
ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿವಿರ

1 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/01/2016-17
2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಸಸಾೆಗಾರಗಳಲಿಿ ಉತ್ಾಾದಿಸುವ ಗಿಡಗಳ 

ಮಾರಾಟ ದರಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/02/2016-17 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಕ್ಳುಹಿಸುವ ಪತರಗಳ ಕ್ುರಿತು ಕ್ಡತ-2016-17

3 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/03/2016-17
Agritech India-2016, at BIEC, Bangalore during 26,27,28th Augest, 

2016-17

4 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/04/2016-17 ವಿಜಯಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯ Documentary  ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ುರಿತು

5 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/05/2016-17 Visit of officers from SHM Kerala during 19/04/2016 to 22/04/2016

6 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/06/2016-17 ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಿ ಅಂಜ ರ ಬೆಳೆಯ Documentary ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ುರಿತು

7 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/07/2016-17 Government letters correspondence

8 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/08/2016-17
Greetings from International competence centre for organic 

Agriculture (ICCOA)

9 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/09/2016-17

International Agri & Horti Expo & Concurrent shows food & 

Technology Expo-16 from 22-24/july-2016 at pragathi maiden, New 

Delhi

10 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/10/2016-17 21 ನೋ ರಾಜೆ ಕಾಯಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ (SLEC) ಯ ಕ್ಡತ

11 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/11/2016-17

2005-06 ನೋ ಸಾಲಿನಿಂದ 2015-16 ನೋ ಸಾಲಿನವರೆಗ್ಗ ರಾಜೆದಲಿಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯ, 

KVK, ಮತುು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಗಳಿಗ್ಗ ನಿೋಡಿದ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರ ಮತುು ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಗಳ 

ಕ್ುರಿತು ವರದಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

12 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/12/2016-17
ದಿ.25/26/06/2016 ರಂದು  ಲಕೆ ನೋದಲಿಿ ನಡೆಯುವ ಉತುರ ಪರದೋಶ್ದ ಮಹ ೋತಸವ-

2016 ರ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/13/2016-17 ಜಿಲ್ಲಿಗಳಲಿಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಸೆಗಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

14 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/14/2016-17
Action Plan on the National Conference on Agriculture for Kharif 

campaign 2016 held at new Delhi.

15 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/15/2016-17 ಕೆ ಡಗು ಶ್ರರ ಕಾವೋರಿ ಮಾತ ಪಬ್ಲಿಕೆೋಶ್ನ್ ರವರ ಸಮರಣಾ ಸಂಚಿಕೆಗ್ಗ ಜಾಹಿೋರಾತು ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

16 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/16/2016-17

2016-17ನೋ ಸಾಲಿನ ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯ ಮಹಿಳ್ಾಭಿವೃದಿಿ, ಅಲಾಸಮಖ್ಾೆತರು ಮತುು 

ಅಂಗವಿಕ್ಲರ ಬಡತನ ಮತುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನಯಡಿ ವಾರ್ಷಯಕ್ ಗುರಿ ಹಾಗ  ಪರಗತಿ ವರದಿ 

ಕ್ಡತ

17 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/17/2016-17
Establishment of Input Efficient Demo Oyster mushroom production 

unit (Dr: G Senthil Kumaran) IIHR, Hesragatta, BNG.

18 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/18/2016-17
Establishment of Input Efficient Demo Substrate/compost production 

unit IIHR, BNG.

19 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/19/2016-17
ಶ್ರರೋ ಮಹಾದೋವ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ, ಕೆಸರೆ ಳ ಹಳಿಯಾಳ, ಶ್ರರಸ್ಥ ತ್ಾಲುಿಕ್ು, ಉತುರ ಕ್ನನಡ 

ಜಿಲ್ಲಿರವರ ಸಣಣ ನಸಯರಿ ಪರಸಾುವನಯ ಬಗ್ಗೆ

ಸತ ೋನಿ-2 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ಕ್ಡತಗಳು 



20 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/20/2016-17 ಸಂಪದ ಸಾಲು ವಿಶೋಷ ಸಂಚಿಕೆಗ್ಗ ಜಾಹಿೋರಾತು ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

21 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/21/2016-17
ಶ್ರರ ಸ್ಥದ್ಾಿರ್ಯ ಸೋವಾ ಟರಸ್ಟ  (ರಿ), ವತಿಯಂದ ರೆೈತರಿಗ್ಗ ಅರಿವು ಮ ಡಿಲು ಅನುದ್ಾನ 

ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/22/2016-17
Agri Tech India-2016 from 26.28 Aug-2016 @ BNG International 

Exhibition Centre, BNG by Media Today (P) Ltd New Delhi

23 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/23/2016-17
Financial assistance to Market-established by jai kissan wholesale 

vegetbale merchants association.

24 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/24/2016-17
2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಡಯ ಪರವಾಸ ಹಾಗ  ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ 

ಶ್ರವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಲಿಗ್ಗ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

25 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/25/2016-17 ರೆೈತರ ಹ ರ ರಾಜೆ ಪರವಾಸ  ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿ

26 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/26/2016-17 ರೆೈತರ ಹ ರ ರಾಜೆ ಪರವಾಸ  ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ ಜಿಲ್ಲಿ

27 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/27/2016-17 Convergence of National Urban Mission with NHN/HMNEH

28 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/28/2016-17
ಶ್ರರೋ ಡಾ. ವಿೋಣಾ ಶ್ರರ ಬ್ಲ.ಆರ್. ವೈ, ಬನಿನಕೆ ೋಡು ಗಾರಮ, ಹ ನಾನಳಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ ರವರ ಅಣಬೆ ಉತ್ಾಾದನ ಘಟಕ್ಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

29 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/29/2016-17
ಶ್ರರೋ ಡಾ. ವಿೋಣಾ ಶ್ರರ ಬ್ಲ.ಆರ್. ವೈ, ಬನಿನಕೆ ೋಡು ಗಾರಮ, ಹ ನಾನಳಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ ರವರ ಅಣಬೆ ಉತ್ಾಾದನ ಘಟಕ್ಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/30/2016-17 Mushroom Spawn Making

31 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/31/2016-17 HRD circular

32 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/32/2016-17
ಶ್ರರೋಮತಿ ಪಿರಯಾಂಕ್ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಪಿರೋತಮ್ ಎನ್. ನುಲುಗುಂಬ ಗಾರಮ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಉತ್ಾಾದನಾ ಘಟಕ್

33 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/33/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಶ್ಶ್ರಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಇಂದರೋಶ್, ಪೆದಿನಪಾಳೆ ಗಾರಮ, ತ್ಾವರೆಕೆರೆ ಹ ೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ

34 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/34/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಸ್ಟ  ಬ್ಲನ್ ಶ್ರವಣಣ, ಬಸವನಪಾಳೆ 

35 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/35/2016-17
Karnataka Grape Growers Association ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ Grape India 

Seminar  & Exhibition  on Grapes ಅನುದ್ಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

36 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/36/2016-17 IIHR,  ಹಸರಘಟಿ, ಬೆಂಗಳ ರು ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ Field Day ಕಾಯಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.

37 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/37/2016-17 ಕ್ೃರ್ಷ ಮೋಳ-ರಾಯಚ ರು

38 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/38/2016-17 ಕ್ೃರ್ಷ ಮೋಳ-2016 UAS-GKVK-ಬೆಂಗಳ ರು

39 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/39/2016-17 HRD ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು

40 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/40/2016-17
M/s way 2 Agribussines India Pvt Ltd  ರವರು ದ್ಾಖಲಿಸ್ಥರುವ ದ್ಾವ ಅಜಿಯ 

ಸಂಖ್ಯೆ:35785/2016 (GM-RES) ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ.

41 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/41/2016-17 ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭಿವೃದಿಿ-ಕ್ಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಿ

42 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/42/2016-17
2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಮಾದರಿ ಸಸಾೆಗಾರ ನಿಮಾಯಣ (ಖ್ಾಸಗಿ 

ವಲಯ) ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಥಕೆ ಳುಾವ ಬಗ್ಗೆ

43 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/43/2016-17 ಸಂಸದ್ ಆದಶ್ಯ ಗಾರಮ ಯೋಜನ-2016-17



44 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/44/2016-17
ಕ್ೃರ್ಷ ಉತಾನನ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ, ಚನನರಾಯಪಟಿಣ ಪಾರಂಗಣದಲಿಿ ತಂಗಿನಕಾಯ 

ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಸಾುವನಯ ಬಗ್ಗೆ-ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ

45 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/45/2016-17 HRD Reports

46 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/46/2016-17
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೌಶ್ಲೆ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನ (PMKSY) ಯಡಿ ತ ೋಟಗಾರರಿಗ್ಗ (Garners) 

ಕೌಶ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ತರಭೆೋತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

47 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/47/2016-17 ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭಿವೃದಿಿ-ಮಂಡೆ ಜಿಲ್ಲಿ

48 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/48/2016-17 ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭಿವೃದಿಿ-ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನನಡ ಜಿಲ್ಲಿ

49 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/49/2016-17
ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಈ ಹಿಂದ ರೆೈತರು ಥೈಲಾೆಂಡ್, ಚಿೋನಾ ಮತುು ಇಸರೋಲ್ ದೋಶ್ಗಳಿಗ್ಗ 

ಪರವಾಸ ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡಿದುಿ ಪರವಾಸ ವರದಿಯನುನ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

50 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/50/2016-17 ಕ್ೃರ್ಷ ಮೋಳ ರಾಯಚ ರು ಜಿಲ್ಲಿ

51 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/51/2016-17 ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭಿವೃದಿಿ-ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಿ

52 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/52/2016-17
Bio tech India together with India organic 2016 (BIIO) International 

Organic Trade Kerala held on 10-12th Nov-2016

53 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/53/2016-17
ಶ್ರರೋಮತಿ ಶವೋತ ಎಂ. ಮುದೋನ ರ, ಕಾಕ್ತಿ ಗಾರಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ 

Oyster Mushroom production  ಘಟಕ್ದ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

54 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/54/2016-17
7th Indian Horticulture Congress & Horti-Expo Exhibition-2016, IARI, 

Pusa, New Delhi.

55 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/55/2016-17 Farmers & officers Recee Trip-2016-17

56 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/56/2016-17
ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟಯಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾೆಲಯದ ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮೋಳಕೆೆ ಅನುದ್ಾನ ನಿೋಡುವ  ಬಗ್ಗೆ

57 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/57/2016-17 ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಜೋನುಮೋಳ ಏಪಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನನಡ ಜಿಲ್ಲಿ

58 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/58/2016-17 ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಸಾವಯವ ಮೋಳ ಏಪಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನನಡ ಜಿಲ್ಲಿ

59 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/61/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಶ್ರವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಲಿ

60 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/62/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ

61 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/61/2016-17 HRD-ರಾಯಚ ರು ಜಿಲ್ಲಿ

62 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/62/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿ

63 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/63/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ಜಿಲ್ಲಿ

64 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/64/2016-17 HRD  ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿ

65 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/65/2016-17
IIHR ನ ಹ ಸ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಪಾರತೆಕ್ಷತಯನುನ ಇಲಾಖ್ಯಯ B.R. hills ನಲಿಿ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಾವ 

ಬಗ್ಗೆ

66 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/66/2016-17 Regional Horticulture Fair-2017-reg

67 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/67/2016-17 Strategies for Climate smart Agriculture

68 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/68/2016-17
ಮೈಸ ರಿನಲಿಿ ನಡೆಯಲಿಿರುವ ಸೌಟ್ ಮತುು ಗ್ಗೈಡ್ 17ನೋ ರಾರ್ಷರೋಯ ಜಂಬ ರಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

69 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/69/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಿ



70 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/70/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಕೆ ಪಾಳ ಜಿಲ್ಲಿ

71 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/71/2016-17
ಶ್ರರೋ ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶ್ವರ ವಂಕ್ಟರಮಣ ಹಗ್ಗೆ, ಹಳಿಾಬೆೈಲು ಗಾರಮ, ಸ್ಥದ್ಾಿಪುರ, ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಉತುರಕ್ನನಡ ಜಿಲ್ಲಿ ರವರ ಸಣಣ ನಸಯರಿ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

72 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/72/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ

73 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/73/2016-17

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ವಾಪಿಕೆಗಿಂತ ಕ್ಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಮದ 

ನಷಿವಾದ ಬಹುವಾರ್ಷಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ಗ MIDHಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಅನುದ್ಾನ 

ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

74 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/74/2016-17
Horti India 2017 Workshop from 9th & 10th Feb 2017 in Horticulture 

Technology park 

75 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/75/2016-17 ರೆೈತರ HRD ರಾಜೆ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ

76 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/76/2016-17 ರೆೈತರ HRD ಬೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ

77 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/77/2016-17 MIDH  ಯೋಜನಯಡಿ ಸಾಿಪಿಸ್ಥರುವ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಿಗಳನುನ E-NAM ಅಡಿ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ

78 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/78/2016-17
ಶ್ರರೋ ಧಮಯಕ್ುಮಾರ ವೈ. ನಾಯುೆ, ಬಂಕಿ ಬಸರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಗಾರ, ಖ್ಾನಾಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿರವರ ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮಾದರಿ ಸಸಾೆಗಾರ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

79 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/79/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ

80 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/80/2016-17
ಕ್ುಣಿಗಲ್ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ತಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕ್ಂಪನಿ ಲಿ (ರಿ) ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಮಮೋಳನ 

ಅನುದ್ಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

81 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/81/2016-17 ಶ್ರರೋ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ನನಡ ಮಾಸ ಪತಿರಕೆ

82 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/82/2016-17 HRD ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿ

83 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/83/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿ

84 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/84/2016-17 ಫಲಪುಪಾ ಪರದಶ್ಯನ-ಚಿತರದುಗಯ ಜಿಲ್ಲಿ

85 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/85/2016-17 HRD ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿ

86 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/86/2016-17

UAS, Dharwad  ವತಿಯಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ National Consulting Workshop 

on protected Cultivation to meet Feture challenges Workshop ಗ್ಗ 

ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

87 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/87/2016-17 ರೆೈತರ ಹ ರ ರಾಜೆ ಪರವಾಸ-ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ

88 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/88/2016-17
12th International Flopra Expo 2017 & 10th Horti Expo-2017 at Pune 

During 24-26th Feb 2017

89 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/89/2016-17 ರೆೈತರ ಹ ರ ರಾಜೆ ಪರವಾಸ-ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿ

90 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/90/2016-17
ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹಿೋರಾತು ನಿೋಡುವ 

ಬಗ್ಗೆ

91 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/91/2016-17
Establishment of Mushroom training and demonstration centres at 

UAHS, Shimogga-reg.

92 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/92/2016-17
2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ ರೆೈತರ ಹ ರರಾಜೆ ಪರವಾಸಕೆೆ 

ಅನುಮೊೋದನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

93 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/93/2016-17

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯ ಪರಚಾರ ಮತುು ಸಾಹಿತೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ 

CHES, Chahagalli ಯ National crops of humid tropics ಗ್ಗ ಅನುದ್ಾನ 

ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

94 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ /ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-1/94/2016-17
ಶ್ರರೋ ಶ್ಮಶ್ುದಿಿೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ ಮಲಂಗಸಾಬ್ ಖ್ಾಜಿ, ಮಂಗಳ ರು ಗಾರಮ, ಯಲಬುಗಾಯ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಕೆ ಪಾಳ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಣಣ ನಸಯರಿ ಸಸಾೆಗಾರ ಸಾಿಪನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ



ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ

1 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/1/2016-17

Mullti country observational study on Mission cold chain systems for 

perishable food in Tokyo Japan

2 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/2/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕೆ.ಎಂ.  ತಿಮಮರಾಯಪಾರವರ ಪುತರ ಶ್ಂಕ್ರರೆಡಿೆರವರಿಗ್ಗ ಶ್ರೋರ್ಲಗೃಹ ಶ್ರಫಾರಸುಸ ಪತರ

3 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/3/2016-17 Cold storage Monthly progress report 2016-17

4 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/4/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಮಮದ್ ಷರಿೋಫ್ ಮ: ಗಾಡಯನ್ ಫ್ರರಷ್ ಫರರಟ್ಸ ಅಂಡ್ ಬೆವರೆೋಜ್

5 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/5/2016-17 ಮ: ವಿನಾಯಕ್ ಕಾೆಷ  ಇಂಡಸ್ಥರೋ, ಉಡುಪಿ

6 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/6/2016-17 Banana Ripening chamber since inception progress

7 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/7/2016-17 Project proposal IPH of IIHR

8 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/8/2016-17 Hortnet related letter

9 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/9/2016-17 Information of PHM Projects sanctioned

10 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/10/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಮುನಿರತನಮಮ, ದೋವನಹಳಿಾ ತ್ಾ: ಬೆಂಗಳ ರು (ಗಾರ)  - ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ್

11 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/11/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಇಂಗಳಗಾವಿ, ಮಾಲಾಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

12 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/12/2016-17 M/s Mysore organic Farms (P) Ltd.,  Tissue culture unit

13 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/13/2016-17 ಶ್ರರೋ ನಿೋಲಪಾ ಮಲಿಪಾ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

14 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/14/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗಂಗಣಣ ಶ್ಂಕ್ರ ಪವಾರ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

15 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/15/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಪಾ ಬಸಪಾ ಮುರಾಳ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್  S

16 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/16/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಾಗಪಾ ಎಸ್ಟ. ಹಾಲಿಮನಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

17 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/17/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಲಾಿರಿ ಅಣಾಣಸಾಬ ಗುಂಡ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

18 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/18/2016-17

ಶ್ರರೋ ವಿಶ್ವನಾರ್ ಚಂದರಶೋಖರ ಕೆ ೋಳಿ, ಮನಗುಳಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

19 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/19/2016-17 ಶ್ರರೋ ಪರವಿೋಣ ಎಸ್ಟ. ಉತ್ಾನಳ, ದೋಗಿನಾಳ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

20 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/20/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಪಾ ಯಮುನಪಾ ಹಾದಿಮನಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

21 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/21/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಗ್ಗ ಂಡ ಎಂ. ಇಂಗನಾಳ ಉಕೆೆೋರಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

22 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/22/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬ್ಲಸರಿ ಬಸವರಾಜು ಕ್ಲಿಪಾ ಜಾಲಗ್ಗೋರಿ, ಮನಗ ಳಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

23 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/23/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಸವರಾಜು ಆರ್. ನಾಗರಾಳ ಬನರಾಯಗ್ಗ ಂಡಪಾ ನಾಗರಾಳ, ಹಗೆಡಿಯಾಳ, ಬಸವನ 

ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

Technical Section (ADH-2)



24 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/24/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಪಾಂಡಪಾ ಕೆ ನನಪಾನವರ್ ಬ್ಲನ್ ಪಾಂಡಪಾ ಕೆ ನನಪಾನವರ್, ವಿಜಯಪುರ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

25 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/25/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗ್ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಮುದಿೋಬ್ಲಹಾಳ, ಹ ನನಬಾಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

26 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/26/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕ್ೃಷಣರಾಮ ನಾಗರಾಗ್ಗ ೋಜಿ, ಐನಾಪುರ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

27 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/27/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಾಯಗ್ಗ ಂಡ ರಾಮನಗ್ಗ ಂಡಪಾ ಬಗಲಿ, ಮಾದಬಾವಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

28 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/28/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಗುರುಪಾದಪಾ ಹಿರೆೋಮನಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

29 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/29/2016-17

ಶ್ರರೋ ಯತಿರಾಜ್ ಬ್ಲ.ವೈ. ಬ್ಲನ್ ವಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ಗೌಡ, ಗಾಜನ ರು, ನಿಧಿಗ್ಗ-1 ಹ ೋಬಳಿ, ಶ್ರವಮೊಗೆ -  

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

30 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/30/2016-17

ಶ್ರರೋ ಚೈತನೆ ಕೆಎ. ಬ್ಲನ್ ಅಣಣಯೆಗೌಡ, ಬೆೈರನಕೆ ಪಾ, ಶ್ರವಮೊಗೆ  -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

31 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/31/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಂಗಪಾ ಎಂ, ಬ್ಲನ್ ಮುಬಾಾರೆಡಿೆ, ಅಗಸನಹಳಿಾ, ಹ ಳೆಹ ನ ನರು, ಭದ್ಾರವತಿ 

ಶ್ರವಮೊಗೆ -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

32 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/32/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ ೋಂ ಕೆ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗಾರಮ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

33 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/33/2016-17

ಶ್ರರೋ ಹುಸೋನಸಾನ ಹಾಜಿಸಾ, ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗಾರಮ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

34 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/34/2016-17

ಶ್ರರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಶ್ರಣಪಾ ಗುಜರಿ, ಬ ದಿಹಾಳ ಗಾರಮ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

35 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/35/2016-17

ಶ್ರರೋ ರುದರಗೌಡ ಬಸಪಾಗೌಡ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಬ ದಿಹಾಳ ಗಾರಮ, , ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, 

ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

36 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/36/2016-17

ಶ್ರರೋ ಚನನಪಾ ಬಸಪಾ ತ್ಾಳಿಕೆ ೋಟ್ಟ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಬ ದಿಹಾಳ ಗಾರಮ, , ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, 

ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

37 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/37/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಸಪಾ ಯಮುನಪಾ, ವಡವಡಗಿ, ಬ ದಿಹಾಳ ಗಾರಮ, , ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, 

ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

38 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/38/2016-17

ಶ್ರರೋ ಗುರುಪಾದಪಾ ಶ್ರವಪಾ, ಮನಹಳಿಾ ಟಕ್ೆಳಕಿ ಗಾರಮ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

39 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/39/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರಣಬಸಪಾ ಭಿೋಮಪಾ, ಮನಹಳಿಾ ಮುದಗಾನ ರ, ಕ್ರಿಬಂಟನಾಳ ಗಾರಮ, ಬಸವನ 

ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

40 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/40/2016-17 ಶ್ರರೋ ಖ್ಾಜಿ,  ಪಡೆೋಕ್ನ ರ ಗಾರಮ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

41 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/41/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಜ ೆೋತಿ ಬಸವರಾಜು ಅಸ್ಥೆ, ಕೆ ಣ ಣರ, ಮುದಿೋಬ್ಲಹಾಳ , ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

42 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/42/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಸವರಾಜ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಾ ಕ್ರಬಂಟ್ಟನಾಳ, ಹಡಣಗ್ಗೋರಿ,  ಮುದಿೋಬ್ಲಹಾಳ , ವಿಜಯಪುರ -

 ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

43 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/43/2016-17 ಶ್ರರೋ ವಿಠ ೋಬಾ ಭಿೋಮಣ ಸಮಗಾರ, ಚ ೋರಣ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

44 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/44/2016-17 ಶ್ರರೋ ತುಕಾರಾಮಪಾ ಜಾಧವ, ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

45 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/45/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಶೈಲ ರೆೋವಣಸ್ಥದಿ ಸಮಗಾರ, ಬರಡೆ ೋಲ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

46 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/46/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಮಂತ ಹಿೋರಾಮನಿ ಡೆ ೋಕ್, ಬರಡೆ ೋಲ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

47 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/47/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಅನಿತ್ಾ ಮಲಿಪಾ, ಸಾಕ್ಲಗಾಂವ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

48 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/48/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಚನನಕ್ೆ ಚನನಮಲಿಪಾ ಸವಟಗಿ, ಹಾವಿನಾಳ ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್



49 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/49/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಾಮಗ್ಗ ಂಡ ಅಪಾಸಾಹೋಬ ತ್ಾಳೆ, ರೆೋವಂತಗಾಂವ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

50 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/50/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅರವಿಂದ ಪರಿಸಪಾ ಹಜೋರಿ, ಹಾವಿನಾಳ ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

51 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/51/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಯ ರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಪಡದು, ಚಡಚಣ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

52 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/52/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಜೋಶ್ಕ್ುಮಾರ ದೋವರಾಜಬಾಯ ಪಡದು, ಚಡಚಣ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

53 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/53/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸೈಫನ ಹುಸನ  ಇಂಗಳಗಿ, ಬರಗುಡಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

54 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/54/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಾಮಗ್ಗ ಂಡ ಅಂಬಣಣ ಹುಗಾರ ಜೋವರರ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

55 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/55/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಬಸಗ್ಗ ಂಡ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ ಹಳಗುಣಕಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

56 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/56/2016-17

ಶ್ರರೋ ನಾನಾಸಾಹೋಬ ಬಸಗ್ಗ ಂಡ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ,  ಹಳಗುಣಕಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

57 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/57/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅನಿಲ ಕಾಸ್ಥರಾಯ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ,  ಹಳಗುಣಕಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

58 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/58/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಕಾಶ್ರರಾಯ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ,  ಹಳಗುಣಕಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

59 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/59/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ವೈಶಾಲಿ ಗಜಣ ಪಾಟ್ಟೋಲ, ಖ್ಯೋಡಗಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

60 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/60/2016-17

ಶ್ರರೋ ಗುರುಬಾಳಪಾ ಗಿರಿಮಲಿಪಾ ಜಮಖಂಡಿ ದೋವರ ನಿಂಬರಗಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

61 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/61/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಮೋಘಾ ಮಲಿಪಾ ಜಮಖಂಡಿ ದೋವರ ನಿಂಬರಗಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

62 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/62/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಾಂತಯೆ ಶ್ರವಲಿಂಗರಗಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

63 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/63/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಮಂತ ಅಡಿವಪಾ ಬನಪುರ, ಜಿಗಜೋವಣಗಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

64 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/64/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ವಿಮಲಾಬಾಯ ಬಾಪುರಾಯ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಜಿಗಜೋವಣಗಿ,   ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

65 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/65/2016-17 ಕೆೋಂದರ ಸಕಾಯರದ ಪತರಗಳ ಕ್ಡತ

66 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/66/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಾನಂದ ಎಸ್ಟ. ಪಾಟ್ಟೋಲ, ಮಾನೆ ಶಾಸಕ್ರು, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ರವರ 

ಶ್ರಫಾರಸ್ಥಸನ ಪತರ.

