುಷು ಬಳೆಗಳಿಗೆ  ದೊರೆಯಬಹಕದಾದ  ಸಹಾಯಧನ್ದ  

ವಿರ್ರ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತಿದೆ . 

 

ಕರ 
ಸಂ 

ಬಳೆಯ  ಹಸರಕ  ಘಟಕ 
(1ಯಕನಿಟ್=1 

ಹಕ್ಕುೇರ್) 

ಸಹಾಯಧನ್ಕಾುಗಿರಕರ್  
ಗರಿಷಾ ರ್ಯಸಕಸ 

(ತಿಂಗಳಕ) 

ಸಣಣ/ಅತಿ  
ಸಣಣ ರೆೈತ್ರಿಗೆ  

(ರೂ.) 

ಇತ್ರರಿಗೆ  
(ರೂ.) 

1 ಸಕಗಂಧರಾಜ 
(ಸ್ಥಂಗಲ್) 

1 ಯೂನಿಟ್ 1-2 60,000 37,500 

 ಬಿಡಿ ಹೂರ್ುಗಳಕ 

2 ಮಲ್ಲಿಗೆ/ಇತ್ರೆ 
ಬಿಡಿ ಹೂ 

1 ಯೂನಿಟ್ 1ರ್ಷವ 3 ತಿಂಗಳಕ 
16,000 10,000 

 

ಮೇಲ್ಾುಣಿಸ್ಥದ ಸಹಾಯಧನ್ರ್ು ಸಣಣ ಮತ್ಕು ಅತಿ  ಸಣಣ ರೆೈತ್ರಿಗೆ  ಗರಿಷಾ 2 ಯಕನಿಟ್ ಬಳೆ ವಿಸ್ಥುೇಣವಕ್ಕು 

ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ  ಗರಿಷಾ 4 ಯಕನಿಟ್ಗೆ ನಿೇಡಬಹಕದಾಗಿದೆ . 

ಜಮೇನ್ಕ  ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಯ  ಹಸರಿನ್ಲ್ಲಿರಬೇಕಕ  ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ  ನಿೇರಾರ್ರಿ ಸೌಲಭಯರ್ರಿಬೇಕಕ . 

ಸಸಯ ಸಾಮಗಿರಗಳನ್ಕೂ ಸವತ್ಃ ರೆೈತ್ರೆೇ  ವಿಶಾವಸಾಹವ ಮೂಲಗಳಿಂದ  ಪ್ಡೆದಕ  ನಾಟ್ಟ  ಮಾಡಿರಬೇಕಕ . ಒಬಬ 

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಯಕ ಒಂದಕ ಹೂವಿನ್ ಬಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಧನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಅಹವತೆ ಇರಕತ್ುದೆ .   

 ಆ. ಹಸ್ಥರಕ  ಮನೆ ನಿಮಾವಣ  / ನೆರಳಕ  ಪ್ರದೆ ಸಹಾಯಧನ್: 

ಆ. ಹಸ್ಥರಕ  ಮನೆ ನಿಮಾವಣ   
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ಸಹಾಯ ಧನ್ರ್ನ್ಕೂ ಹೂ ಬಳೆಗ್ಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಹವ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಜಿಲ್ಾಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಮತಿಯ ಒಪಿುಗೆ  

ಪ್ಡೆದಕ  ನಿೇಡಬಹಕದಾಗಿದೆ . 

ಅಧಿಕ ವಚಿದ ಹಸ್ಥರಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ .ಐ ಕಂಬಗಳನ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಹಸ್ಥರಕ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಸಿಳಿೇಯ  

ಸಾಮಗಿರಗಳನ್ಕೂ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹಕದಾಗಿದೆ . 

ಎರಡೂ ರಿೇತಿಯ ಹಸ್ಥರಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾವರದಿಂದ ಅನ್ಕಮೊೇದಿಸಲುಟು ಯಕವಿ ಕರಣ  ಸ್ಥಿರಿಕೃತ್  200 

ಗೆೇಜ್ ದಪ್ುದ  ಪಾಲ್ಲರ್ಥೇನ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ಕೂ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಥರಬೇಕಕ  ಹಾಗೂ ಡಿರಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥರಂಕಿರ್ ರ್ಯರ್ಸ್ತಿ  

ಹೂಂದಿರಬೇಕಕ . 

