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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕಛೋರಿ  

ಜಿಲನಾ ಪಂಚನಯತ್, ಹನವೋರಿ 

Email Id –haverisadh@gmail.com 

ದ ರವನಣಿ ಸಂಖೆೆ- 08375-233682 

***************** 

2020-21 ನೋ ಸನಲಿನ 

ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 

ಪರಕರಣ 4(1) (ಬಿ) ಯಅಡಿಯಲಿಾ ಪರಕಟಿಸಲನದ 

ಸವ-ಇಚ್ಚೆ ಪರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳಕ. 
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ಅ) ಹನವೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸ ೂಲ ನ ೋಟ 

ತನಲ ಕ ವಿವರ ಹನವೋರಿ 

1 4 

ಹ ೋಬಳಿ  3 

ಗನರಮಗಳಕ  89 

ಗನರಮಪಂಚನಯತ್ 33 

ಪಟಟಣ /ನಗರಗಳಕ  1 

ಪ ೋಲಿಸ್ ಠನಣೆ  7 

ವಿಸ್ತೋಣಾ ಚ.ಕಿೋ .ಮೋ  799.85 

ಜನಸಂಖೆೆ  (2011ರಂತ  280362 

ಜನ ಸನಂದರತ  316 

ಲಿಂಗನನಕಪನತ  938 

ಸನಕ್ಷರತ  65 

ಪನರಥಮಕ ಶನಲ್ಲ  198 

ರ್ನೆಯ  ಬೆಳೆ ಅಂಗಡಿ  73 

ಅಂಚ್ಚ ಕಛೋರಿ 39 

ಬನೆಂಕ್  25 
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ಹನವೋರಿಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾಯ ಪರೋಕ್ಷಣಿಯ ಸೂಳಗಳ ಮನಹಿತಿ 

3) ಹನವೋರಿತನಲ ಕಕ:  

ಹನವನ ರಕ:- ಇದಕ ಹನವೋರಿಯಂದ 33 ಕಿೋ.ಮ ದ ರದಲಿಾತಕಂಗಭದರ ನದಿಯದಡದಲಿಾರ್. ಇಲಿಾನ 

ಗನರಮರ್ೋವತಯ ಜನತರಯಕ ಜಿಲ್ಲಾಯಲಿಾ ಪರಸ್ದದವನಗಿರ್. ಮನಘ ಮನಸದಲಿಾ ಪರತಿ ವರ್ಾಜನತರಯಕ 

ನಡೆಯಕತತರ್. ಇಲಿಾನ ತಿರಪುರನಂತೋಶವರ ರ್ೋವನಲಯವು ಪರಸ್ದದವನಗಿದಕದ, ಈ ರ್ೋವನಲಯದಲಿಾ ಶ್ರೋರ್ಠ 

ಯತಿಗಳನಗಿದದ ಶ್ರೋ ವನಸಕರ್ೋವನನಂದ ಸರಸವತಿಗಳಕ (ಟಂಬೆ ಮಹನರನಜರಕ) ಚನತಕಮನಾಸಕೆು ಕಕಳಿತಿದದರಿಂದ 

ಇದಕ ಅವರ ಭಕತರಿಗೆ ಯನತನರ ಸೂಳವನಿಸ್ರ್. ಇಲಿಾಗೆ ಸಮೋಪದಲಿಾ ಹನಕಮಂತಗೌಡ ಬಹದ ದರ 

ರ್ೋಸನಯಿಯವರಕ ಕಟಿಟಸ್ದ ಸಕಂದರವನದ ಮೈಲನರರ್ೋವರಗಕಡಿ ಇರಕತತರ್. ಇದನಕು ಚಿಕು ಮೈಲನರ ವಂದಕ 

ಕರೆಯಕತನತರೆ. 

 

ಗಕತತಲ:- ಹನವೋರಿ 25ಕಿೋ ಮ ಅಂತರದಲಿಾರಕವಇದಕಒಂದಕ ಪರಮಕಖ ಸೂಳ. ಪರಮಕಖರಸ್ತತ ಮನಗಾಗಳ 

ಕೆೋಂದರವನಗಿರ್. ಹಿಂರ್ ಇಲಿಾ ಜೈನ ಅರಸರಕ ಆಳಕತಿತದದರಕ  .ಂಂಬಕದಕೆು ಇಲಿಾ ಅನೋಕ ಕಕರಕಹಕಗಳಕ ರ್ ರತಿವ. 

