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9

9

2016-17

26.04.2016

31.03.2017

10

10

2013-14

26.04.2016

31.03.2017

11

11

26.04.2016

31.03.2018

ಕ್ರಸ

ಕ್ಡತ
ಸಂಖೆಯ

ವರ್ಷ

1

1

2016-17

2

2

2016-17

3

3

2016-17

4

4

2016-17

5

5

2016-17

6

6

2016-17

7

7

8

ವಿರ್ಯ

2015-16ನೋ ಸರಲಿನ ಕ್ರಯಷನಿವರಷಹಣರ ವರದಿಗಳು ಮತುಾ ಆಸಿಾ ಖುಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಲಿಿಸುವ
ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಯೋಜನೋತರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅನುದರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿಗ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರಿಗ GPF ಮುಂಗಡವನುು ಮಂಜೊರು
ಮರಡುವ ಬಗೆ
ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ಹರಜರರತ್ತ ವಿವರಗಳ ಬಗೆ.
ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ವೆೋತನ/ಭತಯಗಳನುು ಅವರ ಬರಯಂಕ್ಸ ಖರತಗಳಿಗ ಜಮೆ ಮರಡುವ
ಬಗೆ.
2015-16ನೋ ಸರಲಿನ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರಿಗ ವರರ್ಷಷಕ್ ವೆೋತನ ಬಡಿಾಗಳನುು
ಮಂಜೊರು ಮರಡುವ ಬಗೆ

2015-16ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಮರಡಿಕೆರೆ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಸಸಯ
ಸಂಪತ್ತಾಗ ಅವಶಯವಿರುವ 02 ಹಚ್.ಪಿ ಮೋಟರರು ಪ್ರಯನಲ್ ಬೆೊೋಡಷ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.

2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಅಪರಧರನ ಹಣುುಗಳ ತರಕ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
2016-17
ಮಶರಹಣುುಗಳ ತರಕ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

12

12

13

13

2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿಯಲಿಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ತರಲೊಿಕ್ು ಸೊಪಪಹಳಿಿ
2016-17 ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಅಪರಧರನ ಹಣುುಗಳ ತರಕ್ರಗ ನಿೋರರವರಿ
ಪದದತ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿಯಲಿಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ತರಲೊಿಕ್ು ಸೊಪಪಹಳಿಿ
2016-17 ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮಶರ ಹಣುುಗಳ ತರಕ್ರಗ ನಿೋರರವರಿ ಪದದತ್ತ
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.

13A 2016-17 Purchase of Merek Millipower water system to aeroponic system
14
15

14
15

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಆದರಯ ವರದಿಗಳ ಬಗೆ.
2016-17 2015-16ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ

15A 2016-17 Purchase of Merek Millipower water system to aeroponic system
16

16

2016-17

17

17

2016-17

18

18

2016-17

19

19

2016-17

20

20

2016-17

21

21

2016-17

ಚಿಂತರಮಣಿ ತರಲೊಿಕ್ು ಮರಡಿಕೆರೆ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಿನ
ಕೆೊಳವೆ ಬರವಿಯನುು ಫರಶಂಗ್ ಮರಢುವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಪತ್ತರಕೆಗಳಲಿಿ ಜರಹಿರರತು ಪರಕ್ಟ್ಟಸಿರುವ ಬರಬುಾ ಬಿಲುಿಗಳನುು
ತ್ತೋರುವಳಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿಯ ಚಿಂತರಮಣಿಯಲಿಿರುವ ಮರವು ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆೋಂದರದ ಕ್ಟಿಡವನುು
ಮತುಾ ಅನುದರನವನುು ಕ್ನರಷಟಕ್ ರರಜಯದ ಮರವು ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ಮರರುಕ್ಟ್ಟಿ ನಿಗಮ
ಬೆಂಗಳೊರು ಇವರಿಗ ಹಸರಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆ
2015-16ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಶಡಿಘಟಿ ತರಲೊಿಕ್ು ಚೌಡಸಂದರ
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮುಳುಿತಂತ್ತ ಬೆೋಲಿ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
ಇತರೆ ಪತರ ವಯವಹರರಗಳ ಬಗೆ
2010-11ನೋ ಸರಲಿನ ಭೌಗೊೋಳಿಕ್ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕೆ ಯೋಜನಯಡಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಉಪ
ನಿರ್ೋಷಶಕ್ರು (ಜಿಲರಿಪಂಚರಯತ್), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಕ್ಛೋರಿ ಮೆೋಲರಬಗದಲಿಿ ನಿಮರಷಣ
ಮರಡಿರುವ ಪರದಶಷನ ಹರಲ್ ಮತುಾ ತರಬೆೋತ್ತ ಕೆೋಂದರದ ಉಳಿಕೆ

26.04.2016

31.03.2017

26.04.2016

31.03.2017

26.04.2016

31.03.2017

26.04.2016
26.04.2016

31.03.2017
31.03.2017

26.04.2016

31.03.2017

27.04.2016

31.03.2017

27.04.2016

31.03.2017

27.04.2016

31.03.2017

21.05.2016

31.03.2017

21.05.2016

31.03.2017

21.05.2016

31.03.2017

2013-14ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿೋಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೊರು ನಿೋಲಿ ದರರಕ್ಷಿ ತರಕ್ರಗ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.
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22

2016-17

23

23

2016-17

24

24

2016-17

25

25

2016-17

26

26

2016-17

27

27

2016-17

28

28

2016-17

29

29

2016-17

30

30

2016-17

31

2012-13ನೋ ಸರಲಿಗ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
2016-17 ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮರವು ತರಕ್ರಗ 2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿಯಲಿಿ
ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.

31

21.05.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

2013-14ನೋ ಸರಲಿಗ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮರವು ಬರದರಮ ತರಕ್ರಗ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.

28.06.2016

31.03.2017

2013-14ನೋ ಸರಲಿಗ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮರವು ಮಲಿಿಕ್ರ ತರಕ್ರಗ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ದಶ್ೋರಿ ಪ್ರರಜಿನಿ ತರಕ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಬರದರಮ ಪ್ರರಜಿನಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಪ್ರರಜಿನಿ ತರಕ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ಮಲಿಿಕ್ರ ಪ್ರರಜಿನಿ ತರಕ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಪ್ರರಜಿನಿ ತರಕ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ದಶ್ೋರಿ ತರಕ್ರಗ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.
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2016-17

38

38

39

39

40
41

40
41

42

42

2013-14ನೋ ಸರಲಿನRKVY ಯೋಜನಯಡಿಯಲಿಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮರವು ಇತರೆ ತಳಿಗಳ ಪ್ರರಜಿನಿ ತರಕ್ರಗ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ .

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

28.06.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

2012-13ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ಇತರೆ ತಳಿಗಳ ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸಸೊಯೋತರಪದನ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ

02.07.2016

31.03.2017

2016-17

2012-13ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ಮಲಿಿಕ್ರ ತಳಿಗಳ ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸಸೊಯೋತರಪದನ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ

02.07.2016

31.03.2017

2016-17

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಆಲೊಗಡೆೆ
ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರದಲಿಿನ ಹೈಟ್ಟಕ್ಸ ಪ್ರಲಿ ಹೌಸ್ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ .

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರದ HT ವಿದುಯತ್
ಸರಾವರ ಸಂಖೆಯ:CRHT52 ರ ವಿದುಯತ್ ಪ್ರವತ್ತಸುವ ಬಗೆ
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ S-21 ಯೋಜನಯಡಿ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರಕೆಕ
2016-17 Climate Controle Equipementrs System ಕ್ರಮಗರರಿ ಮತಾವನುು ಪ್ರವತ್ತಸುವ
ಬಗೆ.
2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಆದರಯ ತರಿಗ E-Filling ಮರಡುವ ಬಗೆ
2011-12ನೋ ಸರಲಿನRKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
2016-17
ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.

ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರದ
2016-17 ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ತಂತರರಂಶರ್ೊಂದಿಗ ಆಲೊಗಡೆೆ ಮನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ನರಟ್ಟ ಮರಡಲು ಫಿಕ್ಸ್
ಶೋಟ್ಸ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
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2016-17

2013-14ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿೋಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಕೆಕೋ ಕ್ೃರ್ಷ
ಯಂತೊರೋಪಕ್ರಣಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಡಿ ಅನುದರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಳಲಿನ S-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಡಿಸ್ಕ ನಿಂದ
ಉಳುಮೆ ಕ್ಲಿಿವೆೋಟರ್ ನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಕೆಲಸಗಳನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಸಸಯ
ಸಂಪತ್ತಾಗ ಪ್ರತ್ತಗಳನುು ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ
ರ್ೋವನಹಳಿಿ ಚಕೆೊಕೋತ, ಸಿೋಬೆ, ನೋರಳೆ, ಮತುಾ ಮರವು ಹರಗೊ ಇತರೆ ವಂಶರಭಿವೃದಿಿ ತರಕ್ು
ನಿವಷಹಣೆ ಕೆೈಗಳುಿವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ
ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಯೋಜನೋತರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತರ, ಸಸಯವರಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ನಿವಷಹಣೆ ಯೋಜನಯಡಿ
ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ 30KVA
Three Phase ser vo controlled voltage ಬಗೆ
35 KVA Phase servo Controlled Voltage normal range
30 KVA Phase servo Controlled Voltage normal range A/C and light
fans 5330
7.5 KVA Single Phase servo controlled voltage stabilizer normal
range model 705
Purchase of Power Wire 10 Sq and 6 sq 120 meters and cable plughs
flexible pipe terminal block

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2017

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

56

56

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ CHD ಅಡಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ ಯೋಜನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ

02.07.2016

31.03.2017

57

57

2016-17

ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ 2013-14ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ
ಮರವು ತರಕ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಪರರ್ೋಶವನುು ಸವಚಛಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

02.07.2016

31.03.2017

Purchase of 1KVA two phase to single phase servo controlled voltage
58 57A 2016-17 stabilizer model-FNR 7101 to aeroponic center at PRS Horticulture
farm
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತರ, ಸಸಯವರಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ನಿವಷಹಣೆ
59 58 2016-17 ಯೋಜನಯಡಿ ಮರಢಿಕೆರೆ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಟರರಯಕ್ಿರ್ ಕ್ಲಿಿವೆೋಟರ್, ಉಳುಮೆ ಹರಗೊ
ಪ್ರತ್ತ ಕ್ರಯಷದ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿಗ ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಕೆೊಳವೆ ಬರವಿ
60 59 2016-17
ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
61

60

2016-17

2010-11ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ಮತುಾ ಜಂಬುನೋರಳೆ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿಗರಗಿ 6*9 ಪ್ರಲಿ ಬರಯಗ್ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ

01.08.2016

31.03.2017

62

61

2016-17

2010-11ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸಸೊಯೋತರಪದನ (ಮಲಿಿಕ್ರ) ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.

01.08.2016

31.03.2017

63

62

2016-17

01.08.2016

31.03.2017

64

63

01.08.2016

31.03.2017

65

64

01.08.2016

31.03.2017

2010-11ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ (ಇತರೆ) ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
2016-17
ಜಂಬುನೋರಳೆ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ (ಸಲೆಕ್ಷನ್-01) ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2010-11ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
2016-17
ಜಂಬುನೋರಳೆ (ಅರೆವರವಿ) ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ

66
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2016-17

67

66

2016-17
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67

2016-17

69

68

2016-17
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69

2016-17

71

70

2016-17

72

71

2016-17

73

72

2016-17

74

73

2016-17

75

74

2016-17

2010-11ನೋ ಸರಲಿನ RKVy ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಜಂಬುನೋರಳೆ (ದೊಪ್ ದರಳ್) ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ
ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ನೋಮಸಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.
KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪರ ಬರಯಂಕ್ಸ ಖರತಯಲಿಿನ ಅನುದರನ ಜಮೆ
ಅನುದರನದ ವಿವರಗಳ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿಗ ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಟರರಯಕ್ಿರ್ ದುರಸಿಾ
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಉದರಯನವನಗಳು ಮತುಾ ತೊೋಟಗಳು
ಯೋಜನಯಡಿಯಲಿಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿಯ ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಬಟರನಿಕ್ಲ್
ಉದರಯನವನಕೆಕ ಭದರತರ ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಪ್ರತ್ತ
ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕದರಶರಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಪ್ರತ್ತ ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ ಸಿಂಟ್ಟಕ್ಸ್
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರದ ಡೆರೈನೋಜ್ ದುರಸಿಾ
ಕ್ರಯಷ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಹಸಿರು ಮನ ದುರಸಿಾ
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

01.08.2016

31.03.2017

01.08.2016

31.03.2017

01.08.2016

31.03.2017

01.08.2016

31.03.2017

01.08.2016

31.03.2017

17.08.2016

31.03.2017

01.08.2016

31.03.2017

17.08.2016

31.03.2017

17.08.2016

31.03.2017

17.08.2016

31.03.2017

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತರ, ಸಸಯವರಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ನಿವಷಹಣೆ ಯೋಜನಯಡಿ
2016-17 ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಟರರಯಕ್ಿರ್ ಡಿಸ್ಕ ನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಕ್ರಯರಷವನುು
ಮರಡುವ ಬಗೆ
Purchase of Display Iteams to the Pilot Project for Potato Seeds
2016-17
production through aeroponic at PRS Horticulture Farm
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80
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81
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82

2016-17
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83

2016-17

ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರದಲಿಿರುವ 02 ಹರಲಿ ಮನಗಳ ಮುಖಯದರವರಗಳಿಗ ಕ್ರೋಟ
ಮತುಾ ರೆೊೋಗಗಳು ಹರಡದಂತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗೋಟ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತರ, ಸಸಯವರಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ನಿವಷಹಣೆ
ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಪಟ್ಟಿ ಓಚರ್ ಗಳ ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೋತರ, ಸಸಯವರಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತುಾ ನಿವಷಹಣೆ
ಯೋಜನಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಪಟ್ಟಿ ಓಚರ್ ಗಳ ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊತರಪದನ ಕೆೋಂದರದಲಿಿನ ಪಟ್ಟಿ ಓಚರ್ ಗಳ
ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊತರಪದನ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ JRF
ರವರನುು ನವಂಬರ್ ಮತುಾ ಡಿಸಂಬರ್-2016ರ ಮರಹಗಳಿಗ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ
ಪಡೆದುಕೆೊಳುಿವ ಬ ಗೆ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ 5 KVA ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಸ್ ಸಿಬಲೆೈಸರ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಕ್ೊಲ್
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊತರಪದನ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ SRF
ರವರನುು ನವರಂಬರ್ ಮತುಾ ಡಿಸಂಬರ್-2016ರ ಮರಹಗಳಿಗ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ
ಪಡೆದುಕೆೊಳುಿವ ಬ ಗೆ

17.08.2016

31.03.2017

17.08.2016

31.03.2017

17.08.2016

31.03.2017

29.09.2016

31.03.2017

29.09.2016

31.03.2017

29.09.2016

31.03.2017

29.09.2016

31.03.2017

24.10.2016

31.03.2017

24.10.2016

31.03.2017

85

84

2016-17

86

85

2016-17

87 85A 2016-17
88

86

2016-17

89 86A 2016-17
90

87

2016-17

91

88

2016-17

92

89

2016-17

93

90

94

91

95
96

92
93

ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ EC-PH Sensor ಮತುಾ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ
ಪರಿಕ್ರಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ
CHD ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಕೆೈತೊೋಟ ಮತುಾ ತರರಸಿ ತೊೋಟ
ನಿಮರಷಣ ಮರಡುವ ಬಗೆ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ 01 ಎಸ್.ಆರ್.ಎಫ್ ರವರನುು
ನೋಮಕ್ ಮರಡಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಬಟರನಿಕ್ಲ್ ಉದರಯನವನಕೆಕ ಡಿಸಂಬರ್-2016 ರಿಂದ 02 ಜನ
ಭದರತರ ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ನೋಮಕ್ ಮರಡಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ 02 ಜೆ.ಆರ್.ಎಫ್, 01 ತೊೋಟಗರರರವರನುು ಹೊರಗುತ್ತಾಗ
ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ನೋಮಸಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ನಿರ್ಷಶಕ್ರು (ರರಜಯವಲಯ), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಕ್ಛೋರಿಗ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ
ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ಗಣಕ್ಯಂತರ ನಿವರಷಹಕ್ರನುು ನೋಮಸಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ತೊೋಟಗರರರ ರವರನುು ನೋಮಕ್
ಮರಡಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಗ
ಅವಶಯವಿರುವ ತೊೋಟಗರರರನುು ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ನೋಮಕ್ ಮರಡಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಉದರಯನವನಗಳು ಮತುಾ ತೊೋಟಗಳು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
2016-17 ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಬಟರನಿಕ್ಲ್ ಉದರಯನವನಗಲಿಿನ ಉತಾರ ದಿಕ್ರಕನಲಿಿ 14.00
ಹಕೆಿೋರ್ ಪರರ್ೋಶವನುು ಡಿಸ್ಕ ನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಉದರಯನವನಗಳು ಮತುಾ ತೊೋಟಗಳು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
2016-17 ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಬಟರನಿಕ್ಲ್ ಉದರಯನವನಗಲಿಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ರಕನಲಿಿ 10.00 ಹಕೆಿೋರ್
ಪರರ್ೋಶವನುು ಡಿಸ್ಕ ನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ
2016-17
2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ

24.10.2016

31.03.2017

00.11.2016

31.03.2017

29.11.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017
31.03.2017

97

94

2016-17 2011-12ನೋ ಸರಲಿನಿಂದ 2015-16ನೋ ಸರಲಿನವರೆಗ ಇಲರಖರ ಆಂತರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ರಸಣೆ ಬಗೆ.

