4 1(ಬಿ) (1) ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ, ಕಾಯಯಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಯವ್ಯಗಳ ವಿವ್ರಗಳು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ತಾಲ ಕು ಮಟಟ)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ
1

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಆಡಳಿತ್ ಶಾಖೆ
6 ಹುರ್ೆ

1.

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

1 ಹುರ್ೆ

2.

ಅಟಂಡರ್

1 ಹುರ್ೆ

ಅಧಿಕಾರಿ
2.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

3 ಹುರ್ೆ

3.

ರ್ಜೋನು ಕೃಷಿ ಪ್ಿದಶಯಕರು

1 ಹುರ್ೆ

4.1.ಬಿ(II) ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ಕವ್ಯಯಗಳು
(Power and duties of officers and employees)
ಕಿ.ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದ್ವಯವ್ರ ಹೆಸರು

1.

ಮತ್ುು ಹುರ್ೆ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರು, (ಜಿ.ಪ್ಂ.), ಉಡುಪಿ

ಕೆಲಸದ ವಿವ್ರ

1. ಇಲಾಖೆಯ

ತಾಲ ೂಕು

ಮಟಟದ

ಮುಖ್ಯಸೆರಾಗಿ

ತಾಲ ೂಕಿಗೆ

ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಟಂತ ಆಡಳಿತ್ ಹಾಗ ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ಿಣ..
2. ಅಧಿೋನ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ

ಹಾಗ

ಮಾಗಯದಶಯನ

ಸಿಬ್ಬಂದ್ವ
ಸ ಚನೆಗಳನುು

ವ್ಗಯದವ್ರಿಗೆ

ಅಗತ್ಯತಗೆ

ನಿೋಡುವ್ುದು.

ಹಾಗ

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ಲ್ಲೂ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ..
3. ತಾಲ ೂಕಿಗೆ ಆಗಾಗೆೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ್ ಅನುದಾನಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಖ್ಚುಯ ವೆಚಚಗಳ
ನಿವ್ಯಹಣೆ ಮಾಡುವ್ುದು.

4. ತಾಲುೂಕು ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲೂ ಬ್ರುವ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಹಾಗ

ಸಸಾಯಗಾರಗಳ

ನಿವ್ಯಹಣೆ ಹಾಗ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ.
5. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ಿದಶಯನಗಳನುು ಏಪ್ಯಡಿಸುವ್ುದು ಹಾಗ
ಇಲಾಖಾ
ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು
ಬಿಂಬಿಸುವ್
ಪ್ಿದಶಯಕೆಗಳನುು
ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ

ಏಪ್ಯಡಿಸುವ್ುದು.
6. ಪ್ಿತಾಯಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರವ್ನುು ನಿಯೋಜಿಸುವ್ುದು ತಾಲ ೂಕು ಮಟಟದ

ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದು, ತಾಲ ೂಕಿನ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನುು ನಡೆಸುವ್ುದು
ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ಚಿಸುವ್ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

2.

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪ್ತ್ಿಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ನಿಯಮಗಳಿಗಾನುಸಾರ
ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು,ವಾಷಿಯಕ ಕಿಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ
ವ್ಗಯಕೆೆ ಬ್ಂದ ಪ್ತ್ಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ನಿೋಡುವ್ುದು. ಎಲಾೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಿತ್ರ ಮಾಹೆಯ ಪ್ಿಗತ್ರ
ವ್ರದ್ವಗಳನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುವ್ುದು ಹಾಗ ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ನಿೋಡುವ್ುದು. ಹಿರಿಯ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಡಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ್ುದು.

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

3.

ಹೆ ೋಬ್ಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿಗಳಂತ ಅನುಷ್ಾಟನ ಗೆ ಳಿಸುವ್ುದು
ಮತ್ುು ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ನಿೋಡುವ್ುದು. ಕ್ಷೋತ್ಿಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಎಲಾೂ
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ

ಸಸಾಯಭಿವ್ೃದ್ವಧ

ಕಾಯಯಗಳನುು

ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು

ಹಾಗ

ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆರ್ೋಶದಂತ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.
4.