ಜೈನ ದಿಗಂಬರ ಮ ತಿಾಗಳ ಶ್ಲನ ಶನಸನಗಳಕ ರ್ ರತಿವ. ಇಲಿಾ ಪರಸ್ದದವನದ ಹೋಮಗಿರಿ ಮಠವಿರ್.ಭ ತ, 

ಪಿಶನಚಿಗಳ ಬನಧೆಗೆ ಇಲಿಾ ಪರಿಹನರ ರ್ ರೆಯಕತತರ್. ಂಂಬ ಪರತಿೋತಿ ಇರ್. ಆಂಜನೋಯ ರ್ೋವಸನೂನ. ಪುರನತನ 

ಚಂದರಶ್ೋಖರ ರ್ೋವಸನೂನ,  ರನಘವೋಂದರ ಸನವಮಗಳ ವ ಂದನವನ ಇಲಿಾಯ ಪರಮಕಖ ರ್ೋವನಲಯಗಳನಗಿವ. 

 

ಹ ಸರಿತಿತ:- ವರದನನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೋಲಿರಕವ ಈ ಊರಿನಲಿಾ ಶ್ರೋ ದಿೋರೆೋಂದರ ಸನವಮಗಳ& ಶ್ರೋ ಸಕಶ್ೋಲ್ಲಂದರ 

ಸನವಮಗಳ ವ ಂದನವನಗಳಿವ. ಶ್ರೋ ಗಕದದಲಿ ಸನವಮಗಳ ಮಠವು ಪರಸ್ದಧವನಗಿರ್.  

 

ಆನಂದ ವನ:- ಶ್ರೋ ಚಿದಂಬರ್ ಮಹನಸನವಮಗಳ ದಿವತಿೋಯ ಅವತನರಿಗಳನದ ಶ್ರೋ ಶ್ೋಷನಚಲ ಸದಕುರಕಗಳಕ 

ನಲ್ಲಸ್ದ ತನಣವನಗಿರ್. ಶ್ರೋ ಶ್ೋಷನಚಲಸದಕುರಕಗಳ ಶ್ರ್ೆರನದ ಶ್ರೋ ರ್ನರನಯಣ ಭಗವನನ& ಶ್ರೋ ಬರಹನಾನಂದ 

ಇವರಕಗಳ ಆರನಧನ ನಡೆಯಕವ ಈ ಸೂಳವು ಸಹಸನರರಕ ಭಕತರಆಕರ್ಾಣಿೋಯ ಸೂಳವನಗಿರ್. 

 

ಹನವೋರಿ:- ಈ ಪಟಟಣದ ಪ ವಾದಿಕಿುಗೆಇರಕವ ಶ್ರೋ ಸ್ರ್ದೋಶವರ ರ್ೋವನಲಯ ಚನಲಕಕೆ ಶ್ಲಪಕಲ್ಲಯ 

ಮನದರಿಯನಗಿರ್. ಇದರ ಹತಿತರವೋ ಇರಕವ ನರಸ್ಂಹ ರ್ೋವಸನೂನವ ಕ ಡ ಶ್ಲಪ ಕಲ್ಲಗೆ ಪರಸ್ದದವನಗಿರ್. 

ಇಲಿಾರಕವ  ಶ್ರೋ ಹಕಕೆುೋರಿಮಠವು ವಿೋರಶ್ೈವ ಸಮನಜದ ಭಕತಆರನಧನಯ ನಲ್ಲಯನಗಿರ್. 
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4)  ಹನವೋರಿ ತನಲ ಕನಲಿಾರಕವ ತ ೋಟಗನರಿರ್ನ ಬೆಳೆಗಳ ಮನಹಿತಿ. 2020-21 

ಕರ ಸಂ  ತನಲ ಾಕಕ ವಿಸ್ತೋಣಾ  (ಹ)ಉತಪನು (ಟನ್) 
ಇಳಕವರಿ 

(ಟನ್/ಹ) 

ಮೌಲೆ 

(ರ .ಲಕ್ಷ) 

1 ಹನವೋರಿ 20,264 1,44,383 8.10 60,000 

 ಒಟಕಟ 20,264 1,44,383  60,000 

 

 

 

  

5) ಹನವೋರಿಜಿಲ್ಲಾಯತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳ ವಿವರಗಳಕ. 

