
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಔಯು ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ಯಯ ಔಛೋರಿಮ 41ಎ ಮಹಹಿತಿ ವಿಯ

ಔರ.ಷಂ ವಿಶಮ

ಔಡತ 

ಪ್ಹರಯಂಬಳಹದ 

ದಿನಹಂಔ

ಔಡತ 

ಭುಕ್ಹಾಮಗ ಳಿಸದ 

ದಿನಹಂಔ

ರ್ೋೇಔಯಣ

1 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಽೋಜನೆ ಭತುಾ ಽೋಜನೆೋತಯ ಄ನುಧಹನದ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

2 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯರಿಗ ಕೆಲಷದ ವಿಂಖಡನೆ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

3 ನಹಲಕನೆೋ ದರ್ಜೇ ನೌಔಯಯ ನೆೋಭಕ್ಹತಿಗ ಷಂಫಂದಟಟ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

4 ಶಹಮಹನಯ ತರಖಳ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಸ

5 1994-95 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅಮಯಮ ತರದ ಄ಂದಹಜು ಄ನುಷ ಚಿ “ಬಿ” ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

6
ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಗ ಷಂಫಂದಿಸದ ಸುಂಡಿ ಷಹಖ  ಸಣ ಪ್ಹತಿಸದ ಫಗೆ ಸಣ ಷಂದಹಮ ಯಶೋದಿ 

ಫಗೆ.
1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

7 ಆಱಹಖಹ ವಿಚಹಯಣೆಗ ಷಂಫಂದಿಸದ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಎ

8 ಕಙುೇ ಭತುಾ ಅಧಹಮದ ತಃಕÉ್ ತ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

9 ಸಫಬಂದಿ ಖೇದಯ ಅಸಾ ಭತುಾ ಊಣ ಟ್ಟಟ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

10 ಆಱಹಖೆಮ ವಿವಿಧ ಽೋಜನೆಖಳಲಿಾ ಕರಿೋದಿಸದ ಶಹಮಹರ್ರಖಳ ವಿಯ ಔಡತ. 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

11 ನಿೃತಾರಹಖಲಿಯು  ನೌಔಯಯ ವಿಯ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

12 ಸಫಬಂದಿ ಖೇದಯ ವಿಚಹಯಣೆ ಭತುಾ ತಿಳುಳಿಕೆ ತರಖಳ ಔಡತ. 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ



13 ಷಕ್ಹೇರಿ ನೌಔಯಯ ಗೌಯ ಯದಿ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಎ

14 ಷಣಣ ಈಳಿೋತಹಮ ಷಂಖರಸಣೆ  ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಸ

15 ಎಯಲು ಭತುಾ ವಿಶೋಶ ಔತೇಯದ ಮೋಲೆ ನೌಔಯಯನುು  ನಿಽೋಜಿಸದ ಫಗೆ ಔಡತ. 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

16 ನËಔಯಯ ಯರ್ಜ ಳಹರ್ಷೇಔ ಫಡಿಾಗ ಷಂಫಂಧಿಸದ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

17 ಸಫಬಂದಿ ಖೇದಯ ದಿನಙರಿ ಔಡತ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

18 ಔಛೋರಿ ಕೆಲಷ ನಿೇಸಣೆಮ ಫಗೆ ಸಫಬಂದಿಮಯ ಷಭ ಔರೆಮು ಫಗೆ 1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

19
ಇ ಔಛೋರಿಮ ವಿವಿಧ ಬಿಲುಾಖಳನುು ನಖದಿಔರಿಸಲು ನಭ ನೆ-ಕೆ.ಟ್ಟ.ಸ65 ಎ ಄ನವಮ ಕಜಹನೆಯಂದ 

ಡೆಮು ಫಗೆ
1/4/1996 3/31/1997 ಬಿ

20
1997-98ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಬ್ಹಾಸ ಄ಧಿಗ ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು ಸಫಬಂದಿಮರಿಗ ಷಭೇಣಹ ಯರ್ಜ 

ಭಂಜ ರಹತಿ ಫಗೆ
7/15/1997 3/31/1998 ಬಿ

21 1994-95ನೆೋ ಶಹಲಿನ ತಂಖು ಷಭಖರ ಬೋಶಹಮ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆಮಡಿ ರಖತಿ ಔುಂಠಿತವಿಯು ಫಗೆ 7/15/1997 3/31/1998 ಬಿ

22 1997-98ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಛೋರಿ ಅರ್ೋವದ ಔಡತ 7/16/1997 3/31/1998 ಸ

23 ಈ ಕಜಹನೆಖಳಲಿಾ ತಹಲ ಾಔು ಂಚಹಯಾ ನಿಧಿಮನುು ತರೆಮಲು ಪ್ಹರದಿೋಔಯಣ ನಿೋಡು ಫಗೆ. 7/16/1997 3/31/1998 ಬಿ

24 1996-97ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ ಪ್ಹತಿ ಮಹಡು ಫಗೆ 16/017/1997 3/31/1998 ಬಿ

25
ನಷೇರಿಮನ್ ಕೆ ೋ ಅರೆೋಟ್ಟವ್ ಸ ೋಸೈಟ್ಟ ಲಿ. ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್ ಬಂಖಳ ಯು ಆರಿಂದ ಷಯಫರಹಜು 

ಮಹಡಿಯು ಬ್ಹಫುಾ ಪ್ಹತಿಷು ಫಗೆ.
7/25/1997 3/31/1998 ಬಿ

26
1997-98ನೆೋ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಽೋಜನೆಖಳಲಿಾನ ಔೃಡಿೋಔೃತ ಅದಹಮ ಯದಿಮನುು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಈನಿರ್ೋೇವಔಯು ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಷಹಷನ ಯರಿಗ ಔಳುಹಿಷು ಫಗೆ
1/8/1997 3/31/1998 ಬಿ

27
1997-98ನೆೋ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಽೋಜನೆಖಳಲಿಾನ ಔೃಡಿೋಔೃತ ಅದಹಮ ಯದಿಮನುು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಈನಿರ್ೋೇವಔಯು ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಷಹಷನ ಯರಿಗ ಔಳುಹಿಷು ಫಗೆ
1/8/1997 3/31/1998 ಬಿ



28
ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು/ಸಫಬಂದಿಮಯ ಈಳಿತಹಮ ಖಹತಗ ಸಣ ಜಮಹ ಮಹಡು ಫಗೆ         ( 

ಕ.ಅ ್ಂ/಄)
1/8/1997 3/31/1998 ಬಿ

29 1997-98ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸಫಬದ ಭುಂಖಡದ ಔಡತ 12/8/1997 3/31/1998 ಸ

30
ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳು ಭತುಾ ಽೋಜನೆೋತಯ ಲೆಔಕಶೋರ್ಷೇಕೆಖಳಲಿಾ 97-98ನೆೋ ಶಹಲಿನ 

ಬಿಡುಖಡೆಯಹದ ಄ನುದಹನದ ಔಡತ
8/29/1997 3/31/1998 ಬಿ

31 97-98ನೆೋ ಶಹಲಿಗಹರ್ ರಹಜಯಲಮದ ಽೋಜನೆಖಳಲಿಾ ಬಿಡುಖಡೆಯಹದ ಄ನುದಹನದ ಔಡತ 8/29/1997 3/31/1998 ಬಿ

32
ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಆಱಹಖೆಮಲಿಾನ ಎಱಹಾ ೃಂದದ (ಎ ೃಂದದರಿಗ) ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯ ವಿಯಖಲನುು 

ಔಂಯಟರ್ ಗ ಄ಳಡಿಷು ಫಗೆ
8/9/1997 3/31/1998 ಸ

33 ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳ/ವಿಶಮ ನಿಳಹೇಸಔಯುಖಳನುು ತಯಭೋತಿಗ ನಿಽೋಜಿಷು ಫಗೆ 12/9/1992 3/31/1998 ಬಿ

34 ಇ ಔಛೋರಿಮಲಿಾನ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯುಖಳ ಕ್ಹಮೇ ಸಂಚಿಕೆಮ ಫಗೆ 12/9/1997 3/31/1998 ಬಿ

35 À್ ಯಳಹಷ ಭುಂಖಡ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆ 15/096/1997 3/31/1998 ಬಿ

36 1998-99ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅಮಯಮ ತರದ ಄ಂದಹಜುಖಳು ಄ನುಫಂಧ-ಬಿ ಄ನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ 10/18/1997 3/31/1998 ಬಿ

37 ಶರೋ ಬಿ. ವಂಔಯಲಿಂಗೋಗೌಡ ರಥಭ ದರ್ಜೋೇ ಷಷಹಮಔಯು ಆಯ ವೈಮಕ್ತಾಔ ಔಡತ 5/7/1997 ಭುಂದುರಿದಿರ್ ಬಿ

38 ಜನತಹ ಫಜಹರ್ ಙನುರಹಮಟಟಣ ಆರಿಂದ ಲೆೋಕನ ಶಹಭರ್ರಖಳನುು ಕರಿೋದಿಷು ಫಗೆ. 5/7/1997 3/31/1998 ಸ

39
ಇ ಔಛೋರಿಮ ವಿವಿಧ ಬಿಲ್ಲ್ ಖಳನುು ನಖದಿೋಔರಿಷಲು ನಭ ನೆ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಸ65.ಎ ಄ನುಮ ಕಜಹನೆಯಂದ 

ಡೆಮು ಫಗೆ.
8/7/1997 3/31/1998 ಬಿ

40
ಡಿ.15 ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ ಲೆಕ್ಹಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-77 ಽೋಜನೆಮಡಿ ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿಗಹರ್ ವಿವಿಧ 

ಷುಾಖಳನುು ಕರಿೋದಿಷು ಫಗೆ.
7/18/1997 3/31/1998 ಬಿ

41
97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಬ್ಹಾಸ ಄ಧಿಗ ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು / ಸಫಬಂದಿಮರಿಗ ಷಭೇಣಹ ಯರ್ಜ 

ಭಂಜ ರಹತಿ ಫಗೆ.
7/15/1997 3/31/1998 ಬಿ

42 94-95 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ತಂಖು ಷಭಖರ ಬೋಶಹಮ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋರ್ಜನೆಮಡಿ ರಖತಿ ಔುಂಠಿತವಿಯು ಫಗೆ. 7/15/1997 3/31/1998 ಬಿ



43 97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಛೋರಿ ಅರ್ೋವದ ಔಡತ 7/16/1997 3/31/1998 ಸ

44 ಈ ಕಜಹನೆಖಳಲಿಾ ತಹಲ ಾಔು ಂಚಹಯಾ ನಿಧಿಮನುು ತರೆಮಲು ಪ್ಹರದಿೋಔಯಣ ನಿೋಡು ಫಗೆ. 7/16/1997 3/31/1998 ಬಿ

45 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕ್ಹ ಕ್ಷೋತರದ ನೌಔಯಯ ಷಹಜರಹತಿ ಟ್ಟಟ ವಿಯ 7/16/1997 3/31/1998 ಬಿ

46 ಷವಷಾ ಡೆಖಳ ದವಜ ದಿನಹಙಯಣೆ 7/12/1996 7/16/1997 3/31/1998 ಸ

47 ದಿನಹಂಔ: 31/3/1997 ಯ ಯದಿಗ ಄ದಿೋನ ಔಛೋರಿಖಳ ಳಹರ್ಷೇಔ ದಹಶಹಾನು ರಿಶೋಲನೆಮ ಫಗೆ. 7/16/1997 3/31/1998 ಬಿ

48 96-97 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸನಿನಿೋರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ ಪ್ಹತಿ ಮಹಡು ಫಗೆ. 7/16/1997 3/31/1998 ಬಿ

49 97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿಗಹರ್ ತಂರ್ನ ಷಸಖಳ ಮಹರಹಟ ಮಹಡಲು ಧಯ ನಿಖದಿಗ ಳಿಷು ಫಗೆ. 7/16/1997 3/31/1998 ಬಿ

50 ತ ೋಟಗಹಯಯ ಖಹಲಿ ಸುರ್ಿಖಳ ವಿಯ ದರ್ಷು ಫಗೆ. 7/16/1997 3/31/1998 ಬಿ

51
ನಷೇರಿಮನ್ ಕೆ ೋ ಅರೆೋಟ್ಟವ್ ಸ ೋಸೈಟ್ಟ ಲಿ. ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್ ಬಂಖಳ ಯು ಆರಿಂದ ಷಯಫರಹಜು 

ಮಹಡಿಯು ಬ್ಹಫುಾ ಪ್ಹತಿಷು ಫಗೆ.
7/25/1997 3/31/1998 ಬಿ

52
97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಽೋಜನೆಖಳಲಿಾನ ಔ ರಡಿೋಔೃತ ಅದಹಮ ಯದಿಮನುು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಈನಿರ್ೋೇವಔಯು (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯರಿಗ ಔಳುಹಿಷು ಫಗೆ.
1/8/1997 3/31/1998 ಬಿ

53
97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಽೋಜನೆಖಳಲಿಾನ ಔ ರಡಿೋಔೃತ ಕಚಿೇನ ಯದಿಮನುು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಈನಿರ್ೋೇವಔಯು (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯರಿಗ ಔಳುಹಿಷು ಫಗೆ.
1/8/1997 3/31/1998 ಬಿ

54
ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು/ಸಫಬಂದಿಮಯ ಈಳಿತಹಮ ಖಹತಗ ಸಣ ಜಮಹ ಮಹಡು ಫಗೆ         ( 

ಕ.ಅ ್ಂ/಄)
1/8/1997 3/31/1998 ಬಿ

55 97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸಫಬದ ಭುಂಖಡ ಔಡತ. 12/8/1997 3/31/1998 ಸ

56
ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳು ಭತುಾ ಽೋಜನೆೋತಯ ಲೆಕ್ಹಕಶರ್ಷೇಕೆಖಳಲಿಾ 97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ 

ಬಿಡುಖಡೆಯಹದ ಄ನುದಹನದ ಔಡತ
8/29/1997 3/31/1998 ಬಿ

57 97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿಗಹರ್ ರಹಜಯಲಮದ ಽೋಜನೆಖಳಲಿಾ ಬಿಡುಖಡೆಯಹದ ಄ನುದಹನದ ಔಡತ 8/29/1997 3/31/1998 ಬಿ

58
ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಆಱಹಖೆಮಲಿಾನ ಎಱಹಾ ೃಂದದ (ಎ ೃಂದದರಿಗ) ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ ನೌಔಯಯ ವಿಯಖಳನುು 

ಔಂಯಟಯ ಗೆ  ಄ಳಡಿಷು ಫಗ .ೆ
8/9/1997 3/31/1998 ಸ



59 ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳ/ವಿಶಮ ನಿಳಹೇಸಔಯುಖಳನುು ತಯಬೋತಿಗ ನಿಽೋಜಿಷು ಫಗೆ. 12/9/1992 3/31/1998 ಬಿ

60 ಇ ಔಛೋರಿಮಲಿಾನ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯುಖಳ ಕ್ಹಮೇ ಸಂಚಿಕೆಮ ಫಗೆ. 12/9/1997 3/31/1998 ಬಿ

61 ರಳಹಷ ಭುಂಖಡ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆ. 9/15/1997 3/31/1998 ಬಿ

62 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಳಹಯ[ಪ್ತಾಮಲಿಾ ಫಯು ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕಚಿೇನ ವಿಯ 9/10/1997 3/31/1998 ಬಿ

