
 

 

vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ 

»jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ vÉÆÃlUÁjPÉ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj 

f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï dUÀ¼ÀÆgÀÄ.vÁ®ÆèPÀÄ  

*** 

2018-19 ¹ÙÓ ÊÑÅ¹Ð ÀÐ¦ÑÍ´ ÌÐ‘ÐÔÜ ƒ °̧º•¦ÐÔÀÐÔ 2005 »Ðõ‘Ð¤Ð± 4(1) (Š) •¦ÐÔ ƒ¯•¦ÐÔÅö »Ðõ‘Ð«ÊÐÄÑ·Ð 

ÊÐ÷-…› Ùá »Ðõ‘Ð©²Ù�¦ÐÔ ÁÀÐ¤Ð–ÐÎÐÔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಹಿರಿಯ ಷಹಹಯಕ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಕರ ಕಛೋರಿ (ಜಿ.ಂ) ಜಗಳೂರು, 2018-19 ಮಹಹಿತಿ ಸಕುು ಄ಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ 4(1) ಎ 

ನೂೋಟಿಫಿಕೆೋವನ್ ಆಂದೋಕರಿಷಲು ಎಱಹಾ ಶಹಖೆಗಳಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿರು ಕಡತಗಳ ವಿರ 

ಕರ.ಷಂ. 
ಕಡತ 

ಷಂಖೆಯ 
ವಿಶಯ 

ಕಡತ ಪ್ಹರರಂಭಿಸಿದ 

ದನಹಂಕ 

ಕಡತ 

ಮುಕ್ಹಾಯಗೂಳಿಸಿದ 

ದನಹಂಕ 

ಕಡತ 

ಮುಕ್ಹಾಯಗೂಳಿಸಿದ 

ಶ್ರೋಣಿ. 

1 2 3 4 5 6 

ಅಡಳಿತ ಶಹಖೆ (ಲೆಕು ವಿಭಹಗ)       

1 1 ಄ನುಬಂಧ "ಬಿ" ಬಗೆ ಕಡತ 01.05.2018 31.03.2019   

2 2 ಅಸಿಾ ಮತುಾ ಋಣ ಟಿಿಗಳ ಕಡತ 15.04.2018 31.03.2019   

3 3 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಯತ್ ಅಡಿಟ್ ಕಡತ 01.09.2012 31.03.2019   

4 4 ಆಱಹಖಹ ಅಂತರಿಕ್ಹ ಲೆಕು ತಪ್ಹಷಣಹ ಕಡತ 21.08.2012 31.03.2019   

5 5 A G ಲೆಕು ತಪ್ಹಷಣಹ ಕಡತ 21.08.2012 31.03.2018   

6 6 
 NHM, RKVY ಮತುಾ PMKSY  ಯೋಜನಗಳ C A ಅಡಿಟ್ 

ಕಡತ 
27.06.2017 31.03.2018 

  

7 7 ಶ್ರೋ ಸಿ. ಎನ್ ಜಯಶ್ೋಲರೆಡಿಿ, ಷ.ತೂೋ ರರ ಸೋವಹ ುಷಾಕ ಹಿ 05.02.2016 -   

8 8 ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ. ಄ನಂತಕುಮಹರ್ ಄ಧಿೋಕ್ಷಕರು ರರ ಸೋವಹ ುಷಾಕ ಹಿ 09.02.2014 -   

9 9 ಶ್ರೋ ಕಿರಣ್ ಕುಮಹರ್ ಜಿ.ಎಷ. ಷ.ತೂೋ.಄ ರರ ಸೋವಹ ುಷಾಕ ಹಿ 07.09.2018 - 
  

10 10 ಶ್ರೋ ಶ್ಣಣ ಜೆ ಷ.ತೂೋ ಄ ರರ ಸೋವಹ ುಷಾಕ ಹಿ 08.08.2016 -   



11 11 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಂ. ನಹಗೋಂದರಯಯ ತೂೋ.ಷ ರರ ಸೋವಹ ುಷಾಕ 

