
3 (1) (ಎ)

ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ /ಶರ ೀನಹಮೆ
ಕ್ಡತ ತೆರದ 

ದಿನಹಂಕ್

1
2017-18 ನೀ ಸಹಲಿನ ಅಧಿಕಹರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರ ಕಹಯಿನಿಿಸಣಹ  ರದಿಗಳು ಹಹಗ  ಆಸಿಿ ದಹಯಿತವದ  ರದಿಗಳನುು

ಷಲಿಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ
02.04.2018

2
ಇಱಹಖಹ  ಕ್ಛೀರಿ/ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಕ್ಷೀತರ,  ಷಸಹಾಗಹರಗಳ ದಿನಹಂಕ್: 31-03-2018 ರ ಅಂತಾಕೆೆ  ವಹರ್ಷಿಕ್ ದಹಸಹಿನು ರಿಶೀಲನ

ನಡೆಸಿ  ರದಿ ಷಲಿಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ
02.04.2018

3

ಶರೀ ಎ. ಷಂಜೀ ನಹಯೆ, ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, NHM  ಉಡುಪಿ ಇರಿಗ್ಗ  ಅರು ಹ ಂದಿರು  ಸಹಮಹನಾ

ಭವಿಶಾ ನಿಧಿ ಖಹತೆ  ಷಂ: AGR 18089ರಿಂದ  ತಹತಹೆಲಿಕ್ ಮುಂಗಡ  ಮಂಜ ರು ಮಹಡು ಬ್ಗ್ಗೆ 06.04.2018

4
NHM   ಽೀಜನಯ 2017-18 ನೀ ಸಹಲಿನ ಲೆಕ್ೆ ತಪಹಷಣೆಯನುು  ಚಹಟಿರ್ಡಿ ಅಕ ಂಟಂಟ್ ರರಿಂದ  ನಡೆಷು ಬ್ಗ್ಗೆ

09.04.2018

5

ಕ್ು| ಎಸ್. ದಿೀ, ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಷಹಹಯಕ್ರು, ಹಿರಿಯ ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿ, ಉಡುಪಿ ಇರು ಶಳ್ಳಿ

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಕ್ಷೀತರದಲಿಿ ಉತಹಾದಿಸಿದ ಕ್ಸಿ/ಷಸಿಗಳ ಆದಹಯನುು  ಷಕಹಿರದ/KSHDA ಖಹತೆಗ್ಗ  ಜಮೆ  ಮಹಡದಿರು ಬ್ಗ್ಗೆ 23.04.2018

6
ಶರೀ ನಿಧಿೀಶ್ ಕೆ.ಜ. ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ, ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿ, ಉಡುಪಿ ಇರಿಗ್ಗ  ಕಹಲಮಿತಿ

ಭಡ್ತಿ ಮಂಜ ರು ಮಹಡು ಬ್ಗ್ಗೆ
30.04.2018

7
ಶರೀ ಶರೀನಿವಹಷ ಬಿ.ವಿ, ಹಿರಿಯ ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, (ಜ.ಂ), ಕಹಕ್ಿಳ ಇರಿಗ್ಗ  ಸಹಮಹನಾ ಭವಿಶಾ ನಿಧಿ

ಖಹತೆ ಷಂ: AGR 22972 ರಿಂದ  ತಹತಹೆಲಿಕ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜ ರು ಮಹಡು ಬ್ಗ್ಗೆ
30.04.2018

8 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿಗ್ಗ  ಖಹಲಿ ಸುರ್ೆಗಳ ರದಿಯನುು  ಷಲಿಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ 05.05.2018

9
ಕೆೀಂದರ ರಷೆೃತ  ರಧಹನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಹಯಿ ಽೀಜನಯ (PMKSY) 2017-18 ನೀ ಸಹಲಿನ ಲೆಕ್ೆ ತಪಹಷಣೆಯನುು

ಚಹಟಿರ್ಡಿ  ಅಕ ಂಟಂಟ್  ರರಿಂದ  ನಡೆಷು ಬ್ಗ್ಗೆ
05.05.2018

10
ಶರೀಮತಿ ಭುನೀವವರಿ, ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ಕ್ರು, (ಜ.ಂ), ಉಡುಪಿ ಇರಿಗ್ಗ  ಕೆೀಂದರಸಹಾನದಿಂದ  ಹ ರಗ್ಗ

ನಿರ್ೀಿವನಹಲಯದ ಷಭೆಗಳ್ಳಗ್ಗ  ಹಹಜರಹಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೆ ೀರಿಕೆ ಬ್ಗ್ಗೆ
18.05.2018

11

ಶರೀಮತಿ ಗುಱಹಬಿ, ತೆ ೀಟಗಹರರು, ಹಿಷತೆ ೀನಿ, (ಜ.ಂ), ಕಹಕ್ಿಳ ರರ ಕ್ಛೀರಿ ಇರಿಗ್ಗ  25 ಶಿಗಳ  ಸೀವೆಯನುು  ಒಂರ್ೀ

ಸುರ್ೆಯಲಿಿ ನಿಿಹಿಸಿರುದಕೆೆ  ಒಂದು ವಿಶೀಶ  ವೆೀತನ ಭಡ್ತಿ ಮಂಜ ರು ಮಹಡು ಬ್ಗ್ಗೆ 24.05.2018

12
ಶರೀ ಶರೀನಿವಹಷ ಬಿ.ವಿ, ಹಿಷತೆ ೀನಿ (ಷವ.ರ), (ಜ.ಂ), ಕಹಕ್ಿಳ ಇರಿಗ್ಗ  ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ರು ಸುರ್ೆಯಲಿಿ

10 ಶಿಗಳ  ಸೀವೆ  ಷಲಿಿಸಿರುದಕೆೆ  ಕಹಲಮಿತಿ ಭಡ್ತಿ ಮಂಜ ರು ಮಹಡು ಬ್ಗ್ಗೆ
24.05.2018

13
ಕ್ು| ಚೈತಹರ  ಕ್ುಱಹಲ್, ದಿವತಿೀಯ ದಜಿ ಷಹಹಯಕ್ರು ಇರನುು  ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿಗ್ಗ

ನಿಽೀಜಷುತಿಿರು ಬ್ಗ್ಗೆ
31.05.2018

14 ಜಹಗೃತ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಷಲಿಿಷಬೀಕಹದ  ತೆರೈಮಹಸಿಕ್ ರದಿ ಬ್ಗ್ಗೆ 31.05.2018

15 2018-19 ನೀ  ಸಹಲಿಗ್ಗ  ಅಧಿಕಹರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನುು  ವಿವಿಧ  ತರಬೀತಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ನಿಽೀಜಷುತಿಿರು ಬ್ಗ್ಗೆ 31.05.2018

16
ಶರೀಮತಿ ಭುನೀವವರಿ, ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, (ಜ.ಂ), ಉಡುಪಿ ಇರ 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ರವಹಷ  ದಿನಚರಿಗಳನುು

ಅನು಼ೀದನಗಹಗಿ ಷಲಿಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ
02.06.2018

17 ಮಂಜ ರಹದ, ರಷುಿತ ಕಹಯಿನಿಿಹಿಷುತಿಿರು  ಹಹಗ  ಹಚುುರಿಯಹಗಿರು  ಸುರ್ೆಗಳ  ಮಹಹಿತಿ ಷಲಿಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ 14.06.2018

18 ಕ್ನಹಿಟಕ್ ಷರಕ್ು  ಷಂಗರಸಣೆಯಲಿಿ ಪಹರದವಿಕ್ತೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಕ್ುರಿತ ತರಭೆೀತಿ ಶಕ್ಷಣಹರ್ಥಿಗಳನುು ನಿಽೀಷು ಕ್ುರಿತು. 18.06.2018

19 2017-18 ನೀ ಸಹಲಿನ ವಹರ್ಷಿಕ್ ರಿವಿೀಕ್ಷಣಹ  ರದಿಯನುು  ನಡೆಷು ಬ್ಗ್ಗೆ 25.06.2018

20
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಪಹರಕ್ೃತಿಕ್ ವಿಕೆ ೀನುು ನಿಭಹಯಿಷಲು ನ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಹರಿಗಳನುು  ನೀಮಿಸಿದಹೆಗ ಾ ರದಿ ಷಲಿಿಷರ್ೀ

ಇರು ಕ್ುರಿತು (ಶರೀ ಎ. ಷಂಜೀ ನಹಯೆ, ರಭಹರ  ಹಿಷತೆ ೀನಿ, (ಜ.ಂ), ಕ್ುಂದಹರ)
25.06.2018

21 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಷುತೆ ಿೀಲೆ ಕ್ಡತ 28.06.2018

22 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಇತರ ತರ ಾಹಹರಗಳ ಕ್ಡತ 10.07.2018

23 ಕ್ಂಾಟರ್ ಆರೀಟರ್ ಹಹಗ  ಷಹಹಯಕ್) ಡ್ತ ೃಂದ) ಸೀವೆಯನುು  ಕ್ನಿಶಠ ವೆೀತನ ನಿಯಮಗಳನವಯ ಡೆಯು ಬ್ಗ್ಗೆ 17.07.2018

24
ಶರೀ ರಹಘವೆೀಂದರ ನಹಯೆ, ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ, ರೈತ ಷಂಕ್ಿ ಕೆೀಂದರ, ಕೆ ೀಟ ಇರ ಖಹಯಂ ಿ ಸೀವಹಧಿಯನುು

ತೃಪಿಿಕ್ರ ವೆಂದು ಘ ೀರ್ಷಷು ಬ್ಗ್ಗೆ
21.07.2018

25
ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, (ಜ.ಂ), ಉಡುಪಿ ಕ್ಛೀರಿಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರನುು  ಕ್ು: ಎಸ್.ದಿೀ , ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಯಕ್ರು, ಉಡುಪಿ

ಇರ ವಿರುದೆದ ಶಷುಿ ಕ್ರಮಗಳ ವಿಚಹರಣೆ ಮಂಡನಹಧಿಕಹರಿಯನಹುಗಿ ನೀಮಿಸಿರು ಬ್ಗ್ಗೆ
27.07.2018

2. ವಿಶಯ ನಿವಹಿಸಕ್ರ ಹಷರು ಮತುಿ ಶಹಖೆ: ಶರ ಅಶ ೀ ಕ್ುಮಹರ್, ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರು

3. ತೆ ೀಉನಿ/ಜಂ/ಉ/ಅಧಿೀ

DDH/Zp/Udupi/Supdt

1. ಇಱಹಖೆಯ ಹಷರು: ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿ, ಉಡುಪಿ

2018-19ನೀ ಸಹಲಿನ ಕ್ಡತಗಳ ವಿರಗಳು



2018-19ನೀ ಸಹಲಿನ ಕ್ಡತಗಳ ವಿರಗಳು

26
ಶರೀ ನಿಧಿೀವ ಕೆ.ಜ ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ, ಇರ 2013-14 ನೀ ಸಹಲಿನ ಕಹಯಿನಿವಹಿಸಣಹ ರದಿ ಷಲಿಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ.

28.07.2018

27
ವಹಿನುಮತಿ ಡೆಯರ್ೀ ಕ್ತಿಾಕೆೆ ಗ್ಗೈರು ಹಹಜರಹಗುತಿಿರು ಬ್ಗ್ಗೆ. (ಶರೀ ಎ. ಷಂಜೀ ನಹಯ್ಕೆ, ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ

ನಿರ್ೀಿವಕ್ರು)
24.07.2018

28
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿಗ್ಗ ಅಧಿಕಹರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರ ವೆೈದಾಕೀಯ ವೆಚು ಮರುಪಹತಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಬ್ಗ್ಗೆ.

30.07.2018

29 ರಹರ್ಷರೀಯ ಮಹನ ಸಕ್ುೆಗಳ ಆಽೀಗದಿಂದ ಸಿವೀಕ್ೃತಗ್ಗ ಂಡ ದ ರುಗಳ ಬ್ಗ್ಗೆ. 01.08.2018

30 02.08.2018

31
ಶರೀ ಎ. ಷಂಜೀ ನಹಯ್ಕೆ, ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, ರಭಹರ ಹಿರಿಯ ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, ಜಱಹಿ

ಂಚಹಯತ್, ಕ್ುಂದಹರ ಇರ ಬೀಜವಹಬ್ಹೆರಿತನದ ಕಹಯಿನಿವಹಿಸಣೆ ಬ್ಗ್ಗೆ.
02.08.2018

32
ಶರೀಮತಿ ಶವೀತಹ , ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಯಕ್ರು, ರಭಹರ ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ಕಹ ಹ ೀಬ್ಳ್ಳ ಇರು ಎಲ ಿರು ಗಹರಮ

ಂಚಹಯತ್ ಷಭೆಗ್ಗ ತಡವಹಗಿ ತೆರಳ್ಳರು ಬ್ಗ್ಗೆ.
21.08.2018

33 ಶರೀ ರಕಹಶ್ ಭಹಗತ್, ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಧಿಕಹರಿ ಇರ ಬೀಬ್ಹಕ ರಮಹಣ ತರ ನಿೀಡು ಬ್ಗ್ಗೆ. 30.08.2018

34 ವಹರಂಬ್ಳ್ಳಿ ಷಸಹಾಗಹರದಲಿಿ ಮಹರಹಟವಹದ ಗಿಡಗಳ್ಳಗ್ಗ ನಗದು ಬಿಲುಿಗಳನುು ನಿೀಡ್ತರುದಿಲಿ ಎಂಬ್ ದ ರಿನ ಬ್ಗ್ಗೆ. 30.08.2018

35 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಅಧಿಕಹರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರ ಗಹಿಣೆ ಬ್ಗ್ಗೆ. 07.09.2018

36 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಜಱಹಿ ಲಯ ವೆೀತನ ವೆಚು ರಿಶೆೃತ ಆಯಾಯದ ಬ್ಗ್ಗೆ. 22.09.2018

37 ಮಳೆಯಿಂದಹಗಿ ಹಹನಿಯಹದ ಕ್ಛೀರಿ ಕ್ಟಟಡಗಳ ದುರಸಿಾಗ್ಗ ಅನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಬ್ಗ್ಗೆ. 27.09.2018

38
ಜಱಹಿ ಮಟಟದ ಕ್ಛೀರಿಗಳಲಿಿ ಬ್ಹಕ ಇರು/ವಿಲೆೀವಹರಿ ಮಹಡಱಹಗಿರು ಕ್ಡತಗಳ ಅಂಕ ಅಂವಗಳ ವಿರಗಳನುು ಷಿಲಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ.

01.10.2018

39
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ (ರಹ) ಷಮಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿಿ ಽೀಜನಯ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿಷಿರಣೆ ಕಹಯಿಕ್ರಮದಡ್ತ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ

ಮಹಹಿತಿ ಮತುಿ ಷಲಹಹ ಕೆೀಂದರಕೆೆ ವಿಶಯ ತಜ್ಞರ ಗ ರಧನ ಪಹತಿ ಮಂಜ ರಹತಿ ಬ್ಗ್ಗೆ.
03.10.2018

40
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿಗ್ಗ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ುೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಸಕ್ಷನ್ 4(1) (ಎ) ಮತುಿ 4(1) (ಬಿ) ಅಡ್ತ ಷವಯಂ ಪ್ರೀರಣೆಯಿಂದ

ಮಹಹಿತಿಯನುು ಇಱಹಖಹ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿಿ ರಕ್ಟಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ.

41
ಶರೀ ರದಿೀಪ್ ಡ್ತ, ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರು, ಇರು ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, ಜಱಹಿ ಂಚಹಯತ್ ಉಡುಪಿ ಕ್ಛೀರಿಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರ

ಸುರ್ೆಯಲಿಿ  ಕ್ತಿಾಕೆೆ ಹಹಜರಹಗಿರು ಬ್ಗ್ಗೆ.

42
ಶರೀ ಶರೀನಿವಹಷ ಬಿ.ವಿ ಹಿರಿಯ ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, ಜಱಹಿ ಂಚಹಯತ್ , ಕಹಕ್ಿಳ ತಹಲ ಕ್ು ಇರಿಗ್ಗ 2018 ನೀ

ಸಹಲಿಗ್ಗ ಗಳ್ಳಕೆ ರಜ ನಗಧಿೀಕ್ರಣ ಸ ಲಭಾ ಮಂಜ ರು ಮಹಡು ಬ್ಗ್ಗೆ.

43 ಶರೀಮತಿ ರತಿ ಮತುಿ ಇತರ 4 ಜನ ಕಹಮಿಿಕ್ರಿಗ್ಗ ಕ್ನಿಶಟ ವೆೀತನ ನಿೀಡ್ತದ ಬ್ಗ್ಗೆ ದ ರು.

