
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ರಾಯಚೂರು 

ಮಾನಾ  ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನಾ ಮಂಡಳಿ 

1 

 

ಡಾ. ಎಂ. ಹನುಮಂತಪಪ  

ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರು, ವ್ಾ ವ್ಸ್ಥಾ ಪನಾ ಮಂಡಳಿ 

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ರಾಯಚೂರು 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 08532-221444  

ಫ್ಯಾ ಕ್್ಸ  : 08532-220444 

ಮಿಂಚಂಚೆ: vc@uasraichur.edu.in  

 

2 

 

ಶ್ರ ೀ ಐ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪರ ಸ್ಥದ ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 

ಮಾನಾ  ಅಪರ ಮುಖ್ಾ  ಕಾಯಯದಶ್ಯಗಳು 

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ್ಯ, ಕರ್ನಿಟಕ ಸರಕಾರ 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯಾ . 255, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,  

ಬಿಂಗಳೂರು –560 001  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 080-22282590 

ಮಿಂಚಂಚೆ: prs-fd@gmail.com  

3 

 

ಶ್ರ ೀ ಶ್ವ್ಯೀಗಿ ಸಿ. ಕಳಸದ ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 

ಸರಕಾರದ ಕಾಯಯದಶ್ಯಗಳು 

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ, ಕರ್ನಿಟಕ ಸರಕಾರ 

ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯಾ  3, 4ನೇ ಮಹಡಿ 

ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ, ಬಿಂಗಳೂರು-560 001 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 080-22250284 

ಮಿಂಚಂಚೆ: secretaryagrigok@gmail.com  

4 

 

ಶ್ರ ೀ ರಾಜಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 

ಸರಕಾರದ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ಯಗಳು 

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು  ರೇಷೆ್ಮ  ಇಲಾಖ್ಯ 

ಕರ್ನಿಟಕ ಸರಕಾರ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೇಟ್ ನಂ. 3, 

ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ, ಬಿಂಗಳೂರು-560 001 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 080-22353939 

ಮಿಂಚಂಚೆ: secyhorti-ah@karnataka.gov.in  

5 

 

ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ಶ್ವ್ನಗೌಡ ನಾಯಕ್ 

ಮಾನಾ  ಶಾಸಕರು, ದೇವ್ದುಗಯ 

ಮನೆ ಸಂ. 134, ಪೋಸ್ಟಟ : ಅರಕೇರ 

ತಾಲ್ಲೂ ಕ: ದೇವದುಗಿ  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 9448415999 

ಮಿಂಚಂಚೆ: devadurga.mla@karnatakagov.in  

6 

 

ಶ್ರ ೀ ಕೊಟ್ರ ೀಶ್ಪಪ  ಬಿ. ಕೊೀರಿ 

ಮನೆ ಸಂ. 1-11-50/1/21, ಅಮೆ  ನಿಲಯ 

ಸಿದ್ಯಾ ರ್ಿ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು – 584 103 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 9880022369 

ಮಿಂಚಂಚೆ: kotreshappakori@gmail.com  

mailto:vc@uasraichur.edu.in
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7 

 

ಶ್ರ ೀ ತಿರ ವಿಕರ ಮ ಜೀಶ್ 

ಹರೇ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಸಂಖ್ಯಾ  4-4-223/219 

ಸತ್ಾ ರ್ನರ್ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು-584 103 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 9448110099 

ಮಿಂಚಂಚೆ: trivikramjoshi@gmail.com  

8 

 

ಶ್ರ ೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ 

ಜೆ.ಹೆಚ್, ಪಾಟೋಲ್ ನಗರ 

ಕಿರ್ನಾ ಳ್ ರಸ್ತು , ಕೊಪ್ಪ ಳ – 583 231 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 9448678890 

ಮಿಂಚಂಚೆ: mahanteshapatil69@gmail.com  

9 

 

ಶ್ರ ೀ ಜಿ. ಶ್ರ ೀಧ್ರ ಕೇಸರಹಟಿ  

ಪೋಸ್ಟಟ : ಕೇಸರಹಟಟ  

ತಾಲ್ಲೂ ಕ: ಗಂಗಾವತಿ, ಜಿಲಾೂ : ಕೊಪ್ಪ ಳ 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 9845256657 

ಮಿಂಚಂಚೆ: gsridhar667@gmail.com  

10 

 

ಶ್ರ ೀ ಸುನೀಲ್ 

ಮನೆ ಸಂ. 35-181, ವಾರ್ಡಿ ನಂ. 35 

ಪೋಸ್ಟಟ : ರಾಿಂಪುರ, ರಾಯಚೂರು – 584 101 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 9886098230 

ಮಿಂಚಂಚೆ: sunil7356@yahoo.co.in 

11 

 

ಡಾ. ಎಂ. ವಿೀರನಗೌಡ 

ಕುಲಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸದಸಾ  ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳು 

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ, ರಾಯಚೂರು  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ : 08532-220157 

ಮಿಂಚಂಚೆ: registrar@uasraichur.edu.in 

 

**** 
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