ಹಿ(ನಿೃತಿಾ) 
14.12.2011 31.12.2018   

12 12 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ೈಲಜ ತೂೋ.ಷ ರರ ಸೋವಹ ುಷಾಕ ಹಿ 01.11.2016 -   

13 13 
ಶ್ರೋ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಜೊೋಯಿಸ್. ರ.ದ.ಷ ರರ ಸೋವಹ 

ುಷಾಕ ಹಿ(಄ಕ್ಹಲ್ಲಕ ಮರಣ) 
01.09.2013 21.01.2019 

  

14 14 ಶ್ರೋ ಎಸ್ ಜಗದೋಶ್ ತೂೋಟಗಹರ ರರ ಸೋವಹ ುಷಾಕ ಹಿ 08.09.2005 -   

15 15 ರೆೋಮಿಟೆನ್  25.06.2014 -   

16 16 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಯತ್ ಯೋಜನಗಳ ನಗದು ುಷಾಕ 
20.01.2015 04.03.2018   

05.03.2017 -   

17 17 ತಹಲೂಾಕು ಂಚಹಯತ್ ಯೋಜನಗಳ ನಗದು ುಷಾಕ 
01.04.2004 30.06.2016   

01.07.2016 -   

18 18 ರಹಜಯ ಲಯ ಯೋಜನಗಳ ನಗದು ುಷಾಕ 23.03.2016 31.03.2019   

19 19  PMKSY ಯೋಜನಗಳ ನಗದು ುಷಾಕ 
26.02.2016 15.11.2016   

16.11.2016 -   

20 20 NHM ಯೋಜನಗಳ ನಗದು ುಷಾಕ 29.10.2015 -   

21 21 RKVY ಯೋಜನಗಳ ನಗದು ುಷಾಕ 01.04.2012 -   

22 22 ಜಿಱಹಾ ಲಯ ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಹಿ 15.04.2016 31.03.2019   

23 23 ರಹಜಯ ಲಯ ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಹಿ 15.07.2016 31.03.2019   



24 24  PMKSY ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಹಿ 19.08.2016 31.03.2019   

25 25 NHM ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಹಿ 16.07.2016 31.03.2019   

26 26 ನಗದೋಕರಣ ಹಿ 
13.07.2016 20.03.2019   

20.03.2017 -   

27 27 ವೋತನ ಬಟಡೆ ುಷಾಕ 15.04.2016 -   

28 28 ವೋತನದಲ್ಲಾನ ಕಟಹಣೆಗಳ ಹಿ 15.04.2016 31.03.2019   

29 29 ಄ಂತಿಮ ವೋತನ ಟಿಿ 16.07.2000 -   

30 30 ಮಹಸಿಕ ರದಗಳು ಮತುಾ ಖರ್ಚೇನ ತಃಖೆಾ ಕಡತ 06.06.2018 31.03.2019   

31 31 ಅದಹಯ ತರಿಗ ಕಡತ 16.07.2018 31.03.2019   

32 32 ಸಣಕ್ಹಸಿನ ಯಹಹರಗಳ ಕಡತ 25.04.2018 31.03.2019   

33 33 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಯತ್ ಄ನುದಹನದ ಲೆಕು ಷಮನಾಯ ಕಡತ 11.07.2017 31.03.2019   

34 34 ಄ನುದಹನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅರ್ೋವಗಳ ತರದ ಕಡತ 15.04.2018 31.03.2019   

