
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005

 ಪ್ರಕ್ರಣ 4(1)ಎ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಕ್ಟಿಸಲಾದ 

ಸವ ಇಚ್ಚೆ ಪ್ರಕ್ಟಣಚಯ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್ ಸರ್ಾಾರ
ತಚ ೋಟಗಾರಿರ್ಚ ಇಲಾಖಚ

ತಚ ೋಟಗಾರಿರ್ಚ ಉಪ್ನಿರಚೋಾಶಕ್ರ ಕ್ಛಚೋರಿ
(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚ್ಾಯತ್) ಬಳ್ಾಾರಿ

2018-19



    ಸಂ: ತ ೋಇ/ತ ೋಉನಿ/ಜಿಪಂ/ಬ/2019-20

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ 

ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯಗ ಳಿ

ಸಿದ ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ 

ಶ್ರೋಣಿ

1 3 4 5 6

1 HQA /01 /2018-19 2018-19 RTI ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "B"

2 HQA /02 /2018-19 2018-19 RTI ರವರನೆ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "B"

3 HQA /03 /2018-19 PPP-IHD ನೆ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕ್ರರಿ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "B"

4 HQA /04 /2018-19 ಬೆಳೆ ಸಮಿಕ್ಷೆ ವರದಿ ಕ್ಡತ 01.04.2014 - "B"

5 HQA /05 /2018-19 2018-19 ಇ-ಸಪಂದನ  ಅಜಿಿಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "B"

6 HQA /06 /2018-19 2018-19 ನೆ ೋಟಿಸ್ ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "B"

7 HQA /07 /2018-19 2018-19 4(1)ಎ ಮತುಾ 4(1)ಬಿ ಮರಹಿತಿ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "B"

8
HQA /08 /2018-19

ಶ್ರೋ ಗರಲಿ ಜನರರ್ಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಮರಜಿ MLC ರವರ 

ಲ ೋಕ್ರಯುಕ್ಾ ವರದಿ ಕ್ಡತ
10.01.2018 - "B"

9 HQA /09 /2018-19 2018-19 ಹರಪ್ ಕ್ರಮ್ಸ  ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ. 01.05.2018 - "C"

10
HQA /10 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಇಲರಖೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಚರರ 

ಕೈಗ ಂಡ ಕ್ಡತ.
01.06.2018 - "C"

11 HQA /11 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KMERC ಕ್ಡತ. 01.04.2018 - "B"

12 HQA /12 /2018-19 ಇತರೆ ಪತರಗಳ ಸಿವೋಕ್ೃತಿ ಕ್ಡತ. 01.04.2018 - "C"

13 HQA /13 /2018-19 ಇತರೆ ಪತರಗಳ ರವರನೆ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ 

ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯಗ ಳಿ

ಸಿದ ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ 

ಶ್ರೋಣಿ

1 3 4 5 6

1 ADH/NHM/ /1 /2018-19

ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲರಾ 

ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ ಹರಗ  2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಕ್ರರಯರ 

ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕ್ಡತ

01.06.2018 - "B"

2 ADH/NHM/ /2 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ವರಷ್ಟ್ಿಕ್ ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನೆ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 - "B"

3 ADH/NHM/ /3 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ವರಷ್ಟ್ಿಕ್ ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನೆ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 - "B"

4 ADH/NHM/ /4 /2018-19
ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ SCP-

TSP ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನೆ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 - "B"

5 ADH/NHM/ /5 /2018-19
ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ವಿಶ್ೋಷ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ (SDP) ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 - "B"

6 ADH/NHM/ /6 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಸುತ ಾೋಲಗಳ/ಮರಗಿಸ ಚಿಗಳ ಇತರೆ ಆವಕ್ 

ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ.

01.05.2018 - "B"

7 ADH/NHM/ /7 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಜರವಕ್ ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 - "C"

8 ADH/NHM/ /8 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಪರಗತಿ ವರದಿ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 - "C"

ಕೋಂದರ ಕ್ಛೋರಿ ಸಹರಯಕ್ರು , ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) ಬಳ್ರಾರಿ ರವರು 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ನಿವಿಹಿಸಿರುವ 

ಕ್ಡತಗಳು

ಕ್ಡತ ಸಂಖೆೆ

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋಿಶಕ್ರು (ಜಿಪಂ) ಬಳ್ರಾರಿ 4(1) (A)

"ಸರವಿಜನಿಕ್ ಮರಹಿತಿ ಪರಕ್ಟಣೆ"

ಮರಹಿತಿಹಕ್ುುಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪರಕ್ರಣ 4(1) (A)

ಕ್ಡತಗಳ ಮತುಾ ದರಖಲರತಿಗಳ 4(1) (A) ಪರಕ್ರರ ಪಟಿಿ

2018-19

ದಿನರಂಕ್ : 01.04.2019

2

ಸಹರಯಕ್ ತ ೋಟಗರರಿಕ ನಿರ್ೋಿಶಕ್ರು , (ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ ಯಜನೆ) ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) 

ಬಳ್ರಾರಿ ರವರು 2018-19 ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ  ನಿವಿಹಿಸಿರುವ ಕ್ಡತಗಳು

ಕ್ಡತ ಸಂಖೆೆ

2



9 ADH/NHM/ /9 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುದರನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 - "C"

10 ADH/NHM/ /10 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಹಡಗಲಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಮತುಾ 

ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.

01.04.2018 - "C"

11 ADH/NHM/ /11 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಾ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಮತುಾ 

ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.

01.04.2018 - "C"

12 ADH/NHM/ /12 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಹೆ ಸಪೋಟೆ  ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಮತುಾ 

ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.

01.04.2018 - "C"

13 ADH/NHM/ /13 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಕ್ ಡ್ಡಾಗಿ  ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಮತುಾ 

ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.

01.04.2018 - "C"

14 ADH/NHM/ /14 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಸಂಡ ರು  ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಮತುಾ 

ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.

01.04.2018 - "C"

15 ADH/NHM/ /15 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಸಿರುಗುಪಪ  ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಮತುಾ 

ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.

01.04.2018 - "C"

16 ADH/NHM/ /16 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಬಳ್ರಾರಿ  ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಮತುಾ 

ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.

01.04.2018 - "C"

17 ADH/NHM/ /17 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿಯ 

ಹೆ ಂದರಣಿಕ ಮತಾದ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 - "C"

18 ADH/NHM/ /18 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ತರಂತಿರಕ್ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನೆಯ ವಹಿ
01.04.2018 - "B"



ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ 

ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯಗ ಳಿ

ಸಿದ ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ 

ಶ್ರೋಣಿ

1 3 4 5 6

1 TA-1 /1 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಹರಯಕ್ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಧಿಕ್ರರಿ 

ತರಂತಿರಕ್ ಸಹರಯಕ್ರು ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉಪ ನಿರ್ೋಿಶಕ್ರು 

(ಜಿಪಂ) ಬಳ್ರಾರಿ ರವರು ಕ್ಛೋರಿಯಲಿಾ ನಿವಿಹಿಸಿದ 

ಕ್ಡತಗಳ ವಿವರ.

