2014-15 ನೇ ಸರಲಿನ ವಿಷಯ ವಹಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತದ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್

ಮುಕ್ರಾಯದ
ದಿನರಂಕ್

1
2
3

ಬೆಳೆವಾರು ವಿಸ್ತ ೀರ್ಣದ ಕಡತ
ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕಡತ
ಧರಪಟ್ಟಿ ಕಡತ

07.05.2014
14.10.2014
02.05.2014

30.03.2015.
30.03.2015.
30.03.2015.

4

ಹೀಬಳಿ ಮಟ್ಿ ದ ಕಡತ

19.09.2014

30.03.2015.

5

ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಪಂಚಾತ್ ಮೀಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಡತ

04.05.2014

30.03.2015.

6

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಡತ

18.01.2015

30.03.2015.

7

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ನಿಂತುಹೀಗಿರುವ ಕಡತ

01.02.2015

30.03.2015.

8

ತಾರಸ್ & ಕೈ ತೀಟ್ ಯೀಜನೆಯ ಕಡತ

02.02.2015

30.03.2015.

9

ಕ್ಷ ೀತರ /ನಸ್ಣರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಣಗಳಿಿಂದ
ಕೈಗಿಂಡ ಕ್ಲಸ /ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡತ

30.06.2014

30.03.2015.

10
11

ಜೀತದಾಲು /ಜೀವಿಕ ಕಡತ
ಹಪಕಾಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಸದಸಯ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿ

22.07.2014
11.05.2014

30.03.2015.
30.03.2015.

12

ಅಪೆಡಿಂಗ್್ -ಬಿ ಕಡತ

20.04.2014

30.03.2015.

13

ತೀಉನ ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪತರ ಗಳ ಕಡತ

24.05.2014

30.03.2015.

14

ಬರಪರಿಹಾರ ಕಡತ

09.10.2014

30.03.2015.

15

30.03.2015.

2015-16 ನೇ ಸರಲಿನ ವಿಷಯ ವಹಿ
ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತದ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್

1
2
3

ಬೆಳೆವಾರು ವಿಸ್ತ ೀರ್ಣದ ಕಡತ
ಕಂದಾಯ ವೃತದ ವಿವರಗಳ ಕಡತ
ಒರ್ಗಿರುವ ಮಾವು ಗಿಡಗಳ ಕಡತ

07.06.2015
06.09.2015
19.02.2015

4

ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕಡತ

21.11.2015

5

ಕೀಟ್ನಾಶಕ ಮಾರಟ್ಗಾರರ ವಿವರಗಳ ಕಡತ

10.04.2015

6

ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಿ ಡದ ವಿವರಗಳ ಕಡತ

02.05.2015

7

ಧರಪಟ್ಟಿ ಕಡತ

02.05.2015

8

ರೈತ ಸಾಲ ಬಾದೆ ಕಡತ

17.05.2015

9

ಹೀಬಳಿ ಮಟ್ಿ ದ ಕಡತ

19.09.2015

10
11

ದಾರ ಕಷ ಬೆಳೆಗಾರ ಪಟ್ಟಿ
ಕಛೇರಿ ಕಡತಗಳ ಭಾವ ಚಿತರ ಗಳ ಕಡತ

06.09.2015
29.10.2015

12

ವಿೀಡಯೀಕಾನೆಪ ೀರೆನ್ಸ್ ಕಡತ

21.01.2015

13

ಮಿಂಗಾರು ಸಮೀಕ್ಷ ಯ ಪರ ಕಾರ ಬೆಳೆನರ್ಿ ದ ಕಡತ

18.03.2015

14

11.09.2015

15

ಪರಿಶಿರ್ಿ ಜಾತಿಯ ರಾಷಿಿ ರೀಯ ಆಯೀಗಕ್ೆ ಮಾಹಿತಿ
ನೀಡದ ಕಡತ
ಗರ್ಕೀಕೃತ ಬೆಳೆ ದೃಢೀಕರರ್ ಕಡತ

04.08.2015.