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

ಕಚೋರಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ತ್ಿಗಳ ಸಿಿೋಕೃತ್ರ ಮತ್ುು ರವಾನೆ ವ್ಹಿಗಳನುು ಹಾಗ ಅಂಚ ಚಿೋಟಿ
ವ್ಹಿಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು,ಕಚೋರಿಯ ಸಾದ್ವಲಾಿರು,ಅನುದಾನದ,ವೆೋತ್ನದ,ಪ್ಿಯಾಣ
ಭತಯ ಬಿಲುೂಗಳನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.ಆದಾಯದ ಮತ್ುು ಖ್ಚಿಯನ ವಿವ್ರಗಳನುು
ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲೂಸುವ್ುದು.ದಾಸಾುನು ವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ,ಸಿಬ್ಬಂದ್ವ ವ್ಗಯದವ್ರುಗಳ ಸ್ಥೋವಾ
ವ್ಹಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ,ದ್ವನಗ ಲ್ಲ ನೌಕರರ ಕಡತ್ಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ.ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಷಯವ್ನುು
ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನಿಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು.ಆಡಳಿತ್ ಲೆಕೆ ಶಾಖೆಯ
ಪ್ತ್ಿಗಳ ವಿಲೆೋವಾರಿಯ ನಿಗಾವ್ಹಿಸುವ್ುದು.ಅಡಿಟ್ ಪ್ಾಯರಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸುವ್ುದು.ಸಹಾಯಕ
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರ ಸ ಚನೆಯ ಮೋರಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

4.1.(ಬಿ) III :- ನಿಣಯಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವ್ಂತ್ಹ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆಗಳಲ್ಲೂಕಿಮ ಮೋಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಚಾನಲ್ ಗಳು
ಅಕೌಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ ಸ್ಥೋರಿದಂತ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ.), ಉಡುಪಿ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತ ಪ್ಿತ್ರ ಕಡತ್ದ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆ ಮೋಲೆ
ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೋಕಾದ ನಿಣಯಯದ ಬ್ಗೆೆ ಆರ್ೋಶ ನಿೋಡುವ್ುದು ತ್ಮಮ ವಾಯಪಿು
ಮೋರುವ್

ಪ್ಿಕರಣಗಳ

ಬ್ಗೆೆ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಉಪ್ನಿರ್ೋಯಶಕರು,

ಜಿಲಾೂಪ್ಂಚಾಯತ್/ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕುರಿಗೆ ಪ್ಿಸಾುವ್ನೆಯನುು ಶಫಾರಸುು
ಮಾಡುವ್ುದು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪ್ತ್ಿದ ಸಂಬ್ಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲೆ/ಸ ಚನೆಗಳನುು
ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ
ಮಂಡಿಸುವ್ುದು

ಆರ್ೋಶಕೆೆ

ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು/ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ

ತಾವ್ು

ಪ್ತ್ಿದ

ಸಹಾಯಕರು

ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು ವಿಳಂಬ್ವಿಲೂರ್
ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು

ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ಕಡತ್ವ್ನುು

ಸಂಬ್ಂಧ

ವಿಳಂಬ್ವಿಲೂರ್

ನಿಯಮಗಳ

ಮತ್ುು

ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ

ಸುತ ುೋಲೆ/

4.1.(ಬಿ) IV :- ಕೆಲಸ ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲು ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಕಟುಟಪ್ಾಡುಗಳು (Norms)

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ೋಯಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ.), ಉಡುಪಿ

ಸಲ್ಲೂಸಲಾದ ಕಡತ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕುವಾದ ನಿಧಾಯರವ್ನುು
ಕೆೈಗೆ ಳುುವ್ುದು ಅಗತ್ಯತಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಪ್ತ್ಿ
ಮುಖೆೋನ ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವ್ುದು ಹಾಗ ಆದಯತಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸವ್ನುು
ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ತಾವ್ು ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ ಪ್ತ್ಿದ ಸಂಬ್ಂಧ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲೆ/
ಸ ಚನೆಗಳನುು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದ್ವನ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು ವಿಳಂಬ್ವಿಲೂರ್
ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ್ುದು

ವಿಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು/ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ

ಪ್ತ್ಿಗಳ

ಸಿಿೋಕೃತ್ರ,ರವಾನೆ,ಆದಾಯ

ಸಹಾಯಕರು

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು,ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ

ವೆಚಚಗಳ

ಪ್ತ್ಿಗಳು,ಸಾದ್ವಲಾಿರು

ತ್:ಖೆು
ಬಿಲುೂಗಳನುು

ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ ಮತ್ುು ಸುತ ುೋಲೆ/ಸ ಚನೆಗಳನುಸಾರ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ
ಮುಂದ್ವನ ಕಿಮದ ಬ್ಗೆೆ ಆರ್ೋಶಕೆೆ ಕಡತ್ವ್ನುು ವಿಳಂಬ್ವಿಲೂರ್ ತ್ಿರಿತ್ವಾಗಿ
ಮಂಡಿಸುವ್ುದು,ನಗದು
ಮಾಡುವ್ುದು,ಬಾಯಂಕ್

ವ್ಹಿ

ನಿವ್ಯಹಣೆ,ಲೆಕೆ

ಖಾತಗಳ

ತ್ಯಾರಿಸುವ್ುದು,ಆಯವ್ಯಯ

ಪ್ತ್ಿಗಳ

ನಿವ್ಯಹಣೆ,ಅಡಿಟ್

ನಿವ್ಯಹಣೆ
ವ್ರದ್ವ

ಪ್ಿಸಾುಸನೆ ಸಿದಧತ,ಸಿಬ್ಬಂದ್ವಗಳ ಸ್ಥೋವಾ

ವಿಷಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ ಇದರ ಂದ್ವಗೆ ವ್ಹಿಸಲಾದ ಎಲಾೂ ಕಾಯಯಗಳನುು
ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ುದು.

4.1.(ಬಿ) V:- ನೌಕರರು ಅವ್ರವ್ರ ಕತ್ಯವ್ಯಗಳನುು ನಿವ್ಯಹಿಸಲಾದ: ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ್:
ನಿಯಂತ್ಿಣದಲ್ಲೂಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ್:ನಿಯಮಗಳು:ಸ ಚನೆಗಳು:ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು:ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಮತ್ುು ನಿಬ್ಂಧನೆಗಳು.
1. ಇಲಾಖಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಗಯಸ ಚಿಗಳು
2. ಇಲಾಖಾ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಗಳು
3. ಇಲಾಖಾ ಮತ್ುು ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವ್ಸ್ಯ
4. ಸಕಾಯರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು, (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು ) ಇತಾಯದ್ವ
5. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.)
6. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಿಯಮಗಳು (ವ್ಗಿೋಯಕರಣ ನಿಯಂತ್ಿಣ,ಮೋಲಮನವಿ ನಿಯಮಗಳು)
7. ಕನಾಯಟಕ ಅರ್ಥಯಕ ಸಂಹಿತ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ)
8. ಕಚೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಹೆಚ್.ಬಿ.ಒ.ಪಿ)
9. ವ್ೃಂದ ಮತ್ುು ನೆೋಮಕಾತ್ರ ನಿಯಮಗಳು (ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ)
10. ಆಯವ್ಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಬ್ಚಟ್ ಮಾಯನುಿವ್ಲ್))
11. ಕನಾಯಟಕ ಖ್ಜಾನೆ ಸಂಹಿತ (ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ)
12. ಸಾದ್ವಲಾಿರು ವೆಚಚದ ಕೆೈಪಿಡಿ (ಎಂ.ಸಿ.ಇ)

13. ಕನಾಯಟಕ ನಾಗರಿೋಕ ಸ್ಥೋವಾ ನಡತ ನಿಯಮ (ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಕಾಂಡಕ್ಟ ರ ಲ್ು)
4.1 (ಬಿ) VI:-ಕಡತ್ ಶೋಷಿಯಕೆ:(Statement of the categories of documents that are hold it or under its control)
ಕಡತ್ದ ಶಾಖೆ

ಕಿ.ಸಂ

ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಉಲೊೋಖ್
ADM

1

ಅಡಳಿತ್ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ

2.

ಶಸುು ಶಾಖೆ

DEP

3.

ಲೆಕೆ ಶಾಖೆ

ACT

4.

ಲೆಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ

AUD

5.

ನಗದು ಶಾಖೆ

CASH

6.

ಕಾನ ನು ಕೆ ೋಶ

LGC

ನಾಯಯಾಲಯ ಪ್ಿಕರಣ

7.

ಲೆೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿ

STN

ಲೆೋಖ್ನ ಸಾಮಾಗಿಿ, ದ ರವಾಣಿ, ಸಿಿೋಕೃತ್ರ ಮತ್ುು ರವಾನೆ

EST

ಈ ಕಛೋರಿ ಹಾಗ ಅಧಿೋನ ಕಛೋರಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಮತ್ುು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಸುು ನಡತ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು

ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ಿ ಹಾಗ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ಿ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ, ನಗದು ನಿವ್ಯಹಣೆ

4.1(ಬಿ) VII:-ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನಿೋತ್ರ ನಿಯಮಗಳನುು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ್ವ್ನುು ನಡೆಸುವ್ಲ್ಲೂ ಪ್ಡೆಯುವ್ ಸಲಹಾ
ಸ ತ್ಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಪ್ಡೆಯುವ್ ಬ್ಗೆೆ ಇರುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಮತ್ುು ವಿವ್ರರಿೋತ್ರ
ನಿೋತ್ರಗಳನುು ರಚಿಸುವ್ಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ್ಲ್ಲೂ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ ಂದ್ವಗೆ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ
ಪ್ಿತ್ರನಿಧಿಗಳ ಂದ್ವಗೆ ಸಮಾಲೆ ೋಚನೆ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆ ಇರುವ್ುದ್ವಲೂ
4.1 (ಬಿ) VIII :- ಈ ಇಲಾಖೆಯಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ
ಅದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿರುವ್ ಸದಸಯರಿಂದ ರಚಿಸಲಪಡುವ್ ನಿಗಮ, ಕೌನಿುಲ್,ಬ ೋರ್ಡಯ,ಸಮತ್ರ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಬಾಡಿಗಳ
ಪ್ಟಿಟ ಹಾಗ ಇಂತ್ಹ ಕಮಟಿ ಮತ್ುು ಸಮತ್ರಗಳು ನಡೆಸುವ್ ಸಭೆ ಮತ್ುು ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರು
ವಿೋಕ್ಷಿಸಬ್ಹುರ್ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಗಳನುು ವಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವ್ಕಾಶವಿರ್ಯೋ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು (ಜಿ.ಪ್ಂ.), ಉಡುಪಿ ದಡಿ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಸಮತ್ರಗಳು ಇರುವ್ುದ್ವಲೂ.
ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ ಉಪ್ಯೋಗಕಾೆಗಿ ಕಚೋರಿಯ ರ್ ಡಡಣಗುಡೆಡ,ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲೂ ದ್ವನಂಪ್ಿತ್ರ ಬಳಿಗೆೆ 10.00 ಗಂಟಯಂದ
ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟಯವ್ರಗೆ ತರದ್ವರುತ್ುರ್ (ಸಾವ್ಯತ್ರಿಕ ರಜಾ ದ್ವನಗಳನುು ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ)

4.1 (ಬಿ) IX:-ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು,ಜಿಲಾೂ ಪ್ಂಚಾಯತ್,ಉಡುಪಿ ಕಚೋರಿಯಲ್ಲೂ
ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುತ್ರುರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ದ ರವಾಣಿ ವಿವ್ರ

ಕಿ.ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು

1.

ಶಿೋಶಿೋನಿವಾಸ ಬಿ.ವಿ.

2.

ಶಿೋ ಪ್ಿಕಾಶ ಭಾಗವ್ತ್

3.

ಶಿೋರಾಮ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ

ಪ್ದನಾಮ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು
(ಪ್ಿಭಾರ), (ಜಿ.ಪ್ಂ.), ಉಡುಪಿ
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ(ತಾಂತ್ರಿಕ
ಸಹಾಯಕರು)
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ದ ರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ
9449440812
9449034366
9481834481

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ(
4.

ಶಿೋ ಅಮತ್ ಸಿಂಪಿ

ಯೋಜನಾಧಿೋಕಾರಿಗಳು, ದಾಳಿಂಬ ಉತ್ೆರಷಟ

8970642283

ಕೆೋಂದಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಇಲ್ಲೂಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರ್)
ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ( ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
5.

ಶಿೋ ಗುರುಪ್ಿಸಾದ್

ಉಪ್ನಿರ್ೋಯಶಕರು, (ಜಿ.ಪ್ಂ.), ಉಡುಪಿ ಕಛೋರಿಗೆ

9900910948

ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರ್.
6.

ಶಿೋ ರಾಘವೆೋಂದಿ ನಾಯೆ

ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

7.