01.04.2018 - "C"

2 TA-1 /2 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ 2017-

18ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ಅಳವಡ್ಡಸಿದ ಫಲರನುಭವಿಗಳ ತರಕ್ುಗಳ 

ಮ ರನೆೋ ಬರಹೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತರಕ್ುಗಳ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನೆ 

ನಡೆಸಿ ಸಲಿಾಸಿರುವ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ

27.09.2018 - "C"

3 TA-1 /3 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ಎಲರಾ ತರಲ್ ಾಕ್ುಗಳಿಂದ 

ಮಂಜ ರರತಿಗರಗಿ ಸಲಿಾಸಿರುವ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ 

ಫಲರನುಭವಿಗಳ ವಿವರದ ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ

23.06.2018 - "C"

4 TA-1 /4 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ RIDF ರಡ್ಡ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರರವರಿ 

ಅನುಷ್ರಾನ ತ ೋಟಗರರಿಕ (NABARD) ಯೋಜನೆಯ 

ಕ್ಡತ

7/5/2018 - "C"

5 TA-1 /5 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ  PMKSY ಯೋಜನೆಯ ಕ್ುರಿತು 

ಶ್ರರವೆ ಮರರ್ೆಮಗಳ ಮ ಲ್ಕ್ ಪರಚರರ ಕೈಗ ಂಡ್ಡರುವ 

ಕ್ುರಿತ ಕ್ಡತ

7/18/2018 - "C"

6 TA-1 /6 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ ಕ್ುರಿತು 

ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ
4/25/2018 - "C"

7 TA-1 /7 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ UC 

ಕ್ಡತ
3/31/2019 - "C"

8 TA-1 /8 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆ ಕ್ರರಯರ 

ಯೋಜನೆ ಮತುಾ ಮರಗಿಸ ಚಿ ಕ್ಡತ
5/19/2018 - "C"

9 TA-1 /9 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ  

ಬಿಡುಗಡೆಯರದ ಆರ್ೋಶಗಳ ಕ್ಡತ
3/31/2018 - "C"

10 TA-1 /10 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭರಗೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ 

ಲರಟರಿ ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಮ ಲ್ಕ್ ಆಯ್ಕು ಪರಕ್ರರಯ್ಕಯ 

ವಿಡ್ಡಯೋ CD ಕ್ಡತ

9/10/2018 - "C"

11 TA-1 /11 /2018-19

2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭರಗೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ 

ಲರಟರಿ ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಮ ಲ್ಕ್ ಆಯ್ಕು ಪರಕ್ರರಯ್ಕಯ 

ವಿೋಡ್ಡಯೋ CD ಹರಗ  ಛರಯ ಚಿತರಗಳ ಕ್ಡತ

9/10/2017 - "C"

12 TA-1 /12 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KBY ಯೋಜನೆಯ ಮರಗಿಸ ಚಿ 

ಹರಗ  MPIC ಕ್ಡತ
6/19/2018 - "C"

13 TA-1 /13 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KBY ಯೋಜನೆಯ ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ

5/23/2018 - "C"

14 TA-1 /14 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KBY ಯೋಜನೆಯ ಪರಗತಿ ವರದಿ 

ಕ್ಡತ
8/24/2018 - "C"

15 TA-1 /15 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KBY ಯೋಜನೆಯ 

ಪ್ರಲಿಹೌಸ್/ನೆರೆಳು ಪರರ್ಗಳು ಹರಗ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 

ಘಟಕ್ಗಳ ನಿೋಡ್ಡರುವ ಮಂಜ ರರತಿ ನಿೋಡ್ಡರುವ ಕ್ುರಿತು 

ಕ್ಡತ

11/30/2018 - "C"

16 TA-1 /16 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KBY ಯೋಜನೆ ಪ್ರಲಿಹೌಸ್ 

ಮತುಾ ನೆರಳು ಪರರ್ ಘಟಕ್ಗಳ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಕ್ಡತ
8/28/2018 - "C"

17 TA-1 /17 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭರಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಜಿಲರಾ 

ಅನುಷ್ರಾನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ
8/24/2018 - "C"

18 TA-1 /18 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KBY ಯೋಜನೆ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ಕು 

ಯರಗಿರುವ ಫಲರನುಭವಿಗಳ ಪರತಿಯನುು ಜಿಲರಾ 

ಪರಿಶ್ಷಿ ವಗಿಗಳ ಕ್ಲರೆಣ ಇಲರಖೆ ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳಿಗ 

ಸಲಿಾಸಿರುವ ಕ್ಡತ

10/3/2018 - "C"

19 TA-1 /19 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KBY ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಲರಟರಿ 

ಮುಕ್ರಂತರ ಆಯ್ಕು ಹರಗ  ಉಳಿಕ ಚಿೋಟಿಗಳ ಲ್ಕ ೋಟೆಗಳ 

ಕ್ಡತ

10/3/2018 - "C"

2

ಕ್ಡತ ಸಂಖೆೆ

ತರಂತಿರಕ್ ಸಹರಯಕ್ರು-1 ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) ಬಳ್ರಾರಿ ರವರು 2018-19 ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ  ನಿವಿಹಿಸಿರುವ 

ಕ್ಡತಗಳು



20 TA-1 /20 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆ 

ನಿರ್ೋಿಶನರಲ್ಯದಿಂದ ನಿೋಡ್ಡರುವ ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನೆ ಕ್ಡತ

6/6/2018 - "C"

21 TA-1 /21 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿ8ನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

Model Estimat ಕ್ಡತ
20.06.2018 - "C"

22 TA-1 /22 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

ರೆೈತ ಸಿರಿ ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಯಶ್ ೋಗರಥೆ ವಿೋಡ್ಡಯೋ CD 

ಕ್ಡತ

7/22/2018 - "C"

23 TA-1 /23 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

ಡರಂಗಲ್ ಸಂಬಂದ ಪಟಿ ಕ್ಡತ
4/1/2018 - "C"

24 TA-1 /24 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನೆಯಗಳನುು ಮರನೆ ಮುಖೆಕ್ರಯಿ 

ನಿವರಿಹಕ್ ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳು, ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯಿತಿ ಬಳ್ರಾರಿ 

ರವರಿಗ ಸಲಿಾಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕ್ರರಯರ 

ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರದ ಕ್ಡತ

6/28/2018 - "C"

25 TA-1 /25 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

ತರಂತಿರಕ್ ಸಹರಯಕ್ರನುು ನೆೋಮಿಸುವ ಕ್ುರಿತು ಕ್ಡತ
7/16/2018 - "C"

26 TA-1 /26 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ
6/6/2018 - "C"

27 TA-1 /27 /2018-19

2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಗಳ 

ಕ್ ಡ್ಡಾಗಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಫಲರನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಿ ಹರಗ  

CD ಕ್ಡತ

3/31/2018 - "C"

28 TA-1 /28 /2018-19
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಮತುಾ ಕ ೋಳ ರು ಭರಗದ ತ ೋಟಗರರಿಕ 

ರೆೈತರು ಎದುರಿಸುತಿಾರುವ ಸಂಕ್ಷಿಗಳ ಕ್ುರಿತು ಸಲಿಾಸಿದ 

ಮನವಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸೆಳ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನೆ ವರದಿ ಕ್ಡತ.