67 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/67/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅಭಯ ಕ್ುಮಾರ ಶಾಂತಿನಾರ್, ನಾಂದರೋಕ್ರ, ಕ್ುರುಗ್ಗ ೋಡ - IPH

68 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/68/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಲಲಿತಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಶ್ರರೋನಿವಾಸ ವಿರ ಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ ಶ್ರವಮೊಗೆ 

ಜಿಲ್ಲಿರವರ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

69 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/69/2016-17

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ - Integrated Cold chain supply system, Cold chain, 

IPH & Refer Van

70 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/70/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ವಿ. ಶ್ಂಕ್ರಪಾಗೌಡ ಬ್ಲನ್ ವಂಕ್ಪಾಗೌಡ, ಶಾರದನಗರ, ಶ್ೃಂಗ್ಗೋರಿ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು

71 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/71/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹಚ್.ಎಸ್ಟ. ಅಶ ೋಕ್ ಬ್ಲನ್ ಹಚ್. ಸುಬೆಾೋಗೌಡ ಹರೆೋಬೆೈಲು ಶ್ೃಂಗ್ಗೋರಿ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು

72 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/72/2016-17 ಶ್ರರೋ ಫಕ್ುರ ಅಬಾಾಸ್ಟ ತ್ಾೆಸಗಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ ರವರ ಗ್ಗೋರು ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

73 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/73/2016-17 ಶ್ರರೋ ವಿಜಯ ಕೆ ೋಲ್  ಸ ಿೋರೆೋಜ್, ಹುಬಾಳಿಾ- ಧಾರವಾಡ



74 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/74/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಾವಮಿ ಬ್ಲನ್ ಮರಳುಸ್ಥದಿಪಾ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

75 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/75/2016-17 ಶ್ರರೋ ವಿೋರಭದರಪಾ ಬ್ಲನ್ ಮಹಾದೋವಪಾ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

76 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/76/2016-17 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ಶ್ರವಮೊಗೆ ರವರ ಕ್ಡತ

77 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/77/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಾಯ ಕೆ ೋ ಹಾಲಾನಾಯೆ, ಕ್ಬಾಾಳ ಚನನಗಿರಿ ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ

78 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/78/2016-17

ಶ್ರರೋ ಪುಂಡಲಿಕ್ಪಾಾ ಬ್ಲನ್ ಗುಂಡಪಾ ಪರಜಾರ, ನಂದಗಾಂವ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಬ್ಲೋದರ್ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

79 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/79/2016-17 7ನೋ EMC ಕ್ಡತ

80 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/80/2016-17 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ರವರ ಕ್ಡತ

81 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/81/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾಲಿಂಗಪಾಅನನ ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

82 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/82/2016-17 ಕ್ುಮಾರಿ ಮೈತಿರ ಮಂಜುನಾರ್ ಹಗಡೆಮ ಮುಂಡಗ್ಗ ೋಡು - ರಾಯರ್ ಅಗ್ಗ ರೋ ಪೆರರಸಸ್ಟ

83 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/83/2016-17

ಶ್ರರೋ ಪರಸಾದ್ ಕೆ.ಕೆ. ಬ್ಲನ್ ಕೆ.ಎನ್. ಕಾಳಿಂಗಪಾ ಕೆಂಚಮಮನ ಹ ಸಕೆ ೋಟ್ಟ, ಆಲ ರು, ಹಾಸನ  - 

 ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

84 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/84/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿಪಾ ಹನಮುರ ಹಂದಿಗುಂದ  -  ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

85 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/85/2016-17 ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

86 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/86/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾಂತೋಶ್ ಹಾದಿಮನಿ ತ ೋರವಿ - Refer Van

87 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/87/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕೆ.ಎಸ್ಟ. ರಾಜೋಂದರ ಬ್ಲನ್ ಶ್ರವಪಾ ಸುಣಿಗ್ಗರೆ, ಚನನಗಿರಿ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

88 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/88/2016-17 Green Square Technology,  ದೋವನಹಳಿಾ ಬೆಂಗಳ ರು (ಗಾರ)Tissue culture

89 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/89/2016-17 Mandya Cold Storage, ಶ್ರರೋರಂಗಪಟಿಣ, ಮಂಡೆ

90 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/90/2016-17 ಶ್ರರೋ ದಯಾನಂದ ಈಶ್ವರಪಾ, ಸ ೋಮದೋವರಹಟ್ಟಿ, ವಿಜಯಪುರ - IPH

91 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/91/2016-17 ಶ್ರರೋ ದುಂಡಪಾ ಸಾಯಬಣಣ ಕ್ುಮಟಗಿ, ಅಲಿಯಾಬಾದ್, ವಿಜಯಪುರ - IPH

92 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/92/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹಣಮಂತ ಮಲ್ಲಿೋಶ್ಪಾ ತ ರವಿ, ಯಕ್ುೆಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - IPH

93 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/93/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚನನಪಾ ರಾಯಪಾ ದೋವಗ್ಗ ಂಡ, ಸ್ಥದ್ಾಿಪರರ ಕೆ. ವಿಜಯಪುರ - IPH

94 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/94/2016-17

ಶ್ರರೋ ಎಂ.ಎಸ್ಟ. ಪರಕಾಶ್ ಬ್ಲನ್ ಬ್ಲ. ಶ್ರವಪಾ, ಚನನಗಿರಿ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ- -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ 

ಘಟಕ್

95 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/95/2016-17 ಕೆೋಂದರ ಸಕಾಯರದ ಪರಸಾುವನಗಳನುನ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

96 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/96/2016-17

ಶ್ರರೋ ಉಮೋಶ್ ಕ್ಂಚುಗಾರ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಚಂದರಗಾಂವ, ಕ್ಳ ರು ಗಾರಮ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ- -  

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

97 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/97/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಜನನತಬ್ಲ ಹಾಸ್ಥೋಂ, ಕ್ಕೆೆೋರಿ,ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

98 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/98/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಶೈಲ ಅಲಿಪಾ, ಕ್ಕೆೆೋರಿ,ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್



99 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/99/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಮಹಾನಂದ ನಿಂಗಟ ಮ ರಾಬಟ್ಟಿ, ,ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

100 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/100/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸವಿತ್ಾ ಬಸಪಾ ಅನಂತಪುರ, ಕ್ಕೆೆೋರಿ,ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

101 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/101/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಪಾ ಬಸಪಾ ಬಾನಿ ಖ್ಾಜಿಬ್ಲೋಳಗಿ,ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

102 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/102/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾದೋವ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಾವಸ, ಚಿಕ್ೆಲಕಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

103 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/103/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಬೆ ೋರಮಮ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಮ ಳಿ, ಬಾಬಾನಗರ,ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

104 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/104/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಕಾಶ್ರಬಾಯ ವಿೋರಗ್ಗ ಂಡ ಗದ್ಾೆಳ, ಕ್ಳಾಕ್ವಟಗಿ,ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

105 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/105/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಾನಂದ ಧಮಯಣಣ ಮ ಳಿ, ನಿಡೆ ೋಣಕಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

106 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/106/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಚೌರವವ ಸ್ಥದಿನಗೌಡ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಹ ಕ್ುೆಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

107 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/107/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಇಂದ್ಾರಬಾಯ ತಿಮಮಪಾ ಕೆ ೋನಪಾನವರ ಕೆಂಗಲಗುತಿು, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

108 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/108/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸುಲಾಬಾಯ ಶ್ರವಾಜಿ ಮಾಳವ, ಅಲಿಯಾಬಾದ್, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

109 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/109/2016-17 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟ್ಟ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ತರಕಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಡತ

110 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/110/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸುಗರಬ್ಲ ಹನಿೋರ ಹನಾಮ, ಚಿಕ್ೆಲಕಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

111 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/111/2016-17 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ತ್ಾಳೆಬೆಳೆ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಡತ

112 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/112/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬಸಪಾ ಮಲಿಪಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ, ದೋವರರ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

113 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/113/2016-17

ಶ್ರರೋ ಗಂಟಾ ಶೋಷರಾವ್ ಬ್ಲನ್ ಸ್ಥೋತ್ಾರಾಮಯೆ, ಕ್ುಣಿಬೆಳೆಕೆರೆ, ಹರಿಹರ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

114 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/114/2016-17

ಶ್ರರೋ ಹಚ್ ಜಿ. ಶ್ಂಕ್ರ ಮ ತಿಯ ಬ್ಲನ್ ಬಸಪಾಗೌಡ, ಬೆೋವಿನಹಳ, ಹ ನಾನಳಿ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

115 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/115/2016-17 ಮ: ಅಕ್ಷಯ ಬಯೋಟ್ಟಕ್, TC Unit, ಹ ಸಹಳಿಾ, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕ್ ರು.

116 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/116/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಜಶೋಖರ ಬ್ಲನ್ ಗಂಗಾಧರಪಾ ಹ ನನಬೆೈಲು, ಹ ಸನಗರ -ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ 

ಘಟಕ್

117 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/117/2016-17

ಶ್ರರೋ ಟ್ಟ.ವಿ. ವಂಕ್ಟಸುಬಾಯೆ ಬ್ಲನ್ ವಂಕ್ಟ ಕ್ೃಷಣ ಹಬಾಾರ, ಮ ಡಿಗ್ಗರೆ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

118 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/118/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕ್ೃಷಣರಾವ್  ಬ್ಲನ್ ಸುಬಾರಾವ್ ಕೆ ಂಬಟ್ಟಿ, ಕೆ ಪಾ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

119 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/119/2016-17

ಶ್ರರೋ ಎಲ್ ವಿ. ಓಂಕಾರಪಾ ಬ್ಲನ್ ವಿೋರಪಾ ಮಧುಗ್ಗ ಂಡನಹಳಿಾ, ಚನನಗಿರಿ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

120 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/120/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಲಿಂಗಸಾವಮಿ ಬ್ಲನ್ ಬಸವಲಿಂಗಪಾ, ದ ೋಣಿಹಳಿಾ, ಚನನಗಿರಿ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

121 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/121/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಮಚಂದರಪಾ  ಬ್ಲನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ, ಪೆದಿನಹಾಳು, ಚನನಗಿರಿ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

122 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/122/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಜೋಂದರ ಬಾಬುರಾಯ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ   ಬ್ಲನ್ ಬಾಬರಾಯ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - 

 ಶ್ರೋರ್ಲ ವಾಹನ ಘಟಕ್

123 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/123/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಹನುಮಪಾ ಗಂಗಪಾಗ್ಗ ೋಳ ಹಂದಿಗ್ಗ ೋಡ, ರಾಯಬಾಗ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ



124 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/124/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅಪಾಾಸಾಹೋಬ ಮಲ್ಲಗಿರಿಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ, ಕ್ಲಬ್ಲೋಳಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ

125 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/125/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹಣಮಂತ ಚಿನನಮಲಿಪಾ ತೋಲಿ ಗದ್ಾೆಳ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ

126 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/126/2016-17 ಶ್ರರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ್ಥದಿಗೌಡ ತೋಲಿ, ಗದ್ಾೆಳ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ

127 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/127/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕಾಜಿರಾಯ ಗಂಗಪಾ ಮಾಳಸ್ಥದಿ, ಕ್ಲಬ್ಲೋಳಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ

128 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/128/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಗಾಯತಿರ ಕೆ ೋಂ ಉಮಾಶ್ಂಕ್ರ, ವಿಜಯಪುರ ಟೌನ್, ದೋವನಹಳಿಾ ತ್ಾ: ಬೆಂಗಳ ರು 

(ಗಾರ)

129A ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/129 ಎ/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕ್ೃಷಣಭಿೋಮಾ ಕ್ ರವರ, ಕೆ ೋಹಳಿಾ, ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

129 Bಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/129 ಬ್ಲ/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗಿರಿಮಲಿ ಕಾಡಪಾಾ ಹಲಗಿ, ಕೆ ಟಿಲಗಿ, ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

130 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/130/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿಪಾ ಗುರುಬಸು ಕೆೋಲಿ, ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

131 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/131/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಸ್ಥದಿಪಾಾ ಕೆೋಲಿ, ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

132 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/132/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸುರೆೋಶ್ ರಾಮಪಾಾ ದ್ಾಶಾೆಳ, ಬನ ನರು ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

133 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/133/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಪಾ ರೆೋವಣಾಣ ಜಾನುಗೌಡ, ಕ್ಕ್ಮರಿ, ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

134 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/134/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಿನನಪಾ ಗಂಗಪಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ, ರಾಮತಿೋರ್ಯ, ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

135 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/135/2016-17 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿ - ಆಡಿಟ್ ಪಾೆರಾ

136 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/136/2016-17

ಶ್ರರೋ ನಜಿೋರ್ ಖ್ಾನ್ ಬ್ಲನ್ ಅಹಮಮದ್ ಖ್ಾನ್,  ನಾಗಲಾಪುರ, ನ.ರಾ. ಪುರ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

137 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/137/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಅನುರಾಧಾ ಹಣಮಂತ, ಸಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರ - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

138 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/138/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಪುಷಫ ಮೈಸ ರು - ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವ  ಘಟಕ್

139 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/139/2016-17

ಮ: ಜಗದಂಬಾ ಬಯೋ ಪಾಿಂಟ್ಸ, ತರಳು ಗಾರಮ, ುುತುರಹಳಿಾ, ಬೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ - 

TC unit

140 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/140/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಜಪಾ ಬ್ಲನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ, ಮಾಲ ರು, ಕೆ ೋಲಾರ -  Carrot Washing 

machine

141 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/141/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಯತ್ಾನಳ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

142 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/142/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮೊೋಲಾಸ್ಥಂಗ ಸ ೋಮಣಣ ಲಮಾಣಿ, ಸ್ಥದ್ಾಿಪರರ-ಕೆ,  ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

143 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/143/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಾಡಪಾ ಶ್ರವರುದರ, ಬ್ಲಜಜರಗಿ,  ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

144 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/144/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕಾಮಣಣ ಲಕ್ೆಪಾ  ಬ್ಲಜಜರಗಿ,  ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

145 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/145/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಮೋಶ್ ಶ್ರರೋಪತಿ ಲಮಾಣಿ,  ಸ್ಥದ್ಾಿಪರರ-ಕೆ,  ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

146 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/146/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮನ ಗೌಡ ಬಸವರಾಯ, ಹರನಾಳ ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

147 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/147/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬನಪಾ ಯಮನಪಾ ಹರಿಜನ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್



148 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/148/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಕಾಂತ ಬಸಪಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

149 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/149/2016-17  ಕ್ಲುಾಗಿಯ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು (ಜಿಪಂ) ರವರಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಕ್ಡತ

150 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/150/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಾನಸ್ಥಂಗ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬೆ ರಾಡೆ,  ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

151 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/151/2016-17 ಶ್ರರೋ ಈರಪಾಾ ಚನನಪಾ, ಆಜ ರ ಬಡಚಿ,  ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

152 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/152/2016-17

ಶ್ರರೋ ಈರಪಾಾ ಪುಂಡಲಿೋಕ್ ಗಂಡವವಗ್ಗ ೋಲ ಪಾಮದಿನನ,  ಗ್ಗ ೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

153 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/153/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಬಸು ಕೆಂಚಪಾಾ ಬ್ಲನ್ ಕ್ಣವಾಡಿ, ಧಮಯಟ್ಟಿ, ಗ್ಗ ೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

154 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/154/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಣಪಾ ಕೆ ೋಂ ಮರಳಸ್ಥದಿಯೆ, ಹಾದಿಕೆರೆ, ತರಿೋಕೆರೆ,ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

155 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/155/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮತಿ ಎಸ್ಟ.ಎನ್. ಗಿರಿೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಸುಬಾಾರಾವ ವಿದ್ಾೆರಣೆಪುರ, ಶ್ೃಂಗ್ಗೋರಿ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು -

 ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

156 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/156/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಬೆ ೋರುರ  ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಉರುಫ್ ಮಂಕ್ಪಾವಾಲಿ, ವಿಜಯಪುರ - Refer Van

157 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/157/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಾಜಿ ದ ಂಡಿರಾಮ ಲಮಾಣಿ, ಟಕ್ೆಳಕಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

158 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/158/2016-17 ಶ್ರರೋ ದ ಳಪಾ ಪಾಂಡಪಾ ಪರಕಾಶ್, ಚಿಕ್ೆಲಕಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

159 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/159/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಲಕ್ೆವವ ವಾಸನಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ, ಚಿಕ್ೆಲಕಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

160 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/160/2016-17

ಶ್ರರೋ ಭಗವಂತ ಸ್ಥೋತ್ಾರಾಮ ಜಿಗಜಿವಣಗಿ & ಜೈಯಶ್ರರೋ ಹುಸೋನಪಾ ಪರಜಾರಿ, ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ 

 - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

161 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/161/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ವಿಠ ೋಬಾ ಜತಿು, ಮಣಂಕ್ಳಗಿ, ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

162 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/162/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಹಿರಗಪಾ ಮೋಟ್ಟ, ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

163 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/163/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿಣಣ ಕಾಂತಪಾ ಮಾವಿನಮರ ಭ ಯಾೆರ, ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

164 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/164/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಾಶ್ಂಕ್ರ ಶ್ರವರಾಯ, ಜಿಗಜಿವಣಗಿ, ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

165 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/165/2016-17 NHM ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕ್ಡತ

166 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/166/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗುಂಡೆೋಪಾಾ ಸ್ಥದ್ಾರಮ ಬಸುವಾಡಿ, ಅಲಖನ ರು, ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

167 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/167/2016-17

ಶ್ರರೋ ಗ್ಗ ೋಪಾಲ ರಾಮಪಾಾ ಯಡಗಲಿ, ಮಂಗಳಖ್ಯ ೋಡ, ರಾಯಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಹಣುಣ 

ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ್

168 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/168/2016-17

ಶ್ರರೋ ಹಚ್.ವಿ. ದೋವಂದರಪಾ ಬ್ಲನ್ ಹಚ್. ಈಶ್ವರಪಾ ಹ ನನೋಬಾಗಿ - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ 

ಘಟಕ್

169 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/169/2016-17 ಶ್ರರೋ ಜಯಪಾಲ್ ಹಚ್.ಡಿ. ಬ್ಲನ್ ಹಾಲಪಾ ಬಂಡಿಗಡಿ, ಮುತ ುರು, ಶ್ರವಮೊಗೆ

170 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/170/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಸುಂದರೆೋಶ್ ಬ್ಲಳುವ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ ಶ್ರವಮೊಗೆ

171 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/171/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಉಮಾ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಸುಬಾರಯಗೌಡ, ಕೆಳಗ ರು ಗಾರಮ, ಕ್ಳಸ, ಮ ಡಿಗ್ಗರೆ, 

ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು

172 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/172/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಂಗಯೆ ಬಸಯೆ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್



173 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/173/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಂಗ್ಗೋಶ್ ಸ್ಥವು ಲಮಾಣಿ, ಮನಗ ಳಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

174 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/174/2016-17

ಶ್ರರೋ ಪಾಂಡು ಕ್ಸನು ಲಮಾಣಿ, ಉಕೆೆೋರಿ,  ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

175 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/175/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಭಿೋಮವವ ಬಸಪಾ, ರಾಮರರ್,   ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

176 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/176/2016-17

ಶ್ರರೋ ಪುಂಡಲಿೋಕ್ ವಿಠಲ ಸುತ್ಾರೆ, ಜುಮಸಾರ,   ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

177 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/177/2016-17

ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಪಾ ಪಾಂಡಪಾ, ಚಿತ್ಾುಪರರ, ಹಿಟಿನಳಿಾ   ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

178 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/178/2016-17 ಶ್ರರೋ ನಾರಾಯಣಗೌಡ,  ತರಿೋಕೆರೆ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

179 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/179/2016-17

MIDH ಯೋಜನಯಡಿ SCP / TSP ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶೋ. 90 ರಷುಿ ಸಹಾಯಧನ 

ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

180 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/180/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ನಾಗ್ಗೋಶ್, ಬ್ಲೋಳಗಿ, ಸ್ಥದ್ಾಿಪರರ,  ಉತುರ ಕ್ನನಡ ಜಿಲ್ಲಿ   - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

181 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/181/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಶಾಂತ ಎಂ. ಹಗಡೆ, ಕ್ಡೆಿ, ಹ ನಾನವರ,  ಉತುರ ಕ್ನನಡ ಜಿಲ್ಲಿ   - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

182 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/182/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ಂಕ್ರಾನಂದ ಶ್ರರೋಪತಿ ಕ್ುಕ್ಟನ ರ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

183 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/183/2016-17

ಶ್ರರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಕಾೆದಿಗ್ಗರೆ ಮುತ ುರು, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ, ಶ್ರವಮೊಗೆ - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ 

ಘಟಕ್

184 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/184/2016-17

ಶ್ರರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಬ್ಲ.ಆರ್. ಬ್ಲನ್ ರಾಮನಾಯೆ, ದೋಮಾಿಪುರ ಅಗರಹಾರ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ, ಶ್ರವಮೊಗೆ - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

185 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/185/2016-17

ಶ್ರರೋಹಚ್.ಎನ್. ಪರಭಾಕ್ರ ಬ್ಲನ್ ಹಚ್. ನಾಗಪಾ ಹಾಳಪಾಳಿಾ, ಚನನಗಿರಿ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

186 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/186/2016-17

ಶ್ರರೋಬ್ಲ.ಎಸ್ಟ. ಸುಬರಮಣೆ ಬ್ಲನ್ ಶ್ರೋನಪಾ ಮುತಿುನಕೆ ಪಾ, ನ.ರಾ.ಪುರ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

187 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/187/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚೋತನ ಬ್ಲನ್ ದಯಾನಂದ ಬಳ ಗಿಯ, ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

188 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/188/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಚಿನ್ ಬ್ಲನ್ ದಯಾನಂದ  ಬಳ ಗಿಯ, ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

189 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/189/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಶ್ಂಕ್ರ ಬ್ಲನ್ ಮಲಿಪಾ,  ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

190 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/190/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸದು ಬ್ಲನ್ ಗ್ಗ ೋವಿಂದಪಾ ಉಡಾಚಾಣ, ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

191 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/191/2016-17 ಶ್ರರೋ ವಿಶ್ವರಾಶ್ೆ ಮಳೆೋಂದರ ಶ್ರವಾಚಾಯಯ, ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

192 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/192/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿಪಾಾ ಬ್ಲನ್ ಹಣಮಂತ ದಿಕ್ಸಂಗಾ, ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

193 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/193/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮತಿ ಕ್ಸ ುರಿಬಾಯ ಕೆ ೋಂ ದತುುಪರಜಾರಿ, ಬಳ ಗಿಯ, ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

194 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/194/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾದೋವಪಾ ಬ್ಲನ್ ಶ್ರವಬಾಳ ಮಣ ಣರ, ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

195 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/195/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅಲಾುಫ ಪಟ್ಟೋಲ ಬ್ಲನ್ ರಜಾಕ್ ಪಟ್ಟೋಲ, ಅಫಜಲಪುರ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

196 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/196/2016-17 Utilization of fruits, vegetables waste as feeder standing committee

197 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/197/2016-17 Integrated Pack house beneficiries



198 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/198/2016-17

ಶ್ರರೋ ಯಲಿಪಾ ಶ್ರವುಬಾಯ ಹರಿಜನ್, ಅಲಾೆನ ರು, ರಾಯಬಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಅರಿಶ್ರನ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

199 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/199/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಮೋಶ್ ಪಾಂಡು ಚವಾಾನ ಬ್ಲದರಿ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

200 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/200/2016-17 ಮ: ರಾಜಣಣ ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ್, ಬಂಡಿಪಾಳೆ

201 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/201/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಜಲಜ ಪಿ.ಶಟ್ಟಿ, ಮ: ಪಾರಪಿು ಕಾೆಶ್ ೆಸ್ಟ, ಮಗ್ಗಯ, ಅಜಿಕಾರು, ಕಾಕ್ಯಳ, ಉಡುಪಿ

202 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/202/2016-17 ಮ:  ಗುರುಕ್ೃಪಾ ಕಾೆಶ್ ೆಸ್ಟ, ಹಕಾಿಡಿ, ಕ್ುಂದ್ಾಪುರ,  ಉಡುಪಿ

203 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/203/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಪಾ ನಿಂಗಪಾ ಯಡಾರಮಿ, ಚಾಂದಕ್ವಟ್ಟ, ಸ್ಥಂಧಗಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

204 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/204/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶಾಂತಗೌಡ ನಂದಪಾ ಯಾಳ ರು, ಸ್ಥಂಧಗಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

205 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/205/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಶೈಲ ಕ್ಲಿಪಾ ಮ ಲಿಮನಿ ಮುಳಸಾವಳಗಿ, ಸ್ಥಂಧಗಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

206 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/206/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅಪಾಾಸಾಹೋಬ ಹಣಮಂತ್ಾರಯ ಕೆ ಟ್ಟಕ್ನಿ, ಹುಣಶಾೆಳ, ಸ್ಥಂಧಗಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

207 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/207/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಗಾಯತಿರ ಕೆ.ಎಸ್ಟ. ಕೆ ೋಂ ಎ.ಎಸ್ಟ. ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಯಡೆೋಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹ ಳೆಹ ನ ನರು 

ಹ ೋಬಳಿ, ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

208 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/208/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ ವಿ.ಎಸ್ಟ. ಬ್ಲನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಜ ೋಯ್ಸಸ, ಕೆ ೋಡಿಗ್ಗ ಗಾರಮ, 

ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

209 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/209/2016-17

ಶ್ರರೋ ಉಮೋಶ್ ಡಿ.ಎಸ್ಟ. ಬ್ಲನ್ ವಿ.ಎಸ್ಟ. ಬ್ಲನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ತರಯಂಬಕ್ಪುರ 

ಗಾರಮ,  ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

210 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/210/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅನಿಶ್ರಿತ್ ಪಿ.ಎಸ್ಟ. ಬ್ಲನ್ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಮಿಟುಿಗ್ಗ ೋಡು ಗಾರಮ,  

ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

211 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/211/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶ್ವರ ಕೆ.ಕೆ. ಬ್ಲನ್ ಕ್ೃಷಣಪಾ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಕಾಳಮಮನಗುಡಿ ಗಾರಮ,  ಶ್ರವಮೊಗೆ  - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

212 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/212/2016-17 ಮ: ಸಾಯ ನಾೆಚುರಲ್ಸ ಶ್ರರೋ ಹಷಯವಧಯನ  ಈಶ್ವರ ನಾಯಕ್, ಅಂಕೆ ೋಲಾ, ಉತುರ ಕ್ನನಡ

213 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/213/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರಣಪಾ ಚಿನನಪಾ ಅಂಗಡಿ, ಇಂಗಳಗಿ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

214 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/214/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಾಯ ಸ್ಥೋನಪಾಮುಳನ, ಚಿಕ್ೆರ ಗಿ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

215 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/215/2016-17 M/s Ishwar Cold storage, Bommasandra, Bangalore (U) dist.