ಕರ 

ಸಂ  
ಕ್ಷೋತರ ಗನರಮ  

ತನಲ ಾ

ಕಕ 
ಸ.ನಂ  

ಒಟಕಟ 

ವಿಸ್ತೋಣಾ  

ಅಭಿವ 

ದಿದಯನದ

ಕ್ಷೋತರ 

ಬೆಳೆಗಳಕ 

1 
ಕಜಾಗಿತ ೋಟಗನರಿ

ರ್ನಕ್ಷೋತರ 
ಕಜಾಗಿ ಹನವೋರಿ 

278 13.38 13.38 ಮನವು-100,  

ಚಿಕಕು-240,  

ತಂಗಕ-240 

279/a 6.22  

ಒಟಕಟ 20.4 - 

2 
ಕಛೋರಿ ನಸಾರಿ 

ಹನವೋರಿ 
ಹನವೋರಿ ಹನವರಿ 

43 1.5   

ಚಿಕಕು-8, 

ತಂಗಕ-8 

44 2080 ಚ ಮ  

ಒಟಕಟ 1.08 1.08 
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4(1)ಬಿ ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಜಿಲನಾ ಪಂಚನಯತ ಹನವೋರಿ 

ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾ ಸಂಘಟನಯ ಪಟಿಟ. 

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

 

ತನಂತಿರಕ ವಿಭನಗ            ಆಡಳಿತ ವಿಭನಗ 

 

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ(ಸತ ೋನಿ)               ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

 

ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ-1 

ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ-3(ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ)                     ಪರಥಮದಜಾಸಹನಯಕರಕ 

  

ತ ೋಟಗನರಿಕೆಸಹನಯಕರಕ-2                                                  ದಿವತಿೋಯ ದಜಾಸಹನಯಕರಕ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ-1 (ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ) 
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4(ಬ) (II)ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರಕಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮತಕತ ಕತಾವೆಗಳಕ 

(Powers and Duties of officers and Employees) 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ತಮಾ ವನೆಪಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶನಖೆಯ ವಿರ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಕ 

ಮಂಡಿಸಕವ ಕಡತಗಳನಕು ನಿಯಮನನಕಸನರ ಪರಿಶ್ೋಲಿಸ್ ಮಕಂದಿನ 

ಆರ್ೋಶಕೆ ೋರಿ ಪತನರಂಕಿತಅಧಿರ್ನರ/ಕೆೋಂದರಕಛೋರಿ ಸಹನಯಕರಕ 

ರವರಕಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಕಛೋರಿ ಕೆಲಸಗಳಕ ವೆವಸ್ೂತನವನಗಿ 

ನಡೆಯಲಕ ಹನಗ  ನಿತೆ ಕೆಲಸದ ಹ ರೆಯ ಬಹಕಬನಗವು 

ಮಕಖನೆಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮೋಲ್ಲ ಬಿೋಳದಂತ ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕುವುದಕ. 

ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆಅಧಿರ್ನರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾಯ ವಿವಿಧತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೋಣಾ ಉತನಪದನ 

ಮೌಲೆಮನಪನ, ಅಂದನಜಕ ಸಮಕ್ಷ ನರ್ಟದ ಸಮೋಕ್ಷ ಸ್ದದಪಡಿಸ್ 

ಸಲಿಾಸಕವುದಕ.ತನಂತಿರಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ವೆವಹನರಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಪರರ್ನರರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ 

ರ್ನಯಾಗಳಲಿಾ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 
 

4(ಬಿ) III ನಿಣಾಯ ತಗೆದಕಕೆ ಳಕುವಂತಹ ಪರಸನತವನಗಳಲಿಾ ಪನಲಿಸಬೆೋರ್ನದಕರಮ ಮೋಲಿವಚನರಣೆ 

ಚನನಲ್ ಗಳ ಮತಕತಅರ್ೌಂಟಿಬಿಲಿಟಿ ದಂತ.  

(THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS  

INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION ACCOUNTABALITY.) 