44
ಶರೀಮತಿ ಬಿ.ಆರ್ ಅನಿತಹ, ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ರು, ರಹಜಾಲಯ, ಶಾ ಸರಹಜು ಕೆೀಂದರ, ಉಡುಪಿ ಇರಿಗ್ಗ 2018ನೀ

ಸಹಲಿಗ್ಗ ಗಳ್ಳಕೆ ರಜ ನಗಧಿೀಕ್ರಣ ಸ ಲಭಾ ಮಂಜ ರು ಮಹಡು ಬ್ಗ್ಗೆ.

45 ಕೆೀಂದರ/ರಹಜಾ/ಽೀಜನಗಳಲಿಿ 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನಲಿಿ ಅನುದಹನನುು ವೆಚು ಭರಿಸಿ ರಗತಿ ಸಹಧಿಷು ಬ್ಗ್ಗೆ .

46
ಶರೀ ಎನ್ ರಭುಸಹವಮಿ, ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಷಹಹಯಕ್ರು, ಹಿರಿಯ ಷಹಹಯಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿ, ಜಱಹಿ ಂಚಹಯತ್,

ಕಹಕ್ಿಳ ಇರು ರೈತರ ಂದಿಗ್ಗ ದುಿತನ ತೆ ೀರಿರು ಹಿನುಲೆಯಲಿಿನ ದ ರಜಿಯ ವಿಚಹರಣೆ ಬ್ಗ್ಗೆ.

47 LAQ 1469 & 529

48 LAQ 112

49

50

51 LCQ 1816 (about vehicle)

52 ರಹಜಷವ ಜಮೆಯ ವಿರ ನಿೀಡು ಬ್ಗ್ಗೆ 2018-19 ಮತುಿ 2019-20

53 ಉಡುಪಿ ತಹಲ ಕ್ು MGNREGA ಽೀಜನಯಲಿಿ ರಗತಿ ಕ್ುಂಠಿತವಹಗಿರು ಬ್ಗ್ಗೆ.

54 ಅನುಯುಕ್ಿ ಸಹಮಹಗಿರಗಳ ವಿರ ಮತುಿ ವಿಲೆೀವಹರಿಗ್ಗ ಅಂದಹಜು ದರ ಟಿಟ ನಿೀಡು ಬ್ಗ್ಗೆ.

55 ಅಧಿಕಹರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ಬೀಬ್ಹಕ ತರ ನಿೀಡು ಬ್ಗ್ಗೆ.

56 ದಿನಚರಿಗಳನುು ಷಲಿಿಷರ್ೀ ಇರು ಬ್ಗ್ಗೆ.

57 ಹ ರಗುತಿಿಗ್ಗ ಆಧಹರದ ಮೆೀಲೆ ತೆ ೀಟಗಹರರ ಸೀವೆಯನುು ಡೆಯು ಬ್ಗ್ಗೆ.



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

1 ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಆಮುಕ್ಹಾಲಮದಂದ ನೆಡೆಮು ಷಭೆಗಳು/ವಿಡಿಯೀ ಷಂಳಹದಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

2 2018-19 ನೆೀ  ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ಕ್ರರಯಹ ಯೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

3 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮ ಕ್ರರಯಹ ಯೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

4 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಧಹನ ಭಂತ್ರರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಙಹಯಿ ಯೀಜನೆಮ ಕ್ರರಯಹ ಯೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

5
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉತ್ಹಾದನಹ ಷುದಹಯಣಹ ಕ್ಹಮಿಯೀಜನೆಗಹಗಿ ತಂಗಿನಲಿಿ ಷಂಯೀಜಿತ ಬೀಶಹಮ ಯೀಜನೆಮ 

ಕ್ರರಯಹ ಯೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

6 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ಆಮುಷ್ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ಕ್ರರಯಹ ಯೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

7 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

8 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮ ರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

9 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಧಹನ ಭಂತ್ರರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಙಹಯಿ ಯೀಜನೆಮ ರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

10
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉತ್ಹಾದನಹ ಷುದಹಯಣಹ ಕ್ಹಮಿಯೀಜನೆಗಹಗಿ ತಂಗಿನಲಿಿ ಷಂಯೀಜಿತ ಬೀಶಹಮ ಯೀಜನೆಮ 

ರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

11 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ಆಮುಷ್ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

12
ಶಳಿಿ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರದ ುಶಾ ಸರಹಜು ಕೆೀಂದರ, ಉಡುಪಿ  ಎದುಯುಗಡೆ ಇಯು ಭಲಿಿಗೆ ಪ್ಹರಜನಿ ತ್ಹಕ್ರನಲಿಿಯು 

ವಿವಿಧ ಭಲಿಿಗೆ ತಳಿಮ ಸ ಗಳನುು ಟಂಡರ್ ಯಹ ಫಹಿಯಂಗ ಸರಹಜಿನ ಭ ಲಕ್ ವಿಲೀಳಹರಿ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

13 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ನಹಡ ಸಫಬ ಷಹಗ  ವಿವಿಧ ದನಹಚಯಣೆ ಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

14 ಕ್ೃರ್ಷ ಉತಾನು ಮಹಯುಕ್ಟೆ ಷಮಿತ್ರ ಉಡುಪಿಮ ಮಹಸಿಕ್, ಪ್ಹಕ್ಷಿಕ್, ಶಹಪ್ಹಾಹಿಕ್ ಧಹಯಣೆಗಳ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.

15 ಷಕ್ಹಿರಿ ಷಹಗ  ಖಹಷಗಿ ಷಂಸ್ಥೆಗಳಲಿಿ ಲಬಯವಿಯು ಷಷಯ ಶಹಮಹಗರಗಳು ಷಹಗ  ರಿಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

16
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ PMKSY MI ಯೀಜನೆಮಡಿ ರತ್ರೀ ಸನಿಗೆ ಅಧಿಕ್ ಬಳೆ  ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಅನುವಹೆನ 

ಮಹಗಿಷ ಚಿಗಳು

17 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಭಿಯಹನ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

18 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳ ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ಟ್ಟೆಮನುು ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ.

19 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಇಱಹಕ್ಹ ಯೀಜನೆಗಲ ಫಗೆೆ ರಙಹಯ ಕೆೈಗೆ ಳುಿ ಫಗೆೆ ಷಹಗ  ಅಜಿಿಮನುು ಆಷಹಾನಿಷು ಫಗೆೆ .

20
ಶರೀ ಶರೀನಿಳಹಷ ಬಿ. ವಿ ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು, (ಜಿ.ಂ) ಕ್ಹಕ್ಿಳ ಯಯ ತ್ಹತ್ಹೆಲಿಕ್ ರಳಹಷ 

ಟ್ಟೆಮನುು ಷಹಗ  ದನಚರಿಮನುು ಅನುಮೀದಷು ಫಗೆೆ.

21
ಕ್ೃರ್ಷ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿವಾವಿದಹಯನಲಮ ಷಂಶ ೀದನಹ ಕೆಭದರಗಳು ಆಯೀಜಿಸಿಯು ಕ್ೃರ್ಷ ಮೆೀಳ ಷಹಗ  ಷುಾ ರದವಿನಕೆೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

22 2018 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಮಹು ಸಂಗಹಮಿನ ಮಹಯಂಗೆ ೀ ಪಿಕ್ರೆಂಗ್ ಟ ರಿಷಂ ಷಷಹಮಧನ/ಅನುವಹೆನದ ಮಹಗಿಷುಚಿ.

23 ಆರ ೀಗಯ ಭತುಾಮ ಕ್ುಟುಂಫ ಕ್ಱಹಯಣ ಇಱಹಖೆಮ ವಿವಿಧ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

24
 ಕ್ನಹಿಟಕ್ ರಹಜಯ ಮಹಹಿತ್ರ ಆಮುಕ್ಾಯು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಲಿಿಯು ಮಹಹಿತ್ರ ಆಯೀಗದ ರಕ್ಯಣ ವಿಙಹಯಣೆಮನುು 

ನಡೆಷು ಕ್ುರಿತು.

25
ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟ್ಟ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು, ಮೆೈಷ ಯು ವಿಭಹಗದಯು ಆಯೀಜಿಸಿಯು ವಿಭಹಗ ಭಟೆದ ಷಭೆ/ತಯಬೀತ್ರಗಳಿಗೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

26 ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮ ಜಿಱಹಿ ಭಟೆದ ಕ್ಂದಹಮ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳ ಮಹಸಿಕ್ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಕ್ಡತಗಳ ವಿಯಗಳು

4 (1) (ಎ)

3. ತ ೀಉನಿ/ಜಿಂ/ಉ/ತ್ಹಷ-1

DDH/Zp/Udupi/TA-1

1. ಇಱಹಖೆಮ ಹೆಷಯು: ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ಯ ಕ್ಛೀರಿ, ಉಡುಪಿ

2. ವಿಶಮ ನಿಳಹಿಸಕ್ಯ ಹೆಷಯು ಭತುಾ ಹಖೆ: ಶರ ಗುಯು ರಶಹದ್, ತ್ಹಂತ್ರರಕ್ ಷಷಹಮಕ್ಯು



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

27
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನಲಿಿ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಗೆೀಯು ಷಭಿೃದಿ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭ ಅನುವಹೆನ 

ಮಹಗಿಷ ಚಿ.

28
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ರಹ.ತ ೀ.ಮಿ ಉಯೀಜನೆಮ ಷಮಿತ್ರ 

ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

29 ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಪಱಹನುಬವಿ ನಿಳಹಿಸಣಹ ಯಸ್ಥೆೀ ತಂತ್ಹರಂವ ನುು ಅನುವಹೆನಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

30 ತ್ಹಂತ್ರರಕ್ ಮಹಹಿತ್ರಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

31
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಸ ಕ್ೃರ್ಷಗೆ ಉತಾೀಜನ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ 

ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

32 ಇಱಹಖಹ ಯೀಜನೆಗಳ ಮಶ ೀಗಹಥೆಗಳನುು ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ.

33 ಕ್ೃರ್ಷ ಇಱಹಖೆಯಿಂದ ಾಹಯೀಜಿಸಿಯು ವಿವಿದ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

34 ಇಱಹಖೆಯಿಂದ ಆಯೀಜಿಷು ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಷುಾ ರದವಿನ ಷಹಗ  ಪಲುಶಾ ರದವಿನಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

35
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ರಗತ್ರ ಯದ ಷಹಗು ಮಹಸಿಕ್/ತರೈಮಹಸಿಕ್ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ರಗತ್ರ ರಿಶೀಲನಹ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ 

ಕ್ಡತ.

36 ಇತರೀ ತರ ಯಷಹಯಗಳ ಕ್ಡತ

37
ಕೆ ಯಗ ಜನಹಂಗದಯ ಶರೀಯೀೃದಿಗಹಗಿ ಷಯಿಕ್ಹಯದಂದ ದಗಿಷಱಹದ ಜಮಿೀನಿನಲಿಿ ಷಭಗರ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಭಿೃದಿಗಹಗಿ 

ಕ್ರರಯಹ ಯೀಜನೆ ಯ ಪಿಷು ಕ್ುರಿತು.

38

ಬ  ಶಹಾಧಿೀನ ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಸಲಹಿಡಿ ಸಕ್ಹಿಡಿ ಗಹರಭದ ಷರ್ವಿ ನಂ. 30/22ಸಿ ಕ್ ಡಹ 5 ಷೆಳಗಳಲಿಿ ಟುೆ 

1.66 ಎಕೆರ ಜಮಿೀನನುು ಳಹರಹಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಭುಖ್ಯನಹಲ ವಿತಯಣಹ ನಹಲ 25 ಯ ನಹಱಹ ಂಕ್ರಾಕ್ಯಣ ಯಚನೆಗೆ 

ಬ ಷಾಧಿೀನಗೆ ಳಿಸಿಯು ಜಮಿೀನಿನ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

39
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ರಹ.ತ ೀ.ಮಿ ಉಯೀಜನೆಮ ಮಹಗಿಷ ಚಿ 

ಕ್ಡತ

40 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಶಹಮಹಜಿಕ್ ನಹಯಮ ಶಹೆಯಿ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

41 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಶಹಮಹನಯ ಶಹೆಯಿ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

42 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಕ್ೃರ್ಷ ಭತ್ರಾ ಕೆೈಗಹರಿಕೆ ಶಹೆಯಿ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

43
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಸಣಕ್ಹಷು ಲಕ್ೆ ರಿಶ ೀದನೆ ಭತುಾ ಯೀಜನಹ ಶಹಾಯಿ ಷಮಿತ್ರ 

ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.

44 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಶಹಮಹನಯ  ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

45
ಷಂಷದ ಆದವಿ ಗಹರಭ ಯೀಜನೆಮಡಿ  ಆಯ್ಕೆಯಹದ ಗಹರಭಗಳ ಅಭಿೃದಿ ಕ್ುರಿತಂತ ರಗತ್ರ ಯದ ಷಹಗ  ಷಭೆಗಳಿಗೆ 

ಷಂಫಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

46 ರಿಶಶೆ ಜಹತ್ರ ಉಯೀಜನೆ/ಗಿರಿಜನ ಾುಯೀಜನೆ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ರಗತ್ರ ರಿಶೀಲನಹ ಷಭೆಮಲಿಿ ಭಹಗಹಿಷಱಹಗಿರ್.

47
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಧಹನ ಭಂತ್ರರಗಳ 15 ಅಂವಗಳ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಅಲಾಷಂಖಹಯತರಿಗೆ ವಿವಿದ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ 

ಳಹರ್ಷಿಕೆ ಗುರಿಗಖ್ಳನುು ನಿಗಧಿಡಿಷು ಫಗೆೆ .

48
ಕ್ನಹಿಟಕ್ ಕ್ೃರ್ಷ ಳಹಣಿಜಯ ಭತುಾ ಆಷಹಯ ಷಂಷೆಯಣಹ ನಿೀತ್ರ 2015 ಯಡಿ MSME  ಘಟಕ್ಗಳಿಗೆ ರಿಯಹಯಿತ್ರ ಭತುಾ 

ಪ್ರೀತ್ಹಾಸ ಅನುದಹನ ಷಭತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

49 ಮಹನಯ ಭುಖ್ಯ ಭಂತ್ರರಗಳ ಷಹಗ  ಷಚಿರಿಗಳು, ಕ್ನಹಿಟಕ್ ಷಕ್ಹಿಯ ಯಯು ಜಿಲಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಷಭೆ ನಡೆಷು ಫಗೆೆ.

50 DLRC ಭತುಾ DCC ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

51
ರಹ.ತ ೀ.ಮಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಅನುಶಠನಗೆ ಳಿಷು ವಿವಿಧ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭಗಳ ರಿಶೀಲನೆ ಕೆೀಂದರದ ಜಂಟ್ಟ ತಪ್ಹಷಣಹ ತಂಡು 

ರಹಜಯಕೆೆ ಬೀಟ್ಟ ನಿೀಡುತ್ರಾಯು ಫಗೆೆ.

52
ಜಿಲಿಮಲಿಿ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ಷಹಗ  ಖಹಷಗಿ ಲಮದಲಿಿ ಶಹೆಪಿತ ಳಹಗಿಯು ಪ್ಹಲಿಷೌಸ್ ನೆಯಳುಯರ್ ಭನೆ 

ಘಟಕ್ಗಳ ವಿಯ ನಿೀಡು ಫಗೆೆ.

53 ಕೆೀಂದರ ಷಕ್ಹಿಯದ ಆಷಹಯ ಷಂಷೆಯಣಹ ಕ್ೃಗಹರಿಕೆಗಳ ಭಂತ್ಹರಲಮದ ಯೀಜನೆಗಳ ಫಗೆೆ ಮಹಹಿತ್ರ ನಿೀಡು ಕ್ುರಿತು.

54 ಶಹಿಜನಿಕ್ರಿಂದ ಫಯು ದ ಯುಗಳು/ಅಜಿಿಗಳನುು ವಿಲೀಳಹರಿ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

55
PMKSY  ಮಡಿ ಷ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೀರಹರಿ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಅಳಡಿಷಱಹಗಿಯು ಷ ಕ್ಮ ನಿೀರಹರಿ ತ್ಹಕ್ುಗಳನುು ರಿವಿೀಕ್ಷ್ಣೆ 

ಕೆೈಗೆ ಳುಿ ಫಗೆೆ.

56 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಹಹಿತ್ರ ಭತುಾ ಷಲಷಹ ಕೆಂದರದ ಚಟುಟ್ಟಕೆಗಳ ರಗತ್ರ ಯದ ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ .

57 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಾುಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಅಭಿೀೃದಿ ಷಭನಾಮ ಭತುಾ ಉಷುಾಳಹರಿ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ .

58 ಷಕ್ಹಿರಿ ಷಹಗ  ಖಹಷಗಿ ಷಂಸ್ಥೆಮಯು ರೈತರಿಗೆ ನಿೀಡು ರವಸಿಾಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

59

ಬ  ಶಹಾಧಿೀನ ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಕ್ುಳಂಜ ಗಹರಭದ ಷರ್ವಿ ನಂ. 115 (165/2ಪಿ2)  ಕ್ ಡಹ 5 ಷೆಳಗಳಲಿಿ ಟುೆ 

1.46 ಎಕೆರ ಜಮಿೀನನುು ಳಹರಹಹಿ ಎಡದಂಡೆ ಭುಖ್ಯನಹಲ ವಿತಯಣಹ ನಹಲ 25 ಯ ನಹಱಹ ಂಕ್ರಾಕ್ಯಣ ಯಚನೆಗೆ 

ಬ ಷಾಧಿೀನಗೆ ಳಿಸಿಯು ಜಮಿೀನಿನ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

60 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ಬಿದಯು ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮನುು ಅನುವಹೆನಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

61 2022ಕೆೆ ರೈತಯ ಆದಹಮನುು ದಾಗುಣ ಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ

62 Production of Mango and Pineapple ಫಗೆೆ ಫಂದ ರಹಜಯ ಷಭಹ ರಶು ಷಂ:s 755 ಗೆ  ಉತಾಯ ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ.

63 2018 ನೆೀ ಶಹಲಿಗೆ ಮಹು ಬಳೆಗೆ ಬಂಫಲ ಬಲ ಯೀಜನೆ ಅನುವಹೆನಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

64
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೀೃದಿ ಯೀಜನೆಮ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ 

ಉಯೀಜನೆಮ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

65
2014-15 ನೆೀ ಶಹಲಿನಿಂದ 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನರಗೆ SCSP/TSP  ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶೌಲಬಯ ಡೆದ ಪಱಹನುಬವಿಗಳ 

ಟ್ಟೆ ಷಹಗ  ಕ್ಹಭಗಹರಿಗಳ ವಿವಿಯ ಷಲಿಿಷು ಕ್ುರಿತು.

66 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ಹೆ ೀಫಳಿಳಹಯು ಗುರಿ ನಿಗಧಿಡಿಷು ಫಗೆೆ.

67 ಮಹನಯ ರಧಹನ ಭಂತ್ರರಗಳ 15 ಅಂವಗಳ ಅಲಾ ಷಂಖಹಯತಯ ಕ್ಱಹಯಣ

68 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ವಿವಿದ ಇಱಹಖೆ ಯೀಜನೆಗಳ ಫಗೆೆ ರಙಹಯ ಕ್ ಗೆ ಳುಿ ಫಗೆೆ ಷಹಗ  ಅಜಿಿ ಆಷಹಾನಿಷು ಫಗೆೆ .

69

ಬ  ಶಹಾಧಿನ- ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಷಹದಿಳಿಿ ಭಂಡಳಿಿ ಗಹರಭದ ಷರ್ವಿ ನಂ . 16/3ಪಿ ಕ್ ಡಹ 48 ಷೆಳಗಳ ಟುೆ 

8.32 ಎಕೆರ, ಕ್ಹಲಹಯ ಗಹರಭದ ಷರ್ವಿ ನಂ. 23/2 ಕ್ ಡಹ 19 ಷೆಳಗಳ ಟುೆ 4.46 ಎಕೆರ ಭತುಾ ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು 

ಶರಿಯಹಯ ಗಹರಭದ ಷರ್ವಿ ನಂ. 263/1ಸಿ ಕ್ ಡಹ 6 ಷೆಳಗಳ 1.38 ಎಕೆರ ಕ್ಕ್ುೆಂಜ ಗಹರಭದ ಷರ್ವಿ ನಂ. 98/ಪಿ1 ಯಲಿಿ 

0.21 ಎಕೆರ ಭತುಾ ಬಿಱಹಿಡಿ ಗಹರಭದ ಷರ್ವಿ ನಂ. 182/2ಪಿ1 ಕ್ ಡಹ 2 ಷೆಳಗಳ ಟುೆ 0.64 ಎಕೆರ ಜಮಿೀನನುು ಳಹರಹಹಿ 

ನಿೀರಹರಿ ಯೀಜನಗೆ ಬ ಶಹಾಧಿೀನಗೆ ಂಡ ಜಮಿೀನಿನಲಿಿಯು ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಯದ ಷಲಿಿಷು 

ಫಗೆೆ.

70 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

71 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮ ರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

72
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಾುತ್ಹಾದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ ಕ್ಹಮಿಯೀಜನೆಗಹಗಿ ತಂಗಿನಲಿಿ ಷಂಯೀಜಿತ ಬೀಶಹಮ ಯೀಜನೆಮ 

ರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

73 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ಆಮುಷ್ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ರಗತ್ರ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

74 ಮಹನಯ ಜಿಱಹಿಧಿಕ್ಹರಿಮಯು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿ, ಉಡುಪಿ ಯಯ ತ್ಹತೆಲಿಕ್ ರಳಹಷ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ವಿಯ

75 ತ ೀಟಗಹಯರಿಕೆ ಇಱಹಖೆಮಲಿಿ ಷಭಗರ ಗಣಕ್ರೀಕ್ಯಣ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

76 ಕ್ೃರ್ಷ ಉತಾನು ಮಹಯುಕ್ಟೆ ಷಮಿತ್ರ ಉಡುಪಿಮ ಮಹಸಿಕ್, ಪ್ಹಕ್ಷಿಕ್, ಶಹಪ್ಹಾಹಿಕ್ ಧಹಯಣೆಗಳ ಯದಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.

77 ಜಂಟ್ಟ ಕ್ೃರ್ಷ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯ ಕ್ಚೀರಿ ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

78 ಇಱಹಖಹ ಯೀಜನೆಗಳ ಮಶ ಗಹಥೆ (Success Stories) ಗಳನುು ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ.

79 ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮ ಜಿಱಹಿ ಭಟೆದ ಕ್ಂದಹಮ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳ ಮಹಸಿಕ್ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.

80 ಮಹನಯ ಭುಖ್ಯ ಭಂತ್ರರಗಳು ಷಹಗ  ಷಚಿಯು ಕ್ನಹಿಟಕ್ ಷಕ್ಹಿಯ ಯಯು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಷಬ ನಡೆಷು ಫಗೆೆ.

81 ಇತರ ತರ ಯಷಹಯಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

82 2015-16 ಭತುಾ 2016-17 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಸಸಿಯುಭನೆ ಪಱಹನುಬವಿಗಳ ಮಹಹಿತ್ರ ನಿಡು ಫಗೆೆ.

83 ಜಿಱಹಿ ಭಟೆದಲಿಿ ಜಿಱಹಿ ಉಷುಾಳಹರಿ ಷಚಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ್ತಮಲಿಿ ನಡೆಮು ಜನಭನ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಫಗೆೆ .



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

84 ರಿಶಶೆ ಜಹತ್ರ ಉಯೀಜನೆ/ಗಿರಿಜನ ಉಯೀಜನೆ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ರಗತ್ರ ರಿಶೀಲನಹ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.

85 ಶಹಿಜನಿಕ್ರಿಂದಫಯು ದ ಯುಗಳು/ಅಜಿಿಗಳನುು ವಿಲಳಹರಿ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

86
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಕೆೀಂದರ ುಯಷೆೃತ ರಧಹನ ಭಂತ್ರರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಙಹಯಿ ಯೀಜನೆ (PMKSY) ಮಡಿ ಷ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೀರಹರಿ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಅನುವಹೆನ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

87 ಇಱಹಖೆಯಿಂದ ಆಯೀಜಿಷು ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಷುಾ ರದವಿನ ಷಹಗ  ಪಲುಶಾ ರದವಿನಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

88
ಶರೀ ಶರೀನಿಳಹಷ ಬಿ.ವಿ , ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು, ಜಿ.ಂ, ಕ್ಹಕ್ಿಳ ಯಯ ದನಚರಿ ಷಹಗ  ತ್ಹತ್ಹೆಲಿಕ್ 

ರಳಹಷ ಟ್ಟೆಮನುು ಅನುಮೀದಷು ಫಗೆೆ.

89
ಶರೀ ಎ ಷಂಜಿೀ ನಹಯ್ಕೆ, ಷಸಯಹಕ್ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು, ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯ 

ದನಚರಿ ಷಹಗ  ತ್ಹತೆಲಿಕ್ ರಳಹಷ ಟ್ಟೆಮನುು ಅನುಮೀದಷು ಫಗೆೆ .

90 ತರೈಮಹಸಿಕ್ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಹಮಿಗಹಯನುು ನಡೆಷು ಫಗೆೆ.

91 ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಉಷುಾಳಹರಿ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಯ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು ಜಿಲಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಷಭೆ ನಡೆಷು ಫಗೆೆ .

92 ಮಹನಯ ಾುಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಉಷುಾಳಹರಿ ಕ್ಹಮಿದಶಿಮಯು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಷಭೆ ನೆಡೆಷು ಫಗೆೆ.

93 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಶಹಮಹನಯ ಶಹೆಯಿ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

94 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಕ್ೃರ್ಷ ಭತ್ರಾ ಕೆೈಗಹರಿಕೆ ಶಹೆಯಿ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

95
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಾುಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಸಣಕ್ಹಷು ಲಕ್ೆ ರಿಶ ೀದನೆ ಭತುಾ ಯೀಜನಹ ಶಹಾಯಿ ಷಮಿತ್ರ 

ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ.

96 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಾುಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಂಙಹಮತ್ ನ ಶಹಮಹನಯ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

97
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿಯಧಿಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಸ  ಕ್ಯರ್ಷಗೆ ಉತಾೀಜನ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭ ದ 

ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

98 ಷಕ್ಹಿರಿ ಷಹಗ  ಖಹಷಗಿ ಷಂಸ್ಥೆಗಳಲಿಿ ಲಬಯವಿಯು ಷಷಯ ಶಹಮಹಗರಗಳು ಷಹಗ  ರಿಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

99 ನಷಿರಿಗಳು ಷಹಗ  ಷಷಮ ಶಹಮಹಗಿರಗಳ ಫಗೆೆ ಮಹಹಿತ್ರ ನಿೀಡು ಫಗೆೆ ಷಹಗ  ಷಶಹಯಗಹಯಗಳಿಗೆ ಮಹಹಿತ್ರ ಭುಡಿಷು ಫಗೆೆ.

100

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ ನಜಹ ಶಡಿಾ, ಬಿನ್ ನಿೀಲಭಮ ಶಡಿಾ, 

ಫುದಹದ ಭನೆ, ಕೆ ಣಿಜ ಗಹರಭ ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಯಯು ಖ್ರಿೀದಷು ಟ್ಯಹಯಾಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

101

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ಯಂಜಿತ್ ಎಂ.ಎ ಬಿನ್. ಎಂ.ವಿ ವಿವಾನಹಥ, 

ಪಿಳೆಿ ಭುದುಯು ಗಹರಭ , ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಯಯು ನಿಮಹಿಣ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ನೆಯಳು ಯರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ 

ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

102

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ ಅಕ್ುೆ ಸರಿಜನ, ಕೆ ೀಂ ಭ ಡ ಯ , 

ಜಡೆಲ್ ಗಹರಭ, ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಯಯು ನಿಮಹಿಣ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ನೆಯಳು ಯರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

103

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ, ಗೆ ೀವಿಂದು ಹೆಂಗುಾ, ಬಿನ್. ದುಗಿಿ 

ಗೆ ೀಳಿೀಹೆ ಳೆ ಗಹರಭ, ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಯಯು ನಿಮಹಿಣ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ಪ್ಹಯಸ ಷೌಸ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

104
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ ಚುಂಫುರಿ, ಬಿನ್. ನಂದು, ಬಳು ಗಹರಭ 

ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಯಯು ಖ್ರಿೀದಷು ಟ್ಯಹಯಾಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

105
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ಶಹಧು ಸರಿಜನ, ಬಿನ್. ಬಳುಿ ಸರಿಜನ, 

ಚೀಕ್ಹಿಡಿ ಗಹರಭ ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಯಯು ಖ್ರಿೀದಷು ಟ್ಯಹಯಾಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ .



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

106

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ, ಷುಶೀಱಹ ಕೆ ೀಂ. ಮಹಧ, ಭುಳುಿ 

ಗುಡೆೆ, ಉಚಿಿಲ ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಭತುಾ ಜಿಲಿ ಯಯು  ನಿಮಹಿಣ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ಅಣಬ ಉತ್ಹಾದನಹ ಘಟಕ್ಕೆೆ 

ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

107

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ, ನಿರ್ವೀದತ್ಹ ಶಟ್ಟೆ, ಕೆ ೀಂ. ಕ್ವಿವ ಎಸ್ 

ಶಟ್ಟೆ, ಫ ದಹಡಿ, ಬಿಱಹಿಡಿ ಗಹರಭ ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಭತುಾ ಜಿಲಿ ಯಯು  ನಿಮಹಿಣ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ಷಣಣ ಷಷಯಗಹಯಕೆೆ 

 ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

108
ದನಹಂಕ್:03.06.2017 ಯಭದು ಮೆೈಷ ರಿನಲಿಿ ಜಯುಗಲಿಯು ಜನರಿಗೆ ನಭನ ಜನರಿಗೆ ಭನನ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭಕೆೆ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

109 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

110
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಕೆೀಂದರ ುಯಷೆೃತ ರಧಹನ ಭಂತ್ರರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಙಹಯಿ ಯೀಜನೆ (PMKSY) ಮಡಿ ಷ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೀರಹರಿ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

111 ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಯೀಜನಹ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷವಂಫಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

112 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಅಭಿಯಹನ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

113 ಭೌಗೆ ೀಳಿಕ್ಳಹಗಿ ಗುಯುತ್ರಷಲಾಟೆ ಬಳೆಗಳನುು (GI CROPS) ರಿಗಣಿಸಿ FPO ಯಚಿಷು ಫಗೆೆ.

114
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಗೆೀಯು ಅಭಿೃದಿ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಅನುವಹೆನ 

ಮಹಡು ಕ್ಡತ

115
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿಷಾಯಣೆ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ 

ಅನುವಹೆನ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

116
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉತ್ಹಾದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ ಕ್ಹಮಿ ಯೀಜನೆಗಹಗಿ ತಂಗಿನಲಿಿ ಷಂಯೀಜಿತ ಬೀಶಹಮ ಯೀಜನೆಮ 

(ಾ ಸ್-05)  ಅನುವಹೆನ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

117
ವಿವಿದ ಾಱಹಖಹ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ರಿಶಶೆ ಜಹತ್ರ/ಂಗಡ ದ ಪಱಹನುಬವಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಱಹಗು ಶೌಲಬಯಗಳನುು ಗುಚಿ 

ಮಹದರಿಮಲಿಿ ಅನುವಹೆನಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

118 Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) ಅಡಿ ರಶಹಾನೆಗಳನುು ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ.

119 ರಿಶಶೆ ಜಹತ್ರ/ಂಗಡ ಜನಹಂಗದಯ ಹಿತ್ಹಯಕ್ಷ್ಣಹ ಷಹಗ  ಕ್ುಂದುಕೆ ಯತ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

120
ಕ್ನಹಿಟಕ್ ರಹಜಯ ಶಹಭಬಹಯು ದಹಥಿಗಳ ಅಬಿೃದಿ ಭಂಡಳಿ ಅನುವಹೆನಗೆ ಳಿಷು ವಿವಿದ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ಅಜಿಿಗಳನುು 

ಕ್ಳುಹಿಷು ಫಗೆೆ.

121
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ನಿೀಯು ಷಂಷೆಯಣಹ ಘಟಕ್ಗಳ ಶಹೆನೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭ ಅನುವಹೆನ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ.

122 ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಲಿಿ ಕ್ಹಮಿನಿಿಹಿಷುತ್ರಾಯು ಶಹಯಹ ಕ್ೃರ್ಷಕ್ಯ ಷಂಘಗಳು/ಗುಂುಗಳ ಮಹಹಿತ್ರ.

123 ಯೀಜನೆಗಳ ಅನುವಹೆನನುು ನಿಮತ್ಹಂಕ್ಗಳ ಆದಹಯದ ಮೆೀಲ ಕ್ಹಮಿನಿಿಸಣೆಮನುು ನಿಧಿರಿಷು ಫಗೆೆ.

124
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮಡಿ ರೈತಯ ರಳಹಷ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ರಶಹಾನೆಗಳನುು 

ಭಂಜ ರಹತ್ರಗಹಗಿ ಷಲಿಿಷು ಕ್ುರಿತು.