216 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/216/2016-17

ಶ್ರರೋ ಡಿ.ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾರ್ ಬ್ಲನ್ ಪದಮನಾಭ ದೋಮಾಿಪುರ ಹಳಿಾ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ, ಶ್ರವಮೊಗೆ  - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

217 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/217/2016-17 ಶ್ರರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಪಾಂಡು ರಾತ ೋಡ್,   ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

218 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/218/2016-17

ಶ್ರರೋ ವಿಠಠಲ ಪರಸಪಾ ನಾಯಕೆ ಡಿ, ಹ ವಿನಹಿಪಾರಗಿ,  ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

219 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/219/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸುಬಾಪಾ ಯೆಲಿಪಾ ನಾಗರಾಳ, ಕ್ಣಕ್ಲುಿ ಹಳಿಾ,  ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ,  ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

220 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/220/2016-17

ಶ್ರರೋ ಗುರುಮ ತಿಯ ಬ್ಲನ್ ಲಿಂಗಪಾ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹಳಿಾ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕೆ ಪಾಳ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

221 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/221/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಲಿಪಾ ಲಕ್ಷಮಪಾ ವಾಲಿೋಕ್ರ, ಮನಿನಕೆೋರಿ, ಬ್ಲೋಳಗಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

222 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/222/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕಾಶ್ಪಾ ಶಾಂತಪಾ ಹ ಸಮನಿ, ಮುಧ ೋಳ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್



223 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/223/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಕ್ಂಠ ಅಯೆಪಾ ಹುನ ನರು,ಅಕಿೆಮರಡಿ, ಬ್ಲೋಳಗಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

224 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/224/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಲಿಪಾ ಲಕ್ಷಮಪಾ ಜನನಾಡ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ, ಮುಧ ೋಳ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

225 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/225/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಕ್ಸ ುರಿಬಾಯ ಶ್ರವಲಿಂಗಪಾ , ಕ್ುಳಲಿ, ಮುಧ ೋಳ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

226 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/226/2016-17

ಶ್ರರೋ ಲ್ಲ ೋಯದ್ ಸಂತ ೋಷ ಪಿಂಟ್ಟ ೋ ಬ್ಲನ್ ಪಿಂಟ್ಟ ೋ, ಕೆ ಪಾ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

227 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/227/2016-17

ಶ್ರರೋ ಎಂ.ಹಚ್. ನಟರಾಜ ಬ್ಲನ್ ಹಾಲಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ುಂತ ರು, ಶ್ೃಂಗ್ಗೋರಿ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

228 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/228/2016-17

ಶ್ರರೋ ಎಂ.ಕೆ. ವಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ಭಟ್ ಬ್ಲನ್ ಕ್ೃಷಣಭಟ್ , ಶ್ೃಂಗ್ಗೋರಿ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

229 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/229/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಹೋಶ್ವರಪಾ ಬ್ಲನ್ ಶ್ರವನಂಜೋಗೌಡ, ಹಿರಿಯಂಗಳ, ಕ್ಡ ರು, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

230 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/230/2016-17

ಶ್ರರೋ ಜ ೋಸಫ್ ಬಾೆರೆಟ್ಟ ೋ ಬ್ಲನ್ ಡೆೋವಿಡ್ ಬಾೆರೆಟ್ಟ ೋ, ಕೆ ಳಗಾವ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

231 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/231/2016-17

ಶ್ರರೋ ಖಂಡ ಬಾ ಯಶ್ವಂತ ನನನವರೆ, ಬ್ಲದರೆ ಗಾರಮ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

232 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/232/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಾನಂದ ಶ್ರವಲಿಂಗಪಾ ಸಾವಳಗಿ, ಹುನ ನರ ಗಾರಮ ಜಮಖಂಡಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಅರಿಶ್ರನ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

233 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/233/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿವಿೋರೆೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಬಸವರಾಜ ಹಿರ ರ, ಚನನಬಸವಸಾವಮಿನಗರ, ಗಂಗಾವತಿ, ಕೆ ಪಾಳ  - 

ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

234 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/234/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಾರುತಿ ತ್ಾಕಿೋಬಾ ವರಸ್ಥ,, ರೆ ೋಣಿಹಾಳ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

235 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/235/2016-17

ಶ್ರರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಮಾರುತಿ ತರಸ, ರೆ ೋಣಿಹಾಳ ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

236 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/236/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಜೋಶ್ ಮಾರುತಿ ತರಸ,  ರೆ ೋಣಿಹಾಳ ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

237 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/237/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಬೆೋಬ್ಲ ಮಾರುತಿ ತರಸ, ರೆ ೋಣಿಹಾಳ ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

238 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/238/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಬಸಪಾ ದೋಸಾಯ ಎಂಬತ್ಾೆಳ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

239 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/239/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿಪಾ ಜಿ. ನಾಡಗೌಡ ಬ್ಲನ್ ಬಾರವಾಡಿ,  ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

240 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/240/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಸನಗೌಡ ಭಿೋಮನಗೌಡ ನರಸನಗೌಡರ, ಚಿಮಮಲಗಿ,  ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  -

 ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

241 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/241/2016-17

ಶ್ರರೋ ಝ ಕಿೋರ ಹುಸೋನ ಬಶ್ರೋರಹಮದ್, ಮನಗ ಳಿ ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

242 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/242/2016-17 ಶ್ರರೋ ಲಾಲು ಜಾಪಲು ಲಮಾಣಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

243 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/243/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬಸಪಾವಾಲು ಲಮಾಣಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

244 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/244/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅರವಿಂದ ಶ್ಂಕ್ರಪಾ ದ ಡೆಮನಿ, ಉಕೆೆೋರಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

245 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/245/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಲಿಪಾ ಮುತುಪಾ, ಬ್ಲೋಳಗಿ, ಮುತುಲದಿನಿನ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

246 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/246/2016-17 ಶ್ರರೋ ನಾರಾಯಣ ತುಕಾರಾಮ ಡೆ ೋರ, ಬ್ಲಜಜರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

247 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/247/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶೈಲ ಬಸಪಾ ಪಾಂಡೆಗಾವಿ, ಸ್ಥದ್ಾಿಪರರ-ಕೆ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್



248 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/248/2016-17 ಶ್ರರೋ  ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಮೊೋಹನದ್ಾಸ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

249 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/249/2016-17 ಶ್ರರೋ  ಶರೈಶೈಲ ರಾಮು ಕಾಮಗ್ಗ ಂಡ, ಬ್ಲಜಜರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

250 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/250/2016-17 ಶ್ರರೋ  ಅಪಾಾಸಾಹೋಬ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಾ ಕ್ಂಟ್ಟ, ಕ್ಂಬಾಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

251 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/251/2016-17 ಶ್ರರೋ  ಇಮಾಮಸಾಬ ಬಾಪುಸಾಬ, ಆಹೋರಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

252 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/252/2016-17

ಶ್ರರೋ ಚನನಪಾ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಣದ್ಾರ, ಮಾದಿನಾಳ, ಮುದಿೋಬ್ಲಹಾಳ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

253 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/253/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಂಗಪಾ ನಾಗಪಾ ಸಜಜನ ಕ್ುಂಟ್ಟ ೋಜಿ, ಮುದಿೋಬ್ಲಹಾಳ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

254 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/254/2016-17 ಮ: ಫಲದ್ಾ ಅಗ್ಗ ರೋ ರಿೋಸಚ್ಯ ಫೌಂಡೆೋಷನ್ ಪೆರೈ.ಲಿ. - ಕೆ ೋಲ್  ಸ ಿೋರೆೋಜ್

255 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/255/2016-17 ಶ್ರರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಕ್ಲಪಾ, ಮುಳಸಾವಳಗಿ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

256 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/256/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವು ಖುಬ  ಲಮಾಣಿ, ಯಲಗ್ಗ ೋಡ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

257 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/257/2016-17 ಶ್ರರೋ ಜಟ್ಟಿಪಾ ಶ್ರವರಾಯ ಹಕಿರ, ಸುರಗಿಹಳಿಾ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

258 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/258/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಹಚ್.ಜಿ.ಬ್ಲನ್ ಗ್ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷಣಯೆ, ನಂಬಳಗಾರಮ, ಮುತ ುರು,  

ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

259 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/259/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸುರೆೋಶ್ಕ್ುಮಾರ ಬ್ಲನ್ ಭಿೋಮಪಾ ಮ ಡಿದ ಡಿೆ, ಕೆ ಪಾ ಗಾರಮ ,  ಶ್ರವಮೊಗೆ  - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

260 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/260/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮನುಬಣಕಾರ ಬ್ಲನ್ ಶ್ರವಾನಂದ ಬಣಕಾರ, ಹಿತುಲಗಾರಮ,  ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

261 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/261/2016-18 ಶ್ರರೋ ಗಂಗಪಾ ಮಲಿಪಾ ತ ೋಳನ ರ, ಗ್ಗ ೋಡಿಹಾಳ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

262 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/262/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾರುದರ ತಮಮಣಣ ಪುತ್ಾುರ, ಗ್ಗ ೋಡಿಹಾಳ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

263 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/263/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅರವಿಂದ ಪಾರಿಸಪಾ ಹಜೋರಿ, ಹಾವಿನಾಳ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

264 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/264/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾದೋವ ಗುರುಬಾಳವಾರ, ಉಮಾರಜ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

265 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/265/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಾರಾಯ ವಿಠ ೋಬಾ ಕ್ರಡಿ, ಶ್ರರಾಡೆ ೋಣ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

266 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/266/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಮಹೋಶ್ ಗುಮಾಸು, ಬರಡೆ ೋಲು, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

267 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/267/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಕಾಶ್ರೋನಾರ್ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಬರಡೆ ೋಲು, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

268 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/268/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗುಡುಸಾಬ ಬಾವನಸಾಬ, ಹಂಜಗಿ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

269 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/269/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಾಶ್ಂಕ್ರ ಕ್ಲಿಪಾ ಖ್ಯೋಡ, ಗ್ಗ ೋಡಿಹಾಳ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

270 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/270/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆನಂದ ನಾಮದೋವ ಕಾಂಬಳೆ, ಜಿಗಜಿೋವಣಗಿ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

271 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/271/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸುಜಿೋತಕ್ುಮಾರ ಮೋಟ್ಟರ ಬ್ಲನ್ ಶ್ಂಕ್ರ ಮೋಟ್ಟರ, ದ ಲಖ್ಯ ೋರ, ಚಡಚಣ  ಗಾರಮ ,  

ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

272 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/272/2016-17 VIP Reference letters



273 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/273/2016-17 ಶ್ರರೋ ಈರಪಾ ಬಸಪಾ ಕ್ರಣಿ, ಕೆ ಕ್ಟನ ರು ಗಾರಮ, ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

274 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/274/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಕ್ಸ ುರಿಬಾಯ, ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಮಲಿ, ಕೆ ಕ್ಟನ ರು ಗಾರಮ, ಅರ್ಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ - 

ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

275 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/275/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭ ಪಾಲ ದತುು ಇಂಗಳೆ, ಚಿಕೆ ೆೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -  ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ್

276 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/276/2016-17 ಶ್ರರೋ ರವಿವಿೋರ ಕ್ೃಷಣ ಕೆ ಟಾನಸ್ಟ, ಅಂಕ್ಲಗಿ, ಚಿಕೆ ೆೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ -  ಗ್ಗೋರು ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

277 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/277/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಮಪಾ ಬ್ಲನ್ ದ್ಾಸಬೆ ೋವಿ, ಬೆ ಮಮನಕ್ಟ್ಟಿಗಾರಮ, ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

278 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/278/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬಾಳಪಾ ತಳವಾರ, ಪಲಭಾನಿವ, ರಾಯಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ  - ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

279 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/279/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯೆ, ಜಂಬೆ ೋಟ್ಟ, ಖ್ಾನಾಪರರ, ಬೆಳಗಾವಿ -  ಗ್ಗೋರು 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

280 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/280/2016-17 ಶ್ರರೋ ರವಿಕ್ುಮಾರ ರಾಮಚಂದರ ಶಟ್ಟಿ, ಬ್ಲಕೆ ಹಳಿಾ, ಬೆಳಗಾವಿ -  ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ್

281 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/281/2016-17 ಮಿೋಟ್ಟಂಗ್ ನ ೋಟ್ಟೋಸ್ಟ

282 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/282/2016-17 ಶ್ರರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಬರಕ್ು ಬಾಮನ, ಉಚಿವಾಡೆ, ಖ್ಾನಾಪರರ, ಬೆಳಗಾವಿ -  ಗ್ಗೋರು ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

283 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/283/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಕಾಂತ ತುಕಾರಾಂ ಶ್ರಂಧ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

284 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/284/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಾರುತಿ ಚಂದರಪಾ ಹುಂಡೆೋಕ್ರ್, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

285 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/285/2016-17

ಶ್ರರೋ ತುಕಾರಾಂ ಬ್ಲನ್ ಪುಂಡಲಿೋಕ್ ಕಾಳೆ, ಶ್ರರಗುಪಾ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಅರಿಶ್ರನ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

286 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/286/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಶಾಂತಬಾಯ ಕ್ಲಿಪಾ ಹತುರಕಿ ಹಾಳ, ಹ ವಿನ ಹಡಗಲಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

287 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/287/2016-17

ಶ್ರರೋ ಈರಗ್ಗ ಂಡ ಕಾಮಗ್ಗ ಂಡ, ಶ್ಹಪುರ, ನಿಡೆ ೋಣಿ, ಹ ವಿನ ಹಡಗಲಿ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

288 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/288/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಗುರುಲಿಂಗಪಾ ತ ೋಣಿ,  ಬ್ಲಜಜರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

289 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/289/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಂದರಪಾ ಸ್ಥದಿಪಾ, ಬ್ಲಜಜರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

290 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/290/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿಪಾ ಬಸವಂತಪಾ ಹಂಬಾಳ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

291 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/291/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗುರುಬಸಪಾ ಯಮನಪಾ ಶ್ಹಪುರ, ಕ್ನ ನೋಳಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

292 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/2923/2016-17 ಶ್ರರೋಚಂದರಶೋಖರ ಮಾಯಣಣ ಯಳವಾರ,  ಕ್ನ ನೋಳಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

293 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/293/2016-17 ಶ್ರರೋ ದಯಾನಂದ ಶ್ಂಕ್ರಪಾ ಕ್ರ ರ, ಕ್ನ ನೋಳಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

294 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/294/2016-17 ಶ್ರರೋ ಲಿಂಬಣಣ ಮಾನಪಾ ಲಮಾಣಿ,  ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

295 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/295/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಹಾಂತೋಶ್  ರಾಯಸ್ಥದಿಪಾ ಹಾದಿಮನಿ, ತ ೋರವಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

296 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/296/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸುನಿೋಲ ರಾಮಸಾವಮಿ ಮೊೋರ, ಬ್ಲಜಜರಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

297 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/297/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬನಪಾ ಗಿರೆಪಾ ದ ಡಹಟಿ, ಬೆಳಗಲಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಅರಿಶ್ರನ 

ಸಂಸೆರಣ ಘಟಕ್



298 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/298/2016-17

ಶ್ರರೋ ನಾಗಪಾ ಬಸಪಾ ಗುಗೆರಿ, ನಂದಗಾಂವ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಅರಿಶ್ರನ 

ಸಂಸೆರಣ ಘಟಕ್

299 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/299/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಲಿಂಗ ಬಸಪಾ ಖ್ಯೋನಗೌಡ, ಮನಬಾವಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಅರಿಶ್ರನ 

ಸಂಸೆರಣ ಘಟಕ್

300 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/300/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾಲಿಂಗಪಾ ಸಾತಪಾ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣ ಘಟಕ್

301 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/301/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಂದರಪಾ ಬ್ಲನ್ ನಾಗಪಾ, ತರಿೋಕೆರೆ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

302 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/302/2016-17

ಶ್ರರೋ ನಾಗಪಾ ಕೆ.ಎಂ. ಬ್ಲನ್ ಮರಿಯಪಾಗೌಡ ಕ್ುಂಬಲಗ್ಗ ೋಡು, ಕೆ ಪಾ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು  - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

303 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/303/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಮೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಸ್ಥಂಗಪಾಯೆ, ಅಗಲಗುಂಡಿ, ಕೆ ಪಾ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

304 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/304/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅರವಿಂದ ಭಿೋಮಪಾ ಧನಗ್ಗ ಂಡ, ತ ರವಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

305 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/305/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹಣಮಂತ ಕ್ೃಷಣಪಾ ಭ ಸರೆ, ಹಿಟನಳಿಾ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

306 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/306/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸುರೆೋಶ್ ರಾಮು ಪವಾರ್ ಪೆರೋಣಸಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

307 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/307/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಮೋಶ್ ಸ್ಥದ್ಾರಯ ಗದ್ಾೆಳ, ಕ್ಳಾಕ್ವಟಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

308 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/308/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಭಿೋಮಣಣ ಮಾದಗಾೆಳ, ಕ್ಕೆ ೋಟಾ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

309 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/309/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅನನಪಾ ಬಾಳಪಾ ಸನಾವರೆ, ಬ್ಲದರಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

310 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/310/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಹಾಲಿಂಗಪಾ ಸ್ಥದಿಪಾ ಅಸ್ಥೆ, ಜಗದ್ಾಳ, ಜಮಖಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ 

ಹೌಸ್ಟ

311 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/311/2016-17 ಶ್ರರೋ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ವಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ ದೋಶ್ಪಾಂಡೆ ಸಾವಗಾಂತ, ಬೆಳಗಾವಿ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

312 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/312/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಜಿೋಜಾಬಾಯ ದೋವಿದ್ಾನಿ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಬ್ಲೋದರ್  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

313 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/313/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ನಿಮಯಲಬಾಯ ಮಾರುತಿರಾವ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಬ್ಲೋದರ್  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

314 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/314/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಮದ್ ಪಟ್ಟೋಲ್, ಮಲಾೆಪುರ, ಹುಮನಾಬಾದ್, ಬ್ಲೋದರ್  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

315 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/315/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಾಜ ಸ ೋಮಪಾಮಾಣಿ, ಚಿಕ್ೆಲಕಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

316 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/316/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸ್ಥ.ಆರ್. ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿೆ, ದ್ಾಸರಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಮಧುಗಿರಿ, 

ತುಮಕ್ ರು - Refrigerated van

317 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/317/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋನಿಧಿ ಕೆ ೋಲ್  ಸ ಿೋರೆೋಜ್ ಪೆರೈ.ಲಿ. ಅಡಕ್ನಹಳಿಾ, ನಂಜನಗ ಡು, ಮೈಸ ರು

318 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/318/2016-17

ಶ್ರರೋ ಎಸ್ಟ. ಸ್ಥದಿರಾಮಣಣ ಬ್ಲನ್ ನಿಂಗಣಣ ಗ್ಗ ೋಡೆೋಕೆರೆ, ಚಿಕ್ೆನಾಯೆನಹಳಿಾ, ತುಮಕ್ ರು - 

ಶ್ರೋರ್ಲ ಗೃಹ

319 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/319/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕೆ.ಎಸ್ಟ. ಸ ೋಮಶೋಖರಪಾ ಬ್ಲನ್ ಬಸಪಾ ಬ್ಲ. ಕ್ಲಾನಹಳಿಾ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

320 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/320/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಟ್ಟ. ಶ್ಂಕ್ರಪಾ ಬ್ಲನ್ ತಮಮಯೆಗೌಡ, ಕೆ ಳಲ್ಲ, ನ.ರಾ.ಪುರ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು  - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

321 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/321/2016-17

ಶ್ರರೋ ಹಚ್. ಎಲ್. ಉಮೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಹಚ್.ಟ್ಟ.  ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಾಗೌಡ, ಕ್ಳ ರು, ಹ ಸನಗರ, 

ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

322 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/322/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕಾತಿಯಕ್ ಹಚ್.ವಿ. ಬ್ಲನ್ ವಿದ್ಾೆಧರಶ್ಮಯ, ಯೋಗಿನರಸ್ಥೋಪುರ ಗಾರಮ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ, 

ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್



323 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/323/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಾಗೌಡ ಬಾಳೆೋಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ, ಶ್ರವಮೊಗೆ  - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

324 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/324/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಶ್ರರೋಲತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರವಮ ತಿಯ ಬಸರವಳಿಾ ಗಾರಮ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ, ಶ್ರವಮೊಗೆ  - 

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

325 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/325/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಪದಮಮಮಕೆ ೋಂ ಮ ತಿಯ, ಗುರವಳಿಾ ಗಾರಮ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ, ಶ್ರವಮೊಗೆ  - ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

326 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/326/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಯಪಾ ಯಲಿಪಾ ಹರಳಯೆ &  ನಾಗಪಾ ರಾಯಪಾ ಹರಳಯೆ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  -

 ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

327 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/327/2016-17 ಶ್ರರೋ ಪರಭುಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಸಾರವಾರ, ಹರನಾಳ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

328 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/328/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕ್ುಪಾಣಣ ಶ್ರವಲಿಂಗಪಾ ಭೆ ೋಸಗಿ, ಕ್ನ ನಳಿಾ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

329 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/329/2016-17 ಶ್ರರೋಅಮೊೋಣೆಪಾ ಸಂಗಪಾ ಸಾತಿಹಾಳ, ಬನನಹಾಳ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

330 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/330/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಈರಾಬಾಯ ಹಣಮಂತ , ಚಿಕ್ೆರ ಗಿ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

331 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/331/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಾಮ ಬ್ಲನ್ ಹ ವೋಗೌಡ, ಹ ರನಾಡು, ಕ್ಳಸ, ಮ ಡಿಗ್ಗರೆ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು -

332 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/332/2016-17 ಶ್ರರೋ ವಿಶ್ವನಾರ್ ಶ್ಂಕ್ರಪಾ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಬರಡೆ ೋಲ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

333 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/333/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ಬ್ಲನ್ ಪರಭುಲಿಂಗ, ಚಿಂಚ ೋಳಿ, ಕ್ಲಬುರಗಿ  - ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

334 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/334/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರವರೆಡಿೆ ಚಂದರವಳಿಾ, ಚಿಂಚ ೋಳಿ, ಕ್ಲಬುರಗಿ  - ಅರಿಶ್ರನ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

335 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/335/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಘವೋಂದರ ಬ್ಲನ್ ನಾಗಭ ಷಣ, ಮ ಡಿಗ್ಗರೆ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ 

ಘಟಕ್

336 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/336/2016-17 ಮ: ಸುಗಂಧರತನ ಆರೆ ೋಮೋಟ್ಟಕ್ಸ, ಕೆ ಕ್ೆಡಬೆೈಲು, ಪೆಡ ಯರು, ಉಡುಪಿ

337 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/337/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸುಜಾತ ವಿ ಹಗಡೆ, ಶಾಂಭವಿ ಆಗ್ಗ ರೋ, ಹ ನಾನವರ, ಉತುರ ಕ್ನನಡ - 

338 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/338/2016-17 RK Cold storage, ಬಳ್ಾಾರಿ

339 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/3392016-17 ಮ: ಸ್ಥೋಸನ್ಸ ಪೆರೋಸ್ಟ  ಟ್ಟಕಾನಲಜಿೋಸ್ಟ, ಬೆ ೋವಚಿಕ್ೆನಹಳಿಾ, ಶ್ರರೋನಿವಾಸಪುರ, ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ

340 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/340 ಎ /2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ನಿಮಯಲ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾವಲಪಾ ಪಾಟ್ಟೋಕ್ರ್, ಆಳಂದ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

341 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/340  /2016-18 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸವಿತ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರವಣಣ, ಸಾಗರ ತ್ಾ: ಶ್ರವಮೊಗೆ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

341 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/341/2016-17 ಶ್ರರೋ ದಯಾನಂದ ಬ್ಲನ್ ಲಕ್ಷಮಣ ಮಲಗ್ಗೋ, ಕೆರ ರು, ಆಳಂದ, ಕ್ಲಬುರಗಿ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

342 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/342/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸುಬರಮಣೆ ಬ್ಲನ್ ಶೋಷಗಿರಿಯಪಾ, ನಿಧಿಗ್ಗ ಹ ೋಬಳಿ, ಶ್ರವಮೊಗೆ -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ 

ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

343 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/343/2016-17 All India Cold Chain infrastructure - GOI

344 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/344/2016-17

ಶ್ರರೋ ಎನ್. ಪರಮೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ನಾರಾಯಣಪಾ, ವಂಕ್ಟಾಪುರ, ಶ್ರಡಿಘಟಿ , ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ - 

Pre cooling unit

345 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/345/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರಣಪಾ ಬ್ಲನ್ ಸ್ಥದಿಪಾ ಕ್ುರೆಮಾಗನಹಳಿಾ, ಅರಸ್ಥೋಕೆರೆ ಹ ೋಬಳಿ, ಹರಪನಹಳಿಾ, 

ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

346 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/346/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರಣಪಾ ಬ್ಲನ್ ಸ್ಥದಿಪಾ ಚಟಿಹಳಿಾ, ಅರಸ್ಥೋಕೆರೆ ಹ ೋಬಳಿ, ಹರಪನಹಳಿಾ, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ -  

ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್



347 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/347/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವನಿಂಗ ಹನುಮಂತ, ದೋವಿೋಬರಗಿ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

348 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/348/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಸುಶ್ರೋಲಾಬಾಯ ಸುಭಾಸ್ಟ ಮಂಜಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ತ್ಾಂಡಾೆ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - 

ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

349 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/349/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಭಿೋಮಗ್ಗ ಂಡ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಕೆ ಂಕ್ಣಗಾಂವ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