ಕರ.ಸಂ ಘಟಕ ಸಹಾಯಧನ್ 

1 ಅಧಿಕ ವಚಿದ ಹಸ್ಥರಕಮನೆ  

 Tubular Structure   
ಶೇ.50 ಗರಿಷಾ ರೂ.4.71 ಲಕ್ಷ/1000 ಚ.ಮೇ 

2 
ನೆರಳಕ ಪ್ರದೆ ಘಟಕ (Tubular Structure  ) ಶೇ.50 ಗರಿಷಾ ರೂ.1.97 ಲಕ್ಷ/1000 ಚ.ಮೇ 

 

4. ಸಮಗರ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: 

ಅ. ಜೈವಿಕ ಕೇಟನಾಶಕಗಳಕ , ಸಮೊಮೇಹಕ ಬಲ್ಲಗಳನ್ಕೂ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಥ ಸಮಗರ ಕೇಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ  ಉತೆುೇಜನ್  

   ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . 

ಆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕ್ಕ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ ಜೈವಿಕ ಕೇಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಸಮೊಮೇಹಕ ಬಲ್ಲಗಳಿಂದ  ಸಮಗರ ಕೇಟ  ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ  

ಪ್ರತಿ  ಹಕ್ಕುೇರ್ಗೆ ಒಟ್ಾುರೆ ದರದ ಶೇ. 50 ಅಥವಾ ಗರಿಷಾ ರೂ. 1200/- ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗೆ  1 ಹಕ್ಕುೇರ್ರ್ರೆಗೆ  

ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಾಗಿ  ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . 

5. ಸಮಗರ ಪ ೇಷಕಾಂಶ  ನಿರ್ವಹಣೆ . 

ಅ.ಲಘಕ  ಪ ೇಷಕಾಂಶಗಳಕ/ಜೈವಿಕಗೊಬಬರ ರೂ. 1200/- ಪ್ರತಿ  ಹಕ್ಕುೇರ್ಗೆ ಮೌಲಯದಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ .   

6. ಹಳೆಯ  ಮಾವಿನ್ ತೊೇಟಗಳ  ಪ್ುನ್ರಕಜಿೂೇರ್ನ್. 

 ಹಳೆಯ  ಹಾಗೂ ಉತಾುದನೆ ಕಕಂಠಿತ್ವಾಗಿರಕರ್ ಮಾವಿನ್ ತೊೇಟಗಳನ್ಕೂ ಕ್ಕಲವ ಂದಕ  ಅಗತ್ುಯ  ಸಕಧಾರರ್ಾ  

ಕರಮಗಳಿಂದ  ಹಾಗೂ ಬೇಸಾಯ  ವಿಧಾನ್ಗಳಿಂದ  ಪ್ುನ್ರಕಜಿೂೇರ್ನ್ಗೊಳಿಸ್ಥ  ತೊೇಟದ  ಉತಾುದನೆ ಮತ್ಕು 

ಉತಾುದಕತೆಯನ್ಕೂ  ಹಚಿಿಸಲಕ  ಪ್ರತಿ  ಹ ಗೆ  ರೂ. 20000/- ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ಕೂ  ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . 

1. ತೊೇಟದಲ್ಲಿನ್ ಹಳೆಯ, ರೊೇಗಪಿೇಡಿತ್ /ಕೇಟಪಿೇಡಿತ್  ಗಿಡಗಳನ್ಕೂ  ತೆಗೆದಕಹಾಕ ಹೂಸ ಗಿಡಗಳನ್ಕೂ  ನೆಡಕರ್ುದಕ . 