26.05.2018 - "C"

29 TA-1 /29 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ Potentiol Linked Cridit 

Plan ಕ್ಡತ
7/21/2018 - "C"

30 TA-1 /30 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆ ಹಣ 

ಬಳಕ ಪರಮರಣ ಪತರ ಸಲಿಾಸಿರುವ ಕ್ಡತ
3/31/2018 - "C"

31 TA-1 /31 /2018-19 2016-17ನೆೋ ಸರಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರದಿಯ ಕ್ಡತ 3/31/2018 - "C"

32 TA-1 /32 /2018-19 ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ HAPIS FlOW CHARI ಕ್ಡತ 3/31/2018 - "C"

33 TA-1 /33 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಮುಂಗರರು ಬಿತಾನೆ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ

6/1/2018 - "C"

34 TA-1 /34 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಹಿಂಗರರು ಬಿತಾನೆ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ

10/1/2018 - "C"

35 TA-1 /35 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ DBT 

ಫಲರನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಿ ಕ್ಡತ
11/7/2018 - "C"

36 TA-1 /36 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ ಬಳ್ರಾರಿ 

ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಕ್ಡತ
8/9/2018 - "C"

37 TA-1 /37 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ ಕ್ ಡ್ಡಾಗಿ 

ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಕ್ಡತ
8/9/2018 - "C"

38 TA-1 /38 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ 

ಹೆ ಸಪೋಟೆ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಕ್ಡತ
8/9/2018 - "C"

39 TA-1 /39 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ 

ಸಂಡ ರು ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಕ್ಡತ
8/9/2018 - "C"

40 TA-1 /40 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ 

ಹ ವಿನಹಡಗಲಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ 

ಕ್ಡತ

8/9/2018 - "C"

41 TA-1 /41 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಾ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಕ್ಡತ

- "C"

42 TA-1 /42 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ 

ಸಿರುಗುಪಪ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಕ್ಡತ
- "C"

43 TA-1 /43 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ ಎಲರಾ 

ತರಲ್ ಾಕ್ುಗಳ ಫಲರನುಭವಿಗಳಿಗ HBMS ಮುಕ್ರಂತರ 

ನಿೋಡ್ಡರುವ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಕ್ಡತ.

- "C"

44 TA-1 /44 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಳಿನ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂಕ್ರ 

ಅಂಶಗಳ ಕ್ಡತ
4/1/2018 - "C"

45 TA-1 /45 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸರಮರಜಿಕ್ ನರೆಯ ಸರೆಯಿ 

ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ
3/31/2018 - "C"

46 TA-1 /46 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಹಣಕ್ರಸು ಮತುಾ ಲಕ್ು 

ಪರಿಶ್ ೋರ್ನೆ ಹರಗ  ಸರೆಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ
3/31/2018 - "C"



47 TA-1 /47 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯಿತಿ ಸರಮರನೆ 

ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ
3/31/2018 - "C"

48 TA-1 /48 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಮತುಾ ಕೈಗರರಿ ಸರೆಯಿ 

ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ
3/31/2018 - "C"

49 TA-1 /49 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸರಮರನೆ ಸರೆಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ 

ಕ್ಡತ.
- "C"

50 TA-1 /50 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯಿತಿ 

ಕ್ರಯಿಕ್ರಮಗಳ ಆಡಳಿತರ ವರದಿ ಕ್ಡತ
3/31/2018 - "C"

51 TA-1 /51 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ
4/30/2018 - "C"

52 TA-1 /52 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ನೆ ೋಡಲ್ ಸ್ಥಕ್ರೆೋಟರಿ 

ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ
3/1/2019 - "C"

53 TA-1 /53 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ತರೈಮರಸಿಕ್ ಕ.ಡ್ಡ.ಪಿ ಪರಗತಿ 

ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ
4/30/2018 - "C"

54 TA-1 /54 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ೋಿಶಕ್ರು 

ಕ್ಲ್ಬುರಗಿ ವಿಭರಗ ಕ್ಲ್ಬುರಗಿ ರವರ ಕ್ಛೋರಿಗ ಸಲಿಾಸಿರುವ 

ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ

4/30/2018 - "C"

55 TA-1 /55 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ರೆತರ ಇಲರಖೆಗ 

ಸಲಿಾಸಿರುವ ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ
4/30/2018 - "C"

56 TA-1 /56 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಶವ ವಿದರೆಲ್ಯ 

ರರಯಚ ರು ರವರಿಂದ ನಿೋಡ್ಡರುವ ಮೆಣಸಿನ ಕ್ರಯಿ 

ಬಿೋಜದ ಮರದರಿಗಳ ಪತರದ ಕ್ಡತ

4/30/2018 - "C"

57 TA-1 /57 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ತರಬೆೋತಿ ಕ್ಡತ 4/30/2018 - "C"

58 TA-1 /58 /2018-19

HPH2043 ಸಿಂಜಂಟ್ ಕ್ಂಪನಿ ಮೆಣಸಿನಕ್ರಯಿ 

ಬಿೋಜವನುು ಕ್ರಳು ಸಂತಯಲಿಾ ಅಧಿಕ್ ಬೆಲಗ ಮರರಟ 

ಮರಡುತಿಾರುವ ಕ್ುರಿತು ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ.

4/30/2018 - "C"

59 TA-1 /59 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ವಿವಿರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ುರಿತು ಬಿತಿಾ 

ಪತರ ಹರಗ  ಪ ೋಸಿಸ್ಿ ಗಳ ತಯರರಿಕ ಕ್ಡತ
30.04.2018 - "C"

60 TA-1 /60 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯಿತಿ ಹರಗ  

ರರಜೆವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ MPIC ಕ್ಡತ
5/22/2018 - "C"

61 TA-1 /61 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ಜರುಗಿರುವ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ನೆ 

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಕ್ಡತ
7/30/2018 - "C"

62 TA-1 /62 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ CMO DASH BOARD 

ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ
4/30/2018 - "C"

63 TA-1 /63 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಇತರೆ ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ 11/13/2018 - "C"

64 TA-1 /64 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸರಮರರ್ಥೆಿವುಳಾ ರರಜೆಗಳಲಿಾ 

ಎಣೆೆ ತರಳೆ ಬೆೋಸರಯ ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಕ್ಡತ (ಡ್ಡ-01)
12/31/2018 - "C"

65 TA-1 /65 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಮರನೆ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಪರ 

ನಿರ್ೋಿಶಕ್ರು (ಕ್ಷೆೋತರ ಮತುಾ ನಸಿರಿ) ಲರಲ್ ಬರಗ್, 

ಬೆಂಗಳ ರು ಹರಗ  ಬಳ್ರಾರಿ ಜಿಲಾ ನೆ ೋಡಲ್ 

ಅಧಿಕ್ರರಿರವರಿಗ ಸಲಿಾಸುವ ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ

6/30/2018 - "C"

66 TA-1 /66 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಮಹಿಳ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲರಖೆ 

ಸಲಿಾಸಿರುವ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ
4/30/2018 - "C"

67 TA-1 /67 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಕ.ಡ್ಡ.ಪಿ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ 4/30/2018 - "C"

68 TA-1 /68 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪ.ಜರತಿ ಮತುಾ ಪ.ಪಂಗಡಗಳ 

ಯೋಜನೆಯ ಪರಗತಿ ವರದಿ ಕ್ಡತ
4/30/2018 - "C"

69 TA-1 /69 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯಿತಿ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ
4/30/2018 - "C"

70 TA-1 /70 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ LAQ/LCQ ಪರಶ್ುಗಳಿಗ 

ಉತಾರಿಸಿದ ಕ್ಡತ.
6/6/2018 - "C"

71 TA-1 /71 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪರತಿ ಮರಹೆಯ ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳ 

ಕ್ಡತ
4/30/2018 - "C"

72 TA-1 /72 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ ಮತುಾ ಆರೆ ೋಗೆ ಸರೆಯಿ 

ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ
7/3/2018 - "C"

73 TA-1 /73 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ದಿಶ್ರ ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ 4/30/2018 - "C"

74 TA-1 /74 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯಿತ್ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಕ್ುರಿತು ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನೆ ಕ್ಡತ
- "C"

75 TA-1 /75 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ KBY ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಜಿಲ್ಾ 

ಮಟಿದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಹರಗ  ಲರಟರಿ ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ 

ಹರಜರರತಿ ವಹಿ

9/3/2018 - "C"



76 TA-1 /76 /2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಹರಗ  ಜಿಲ್ಾ 

ಪಂಚರಯತ್ ಮತುಾ KBY ಯೋಜನೆಗಳ 

Contigencey ವಹಿ.

