2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟ ಡಗಳು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ)
ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನದ ಮಾಗಗಸೂಚಿ:

ಯೋಜ್ನೆಯ ಹೆಸರು : ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟ ಡಗಳು (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ)
(ಲೆಕಕ ಶೋರ್ಷಿಕೆ : 2401-00-119-6-03)
ಉಪ ಶೋರ್ಷಿಕೆ – 125
1. ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದ್ದ ೋಶಗಳು
ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಇಲಾಖೆಯ
ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ
ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ

ತಾಲ್ಲಿ ಕು

/

ದಿನನಿತ್ಯ ದ

ಅಧೋನ

ಜಿಲೆಿ ಗಳು

ಇರುವ

ಮತ್ತು

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿರ್ದಿಶನಾಲಯದ

ನಿವಿಹಿಸಲು

ಕಟಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಿಣ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಕಟಟ ಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ

ಹೊಸ
ಹಾಗೂ

ನವೋಕರಣ/ ಆಧುನಿೋಕರಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ.

2. ಯೋಜ್ನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿ ಪ್ತ ಪ್ರಿಚಯ ಮತ್ತತ ಮುಖ್ಯ ಾಂಶಗಳು
❖ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

❖ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದಿಶನಾಲಯ, ಜಿಲೆಿ ಗಳು, ತಾಲ್ಲಿ ಕು ಮತ್ತು
ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು
ಕಟಟ ಡಗಳ
ನಿರ್ಮಿಣ,
ದುರಸ್ಥಿ
ಹಾಗೂ

ನಿವಿಹಿಸಲು
ನವೋಕರಣ/

ಆಧುನಿೋಕರಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ.
❖ 2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯುಂದಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕಛೇರಿಗಳ
ಆಧುನಿೋಕರಣ
ಯೋಜ್ನೆಯನ್ನು
ವಲ್ಲೋನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ
ಹಿನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕಛೇರಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್
ಯಂತರ ೋಪಕರಣಗಳಾದ
ಜೆರಾಕ್
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇತಾಯ ದಿ.
❖ 2021-22ನೇ

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಸದರಿ

ಮೇಲುಸುು ವಾರಿಯನ್ನು
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
(ಯೋಜ್ನೆ) ರವರು ನಿವಿಹಿಸುತಾು ರೆ.

ಜಂಟಿ

ಮುಂತಾದ
ಯೋಜ್ನೆಯ
ನಿರ್ದಿಶಕರು

3. ಅನುದಾನ
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಸದರಿ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳ

ಅನ್ನದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಎಾಂ.ಪಿಕ್ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ.
A. ಕಾಂದರ ಸಾಾ ನದಲಿಿ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ಹಾಗೂ ಎಾಂಪಿಕ್
ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ.
• ನಿರ್ದಿಶಕರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಕುಂದರ ಸಾಿ ನದ ವಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ಅಗತ್ಯ ತೆಯ
ಬಗೆೆ
ಆಯಾ
ಕಛೇರಿಗಳು
ಇುಂಜಿನಿಯರಿುಂಗ್ ಸೆಲ್/ವಭಾಗ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಿುಂದ ಅುಂದಾಜು
ಪಟಿಟ ಪಡೆದು, ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ಥ ಸರಿಯಾದ ಅುಂದಾಜು ಪಟಿಟ ಯುಂದಿಗೆ
ಯೋಜ್ನೆಯ ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ ಅಧಕಾರಿರವರಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರು (ಯೋಜ್ನೆ)ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
• ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ಜಂಟಿ

ನಿರ್ದಿಶಕರು

(ಯೋಜ್ನೆ)

ರವರು

ಪರ ಸಾು ಪಿಸ್ಥದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರ ೋಢೋಕರಿಸ್ಥ ಅಗತ್ಯ ತೆ ಮೇರೆಗೆ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರ ಸಾು ವನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಶಕರಿುಂದ ಅನ್ನಮೋದನೆ
ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಸ್ಥದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವುದು. ಅನ್ನಮೋದಿತ್
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ MPIC ಪಡೆದು
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಾಧಕಾರಿರವರಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು
(ಸಸಯ ತೋಟ) ರವರು ತ್ಮಮ ಸಹಿಯುಂದಿಗೆ MPIC ನ್ನು ಮೂರು
ದಿನದೊಳಗೆ ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
• ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾದ

ಗಳಿಗೆ

MPIC

ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ

ಅಧಕಾರಿರವರು

ನಿರ್ದಿಶಕರವರಿುಂದ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಸಂಬಂಧಪಟಟ
ಆಯಾ
ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ
ಹಾಗೂ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಾಧಕಾರಿಗೆ
ಅನ್ನಮೋದಿತ್ MPIC ಒದಗಿಸುವುದು.
• ಆಯಾ

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ

ಜ್ಮೆರ್ಮಡಬೇಕೆ

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಅಥವಾ

ಟುಂಡರ್

ಇಲಾಖೆ/ಸಂಸೆಿ ಗಳಿಗೆ
ರ್ಮಡುವುದರ

ಬಗೆೆ

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಾಧಕಾರಿರವರು ಆಯಾ ವಭಾಗಗಳುಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ಥ,
ಒಪಿಿ ಗೆ ಪಡೆದು ನಿಣಿಯ ರ್ಮಡುವುದು.
• ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು (ಸಸಯ ತೋಟ) ರವರು ಅುಂದಾಜು ಪಟಿಟ ಗಳಿಗೆ
ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ
ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನು
ಆರ್ಥಿಕ
ಪರ ತಾಯ ಯೋಜ್ನೆಯನವ ಯ ನಿವಿಹಿಸುವುದು.

ಅಧಕಾರ

• ತ್ದನಂತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲುಿ ಗಳಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ
ನಿರ್ದಿಶಕರು (ಉದಾಯ ವನಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಳು) ರವರಿುಂದ
ಮೇಲುಸಹಿ ರ್ಮಡಿಸ್ಥ L1 ಬಿಡಡ ರ್/ ಇಲಾಖೆ/ ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆಿ

ಗಳಿಗೆ

ಅನ್ನದಾನ ಜ್ಮೆ ರ್ಮಡುವುದು.
• ಅನ್ನದಾನ ಲಭ್ಯ ತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಥಕ್ುಂಡು, ಕಾಯಾಿರ್ದಶ
ನಿೋಡಿದ ನಂತ್ರ ಅನ್ನದಾನ ಜ್ಮೆ ರ್ಮಡುವುದು.
• ಉಪ

ನಿರ್ದಿಶಕರು

ಸಂಬಂಧಸ್ಥದ

(ಸಸಯ ತೋಟ)

ರವರು

ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಸಂಸೆಿ ಗಳಿಗೆ GIA (GRANT IN AID) ಬಿಲುಿ ಗಳ

ಮಖಾುಂತ್ರ
ಜ್ಮೆ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದು.

ರ್ಮಡಿ

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

• ಕೈಗೊಳುು ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಾಿರ್ದಶ ನಿೋಡುವುದರ
ಜೊತೆಗೆ
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಹಂತ್
ಹಂತ್ವಾಗಿ
ಗುಣಾತ್ಮ ಕವಾಗಿರುವ
ಬಗೆೆ
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಥಕ್ುಂಡು
ಪರಿಶೋಲನೆಯನ್ನು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ನಿವಿಹಿಸುವುದು.
• ಯೋಜ್ನೆಯ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲ್ಲಿ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಇದದ ಲ್ಲಿ
ಉಸುು ವಾರಿ
ವಭಾಗದಿುಂದ
ಕಡ್ಡಡ ಯವಾಗಿ
ಅನ್ನಮತ್ತ
ಪಡೆಯುವುದು
• ಅಲಿ ದೆ, ಆಯಾ ಕಛೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟಟ ದ ಬಗೆೆ
ಆಯಾ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಆಗಿುಂದಾಗೆ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ಥ
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟಟ ವನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸ್ಥಕ್ಳು ತ್ಕಕ ದುದ .
• ಇಲಾಖೆಯ

ಇತ್ರೆ

ಟುಂಡರ್್ ಹಾಗೂ

ಇಲಾಖೆ

ಕಾಮಗಾರಿ/

ವಸುು ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯ ವರುವ ದರಪಟಿಟ ಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ
ಕಟಟ ಡದ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ರ್ಮಡುವಂತ್ತಲಿ .
ಯಾವುರ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಕ ಈ ನಿಯಮ ಉಲಿ ಘಿಸುವಂತ್ತಲಿ .

• ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಾಧಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟಟ ದೃಢೋಕರಣ ಮೇರೆಗೆ
WORK COMPLETION ವರದಿಯನ್ನು
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರಿುಂದ
ಪಡೆದು ದೃಢೋಕರಣದೊುಂದಿಗೆ ಆಯಾ ವಭಾಗಕೆಕ ನಿೋಡುವುದು.
• ಟುಂಡರ್
ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾದ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ಅನ್ನಸರಿಸ್ಥ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ
ಟುಂಡರ್
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದು.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ಮಕಾು ಯವಾದ
ಬಗೆೆ
ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ ಅಧಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ರ್ಮಡುವುದು.

ಯೋಜ್ನೆಯ

• ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂಣಿಗೊಳಿಸ್ಥದ ನಂತ್ರ ನಿರಾಕೆಷ ೋಪಣಾ ಪತ್ರ
ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪರ ರ್ಮಣ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿವಾರು
ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಪಡೆದು ಪರ ತ್ತಯನ್ನು
ಉಸುು ವಾರಿ ವಭಾಗಕೆಕ
ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು.
B. ಜಿಲ್ಲಿ ಗಳಲಿಿ ಯೋಜ್ನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯೆ.
• ಕಟಟ ಡದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ್ಳುು ವಾಗ
ಸೇರಿದಂತ್
(RTC
ಇಲಾಖೆಯ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಸಿ ಳ/ಪರ ರ್ದಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕು.

ಇಲಾಖೆಗೆ
ಇರಬೇಕು)

ಕೆಷ ೋತ್ರ ಮತ್ತು ನಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ

ಸಸಾಯ ಭಿವೃದಿದ ಗೆ ತುಂದರೆಯಾಗದ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ್ಳುು ವುದು ಕಡ್ಡಡ ಯವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಅವಶಯ ವರುವಲ್ಲಿ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಪರ

ನಿರ್ದಿಶಕರು

(ಕೆಷ ೋತ್ರ

ಮತ್ತು

ನಸಿರಿ)

ರವರಿುಂದ ಅನ್ನಮತ್ತ ಪಡೆಯುವುದು.
• ಜಿಲೆಿ ಗಳು
ಸಹ
ಅಗತ್ಯ ತೆಯ
ಮೇರೆಗೆ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ
ಪರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನು
ಅುಂದಾಜುಪಟಿಟ ಯುಂದಿಗೆ
ಯೋಜ್ನೆಯ
ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ ಅಧಕಾರಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥ ನಿರ್ದಿಶಕರವರ
ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು.
• ಜಿಲೆಿ ಗಳು ಸಂಬಂಧಸ್ಥದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ನಿವಿಹಿಸುವ ಏಜೆನಿ್ / ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಇಲಾಖೆ / ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆಿ
ರವರಿುಂದ ಅುಂದಾಜು ಪಟಿಟ ಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ಳುು ವುದು.
• ನಿರ್ದಿಶಕರಿುಂದ ಅನ್ನಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರ್ಮತ್ರ
ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ MPIC ನ್ನು ತ್ಯಾರಿಸ್ಥ, ಯೋಜ್ನಾ
ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ
ಪಡೆಯುವುದು.
ಗೊಳಿಸುವುದು.

ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಅದರಂತೆ

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಥ
ಅನ್ನಮೋದನೆ
ಕಾಮಗಾರಿ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ

• ಅನ್ನದಾನವನ್ನು
ಸಂಬಂಧಸ್ಥದ ಸಂಸೆಿ ಗಳಿಗೆ ಜ್ಮೆ ರ್ಮಡಿ
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಟುಂಡರ್
ಅಹಾವ ನಿಸ್ಥ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದು.
• ಪರ ಸುು ತ್ ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ “ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟ ಡಗಳು” ಜಿಲಾಿ ವಲಯ
ಯೋಜ್ನೆ ಯಡಿ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುತ್ತು ರುವ
ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.

ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು

• ಯೋಜ್ನೆಯ
ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದಲ್ಲಿ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಇದದ ಲ್ಲಿ
ಉಸುು ವಾರಿ
ವಭಾಗದಿುಂದ
ಕಡ್ಡಡ ಯವಾಗಿ
ಅನ್ನಮತ್ತ
ಪಡೆಯುವುದು.
• ಏಜೆನಿ್ / ಜಿಲೆಿ ಯ ತಾುಂತ್ತರ ಕ ಇಲಾಖೆ / ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆಿ ರವರಿುಂದ
ಅುಂದಾಜು

ಪಟಿಟ ಯನ್ನು

ಪಡೆದು

ಕ್ಳುು ವುದು,

ನಿಯರ್ಮವಳಿಯ ಪರ ಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ
ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಮುಂತಾದನ್ನು ಅನ್ನಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕ್ುಂಡು
ಠೇವಣಿ / ಟುಂಡರ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳುು ವುದು.
• ಅನ್ನದಾನವನ್ನು

ಸಂಬಂಧಸ್ಥದ ಸಂಸೆಿ ಗಳಿಗೆ GIA (GRANT IN AID)

ಬಿಲುಿ ಗಳ ಮಖಾುಂತ್ರ ಜ್ಮೆ ರ್ಮಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ಸಮಯಕೆಕ ಸ್ಥೋಮಿತ್ಗೊಳಿಸ್ಥ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದು.

ಕಡಿಮೆ

• ಕಾಮಗಾರಿ
ಪೂಣಿಗೊುಂಡ
ನಂತ್ರ
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಇುಂಜಿನಿೋಯರ್್ ವಭಾಗದಿುಂದ ಕಟಟ ಡದ ಅುಂದಾಜು ಪಟಿಟ ಯ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕಟಟ ಡ ಪರಿಶೋಲ್ಲಸ್ಥದ ನಂತ್ರ ಹಸಾು ುಂತ್ರ
ಪಡೆಯುವುದು.
• ಇಲಾಖೆಯ

ಇತ್ರೆ

ಟುಂಡರ್್ ಹಾಗೂ

ಇಲಾಖೆ

ಕಾಮಗಾರಿ/

ವಸುು ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯ ವರುವ ದರಪಟಿಟ ಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ
ಕಟಟ ಡದ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು
ರ್ಮಡುವಂತ್ತಲಿ .
ಯಾವುರ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಕ ಈ ನಿಯಮ ಉಲಿ ುಂಘಿಸುವಂತ್ತಲಿ .
5. ಪ್ರ ಗತಿ ವರದಿ:
ಪರ ಗತ್ತ

ವರದಿಯನ್ನು

ಎುಂಪಿಕ ಪರ ಕಾರ, ನಿಗಧತ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ

ಪರ ತ್ತ ರ್ಮಹೆಯ 03ನೇ ತಾರಿೋಖಿನೊಳಗಾಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ
ಕಳುಹಿಸುವುದು

ಹಾಗೂ

ಭೌತ್ತಕ

ಪರ ಗತ್ತಯನ್ನು

ತಂತಾರ ುಂಶದಲ್ಲಿ

ಇುಂಧೋಕರಿಸುವುದು.

ಸದರಿ

ನೂತ್ನ

ಪರ ಗತ್ತ

DSS

ವರದಿಯ

ದೃಢೋಕೃತ್
ಪರ ತ್ತಯನ್ನು
ಯೋಜ್ನಾ
ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ
ಅಧಕಾರಿರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ ಪೂಣಿಗೊುಂಡ
ನಂತ್ರ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪರ ರ್ಮಣ
ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು.

ಪತ್ರ ವನ್ನು

ಕಾಮಗಾರಿವಾರು

6. ಫಲಶೃತಿ:
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ ಡಗಳ ನಿರ್ಮಿಣ ಹಾಗೂ
ಆಧುನಿೋಕರಣಗೊಳಿಸುವ
ಮೂಲಕ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ
ನಿವಿಹಿಸಲು ವಯ ವಸ್ಥಿ ತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