16

ರೀನೂ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಬೆಳೆನರ್ಿ ದ ಕಡತ

01.12.2015

17
18

ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಪಂಚಾತ್ ಮೀಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಡತ
ಕನಾಣಟ್ಕ ರಾಜಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದಿ ಕಡತ
ಕೃಷಿ ತೀಟ್ಗಾರಿಕ್ ರೇಷ್ಮೆ ಒಿಂದೆ ಸೂರಿನಡ ಕ್ಲಸ
ನವಾಣಹಿಸುವ ಕಡತ
ರೈತ ಸಂಪಕಣಕಿಂದರ ದಲ್ಲೂ ಸತೀಅ ಕಡಡ ಯವಾಗಿ
ಕ್ಲಸನವಣಹಿಸುವ ಕಡತ
ಕಿಂದರ ಪೂರಸೆ ೃತ ರಾಷಿಿ ೀಯ ಸೂಸ್ೆ ರ ಕೃಷಿ
ಅಭಿಯಾನ ಕಡತ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕಡತ

04.05.2015
14.05.2015

19
20
21
22
23

10.06.2015
01.04.2015
29.04.2015
18.01.2016

31
32

2016-17 ನೇ ಸರಲಿನ ವಿಷಯ ವಹಿ
ಮುಕ್ರಾಯದ
ದಿನರಂಕ್

ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತದ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್

30.03.2016
30.03.2016
30.03.2016

1
2
3

ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಡತ
ತೀಟ್ಗಾರಿಕ್ ಕ್ಷ ೀತರ ದ ಕಡತ
ಹವಮಾನ ವರದ ಕಡತ

09.07.2016
04.07.2016
29.05.2016

30.03.2016

4

ಹರಗುತಿತ ಗೆ ಆಧಾರದ ನೌಕರರ ಕಡತ

28.04.2016

30.03.2016

5

ಸಾಮಾಜಕ ಭದರ ತೆ ಕಡತ

23.06.2016

30.03.2016

6

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ ಬಿೀಜದ ಕಡತ

09.08.2016

30.03.2016

7

ನರೇಗಾ ಯೀಜನೆ

30.04.2016

30.03.2016

8

CHD ಯೀಜನೆಯ ಕಡತ

07.05.2016

30.03.2016

9

ಮೂಲಾಧಾರ ಸಮೀಕ್ಷ ಯ ಕಡತ

02.01.2016

30.03.2016
30.03.2016

10
11

04.07.2016
28.06.2016

30.03.2016

12

NHM ಯೀಜನೆಯ ಕಡತ
ಜಲಾೂ ವಲಯ ಮಾಗಣಸೂಚಿಕಡತ
ತೀಟ್ಗಾರಿಕ್ ಉಪ ನರ್ದಣಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲೂ ಸ್ದ
ಕಡತಗಳವಿವರಗಳು.

30.03.2016

13

ಗಂಗಕಲಾಯ ರ್ ಯೀಜನೆಯ ಕಡತ

07.09.2016

30.03.2016

14

ಚುಕ್ೆ ಗುರುತಿತ ನ ಪರ ಶ್ನೆ ಕಡತ

06.07.2016

30.0.2016.

15

PMKSY ಕಡತ

17.01.2017

30.0.2016.

16

ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್ ಆಫರೇಟ್ರ ಕಡತ

11.03.2016

30.0.2016.
30.0.2016.

17
18

ಡ.ರ್ದವಪರ ಸಾದ್ ಸತೀಅ ಪರ ಭಾರೆ ಕಡತ
ಗುಲಾಬಿ ಈರುಳಿಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕಡತ

06.07.2016
09.08.2016

30.0.2016.

19

ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳ ಆಜಣಗಳ ಕಡತ

05.06.2016

30.0.2016.

20

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಡತ

18.01.2017

30.0.2016.

21

ಇತರೆ ಪತರ ಗಳ ಕಡತ

11.05.2016

30.0.2016.

22

ಧರಪಟ್ಟಿ ಕಡತ

02.07.2016

30.0.2016.

23

ರೈತರ ಸಾಲಬಾದೆ ಕಡತ

17.07.2016

24

ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಪಂಚಾತ್ ಮೀಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಡತ

02.06.2016

25

ತೀಉನರವರ ಸೂತತ ಲ್ಲ ಕಡತ

25.11.2016

26

ತೀಟ್ಗಾರಿಕ್ ಆಯುಕತ ರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡರುವ ಕಡತ

06.11.2016

05.11.2016

27

ಕೈಗಾರಿಕ್ ಮತುತ ವಾಣಿಜಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಾಗಣವಣೆ
ಗಿಂಡರುವ ಮಧುವನಗಳ ಚಿರಾಸ್ತ /ಚರಾಸ್ತ ಕಡತ.

