4 (1) (ಎ)
3. ತ ೀಉನಿ/ಜಿಪ್ಂ/ಉ/ತ್ಾಸ-1
DDH/Zp/Udupi/TA-1
1. ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು: ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿ, ಉಡುಪಿ
2. ವಿಷಯ ನಿವಾಿಹಕ್ರ ಹೆಸರು ಮತುಾ ಶಾಖೆ: ಶರ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್, ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರು
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಕ್ಡತಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ
ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಾಮೆ
1

ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಆಯುಕ್ಾಾಲಯದಂದ ನೆಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳು/ವಿಡಿಯೀ ಸಂವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

2

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರರಯಾ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

3

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರರಯಾ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

4

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುದಾರಣಾ ಕ್ಾಯಿಯೀಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೀಜಿತ ಬೀಸಾಯ
ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರರಯಾ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

5

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ಾಾಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯ ಕ್ರರಯಾ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

6

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ವಿವಿದ ಇಲಾಖೆ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಪ್ರಚಾರ ಕ್ ಗೆ ಳುುವ ಬಗೆೆ ಹಾಗ
ಆಹಾಾನಿಸುವ ಬಗೆೆ.

7

ಭ ಸಾಾಧಿನ- ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಹಾದಿಳಿು ಮಂಡಳಿು ಗಾರಮದ ಸರ್ವಿ ನಂ. 16/3ಪಿ ಕ್ ಡಾ 48 ಸಥಳಗಳ
ಒಟುು 8.32 ಎಕೆರ, ಕ್ಾಳಾವರ ಗಾರಮದ ಸರ್ವಿ ನಂ. 23/2 ಕ್ ಡಾ 19 ಸಥಳಗಳ ಒಟುು 4.46 ಎಕೆರ ಮತುಾ
ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಶರಿಯಾರ ಗಾರಮದ ಸರ್ವಿ ನಂ. 263/1ಸಿ ಕ್ ಡಾ 6 ಸಥಳಗಳ 1.38 ಎಕೆರ ಕ್ಕ್ುಕಂಜೆ ಗಾರಮದ
ಸರ್ವಿ ನಂ. 98/ಪಿ1 ರಲಿಿ 0.21 ಎಕೆರ ಮತುಾ ಬಿಲಾಿಡಿ ಗಾರಮದ ಸರ್ವಿ ನಂ. 182/2ಪಿ1 ಕ್ ಡಾ 2 ಸಥಳಗಳ
ಒಟುು 0.64 ಎಕೆರ ಜಮಿೀನನುು ವಾರಾಹಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನಗೆ ಭ ಸಾಾಧಿೀನಗೆ ಂಡ ಜಮಿೀನಿನಲಿಿರುವ
ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ವರದ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.

8

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

9

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

10

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಾುತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಾಯಿಯೀಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೀಜಿತ ಬೀಸಾಯ
ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

11

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

12

ಮಾನಯ ಜಿಲಾಿಧಿಕ್ಾರಿಯವರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ರವರ ತ್ಾತಕಲಿಕ್ ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ವಿವರ

13

ತ ೀಟಗಾರರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲಿಿ ಸಮಗರ ಗಣಕ್ರೀಕ್ರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

ಅಜಿಿ

14

ಕ್ೃರ್ಷ ಉತಾನು ಮಾರುಕ್ಟ್ಟು ಸಮಿತಿ ಉಡುಪಿಯ ಮಾಸಿಕ್, ಪಾಕ್ಷಿಕ್, ಸಾಪಾಾಹಿಕ್ ಧಾರಣೆಗಳ ವರದಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕ್ಡತ.

15

ಜಂಟಿ ಕ್ೃರ್ಷ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರ ಕ್ಚೀರಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

16

ಇಲಾಖಾ ಯೀಜನೆಗಳ ಯಶ ಗಾಥೆ (Success Stories) ಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.

17

19
20

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ಕ್ಂದಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಮಾಸಿಕ್ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ .
ಮಾನಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹಾಗ ಸಚಿವರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಸಕ್ಾಿರ ರವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಸಬ
ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ.
ಇತರ ಪ್ತರ ವಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
2015-16 ಮತುಾ 2016-17 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಹಸಿರುಮನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆೆ.

21

ಜಿಲಾಿ ಮಟುದಲಿಿ ಜಿಲಾಿ ಉಸುಾವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯಲಿಿ ನಡೆಯುವ ಜನಮನ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಬಗೆೆ .

22

ಪ್ರಿಶಷು ಜಾತಿ ಉಪ್ಯೀಜನೆ/ಗಿರಿಜನ ಉಪ್ಯೀಜನೆ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕ್ಡತ.

23

ಸಾವಿಜನಿಕ್ರಿಂದಬರುವ ದ ರುಗಳು/ಅಜಿಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

18

24
25
26

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಕೆೀಂದರ ಪ್ುರಸಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೀಜನೆ (PMKSY) ಯಡಿ ಸ ಕ್ಷಮ
ನಿೀರಾವರಿ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಾುನ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯೀಜಿಸುವ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ವಸುಾ ಪ್ರದಶಿನ ಹಾಗ ಫಲಪ್ುಷಾ ಪ್ರದಶಿನಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
ಶರೀ ಶರೀನಿವಾಸ ಬಿ.ವಿ , ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು, ಜಿ.ಪ್ಂ, ಕ್ಾಕ್ಿಳ ರವರ ದನಚರಿ ಹಾಗ
ತ್ಾತ್ಾಕಲಿಕ್ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಟಿುಯನುು ಅನುಮೀದಸುವ ಬಗೆೆ.