125 ಜಿೀತ ಭುಕ್ಾರಿಗೆ ಷಯಕ್ಹರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಷಲತುಾ ದಗಿಷು ಕ್ುರಿತು.

126
ಜಿಲಿಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು ಷಹಗ  ಎಱಹಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಭತುಾ ಹೆ ೀಫಳಿ ಭಟೆದ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳು 

ಕ್ಡಹೆಮಳಹಗಿ ಫಬ ರೈತ ಪಱಹನುಬವಿಮನುು ದತುಾ ತಗೆದುಕೆ ಲುಿ ಫಗೆೆ



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

127
2018-19ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಘಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಅನುವಹೆನ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

128
ನಗಯಗಳೆ ೀಲಿಿ ಳಹಸಿಷು ನಹಗರಿೀಕ್ರಿಗೆ ಉತಾಭ ರಿಷಯ ದಗಿಷಲು ಷಸ್ಐಒದಹಯನಗಲನುು ನಿಮಿಿಷು ಯೀಜನೆಮ 

ಯ ುರೀಷೆಗಳ ರಿಶೆಯಣೆ ಷಹಗ  ಷಸ್ಥ ಯೀದಹಯನ ಷಮಿತ್ರ ಯಚಿಷು ಫಗೆೆ.

129 ತರೈಮಹಸಿಕ್ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಹಮಿಗಹಯನುು ನಡೆಷು ಫಗೆೆ.

130 ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟ್ಟ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು/ಅಯ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು, ಜಿಲಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಷಭೆ ನಡೆಷು ಫಗೆೆ.

131 ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳಿಗೆ ಅಫೆಡಹ ಷಹಟ್ಟಿನೆಟ್ ಕ್ುರಿತು ತಯಬೀತ್ರ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭ ಆಯೀಜಿಷು ಕ್ುರಿತು.

132 TA Pai Management Institute , Manipal ಯಯ ಕ್ಹಮಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

133 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳ ಕೆ ರೀಡಿೀಕ್ೃತ ರಗತ್ರ ಯದಮನುು ಷಲಿಿಷು ಕ್ುರಿತು.

134
2018-19ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ (ಎಸ್-06) ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿಷಾಯಣೆ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ 

ಅನುವಹೆನ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

135
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಕೆೀಂದರ ುಯಷೆೃತ ರದಹನ ಭಂತ್ರರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಙಹಯಿ ಯೀಜನೆ ಮಡಿ ಷ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೀರಹರಿ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

136
ಗೌಯಳಹನಿಾತ ಷನಹಮನಯ ಬಹಯತದ ರಹಶರತ್ರಮಯು ದನಹಂಕ್:18.06.2017 ಯಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಷಕ್ಹಿರಿ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಅಂಗಳಹಗಿ ಬೀಟ್ಟ ನಿಡು ಫಗೆೆ.

137 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಱಹಿ ಅಭಿೃದಿೀ ಷಭನಾಮ ಭತುಾ ಉಷುಾಳಹರಿ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

138 ಜಿಱಹಿ ಭಟೆದ ಾ ೀಕ್ಗಳಹಕ್ಷಿ ಷಮಿತ್ರ ಷಬಗೆ ಷಂಫಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

139 ಶಹಯಹ ಕ್ೃರ್ಷ ನಿೀತ್ರ 2017 (organic farming policy-2017) ಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

140 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

141 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ಾಹಮುಷ್ ಮಿಶನ್ ಯೀಜನೆಮ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

142
2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನಫ ಷಭಗರ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯೀಜನೆಮಡಿ ಕ್ಮತ ೀಟ ಭತುಾ ತ್ಹಯಸಿ ತ ಟಗಳ 

ಅಭಿೃದಿಗಹಗಿ ಉತಾೀಜನ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

143 DLRC ಭತುಾ DCC ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

144 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರದಹನ ಭಂತ್ರರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಙಹಯಿ ಯಜನೆಮ ರಗತ್ರ ಯದ ಕ್ಡತ

145
ರಹಜಯದಲಿಿ ಎಱಹಿ ಭಲಿೆಪಿಸಾ ಭತುಾ ಚಲನಚಿತರ ಭಂದಯ ಗಲಲಿಿ ಕ್ ಲ್ ಡಿರಂಸಾ ಮಹರಹಟನುು ಯದುಿ ಡಿಸಿ 

ಎಳೆನಿೀಯು ಮಹಯಲು ಆರ್ಶಷು ಫಗೆೆ.

146 2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ವಿವಿದ ಯೀಜನೆಗಲಡಿ ಕ್ಹಮಿರ್ೀವ ನಿೀಡಿಯು ಫಗೆೆ ಯದ ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ.

147
2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ವಿರಿ ರಭಹಕ್ಯ ಬಿನ್ ಗಿಯಮ ಪಜಭಂಗ ಯು 

ಗಹರಭ ಾುಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಭತುಾ ಜಿಲಿಮಯು ಖ್ರಿದಸಿಯು ಟ್ಯಹರಯಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ .

148

2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ನಹರಹಮಣ ನಹಮೆ ಬಿನ್ ಭಂಜ ನಹಮೆ 

ಯಟ್ಯಹಠಡಿ ಗಹರಭ ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು  ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ಖ್ರಿದಸಿಯು ಟ್ಯಹರಯಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

149

2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ಭಂಜು ಸರಿಜನ, ಬಿನ್. ಕೆ ಯಗ ಸರಿಜನ 

ಆಜಿರ ಗಹರಭ ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ಖ್ರಿದಸಿಯು ಟ್ಯಹರಯಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು 

ಫಗೆೆ.

150 ಗಹರಭ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

151

ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಇಱಹಖೆ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳ ಆಷಹಯ ಷುಯಕ್ಷ್ತ ಇಱಹಕೆಮ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಭಟೆದ ಆಷಹಯ ಷಂಯಕ್ಷ್ಣಹ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳ 

ಕ್ತಿಯಗಳನುು ಏಕ್ಕ್ಹಲಿನ ಕ್ತಿಯಗಳಿಗಹಗಿ ನಿಿಹಿಷಲು ಷಹಗ  ಆಷಹಯ ಷುಯಕ್ಷ್ತ ಇಱಹಖೆಮ ಅಧಿಕ್ಹರಿಗಳೆ ಂದಗೆ 

ಷಸಕ್ರಿಷು ಕ್ುರಿತು.

152 ಆರ ೀಗಯ ಭತುಾ ಕ್ುಟುಭಫ ಕ್ಱಹಯಣ ಇಱಹಖೆಮ ವಿವಿದ ಷಮಿತ್ರ ಷಭೆಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

153

2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ಕ್ರಿಮ ನಹಮಸ ಬಿನ್ ಪ್ಹಂಡು ನಹಮೆ, 

38ನೆೀ ಕ್ಳತ ಾಯು ಗಹರಭ ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ಖ್ರಿದಸಿಯು ಟ್ಯಹರಯಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

154
2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ಕ್ೃಶಣಾ ಬಿನ್ ಙಹಂಡ, ಹೆ ಶಹಳ ಗಹರಭ 

ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ಖ್ರಿದಸಿಯು ಟ್ಯಹರಯಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ .

155 ಜಿಱಹಿ ಉಷುಾಳಹರಿ ಷಚಿಯು ಷಹಗು ಹಷಕ್ಯ ಅಧಯಕ್ಷ್ತಮಲಿಿ ನಡೆಮು ಜನಷಂಕ್ಿ ಷಭೆಗೆ ಷಂಫಂದಸಿದ ಕ್ಡತ

156

2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ಪ್ಹಂಡುಯಂಗ ನಹಮೆ ಬಿನ್ ಶೀನ ನಹಮೆ, 

ಕ್ುಳಂಜ ಗಹರಭ,ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ನಿಮಹಿನ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ಸಸಿಯು ಭನೆಗೆ  ಷಷಹಮಧನ 

ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

157

2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ   ದನೆೀಶ್ ಬಿನ್ ನಹರಹಮಣ ನಹಮೆ 

ಅರಶೀಯ ಯು, ಗೆ ೀಲಿಹೆ ಳೆ  ಗಹರಭ ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ನಿಮಹಿನ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ಸಸಿಯು 

ಭನೆಗೆ  ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

158 ಕ್ನಹಿಟಕ್ ರಹಜಯದಲಿಿ ಳಹಸಿಷುತ್ರಾಯು ಟಬಟ್ಟಮನ್ ನಿರಹಶರತರಿಗೆ ಷಕ್ಹಿಯದಂದ ಸಿಗು ಶೌಲಬಯಗಳನುು ದಗಿಷು ಫಗೆೆ.

159

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ   ಕೆ. ರವಿೀಣ ಶಟ್ಟೆ, ಷಂತ ೀಶ ನಗಯ 

ಪಯಂಳಿಿ ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ನಿಮಹಿನ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ಸಸಿಯು ಭನೆಗೆ  ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

160
ಶರೀಭತ್ರ ಅನಿತ್ಹ ಬಿ ಆರ್ ಷಷಹಮಕ್ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು, ರಹ. ುಶಾ ಸರಹಜು ಕೆಂದರ ಉಡುಪಿ ಯಯ ತ್ಹತೆಲಿಕ್ 

ರಳಹಷ ಟ್ಟೆ ಷಹಗ  ದನಚರಿಮನುು ಅನುಮೀದಷು ಫಗೆೆ.

161
2018-19 ನೆೀ ಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ನಿೀರಿನ ಟ್ಯಹಯಂಕ್ರ್ ಖ್ರಿದಗೆ ಷಷಹಮಧನ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭಕೆೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

162
ಮಹನಯ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಜಂಟ್ಟ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು ಮೆೈಷ ಯು ವಿಬಹಗ ಯಯು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಬೀಟ್ಟ ನಿಡಿ ತ್ಹಕ್ುಗಳ ರಿಶೀಲನೆ 

ಷಹಗ  ಷಭೆ ನಡೆಷು ಫಗೆೆ.

163

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ ಕ್ಷ ಾರಿ ಕೆ ೀಂ. ್ಾ, ಕೆ ನಹುಯ 

ಗುಡೆೆ ಕ್ಹಕ್ಿಳ   ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ನಿಮಹಿನ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ಸಸಿಯು ಭನೆಗೆ  ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

164

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ಪ್ಹಂಡು ನಹಮೆ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಹಮಸ 

ಉಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ನಿಮಹಿಣ ಮಹಡುತ್ರಾಯು ಸಸಿಯು ಭನೆಗೆ  ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು 

ಫಗೆೆ.

165 ಇಱಹಖಹ ಯೀಜನೆಗಳನುು ನೆೀಯ ನಗದು ಗಹಿಣೆ DBT  ಭ ಲಕ್ ಅನುವಹೆನ ಗೆ ಳಿಷು ಕ್ುರಿತು.

166

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ. ಶರೀ ದುಗಹಿ ಯಮೆೀವಾರಿ ಕ್ಹಯವ ಯಸ್, ಭ ಯ ಯು, ಹೆಂಗಲಿಿ ಗಹರಭ, ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ 

ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ಯವಿ ಕ್ುಮಹರ್, ಮಹಲಕ್ಯು)

167

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ. ಶರೀ ಷುದೀಂದರ ಕ್ಹಯವ ಯಸ್, ನಹಡಹಾಲು ಗಹರಭ ಕ್ಹಕ್ಿಳ  ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ 

ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ರಹಗರ್ವೀಂದರ ಬಕ್ಾ, ಮಹಲಕ್ಯು)

168

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ. ಭಹೆೀಶ್ ಕ್ಹಯವ ಯಸ್  ಸಿುಯ ಕ್ಹಕ್ಿಳ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ಹೆಚ್ ಮಿಥುನ್ ನಹಮಸ , ಆಡಳಿತ ಪ್ಹಲುದಹಯಯು)

169

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ. ಕ್ುಷುಮಹ ಕ್ಹಯವ ಯಸ್ ಮಿಯಹಯು ಗಹರಭ ಕ್ಹಕ್ಿಳ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ 

ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ರಹಜಭದರ ಕ್ುಮಹರ್, ಆಡಳಿತ ಪ್ಹಲುದಹಯಯು)

170

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ. ಶಹಲ ಾೀ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ಪ್ರೀಡಸೆ  ಶಹಣ ಯು ಗಹರಭ ಕ್ಹಕ್ಿಳ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ 

ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ಷುಬಹಸ್ ಪಿಟ ೀ, ಮಹಲಕ್ಯು)

171
ಮಹನಯ ವಿಧಹನ ರಿಶತ್ ನ ಷದಷಯರಹದ ಶರೀ ಕೆ ರತ್ಹಪ್ ಚಂದರ ಶಟ್ಟೆ ಅಯ ಚುಕೆೆ ಗುರಿತ್ರನ ರಶು ಷಂ :ಳ186 ಕೆೆ ಉತಾಯ 

ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ.



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

172
ಮಹನಯ ವಿಧಹನ ರಿಶತ್ ನ ಷದಷಯರಹದ ಶರೀ ಷುನಿಲ್ ಕ್ುಮಹರ್ ವಿ ಕ್ಹಕ್ಿಳ  ಅಯ ಚುಕೆೆ ಗುರಿತ್ರನ ರಶು ಷಂ:ಳ685 ಕೆೆ 

ಉತಾಯ ಷಲಿಿಷು ಫಗೆೆ.

173
ಮಹನಯ ವಿಧಹನ ರಿಶತ್ ನ ಷದಷಯರಹದ ಶರೀ ಅಂಗಹಯ ಎಸ್  ಅಯ ಚುಕೆೆ ಗುರಿತ್ರನ ರಶು ಷಂ:ಳ54 ಕೆೆ ಉತಾಯ ಷಲಿಿಷು 

ಫಗೆೆ.

174

2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ ನಿಯುಮಹ ಹೆಗೆೆ ಕೆ ೀಂ ಶೀಖ್ಯ ಹೆಗೆೆ, 

ಹಿರಬಟುೆ ಗಹರಭ ಉಡುಪಿ  ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ಖ್ರಿದಸಿಯು ಟ್ಯಹರಯಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

175

2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀಭತ್ರ ಷುಧಹ ಡಿ ಶಟ್ಟೆ, ಕೆ ೀಂ ರ್ ಡೆಣಣ 

ಶಟ್ಟೆ, ಷಹಭಜ ಗಹರಭ ಾುಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ಖ್ರಿದಸಿಯು ಟ್ಯಹರಯಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

176

2018-19 ನೆೀ ಶಹ;ಲಿನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯಜನೆಮಡಿ ಶರೀ ಗಣತ್ರ ನಹಮೆ ಬಿನ್ ಜಗನಹಥ ನಹಮೆ, 

ಹೆ ಷ ಯು ಗಹರಭ ಾುಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಮಯು ಖ್ರಿದಸಿಯು ಟ್ಯಹರಯಕ್ೆರ್ ಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

177

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ. ಅಭಿಮಹನ್ ಕ್ಹಯವ ಯಸ್ ಸನೆೀಸಳಿಿ ಗಹರಭ ಾುಡುಪಿ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ 

ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ಲ ಕ್ಮನ, ಆಡಳಿತ ಪ್ಹಲುದಹಯಯು)

178

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ.ಮಕ್ಷ್ಕ್ೃಪ್ಹ ಕ್ಹಯವ ಯ ಇಂಡಸಿರೀಸ್, ಬಿಱಹಿಡಿ ಗಹರಭ ಉಡುು ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ 

ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ಸಿೀತ್ಹರಹಮ್ ಶಟ್ಟೆ, ಆಡಳಿತ ಪ್ಹಲುದಹಯಯು)

179

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ.ಷುಣಿ ಕ್ಹಯವ ಯ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ ಸಯರಿ ಬಹಳೆಗುಡೆೆ, ಂಡೆಾ ಗಹರಭ, ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು  

ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ರಹಘರ್ವಂದರ,  ಪ್ಹಲುದಹಯಯು)

180

2018-19 ನೆೀ ಶಹಲಿನ ಷಭಗರ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಅಭಿೃದಿ ಯಜನೆಮಡಿ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಉತಾನುಗಳ ಷಂಷೆಯಣೆ 

ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಮೆ.ಭಂಜುನಹಥ ಕ್ಹಯವ ಯ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ ತಲ ಿಯು ಗಹರಭ ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹಲ ಕ್ು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿಗೆ 

ಷಷಹಮಧನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ.( ಶರೀ ಷತ್ರೀವಿಂದರ  ಶಟ್ಟೆ, ಆಡಳಿತ ಪ್ಹಲುದಹಯಯು)

181 ಜಱಹಭೃತ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭನುು ಅನುವಹೆನಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ.