ವಿರ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಕ 

ಪರಥಮ ದಜಾ ಸಹನಯಕರಕ ತನವು ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ ಪತರದ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತಕತ 

ಸಕತ ತೋಲ್ಲ/ಸ ಚನಗಳನಕು ಗಮನಿಸ್ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತವನಕು ವಿಳಂಬ 

ವಿಲಾರ್ೋತವರಿತವನಗಿ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ತಮಾ ವನೆಪಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶನಖೆಯ ವಿರ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಕ/ಪರದಸರವರಕ ಮಂಡಿಸ್ದ 

ಕಡತಗಳನಕು ಆ ಪರಕರಣದಲಿಾ ಯನವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕೆಂಬ ಬಗೆು 

ನಿಯಮಗಳನಕು ನಮ ದಿಸ್ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿಕಡತ ಮಂಡಿಸಕವುದಕ. ಕಛೋರಿಯ 

ನಿತೆ ಕಟಟಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಹ ರೆಯ ಬಹಕ ಭನಗವು ಮಕಖೆಧಿರ್ನರಿಯ ಮೋಲ್ಲ ಬಿೋಳದಂತ 

ನ ೋಡಿಕೆ ಳಕುವುದಕ, ಶನಖೆಯ ಮೋಲಿವಚನರಣೆ, ಲ್ಲಕು ಪರಿಶ್ ೋಧನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಂಲನಾ ಕೆಲಸಗಳನಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ, ಸ್ತೋವನ ಪುಸತಕ ನಿವಾಹಣೆ, ನಗದಕ ಪುಸತಕ 

ನಿವಾಹಣೆ. ವಿರ್ಯ ನಿವಾಹಕರಿಗೆ ಸ ಕತ ಮನಗಾದಶಾನ, ಸ ಕತ ನರವು ನಿೋಡಕವುದಕ.. 
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4(ಬಿ)Iಗಿಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳನಕು ನಿವಾಹಿಸಲಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲನದ ವಿಧನನಗಳಕ  

ಕಟಕಟಪನಡಕಗಳಕ,(Norms) 

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ 

ತಮಾ ವನೆಪಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶನಖೆಯ ವಿರ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಕ ಮಂಡಿಸಕವ 

ಕಡತಗಳನಕುನಿಯಮನನಕಸನರ ಪರಿಶ್ೋಲಿಸ್ ಮಕಂದಿನ ಆರ್ೋಶಕೆ ೋರಿ 

ಪತನರಂಕಿತವೆವಸನೂಪಕರಕ/ಕೆೋಂದರಕಛೋರಿ ಸಹನಯಕರಕರವರಕಗಳಿಗೆ 

ಮಂಡಿಸಕವುದಕ 

ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆಅಧಿರ್ನರಿ 

ಜಿಲನಾ ಮಟಟದಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನಕು 

ಕ ರಡಿೋಕರಿಸ್, ನಿರ್ೋಾಶರ್ನಲಯಕೆು ಸಲಿಾಸಕವುದಕ. ಕಿರಯನ ಯೋಜನಯಂತ 

ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷನಠನ ತನಂತಿರಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ವೆವಹನರಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ ಪರರ್ನರರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳಲಿಾ 

ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 

ಕೆೋಂದರ ಸನೂನಿಕ ಸಹನಯಕರ 

(ತನಸ) 

ತನಂತಿರಕ ಹನಗ  ಆರ್ಥಾಕ ವೆವಹನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ ನಿಯಮನವಳಿಗಳ 

ಪರರ್ನರ ರ್ೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಾಗಳಲಿಾ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ 

 

7. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರ ಕಛೋರಿಯ ರ್ನಯಾಗಳಕ ಮತಕತ ಕತಾವೆಗಳಕ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡಂತ ಇರಕತತವ. 
 

ಸನಮನನೆ ರ್ನಯಾಗಳಕ: 

• ತನಲ ಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಆಡಳಿತ ಮತಕತ ಅಭಿವ ದಿಧ ರ್ನಯಾಗಳನಕು 

ಅನಕಷನಟನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

• ಹನವೋರಿ ತನಲ ಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗನರರ ಅವಶೆಕತಗಳಿಗೆ ತಕುಂತ ಯೋಜನಗಳನಕು 

ರ ಪಿಸಕವುದಕ. 

• ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯಿಂದ ಅನಕಷನಟನಗೆ ಳಿಸಲನಗಕತಿತರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳನಕು 

ಹ ೋಬಳಿವನರಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಿ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಅನಕಷನಟನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

• ಹ ೋಬಳಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಲಕ ಅವಶೆಕವಿರಕವ ಮನಗಾದಶಾನ 

 ನಿೋಡಕವುದಕ. 

• ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಮತಕತ ನಸಾರಿಗಳ ಅಭಿವ ದಿಧ ಪಡಿಸಲಕ ಅವಶೆವಿರಕವ ಮನಗಾದಶಾನ 

ನಿೋಡಕವುದಕ. 

• ಯೋಜನ /ಯೋಜನೋತರ ಬಿಲಿಾಗಳನಕು ಮೋಲಕ ರಕಜಕವಿಗೆ ಸಲಿಾಸಕವುದಕ 

• ತನಲ ಕಿನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನಕಷನಟನ ಮತಕತ ಪರಗತಿಯ ವರದಿಯನಕು ಜಿಲನಾ ಕಛೋರಿಗೆ 

ಸಲಿಾಸಕವುದಕ. 

• ತನಲ ಕಿನಲಿಾ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರಕ ತಿ ವಿಕೆ ೋಪ ಸಂಭವಿಸ್ದ ಆಯನ ಹ ೋಬಳಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗೆ 

ಪರಿಶ್ೋಲಿಸ್ ವರದಿ ನಿೋಡಕವಂತ ತಿಳಿಸ್  ಪರಕ ತಿವಿಕೆ ೋಪ ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಹನಯಧನಕೆು ಕಂದನಯ 

ಇಲನಖೆಗೆ ಶ್ಪನರಸಕು ಮನಡಕವುದಕ. 
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ವಿಸತರಣೆ ಮತಕತತರಬೆೋತಿ: 

1. ಹನವೋರಿ ತನಲ ಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯಿಂದ ಅನಕಷನಟನಗೆ ಳಿಸಕತಿತರಕವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ 

ಕಕರಿತಕ ರೆೈತರಿಗೆ ಹನಗ  ಸನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

2. ಹನವೋರಿ ತನಲ ಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆೋಸನಯ, ನಿವಾಹಣೆ, ಕೆ ಯಕಾ, ಸಂಸುರಣೆ ಕಕರಿತಕ 

ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

3. ಹನವೋರಿ ತನಲ ಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲಿಾ ಸನವಯವ ಕ ಷಿ, ಜೋನಕ ಕ ಷಿ ಮಕಂತನದಅವಶೆಕ ಹ ಸ 

ತಂತರಜ್ಞನನಗಳನಕು ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ, ವಿಚನರ ಸಂಕಿರಣ, ರ್ನಯನಾಗನರ ಮಕಂತನದವುಗಳನಕು 

ಏಪಾಡಿಸಕವ ಮ ಲಕ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಕವುದಕ. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆಯಲಿ ಅನಕಷನಟನಗೆ ಳಿಸಲನಗಕತಿತರಕವ ಹ ಸಹ ಸ ಯೋಜನಗಳ ಮನಹಿತಿಯನಕು 

ಪತಿರಕೆ, ಆರ್ನಶವನಣಿ, ದ ರದಶಾನ ಮಕಂತನದ ಸಮ ಹ ಮನಧೆಮಗಳ ಮ ಲಕ ರೆೈತರಿಗೆ 

ತಲಕಪುವಂತ ಮನಡಕವುದಕ. 

5. ರೆೈತರ ಮಕುಳಿಗೆ, ರೆೈತರಿಗೆ, ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

6. ರೆೈತರನಕುರನಜೆ ಮತಕತ ಹ ರ ರನಜೆಗಳ ಉತತಮತ ೋಟ, ಸಂಶ್ ೋದರ್ನ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗೆ ಪರವನಸ 

ಕೆೈಗೆ ಂಡಕ ರೆೈತರ ಜ್ಞನನ ವಧಾನಗೆ ಸಹಕರಿಸಕವುದಕ. 

 

ಸಸನೆಭಿವ ದಿದ: 

1. ಕ್ಷೋತರ ಹನಗ  ಕಛೋರಿ ನಸಾರಿಯಲಿಾಉತತಮ ಗಕಣಮಟಟದ ತಳಿಗಳನಕು ಗಕರಕತಿಸ್ 

ಅಭಿವ ದಿಧಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. 

2. ಇಲನಖೆಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಂದ, ಸನವಾಜನಿಕ ವಲಯದ ನಸಾರಿಗಳಿಂದ, ಖನಸಗಿ ವಲಯದ 

 ನಸಾರಿಗಳಿಂದ ಉತತಮ ಗಕಣಮಟಟದ ಕಸ್/ಸಸ್ಗಳನಕು ಉತನಪದಿಸಲಕ ಕರಮಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ. 

3. ತನಲ ಕಿನ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತಕತಅಭಿವ ದಿಧಗೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುವುದಕ. 

 

ಪರರ್ೋಶ ವಿಸತರಣೆ 

1. ಆಯನ ಪರರ್ೋಶಗಳಿಗೆ ಸ ಕತವನದ ಬೆಳೆಗಳನಕು ಮತಕತ ತಳಿಗಳನಕು ಆಯ್ಕು ಮನಡಿ ಯೋಗೆ 

ಫಲನನಕಭವಿಗಳಿಂದ ಪರರ್ೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಕುವುದಕ. 

2. ಹಣಕು, ತರರ್ನರಿ, ಹ ವಿನ ಬೆಳೆಗಳಕ, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಕ, ಆಯ್ಕು ಮನಡಿಅಲಿಾನರೆೈತರಿಗೆ ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ಪರರ್ೋಶವಿಸತರಣೆಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

 

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸನಯ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶೆಕವಿರಕವ ಹಸ್ರಕಮನಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ರೆೈತರನಕು ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಶ್ೋಡ್ ನಟ್ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಹ ಸ ಹ ಸ ಬೆಳೆಗಳನಕು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸನಯದಲಿಾ ಬೆಳೆಯಲಕ ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 
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ಸನವಯವ ಕ ಷಿ 

1. ಸೂಳಿಯವನಗಿ ಲಭೆವಿರಕವ ಕ ಷಿ ತನೆಜೆ ವಸಕತಗಳನಕು ಬಳಸ್ಕೆ ಂಡಕ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಖಚಿಾನಲಿಾ 

ಂರೆಹಕಳಕ ಗೆ ಬಬರ, ಬಯೋಡೆೈಜಸಟರ್  ಗಳನಕು ನಿಮಾಸಲಕ ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಸನವಯವ ಪರಿವತಾನಗೆ ರೆೈತರನಕು ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

 

ಜೋನಕ ಕ ಷಿ 

1. ರೆೈತರ ತ ೋಟಗಳಲಿಾ ಜೋನಕ ಸನಕಣೆಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಜೋನಕ ಸನಕಣಿಕೆ ಸ್ತ ಸ್ತೈಟಿಗಳ ಮ ಲಕ ರೆೈತರಿಗೆ ತರಬೆೋತಿ ಏಪಾಡಿಸಕವುದಕ. 

3. ರೆೈತರ ತ ೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲಿಾನ ಪರನಗಸಪಶಾ ಹಚೆಳದಲಿಾ ಜೋನಕಹಕಳಗಳ ಪನತರದ ಬಗೆು ರೆೈತರಿಗೆ 

ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಕವುದಕ. 

 

ಕೆ ೋಯಾೋತತರ ನಿವಾಹಣೆ 

1. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನದ ಹಣಕು,ತರರ್ನರಿ, ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಕ, ಔರ್ದಿಸಸೆಗಳಕಮತಕತಸಕಗಂಧದರವೆ 

ಬೆಳೆಗಳ ಕೆ ಯಾೋತತರ ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೆಕತಗೆತಕುಂತ ಪನೆಕ್ ಹೌಸ್ ಗಳ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

3. ಶ್ೋತಲ ಗ ಹ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹಿಸಕವುದಕ. 

4. ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪನರಥಮಕ ಸಂಸುರಣನಘಟಕ ನಿಮನಾಣಕೆು ಪ ರೋತನುಹ ನಿೋಡಕವುದಕ. 