27

ಶರೀ ಎ ಸಂಜಿೀವ ನಾಯ್ಕಕ, ಸಹಯಾಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು, ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್, ಉಡುಪಿ
ಜಿಲ್ಲಿಯವರ ದನಚರಿ ಹಾಗ ತ್ಾತಕಲಿಕ್ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಟಿುಯನುು ಅನುಮೀದಸುವ ಬಗೆೆ.

28

ತರೈಮಾಸಿಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಾಯಿಗಾರವನುು ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ.

29

ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಉಸುಾವಾರಿ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಪ್ರ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ .

30

ಮಾನಯ ಾುಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಉಸುಾವಾರಿ ಕ್ಾಯಿದಶಿಯವರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಸಭೆ ನೆಡೆಸುವ ಬಗೆೆ.

31

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನಲಿಿ ರೈತ ಾುತ್ಾಾದಕ್ರ ಸಂಸ್ಥಥಯನುು ಸಾಥಪಿಸುವ ಬಗೆೆ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ .

32

ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ರೈತರ ಾುತ್ಾಾದಕ್ರ ಸಂಸ್ಥಥಯನುು ಸಾಥಪಿಸುವ ಬಗೆೆ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ

33

ಭ ಸಾಾಧಿನಕೆಕ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲುಕ್ು ನಗರಸಭೆ ವಾಯಪಿಾಯ 77 ಶವಳಿು,76 ಬಡಗುಬಟುು, 68 ಪ್ುತ ಾರು
ಗಾರಮದಲಿಿ ಜಲಸಿರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕ್ಾಯಿಗತ ಗೆ ಳಿಸಲು ಭ ಸಾಾಧಿೀನಗೆ ಳಿಸಿದ ಜಮಿೀನಿನಲಿಿ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ
ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

34
35
36

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ/ನಾಡ ಹಬಬಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಪ್ರಗತಿ ವರದ ಹಾಗು ಮಾಸಿಕ್/ತರೈಮಾಸಿಕ್ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.
ಮಾನಯ ಪ್ರದಾನ ಮಂತಿರಗಳ 15 ಅಂಶಗಳ ಅಲಾಸಂಖಾಯತರ ಕ್ಲಾಯಣ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಾುನ ಕ್ುರಿತ ಪ್ರಗತಿ
ಪ್ರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

37

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಯಯ ಸಾಥಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕ್ಡತ

38

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಥಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

39
40
41
42

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ ಕ್ೃರ್ಷ ಮತಿಾ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಸಾಥಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಾುಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ ಹಣಕ್ಾಸು ಲ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರಿಶ ೀದನೆ ಮತುಾ ಯೀಜನಾ
ಸಾಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಾುಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ ಸಾಮಾನಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವರಧಿಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಹ ಕ್ರರ್ಷಗೆ ಉತಾೀಜನ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮ
ದ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ

43

ಸಕ್ಾಿರಿ ಹಾಗ

44

ನಸಿರಿಗಳು ಹಾಗ ಸಸಯ ಸಾಮಾಗಿರಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ ಹಾಗ
ಮುಡಿಸುವ ಬಗೆೆ.

45

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ ವನಜಾ ಶಡಿಾ , ಬಿನ್
ನಿೀಲಮಮ ಶಡಿಾ, ಬುದಾದ ಮನೆ, ಕೆ ಣಿಜ ಗಾರಮ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ರವರು ಖ್ರಿೀದಸುವ ಟ್ಯಾಯಾಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

46

47

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥಥಗಳಲಿಿ ಲಭಯವಿರುವ ಸಸಯ ಸಾಮಾಗರಗಳು ಹಾಗ

ಪ್ರಿಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
ಸಸಾಯಗಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ರಂಜಿತ್ ಎಂ .ಎ ಬಿನ್. ಎಂ.ವಿ
ವಿಶಾನಾಥ, ಪಿಳೆು ಮುದುರು ಗಾರಮ , ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ ನೆರಳು ಪ್ರರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ ಅಕ್ುಕ ಹರಿಜನ , ಕೆ ೀಂ
ಮ ಡ ರ , ಜಡಕಲ್ ಗಾರಮ, ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ ನೆರಳು ಪ್ರರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

48

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ , ಗೆ ೀವಿಂದು ಹೆಂಗುು, ಬಿನ್.
ದುಗಿಿ ಗೆ ೀಳಿೀಹೆ ಳೆ ಗಾರಮ, ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

49

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ ಚುಂಬುರಿ , ಬಿನ್. ನಂದು,
ಬಳಪ್ು ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ರವರು ಖ್ರಿೀದಸುವ ಟ್ಯಾಯಾಕ್ುರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

50

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಸಾಧ್ು ಹರಿಜನ , ಬಿನ್. ಬಳುು
ಹರಿಜನ, ಚೀಕ್ಾಿಡಿ ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ರವರು ಖ್ರಿೀದಸುವ ಟ್ಯಾಯಾಕ್ುರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

51

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ , ಸುಶೀಲಾ ಕೆ ೀಂ. ಮಾಧ್ವ,
ಮುಳುು ಗುಡೆೆ, ಉಚಿಿಲ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಮತುಾ ಜಿಲ್ಲಿ ರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಅಣಬ
ಉತ್ಾಾದನಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