2. ಒಣಗಿದ  ರೊೇಗಪಿೇಡಿತ್  ಕ್ಕೂಂಬಗಳನ್ಕೂ  ಕತ್ುರಿಸ್ಥ ಹಾಕಕರ್ುದಕ . ಇತಾಯದಿ . 
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7. ಕೃಷ್ಠ  ಹೂಂಡ : 

 ರೆೈತ್ರ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ  ಕೃಷ್ಠ  ಹೂಂಡಗಳನ್ಕೂ  ನಿಮವಸ್ಥ, ಮಳೆ / ತೊರೆಗಳ  ನಿೇರನ್ಕೂ  ಸಂಗರಹಿಸ್ಥ  ನಿೇರಿನ್ 

ಲಭಯತೆಯನ್ಕೂ ಹಚಿಿಸಲಕ ಅಥವಾ ಜಲರ್ನ್ಕೂ ಮರಕಪ್ ಣವಗೊಳಿಸ್ಥ  ತ್ನ್ೂಮಲಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ  ಉತಾುದನೆ 

ಹಚಿಿಸಲಕ  20 x 20 x 3 mಣ  ಅಳತೆಯ  ಕೃಷ್ಠ  ಹೂಂಡರ್ನ್ಕೂ  ನಿಮವಸಲಕ  ರೂ. 75,000/- ಸಹಾಯಧನ್ 

ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ. ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ರೆೈತ್ನ್ಕ ಈ ಕಾಯವಕರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭಯ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸವಂತ್ ಹಸರಿನ್ಲ್ಲಿ  ಕನಿಷಾ 1 

ಹಕ್ಕುೇರ್ ಜಮೇನ್ಕ ಹೂಂದಿದಕದ, ಜಮೇನಿನ್ ಅಕುಪ್ಕುದ 2-3 ರೆೈತ್ರಿಂದ ನಿೇರಕ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಬಗೆಗ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಪ್ತ್ರರ್ನ್ಕೂ  

ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಥ ಮಂಜೂರಾತಿಗ್ಾಗಿ  ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಕ . 

ಇ. ಉನ್ೂತ್  ಮಟುದ ಎರೆಹಕಳಕ  ಗೊಬಬರ ಘಟಕ  

ಜಿೇರ್ಸಾರ ಉತಾುದನಾ ಘಟಕ:  ಘಟಕ ವಚಿದ ಶೇ. 50ರಷಕು ಗರಿಷಾ ರೂ. 30,000/- ಗಳಿಗೆ ಮತಿಗೊಳಿಸ್ಥ ಪ ರೇತಾಸಹ 

ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . 

10. ಕ್ಕೂಯಿೇತ್ುರ ನಿರ್ವಹಣೆ . 

ಅ. ಪಾಯಕ್  ಹೌಸ್:  

 ಸಂಘ / ಸಂಸ್ತಿಗಳಕ ರಫುು ಮಾಡಕರ್  ಸಲಕವಾಗಿ  ಪಾಯಕ್  ಹೌಸ್ (9ಒx6ಒ) ಹಾಗೂ ಶಿೇತ್ಲ  ವಾಹನ್ ಘಟಕ 

ನಿಮಾವಣ  ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ಕೂ  ಗರಿಷಾ ರೂ. 2,00,000/- ಅಥವಾ ನಿಮಾವಣದ  ಒಟಕು ವಚಿದ  ಶೇ . 50ರಷಕು 

ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಲಕ  ಅರ್ಕಾಶವಿರಕತ್ುದೆ . 

 ರೆೈತ್ರಕ ತಾರ್ು ಬಳೆದ ಹಣಕಣಗಳನ್ಕೂ ಮಾಗಿಸಲಕ ಕ್ಕೂಠಡಿ ನಿಮವಸ್ಥಕ್ಕೂಂಡರೆ ಅದಕ್ಕು ಶೇ . 35 ರ ಸಹಾಯಧನ್ 

ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ/ಮಟ್ಟರಕ್ ಟನ್ ನ್ಂತೆ  ಗರಿಷಾ 300 ಮಟ್ಟರಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ  ರೂ.105/- ಲಕ್ಷಗಳ  

ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಲಕ  ಅರ್ಕಾಶವಿರಕತ್ುದೆ . 

 ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉತ್ುನ್ೂಗಳನ್ಕೂ  ರಫುು ಮಾಡಕರ್ಲ್ಲಿ  ಮಾರಕಕಟು ಹಾಗೂ ಸಂಸುರಣೆಯಲ್ಲಿ  

ತೊಡಗಿಸ್ಥಕ್ಕೂಂಡಿರಕರ್  ರೆೈತ್ರಕ  /ಸಂಘಗಳಕ  ಖಾಸಗಿ  ಸಂಸ್ತಿಗಳಕ  ಈ ಪ್ರಯೇಜನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ  ಅಹವರಾಗಿರಕತಾುರೆ . 

 ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ರೆೈತ್ರಕ ಕನಿಷಾ 4 ಹಕ್ಕುೇರ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಿಣನ್ ಬಳೆ ಬಳೆಯಕತಿುರಬೇಕಕ . ಸಂಘವಾದಲ್ಲಿ  10 

ಹಣಕಣ ಬಳೆಗ್ಾರರನ್ಕೂ ಸದಸಯರನಾೂಗಿ ಹೂಂದಿರಬೇಕಕ. ಈ ಬಗೆಗ ಯೇಜನಾ ರ್ರದಿಯನ್ಕೂ  ತ್ಯಾರಿಸ್ಥ ಬಾಯಂಕನಿಂದ  

ಸಾಲ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿದಕದ , ಓಊಒ  ನಿಂದ  ಅನ್ಕಮೊೇದನೆ ಪ್ಡೆದ ನ್ಂತ್ರ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ . 

11. ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ  ತ್ರಬೇತಿ : 

 ರಾಷ್ಠರೇಯ  ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ನ್ಲ್ಲಿ  ಇಲ್ಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  ಹಾಗೂ ರೆೈತ್ರಿಗೆ  ವಿವಿಧ ತ್ರಬೇತಿ  

ಕಾಯವಕರಮದ  ಜೂತೆಗೆ  ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಕೈಗೊಳಕಾರ್ುದಕ್ಕು ಅರ್ಕಾಶವಿರಕತ್ುದೆ .  

12. ಯಾಂತಿರೇಕರಣ  ಯೇಜನೆ: 
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20 ಊP ಮತ್ಕು  ಕಡಿಮ ಇರಕರ್ ಯಂತ್ರದ ಸಾಮಥರಯ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ುಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮನಿ ಟ್ಾರಯಕುರ್ ಮತ್ಕು 

ಪ್ರ್ರ್ ಟ್ಟಲಿರ್ ಖರಿೇದಿಗೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ.25 ರ ಸಹಾಯದನ್ದಲ್ಲಿ  ರೂ. 0.75 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಶಿೇಷು ಜಾತಿ  ಮತ್ಕು 

ಪ್ರಿಶಿಷು ಪ್ಂಗಡದ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.90 ರ ಸಹಾಯಧ£ದಲ್ಲಿ ರೂ. 2.7 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ್  ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ . 

13. ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳಿಗೆ  ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಕರ್  ವಿಧಾನ್: 

 ಮೇಲ್ಲನ್ ಸೌಲಭಯಗಳನ್ಕೂ ಪ್ಡೆಯಲ್ಲಚಿಿಸಕರ್  ಆಸಕು ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳಕ  ನಿಗಧಿತ್  ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ  ಅರ್ಶಯಕ  

ದಾಖಲ್ಾತಿಗಳಕ ಹಾಗೂ IಈSಅ ಹೂಂದಿದ  ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಯ  ಹಸರಿನ್ಲ್ಲಿರಕರ್  ಬಾಯಂಕನ್ ಖಾತೆ  ಸಂಖ್ಯಯಯಂದಿಗೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ತಾಲೂಕಾ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಜಿವ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ಸಹಾಯಧನ್ ಅಜಿವ ಆನ್ ಲ್ಲೈನ್ ನೊಂದಣಿ  

ಕಡ್ಾಡಯವಾvರಕತ್ುದೆ. 

 ತಾಲೂಿಕಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ  ಅಜಿವಗಳ  ಜೇಷಾತೆಯ  ಆಧಾರದಲ್ಲಿ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟು  ದಾಖಲ್ಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ  

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ, ಹಾವೇರಿರರ್ರಿಗೆ  ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ  ಆಯುಯ  ಅನ್ಕಮೊೇದನೆಗ್ಾಗಿ  ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ರಕ . 

ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ಕೂ ಅಹವ ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳಕ ನಿೇಡಿದ ವಿರ್ರದನ್ವಯ  ಅರ್ರ ಬಾಯಂಕ್ಖಾತೆಗೆ  ಜಮಾ ಮಾಡಲಕ  ಕರಮ  

ಕ್ಕೈಗೊಳಾಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ .  

 ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿ ರೆೈತ್ರಕ ಸಹಾಯಧನ್ ಪ್ಡೆದ  ನ್ಂತ್ರ ತೊೇಟದ  ಮಕಂಭಾಗದಲ್ಲಿ  ರಾಷ್ಠರೇಯ  ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ  ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ಕೂ  ಪ್ಡೆಯಲ್ಾಗಿದೆ  ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕರ್ನ್ಕೂ  ಹಾಕಬೇಕಕ . 

ಸಹಾಯಧನ್ ಪ್ಡೆಯಲಕ  ಬಾಯಂಕ್  ಸಾಲದ  ಅರ್ಶಯಕತೆ  ಇರಕರ್  ಯೇಜನೆಗಳಕ : 

 ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಕ್ಕಲವ ಂದಕ ಕಾಯವಕರಮಗಳಿಗೆ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲದ ಅರ್ಶಯಕತೆ  

ಇರಕತ್ುದೆ . ಅರ್ುಗಳ  ವಿರ್ರ ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡಂತೆ  ಇರಕತ್ುದೆ . 

ಕರ 
ಸಂ 

ಕಾಯವಕರಮ ವಿರ್ರ ಯೇಜನೆಯ 
ಪ್ರಿಮಾಣ/ಗರಿಷು 
ಯೇಜನಾ ಮೊತ್ು 

ಸಹಾಯಧನ್ 

ಶೇಕಡ್ಾವಾರಕ ಗರಿಷಾ ಸಹಾಯಧನ್ದ 
ಮೊತ್ು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

1 ಶಿೇಥಲ ಗೃಹ (Cold Storage 
unit) Type-1 

ರೂ.5000 ಮಟ್ಟರಕ್ 
ಟನ್  

35 % ರೂ. 140 ಲಕ್ಷಗಳಕ 

2 ಹವಾಗಕಣ ನಿಯಂತಿರತ್ ಶಿರ್ಥಲ ಗೃಹ 
(C.A. Storage unit) Type-2 

ರೂ.5000 ಮಟ್ಟರಕ್ 
ಟನ್ 

35 % 175.00 

3 ಶಿರ್ಥಲ ವಾಹನ್ಗಳಕ (Refrigerated 
Van/Containers) 

9 ಮಟ್ಟರಕ್ ಟನ್  350 % 

4 ಮಾರಕಕಟು ಮೂಲ ಸೌಕಯವ: 

1. ಸಗಟಕ ಮಾರಕಕಟು 

2. ಗ್ಾರಮೇಣ ಸಂತೆ/ನೆೇರ 
ಮಾರಕಕಟು (Rural/Direct 
Market) 

 

10000.00 
ಲಕ್ಷಗಳಕ 

25.00 ಲಕ್ಷಗಳಕ 

 

25 % 

40 % 

 

2500.00 ಲಕ್ಷ 

10.00 ಲಕ್ಷ 

5 ಪಾರಥಮಕ ಸಂಸುರಣೆ: 

ಗೊೇಡಂಬಿ, ಕ್ಕೂೇಕ್ಕೂೇ, ಸಾಂಬಾರಕ 

ಬಳೆ,ಶಕಂಠಿ, ಕಾಳಕಮಣಸಕ,ತ್ರಕಾರಿ, 
ಹಣಕಣಗಳಕ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ 
ಸಕಗಂಧಿತ್  ಬಳೆಗಳಕ 

25.00 ಲಕ್ಷಗಳಕ 
ಯೇಜನಾ ವಚಿ 

 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಕ 
ಯೇಜನಾ ವಚಿ 
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ಈ ಮೇಲ್ಲನ್ ಕಾಯವಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ್ ಪ್ಡೆಯಲ್ಲಚಿಿಸಕರ್ ರೆೈತ್ರಕ / ಸಂಘ ಸಂಸ್ತಿಗಳಕ ವಿರ್ರವಾದ 

ಯೇಜನಾ ರ್ರದಿಯನ್ಕೂ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ. ಈ ಯೇಜನಾ ರ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಚಟರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ ವಿರ್ರ, ಸಿಳ, ಘಟಕದ 

ಸಾಮಥರಯ, ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹಕದಾದ ಮೂಲ ಸೌಕಯವಗಳ ವಿರ್ರವಾದ ಅಂದಾಜಕ ಪ್ಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನ್ಕಾಶ, ಅರ್ಶಯವಿರಕರ್ 