7/26/2018 - "C"

77 TA-1 /77 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ 

ಫಲರನುಭವಿಗಳಿಗ ಮಂಜ ರರತಿ ನಿೋಡ್ಡದ ವಹಿ
7/26/2018 - "C"

78 TA-1 /78 /2018-19
2014-15ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ 

ಫಲರನುಭವಿಗಳಿಗ ಮಂಜ ರರತಿ ನಿೋಡ್ಡದ ವಹಿ
7/26/2018 - "C"

79 TA-1 /79 /2018-19

2015-16 ಮತುಾ 2016-17ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY 

ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಫಲರನುಭವಿಗಳಿಗ ಮಂಜ ರರತಿ ನಿೋಡ್ಡದ 

ವಹಿ

7/26/2018 - "C"

80 TA-1 /80 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ 

ಫಲರನುಭವಿಗಳಿಗ ಮಂಜ ರರತಿ ನಿೋಡ್ಡದ ವಹಿ
7/26/2018 - "C"

81 TA-1 /81 /2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ಜರುಗಿದ ಸಭೆಗಳ ಹರಜರರತಿ 

ವಹಿ
6/1/2018 - "C"

82 TA-1 /82 /2018-19 ವರಷ್ಟ್ಿಕ್ ವರದಿ 2017-18 ಪುಸಾಕ್ 6/1/2018 - "C"

83 TA-1 /83 /2018-19
2016-17ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ರರಜೆದ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ನೆ ಟ ಕ್ಡತ
6/1/2018 - "C"

84 TA-1 /84 /2018-19

2015ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

ಅದಿಸ ಚಿನೆಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಹರಗ  ಸುತ ಾೋಲಗಳ 

ಪುಸಾಕ್

6/1/2018 - "C"

85 TA-1 /85 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ 

ಮರಗಿಸ ಚಿ ಪುಸಾಕ್
6/1/2018 - "C"

86 TA-1 /86 /2018-19 2016-17ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಅಂಕ್ರ ಅಂಶಗಳ ಪುಸಾಕ್ 6/1/2018 - "C"

87 TA-1 /87 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಜೆ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂಕ್ರ 

ಅಂಶಗಳ ನೆ ಟ್ 2013-14
6/1/2018 - "C"

88 TA-1 /88 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ನಿವಿಹಣರ ಮುಂಗಡ ಪತರ 6/1/2018 - "C"

89 TA-1 /89 /2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ PMKSY ಯೋಜನೆಯ 

ಫಲರನುಭವಿಗಳಿಗ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ನಿೋಡ್ಡದ ವಹಿ
6/1/2018 - "C"

90 TA-1 /90 /2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಮರಲಿು ಮೌಲ್ೆ ಮರಪನ ಕ್ಡತ 6/1/2018 - "C"

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ 

ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯಗ ಳಿ

ಸಿದ ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ 

ಶ್ರೋಣಿ

1 3 4 5 6

1 TA-2 /1 2018-19 S-04 ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

2 TA-2 /2 2018-19 RKVY-SMAM ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "C"

3 TA-2 /3 2018-19 ಪರಗತಿ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ 22.04.2018 - "C"

4 TA-2 /4 2018-19 CHD- ನಿೋರಿನ ಟರೆಂಕ್ರ್ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ 20.05.2018 - "C"

5 TA-2 /5 2018-19 ಅನುದರನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "C"

6 TA-2 /6 2018-19 CCE ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಕ್ಡತ 27.05.2018 - "C"

7 TA-2 /7 2018-19 CHD ಅಪ್ರರರ್ನ ಹಣುೆಗಳ ಕ್ಡತ 27.05.2018 "C"

8 TA-2 /8 2018-19 WBCIS ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ 27.06.2018 - "C"

9 TA-2 /9 2018-19 KRS-PMFBY ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ 01.05.2018 - "C"

10 TA-2 /10 2018-19 ಮರ್ುವನ ಮತುಾ ಜೋನು ಸರಕ್ರಣಿಕ ಕ್ಡತ. 01.05.2018 - "C"

11 TA-2 /11 2018-19 RKVY-PHM ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "C"

12 TA-2 /12 2018-19 RKVY- ನಿಖರ ಬೆೋಸರಯ ಕ್ಡತ. 01.06.2018 - "C"

13 TA-2 /13 2018-19 ಕ್ರರಯರ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ಡತ. 01.06.2018 - "C"

14 TA-2 /14 2018-19 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭರಗೆ- ಬಿೋಜ ಭರಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ 01.07.2018 - "C"

15 TA-2 /15 2018-19 CHD- ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತಾೋಜನ ಕ್ಡತ. 01.04.2018 - "C"

16 TA-2 /16 2018-19 Fusarium Wilt (TR-4) ಕ್ಡತ 10.05.2018 - "C"

17 TA-2 /17 2018-19
ಬರಗರಲ್ದಿಂದರಗಿ ಸಂಪ ಣಿ ಒಣಗಿರುವ ತಂಗು ಮತುಾ 

ಅಡ್ಡಕ ಬೆಳೆಗಳ ಹರನಿಯ ವರದಿಯ ಕ್ಡತ.
01.05.2018 - "C"

18 TA-2 /18 2018-19 WBCIS - Term sheet ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "C"

19 TA-2 /19 2018-19 ಬೆಳೆ ಸಮಿಕ್ಷೆ ವರದಿ ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "C"

ತರಂತಿರಕ್  ಸಹರಯಕ್ರು-2, ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) ಬಳ್ರಾರಿ ರವರು 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ನಿವಿಹಿಸಿರುವ ಕ್ಡತಗಳು

ಕ್ಡತ ಸಂಖೆೆ
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20 TA-2 /20 2018-19 S-11 ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ. 01.04.2018 - "C"

21 TA-2 /21 2018-19 ನೆ ೋಟಿೋಸ್/ನೆನಪ ೋಲ/ಸುತ ಾೋಲ ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

22 TA-2 /22 2018-19 ಬಿೋಜ ಮರರರಟ ಪರವರನಿಗ ಕ್ಡತ. 01.10.2018 - "C"

23 TA-2 /23 2018-19
WBCIS - ಜಿಲರಾ ಮಟಿದ ತರಂತಿರಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ 

ಕ್ಡತ.
05.05.2018 - "C"