52

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ , ನಿರ್ವೀದತ್ಾ ಶಟಿು, ಕೆ ೀಂ.
ಕ್ವಿಶ ಎಸ್ ಶಟಿು, ಬ ದಾಡಿ, ಬಿಲಾಿಡಿ ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಮತುಾ ಜಿಲ್ಲಿ ರವರು ನಿಮಾಿಣ
ಮಾಡುತಿಾರುವ ಸಣಣ ಸಸಯಗಾರಕೆಕ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

53

ದನಾಂಕ್:03.06.2017 ರಮದು ಮೆೈಸ ರಿನಲಿಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಮನ ಜನರಿಗೆ ಮನನ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

54

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

55
56
57
58
59
60

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಕೆೀಂದರ ಪ್ುರಸಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೀಜನೆ (PMKSY) ಯಡಿ ಸ ಕ್ಷಮ
ನಿೀರಾವರಿ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಯೀಜನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಸಶಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಭಿಯಾನ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
ಭೌಗೆ ೀಳಿಕ್ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಟು ಬಳೆಗಳನುು (GI CROPS) ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ FPO ರಚಿಸುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಗೆೀರು ಅಭಿವೃದಿ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ
ಅನುಷ್ಾುನ ಮಾಡುವ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ
ಅನುಷ್ಾುನ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ

61

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಾಯಿ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೀಜಿತ ಬೀಸಾಯ
ಯೀಜನೆಯ (ಾ ಸ್-05) ಅನುಷ್ಾುನ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ

62

ವಿವಿದ ಾ ಲಾಖಾ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ಪ್ರಿಶಷು ಜಾತಿ/ಪ್ಂಗಡ ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುವ ಸೌಲಭಯಗಳನುು
ಗುಚಿ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಅನುಷ್ಾುನಗೆ ಳಿಸುವ ಬಗೆೆ.

63

Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) ಅಡಿ ಪ್ರಸಾಾವನೆಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.

64

ಪ್ರಿಶಷು ಜಾತಿ/ಪ್ಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರ ಹಿತ್ಾರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗ

65

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಯ ಸಾಮಬಾರು ಪ್ದಾಥಿಗಳ ಅಬಿವೃದಿ ಮಂಡಳಿ ಅನುಷ್ಾುನಗೆ ಳಿಸುವ ವಿವಿದ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ
ಅಜಿಿಗಳನುು ಕ್ಳುಹಿಸುವ ಬಗೆೆ.

66

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನಿೀರು ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ಗಳ ಸಾಥಪ್ನೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಾುನ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ.

67

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಿ ಕ್ಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿಾರುವ ಸಾವಯಾವ ಕ್ೃರ್ಷಕ್ರ ಸಂಘಗಳು /ಗುಂಪ್ುಗಳ ಮಾಹಿತಿ.

68

ಯೀಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಾುನವನುು ನಿಯತ್ಾಂಕ್ಗಳ ಆದಾರದ ಮೆೀಲ್ಲ ಕ್ಾಯಿನಿವಿಹಣೆಯನುು ನಿಧ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ .

69
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ಕ್ುಂದುಕೆ ರತ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ಪ್ರವಾಸ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ
ಪ್ರಸಾಾವನೆಗಳನುು ಮಂಜ ರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲಿಿಸುವ ಕ್ುರಿತು.
ಜಿೀತ ಮುಕ್ಾರಿಗೆ ಸರಕ್ಾರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಸವಲತುಾ ಒದಗಿಸುವ ಕ್ುರಿತು.

71

ಜಿಲ್ಲಿಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು ಹಾಗ ಎಲಾಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಮತುಾ ಹೆ ೀಬಳಿ ಮಟುದ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು
ಕ್ಡಾೆಯವಾಗಿ ಒಬಬ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಯನುು ದತುಾ ತಗೆದುಕೆ ಲುುವ ಬಗೆೆ
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2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಘಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಾುನ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ

74
75

ನಗರಗಳೆ ೀಲಿಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರಿೀಕ್ರಿಗೆ ಉತಾಮ ಪ್ರಿಸರ ಒದಗಿಸಲು ಸಸ್ಐಓದಾಯನಗಲನುು ನಿಮಿಿಸುವ
ಯೀಜನೆಯ ರ ಪ್ುರೀಷೆಗಳ ಪ್ರಿಷಕರಣೆ ಹಾಗ ಸಸ್ಥ ಯೀದಾಯನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ತರೈಮಾಸಿಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಾಯಿಗಾರವನುು ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ.
ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು/ಅಪ್ರ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು, ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ.

76

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಫೆಡಾ ಹಾಟಿಿನೆಟ್ ಕ್ುರಿತು ತರಬೀತಿ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮ ಆಯೀಜಿಸುವ ಕ್ುರಿತು.
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TA Pai Management Institute , Manipal ರವರ ಕ್ಾಯಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