35 35 ಆತರೆ ತರಗಳ ಕಡತ 15.04.2018 31.03.2019   

36 36 ಷುತೂಾೋಲೆ ತರಗಳ ಕಡತ 15.04.2018 31.03.2019   

37 37 ಕಛೋರಿ ಅರ್ೋವ ತರಗಳ ಕಡತ 15.04.2018 31.03.2019   

38 38 TAN-TDS ಬಗೆ 25.06.2018 31.03.2019   

39 39 ಶ್ರೋ ಸಿ. ಎನ್ ಜಯಶ್ೋಲರೆಡಿಿ, ಷ.ತೂೋ.಄ ರರ ವೈಯಕಿಾಕ ಕಡತ  05.02.2016 -   



40 40 ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ. ಄ನಂತಕುಮಹರ್ ಷ,ತೂೋ.಄. ರರ ವೈಯಕಿಾಕ ಕಡತ 09.02.2014 20.07.2016   

41 41 ಶ್ರೋ ಕಿರಣ್ ಕುಮಹರ್ ಜಿ.ಎಷ. ಷ.ತೂೋ.಄ ರರ ಸೋವಹ ುಷಾಕ ಹಿ 07.09.2018 - 
  

42 42 ಶ್ರೋ ಶ್ಣಣ ಜೆ ಷ.ತೂೋ ಄ ರರ ವೈಯಕಿಾಕ ಕಡತ 01.10.2015 -   

43 43 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಎಂ. ನಹಗೋಂದರಯಯ ತೂೋ.ಷ ರರ ವೈಯಕಿಾಕ ಕಡತ 08.02.2011 -   

44 44 ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶ್ೈಲಜ ತೂೋ.ಷ ರರ ವೈಯಕಿಾಕ ಕಡತ 10.09.2015 -   

45 45 
ಶ್ರೋ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಜೊೋಯಿಸ್. ರ.ದ.ಷ ರರ ವೈಯಕಿಾಕ 

ಕಡತ 
07.05.2014 - 

  

46 46 ಶ್ರೋ ಎಸ್ ಜಗದೋಶ್ ತೂೋಟಗಹರ ರರ ವೈಯಕಿಾಕ ಕಡತ 08.08.2011 -   

47 47  PMKSY ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ (059) 01.04.2018 31.03.2019   

48 48  PMKSY ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಕಡತ (422) 01.04.2018 31.03.2019   

49 49  PMKSY ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಕಡತ (423) 01.04.2018 31.03.2019   

50 50 NHM ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ (059) 01.04.2018 31.03.2019   

51 51 NHM ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ (422) 01.04.2018 31.03.2019   

52 52 NHM ಯೋಜನಗಳ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ (423) 01.04.2018 31.03.2019   

53 53 
ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಯೋಜನ ಸಹದಱಹಾರು 

ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ (100) 
01.04.2018 31.03.2019 

  



54 54 
ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಯೋಜನ ಸಹದಱಹಾರು 

ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ (422) 
01.04.2018 31.03.2019 

  

55 55 
ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಯೋಜನ ಸಹದಱಹಾರು 

ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ (423) 
01.04.2018 31.03.2019 

  

56 56 
ತಹಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನಯ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ (100, 422, 

423) 
30.06.2017 31.03.2018 

  

57 57 
ತೂೋಟಗಹರಿಕ್ಹ ಕ್ಷೋತರಗಳ ನಿೇಸಣೆ ಯೋಜನಯ ಸಹದಱಹಾರು 

ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ 
01.04.2018 31.03.2019 

  

58 58 ರಚಹರ ಮತುಾ ಸಹಹಿತಯ ಯೋಜನಯ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ 01.04.2018 31.03.2019   

59 59 ತಂಗು ಬಿೋಜ ಷಂಗರಸಣೆ ಯೋಜನಯ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ 01.04.2018 31.03.2019   

60 60 ಗಿರಿಜನ ಉಯೋಜನಯ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ 01.04.2018 31.03.2019   

61 61 ವಿಶ್ೋಶ ಘಟಕ ಯೋಜನಯ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ 01.04.2018 31.03.2019   

62 62 ರೆೈತರಿಗ ತರಭೋತಿ ಯೋಜನಯ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ 16.09.2018 31.03.2019   