350 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/350/2016-17 ಶ್ರರೋ ದತ್ಾುತರಯ ಚಂದ್ಾರಜಯಕ್ರ, ಕ್ಣಗಟ್ಟಿ,  ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

351 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/351/2016-17 ಶ್ರರೋ ದುಂಡಪಾಾ ರಾಮಚಂದರ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ, ಚ ೋರಗಿ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

352 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/352/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮದಗ್ಗ ಂಡು ವಿಠಲ ಆಡಳಿಾ, ಹಾವಿನಾಳ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

353 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/353/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋಶೈಲ ವಿಠಲ ಆಡಳಿಾ, ಹಾವಿನಾಳ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

354 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/354/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಾಮಗ್ಗ ಂಡ ಶಾಂತಪಾ ಬಾಳೆಗಾಂವ, ಚಿಕ್ಯಗುತಿಯ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

356 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/356/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿಣಣಗೌಡ ಹ. ಬಣವಾರ, ಮುಳಸಾವಳಗಿ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

357 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/357/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗುರುಬಸಪಾ ಕ್ಲಿಪಾಸಜಜನ, ಜಾಲವಾಡ, ಸ್ಥಂಧಗಿ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

358 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/358/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಅನನಪರಣಯ ಆರ್. ಜವಳಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಜೋಶ್ ಜ.ಎನ್. ನಲಿಿಸರ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ, 

ಶ್ರವಮೊಗೆ-  ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

359 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/359/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಾಜಶೋಖರ ಶ್ರಣಪಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ , ಜಮನಾಳ, ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

360 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/360/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹಣಮಂತ, ಉತ್ಾನಳ,  ವಿಜಯಪುರ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

361 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/361/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬಸಪಾ ಗುರಪಾ ಗಣಿ, , ಮುಧ ೋಳ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ  - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

362 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/362/2016-17 ಶ್ರರೋ ರೆೋಷ್ಾಮ ಅಬಾಾಸಾಬ ಇಟಗಿ, ಬ್ಲಜಜರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

363 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/363/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗಣಪತಿ ಬೆಳಂದ ರು, ಬ್ಲಜಜರಗಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಸಮಗರ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ

364 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/364/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕಾಡಪಾ ಸಂಚಾರಿ, ಜಮಖಂಡಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಅರಿಶ್ರನ ಸಂಸೆರಣಾ ಘಟಕ್

365 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/365/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸುಬರಮಣೆ, ಜಮಖಂಡಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

366 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/366/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಾಶ್ಂಕ್ರ ಸಂಗಪಾ ಮಾದ್ಾೆಳ, ರೆೋವತಗಾಂವ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

367 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/367/2016-17 ಶ್ರರೋ ರೆೋವಣಣ ಹಣಮಂತ ಜಿಗಜಾರಿ, ರೆೋವತಗಾಂವ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್

368 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/368/2016-17

ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮರಾಯ ಸ್ಥದಿರಾಯ ಹಾವಿನಾಳ,  ರೆೋವತಗಾಂವ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

369 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/369/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಪಾ ಮಾಂತಪಾ ಮಾದಗಿ, ತಿಳಿಗ್ಗ ಳ, ರೆೋವತಗಾಂವ, ಇಂಡಿ, ವಿಜಯಪುರ - ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

370 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋನಿ-2/370/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ, ಮನಸ ಳಿ, ಬಸವನ ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ, ವಿಜಯಪುರ- ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 

ಘಟಕ್

  ಸತ ೋಅ-1 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ಕ್ಡತಗಳು 



ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಷಯಗಳು

1 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/01/2016-17
ಹಸ್ಥರು ಮನ/ನರಳು ಪರದ ವಿನಾೆಸ ಅನುಷ್ಾಿನ ಹಾಗ  ದರಪಟ್ಟಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

2 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/02/2016-17
ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ General Correspondance

3 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/03/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ವಸುಂದರಾ ಕೆ ೋಂ ನಂದಕ್ುಮಾರ, ಕಾರೆೋಕ್ರ, ಹರಸನವಾಡಿ ಗಾರಮ, ಖ್ಾನಾಪರರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

4 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/04/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾದೋವಪಾ ಕೆ ಟ್ಟರಪಾ ಬ್ಲನ್ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ ಗೌಡ, ಸ ಪಾಡ ಗಾರಮ, ಸವದತಿು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

5 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/05/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಂದಿೋಪ ದೋವಪಾ ಗುರವ, ಡುಕ್ೆರವಾಡಿ ಗಾರಮ, ಖ್ಾನಾಪರರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

6 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/06/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸುಮಿತ್ಾರ ವಿಠಠಪಾ ನಾಯೆೋಡಿ, ಹಿಪಾರಗಿ ಗಾರಮ, ಬ.ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

7 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/07/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸುಮಿತ್ಾರ ವಿಠಠಪಾ ನಾಯೆೋಡಿ, ಹಿಪಾರಗಿ ಗಾರಮ, ಬ.ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

8 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/08/2016-17 ಶ್ರರೋ ಫ್ರೈರೆ ೋಜ್ ಬ್ಲನ್ ಅಮಿೋರಸಾಬ, ಐಗ ರು ಕ್ ಡಗಿ ಗಾರಮ, ಬ.ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

9 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/09/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಮಜಾನ್ ಬ್ಲನ್ ಮೌಲನಾ ಉಫಯ ಮೌಲಸಾಬ ನಟಾಫ್, ಯತ್ಾನಳ ಗಾರಮ, ವಿಜಯಪುರ  

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

10 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/10/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಮೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ದೋಸು ಲಮಾಣಿ, ಅಹೋರಿ ಗಾರಮ, ವಿಜಯಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

11 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/11/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಬ್ಲನ್ ತೋಜು ರಾಠ ೋಡ, ಬರಟಗಿ ಗರಮ, ವಿಜಯಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

12 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/12/2016-17 ಶ್ರರೋ ರತನ್ ಸ್ಥಂಗ್ ಬ್ಲನ್ ಲಚುಿ ರಾಠ ೋಡ, ಯತ್ಾನಳ ಗಾರಮ, ವಿಜಯಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

13 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/13/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆರ್.ಎಸ್ಟ. ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ರಂಗಪಾ, ಸರಸವತಿಪುರ ಗಾರಮ, ಕ್ಡ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

14 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/14/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆನಂದ ಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ, ಮಸ ತಿ ಗಾರಮ, ಬ,ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

15 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/15/2016-17 ಶ್ರರೋ ಪರದಿೋಪ್ ವಸುಪಾಲ ಬಾಗಿ., ದೋಸ ರ ಗಾರಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ 

ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

16 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/16/2016-17 ಶ್ರರೋ ಪರಸುರಾಮ ಬ್ಲನ್ ಸ್ಥದಿಪಾಾ, ಚನಿನಕ್ುಪಿಾ, ಸಂತಬಸುವಾಡ ಗಾರಮ, ಬೆಳಗಾವಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಗು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

17 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/17/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬಾಳಪಾ ಶ್ರವಾಜಿ ನಾಯಕ್ ಸಂತಬಸುವಾಡ ಗಾರಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ 

ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

18 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/18/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಪಾ ಭಿೋಮಪಾ ತಳವಾರ ುುಫಯ ಕಿತ ುರ ಶ್ರಡೆೋನುರ ಗಾರಮ, ಬಾೆಡಗಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಹಾವೋರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

19 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/19/2016-17 ಶ್ರರೋ ಯಮನಪಾ ಬ್ಲನ್ ಭಿೋಮಪಾಾ ತಳವಾರ, ಅಪಿಾನಕೆ ಪಾ ಗಾರಮ, ಹಿರೆೋಕೆರ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾವೋರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ನರಳು ಪರದ ಮನ ಬಗ್ಗೆ

20 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/20/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋನಿವಾಸ ಆರ್ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಪಾ , ಬ್ಲ, ಬೆ ಮಮಸಂದರ ಗಾರಮ, ಗೌರಿಬ್ಲದನ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

21 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/21/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರಗೌಡ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ. ವಂಕ್ಟಾಚಲಗೌಡ, ಹುಂಗ್ಗೋನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಮಾಲ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

22 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/22/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ವಿಮಲಾಬಾಯ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರಣಪಾ, ಇಸಾಿಂಪುರ ಗಾರಮ, ಬ್ಲೋದರ್ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

23 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/23/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹಾದು ಬ್ಲನ್ ರಾಮ ಮೊರಖಂಡಿ ಗಾರಮ, ಬಸವಕ್ಲಾೆಣ, ಬ್ಲೋದರ್ ಜಿಲ್ಲಿ ನರಳು ಪರದ 

ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

24 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/24/2016-17 ಶ್ರರೋ. ಕೆ.ಜಿ. ಸ ೋಮಶೋಖರಪಾ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಜಿ. ಶ್ರವಪಾ, ಹಚ್, ಕ್ಲಾನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, 

ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ



25 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/25/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶೋಷು ಬ್ಲನ್ ಏಟ್ ಕೆಂಚೋಗೌಡ, ಸ್ಥೋರನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಪಾಂಡವಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮಂಡೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ

26 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/26/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಂ. ಅಶ್ವರ್ಪಾ ಬ್ಲನ್ ಎಲ್ ಮದಿಪಾ, ಚಿಕ್ೆಮುದೋನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ದ ಡೆಬಳ್ಾಾಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಂಗಳ ರು ಗಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

27 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/27/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಿಕ್ೆನಾರಾಯಣಪಾ ಬ್ಲನ್ ಕೆಂಪಣಣ, ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ ಗಾರಮ, ದ ಡೆಬಳ್ಾಾಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಬೆಂಗಳ ರು ಗಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

28 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/28/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಿಕ್ೆಪಾ ಬ್ಲನ್ ಚಿಕ್ೆಅಕ್ೆಲಪಾ, ಚಿಕ್ೆಮುದೋನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ದ ಡೆಬಳ್ಾಿಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಂಗಳ ರು ಗಾರಮಂತರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

29 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/29/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸೌಭಾಗೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಾ, ಗುಂಜ ರು ಗಾರಮ, ದ ಡೆಬಳ್ಾಿಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಂಗಳ ರು ಗಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರುಮನ ಬಗ್ಗೆ.

30 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/30/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ದ್ಾೆವರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗೌಡ, ಮೊಳೆಾೋಗೌಡ, ಕೆ ಡಿಯಾಲ ಗಾರಮ, 

ಶ್ರರೋರಂಗಪಟಿಣ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

31 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/31/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಣಣ ಬ್ಲನ್ ಕಾಳೆ ೋಜಿನಾಯೆ, ಜಿೋನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹುಣಸ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಮೈಸ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

32 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/32/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭಿೋಮಪಾ ದೋವಪಾ ಹುಲಮನಿ, ಮುತ್ಾನಳ ಗಾರಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

33 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/33/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸೌಭಾಗೆ ಕೆ ೋಂ ಎ. ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್, ಗಂಜಿಗ್ಗರೆ ಗಾರಮ, ಕ್ೃಷಣರಾಜಪೆೋಟ್ಟ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಮಂಡೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

34 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/34/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಸ್ಟ. ಹುಚಿೋಗೌಡ ಬ್ಲನ್ ಸಣೆಣೋಗೌಡ, ಟ್ಟ.ಎಸ್ಟ. ಛತರ ಗಾರಮ, ಪಾಂಡವಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಮಂಡೆ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

35 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/35/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಸ್ಟ. ಮಹದೋವಸಾವಮಿ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ನಂಜೋಗೌಡ, ಗಗ್ಗೋಯಶ್ವರಿ ಗಾರಮ, ಟ್ಟ.ನರಸ್ಥೋಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮೈಸ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

36 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/36/2016-17 ಶ್ರರೋ ಪಿ. ಮಂಜುನಾರ್ರೆಡಿೆ ಬ್ಲನ್ ಮುನಿರೆಡಿೆ, ಪರವನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಬಂಗಾರಪೆೋಟ್ಟ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

37 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/37/2016-17 ಶ್ರರೋ ಟ್ಟ. ಶ್ರವಕ್ುಮಾರ್ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ತಮಮಯೆ, ಕ್ಟುಿಗ್ಗ ಲಿಹಳಿಾ ಗಾರಮ,ಬೆಂಗಳ ರು ಪರವಯ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

38 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/38/2016-17 ಶ್ರರೋ ಟ್ಟ. ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಟ್ಟ. ವಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ಲು, ಬಳ್ಾಾರಿ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

39 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/39/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಸ್ಟ. ರಮೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಎಸ್ಟ. ಡಿ. ಶ್ರರೋನಿವಾಸ, ರಾಗಿಮುದಿನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಮಂಡೆ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

40 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/40/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕೆ. ಚನನಬಸಪಾ ಬ್ಲನ್ ಹುಲಿಯಪಾ, ಹಿಕ್ೆಮಗ್ಗೋರಿ ಗಾರಮ, ಹರಪನಹಳಿಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

41 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/41/2016-17 ಶ್ರರೋ ದೋವರಾಜನಾಯಕ್ ಬ್ಲನ್ ನಂಜಯೆ, ಈಡಿಗನಹ ಸ ರು ಗಾರಮ, ಹ ಳೆನರಸ್ಥೋಪುರ 

ತ್ಾಲುಿಕ್ು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

42 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/42/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಾ, ಹತುಗೌಡನಹಳಿಾ, ಕ್ಸಬಾ ಹ ೋಬಳಿ, ಅರಕ್ಲಗ ಡು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

43 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/43/2016-17 ಶ್ರರೋ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬ್ಲನ್ ಹುಚಿೋಗೌಡ, ಚಿಕ್ೆಗಾವನಹಳಿಾ ಗಾರಮ,ಅರಕ್ಲಗ ಡು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

44 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/44/2016-17 ಸಂಪತ್ ನಾಯೆ ಬ್ಲನ್ ಚಂದರನಾಯೆ, ಮುದಿನಹಳಿಾ, ಅರಸ್ಥೋಕೆರೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ 

ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

45 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/45/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ರೆೋಣುಕಾ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಸಾವಮಿ, ತಿಮಾಮಪುರ , ಜಾವಗಲ್ ಹ ೋಬಳಿ, ಅರಸ್ಥೋಕೆರೆ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

46 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/46/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕೆ. ರಾಜಮಾತ್ಾಯಂಡ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ುನಾನಮರಿೋಗೌಡ ದ ಂತ ರು ಗಾರಮ, 

ಸಾತನ ರು ಹ ೋಬಳಿ, ಕ್ನಕ್ಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

47 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/47/2016-17 ಶ್ರರೋ,ರಾಜಶೋಕ್ರ್ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ಡಿ.ಎಂ. ಕ್ುನಾನಮರಿೋಗೌಡ ದ ಂತ ರು ಗಾರಮ, ಸಾತನ ರು 

ಹ ೋಬಳಿ, ಕ್ನಕ್ಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

48 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/48/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವರಾಜು ಬ್ಲನ್ ಚನಾನನಾಯೆ ದ  ಳ್ಾಾಳು ಗಾರಮ, ಹುಣಸ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮೈಸ ರು 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

49 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/49/2016-17 ಶ್ರರೋ.ಬ್ಲ.ಕೆ. ಸ ೋಮಣಣ ಬ್ಲನ್ ಬ್ಲ.ಕೆ. ಕ್ಮರಿನಾಯೆ, ಅನನರಾಯಪುರ ಗಾರಮ, ಹುಣಸುರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮೈಸ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ



50 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/50/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆರ್. ಶ್ರವಪರಕಾಶ್ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ. ಟ್ಟ.ರಂಗಸಾವಮಿ, ದ ಡೆ ಹುಣಸುರು ಗಾರಮ,ಹುಣಸ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮೈಸ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

51 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/51/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಶಾರದಮಮ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಚಿಕ್ೆಬೆೈರಪಾ,ಅಣಣಶವೋರ ಗಾರಮ, ದೋವನಹಳಿಾ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಂಗಳ ರು ಗಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

52 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/52/2016-17 ಶ್ರರೋ. ಹಚ್.ಎಸ್ಟ. ರಾಮೋಗೌಡ ಬ್ಲನ್ ಸಣಣ ಮ ಗ್ಗೋಗೌಡ, ಚಿೋಣೆ ಗಾರಮ, ನಾಗಮಂಗಲ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮಂಡೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

53 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/53/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹನುಮಂತಪಾ ಬ್ಲನ್ ನಾಗಪಾ ಛಬ್ಲಾ, ಶ್ರರಹಟ್ಟಿ ಗಾರಮ, ಶ್ರರಹಟ್ಟಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಗದಗ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

54 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/54/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮರಿಯಾ ಬ್ಲನ್ ಗಿರಿಯಾನ ದ್ಾಸಯೆ, ಸತುೋಗಾಲ ಗಾರಮ, ಕೆ ಳೆಾೋಗಾಲ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

55 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/55/2016-17 ಶ್ರರೋ.ಸ್ಥ.ಜಿ. ಕ್ೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ಸ್ಥ.ಕೆ. ಗಂಗಾಧರಯೆ, ಸ್ಥಎಸ್ಟ. ಪುರ ಗಾರಮ, ಗುಬ್ಲಾ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ತುಮಕ್ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

56 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/56/2016-17 ಶ್ರರೋ ವಿೋರನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬ್ಲನ್ ಎಸ.ಕೆ. ದೋವೋಗೌಡ, ಸ್ಥದಿಪುರ ಗಾರಮ, ಕ್ುಣಿಗಲ್ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ತುಮಕ್ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

57 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/57/2016-17 ಶ್ರರೋ. ನರಸ್ಥಂಹಯೆ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ಮುನಿಗಂಗಪಾ, ರಾಯಸಂದರ ಗಾರಮ, ದೋವನಹಳಿಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಬೆಂಗಳ ರು ಗಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

58 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/58/2016-17 ಶ್ರರೋ ಟ್ಟ.ಎಸ್ಟ. ರಾಜು ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲಟ್ ಸ್ಥದಿೋಗೌಡ, ಅಂಕ್ುಶ್ನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಚನನಪಟಿಣ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

59 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/59/2016-17 ಶ್ರರೋ.ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರವಕ್ುಮಾರ್ ಬ್ಲನ್ ಕೆ.ಕೆ. ತಿಮಮಪಾಗೌಡ, ಮಳಲ ರು ಗಾರಮ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಶ್ರವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

60 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/60/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಾನಂದ ಆರ್. ನಾಯೆ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಚಂದರಪಾ ನಾಯೆ ಹಿರೆೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಗಾರಮ, 

ಕೆ ಪಾಳ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

61 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/61/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹರಿ ಬ್ಲನ್ ಬ್ಲ ರಾಮರೆಡಿೆ, ಕ್ತುರಿಗುಪೆಾ ಗಾರಮ, ಚಿಂತ್ಾಮಣಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

62 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/62/2016-17 ಶ್ರರೋ. ಕೆ.ವಿ. ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲಟ್ ಆರ್ ವಂಕ್ಟಶ್ರವಾರೆಡಿೆ, ಕೆ ೋನಂಪಲಿಿ ಗಾರಮ, ಚಿಂತ್ಾಮಣಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

63 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/63/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅನಸರ್ ಖ್ಾನ್ ಬ್ಲನ್ ಖ್ಾದರ್ ಖ್ಾನ್, ಸಾಗಾನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಗೌರಿಬ್ಲದನ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

64 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/64/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಪಿ.ಮುನಿಯಪಾ ಬ್ಲನ್ ಪಿಳಾಪಾ, ಬ ದ್ಾಳ ಗಾರಮ, ಶ್ರಡಿಘಟಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

65 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/65/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹನುಮಂತಪಾ ಬ್ಲನ್ ನಿಂಗಪಾ ಬನಿನಕೆ ೋಡು ಗಾರಮ, ಹರಿಹರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

66 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/66/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಭಾೆಗೆಶ್ರರೋ ಕೆ ೋಂ ಅಶ ೋಕ್ ಮಟ್ಟ, ಕ್ುಟಗನಹಳಿಾ ಗಾರಮ ಕೆ ಪಾಳ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

67 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/67/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗೌರಮಮ ಜ.ಬ್ಲ. ಕೆ ೋಂ. ಉಮಾ ಮಹೋಶ್. ಸ್ಥ.ಎಸ್ಟ. ಶ್ರರೋನಿವಾಸಪುರ ಗಾರಮ, 

ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

68 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/68/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಮ್ ಎಚ್. ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬ್ಲನ್ ಹ ನನಯೆ, ಮಳಾಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ನಾಗಮಂಗಲ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮಂಡೆ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

69 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/69/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬಸಪಾನಾಯೆ ಬ್ಲನ್ ದ ಡೆನಾಯೆ, ಕ್ುನಾನಳು ಗಾರಮ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು  ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು 

ಮನ ಬಗ್ಗೆ

70 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/70/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲೋರಪಾ ಬ್ಲನ್ ಗಿರಿಯಯೆ ಸ್ಥರಬಡಿಗ್ಗ ಗಾರಮ, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

71 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/71/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಗನಯೆ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಯೆ, ಹಕಿೆಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಬೆೋಲ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ 

ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

72 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/72/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎನ್ ಎಸ್ಟ. ಚಾರುಕೆೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಎನ್.ಡಿ. ಶ್ರರೋನಿವಾಸ ನಂಬಳ ಗಾರಮ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಾ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಶ್ರವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

73 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/73/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಂದರಶಖರ್ ಕ್ರೆಗೌಡ ಹಲಗ್ಗೋರಿ, ರಟ್ಟಿಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹಿರಿಕೆೋರ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾವೋರಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

74 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/74/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಣಣ ಬ್ಲನ್ ಸುಬಾಣಣ ಮಾರಸ್ಥಂಗನಹಳಿಾ, ಶ್ರರೋರಂಗಪಟಿಣ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಮತುುಮಂಡೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.



75 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/75/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕೆ.ಎನ್ ವೋದಮ ತಿಯ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ಕೆ.ಕೆ. ನಿಂಗಪಾ. ಗ್ಗ ರುರು, ಕ್ಟಾಿಯ ಹ ೋಬಳಿ, ಹಾಸನ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮತುು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

76 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/76/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆನಂದ್ ಜ ಮಥಾಯಸ್ಟ ಬ್ಲನ್ ರಲ್.ಜ. ಮಥಾಯಸ್ಟ ಮೋಗುಂದ ಹ ೋಬಳಿ, ಕೆ ಪಾ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

77 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/77/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹೋಂಮತ ಸ್ಥದಿಪಾ ಸರವಂದ, ಕ್ಜಜರಿ ಗಾರಮ, ರಾಣೆೋಬೆನ ನರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾವೋರಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

78 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/78/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಎ. ಮಂಜುಳ ಬ್ಲನ್ ಆಂಜಿನಪಾ, ಮಾದನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಕೆ ರಟಗ್ಗರೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ತುಮಕ್ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

79 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/79/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗದಿಗ್ಗಪಾ ಬ್ಲನ್ ಮರಿಯಪಾ, ಮಳಲಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹರಿಹರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

80 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/80/2016-17 ಶ್ರರೋ ನಾಗಪಾ ಬ್ಲನ್ ಗಂಗಪಾ ಮಾದ್ಾರ, ಹಲಶ್ರ ಗಾರಮ, ಖ್ಾನಾಪರರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

81 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/81/2016-17 ಶ್ರರೋ ವೈ. ನರೆೋಂದರ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಟ್ಟ. ಯಲಿಪಾ, ಮಂಚನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಆನೋಕ್ಲ್ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಬೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

82 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/82/2016-17 ಶ್ರರೋ.ಜ.ಆರ್. ದೋವರಾಜು ಬ್ಲನ್ ರಮೋಶ್ಪಾ, ಗುರುಗದಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ತರಿೋಕೆರೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರುಮನ ಬಗ್ಗೆ

83 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/83/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಗನಪಾ ಬ್ಲನ್ ಜಂಬಣಣ, ಯರೆೋಹಳಿಾ ಗಾರಮ. ತರಿೋಕೆರೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

84 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/84/2016-17 ಶ್ರರೋ ರಾಮಾಭೆ ೋವಿ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಸುಂಕಾಬೆ ೋವಿ ಹಳಿಯ ರು ಗಾರಮ, ತರಿೋಕೆರೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ಜಿಲ್ಲಿಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

85 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/85/2016-17 ಶ್ರರೋ ನಾಗರಾಜು ಬ್ಲನ್ ಗಿಡೆಯೆ, ತರಣೆ ಗಾರಮ, ಹ ಳೆನರಸ್ಥೋಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ 

ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

86 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/86/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಾತಪಾ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಪಾ ಮಾದರ, ಹಲಶ್ರ ಗಾರಮ, ಖ್ಾನಾಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

87 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/87/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ಂಕ್ರ ಕ್ಲಿಪಾ ಮಾರಿಹಾಳ, ಮೊೋದಗ್ಗ ಗಾರಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಲ್ಲಿ 

ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

88 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/88/2016-17 ಶ್ರರೋ ನಾಗಪಾ ಲಿಂಬಪಾ ಲಮಾಣಿ, ಹುಣಸ್ಥಕ್ಟ್ಟಿ ಗಾರಮ, ರಾಣೆಬೆನ ನರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾವೋರಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

89 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/89/2016-17 ಶ್ರರೋ ಭೆ ೋಜಾೆನಾಯೆ ಬ್ಲನ್ ಕ್ನಾನನಾಯೆ, ಹಿಟ ಿರು ಗಾರಮ, ಶ್ರವಮೊಗೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

90 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/90/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕೆ ರೋಟ್ಟಶ್ ಬ್ಲನ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪಾಗೌಡ, ಚಿಕ್ೆಸವಿ ಗಾರಮ, ಸ ರಬ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಶ್ರವಮೊಗೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

91 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/91/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಾರೆೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಸಾಗರ ಈರಣಣ, ಉತುನ ರು ಗಾರಮ, ಸ್ಥರಗುಪಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