182

ಬ  ಶಹಾಧಿೀನ ಕ್ಹು ಟೆಣದ  ಗಹರಭದ ಷರ್ವಿ ನಂ. 18/3ಎ ಕ್ ಡಹ 03 ಷೆಳಗಳಲಿಿ ಟುೆ 0.55.25 ಎಕೆರ 

ಜಮಿೀನನುು ಳಹರಹಹಿ ಭುಖ್ಯ ನಹಲಮ 30 ನೆೀ ಕೆ.ಮಿೀ ನಹಱಹ ಂಕ್ರಾೀಕ್ಯಣ ನಿಮಹಿಣಕೆೆ ಬ ಶಹಾದೀನ ಜಮಿೀನುಗಳಲಿಿ 

ಇಯು ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ೃತಗಳ ಮೌಲಯಮಹನ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.



4 (1) (ಎ)

ಕ್ರ.ಸಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಮೆ
ಕ್ಡತ ತೆರದ 

ದಿನಂಕ್

1 ಸದಿಲ್ಾರು ಬಿಲ್ುುಗಳ ತಯರಿಕೆ ಕ್ಡತ, ಜಿಲ್ು ಪಂಚಯತ್ ಯೀಜನೀತರ

2 ಕ್ನ್ನಡ ಅನ್ುಷಾನ್ ವರದಿ ಕ್ಡತ

3
2017-18 ನೀ ಸಲಿಗೆ  ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ವಗಿದವರ ಪರವಸ  ಭತೆೆ  ಬಿಲ್ುುಗಳನ್ುನ  

ಮೆೀಲ್ುಸಹಿಗಗಿ ಜಿ.ಪಂಚಯತ್ ಗೆ  ಸಲಿುಸುವ ಬ್ಗೆೆ

4 ಲೀಖನ್ ಸಮಗಿರ ಖರಿೀದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ

1. ಇಲ್ಖೆಯ ಹೆಸರು: ತೆ ೀಟಗರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ೀಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿ, ಉಡುಪಿ

2018-19 ನೀ ಸಲಿನ್ ಕ್ಡತಗಳ ವಿವರಗಳು

3. ತೆ ೀಉನಿ/ಜಿಪಂ/ಉ/ವಿನಿ3

DDH/ZP/Udupi/CW-3

2. ವಿಷಯ ನಿವಿಹಕ್ರ ಹೆಸರು ಮತುು ಶಖೆ: ಶರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಡಿಸ ೀಜ



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ

1 ಶರೀ ಅಪು ನಹಯ್ಕ್, 38 ನೀ ಕ್ಳತ ೂಯು ಯಯ ಅಡಿಕೆ ತ ೀಟದ ಕ್ ಲಿ ಪಹತಿ ಆಗದೀ ಇಯು ಫಗ್ಗ .ೆ

2 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿದೀಿವಕ್ಯು, ತಹಲ ಕಿನ ಕ್ಷೀತರ/ನಷಿರಿಗಳಲಿಿ ಭೀಟಿಮ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

3 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಜಿಱಹಿಲಮ ಎಂಪಿ ಹಹಗ  ಕಿರಯಹ ಯೀಜನಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

4
ಉಡುಪಿ ತಹಲ ಕ್ು 80 ಫಡಗುಬೆಟುು ಗಹರಭದ 151/4 ಷರ್ವಿ ಷಂಖ್ಯೆ ಜಮೀನಿನಲಿಿ ಷತಿ ಉದದೀವಕ್ಹ್ಗಿ ಮಹದರಿೀ ವಿನಹೆಷ ನಕ್ಷಮನುು 

ಅನುಮೀದಿಷು ಫಗ್ಗೆ.

5
ಉಡುಪಿ ತಹಲ ಕ್ು ಕ್ಡೆಕ್ಹಯು ಗಹರಭದ 92/2  ಷರ್ವಿ ಷಂಖ್ಯೆ ಜಮೀನಿನಲಿಿ ಷತಿ ಉದದೀವಕ್ಹ್ಗಿ ಮಹದರಿೀ ವಿನಹೆಷ ನಕ್ಷಮನುು 

ಅನುಮೀದಿಷು ಫಗ್ಗೆ.

6
ಭಹಹತಹಾ ಗಹಂಧಿೀ ನರೀಗಹ ಯೀಜನಮ 2016-17 ಭತುೂ 2017-18 ನೀ ಸಹಲಿನಲಿಿ ಅನುಷಹುನ ಇಱಹಖ್ಯಗಳಂದ ಅನುಷಹುನಗ್ಗ ಂಡ 

ಕ್ಹಭಗಹರಿಗಳ ಸಹಮಹಜಿಕ್ ರಿಶ ೀದನ ನಡೆಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

7 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಸವಹಮಹಣಹಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ರಿಸಿಿತಿ ಯದಿ

8 2016-17 ನೀ ಸಹಲಿನಲಿಿ ಬಿತೂನ ಮಹಡಿದ ತಂಗಿನ ಷಸಹೆಗಹಯಗಳ ಧೃಢೀಕ್ಯಣಕ್ಹ್ಗಿ ತಹಂತಿರಕ್ ತಂಡ ಯಚಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

9 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿಗ್ಗ ಇಱಹಖಹ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭಗಳ ಅನುಷಹುನಕ್ಹ್ಗಿ ಮಹಗಿಷ ಚಿ.

10 ತಹಂತಿರಕ್ ಮಹಹಿತಿಗ್ಗ ಷಂಫಂದಿಸಿದ ಕ್ಡತ

11 2017-18 ನೀ ಸಹಲಿನ ರಹಜೆಲಮ  ಎಂಪಿ ಹಹಗ  ಕಿರಯಹ ಯೀಜನಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

12 20.05.2018 ಯಂದು ವಿವವ ಜೀನು ದುಂಬಿ ದಿನನುು ಆಚರಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

13 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿಗ್ಗ RKVY ಯೀಜನಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಕಿರಯಹ ಯೀಜನ ಕ್ಡತ

14 ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿದೀಿವಕ್ಯ ಕ್ಛೀರಿಮಲಿಿ ಜಯಗು ಷಭಗಳಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

15
2017-18 ನೀ ಸಹಲಿನ ಬ ಷಭೃದಿಿ ಯೀಜನಮ ಕ್ೃರ್ಷ ಭತುೂ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ೌವಱಹೆಭಿೃದಿದ ತಯಬೆೀತಿ ಆಯೀಜಿಷಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 

ಅನುದಹನಕೆ್ ಸಣ ಫಳಕೆ ರಮಹಣ ತರ ಹಹಗ  ಪಱಹನುಬವಿ ಟಿು ನಿೀಡು ಫಗ್ಗ .ೆ

16 2018-19 ನೀ ಸಹಲನಲಿಿ ಷಷೆ ಷಂತ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭನುು ಸಮಾಕೆ ಳುು ಕ್ುರಿತು.

17 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನಗ್ಗ ಪಹರಕ್ೃತಿಕ್ ವಿಕೆ ೀ ಬೆಳೆ ಹಹನಿ ಯದಿಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

18 ಕ್ೃರ್ಷ ಅಂಕಿ ಅಂವಗಳ ಷಭನವಮ ಷಮತಿ ಷಭಗ್ಗ ಹಹಗ  ಬೆಳೆ ಕ್ಟಹಪ ರಯೀಗಗಳ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

19 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ KSHDA ಾಹತಿನಿಧಿ ಕಿರಯಹ ಯೀಜನಮ ಅನುಷಹುನದ ಫಗ್ಗ .ೆ

20 ಸವಹಮಹನಹಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಹ ಯೀಜನಮ 2018-19 ಕೆ್ ಅನುಷಹುನದ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

21 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಭಹಹತಹಾ ಗಹಂಧಿೀ ನರೀಗಹ ಯೀಜನಮ ಕಿರಯಹ ಯೀಜನಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

22 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಭಹಹತಹಾ ಗಹಂಧಿೀ ನರೀಗಹ ಯೀಜನಮ ರಗತಿ ಯದಿಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

23 ನ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಹರಿಮನಹುಗಿ ಆಯೀಜನಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

24 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿಗ್ಗ ಭಹಹತಹಾ ಗಹಂಧಿೀ ರಹರ್ಷರೀಮ ಾುದ ೆೀಗ ಖಹತರಿ ಯೀಜನ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

25 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ RKVY  ಯೀಜನಮಡಿ ಯಂರಹಗತ ಕ್ೃರ್ಷ ವಿಕ್ಹಷ ಯೀಜನಮ ಫಮಹಹಿತಿ ಹಹಗ  ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

26 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿಗ್ಗ ಭಹಹತಹಾ ಗಹಂಧಿೀ ಯೀಜನಮ ಾುತೂಭ ಾಹಡಳತ ಜಹರಿಗ್ಗ ಳಷು ಫಗ್ಗೆ ಅನುಷಹುನಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ  ಕ್ಡತ

27 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಬೆಳೆ ವಿಸಿೂೀಣಿ ಉತಹುದನ ಅಂಕಿ ಅಂವಗಳಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

28 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಬೆಳೆ ವಿಸಿೂೀಣಿ ಉತಹುದನ ಅಂಕಿ ಅಂವಗಳಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

29 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಸಹಭಥೆಿಪಳು ರಹಜೆಗಳಲಿಿ ಎಣ್ಣೆ ತಹಲೆ ೆಸಹಮ ಯೀಜನಮ ಮಹಗಿಷ ಚಿಗ್ಗ  ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

30 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ರಗತಿ ಯದಿಮನುು CMO DASH BOARD ಗ್ಗ ಅಳಡಿಷು ಕ್ುರಿತು.

31 ಷವಚಚ ಭಹಯತ್ ಮಶನ್ ಷವಚಚ ಷರ್ವೀಿಕ್ಷಣಹ ಗಹರಮೀಣ 2018 ಯ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

3. ³ÙÖÓ‡º/£»Ð�/‡/³ÑÊÐ-2

DDH/ZP/Udupi/TA-2

1. ಇಱಹಖ್ಯಮ ಹೆಷಯು: ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಉನಿದೀಿವಕ್ಯ ಕ್ಛೀರಿ, ಉಡುಪಿ

2. ವಿಶಮ ನಿವಹಿಸಕ್ಯ ಹೆಷಯು ಭತುೂ ಶಹಖ್ಯ: ಶರ  ನಿಧಿೀಶ್ ಕೆ.ಜತಹಂತಿರಕ್ ಷಹಹಮಕ್ಯು

2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಕ್ಡತಗಳ ವಿಯಗಳು



32
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಅನುಷ ಚಿತ ಜಹತಿಗಳ ಉಯೀಜನ ಭತುೂ ಫುಡಕ್ಟುು ಉಯೀಜನ ಕ್ಹಯ್ದದ 2013 ಯಡಿ ಫಳಕೆ ಆಗದೀ 

ಇಯು ಮತೂದ ಯೀಜನ ಕ್ಡತ.

33
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೀಜನಗಳಡಿ ಉಡುಪಿ ತಹಲ ಕಿನಿಂದ ಫಂದ ರಸಹೂನಗಳಗ್ಗ ತಹಂತಿರಕ್ ಭಂಜ ರಹತಿ ನಿೀಡು ವಿಶಮಕೆ್ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

34 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೀಟ ಭತುೂ ರ ೀಗ ಗಳ ಷಭಗರ ನಿಮಂತರಣ ಅನುಷಹುನಕ್ಹ್ಗಿ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

35 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ತಂಗು ಬಿೀಜ ಷಂಗರಸಣ್ಣ ಭತುೂ ನಷಿರಿ ನಿಿಸಣ್ಣ ಅನುಷಹುನಕ್ಹ್ಗಿ ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

36
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೀಜನಗಳಡಿ ಕ್ಹಕ್ಿಳ ತಹಲ ಕಿನಿಂದ ಫಂದ ರಸಹೂನಗಳಗ್ಗ ತಹಂತಿರಕ್ ಭಂಜ ರಹತಿ ನಿೀಡು ವಿಶಮಕೆ್ 

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

37
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೀಜನಗಳಡಿ ಕ್ುಂದಹಪಯ ತಹಲ ಕಿನಿಂದ ಫಂದ ರಸಹೂನಗಳಗ್ಗ ತಹಂತಿರಕ್ ಭಂಜ ರಹತಿ ನಿೀಡು 

ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

38
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಮಹನೆ ರಧಹನ ಭಂತಿರ ಮಯ ಜನಷುಂದನಕೆ್ ಸಿವೀಕ್ೃತವಹದ ಭನವಿಮ ವಿಙಹಯದಲಿಿ ತಗ್ಗದುಕೆ ಭಡ ಕ್ರಭಗಳ 

ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

39 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ನೀ ಸಹಲಿನ ಷಿಳೀಮ ರಗತಿ ಯದಿಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

40
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನರಹಜೆಲಮ, ಕೆೀಂದರಪಯಷ್ೃತ ಹಹಗ  ಜಿಱಹಿಲಮ ಯೀಜನಗಖಳ ರಗತಿ ಯದಿಮನುು ನಿದೀಿವನಹಲಮಕೆ್ 

ಷಲಿಿಷು ಫಗ್ಗೆ.

41 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಜಿಱಹಿ ಲಮ SCSP/TSP , D-11 ಮಹಗಿಷ ಚಿ ಕ್ಡತ

42 2017-18  ನೀ ಸಹಲಿನ ವಹರ್ಷಿಕ್ ಆಡಳತ ಯದಿಮುನು ತಯಹರಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

43
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಅನುಷ ಚಿತ ಜಹತಿಗಳ ಾುಯೀಜನ ಭತುೂ ಫುಡಕ್ಟುು ಉಯೀಜನ ಕ್ಹಯ್ದದ 2013 ಯಡಿ ಫಳಕೆಯಹಗದೀ 

ಮತೂದಲಿಿ ತ ಟಘಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿಿ ಷಭಗರ ಕಿೀಟ ಭತುೂ ರ ೀಗ ನಿಿಸಣ್ಣ ಅನುಷಹುನ್ಕ್ಹಗಿ ಮಹಗಿಷ ಚಿ.

44 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಭಧುನ ಭತುೂ ಜೀನು ಸಹಕ್ಣಿಕೆ ಹಹಗ  ಜಿಱಹಿ ಜೀನು ಸಹಖಣ್ಣ ಮಹಗಿಷ ಚಿಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

45 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ RKVY  ಯೀಜನಮಡಿ ತ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿಿ ನಿಖಯ ಬೆೀಸಹಮ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ಅನುಷಹುನದ ಮಹಗಿಷ ಚಿ.

46
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಇಱಹಖಹ  ಕ್ಷೀತರ ಭತುೂ ನಷಿರಿಗಳಲಿಿ ಉತಹುದಿಷು ವಿವಿಧ ತಯಕ್ಹರಿ ಷಸಿಗಳ ಉತಹುದನಹ ರ್ವಚಚ ಹಹಗ  

ಮಹರಹಟ ದಯ ನಿಗಧಿಡಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

47 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ 2018 ಯ ಭುಂಗಹಯು ಸಂಗಹಮನ ಬೆಳೆ ಷಮೀಕ್ಷ ಅನುಷಹುನದ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

48 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಬ  ಷಭೃದಿಿ ಯೀಜನಮ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

49
2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ e janaspandana  ಱಹಗಿನ್ ನಲಿಿ ಅಧೆಕ್ಷಯು ಕ್ನಹಿಟಕ್ ರಹಜೆ ಮಹಹಿತಿ ಸೀವಹ ಷಮತಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಹ 

ಕೆ ಂಡಂಕ್ ಯು ಪತ ೂಯು ಗಹರಭ ಯಯ ಭನವಿಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

50 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ವಹಣಿಜೆ ಭಟುದಲಿಿ ಜೀನು ಕ್ೃರ್ಷ ಕೆೈಗ್ಗ ಳುುತಿೂಯು ಜೀನು ಕ್ೃರ್ಷಕ್ಯ ಫಗ್ಗೆ ಮಹಹಿತಿ ಷಲಿಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

51

2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಆಮೆಮದಲಿಿ ಘ ೀರ್ಷಸಿದಂತ ಅಯಣೆ ಅಲಂಭಿತ ಆದಿವಹಸಿಗಳಗ್ಗ ಅಯಣೆ ಅಲಂಬಿತ ಆದಿವಹಸಿಗಳಗ್ಗ ಅಯಣೆ 

ಸಕ್ು್ ಕ್ಹಯ್ದದಮಡಿ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡಿಯು ಜಮೀನು ಅಭಿೃದಿಿ ರಿಷಲು ಕ್ೃರ್ಷ ಮಂತ ರೀಕ್ಯಣ, ನಿೀರಹರಿ ಸೌಲಬೆ ಒದಗಿಷು 

ಫಗ್ಗೆ.