ಶಿೋಮತ್ರ ಶ್ಿೋತಾ ಹಿರೋಮಠ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

8.

ಕು| ಎಸ್. ದ್ವೋಪ್ಾ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

9.

ವಿದಾಯನಂದ ರ್ಜೈನ್

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು

9964178903

10.

ಕು| ಚೈತ್ಿ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಚ್

ದ್ವಿತ್ರೋಯ ದರ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು( ನಿಯೋಜನೆ)

9740948883

9036124429
7996394553

4.1 (ಬಿ) X :ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಸಿಬ್ಬಂದ್ವ ವ್ಗಯದ ತ್ರಂಗಳ ವೆೋತ್ನ/ಪ್ಿತ್ಫಲ ಮತ್ುು ಅದನುು ನಿೋಡುವ್
ಸ ತ್ಿಗಳು
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ಕಾಶ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವ್ಸ್ಥೆಯನಿಯ ಪ್ರಿಹಾರ ಭತಯಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತ ಮಾಸಿಕ ವೆೋತ್ನವ್ನುು
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಪ್ಡೆಯುತ್ರುದಾೆರ.

ಕಿ.ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹೆಸರು

ವೆೋತ್ನ

1.

ಶಿೋ ಗುರುಪ್ಿಸಾದ್, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

28100.00

2.

ಶಿೋ ಪ್ಿಕಾಶ ಭಾಗವ್ತ್, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

28100.00

3.

ಶಿೋ ಅಮತ್ ಸಿಂಪಿ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

22200.00

4.

ಶಿೋ ರಾಮ ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

22200.00

5.

ಕು| ಎಸ್. ದ್ವೋಪ್ಾ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

14200.00

6.

ಶಿೋಮತ್ರ ಶ್ಿೋತಾ ಹಿರೋಮಠ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು

12750.00

4(ಬಿ) XI :- ಆಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2017-18 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಯೋಜನೆೋತ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೂನ ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರರ್

ಕಿ.ಸಂ.

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು

ಲೆಕೆಶೋಷಿಯಕೆ

ಮತ್ು
(ಲಕ್ಷ್ಮಗಳಲ್ಲೂ)

1.
2.

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ

2431-00-101-0-26 (ಯೋಜನೆೋತ್ರ)

ನಿರ್ೋಯಶಕರ ಕಛೋರಿ, ಜಿ.ಪ್ಂ., ಉಡುಪಿ

ವೆೋತ್ನ ಮತ್ುು ಸಾದ್ವಲಾಿರು ವೆಚಚ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ

2851-00-107-0-33 (ಯೋಜನೆೋತ್ರ)

ನಿರ್ೋಯಶಕರ ಕಛೋರಿ, ಜಿ.ಪ್ಂ., ಉಡುಪಿ

ವೆೋತ್ನ ಮತ್ುು ಸಾದ್ವಲಾಿರು ವೆಚಚ

31.16
0.75

4.1.(ಬಿ) (XII):- ಅಯವ್ಯಯ ವಿತ್ರಣೆ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಗ ಯೋಜನೆೋತ್ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರರ್.
ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು

ಕಿ.ಸಂ

ಯೋಜನೆ

ಯೋಜನೆೋತ್ರ

ಜಿಲಾೂ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆೋತ್ರ

I

ವೆೋತ್ನ 2435-00-101-0-26

36.72

ವೆೋತ್ನೆೋತ್ರ
ವೆೋತ್ನ 2851-00-107-0-33
ವೆೋತ್ನೆೋತ್ರ

1.78

ಜಿಲಾೂ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು

II
1

D-ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
ಲೆಕೆ ಶೋಷಿಯಕೆ: 2435-00-101-028

2

D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು 2435-00-101-0-32

1.0

2

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿ ನಿವ್ಯಹಣೆ: 2435-00-101-0-35

2.29

4

ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ನಸಯರಿ ನವ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಕೆ
ಶೋಷಿಯಕೆ: 2435-00-101-0-36