92 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/92/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ವಿಮಾಲಾ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾಬಲ್ಲಶ್ವರ ಭಟಿ, ಹ ಸ ರ ಗಾರಮ, ಸ್ಥದಿಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಉತುರ ಕ್ನನಡ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

93 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/93/2016-17 ಶ್ರರೋ ದಶ್ಯನ ಬ್ಲನ್ ಗಣಪತಿ ಶ್ಮಯ,ಮಂಕ್ಖಲ್ಲ ಗಾರಮ, ಸಾಗರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಶ್ರವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಲಿ 

ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

94 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/94/2016-17 ಶ್ರರೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಕೆ.ಸ್ಥ. ಪುಟಿನಂಜಪಾ, ಕ್ಬಾನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಆಲ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

95 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/95/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಭೆೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ಟ.ಬ್ಲ. ಬೆೈರಪಾ, ಸ ಲಿಕ್ುಂಟ್ಟ ಗಾರಮ, ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

96 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/96/2016-17 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ/ನರಳು ಪರದ ಮನ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮಕೆೆ SC/ST ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಶೋ.90% ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

97 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/97/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ್ ಬ್ಲನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ತ್ೌಡನಹಳಿಾ, ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಮತುು 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

98 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/98/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆರ್.ಪಿ. ರಾಮಾಂಜಿನಪಾ ಬ್ಲನ್ ಪಿಳಾಪಾ, ರಾಮಚಂದರ, ಹ ೋಸುರು ಗಾರಮ, 

ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

99 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/99/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕ್ೃಷಣಪಾ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಭಿೋಮ,ಯೆ, ಬಟ್ಟಿಗಾನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಸ್ಥರಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ತುಮಕ್ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ



100 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/100/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಂಜಪಾ ಬ್ಲನ್ ರಂಗಪಾ, ಮಾರಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಶ್ರಕಾರಿಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಶ್ರವಮೊಗೆ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

101 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/101/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಗೌಡ  ಬ್ಲನ್ ಪುಟ್ಟಿೋಗೌಡ, ರಾಯನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹುಣಸುರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಮೈಸ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

102 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/102/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಹೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಕಾಳಮರಯೆ, ಕ್ಣೆೋನ ರು ಗಾರಮ, ನಂಜನಗ ಡು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಮೈಸ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

103 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/103/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎನ್. ಮಹದೋವಸಾವಮಿ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ನಂಜೋಗೌಡ, ಗಗಯಶವೋರಿ ಗಾರಮ, ಟ್ಟ, ನರಸ್ಥೋಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮೈಸ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

104 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/104/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಿಕ್ೆಣಣ ಬ್ಲನ್ ನರಸಯೆ, ಕಾಳ್ಾರಿ ಗಾರಮ, ಮಾಗಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ 

ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

105 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/105/2016-17 ಶ್ರರೋ ದಿಗಂಬರ ಯಶ್ವಂತ  ಪಾಟ್ಟೋಲ,ಇದಿಲಹ ಂಡ ಗಾರಮ, ಖ್ಾನಾಪರರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

106 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/106/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಸಾವಮಿ ಬ್ಲನ್ ಮಲ್ಲಿೋಶ್ಪಾ, ಮಾಯಗ್ಗ ೋಡನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಬೆೋಲ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

107 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/107/2016-17 ಶ್ರರೋ ಪಿ. ವಂಕ್ಟ ಭಾಸೆರರಾಜು ಬ್ಲನ್ ಸತೆ ನಾರಾಯಣರಾಜು, ತಿಮಮೋಗೌಡನಪಾಳೆ ಗಾರಮ, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

108 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/108/2016-17 ಶ್ರರೋ ಫಕಿೋರಪಾ ಬ್ಲನ್ ನಿೋಲಪಾ, ತಳಗಿಮನಿ, ಕ್ಳಸ ಗಾರಮ, ಕ್ುಂದಗ್ಗ ೋಳ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಧಾರವಾಡ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

109 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/109/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋನಿವಾಸ ಬ್ಲನ್ ಟ್ಟ ತಿಪಾಯೆ ಸಾ. ಎಲ್ ಕೆ. ದ ಡಿೆ, ಲಿಂಗನಖ್ಾನದ ಡಿೆ ಗಾರಮ, 

ರಾಯಚ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

110 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/110/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸಾವಮಿ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ವಿೋರಭದರಪಾ, ಮಿೋನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

111 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/111/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆರ್. ಸುಂದರ ಬ್ಲನ್ ಎಂ. ರಾಚೋಗೌಡ, ಕ್ುಣಗಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಕೆ ಳೆಾಗಾಲ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

112 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/112/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹನುಮಂತಪಾ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಪಾ, ದೋವಬಾಲು ಗಾರಮ, ಶ್ರವಮೊಗೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

113 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/113/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲೋಮಾನಾಯೆ ಬ್ಲನ್ ಗ್ಗ ೋಗೆನಾಯೆ, ದುಮಮಳಿಾ ಗಾರಮ, ಶ್ರವಮೊಗೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

114 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/114/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಸ್ಥದಿಲಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ ರೆೋವಣಣ, ಕಾಲಾರಿ ಗಾರಮ, ಮಾಗಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ರಾಮನಗರ  ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

115 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/115/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗ್ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ಚಲುವಮುತುಯೆ, ಹಳಿಾಮಾಳ ಗಾರಮ, ರಾಮನಗರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

116 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/116/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಲ್ಲಿೋಶ್ಪಾ ಬ್ಲನ್ ಬಾಲಪಾ, ಚಪಾರಮನಿ, ಬಾಲ್ಲಹ ಸ ರ ಗಾರಮ, ಶ್ರರಹಟ್ಟಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

117 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/117/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಶ್ಮಿಯಳ್ಾ ರೆಬೆಲ್ಲ ಿೋ ಕೆ ೋಂ ಅಜಿತ್ ರೆಬೆಲ್ಲ ಿೋ, ಹಬಾಸಾಲ್ಲ ಗಾರಮ, ಸಕ್ಲ್ಲೋಶ್ಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

118 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/118/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಸ್ಟ. ರವಿಕ್ೃಷಣ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ಹಚ್, ಕೆ. ಸುಬಾರಾವ್, ಆಂಜೋಯ ಹ ಸಹಳಿಾ ಗಾರಮ, 

ಅರಕ್ಲಗ ಡು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

119 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/119/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚೌಡಪಾ ಬ್ಲನ್ ನಿೋಲಪಾ ಎ.ಕೆ. ಜಿೋನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹ ನನಳಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

120 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/120/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆರ್. ಹಚ್. ಶ್ರೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ಹನುಮಂತಪಾ ಯರಬಾಳು ಗಾರಮ, ಹರಪನಹಳಿಾ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

121 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/121/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕ್ುಮಾರ್ ಹಚ್.ಎಸ್ಟ. ಬ್ಲನ್ ಶ್ರವನಂಜೋಗೌಡ, ಮಾದಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಮೈಸ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

122 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/122/2016-17 ಶ್ರರೋ.ಕೆ.ಸ್ಥ.ಮೊೋಹನ್ ಬ್ಲನ್ ಹಚ್. ಇ ಚಂದರಶೋಖರ್, ಜಯಪುರ ಗಾರಮ, ಮೈಸ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

123 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/123/2016-17 ಶ್ರರೋ ಈರಕ್ದರಯೆ ಬ್ಲನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ ಎಂ. ಎಂ.ಎ ಕಾವೋಲ್ ಗಾರಮ, ತೋಳ ರು ಹ ೋಬಳಿ, 

ಗುಬ್ಲಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ತುಮಕ್ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ನರಳು ಪರದ ಮನ

124 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/124/2016-17
ಹಸ್ಥರು ಮನ/ ನರಳು ಪರದ ಮನ ಕ್ೃರ್ಷಹ ಂಡ



125 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/125/2016-17 ಶ್ರರೋ ಹನುಮಂತಪಾ ಬ್ಲನ್ ನಾಗಪಾ, ಛಬ್ಲಾ, ಶ್ರರಹಟ್ಟಿ ಗಾರಮ ಹಾಗ  ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಗದಗ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ನರಳು ಪರದ ಮನ ಬಗ್ಗೆ

126 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/126/2016-17 ಶ್ರರೋ ನಾಗರಾಜು ಬ್ಲನ್ ಸ್ಥದಿಗೌಡ, ಮುತುುಗನನ ಗಾರಮ, ಬೆೋಲ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಸನ  

ಜಿಲ್ಲಿಯ ನರಳು ಪರದ ಮನ ಬಗ್ಗೆ

127 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/127/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಂ.ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ಲನ್ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನಪಾ, ಮುತುುಗನ ಗಾರಮ, ಬೆೋಲ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿಯ ನರಳು ಪರದ ಮನ ಬಗ್ಗೆ

128 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/128/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಈ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯೆ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋ ಬ್ಲ.ಎಲರಂಗಯೆ ಬಾಚಿಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹಾಸನ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

129 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/130/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಅನನಪರಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅನನದ್ಾನಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ, ಭೆ ೋಗಾಪುರ ಗಾರಮ, 

ಲಿಂಗಸ ಗ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ರಾಯಚ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ನರಳು ಪರದ ಮನ ಬಗ್ಗೆ

130 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/01/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶ್ರಣಪಾ ಬ್ಲನ್ ಅಮರಪಾ ಜಾವರರ, ಮಟ ಿರು ಗಾರಮ, ಲಿಂಗಸ ಗ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ರಾಯಚ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ನರಳು ಪರದ ಮನ

131 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/131/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರಿ ಉ ವಿಜಯ ಬ್ಲನ್, ಎಂ.ಕೆ. ಮಾದಯೆ ಶ್ರರೋನಿವಾಸಪುರ ಗಾರಮ, 

ನಲಮಂಗಲ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಂಗಳ ರು ಗಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

132 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/132/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥೋತ್ಾರಾಮಯೆ ಬ್ಲನ್ ತಿಮಮಯೆ, ಇಬ್ಲಾಡು ಗಾರಮ, ಬೆೋಲ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಸನ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ ನರಳು ಪರದ ಮನ ಬಗ್ಗೆ

133 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/01/2016-17 ಶ್ರರೋ ಡಿ. ಪಿಲಿಪಾ ಬ್ಲನ್ ದ ಡೆ ವಂಕ್ಟಪಾ, ಮೈಲಸಂದರ ಗಾರಮ, ಬೆಂಗಳ ರು ದಕ್ಷಿಣ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಂಗಲ ರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

134 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/134/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮೈಲಾರಪಾ, ದ ಡೆಬಳ್ಾಾಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಂಗಳ ರು ಗಾರಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು 

ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

135 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/135/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥ.ಎಸ್ಟ. ಮ ತಿಯ ಬ್ಲನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಶ್ರವಕ್ುಮಾರ, ಪಿ. ಕ್ಲಿಹಳಿಾ ಗಾರಮ,  ತುರವೋಕೆರೆ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ತುಮಕ್ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

136 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/136/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕಾಡಪಾ ಬ್ಲನ್ ಕ್ೃಷಣಪಾ ಮೈಸ ರ ಬೆಳಿಾಗಟಿ ಗಾರಮ, ಕ್ುಂದಗ್ಗ ೋಳ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು  ಮನ ಬಗ್ಗೆ

138 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/138/2016-17 ಶ್ರರೋ ಗಾಳಪಾ ಬ್ಲನ್ ದ ಡೆ ಒಬಳಯೆ, ರಾಮೊೋಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಕೆೋಂಗ್ಗೋರಿ ಹ ೋಬಳಿ, 

ಬೆಂಗಳ ರು ನಗರ ಜಿಲಾಿ ರೆೈತರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

139 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/139/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಂ. ವಿಜಯೆೋಂದರಬಾಬು ಮುನಿಶಾಮಪಾ, ಕೆ ಕ್ರೆಪಡೆ ಗಾರಮ, ಚಿಕ್ೆಬಳ್ಾಾಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ

140 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/140/2016-17 ಶ್ರರೋ ಚಂದರಪಾ ಬ್ಲನ್ ರಾಮಪಾ, ಲಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಗಾರಮ, ಕೆ ೋಲಾರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ 

ಹಸ್ಥರು ಮನ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

141 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/141/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಂ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪಾ ಬ್ಲನ್ ಕ್ದಿರೆಪಾ, ಮುಡಿವಾರಪಲಿಿ ಗಾರಮ, ಶ್ರರೋನಿವಾಸಪುರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

142 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/142/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಬೆೈಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ ನಾರೆಪಾ, ಶ್ರರೋನಿವಾಸಪುರ ಗಾರಮ, ಹಾಗ  ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

143 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/143/2016-17 ಶ್ರರೋ ತ್ಾೆಗರಾಜ ಬ್ಲನ್ ನರಸ್ಥಂಹಯೆ ಬುಚಿಪಲಿಿ ಗಾರಮ, ಬಂಗಾರಪೆೋಟ್ಟ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿ ರವರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

144 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಎ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-1/144/2016-17 ಶ್ರರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಾಣಪರಸಾದ್ ಬ್ಲನ್ ಅಂಜಿನಪಾ, ಬಂಗಾರಪೆೋಟ್ಟ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಕೆ ೋಲಾರ 

ಜಿಲ್ಲಿ ರವರ ಹಸ್ಥರು ಮನ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ
ಕ್ಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯಗಳು

1
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/01/2016-17 AAP 2016-17 Regarding 

2
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/02/2016-17  ಯೋಜನಾ ಶಾಖ್ಯಗ್ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ

3
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/03/2016-17  Do Letters and Circular

ಸತ ೋಅ-2, 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ಕ್ಡತಗಳು 



4
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/04/2016-17 March end Mpic Progress report

5
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/05/2016-17 VIP Reference Reg.

6
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/06/2016-17  ವಿಧಾನಸಭೆ ಭರವಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ

7
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/07/2016-17

HRC ಸಂಖ್ಯೆ:2137/10/29/2016-G (B3) ರ ಪರಕ್ರಣದಲಿಿ ವರದಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿ ಪುನಶಿೋತನ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ

8
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/08/2016-17 Green House/ Shade Net House evaluation reg

9
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/09/2016-17 Web Report 2016-17

10
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/10/2016-17 LAQ-484 Community Tank

11
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/11/2016-17

LAQ-2182 ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಬ್ಲಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದ್ಾನ ಹಾಗ  ಖಚಾಯಗದೋ 

ಉಳಿದ ಅನುದ್ಾನ ಬಗ್ಗೆ

12
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/12/2016-17 LCQ-2129 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿುನ ಪರಶನ-2016-17

13
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/13/2016-17 LCQ-2123 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿುನ ಪರಶನ-2016-17

14
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/14/2016-17 LAQ-1428 ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಶನ

15
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/15/2016-17 LAQ-1783 ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರಶನ

16
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/16/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಖ್ಯೋಣಿ (ಬ್ಲೋದರ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ಚಿಕೆೆ ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ.2105 ಕೆೆ 

ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

17
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/17/2016-17

ಶ್ರರೋ ಎನ್.ಅಪಾಾಜಿಗೌಡ (ಸ.ಸಂ.ಕ್ಷೋ) ರವರ ಚಿಕೆೆ ು ಉರಿತಿುಲಿದ ಪರ.ಸಂ.2853 ಕೆೆ 

ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/18/2016-17

ಶ್ರರೋ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜ.ಟ್ಟ.  (ಬ್ಲೋಳಗಿ) ರವರ ಚಿಕೆೆ ು ಉರಿತಿುಲಿದ ಪರ.ಸಂ.2631 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ 

ಬಗ್ಗೆ

19
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/19/2016-17 ಜ ನ್ ಮಾಹಯ ಪರಗತಿ ವಿವರ 2016-17

20
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/20/2016-17

LokSabha Q.No.5170 Regarding Cold Storage Frauds due for 

answer on 26/07/2016 reg

21
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/21/2016-17 Mpic for the year 2016-17 under NHM

22
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/22/2016-17

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ NHM ಯೋಜನಯಡಿ ಹಚುಿವರಿ ಗುಇರಗಳ ಕೆ ೋರಿ ಬಂದಿರುವ 

ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

23
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/23/2016-17

2015-16 ನೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಥರುವ ಪರಸಾುವನಗಳನುನ 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿಗ್ಗ 

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

24
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/24/2016-17

ಶ್ರರೋ ಧಾನಮಮದೋವಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಚವಡಿಹಾಳ ಬಬಲಾದ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ವಿಜಯಪುರ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಬಗ್ಗೆ.

25
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/25/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅಂಭಾಭವಾನಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಘ, ಸಾವಳಸಂಗ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ವಿಜಯಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

26
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/26/2016-17

ಜೈ ಭವಾನಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಜಿಗಜಿೋವಣಗಿ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

27
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/27/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅನನದ್ಾತ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಇಂಡಿ ಗಾರಮ, ಹಾಗ  ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ  ಬಗ್ಗೆ

28
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/28/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸಂಗಮೋಶ್ವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಬನಹಟ್ಟಿ ಗಾರಮ, ಸ್ಥಂಧಗಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ  ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ



29
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/29/2016-17

ಶ್ರರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಬ್ಲಜಜರಗಿ ಗಾರಮ, ವಿಜಯಪುರ  ಜಿಲ್ಲಿಯ 

ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

30
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/30/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೋ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಘ, ತಿಕೆ ೋಟಾ ಗಾರಮ, ವಿಜಯಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  

ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

31
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/31/2016-17

ರೆೈತ ಶ್ಕಿು ಗುಂಪು, ಅಲಿಯಾಬಾದ ಗಾರಮ ಹಾಗ  ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ಾಯ 

ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

32
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/32/2016-17 Mpic Progress report for the Month of July-2016

33
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/33/2016-17

ವಿವಿಧ ಪರಸಾುವನ ಆದ್ಾರಿತ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಸಾುವನಗಳ ಪರಿಶ್ರೋಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ 

PAC

34
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/34/2016-17 Mpic Progress Report for the Month of August -2016

35
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/35/2016-17

ಶ್ರರೋ ವಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ವರ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ವಿಟಿಪಾನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಕೆ ೋಲಾರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

36
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/36/2016-17 Information of public Grievence-reg

37
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/37/2016-17

 ಶ್ರರೋ ಭ ಮಾತ ನಿೋರು ಬಳೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಆಡಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಅರ್ಣಿೋ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿತ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

38
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/38/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ ಿೋಕ್ರಾಣಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಗ (ರಿ) ಬಾೆಸ್ಥಗ್ಗದೋರಿ ಗಾರಮ, 

ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

39
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/39/2016-17

ಶ್ರರೋ ಪರಜಾಕೆರೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಸಮಘ, ಗ್ಗ ೋಕ್ುಲಹಟ್ಟಿ ಗಾರಮ, ಗುತಿುದುಗಯ 

ಹ ೋಬಳಿ, ಜಗಳ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

40
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/40/2016-17 MPIC progress report for the month of september-2016

41
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/41/2016-17 Mid-term ReviewMeeting MIDH.

42
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/42/2016-17

ಶ್ರರೋ ಈಶ್ವರಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್, ಹುರುಳಿಹಾಳ್ ಗಾರಮ, ಕ್ ಡಿಿಗಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

43
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/43/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಾರುತುೋಶ್ವರ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ (ರಿ) ನಿೋಲಗಲ್ ಗಾರಮ, ದೋವದುಗಯ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ರಾಯಚ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

44
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/44/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕ್ಲ್ಲಮೋಶ್ವರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಹಾವಿನಾಳ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

45
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/45/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೋ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಘ, ಹಳಗುಣಕಿ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ವಿಜಯಪುರ 

ಜಿಲ್ಲಿಯ  ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

46
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/46/2016-17

ಶ್ರರೋ ರೆೋವಣಸ್ಥದಿಶ್ವರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಹಳಗುಣಕಿ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿಯ  ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

47
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/47/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿಲಿಂಗ್ಗೋಶ್ವರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಲಚಾೆಣ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

48
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/48/2016-17

ಶ್ರರೋ ವೈಷಣವಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಕಾತ್ಾರಳ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

49
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/49/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಂಘ, ಕಾತ್ಾರಳ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ 

ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

50
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/50/2016-17

ಶ್ರರೋ ವಿೋರಭದರೋಶ್ವರ ರೆೈತ ಸೋವಾ ಸಂಘ, ಬೆ ಳೆಗಾಂವ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ವಿಜಯಪುರ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

51
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/51/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮರುಳಸ್ಥದಿೋಶ್ವರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಮಸಳಿ ಬ್ಲ.ಕೆ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

52
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/52/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರರೋನಿಧಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಸಂಘ, ಭೆೈರವಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹ ನಾನಳಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

53
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/53/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕೆ. ಪರತ್ಾಪಚಂದರ ಶಟ್ಟಿ ವಿದ್ಾನ ಪರಿಷತುು ಸದಸೆ ರವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿುಲಿದ 

ಪರ.ಸಂ.1538 ಪರಶನೋಗ್ಗ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.



54
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/54/2016-17

ಶ್ರರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋ ನರಸ್ಥಂಹ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಮುರಹರಪುರ ಗಾರಮ, ಮಾನವಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ರಾಯಚುರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

55
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/55/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅಮರೆೋಶ್ವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಮುದಗಲ್ ಗಾರಮ, ಲಿಂಗಸ ಗ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ರಾಯಚ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

56
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/56/2016-17

ಶ್ರರೋ ಡಾ:ಮಾಲಕ್ರೆಡಿೆ ಎ.ಬ್ಲ. (ಯಾದಗಿರಿ) ರವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿುಲಿದ ಪರ.ಸಂ:743 ಕೆೆ 

ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

57
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/57/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ವಿ (ಕಾಕ್ಯಳ) ವಿದ್ಾನ ಸಭೆ ಸದಸೆರಾದ ರವರು ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿುಲಿದ 

ಪರ.ಸಂ. 1323 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

58
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/58/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರವಲಿಂಗ್ಗೋಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ. ಅರಸ್ಥೋಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸೆರಾದ ರವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿುಲಿದ 

ಪರ.ಸಂ. 1293 ಕೆೆ ಉತುರಿದುವ ಬಗ್ಗೆ.

59
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/59/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಸವರಾಜು ಎಸ್ಟ. ಬೆ ಮಾಮಯ (ಶ್ರಗಾೆಂವ್) ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸೆರಾದ ರವರ ಚುಕೆೆ 

ಗುರುತಿುಲಿದ ಪರ.ಸಂ.750 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

60
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/60/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಸ್ಥ.ಎನ್, (ಶ್ರವಣಬೆಳಗ್ಗ ಳ) ವಿಧಾನಸಬೆ ಸದಸೆರಾದ ರವರ ಚುಕೆೆ 

ಗುರುತಿುಲಿದ ಪರ.ಸಂ 1038 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

61
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/61/2016-17

ಶ್ರರೋ ರಂಗಸಾವಮಿ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಮುದ್ಾಯ ಹ ಂಡ ಸಂಘ, ಹರಳೆೋಕ್ಟ್ಟಿ ಗಾರಮ, ಗುಬ್ಲಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ತುಮಕ್ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

62
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/62/2016-17

Decision taken in the third executive Committee (EC) meeting held 

on 24-08-2016 at new Delhi Follow up action Reg.

63
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/63/2016-17

 ಶ್ರರೋ ಗುರು ಪಾಟ್ಟೋಲ ಶ್ರರವಾಳ (ಶ್ಹಾಪುರ) ರವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿುಲಿದ ಪರ.ಸಂ. 1552 ಕೆೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

64
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/64/2016-17  Lokasabha Question No 10837 Organic Farming

65
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/65/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಾಲಾಜಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಸಾ. ನಾಗನ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಗ್ಗ ೋಕಾಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ರವರ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

66
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/66/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಾರುತಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಬಸರಕೆ ೋಡು ಗಾರಮ, ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿಾ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

67
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/67/2016-17

ಶ್ರರೋ ಗಂಗಾ ಮಲ್ಲಮೋಶ್ವರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಎಂ. ಗ್ಗ ೋನಾಳ್ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

68
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/68/2016-17

ಶ್ರರೋ ತ್ಾಯಮಮ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ತುರಕ್ಂಡೆ ಣ ಗಾರಮ, ರಾಯಚ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

69
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/69/2016-17

ಶ್ರರೋ ಅಮರೆೋಶ್ವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ,ಬನಿನಗ್ಗ ೋಳ  ಗಾರಮ, ಲಿಂಗಸ ಗ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ರಾಯಚ ರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

70
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/70/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಸವೋಶ್ವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಬಡಚಿ ಗಾರಮ,ಅರ್ಣಿ  ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

71
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/71/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಮಲಾಬಾದ ಗಾರಮ, ಅರ್ಣಿ  ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

72
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/72/2016-17

Imapct Evaluation study of National Horticulture Mission ಸಭೆಗ್ಗ 

ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

73
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/73/2016-17 MPIC progress Report for the month of Nov-2016.

74
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/74/2016-17

 ಶ್ರರೋ ಚನನಮಲ್ಲಿೋಶ್ವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಘಾರ (ಬ್ಲ) ಗಾರಮ, ಅಫಜಲಪರರ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಕ್ಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

75
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/75/2016-17

ಶ್ರರೋ ಹಿರವಲಕ್ಷಿಮೋ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಅಳಾಗಿ (ಬ್ಲ) ಗಾರಮ, ಅಫಜಲಪರರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಕ್ಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

76
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/76/2016-17

ಶ್ರರೋಚೌಡೆೋಶ್ವರಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಕ್ೃಷ್ಾನಪುರ ಗಾರಮ, ಕೆ ೋಲಾರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

77
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/77/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಡಿವಾಳೆೋಶ್ವರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸೋವಾ ಸಂಘ, ದೋ, ಹಿಪಾರಗಿ ಗಾರಮ, ಸ್ಥಂಧಗಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

78
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/78/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ರಮಜಿೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಬಾಪರಜಿನಗರ ಗಾರಮ, ಹರಪನಹಳಿಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ದ್ಾವಣಗ್ಗರೆ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ



79
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/79/2016-17

 ಶ್ರರೋ ರಂಗನಾರ್ಸಾವಮಿ ತ ೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಗೌಡನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಹಿರಿಯ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಚಿತರದುಗಯ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

80
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/80/2016-17 Zonal Meeting-MIDH

81
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/81/2016-17

ಶ್ರರೋ ಆದಿಶ್ಕಿು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಶರೆೋವಾಡ ಗಾರಮ, ಹುಬಾಳಿಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ದ್ಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

82
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/82/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕ್ಲ್ಲಮೋಶ್ವರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಚಿಕ್ೆನತಿಯ ಗಾರಮ, ಕ್ುಂದಗ್ಗ ೋಳ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ.