21.12.2016

31.03.2017

98
99

95
96

2016-17 2008-09ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿಯಲಿಿನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2016-17 2009-10ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ ಫಟ್ಟಷ ಲೆೈಸರ್ ಮತುಾ ನೊಯಟ್ಟರಯಂಟ್ಸ ಗಳನುು
2016-17
ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.,
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಫಲಪುರ್ಪ ಪರದಶಷನ ಏಪಷಡಿಸಲು
2016-17
ಪ್ರಿಸಿಿಕ್ಸ ಕ್ುಂಡಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ ಯೋಜನಯಡಿ ಫಲಪುರ್ಪ ಪರದಶಷನ ಏಪಷಡಿಸಲು
2016-17
ಹೊವು ಮತುಾ ತರಕ್ರರಿ ಬಿೋಜಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಯೋಜನೋತರ ಪರಧರನ ಕ್ರಮಗರರಿಗಳಡಿ ತರಲೊಿಕ್ು ನಸಷರಿ
2016-17
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಗೋಟ್ಸ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಶಡಿಘಟಿ ತರಲೊಿಕ್ು, ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ
2016-17 ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ
ಬಗೆ.
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ಶಡಿಘಟಿ ತರಲುಿಕ್ು ,
2016-17 ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ನಲಿಿ ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ
ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ಶಡಿಘಟಿ ತರಲುಿಕ್ು ,
2016-17 ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ
ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ಶಡಿಘಟಿ ತರಲುಿಕ್ು ,
2016-17 ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ
ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ

21.12.2016
21.12.2016

31.03.2017
31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.12.2016

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

100 97
101 98
102 99
103 100
104 101

105 102

106 103

107 104

108 105 2016-17

109 106 2016-17
110 107 2016-17
111 108 2016-17
112 109 2016-17
113 110 2016-17
114 111 2016-17
115 112 2016-17
116 113 2016-17
117 114 2016-17
118 115 2016-17

2011-12ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ
ತರಲುಿಕ್ು,ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ
ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ
ತರಲುಿಕ್ು,ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಜಂಬುನೋರಳೆ ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ
ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಬಟರನಿಕ್ಲ್ ಉದರಯನವನದಲಿಿ ಕ್ೃರ್ಷ ಯಂತರಧರರೆ ಕೆೋಂದರ ಪದರಮವತ್ತ
ಅಗಿರ ಸಉೊಯರ್ನ್್ ರವರ ಮೊಲಕ್ ಉಳುಮೆ ಕ್ರಯಷ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷ ನಿಧಿಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ
ಒಂದು ಪ್ರಲಿ ಮನ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷ ನಿಧಿಯಡಿ ಶಡಿಘಟಿ ತರಲೊಿಕ್ು, ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ
ಗೊೋಡಂಬಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ Insect Proof net Houseನಲಿಿ ಉಳುಮೆ ಕ್ರಯಷ
ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನಲಿಿ
ಮೃದುಕ್ರಂಡ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ಶಡಿಘಟಿ ತರಲೊಿಕ್ು .
ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ನಿಂಬೆ ಕ್ಸಿ ಗಿಡಗಳ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ
ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ CHD ಅಡಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ ಮತುಾ ತರಬೆೋತ್ತ ಯೋಜನಯಡಿ ಸಸಿ
ಮಡಿಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ತರಂತ್ತರಕ್ ಅಂದರಜು ಪಟ್ಟಿ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ CHD ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಕೆೈತೊೋಟ
ಮತುಾ ತರರಸಿ ತೊೋಟ ನಿಮರಷಣ ಮರಡುವ ಬಗೆ
2010-11ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2013-14ನೋ ಸರಲಿನ RKVy ಯೋಜನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.1.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017
21.01.2017

31.03.2017
31.03.2017

ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಟಿಡಗಳು ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಐ ಪರದಶಷನ ಹರಲ್ ಗ ಅವಶಯವಿರುವ
119 116 2016-17 ಪಿೋಠೊೋಪಕ್ರಣಗಳನುು
(ಮೋಟ್ಟಂಗ್ ಚೋರ್ ವಿತ್ ರೆೈಟ್ಟಂಗ್
ಪ್ರಯಡ್) ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಟಿಡಗಳು ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಐ ಪರದಶಷನ ಹರಲ್ ಗ ಅವಶಯವಿರುವ
120 117 2016-17 ಪಿೋಠೊೋಪಕ್ರಣಗಳನುು (ಮೋಟ್ಟಂಗ್ ಚೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋಡಿಯಮ್ ಬರಯಕ್ಸ ಸೊೋಫರ) ಖರಿೋದಿಸುವ
ಬಗೆ
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಟಿಡ ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಐ ಪರದಶಷನ ಹರಲ್ ಗ ಅವಶಯವಿರುವ ಫ ಿೋರಿಂಗ್
121 118 2016-17
ಮತುಾ ಡೆೈಯರಸ್ ಖರಿೋದಿ/ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗೆ

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

21.01.2017

31.03.2017

122 119 2016-17

ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಟಿಡಗಳು ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಐ ಪರದಶಷನ ಹರಲ್ ಗ ಅವಶಯವಿರುವ
ಪಿೋಠೊೋಪಕ್ರಣಗಳನುು (window blind & coffe table Furniture) ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ

21.01.2017

31.03.2017

123 120 2016-17

ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಟಿಡಗಳು ಯೋಜನಯಡಿ ಜಿಐ ಪರದಶಷನ ಹರಲ್ ಗ ಅವಶಯವಿರುವ
ಪಿೋಠೊೋಪಕ್ರಣಗಳನುು (ಚೋಸ್ಷ ವಿತಾ ರೆೈಟ್ಟಂಗ್ ಪ್ರಯಡ್) ಖರಿೋದಿಸುಚವ ಬಗೆ

21.01.2017

31.03.2017

124 121 2016-17

ಗುಡಿಬಂಡೆ ತರಲೊಿಕ್ು, ಪಸಪಲೆೊೋಡು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಸಹರಯಕ್ರ
ಕ್ಛೋರಿ ಕ್ಟಿಡ ಉಳಿಕೆ ಕ್ರಮಗರರಿಗಳನುು ಕೆೈಗೊಳಿಲು ಅನುದರನ ಠೋವಣಿ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

16.02.2017

31.03.2017

16.02.2017

31.03.2017

17.02.2017

31.03.2017

17.02.2017

31.03.2017

17.02.2017

31.03.2017

17.02.2017

31.03.2017

125 122 2016-17
126 123 2016-17
127 124 2016-17
128 125 2016-17
129 126 2016-17

ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಬಟರನಿಕ್ಲ್ ಉದರಯನವನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ . ತೊೋಟಗರರಿಕೆ
ಉದರಯನವನಗಳು ಮತುಾ ತೊೋಟಗಳು ಯೋಜನ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ ಯೋಜನಯಡಿ ರೊ.165000/-ಗಳನುು
ಫಲಪುರ್ಪ ಪರದಶಷನ ಏಪಷಡಿಸಲು ಎಸಿ ಬಿಲಿಿನ ಮೆೋಲೆ ಡ್ರರ ಮರಡುವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಟಿಡಗಳ ಯೋಜನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಉದರಯನವನದಲಿಿ Construction of south side training
wall with chaine link fencing ಕ್ರಮಗರರಿಯನುು KRIDL ಬೆಂಗಳೊರು ರವರಿಂದ
ರೊ.44.77 ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ಮತುಾ ಕೆೊೋಲರರ ಜಿಲೆಿ
ಇಲರಖರ ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳಿಗ ತರಬೆೋತ್ತ ನಿೋಡುವ ಬಗೆ

130 127 2016-17
131
132
133
134

128
129
130
131

2016-17
2016-17
2016-17
2016-17

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಕೆೊಳವೆ ಬರವಿ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ,
ಸೊಪಪಹಳಿಿ ಕೆೋಂದರದ ಕೆೊಳವೆ ಬರವಿ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ,
ತರಲೊಿಕ್ು ನಸಷರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರದಲಿಿನ ಕೆೊಳವೆ ಬರವಿ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ,
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ ಪಿೋಠೊೋಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಪಗಳನುು ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ

17.02.2017

31.03.2017

17.02.2017
17.02.2017
17.02.2017
17.02.217

31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017

135 132 2016-17

Construction of Return Water Chamber for the placement of nutrient
tank in aeroponic center in nandhi cross, chikkaballapura

17.02.2017

31.03.2017

136 133 2016-17

Construction of Ground level platform for the placement of nutrient
tank in aeroponic center in nandhi cross, chikkaballapura

17.02.2017

31.03.2017

17.02.2017

31.03.2017

17.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

140 137 2016-17 ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಹಸಿರುವ ಮನಗಳಲಿಿ ನಿೋರರವರಿ ಪದದತ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ .

20.02.2017

31.03.2017

141 138 2016-17 ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಹಸಿರುವ ಮನಗಳಲಿಿ ನಿೋರರವರಿ ಪದದತ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ .

20.02.2017

31.03.2017

142 139 2016-17 ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಹಸಿರುವ ಮನಗಳಲಿಿ ನಿೋರರವರಿ ಪದದತ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ .

20.02.2018

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಹಸಿರುವ ಮನಗಳಲಿಿ ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ .
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
138 135 2016-17
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಹಸಿರುವ ಮನಗಳಲಿಿ ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ .
139 136 2016-17 ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಹಸಿರು ಮನಗಳಲಿಿ ನಿೋರರವರಿ ಪದದತ್ತ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ .
137 134 2016-17

143 140 2016-17

ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ ಐರನ್ ಯರಷಕ್ಸ ಮತುಾ ಕ್ಬೆೊೋಡ್ ಗಳನುು ಖರಿೋದಿ
ಮತುಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.

144 141 2016-17
145 142 2016-17
146 143 2016-17
147 144 2016-17

148 145 2016-17
149 146 2016-17
150 147 2016-17
151 148 2016-17
152 148A 2016-17
153 149 2016-17
154 150 2016-17
155 151 2016-17
156 152 2016-17

ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ Invtro Culture Tubers and CPRI ಸಿಮರಿಗ ಪರವರಸ
ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
Providing Protection for nutrient tanks in aeroponic center
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಪರುಮರಚನಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಕ್ರಂಪ್ೌಂಡ್ ನಿಮರಷಣ ಕ್ರಮಗರರಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2015-16ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಸಿಮೆಂಟ್ಸ ಪ ೋಲ್ ಫನಿ್ಂಗ್ ಮತುಾ ಹೊಸದರಗಿ ಮುಖಯದರವರದಲಿಿ ಗೋಟ್ಸ ಅಳವಡಿಸಿ
ಸಮತಟುಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗರರಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯರಿ ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಗೊೋಡಂಬಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ
ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ Gowdown cum security room ಕ್ರಮಗರರಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
KRIDL-03
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಲಿಿ
ಕ್ರಯಷನಿವಷಹಿಸುತ್ತಾರುವ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ತೊೋಟಗರರರ ವೆೋತನ ಪ್ರವತ್ತಸುವ ಬಗೆ.
2011-12ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2012-13ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2008-09ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಫಲಪುರ್ಪ ಪರದಶಷನದಲಿಿ ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಮಣಿುನ ಕ್ಲರಕ್ೃತ್ತ
ತಯರರಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಫಲಪುರ್ಪ ಪರದಶಷನ ಮತುಾ
ಸಿರಿಧರನಯ ಮೆೋಳ-2017ರನುು ಆಯೋಜಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ ವಷಭರವಿ ಸಿದದತರ ಕೆಲಸಗಳನುು
ನಿವಷಹಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ
Ground Level Warter storage tank ದುಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ
Ground Level Warter storage tank ದುಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017
20.02.2017
20.02.2017

31.03.2017
31.03.2017
31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

20.02.2017

31.03.2017

157 153 2016-17
158 154 2016-17
159 155 2016-17
160 156 2016-17
161 157 2016-17
162 158 2016-17
163 159 2016-17
164 160 2016-17
165 161 2016-17
166 162 2016-17
167 163 2016-17
168 164 2016-17

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
Formation of Road ಕೆಲಸ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2009-10ನೋ ಸರಲಿನ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಕೆಕ
ಅವಶಯವಿರುವ ಕ್ೃರ್ಷ ಯಂತೊರೋಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
2009-10ನೋ ಸರಲಿನ ಭೌಗೊೋಲಿಕ್ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕೆ ಯೋಜನ(ಜಿಐ) ಅಡಿ ರ್ೋವನಹಳಿಿ ಚಕೆೊಕೋತ
ಬೆಳೆಗರರರ ಸಂಘ(ರಿ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಲೆೊೋಗೊೋ ತಯರರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ.
2009-10ನೋ ಸರಲಿನ ಭೌಗೊೋಳಿಕ್ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕೆ ಯೋಜನ (ಜಿಐ) ಅಡಿ ಬೆಂಗಳೊರು ನಿೋಲಿ ದರರಕ್ಷಿ
ಬೆಳೆಗರರರ ಸಂಘ(ರಿ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಲೆೊೋಗೊೋ ತಯರರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ.
2009-10ನೋ ಸರಲಿನ ಭೌಗೊೋಳಿಕ್ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕೆ ಯೋಜನ (ಜಿಐ) ಅಡಿ ಗುಲರಬಿ ಈರುಳಿಿ
ಬೆಳೆಗರರರ ಸಂಘ(ರಿ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಲೆೊೋಗೊೋ ತಯರರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ.
KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಆಲೊಗಡೆೆ
ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರದ ನಿವಷಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂಪರಸ್ ಮತಾ ಮರು ಜಮೆ ಮರಡಿಕೆೊಳಿಲು
ಅನುಮತ್ತ ನಿೋಡುವ ಬಗೆ.
ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ/ನಸಷರಿಗಳಲಿಿನ ಸವೆಷ ಕ್ರಯಷಗಳನುು ಕೆೈಗೊಳಿಲು GPS Map
785 (Garmin)ರನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಆಲೊಗಡೆೆ
ಸಸೊಯೋತರಪದನ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಕ್ಛೋರಿ ಆವರಣ ಮತುಾ
ಕ್ಟಿಡದ ಸವಚಛತ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಯನುು
ಸವಚಛತ ಮರಡಲು ಅಂದರಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯರರಿಸುವ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಆಲೊಗಡೆೆ
ಸಸೊಯೋತರಪದನ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

08.03.2017

31.03.2017

13.03.2017

31.03.2017

13.03.2017

31.03.2017

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿೋಯಡಿ ಗೌರಿಬಿದನೊರು ತರಲೊಿಕ್ು
169 165 2016-17 ಕ್ರೆೋಕ್ಲಿಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ತೊೋಟಗರರರನುು ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ವೆೋತನ
ಪ್ರವತ್ತಸಿರುವ ಬಗೆ.
ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ನಿರ್ಷಶಕ್ರು (ರರಜಯವಲಯ), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಕ್ಛೋರಿಗ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ
170 166 2016-17
ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ಗಣಕ್ಯಂತರ ನಿವರಷಹಕ್ರನುು ನೋಮಸಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.

13.03.2017

31.03.2017

20.03.2017

31.03.2017

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ವಿರ್ಯ ನಿವರಷಹರಕ್ರು-02ರ ವಿರ್ಯ ವಹಿ ವಿವರ
ಕ್ರಸ ಕ್ ಸಂ

ವರ್ಷ

ವಿರ್ಯ

1

1

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿಗ ಮುಂಗಡ ಹಬಬದ ಮಂಜೊರು ಮರಡುವ ಬಗೆ
2016-17ನೋ ಸರಲಿಗ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರಿಗ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡವನುು ಮಂಜೊರು
2016-17
ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2016-17 ಇನರಯತ್ ತೊೋಟಗರರ ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ದರಖಲರತ್ತಗಳನುು ತಯರರಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ಹರಜರರತ್ತ ವಿವರಗಳ ಬಗೆ.
ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ವೆೋತನ/ಭತಯಗಳನುು ಅವರ ಬರಯಂಕ್ಸ ಖರತಗಳಿಗ ಜಮೆ ಮರಡುವ
2016-17
ಬಗೆ. ಹರಜರರತ್ತ ವಿವರಗಳ ಬಗೆ.
2016-17ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರಿಗ ವರರ್ಷಷಕ್ ವೆೋತನ ಬಡಿಾಗಳನುು
2016-17
ಮಂಜೊರು ಮರಡುವ ಬಗೆ.

2

2

3
4

3
4

5

5

6

6

7

7

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿಗ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರಿಗ ರಜೆ ಮಂಜೊರು ಮರಡುವ ಬಗೆ.

8
9

8
9

10

10

11

11

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕ್ರರ ಹರಜರರತ್ತ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಗೆ.
2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕ್ರರ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕ್ರರ ವೆೋತನವನುು ಅವರ ಬರಯಂಕ್ಸ ಖರತಗ ಜಮೆ ಮರಡುವ
2016-17
ಬಗೆ.
2016-17 ಶರೋ ತ್ತಮಮರರಯಪಪ, ತೊೋಟಗರರ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ.

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್
05.04.16
20.04.16
20.04.16
20.04.16
20.04.16
20.04.16
20.04.2016
20.04.16
20.04.16
20.04.16
04.05.16

ಕ್ಡತ ಮುಕ್ರಾಯ
ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನರಂಕ್

12

12

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿಗ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ವಗರಷವಣೆ ನಿಯೋಜನ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

04.05.16

13

13

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಯೋಜನ ಮತುಾ ಯೋಜನೋತರ ವೆಚಚದ ವಿವರಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ .

04.05.16

14

14

2016-17

15

15

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ಕೆಜಿಐಡಿ ವಿರ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

16

16

2016-17

17

17

18

18

19

19

ಶರೋ ಬರಹಮಸೊರಿ, ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕ್ರ (ವಯೋನಿವೃತ್ತಾ) ರವರಿಗ ಎಕ್ಸ್ ಗರೋರ್ಷಯರ ಮಂಜೊರು
ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2016-17 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ವಿರ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ರರಜಯವಲಯ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ/ಸಸರಯಗರರಗಳಲಿಿನ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ
2016-17
ನೌಕ್ರರ ಹುರ್ದಗಳ ಪ ಣಷ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ.
2016-17 ಪಿಂಚಣಿ ದರಖಲರತ್ತಗಳನುು ತಯರರಿಸುವ ಕ್ುರಿತು

20

20

2016-17 ಶರೋ ಕೆ.ಎಂ ರರಮಕ್ೃರ್ು, ತೊೋಟಗರರ ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ದರಖಲರತ್ತಗಳನುು ತಯರರಿಸುವ ಬಗೆ.