52

2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಬ ಷಭೃದಿಿ ಆತಾ ಗಹರಮೀಣ ಕ್ೃರ್ಷ ಮಂತ ರೀಕ್ಯಣ  ಸೀವಹ ಕೆೀಭದರ, ಕ್ೃರ್ಷ ಭಹಗೆ ಯೀಜನಮ ಹಹಗ  

ಭಹಹತಾ ಗಹಂಧಿ ನರೀಗಹ ಯೀಜನಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ ಆಹಹಯ ಬದರತಹ ಅಭಿಯಹನ ರಹರ್ಷರೀಮ  ಷುಸಿಿಯ  ಕ್ೃರ್ಷ ಅಭಿಯಹನ ಕ್ೃರ್ಷ 

ಮಂತ ರೀಕ್ಯಣ ಉಅಭಿಯಹನದ ಜಿಱಹಿ ಭಟುದ ಷಮತಿ ಷಭ ಹಹಗ  ರಗತಿ ರಿಶೀಲನಹ ಷಭಮ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

53 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ವಹರ್ಷಿಕ್ ಕ್ಯಡು ಕಿರಯಹ ಯೀಜನಮ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

54 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿಮ ಕೆ ಯಗ ಜನಹಂಗದರಿಗ್ಗ ನಿಯುದ ೆೀಗ ಬತೆ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡಲು ಮಹಹಿತಿ ನಿೀಡು ಫಗ್ಗ .ೆ

55 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಕ್ಷೀತರ ಭತುೂ ನಷಿರಿಗಳ ಆಮೆಮ ಹೆಚಿಚಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

56 ರಹಜೆದ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಿಗಳ  ಜೀನು ಉತಹುದನ ಮ ಮಹಹಿತಿ ಒದಗಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

57 ಶರೀ ಗುಯುರಸಹದ್, ಷತ ೀಅ ರೈತ ಷಂಕ್ಿ ಕೆೀಂದರ, ಉಡುಪಿ ತ ೀಉನಿ ಕ್ಛೀರಿ. ಯಯ ದಿನಚರಿ ಅನುಮೀದನಗ್ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

58 ಶರೀ ಬಿಜು ಬಿನ್. ಕ್ುರಿಮನ್ ಬೆೈಂದ ಯು ತಹಲ ಕ್ು ಇಯು ಮಹನೆ ಭುಖೆ ಭಂತಿರ ಯರಿಗ್ಗ ಷಲಿಿಸಿಯು ಭನವಿಮ ಮೆೀರಗ್ಗ.

59 ವಿಧಹನ ರಿಶತಿೂನ ಷದಷೆರಹದ ಶರೀ ಐನ್ ಡಿ ಸ ೀಜಹ ಯಯ ರಶು ಷಂಖ್ಯೆ 29(230) ಕೆ್ ಉತೂರಿಷು ಫಗ್ಗೆ.



60 ವಿಧಹನ ರಿಶತಿೂನ ಷದಷೆರಹದ ಶರೀ ಕೆ. ರತಹಪ್ ಚಂದರ ಶಟಿು, ಯಯ ಚುಕೆ್ ಗುಯುತಿನ ರಶು 60(112) ಕೆ್ ಉತೂರಿಷು ಫಗ್ಗೆ.

61 ವಿಧಹನ ಷಭಮ ರಸು ಷಂಖ್ಯೆ 1052 ಶರೀ ಷುಕ್ುಮಹರ್ ಶಟಿು, ಬಿ.ಎಂ ಬೆೈಂದ ಯು ಯಯ ರಶುಗ್ಗ ಉತೂರಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

62 ವಿಧಹನ ರಿಶತಿೂನ ಷದಷೆರಹದ ಶರೀ ಐನ್ ಡಿ ಸ ೀಜಹ ಯಯ ರಶು ಷಂಖ್ಯೆ 48 (635) ಕೆ್ ಉತೂರಿಷು ಫಗ್ಗೆ.

63
ಶರೀ ಯಘುನಹಥ ರಹವ್, ಭಱಹ್ಪೊರ ವಿಧಹನ ರಿಶತಿೂನ ಷದಷೆಯು ಯಯ ಚುಕೆ್ ಗುಯುತಿೂಲಿದ ರಶು ಷಂ 792 ಕೆ್ ನುತೂಯನುು 

ಷಲಿಿಷು ಫಗ್ಗೆ.

64 ವಿಧಹನ ಷಭಮ ರಸು ಷಂಖ್ಯೆ 1193 ಶರೀ ಷುಕ್ುಮಹರ್ ಶಟಿು, ಬಿ.ಎಂ ಬೆೈಂದ ಯು ಯಯ ರಶುಗ್ಗ ಉತೂರಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

65 ವಿಧಹನ ಷಭಮ ರಶು ಷಂ:376 ಶರೀ ಷುನಿಲ್ ಕ್ುಮಹರ್ ವಿ ಕ್ಹಕ್ಿಳ ಯಯ ರಶುಗ್ಗ ಉತೂರಿಷು ಫಗ್ಗ .ೆ

66
2019-20 ನೀ ಸಹಲಿನ ಸವಹಮಹನಹಧಹರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮಹ ಯೀಜನಮ ಭಯುವಿನಹೆಷಗ್ಗ ಳಸಿದ ಟರ್ಮಿ ಶೀಟ್ ನಿದೀಿವನಹಲಮಕೆ್ 

ಷಲಿಿಷು ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

67

68 2018-19 ನೀ ಸಹಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಭಹಗೆ ಯೀಜನಮಡಿ ತಯಕ್ಹರಿ ಬಿೀಜಗಳ ಮನಿಕಿಟ್ ವಿತಯಣಹ ಕ್ಹಮಿಕ್ರಭದ ವಿಶಮಕೆ್ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ

69
2019-20 ನೀ ಸಹಲಿನ ಭಹಹತಹಾ ಗಹಂಧಿೀ ನರೀಗಹ ಯೀಜನಮಡಿ ಜಿಱಹಿವಹಯು ಭತುೂ ತಹಲ ಕ್ುವಹಯು ಕಿರಯಹ ಯೀಜನ ಷಲಿಿಷು 

ಫಗ್ಗೆ.



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

1
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2435-00-101-0-26 ಕಹಮಿಕಹರಿ ಸಿಫಬಂದಿ ೄೀಜನೆಮಲ್ಲಿ 2018-19 ನೆೀ 

ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಫಗೆೆ (ವೀತನ ಭತುು ವೀತನೆೀತಯ)
19.04.2018

2
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2851-00-107-0-33 ಜೀನು ಸಹಕ್ಣೆ  ೄೀಜನೆಮಲ್ಲಿ 2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ 

಄ನುದಹನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಫಗೆೆ (ವೀತನ ಭತುು ವೀತನೆೀತಯ)
19.04.2018

3
ಜಿಱಹಿಲಮ/ರಹಜಯಲಮ ೄೀಜನೆಗಳಡಿ 2018-19ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಬಿಡುಗಡೆಯಹದ  

಄ನುದಹನನುು  ಜಿಱಹಿ ಖಜಹನೆಮ ಗಣಕ್ ಜಹಲದಲ್ಲಿ ಄ಳಡಿಷು  ಫಗೆೆ upload
19.04.2018

4
ಇ ಕ್ಛೀರಿ ಕಹಮಿವ್ಹಯಪ್ತುಗೆ ಒಳಡು ಕ್ಛೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಿಹಿಸಿಯು ಬಹಯಂ ಖಹತೆ ವಿಯ 

ಒದಗಿಷು ಫಗೆೆ.
26.04.2018

5

ಇ ಕ್ಛೀರಿ ಄ಧೀನ ಕಹಮಿನಿಿಹಿಷುತ್ತುಯು ಄ಧಕಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಖಹಮಂ ೂಿಸೀವ್ಹ ಄ಧ 

ಹಹಗ  10/15/20/25/30 ಶಿದ ಹೆಚ್ುುರಿ ವೀತನ ಫಡಿು HRMS ನಲ್ಲಿ ನಭ ದಿಷು 

ಫಗೆೆ

14.05.2018

6
ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಈನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು, (ಜಿ.ಂ) ಈಡುಪ್ತ ಕ್ಛರಿಮ ಄ಧಕ್ೃತ ಕೆಲಷಗಳಿಗಹಗಿ ಬಹಡಿಗೆ 

ಅಧಹಯದ ಮೆೀಲೆ ವ್ಹಸನದ ಸೀವ ಡೆಮಲು ದಯಟ್ಟಿ ಅಹಹಾನಿಷು ಕ್ುರಿತು.
21.04.2018

7
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಜಿಱಹಿ ಂಚಹಮತ್ ೄೀಜನೆೀತಯದ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2435-00-101-

0-26 ಯಡಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
17.05.2018

8
ಇ ಕ್ಛೀರಿ ಄ಧೀನ ಕಹಮಿನಿಿಹಿಷುತ್ತುಯು ಄ಧಕಹರಿ/ನೌಕ್ಯಯರಿಗೆ 6ನೆೀ ರಹಜಯ ವೀತನ ಅೄೀಗದ 

ರಿಶಕೃತ ವೀತನ ಶ್ರೀಣಿಮಲ್ಲಿ ವೀತನನುು ನಿಗದಿ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.
24.05.2015

9

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಜಿಱಹಿ ಂಚಹಮತ್ ೄೀಜನೆೀತಯದ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2435-00-101-

0-26 ಯಡಿ ಕಹಮಿನಿವ್ಹಿಸಕ್ ಸಿಫಬಂದಿ ೄೀಜನೆೀತಯದಡಿ ವೀತನೆೀತಯ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

26.05.2018

10
2018-19  ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ ಲೆ.ಶೀ2851-00-107-0-33 ಯಡಿ ಜೀನು ಸಹಕ್ಣೆ ೄೀಜನೆೀತಯದಡಿ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
26.05.2018

11 2018-19  ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷು ಭುಖತರಗಳ ಕ್ಡತ 01.06.2018

12
ಆಱಹಖಹ ಭುಖಯಷಥಯು ಹಹಗ  ಆನಿುತಯ ಄ಧಕಹರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಮಹನಯ ವಿತ್ಹುಧಕಹಯನುು 

ರಿಶಕರಿಷು ಫಗೆೆ.
01.06.2018

13 ಶರೀ ಄ಶ್ ೀ ಕ್ುಮಹರ್, ಄ಧೀಕ್ಷಕ್ಯು ಆಯ ರಿತ್ತಿತ ಯಜಮನುು ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ 08.06.2018

14 2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಜಿಱಹಿ ಂಚಹಮತ್ ೄೀಜನೆಗಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ 22.06.2018

15

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆ.ಶೀ:2435-00-101-0-38 ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 090 ಯಲ್ಲಿ ರಚಹಯ ಭತುು 

ಸಹಹಿತಯ ೄೀಜನೆಮ ಷಂಕ್ಷಿು ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  ನಗಧೀಕ್ರಿಷಲು ಄ನುಭತ್ತ ನಿೀಡು  

ಫಗೆೆ

22.06.2018

16
2018-19 ನೆೀ  ಸಹಲ್ಲನ ಜಿಱಹಿ ಂಚಹಮತ್ ೄೀಜನೆ/ೄೀಜನೆೀತಯಗಳಡಿ  ಖರ್ಚಿನ  

ಯದಿಗಳನುು  ಷಲ್ಲಿಷು ಫಗೆೆ
26.05.2018

17 2018-19 ನೆೀ  ಸಹಲ್ಲನ ರಹಜಯಲಮ ೄೀಜನೆಗಳಡಿ ಖರ್ಚಿನ  ಯದಿಗಳನುು  ಷಲ್ಲಿಷು ಫಗೆೆ 26.05.2018

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಕ್ಡತಗಳ ವಿಯಗಳು

4 (1) (ಎ)

3. ತೆ ೀಈನಿ/ಜಿಂ/ಈ/ವಿನಿ1

DDH/Zp/Udupi/CW-1

1. ಆಱಹಖೆಮ ಹೆಷಯು: ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಈನಿರ್ೀಿವಕ್ಯ ಕ್ಛೀರಿ, ಈಡುಪ್ತ

2. ವಿಶಮ ನಿವ್ಹಿಸಕ್ಯ ಹೆಷಯು ಭತುು ಶಹಖೆ: ಶರ ಮತ್ತರಹಜ್ ಶ್ಟ್ಟಿ



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

18

2018-19 ನೆೀ  ಸಹಲ್ಲನ ಷಹಹಮಕ್ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು (ರಹ)  ಭತುು ಷಹಹಮಕ್ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೀಿವಕ್ಯು (ರಹ)  ುಶಪ ಕೆೀಂದರ ಕ್ಛೀರಿಗಳ ಖರ್ಚಿನ ಯದಿಗಳನುು ಷಲ್ಲಿಷು 

ಫಗೆೆ

26.05.2018

19
ಶರೀ ಄ಶ್ ೀ ಕ್ುಮಹರ್, ಄ಧೀಕ್ಷಕ್ಯು ಯರಿಗೆ ಯಸಹಥಕ್ ಸುರ್ೆಗೆ ಬಡಿು ರ್ ರತ 

ಹಿನೆುಲೆಮಲ್ಲಿ ಗಹಿಣೆ ಄ನುದಹನ ಗಹಿಣೆ ರವ್ಹಷ ಭುಂಗಡ ಭಂಜ ರಹತ್ತ ಫಗೆೆ
27.06.2018

20 ಆತರೀ ತರ ಯಹಹಯಗಳ ಕ್ಡತ 28.06.2018

21 ಕ್ಛೀರಿ ಅರ್ೀವ ಕ್ಡತ 28.06.2018

22
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ  ರಚಹಯ ಭತುು ಸಹಹಿತಯ ೄೀಜನೆಮ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  

ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
22.07.2018

23
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ  ಅತಮ ೄೀಜನೆಮ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
02.07.2018

24

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆ.ಶೀ:2401-00-119-4-05 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಭತುು ಷಷಯವ್ಹಟ್ಟಕೆ 

಄ಭಿೃದಿೆೀ ಭತುು ನಿಿಸಣೆ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 139 ರಧಹನ ಕಹಭಗಹರಿಗಳು 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

11.07.2018

25

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-119-5-02 ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ಭತುು 

ರ ೀಗಗಳ ಷಭಗರ  ನಿಮಂತರಣ ೄೀಜನೆ  ಄ಡಿಮ  ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 

಄ನುದಹನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ

11.07.2018

26

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-51 ಈತ್ಹಪದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ  

ಕಹಮಿೄೀಜನೆಗಹಗಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಷಂೄೀಜಿತ ಬೆೀಸಹಮ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ-100- 

ಧನ ಷಹಹಮ ರಿಹಹಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ

11.07.2018

27 2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಸಹಮಹನಯ ಬವಿಶಯ ನಿಧ ಭುಂಗಡ ಕ್ಡತ 11.07.2018

28
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ವಿವಿಧ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.
11.07.2018

29 2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಷುತೆ ುೀಲೆ ಕ್ಡತ 11.07.2018

30

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-200-0-01 ಭಧುನ  ಭತುು ಜೀನು ಸಹಕಹಣೆ 

  ಄ಭಿೃದಿಿ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 051 ಸಹಮಹನಯ  ವಚ್ು ಗಳು ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ 

 ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಹಡು ಫಗೆೆ

11.07.2018

31

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಕೆೀಂದರ  

ಭತುು ರಹಜಯದ ಪಹಲ್ಲನ  ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

25.07.2018

32

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-001-2-10 ಄ನುಷ ರ್ಚತ ಜಹತ್ತಗಳ 

ಈೄೀಜನೆ ಭತುು ಫುಡಕ್ಟುಿ ಈೄೀಜನೆ ಕಹಯ್ದೆ 2013 ಯಡಿ  ಫಳಕೆಯಹಗರ್ ಆಯು  

ೃತು ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ  ಄ನುದಹನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು 

ಫಗೆೆ.