63 1998-99 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅಮಯಮ ತರದ ಄ಂದಹಜುಖಳು ಄ನುಬಂದ “ಬಿ” ಄ನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 10/18/1997 3/31/1998 ಬಿ

64 ಈರ್ ಯೋಖ ವಿನಿಭಮ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಖಹಲಿ ಸುರ್ಿಖಳ ತರೈಮಹಸಔ ಯದಿಮನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 10/20/1997 ಭುಂದುರಿದಿರ್ ಬಿ

65 1997-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಕಚಿೇನ ಟ್ಟಟಮನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 6/11/1997 3/31/1998 ಬಿ

66 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಕೆಕ 95-96 ನೆೋ ಶಹಲಿನಿಂದ ಭತುಾ ಅದಹಮದ ಯದಿ 11/17/1997 3/31/1998 ಬಿ

67 ರಹರ್ಷರೋಮ ಈಳಿತಹಮ ತರಖಳನುು ಕೆ ಳುು ಫಗೆ. 1/16/1998 3/31/1998 ಸ

68 2401-00-001-2-01 ಽೋಜನೆೋತಯ ಆತರೆ ವಙಚದಲಿಾ ಹಙುಚರಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಫಗೆ. 2/27/1998 3/31/1998 ಬಿ

69 ಇ ಔಛೋರಿಮ ಸಫಬಂದಿ ಖೇದರಿಗ ಳಹರ್ಷೇಔ ವೋತನ ಫಡಿಾ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆ. 3/31/1997 3/31/1998 ಬಿ

70 ಷಕ್ಹೇರಿ ನೌಔಯಯ ಶಹಮಹನಯ ಗಹೇಣೆ 1998-99 ಯ ಫಗೆ 4/25/1998 3/31/1999 ಬಿ

71
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತಹಲ ಾಕ್ತನಲಿಾ ಔು ತಲೆ ಸುಳು ನಿಮಂತರಣದ ಫಗೆ ಷ ಔಾ ಔರಭ ತಗದು ಕೆ ಳುಲು 

ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯನುು ನಿಽೋಜಿಷು ಫಗೆ.
6/5/1998 3/31/1999 ಬಿ

72 1998-99 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಳಹಯಪ್ತಾಮ ಕಚಿೇನ ತಃಖೆಾ ಔಡತ. 5/13/1998 3/31/1999 ಬಿ

73 1998-99 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅದಹಮದ ಯದಿಮನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 5/13/1998 3/31/1999 ಬಿ

74
ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಳಹಯಪ್ತಾಮಲಿಾ ಫಯು ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕಙುೇ ಭತುಾ ಅದಹಮ 

ಯದಿ
5/15/1998 3/31/1999 ಬಿ



75 97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿUಳು/ಸಫಬಂದಿಮಯ ಯಸಷಯ ಯದಿಖಳನುು ಔಳುಹಿಷು ಫಗೆ. 5/16/1998 3/31/1999 ಬಿ

76
97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿUಳು/ಸಫಬಂದಿಮಯ ಅಸಾ ಭತುಾ ದಹಮತವ ತಃಖೆಾಮನುು 

ಔಳಹಿಷು ಫಗೆ.
5/16/1998 3/31/1999 ಬಿ

77 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಮ /ನೌಔಯಯುಖಳ ಶಹಂದಭಿೇಔ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿಮನುು 5/16/1998 3/31/1999 ಬಿ

78 ಜನತಹ ಫಜಹರ್ ಭತುಾ ವಿಯ ಷಂಸೆಖಳ ಄ಖತಯ ಶಹಮಹರ್ರ ಕರಿೋದಿಷಲು ಆಂಡೆೋಂಟ್ ಕೆ ಡು ಫಗೆ. 5/16/1998 3/31/1999 ಸ

79
ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು /ನೌಔಯಯುಖಳನುು ಗಹೇಣೆ ನಿಮಿತಾ  ಕ್ಹಮೇ ವಿಭುಔಾಗ ಳಿಷು ಫಗೆ 

ಔಡತ.
6/29/1998 3/31/1999 ಬಿ

80 ಔಛೋರಿ ಅರ್ೋವದ ಔಡತ. 6/29/1998 3/31/1999 ಸ

81
ಇ ಔಛೋರಿಮ (ಜಿಂ) ಭತುಾ (ರಹ) ಽೋಜನೆೋತಯ ಭತುಾ ಽೋಜನೆಖಳ ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಿಲಾನುು 

ಮೋಲುಷಹಿಗಹರ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಈ[ನಿರ್ೋೇವಔಯು (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಔಛೋರಿಗ ಔಳುಹಿಸಕೆ ಡು ಫಗೆ ಔಡತ.
6/29/1998 3/31/1999 ಬಿ

82 ಜಿಱಹಾ ಲಮದ ಽೋಜನೆ ಭತುಾ ಽೋಜನೆೋತಯದಲಿಾ ಬಿಡುಖಡೆಯಹದ ಄ನುದಹನದ ಔಡತ 6/29/1998 3/31/1999 ಬಿ

83
ಭಷಹಲೆೋಕಪ್ಹಲಔಯು 1992-93 ನೆೋ ಶಹಲಿನಿಂದ 94-95 ಯ ರೆಗ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣೆಗ ಭತುಾ (ಜಿಂ) 

ಷಹಷನ ಯಯ 95-96 ನೆೋ ಷಹಖ  96-97 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ
4/7/1998 3/31/1999 ಎ

84 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ 1998-99 ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಫಗೆ. 7/17/1998 3/31/1999 ಬಿ

85 ಶರೋ ಬಿ ವಂಔಯಲಿಂಗೋಗೌಡ ರಥಭ ದರ್ಜೇ ಷಷಹಮಔಯು ಆಯ ಈPಇ ಭುಂಖಡದ ಫಗೆ. 7/22/1998 3/31/1999 ಬಿ

86
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಔಯು(ಜಿಂ) ಄ಯಸೋಕೆರೆ ಯಯ ಸ.ಟ್ಟ.ಸ ಮನುು 

ಸಶಹಾಂತಯಖಳಿಷು ಫಗೆ.
6/8/1998 3/31/1999 ಬಿ

87 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯುಖಳಿಗ ಕೆಲಷಖಳನುು ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡು ಫಗೆ. 7/8/1998 3/31/1999 ಬಿ

88 ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಽೋಜನೆಮಲಿಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ರ್ಡಖಳನನು ಕರಿೋದಿಷಲು ಭಂಜ ರಹತಿ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಫಗೆ. 8/26/1998 3/31/1999 ಬಿ

89 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಕಚಿೇನ ತಃಖೆಾ. 1/9/1998 3/31/1999 ಬಿ



90 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02 ಽೋಜನೆೋತಯ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

91 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-77 ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

92 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-74 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

93 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-02 ಮೈಕೆ ರೋ ಫಽೋಱಹಜಿಔಲ್ ಱಹಯಬ್  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

94 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

95 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-77 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

96 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-71 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

97 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-02-796-1-08 ರ್ರಿಜನ ಈ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

98 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-01-793-0-02 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ  ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

99
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-71 ಶೋ 50% ಧಯದಲಿಾ ರೆೈತರಿಗ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

100 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಄ಲಂಕ್ಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

101 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-74 ರಚಹಯ & ಶಹಹಿತಯ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

102 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-30 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

103 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-18 ನಭಮ ಭನೆ ನಭಮ ತ ೋಟ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

104 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-26 ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

105 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-05 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ



106 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-796-2-00 ರ್ರಿಜನ ಈ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

107 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-2-19 ಶಹಂಬ್ಹಯ ಬಳೆ  ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

108 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-28 ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

109 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-07 ಔಂದಭ ಲ ಬಳೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

110 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-1-08 ತಯಕ್ಹರಿ ಬಿೋರ್ಜ ೋತಹುಧನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

111 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-07 ಗೋಯು ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

112 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-16 ತಂಖು ಄ಭಿೃದಿಿ   ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

113 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ಄ಅಃ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

114 1999-2000 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಮಹ ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

115 1999-2000 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

116
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/7/1999 ರಿಂದ 31/12/1999 ಯ ರೆರ್ನ  ಸೋಬ  ಪಷಲು ಸರಹಜು 

ಔಡತ
1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

117
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/01/1999 ರಿಂದ 30/06/1999 ಯ ರೆರ್ನ  ಷಪೋಟ  ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

118
ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/7/1999 ರಿಂದ 31/12/1999 ಯ ರೆರ್ನ ಷಪೋಟ ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/1999 3/31/2000 ಬಿ

119 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-18 ನಭಮ ಭನೆ ನಭಮ ತ ೋಟ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

120 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-28 S.07 ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

121 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-26 ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ



122 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ತಂಖು ಄ಭಿೃದಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

123 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-2-05 ಳಹಣಿಜಯ ವಹುಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

124 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-30 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

125 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02 ಽೋಜನೆೋತಯ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

126 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-77 ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ   ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

127 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-02 ಮೈಕೆ ರೋ ಫಽೋಱಹಜಿಔಲ್ ಱಹಯಬ್  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

128 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-74 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

129 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-77 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

130 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-71 ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೇ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

131
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-71 ಶೋ 50% ಧಯದಲಿಾ ರೆೈತರಿಗ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

132 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಄ಲಂಕ್ಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

133 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-74 ರಚಹಯ & ಶಹಹಿತಯ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

134 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-77 ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

135 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-800-2-05 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

136 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-796-1-08 ರ್ರಿಜನ ಈ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

137 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-71 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ



138
ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/01/2000 ರಿಂದ 30/06/2000 ಯ ರೆರ್ನ  ಷಪೋಟ  ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

139
ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2001 ರಿಂದ 31/12/2001 ಯ ರೆರ್ನ  ಸೋಬ  ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

140 2000-2001 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 1/4/2000 3/31/2001 ಬಿ

141 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02 ಽೋಜನೆೋತಯ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

142 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-74 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

143 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

144 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-77 ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ   ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

145 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-02 ಮೈಕೆ ರೋ ಫಽೋಱಹಜಿಔಲ್ ಱಹಯಬ್  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

146 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-56 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

147 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-118-5-02 ನುಸ ರೆ ೋಖ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

148
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-71 ಶೋ 50% ಧಯದಲಿಾ ರೆೈತರಿಗ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

149 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-800-2-05 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

150 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-796-1-08 ರ್ರಿಜನ ಈ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

151 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಄ಲಂಕ್ಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

152 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-30 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

153 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-77 ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ



154 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-01-793-0-01 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

155 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-71 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

156 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 S.07 ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

157 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 S.21 ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

158 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 S.18 ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

159 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 S.05 ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

160 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

161 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ತಯಬೋತಿ ಭತುಾ ರಚಹಯ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

162 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ತಂಖು ಄ಭಿೃದಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

163
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/01/2002 ರಿಂದ 30/06/2002 ಯ ರೆರ್ನ  ಷಪೋಟ  ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

164
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2001 ರಿಂದ 31/12/2001 ಯ ರೆರ್ನ  ಷಪೋಟ   ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

165 2001-2002 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

166 2001-2002 ನೆೋ ಶಹಲಿನ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 1/4/2001 3/31/2002 ಬಿ

167 ಗಹರಭ ಂಚಹಯಾಖಳಿಗ ತಂರ್ನ ನುಸ ರೆ ೋಖದ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಷಾಔಖಳು 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

168 ತಂರ್ನ ನುಸೋ ರೆ ೋಖದ ಓಶದಿ ವಿತರಿಸದ ಫಗೆ ಔುಳಳಹಯು ಟ್ಟಟ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

169 ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಪಱಹನುಬವಿಖಳಿಗ ಷಷಹಮಧನ ವಿತಯರಿಸದ ಫಗ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ



170 ತಂರ್ನ ನುಸೋ ಪ್ತೋಡೆ ಔಡತ 2002-03 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

171 ತಂರ್ನ ನುಸೋ ಓಶದಿಮನುು ರಿಯಹಯತಿ ಧಯದಲಿಾ ವಿತರಿಸದ ಔಡತ  99-2000, 2000-01. 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

172 ತಂರ್ನ ನುಸೋ ಓಶದಿಮನುು ದಹಶಹಾನು ಹಿ2001-02 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

173 ತಂರ್ನ ಔು ತಲೆ ಸುಳುವಿನ ಓಶದಿಮನುು ಔಛೋರಿಮಲಿಾ ಈಚಿತಳಹರ್ ವಿತರಿಸದ ಹಿ 2002-03 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

174 ತಂರ್ನ ನುಸೋ ಪ್ತೋಡೆ ಓಶದಿಮನುು ಔಛೋರಿಮಲಿಾ ಈಚಿತಳಹರ್ ವಿತರಿಸದ ಹಿ 2002-03 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

175 ತಂರ್ನ ನುಸೋ ಪ್ತೋಡೆ ಔಡತ 2002-03 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

176 1999-2000 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾಲಮ ಭತು ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

177 ಮಹನೆ ೋಕೆ ರೋಟಸ್ ಈಚಿತಳಹರ್ ವಿತರಿಷು ಹಿ 97-98, 98-999, 99-2000, 2000-01 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

178 ಕೆ ೋಕೆ ೋ ರ್ಡ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

179 ಜಿಱಹಾಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 97-98 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

180 97-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಬಳೆ ಪ್ಹರತಕ್ಷತಹ ಷಲತುಾ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

181 ಷಭಖರ ಯದಿ ಔಡತ 2002-03 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

182 ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡತ 2002-03 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

183 ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 99-2000 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

184 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 98-99 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

185 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 97-98 1/4/2002 3/31/2003 ಸ



186 2000-01 ಄ರಿಶನ ಭತುಾ ವುಂಠಿ ಪ್ಹರತಕ್ಷತಹ ತಹಔುಖಳಿಗ ಬೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

187 ಜಿಱಹಾಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 98-99 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

188 2002-03 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ವಿಧ ಽೋಜನೆಖಳ ಔಡತ 1 ರಿಂದ 34 ಯರೆಗ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

189 ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 2000-01 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

190 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 2000-01 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

191 ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡತ 2003-04 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

192 ತಂರ್ನ ನುಸೋ ಪ್ತೋಡೆ ಓಶದಿ ಷಯಫರಹಜು ಫಗೆ  ಡೆಲಿರಿ ನೆ ೋಟ್ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

193 ಜಿಱಹಾ ತ ೋಟದ ಬಳೆಗಹಯಯ  ಮಹರಹಟ & ಷಸಕ್ಹಯ ಷಂಗದ ಄ಜಿೇ 90 ಄ಜಿೇಖಳು 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

194 ಶೋ.50% ಧಯದಲಿಾ ಓಶದಿ ಮಹರಹಟ ಮಹಡಿದ ಯಶೋದಿ ಷಾಔಖಳು 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

195 1999-2000 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡv 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

196 2000-01 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡv 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

197 ಟ್ಟ.ಎಫ್.ಅರ್ ಔಡತ 2000-01 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

198 ಮೌಲಯಮಹನ ಯದಿ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

199 2000-01 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಬಿಯುಗಹಳಿಮಲಿಾ ಬಳೆ ಷಹಲಹರ್ಯು ಫಗ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

200 97-98 ರಿಂದ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

201 1998-99 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ವಿದುಯಙಛಕ್ತಾ ಭಂಡಳಿ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ



202 ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

203 ಆ.ಎ.ಎಸ್ ಔಡತ 1999-98 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

204 1998-99 ನೆೋ ಶಹಲಿ£ ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಚೆಸ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