17.05.16

21
22
23

21
22
23

2016-17 2016-17ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕ್ರರಿಗ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೊರು ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2016-17 ಸುತೊಾೋಲೆ ಕ್ಡತ
2016-17 ಇತರೆ ಪತರ ವಯವಹರರಗಳ ಕ್ಡತ.

17.05.16
17.05.16
17.05.16

24

24

2016-17 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ವೆೈದಯಕ್ರೋಯ ವೆಚಚದ ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮರುಪ್ರವತ್ತಸುವ ಬಗೆ.

17.05.16

25

25

2016-17

26

26

ಶರೋ ಬಿ ಮಂಜುನರಥ, ಪರಯೋಗ ಶರಲೆ ಪರಿಚರರಕ್ ರವರನುು ಅನಯ ಕ್ರಯಷಭರರದ ಮೆೋಲೆ
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಕೆಕ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗೆ.

ತೊೋಟಗರರರ ವೃಂದದಲಿಿ ಖರಯಂ ಮತುಾ ಸೊಪರ್ ನೊಯಮರರಿ ಹುರ್ದಯಲಿಿರುವ
ತೊೋಟಗರರರ ಸೋವರ ವಿವರಗಳ ಕ್ಡತ.
ಮುಖಯ ತೊೋಟಗರರರ ಸೋವರ ವಿವರವನುು ಮುಖಯ ತೊೋಟಗರರ ಬಡಿಾಗ ಅಹಷರಿರುವ
2016-17
ತೊೋಟಗರರರ ವಿವರಗಳ ಮರಹಿತ್ತ ಬಗೆ.

04.05.16
17.05.16
17.05.16
17.05.16
17.05.16
17.05.16

13.10.16
13.10.16

27

27

2016-17

ಶರೋಮತ್ತ ಪುಟಿಮಮ W/O ಲೆೋಟ್ಸ ತ್ತಮಮಯಯ ತೊೋಟಗರರ ಪಿ.ಆರ್,ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ
ರವರ ಕ್ುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ದರಖಲರತ್ತಗಳನುು ತಯರರಿಸುವ ಬಗೆ.

13.10.16

28

28

2016-17 ಕ್ುಮರರಿ ಕ್ರೋತ್ತಷ ಎಂ.ಎಸ್ ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ರರಿ (ಅ.ಕ್ರ) ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

13.10.16

29

29

2016-17

30

30

31

31

32

32

2016-17 ಶರೋ ರರಜಣು ಎಂ, ತೊೋಟಗರರ , ತರಲೊಿಕ್ು ನಸಷರಿ ಶಡಿಘಟಿ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ.

33

33

2016-17

35

35

36

36

ಶರೋ ಎಂ.ಡಿ ಗೊೋಕ್ುಲ್, ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಸಹರಯಕ್ರು, ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ರವರ
ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ
ಕ್ುಮರರಿ ಸುಧರರರಣಿ ನರಯಕ್, ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಸಹರಯಕ್ರ, ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ
2016-17
ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ
2016-17 ಕ್ುಮರರಿ ಮೆೋಘ, ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಸಹರಯಕ್ರ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

37

37

2016-17 ಅಮರೆೋಶ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಸಹರಯಕ್ರು, ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

38
39

38 2016-17 ಶರೋ ಸೈಯದ್ ಶರರೊಖ್ ಹುಸೋನ್, ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಸಹರಯಕ್ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ
39 2016-17 ಶರೋ ಆನಂದ್ ನಿಉಡೆೊೋಣಿ, ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ರರಿ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ಆದರಯ ತರಿಗ ವಿರ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
40 2016-17
ಕ್ಡತ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಸಿಬಬಂದಿಗ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು ಕ್ಲಿಪಸುವ
41 2016-17
ಮರಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ.

40
41

ಶರೋ ಮುನಿರರಜು ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಲೆೋಟ್ಸ ತ್ತಮಮಯಯ ರವರಿಗ ಅನುಕ್ಂದಪ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ
ನೌಕ್ರಿ ನಿೋಡುವ ಬಗೆ.
ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ರರಿ ಮತುಾ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಸಹರಯಕ್ರು ವೃಂದದ
2016-17
ಅಧಿಕ್ರರಿ/ನೌಕ್ರರ ಸೋವರ ವಿವರ ಇನಿುತರ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಕ್ಳುಹಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಆಯವಯಯ ಅಂದರಜು ಅಪಂಡಿಕ್ಸ್ -ಬಿ ತಯರರಿಸಲು ಮರಹಿತ್ತ ಸಲಿಿಸುವ
2016-17
ಬಗೆ.

24.10.16
21.11.06
26.11.16
26.11.16
28.11.16
30.11.16
30.11.16
30.11.16
14.12.16
14.12.16
14.12.16
14.12.16

42

42

43

43

2017ನೋ ಸರಲಿಗ ರಜೆಯನುು ಆದಯಪಿಷಸಿ ಸಮನರದ ವೆೋತನ ಪ್ರವತ್ತಸುವ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೊರು
ಮರಡುವ ಬಗೆ.
ಶರೋ ಕ್ರಶ್ೊೋರ್. ಹಚ್. ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ರರಿ, ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರ,
2016-17
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ.
2016-17

18.01.17
08.03.17

2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ತರಸ ವಿರ್ಯ ವಹಿ ವಿವರ
ಕ್ರಸ ಕ್ ಸಂ

ವರ್ಷ

ವಿರ್ಯ

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್

1
2
3

1
2
3

2017-18 ಮೆಘರ ಡೆೈರಿಯಲಿಿನ ಸಂಗರಹಿತ ಮಣುನುು ಬಳಸಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ
2017-18 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿಯ ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಲಿಿನ ಕ್ಸಿ -ಸಸಿಗಳ ವಿವರಗಳು
2017-18 MGNREGA Auction Plan 2017-18

05.04.2017
05.04.2017
12.04.2017

4

4

2017-18 ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ನಿರ್ೋಷಶನರಲಯ ಮತುಾ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋಷಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ ಪತರಗಳು

12.04.2017

5
6
7

5
6
7

15.04.2017
15.04.2017
15.04.2017

8

8

9

9

2017-18 ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ/ನಸಷರಿಗಳಿಗ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪತರ ವಯವಹರರಗಳ ಕ್ಡತ
2017-18 ಮರಹಿತ್ತ ಹಕ್ುಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಕ್ಡತ
2017-18 ದರಸರಾನು ಪರಿಶೋಲನ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಉದರಯನವನಗಳು ಮತುಾ ತೊೋಟಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗ
2017-18
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಮರಗಷಸೊಚಿ/ಸುತೊಾೋಲೆ ಮತುಾ ಇತರೆ ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ

10

10

2017-18 2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA-RF ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಪರಗತ್ತ ಸರಧಿಸದಿರುವ ಬಗೆ

21.04.2017

11

11

2017-18

12

12

2017-18ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿಇಲರಖೆಯ ಕ್ಷೋತರ/ನಸಷರಿಗಳಲಿಿ ಕೆೈಗೊಳಿಬೆೋಕ್ರಗಿರುವ ಕ್ರಮಗರರಿಗಳ
ತರಂತ್ತರಕ್ ಅಂದರಜು ಪಟ್ಟಿ
2017-18 MGNREGA ಅಡಿಯಲಿಿ ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಲಿಿ ಕೆೈಗೊಂಡಿರುವ
2017-18
ಕ್ರಯಷಗಳ NMR ಕ್ಡತ

20.04.2017
20.04.2017

20.04.2017
08.05.2017

ಕ್ಡತ ಮುಕ್ರಾಯ
ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನರಂಕ್

13

13

13(a) 13(a)