28.07.2018

33
2018-19ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ  ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಕ್ಷೀತರ ನಿಿಸಣೆ  ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು 

 ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ,
03.08.2018

34 2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಅದಹಮ ತಃಖೆು 03.08.2018

35
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
08.08.2018



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

36
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮಡಿ ಷಂಕ್ಷಿು ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ನಗಧೀಕ್ರಿಷಲು ಄ನುಭತ್ತ ನಿೀಡು ಫಗೆೆ.
09.08.2018

37
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರಗಳ ನಿಿಸಣೆ ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
10.08.2018

38

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-119-5-02 ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ಭತುು 

ರ ೀಗಗಳ ಷಭಗರ  ನಿಮಂತರಣ ೄೀಜನೆ  ಄ಡಿಮ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

10.08.2018

39

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮ ಸ  ಕ್ೃರ್ಷಗೆ ಈತೆುೀಜನ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

13.08.2018

40 2018 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಕಹಯಲೆಂಡರ್ ಶಿದ ಷಭಿಣಹ ಯಜಹ ನಗಧೀಕ್ಯಣ ಕ್ಡತ 13.08.2018

41

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮ ಗೆೀಯು ಄ಭಿೃದಿೆೀ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

20.08.2018

42
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರಗಳ ನಿಿಸಣೆ ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
21.08.2018

43

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಜಿಱಹಿ ಂಚಹಮತ್ ೄೀಜನೆೀತಯದ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2435-00-101-

0-26 ಯಡಿ ಕಹಮಿನಿವ್ಹಿಸಕ್ ಸಿಫಬಂದಿ ೄೀಜನೆೀತಯದಡಿ ವೀತನೆೀತಯ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

21.08.2018

44

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2016-17 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ 

ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2016-17ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ರರ್ೀವ  

ವಿಷುಯಣೆ (ಎಯಡನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

23.08.2018

45

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ 

ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2017-18ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ರರ್ೀವ  

ವಿಷುಯಣೆ (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

23.08.2018

46

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2016-17 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ 

ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2016-17ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಗೆೀಯು ರರ್ೀವ  

ವಿಷುಯಣೆ (ಎಯಡನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

23.08.2018

47

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ 

ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2017-18ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಬಹಳೆ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ 

(಄ಂಗಹಂವ ಕ್ೃರ್ಷ) (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ 

ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

23.08.2018

48

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-30 ಪ್ತ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ - ರಹರ್ಷರೀಮ 

ಷುಸಿಥಯ ಕ್ೃರ್ಷ  ಄ಭಿಯಹನ  ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ  ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

24.08.2018

49

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮ ಗೆೀಯು ಄ಭಿೃದಿೆೀ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

28.08.2018



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

50
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ  

ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
28.08.2018

51

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮಡಿ ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು 

ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

28.08.2018

52

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮಡಿ ಗೆೀಯು ಄ಭಿೃದಿಿ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

28.08.2018

53

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ 

ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ 2017-18ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಬಹಳೆ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ 

(ಕ್ಂದುಗಳು) (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

28.08.2018

54
2018-19  ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ ಲೆ.ಶೀ2851-00-107-0-33 ಯಡಿ ಜೀನು ಸಹಕ್ಣೆ ೄೀಜನೆೀತಯದಡಿ 

ವೀತನೆೀತಯ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
28.08.2018

55

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಬಹಳೆ ರರ್ೀವ  

ವಿಷುಯಣೆ (಄ಂಗಹಂವ ಕ್ೃರ್ಷ) (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ 

ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

29.08.2018

56

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಕೆ ೀಕೆ ೀ ರರ್ೀವ  

ವಿಷುಯಣೆ  (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

29.08.2018

57

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-119-5-02 ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ಭತುು 

ರ ೀಗಗಳ ಷಭಗರ  ನಿಮಂತರಣ ೄೀಜನೆ  ಄ಡಿಮ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

29.08.2018

58

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಬಹಳೆ ರರ್ೀವ  

ವಿಷುಯಣೆ (಄ಂಗಹಂವ ಕ್ೃರ್ಷ) (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ 

ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

29.08.2018

59

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-001-2-10 ಄ನುಷ ರ್ಚತ ಜಹತ್ತಗಳ 

ಈೄೀಜನೆ ಭತುು ಫುಡಕ್ಟುಿ ಈೄೀಜನೆ ಕಹಯ್ದೆ 2013 ಯಡಿ  ಫಳಕೆಯಹಗರ್ ಆಯು  

ೃತು ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ 

 ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

30.08.2018

60

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-001-2-10 ಄ನುಷ ರ್ಚತ ಜಹತ್ತಗಳ 

ಈೄೀಜನೆ ಭತುು ಫುಡಕ್ಟುಿ ಈೄೀಜನೆ ಕಹಯ್ದೆ 2013 ಯಡಿ  ಫಳಕೆಯಹಗರ್ ಆಯು  

ೃತು ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ 

 ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

30.08.2018

61

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-001-2-10 ಄ನುಷ ರ್ಚತ ಜಹತ್ತಗಳ 

ಈೄೀಜನೆ ಭತುು ಫುಡಕ್ಟುಿ ಈೄೀಜನೆ ಕಹಯ್ದೆ 2013 ಯಡಿ  ಫಳಕೆಯಹಗರ್ ಆಯು  

ೃತು ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ 

 ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

01.09.2018



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

62
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮ ಷಂಕ್ಷಿು ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
01.09.2018

63

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-30 ಪ್ತ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ - ರಹರ್ಷರೀಮ 

ಷುಸಿಥಯ ಕ್ೃರ್ಷ  ಄ಭಿಯಹನ  ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ  ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

01.09.2018

64

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-30 ಪ್ತ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ - ರಹರ್ಷರೀಮ 

ಷುಸಿಥಯ ಕ್ೃರ್ಷ  ಄ಭಿಯಹನ  ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ  ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

01.09.2018

65

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-30 ಪ್ತ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ - ರಹರ್ಷರೀಮ 

ಷುಸಿಥಯ ಕ್ೃರ್ಷ  ಄ಭಿಯಹನ  ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ  ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

01.09.2018

66

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-119-5-02 ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟ ಭತುು 

ರ ೀಗಗಳ ಷಭಗರ  ನಿಮಂತರಣ ೄೀಜನೆ  ಄ಡಿಮ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

01.09.2018

67

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮಡಿ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿಷುಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

05.09.2018

68

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2435-00-101-0-28 ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ೀಶ 

ಸನಿ ನಿೀರಹರಿ ೄೀಜನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು 

ಫಗೆೆ.

05.09.2018

69

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆಮಡಿ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ ಷಹಹಮಧನ ಡೆದ 

ಪಱಹನುಬವಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆ ೃತುಕೆಕ ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

10.09.2018

70

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಷಭಗರ ಪ್ತೀಡೆ ಭತುು ಪೂೀಶಕಹಂವ ನಿಿಸಣೆಗೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

10.09.2018

71
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ತೆಂಗು ಬಿೀಜ ಷಂಗರಸಣೆ ಭತುು ನಷಿರಿ ನಿಿಸಣೆಗಹಗಿ ೄೀಜನೆಮ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
10.09.2018

72
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-001-2-01 (ನಿರ್ೀಿವನ ಭತುು ಅಡಳಿತ ) 

ೄೀಜನೆೀತಯ  ಄ಡಿಮ  ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ  ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.
10.09.2018

73
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಚಹಯ ಭತುು ಸಹಹಿತಯ ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  

ಮೆೀಲುಷಹಿಗಹಗಿ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
11.09.2018

74

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ 

ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

11.09.2018

75

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ (ಎಯಡನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) 

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

11.09.2018



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

76

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಬಹಳೆ ರರ್ೀವ 

ವಿಷುಯಣೆ (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

11.09.2018

77

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಗೆೀಯು ರರ್ೀವ 

ವಿಷುಯಣೆ (ಎಯಡನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

11.09.2018

78
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಚಹಯ ಭತುು ಸಹಹಿತಯ ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  

ಮೆೀಲುಷಹಿಗಹಗಿ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
12.09.2019

79

2015-16 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಭ ಲ ನಿವ್ಹಸಿ ಜನಹಂಗದಯ ಷಭಗರ ಄ಭಿೃದಿೆಗಹಗಿ ಕೆೀಂದರ 

ಷಯಕಹಯದಿಂದ ಭಂಜ ರಹದ ಄ನುದಹನ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಮೆೀಲುಷಹಿಗಹಗಿ ಭಂಡಿಷು 

ಫಗೆೆ

12.09.2019

80

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಬಹಳೆ ರರ್ೀವ 

ವಿಷುಯಣೆ (ೃದಲನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

15.09.2019

81

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ (ಎಯಡನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) 

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

15.09.2019

82

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಗೆೀಯು ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ (ಎಯಡನೆೀ ಶಿದ ನಿಿಸಣೆ) 

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

18.09.2018

83

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಷಭಗರ ಪ್ತೀಡೆ ಭತುು ಪೂೀಶಕಹಂವ ನಿಿಸಣೆಗೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

18.09.2018

84
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆಶೀ. 2435-00-101-0-02 ತ್ಹಳೆ ಎಣೆೆ  ಯಸಹಮ ೄೀಜನೆಮಡಿ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
20.09.2018

85

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಄ನಹನಹುಷು ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

22.09.2018

86

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಬಹಳೆ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

22.09.2018

87

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಷಭಗರ ಪ್ತೀಡೆ ಭತುು ಪೂೀಶಕಹಂವ ನಿಿಸಣೆಗೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

22.09.2018

88

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕಹಳುಮೆಣಷುುನಃಶ್ುೀತನ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

26.9.2018

89

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಄ನಹನಹುಷು ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

26.09.2018
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90

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಬಹಳೆ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

26.09.2018

91
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-200-0-01 ಭಧುನ ಭತುು ಜೀನು ಸಹಕ್ಣಿಕೆ 

ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
27.09.25018

92
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-107-0-33  ಜೀನು ಸಹಕ್ಣಿಕೆ ೄೀಜನೆಮಡಿ  

ಷಂಕ್ಷಿು ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
27.09.2018

93
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-800-1-57 ಬಹಳೆ ನಿಖಯ ಬೆೀಸಹಮ 

ಕಹಮಿಕ್ರಭದ    ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
29.09.2018

94

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕಹಳುಮೆಣಷು ರರ್ೀವ ವಿಷುಯಣೆ  ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

06.10.2018

95

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಮಿಶನ್ ಮಹಯನೆೀಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

06.10.2018

96
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-200-0-01 ಭಧುನ ಭತುು ಜೀನು ಸಹಕ್ಣಿಕೆ 

ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
06.10.2018

97

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಮಹನ ಷಂನ ಮಲ ಄ಭಿೃದಿಿ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

06.10.2018

98

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಜೀನುಮಂತರಕೆಕ ಷಹಹಮಧನ  ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

06.10.2018

99

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಄ನಹನಹುಷು ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

09.10.2018

100

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಮಹನ ಷಂನ ಮಲ ಄ಭಿೃದಿಿ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

09.10.2018

101

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕಹಳುಮೆಣಷು ರರ್ೀವ ವಿಷುಯಣೆ  ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

09.10.2018

102

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಬಹಳೆ (ಕ್ಂದುಗಳು) ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

09.10.2018

103

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-001-2-01 (ನಿರ್ೀಿವನ ಭತುು ಅಡಳಿತ ) 

ೄೀಜನೆೀತಯ  ಄ಡಿಮ  ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ 

ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

09.10.2018
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104

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

09.10.2018

105

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೀಕೆ ೀ ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

10.10.2018

106

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹರ್ಷರೀಮ 

ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಬಹಳೆ (ಕ್ಂದುಗಳು) ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ  ಷಂಫಂಧಸಿದ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ

10.10.2018

107

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಮಹನ ಷಂನ ಮಲ ಄ಭಿೃದಿಿ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

11.10.2018

108
2018-19  ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ ಲೆ.ಶೀ2851-00-107-0-33 ಯಡಿ ಜೀನು ಸಹಕ್ಣೆ ೄೀಜನೆೀತಯದಡಿ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
11.10.2018

109
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ತೆಂಗು ಬಿೀಜ ಷಂಗರಸಣೆ ಭತುು ನಷಿರಿ ನಿಿಸಣೆಗಹಗಿ ೄೀಜನೆಮ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
15.10.2018

110 ಶರೀ ಗುಯುರಸಹದ್ ಷತೆ ೀ಄ ಯಯ ವೈಮಕುಕ್ ಕ್ಡತ 15.10.2018

111
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಗೆೀಯು ುನಃಶ್ುೀತನ 

ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
15.10.2018

112
ಖಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಹಿಂತಯದ  ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಮಹರ್ಚಿ 31 ಯಂರ್ೀ  ತ್ತೀಣಿಗೆ ಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕನುು  

ಭುಕಹುಮಗೆ ಳಿಷು ಫಗೆೆ
17.10.2018

113 2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ದಯಟ್ಟಿ ಕ್ಡತ 17.10.2019

114
2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಷಂಕ್ಷಿು ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲಿನುು ನಗದಿೀಕ್ರಿಷಲು ಄ನುಭತ್ತ ನಿೀಡು ಫಗೆೆ
17.10.2020

115
2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ ಖಹಷಗಿ ಲಮದ ಷಣೆ 

ಷಸಹಯಗಹಯ  ಸಹಥನೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು  ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
17.10.2021

116 ಶರೀ ಄ಶ್ ೀ ಕ್ುಮಹರ್, ಄ಧೀಕ್ಷಕ್ಯು, ಆಯ ಗಳಿಕೆ  ಯಜಮನುು  ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆೆ 17.10.2022

117
ಶರೀಭತ್ತ  ಐರಿನ್ ಡಿಸ ೀಜ, ದಿಾತ್ತೀಮ ದಜಿ  ಷಹಹಮಕ್ಯು ಆಯ ಗಳಿಕೆ ಯಜಮನುು  ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆೆ
17.10.2023

118
2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕಹ  ಪಲುಶಪ ರದವಿನ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕಹಕಗಿ ಅತಮ 

ೄೀಜನೆಮಡಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ
17.10.2024

119
2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮ ಮಿಶನ್  ಮಹಯನೆೀಜ್ 

ಮೆಂಟ್  ಕಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ  ಸಹದಿಱಹಾಯು  ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
17.10.2025

120

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ  ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ ಪಹಿಸಿಿ  

ಭಲ್ಲುಂಗ್  ಶೀಟ್  ಖರಿೀದಿಗೆ  ಷಹಹಮಧನ  ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ - ಈಡುಪ್ತ ತ್ಹ:

25.10.2018
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2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ನಿೀಯು ಷಂಗರಸಣಹ  

ಘಟಕ್  ಸಹಥನೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ- 

ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹ:

25.10.2018

122

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ  ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆಮಲ್ಲಿ 

ಯಹಂತ್ತರೀಕ್ಯಣ  ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ-ಕಹಕ್ಿಳ 

ತ್ಹ:

25.10.2018

123
2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ ಬಹಳೆ ಕ್ಂದು ರರ್ೀವ  

ವಿಷುಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
25.10.2018

124

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕಹಳುಮೆಣಷು  

ುನ:ಶ್ುೀತನ  ಕಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು  ಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ - 

ಈಡುಪ್ತ ತ್ಹ:

25.10.2018

125 ವಿಧಹನ ಷಭಹ  ಸಹಿತ್ತರಕ್ ಚ್ುನಹಣೆ  2018 ಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದಂತೆ ವಿಯ ಒದಗಿಷು ಫಗೆೆ 25.10.2018

126
2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಆಱಹಖಹ  ಜಮೆ  ಭತುು ವಚ್ುಗಳನುು  ಜಿಱಹಿ ಂಚಹಮತ್ 

ಲೆಕ್ಕರ್ ಂದಿಗೆ  ಷಭನಾಮ  ಮಹಡು  ಕ್ುರಿತು
29.10.2018

127

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ  ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ  ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಸಸಿಯುಭನೆ  

ನಿಮಹಿಣ ಭತುು  ಸಸಿಯು ಭನೆಮಲ್ಲಿ  ಷಷಯ ಸಹಮಹಗಿರಗಳಿಗೆ  ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು  ಬಿಲುಿ  ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ - ಕಹಕ್ಿಳ ತ್ಹಲ ಿಕ್ು

30.10.2018

128

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ  ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೄಿೀತುಯ 

ನಿಿಸಣೆ  ಘಟಕ್  ಕಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ - 

ಕಹಕ್ಿಳ ತ್ಹ:

30.10.2018

129

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹಗ ಷಪವಿ  

ಹೆಚ್ುಳಕಹಕಗಿ  ಜೀನುಕ್ೃರ್ಷಗೆ  ಪೂರೀತ್ಹಾಸ  ಕಹಮಿಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ಜೀನುಪಟ್ಟಿಗೆ  ಖರಿೀದಿಗೆ  

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ  - ಈಡುಪ್ತ  ತ್ಹ:

03.11.2018

130

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹಗ ಷಪವಿ  

ಹೆಚ್ುಳಕಹಕಗಿ  ಜೀನುಕ್ೃರ್ಷಗೆ  ಪೂರೀತ್ಹಾಸ  ಕಹಮಿಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ಜೀನು ಕ್ುಟುಂಫ  ಖರಿೀದಿಗೆ  

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ  - ಈಡುಪ್ತ  ತ್ಹ:

09.11.2018

131

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ  ರಹಗ ಷಪವಿ  

ಹೆಚ್ುಳಕಹಕಗಿ  ಜೀನುಕ್ೃರ್ಷಗೆ  ಪೂರೀತ್ಹಾಸ  ಕಹಮಿಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ಜೀನು ಮಂತರ  ಖರಿೀದಿಗೆ  

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ  - ಈಡುಪ್ತ  ತ್ಹ:

09.11.2018

132

2016-17 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಕೆೀಂದರ ುಯಷಕೃತ  ರಧಹನ ಭಂತ್ತರ  ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಹಯಿ ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಸನಿ 

ನಿೀರಹರಿ ಪಱಹನುಬವಿಗಳಿಗೆ  ಭಂಜ ರಹದ  ಒಟುಿ   ಷಹಹಮಧನದಲ್ಲಿ   ಶ್ೀ. 85 ಯ 

ಷಹಹಮಧನನುು  ವಿತರಿಷಱಹಗಿದುೆ 2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪಹತ್ತಷಬೆೀಕಹದ  ಈಳಿಕೆ  ಶ್ೀ. 5 

ಯ  ಷಹಹಮದನದ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ   ಷಂಫಭಧಸಿದ  ಸಹದಿಱಹಾಯು  ಬಿಲುಿ  ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ. - ಕಹಕ್ಿಳ ತ್ಹ:

12.11.2018
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2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ ಸಸಿಯು ಭನೆ  ನಿಮಹಿಣ 

 ಭತುು ಸಸಿಯು  ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಷಷಯ ಸಹಮಹಗಿರಗಳಿಗೆ  ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು  

ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ - ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹ:

13.11.2018

134

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ  ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಄ಂಗಹಂವ  ಬಹಳೆ 

ರರ್ೀವ  ವಿಷುಯಣೆ  ಕಹಮಿಕ್ರಭದಡಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ- 

ಕಹಕ್ಿಳ ತ್ಹ:

19.11.2018

135
2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ವೈದಯಕೀಮ  ಚೆಚ್ುಗಳ  ಭಯುಪಹತ್ತಗಹಗಿ  ಄ನುದಹನ  ಬಿಡುಗಡೆ  

ಮಹಡು ಫಗೆೆ
19.11.2018

136

2019-6-17 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಕೆೀಂದರ ುಯಷಕೃತ  ರಧಹನ ಭಂತ್ತರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಹಯಿ ೄೀಜನೆಮಡಿ  

ಸನಿ ನಿೀರಹರಿ  ಪಱಹನುಬವಿಗಳಿಗೆ   ಭಂಜ ರಹದ  ಒಟುಿ  ಷಹಹಮಧನದಲ್ಲಿ  ಶ್ೀ. 85 ಯ 

ಷಹಹಮಧನನುು  ವಿತರಿಷಱಹಗಿದುೆ 2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಪಹತ್ತಷಬೆೀಕಹದ  ಈಳಿಕೆ  ಶ್ೀ. 

5 ಯ ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂದಿಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ  ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು 

ಫಗೆೆ-ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹ:

22.11.2018

137

2019-6-17 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಕೆೀಂದರ ುಯಷಕೃತ  ರಧಹನ ಭಂತ್ತರ ಕ್ೃರ್ಷ ಸಿಂಚಹಯಿ ೄೀಜನೆಮಡಿ  

ಸನಿ ನಿೀರಹರಿ  ಪಱಹನುಬವಿಗಳಿಗೆ   ಭಂಜ ರಹದ  ಒಟುಿ  ಷಹಹಮಧನದಲ್ಲಿ  ಶ್ೀ. 85 ಯ 

ಷಹಹಮಧನನುು  ವಿತರಿಷಱಹಗಿದುೆ 2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಪಹತ್ತಷಬೆೀಕಹದ  ಈಳಿಕೆ  ಶ್ೀ. 

5 ಯ ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂದಿಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ  ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು 

ಫಗೆೆ-ಈಡುಪ್ತ ತ್ಹ:

22.11.2018

138

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮಡಿ ಄ಣಬೆ  ಈತ್ಹಪದನಹ  

ಘಟಕ್ಕೆಕ  ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗಹಗಿ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ -

ಕಹಕ್ಿಳ ತ್ಹ:

22.11.2018

139

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ಫಸುೄೀಗಿ ಪಹರಥಮಿಕ್ ಷಂಷಕಯಣಹ 

 ಘಟಕ್  ನಿಮಹಿಣಕೆಕ  ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿ ಭಂಡಿಷು 

ಫಗೆೆ - ಕಹಕ್ಿಳ ತ್ಹ:

22.11.2018

140

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ರಹಗಷಪವಿ 

ಹೆಚ್ುಳಕಹಕಗಿ ಜೀನುಕ್ೃರ್ಷಗೆ  ಪೂರೀತ್ಹಾಸ ಕಹಮಿಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ಜೀನುಪಟ್ಟಿಗೆ  ಖರಿೀದಿಗೆ  

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು  ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ - ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹ:

23.11.2018

141

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ರಹಗಷಪವಿ 

ಹೆಚ್ುಳಕಹಕಗಿ ಜೀನುಕ್ೃರ್ಷಗೆ  ಪೂರೀತ್ಹಾಸ ಕಹಮಿಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ಜೀನು ಕ್ುಟುಂಫ  ಖರಿೀದಿಗೆ  

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು  ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ - ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹ:

27.11.2018

142

2017-18 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್  ೄೀಜನೆಮಡಿ ರಹಗಷಪವಿ 

ಹೆಚ್ುಳಕಹಕಗಿ ಜೀನುಕ್ೃರ್ಷಗೆ  ಪೂರೀತ್ಹಾಸ ಕಹಮಿಕ್ರಭದಲ್ಲಿ ಜೀನು ಮಂತರ  ಖರಿೀದಿಗೆ  

ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು  ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲುಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ - ಕ್ುಂದಹುಯ ತ್ಹ:

27.11.2018

143

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-200-0-01 ಭಧುನ  ಭತುು ಜೀನು ಸಹಕಹಣೆ 

  ಄ಭಿೃದಿಿ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 051 ಸಹಮಹನಯ  ವಚ್ು ಗಳು ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ 

 ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಹಡು ಫಗೆೆ

28.11.2018

144

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-200-0-01 ಭಧುನ  ಭತುು ಜೀನು ಸಹಕಹಣೆ 

  ಄ಭಿೃದಿಿ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 051 ಸಹಮಹನಯ  ವಚ್ು ಗಳು ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ 

 ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಹಡು ಫಗೆೆ

03.12.2018



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

145

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಕೆೈತೆ ೀಟ ಭತುು ತ್ಹಯಸಿ ತೆ ೀಟ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ  ವಿವಿಧ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

04.12.2018

146

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-51 ಈತ್ಹಪದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ  

ಕಹಮಿೄೀಜನೆಗಹಗಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಷಂೄೀಜಿತ ಬೆೀಸಹಮ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ-100- 

ಧನ ಷಹಹಮ ರಿಹಹಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

10.12.2018

147

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-51 ಈತ್ಹಪದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ  

ಕಹಮಿೄೀಜನೆಗಹಗಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಷಂೄೀಜಿತ ಬೆೀಸಹಮ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ-100- 

ಧನ ಷಹಹಮ ರಿಹಹಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

13.12.2018

148

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮ ನಿೀಯು ಷಂಗರಸಣಹ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಷಹಹಮಧನ 

ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

15.12.2018

149

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಯಹಂತ್ತರಕ್ಯಣ 

ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

17.12.2018

150

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-51 ಈತ್ಹಪದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ  

ಕಹಮಿೄೀಜನೆಗಹಗಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಷಂೄೀಜಿತ ಬೆೀಸಹಮ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ-100- 

ಧನ ಷಹಹಮ ರಿಹಹಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

18.12.2018

151

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-51 ಈತ್ಹಪದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ  

ಕಹಮಿೄೀಜನೆಗಹಗಿಹೆೈಬಿರೀಡ್ ತಯಕಹರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಸಿದ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಭಂಡಿಷು 

ಫಗೆೆ.

20.12.2018

152

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-51 ಈತ್ಹಪದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ  

ಕಹಮಿೄೀಜನೆಗಹಗಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಷಂೄೀಜಿತ ಬೆೀಸಹಮ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ-100- 

ಧನ ಷಹಹಮ ರಿಹಹಯ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

22.12.2018

153

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಯಹಂತ್ತರಕ್ಯಣ 

ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

22.12.2018

154

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಯಹಂತ್ತರಕ್ಯಣ 

ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

27.12.2018

155
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-001-2-01 (ನಿರ್ೀಿವನ ಭತುು ಅಡಳಿತ ) 

ೄೀಜನೆೀತಯ  ಄ಡಿಮ  ಮೆೀಲು ಷಹಿಮ ಫಗೆೆ
28.12.2018

156 ಶರೀ ರದಿೀಪ್ ಡಿ ಄ಧೀಕ್ಷಕ್ಯು ಯಯ ವೈಮಕುಕ್ ಕ್ಡತ 03.01.2019



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

157

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮ ಪಹಿಸಿಿ ಭಲ್ಲುಂಗ್ ಖರಿೀದಿ 

ಕಹಮಿಕ್ರಭದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

03.01.2019

158

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆ.ಶೀ:2401-00-119-4-05 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಭತುು ಷಷಯವ್ಹಟ್ಟಕೆ 

಄ಭಿೃದಿೆೀ ಭತುು ನಿಿಸಣೆ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 139 ರಧಹನ ಕಹಭಗಹರಿಗಳು 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

05.01.2019

159 ಶರೀ ಈಮೆೀಶ್  ಄ಧೀಕ್ಷಕ್ಯು ಯಯ ವೈಮಕುಕ್ ಕ್ಡತ 14.01.2019

160

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿಷುಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ  ವಿವಿಧ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮಲ್ಲಿ 

಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

19.01.2019

161

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಕೆೈತೆ ೀಟ ಭತುು ತ್ಹಯಸಿ ತೆ ೀಟ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ  ವಿವಿಧ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆೆ.

21.01.2019

162
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿಮ ವಿವಿಧ  ಈಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಄ಡಿಮ ಪಲ ುಶಪ ರದವಿನದ ಅೄೀಜನೆ ಕ್ುರಿತು.
21.01.2019

163 ಲೆ ೀಕ್ಷಭಹ ಸಹಿತ್ತಕ್ ಚ್ುನಹಣೆ ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಿಫಬಂದಿಮ ಮಹಹಿತ್ತ ಕ್ುರಿತು. 02.02.2019

164

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಮಿಶನ್ ಮಹಯನೆೀಜ್ ಮೆಂಟ್ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

04.02.2019

165

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿಷುಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ e-sap ಄ನುರಹಿನಕೆಕ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

04.02.2019

166

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿಷುಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ e-sap ಄ನುರಹಿನಕೆಕ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

07.02.2019

167

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-51 ಈತ್ಹಪದನಹ ಷುಧಹಯಣಹ  

ಕಹಮಿೄೀಜನೆಗಹಗಿಹೆೈಬಿರೀಡ್ ತಯಕಹರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಸಿದ  ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಭಂಡಿಷು 

ಫಗೆೆ.

08.02.2019

168

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆ.ಶೀ:2401-00-119-4-05 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಭತುು ಷಷಯವ್ಹಟ್ಟಕೆ 

಄ಭಿೃದಿೆೀ ಭತುು ನಿಿಸಣೆ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 139 ರಧಹನ ಕಹಭಗಹರಿಗಳು 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

08.02.2019

169

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆ.ಶೀ:2401-00-119-4-05 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಭತುು ಷಷಯವ್ಹಟ್ಟಕೆ 

಄ಭಿೃದಿೆೀ ಭತುು ನಿಿಸಣೆ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 139 ರಧಹನ ಕಹಭಗಹರಿಗಳು 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

11.02.2019

170

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆ.ಶೀ:2401-00-119-4-05 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಭತುು ಷಷಯವ್ಹಟ್ಟಕೆ 

಄ಭಿೃದಿೆೀ ಭತುು ನಿಿಸಣೆ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 139 ರಧಹನ ಕಹಭಗಹರಿಗಳು 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

13.02.2019



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

171

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆ.ಶೀ:2401-00-119-4-05 ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಭತುು ಷಷಯವ್ಹಟ್ಟಕೆ 

಄ಭಿೃದಿೆೀ ಭತುು ನಿಿಸಣೆ ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 139 ರಧಹನ ಕಹಭಗಹರಿಗಳು 

಄ಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿ ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

13.02.2019

172

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ವಿಷುಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭದ e-sap ಄ನುರಹಿನಕೆಕ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

14.02.2019

173
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಅಮುಷ್ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು 

ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
20.02.2019

174
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಅಮುಷ್ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು 

ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
20.02.2019

175

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಄ರಧಹನ ಸಣುೆಗಳ ರರ್ೀವ ವಿಷುಯಣೆ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು 

ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

26.02.2019

176

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೄಿತುಯ ನಿಿಸಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

01.03.2019

177

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-800-2-48 ಕ್ೃರ್ಷ ಭಹಗಯ ೄೀಜನೆಮ ತಯಕಹರಿ 

ಬಿೀಜಗಳ ಕಟ್ ವಿತಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

11.03.2019

178
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಅಮುಷ್ ಮಿಶನ್ ೄೀಜನೆಮ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು 

ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.
14.03.2019

179
2018-19  ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ ಲೆ.ಶೀ2851-00-107-0-33 ಯಡಿ ಜೀನು ಸಹಕ್ಣೆ ೄೀಜನೆೀತಯದಡಿ 

ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
19.03.2019

180
2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲನ ಲೆ.ಶೀ:2435-00-101-0-38 ಈಶೀರ್ಷಿಕೆ 090 ಯಲ್ಲಿ ರಚಹಯ ಭತುು 

ಸಹಹಿತಯ ೄೀಜನೆಮ ಷಂಕ್ಷಿು ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು  ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ
20.03.2019

181

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-800-2-48 ಕ್ೃರ್ಷ ಭಹಗಯ ೄೀಜನೆಮ ತಯಕಹರಿ 

ಬಿೀಜಗಳ ಕಟ್ ವಿತಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

20.03.2019

182

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-800-2-48 ಕ್ೃರ್ಷ ಭಹಗಯ ೄೀಜನೆಮ ತಯಕಹರಿ 

ಬಿೀಜಗಳ ಕಟ್ ವಿತಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

20.03.2019



ಕ್ರ.ಷಂ ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಶರ ೀನಹಮೆ ಕ್ಡತ ತೆರದ ದಿನಹಂಕ್

183

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-800-2-48 ಕ್ೃರ್ಷ ಭಹಗಯ ೄೀಜನೆಮ ತಯಕಹರಿ 

ಬಿೀಜಗಳ ಕಟ್ ವಿತಯಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ 

ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

20.03.2019

184

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ನಿೀಯು ಷಂಗರಸಣಹ ಘಟಕ್ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

20.03.2019

185

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ರೈತ ಈತ್ಹಪದಕ್ ಷಂಸಥಗಳಿಗೆ ಷಹಹಮಧನ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು 

ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

22.03.2019

186

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ನಿೀಯು ಸೌಯಶಹಖ ಘಟಕ್ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

22.03.2019

187

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2401-00-111-0-08 ಷಭಗರ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಄ಬೃದಿಿ 

ೄೀಜನೆ ಄ಡಿಮ ಄ರಧಹನ ಸಣುೆಗಳ ರರ್ೀವ ವಿಷುಯಣೆ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು 

ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

22.03.2019

188

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಸಸಿಯುಭನೆ ಬೆಳೆಗೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು 

ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

22.03.2019

189

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಖಹಷಗಿಲಮದ ಷಣೆ ಷಷಯಗಹಯ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

22.03.2019

190

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೄಿತುಯ ನಿಿಸಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

23.03.2019

191

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಄ಣಬೆ ಈತ್ಹಪದನಹ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

27.03.2019

192

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಖಹಷಗಿಲಮದ ಷಣೆ ಷಷಯಗಹಯ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

27.03.2019

193

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ  ಸೌಯಶಹಖ ಘಟಕ್ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು ಬಿಲುಿಗಳನುು 

ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

27.03.2019

194

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 

 ೄೀಜನೆಮಡಿ ಕೆ ೄಿತುಯ ನಿಿಸಣೆ ಕಹಮಿಕ್ರಭಕೆಕ  ಷಂಫಂಧಸಿದ ಸಹದಿಱಹಾಯು 

ಬಿಲುಿಗಳನುು ಮೆೀಲು ಷಹಿಗೆ ಭಂಡಿಷು ಫಗೆೆ.

27.03.2019

195

2018-19 ನೆೀ ಸಹಲ್ಲಗೆ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೀಮ ತೆ ೀಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 
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