78

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಕೆ ರೀಡಿೀಕ್ೃತ ಪ್ರಗತಿ ವರದಯನುು ಸಲಿಿಸುವ ಕ್ುರಿತು .
2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ (ಎಸ್-06) ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಾುನ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಕೆೀಂದರ ಪ್ುರಸಕೃತ ಪ್ರದಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಯಡಿ ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೀರಾವರಿ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಗೌರವಾನಿಾತ ಸನಾಮನಯ ಬಾರತದ ರಾಷರಪ್ತಿಯವರು ದನಾಂಕ್:18.06.2017 ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಕ್ಾಿರಿ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೀಟಿ ನಿಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾಿ ಅಭಿವೃದಿೀ ಸಮನಾಯ ಮತುಾ ಉಸುಾವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕ್ಡತ
ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ಾ ೀಕ್ಗವಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿ ಸಬಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ
ಸಾವಯಾವ ಕ್ೃರ್ಷ ನಿೀತಿ 2017 (organic farming policy-2017) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ಾಾಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನಬ ಸಮಗರ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕ್ಯತ ೀಟ ಮತುಾ ತ್ಾರಸಿ ತ ಟಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಗಾಗಿ ಉತಾೀಜನ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಮಾಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ
DLRC ಮತುಾ DCC ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಪ್ರದಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದ ಕ್ಡತ
ರಾಜಯದಲಿಿ ಎಲಾಿ ಮಲಿುಪ್ಲಿಕ್ು ಮತುಾ ಚಲನಚಿತರ ಮಂದರ ಗಲಲಿಿ ಕ್ ಲ್ ಡಿರಂಕ್ು ಮಾರಾಟವನುು ರದುಿ
ಪ್ಡಿಸಿ ಎಳೆನಿೀರು ಮಾರಲು ಆರ್ಶಸುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ವಿವಿದ ಯೀಜನೆಗಲಡಿ ಕ್ಾಯಿರ್ೀಶ ನಿೀಡಿರುವ ಬಗೆೆ ವರದ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶಿರಿ ಪ್ರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಗಿರಯ
ಪ್ಲಜಮಂಗ ರು ಗಾರಮ ಾುಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಮತುಾ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜ
ನಾಯಕ ರಟ್ಯಾಾಡಿ ಗಾರಮ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಮಂಜು ಹರಿಜನ, ಬಿನ್. ಕೆ ರಗ
ಹರಿಜನ ಆಜಿರ ಗಾರಮ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಗಾರಮ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
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99

ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ ಇಲಾಕೆಯ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಮಟುದ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ
ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ಕ್ತಿವಯಗಳನುು ಏಕ್ಕ್ಾಲಿನ ಕ್ತಿವಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವಿಹಿಸಲು ಹಾಗ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ ಇಲಾಖೆಯ
ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳೆ ಂದಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸುವ ಕ್ುರಿತು.
ಆರ ೀಗಯ ಮತುಾ ಕ್ುಟುಮಬ ಕ್ಲಾಯಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಕ್ರಿಯ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಪಾಂಡು
ನಾಯಕ, 38ನೆೀ ಕ್ಳತ ಾರು ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಕ್ೃಷಣಪ್ಾ ಬಿನ್ ಚಾಂಡ ,
ಹೆ ಸಾಳ ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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ಜಿಲಾಿ ಉಸುಾವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗು ಶಾಸಕ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಯಲಿಿ ನಡೆಯುವ ಜನಸಂಪ್ಕ್ಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ
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2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೀನ
ನಾಯಕ, ಕ್ುಳಂಜೆ ಗಾರಮ,ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ನಿಮಾಿನ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಹಸಿರು
ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ದನೆೀಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ
ನಾಯಕ ಅರಶೀರ ರು, ಗೆ ೀಲಿಹೆ ಳೆ ಗಾರಮ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ನಿಮಾಿನ
ಮಾಡುತಿಾರುವ ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

103
104
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ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಯದಲಿಿ ವಾಸಿಸುತಿಾರುವ ಟ್ಟಬಟಿಯನ್ ನಿರಾಶರತರಿಗೆ ಸಕ್ಾಿರದಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭಯಗಳನುು
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಕೆ . ಪ್ರವಿೀಣ ಶಟಿು, ಸಂತ ೀಷ
ನಗರ ಪ್ಲರಂಪ್ಳಿು ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ನಿಮಾಿನ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಶರೀಮತಿ ಅನಿತ್ಾ ಬಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು, ರಾವ. ಪ್ುಷಾ ಹರಾಜು ಕೆಂದರ ಉಡುಪಿ ರವರ
ತ್ಾತಕಲಿಕ್ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಟಿು ಹಾಗ ದನಚರಿಯನುು ಅನುಮೀದಸುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಾದಲಿಿ ಸಮಗರ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ PPP IHD
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮಕೆಕ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ
ಾುಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಿ ಘನ ಮತುಾ ದರವ ತ್ಾಯಜವನುು ರ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ವಾಗಿ ನಿವಿಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ತರಬೀತಿ
ಆಯೀಜಿಸಿರುವ ಕ್ುರಿತು.

108

2017ರ ದಸರಾ ವಸುಾ ಪ್ರದಶಿನದಲಿಿ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಳಿಗೆಯನುು ತರಯುವ ಬಗೆೆ.

109
110
111
112

ವಿಕ್ಲ ಚೀತನರ ಹಕ್ುಕಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ರ ಮಸ ರ್ ಕ್ುರಿತು.
ದವಂಗತ ಸಿ ಬೈರೀಗೌಡ ರಾಜಯಮಟುದ ರೈತ ಪ್ರಶಸಿಾ ಬಗೆೆ.
ಡಾ. ಆರ್ ದಾಾರಕ್ರೀನಾಥ ಅತಯತುಾಮ ರೈತ ಹಾಗು ವಿಸಾರಣಾ ಕ್ಾಯಿಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸಿಾ ಬಗೆೆ .
ಜೆೀನು ಕ್ೃರ್ಷಕ್ರ ಸಂಘ ಸಾಥಪಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ಪ್ಲ ೀಲಿಸ್ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರು, ನಾಗರಿೀಕ್ ಹಕ್ುಕ ಜಾರಿ ನಿರ್ೀಿಶನಾಲಯ ಮಂಗಲ ರು ಪಾರರ್ೀಶಕ್ ರವರಿಗೆ ಪ್.ಜಾ/ಪ್.ಪ್ಂ
ನಿಡಿರುವ ಸಕ್ಾಿರಿ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ನಿೀಡುವ ಕ್ುರಿತು.
2017-18 ನೆೀ ಶಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ನಿೀರಿನ ಟ್ಯಾಯಂಕ್ರ್ ಖ್ರಿದಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