2017-18
2017-18

14

14

2017-18

15

15

2017-18

16

16

2017-18

17
18

17
18

2017-18
2017-18

19

19

2017-18

20

20

2017-18

21

21

2017-18

22

22

2017-18

23

23

2017-18

24

24

2017-18

25

25

2017-18

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಮತುಾ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಇಲರಖೆಯ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ
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ಆಯ್ಕಕ ಮರಡಲು ಪ್ರಲಿಸಬೆೋಕ್ರದ ವಿಧರನಗಳ ಬಗೆ
ವರಣಿಜಯ ಉರ್ದೋಶಕ್ರಕಗಿ ನಗರ/ಪಟಿಣಗಳಲಿಿ ಇಲರಖೆಯ ವರಯಪಿಾಗ ಬರುವ ಜಮೋನಿನ
ವಿವರಗಳನುು ನಿೋಡುವ ಬಗೆ
ಪ್ರರಥಮಕ್ ಆರೆೊೋಗಯ ಕೆೋಂದರಗಳ ಆವರಣಗಳಲಿಿ ಹುಲುಿಗರವಲಿನ ಲರನ್(Landscap)
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ
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2017-18 ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಬಟರನಿಕ್ಲ್ ಗರಡಷನ್ ಜಮೋನಿನ ಬಗೆ
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2017-18
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2017-18ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ
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2017-18
ಜಂಬುನೋರಳೆ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
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ಮುರ್ದೋನಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಅನೈತ್ತಕ್ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕ್ುರಿತು(ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ
ನರಯರ್ನಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟರಸ್ಿ(ರಿ) ಬೆಂಗಳೊರು ರವರ ದೊರಿನ ಬಗೆ
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ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಬೆಂಗಳೊರು ಗುಲರಬಿ ಈರುಳಿಿ ಫಸಲನುು ವಿಲೆೋವರರಿ
ಮರಡುವ ಬಗೆ
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ಗರುಡ್ರಚರಲಷಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಗೊೋಡಂಬಿ ಫಸಲಿನ ಮರು ಹರರಜಿನ
ಬಗೆ(01.01.2017 ರಿಂದ 31.08.2017)ರವರೆಗಿನ ಫಸಲು
ಇಲರಖರ ಕ್ಷೋತರ ಮತುಾ ನಸಷರಿಗಳಲಿಿ ಸೊಳೆಿ ನಿವರರಕ್ ಸಸಯಗಳನುು ಬೆಳೆಸಲು ಕ್ರಮ
2017-18
ತಗದುಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ
2015-16ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಗೊೋಡಂಬಿ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ RKVY ಯೋಜನಯಡಿ
2017-18
ಕೆೊರೆದಿರುವ ಕೆೊಳವೆ ಬರವಿ ಕ್ರಮರಗರರಿ ಬಗೆ
2017-18 ಮಹರಲೆೋಖಪ್ರಲರ ಬರಕ್ರ ಕ್ಂಡಿಕೆಗ ಅನುಸರಣರ ವರದಿ ಸಲಿಿಸುವ ಕ್ುರಿತು
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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿಯ ನಂದಿ ಹೊೋಬಳಿ, ಯಲವನಹಳಿಿ ಗರರಮದಲಿಿ ಸವಯಂಚರಲಿತ ಮೆಗರ
ಡೆೈರಿ ಸರಾಪಿಸುವ ಸಲುವರಗಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಇಲರಖೆಯ(ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ)
2017-18 ಜಮೋನು ಮತುಾ ಸಸಯ ಸಂಪತ್ತಾನ ಮತಾ ರೊ.527.20 ಲಕ್ಷಗಳನುು ಕೆೊೋಲರರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ
ಜಿಲರಿ ಸಹಕ್ರರಿ ಹರಲು ಉತರಪದಕ್ರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ೊಕಟ ನಿಯಮತ, ಕೆೊೋಲರರ ಇವರು
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಇಲರಖೆಗ ಜಮರ ಮರಡುವ ಬಗೆ
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2017ನೋ ಸರಲಿನ 2ನೋ ಅವಧಿಯ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಸಪ ೋಟ ಫಸಲನುು
ವಿಲೆೋವರರಿ ಮರಡಲು ಇ-ಹರರಜು ಮರಡುವ ಬಗೆ(01.07.2017 ರಿಂದ 31.12.2017)

ನಗರ ವರಯಪಿಾಗ ಬರುವ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಇಲರಖೆಯ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ/ಸಸರಯಗರರಗಳ ಪರಮುಖ
ಜಮೋನನುು ಕ್ನರಷಟಕ್ ಸಕ್ರಷರಿ ಉದರಯನವನಗಳ(ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ ಕ್ಡತ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿಯ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರವನುು KSHDA ವರಯಪಿಾಗ
ಹೊಸದರಗಿ ಸೋಪಷಡಿಸಲು ಸಪರ್ಿ ಅಭಿಪ್ರರಯ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ

17.07.2017

ಗರರಮೋಣ ಮೊಲಭೊತ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಧಿಯಡಿ(RIDF)ಯಡಿ ಕ್ಷೋತರದ ಮೊಲಭೊತ
ಅಭಿವೃದಿಿಗರಗಿ ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ(ಬಂಡಮಮನಹಳಿಿ ಶರೋನಿವರಸ ಸರಗರ ಕೆರೆ
ಉದರಯನವನ)
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಇಲರಖೆಯ ಕ್ನರಷಟಕ್ ರರಜಯ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಏಜೆನಿ್ ವರಯಪಿಾಗ
ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ಮಧುವನಗಳ ಕ್ಂದರಯ ದರಖಲರತ್ತಗಳನುು ಹರಗೊ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ
ಬಗೆ
ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಗೊೋಡಂಬಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ 2017ನೋ ಸರಲಿನ ಗೊೋಡಂಬಿ ಫಸಲಿನ
ಆದರಯ ಕ್ಡಿಮೆಯರಗಿರುವ ಬಗೆ
1 ಎಕ್ರೆ ಪರರ್ೋಶದಲಿಿ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿತಾನ ಪ್ರರತಯಕ್ಷತ ವಿವರದ ಕ್ಡತ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಹೊಸಸಿಗಳ ಸಸೊಯೋತರಪದನ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ತರಕ್ರರಿ
ಸಸೊಯೋತರಪದನ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಚಿನುೋಪಲಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಹನಿ
ನಿೋರರವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು Tender ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
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2017-18ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
Shade Net House ನರಳು ಪರರ್ ನಿಮರಷಣ ಮರಡಲು Tender ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
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2017-18ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ Mist
Chamber ನಿಮರಷಣ ಮರಡಲು Tender ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
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2017-18ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಯೋಜನಯಡಿಯಲಿಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
Ventilated Poly Houseಗಳನುು ನಿಮರಷಣ ಮರಡಲು E-Tender ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ

61

61

2017-18

ಇಲರಖರ ಅಂತರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ರಸಣರ ವರದಿ ಕ್ುರಿತು (UC Handing Over, Balance
amount ಹಿಂತ್ತರುಗಿಸುವ ಬಗೆ)

2017-18ನೋ ಸರಲಿನ 2ನೋ ಅವಧಿ ದಿನರಂಕ್:01.07.2017 ರಿಂದ 31.12.2017ವರೆಗಿನ
ಸಪ ೋಟ ಫಸಲು ಕ್ಡಿಮೆಯರಗಿರುವ ಬಗೆ
ಶಡಿಘಟಿ ತರಲೊಿಕ್ು ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಗೊೋಡಂಬಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಸ.ನಂ:65ರ ಹೊಸ
2017-18
ಸ.ನಂ:148 ಮತುಾ 149ರ ಜಮೋನಿನ ಪರಕ್ರಣದ ಬಗೆ
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62

2017-18
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63

64

64

2017-18

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿಯ ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಲಿಿ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ
ತೊೋಟಗರರರನುು ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ಇ-ಟ್ಟಂಡರ್ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
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65

2017-18

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಚಿಂತರಮಣಿ ತರಲೊಿಕ್ು ಪರುಮರಚನಹಳಿಿ
ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಕ್ರಂಪ್ೌಂಡ್ ನಿಮರಷಣ ಕ್ರಮಗರರಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ

66

66

2017-18

67

67

2017-18

68

68

2017-18

69

69

2017-18

70

70

2017-18

71

71

2017-18

72

72

2017-18

ಕ್ರಯಷಪ್ರಲಕ್ ಅಭಿಯಂತರರು-3 KRIDL BBMP ಬೆಂಗಳೊರು ರವರಿಂದ ಕ್ರಮಗರರಿಗಳನುು
ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ತೊೋಟಗರರಿಕೆ(2017-18)KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು
ಸಸೊಯೋತರಪದನ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಜಂಬುನೋರಳೆ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಸಿೋಬೆ ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ತರಕ್ರರಿ
ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ S-11 ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಹೊ-ಸಸಿಗಳ
ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ
ಮರವು ಸಸರಯಭಿವೃದಿಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ

2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ವಿರ್ಯ ನಿವರಷಹರಕ್-01ರ ವಿರ್ಯ ವಹಿ ವಿವರ

ಕ್ರಸ

ಕ್ಡತ
ಸಂಖೆಯ

ವರ್ಷ

1

1

2017-18

2

2

3

3

2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ವಗರಷವಣೆ/ನಿಯೋಜನ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

4

4

2017-18

5

5

2017-18ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಬರಯಂಕ್ಸ ಖರತಯಲಿಿನ ಅನುದರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಜಮೆ ಮತುಾ
ಖಚಿಷನ ವಿವರ
2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಯೋಜನೋತರ ಅಡಿ ಅನುದರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

6

6

2017-18

7

7

2017-18

8

8

2017-18

9

9

2017-18

10

10

2017-18

11

16

2017-18

ವಿರ್ಯ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೋಶವರಯಯ ಬಟರನಿಕ್ಲ್ ಉದರಯನವನಕೆಕ ವಿವಿಧ ಹುರ್ದಗಳನುು
ಮಂಜೊರು ಮರಡುವ ಬಗೆ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ/ನಸಷರಿಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದರಯವನುು
2017-18
KSHDA ಬೆಂಗಳೊರು ಖರತಗ ಜಮರ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಆಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ Water Purification System ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಆಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ ರರಸರಯನಿಕ್ಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಆಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ ರರಸರಯನಿಕ್ಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಆಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವಶಯವಿರುವ ಪರಿಕ್ರಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಈ ಕ್ಛೋರಿ ವರಹನ ಸಂಖೆಯ: KA40 G97 ವರಹನ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಇಲರಖೆಯ ವಿವಿಧ ಜರಹಿರರತುಗಳನುು ದಿನ
ಪತ್ತರಕೆಗಳಲಿಿ ಪರಕ್ಟ್ಟಸುವ ಕ್ುರಿತು.