24 TA-2 /24 2018-19 ಹಂಪಿ ಉತ್ವ-2018ರ ಕ್ಡತ. 01.10.2018 - "C"

25 TA-2 /25 2018-19 DCC & DLRC ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ. 15.06.2018 - "C"

26 TA-2 /26 2018-19 CHD- ಗೋರು ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಕ್ಡತ. 06.06.2018 - "C"

27 TA-2 /27 2018-19 ಸರಂಬರರು ಪದರರ್ಥಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ಡತ. 12.07.2018 - "C"

28 TA-2 /28 2018-19 PMKSY- ಸಂಪದ ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಕ್ಡತ. 05.08.2018 - "C"

29 TA-2 /29 2018-19 CHD - ಕೈತ ೋಟ ಮತುಾ ತರರಸಿ ತ ೋಟ ಕ್ಡತ. 01.06.2018 - "C"

30 TA-2 /30 2018-19 PKVY ಕ್ರಯಿಕ್ರದ ಕ್ಡತ. 09.08.2018 - "C"

31 TA-2 /31 2018-19 ಒಣ ಅಂಜ ರ ಘಟಕ್ ನಿಮರಿಣದ ಕ್ಡತ. 01.05.2018 - "C"

32 TA-2 /32 2018-19
ಬರಗರಲ್ದಿಂದರಗಿ ಹರನಿಯರದ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ 

ಕ್ಡತ.
01.05.2018 - "C"

33 TA-2 /33 2018-19 CHD- ಗುಚಚ ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಕ್ಡತ. 01.06.2018 - "C"

34 TA-2 /34 2018-19 RURBAN ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಡತ. 08.09.2018 - "C"

35 TA-2 /35 2018-19 PPP-IHD ಕ್ರಯಿಕ್ರಮದ ಕ್ಡತ 11.12.2018 - "C"

36 TA-2 /36 2018-19

ತಿೋವರ ಬರಗರಲ್ದಿಂದರಗಿ ಸಂಪ ಣಿವರಗಿ ಒಣಗಿರುವ 

ತಂಗಿನ ಮರಗಳಿಗ ಪರಿಹರರ ನಿೋಡಲ್ು ಮರನೆ 

ಜಿಲರಾಧಿಕ್ರರಿಗಳು, ಬಳ್ರಾರಿ ರವರ ಅರ್ೆಕ್ಷ್ತಯಲಿಾ 

ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಕ್ಡತ.

01.11.2018 - "C"

37 TA-2 /37 2018-19
ಹಿಂಗರರು ಹಂಗರಮಿನಲಿಾ ಬರಗರಲ್ದಿಂದರಗಿ ಹರನಿಯರದ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ಡತ.
01.11.2018 - "C"

38 TA-2 /38 2018-19 ಅನುಮೋದಿತ ಎಂಪಿಕ್ ಗಳ ಕ್ಡತ. 15.06.2018 - "C"

39 TA-2 /39 2018-19 ಎಂಪಿಕ್ ತಯರರಿಕ ಕ್ಡತ. 01.05.2018 - "C"

40 TA-2 /40 2018-19 ತ ೋಟಗರರಿಕ ಕ್ಷೆೋತರ ಮತುಾ ನಸಿರಿಗಳ ಕ್ಡತ. 01.05.2018 - "C"

41 TA-2 /41 2018-19
ಬರರಿ ಮಳೆ ಗರಳಿಯಿಂದ ಹರನಿಗ ಳಗರದ ತ ೋಟಗರರಿಕ 

ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ಡತ.
01.06.2018 - "C"

42 TA-2 /42 2018-19
ನಿೋರಿನ ಟರೆಂಕ್ರ್ ಖರಿೋದಿಗ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶ ಪಡೆಯಲ್ು 

ಬಂದ ಪರಸರಾವನೆಗಳ ಕ್ಡತ.
06.07.2018 - "C"

43 TA-2 /43 2018-19 ಟಪ್ರಲ್ುಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

44 TA-2 /44 2018-19 ನಿೋರಿನ ಟರೆಂಕ್ರ್ ಖರಿೋದಿಯ ಕ್ರಯಿರ್ೋಶಗಳ ಕ್ಡತ. 06.07.2018 - "C"

45 TA-2 /45 2018-19
ನಿೋರಿನ ಟರೆಂಕ್ರ್ ಖರಿೋದಿಯ ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ 

ಆರ್ೋಶಗಳ ಕ್ಡತ.
01.08.2018 - "C"

46 TA-2 /46 2018-19
ಪ್ರೆಕ್ ಹೌಸ್ ಮತುಾ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಕ್ರಮಗರರಿಗಳ 

ಕ್ರಯಿರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.
01.07.2018 - "C"

47 TA-2 /47 2018-19
ಪ್ರೆಕ್ ಹೌಸ್ ಮತುಾ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಕ್ರಮಗರರಿಗಳ 

ತರಂತಿರಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ.
01.07.2018 - "C"

48 TA-2 /48 2018-19
ತರಸ-2 ರವರ ಉಸುಾವರರಿಯ ಯೋಜನೆ/ಕ್ರಯಿಕ್ರಮಗಳ 

ವೆಚಚದ/ ಪರಗತಿಯ ವಹಿ.
01.04.2018 - "C"



ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ 

ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯಗ ಳಿ

ಸಿದ ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ 

ಶ್ರೋಣಿ

1 3 4 5 6

1 Sup /1 2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸುತ ಾೋಲಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "B"

2 Sup /2 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಅವೆವಹರರದ ಕ್ಡತ
01.04.2017 - "C"

3 Sup /3 2018-19  ಶ್ರ ಜರಡರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸ.ತ ೋ.ನಿ. ರವರ ದ ರಿನ ಕ್ಡತ 01.04.2017 - "B"

4 Sup /4 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಅನುದರನ ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "C"

5 Sup /5 2018-19 2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಮಹರಲೋಖಪ್ರಲ್ಕ್ರ ಆಡ್ಡಟ್ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

6 Sup /6 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುದರನದ ಕ್ಡತ
01.08.2018 - "C"

7 Sup /7 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚರಯಿ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುದರನದ ಕ್ಡತ
01.08.2018 - "C"

8 Sup /8 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುದರನದ ಕ್ಡತ
01.08.2018 - "C"

9 Sup /9 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ S-15 (PPC) ಯೋಜನೆಯ 

ಅನುದರನದ ಕ್ಡತ.
01.08.2018 - "C"

10 Sup /10 2018-19 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಬಿೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಅನುದರನದ ಕ್ಡತ. 01.08.2018 - "C"

11 Sup /11 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕ್ರಸ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುದರನದ ಕ್ಡತ
01.08.2018 - "C"

12 Sup /12 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉದರೆನವನಗಳು 

ಮತುಾ ತ ೋಟಗಳು (ಗರಜಿನ ಮನೆ) ಯೋಜನೆಯ 

ಅನುದರನದ ಕ್ಡತ

01.07.2018 - "C"

13 Sup /13 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜೋನು ಸರಕ್ರಣಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆಯ ಅನುದರನದ ಕ್ಡತ
01.08.2018 - "B"

14 Sup /14 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಿಬಬಂಧಿ/ಅಧಿಕ್ರರಿಯವರ 

ಕ್ರಯಿನಿವಿಹಣ ವರದಿ ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "C"

