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ಕ್ರ .ಸಂಕ್ಡತದ ಸಂಖೆ್ಯ   

ಕ್ಡತದ 
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1 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. C

2 1 ನಿರ್ದೇವನ ಭತ್ತು  ಆಡಳಿತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

3 1 SADH HRMS 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

4 1 ಕಛೇರಿ ತರ ಗಳು 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

5 1 ವೇತನ ಪುಷು ಕಗಳು 4/1/2019 Conti.. C

6 1 ಸೆ್ಟ ಶೆ ನರಿ ಪುಷು ಕ 4/1/2019 Conti.. C

7 1 ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ರಿಜಿಷೆ ರ್ 4/1/2019 Conti.. C

8 1 ಖಜಾನೆ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

9 1 2019-20 41a  ,4 1b ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. C

10 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ 62 ಬಿ 4/1/2019 Conti.. C

11 1 INCOME TAX  ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. C

12 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಯಜೆ ತರ ಗಳು 4/1/2019 Conti.. C

13 1 ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕಯಯನ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಲು  ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

14 1 ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು  ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

15 1 ಫಯೋಮೆಟ್ರರ ಕ್ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. C

16 1 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಸಿವ ೋಕೃತಿ 4/1/2019 Conti.. C

17 1 ಕಾಮೇ ನಿರ್ವೇಸಣ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. C

18 1 ಟ್ರಲಿಪೋನ್ ಭತ್ತು  ಜೆಸಾು ಾಂ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

19 1 CROP LOSS ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. C

20 1 GST ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

21 1 INWARD ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

22 1 OUT WARD ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

ತೋಟರ್ಗರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ತಾಲ್ಲೂ ಕು:ಸಿರುಗುಪ್ಪ                                                                                                      ಜಿಲ್ಲೂ :ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

'ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ''

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ 4(1) (a) ,4 (1) (b) ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ

ಕ್ಡತಗಳ ಮತ್ತಾ  ದಾಖಲಾತಿಗಳ 4(1) ((a) ಪ್ರ ಕ್ತರ ಪ್ಟ್ಟಟ
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ತೋಟರ್ಗರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ
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'ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ''

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ 4(1) (a) ,4 (1) (b) ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ

ಕ್ಡತಗಳ ಮತ್ತಾ  ದಾಖಲಾತಿಗಳ 4(1) ((a) ಪ್ರ ಕ್ತರ ಪ್ಟ್ಟಟ

23 1 UC ಕಡತಗಳು 2018-19 4/1/2019 Conti.. C

24 1 ಸಿಫಬ ಾಂದಿಮ HRMS ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. C

25 1 K-2 ಡಿ.ಸಿಬಿಲ್ಲು ಗಳ ಕಡತಗಳು  2019-20 4/1/2019 Conti.. C
26 1 ಬೆಳೆ ಅಾಂದಾಜು ಷಮೋಕೆ್ಷಯೆ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

27 1
ತಾಲ್ಲು ಕ್ಕ ಪಂಚಾಮತ್ ಯೋಜನೆಮ ಸೌಲಬಯ ಗಳ ಕಡತ 

2019-20
4/1/2019 Conti.. B

28 1 NHM ಯೋಜನೆಮ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

29 1 2019-20 ನೇಸಾಲಿನ ಮಾಗೇಸೂಚಿ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

30 1 MGNREGA ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

31 1 ಸನಿ ನಿೋರಾರಿ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

32 1 ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಜಿೇಗಳ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

33 1 ಟಪಾಲ್ಲ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

34 1 ಕ್ರರ ಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

35 1 ಬೆಳೆ ಷರ್ವೇ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

36 1 ಇತರೆ ತರ ಗಳ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

37 1 ಅಾಂಗವಿಕಲಯ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

38 1 RKVY ಯಾಾಂತಿರ ೋಕಯಣ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

39 1 ಜಲಾಮೃತ ಯೋಜನೆ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

40 1 ಜೇನು ಕೃಷಿ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

41 1 PMFBY 2019-20 4/1/2019 Conti.. B

42 1 ಮೌಲಯ  ಮಾನ ಕಡತ 2019-20 4/1/2019 Conti.. B



                                                     2019 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 26 ರ  ವರೆಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ .ಸಂಕ್ಡತದ ಸಂಖೆ್ಯ   