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
15.05.2017

15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017

ಕ್ಡತ ಮುಕ್ರಾಯ
ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನರಂಕ್

2016-17ನೋ ಸರಲಿನ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ನೌಕ್ರರ ಕ್ರಯಷನಿವರಷಹಣರ ವರದಿ ಹರಗೊ ಸಿಾರರಸಿಾ/ಚಿರರಸಿಾ
ವಿವರಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ ಅನುದರನ/ಕ್ರರಯರಯೋಜನಗಳ ಕ್ುರಿತು
ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಲಿಿ ಕ್ರಯಷನಿವಷಹಿಸುತ್ತಾರುವ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಸಿಬಬಂದಿ ಹರಜರರತ್ತ
ವಿವರಗಳ ಕ್ಡತ.
ಸುತೊಾೋಲೆ ಕ್ಡತ
ಇತರೆ ಪತರ ವಯವಹರರಗಳ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗ
Partation Door Stopper & Gate ಅಳವಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗರರಿಯನುು ಜಿಲರಿ ನಿಮಷತ್ತ
ಕೆೋಂದರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ರವರಿಂದ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಮರ/ಗಿಡಗಳಿಗ ಪ್ರತ್ತಗಳಲಿಿ ಕೆೊಟ್ಟಿಗ ಗೊಬಬರ
ಹರಕ್ುವ ಬಗೆ.(ಎಸ್-14)
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2017-18
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2017-18
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2017-18

18

23

2017-18

19

24

2017-18 ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಮರ/ಗಿಡಗಳಿಗ ಪ್ರತ್ತ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

06.06.2017

20
21

25
26

2017-18 ಮರಡಿಕೆರೆ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಉಳುಮೆ ಮರಡಿ ಪ್ರತ್ತ ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2017-18 ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಉಳುಮೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

06.06.2017

22

27

2017-18 ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ವಿವಿಧ ಜರತ್ತಯ ಹಣಿುನ ಗಿಡಗಳಿಗ ಪ್ರತ್ತ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

06.06.2017

23

28

2017-18

24

29

25

30

2017-18 ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಮರವು ಸಪ ೋಟ ಮರಗಳಿಗ ಪ್ರತ್ತ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

26

31

2017-18

ಶಡಿಘಟಿ ತರಲೊಿಕ್ು ಸಸರಯಗರರದಲಿಿ ಉಳುಮೆ ಮರಡಿ ಹಣಿುನ ಮರಗಳಿಗ ಪ್ರತ್ತ ಮರಡುವ
ಬಗೆ.
ಪಸಪಲೆೊೋಡು ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಹಣಿುನ ಮರಗಳಿಗ ಪ್ರತ್ತ ಮರಡುವ ಬಗೆ ಮತುಾ
2017-18
ಉಳುಮೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಸಿೋಬೆ ನಲಿಿ ಜಮುಮ ನೋರಳೆ ಮತುಾ ಇತರೆ ಹಣಿುನ
ಮರಗಳಿಗ ಪ್ರತ್ತ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017
15.05.2017

15.05.2017

06.06.2017

06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017

27

32

2017-18 ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಡಿಸ್ಕ ನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ.
ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮರವು ವಂಶರವಳಿ ತರಕ್ು ನಿವಷಹಣೆ ಮತುಾ ಗರಯಪ್
2017-18
ಫಿಲಿಂಗ್ (ಮದಲನ ವರ್ಷ) ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.

06.06.2017
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34

2017-18 ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ದರರಕ್ಷಿ (ಮದಲನ ವರ್ಷ) ನಿವಷಹಣೆ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.

06.06.2017
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2017-18 ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಸಿೋಬೆ ತರಕ್ು ನವಷಹಣೆ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ (KSHDA)
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2017-18
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43

2017-18

39
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2017-18

ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ದರರಕ್ಷಿ ತರಕ್ು ನಿವಷಹಣೆ ಕೆೈಗೊಳಿಲು ಕೆೊಟ್ಟಿಗ
ಗೊಬಬರ, ಕೆಂಪು ಮಣುು ಖರಿೋದಿ ಮರಡಿ ಗಿಡಗಳಿಗ ಹರಕ್ುವ ಬಗೆ.
ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ದರರಕ್ಷಿ ತರಕ್ರಗ ನಿವಷಹಣೆ ಕೆೈಗೊಳಿಲು ಔರ್ದಿ ಮತುಾ
2017-18
ರರಸರಯನಿಕ್ಗಳನುು ಖರಿೋದಿ ಮರಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ.
ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ದರರಕ್ಷಿ ತರಕ್ರನಲಿಿ ಕ್ಳೆ ತಗಯುವುದು, ಚಿಗುರು ಮತುಾ
2017-18 ಕ್ರಯಿಗಳನುು ವಿರಳಗೊಳಸುವುದು ಬೆಳೆ ಕ್ಟರವು ಮರಡುವುದು, ಔರ್ದಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತುಾ
ಸವಚಛತರ ಕ್ರಯಷವನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಅಪರಧರನ ಹಣಿುನ ಗಿಡಗಳ ವಂಶರವಳಿ ತರಕ್ು ನಿರವಹಣೆ
2017-18
ಮತುಾ ಗರಯಪ್ ಫಿಲಿಂಗ್ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ (KSHDA)

ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಚಕೆೊಕೋತ ತರಕ್ು ನವಷಹಣೆ ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ
(KSHDA)
ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ Border Planting (ಮಶರ ಹಣುುಗಳ)
ತರಕ್ುನಿವಷಹಣೆ (01ನೋ ವರ್ಷ) ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ. (KSHDA)
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಸಪ ೋಟ ಸರಧರರಣ ಕ್ರಡು ಸವಚಛಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ
(KSHDA)
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಮರವು ನಲಿಿ ಮತುಾ ಗೊೋಡಂಬಿ ತರಕ್ರನಲಿಿನ
ಸರಧರರಣ ಕ್ರಡು ಸವಚಛಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ (KSHDA)
ಸೊಪಪಹಳಿಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಮರವು ಸಿೋಬೆ ಮತುಾ ಚಕೆೊಕೋತ ಹಣಿುನ ಗಿಡಗಳಿಗ
ಕೆೊಟ್ಟಿಗ ಗೊಬಬರ ಖರಿೋದಿ ಮರಡಿ ಹರಕ್ುವ ಬಗೆ.

06.06.2017

06.06.2017
06.06.2017

06.06.2017

06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
20.06.2017
20.06.2017

40

45

2017-18

2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-19 ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಉದರಯನವನಗಳು ಮತುಾ ತೊೋಟಗಳು ಅಭಿವೃದಿಿ
ಯೋಜನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ

20.06.2017

41

46

2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖರ ಪರಯೋಗ ಶರಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ .

20.06.2017

42
43
44
45

47
48
49
50

2017-18
2017-18
2017-18
2017-18

20.06.2017

46

51

47

52

2017-18ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ನಿಧಿಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2016-17ನೋ ಸರಲಿನ KSHDA ಆವತಷನಿಧಿೋಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಯೋಜನೋತರ ಅಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿನ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಬಿೋದಿ ದಿೋಪಗಳನುು
2017-18
ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಆದರಯ ತರಿಗ (TDS) ಇ-ಫಿಲಿಂಗ್ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

20.06.2017
20.06.2017
20.06.2017
30.06.2017

48

53

ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಆಲೊಗಡೆೆ ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಕೆೋಂದರದಲಿಿರುವ
2017-18 ಪ್ರಲಿ ಹೌಸ್ ಗಳಲಿಿ ಆಲೊಗಡೆೆ ಸಸೊಯೋತರಪದನ ಮರಡಲು ಪ್ರಲಿ ಹೌಸ್ ಹಿಂಬದಿಯಲಿಿ
ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೋಟರರು ಮತುಾ ಪರರ್ರ್ ಟರಯಂಕ್ುಗಳಿಗ ಕ್ಬಿಬಣದ ಕ್ವಚ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ

49

54

2017-18 ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕ್ದಲಿಿ ಅಗತಯವಿರುವ ರರಸರಯನಿಕ್ ಗೊಬಬರಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ .

03.07.2017

50

55

2017-18 ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ Lenovo ಗಣಕ್ಯಂತರ ಹರಳ್ರಗಿದುದ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

03.07.2017

51

56

03.07.2017

52

57

53

58

2017-18 ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಹಚಚ.ಪಿ ಪಿರಂಟರ್ 1020 ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ನಿರ್ೋಷಶಕ್ರು (ರರಜಯವಲಯ), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಕ್ಛೋರಿಗ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ
2017-18
ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ಗಣಕ್ ಯಂತರ ನಿವರಷಹಕ್ರನುು ನೋಮಸಿಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿನ Insect Proog Net House No1ರ ದುರಸಿಾ ಬದಲರವಣೆ
2017-18
ಮತುಾ ದುರಸಿಾ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ.

