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ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
(ಜಿಪಂ), ಮಡಿಕೇರಿ

ಶ್ರೀ ಶಶ್ಧರ್. ಎಸ್, E.W.S 104 1ನೀ ದಿವಾಂಗತ ಆರ್. ಸ್ ವಮ ಚ ರ ಇವರ
ಹಾಂತ ಕ.ಹೆಚ್. ಕ.ಹೆಚ್. ಬಿ. ರ್ ಲೂೀನ, ವೀತನ ಬಟ್ವ ಡೆ ತ:ಖ್ಯೆಯ ದ ಖಲಗಳ
ಆದಶಾ ಹೆೈಸೂೆಲ್ ಹಿಾಂಭ ಗ, ಮಾಂಡ್ೆ
ಮ ಹಿತಿಯನಟು ಹಿಸತೂೀನ (ರ್ಜ.ಪ್ಾಂ)
ಸೂೀಮವ ರಪೀಟೆರವರಟ
ಒದಗಿಸ್ರಟವುದಿಲ್ಲ, ಮ ಹಿತಿ ನೀಡ್ಟವುದಟ
ಶ್ರೀ. ಕ. ರ್ ಾಂತರ ಜಟ, ನಾಂ.9, 1ನೀ
ಹೊರಗಟತಿೆಗೆ ಆಧ ರದಡಿ ಸೀವ ಸಲ್ಲಲಸ್ದ
ಮಹಡಿ ,80 ಅಡಿ ರಸೆ, ಜೂೆೀತಿನಗರ,
ಗಟತಿೆಗೆ ನೌಕರರ ಹ ಜರ ತಿ ಪ್ುಸೆಕ,
ಚಾಂದರಲೀಔಟ್ ಬಾಂಗಳೂರಟ.
ರ್ ರ್ಮಾಕ ಭವಿಷ್ೆ ನಧಿ, ಪ ವತಿಸ್ದ ಚಲ್ನ್
ಪ್ರತಿ, ಪ ವತಿಸ್ದ ಅವಧಿಗೆ ತಟರಟವಳಿ ಪ್ರತಿ
ಮತಟೆ UAN ಸಾಂಖ್ಯೆ ರ್ ರ್ಮಾಕ ವಿಮೆ
ಯೀನ್ ಚಲ್ನ್ ನೀಡ್ಟವುದಟ.
ಶ್ರೀ ಮೀಹನ ಬಿೀರಪ್ಪ ಮ ಳಿಗೆೀರ್,
2013 ಮೆೀ 13 ರಾಂದ ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ
ವಕೀಲ್ರಟ ,ಅಚಚವವನ ರ್ ಲೂೀನ, 3ನೀ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಬಳೆನ ಶ ಅಡಿಕ,ತಾಂಗಟ
ಅಡ್ಡ ರಸೆ, ಸ್ ಯಿ ನಗರ,ಉಣಕಲ್,
ಇತ್ ೆದಿ ಬಳೆಗಳ ನ ಶರ್ ೆಗಿ ರ ಜೆ
ಹಟಬಬಳಿಿ
ಸರ್ ಾರದಿಾಂದ ಬಳೆಗ ರರಗೆ ವಿತರಸಲ ದ
ರ್ಜಲ ಲವ ರಟ ನಷ್ು ಪ್ರಹ ರದ ಹಣದ
ಶ್ರೀ ರ ಜೀಾಂದರ ಪ್ರಸ್ ದ್, 2ನೀ ಹಾಂತ,
ರ್ಜಲ ಲ ಮತಟೆ ತ್ // ಮಟ್ುದಲ್ಲಲ
ಬರಗೂರಟ, ನಟ್ರ ಜ್ ಹೌಸ್ ಅಪ ಟ್ಾ ಪ್ರಶ್ಷ್ು ಜ ತಿ ವಗಾಕೆ ಯೀಜನ ವ ರಟ
ಮೆಾಂಟ್ , ಕ.ಇ.ಬಿ. ಪ ೀಸ್ು ಆಫೀಸ್,
ನೀಡ್ಟತಿೆರಟವ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸವಲ್ತಟೆಗಳ
ಜೂೆೀತಿನಗರ, ಶ್ರ ಟೌನ್
ವಿವರ ನೀಡ್ಟವುದಟ
ಶ್ರೀ. ಕ.ಎಸ್. ಗಣೀಶ್, ಅಧೆಕ್ಷರಟ,
ಸ್ ವರ್ಮ ವಿವೀರ್ ನಾಂದ ಜನಸೀವ
ಸಾಂಘ(ರ) ಕಡ್ಗದ ಳಟ ಗ ರಮ ಮತಟೆ
ಅಾಂಚೆ, ಮಡಿಕೀರ ತ್ //.