83
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/83/2016-17

ಶ್ರರೋ ಬಸವೋಶ್ವರ ರೆೈತ ಸಂಘ, ಅಮಿಮನಬಾವಿ ಗಾರಮ, ಧಾರವಾಡ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ 

ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

84
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/84/2016-17

ಶ್ರರೋ ಆಂಜನೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಶ್ರಡಿಗಿನ ಮೊಳ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಾರಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗ  ಜಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

85
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/85/2016-17

ಶ್ರರೋ ಜಂಬುಲಿಂಗ್ಗೋಶ್ವರ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಯಮಮಹಟ್ಟಿ ಗಾರಮ, ಕ್ಲಘಟಗಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

86
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/86/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿರ ಢ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಕೆ ಡಿಿವಾಡ ಗಾರಮ, ಸವದತಿು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

87
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/87/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಾಧವಾನಂದ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಸಂಕೆ ೋನಟ್ಟಿ, ಅರ್ಣಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

88
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/88/2016-17

 ಶ್ರರೋ ಹೋಮಾವತಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃರ್ಷಹ ಂಡ ಸಂಘ, ಚಳ ರು ಗಾರಮ, ಗುಬ್ಲಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ತುಮಕ್ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ರವರ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

89
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/89/2016-17 MPIC Progress Report for the Month of Dec-2016- under NHM

90
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/90/2016-17

ಮ: ಕ್ೃಷ್ಾಣ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗ  ಗಾರಮಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಂಘ(ರಿ) ತ ದಲಬಾಗಿ ಗಾರಮ, 

ಜಮಖಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

91
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/91/2016-17

ಶ್ರರೋ ಹನುಮಾನ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಪಾರ್ಯನಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಅರ್ಣಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

92
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/92/2016-17

ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿೋಶ್ವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ, ಮಧಭಾಂವಿ ಗಾರಮ, ಅರ್ಣಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬೆಳಗಾವಿ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ

93
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/93/2016-17

ಶ್ರರೋ ಜಲದ್ಾರೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಸಂಘ,ಕಿಡದ್ಾಳ ಗಾರಮ, ಕೆ ಪಾಳ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಹಾಗ  ಜಿಲ್ಲಿ 

ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ.

94
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/94/2016-17

ಶ್ರರೋ ದುಗಾಯದೋವಿ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣ ಸಂಘ, ಲಾಯದಹುಣಸ್ಥ ಗಾರಮ, ಗಂಗಾವತಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ಕೆ ಪಾಳ ಜಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಪರಸಾುವನ ಬಗ್ಗೆ .

95
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/95/2016-17

ಶ್ರರೋ ಮಲಕಾರಿಸ್ಥದಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಬ ದಿಹಾಳ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಿ ರೆೈತರ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

96
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/96/2016-17

ಶ್ರರೋ ಶ್ಂಕ್ರಲಿಂಗ ತ ೋಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಲಾಳಸಂಗಿ ಗಾರಮ, ಇಂಡಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, 

ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

97
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/97/2016-17

ಶ್ರರೋ ನಂಜುಂಡೆೋಶ್ವರ ರೆೈತ ಸಂಘ ಬ್ಲಂಡಿಗನವಿಲ್ಲಿ ಗಾರಮ, ನಾಗಮಂಗಲ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಮಂಡೆ 

ಜಿಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ

98
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/98/2016-17

ಮಾನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸೆರಾದ ಶ್ರರೋ ಡಿ.ಎಸ್ಟ. ವಿೋರಯೆ ವಿದ್ಾನಸಭೆಯಂದ  

ಚುನಾಯತರಾದವನರು) ರವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ ಪರ.ಸಂ.90 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

99
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/99/2016-17

ಮಾನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸೆರಾದ ಶ್ರರೋ ಆರ್. ಧಮಯಸೋನ (ಸಿಳಿೋಯ ಸಂಸಿಯಂದ 

ಚುನಾಯತರಾದವನರು) ರವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ ಪರ.ಸಂ.58 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

100
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/100/2016-17

ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ 2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳಿಗ್ಗ 

ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯಯದೋಶ್ ನಿೋಡಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ

101
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/101/2016-17 Submission of 5 years action plan under NHM.

102
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/102/2016-17

ಶ್ರರೋ ರೆೋವಣಣ ಹಚ್,ಡಿ (ಹ ಳೆನರಸ್ಥೋಪುರ) ವಿದ್ಾನಸಭೆಯ ಸದಸೆರಾದ ಇವರ ಪರ.ಸಂ 477 ಕೆೆ 

ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

103
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/103/2016-17 Jan-2017 end MPIC progress report.



104
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/104/2016-17

Creation of water Harvesting system project submitted by-president 

Tirumala Education and social welfare society, vijayapura reg.

105
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/105/2016-17 Annual Action plan for the year-2017-18

106
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/106/2016-17 MPIC Progress Report for the end of Feb-2017- Under NHM

107
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/107/2016-17 LAQ-979 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

108
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/108/2016-17 LAQ-1735 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

109
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/109/2016-17 LAQ-2389 ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

110
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/110/2016-17

Project Proposal for setting up of precision farm garden 

(polycorbonate) shet at sainik Schoo vijayapura reg.

111
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/111/2016-17 ಯೋಜನಾ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳ ಮೌಲೆಮಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ.

112
ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-2/112/2016-17 2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯೆೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ

1 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/01/2016-17

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ MIDH ಯೋಜನಯ NHM ಉಪಯೋಜನಯಡಿ ವಿಶೋಷ ಘಟಕ್ 

ಉಪಯೋಜನ ಘಟಕ್ SCP ಮತುು TSP ಕಾಯಯಕ್ರಮದ ಕಿರಯಾ ಯೋಜನ  ಬಗ್ಗೆ

2 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/02/2016-17

ಶ್ರರೋ ಕೆ. ತಿಪೆಾೋಸಾವಮಿ ಕಾಲುವಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಮೊಳಕಾಲ ಮರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಚಿತರದುಗಯ ಜಿಲ್ಲಿ 

ರವರಿಗ್ಗ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ ನಿಮಿಯಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

3 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/03/2016-17

ಧಾರವಾಢ ಜಿಲ್ಲಿಯ ತರಕಾರಿ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಕೆೆ ಅವಶ್ೆಕ್ವಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ 

ಸೋವಯನುನ ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಮ ಲಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

4 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/04/2016-17

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಉತಉತೆೃಷಿ  ಕೆೋಂದರ ಹಾಸನಕೆೆ ಅವಶ್ೆಕ್ವಿರುವ  ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ 

ಸೋವಯನುನ ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಮ ಲಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

5 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/05/2016-17 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಕೆೆ ಸಂಬಂದಿಸ್ಥದಂತ ಪತರ ವೆವಹಾರ

6 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/06/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಯಮನವವ ಗುರುಗೌಡ ಬ್ಲರಾದ್ಾರ ಬಾಬಾನಗರ ಗಾರಮ, ವಿಜಯಪುರ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು 

ಹಾಗು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಪಾೆಕ ಾೌಸ್ಟ  ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

7 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/07/2016-17

ಶ್ರರೋ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ಪಾ ಬ್ಲನ್ ಸುಬರಮಣಿ ಸಸ್ಥಪುರಂ 3 ನೋ ಕಾರಸ್ಟ ಬ್ಲರುರು ಗಾರಮ, ಕ್ಡ ರು 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಚಿಕ್ೆಮಗಳ ರು ಜಿಲ್ಲಿ ರವರಿಗ್ಗ ಈರುಳಿಾ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ 

ಬಗ್ಗೆ

8 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/08/2016-17

ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಜಿಲಿಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಕೆೆ ಅವಶ್ೆಕ್ವಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ 

ಸೋವಯನುನ ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಮ ಲಕ್ ಪಡೆಯುವ  ಬಗ್ಗೆ

9 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/09/2016-17

ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಮಾವು ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಕೆೆ ಅವಶ್ೆಕ್ವಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ 

ಸೋವಯನುನ ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಮ ಲಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

10 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/10/2016-17

Review of the present status of coEs committee  ಗ್ಗ ಪರತಿನಿಧಿಯನುನ 

ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

11 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/11/2016-17

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳ ವಸುು ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶ್ರೋಲನಗಾಗಿ ಕೆೋಂದರ ಸಕಾಯರದಿಂದ 

ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಿತಿಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

12 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/12/2016-17

ಮಾವು ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಇಸರೋಲ್ ತಜಷರೆ ಂದಿಗ್ಗ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮಕೆೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುು ರೆೈತರನುನ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/13/2016-17 ಕೆೋಂದರದ   General Correspondence

ಸತ ೋಅ-3 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ಕ್ಡತಗಳು



14 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/14/2016-17

ಶ್ರರೋಮತಿ ಜಂಬವವ ಶ್ಂಕ್ರಪಾ ವಿಭ ತಿ, ಸುಡುಗಾಡು ಗಾರಮ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಿಯ ರೆೈತರಿಗ್ಗ 

ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

15 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/15/2016-17 Precision Farming Development center-2016-17

16 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/16/2016-17

Visit of senior officer deligation to Israel under Indo-Israck action 

plan june 20-30 2016 reg

17 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/17/2016-17

Irrigation & Extension Training programme during 4th -23rd 

september 2016 at Israel 

18 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/18/2016-17 CoE Hassan-General Correspondence

19 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/19/2016-17

ಸಾವಯವ ಕ್ೃರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೆಯನ ಮಾಡಲು ಹಿರಿಯ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕೆೋರಳ ರಾಜೆ 

ಪರವಾಸ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಾವ ಬಗ್ಗೆ

20 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/20/2016-17 VIP Reference letters correspondence

21 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/21/2016-17

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ ಕ್ುಂಬಾಪುರ ಧಾರವಾಢದಲಿಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ರಚನಗಳಿಗ್ಗ ನಿೋರಿನ 

ಸಂಪಕ್ಯ ಕ್ಲಿಾಸಲು ಪೆೈಪ್ ಲ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಟಡಂಡರ್ ಕ್ರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

22 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/22/2016-17 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಿ ಸಂಟರ್  ಅಡಿ  CoE ಕೆೋಂದರವನುನ ತರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

23 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/23/2016-17

Problems purtaining to Horticulture Centres of Execellence in 

Karnataka 

24 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/24/2016-17

ಶ್ರರೋ ವಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ ನಾಯೆ, ಜೈಸ್ಥಂಗಪುರ ಗಾರಮ, ಸಂಡ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ 

ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

25 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/25/2016-17

ಶ್ರರೋ ವಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ ನಾಯೆ, ಜೈಸ್ಥಂಗಪುರ ಗಾರಮ, ಸಂಡ ರು ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ 

ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ಟ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

26 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/26/2016-17 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ SCP/TSP ಪರಗತಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ

27 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/27/2016-17

Post Harvest Management of fresh produce extending the value 

chain beneiting the farmer training programme during 12th to 22nd  

Decembe 2016 at Israel.

28 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/28/2016-17

Deputation of Dr. V.S. Supe, Prinicipal  Scientist, CoE for 

pomogranate, Rahuri Maharastra State for providing technical 

guidance to CoE, Baglkote.

29 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/29/2016-17 CoE for vegetables, Dharwad general correspondence

30 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/30/2016-17

Establishment of Bio control lab by Dr. Shrikanth Hegde, 

Vishwapriya State, Kumta taluk, Uttar Kannada district 

31 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/31/2016-17

CoE ಧಾರವಾಡದಲಿಿ ö Open field ಪಾರತೆಕ್ಷತ ಕೆೈಗ್ಗ ಳಾಲು ತರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯದ 

ವಿಂಗಡನಗ್ಗ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ .

32 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/32/2016-17 ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳಲಿಿ ನಾಮಫಲಕ್ ಬರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

33 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/33/2016-17 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದ ಪರಗತಿ ವರದಿ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

34 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/34/2016-17 ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದ ಉದ್ಾಾಟನಯ ಕ್ುರಿತು.

35 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/35/2016-17

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದ ಡಚ್ ಮಾದರಿಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ಟ ನಿಮಾಯಣದ Global 

Tender ಗ್ಗ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಹಾಗ  ಆಡಳಿತ್ಾಮಕ್ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡುವುದು ಹಾಗ  ಇತರೆ ಟ್ಟಂಡರ್ 

Correspondence

36 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/36/2016-17

2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯ ಕೆೋಂದರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ CHD/RKVY 

ಯೋಜನಯಡಿ ಅನುದ್ಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

37 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/37/2016-17 ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳ  General Correspondence

38 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/38/2016-17

Deputation of senior officers delegation to Israel from 15-20 January 

2017



39 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/39/2016-17 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ರೋಲನಾ ಸಭೆಯ ಕ್ಡತ

40 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/40/2016-17 ಮಾವು ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಕೆೋಂದರವನುನ ಉದ್ಾಾಟ್ಟಸುವ ಬಗ್ಗೆ .

41 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/41/2016-17

Israel ದೋಶ್ದ ಮಾನೆಕ್ೃರ್ಷ ಸಚಿವರು ಸನಾಮನೆ ಮುಖೆಮಂತಿರಗಳು ಭೆೋಟ್ಟ ಮಾಡಲುಸಮಯ 

ನಿಗದಿಗ್ಗ ಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ·

42 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/42/2016-17

ತರಕಾರಿ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಸಸ ೆೋತ್ಾಾದನಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬ್ಲೋಜ CoCopeat, 

Vermiculite pertite, ಹಾಗ  ದರವ ರ ಪದ ಗ್ಗ ಬಾರ ಖರಿೋದಿಸಲು ಟ್ಟಂಡರ್ ಕ್ರೆಯಲು 

ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

43 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/43/2016-17

ಶ್ರರೋ ಎನ್, ಜಯರಾಮರೆಡಿೆ ಬ್ಲನ್ ನಾರಾಯಣಪಾ, ಗುಟ ಿರು ಗಾರಮ, ಚಿಂತ್ಾಮಣಿ 

ತ್ಾಲ ಿಕ್ು, ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿ ರವರ ಬಯೋ ಕ್ಂಟ್ಟ ರೋಲ್  ಲಾೆಬ್ ಪರಸಾುವನಗ್ಗ ಮಂಜ ರಾತಿ 

ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

44 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/44/2016-17

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಸ ೋಮನಹಳಿಾ ಕಾವಲ್ ನ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ 

ಮದ ಿರಿನ  ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಸ್ಥದಿಪಡಿಸ್ಥರುವ ಕಿರಯಾ ಯೋಜನಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಕ್ಡತ.

45 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/45/2016-17 ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದ   General Correspondence

46 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/46/2016-17

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ಕಾಉಯಕ್ರಮಗಳ್ಾಸ ವಿಶೋಷ ಕೆೋಂದಿರಯ ನರವಿನಡಿ ಗಿರಿಜನ 

ಉಪಯೋಜನಗ್ಗ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗ  ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚಛೋದ  275(1) ರಡಿ 

ಬ್ಲಡುಗಡೆಯಾದ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗ  ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳನುನ ಅನುಷ್ಾಿನಗ್ಗ ಳಿಸುವ 

47 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/47/2016-17

Center of Excellence on Protected Cultivation of Horticulture crops 

at IIHR, Hesarghatta, Bagalkote

48 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/48/2016-17

2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ MIDH ಯೋಜನಯ ರಾತ ೋಮಿ ಉಪಯೋಜನಯಡಿ SCP/TSP 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ್ಗ ಶೋ.90 ರಷುಿ ಅನುದ್ಾನ/ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡಲು   CHD ಯಂದ ಪರರಕ್ 

ಅನುದ್ಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

49 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/49/2016-17

2017-18ನೋ ಸಾಲಿನ NHM ಯೋಜನಯಡಿ ಅನುಷ್ಾಿನಗ್ಗ ಳಿಸ್ಥರುವ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳ 

ನಿವಯಹಣೆಗಾಗಿ CHD ಯೋಜನಯಡಿ ಅನುದ್ಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

50 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/50/2016-17

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ ರಾತ ೋಮಿ ಯೋಜನಯ ವಿವಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳಲಿಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ 

ರ .1.00 ಲಕ್ಷಗಳನುನ ಸ ೋಲಾರ್ ಲ್ಲೈಟ್ ಗಳನುನ ಖರಿೋದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

51 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/51/2016-17

2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ MIDH ಯೋಜನಯ NHM ಉಪಯೋಜನಯ SCP/TSP 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದ ವಾರ್ಷಯಕ್ ಕಿರಯಾ ಯೋಜನ ಬಗ್ಗೆ.

52 ಮಿನಿ/ಕ್ರಾತ ೋಮಿಏ/ಕಾನಿ/ಸತ ೋಅ-3/52/2016-17

ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳಲಿಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದ್ಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ 

ಬಗ್ಗೆ.

1
MD/KSHMA/ED/CW1/1/2016-17 ಸಾಂದಬ್ಲಯಕ್ ರಜ ಅಜಿಯ ಕ್ಡತ

2
MD/KSHMA/ED/CW1/2/2016-17 ಕೆೋಂದರ ಸಕಾಯರದಿಂದ 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿಗ್ಗ ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಯೋಜನಯಡಿ ಅನುದ್ಾನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

3
MD/KSHMA/ED/CW1/3/2016-17 ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಣಾ ವರದಿಗಳ ಕ್ಡತ

4
MD/KSHMA/ED/CW1/4/2016-17 Request in normsnute member for the management committee it

ICAR-IIHR, Bangalore-reg.

5
MD/KSHMA/ED/CW1/5/2016-17 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿಗ್ಗ ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ರಾಜೆ

ಸಕಾಯರದಿಂದ ಅನುದ್ಾನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

7
MD/KSHMA/ED/CW1/7/2016-17 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ 2005 ರ ಕಾಯೆಿಯಡಿ 2015-16ನೋ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಯಕ್ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

Accounts Section (CW-1)

8

MD/KSHMA/ED/CW1/8/2016-17 ಬೆಂಗಳ ರು ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ ಸಂಸಿಯಲಿಿ ನಡೆಯುತಿುರುವ ಅವೆವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.



ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಕ್ುಂಬಾಪುರ, ಧಾರವಾಡದಲಿಿ NHM  ಯೋಜನಯಡಿ

ಪಿೋಠ ೋಪಕ್ರಣಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗ್ಗ

ಕ್ರೆದ ಟ್ಟಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ.

10
MD/KSHMA/ED/CW1/10/2016-17 ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಕ್ುಂಬಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ ರವರು

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿಗ್ಗ ಮಾಡಿದ ಬಾಡಿಗ್ಗ ಆಧಾರದಲಿಿ ವಾಹನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ

ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
11

MD/KSHMA/ED/CW1/11/2016-17 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಿ    ಮ.ಗಾಂ.ರಾ.ಉ.ಖ್ಾ

ಯೋಜನಯಡಿ ಪರಗತಿ ಸಾಧನಯಾಗದೋ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.

12
MD/KSHMA/ED/CW1/12/2016-17 ಶ್ರರೋ ಅನಿೋಲ ಬರಗುಡಿ ವಿಜಯಪುರ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

13
MD/KSHMA/ED/CW1/13/2016-17 ಶ್ರರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಸ್ಥದ್ಾರಮಪಾ ಖ ಬಾ, ಮಾನೆ ಶಾಸಕ್ರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

14
MD/KSHMA/ED/CW1/14/2016-17 ರಾಜೆದ 6 ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗ್ಗ ಇಲಾಖ್ಾ ವತಿಯಂದ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ಹಾಗ  ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರುಗಳನುನ OOD ಆಧಾರದಲಿಿ

ನೋಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
15

MD/KSHMA/ED/CW1/15/2016-17 KSHMA ಕ್ಛೋರಿ ಗಣಕ್ ಯಂತರಗಳಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಿರುವ Anti-Virus ಖರಿೋದಿಸ್ಥರುವ ಬಗ್ಗೆ.

16
MD/KSHMA/ED/CW1/16/2016-17 ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಿರುವ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

17
MD/KSHMA/ED/CW1/17/2016-17 ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಕ್ುಂಬಾಪುರ, ಧಾರವಾಡದಲಿಿ 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ

ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಆಧಾರದಲಿಿ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಹಾಗ  ಕ್ಂಪರೆಟರ್ ಆಪರೆೋಟರ್ ಮತುು

ಅಟ್ಟಂಡರ್ ಕ್ಮ್ ಮಸಂಜರ್ ರವರ ಸೋವಯ ಒದಗಿಸಲು ಟ್ಟಂಡರ್ ಗಳ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಬ್ಲಡೆನುನ 
18

MD/KSHMA/ED/CW1/18/2016-17 ಇಲಾಖ್ಾ ವತಿಯಂದ ಇಲಾಖ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ವಿತರಿಸ್ಥರುವ BSNL ಮೊಬೆೈಲ್ ದ ರವಾಣಿ

ಸಂಪಕ್ಯವನುನ ಒದಲಾಯಸಲು ಕ್ರೆದಿರುವ ಅಲಾಾವಧಿ ಟ್ಟಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ.

19
MD/KSHMA/ED/CW1/19/2016-17 ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಿರುವ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಹಾಗ 

ಭದರತ್ಾ ಸ್ಥಬಾಂದಿ ಪಡೆಯಲು ಆಹಾವನಿಸ್ಥರುವ ಟ್ಟಂಡರ್ ನ ತ್ಾಂತಿರಕ್ & ಆರ್ಥಯಕ್   ಬ್ಲಡೆನುನ

ಅನುಮೊೋದನ ಬಗ್ಗೆ.
20

MD/KSHMA/ED/CW1/20/2016-17 ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಕ್ುಂಬಾಪುರ, ಧಾರವಾಡದಲಿಿರುವ 11 ಕೆ.ವಿ. ಪವರ್

ಗಿರೋಡ್ ಲ್ಲೈನ್ ನ ಸಿಳ್ಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತುವನುನ ನಿಮಿಯತಿ ಕೆೋಂದರ, ಧಾರವಾಡ ರವರಿಗ್ಗ

ಪಾವತಿಸಲು ಗಾರಂಟ್ ಇನ್ – ಏಡ್ ಬ್ಲಲಿಿನಲಿಿ ಡಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
21

MD/KSHMA/ED/CW1/21/2016-17 ಫ್ರೈಲ್  ಗಳ ಮೋಲ್ಲ ಕ್ಛೋರಿ ಹಸರು ಮತುು ಲ್ಲೋಬಲ್ ಗಳನುನ ಮುದಿರಸ್ಥ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ

ಬಗ್ಗೆ.

22
MD/KSHMA/ED/CW1/22/2016-17 ಸಕಾಯರದಿಂದ ಉಪ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ರವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಿರುವ

ಗಣಕ್ಯಂತರ ಮತುು ಪಿರಂಟರ್ ಕ್ಮ್ ಜರಾಕ್ಸ & ಸಾೆೆನರ್ ಯಂತರವನುನ ಒದಗಿಸುವಂತ

ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
23

MD/KSHMA/ED/CW1/23/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಚೌಹಾಣ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಜಪಂ), ಗದಗ ವಿರುದಿ ದ ರಿನ

ಬಗ್ಗೆ.

24
MD/KSHMA/ED/CW1/24/2016-17 CoE ಧಾರವಾಡ ಸಾಧಿೋಲಾವರು ಬ್ಲಲುಿಗಳಿಗ್ಗ ಮೋಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

25
MD/KSHMA/ED/CW1/25/2016-17 CoE ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಸಾಧಿೋಲಾವರು ಬ್ಲಲುಿಗಳಿಗ್ಗ ಮೋಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26
MD/KSHMA/ED/CW1/26/2016-17 CoE ಮಾವು ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸಲು ಅಗತೆವಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಾನವ

ಸೋವಯನುನ ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ಲ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರದಿರುವ ಟ್ಟಂಡರ್ ಅನುನ

ಅನುಮೊೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
27

MD/KSHMA/ED/CW1/27/2016-17 CoE, ಧಾರವಾಡ ರವರು ಮಾಸ್ಥಕ್ ಬಾಡಿಗ್ಗ ಆಧಾರದ ಮೋಲ್ಲ ವಾಹನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

28
MD/KSHMA/ED/CW1/28/2016-17 CoE, ಕೆ ೋಲಾರ ಸಾಧಿೋಲಾವರು ಬ್ಲಲುಿಗಳಿಗ್ಗ ಮೋಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

29
MD/KSHMA/ED/CW1/29/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಎನ್. ರಂಗಸಾವಮಯೆ (ಸಾವಮಿ), ಅಮರ ಜ ೆೋತಿ ನಗರ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. P.O.No.32F 727827

30
MD/KSHMA/ED/CW1/30/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಎನ್. ರಂಗಸಾವಮಯೆ (ಸಾವಮಿ), ಅಮರ ಜ ೆೋತಿ ನಗರ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. P.O.No.32F 727828

31
MD/KSHMA/ED/CW1/31/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಎನ್. ರಂಗಸಾವಮಯೆ (ಸಾವಮಿ), ಅಮರ ಜ ೆೋತಿ ನಗರ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. P.O.No.32F 727826

32
MD/KSHMA/ED/CW1/32/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಎನ್. ರಂಗಸಾವಮಯೆ (ಸಾವಮಿ), ಅಮರ ಜ ೆೋತಿ ನಗರ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. P.O.No.32F 727830

9

MD/KSHMA/ED/CW1/9/2016-17



33
MD/KSHMA/ED/CW1/33/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಎನ್. ರಂಗಸಾವಮಯೆ (ಸಾವಮಿ), ಅಮರ ಜ ೆೋತಿ ನಗರ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. P.O.No.32F 727815

34
MD/KSHMA/ED/CW1/34/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಎನ್. ರಂಗಸಾವಮಯೆ (ಸಾವಮಿ), ಅಮರ ಜ ೆೋತಿ ನಗರ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. P.O.No.32F 727831

35
MD/KSHMA/ED/CW1/35/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಎನ್. ರಂಗಸಾವಮಯೆ (ಸಾವಮಿ), ಅಮರ ಜ ೆೋತಿ ನಗರ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. P.O.No.32F 727829

36
MD/KSHMA/ED/CW1/36/2016-17 ಶ್ರರೋ ಬ್ಲ.ಎನ್. ರಂಗಸಾವಮಯೆ (ಸಾವಮಿ), ಅಮರ ಜ ೆೋತಿ ನಗರ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. P.O.No.32F 727832

37
MD/KSHMA/ED/CW1/37/2016-17 ಸಕಾಯರದ ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ರವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಿರುವ

ಪಿರಂಟರ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

38
MD/KSHMA/ED/CW1/38/2016-17 CoE ಕೆ ೋಲಾರ ಹಸ್ಥರುಮನಯಲಿಿ ಕ್ಸ್ಥ ಗಿಡಗಳನುನ ಇಡಲು  M S Iron Stand

ಮಾಡಿಸಲು ಟ್ಟಂಡರ್ ಕ್ರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

39
MD/KSHMA/ED/CW1/39/2016-17 ಶ್ರರೋ  ಚಾಮರಾಜು C/O ಸುನಂದಮಮ ರಂಗರಾಜು ನಿಲಯ, ಜ ೆೋತಿ ನಗರ,  ಶ್ರರಾ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು,

ತುಮಕ್ ರು ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿ.