205 1998-99 ಯ ಬಿಯುಗಹಳಿ & ಭಳೆಯಂದ ನಹವಳಹದ  ಬಳೆ ಫಗೆ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

206 1997-98 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಚೆಸ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

207 1999-2000 ಕೆೋಂದರ ಲಮ ದಹಶಹಾನು & ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

208 1994-95 ಹ ೋಫಳಿ ಽೋಜನೆ ಷಾಔ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

209 1995-96 ಹ ೋಫಳಿ ಽೋಜನೆ ಷಾಔ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

210 ಶೋ.50% ಧಯದಲಿಾ ಓಶದಿ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 97-98,98-99, 99-2000, 2000-01 ಷಾಔ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

211 ತಂಖು ಄ಭಿೃದಿ ಭಂಡಳಿ 1999-2000 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷಾಔ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

212 ರಹಜಯಲಮ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ಷಾಔ 1995-96 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

213 ರಹಜಯಲಮ ರತಕ್ಷಣಹ ಷಾಔ 1996-97 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

214 ರಹಜಯಲಮ ರತಕ್ಷಣಹ ಷಾಔ 1995-96 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

215 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆ ತಂರ್ನ ರ್ಡ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1996-97 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಡತ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

216 1996-97 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಡತ ಈರ್ ಯೋಖ ಫಯಸ ಽೋಜನೆ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

217 1996-97 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಕ್ಹಮೇಔರಭ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ



218 1996-97 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ರಹಜಯಲಮ ಹಿ. 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

219 1995-96 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅP್ಂP ಷಾಔ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

220 1999-2000 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ನುಸೋ ಓಶದಿ ದರ್ಸದ ಄ಕ್ೌಂಟ್ ಷಾಔ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

221 1999-2000 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಓಶದಿ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

222 ತಂಖು ಬಳೆಗಹಯಯ ಟ್ಟಟ ಹಿ. 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

223 ಬಿೋಜದ ತಂರ್ನ ಕ್ಹಯಖಳು ಷಂಖರಸಣಹ ಹಿ. 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

224 ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಚೆಸ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

225 2002-03 ನೆೋ ಶಹಲಿನ (ಜಿಂ) ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

226 2001-02 ನೆೋ ಶಹಲಿನ (ರಹ) ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 3/31/2003 ಸ

227 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಔಡತ. 1/4/2002 3/31/2003 ಬಿ

228 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02 ಽೋಜನೆೋತಯ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

229 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-77 ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

230 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-74 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

231 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-77 ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ   ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

232 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-02 ಮೈಕೆ ರೋ ಫಽೋಱಹಜಿಔಲ್ ಱಹಯಬ್  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

233 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-56 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ



234 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

235
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-71 ಶೋ 50% ಧಯದಲಿಾ ರೆೈತರಿಗ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

236 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-800-0-05 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

237 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-796-1-08 ರ್ರಿಜನ ಈ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

238 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಄ಲಂಕ್ಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

239 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02 ಖಹಮಂ ಭುಂಖಡ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

240 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-71 ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೇ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

241 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ವುಶಕ ಲಮ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

242 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಳಹಣಿಜಯ ಶು ಄ಭಿೃದಿಿ  ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

243 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

244 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ತಯಕ್ಹರಿ ಄ಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

245 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

246 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಶಹಂಬ್ಹಯ ಬಳೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

247 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

248 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಷುಖಂದಿತ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

249 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಶಹದಿಱಹವಯು ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ



250 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಷಭಖರ ಕ್ತೋಟ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

251 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ತಂಖು ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

252
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2003 ರಿಂದ 31/12/2003 ಯ ರೆರ್ನ  ಷಪೋಟ   ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

253
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2003 ರಿಂದ 31/12/2003 ಯ ರೆರ್ನ  ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜು 

ಔಡತ
1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

254
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/01/2004 ರಿಂದ 30/06/2004 ಯ ರೆರ್ನ  ಷಪೋಟ   ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

255 2003-2004 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಮಹ ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

256 2003-2004 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 1/4/2003 3/31/2004 ಬಿ

257 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02 ಽೋಜನೆೋತಯ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

258 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-2-71 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

259 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-2-71 ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ   ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

260 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-71 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

261 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

262
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಶೋ 50% ಧಯದಲಿಾ ರೆೈತರಿಗ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

263 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-74 ರಚಹಯ & ಶಹಹಿತಯ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

264 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-800-0-04 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

265 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-796-1-04 ರ್ರಿಜನ ಈ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ



266 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-75ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

267 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-4-71 ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೇ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

268 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ವುಶಕ ಲಮ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

269 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಳಹಣಿಜಯ ಶು ಄ಭಿೃದಿಿ  ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

270 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ತಯಕ್ಹರಿ ಄ಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

271 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಶಹಂಬ್ಹಯ ಬಳೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

272 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-30 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

273 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಷುಖಂದಿತ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

274 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-23 ಷಭಖರ ಕ್ತೋಟ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

275 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ತಂಖು ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

276 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-05 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ  ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

277
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2004 ರಿಂದ 31/12/2004 ಯ ರೆರ್ನ  ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜು 

ಔಡತ
1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

278
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2004 ರಿಂದ 31/07/2004 ಯ ರೆರ್ನ  ಷಪೋಟ   ಪಷಲು 

ಸರಹಜು ಔಡತ
1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

279 2004-2005 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 1/4/2004 3/31/2005 ಬಿ

280
ದಿನಹಂಔ: 1/01/2005 ರಿಂದ 30/06/2005 ಯರೆರ್ನ ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಷಪೋಟ 

ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ.
6/4/2005 3/31/2006 ಬಿ

281
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 01/04/2005 ರಿಂದ 31/03/2006 ಯರೆರ್ನ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜು 

ಔಡತ.
4/25/2005 3/31/2006 ಬಿ



282
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಮಹ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ ದಿನಹಂಔ: 1/1/2005 ರಿಂದ 

31/8/2005 ಯ ರೆಗ
4/25/2005 3/31/2006 ಬಿ

283 ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 2005 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸಲಷು ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ. 4/25/2005 3/31/2006 ಬಿ

284 ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಔಡತ 2/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

285 ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕಙುೇ ಭತುಾ ಅದಹಮ ಯದಿ ಔಡತ 2/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

286 ಜಿಱಹಾಲಮ ಷಹಖ  ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಕಚಿೇನ ತಃಖೆಾ ಷಲಿಾಷು ಔಡತ 2/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

287 ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ ಔಡತ 2/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

288
ಭುಕಯಧಿಕ್ಹರಿಖಳು (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯಯ ಲೆಔಕತಪ್ಹಷಣೆ ಯದಿ ಔಡತ 1999-2000 ಯಯ 2003-04 

ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರೆಗ
1/4/2005 3/31/2006 ಬಿ

2/5/2005 ಬಿ

289 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಷಹಖ  ತಹಲ ಾಔು ಂಚಹಮತ್ ಽೋಜನೆಗ ಳಿಷು ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಫಗೆ. 6/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

290 ಔನಹೇಟಔ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ತಕನ ಄ಧಿನಿಮಭದ ಅರ್ೋವದಂತ ಮಹಹಿತಿ ನಿೋಡು ಔುರಿತು. 7/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

300
2005 ಶಹಲಿನ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಕ್ಹಮೇನಿೇಸಣಹ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸಾದಹಮತವ ವಿಯ ಷಲಿಾಷು 

ಫಗೆ.
9/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

301 2401-00-001-2-02 ದ ಯಳಹಣಿ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ಲ್ ಖಳ ಔಡತ 2005-06 ನೆೋ ಶಹಲು 9/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

302 2401-00-001-2-02 2005-06 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಆತರೆ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

303 2005-06 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಬ್ಹಾಸ ಄ರಿಗ ಄ಧಿಅರಿ/ನೌಔಯಯುಖಳ ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜ ವೋತನ ಗಹೇಣೆ ಔಡತ. 9/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

304 2005-06 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ. 12/5/2005 3/31/2006 ಬಿ

305 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು /ನೌಔಯಯ ಶಹಂದಭಿೇಕ್ಹ ಯಜಹ ಔಡತ 5/23/2005 3/31/2006 ಬಿ



306
2004-05 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಔಡತ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ನಿರ್ೋೇವಔಯು ಬಂಖಳ ಯು ಯರಿಂದ
5/26/2005 3/31/2006 ಬಿ

307 ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯುಖಳಿಗ ಹ ಷದಹರ್ ಅರ್.ಡಿ ಖಹತ ತರೆಮು ಔುರಿತು 6/14/2005 3/31/2006 ಬಿ

308
ಇ ಔಛೋರಿಮ ನೌಔಯಯುಖಳಿಗ 10 ಶೇ ಷಹಖ  15 ಶೇ ಂರ್ೋ ಸುರ್ಿಮಲಿಾ ಫಡಿಾ ಆಲಾರ್ ಸೋವ 

ಷಲಿಾಸಯು ನೌಔಯಯುಖಳಿಗ ಷವಮಂ ಚಹಲಿತ ಫಡಿಾ ನಿೋಡು ಔುರಿತು.
6/15/2005 3/31/2006 ಬಿ

309 2401-00-001-2-02 ವಿದುಯತ್ ಭತುಾ ನಿೋರಿನ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 6/15/2005 3/31/2006 ಬಿ

310 2401-00-001-2-02  ಆಂದನ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 6/15/2005 3/31/2006 ಬಿ

311 2401-00-001-2-02  ಔಛೋರಿ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 6/15/2005 3/31/2006 ಬಿ

312 2401-00-800-2-23 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಶಹಮ ಬೋಶಹಮ  ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 6/15/2005 3/31/2006 ಬಿ

313 2401-00-119-3-75 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 6/15/2005 3/31/2006 ಬಿ

314 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯುಖಳ ಕ್ಹಮೇಸಂಚಿಕೆ ಫಗೆ. 7/25/2005 3/31/2006 ಸ

315
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಾನ 2000-01 ರಿಂದ 2004-05 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರೆರ್ನ ಕಙುೇ ಭತುಾ 

ಅದಹಮ ಯದಿ
2/8/2005 3/31/2006 ಬಿ

316 ನಿೋರಿನ ಔಂದಹಮ ಬ್ಹಕ್ತ ಆಯು ಔುರಿತು. 8/23/2005 3/31/2006 ಸ

317 2401-00-119-4-71 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/25/2005 3/31/2006 ಬಿ

318 2401-00-108-2-71 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/25/2005 3/31/2006 ಬಿ

319 2401-00-108-2-71 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/25/2005 3/31/2006 ಬಿ

320 2401-00-108-2-71 ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/25/2005 3/31/2006 ಬಿ

321 2401-00-800-2-23 ಈಶಣ ಭತುಾ ವುಶಕಲಮ ಸಣುಣ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/25/2005 3/31/2006 ಬಿ



322 2401-00-800-2-23 ಷಭಖರ ಗೋಯು ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/25/2005 3/31/2006 ಬಿ

323 ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 1/07/05 ರಿಂದ 31/12/05 ಯರೆಗ 9/14/2005 3/31/2006 ಬಿ

324
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಷಪೋಟ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 01/07/2005 ರಿಂದ 31/12/05 

ಯರೆಗ
9/14/2005 3/31/2006 ಬಿ

325 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಶೋ 50% ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/17/2005 3/31/2006 ಬಿ

326 ರಹಜಯ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 2005-06 ನೆೋ ಶಹಲಿಗಹರ್ 9/17/2005 3/31/2006 ಬಿ

327 ಮಿಷಲೆೋನಿಮಸ್ ಔಡತ 11/10/2005 3/31/2006 ಸ

11/10/2005 ಸ

328 2401-00-800-2-23 ಳಹಣಿಜಯ ಶುಭಿೃದಿಿ 10/26/2005 3/31/2006 ಸ

329 2401-00-800-2-23 ಷಭಖರ ಶಹಂಬ್ಹಯು ಬಳೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/26/2005 3/31/2006 ಬಿ

330 2401-00-800-2-23 ಷಭಖರ ತಯಕ್ಹರಿ  ಬಳೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/26/2005 3/31/2006 ಬಿ

331
2401-00-800-2-23 ಓಶದಿ ಭತುಾ ಷುಖಂದಿತ ಭತುಾ ಡೆೈ ರ್ಡಖಳ  ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ 

ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ
10/26/2005 3/31/2006 ಬಿ

332 2401-00-108-2-35 ಷಭಖರ ತಂಖು  ಬಳೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/26/2005 3/31/2006 ಬಿ

333 2401-00-800-2-23 ಷಭಖರ ತಯಕ್ಹರಿ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/26/2005 3/31/2006 ಬಿ

334
ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯುಖಳ ವೋತನನುು ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಙನುರಹಮಟಟಣ ಯಯ ಭುಖಹಂತಯ 

ವಿತರಿಷಲು ಷದರಿಮರಿಗ ಚೆಔಕನುು ಕೆ ಡು ಔುರಿತು
10/28/2005 3/31/2006 ಬಿ

335 ದಿನಹಂಔ: 01/01/2005 ಯಲಿಾದಿಂತ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯುಖಳ ತಹತಹಕಲಿಔ ರ್ಜೋಶಠತಹ ಟ್ಟಟ. 10/29/2005 3/31/2006 ಬಿ

336
2005-06 ನೆೋ ಶಹಲಿಗಹರ್ (ರಔೃತಿಾ ವಿಕೆ ೋ ಄ತಿೃರ್ಷಠ) ಽೋಜನೆಮಡಿ ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ 

ಕ್ಷೋತರದ ಕ್ಹಭಗಹರಿ ಔಡತ.
3/11/2005 3/31/2006 ಬಿ



337 2401-00-800-2-23 ಷಭಖರ ರೆ ೋಖ ಭತುಾ ಕ್ತೋಟ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/23/2005 3/31/2006 ಬಿ

338 2401-00-001-2-02 ಳಹಸನ ದುಯಸೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 12/22/2005 3/31/2006 ಬಿ

339 2401-00-108-2-71 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ ಯ .60,000/- 3/1/2006 3/31/2006 ಬಿ

340
2401-00-800-2-23  ಈಶಣಲಮ ಸಣುಣ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಯ . 25,000/- ಖಳ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ 

ಔಡತ
3/1/2006 3/31/2006 ಬಿ

341 2401-00-800-2-23  ಷಭಖರ ರೆ ೋಖ ಭತುಾ ಕ್ತೋಟ ನಿಮಂತರಣ ಯ . 10,000/- ಖಳ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 3/1/2006 3/31/2006 ಬಿ

342
ಔನಹೇಟಔ ಮೌಲಯದಿೇತ ತರಿಗ ಄ದಿನಿಮಭ 2003 ಯ ರಕ್ಹಯ ಷಯಕ್ಹರಿ/ಷಯಕ್ಹರೆೋತಯ ರಕ್ಹಯ ಮಹಡಿ ತರಿಗ 

(ರ್ಂಖಿ) ಷಂಖರಸಣೆ ಮಹಡುದು ಷಹಖ  ಕ್ಹಭಗಹರಿ ಖುತಿಾಗದಹಯರಿಗ ಪ್ಹತಿಷು ಼ತಾಖಳಿಂದ 
1/18/2006 3/31/2006 ಬಿ

343
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಔಯು (ಜಿಂ) ಄ಯಸೋಕೆರೆ ಔಛೋರಿ ದುಯಸೆ ಄ಂದಹಜು ಟ್ಟಟಗ 