ಕೀಾಂದರ ಸರ್ ಾರದಿಾಂದ
ಅನಟಷ್ ುನಗೊಾಂಡಿರಟವ ಯೀಜನಗಳೆಷ್ಟು
ಹ ಗೂ ಆಯ ಯೀಜನಗಳ
ಫಲ ನಟಭವಿಗಳ ವಿವರ ದೃಢೀಕೃತ
ಪ್ತರದೊಾಂದಿಗೆ ನೀಡ್ಟವುದಟ.

ಹಿಸತೂೀನ (ರ್ಜ.ಪ್ಾಂ) ಸೂೀಮವ ರಪೀಟೆರವರಗೆ ಸಕ್ಷನ್
6(3) ರಾಂತ ಮ ಹಿತಿ ರವ ನಸಲ್ಟ ತಿಳಿಸ್ದೆ.

3 ತ್ // ಅಧಿರ್ ರಗಳಟ ನೀರವ ಗಿ
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ಶ್ರೀ. ವೀಣಟಗೊೀಪ ಲ್, ಕರ ಫ್
ಕನ ಾಟ್ಕ ರ ಜೆ ಮ ಹಿತಿ ಹಕಟೆ
ರ್ ಯಾಕತಾರ ಸರ್ಮತಿ ಅಗರಹ ರ
ದ ಸರಹಳಿಿ, ಬಾಂಗಳೂರಟ.

2014-15,2015-16 ನೀ ಸ್ ಲ್ಲನಲ್ಲಲ
ರ್ಜಪ್ಾಂ ವ ೆಪ್ತೆಯಲ್ಲಲ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಯೀಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಾರದಿಾಂದ
ಬಿಡ್ಟಗಡೆಗೊಾಂಡ್ ಅನಟದ ನವಷ್ಟು,
ಖಚ ಾದ ಬ ಬಿೆನ ವಿವರ, ರ್ ಮಗ ರ
ನವಾಹಿಸ್ದ ಗಟತಿೆಗೆದ ರರ ಹೆಸರಟ,
ವಿಳ ಸದ ಮ ಹಿತಿಯನಟು ದೃಢೀಕರಸ್
ನೀಡ್ಟವುದಟ

ಶ್ರೀ ಅನಲ್ ಬರಗಟಡಿ, ಪ ಲಟ್ ನಾಂ:180,
ನಯರ್ ತಯ ೆಖ ಮರ್ಜೀದ್
ಮೆೀಬೂಬ್ ನಗರ, ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಂದಿರ
ಹಿಾಂದಟಗಡೆ, ಗಣೀಶನಗರ, ವಿಜಯಪ್ು

ಇಲ ಖ್ಯಯಲ್ಲಲ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ
ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಸಹ ಯಕರ ಗಿ
ರ್ ಯಾನವಾಹಿಸಟತಿೆದ ದರೆ, 20012002 ರಾಂದ ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ
ಸತೂೀಅ/ಸತೂೀನ/ಹಿಸತೂೀನರ ಹಟದೆದಯ
ಪ್ರಭ ರೆ ವಹಿಸ್ ನವಾಹಿಸಟತಿೆರಟವರಟ
ಇವರಟಗಳ ಇಲ ಖ ಯೀಜನಗಳ
ಗಟರ,ಸ್ ಧನಗಳ ವಿವರ/ ಹ ಗೂ ಪ್ರಭ ರೆ
ಭತೆಯ ವಿವರ ನೀಡ್ಟವುದಟ.

ಶ್ರೀ. ಮ ನೆ ಮಲ್ಲಲರ್ ಜಟಾನ್
ಸ್ದ ರಮಪ್ಪ ಖೂಬ ,ಶ ಸಕರಟ, ನಾಂ.30842 ಮತಟೆ 30-847, ರೆೀಷ್ಮಿ ಇಲ ಖ್ಯ
ಕಛೀರ ಎದಟರಟ, ತಿರಷ್ೂರ ಾಂತ ,
ಬಸವಕಲ ೆಣ ಬಿೀದರ್ ರ್ಜಲಲ.

ಕಳೆದ 3 ವಷ್ಾಗಳಲ್ಲಲ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ
ಮತಟೆ ರೆೀಷ್ಮಿ ಪ್ರಧ ನ
ರ್ ಯಾದಶ್ಾಯವರಟ ಇಲ ಖ್ಯಗೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ುಾಂತ ಕೈಗೊಾಂಡ್ ಸಭೆಗಳ ಸಭ
ನಡ ವಳಿ ಪ್ರತಿ/ ಸ್.ಡಿ. ಪ್ರತಿ ನೀಡ್ಟವುದಟ.