63 63 ರೆೈತರಿಗ ಷಹಹಯ ಸಹದಱಹಾರು ಬಿಲುಾಗಳ ಕಡತ 16.09.2018 31.03.2019   

64 64 
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೋತರಗಳು ಮತುಾ ಷಷಯವಹಟಿಕೆಗಳು ಄ಭಿೃದಿ ಮತುಾ ನಿೇಸಣೆ 

ಯೋಜನ (139) 
16.07.2018 31.03.2019 

  

65 65 
ಉತಹಾದನಹ ಷುಧಹರಣಹ ಕ್ಹಯೇ ಯೋಜನಗಹಗಿ ತಂಗಿನಲ್ಲಾ 

ಷಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಹಯ ಯೋಜನ (100) 
15.07.2018 31.03.2019 

  

66 66 ಆಱಹಖಹ ರಯೋಗಹಲಯಗಳ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನ (200) 15.07.2018 31.03.2019   



67 67 ಷಮಗರ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನ (059) 15.07.2018 31.03.2019   

68 68 
ಷಮಗರ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನ (ಕೆೈತೂೋಟ ಮತುಾ ತಹರಸಿ 

ತೂೋಟ (059) 
15.07.2017 31.03.2018 

  

69 69 ಯೋಜನೋತರ (051) 21.07.2015 31.03.2019   

70 70 
ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುಾ ರೊೋಗಗಳ ಷಮಗರ ನಿಯಂತರಣ 

ಯೋಜನ (200) 
02.05.2018 31.03.2019 

  

71 71 
ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುಾ ರೊೋಗಗಳ ಷಮಗರ ನಿಯಂತರಣ 

ಯೋಜನ (422) 
02.05.2018 31.03.2019 

  

72 72 
ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ ಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಡಿ ತಂಗು 

ಮತುಾ ವಿೋಳಯರ್ಲೆ ುನಃಶ್ಾೋತನ ಕ್ಹಯೇಕರಮ (106) 
02.09.2017 31.03.2018 

  

73 73 
ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ ಉಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಡಿ 

ತಂಗು ಮತುಾ ವಿೋಳಯರ್ಲೆ ುನಃಶ್ಚೋತನ ಕ್ಹಯೇಕರಮ (422) 
02.09.2017 31.03.2018 

  

74 74 
ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ ಉಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಡಿ 

ತಂಗು ಮತುಾ ವಿೋಳಯರ್ಲೆ ುನಃಶ್ಚೋತನ ಕ್ಹಯೇಕರಮ (423) 
02.09.2017 31.03.2018 

  

75 75 ಮಧುನ ಮತುಾ ಜೆೋನು ಸಹಕ್ಹಣಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನ (051) 02.05.2018 31.03.2019   

76 76 
ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ ಉಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಡಿ 

Mechenization in Horticulture ಕ್ಹಯೇಕರಮ (106) 
12.09.2018 31.03.2019 

  



77 77 

ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ ಉಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಡಿ 

Precision Farming in Horticulture Crops ಕ್ಹಯೇಕರಮ 

(422) 

12.05.2018 31.03.2019 

  

78 78 

ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ ಉಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಡಿ 

Precision Farming in Horticulture Crops ಕ್ಹಯೇಕರಮ 

(423) 

12.09.2017 31.03.2018 

  

79 79 ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳು (149) 13.10.2017 31.03.2019   

80 80 

ಷಮಗರ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ 

ಉಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಲ್ಲಾ ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನ ಮಹಯರ್ಚಂಗ್ 

ಗಹರಂಟ್  (422) 

02.05.2018 31.03.2019 

  

81 81 

ಷಮಗರ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ 

ಉಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಲ್ಲಾ ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನಯ 

ತೂೋಟಗಹರಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಯಹಂತಿರೋಕರಣ ಷಹಹಯಧನಕ್ಹುಗಿ ಮಹಯರ್ಚಂಗ್ 

ಗಹರಂಟ್  (422) 