113
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ಶರೀ ಜಗದೀಶ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ ಗಣಗೆೀರಿ ಶರಸಿಯವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುಕ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೆ ೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ.
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Information on the funds available with the state Government district level
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28 ನೆೀ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಪ್ರಿಷತ್ ಸಭೆಗೆ ವಿಷಯಸ ಚಿ ನಿಡುವ ಬಗೆೆ.
ಗಾರಮ ಸಮೃದಿ ಮತುಾ ಸಾಚಾಾತ್ಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ್ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮವನುು ಆಯೀಜಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ಕ್ಆಿನಟಕ್ ರಾಜಯವು ಮುಂದನ ಾ ೀಳು ವಷಿಗಲಲಿಿ ಸಾಧಿಸಬಕ್ಾಗಿರುವ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿೀ ಬಗೆೆ ನವಕ್ನಾಿಟಕ್
2025 ವರದ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕ್ೃರ್ಷ ವಾಣಿಜಯ ಹಾಗ ಆಹಾರ ಸಸಂಸಕ್ಕ್ರಣಾ ನಿತಿ 20158 ರಡಿ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರಾತಿಗಾಗಿ
ನಡೆಯುವ ಜಿಲಾಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ
ಕ್ೃರ್ಷ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯನಿಲಯ ಸಂಶ ೀದನಾ ಕೆಂದರಗಳು ಆಯೀಜಿಸುವ ಕ್ೃರ್ಷ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂದಸಿದ ಕ್ಡತ
ಾುಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಿ ಕ್ಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿಾರುವ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಸಂಸಕರನಾ ಘಟಕ್ಗಳ ವಿವರ ಸಲಿಿಸುವ
ಬಗೆೆ.
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ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಜಮಟಿ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು ಮೆೈಸ ರು ವಿಭಾಗ ಮೆೈಸ ರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ರಾಜೆಮದರ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ .
ನಿಮಿಲ ಕ್ುಮಾರ್ ನಲುಿರು ಗಾರಮ ಕ್ಾಕ್ಿಲ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ನಿಮಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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ಮಾನಯ ವಿದಾನ ಪ್ರಿಷತಿಾನ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀ ಬಿ.ಜೆ ಪ್ುಟುಸಾಾಮಿ ರವರ ಪ್ರಶು ಸದಂ:4114 ಗೆ ಉತಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ
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ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೀಸಾಯ (ಹಸಿರುಮನೆ ಮತುಾ ನೆರಳು ಪ್ರರ್) ಘಟಕ್ಗಳ ನಿಮಾಿಣ ಸಂಸ್ಥಥಗಲನುು ನೆ ೀಂದಣಿ ಮಾಡುವ
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಮಾನಯ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರು ಮೆೈಸ ರು ವಿಬಾಗ ರವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಟಿ ನಿಡಿ ತ್ಾಕ್ುಗಳ
ಪ್ರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ.
ವಿಧಾನ ಮಮಡಳದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿರ್ವೀಶನ 2017 ಕೆಕ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ ಕ್ಸ ಾರಿ ಕೆ ೀಂ . ಪ್ ವಪ್ಾ,
ಕೆ ನಾುರ ಗುಡೆೆ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ನಿಮಾಿನ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಕ್ನಾಿಟಕ್ದಲಿಿ ರಬಬರ ಬಳೆಯನುು ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಪಾಂಡು ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣ
ನಾಯಕ್ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

132

ಇಲಾಖಾ ಯೀಜನೆಗಳನುು ನೆೀರ ನಗದು ವಗಾಿವಣೆ DBT ಮ ಲಕ್ ಅನುಷ್ಾುನ ಗೆ ಳಿಸುವ ಕ್ುರಿತು.
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2012-13 ರಿಂದ 2016-17 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ವರಗೆ ಪ್.ಜಾ/ಪ್.ಪ್ಂ ಉಪ್ಯೀಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಪ್ಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ
ಮತುಾ ಖ್ಚಾಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.