ಶ್ರೀ. ಶಾಂಕರ ನ ರ ಯಣ ಭಟ್,
ಬಳಕದ ರರ ವೀದಿಕ, ಬ ಳೆಹೊನೂುರಟ,
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಟ ರ್ಜಲಲ.

ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಇಲ ಖ್ಯಯಡಿ ಯ ವ
ಫಲ ನಟಭವಿಗಳಿಗೆ ಯ ವ ಜ ತಿಯ
ಸಸ್ಗಳನಟು ವಿತರಸಲ ಗಿತಟೆ.ಹ ಗೂ
ವಿವರ ನೀಡ್ಟವುದಟ.
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ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಎನ್ ಜಗದಿೀಶ್
ಕ.ರ ಸ.ಸ.ದಿ. ಸ್ ಮ, ಮಾಂಡ್ಲ್ಲ
(ಅಧೆಕ್ಷರಟ) ಹಟಬಬಳಿಿ,ಕೂಡ್ಗಟ ರ್ಜಲ ಲ
ಘಟ್ಕ, ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಾಂ.133, ಹ ರಾಂಗಿ
ಯೀಜನ, ಸೂೀಮವ ರಪೀಟೆ ತ್ //

ಸರ್ ಾರ ಆದೆೀಶ ಸಾಂಖ್ಯೆ ಡಿ.ಪ್ತ.ಎ.ಆರ್2
ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ 90, ದಿನ ಾಂಕ :6/8/90
ರಾಂತ ದಿನ ಾಂಕ : 1/7/87 ಕೆ ಪ್ ವಾದಲ್ಲಲ
ದಿನಗೂಲ್ಲ ಸೀವಗೆ ಸೀರ ಸಕರಮ
ಸೀವಯಲ್ಲಲ ವಿಲ್ಲೀನ ಗೊಾಂಡಿರಟವ 'ನ'
ಮತಟೆ 'ಡಿ' ದಜಾ ನೌಕರರನಟು
ಇಲ ಖ್ಯಯಟ ಸಕರಮಗೊಳಿಸ್
ಹೊರಡಿಸ್ರಟವ ಆದೆೀಶ ಪ್ರತಿ ಹ ಗೂ
ಎಲ ಲ ವಿವರಗಳನಟು ನೀಡ್ಟವುದಟ.

ದಿನ ಾಂಕ : 18/12/16 G.R.N 0011955 ಚಲ್ನ್
ಸಾಂಖ್ಯೆ :212 ಪ ೀಸುಲ್ ಆಡ್ಾರ್ 19G898317
ರೂ.20/-,19G898318 ರೂ.20/-
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ಶ್ರೀ. ಶ್ವಕಟಮ ರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ
ಸ್.ಟಿ.ಪ್ತ ನಾಂ: 19671 ಕಲ್ಬಟರಗಿ
ಸಾಂಟ್ರಲ್
ರ್ ರ ಗೃಹ ,ಕಲ್ಬಟರಗಿ

ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಇಲ ಖ್ಯಯಡಿ ಬರಟವ ಕೀಾಂದರ
,ರ ಜೆ, ರ್ಜಲ ಲ, ತ್ ಲ್ೂಲಕಟ
ಪ್ಾಂಚ ಯತ್ ಯೀಜನಯಡಿ
ಬಿಡ್ಟಗಡೆಯ ದ ಅನಟಧ ನದ ವಿವರ
ನೀಡ್ಟವುದಟ
ಶ್ರೀ. ಮ ನೆ ಮಲ್ಲಲರ್ ಜಟಾನ್
ರ ಜೆದ ಯ ವ ಯ ವ ರ್ಜಲಲಗಳಲ್ಲಲ
ಸ್ದ ರಮಪ್ಪ ಖೂಬ ,ಶ ಸಕರಟ, ನಾಂ.30- ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಲ ಹಲೂೀವರ
842 ಮತಟೆ 30-847, ರೆೀಷ್ಮಿ ಇಲ ಖ್ಯ ಮತಟೆ Stevia Rebaudiana
ಕಛೀರ ಎದಟರಟ, ತಿರಷ್ೂರ ಾಂತ ,
ಬಳಸಲ ಗಟತಿೆದೆ ಹ ಗೂ ನೀಡ್ಲ ಗಿರಟವ
ಬಸವಕಲ ೆಣ ಬಿೀದರ್ ರ್ಜಲಲ.
ಪ ರೀತ್ ಾಹಧನದ ಸಾಂಪ್ ಣಾ ಮ ಹಿತಿ
ನೀಡ್ಟವುದಟ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಾಂಕಟೆೀಶ್ ಬಿನ್ ಲೀ.
ಹನಟಮಾಂತಪ್ಪ ,ದೆೀವ ದಳ ಅಾಂಚೆ,
ಹಿರಯೂರಟ ತ್ // ,ಚಿತರದಟಗಾ ರ್ಜಲಲ.