ಕ್ಡತದ 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ತಾ ಯದ 

ದಿನಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ವರ್ಗಾಯಿಸಿ

ದ ದಿನಂಕ್

ವಿಲೇವಾರಿ

ಯ 

ಸ್ವ ರೂಪ್

ಷರಾ
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'ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ''

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ 4(1) (a) ,4 (1) (b) ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ
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43 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆಮಡಿ ತಯಕಾರಿ 

ಬಿೋಜ ವಿತಯಣಾ ಪುಷು ಕ
4/1/2019 Conti.. B

44 1
ತಾಲ್ಲು ಕ್ಕ ಪಂಚಾಮತ್ ಯೋಜನೆಮ ಸೌಲಬಯ ಗಳ 

ವಿತಯಣಾ ಪುಷು ಕ 2019-20
4/1/2019 Conti.. B

45 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾ ಮಾಗೇಸೂಚಿ ಕಡತ 

ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  ಹೋಫಳಿ
4/1/2019 Conti.. B

46 1 2019-20 ನೇ ಬೇಡಿಕ್ಷ ಅಜಿೇ ಕಡತ ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  ಹೋಫಳಿ 4/1/2019 Conti.. B

47 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಅಾಂದಾಜು ಷಮೋಕೆ್ಷ   ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  

ಹೋಫಳಿ
4/1/2019 Conti.. B

48 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  ಹೋಫಳಿ ರ ಗತಿ ಯದಿ 4/1/2019 Conti.. B

49 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  ಹೋಫಳಿಮ ಬೆಳೆ ನಶೆ  

ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

50 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  ಹೋಫಳಿಮ ಬೆಳೆ ಷರ್ವೇ 

ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

51 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ  ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  ಹೋಫಳಿಮಪಾಲಿಹೌಸ್  

ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

52 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ MGNREGA ಕಡತ ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  ಹೋಫಳಿ 4/1/2019 Conti.. B

53 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಚ್ಚೊ ಳಿಿ  ಹೋಫಳಿಮ ಟಪಾಲ್ಲ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

54 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ನಗದು ಯಸಿೋದಿ
4/1/2019 Conti.. B

55 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಉದಿರ  ಬಿಲ್ಲು
4/1/2019 Conti.. B
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ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ 4(1) (a) ,4 (1) (b) ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ
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56 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿರುಗುಪ  ಹೋಫಳಿಮ NHM 

ಯೋಜನೆಮ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

57 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಷಸಿಗಳ ವಿತಯಣಾ TP ಯೋಜನೆಮ 

ಕ್ಕಾಂಡಗಳ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

58 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂಗು TP ಯೋಜನೆಮ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

59 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿರುಗುಪ  ಹೋಫಳಿಮ PMKSY 

ಯೋಜನೆಮ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

60 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿರುಗುಪ  ಹೋಫಳಿಮCHD  

ಯೋಜನೆಮ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

61 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

62 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ MGNREGA ಕಡತ ಸಿರುಗುಪ   ಹೋಫಳಿ 4/1/2019 Conti.. B

63 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಷಮೋಕೆ್ಷೋ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

64 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿರುಗುಪ  ಹೋಫಳಿಮ RKVY 

ಯೋಜನೆಮ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

65 1 ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

66 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ D-04 ಯೋಜನೆಮ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

67 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ KSDHA ಷಸಾಯ ತಪ ೋದನೆ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

68 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

69 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು  ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

70 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಆದಾಮ ಯದಿ
4/1/2019 Conti.. B
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71 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಇತರೆ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

72 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಪಷಲ್ಲ ಹಾರಾಜು ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

73 1 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಘೋರ್ವವ ರು ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

74 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗರ ಸಣೆ ಭತ್ತು  

ನಿೇಸಣೆ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

75 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಮಾರಾಟ ಧಯ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

76 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಆದಾಮ  ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

77 1
2020-25 ಯರೆಗಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

VISION
4/1/2019 Conti.. B

78 1 ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ ಜಮೋನಿನ ಕಡತ 4/1/2019 Conti.. B