40
MD/KSHMA/ED/CW1/40/2016-17 2014-15 ನೋ ಸಾಲಿನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಕ್ುಂಡಲಹಳಿಾ ತ್ಾಲ ಿಕಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಇಲಾಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿತರಕ್ರು ಕ್ ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಎನನಲಾದ

ಅವೆವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ.
41

MD/KSHMA/ED/CW1/41/2016-17 CoE ಧಾರವಾಡ 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ NHM ಯೋಜನಯಡಿ Automated Weather

Station ಅಳವಡಿಸಲು ಅಲಾಾವಧಿ ಮಾಡ ೆಲರ್ ಟ್ಟಂಡರ್ ಕ್ರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ

ಬಗ್ಗೆ.
42

MD/KSHMA/ED/CW1/42/2016-17 CoE ಹಾಸನ ಸಾಧಿಲಾವರು ಬ್ಲಲುಿಗಳಿಗ್ಗ ಮೋಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

43
MD/KSHMA/ED/CW1/43/2016-17 ಮಾರಕ್ೆ w/o ತಿಪಾಯೆ, ಪಾವಗಡ, ತುಮಕ್ ರು ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ

ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

44
MD/KSHMA/ED/CW1/44/2016-17 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿಗ್ಗ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಕ್ಷೋತರದ

ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುನ ಕೆೈಗ್ಗ ಳಾಲು ಅಕ್ುಶ್ಲ ಕ್ೃರ್ಷ ಕಾಮಿಯಕ್ರ ಸೋವ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡ ೆಲರ್

ಟ್ಟಂಡರ್ ತರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
45

MD/KSHMA/ED/CW1/45/2016-17 ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಆಧಾರದಲಿಿ  ಮಾನವ

ದಿನಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು ಅಲಾಾವಧಿ ಟ್ಟಂಡರ್ ಆಹಾವನಿಸ್ಥದಿ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಹಾಗ  ಆರ್ಥಯಕ್ ಬ್ಲಡಿೆನ

ಅನುಮೊೋದನ ಬಗ್ಗೆ.
46

MD/KSHMA/ED/CW1/46/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕ್ುಂದರ್ ಹಳಿಾ ರಮೋಶ್, ತುಮಕ್ ರು ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ

ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

47
MD/KSHMA/ED/CW1/47/2016-17 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ NHM ಯೋಜನಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳನುನ ಅನುಷ್ಾಿನಗ್ಗ ಳಿಸುವಲಿಿ

ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

48
MD/KSHMA/ED/CW1/48/2016-17 ಸಕಾಯರದ ಅಧಿೋನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕ್ಟಿಡ ರವರ

ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಿರುವ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

49
MD/KSHMA/ED/CW1/49/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಭುವನೋಶ್ವರಿ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ

ರವರಿಗ್ಗ ದಿನಾಂಕ್:08-08-2016 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ್:29-08-2016 ರವರೆವಿಗ್ಗ ಗಳಿಕೆ ರಜ

ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
50

MD/KSHMA/ED/CW1/50/2016-17 ಮಾನೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತುು ಕ್ೃರ್ಷ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಿ ಸಚಿವರ ಗೃಹ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಿರುವ

ವಸುುಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

51
MD/KSHMA/ED/CW1/51/2016-17 ಶ್ರರೋ ಪರಮೋಶ್ವರ ತಂದ ಧಮಯಣಣ, ಜಿ.ಡಿ.ಎ.ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ, ಕ್ಲಬುರಗಿ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

52
MD/KSHMA/ED/CW1/52/2016-17 ರಾಜೆ ಗಾರಹಕ್ರ ವಾೆಜೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ವೋದಿಕೆ, ಬೆಂಗಳ ರು ಇಲಿಿ ಮೋಲಮನವಿ ಸಲಿಿಸಲು

ರ . 25,000/- ಮತುು ಠೋವಣಿ ಇಡಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

53
MD/KSHMA/ED/CW1/53/2016-17 ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಕ್ುಂಬಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ ಕ್ಷೋತರಕೆೆ ಅಗತೆವಿರುವ

ಪಿೋಠ ೋಪಕ್ರಣಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ ಟ್ಟಂಡರ್ ಪರಕ್ಟಣೆ ಜಾಹಿರಾತಿಗ್ಗ

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ ಘಟಕೆ ೋತುರ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
54

MD/KSHMA/ED/CW1/54/2016-17 CoE ಕೆ ೋಲಾರ ಮಾವು ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ಟಾರೆಕ್ಿರ್ ಶಡ್ ನಿಮಿಯಸಲು ನಿಮಿಯತಿ

ಕೆೋಂದರ ರವರಿಗ್ಗ  ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

55
MD/KSHMA/ED/CW1/55/2016-17 ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯ  ಮಾಸ್ಥಕ್ ವಚಿದ ಪರಗತಿ ವರದಿ ಸಲಿಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

56
MD/KSHMA/ED/CW1/56/2016-17 2015-16 ನೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಸ ೋಮನಹಳಿಾ ಕಾವಲ್,

ಹಾಸನ ರವರು Global Tender Notification Throughout e-procurment

ಪರಕ್ಟಣೆಯನುನ ಆನ್ ಲ್ಲೈನ್ ನಲಿಿ ಪರಕ್ಟ್ಟಸುವ ಬಾಬ್ಲುಗ್ಗ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
57

MD/KSHMA/ED/CW1/57/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎ.ಬ್ಲ.ಸಂಜಯ್ಸ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ,

ಸ ೋಮನಹಳಿಾ ಕಾವಲ್, ಹಾಸನ ರವರ ಮೋ 2015 ರಿಂದ ಫ್ರಬರವರಿ 2016 ರ ವರೆಗಿನ ದಿನಚರಿ

ವಿವರವನುನ ಅನುಮೊೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.



58
MD/KSHMA/ED/CW1/58/2016-17 ನ ೋಡಲ್ ಜಿಲ್ಲಿಗಳ ಎಂಪಿಕ್ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ರೋಲನ ಬಗ್ಗೆ.

59
MD/KSHMA/ED/CW1/59/2016-17 ಕೆೋಂದರ ಪುರಸೆೃತ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸ್ಥಂಚಾಯ ಯೋಜನಯಡಿ 2015-16 ನೋ ಸಾಲಿನ

MIS ಖ್ಾತಗ್ಗ ಜಮ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದ್ಾನ ಹಾಗ  SCP/TSP                       ಉಪ

ಯೋಜನಗಳಡಿ ಪರಣಯಗ್ಗ ಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನೈಜತಯ ವಿವರಗಳ ಕ್ುರಿತು.
60

MD/KSHMA/ED/CW1/60/2016-17 2015-16 ನೋ ಸಾಲಿಗ್ಗ ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಕೆೋಂದರ / ರಾಜೆ

ಸಕಾಯರಗಳಿಂದ ಬ್ಲಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದ್ಾನಕೆೆ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪರಮಾಣ ಪತರ ತಯಾರಿಸ್ಥ

ಕೆ ಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
61

MD/KSHMA/ED/CW1/61/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿರಾಜು ಎಂ. ಮುನೋಶ್ವರ ಬಾಿಕ್, ಬೆಂಗಳ ರು-560085 ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ

ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

62
MD/KSHMA/ED/CW1/62/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸ್ಥದಿರಾಜು ಎಂ. ಮುನೋಶ್ವರ ಬಾಿಕ್, ಬೆಂಗಳ ರು-560085 ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ

ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

63
MD/KSHMA/ED/CW1/63/2016-17 ಭಾರತ ಸಕಾಯರದ ಸುತ ುೋಲ್ಲ ಪತರವನುನ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಅನುಷ್ಾಿನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ ವಗಾಯಯಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

64
MD/KSHMA/ED/CW1/64/2016-17 ಸಕಾಯರದ ಅಧಿೋನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ರವರ ಕ್ಛೋರಿ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ

ಅಗತೆವಿರುವ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರಗಳನುನ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

65
MD/KSHMA/ED/CW1/65/2016-17 “ರಾಜೆದಲಿಿನ  ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳ ಮಂಜ ರಾದ ಹುದಿಗಳಿಗ್ಗ 2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಯೋಜನ ವಾೆಪಿುಗ್ಗ ಸೋಪಯಡೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುಾವ ಬಗ್ಗೆ”

66
MD/KSHMA/ED/CW1/66/2016-17 ರಾಜೆದ 6 ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳ ಕ್ಡತ.

67
MD/KSHMA/ED/CW1/67/2016-17 ಶ್ರರೋ ಪಾವಯತಮಮ W/o ಲ್ಲೋ: ಮ ಡಿಿಗಿರಿಗೌಡ, ಆದಿಹಳಿಾ, ಬಾಗ್ಗೋಶ್ಪುರ (ಅಂಚ) ಗಡಸ್ಥ

(ಹ ೋ), ಅರಸ್ಥೋಕೆರೆ (ತ್ಾ) ಹಾಸನ (ಜಿಲ್ಲಿ) ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ

ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
68

MD/KSHMA/ED/CW1/68/2016-17 ಶ್ರರೋ ಕೆ.ಎಸ್ಟ.ಶ್ರರೋಕಾಂತ್, ಬ್ಲ.ಕಾಂ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬ್ಲ. ವಕಿೋಲರು ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ರವರು

ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ನೌಕ್ರರ ಟ್ಟಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಮ: ಹಿಂದ ಸಾುನ್ ಸಕ್ ೆರಿಟ್ಟ ಸವಿೋಯಸ್ಟ ರವರ

ಪರವಾಗಿ ನ ೋಟ್ಟೋಸ್ಟ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
69

MD/KSHMA/ED/CW1/69/2016-17 NHM ಯೋಜನಯ ಲ್ಲಕ್ೆ ಶ್ರೋರ್ಷಯಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಡಿ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಲಿಿ ವಚಿ

ಭರಿಸುವ ಸಾದಿಲಾವರು ಬ್ಲಲುಿಗಳಿಗ್ಗ ಸರಿಯಾದ ಲ್ಲಕ್ೆಶ್ರೋರ್ಷಯಕೆ ಹಾಗ  Objective Code

ಗಳನುನ ನಮ ದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
70

MD/KSHMA/ED/CW1/70/2016-17 ಶ್ರರೋ ಆನಂದ ಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ.ಟ್ಟ. ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ G.A. ಬ್ಲಲಿಿನ ಮ ಲಕ್ ನಗದಿೋಕ್ರಿಸ್ಥದ ಮೊತುಕೆೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ

ವಚಿಕಿೆಂತ ಹಚುಿವರಿ ವಚಿ ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
71

MD/KSHMA/ED/CW1/71/2016-17 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಮುಂಡರಗಿ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಬಾಗ್ಗೋವಾಡಿ & ಮುರಡಿ ಗಾರಮದ ಬೆಳೆಗಾರರು 2015

& 2016 ನೋ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನ ಅಡಿಯಲಿಿ ರೆೈತರಿಗ್ಗ

ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಡದೋ ಮೊೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.72 MD/KSHMA/ED/CW1/72/2016-17 ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಿಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ ಕ್ಟಿಡಕೆೆ ಬಣಣ ಬಳೆಯಲು ಅಂದ್ಾಜು

ಪಟ್ಟಿ ಸಲಿಿಸ್ಥದುಿ ಆಡಳಿತ್ಾತಮಕ್ ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

73
MD/KSHMA/ED/CW1/73/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಅರವಿಂದ, ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ಮುಂಡರಗಿ ರವರ ವಿರುದಿ

ದ ರಿನ ಬಗ್ಗೆ.

74
MD/KSHMA/ED/CW1/74/2016-17 ಮಾನೆ ಮುಖೆ ಮಂತಿರಯವರ ಅಧೆಕ್ಷತಯಲಿಿ ದಿನಾಂಕ್:18-10-2016 ರಮದು ಜರುಗಿದ

ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳಿಗ್ಗ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

75
MD/KSHMA/ED/CW1/75/2016-17 2016-17 ನೋ ಸಾಲಿಗ್ಗ ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಅಣಬೆ ಬೆೋಸಾಯ

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, IIHR, ಹಸರಘಟಿ, ಬೆಂಗಳ ರು ರವರಿಗ್ಗ ರ . 20,000

ಲಕ್ಷಗಳನುನ ಅನುದ್ಾನ ಸ್ಥವಕ್ೃತಿ ಬ್ಲಲಿಿನ ಮ ಲಕ್ ಸಳೆಯಲು ಮಂಜ ರಾತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
76

MD/KSHMA/ED/CW1/76/2016-17 Purchase order for supply of the plant growth promoters (FCO) ಪತರದ

ಬಗ್ಗೆ.

77
MD/KSHMA/ED/CW1/77/2016-17 ಶ್ರರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಗೌಡುರ,ಎಸ್ಟ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್, ಕೆ ಪಾಳ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮದ 2005

ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

78
MD/KSHMA/ED/CW1/78/2016-17 ಶ್ರರೋ ಎಸ್ಟ.ಕೆ.ಕಾಂತ (ಮಾಜಿ ಮಂತಿರಗಳು), ಗುಲಾಗಾಯ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮ

2005 ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ  ಬಗ್ಗೆ.

79
MD/KSHMA/ED/CW1/79/2016-17 KSHMA ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಿರುವ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರಗಳನುನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

80
MD/KSHMA/ED/CW1/80/2016-17 ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ ಕ್ುಂಭಾಪುರ ಕ್ಷೋತರ ಧಾರವಾಡ ರವರು ಗಾರಂಟ್-ಇನ್-ಏಡ್

ಬ್ಲಲಿಿನಲಿಿ ಡಾರಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

81
MD/KSHMA/ED/CW1/81/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಪಾವಯತಮಮ W/o ಫ: ಮ ಡಿಿಗಿರಿಗೌಡ, ಆದಿಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಅರಸ್ಥಕೆರೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು,

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

82
MD/KSHMA/ED/CW1/82/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಪಾವಯತಮಮ W/o ಫ: ಮ ಡಿಿಗಿರಿಗೌಡ, ಆದಿಹಳಿಾ ಗಾರಮ, ಅರಸ್ಥಕೆರೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು,

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.



83
MD/KSHMA/ED/CW1/83/2016-17 ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ

ಹ ಸದ್ಾಗಿ ನಿಮಿಯಸಲಾದ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ  ಕ್ಟಿಡದಲಿಿಯ Diagnostic Lab ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ

ಅಂದ್ಾಜು ಪರಕ್ಟಣೆಯನುನ ಮಂಜ ರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
84

MD/KSHMA/ED/CW1/84/2016-17 ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಕೆೆ  ಚಿಕ್ುೆ

ಮತುು ಮಾವು ಕ್ಸ್ಥ ಗಿಡಗಳ ಬಾಬುು ಪಾವತಿಯಾಗದೋ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ.

86
MD/KSHMA/ED/CW1/86/2016-17 ದಿನಾಂಕ್:21-02-2017 ರಿಂದ 24-02-2017 ರವರೆವಿಗ್ಗ GKVK ಆವರಣದಲಿಿ ನಡೆಯುವ

13ನೋ ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೋಂದರ 2017 ಕಾಯಯಕ್ರಮಕೆೆ ಅನುದ್ಾನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

87
MD/KSHMA/ED/CW1/87/2016-17 ಅನುದ್ಾನ ಸ್ಥವೋಕ್ೃತಿ ಬ್ಲಲಿಿನ ಮುಖ್ಾಂತರ ಹಣ ಸಳೆಯಲು ಮಂಜ ರಾತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ

   (CoE ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ)

88
MD/KSHMA/ED/CW1/88/2016-17 ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ುಂಬಾಪುರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ ಘಟಕ್ಕೆೆ

ಅವಶ್ೆವಿರುವ ವಾಹನ ಹಾಗ  ಮಾನವ ದಿನಗಳನುನ ಪಡೆಯಲು ಇ-ಟ್ಟಂಡರ್ ಹಾಗ 

ಮಾೆಡ ೆಲರ್ ಟ್ಟಂಡರ್ ತರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
89

MD/KSHMA/ED/CW1/89/2016-17 ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳಲಿಿ ಕ್ಡಿಮ ಪರಗತಿ ನಮ ದಿಸ್ಥರುವ ಬಗ್ಗೆ.

90
MD/KSHMA/ED/CW1/90/2016-17 ರಾರ್ಷರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಳನುನ

ಅನುಷ್ಾಿನಗ್ಗ ಳಿಸುವಲಿಿ ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕಾದ ಕಾಯಯ ವಿಧಾನಗಳು.

91
MD/KSHMA/ED/CW1/91/2016-17 ಕ್ಛೋರಿ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ಅಗತೆವಿರುವ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

92
MD/KSHMA/ED/CW1/92/2016-17 ಮಾವು ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಿರುವ ಮಳೆ ಕೆ ಯುಿ ಹ ಂಡಕೆೆ ಒಳ ಹರಿವು ಹಾಗ  ಹ ರ

ಹರಿವು ಮಾಡಿಸಲು  ನಿಮಿಯತಿ ಕೆೋಂದರ, ಕೆ ಲಾರ ರವರಿಗ್ಗ  ಶೋ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗ್ಗ GAI ಬ್ಲಲಿನುನ

ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

94
MD/KSHMA/ED/CW1/94/2016-17 ಶ್ರರೋ ಶೋಖರ ಕ್ನನಪಾ, ಕ್ುಂಬಾಪುರ, ಶ್ರರಸ್ಥ, ಉತುರ ಕ್ನನಡ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

95
MD/KSHMA/ED/CW1/95/2016-17 ಬಳ್ಾಾರಿ ಜಿಲ್ಲಿ, ಹ ವಿನ ಹಡಗಲಿ ತ್ಾಲ ಿಕಿನ ರೆೈತರಿಗ್ಗ NHM ಯೋಜನಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ

ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

96
MD/KSHMA/ED/CW1/96/2016-17 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನ ಲ್ಲಕ್ೆ ಶ್ರೋರ್ಷಯಕೆ: 2401-00-111-0-08 ರಡಿ ರ .

4.84.612 ಲಕ್ಷಗಳನುನ ಅನುದ್ಾನ ಸ್ಥವಕ್ೃತಿ ಬ್ಲಲಿಿನಲಿಿ ಸಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

97
MD/KSHMA/ED/CW1/97/2016-17 ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಕ್ುಂಬಾಪುರ, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ

ಹುದಿಯ ಪರಭಾರೆಯನುನ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು (ಜಿಪಂ), ಧಾರವಾಡ ರವರಿಗ್ಗ

ಹಚುಿವರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಯಬಾರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
98

MD/KSHMA/ED/CW1/98/2016-17 2017-18 ನೋ ಸಾಲಿಗ್ಗ ಅವಶ್ೆವಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಸೋವಯನುನ ಪಡೆಯಲು

ಅನುಮತಿ ಕೆ ೋರಿ.

99
MD/KSHMA/ED/CW1/99/2016-17 ಮಾವು ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರ, ಹ ಗಳಗ್ಗರೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ

ತರಬೆೋತಿಯನುನ ಆಯೋಜಿಸಲು AC ಬ್ಲಲಿಿನಲಿಿ ಹಣವನುನ ಸಳೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ

ಬಗ್ಗೆ.
100

MD/KSHMA/ED/CW1/100/2016-17 Xerox WC5020 Drum Cartridgeನುನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

101
MD/KSHMA/ED/CW1/101/2016-17 ಶ್ರರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ರವಾನಂದ, ಹ ಳೆಪಾನವರ, ಜಮೆಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಿ ರವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

102
MD/KSHMA/ED/CW1/102/2016-17 ದೃಢೋಕ್ೃತ ಬ್ಲತುನ ಆಲ ಗಡೆೆ ಬ್ಲೋಜದ ಗುಣಮಟಿ ಪರಿಶ್ರೋಲಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸ್ಥರುವ ಇಲಾಖ್ಾ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಸ ವಚಿ ಭರಿಸಲು ಅನುದ್ಾನ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

93

MD/KSHMA/ED/CW1/93/2016-17 ಶ್ರರೋ. ಪುಟಿ ಹಲಗ್ಗೋಗೌಡ, ಬ್ಲಕಾಸ್ಥಪುರ, ಬನಶ್ಂಕ್ರಿ, ಬೆ ಂಗಳ ರು-78 ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುೆ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

Accounts Section (CW-2)

85

MD/KSHMA/ED/CW1/85/2016-17 ರಾಜೆದಲಿಿ ಸಾಿಪಿತವಾಗಿರುವ 6 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತೆೃಷಠಕೆೋಂದರಗಳಿಗ್ಗ ತಲಾ 02 ಸಹಾಯಕ್

ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದಿ ಸೃಜಿಸ್ಥ ಭತಿಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ



Sl. 

No.
File No.

Subject

1 MD/KSHMA/ED/CW2/1/2016-17
ಪೆಯಡ್ ವರೋಚರ್ ಬ್ಲಲ್ ಗಳ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

2 MD/KSHMA/ED/CW2/2/2016-17
ಮಾನೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕ್ಛೋರಿಯ  ಕಾಫಿ ಡೆೋ ಯಂತರ ನಿವಯಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

3 MD/KSHMA/ED/CW2/3/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ. ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಮಿನರಲ್ ನಿೋರಿನ ಬ್ಲಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

4 MD/KSHMA/ED/CW2/4/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯ ರವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

5 MD/KSHMA/ED/CW2/5/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯ ರವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ ಕ್ಛೋರಿಯಂದ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ

ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

6 MD/KSHMA/ED/CW2/6/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳ ಆಪು ಸಹಾಯಕ್ರ ಸಂಚಾರಿ ದ ರವಾಣಿಗ್ಗ STD ಸಂಪಕ್ಯ ಒದಗಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.  .

7 MD/KSHMA/ED/CW2/7/2016-17
26577304 ನ ಸ್ಥಿರ ದ ರವಾಣಿ ಬ್ಲಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

8 MD/KSHMA/ED/CW2/8/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಗಯ ವಾಹನಗಳಿಗ್ಗ ಇಂಧನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

9 MD/KSHMA/ED/CW2/9/2016-17
9483502110 ನ ಡಾಟಾ ಕಾಡ್ಯ ಬ್ಲಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

10 MD/KSHMA/ED/CW2/10/2016-17
PFDC ಅನುದ್ಾನ ಬ್ಲಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

11 MD/KSHMA/ED/CW2/11/2016-17
ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ ಪರಶನ 1438 ಶ್ರರೋ ಬಸವನಗಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ ಯತನಳ್ ಸಿಳಿೋಯ ಸಂಸಿಗಳ

ಕ್ಷೋತರ ರವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ ಪರಶನಗ್ಗ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12 MD/KSHMA/ED/CW2/12/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಯ ದಿನಪತಿರಕೆಗಳ ಬ್ಲಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

13 MD/KSHMA/ED/CW2/13/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರ ದಹಲಿ ಪರಯಾಣ ವಿಮಾನ ವಚಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

14 MD/KSHMA/ED/CW2/14/2016-17
PMU ಘಟಕ್ದಲಿಿ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸ್ಥದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಬೆೈಲ್ ಬ್ಲಲ್  ವಚಿ ಪಾವತಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

15 MD/KSHMA/ED/CW2/15/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ ಸಕಾಯರಿ ವಾಹನಕೆೆ Charging ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೆ ಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

16 MD/KSHMA/ED/CW2/16/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ ಯೋಜನಯ ಸೌಲಭೆಗಳ ಕ್ುರಿತು ಪತಿರಕೆಗಳಲಿಿ ಪರಕ್ಟ್ಟಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

17 MD/KSHMA/ED/CW2/17/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಖರಿೋದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18 MD/KSHMA/ED/CW2/18/2016-17
ಚಳಿಗಾಲ ಅದಿವೋಶ್ನಕೆೆ ಬೆಳಗಾಂಗ್ಗ ತರಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಯಾಣದ ವಾಹನ ವಚಿ ಭರಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

19 MD/KSHMA/ED/CW2/19/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರವರ ಕ್ಛೋರಿಯ Laptap ಗ್ಗ ಕ್ವರ್ ಖರಿೋದಿ ಬಗ್ಗೆ.

20 MD/KSHMA/ED/CW2/20/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

21 MD/KSHMA/ED/CW2/21/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು ರವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಹವಾ ನಿಯಂತಿರತ ಉಪಕ್ರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

22 MD/KSHMA/ED/CW2/22/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು (ಆಡಳಿತ) ರವರಿಗ್ಗ  ಮೊಬೆೈಲ್ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

23 MD/KSHMA/ED/CW2/23/2016-17
ಮಿಷನ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ರವರ ಆಪು ಶಾಖ್ಯಯ ಜರಾಕ್ಸ ಯಂತರ ದುರಸ್ಥು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.