2001 ರಾಂದ 2016 ರವರೆಗೆ
ಇಲ ಖ್ಯಯಲ್ಲಲ ಹೊರಗಟತಿೆಗೆ ಕಲ್ಸ
ನವಾಹಿಸಟತಿೆರಟವರ ಪ್ ಣಾಮ ಹಿತಿ
ಒದಗಿಸಟವುದಟ

ಶ್ರೀ .ಕ. ಯೀಗನ ಥ, ಹರಶ್ನ
ಕಟಾಂಟೆ,ನಲ್ಮಾಂಗಲ್ ತ್ //, ಬಾಂಗಳೂರಟ,
ಗ ರಮ ಾಂತರ ರ್ಜಲಲ.

ಬಿ.ಎಸ್ಾ, ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದ
ಸತೂೀಲ್ಲ ಅಭೆರ್ಥಾಗಳ ಅಾಂಕಪ್ಟಿು ಹ ಗೂ
ಪ್ರಮ ಣ ಪ್ತರದ ನಕಲ್ನಟು ಒದಗಿಸಟವುದಟ

ಶ್ರೀ.ಎನ್. ಮ ರಟತಿ ಬಿನ್ ನ ಗಣಣ,
ಪ ೀತಗನಹಳಿಿ ಗ ರಮ,ಪ ವಗಡ್ ತ್ //,
ತಟಮಕೂರಟ ರ್ಜಲಲ.

ಅಾಂಗವಿಕಲ್ರಗ ಗಿ ವಿೀಸಲ ಗಿರಟವ
ಶೀ.3 ರ ಅನಟದ ನದ ಮ ಹಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ .ಭ ರತಿ ಶ್ವ ನಾಂದ
ಹೊಳೆಯಪ್ಪಏ.ಆರ್.ಟಿ.ಕೀಾಂದರ
ರೂಮ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ .36 ಸ್ ವಾಜನಕ
ಅಸಪತರ,
ಜಮಗಾಂಡಿ,ಬ ಗಲ್ಕೂೀಟೆ ರ್ಜಲಲ.

ಸರ್ ಾರದ ಆದೆೀಶಧನವಯ
ಮಾಂಜೂರ ದ,
ರ್ ಯಾನರತ, ಖ ಲ್ಲ ಇರಟವ ಮ ಹಿತಿ
ನೀಡ್ಟವುದಟ ಹ ಗೂ ಸದರ
ಹಟದೆದಯಲ್ಲಲ ನವೃತಿೆ ಹೊಾಂದಟವವರ
ಮ ಹಿತಿ ನೀಡ್ಟವುದಟ
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ತೂೀಉನ, ಕಛೀರ ಮತಟೆ 3 ತ್ // ಅಧಿರ್ ರಗಳಟ
ನೀರವ ಗಿ ನಯಮ 6(3) ರಾಂತ ಅರ್ಜಾದ ರರಗೆ
ರವ ನಸಲ ಗಿದೆ.
3 ತ್ // ಅಧಿರ್ ರಗಳಟ ನೀರವ ಗಿ
ನಯಮ 6(3) ರಾಂತ ಅರ್ಜಾದ ರರಗೆ
ರವ ನಸಲ ಗಿದೆ.IPO-39F,781163,
ದಿನ ಾಂಕ : 18/10/16 ರಾಂದಟ ರೂ.10/- ನಟು
ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಆಯಟರ್ ೆಲ್ಯ ,
ಲ ಲ್ ಬ ಗ್ ಬಾಂಗಳೂರಟ ಇಲ್ಲಲಗೆ ನೀಡ್ಲ ಗಿರಟತೆದೆ.
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ಹಿರಯ ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ನದೆೀಾಶಕರಟ, ರ್ಜಪ್ಾಂ, ಸೂೀಮವ ರಪೀಟೆ
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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ಜಿಪಂ),
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಬಿ.ಎಸ್ ಸಟರೆೀಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವರ ಾಂ,
ಸಾಂಗಯೆನಪ್ುರ ಗ ರಮ,
ಸೂೀಮವ ರಪೀಟೆ

ದಿನಗೂಲ್ಲ ನೌಕರರಗೆ ದೊರಕಟವ
ಸ್ೌಲ್ಭೆಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರ

ರೂ. 10.00 , ಜಮೆ ಮ ಡಿದ ದಿನ ಾಂಕ :
12/04/2016 ರ ಚಲ್ಬ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ 8,ರೂ.
22.00 ಚಲ್ನ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ,1 ದಿನ ಾಂಕ :
16/04/2016