ಅಡಳಿತಹತಮಔ ಭಂಜ ರಹತಿ ನಿೋಡು ಫಗೆ.
1/18/2006 3/31/2006 ಬಿ

344
ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ/ಷಷಯಗಹಯಖಳಲಿಾ ಹಙುಚರಿ ಯಹರ್ಯು ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ಸಫಬಂದಿ ಸುರ್ಿಖಳನುು 

ಷೆಲಹಂತರಿಸಯು ಫಗೆ.
1/18/2006 3/31/2006 ಬಿ

345
ತಂರ್ನ ಔು ತಲೆ ಸುಳುವಿನ ನಿಮಂತರಣಕೆಕ ರೆ ೋಜಿೋವಿಖಳ ಈತಹವದನಹ ರಽೋಖ ಹಲೆ 

ಶಹಮಹರ್ರಖಳನುು ಗಹೇಹಿಷು ಔುರಿತು.
1/18/2006 3/31/2006 ಸ

346 ಲೆಕ್ಹಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-74 ರಚಹಯ ಭತುಾ ಶಹಹಿತಯ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/2/2006 3/31/2006 ಬಿ

347 1/01/06 ರಿಂದ 30/06/06 ಯರೆರ್ನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಷಪೋಟ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 2/18/2006 3/31/2006 ಬಿ

348 2401-00-119-3-75 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ  ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 1/3/2006 3/31/2006 ಬಿ

349 2401-00-800-2-23 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಶಹಮ ಔೃರ್ಷ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 1/3/2006 3/31/2006 ಬಿ

350
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಔಯು (ಜಿಂ) ಄ಯಸೋಕೆರೆ ಯಯ ಹಷರಿನಲಿಾ ಬ್ಹಯಂಕ್ತನಲಿಾ ಖಹತ 

ತರೆಮಲು ಄ನುಭತಿ ನಿೋಡು ಔುರಿತು.
3/13/2006 3/31/2006 ಸ

351 2225-01-800-0-04 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/15/2006 3/31/2006 ಬಿ

352 2225-01-796-1-04 ರ್ರಿಜನ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/15/2006 3/31/2006 ಬಿ



353 2401-00-119-4.71 ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೇ ಄ನುದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ 3/15/2006 3/31/2006 ಬಿ

354 2401-00-108-2.35  5.30ಖುಂಟೆ ಷಭಖರ ತಂಖು ಬೋಶಹಮ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/15/2006 3/31/2006 ಬಿ

355 ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 2006 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಮಹ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಫಗೆ. 4/19/2006 3/31/2007 ಬಿ

356 ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 2006-07 ಯ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ. 4/19/2006 3/31/2007 ಬಿ

357
ತ ೋಟಗಹಯಯ ೃಂದದಿಂದ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔ ೃಂದಕೆಕ ಏ಄Sಕ ನಿಮಭ 32 ಯಡಿ ನೆೋಮಿಸಯು 

ನೌಔಯಯ ಮಹಹಿತಿ ದರ್ಷುದು.
4/20/2006 3/31/2007 ಬಿ

358 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ಸಫಬಂದಿಖಳಿಗ ಕ್ಹಮೇ ಸಂಚಿಕೆ ಫಗೆ. 4/22/2006 3/31/2007 ಬಿ

359 ರಹಜಯ ಷಕ್ಹೇರಿ ನೌಔಯರಿಗ “ಅರೆ ೋಖಯ ಭಹಖಯ” ಽೋಜನೆಮ ಄ನುವಹಠನದ ಔುರಿತು 4/25/2006 3/31/2007 ಬಿ

360 2006-07 ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಶಹಂದಭಿೇಔ ಯಜಹ ಔಡತ 4/27/2006 3/31/2007 ಬಿ

361 2401-00-001-2-02 ಔಛೋರಿ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/5/2006 3/31/2007 ಬಿ

362 2401-00-001-2-02 ಆತರೆ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/5/2006 3/31/2007 ಬಿ

363 2401-00-001-2-02 ದ ಯಳಹಣಿ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/5/2006 3/31/2007 ಬಿ

364
2006-07 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾಲಮ ಷಹಖ  ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಕಚಿೇನ ತಃಖೆಾ ಷಲಿಾಷು 

ಔುರಿತು ಔಡಿತ.
8/5/2006 3/31/2007 ಬಿ

365 2006-07 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಔುರಿತು 8/5/2006 3/31/2007 ಬಿ

366 2006-07 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕಙುೇ ಭತುಾ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಔುರಿತು 8/5/2006 3/31/2007 ಬಿ

367 2006-07 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ 8/5/2006 3/31/2007 ಬಿ

368
2004-05, 2005-06 ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಭುಕಯ ಲೆಕ್ಹಕಧಿಕ್ಹರಿಖಳ (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯಯ ಲೆಔಕ ತಷಣಹ 

ಯದಿ ಔಡತ
5/15/2006 3/31/2007 ಬಿ



369 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಷಹಖ  ಳಹರ್ಷೇಔ ವೋತನ ಫಡಿಾ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 5/23/2006 3/31/2007 ಬಿ

370 ವಿಧಹನ ಷಭಹ ಷದಷಯರಹದ ಶರೋ ಪ್ಹಟ್ಟೋಲ್ ಡಿ.ಅರ್ ಆಯ ಙುಕೆಕ ಖುಯುತಿಲಾದ ರಶು ನಂ 5620 ಫಗೆ. 1/7/2006 3/31/2007 ಬಿ

371 ಒಉ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/7/2006 3/31/2007 ಬಿ

372
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕ್ಹಭಗಹರಿಗ ರಿಶಕøತ ಄ಂದಹಜು ಟ್ಟಟ ( ಯ . 1.48 ಲಕ್ಷ ) ಷಲಿಾಷು 

ಫಗೆ ಔಡತ
4/7/2006 3/31/2007 ಬಿ

373 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2006 ರಿಂದ 31/12/2006 ಯರೆಗ ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 5/7/2006 3/31/2007 ಬಿ

374 2401-00-001-2-02 ವಿದುಯತ್ ಭತುಾ ನಿೋರಿನ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/17/2006 3/31/2007 ಬಿ

375 2401-00-001-2-02  ಆಂದನ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/17/2006 3/31/2007 ಬಿ

376 2401-00-108-2-71  ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/26/2006 3/31/2007 ಬಿ

377 2401-00-108-2-71  ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/26/2006 3/31/2007 ಬಿ

378 2401-00-119-4-71  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/26/2006 3/31/2007 ಬಿ

379 2401-00-108-2-71  ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/26/2006 3/31/2007 ಬಿ

380 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/06 ರಿಂದ 31/12/06 ಯರೆರ್ನ ಷಪೋಟ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 1/8/2006 3/31/2007 ಬಿ

381 ಜಿಱಹಾಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 2006-07 9/29/2006 3/31/2007 ಬಿ

382 ರಹಜಯ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 2006-07 9/29/2006 3/31/2007 ಬಿ

383 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಶೋ 50% ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/29/2006 3/31/2007 ಬಿ

384 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ಸ.ಡಿ.ಬಿ (ರಹ) ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/1/2007 3/31/2007 ಬಿ



385 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ಸ.ಡಿ.ಬಿ (ಜಿಂ) ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/1/2007 3/31/2007 ಬಿ

386 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-3-75 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/2/2007 3/31/2007 ಬಿ

387 2401-00-108-2-71  ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/2/2007 3/31/2007 ಬಿ

388 2401-00-119-4-71 ಡಿ-04(ಬಿ) ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೇ ಽೋಜನೆ 7/2/2007 3/31/2007 ಬಿ

389 2225-01-800-0-04 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2007 3/31/2007 ಬಿ

390
಄ನುದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ 2401-00-800-2-28 (ಎಸ್-12) ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಂಷಕಯಣಹ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ 

ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ
9/3/2007 3/31/2007 ಬಿ

391 2401-00-800-2-28 (ಎಸ್-12) ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಂಷಕಯಣಹ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/3/2007 3/31/2007 ಬಿ

392 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/04/07 ರಿಂದ 31/03/08 ಯರೆರ್ನ ತಂಖು  ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 23/042007 3/31/2008 ಬಿ

393 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 2007-08 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಮಹ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 4/23/2007 3/31/2008 ಬಿ

394 2007-08 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಕ್ಷೋತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಕೆ ಔಡತ 2/5/2007 3/31/2008 ಬಿ

395 2007-08 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಕ್ಷೋತರದ ಕಙುೇ ಭತುಾ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಕೆ ಔಡತ 2/5/2007 3/31/2008 ಬಿ

396 2007-08 ನೆೋ ಶಹಲಿನ (ಜಿಂ) ಷಹಖ  (ರಹ) ಽೋಜನೆಖಳ ಕಚಿೇನ ಯದಿ ಷಲಿಾಕೆ ಔಡತ 2/5/2007 3/31/2008 ಬಿ

397 2007-08 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ. 2/5/2007 3/31/2008 ಸ

398
2006-07 ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಕ್ಹಮೇನಿಳಹೇಸಔ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸಾ ದಹಮತವ ತಃಖೆಾ 

ಷಲಿಾಷು ಔಡತ
2/5/2007 3/31/2008 ಬಿ

399 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯುಖಳಿಗ ಕ್ಹಮೇ ಸಂಚಿಕೆ ಔುರಿತು 5/30/2007 3/31/2008 ಸ

400 2006-07 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಳಹರ್ಷೇಔ ದಹಶಹಾನು ರಿಶೋಲನೆ ಫಗೆ. 6/19/2007 3/31/2008 ಬಿ



401 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯರಿಗ  ಈPಇ ಭುಂಖಡ ಭಂಜ ರಹತಿ ಫಗೆ ಔಡತ 6/21/2001 3/31/2008 ಬಿ

402 ಜಿಱಹಾಲಮ ಷಹಖ  ತಹಲ ಾಔುಲಮ ಽೋಜನೆಖಳಲಿಾ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 6/27/2007 3/31/2008 ಬಿ

403 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಯ ಕ್ಷೋತರದ ರಿಶೋಲನಹ ಔಡತ 7/13/2007 3/31/2008 ಬಿ

404 2401-00-001-2-02 ಽೋಜನೆೋಮತಯ ದಿನಖ ಲಿ ವೋತನ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/13/2007 3/31/2008 ಬಿ

405 2401-00-001-2-02 ಔಛೋರಿ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/13/2007 3/31/2008 ಬಿ

406 2401-00-119-4-71  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/13/2007 3/31/2008 ಬಿ

407 ಄ಂಈ.5909/10 ರ್ ಟೆೋಲಾರ್ ಳಹಸನ ಸರಹಜು ಮಹಡು ಔುರಿತು 7/17/2007 3/31/2008 ಬಿ

408 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/07 ರಿಂದ 31/12/07 ಯರೆರ್ನ ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 3/3/2007 3/31/2008 ಬಿ

409 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/07 ರಿಂದ 31/12/07 ಯರೆರ್ನ ಷಪೋಟ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 3/9/2007 3/31/2008 ಬಿ

410
2007-08 ಮಹಹಿತಿ ಸಔುಕ ಅದಿನಿಮಭದಡಿ ಮಹದಿಖ ದಂಡೆ ೋಯ ಷಮಿತಿಗ 2000 ನೆೋ ಶಹಲಿನ 

ಮಹಹಿತಿನಿೋಡು ಔುರಿತು.
9/13/2007 3/31/2008 ಬಿ

411 2401-00-108-2-71  ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/13/2007 3/31/2008 ಬಿ

412 2401-00-108-2-71  ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/13/2007 3/31/2008 ಬಿ

413 ದಿನಹಂಔ: 27/10/2007 ಲೆ ೋಕ್ಹಮುಔಾಯು ಇ ಔಚೆೋರಿಗ ಬೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ ಔುರಿತು. 10/27/2007 3/31/2008 ಬಿ

414 2401-00-108-2-71  ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆಮ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/27/2007 3/31/2008 ಬಿ

415
2401-00-199-5-02 (ರಹ) ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳ ರೆ ೋಖ ಭತುಾ ಕ್ತೋಟ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
10/27/2007 3/31/2008 ಬಿ

416 2401-00-800-2.33 (ರಹ) ಹ ಷ ತಯಕ್ಹರಿ ತಳಿಖಳ ಂಙಭ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/27/2007 3/31/2008 ಬಿ



417 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಄ಜಿೇಖಳ ಅಕ್ಷೋಣೆ ಫಗೆ. 10/27/2007 3/31/2008 ಸ

418 ಶರೋ ಎಂ ಡಿ ಯಗು ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಔಯು (ಜಿಂ) ಄ಯಸೋಕೆರೆ ಆಯ ವೈಮಕ್ತಾಔ ಔಡತ 10/1/2008 12/31/2009 ಬಿ

419 2225-01-800-0-04 ರಿಶಶಟ ಜಹತಿ ಔುಂಟುಂಫಖಳಿಗ ಷಷಹಮ 11/1/2008 3/31/2008 ಸ

420 2401-00-119-3-76 ಶೋ50% ಧಯದಲಿಾ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/1/2008 3/31/2008 ಬಿ

421 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳ/ನೌಔಯರಿಗ ಕ್ಹಮೇ ಸಂಚಿಕೆ ಫಗೆ. 11/1/2008 3/31/2008 ಸ

422 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/01/08 ರಿಂದ 30/06/08 ಯರೆರ್ನ ಷಪೋಟ  ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 2/18/2008 3/31/2008 ಬಿ

423
ಆಱಹಖಹ ಟ್ರಹರಯಔಟರ್ ಄ಂಈ 5753 ದುಯಸೆ ಫಗೆ  ಷಹಖ  2401-00-001-2-02 ಳಹಸನ ದುಯಸೆ 

ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ
1/3/2008 3/31/2008 ಬಿ

424 2401-00-119-3-75 ರೆೈತ ತಯಬೋತಿ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಭತುಾ ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 1/3/2008 3/31/2008 ಬಿ

425 2401-00-108-2.35 ಷಭಖರ ತಂಖು ಬೋಶಹಮ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2008 3/31/2008 ಬಿ

426 2401-00-108-2.35  ಷಭಖರ ತಂಖು ಬೋಶಹಮ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ (ಎನ್.ಡಿ.ಸ) 1/3/2008 3/31/2008 ಬಿ

427 2401-00-119-4-71 ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೇ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2008 3/31/2008 ಬಿ

428 2401-00-108-2.71  ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ  ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ ಭತುಾ ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 1/3/2008 3/31/2008 ಬಿ

429 2401-00-800-2-38 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ (ರಹ) ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2008 3/31/2008 ಬಿ

430 2401-00-800-2.33 ಹ ಷ ತಯಕ್ಹರಿ ತಳಿಖಳ ಂಙಭ ಽೋಜನೆ  ಎ.ಸ & ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2008 3/31/2008 ಬಿ

431
1/04/2007 ರಿಂದ 31/3/2008 ಯರೆರ್ನ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಕ್ಹಮೇನಿೇಸಣಹ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸೆ 

ಭತುಾ ದಹತವದ ವಿಯ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ.
4/30/2008 3/31/2009 ಬಿ

432 2008-09 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಔುರಿತು 12/5/2008 3/31/2009 ಬಿ



433 2008-09 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾಲಮ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಕಙುೇನ ವಿಯ ಷಲಿಾಷು ಔುರಿತು 12/5/2008 3/31/2009 ಬಿ

434 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕಙುೇ ಭತುಾ ಅದಹಮದ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 12/5/2008 3/31/2009 ಬಿ