30.06.2017

03.07.2017
03.07.2017

54

61

2017-18

55

62

2017-18

56

63

2017-18

57

64

2017-18

58

65

2017-18

59

66

2017-18

60

67

2017-18

61

68

2017-18

62

69

2017-18

ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಆಲೊಗಡೆೆ
ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನ ಮರಡಲು ಅವಶಯವಿರುವ 120 ಗೋಜ್ ಟರರ್ ಪಲಿೋನ್ ಶೋಟ್ಸ ಖರಿೋದಿಸಿ
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ವಿಸಾರಣೆ ಯೋಜನ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ .
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿರುವ ಹಸಿರುಮನಯಲಿಿ
ಶ್ೋಡ್ ನಟ್ಸ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿರುವ
ಹಸಿರುಮನಯಲಿಿ ದುರಸಿಾ ಕ್ರಮಗರರಿಯನುು ಕೆೈಗೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿರುವ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರಕೆಕ 1 /2 ಹಚ್.ಪಿ ಐಎಸ್
ಐ ಸಲಫ ಪರೈಮಂಗ್ ಪಂಪು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.
ವಿದುರರಶವಥ ಸರವಂತಂತರಯ ಉದರಯನವನದ ಉಸುಾವರರಿಗ ನೋಮಕ್ರತ್ತ ಬಗೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ವಿವಿಧ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಗ ಹೊರಗುತ್ತಾಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ
ತೊೋಟಗರರರನುು ನೋಮಸಿ ಕೆೊಳುಿವ ಬಗೆ.
ದಿನರಂಕ್:09.02.2017ಕೆಕ ಇಲರಖೆಯಿಂದ ಅಂತ್ತಮ ಜೆೋರ್ಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲಿಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ
SADH, ADH,AHO,HA,FDA,SDA & PEONರ ಕ್ಡತ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಎಸ್-11 ಯೋಜನಯಡಿ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಕೆಕ ಜೆೈವಿಕ್
ಪಿೋಡ ನರಶಕ್ಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆ.

18.07.2017
18.08.2017
18.07.2017
18.07.2017
18.07.2017
25.09.2017
01.12.2017

ವಿರ್ಯ ನಿವರಷಹಕ್ರು-2 ರವರ ಕ್ಡತಗಳು (2017-18)
ಕ್ರಸ

ಕ್ಡತ
ಸಂಖೆಯ

1

1

2017-18 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ KGID ವಿರ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

2

2

2017-18

ವರ್ಷ

ವಿರ್ಯ

ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ನಿರ್ೋಷಶಕ್ರು, ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ
ತರಲೊಿಕ್ು ಹುರ್ದಯ ಪದನರಂಕೆಕ ಹೊಸದರಗಿ ಡ್ರರಯಿಂಗ್ ಕೆೊೋಡ್ ನಿೋಡುವ ಬಗೆ.

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್

10.04.17
10.04.17

ಕ್ಡತ ಮುಕ್ರಾಯ
ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನರಂಕ್

3

3

4
5
6

4
5
6

ಪ್ರವಷತಮಮ ವೆೈ/ಆ ಲೆೋಟ್ಸ ಪಿಳಿರರಮಯಯ ತೊೋಟಗರರ ರವರ ಕ್ುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2017-18 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ LIC ವಿರ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ
2017-18 ಅಧಿಕ್ರರಿ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ GPF ವಿರ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.
2017-18 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ಹರಜರರತ್ತ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಕ್ಡತ

7

7

2017-18 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರಿಗ ವರರ್ಷಷಕ್ ವೆೋತನ ಬಡಿಾಗಳನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ.

17.04.17

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

2017-18
2017-18
2017-18
2017-18
2017-18

17.04.17
17.04.17
17.04.17
17.04.17
17.04.17

13

13

2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಯೋಜನ ಮತುಾ ಯೋಜನೋತರ ವೆಚಚದ ವಿವರಗಳನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ .

17.04.17

14

14

2017-18 ಶರೋ ಹಚ್.ಎಸ್ ರವಿ ರವಚರ ತೊೋಟಗರರ, ಮರಡಿಕೆರೆ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

10.05.17

15

15

10.05.17

16

16

17

17

18

18

19

18

2017-18 ಮರಹಿತ್ತ ಹಕ್ುಕ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆ.
2017ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ ಗೌರಿಗಣೆೋಶ ಹಬಬವನುು ಆಚರಿಸಲು ಹಬಬದ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೊರು
2017-18
ಮರಡುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರಿಗ ವೆೈದಯಕ್ರೋಯ ವೆಚಚದ ಬಿಲುಿಗಳನುು
2017-18
ಮರುಪ್ರವತ್ತಸುವ ಬಗೆ.
ದಿವಂಗತ ಪಿಳಿರರಮಯಯ, ತೊೋಟಗರರ ರವರ ಮಗ ಶರೋ ಪಿ. ರರಮಮೊತ್ತಷ ರವರಿಗ ಅನುಕ್ಂಪದ
2017-18
ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ನೌಕ್ರಿ ನಿೋಡುವ ಬಗೆ.
2017-18 ಶರೋ ಗೊೋಪ್ರಲಪಪ, ತೊೋಟಗರರ ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ದರಖಲರತ್ತಗಳನುು ತಯರರಿಸುವ ಬಗೆ.

20

20

2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿಗ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರಿಗ ರಜೆ ಮಂಜೊರು ಮರಡುವ ಬಗೆ.

21.06.17

2017-18

ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ವೆೋತನನುು ಬರಯಂಕ್ಸ ಖರತಗಳಿಗ ಜಮೆ ಮರಡುವ ಬಗೆ.
KTC-19 ಪರಪತರದಲಿಿ ಖಜರನಗ DDO ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ.
ಇತರೆ ಪತರ ವಯವಹರರಗಳ ಕ್ಡತ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕ್ರರ ಹರಜರರತ್ತ ವಿವರಗಳ ಕ್ಡತ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕ್ರರ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕ್ಡತ

10.04.17
17.04.17
17.04.17
17.04.17

10.05.17
10.05.17
10.05.17
21.06.17

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

21.06.17
2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿಗ ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕ್ರರಿಗ ರಜೆ ಮಂಜೊರು ಮರಡುವ ಬಗೆ.
ಶರೋಮತ್ತ ಬಿ.ಎಸ್ ಭರಗಯಲಕ್ಷಮಮಮ ಹಿರಿಯ ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ನಿರ್ೋಷಶಕ್ರು
2017-18
23.09.17
(ರರಜಯವಲಯ), ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ.
10.10.17
2017-18 2017-18ನೋ ಸರಲಿಗ ಅಪಂಡಿಕ್ಸ್ ಬಿ ತಯರರಿಸುವ ಮರಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ .
ಶರೋಮತ್ತ ಗರಯತ್ತರ ಎ, ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ನಿರ್ೋಷಶಕ್ರು, ಚಿಕ್ಕದರಸರಹಳಿಿ ಮರವು ಮತುಾ
2017-18 ಗೊೋಡಂಬಿ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ, ಶಡಿಘಟಿ ತರಲೊಿಕ್ು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿ ರವರ
18.10.17
ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ.
ಶರೋ ಶವಣು ತೊೋಟಗರರ, ಮರಡಿಕೆರೆ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ರವರ ಪಿಂಚಣಿ ದರಖಲರತ್ತಗಳನುು
2017-18
27.12.17
ತಯರರಿಸುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಏರೆೊೋಫ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಸಹರಯಕ್ ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ರರಿರವರ (ವಿರ್ಯ ವಹಿ) ವಿವರ
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ವಿರ್ಯ

2017-18ನೋ ಸರಲಿನ ಏರೆೊೋಪ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ Mpic ಕ್ಡತ
ಏರೆೊೋಪ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದ ಕ್ರಯಷ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ತರಂತ್ತರಕ್ ಅಂದರಜು ಕ್ಡತ
ಬಿೋಜೆೊೋತರಪದನಗ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಕ್ಡತ
ಆರ್ೋಶಗಳು/ಸೊಚನಗಳು/ನನಪ ೋಲೆ/ಸುತೊೋಲೆಗಳ ಕ್ಡತ
ಸರಲದ ಬಿಲಿಿನ ಕ್ಡತ
2017-18ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ರಿಪುರ ಜಿಲೆಿಯ ಪಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ತೊೋಟಗರರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ
2017-18 ಏರೆೊೋಪ ೋನಿಕ್ಸ್ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ Insect Proof Net House and Shade net
ಬದಲರವಣೆಯ ಟ್ಟಂಡರ್ ಕ್ಡತ
2017-18 Meeting Files
2017-18 ಸಿಬಬಂದಿ ವಗಷದವರ ಹರಜರರತ್ತ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ಡತ

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್
4/4/2017
15/03/2017
27/07/2017
18/08/2017
4/12/2017
27/11/2017
29/11/2017
24/10/2017

ಕ್ಡತ ಮುಕ್ರಾಯ
ಗೊಳಿಸಿದ ದಿನರಂಕ್