 

 

ಇತರೆ ರ್ನಯಾಗಳಕ: 

1. ಜಿಲ್ಲಾಯ ಜಿಲನಾಧಿರ್ನರಿಗಳಕ,  ಜಿಲನಾ ಪಂಚನಯತ್ ಮಕಖೆ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳಕ, ಮನನೆ 

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ, ಮತಿತತರ ಮೋಲನಧಿರ್ನರಿಗಳಕ ಸ ಚಿಸಕವವಿಶ್ೋರ್ ಕೆಲಸಗಳನಕು 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

2. ಜನಸಪಂದರ್ನ ಸಭೆ ಮಕಂತನದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನ ೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ನರಿಯನಗಿ ರ್ನಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
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4B(V)ರ್ೌಕರರಕ ಅವರವರ ಕತಾವೆಗಳನಕು ನಿವಾಹಿಸಲನದ/ ಉಪಯೋಗಿಸಕವ/  

ನಿಯಂತರಣದಲಿಾಟಕಟ ಕೆ ಂಡಿರಕವ ನಿಯಮಗಳಕ/ ಸ ಚನಗಳಕ/ಕೆೈಪಿಡಿಗಳಕ/ ದನಖಲ್ಲಗಳಕ ಮತಕತ  

ನಿಬಂಧನಗಳಕ 

 

 1. ರನಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

 2. ಸ ಕ್ಷಾ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

 3. ರನಷಿರೋಯ ಔರ್ದಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮರ್ನ್ ಯೋಜನಯ ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

 4. ರನಜೆ ವಲಯ, ತನಲ ಕ ಪಂಚನಯತ್ ಹನಗ  ಜಿಲನಾ ಪಂಚನಯತ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ  

     ಮನಗಾಸ ಚಿಗಳಕ 

 5. ರನಷಿರೋಯಗನರಮೋಣಉರ್ ೆೋಗಖನತಿರಅಧಿನಿಯಮ 

 

4: (ಬಿ)VIIಕಡತ ಶ್ೋಷಿಾಕೆ 

• ಸನಮನನೆ ಸ್ವೋಕ ತಿ. 

• ನಮ ನ ಬಿರವನನರಿಜಿಸಟರ್. 

• ನಮ ನ-ಂ ಮಕದನದಮರಿಜಿಸಟರ್. 

• ನಿಯಮ 27 (ನಿಯಮ 63) ಸನಟಂಪ್ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ನಮ ನ-6 (ನಿಯಮ 38)ನಗದಕ ಪುಸತಕ ರಿಜಿಸಟರ್ 

• ಲ್ಲೋಖನ ಸನಮಗಿರ ವಿತರಣನರಿಜಿಸಟರ್. 

• ದಿನವಹಿ ದನಸನತನಕ ಪುಸತಕ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಈಕಛೋರಿಯ ಸನಧಿಲನವರಕ ಪುಸತಕ. 

• ಮನಹವನರಕಖಚಿಾನತಃಖೆತಯರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಿಗಳ ಹನಜರನತಿ ಪಟಿಟರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಸನಮನನೆ ಭವಿರ್ೆ ನಿಧಿಯ ಮಕಂಗಡಡ್ನರ ಮನಡಕವರಿಜಿಸಟರ್. 

• ವಿರ್ಯ ವಹಿ ರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಂನ್.ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲಕಾರಿಜಿಸಟರ್. 

• ನಮ ನ-14 ಅಂತಿಮ ವೋತನ ಪರಮನಣ ಪತರ. 

• ಸನದಿಲನವರಕ ಬಿಲಕಾಗಳ ವಿವರ 
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• ನಮ ನ34-ಂ ಪಿೋಠ ೋಪಕರಣ ವಹಿ. 

• ಬಿ-7 ನಗದಕ ರಶ್ೋದಿ. 

• ಅಧಿರ್ನರಿ/ ಸ್ಬಬಂದಿಯರ ರ್ನಯಾನಿವನಾಹಣ ವರದಿ ಪೈಲ್. 

• ಸ್ಬಬಂದಿಗಳ ಸ್ತೋವನ ಪುಸತಕ ರಿಜಿಸಟರಗಳಕ. 

• ಭನರತ ಸರ್ನಾರದ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005. 

• ಸರ್ನಾರ ಸಕತ ತೋಲ್ಲಗಳ ಪೈಲ್. 

• ಲ್ಲಕು ತಪನಸಣೆ ಪೈಲ್. 

• ರನಷಿರೋಯತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಮರ್ನ್ ನಗದಕಪುಸತಕವಹಿ. 

• ರನಷಿರೋಯತ ೋಟಗನರಿಕೆಮರ್ನ್ ಡಿ.ಸ್ಬಿಲಕಾಗಳರಿಜಿಸಟರ್. 

• ಸ ಕ್ಷಾ ನಿೋರನವರಿಯೋಜನಯ ನಗದಕ ಪುಸತಕ ವಹಿ. 