435 ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 12/5/2008 3/31/2009 ಸ

436 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 12/5/2008 3/31/2009 ಬಿ

437 2008-09 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಮಹ ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 5/23/2008 3/31/2009 ಬಿ

438 ಜಿಱಹಾಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಫಗೆ. 7/26/2008 3/31/2009 ಸ

439 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಫಗೆ. 7/26/2008 3/31/2009 ಸ

440 08-09 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 7/26/2008 3/31/2009 ಬಿ

441
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2008 ರಿಂದ 31/12/2008 ಯರೆರ್ನ ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜು 

ಔಡತ
7/30/2008 3/31/2009 ಬಿ

442
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2008 ರಿಂದ 31/12/2008 ಯರೆರ್ನ ಷಪೋಟ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ 

ಔಡತ
3/28/2008 3/31/2009 ಬಿ

443
2007-08 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ , ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ , ರಹಜಯಲಮ ಭತುಾ 

ಜಿಱಹಾಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಳಹರ್ಷೇಔ ದಹಶಹಾನು ರಿಶೋಲನೆ ಔುರಿತು.
11/9/2008 3/31/2009 ಬಿ

444 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02 ಽೋಜನೆಖಳ ಆತರೆ ವಙಚ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 3/31/2009 ಬಿ

445 2401-00-108-2-71  ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 3/31/2009 ಬಿ

446 2401-00-108-2-71  ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆಮ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 3/31/2009 ಬಿ

447 2401-00-119-4-71  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 3/31/2009 ಬಿ

448 2401-00-108-2.71  ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 3/31/2009 ಬಿ



449 2401-00-199-5-02  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳ ರೆ ೋಖ ಭತುಾ ಕ್ತೋಟ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 3/31/2009 ಬಿ

450
ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವನಹಲಮದ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ 2006-07 ಷಹಖ  2007-08 ನೆೋ ಶಹಲಿನ 

ಅಂತರಿಔ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಔಡತ
4/10/2008 3/31/2009 ಬಿ

451 2009-10 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ ಅಮಯಮ “ಬಿ” ಄ಂದಹಜು ಟ್ಟಟಮನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 10/30/2008 3/31/2009 ಬಿ

452 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2.35 ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/30/2008 3/31/2009 ಬಿ

453 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-33 ಹ ಷ ತಯಕ್ಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ ಽೋಜನೆ 10/30/2008 3/31/2009 ಸ

454 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-6-03 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಔಟಟಡಖಳು ಄ನುದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ 5/1/2008 3/31/2009 ಬಿ

455 2401-00-119-3-76 ಶೋ50% ಧಯದಲಿಾ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/1/2008 3/31/2009 ಬಿ

456 2401-00-108-2.71  ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/1/2008 3/31/2009 ಬಿ

457 2401-00-119-3-75 ರೆೈತ ತಯಬೋತಿ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 6/2/2009 3/31/2009 ಬಿ

458 1/01/2009 ರಿಂದ 30/06/2009 ಯರೆಗ ಮಲಿಮ ಯು ಕ್ಷೋತರದ ಷಪೋಟ ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 2/21/2009 3/31/2009 ಬಿ

459 2225-01-800-0-04 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 2/21/2009 3/31/2009 ಬಿ

460 2401-00-119-4-72 ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೇ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 2/21/2009 3/31/2009 ಬಿ

461 2401-00-800-2-38 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 2/21/2009 3/31/2009 ಬಿ

462 2401-00-108-2.35  ಷಭಖರ ತಂಖು ಬೋಶಹಮ ಎ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ (ಎನ್.ಡಿ.ಸ) 2/21/2009 3/31/2009 ಬಿ

463 2401-00-108-2.35  ಷಭಖರ ತಂಖು ಬೋಶಹಮ ಎ.ಸ & ಎನ್.ಡಿ.ಸ  ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 2/21/2009 3/31/2009 ಬಿ

464 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 2009-10  ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಮಹ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 4/20/2009 3/31/2010 ಬಿ



465 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 2009-10 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 4/20/2009 3/31/2010 ಬಿ

466 ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು/ನೌಔಯಯುಖಳಿಗ ಯರ್ಜ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 4/30/2009 3/31/2010 ಬಿ

467 2009-10 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಷಹಖ  ರಹಜಯ ಲಮ ಽೋಜನೆಮ ಕಚಿೇನ ವಿಯ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 12/5/2009 3/31/2010 ಬಿ

468 2009-10 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 12/5/2009 3/31/2010 ಬಿ

469 2009-10 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕಙುೇ ಭತುಾ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 12/5/2009 3/31/2010 ಬಿ

470 2009-10  ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 12/5/2009 3/31/2010 ಬಿ

471 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಷಂಫಂದಟಟ ಔಡತ 5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

472 2009-10 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಷಹಖ  ತಹಲ ಾಔು ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

473 2009-10 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

474 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

475 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02ಽೋಜನೆೋತಯ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

476 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

477 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-4-71 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ನಿೇಸಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

478
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-5-02 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳ ರೆ ೋಖ ಭತುಾ ಕ್ತೋಟ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸ 

ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ
5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

479 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-33 ಹ ಷ ತಯಕ್ಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/27/2009 3/31/2010 ಬಿ

480
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಾನ 99-2000 ರಿಂದ 2009-10 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರೆರ್ನ ಕಙುೇ ಭತುಾ 

ಅದಹಮ ಯದಿ
8/18/2009 3/31/2010 ಬಿ



481 2008-09 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆಮ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಔಡತ 8/20/2009 ಭುಂದುರಿದಿರ್ ಬಿ

482 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/09 ರಿಂದ 31/12/09 ಯ ಯರ್ನ ಷಫೋಟ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 8/31/2009 3/31/2010 ಬಿ

483 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/09 ರಿಂದ 31/12/09 ಯ ಯರ್ನ ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 8/31/2009 3/31/2010 ಬಿ

484 2008-09 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವನಹಲಮದ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಔಡತ 9/22/2009 ಭುಂದುರಿದಿರ್ ಬಿ

485
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಶೋ.50% ಯ ಧಯದಲಿಾ ರೆೈತರಿಗ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
9/22/2009 3/31/2010 ಬಿ

486 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ಷಶಹಯಭಿೃದಿಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/22/2009 3/31/2010 ಬಿ

487 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/22/2009 3/31/2010 ಬಿ

488 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-05 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/22/2009 3/31/2010 ಬಿ

489 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-6-03 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಔಟಟಡಖಳು ಄ನುದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ 9/22/2009 3/31/2010 ಬಿ

490 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-43  ಕಏರ್ಘÉ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/22/2009 3/31/2010 ಬಿ

491 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2225-00-800-0-04  ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/22/2009 3/31/2010 ಬಿ

492 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-05 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಎ.ಸ ಷಹಖ  ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/2/2009 3/31/2010 ಬಿ

493 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-75 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ  ಎ.ಸ ಷಹಖ  ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/2/2009 3/31/2010 ಬಿ

494 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-74 ರಚಹಯ ಭತುಾ ಶಹಹಿತಯ ಎ.ಸ ಷಹಖ  ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/2/2009 3/31/2010 ಬಿ

495
ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/01/2010 ರಿಂದ 30/06/2010 ಯ ಯರ್ನ ಷಫೋಟ ಪಷಲು 

ಸರಹಜಿನ ಔಡತ
2/26/2009 3/31/2010 ಬಿ

496 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಄ಲಂಕ್ಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 2/26/2009 3/31/2010 ಬಿ



497 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35 ಯ . 60,000+60,000/-  ಎಸ & ಎನ್.ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/3/2009 3/31/2010 ಬಿ

498
2010-11 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಷಹಖ  ರಹಜಯ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಕಚಿೇನ ವಿಯ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ 

ಔಡತ.
5/14/2010 3/31/2011 ಬಿ

499 2010-11 ನೆೋ ಶಹಲಿ£ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕಙುೇ & ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ ಔಡತ 5/14/2010 3/31/2011 ಬಿ

500 2010-11 ನೆೋ ಶಹಲಿ£ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ ಔಡತ 5/14/2010 3/31/2011 ಬಿ

501 2010-11  ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 5/14/2010 3/31/2011 ಸ

502 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-001-2-02 ಽೋಜನೆೋತಯ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/14/2010 3/31/2011 ಬಿ

503 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯಖಳ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 5/14/2010 3/31/2011 ಸ

504 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯುಖಳ ಷಭೇಣಹ  ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 5/31/2010 3/31/2011 ಸ

505
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/04/2010 ರಿಂದ 31/03/2011 ಯ ಯರ್ನ ತಂಖು  ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ 

ಔಡತ
4/5/2010 3/31/2011 ಬಿ

506 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 2010-11 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಮಹ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 4/5/2010 3/31/2011 ಬಿ

507 ಕೆ.ಎಸ್ ಙಂದರಶೋಕರ್ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಔಯು ಯಯ ವೈಮುಕ್ತಾಔ ಔಡತ 2/6/2010 ಭುಂದುರಿದಿರ್ ಬಿ

508 ಜಿಱಹಾಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 2010-11 2/6/2010 3/31/2011 ಬಿ

509 ತಹಲ ಾಔು ಂಚಹಮತಿ ಽೋಜನೆಖಳ ಮೋಲು ಷಹಿ ಔಡತ 7/22/2010 3/31/2011 ಬಿ

510 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 2010-11 7/22/2010 3/31/2011 ಬಿ

511 ಕೆೋಂದರ ಯಷಕøತ ರಹರ್ಷರೋಮ ಭಣುಣ & ¥sಲÀತಾತ ನಿೇಸಣೆ ಽೋಜನೆಮ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/29/2010 3/31/2011 ಬಿ

512 ಶರೋ ನಿಳಹೇಣು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯು ಯಯ ನಿೃತಿಾ ವೋತನಖಳ ಔಡತ 7/31/2010 3/31/2011 ಬಿ



513
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2010 ರಿಂದ 31/12/2011 ಯ ಯರ್ನ ಷಪೋಟ ಪಷಲು 

ಸರಹಜಿನ ಔಡತ
8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

514
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 1/07/2010 ರಿಂದ 31/12/2011 ಯ ಯರ್ನ ಸೋಬ ಪಷಲು ಸರಹಜಿನ 

ಔಡತ
8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

515 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-4-71 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ನಿೇಸಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

516
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-76 ಶೋ.50% ಯ ಧಯದಲಿಾ ರೆೈತರಿಗ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

517 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಽೋಗಹಲಮಖಳು ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

518 2401-00-800-2-33 ಹ ಷ ತಯಕ್ಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

519 2401-00-800-2-05 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

520 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-800-2-43  ಕಏರ್ಘÉ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

521 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-35  ಄ಅಃ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

522 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-71 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

523 2401-00-800-2-33 ಹ ಷ ತಯಕ್ಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ (ರಿಶಶಟ ಜಹತಿ) ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

524 2401-00-800-2-33 ಹ ಷ ತಯಕ್ಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ (ರಿಶಶಟ ಂಖಡ) ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

525 2225-01-800-0-04  S಄P ತಹಲ ಾಔು ಂಚಹಮತಿ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

526 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-74 ರಚಹಯ ಭತುಾ ಶಹಹಿತಯ ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/20/2010 3/31/2011 ಬಿ

527
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 01/01/2011 ರಿಂದ 30/06/2011 ಯ ಯರ್ನ ಷಪೋಟ ಪಷಲು 

ಸರಹಜಿನ ಔಡತ
3/2/2011 3/31/2011 ಬಿ

528
಄ಯಸೋಕೆರೆ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 01/01/2011 ರಿಂದ 30/06/2011 ಯ ಯರ್ನ ಷಪೋಟ ಪಷಲು 

ಸರಹಜಿನ ಔಡತ
3/2/2011 3/31/2011 ಬಿ



529 ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-119-3-75 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ  ಡಿ.ಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 2/19/2011 3/31/2011 ಬಿ

530
ಲೆಔಕಶರ್ಷೇಕೆ 2401-00-108-2-30 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆಮ ಄ನುದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ                  

ಯ . 18,25000/-
10/3/2011 3/31/2011 ಬಿ

531 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

532 ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆ ಆತರೆ ಶಹಮಹನಯ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ. 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

533 ಒಚಿಣioಟ್ಟಚಿಟ Pಡಿoರಿeಛಿಣ oಟ್ಟ ಓಡಿgಚಿಟ್ಟiಛಿ ಇಚಿಡಿmiಟ್ಟg ಇiಟe 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

534 ರಹಜಯ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಮಹಖೇಷ ಚಿ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

535 ಬಳೆ ಔಟ್ರಹ ಷಮಿೋಕ್ಷ ಭತುಾ ಸಣೆ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

536 ನಿರ್ೋೇವನಹಲಮದಿಂದ ಫಂದ ಷುತ ಾೋಲೆ/ ನೆನಪೋಲೆಖಳ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

537 ಗಹರಭಂಚಹಮತಿಖಳ ಜಮಹ ಫಂದಿ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

538 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

539 ಜಿಱಹಾಲಮ ಷಹಖ  ತಹಲ ಾಔು ಂಚಹಮತ್ ಽೋಜನೆಖಳ ಮಹಖೇಷ ಚಿ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

540 ಹ ೋಫಳಿ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

541 ರಹರ್ಷರೋಮ ಔೃರ್ಷ ವಿಕ್ಹಷ ಽೋಜನೆಮಡಿ “ತ ೋಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ” ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

542 ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆ ಮಹಸಔ ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡತ. 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

543 ಮಹಹಿತಿ ಸಔುಕ ಄ಧಿನಿಮಭದ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

544 ಕೆೋಂದರ ಯಷಕøತ ರಹರ್ಷರೋಮ ಭಣುಣ ಭತುಾ ಪಲತಾತ ನಿೇಸಣೆ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ



545 ತಂಖು ಄ಭಿೃದಿಿ ಭಂಡಳಿ ಄ನುದಹನಿತ ಷಭಖರ ತಂಖು ಬೋಶಹಮ ಽೋಜನೆ ಮಹಖೇಷ ಚಿ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

546 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಶಹಮಹನಯ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

547 ರಔೃತಿ ವಿಕೆ ೋ  ಷಹನಿಗ ಷಂಫಂದಿಸದ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

548 ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆ ಕ್ತರಯಹ ಽೋಜನೆ ಔಡತ. 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

549 ಅಲ ಖಡೆಡ ಬಿತಾನೆ ಷಹಖ  ಭುಂಜಹಖರತಹ ಔರಭಖಳ ಔಡತ 1/4/2010 3/31/2011 ಬಿ

550 ಇ ಔಛೋರಿ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು/ನೌಔಯಯ ಕ್ಹಮೇ ಸಂಚಿಕೆ ಫಗೆ ಔಡತ 11/4/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ

551
಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ೋ ಕ್ಷೋತರದಲಿಾನ ದಿ:01/04/2012 ರಿಂದ 03/06/2012 ಯ ಄ಧಿಮ ಮಹ ಪಷಲಿನ 

ಸರಹಜು ಔಡತ
5/23/2012 3/31/2013 ಸ

552 ರಹಜಯಲಮ ಷಹಖ  ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆೋತಯ ವಙಚದ ತಖೆಾಮನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 5/23/2012 3/31/2013 ಸ

553
ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ ಽೋಜನೆ ಷಹಖ  ಸಫಬಂದಿ ಖೇದಯ ವೋತನನುು ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮ ಮಹಡು 

ಫಗೆ.
5/23/2012 3/31/2013 ಸ

554 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆ ಄ನುಧಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಮಹಡಿಯು ಫಗೆ ಔಡತ 5/23/2012 3/31/2013 ಸ