1.6900

5

ಪ್ಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೆೋ ಶೋ:2435-00-101-0-38

3.43

6

ರ್ಜೋನು ಸಾಕಣೆ : 2851-00-107-0-33

1.7

7

ರಾಷಿರೋಯ ಎಣೆೆ ಕಾಳು ಮತ್ುು ಎಣೆೆ ತಾಳ ಅಭಿಯಾನ
ಯೋಜನೆ:2435-00-101-0-02

ತಾಲ ೂಕು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು

III
1

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಭೆೋತ್ರ ಲೆ.ಶೋ : 2435-00-101-0-64

0.2

2

ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಲೆ.ಶೋ : 2435-00-101-0-62

1.0

3

D-12 ವಿಶ್ೋಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (State)ಲೆ .ಶೋ : 2435-00-

0.6

101-0-64
4

D-13 ಗಿರಿಜನ ುುಪ್ಯೋಜನೆ (State) ಲೆ ಶೋ: 2225-00-102-0-

0.6

70

ರಾಜಯವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ

IV
1

S-01 ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ (ಪ್ಿಯಾಣ ವೆಚಚ-ರೈತ್ ಸಂಪ್ಕಯ
ಕೆೋಂದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುವ್ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)
2 S-03 ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ ಯೋಜನೆ 2401-00-108-2-30
3 S-04 (A) ತಂಗು ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ ಮಂಡಳಿ ಅನುದಾನಿತ್ ಯೋಜನೆ

30.0
20.70375

2401-00-108-2-51
4 S-09 ಕೃಷಿ ಕ್ಷೋತ್ಿ ಮತ್ುು ಸಸಯವಾಟಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ ನಿವ್ಯಹಣೆ
5 S-12 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ರ ೋಗ ಮತ್ುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತ್ಿಣ

1.86

ಯೋಜನೆ 2401-00-119-5-02
6 S-13 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ ಯೋಜನೆ: 24.1-00-

28.647

001-0-08
7 S-14 ಮ ಲಭ ತ್ ಸೌಕಯಯ ಲೆ.ಶೋ: 2401-00-119-6-03

8

S-19 ಮಧುವ್ನ ಹಾಗ ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಲೆ ಶೋ:

0.78

2851-00-200-0-01
9

S-02 ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಾತ್ರಗಳ ಉಪ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬ್ುಡಕಟುಟ
ಉಪ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಯೆ 2013ರಡಿ ಬ್ಳಕೆಯಾಗರ್ ಇರುವ್ ಮತ್ು
2401-00-001-2-10

0.27

10

S-16 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು
2401-00-119-6-03

V

S-17 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ: 2401-00-800-2-

6.50

43
1

ಬಾಳ/ತ್ರಕಾರಿ ಬಳಯಲ್ಲೂ ನಿಖ್ರ ಬೋಸಾಯ

VI

ಭ ಸಮೃದ್ವಧ RKVY ಯೋಜನೆ

0.6

ಲೆ ಶೋ: 2401-00-800-2-43
VII

ಭ ಸಮೃದ್ವಧ ಕೃಷಿ ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ತ್ರಭೆೋತ್ರ
2401-00-109-0-21

VIII

S-11ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ

81.991

2401-00-119-4-06
XI

S-13 ರಾಷಿರೋಯ ಅಯುಷ್ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ
2401-00-119-4-12

4.1.(ಬಿ) (XII) :- ಸಹಾಯಧನರ್ ಂದ್ವಗೆ ನಡೆಸುವ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ಮಂಜ ರಾದ ಹಣ ವ್ಷಯ : 2017-18
ಕಿ.ಸಂ

ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋತ್ರದ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ಲೆಕೆಶಷಿಯಕೆ

I

ಕೆೋಂದಿ ಪ್ುರಸೆೃತ್ ಯೋಜನೆ

1

S-04 ಪ್ಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ

ಖ್ಚುಯ
(ರ .ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲೂ)

19.13408

(ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ) (2401-00-108-2-30)
2

S-05ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗೆ ತಂಗಿನಲ್ಲೂ

11.74635

ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ. (2401-00-108-2-51)
3

S-12 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (2401-00-119-4-06)

47.75400

4

S-13 ರಾಷಿರೋಯ ಆಯುಷ್ ಮಷನ್ 2401-00-119-4-12

1.44233

5

S-17 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 2401-00-800-1-57

87.4409

II

ರಾಜಯವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ

1

S-01ನಿರ್ೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ (2401-00-001-2-01)

2.64300

S-02 ಅನುಸ ಚಿತ್ ಜಾತ್ರಗಳ ಉಪ್ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬ್ುಡಕಟುಟ ಉಪ್
2