15 Sup /15 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಿಬಬಂಧಿ/ಅಧಿಕ್ರರಿಯವರ ಆಸಿಾ 

ಮತುಾ ಋಣ ಪಟಿಿ ವರದಿ ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "C"

16 Sup /16 2018-19
2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಜೆವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯ 

ಆಡ್ಡಟ್ ಕ್ಡತ
01.08.2018 - "C"

17 Sup /17 2018-19 NHM CA Audit Report ಕ್ಡತ 01.05.2018 - "B"

18 Sup /18 2018-19 PMKSY CA Audit Report ಕ್ಡತ 01.05.2018 - "B"

19 Sup /19 2018-19 ತರಲ್ ಾಕ್ು ಮಟಿದ ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳ ಪರವರಸದ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

20 Sup /20 2018-19 ತಿಮಮಪಪ ತಂರ್ ಜಂಪಣೆ, ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕ್ರ ರವರ ಕ್ಡತ 25.10.2016 - "C"

21 Sup /21 2018-19 ಶ್ರೋ ರರಜೋಶವರಿ ಗಂಡ ಲೋ|| ಸಿದಿಯೆ ರವರ ಕ್ಡತ 02.11.2016 - "C"

22 Sup /22 2018-19
ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದಮಮ ಗಂಡ ಲೋ|| ರ್ ಡಿಬಸಪಪ ರವರ 

ಕ್ಡತ
03.11.2016 - "C"

23 Sup /23 2018-19

ಸಹರಯಕ್ ಕ್ರಯಿನಿವರಿಹಕ್ ಅಭಿಯಂತರರು ಜಿಲರಾ 

ಪಂಚರಯತ್, ಬಳ್ರಾರಿ ರವರಿಗ ಅನುದರನ ಬಿಡುಗಡೆಯ 

ಕ ೋರಿಕಯ ಕ್ಡತ

01.04.2018 - "C"

24 Sup /24 2018-19
ರರ.ತ ೋ.ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಚಿಕ್ುು ಮತುಾ ಮರವು 

ಗಿಡಗಳ ಬರಬುಾ ಅವೆವಹರರದ ಕ್ಡತ
16.11.2016 - "C"

25 Sup /25 2018-19
AC ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮ ಲ್ಕ್ ಹಣ ಡರರ ಮರಡಲ್ು 

ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "B"

26 Sup /26 2018-19
NDC ಬಿಲ್ುಾಗಳನುು ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಮರಡ್ಡ ಹೆ ಂದರಣಿಕ 

ಮರಡುವ ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "C"

27 Sup /27 2018-19
ಶ್ರೋಮತಿ ಕ. ವಿನಯ, ಸ.ತ ೋ.ನಿ, ರವರ 

ರ್ ೋಷ್ರರೆ ೋಪಣರ ಪಟಿಿ ಕ್ಡತ
31.01.2017 - "C"

28 Sup /28 2018-19 2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ ಅನುಬಂರ್-ಬಿ ಕ್ಡತ 15.09.2017 - "B"

29 Sup /29 2018-19 ಕ್ಛೋರಿ ದರಸರಾನು ಪರಿಶ್ೋಲ್ನೆ ಕ್ಡತ 20.07.2018 - "C"

30 Sup /30 2018-19
ಶ್ರೋ ರರಜವಲಿ ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕ್ರ ಉಪರ್ನ ಪ್ರವತಿ 

ಅನುದರನ ಕ್ ರಿಕ ಕ್ಡತ
01.02.2018 - "C"

ಕ್ಛೋರಿ ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕ್ರು , ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) ಬಳ್ರಾರಿ ರವರು 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ನಿವಿಹಿಸಿರುವ ಕ್ಡತಗಳು

ಕ್ಡತ ಸಂಖೆೆ

2



31 Sup /31 2018-19
ಶ್ರೋ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ, ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕ್ರರ, ಉಪರ್ನ 

ಪ್ರವತಿ ಅನುದರನ ಕ್ ರಿಕ ಕ್ಡತ
01.12.2018 - "C"

32 Sup /32 2018-19

ಶ್ರೋ ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದರಶ್ೋಖರ, ನಿವೃತಾ ಪರ.ದ.ಸ ಇವರ 

ವಿರುದಿ ಕ್ರರಮಿನಲ್ ಮಕ್ದಿಮೆ ದರಖಲ್ು ಮರಡುವ 

ಬಗೆ ಪತರ ವೆವಹರರ ಮರಡ್ಡದ ಕ್ಡತ

01.04.2017 - "B"

33 Sup /33 2018-19

2017-18ನೆೋ ಸರಲಿನ MGNREGA ಯೋಜನೆಯ 

ತರಲ್ ಾಕ್ು ಕ್ಛೋರಿಗಳಲಿಾ ಲಕ್ು ತಪ್ರಸಣೆ ಮರಡ್ಡದ ವರದಿ 

ಕ್ಡತ.

01.05.2018 - "B"

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ 

ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯಗ ಳಿ

ಸಿದ ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ 

ಶ್ರೋಣಿ

1 3 4 5 6

1 CW1 /01 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಬಳ್ರಾರಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಜಿಲರಾ 

ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ 

ಕ್ಡತ

26.07.2018 - "B"

2 CW1 /02 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಿರುಗುಪಪ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಜಿಲರಾ 

ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ 

ಕ್ಡತ

26.07.2018 - "B"

3 CW1 /03 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ತರಲ್ ಾಕ್ು ಮಟಿದ 

ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳಿಗ ಬರಡ್ಡಗ ಆಧರರದ ಮೆೋಲ ವರಹನದ 

ಆಡಳಿತರತಮಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಕ್ಡತ

03.08.2018 - "B"

4 CW1 /04 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ 

ಯೋಜನೆೋತರ ಅಡ್ಡಯ ಕ್ ಡ್ಡಾಗಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. 

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿಯ ಕ್ಡತ.

04.08.2018 - "B"

5 CW1 /05 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ Indian Postal Order 

ಗಳನುು ಜಮೆ ಮರಡುವ ಕ್ಡತ
07.08.2018 - "B"

6 CW1 /06 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಕ್ಟಿಡಗಳು (ಡ್ಡ-

03) ಯೋಜನೆಯ ಅಂದರಜು ಪಟಿಿಗಳನುು ನಿೋಡುವ 

ಕ್ಡತ.

09.08.2018 - "B"

7 CW1 /07 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ 

ಹಡಗಲಿ ತರಲ್ ಾಕ್ು ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿಯ 

ಕ್ಡತ

13.08.2018 - "B"

8 CW1 /08 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ 

ಯೋಜನೆೋತರದ ಹೆ ಸಪೋಟೆ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. 

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ುಸಹಿಯ ಕ್ಡತ

14.08.2018 - "B"

9 CW1 /09 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚರಯಿ 

(PMKSY) ಯೋಜನೆಯ ಬಳ್ರಾರಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. 