24 MD/KSHMA/ED/CW2/24/2016-17
ರಾಜೆಕೆೆ ಇಂಡೆ ೋ-ಇಸರೋಲ್ ಯೋಜನಯ ತಜ್ಞರುಗಳು ಆಗಮಿಸುತಿುರುವ ಬಗ್ಗೆ.

25 MD/KSHMA/ED/CW2/25/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಎಲಾಿ ಯೋಜನಗಳನುನ ಗಣಕಿೋಕ್ರಣಗ್ಗ ಳಿಸಲು 2 ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ಟರ

ಆಪರೆೋಟರ್ ಗಳನುನಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳ ಕ್ಛೋರಿ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕ್ಟಿಡಕೆೆ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26 MD/KSHMA/ED/CW2/26/2016-17
HKDB ವರದಿ ತಯಾರಿಸ್ಥ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

27 MD/KSHMA/ED/CW2/27/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ವೆವಸಾಿಪಕ್ರು, ರಾಯಚ ರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗ್ಗ

ಪರವಾಸ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಾವ ಬಗ್ಗೆ.

28 MD/KSHMA/ED/CW2/28/2016-17
ಇಸರಲ್ ಎಂಬಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೆಕೆೆ ಆಗಮಿಸ್ಥದ ಸಂದಭಯದಲಿಿ ವಾಹನ ಉಪಯೋಗ

ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ.

29 MD/KSHMA/ED/CW2/29/2016-17
ಇಸರಲ್ ಎಂಬಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿಗ್ಗ ತರಳಲು  ವಾಹನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ

ಬಗ್ಗೆ.

30 MD/KSHMA/ED/CW2/30/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ   ಕ್ಛೋರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಬಾಂದಿಯವರು ಕೆ ೋರಲಾರ ಜಿಲ್ಲಿಗ್ಗ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ

ವಾಹನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ.

31 MD/KSHMA/ED/CW2/31/2016-17
ಇಸರಲ್ ಎಂಬಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜೆಕೆೆ ಆಗಮಿಸ್ಥದ ಸಂದಭಯದಲಿಿ ವಾಹನ ಉಪಯೋಗ

ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ.

32 MD/KSHMA/ED/CW2/32/2016-17
NPPG ಪಿಂಚಣಿ ರಹಿತ ತ ೋಟಗಾರರ ಸೋವಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ.

33 MD/KSHMA/ED/CW2/33/2016-17
Airtel Network ಗ್ಗ  BSNL Network ನಿಂದ ವಗಾಯಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

34 MD/KSHMA/ED/CW2/34/2016-17
ವಿಕಾಸ ಸೌಧದಲಿಿ 25-06-2015 ರಂದು ನಡದ  ಕಾಯಯಗಾರಕೆೆ ವಾಹನ ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.

35 MD/KSHMA/ED/CW2/35/2016-17
ಮೊಬೆೈಲ್ ಹಾೆಂಡ್ ಸಟ್ ಖರಿೋದಿ ಬಗ್ಗೆ.

36 MD/KSHMA/ED/CW2/36/2016-17
ಉಪ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಜರಾಕ್ಸ ಮರ್ಷನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

37 MD/KSHMA/ED/CW2/37/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು (ಜಿಪಂ) ಗಳ  ಮೊಬೆೈಲ್ ಬ್ಲಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

38 MD/KSHMA/ED/CW2/38/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರ ದಹಲಿ ವಿಮಾನ ವಚಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

39 MD/KSHMA/ED/CW2/39/2016-17
ಸಕಾಯರದ ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಯವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

40 MD/KSHMA/ED/CW2/40/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗ  ಕ್ೃರ್ಷ ಉತಾನನ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಿ ಸಚಿವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ

ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

41 MD/KSHMA/ED/CW2/41/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ತ್ಾಂತಿರಕ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನ ಬಗ್ಗೆ.

42 MD/KSHMA/ED/CW2/42/2016-17
ಮಿಷನ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರ ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಡಾಟಾ ಕಾಡ್ಯ  ಹಾಗ  ಪೆನ್ ಡೆರೈವ್ ಖರಿೋದಿ

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

43 MD/KSHMA/ED/CW2/43/2016-17
LAQ 2443 ಶ್ರರೋಮತಿ ವಿಮಲಗೌಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷನ್ ಸದಸೆರ ಪರಶನಗ್ಗ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

44 MD/KSHMA/ED/CW2/44/2016-17
ಶ್ರರೋಮತಿ ಸುಮ.ಬ್ಲ. ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು Project Officer, CoE ಹಾಸನ

ರವರಿಗ್ಗ ರಜ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

45 MD/KSHMA/ED/CW2/45/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಅಗತೆವಾದ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಖರಿೋದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

46 MD/KSHMA/ED/CW2/46/2016-17
SLEC ಸಭೆಗ್ಗ ಉಪಹಾರದ ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.

47 MD/KSHMA/ED/CW2/47/2016-17
21ನೋ ರಾಜೆ ಕಾಯಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಗ್ಗ Agenda Note  ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

48 MD/KSHMA/ED/CW2/48/2016-17
ಶ್ರರೋಮತಿ ಭುವನೋಶ್ವರಿ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರ ಕ್ಛೋರಿ,

ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ರವರ ಪರಭಾರೆ ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.



49 MD/KSHMA/ED/CW2/49/2016-17
ನದರ್ ಲಾೆಂಡ್ ತಜ್ಞರು ರಾಜೆಕೆೆ ಆಗಮಿಸುತಿುರುವ ಬಗ್ಗೆ.

50 MD/KSHMA/ED/CW2/50/2016-17
ಕಾಯಯ ನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ರವರು CoE ನಾಗಪುರಗ್ಗ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

51 MD/KSHMA/ED/CW2/51/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, CoE ಹ ಗಳಗ್ಗರೆ ರವರ  ವಿಮಾನ ವಚಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

52 MD/KSHMA/ED/CW2/52/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ  ದಿನಪತಿರಕೆಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ.

53 MD/KSHMA/ED/CW2/53/2016-17
ಸ ಿೋಡಾ ಕ್ಂಪರೆಟರ್ ರವರ ಬ್ಲಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

54 MD/KSHMA/ED/CW2/54/2016-17
SLEC ಸಭೆಗ್ಗ ಉಪಹಾರ ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.

55 MD/KSHMA/ED/CW2/55/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಯ ಉಪಯೋಗಕೆೆ ಪಿರಂಟರ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿ ಬಗ್ಗೆ.

56 MD/KSHMA/ED/CW2/56/2016-17
ಶ್ರರೋ ಎಂ.ಕೆ.ಮಿಶ್ರ, ಅಧಿೋನ ಕಾಯಾಯದಶ್ರಯಗಳು, ನವದಹಲಿ ರವರ ವಾಹನ ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.

57 MD/KSHMA/ED/CW2/57/2016-17
ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು, ನವದಹಲಿ ರವರು ಕೆ ೋಲಾರ CoE ಗ್ಗ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ ವಾಹನವ

ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.

58 MD/KSHMA/ED/CW2/58/2016-17
ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಾಯದಶ್ರಯಗಳು, ಭಾರತ ಸಕಾಯರ ರವರು ಬೆಂಗಳ ರಿಗ್ಗ ಆಗಮಿಸ್ಥದ ವಾಸುವೆದ ಬಗ್ಗೆ.

59 MD/KSHMA/ED/CW2/59/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ ಕ್ಛೋರಿಯ ಗಣಕ್ಯಂತರ ದುರಸ್ಥು  ಬಗ್ಗೆ.

60 MD/KSHMA/ED/CW2/60/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ಈಶಾನೆ ರಾಜೆಗಳ ತ್ಾಕ್ು ವಿೋಕ್ಷಣೆಗ್ಗ ತರಳಿದ ವಿಮಾನ ವಚಿ

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

61 MD/KSHMA/ED/CW2/61/2016-17
Audited UC  ಕ್ಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

62 MD/KSHMA/ED/CW2/62/2016-17
ಶ್ರರೋಮತಿ ಭಾವನ ಭಟ್ ಲ್ಲಕಾೆಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಯಕಿುಕ್ ಕ್ಡತ

63 MD/KSHMA/ED/CW2/63/2016-17
CoE ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ಶ್ರರೋ ಬಾಳಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ರವರ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

64 MD/KSHMA/ED/CW2/64/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ ಕ್ಛೋರಿಯ ಜರಾಕ್ಸ ಮಿಷನ್ ದುರಸ್ಥು ಬಗ್ಗೆ.

65 MD/KSHMA/ED/CW2/65/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಯ ಕ್ುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ  ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.

66 MD/KSHMA/ED/CW2/66/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು (ಜಿಪಂ) ಗುಲಾಗಾಯ ಕ್ಛೋರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ

ಅಧಿಕಾರಿ ರವರನುನ ಸಿಳ್ಾಮತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

67 MD/KSHMA/ED/CW2/67/2016-17
ಶ್ರರೋ ರಾಜಕ್ುಮಾರ, ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಜಿಪಂ), ಅಪಜಲ್ ಪುರ ಹುದಿಯನುನ

ಕ್ಲುಾಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಿ, ಹಂಗರಗಿಗ್ಗ ಸಿಳ್ಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

68 MD/KSHMA/ED/CW2/68/2016-17
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಿಯಲಿಿ ಖ್ಾಲಿ ಇರುವ ಹುದಿ ಭತಿಯ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

69 MD/KSHMA/ED/CW2/69/2016-17
ಕ್ಛೋರಿಯ ದ ರವಾಣಿ ದುರಸ್ಥು ಬಗ್ಗೆ.

70 MD/KSHMA/ED/CW2/70/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಯ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರಗಳನುನ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

71 MD/KSHMA/ED/CW2/71/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ  ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

72 MD/KSHMA/ED/CW2/72/2016-17
ಉಪ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ  ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

73 MD/KSHMA/ED/CW2/73/2016-17
ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು, ನವದಹಲಿ ರವರು ರಾಜೆಕೆೆ ಆಗಮಿಸ್ಥದ ಸಂದಭಯದಲಿಿ  ವಾಹನ

ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.



74 MD/KSHMA/ED/CW2/74/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ರವರು ಗುಲಾಗಾಯ ಜಿಲ್ಲಿಗ್ಗ ಪರವಾಸ ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡ ಬಗ್ಗೆ.

75 MD/KSHMA/ED/CW2/75/2016-17
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋವಾ ವಿವರ ಸಲಿಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

76 MD/KSHMA/ED/CW2/76/2016-17
SLEC ಸಭೆಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

77 MD/KSHMA/ED/CW2/77/2016-17
ಆಯುಕ್ುರ ಆಪು ಶಾಖ್ಯಗ್ಗ ಕೆನಾನ್ ಪಿರಂಟರ್  ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

78 MD/KSHMA/ED/CW2/78/2016-17
ಉಪ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ Cartridge ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

79 MD/KSHMA/ED/CW2/79/2016-17
CoE ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟ ರವರ ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

80 MD/KSHMA/ED/CW2/80/2016-17
ಇಸರೋಲ್ ತಂತರಜ್ಞರು ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ್ಟಗ್ಗ CoE ಗ್ಗ ತರಳಿದ ಸಂದಭಯದಲಿಿ ವಿಮಾನ ವಚಿ ಭರಿಸ್ಥದ

ಬಗ್ಗೆ.

81 MD/KSHMA/ED/CW2/81/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ದಹಲಿಗ್ಗ ತರಳಿದ ವಿಮಾನ ವಚಿದ ಬಗ್ಗೆ.

82 MD/KSHMA/ED/CW2/82/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ದಹಲಿಗ್ಗ ತರಳಿದ ವಿಮಾನ ವಚಿದ ಬಗ್ಗೆ.

83 MD/KSHMA/ED/CW2/83/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಸೋವಾ ಅಂಚ ಚಿೋಟ್ಟಗಳನುನ ಖರಿೋದಿಸು ಬಗ್ಗೆ.

84 MD/KSHMA/ED/CW2/84/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಯ ಗಣಕ್ ಯಂತರಗಳಿಗ್ಗ  ಬ್ಲಡಿಭಾಗಗಳ ಖರಿೋದಿ ಬಗ್ಗೆ

85 MD/KSHMA/ED/CW2/85/2016-17
ದಹಲಿ EC Meeting ಗ್ಗ ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ತರಳಿದ ವಿಮಾನ ವಚಿದ ಬಗ್ಗೆ.

86 MD/KSHMA/ED/CW2/86/2016-17
ದಹಲಿ Review Meeting ಗ್ಗ ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ತರಳಿದ ವಿಮಾನ ವಚಿದ 

ಬಗ್ಗೆ.

87 MD/KSHMA/ED/CW2/87/2016-17
Biometric ಹಾಜರಾಗಿ ಕ್ಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

88 MD/KSHMA/ED/CW2/88/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಯ ಹ ರಗುತಿುಗ್ಗ ಆಧಾರದ ಸ್ಥಬಾಂದಿಯವರ ಸೋವ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

89 MD/KSHMA/ED/CW2/89/2016-17
ಇಸರಲ್ ಎಂಬಸ್ಥಯ ತಜ್ಞರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿಗ್ಗ ಆಗಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

90 MD/KSHMA/ED/CW2/90/2016-17
ಹ ರ ಗುತಿುಗ್ಗ ಸ್ಥಬಾಂದಿಯವರ ಸೋವಾ ವೋತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

91 MD/KSHMA/ED/CW2/91/2016-17
CoE review committeee ಭೆೋಟ್ಟ  ನಿೋಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

92 MD/KSHMA/ED/CW2/92/2016-17
CoE review committeee ಭೆೋಟ್ಟ  ನಿೋಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

93 MD/KSHMA/ED/CW2/93/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ರವರ ದಹಲಿ ವಿಮಾನ ವಚಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

94 MD/KSHMA/ED/CW2/94/2016-17
ತ ೋಟಗಾರರ ವೃಂದದ ಖ್ಾಲಿ ಹುದಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

95 MD/KSHMA/ED/CW2/95/2016-17
ಜೈಪುರ್ ಉತ್ಾಾದನಾ ತರಬೆೋತಿಗ್ಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

96 MD/KSHMA/ED/CW2/96/2016-17
ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ಸಾಂಖಿತ ರವರಿಗ್ಗ CUG Sim ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

97 MD/KSHMA/ED/CW2/97/2016-17
ಶ್ರರೋ ಉಮೋಶ್ ಶ್ಂಕ್ರ ಮಿಜಿಯ, ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಲು, CoE ರವರಿಗ್ಗ ಗಳಿಕೆ ರಜ ನಗದಿೋಕ್ರಣ

ಆದೋಶ್ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

98 MD/KSHMA/ED/CW2/98/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು (ಜಿಪಂ),ಯಾದಗಿರಿ ರವರ ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.



99 MD/KSHMA/ED/CW2/99/2016-17
ಕೆೋರಳ ರಾಜೆದ LAQ ಗ್ಗ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

100 MD/KSHMA/ED/CW2/100/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಯ ಲ್ಲಕ್ೆ ಶಾಖ್ಯಗ್ಗ ಬೆರಳಚುಿಗಾರರ ಸೋವ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

101 MD/KSHMA/ED/CW2/101/2016-17
Organic & Biotech Pvt. Ltd., ಬಗ್ಗೆ.

102 MD/KSHMA/ED/CW2/102/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ಆಕಾಶ್ವಾಣಿಯಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ 

ಬಗ್ಗೆ.

103 MD/KSHMA/ED/CW2/103/2016-17
ಶ್ರರೋ ಪಂಕ್ಜ್ ಕ್ುಮಾರ್, ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು ಹಾಗ  ಮಿಷನ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ರಾಜೆಕೆೆ 

ಆಗಮಿಸುತಿುರುವ ಬಗ್ಗೆ.

104 MD/KSHMA/ED/CW2/104/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ ತ್ಾಂತಿರಕ್ ಸಹಾಯಕ್ರ ಮೊಬೆೈಲ್ ದುರಸ್ಥು ಬಗ್ಗೆ.

105 MD/KSHMA/ED/CW2/105/2016-17
2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಗುತಿುಗ್ಗ ಆಧಾರದಲಿಿ ನೋಮಕಾತಿ ಹ ಂದಿರುವ ನೌಕ್ರರ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

106 MD/KSHMA/ED/CW2/106/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರ ರವರ ದಿನಚರಿ ಕ್ಡತ

107 MD/KSHMA/ED/CW2/107/2016-17
ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೋಶ್ನಕೆೆ ತರಳಿದ ಸಕಾಯರಿ ವಾಹನಕೆೆ ಇಂಧನ ಪರರೆೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

108 MD/KSHMA/ED/CW2/108/2016-17
ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು AC & FW ನದರ್ ಲಾೆಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿ ರವರು ಬೆಂಗಳ ರಿಗ್ಗ 

ಆಗಮಿಸುತಿುರುವ ಬಗ್ಗೆ.

109 MD/KSHMA/ED/CW2/109/2016-17
ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು ಹಾಗ  ಮಿಷನ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು (MIDH), ನವದಹಲಿ ರವರು 

ಬೆಂಗಳ ರಿಗ್ಗ ಆಗಮಿಸ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ.

110 MD/KSHMA/ED/CW2/110/2016-17
ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳುAC & AW (MIDH) ರವರು ಬೆಂಗಳ ರಿಗ್ಗ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಭೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ.

111 MD/KSHMA/ED/CW2/111/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ಅಧೆಯನ ಪರವಾಸಕಾೆಗಿ ಇಸರೋಲ್ ಗ್ಗ ಪರವಾಸ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುಾವ 

ಬಗ್ಗೆ.

112 MD/KSHMA/ED/CW2/112/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ  ಕ್ಛೋರಿಯ ಗಣಕ್ಯಂತರ ದುರಸ್ಥು ಬಗ್ಗೆ.

114 MD/KSHMA/ED/CW2/114/2016-17
ಶ್ರರೋ ಎಸ್ಟ.ಕೆ. ಕೌಲ್, ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ುರು, ನವದಹಲಿ ರವರು ಬೆಂಗಳ ರಿಗ್ಗ ಆಗಮಿಸ್ಥ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಸಭೆ ನಡೆಸ್ಥದ ಸಂಧಯದಲಿಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭೆದ ಬಗ್ಗೆ.

115 MD/KSHMA/ED/CW2/115/2016-17
KA-1-G- 4938 ಸಕಾಯರಿ ವಾಹನವು ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿೋವೋಶ್ನಕೆೆ ತರಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

116 MD/KSHMA/ED/CW2/116/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ಹಾಗ  ವೆವಸಾಿಪಕ್ರು ತ್ಾಕ್ು ಪರಿಶ್ರೋಲನಗಾಗಿ ಗುಲಾಗಾಯ, 

ಬ್ಲೋದರ್ ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗ್ಗ ಪರವಾಸ ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡ ರೆೈಲಿನ  ಬ್ಲಲ್ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

117 MD/KSHMA/ED/CW2/117/2016-17
ನದರ್ ಲಾೆಂಡ್ ಹಾಗ  ಇಸರೋಲ್ ತಜ್ಞರು ರಾಜೆದ ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳಿಗ್ಗ ಭೆೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ 

ಬಗ್ಗೆ.

118 MD/KSHMA/ED/CW2/118/2016-17
ಆಯುಕ್ುರು ಹಾಗ  ಮಿಷನ್ ಆಯುಕ್ುರು, ನವದಹಲಿ ಕ್ೃರ್ಷ ಮಂತ್ಾರಲಯದಲಿಿ ನಡೆದ 

MIDH ಸಭೆಗ್ಗ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಮಾನ ಪರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ವಚಿ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

119 MD/KSHMA/ED/CW2/119/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ , ಅಧಿೋನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು ಹಾಗ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಕ್ಛೋರಿಗಳಿಗ್ಗ 

ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

120 MD/KSHMA/ED/CW2/120/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು (ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ) ರವರ ಕ್ಛೋರಿಯ ದಿನಪತಿರಕೆಗಳ ಬ್ಲಲ್ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

121 MD/KSHMA/ED/CW2/121/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ಅಹಮದ್ಾಬಾದ್ ಗ್ಗ ತರಳಿದ  ವಿಮಾನ ವಚಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

122 MD/KSHMA/ED/CW2/122/2016-17
ಶ್ರರೋ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಾ, ಅಪರ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು, ಕ್ಷೋತರ ಮತುು ನಸಯರಿ (ನಿವೃತು) ರವರು ಕೆೋರಳ 

ರಾಜೆಕೆೆ ತರಳಿದ ವಿಮಾನ ವಚಿ ಪಾವತಿಸಲು.

123 MD/KSHMA/ED/CW2/123/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ಗುಲಾಗಾಯ ಜಿಲ್ಲಿಗ್ಗ  ಪರವಾಸ ಕೆೈಗ್ಗ ಂಡ ರೆೈಲಿನ ವಚಿ 

ಪಾವತಿಸಲು.

124 MD/KSHMA/ED/CW2/124/2016-17
ಹವಾಮಾನ ಬೆಳೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತ ಶ್ರರೋ ಆಶ್ರಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬುತ್ಾನಿ ರವರು  ಬೆಂಗಳ ರಿಗ್ಗ 

ಆಗಮಿಸ್ಥದ ಸಂದಭಯದಲಿಿ ಸಿಳಿೋಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ



125 MD/KSHMA/ED/CW2/125/2016-17
ಸಕಾಯರದ ಅಪರ ಮುಖೆ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರಿಗ್ಗ ಸಿಳಿೋಯವಾಗಿ ವಾಹನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲು 

ವಾಹನ ಒದಗಿಸ್ಥರುವ ಬಗ್ಗೆ.

126 MD/KSHMA/ED/CW2/126/2016-17
ಅಪರ ಮುಖೆ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ  ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

127 MD/KSHMA/ED/CW2/127/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ನವದಹಲಿಗ್ಗ MIDH ಸಭೆಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಮಾನ 

ಮ ಲಕ್ ಪರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ವಚಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

128 MD/KSHMA/ED/CW2/128/2016-17
ಅಪರ ಮುಖೆ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ  ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

129 MD/KSHMA/ED/CW2/129/2016-17
ಸಕಾಯರದ ಅಧಿೋನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಯವರ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

130 MD/KSHMA/ED/CW2/130/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು ರವರ ಕ್ಛೋರಿ ಉಪಯೋಗಕಾೆೆಗಿ 1 ಸಂಖ್ಯೆಯ  ಮೊಬೆೈಲ್ 

ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

131 MD/KSHMA/ED/CW2/131/2016-17
ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಸೋವಾ ಅಂಚ ಚಿೋಟ್ಟಗಳನುನ ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

132 MD/KSHMA/ED/CW2/132/2016-17
ಅಟರ್ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಗ್ಗ ಳಿಸ್ಥರುವ ಬಗ್ಗೆ.

133 MD/KSHMA/ED/CW2/133/2016-17
ಪರಜಾ ಸಂಗಾತಿ ಬ್ಲಲ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಥರುವ ಬಗ್ಗೆ.

134 MD/KSHMA/ED/CW2/134/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ ರವರು ಜಿಲ್ಲಿಗಳಿಗ್ಗ ತರಳಿದ ರೆೈಲ್ಲವ ವಚಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

135 MD/KSHMA/ED/CW2/135/2016-17
ಶ್ರರೋ ಎಂ.ಕೆ. ಮಿಶ್ರ, ಅಧಿೋನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು, ನವದಹಲಿ ರವರು ಇಲಾಖ್ಾ ಸಭೆಯಲಿಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬೆಂಗಳ ರಿಗ್ಗ ಆಗಮಿಸ್ಥದ ಸಂದಭಯದಲಿಿ ವಾಹನ ವೆವಸಿ ಬಗ್ಗೆ.

136 MD/KSHMA/ED/CW2/136/2016-17
BSNL ಹಾಲಿ ಇದಿ ಮಾಸ್ಥಕ್ ಯೋಜನಯನುನ ಪರಿವತಿಯಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

137 MD/KSHMA/ED/CW2/137/2016-17
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿದೋಯಶ್ಕ್ರು (ಸಾಂಖಿಕ್) ರವರ ಚಮನ್ ಯೋಜನ ಹಣವನುನ 

ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

138 MD/KSHMA/ED/CW2/138/2016-17
ಹೈದ್ಾರಬಾದ್ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

139 MD/KSHMA/ED/CW2/139/2016-17
ಕ್.ರಾ.ತ ೋ.ಮಿ.ಏ ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ ಒಬಾರು ಸಲಹಗಾರರ ಸೋವಯನುನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

140 MD/KSHMA/ED/CW2/140/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರವರ ಆಪು ಶಾಖ್ಯಗ್ಗ ಒಂದುಇ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಸುವ 

ಯಂತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

141 MD/KSHMA/ED/CW2/141/2016-17
ವಿಧಾನ ಸದಸೆರಾದ ಶ್ರರೋ ಸುಬಾಾರೆಡಿೆ ಬಾಗ್ಗೋಪಲಿಿ ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶನ 1520 

ಕೆೆ ಉತುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

142 MD/KSHMA/ED/CW2/142/2016-17
ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೆೋಂದರದಲಿಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಗ್ಗ ಉಪಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

143 MD/KSHMA/ED/CW2/143/2016-17
 ಉತೆೃಷಿ ಕೆೋಂದರಗಳ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ Tab ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

144 MD/KSHMA/ED/CW2/144/2016-17
ಆಪರ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರವರಿಗ್ಗ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

145 MD/KSHMA/ED/CW2/145/2016-17
ಭಾರಮತಿ ಕಾಯಾಯಗಾರಕೆೆ ತರಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗ  Fee ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

146 MD/KSHMA/ED/CW2/146/2016-17
ಪರಧಾನ ಕಾಯಯದಶ್ರಯಗಳು, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರವರ  ಕ್ಛೋರಿಗ್ಗ Tapal Box ಒದಗಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ.

147 MD/KSHMA/ED/CW2/147/2016-17
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ್ ನಿದೋಯಶ್ಕ್, ನವದಹಲಿ MIDH ಸಭೆಗ್ಗ ಹಾಜರಾಗಲು ತರಳಿದ ವಿಮಾನ ವಚಿ 

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.