79 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ  

ಭತ್ತು  ನಷೇರಿಮಲಿು  ದಿನನಿತಯ ದ ಕ್ಷಲಷದ ವಿಯದ ಹಿ
4/1/2019 Conti.. B

80 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ  

ಭತ್ತು  ನಷೇರಿಮ ಷಸಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಹಿ
4/1/2019 Conti.. B

81 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ನಷೇರಿ ಮಾರಾಟ ಪುಷು ಕದ ಹಿ
4/1/2019 Conti.. B

82 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ನಷೇರಿ ಕಾಂದಿರ  ದಾಸಾು ನು ಹಿ
4/1/2019 Conti.. B



                                                     2019 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 26 ರ  ವರೆಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ .ಸಂಕ್ಡತದ ಸಂಖೆ್ಯ   

ಕ್ಡತದ 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ತಾ ಯದ 

ದಿನಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ವರ್ಗಾಯಿಸಿ

ದ ದಿನಂಕ್

ವಿಲೇವಾರಿ

ಯ 

ಸ್ವ ರೂಪ್

ಷರಾ

ತೋಟರ್ಗರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ತಾಲ್ಲೂ ಕು:ಸಿರುಗುಪ್ಪ                                                                                                      ಜಿಲ್ಲೂ :ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

'ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ''

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ 4(1) (a) ,4 (1) (b) ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ

ಕ್ಡತಗಳ ಮತ್ತಾ  ದಾಖಲಾತಿಗಳ 4(1) ((a) ಪ್ರ ಕ್ತರ ಪ್ಟ್ಟಟ

83 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ದಾಸಾು ನು ದಿನ ಫಳಕ್ಷ ಪುಷು ಕದ ಹಿ
4/1/2019 Conti.. B

84 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಕಾಮಾಗರಿ ಹಿ
4/1/2019 Conti.. B

85 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ಕ್ಷು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಿು  ವಿಯ  ಹಿ
4/1/2019 Conti.. B

86 1

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಗಿಡಗಳ ನಾಟ್ರ ಹಿ ಗ್ರ ಾಂಡ್ ನಷೇರಿ ಷಮೇತ ನಾಟ್ರ 

ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳ ವಿಯ

4/1/2019 Conti.. B

87 1

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ 

ಕೆ್ಷ ೋತರ /ನಷೇರಿಗಳಲಿು  ಯೋಜನೆ /ಯೋಜನೇತಯ ಲೆಕು  

ಶಿಷಿೇಕ್ಷಮಲಿು  ಬರಿಸಿದ ಖಚಿೇನ ತಃಖ್ತು

4/1/2019 Conti.. B

88 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಆದಾಮ ತಃಖ್ತು ಮನುು  ಕಳುಹಿಷಬೇಕಾದ ಕಡತ
4/1/2019 Conti.. B

89 1

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಕೆ್ಷ ೋತರ  ಪಾಲನೆಗೆ ನಿೇಸಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡು ತಾಾಂತಿರ ಕ ಮಾಗೇದವೇನ ಹಿ 

ಕಡತ

4/1/2019 Conti.. B

90 1
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ರ್ದವನೂರು ತೋಟಗಾರಿಕ್ಷ ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ 

ಕೆ್ಷ ೋತರ ದ ಪಷಲ್ಲ ಸರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿ
4/1/2019 Conti.. B



                                                     2019 ಸೆಪ್ಟ ಂಬರ್ 26 ರ  ವರೆಗಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ .ಸಂಕ್ಡತದ ಸಂಖೆ್ಯ   

ಕ್ಡತದ 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ತಾ ಯದ 

ದಿನಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ವರ್ಗಾಯಿಸಿ

ದ ದಿನಂಕ್

ವಿಲೇವಾರಿ

ಯ 

ಸ್ವ ರೂಪ್

ಷರಾ

ತೋಟರ್ಗರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ

ತಾಲ್ಲೂ ಕು:ಸಿರುಗುಪ್ಪ                                                                                                      ಜಿಲ್ಲೂ :ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

'ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ''

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ 4(1) (a) ,4 (1) (b) ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆ

ಕ್ಡತಗಳ ಮತ್ತಾ  ದಾಖಲಾತಿಗಳ 4(1) ((a) ಪ್ರ ಕ್ತರ ಪ್ಟ್ಟಟ

(ZP)Siruguppa

Senior Assistant Director Of Horticulture