02.05.2018 31.03.2019 

  

82 82 
಄ನುಷೂರ್ಚತ ಜಹತಿಗಳ ಉಯೋಜನ ಮತುಾ ಬುಡಕಟುಿ 

ಉಯೋಜನ (423) 
02.05.2018 31.03.2019 

  

83 83 

ಷಮಗರ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನಯಡಿ ವಿವಿಧ 

ಉಶ್ೋಷಿೇಕೆಗಳಲ್ಲಾ ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನಯ 

ಮಹಯರ್ಚಂಗ್ ಗಹರಂಟ್  (ತಂಗು ುನಃಶ್ಚೋತನ) (422) 

02.05.2018 31.03.2019 

  



84 84 

ಷಮಗರ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನಯ ರಹಷಿರೋಯ 

ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನಯ 422 ರಿಶ್ಶಠ ಜಹತಿ 

ಉಯೋಜನ ಮತುಾ 423 ಗಿರಿಜನ ಯಯೋಜನ ಄ಡಿಯಲ್ಲಾ 

ಮಹಯರ್ಚಂಗ್ ಗಹರಂಟ್  ಕ್ಹಯೇಕರಮ (422) 

02.05.2018 31.03.2019 

  

85 85 K S H D A 02.05.2018 31.03.2019   

86 86 ನಿರ್ೋೇವನ ಮತುಾ ಅಡಳಿತ ಯೋಜನ (041) 01.04.2017 31.03.2019   

87 87 ತಹಂತಿರಕ ವಿಭಹಗ       

88 88 
2018-19 ನೋ ಸಹಲ್ಲನ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಆಱಹಖೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ 

ಮಹಗೇಷೂರ್ಚ ಕಡತ 
01.01.2018 31.03.2019 

  

89 89 ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಹಲ್ಲು ಮಹಲಯ ಮಹನ ಕಡತ 01.01.2018 31.03.2019   

90 90 
ಮಹಹತಮ ಗಹಂಧಿ ರಹಷಿರೋಯ ಗಹರಮಿೋಣ ಉರ್ೂಯೋಗ ಖಹತಿರ ಯೋಜನ 

ಕಡತ 
01.01.2018 31.03.2019 

  

91 91 ರಹಷಿರೋಯ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನ ಕಡತ 01.01.2018 31.03.2019   

92 92 ಷಮಗರ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿ ಯೋಜನ ಕಡತ 01.01.2018 31.03.2019   

93 93 ರಹಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ಹಷ ಯೋಜನ ಕಡತ 01.01.2018 31.03.2019   

94 94 ರಧಹನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಹಯಿ ಯೋಜನ ಕಡತ 01.01.2018 31.03.2019   

95 95 
ರಧಹನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಹಯಿ ಯೋಜನಯ ಄ಜಿೇಗಳ ನೂಂದಣಿ 

ಹಿ 
01.01.2018 31.03.2019 

  



96 96 
ರಧಹನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಹಯಿ ಯೋಜನಯ ಷಹಹಯಧನದ 

಄ಜಿೇಗಳ ಜೆೋಶಠತಹ ಹಿ 
01.01.2018 31.03.2019 

  

97 97 
ರಹಷಿರೋಯ ತೂೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನಯ ಷಮಗರ ರೊೋಗ 

ಮತುಾ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಹಯೇಕರಮದ ವಿತರಣ ಹಿ 
01.01.2018 31.03.2019 

  

98 98 ತಹಲೂಾಕು ಂಚಹಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 01.01.2018 31.03.2019   

99 99 ತಹಲೂಾಕು ಂಚಹಯತ್ ಯೋಜನಗಳಿಗ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿತರಣ ಹಿ 01.01.2018 31.03.2019   

100 100 ಮಹಹಿತಿ ಸಕುು ಕ್ಹಯ್ದೆ 2005 ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 01.01.2018 31.03.2019   

 