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

16.08.2018 - "B"

10 CW1 /10 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆಯ ಬಳ್ರಾರಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ 

ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ

16.08.2018 - "B"

11 CW1 /11 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಾ ತರಲ್ ಾಕ್ು ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು 

ಸಹಿಯ ಕ್ಡತ

18.08.2018 - "B"

12 CW1 /12 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಾ ತರಲ್ ಾಕ್ು ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು 

ಸಹಿಯ ಕ್ಡತ

04.08.2018 - "B"

13 CW1 /13 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಾ ತರಲ್ ಾಕ್ು ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು 

ಸಹಿಯ ಕ್ಡತ

23.08.2018 - "B"

14 CW1 /14 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ (NHM) ಹೆ ಸಪೋಟೆ ತರಲ್ ಾಕ್ು ಡ್ಡ.ಸಿ. 

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

23.08.2018 - "B"

15 CW1 /15 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ (CHD) ಹರಗ  ರರಜೆ ವಲ್ಯದ 

ಯೋಜನೆಯ ಸಿರುಗುಪಪ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ 

ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

24.08.2018 - "B"

2

ಪರರ್ಥಮ ದಜಿ ಸಹರಯಕ್ರು, ತ ೋಟಗರರಿಕ ಉಪನಿರ್ೋಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ (ಜಿಪಂ) ಬಳ್ರಾರಿ ರವರು 2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನಲಿಾ ನಿವಿಹಿಸಿರುವ ಕ್ಡತಗಳು

ಕ್ಡತ ಸಂಖೆೆ



16 CW1 /16 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ (S-03) 

ಯೋಜನೆಯ ಹಡಗಲಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ 

ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

29.08.2018 - "B"

17 CW1 /17 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಹಡಗಲಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ 

ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

29.08.2018 - "B"

18 CW1 /18 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ 

ಸಂಡ ರು ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ.ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ 

ಕ್ಡತ

29.08.2018 - "B"

19 CW1 /19 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚರಯಿ 

(PMKSY) ಯೋಜನೆಯ ಸಿರುಗುಪಪ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ 

ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

30.08.2018 - "B"

20 CW1 /20 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿಷನ್ 

ಯೋಜನೆಯ ಸಿರುಗುಪಪ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ 

ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

30.08.2018 - "B"

21 CW1 /21 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚರಯಿ 

(PMKSY) ಯೋಜನೆಯ ಹೆ ಸಪೋಟೆ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ 

ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

10.09.2018 - "B"

22 CW1 /22 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚರಯಿ 

(PMKSY) ಯೋಜನೆಯ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಾ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ 

ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

10.09.2018 - "B"

23 CW1 /23 2018-19
2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲರಾಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ 

ಕ್ ಡ್ಡಾಗಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ.ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ
12.09.2018 - "B"

24 CW1 /24 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ ಹರಗ  ರರಜೆವಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ 

ಹೆ ಸಪೋಟೆ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ 

ಕ್ಡತ.

15.09.2018 - "B"

25 CW1 /25 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚರಯಿ 

(PMKSY) ಯೋಜನೆಯ ಸಂಡ ರು ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. 

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

01.08.2018 - "B"

26 CW1 /26 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ ಹರಗ  ರರಜೆವಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ ಹಡಗಲಿ 

ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

01.08.2018 - "B"

27 CW1 /27 2018-19

ಹೆ ಸಪೋಟೆ ಲ ೋಕ್ರಯುಕ್ಾ ಘಟಕ್ದ ವರೆಪಿಾಯಲಿಾನ 

ಹಡಗಲಿ, ಕ್ ಡ್ಡಾಗಿ ಮತುಾ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಾ ತರಲ್ ಾಕ್ು 

ರೆೈತ ಸಂಪಕ್ಿ ಕೋಂದರಗಳಿಗ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡ್ಡದ ವರದಿ 

ಸಲಿಾಸುವ ಬಗೆ ಕ್ಡತ

22.09.2018 - "B"

28 CW1 /28 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚರಯಿ 

ಯೋಜನೆಯ ಕ್ ಡ್ಡಾಗಿ ತರಲ್ ಾಕ್ು ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ 

ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ ಕ್ಡತ.

28.09.2018 - "B"

29 CW1 /29 2018-19

2018-19ನೆೋ ಸರಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆಯ ಹರಗ  ರರಜೆವಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ 

ಕ್ ಡ್ಡಾಗಿ ತರಲ್ ಾಕ್ರನ ಡ್ಡ.ಸಿ. ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಮೆೋಲ್ು ಸಹಿ 

ಕ್ಡತ

04.10.2018 - "B"

30 CW1 /30 2018-19
ಬರಡ್ಡಗ ವರಹನೆಕು ಆಡಳಿತರತಮಕ್ ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶ 

ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "B"

31 CW1 /31 2018-19 PMKSY ನಗದು ಪುಸಾಕ್ 01.04.2018 - "B"

32 CW1 /32 2018-19 ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆಯ ನಗದು ಪುಸಾಕ್ 01.04.2018 - "B"

33 CW1 /33 2018-19 N.D.C Bills Adjustment ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

34 CW1 /34 2018-19 A.C. Bill Adjestment ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

35 CW1 /35 2018-19 ಸುತ ಾೋಲಗಳು ಮತುಾ ಇತರೆ ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"



ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ 

ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ 

ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯಗ ಳಿ

ಸಿದ ದಿನರಂಕ್

ಕ್ಡತ 

ಮುಕ್ರಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ 

ಶ್ರೋಣಿ

1 3 4 5 6

1 CW-2 /01 /2018-19 ವರಷ್ಟ್ಿಕ್ ಬಡ್ಡಾ ಕ್ಡತ 18.04.2018 - "C"

2 CW-2 /02 /2018-19
ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿಯವರ ಗಳಿಕ ರಜ ನಧಿೋಕ್ರಣದ 

ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶ ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "C"

3 CW-2 /03 /2018-19 ಕ್ಛೋರಿ ಆರ್ೋಶ ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "C"

4 CW-2 /04 /2018-19 ಸರಂದಭಿಿಕ್ ರಜ ಕ್ಡತ 01.01.2018 - "C"

5 CW-2 /05 /2018-19 ಗಳಿಕ ರಜ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

6 CW-2 /06 /2018-19 ಪರಿವತಿಿಕ್ ರಜ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

7 CW-2 /07 /2018-19
ದಿ|| ಆಂಜಿನೆೋಯಲ್ು, ತ ೋ.ಸ, ರವರ ನಿರ್ನ ಹೆ ಂದಿದ 

ಬಗೆ ಕ್ಡತ
01.04.2016 - "C"

8 CW-2 /08 /2018-19 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿಯವರ ವಗರಿವಣೆ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

9 CW-2 /09 /2018-19
ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿಯವರ ಪರಭರರ ಭತೆಯ 

ಮಂಜ ರರತಿ ಆರ್ೋಶದ ಕ್ಡತ
01.05.2018 - "C"

10 CW-2 /10 /2018-19
ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋತರ ವೆಚಚದ 

ಕ್ಡತ
01.06.2018 - "C"

11 CW-2 /11 /2018-19 ರರಜೆ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೆೋತರ ವೆಚಚದ ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "C"

12 CW-2 /12 /2018-19 ತರಲ್ ಾಕ್ು ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳ ಸರಂರ್ಬಿಿಕ್ ರಜಯ ಕ್ಡತ 01.01.2018 - "C"

13 CW-2 /13 /2018-19 ತರಲ್ ಾಕ್ು ಅಧಿಕ್ರರಿಗಳ ಗಳಿಕ ರಜ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

14 CW-2 /14 /2018-19 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿ ಯವರ ವೆೈದೆಕ್ರೋಯ ಕ್ಡತ 01.05.2018 - "C"

15 CW-2 /15 /2018-19
ಶ್ರೋ ಪಿ.ಜಿ. ಚಿದರನಂದಪಪ, ತ ೋ.ಉ.ನಿ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ 

ಕ್ಡತ
- - "B"