22.02.2016

28

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೀಜನೆಗಳ ಮಾಗಣಸೂಚಿ ಕಡತ

29.06.2016

29
30

ಬರಪರಿಹಾರ ಕಡತ
ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೀಜನೆಯ ಕಡತ

06.03.2016
23.06.2016

31

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಯತಿವಾರು ಗಾರ ಮಗಳ ವಿವರಗಳ ಕಡತ

06.05.2016

32

ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಕಡತ

20.07.2016

2017-18 ನೇ ಸರಲಿನ ವಿಷಯ ವಹಿ
ಮುಕ್ರಾಯದ
ದಿನರಂಕ್

ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತದ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ
ದಿನರಂಕ್

30.03.2017.
30.03.2017.
30.03.2017.

1
2
3

ಬಾಡಗೆ ವಾಹನ ಟಿಂಡರ್ ಕಡತ
ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ ಬಿೀಜದ ಕಡತ
CHD ಯೀಜನೆಯ ಕಡತ

25.09.2017
06.09.2017
07.04.2017

30.03.2017.

4

ತೀಟ್ಗಾರಿಕ್ ಉಪ ನರ್ದಣಶಕರ ಸುತತ ೀಲೆ ಕಡತ.

29.05.2017

30.03.2017.

5

ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕರ ಯ ಯೀಜನೆಕಡತ.

14.12.2017

30.03.2017.

6

ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೀಜನೆಯ ತರಕಾರಿ ಮನಕಟ್ ಕಡತ

06.12.2017

30.03.2017.

7

ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ದೂರುಗಳ ಕಡತ

24.09.2017

30.03.2017.

8

ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳ ಲಾಟ್ರಿ ಮಖಿಂತರ ಆಯ್ಕೆ
ಕಡತ

30.05.2017

30.03.2017.

9

NHM ಯೀಜನೆಯ ಕಡತ

4.07.2017

30.03.2017.
30.03.2017.

10
11

ಬಾರಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆನರ್ಿ ದ ಕಡತ
ಮೈಲಾರಪಪ ತೀಸರವರ ವೈಯಕತ ಕ ಕಡತ

21.04.2017
20.11.2017

30.03.2017.

12

ರಾಜಯ ವಲಯ ಮಾಗಣಸೂಚಿ ಕಡತ

29.05.2017

30.03.2017.

13

ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೀಜನೆಯ ಕಡತ

19.08.2017

30.03.2017.

14

ಅನುಧಾನ ಹಂಚಿಕ್ ಕಡತ

25.05.2017

30.03.2017.

15

ಮಾವು ಅಭಿವೃದಿ ಮಾಹಿತಿನಗಮ್ಸ ಕಡತ

31.5.2017

30.03.2017.

16

ಮಾಹಿತಿ ಮತುತ ಸಲಹಾ ಕಿಂದರ ಹಾಟ್ಟಣ ಕೂ ೀನಕ ಕಡತ

13.09.2017

30.03.2017.
30.03.2017.

17
18

ಎಸ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಪರ ಭಾರೆ ಸತೀನ ಕಡತ
ಅತೆ ಯೀಜನೆ ಕಡತ

07.10.2017
21.08.2017

30.03.2017.

19

ಪರ ಗತಿ ಪರ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿ

06.07.2017

30.03.2017.

20

ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳ ಆಜಣಗಳ ಕಡತ

20.05.2017

30.03.2017.

21

ಹನನೀರಾವರಿ ಕಡತ

13.04.2017

30.03.2017.

22

06.07.2017.

30.03.2017.

23

ಧರಪಟ್ಟಿ ಗಳ ಕಡತ
ನರೇಗ ಯೀಜನೆಯ ಮೂಖಿಂತರ ಸಮಾಜಕ
ಪರಿಶೀಧನೆಯ ಕಡತ

30.03.2017.

24

ಪಾಲ್ಲಮನೆ ಮತುತ ನೆರಲು ಮನೆಗಳ ವಿವರಗಳ ಕಡತ

29.12.2017

30.03.2017.

25

29.12.2017

30.03.2017.

26

ಸಭೆಯ ಸೂಚನ ಪತರ ಆಯುಕತ ರ ಪರವಾಗಿ
ಕ್.ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಡ.ಆವಣತನಧಿ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಣಸಮೀಕ್ಷ ಯ ಕಡತ

12.10.2017

04.01.2018

30.03.2017.

27

ಅರ್ಬೆ ಬೆಳೆಯ ಉತಾಪ ದನೆಯ ಕಡತ

18.12.2017

30.03.2017.

28

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೀಜದ ವಿಶೇರ್ ಪಾಯ ಕ್ಜ್ ಕಡತ

11.10.2017

30.03.2017.
30.03.2017.
30.03.2017.
30.03.2017.

ಮುಕ್ರಾಯದ
ದಿನರಂಕ್