ಶಶ್ಧರ್ ಎಸ್, KEB ರ್ ಲೂೀನ,
ಮಾಂಡ್ೆ

ದಿವಾಂಗತ ಆರ್. ಸ್ ವಮ ಚ ರ
ನವೃತರ, ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ
ಅಧಿರ್ ರ ಇವರ ವೀತನ ಬಟ್ವ ಡೆ
ಪ್ರಸಕೆ ನಕಲ್ಟ

ರೂ. 150.00 ಚಲ್ನ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ :3 ,ದಿನ ಾಂಕ
16/04/2016

ಶರತ್ ಕಟಮ ರ್, ಹಿರರ್ ೆತನಹಳಿಿ, LPC ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ುಾಂತ ಮ ಹಿತಿ
ಹಟಣಸೂರಟ ತ್ ಲ್ೂಲಕಟ

ರೂ. 10.00 ಚಲ್ನ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ : 15 ದಿನ ಾಂಕ :
29/09/2016

ಶ್ರೀ .ಕ. ಯೀಗನ ಥ, ಹರಶ್ನ
ಕಟಾಂಟೆ,
ನಲ್ಮಾಂಗಲ್ ತ್ //, ಬಾಂಗಳೂರಟ,
ಗ ರಮ ಾಂತರ ರ್ಜಲಲ.

ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಅಧಿರ್ ರಗಳ
B.Sc (ತೂೀಟ್ಗ ರಕ) ಅಾಂಕಪ್ಟಿು
ಮತಟೆ ದೃಢೀಕರಣ ನಕಲ್ಟ

ನಯಮ 6(3) ರಾಂತ ರವ ನಸ್ದೆ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಾಂಕಟೆೀಶ್ ಬಿನ್ ಲೀ.
ಹನಟಮಾಂತಪ್ಪ ,ದೆೀವ ದಳ ಅಾಂಚೆ,
ಹಿರಯೂರಟ ತ್ // ,ಚಿತರದಟಗಾ
ರ್ಜಲಲ.

2001 ರಾಂದ 2016 ರ ವರೆಗೆ
ಹೊರಗಟತಿೆಗೆಯಡಿ ಕಲ್ಸ
ಮ ಡಿದವರ ವಿವರ

ನಯಮ 6(3) ರಾಂತ ರವ ನಸ್ದೆ

ಶ್ರೀಮತಿ .ಭ ರತಿ ಶ್ವ ನಾಂದ
ಹೊಳೆಯಪ್ಪಏ.ಆರ್.ಟಿ.ಕೀಾಂದರ
ರೂಮ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ .36
ಸ್ ವಾಜನಕ ಅಸಪತರ,
ಜಮಗಾಂಡಿ,ಬ ಗಲ್ಕೂೀಟೆ ರ್ಜಲಲ.

ಮಾಂಜೂರಟ ಭತಿಾ ಖ ಲ್ಲ ಹಟದೆದಗಳ
ವಿವರ

ಶ್ರೀ ಅನಲ್ಟಬರಗಟಡಿ, ಮೆೀಬೂಬ್ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಸಹ ಯಕ ಹಟದೆದಯ,
ನಗರ, ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಂದಿರ ಹಿಾಂದಟಗಡೆ, ಪ್ರಭ ರೆ, ಬಡಿೆ, ಪ್ರಭ ರ ಭತೆ
ಗಣೀಶನಗರ, ವಿಜಯಪ್ುರ
ಹ ಗೂ ಗಟರ ಸ್ ಧನಗಳ ಬಗೆೆ
ಮ ಹಿತಿ.
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ಶ್ರೀ. ವೀಣಟಗೊೀಪ ಲ್, No.19ನೀ
ಅಡ್ಡ ರಸೆ, 6ನೀ ಮೆೈನ್ ರೊೀಡ್
ಅಗರಹ ರ ದ ಸರಹಳಿಿ,
ಬಾಂಗಳೂರಟ.
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2014-15 ರಾಂದ 2015-16 ನ
ವರೆಗೆ ರ್ಜಲ ಲ ಪ್ಾಂಚ ಯತ್
ಅನಟದ ನ ವಚಚ ಪ್ರಗತಿ ಹ ಗೂ
ಗಟತಿೆಗೆ ಆಧ ರದ ವಿವರ

ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ನದೆೀಾಶಕರಟ (ರ್ಜ.ಪ್ಾಂ) ಮಡಿಕೀರ
ಸಹಾಯಕ
ರ ಜೀಾಂದರ ಪ್ರಸ್ ದ್, ಶ್ರ ಟೌನ್ - ವಿಶೀಷ್ ಘಟ್ಕ ಯೀಜನಯಲ್ಲಲ
ತೋಟಗಾರಿಕೆ
572137
ಸವಲ್ತಟೆಗಳನಟು ವಿತರಸ್ದ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಫಲ ನಟಭವಿಗಳ ವಿವರ
(ಜಿಪಂ), ಮಡಿಕೇರಿ
ಶ್ರೀ. ಎಾಂ.ಎಸ್. ದೆೀವಯೆ,
ಶ್ರೀ. ಎಾಂ.ಎಾಂ ವಿಕರಮ್ ರವರ
ಮರಗೊೀಡ್ಟ
ಬಿಲ್ಲಲಕತಿೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲ ಗಿ
ಸೀತಟವ ನಮ ಾಣ
ಶ್ರೀ. ಎಾಂ.ಎಸ್. ಚಿಣಣಪ್ಪ
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕೆಮಿ ಮೆೀರಯಾಂಡ್
,ಮರಗೊೀಡ್ಟ ಗ ರಮ
ಇವರಟ ತಮಿ ಇಲ ಖ್ಯಯಿಾಂದ
ಸಹ ಯಧನ ವಿವರ
ಭ ರತಿ ಶ್ವ ನಾಂದ ಹೊಳೆಪ್ಪ,
ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಇಲ ಖ್ಯಯಲ್ಲಲ
ಜಮಖಾಂಡಿ
ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಅಧಿರ್ ರಗಳ
ಹಟದೆದಯ ಖ ಲ್ಲ ಮತಟೆ ನವೃತಿೆ
ಹೊಾಂದಟವವರ ಮ ಹಿತಿ
ಶ್ರೀ ಯೀಗನ ಥ , ನಲ್ಮಾಂಗಲ್
ಹೆಚ್. ವಾಂಕಟೆೀಶ್ ಬಿನ್
ಹನಟಮಾಂತಪ್ಪ ಚಿತರದಟಗಾ

ಬಿ.ಎಸ್ಾ, ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದ
ಅಭೆರ್ಥಾಗಳ ವಿವರ
ಹೊರಗಟತಿೆಗೆ ಆಧ ರದಡಿ
ಅಭೆರ್ಥಾಗಳ ವಿವರ

ನಯಮ 6(3) ರಾಂತ ರವ ನಸ್ದೆ

ನಯಮ 6(3) ರಾಂತ ರವ ನಸ್ದೆ
ರೂ. 10.00 ದಿನ ಾಂಕ 02/07/2016

ರೂ.16.00 ದಿನ ಾಂಕ 27/07/2016
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ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ನದೆೀಾಶಕರಟ (ರ್ಜಪ್ಾಂ) ಪ ನುಾಂಪೀಟೆ
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ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಶ್ರೀ ರ್ ಾಂತರ ಜಟ ಕ ನಾಂ.9 1ನೀ
ನದೆೀಾಶಕರಟ
ಮಹಡಿ ,80 ಅಡಿರಸೆ ಜೂೆೀತಿನಗರ
(ರ್ಜಪ್ಾಂ),ಪ ನುಾಂಪೀಟೆ
,ಚಾಂದರ ಲೀಔಟ್,
ಬಾಂಗಳೂರಟ

2014-15 ನೀ ಸ್ ಲ್ಲನಾಂದ 201617ನೀ ಸ್ ಲ್ಲನವರೆಗೆ ಹೊರಗಟತಿೆಗೆ
ಆಧ ರದಲ್ಲಲ ಸೀವ ಸಲ್ಲಲಸಟತಿೆರಟವ
ಗಟತಿೆಗೆ ನೌಕರರ ಹ ಜರ ತಿ ಪ್ುಸೆಕ
ಮತಟೆ ರ್ ರ್ಮಾಕ ಭವಿಷ್ೆ ನಧಿ
ಪ ವತಿಸ್ದ ಚಲ್ನ್ ಮತಟೆ UAN
ಕೂೀರಲ ಗಿದೆ

ನಯಮ 6(3) ರಾಂತ ರವ ನಸ್ದೆ

ಶ್ರೀ ಶಾಂಕರನ ರ ಯಣ ಭಟ್ು
ಬಳಕದ ರರ ವೀದಿಕ ಬಸ್ ಸ್ ೆಾಂಡ್
ಬ ಳೆ ಹೊನೂುರಟ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಟ
ರ್ಜಲಲ-57111

ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಇಲ ಖ್ಯಯಲ್ಲಲ ರ್ಜಲಲ
ತ್ ಲ್ೂಲಕಟ ಹ ಗೂ ವಲ್ಯ
ಮಟ್ುದಲ್ಲಲ ಯ ವ ಯ ವ
ಫಲ ನಟಭವಿಗೆ ಯ ವ ಯ ವ
ಜ ತಿಯ ಸಸ್ಗಳನಟು ವಿವರ ಮತಟೆ
ಫಲ ನಟಭವಿ ವಿವರ
ಶ್ರೀ ಭ ರತಿ ಶ್ವ ನಾಂದ
ಸರ್ ಾರದ ಆದೆೀಶಧನವಯ
ಹೊಳಪ್ಪನವರಟ ಎ.ಆರ್.ಟಿ ಕೀಾಂದರ ಮಾಂಜೂರ ದ,
ರೊೀಮನ್ ನಾಂ.36 ಸ್ ವಾಜನಕ
ರ್ ಯಾನರತ, ಖ ಲ್ಲ ಇರಟವ ಮ ಹಿತಿ
ಆಸಪತರ ಜಮಖಾಂಡಿ
ನೀಡ್ಟವುದಟ ಹ ಗೂ ಸದರ
ಹಟದೆದಯಲ್ಲಲ ನವೃತಿೆ
ಹೊಾಂದಟವವರ ಮ ಹಿತಿ ನೀಡ್ಟವುದಟ

ಶ್ರೀ ರ ಜೀಾಂದರ ಪ್ರಸ್ ದ್ 2ನೀ ಹಾಂತ
ಬರಗೂರಟ ನಟ್ರ ಜ್ ಹೌಸ್
ಅಪ ಟ್ಿಾಂಟ್ ಕ.ಇ.ಬಿ. ಪ ೀಸ್ು
ಅಫೀಸ್ ಜೂೆೀತಿನಗರ ಶ್ರ ಟೌನ್
572137
ಶ್ರೀ ಕ.ಚಿಕೆಣಣ
ಎಾಂ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ.ನಾಂ. 2864
ರ್ೌಶ್ಾನಲ್ಯ 3ನೀ ರ್ ರಸ್ ಟಿ.ಬಿ.
ಎದಟರಟ ಶಾಂಭ ಶನಗರ, ನಲ್ಮಾಂಗಲ್
ಬಾಂಗಳೂರಟ ಗ ರಮ ಾಂತರ 562123

2014-15 ನೀ ಮತಟೆ 201516ನೀ ಸ್ ಲ್ಲನಲ್ಲಲ ತ್ ಲ್ೂಲಕಟ
ಪ್ಾಂಚ ಯತ್ ಯೀಜನಯ
ನಗದಿಪ್ಡಿಸ್ದ ಅನಟದ ನ ಮತಟೆ
ಬಿಡ್ಟಗಡೆಯ ದ ಅನಟದ ನ
2013-14,2014-15 ನೀ
ಸ್ ಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರ್ ಫ ತೂೀಟ್ ನವಾಹಣ
ಸರ್ ಾರದಿಾಂದ ಬಿಡ್ಟಗಡೆಯ ದ
ಅನಟದ ನ ಅದರ ಬಳಕ ಅರ್ಜಾದ ರರ
ಬಗೆೆ ಮ ಹಿತಿ ಮತಟೆ ಇದರಲ್ಲಲ
ಪ್ರಶ್ಷ್ು ಜ ತಿ ಮತಟೆ ಪ್ರಶ್ಷ್ು
ಪ್ಾಂಗಡ್ದ ಫಲ ನಟಭವಿಗಳ ಮ ಹಿತಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ವಾಂಕಟೆೀಶ್ ಬಿನ್
2001 ರಾಂದ 2016 ರವರೆಗೆ
ಹನಟಮಾಂತಪ್ಪ, ದೆೀವದ ಳ
ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಇಲ ಖ್ಯಯ
ಅಾಂಚೆ,ಹಿರಯೂರಟ ತ್ // ಚಿತರದಟಗಾ ತ್ ಲ್ೂಲಕಟ ಕಛೀರಯಲ್ಲಲ ಮತಟೆ
ಫ ರಾಂಗಳಲ್ಲಲ ಹೊರಗಟತಿೆಗೆ
ಆಧ ರದಲ್ಲಲ ಸೀವ ಸಲ್ಲಲಸಟತಿೆರಟವ
ಗಟತಿೆಗೆ ನೌಕರರ ಹೆಸರಟ ವಿಳ ಸ
ಮತಟೆ ಮಬೈಲ್ ಸಾಂಖ್ಯೆ
ಹಿರಯ ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ನದೆೀಾಶಕರಟ, (ರ ವ), ಮಡಿಕೀರ
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ಹಿರಯ ಸಹ ಯಕ ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಶ್ರೀ ಅನಲ್ ಬರಗಟಡಿ, ಪ ಲಟ್
(ರ ವ),ಮಡಿಕೀರ
ನಾಂ.180. ನಯರ್ ತಯೆಬ
ಮರ್ಜೀದ್ ಮೆೀಬೂಬ್
ನಗರ,ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೀಮಾಂದಿರ ,ಹಿಾಂದಗಡೆ
ಗಣೀಶನಗರ, ವಿಜಯಪ್ುರ-586109

ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಇಲ ಖ್ಯಯಲ್ಲಲ ಒಟ್ಟು
ಎಷ್ಟು ಜನ ತೂೀ.ಸ.ರ ಗಿ
ರ್ ಯಾನವಾಹಿಸಟತಿೆದ ದರೆ.
ಅದರಲ್ಲಲ 2001-02 ರಾಂದ
ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ತೂೀ.ಇಲ ಖ್ಯಯಲ್ಲಲ
ತೂೀ.ಸ.ರ ಗಿ ಎಷ್ಟು
ಜನಸ.ತೂೀ.ಅ./ಸ.ತೂೀ.ನ/ಹಿ.ಸ.ತೂೀ
.ನ ಹಟದೆದಯ ಪ್ರಭ ರೆವಹಿಸ್ಕೂಾಂಡ್ಟ
ರ್ ಯಾನವಾಹಿಸಟತಿೆದ ದರೆ
ಇವರಟಗಳ ಇಲ ಖ್ಯ ಯೀಜನಗಳ
ಗಟರ ಸ್ ಧನಗಳ ವಿವರ ಹ ಗೂ
ಪ್ರಭ ರ ಭತೆಯ ನೀಡಿರಟವ ವಿವರ

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ವಿ ನ ರ ಯಣ
ಮ ದ ಪ್ಟ್ುಣ ಗ ರಮ ಮತಟೆ
ಅಾಂಚೆ, ಸೂೀಮವ ರಪೀಟೆ
ತ್ ಲ್ೂಲಕಟ ,ಕೂಡ್ಗಟ ರ್ಜಲಲ

ಹ ರಾಂಗಿಯಲ್ಲಲ ತಮಿ
ಇಲ ಖ್ಯಯಲ್ಲಲ ನೌಕರನ ದ
ಶ್ರೀ.ಕರಯ ಬಿನ್ ಚೆಲ್ಟವಯೆ
,ರ್ ಯಾನವಾಹಿಸಟತಿೆರಟವ ಬಗೆೆ
ಮ ಹಿತಿ
ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಡಿ .ಯೀಗ ನಾಂದ , ವಿಶೀಷ್ ಕನ ಾಟ್ಕ ದಿನಗೊಲ್ಲ ನೌಕರರ
ಅಧಿರ್ ರಗಳಟ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರ ಜೀಾಂದರ ಕ್ಷೀಮ ಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿನಯಮ 2012
ಗಿರಧ ಮ, ಕಮಿಣಟಣಗಟಾಂಡಿ.
ಪ್ರಕರಣಕೆ ಅಹಾತ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಟಲ್ಲ
ನೌಕರರ ಕಟರತಟ ಉಪ್ದನ ಪ ವತಿ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮ ಹಿತಿ ಒದಗಿಸಟವ
ಬಗೆೆ.
ಶ್ರೀ.ಗೊೀಪ ಲ್,
ಬಿ.ಟಿ.ವಿ. ನೂೆಸ್. ಸಮೃದಿಿ ಹಳೆ
ರೆೀಸ್ ಕೂೀಸ್ಾ ರಸೆ, ಮಡಿಕೀರ

2014-15 ಹ ಗೂ 2015-16ನೀ
ಸ್ ಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಫಲ್ಪ್ುಪ್ಪ ಪ್ರದಶಾನ
ಏಪ್ಾಡಿಸ್ರಟವ ಕಟರತಟ ಮ ಹಿತಿ
ಹಕಟೆ 2005 ರ್ ಯ್ದದಯಡಿ ಮ ಹಿತಿ
ನೀಡ್ಟವ ಬಗೆೆ

ತೂೀಟ್ಗ ರಕ ಉಪ್ನದೆೀಾಶಕರಟ
(ರ್ಜಪ್ಾಂ) ಮಡಿಕೀರ ಕೂಡ್ಗಟ ರ್ಜಲಲ

ಮ ಹಿತಿ ಹಕಟೆ
ಅಧಿನಯಮನವಯ
ಉಚಿತವ ಗಿ ಸಲ್ಲಲಸ್ದೆ.

ರೂ.100/- ದಿನ ಾಂಕ
KSHDA ಖ ತಗೆ
ಜಮ ಮ ಡ್ಲ ಗಿದೆ