134

ಮಾನಯ ವಿದಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀ ರಾಜಿೀವ ಪಿ ರವರ ಪ್ರಶು ಸಂ:1625 ಗೆ ಉತಾರ ಸಲಿಿಸುತಿಾರುವ ಬಗೆೆ.
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ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಕ್ಾಕ್ಿಳ ಮತುಾ ಹೆಬಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದರ ಹಾಗು ಲ್ಲ ೀಕೆ ಪ್ಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಾಕ್ಿಳ
ಾುಪ್ವಿಬಾಗದ ಕ್ಚೀರಿಯ ಾಾವರಣದಲಿಿ ಗಾಡಿನ್ ನಿಮಾಿಣದ ಅಂದಾಜು ಪ್ಟಿುಯನುು ದೃಡಿೀಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆ ಸಾಲಿನ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಕ್ಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಾದಲಿಿ ಸಮಗರ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ
PPP IHD ಎ ಕೆ ಪ್ಲ ರಜೆಕ್ು ಕ್ನುಂಟ್ಟಂಟ್ಟೆ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಆರ್ ಲ್ಲೀಔಟ್ ಬಂಗಳ ರು ರವರ ಸೌಗಂಧಿತ ಬಳೆಗಳ ದರವಯ
ಬಳೆಗಳ ಾುತ್ಾಾದನಾ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟು ಹಾಗ ಮೌಲಯವಧ್ಿನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಪ್ರಸಾಾವನೆ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ .
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Announcement of Aspee L.M. Patel Farmers of the year Awards 2018
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಡೆ ೀಮಿಯನ್ ನೆ ೀರನಾು ಬಿನ್
ಡೆನಿಸ್ ನೆ ರ ನಾು ಕ್ುಕ್ಾಿಲು ಗಾರಮ ಾುಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ
ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ದಮಯಂತಿ ಕೆ ೀಂ ಲಕ್ಷಮಣ
ಬಡನಿಡಿಯ ರು ಗಾರಮ ಾುಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಮತಿ ಸುಮತಿ ಶಡಿಾ , ಕೆ ೀಂ.
ಸುಂದರ ಶಡಿಾ, ಕ್ಾಕ್ಿಳ ಗಾರಮ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಹಸಿರು
ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ರ್ವಂಕ್ಟ್ಟೀಶ ಪ್ುರಾನಿಕ್ ಬಿನ್ .
ಶರೀನಿವಾಸ ಪ್ುರಾನಿಕ್ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ಗಾರಮ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿರವರು ಖ್ರಿದಸುವ 20HP ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್
ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಚಂದರರಾಜ ಅತಿಕ್ಾರಿ , ಬಿನ್.
ಪ್ದಮನಾಭ ಅತಿಕ್ಾರಿ ಇವಿತ ಾರು ಗಾರಮ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ
ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರನಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಮತಿ ಶುಭಾ ಸುರಂದರ ಕ್ಾಮತ್
ಕೆ ಂ. ಸುರೀಮದರ ಕ್ಾಮತ್ ದುಗಾಿ ಗಾರಮ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿರವರು ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುತಿಾರುವ
ಅಣಬ ಉತ್ಾಾದಕ್ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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ಪ್ರದಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅಧಿಕ್ೃತ ಡಿೀಲರ್ ಮೆ. ಜಿೀವನ್
ಎಜೆನಿುುಸ್ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ರವರು ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಳಂಭ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಬಗೆೆ.
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ಬಾರತ ಸಕ್ಾಿರದ ಹೆ ಸ ಕ್ಡೆಂದರ ವಲಯ ಯೀಜನೆಯಾದ Scheme for Agro marnic Proccessing
and Development of agro pricessing clusters ಬಗೆೆ.
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ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಡೆದ ಅಂಗಾಂಶ ಕ್ೃರ್ಷ ಪ್ರಯೀಗಾಲಯದ
ಘಟಕ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಡಾೆಯವಾಗಿ DBT ACCREDITATION ಮಾಡಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ.

147

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದರದ ಮಕ್ಕಳಲಿಿ ಅಪ್ಲೈರ್ಷುಕ್ತಯ ಮಟುದ ಪ್ರಿಶಲನೆ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಕ್ುಶ ಬಿನ್ ಕ್ಾಳು ನಾಯಕ
ಹಿರಬಟುು ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರನೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಪ್ಲ ೀಪ್ ಯಲರ್ ಕ್ಾಯಶ ಯ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ ನಾವುಂದ ಗಾರಮ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ
ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಬಿ ಅಮಿೀರ್ ಸಾಹೆೀಬ, ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)

150

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಶರೀ ದುಗಾಿ ಕ್ಾಯಸ ಯ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ , ಕ್ಂಬದಕೆ ೀಣೆ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ
ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಶಾಂತರಾಮ ಹೆಬಾಬರ್, ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಶರೀ ದುಗಾಿ ಪ್ರಮೆೀಶಾರಿ ಕ್ಾಯಶ ಯಸ್, ಮ ರ ರು, ಹೆಂಗವಲಿು ಗಾರಮ, ತ್ಾಲ ಕ್ು
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ರವಿ ಕ್ುಮಾರ್, ಮಾಲಕ್ರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಶರೀ ಸುದೀಂದರ ಕ್ಾಯಶ ಯಸ್, ನಾಡಾಾಲು ಗಾರಮ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ರಾಗರ್ವೀಂದರ ಭಕ್ಾ, ಮಾಲಕ್ರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಮಹೆೀಶ್ ಕ್ಾಯಶ ಯಸ್ ಸಿವಪ್ುರ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಹೆಚ್ ಮಿಥುನ್ ನಾಯಕ್ , ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಕ್ುಸುಮಾ ಕ್ಾಯಶ ಯಸ್ ಮಿಯಾರು ಗಾರಮ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ರಾಜೆಮದರ ಕ್ುಮಾರ್, ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಸಾಲ್ಲ ಾೀ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ಪ್ಲ ರೀಡಕ್ು ಸಾಣ ರು ಗಾರಮ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಸುಬಾಸ್ ಪಿಟ್ಟ ೀ, ಮಾಲಕ್ರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಘಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾಿ ಮಟುದ ವಸುಾ ಪ್ರದಶಿನ
ಾಾಯೀಜನೆ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ರಸಾಾವನೆಗೆ ಮಂಜುರಾತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ.
ದನಾಂಕ್:17.01.2018 ರಮದು ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ರನ ಪ್ರ ಗತಿ ಪ್ರಿಶಲನೆಗೆ ಸಭೆ ಕ್ರದರುವ ಬಗೆೆ.
ಮಾನಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ನ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀಮತಿ ಎಸ್ ವಿೀನಾ ಅಚಿಯಯ ಅವರ ಚುಕೆಕ ಗುರಿತಿನ ಪ್ರಶು ಸಂ :ಳ33
ಕೆಕ ಉತಾರ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ಮಾನಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ನ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀ ಕೆ ಪ್ರತ್ಾಪ್ ಚಂದರ ಶಟಿು ಅವರ ಚುಕೆಕ ಗುರಿತಿನ ಪ್ರಶು ಸಂ :ಳ186
ಕೆಕ ಉತಾರ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ಮಾನಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ನ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀ ಸುನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ವಿ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ಅವರ ಚುಕೆಕ ಗುರಿತಿನ ಪ್ರಶು
ಸಂ:ಳ685 ಕೆಕ ಉತಾರ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ಮಾನಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ನ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀ ಅಂಗಾರ ಎಸ್ ಅವರ ಚುಕೆಕ ಗುರಿತಿನ ಪ್ರಶು ಸಂ:ಳ54 ಕೆಕ ಉತಾರ
ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ ನಿರುಪ್ಮಾ ಹೆಗೆೆ ಕೆ ೀಂ
ಶೀಖ್ರ ಹೆಗೆೆ, ಹಿರಬಟುು ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಡಿ ಶಟಿು , ಕೆ ೀಂ
ರ್ ಡೆಣಣ ಶಟಿು, ಹಾವಮಜೆ ಗಾರಮ ಾುಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಗಣಪ್ತಿ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಗನಾಥ
ನಾಯಕ, ಹೆ ಸ ರು ಗಾರಮ ಾುಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