ಯಂತೊರೇಪ್ಕರಣ ತಾಂತಿರಕ ವಿರ್ರ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಯ ಮೂಲಗಳಕ, ಕಚಾಿ ರ್ಸಕುಗಳ ಲಭಯತೆ, ಸ್ಥದಧಗೊಳಿಸಕರ್ 

ರ್ಸಕುವಿಗೆ ಮಾರಕಕಟುಯ ಲಭಯತೆ ಇತಾಯದಿಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ಕ ನ್ಮೂದಿಸಬೇಕಕ. ಈ ಯೇಜನೆಗೆ ಬಾಯಂಕನಿಂದ ಸಾಲ 

ಪ್ಡೆಯಬೇಕಕ ಮತ್ಕು ಬಾಯಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕ್ಕೈಗೊಳಕಾರ್ ಚಟಕರ್ಟ್ಟಕ್ಕಯ ಸಮಥವನಾ ರ್ರದಿ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸಕಸ ಪ್ತ್ರ 

ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಕ. 

 ಆಸಕುರಕ ಈ ಎಲ್ಾಿ ವಿರ್ರವಾದ ರ್ರದಿಗಳನ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥದ ನ್ಂತ್ರ ಇಲ್ಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ / ಸಮತಿಗಳಕ 

ಅದನ್ಕೂ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸ್ಥ ಕ್ಕೇಂದರ ಸಕಾವರಕ್ಕು ಶಿಫಾರಸಕಸ ಮಾಡಕರ್ರಕ. ನಿೇಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಧನ್ರ್ನ್ಕೂ ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರದ 

ಸಾಲದ ಖಾತೆಗೆ ಸರಿಹೂಂದಿಸಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ. (Back Ended Subsidy) ಸಹಾಯಧನ್ರ್ನ್ಕೂ ಸ್ಥಿರ ವಚಿಗಳಿಗೆ 

(Non Recurring Cost) ಮೊತ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಥ ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ. ಆಸಕುರಕ ಹಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿರ್ರಗಳಿಗ್ಾಗಿ 

ಇಲ್ಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಮತ್ಕು ಬಾಯಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಕ ಸಂಪ್ಕವಸಕರ್ಂತೆ ಕ್ಕೂೇರಿದೆ.  

 ಇಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿರಕರ್ ಯೇಜನೆಗಳ ವಿರ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿದಕದ, ಯಾರ್ುದೆೇ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಕರ್ ಮಕನ್ೂ 

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯನ್ಕೂ ಸಂಪ್ಕವಸಕರ್ಂತೆ ಕ್ಕೂೇರಿದೆ. 

 ಈ ಯೇಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಯಾರ್ುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾಯವಕರಮ ಹಮಮಕ್ಕೂಳಕಾರ್ ಅರ್ಕಾಶವಿದಕದ, ಅದರ 

ಪ್ರತೆಯೇಕ ಯೇಜನಾ ರ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ ಸಮತಿಯಿಂದ ಅನ್ಕಮತಿ ಪ್ಡೆದ ಕಾಯವರೂಪ್ಕ್ಕು ತ್ರಬಹಕದಕ. 

 ರಾಷ್ಠರೇಯ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ನ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳ ಲ್ಾಭ ಪ್ಡೆಯಕರ್ ರೆೈತ್ರಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಿಂದ 

ತ್ಯಾರಿಸ್ಥದ ಅಜಿವ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಜಿವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಕತ್ುದೆ. ಅಜಿವಗಳನ್ಕೂ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ನಿೇಡಲ್ಾಗಕರ್ುದಕ. 

ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಿಂದ ಈ ಯೇಜನೆಗಳನ್ಕೂ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೊಳಿಸಲಕ ಯಾರ್ುದೆೇ ಏಜಂಟರಾಗಲ್ಲ / ಗಕತಿುಗೆದಾರರನಾೂಗಲ್ಲ 

ನೆೇಮಸ್ಥರಕರ್ುದಿಲಿ. ರೆೈತ್ರಕ ನೆೇರವಾಗಿ ಹೂೇಬಳಿ ರೆೈತ್ ಸಂಪ್ಕವ ಕ್ಕೇಂದರದ ಸಹಾಯಕ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ಕೂ 

ಅಥವಾ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ತಾಲೂಿಕಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ಕೂ ಹಚಿಿನ್ ವಿರ್ರಕಾುಗಿ ಸಂಪ್ಕವಸಲಕ ಕ್ಕೂೇರಿದೆ.      