ಯೋಜನೆ ಕಾಯೆ 2013 ರಡಿ ಬ್ಳಕೆಯಾಗರ್ ಇರುವ್ ಮತ್ು (2401-

8.35

00-001-2-10)
3

ಕೃಷಿ ವಿಸುರಣೆ ಮತ್ುು ತ್ರಬೋತ್ರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭ ಸಮೃದ್ವಧ

4

S-10 ಸಮಗಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವ್ೃದ್ವೆ (2401-00-111-0-08)

5

6

7

ಯೋಜನೆ( 2401-00-109-0-21)

S-14 ಇಲಾಖಾ ಪ್ಿಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ (2401-00-119-501)
S-15 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ ಕಿೋಟ ಮತ್ುು ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗಿ ನಿಯಂತ್ಿಣ
ಯೋಜನೆ (2401-00-119-5-02)
S-20 ಮಧುವ್ನ ಮತ್ುು ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವ್ೃದ್ವಧ(2851-00-2000-01)

8

ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-2-48)

III

ಜಿಲಾೂವ್ಲಯ ಯೋಜನೆ

1

D-02 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವ್ರಿ (2435-00-

15.47621
72.79698
0.94985

1.9458

2.14400
3.9949

101-0-28)
2

D-03 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು (2435-00-101-0-32)

3

D-04 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ಿಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ (2435-00-101-0-35)

2.19921

4

D-05 ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತ್ುು ನಸಯರಿ ನಿವ್ಯಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ

1.69770

(2435-00-101-0-36)
5

D-06 ಪ್ಿಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಯ (2435-00-101-0-38)

3.54

6

D-08 ರ್ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ (2851-00-107-0-33)

0.75

7

D-09 ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ (2435-00-101-0-62)

1.10

8

D-10 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೋತ್ರ (2435-00-101-0-64)

0.19

9

ವಿಶ್ೋಷಘಟಕಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)

0.60

10

ಗಿರಿಜನಉಪ್ಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)

0.60

4.1. (ಬಿ) XIV:-ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನಿೋಡುತ್ರುರುವ್ ಪ್ಮಯಟ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ತ್ಿಗಳ ವಿವ್ರ ಮತ್ುು ರಿಯಾಯತ್ರ
ಪ್ಡೆಯುವ್ ವಿವ್ರ
ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವ್ುರ್ೋ ಪ್ರವ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ುು ರಿಯಾಯತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುದ್ವಲೂ
4.1 (ಬಿ) XV:- ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂರುವ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ವೆಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ನಲ್ಲೂ ನಿೋಡಿರುವ್ ಬ್ಗೆೆ ವಿವ್ರ
ಈ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ಅಂತ್ಜಾಯಲದಲ್ಲೂ ನೆ ೋಡಬ್ಹುದಾಗಿರ್
4.1 (ಬಿ) XVI:-ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆಯಲು ಲಭಯವಿರುವ್ ಸವ್ಲತ್ುುಗಳು ಹಾಗ
ಗಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ವಾಚಾನಾಲಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲೂ ವಿವ್ರ
4.1(ಬಿ) XVII:- ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ

:

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋಯಶಕರು
ಜಿಲಾೂ ಪ್ಂಚಾಯತ್, ಉಡುಪಿ
ರ್ ಡಡಣಗುಡೆಡ,ಕುಂಜುಬಟುಟ ಅಂಚ, ಉಡುಪಿ – 576102
ದ ರವಾಣಿ:0820-2522837

ಮೋಲಮನವಿ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರ

:

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೋಯಶಕರು
(ಜಿಲಾೂಪ್ಂಚಾಯತ್),ರ್ ಡಡಣಗುಡೆಡ,ಕುಂಜಿಬಟುಟ ಅಂಚ
ಉಡುಪಿ – 576102
ದ ರವಾಣಿ:0820-2531950

ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರ

:

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕುರು
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯಕಾುಲಯ,
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್,ಬಂಗಳ ರು-560004
ದ ರವಾಣಿ:080-26571925

4.1 (ಬಿ) XVIII :ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾದ ಇತ್ರ ವಿಷಯಗಳು
ಯಾವ್ುದ ಇರುವ್ುದ್ವಲೂ