165

2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಅಭಿಮಾನ್ ಕ್ಾಯಶ ಯಸ್ ಹನೆೀಹಳಿು ಗಾರಮ ಾುಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಲ ಕ್ಮನ, ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ದುಗಾಿ ಪ್ರಮೆೀಶಾರಿ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ ಹೆಗುೆಂಜೆ ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ
ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಮದನ ಪ್ ಜಾರಿ, ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)
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ಪ್ರತಿೀ ಗುರುವಾರ ಕ್ಡಾೆಯವಾಗಿ ಕ್ಷೀತಿರ ಬೀಟಿ ಮಾಡುವ ಕ್ುರಿತು.
ಶರೀ ನಿಧಿೀಶ್ ಕೆ.ಜೆ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ನಿರ್ೀಿಶಕ್ರ ಕ್ಚೀರಿ ರವರ ದನಚರಿಯನುು
ಅನುಮೀದಸುವ ಬಗೆೆ.
2016-17 ನೆೀ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಅನುಮೀದತ ಸರಬರಾಜಿನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೀರಾವರಿ
ಘಡಕ್/ತ್ಾಕ್ುಗಳ ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳುುವ ಬಗೆೆ.
ಕ್ಾಕ್ಿಲ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ರೈತರ ಾುತ್ಾಾದಕ್ ಕ್ಂಪ್ಲನಿ ನಿಯಮಿತ ಕ್ಾಕ್ಿಳ ರವರು ಕ್ಾಕ್ಿಳ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಬಜಗೆ ೀಳಿಯಲಿಿ
ಯಂತ ರೀಪ್ಕ್ರಣಗಲ ಸ್ಥೀವಾ ಕೆಂದರ ಸಾಥಪಿಸಲು 2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೆ ೀಂ . ಕ್ೃಷಣ
ರ್ೀವಾಡಿಗ, ಪ್ಲಮಂಗ ರು ಗಾರಮ, ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಸಾವಂತ ಶಟಿು ಬಿನ್
ಸರ್ವ ೀಿತಾಮ ಶಟಿು, ಹಾವಂಜೆ ಗಾರಮ ಾುಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಮತಿ ರಾತ್ಾ ಪಿ ರಾವ್ ಕೆ ೀಂ . ರ್ವೈ
ಪ್ರಕ್ಾಶ್ ರಾವ್ ಬಬಿೀಜಾಡಿ ಗಾರಮ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀಮತಿ ಎಸ್ ಬಲಿಕಸ್ ಬಾನು ,
ಕೆ ೀಂ. ಎಸ್ ದಸಾಗಿರಿ ಸಾಹೆಬ ಕ್ಾವಾರಡಿ ಗಾರಮ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ
ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಮಾನಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ನ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀಮತಿ ಎಸ್ ವಿೀಣಾ ಅಚಿಯಯ ಅವರ ಚುಕೆಕ ಗುರಿತಿನ ಪ್ರಶು
ಸಂ:1399 ಕೆಕ ಉತಾರ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.
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ಮಾನಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ನ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀ ಕ್ವಬಗಿಮಠ ಮಹಾಂತಶ ಮಲಿಿಕ್ಾಜುಿನ ಅವರ ಚುಕೆಕ ಗುರಿತಿನ
ಪ್ರಶು ಸಂ:233 ಕೆಕ ಉತಾರ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.
2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ದಯಾನಂದ ಸುವಣಿ ಬಿನ್ .
ಬಮುಿ ಸುವಣಿ, ಮಣಿಪ್ುರ ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಮಾನಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ನ ಸದಸಯರಾದ ಶರೀ ಕೆ ೀಟ್ಯಾ ಶರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ ಜಾರಿ ಅವರ ಚುಕೆಕ ಗುರಿತಿನ ಪ್ರಶು
ಸಂ:1322 ಕೆಕ ಉತಾರ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲಿಿ ಅನುಷ್ಾುನ ಗೆ ಳಿಸುತಿಾರುವ ಯೀಜನೆಗಳನುು ಸಕ್ಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಅಧಿಸ ಚಿಸುವ ಬಗೆೆ.
Nomination for short term training under MIDH/ NMSA/OFWM/RKVY
2016-17 ನೆೀ ಸಾಲಿನಲಿಿ ವಿಶೀಷ ಕೆಂದರಯ ನೆರವಿನಡಿ ಪ್ರಿಶಷು ವಗಿದವರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ
ಘಟಕ್ಗಲನುು ಅಳವಡಿಸುವ ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮವನುು ಅನುಷ್ಾುನಗೆ ಳಿಸುವ ಕ್ುರಿತು.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ. ಶವಗಿರಿ ಕ್ಾಯಶ ಯಸ್ , ನಾಲ ಕರು ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಮತಿ ದವಾಯ ಹೆಗೆೆ, ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ.ಯಕ್ಷಕ್ೃಪಾ ಕ್ಾಯಶ ಯ ಇಂಡಸಿರೀಸ್, ಬಿಲಾಿಡಿ ಗಾರಮ ಉಡುಪ್ು ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಸಿೀತ್ಾರಾಮ್ ಶಟಿು, ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ.ಸುವಣಿ ಕ್ಾಯಶ ಯ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ ಹರವರಿ ಬಾಳೆಗುಡೆೆ, ವಂಡೆು ಗಾರಮ, ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ
ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ರಾಘರ್ವಂದರ, ಪಾಲುದಾರರು)
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಯಜನೆಯಡಿ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೆ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಮೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಾಯಶ ಯ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ ತಲ ಿರು ಗಾರಮ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ
ಜಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.( ಶರೀ ಸತಿೀಶಿಂದರ ಶಟಿು, ಆಡಳಿತ ಪಾಲುದಾರರು)
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ಭ ಸಾಾಧಿೀನ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಅಸ್ಥ ೀಡು ಗಾರಮದ ಸರ್ವಿ ನಂ. 10/3 ಕ್ ಡಾ 9 ಸಥಳಗಳಲಿಿ ಒಟುು
3.04 ಎಕೆರ ಜಮಿೀನನುು ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಲ್ಲಯ ರಚನೆಗೆ ಭ ಸಾಾದೀನ ಜಮಿೀನುಗಳಲಿಿ ಇರುವ
ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