16 CW-2 /16 /2018-19 ಶ್ರೋಮತಿ ರತುಪಿರಯರ Y ಸ.ತ ೋ.ನಿ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ - - "B"

17 CW-2 /17 /2018-19 ಶ್ರೋ ಮಕ್ಬುಲ್ ಹುಸ್ಥೋನ್, ಕೋ.ಕ್.ಸ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ - - "B"

18 CW-2 /18 /2018-19

ಶ್ರೋ ಕ.ವಿ.ಎಂ ತಿಪ್ರಪ ರೆಡ್ಡಿ, ತರಸ-1 ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ 

ಕ್ಡತ - - "B"

19 CW-2 /19 /2018-19 ಶ್ರೋ ಡ್ಡ.ಕ. ನಿಶ್ಚತ್, ತರಸ2 ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ - - "B"

20 CW-2 /20 /2018-19 ಶ್ರೋ ಎನ್ . ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮರರ್, ASO ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ - - "B"

21 CW-2 /21 /2018-19
ಶ್ರೋ ಎನ್. ಎರಿಸರವಮಿ, ಕ್.ಅಧಿೋ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

- - "B"

22 CW-2 /22 /2018-19
ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಕ್ುಮರರ್, ಪರ.ದ.ಸ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

- - "B"

23 CW-2 /23 /2018-19 ಶ್ರೋ ಶ್ವರರಜ, ದಿವ.ದ.ಸ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ - - "B"

24 CW-2 /24 /2018-19
ಶ್ರೋ ಮಹಮಮದ್ ಇಖಬಲ್, ಹಿ. ವರಹನ ಚರಲ್ಕ್, 

ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ
- - "B"

25 CW-2 /25 /2018-19 ಶ್ರೋ ಎಂ. ಬೆ ಮಮಪಪ, ಸ್ಥೋವಕ್ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ - - "B"

26 CW-2 /26 /2018-19
ಶ್ರೋ ರರಜೋಂದರ, ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ, ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

- - "B"

27 CW-2 /27 /2018-19
ಶ್ರೋ ಪಿ. ಎಂ. ರಮೆೋಶ್, ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

- - "B"

28 CW-2 /28 /2018-19
ಶ್ರೋ ಹೆಚ್.ಕ. ಯೋಗಶವರ್, ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ 

ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ
- - "B"

29 CW-2 /29 /2018-19
ಶ್ರೋ ಜರಡರ ಶಂಕ್ರಪಪ, ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

- - "B"

30 CW-2 /30 /2018-19
ಶ್ರೋ ಬಿ. ವಿಶವನರರ್ಥ, ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ

- - "B"

31 CW-2 /31 /2018-19 ವೆೋತನದ ಬರೆಂಕ್ Account ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

32 CW-2 /32 /2018-19
ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಛೋರಿ ಪತರಗಳ 

ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "C"

33 CW-2 /33 /2018-19 ಕ್ಛೋರಿಯ ಜಿರರಕ್ ಮಿಷನ್ ಕ್ಡತ 01.06.2018 - "C"

34 CW-2 /34 /2018-19 ಗಣಕ್ಯಂತರಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

35 CW-2 /35 /2018-19 ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿಯವರ TDS ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

36 CW-2 /36 /2018-19
ಜಿಲರಾ ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನೆೋತರ (090) ಕ್ಛೋರಿ 

ವೆಚಚದ ಕ್ಡತ
01.04.2018 - "C"

37 CW-2 /37 /2018-19
HRMS ನಿಂದ ಪಡೆದ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂಧಿಯವರ 

ವೆೋತನದ ವರದಿ
01.04.2018 - "C"

ಕ್ಡತ ಸಂಖೆೆ
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ಕ್ಡತಗಳು



38 CW-2 /38 /2018-19 ಉನುತಿಕ್ರಿಸಿದ ತರಲ್ ಾಕ್ು ಕ್ಛೋರಿಗಳ ಕ್ಡತ 01.12.2017

39 CW-2 /39 /2018-19
ಶ್ರೋ ಟಿ. ಮರಬುಸುಬರನಿ AHO ರವರು ನಿರ್ನ ಹೆ ಂದಿದ 

ಕ್ಡತ
21.12.2016 - "C"

40 CW-2 /40 /2018-19 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪರಸರದ್ ಎಂ.ಕ. ಸ.ತ ೋ.ಅ ಕ್ಡತ - - "C"

41 CW-2 /41 /2018-19 ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ್ ಅರವ, ಅಧಿೋಕ್ಷ್ಕ್ರು, ಕ್ಡತ - - "C"

42 CW-2 /42 /2018-19 ಶ್ರೋ ಪರಭುರ್ೋವ, ಪರ.ದ.ಸ ಕ್ಡತ - - "C"

43 CW-2 /43 /2018-19 ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಬರಲ್ಮಮ ರವರ ವೆೈಯಕ್ರಾಕ್ ಕ್ಡತ 02.08.2018 "C"

44 CW-2 /44 /2018-19 ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕ್ರರ ಕ್ಡತ - - "C"

45 CW-2 /45 /2018-19 ಸುತ ಾೋಲಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

46 CW-2 /46 /2018-19 ಸಕ್ರಿರದ ನಡವಳಿಗಳು/ನಿಯಮಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "B"

47 CW-2 /47 /2018-19 ಟಪ್ರಲ್ ಗಳ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

48 CW-2 /48 /2018-19 ಸಿವೋಕ್ೃತ ವಹಿ 01.04.2018 - "B"

49 CW-2 /49 /2018-19 ರವರನೆ ವಹಿ 01.04.2018 - "B"

50 CW-2 /50 /2018-19 ವೆೋತನ ಬಟವರಡೆ ವಹಿ 01.04.2018 - "B"

51 CW-2 /51 /2018-19 ದರಸರಾನು ವಹಿ 01.04.2018 - "C"

52 CW-2 /52 /2018-19 ಸರಂರ್ಬಿಿಕ್ ರಜ ವಹಿ 01.04.2018 - "C"

53 CW-2 /53 /2018-19 ದ ರವರಣಿ ವಹಿ 01.04.2018 - "C"

54 CW-2 /54 /2018-19 ಚಲ್ನ ವಲ್ನ ವಹಿ 01.04.2018 - "C"

55 CW-2 /55 /2018-19 ಟೆ ೋಕ್ರನ್ ವಹಿ 01.04.2018 - "C"

56 CW-2 /56 /2018-19 ಚೆಕ್ ಪುಸಾಕ್ 01.04.2018 - "C"

57 CW-2 /57 /2018-19 ಯೋಜನೆೋತರ ಕ್ಛೋರಿ ವೆಚಚದ ಕ್ರಂಟಿಜನಿ್ ವಹಿ 01.04.2018 - "C"

58 CW-2 /58 /2018-19 ದರಸರಾನು ವಿತರಣೆ ವಹಿ 01.04.2018 - "B"

59 CW-2 /59 /2018-19 ಅಂಚೆ ಚಿೋಟಿ ಚಹಿ 01.04.2018 - "B"

60 CW-2 /60 /2018-19 ವರಹನ ಕ್ಡತ 01.04.2018 - "C"

61 CW-2 /61 /2018-19 ನ ತನ ವರಹನದ ಕ ೋರಿಕ ಕ್ಡತ 01.04.2018 "C"