555 ಮಹಹಿತಿ ಸಔುಕ ಄ಧಿನಿಮಭ ಕೆ ೋರಿಯು ಮಹಹಿತಿಮನುು ದರ್ಸಯು ಫಗೆ ಔಡತ 4/25/2012 3/31/2013 ಸ

556 ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳಡಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 4/25/2012 3/31/2013 ಸ

557 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದಲಿಾನ ತಂಖು ಪಷಲಿನ ಸರಹಜು ಔಡತ 4/25/2012 3/31/2013 ಸ

558 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ಷಹಖ  ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ಅದಹಮಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ ಔಡತ 5/24/2012 3/31/2013 ಸ

559 ಽೋಜನೆೋತಯ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲುಾ ಔಡತ 5/24/2012 3/31/2013 ಬಿ

560 ಶರೋ ಎಂ.ಎಲ್.ವಂಔಯಲಿಂಗೋಗೌಡ ಄ಧಿೋಕ್ಷಔಯು ಆಯ ವೈಮಕ್ತಾಔ ಔಡತ 11/6/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ



561 ರಹರ್ಷರೋಮ ಔೃರ್ಷ ವಿಕ್ಹಷ ಽೋಜನೆಮಡಿ (ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸ.ಬಿಲ್ ಷಂಫಂದಟಟ ಔಡತ 5/24/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ

562 ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯು ರಭಹಯ ಹಿಸಕೆ ಟ್ಟಟಯು ಫಗೆ. 5/24/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ

563 ಹ ಷ ಶಯತಿಾನ ವೋತನನುು ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ಸಫಬಂದಿ ಖೇದರಿಗ ನಿಖದಿಡಿಸಯು ಫಗೆ. 5/24/2012 3/31/2013 ಸ

564 ಇ ಔಛೋರಿಮ ದಹಶಹಾನ  ರಿಶೋಲನೆ ಫಗೆ ಔಡತ 5/24/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಸ

565
಄ಧಿಕ್ಹರಿ ಖೇದರಿಗ ಷಹಖ  ಸಫಬಂದಿ ಖೇದರಿಗ ರಿತೇನೆ ಷಹಖ  ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜಮನುು ಭಂಜ ಯು 

ಮಹಡು ಫಗೆ.
11/6/2012 3/31/2013 ಸ

566 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಽೋಜನೆ 2/7/2012 3/31/2013 ಬಿ

567 ನಿಕಯ ಽೋಜನೆ ಬೋಶಹಮ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲುಾ ಔಡತ 2/7/2012 3/31/2013 ಬಿ

568 ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 2/7/2012 3/31/2013 ಬಿ

569 ಷ ಕ್ಷಮ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ ಬ್ಹಫುಾ ಚೆಔಕನುು ಷಲಿಾಷುತಿಾಯು ಫಗೆ 2/7/2012 3/31/2013 ಬಿ

570 ಟ್ರಹರಯಔಟರ್ ಷಂಖೆಯ ಸಎಜಿ5753 ಯನುು ದುಯಸಾ ಮಹಡಿಷು ಫಗೆ ಔಡತ 2/7/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ

571 ಜ್ಞಹನ ತರಖಳ ಔಡತ ಷುತ ಾೋಲೆ ಔಡತ 2/7/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ

572 ವಿವಿಧ ಽೋಜನೆಮ ಡಿಸಬಿಲುಾಖಳನುು ಷಹಿಗ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 2/7/2012 3/31/2013 ಬಿ

573 ಬ್ಹಾಸ ಄ಧಿೋಮ ನಖಧಿೋಔಯಣ ಶೌಲಫಯನುು ಭಂಜ ಯು ಮಹಡಿಷು ಫಗೆ ಔಡತ 2/7/2012 3/31/2013 ಸ

574 ಸಫಬಂದಿ ಖೇದಯು ಆಱಹಖೆ ರಿೋಕ್ಷಮನುು ತಗದುಕೆ ಂಡಿಯು ಫಗೆ ಔಡತ 8/22/2012 3/31/2013 ಸ

575 ರಹರ್ಷರೋಮ ಔೃರ್ಷ ವಿಕ್ಹಷ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಬ್ಹಡಿಗ ಳಹಸನ ಡೆಮು ಫಗೆ. 8/22/2012 3/31/2013 ಸ

576 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ರಹರ್ಷರೋಮ ಶಹಮ ಔೃರ್ಷ ಽೋಜನೆ ಬಿಡುಖಡೆ ಄ನುಧಹನ 8/22/2012 3/31/2013 ಸ



577 ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯರಿಗ ಕೆಜಿಐಡಿಗ ಜಿಪ್ತಎಫ್ ಶಹಲ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆ. 8/22/2012 3/31/2013 ಸ

578 ಔಛೋರಿ ಫಳಕೆಗಹರ್ ಲೆೋಕನ ಶಹಮಹರ್ರಖಳನುು ಕರಿೋದಿ ಮಹಡು ಫಗೆ. 8/27/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಸ

579 ಇ ಔಛೋರಿಮ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಭಂಜ ರಹದ ಸುರ್ಿ ಭತುಾ ಖಹಲಿ ಸುರ್ಿಖಳ ವಿಯ ಷಲಿಾಕೆ ಫಗೆ. 8/27/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಸ

580 ಷುತ ಾೋಲೆ ಔಡತ 8/27/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಸ

581
ಇ ಔಛೋರಿಮ ಯಕ್ತಾಮಲಿಾ ಔತೇಯ ನಿೇಹಿಷುತಿಾಯು ಄ಧಿಕ್ಹರಿ ಸಫಬಂದಿಮನುು ತಯಬೋತಿಗ 

ನಿಽೋಜನೆಮ ಫಗೆ ಔಡತ
8/27/2012 3/31/2013 ಸ

582 ತಜ್ಞಯು ಭತುಾ ರೆೈತಷಷಹಮಔಯುಖಳಿಗ ಷಷಹಮಧನ ಡಿಸಬಿಲುಾ ಔಡತ 8/31/2012 3/31/2013 ಬಿ

583 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ನಿೇಸಣೆಮ ಡಿಸಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/31/2012 3/31/2013 ಬಿ

584
ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಹ ಯಖುತಿಾಗ ಅಧಹಯದ ಮೋಲೆ ಖಣಔಮಂತರ ಫಳಕೆಗಹರ್ 

ಔಂಯಟರ್ ಅರೆೋಟರ್ ನಿಽೋಜಿಷು ಫಗೆ
8/31/2012 3/31/2013 ಬಿ

585
ಷ ಔÀ್ ಶಮ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಖಹತಗ ಷಷಹಮಧನ ಬ್ಹಫುಾ ಷಹಖ  

ಔಛೋರಿಯಂದ ಚೆಸ ಪ್ಹತಿಸಯು ಫಗೆ.
8/31/2012 3/31/2013 ಬಿ

586
ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಄ಡತ ಅಕ್ಷೋಣೆಗ ಄ನುಪ್ಹಲನಹ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು 

ಫಗೆ.
9/29/2012 3/31/2013 ಬಿ

587 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಮಹ ಪಷಲಿನ ಸರಹಜು ಔಡತ 9/29/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ

588 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ತಂಖು ಪಷಲು ಸರಹಜು ಔಡತ 9/29/2012
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ

589 ಔಛೋರಿ ಅರ್ೋವ ಔಡತ 9/29/2012 3/31/2013 ಸ

590
ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ.ಽೋಜನೆಮಡಿ ರೆೈತಯ ರಳಹಷ ಕ್ಹಮೇಔರಭಕೆಕ ಭುಂಖಡಳಹರ್ 28,800ಕೆಕ ಎನ್.ಡಿ.ಸ 

ಬಿಲ್ ತಯಹರಿಷು ಫಗೆ.
9/29/2012 3/31/2013 ಬಿ

591 ರಚಹಯ ಶಹಹಿತಯ ಽೋಜನೆ 9/29/2012 3/31/2013 ಬಿ



592 ತಯಕ್ಹರಿ ಬಳೆಗಹಯಯ ಷಂಗ 9/29/2012 3/31/2013 ಬಿ

593 À್ ಯಽೋಖಹಲೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆಮಡಿ ತಯಕ್ಹರಿ ಬಿೋಜ ಕರಿೋದಿ ಫಗೆ 9/29/2012 3/31/2013 ಬಿ

594 ರೆೈತಯ ತಯಬೋತಿ ಽೋಜನೆ (ಟ್ಟ.ಪ್ತ) 10/17/2012 3/31/2013 ಬಿ

595 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ (ಟ್ಟ.ಪ್ತ) ತಂಖು ರತಹಕ್ಷತ ಬೋಶಹಮ 10/17/2012 3/31/2013 ಬಿ

596 ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆಖಳಡಿ ನಿೋರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ ಽೋಜನೆ 10/17/2012 3/31/2013 ಬಿ

597 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ತಂತಿ ಬೋಲಿ ನಿಮಹೇಣ ಕ್ಹಭಗಹರಿ ಔಡತ 10/17/2012 3/31/2013 ಬಿ

606 ರೆೈತರಿಗ 50% ರಿಯಹಯತಿ ದಯದಲಿಾ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶಧಿಮ ಷಷಹಮಧನ 10/17/2012 3/31/2013 ಬಿ

613 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ ತಯಕ್ಹರಿ ಬಳೆ ಪ್ಹರತಕ್ಷತ 3/1/2013 3/31/2013 ಬಿ

614 ಷ ಔÀ್ ಶಮ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/1/2013 3/31/2013 ಬಿ

615 ಬ್ಹಳೆ ನಿಕಯ ಬೋಶಹಮ ಽೋಜನೆ 422 3/1/2013 3/31/2013 ಬಿ

616 ಬ್ಹಳೆ ನಿಕಯ ಬೋಶಹಮ ಽೋಜನೆ 423 3/1/2013 3/31/2013 ಬಿ

617 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳ ರೆ ೋಖ ಭತುಾ ಕ್ತೋಟ ನಿಮಂತರಣ ಽೋಜನೆ 3/1/2013 3/31/2013 ಬಿ

618 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ ಎರೆಸುಳುಗಟಔ ಭತುಾ ಔೃರ್ಷ ಹ ಂಡ 3/1/2013 3/31/2013 ಬಿ

619 ಹಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ವೋತನ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 4/2/2013 3/31/2013 ಬಿ

620 2012-13 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಪ್ತ.ಎಸ್ ಔಡತ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯು 4/2/2013
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಬಿ

621 ಎಲ್.ಙಂದರಶೋಕರ್ ಄ಧಿೋಕ್ಷಔಯು ಯಯ ವೈಮಕ್ತಾಔ ಔಡತ 4/2/2013
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಸ



622 ಭಷಹ ಲೆೋಕಪ್ಹಲಔಯ ಲೆಔಕ ಔಡತ 3/20/2013
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಸ

623 2012-13 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ ತರ ಯಷಹಯ ಔಡತ 3/20/2013 3/31/2013 ಸ

624 ಸಫಬಬಂದಿ ಖೇದ ನೌಔಯರಿಗ ಸಫಬದ ಭುಂಖಡ ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜ ವೋತನ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆ. 3/20/2013
2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿಗ 

ಭುಂದುರೆದಿರ್
ಸ

625 ಅದಹಮ ತರಿಗ ಔಡತ 3/25/2013 3/31/2013 ಸ

626 ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆ 2012-13 ನೆೋ ಶಹಲು 3/25/2013 3/31/2013 ಬಿ

627
ಅಲ ಗಡೆಡ ಬಳೆ ವಿಮ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಅರ್ಯು ರತಿಖಳು ಅಲ ಗಡೆಡ ಕೆ ಟ್ಟಟಗ ಗ ಫಬಯದ ಬ್ಹಫುಾ 

ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಅರ್ಯು ಸವೋಔೃತಿಖಳು
3/25/2013 3/31/2013 ಬಿ

628
ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ 2012-13 ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯು ಸವೋಔೃತಿತರಖಳು ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ 

ಽೋಜನೆ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯು ಸವೋಔೃತಿತರಖಳ
3/25/2013 3/31/2013 ಬಿ

629 ಷುಣೇಬ ಮಿ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯು ಸವೋಔೃತಿತರಖಳ 3/25/2013 3/31/2013 ಬಿ

630 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/25/2013 3/31/2013 ಬಿ

631
2012-13 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಬ್ಹಯಂಸ ಖಹತಗ ಚೆಸ ಜಮ 

ಮಹಡಿಯು ಷಷಹಮಧನದ ವಿಯ
3/25/2013 3/31/2013 ಬಿ

632 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ವಙಚದ ಯದಿ (62ಬಿ)ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ 5/17/2013 3/31/2013 ಸ

633 ಮಲಿಮ ಯು ಷಹಖ  ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ಅದಹಮಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ ಔಡತ 5/17/2013 3/31/2014 ಸ

634 ಭiÁಹಿತಿ ಸಔುಕ ಄ಧಿನಿಮಭ 2005 ಯ ರಕ್ಹಯ ಕೆ ೋರಿಯು ಮಹಹಿತಿಮನುು ದರ್ಷು ಫಗೆ ಔಡತ 5/17/2013 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಎ

635 2013-13 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಕ್ಹಮೇನಿಳಹೇಸಣೆ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸಾ I್ ಭಣ ಟ್ಟಟಖಳನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ 5/17/2013 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಎ

636 ಸಫಬಬಂದಿ ಖೇದಯ ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜ ಭತುಾ ರಿತಿೇತ ಯರ್ಜ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆ 5/28/2013 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಬಿ

637 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಽೋಜನೆ /ಽೋಜನೆತಯ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಫಗೆ 5/28/2013 3/31/2014 ಸ



638 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ಆ.ಎಂ.ಡಿ ಬ್ಹಫುಾ ಳಹಷುು ಕೆ ಡು ಫಗೆ 5/28/2013 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಬಿ

639
ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ನ ಅಂತರಿಔ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿಮಲಿಾನ ಅಕ್ಷೋಣೆ ಭತುಾ  ಷ ಱಹತಿ 

ಸಂಚಿಕೆಖಳಿಗ ಪ್ಹಲನಹ ಯದಿಮನುು ಷಲಿಾಷು ಔುರಿತು
5/28/2013 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಎ

640 ರ್ಜರಹಸು ಮಿೋಶನ್ ಕೆ ಂಡ ಬ್ಹಫುಾ 5/28/2013 3/31/2014 ಬಿ

641 ಽೋಜನೆೋತಯ ಔನಿ ವಙಚ ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಬಿ

642 ಸಫಬಂದಿ ಖೇದಯ ಳಹರ್ಷೇ ಫಡಿಾ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆ 5/28/2013 3/31/2014 ಬಿ

643 ನಂರ್ಜೋಗೌಡ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು ಆಯ ವೈಮಕ್ತಾಔ ಔಡತ 5/28/2013 3/31/2014 ಸ

644 ಶಹಂದಬಿೇಔ ಯರ್ಜ ಄ಜಿೇಖಳ ಔಡತ 5/28/2013 3/31/2014 ಸ

645 ರಹಜಯ ಲಮ ಽೋಜನೆತಯ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಫಗೆ 6/11/2013 3/31/2014 ಬಿ

646 ವಿವಿಧ ಽೋಜನೆಖಳ ಕ್ಹಂಪನೆಚಿಟ್ ಮಹಖೇ ಷ ಚಿ 6/11/2013 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಬಿ

647 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಔಡತ 6/11/2013 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಸ

648 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಔಡತ 6/11/2013 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಸ

649 ತಂಖುಬಿೋಜ ಷಂಖರಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲುಾ ಔಡತ (ZP) 7/27/2013 3/31/2014 ಬಿ

650 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಈ ನಿರ್ೋೇವಔಲಯು ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್  ಔಛೋರಿಗ ಮೋಲು ಷಹಿಗ ಔಳಿಷು ತರಖಳ ಔಡತ 7/27/2014 3/31/2014 ಸ

651 ರಭಹಯ ಶಹಹಿತಯ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲುಾ ಔಡತ 7/27/2015 3/31/2014 ಬಿ

652 ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಅರ್.ಆ.ಜಿ.ಎ  ಖಹತರಿಮ ಸಣ ಫಳಕೆ    ತರ ಔಡತ 7/27/2016 3/31/2014 ಬಿ

653 ತಂರ್ನಲಿಾ ಷಂಽೋಜಿತ ಬೋಶಹಮ   ಽೋಜನೆಮ   ಡಿ.ಸ. ಬಿಲುಾ ಔಡತ (ಸ.ಡಿ.ಬಿ) 7/27/2017 3/31/2014 ಬಿ



654 ಷಭಖರ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಅಲ ಗಡೆಡ ಬಳೆಗ ವಿಶೋಶ ಪ್ಹಯಕೆೋಜ್ ಽೋಜನೆ 7/27/2018 3/31/2014 ಬಿ

655
ಷಭಖರ  ತ ಟಗಹರಿಕೆ  ಄ಭಿೃದಿಿ ಬೋಶಹಮ ಽೋಜನೆಮಡಿ ವಿಶಮ ತóಜ್ಞಯು ರೆೈತ ಷಷಹಮಔನುು 

ಹ ಯಖುತಿಾಗ ಅಧಹಯದಲಿಾ ನೆೋಮಿಷುದು ಡಿ.ಸ. ಬಿಲ್ ಔಡತ
7/30/2013 3/31/2014 ಬಿ

656
ಎನ್ ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆಮಡಿಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾ ಔಡತ ಔಂಯಟರ್ ಅರೆೋಟಯ ರಯನುು ಹ ಯ ಖುತಿಾಗ 

ಅಧಹಯದಲಿಾ ನೆೋಮಿಸಕೆ ಳುು ಫಗೆ ಮಿಶನ್ ಮಹಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್
7/30/2013 3/31/2014 ಬಿ

657
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ  ಕ್ಷೋತರ ನಿೇಸಣೆ  ಡಿ.ಸ. ಬಿಲ್ ಡಿ 03.2436-00-101-0-

35
7/30/2013 3/31/2014 ಬಿ

658
ಅಲ ಖÉಡೆಡ ವಿಶೋಶ ಪ್ಹಯಕೆೋಜ್ ಽೋಜನೆಮಲಿಾ ಷಷಹಮಧನ ಬ್ಹಫುಾ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಬ್ಹಯಂಔು ಖಹತಗ 

ಜಮ ಮಹಡಿಯು  ಸವೋಔೃತಿ ತರಖಳು 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲು
7/30/2013 3/31/2014 ಬಿ

659 ರಹರ್ಷಠೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 8/19/2013 3/31/2014 ಬಿ

660 ಎನ್ ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಮಹ ಼ದಲ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲು 8/19/2013 3/31/2014 ಬಿ

661 ಎನ್ ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಮಹ ಹ ಷ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲು 8/19/2013 3/31/2014 ಬಿ

662 ಎನ್ ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಬ್ಹಳೆ ಼ದಲ  ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲು 8/19/2013 3/31/2014 ಬಿ

663 ಎನ್ ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಮಹ 2 ನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲು 8/19/2013 3/31/2014 ಬಿ

664 ಎನ್ ಹಚ್.ಎಂ 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲು ಷಪೋಟ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ 8/19/2013 3/31/2014 ಬಿ

665 ಬ್ಹಳೆ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಎನ್ ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ (಄ಂಗಹಂವ) 8/19/2013 3/31/2014 ಬಿ

666 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಽೋಜನೆ, 2430-00-101-0-36.ಡಿ 04(ಎ) 9/16/2013 3/31/2014 ಬಿ

667 ರೆೋ ಜಿೋವಿ ಈತಹುದನೆಗ ಷಲಿಾಸಯು ಟೆಭಡರ್ ಔಡತ 9/16/2013 3/31/2014 ಬಿ

668 ಡಿಸಬಿಲ್ 2/2013/14  2401-00-800-2-43  ಅರ್ ಕೆ.ವಿ ವೈ ಽೋಜನೆ 423-50000.00 3/10/2013 3/31/2014 ಬಿ



669 ಷಭಖರ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿÀ್ೃದಿಿ ಬೋಶಹಮ ಸ.ಹಚ್.ಡಿ  ಽೋಜನೆ 2401-00-111-0-08 3/10/2013 3/31/2014 ಬಿ

670 ಆಱಹಖೆ ರಽೋಖ ಹಲೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ (SS)   2401-00-119-5-01-(S-12) 6/10/2013 3/31/2014 ಬಿ

671 ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಬ್ಹಳೆ ಬಳೆಮಲಿಾ ನಿಕಯ ಬೋಶಹಮ ಽೋಜನೆ 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲು 1/20/2014 3/31/2014 ಬಿ

672 2401-00-800-2-43 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ ಽೋಜನೆ 2013- 14 ನೆೋ ಶಹಲು 059 ಆತರೆ 1/20/2014 3/31/2014 ಬಿ

673 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ ಽೋಜನೆ 422-ಎಸ್.ಸ 423- ಎಸ್ ಟ್ಟ 1/20/2014 3/31/2014 ಬಿ

674 ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ ಽೋಜನೆ 3/31/2014 ಬಿ

675 2401-00-800-02-43 ತಂಖು ನಶಚೋತನ ಽೋಜನೆ ಶಹದಿಲವಯು  ವಙಚದ ಬಿಲಾಖಳು 3/15/2014 3/31/2014 ಬಿ

676 2013-14 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ನಿಖಧಿತ ರಽೋಗೋತಯ ರಳಹಷ ಬತಯ  ಟ್ಟಟಖಳು 3/15/2014 3/31/2014 ಬಿ

677 2435-00-101-0-62 ರೆೈತಯ ಷಷಹಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 3/15/2014 3/31/2014 ಬಿ

2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅಡಳಿತದ ಔಡತಖಳು

678 ಸಫಬಂದಿಮಯ ವೋತನನುು ಈಳಿತಹಮ ಖಹತಗ ಜಮಹ ಮಹಡು ಫಗೆ 4/28/2014 3/31/2015 ಸ

679 ಹಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ವೋತನ ಬಿಲುಾ ಔಡತ 4/28/2014 3/31/2015 ಸ

680 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಽೋಜನೆ ಽೋಜನೆೋತಯ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 4/28/2014 3/31/2015 ಬಿ

681 ದಿನಖ ಲಿ ನೌಔಯಯ ವೋತನ (ಔಛೋರಿ ವಙಚ) 4/30/2014 3/31/2015 ಬಿ

682 ವೈದಯಕ್ತೋಮ ವಙಚದ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 5/29/2014 3/31/2015 ಬಿ

683 ಽೋಜನೆ ಽೋಜನೆೋತಯ ವಙಚಖಳ ಕಚಿೇ ತಖೆಾಃಮನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ 5/29/2014 3/31/2015 sಸ



684 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಅದಹಮದ ಯದಿಮನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ 5/29/2014 3/31/2015 sಸ

685 1. ಕಜಹನೆ ಚೆಸ ಖಳನುು ನವಿೋಔರಿಸ ಕೆ ಡು ಫಗೆ 5/29/2014 3/31/2015 sಸ

686 2. ಡಿ.ಡಿ.ಖಳ ದಿನಹಂಔ ನವಿೋಔರಿಸ ಕೆ ಡು ಫಗೆ

687 2435-00-101-0-28 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ ಽೋಜನೆ 6/23/2014 3/31/2015 ಬಿ

688 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಈನಿರ್ೋೇವಔಯು ಷಹಷನಯರಿಗ ಔಳುಹಿಸಯು ತರಖಳು 6/23/2014 3/31/2015 ಸ

689 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ 2013-14 ಶಹಲಿನ 2ನೆೋ ಄ಧಿಮ ಷಪೋಟ ಷಲಿನ ಸರಹಜು ಔಡತ 6/23/2014 3/31/2015 ಸ

690 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ  ಔಡತ 6/24/2014 3/31/2015 ಬಿ

691 2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ  ಽೋಜನೆಖಳ ಮಹಖೇಷ ಚಿ ಔಡತ 6/24/2014 3/31/2015 ಸ

692 2435-00-101-0-26  ಽೋಜನೆೋತಯ ಔಛೋರಿ ವಙಚ 6/24/2014 3/31/2015 ಬಿ

693 2401-00-111-0-08 ಅಲ ಖಡೆಡ ವಿಶೋಶ ಪ್ಹಯಕೆೋಜ್ ಽೋಜನೆ 4/7/2014 3/31/2015 ಬಿ

694 2435-00-101-0-36 ತಂಖು ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಽೋಜನೆ 4/7/2014 3/31/2015 ಬಿ

695 2435-00-101-0-35   ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ  ಕ್ಷೋತರಖಳ ನಿೇಸಣೆ 10/7/2014 3/31/2015 ಬಿ

696 ರಭಹಯ ಟ್ಟಟಖಳ ಔಡತ  ಅರ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಔಷಬ್ಹ ಹ ೋಫಳಿ 10/7/2014 3/31/2015 ಸ

697 ಆತರೆ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 10/7/2014 3/31/2015 ಸ

698 2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷುತ ಾೋಲೆ ಔಡತ 7/23/2015 ಭುಂದುರೆದಿರ್

699 2401-00-119-5-01 ರಽೋಖ ಹಲೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಔಡತ 4/24/2014 3/31/2015 ಬಿ



700 2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆ ಮಹಯನೆೋಜ್ ಮಂಟ್ ಔಡತ 7/24/2014 3/31/2015 ಬಿ

701
2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರೆೈತ ಷಂಔೇ ಕೆೋಂದರ, ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಯಯುಖಳ ನಿಖಧಿ 

ರಯಹಣಬತಯ ಔಡತ
7/24/2014 3/31/2015 ಸ

702 2435-00-101-0-38 ರಚಹಯ ಭತುಾ ಶಹಹಿತಯ ಡಿ.ಸ. ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 7/24/2014 3/31/2015 ಬಿ

703 2401-00-800-2-43 ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಬ್ಹಳೆ ಬಳೆಮಲಿಾ ನಿಕಯ ಬೋಶಹಮ ಔಡತ 7/24/2014 3/31/2015 ಬಿ

704
2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆಮ ಷಷಹಮಧನ ಚೆಔಕನುು ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಖಹತಗ 

ಜಮಹ ಮಹಡಿದ ಫಗೆ
1/9/2014 3/31/2015 ಬಿ

705 2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಶಹಂಧಭಿೇಔ ಯರ್ಜ ಄ಜಿೇಖಳ ಔಡತ 1/9/2014 3/31/2015 ಸ

706 2401-00-800-2-43 (059) ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ ಽೋಜನೆಮ ಔಡತ 5/9/2014 3/31/2015 ಬಿ

707 2401-00-111-0-08 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ. ಽೋಜನೆ 059 ಆತರೆ ವಙಚದ ಔಡತ 10/20/2014 3/31/2015 ಬಿ

708 ಸಫಬಂದಿ ಖೇದಯ ಸಫಬದ ಭುಂಖಡ ಭಂಜ ಯು ಮಹಡು ಫಗೆ 10/20/2014 3/31/2015 ಸ

709  ಅಕ್ತುಸ್ ಬ್ಹಯಂಸ ಗ ಷಂಫಂಧಿಸದ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 10/20/2014 3/31/2015 ಸ

710 2401-00-800-2-43 (423 ಎಸ್.ಟ್ಟ)  ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಯಹಂತಿರಔಯಣ 10/20/2014 3/31/2015 ಸ

711 2401-00-800-2-43 (422 ಎಸ್.ಸ) ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ  ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಡಿ. ಬಿಲುಾ ಔಡತ 10/20/2014 3/31/2015 ಬಿ

712 2401-00-111-0-08 ಅಲ ಖಡೆಡ ವಿಶೋಶ ಪ್ಹಯಕೆೋಜ್ ಽೋಜನೆಮಡಿ ವಿಮ ಬ್ಹಫುಾ ಔಡತ 10/20/2014 3/31/2015 ಬಿ

713 2401-00-800-2-43, ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಽೋಜನೆ ಄ನುದಹನದ ಡಿ.ಸ. ಬಿಲುಾ ಔಡತ 10/28/2014 3/31/2015 ಸ

714 ಆ ಷಹಜರಹತಿ ತಂತಹರಂವನುು ಔಛೋರಿಮಲಿಾ ಅಳಡಿಸ ಄ನುವಹಠಗ ಳಿಷು ಫಗೆ 11/13/2014 ಭುಂದುರೆದಿರ್

715
2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಔಛೋರಿಗ ಹ ಯಖುತಿಾಗ ಅಧಹಯದ ಮೋಲೆ ಳಹಸನ 

ಬ್ಹಡಿಗಗ ಡೆಮು ಫಗೆ
11/17/2014 3/31/2015 ಬಿ



716 2014-15ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಔಡತ ವಿಲೆಳಹರಿ ಭತಙಯಣೆ ಫಗೆ 11/17/2014 3/31/2015 ಸ

717
ರೆೈತ ಷಂಔೇ ಕೆೋಂದರದಲಿಾ ಔೃರ್ಷ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಭತುಾ ರೆೋಷಮ ಆಱಹಖೆಮ ತಹಂತಿರಔ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು ಂರ್ೋ 

ಷ ರಿನಡಿ ಕ್ಹಮೇ ನಿೇಹಿಸಯು ಫಗೆ
12/26/2014 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಬಿ

718 2401-00-800-2-43ರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ 12/26/2014 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಬಿ

719 1. ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕ್ಹಂಪ್ೌಂಡ್ ಼ತಾ 2022261 .00 12/26/2014 ಭುಂದುರೆದಿರ್ ಬಿ

720 2401-00-111-0-08 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ -059 12/26/2014 3/31/2015 ಬಿ

721 2435-00-101-0-62 ರೆೈತರಿಗ ಷಷಹಮ 1/22/2015 3/31/2015 ಬಿ

722 2401-00-109-0-32 ವಿಷಾಯಣೆ ಭತುಾ ತಯಬೋತಿ ಽೋಜನೆ 1/22/2015 3/31/2015 ಬಿ

723 2401-00-108-2-51 ತಂಖು ಬೋಶಹಮ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲ್ – 94/14-15 ಯ  199996.00 1/29/2015 3/31/2015 ಬಿ

724 2225-00-101-0-64 ವಿಶೋಶ ಗಟಔ ಽೋಜನೆ ಷಷಹಮಧನ 1/29/2015 3/31/2015 ಬಿ

725 2401-00-119-5-02 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳ ರೆ ೋಖ, ಕ್ತೋಟ ನಿಮಂತರಣ ಽೋಜನೆ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

726 ರ್ಜೋನು ಔೃರ್ಷ ಷಷಹಮಧನ 14-15 / 40000.00, 20000.00 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