187

ಭ ಸಾಾಧಿೀನ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಕ್ಾಳಾವರ ಗಾರಮದ ಸರ್ವಿ ನಂ. 204/5 ಕ್ ಡಾ 10ಸಥಳಗಳಲಿಿ ಒಟುು
6.96 ಎಕೆರ ಜಮಿೀನನುು ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಲ್ಲಯ ರಚನೆಗೆ ಭ ಸಾಾದೀನ ಜಮಿೀನುಗಳಲಿಿ ಇರುವ
ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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ಭ ಸಾಾಧಿೀನ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಕ್ಾಳಾವರ ಗಾರಮದ ಸರ್ವಿ ನಂ. 219/2 ಕ್ ಡಾ 16ಸಥಳಗಳಲಿಿ ಒಟುು
5.62 ಎಕೆರ ಜಮಿೀನನುು ವಾರಾಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ನಾಲ್ಲಯ ರಚನೆಗೆ ಭ ಸಾಾದೀನ ಜಮಿೀನುಗಳಲಿಿ ಇರುವ
ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾ;ಲಿನ ರಾರ್ಷರೀಯ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆಯಡಿ ಶರೀ ಕ್ರಟು ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರ
ನಾಯಕ, ಬಳುಂಪ್ಳಿು ಗಾರಮ ಉಡುಪಿ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯವರು ಖ್ರಿದಸಿರುವ ಟ್ಯಾರಯಕ್ುರ್ ಗೆ
ಸಹಾಯಧ್ನ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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ಕ್ನಾಿಟಕ್ ವಿದುಯತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ರವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಕ್ಾಕ್ಿಳದಲಿಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 2*5
ಎಂ.ವಿ.ಎ 33/11 ಕೆ.ವಿ ವಿದುಯತ್ ಉಪ್ಕೆೀಂದರವನುು 2*10 ಎಂ.ವಿ.ಎ 110/11 ಕೆ.ವಿ ವಿದುಯತ್ ಉಪ್ಕೆೀಂದರವಾಗಿ
ಉನುತಿೀಕ್ರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ್ ನಿಮಿಿಸುತಿಾರುವ 110 ಕೆ.ವಿ ಲಿಲ್ಲ ೀ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಗಿದ ಕ್ಾರಿಡಾರ್ ನಲಿಿ
ನಾಶವಾಗುವ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡಿ ವರದ ಕ್ಳುಹಿಸುವ ಬಗೆೆ.
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ಭ ಸಾಾಧಿೀನ ಕ್ುಂದಾಪ್ುರ ತ್ಾಲ ಕ್ು ಹೆ ಂಬಾಡಿ ಮಂದಾಡಿ ಗಾರಮದ ಸರ್ವಿ ನಂ. 116 ಕ್ ಡಾ 03 ಸಥಳಗಳಲಿಿ
ಒಟುು 2.25 ಎಕೆರ ಜಮಿೀನನುು ವಾರಾಹಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಲ್ಲಯ 30 ನೆೀ ಕೆ.ಮಿೀ ನಾಲಾ ಪ್ಂಕ್ರಾೀಕ್ರಣ ನಿಮಾಿಣಕೆಕ
ಭ ಸಾಾದೀನ ಜಮಿೀನುಗಳಲಿಿ ಇರುವ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
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2017-18 ನೆೀ ಸಾಲಿನಲಿಿ CHD ಯೀಜನೆಯಡಿ KVK ಮ ಲಕ್ FPO ಗಳಿಗೆ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಬಂಬಲ
ಕ್ಾಯಿಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಾುನದ ಕ್ುರಿತು.