 

ಸಹಿ/- 
ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರಕ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ 
 

4(©)(XIII):  ಇಲ್ಾಖ್ಯಯಿಂದ ಅಥೊೇರೆೈಸ್ತೇಷನ್ ಮಂಜೂರಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೇಡಲ್ಾಗಿರಕರ್ ಮತ್ಕು  

ಕಡಿಮ  ದರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಲತ್ಕುಗಳನ್ಕೂ ಪ್ಡೆಯಲ್ಾದ ರೆಸ್ಥಪಿಯಂಟ್ಸ ವಿರ್ರಗಳಕ. 

 

ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನ್ಕೂ ತಾಲೂಕಕ ಮಟುದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಾಗಕತ್ುದೆ. 
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ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕೂ ತಾಲೂಕಕಗಳಲ್ಲ ಕ್ಕೂರೇಢೇಕರಿಸಲ್ಾಗಿರಕತ್ುದೆ. 

ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕೂ ತಾಲೂಕಕಗಳಲ್ಲ ಕ್ಕೂರೇಢೇಕರಿಸಲ್ಾಗಕತ್ುದೆ. 

 

4(©)(XIV): ಕಕಗಿಗಸಲ್ಾದ ಎಲ್ಲಕಾರನಿಕ್  ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿರ್ರ ದೊರಕಕವಿಕ್ಕ 

ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಟಕುಕ್ಕೂಂಡಿರಕವಿಕ್ಕ : 

ಕಳೆದ 3 ರ್ಷವಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರಿಸಕರ್ ಖಚಕವ, ಫಲ್ಾನ್ಕಭವಿಗಳ ಯಾದಿಯನ್ಕೂ ಇಡಲ್ಾಗಿದೆ.   
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4(©)(XV):  ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರಕರ್ ಅರ್ಕಾಶಗಳ ವಿರ್ರಗಳ ಗರಂಥಾಲಯ  

ಅಥವಾ ಓದಕರ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಗಳನ್ಕೂ ಒಳಗೊಂಡಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕಾುಗಿ ತೆರೆದಿದಾದರೆ. 
 

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರ ವಾಯಪಿುಗೆ ಬರಕರ್ ಗರಂಥಾಲಯ ಲಭಯವಿರಕರ್ುದಿಲಿ ಆದರೆ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕಾುಗಿ ಗರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಓದಕರ್ ಕ್ಕೂಠಡಿಯನ್ಕೂ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ನಿದೆೇವಶನಾಲಯ 

ಬಂಗಳಕರಿನ್ಲ್ಲಿ ಹೂಂದಿರಕತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನ್ಪ್ತಿರಕ್ಕ, ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕ್ಕಗಳಕ ಮಾಸ್ಥಕ ಪ್ತಿರಕ್ಕಗಳಕ ಹಾಗೂ 

ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಚಟಕರ್ಟ್ಟಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಕ್ಕೈಪಿಡಿ, ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪ್ಯೇಗಕಾುಗಿ ಲಭಯವಿದಕದ, 

ಗರಂಥಾಲಯರ್ು ಬಳಿಗೆಗ 10 ಗಂಟಯಿಂದ ಸಂಜ 5.30 ಗಂಟಯ ರ್ರೆಗೆ ತೆರೆದಿರಕತ್ುದೆ. 

 

4(©)(XVI):  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಸರಕ, ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಕ ಸಹಾಯಕ 

 

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರ (ಜಿಪ್ಂ) ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ 

ದೂರಾರ್ಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ: 08375-249093. 

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ  

ಶಿರೇ. ವಿಶವನಾಥ ಆರ್. ಪಾಟ್ಟೇಲ 

ಕ್ಕೇಂದರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರಕ  

 

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಶಿರೇ. ನಾಗನ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ 

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ 

 

ತೊೇಟಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಉಪ್ನಿದೆೇವಶಕರ ಕಛೇರಿ 

(ಜಿಪ್ಂ) ಹಾವೇರಿ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ: 08375-249093 
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