• ಸ ಕ್ಷಾ ನಿೋರನವರಿಯೋಜನಯ ಡಿ.ಸ್ ಬಿಲಕಾಗಳ ರಿಜಿಸಟರ್. 
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4(ಬಿ)(IX): ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ(ಜಿ.ಪಂ)ಹನವೋರಿ ಇವರ ಅಧಿೋನದಲಿಾ ರ್ನಯಾ 

ನಿವಾಹಿಸಕತಿತರಕವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ 

ಕರ. ಸಂ ಹಕ ರ್ದ  ಹಸರಕ  ದ ರವನಣಿ  ಸಂಖೆೆ  

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಹ ಗನರ 08375-233682 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ 08375-233682 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ರೋಮತಿ. ಂ.ಂಂ. ಕಡೆೋಕೆ ಪಪ 08375-233682 

4 ಪರ.ದ.ಸ ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶಕರಿಗನರ 08375-233682 

5 ದಿವ.ದ.ಸ ಶ್ರೋ ಕೆ ೋಟರೋಶ ಬಿ.ಂಸ್ 08375-233682 

6 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಶ್ರೋ. ಂಮ್.ಆರ್.ಚಂದರಮೌಳಿ 08375-233682 

7 ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ರೋ ಬಿ. ಂನ್. ಬರೆೋಗನರ 9449122743 

8 ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆಅಧಿರ್ನರಿಕಜಾಗಿ ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ 08375-233682 

9 ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆಅಧಿರ್ನರಿಗಕತತಲ ಂಸ್.ಂಸ್.ಮಕಗದ ರ 08375-233682 

10 ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆಅಧಿರ್ನರಿಗಕತತಲ-2 ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ 08375-233682 

11 ಸಹನಯಕತ ೋಟಗನರಿಕೆಅಧಿರ್ನರಿ ಹನವೋರಿ ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ 08375-233682 

12 
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ಜಿ.ಪಂ)ಹನವೋರಿ 
ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ 08375-233682 
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4(ಬಿ)X:ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ(ಜಿ.ಪಂ)ಹನವೋರಿ ಇವರ ಅಧಿೋನದಲಿಾ ರ್ನಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿತರಕವ 

ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ಫೋಬಕರವರಿ-2021ರ ವೋತನದ ವಿವರಗಳ ಪಟಿಟ 

 

ಕರ. ಸಂ ಹಕ  ರ್ದ  ಹಸರಕ  ವೋತನ 

1 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಹ ಗನರ 24180=00 

2 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ ------ 

3 ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ರೋಮತಿ. ಂ.ಂಂ. ಕಡೆೋಕೆ ಪಪ 18747=00 

4 ಪರ.ದ.ಸ ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶ ಕರಿಗನರ 29635=00 

5 ದಿವ.ದ.ಸ ಶ್ರೋ ಕೆ ೋಟರೋಶ ಬಿ.ಂಸ್ 19899=00 

6 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಶ್ರೋ. ಂಮ್.ಆರ್.ಚಂದರಮೌಳಿ 40914=00 

7 ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರಕ ಶ್ರೋ ಬಿ. ಂನ್. ಬರೆೋಗನರ 48552=00 

8 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಕಜಾಗಿ ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ ----- 

9 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಗಕತತಲ ಂಸ್.ಂಸ್.ಮಕಗದ ರ 54217=00 

10 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಗಕತತಲ-2 ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ  

11 ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ ಹನವೋರಿ ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ ----- 

12 
 ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಾಶಕರಕ 

(ಜಿ.ಪಂ)ಹನವೋರಿ 
ಖನಲಿ ಹಕರ್ದ ----- 

 

ಮನನೆ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೋಾಶಕರಕ ಹನವೋರಿ ತನಲ ಕಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಿದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಂಂಪಿಕ್ ಪರರ್ನರ 

ಮನಗಾಸ ಚಿಯಂತ ರ್ನಯಾಕರಮಗಳನಕು ಯಶಸ್ವಯನಗಿ ಅನಕಷನಠನಗೆ ಳಿಸಕವುದಕ. ಹನಗ  ಸನವಾಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ 

ಅಹವನಲಗಳನಕು ಸ್ವೋಕರಿಸ್ ಮನಹಿತಿ ನಿೋಡಕವುದಕ. 