727 2401-00-111-0-08 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ. ಽೋಜನೆಮಲಿಾ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

728 ಬ್ಹಳೆ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣ (ಟ್ಟ.ಸ), ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

729 ಄ಂಗಹಂವ ಬ್ಹಳೆ ನಿೇಸu,É  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

730 ಹೈಬಿರಡ್ ತಯಕ್ಹರಿ  ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ , ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

731  ಮಹ ಹ ಷ ರರ್ೋವ, ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ



732  ಮಹ ಼ದಲನೆೋ ಶೇ ನಿೇಸಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

733 ಮಹ ಎಯಡನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

734 ದಹಳಿಂಬ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 1/31/2015 3/31/2015 ಬಿ

735 ಷಪೋಟ ಼ದಲನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 2/19/2015 3/31/2015 ಬಿ

736 ಷಪೋಟ ಎಯಡನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 2/19/2015 3/31/2015 ಬಿ

737 ಷಪೋಟ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 2/19/2015 3/31/2015 ಬಿ

738 ಖುಱಹಬಿ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ 2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ

739 ಪ್ಹಾಸಟಸ ಹ ದಿಕೆ 2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ

740 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ 2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ

741 ನೆಯಳು ಯರ್ ಭತುಾ ಪ್ಹಲಿಷೌಸ್ 2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ

742  ನೆಯಳು ಯರ್ ಭನೆ 2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ

743 2014-15ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷ ಕ್ಷಮ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ  ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತಖಳು 059 2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ

744 2014-15ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷ ಕ್ಷಮ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತಖಳು 422 2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ

745 2014-15ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಷ ಕ್ಷಮ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತಖಳು 423 2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ

746
2014-15ನೆೋ ಶಹಲಿನ  ಅಲ ಖಡೆಡ ಪ್ಹಯಕೆೋಜ್ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಕೆ ಟ್ಟಟಗ ಗ ಫಬಯ ಷಷಹಮಧನ 

ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಬ್ಹಯಂಸ ಖಹತಗ ಚೆಸ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯು ಫಗೆ.
2/28/2015 3/31/2015 ಬಿ



2015-

16 

747 ಹಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ವೋತನ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 3/31/2017 ಸ

748 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಽೋಜನೆ/ ಽೋಜನೆೋತಯ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 3/31/2017 ಸ

749 2435-00-101-0-26 ಽೋಜನೆೋತಯ  ಔಚೆೋರಿ ವಙಚದ ತಖೆಾ 3/31/2017 ಬಿ

750 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಭತುಾ ರಹಜಯ ಲಮದ 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನ 62(ಬಿ) ವಙಚಿದ ತಖೆಾ 3/31/2017 ಸ

751 2435-00-101-0-26 ಽೋಜನೆ ಔಛೋರಿ ವಙಚದ ದಿನಗ ಲಿ ನೌಔಯಯ ವೋತನ ಔಡತ 3/31/2017 ಬಿ

752 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಈರ್ ಯೋಖವಿನಿಭಮ ಕೆೋಂದರಖಳ ಖಹಲಿ ಸುರ್ಿವಿವಿಯ ನಿೋಡು ಫಗೆ. _ ಭುಂದುರೆದಿರ್

753 ಆತರೆ ತÀ್ ಯ ಯಷಹಯ ಔಡತ 3/30/2015 ಸ

754 ತರ ಯಷಹಯ ಔಡತ 3/31/2015 ಸ

755 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋ.ಕ್ಷೋತರ ತರಖಳ ಯಷಹಯ ಔಡತ 3/31/2015 ಸ

756 ಶಹಂದಬಿೇಔ ಯರ್ಜ ಔಡತ 3/31/2015 ಸ

757 ವಿಷೋಶ ಅಲ ಗಡೆಡ ಽೋಜನೆ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲು 3/31/2015 ಬಿ

758 ರಹಜಜಯಲಮ ಽೋಜನೆ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆ 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲು 3/31/2015 ಬಿ

759
ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳು ಭತುಾ ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತಿ ಽೋಜನೆಖಳ ಳಹರ್ಷೇಔ ಖುರಿ ಕ್ತರೋಯಹ 

ಽೋಜನೆಖಳ ಳಹರ್ಷೇಔಖುರಿ 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು
3/31/2015 ಬಿ

760 2401-00-111-0-08 ¸ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲು 3/31/2015 ಬಿ

761 ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ ಅದಹಮ ಯದಿ 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲು 3/31/2015 ಬಿ



762 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ (04.ಎ) 2435-00-101-0-36 8/17/2015 3/31/2016 ಬಿ

763 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ ಽೋಜನೆ ಡಿಸಬಿಲುಾ 2401-119-404-000-31 7/8/2015 3/31/2016 ಬಿ

764
಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ತ ೋ.಄. ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಕೆ.ಎಸ್.ಹಚ್.ಡಿ.ಎ ಄ನುಧಹನ ಽೋಜನೆ ಡಿಸಬಿಲುಾ 

ಔಡತ 2401-00-800-2-43
7/8/2015 3/31/2016 ಬಿ

765 2435-00-101-0-38 À್ ಯಚಹಯ ಭತುಾ ಶಹಹಿತಯ 9/9/2015 3/31/2016 ಬಿ

766 2401-00-119-5-02 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳ ರೆ ೋಖ ಭತÀ್ ತು ಕ್ತೋಟ ನಿಯಹಂತರಣ ಽೋಜನೆ 9/30/2015 3/31/2016 ಬಿ

767 ಕೆ.ಎಸ್ ವಂಔಯ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯು ಆಯ ವೈಮಕ್ತಾಔ ಔಡತ

768 2435-00-101-0-35 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತÀ್ ಯ ನಿೇಸಣೆ 9/30/2015 3/31/2016 ಬಿ

769 ಸನಿೋ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆಮ ಚೆಔುಕ ಖಳು ನಖದಿೋಔಯನಳಹಖರ್ೋ ಆಯು ಫಗೆ 9/30/2016 3/31/2016 ಸ

770
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಔಯು ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಙನುರಹಮಟಟಣ ಔಚೆೋರಿಮ 

ದಿನಹಂಔ 31/03/2017 ಕೆಕ ಔಛೋರಿ ತಪ್ಹಷಣೆ ಔಡತ
9/30/2015 3/31/2016 ಭುಂದುರೆದಿರ್

771
ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ ಽಜನೆಮಲಿಾ ಪಱಹನುನುಬವಿಖಳ ಖಹತಗ ಚೆಔಕನುು ಪ್ಹತಿಸಯು ಬ್ಹಯಂಕ್ತನ ಸವಔೃತ 

ತರಖಳು
10/13/2015 3/31/2016 ಬಿ

772
ಔನಹೇಟಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆಮ ಕ್ಹಮೇಔರಭಖಳ ಷಷಹಮಧನ  ಗೌಯ ಧನ 

ಭುಂತಹದಖಳನುು ಖಹಜಹನೆಮ ಫಹಱಹನುಬವಿಖಳ ಬ್ಹಯಂಸ ಖಹತಗ ಜಮಹ ಮಹಡು ಫಗೆ.
3/31/2016 ಬಿ

773
2401-00-108-2-30 ರಹಕ್ಷರಿೋಮ ಷುಷೆಯ ಔೃರ್ಷ ಄ಭಿಯಹನಽೋಜನೆ ರಧಹನ ಭತಿರ ಔೃರ್ಷ ಷಂಚಹಯ 

ಽೋಜನೆ ಄ನುಧಹನಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 2015-16 ಶಹಲು
10/20/2015 3/31/2016 ಬಿ 

774 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅಲ ಗಡೆಡ ವಿಶೋಶ ಕ್ಹಯಕೆೋಜ್ ಽೋಜನೆ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಮಹಡು ಸವೋಔೃತಿಖಳು 10/20/2015 3/31/2016 ಬಿ

775 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಂಗಹಂಷ ಔೃರ್ಷ ಬ್ಹಳೆ ಼ದಲನೆ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ ಔಡತ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ 11/20/2015 3/31/2016 ಬಿ

776
2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಔಂದು ಬ್ಹಳೆ ಬಳೆಮ ಼ದಲನೆೋ ಶೇದ 

ನಿೇಸಣೆ ಔಡತ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ
11/20/2015 3/31/2016 ಬಿ

777
2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹಚ್ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಔಂದು ಬ್ಹಳೆ ಬಳೆಮ ಼ದಲನೆೋ ಶೇದ 

ನಿೇಸಣೆ ಔಡತ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ
11/20/2015 3/31/2016 ಬಿ



778 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಮಹ ಬಳೆಮ 2 ನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ ಷಷಹಮಧನ ಔಡತ 11/20/2015 3/31/2016 ಬಿ

779
2015-16 ನೆ ಶಹಲಿನ ಶಹಲಿನಲಿಾ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಟ್ರಹರಔಟರ್ ಕರಿದಿ 

ಷಷಹಮಧನ ಔಡತ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ
11/21/2015 3/31/2016 ಬಿ

780 2401-00-800-1-57 ಬ್ಹಳೆ ನಿಕಯ ಬೋಶಹಮ ಽೋಜನೆ ಡಿಸಬಿಲುಾ ಔಡತ 11/20/2017 3/31/2016 ಬಿ

781 2435-00-101-0-62 ತಹಲ ಾಔು ಂಚಹಯತ್ ಽೋಜನೆಖಳ ಡಿಸಬಿಲುಾ ಔಡತ 11/26/2015 3/31/2016 ಬಿ

782
2401-00-800-1-57 ಅevಚಿಟoಠಿmeಟ್ಟಣ ಚಿiಟ್ಟಣಚಿಟ್ಟeಟ್ಟಛಿe ಜಿoಡಿmeಡಿ Pಡಿಚಿgಚಿಟ್ಟizಚಿಣioಟ್ಟ 

(ಜಿ.ಠಿ.o)2015-16 ನೆೋ ಶಹಲು
11/20/2015 3/31/2016 ಬಿ

783 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಪ್ಹುಮ ಬಳೆ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ 11/26/2015 3/31/2016 ಬಿ

784 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ತಯಕ್ಹರಿ ಬಳೆ ಪ್ಹಾಸಟಸ ಹ ದಿಕೆ ಷಷಹಮಧನ 4/12/2015 3/31/2016 ಬಿ

785 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಔಂದು ಬ್ಹಳೆ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ 4/12/2015 3/31/2016 ಬಿ

786 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಷಪೋಟೆ  2 ನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 4/12/2015 3/31/2016 ಬಿ

787 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಹೈಬಿರಡ್ ತಕ್ಹಆ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯನೆ ಟ್ಟ.ಸ 4/12/215 3/31/2016 ಬಿ

788 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಬ್ಹಳೆ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಟ್ಟ.ಸ 12/16/2015 3/31/2016 ಬಿ

789 ¸ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಬ್ಹಳೆ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ 12/16/2015 3/31/2016 ಬಿ

790 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ದಹಳಿಂಬ 2 ನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 12/23/2015 31/03/216 ಬಿ

791 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಹ ಷ ರರ್ೋಷ ವಿಷಾಯನೆ ತಯಕ್ಹರಿ (ಟ಼ೋಟೆ ) 12/23/2015 3/31/2016 ಬಿ

792 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳಡಖಳ ರೆ ೋಖ ಭತುಾ ಕ್ತೋಟ ನಿಯಹಂತರಣ ಽೋಜನೆ. 8/12/2015 3/31/2016 ಬಿ

793 2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಷಂಽೋಜಿತ ಬೋಶಹಮ ಽೋಜನೆ (06 ) 8/1/2016 31/032016 ಬಿ



794 ಸಸಯು ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ (2015-16) ಡಿಸ ಬಿಲುಾ 96/ಯ  837000.00 1/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

795 ಎನ್.ಹಙï.ಎಂ ಸಸಯು ಭನೆ ಽೋಜನೆಮಲಿಾ ಹ ಷ ರರ್ವ ಹೈಬಿರಡ್ ತಯಕ್ಹರಿ ಷಷಹಮಧನ (2015-16) 10/2/2016 3/31/2016 ಬಿ

796
ಐ.ಎನ್.ಎಂ ಭತುಾ ಐ.ಪ್ತ.ಎಂ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದ ಷಷಹಮಧನ ಡಿಸಬಿಲುಾ 112/2015-16 

ಯ .25800.00
10/2/2016 3/31/2016 ಬಿ

797 ಪ್ಹುಮ ಬಳೆ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ (2015-16) (059) 10/2/2016 3/31/2016 ಬಿ

798
2401-00-108-2-30 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ ಷಷಹಮಧನದ ಚೆಔಕನುು ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಮಹಡು 

ಸವೋಔೃತಿ ತರಖಳು (2015-16)
3/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

799
¸ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಭತುಾ ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಭತುಾ ಆತರೆ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಚೆಔೆಳನುು ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ 

ಮಹಡಿಯು ಸವೋಔೃತಿಖಳು 2015-16
3/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

800 2435-00-101-0-28 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಬಳೆಖಳಿಗ ವಿಶೋಶ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ (2015-16) 3/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

801 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ ಄ಂಗಹಂವ ಬ್ಹಳೆ ಷಷಹಮಧನದ ಽೋಜನೆ 059 2015-16 3/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

802 ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಽೋಜನೆಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರೋಔಯಣ 215-16 3/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

803 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ ಄ಂಗಹಂವ ಬ್ಹಳೆ ಷಷಹಮ ಧನದ ಽೋಜನೆ 422 3/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

804 ಆಱಹಖಹ ಅಂತರಿಔ ಲೆಔಕ ರಿಶ ೋಧನಹ 2014-15 ನೆೋ ಶಹಲು 3/14/2016 ಭುಂದುರೆದಿರ್

805 2401-00-108 2-80 ಸನಿ ನಿೋರಹರಿಽೋಜನೆ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 059 3/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

806
ಸಸಯು ಭನೆ ಷಷಹಮಧನದ ಡಿಸ ಬಿಲುಾ ಬಿಲುಾ ಷಂಖೆಯ-74/ 117601                                        

                ಡಿಸ ಬಿಲುಾ -101/243985                                                                        
3/14/2016 3/31/2016 ಬಿ

807 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅಡಳಿತದ ಔಡತಖಳು

808 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತಿ/ಽೋಜನೆ/ಽೋಜನೆೋತಯ ವಙಚಖಳನುಧಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ,2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು 4/15/2016 3/31/2017 ಸ

809 2435-00-101-0-26 ಽೋಜನೆತಯ ಔಛೋರಿ ವಙಚ 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು 4/22/2016 3/31/2017 ಬಿ



810 ಹಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್ 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು, ವೋತನ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 4/22/2016 3/31/2017 ಸ

811 2435-00-101-0-26 ಽೋಜನೆತಯ ದಿನಖ ಲಿ ವೋತನ,2016-17 ನೆ ಶಹಲು 4/22/2016 3/31/2017 ಬಿ

812 2012-15 ಶಹಲಿನ ಆಱಹಖೆ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ,2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು 4/23/2016 _ ಭುಂದುರೆದಿರ್

813 (ತ ೋ.ಈ.ನಿ.ಔಛೋರಿ ಲೆಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹಯದಿ)

814
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವಔಯು ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತಿ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ಔಛೋರಿಮ 2011-15 ನೆೋ 

ಶಹಲಿನ ಆಱಹಕೆ ಄ಂತರಿಔ ಲೆಔಕ ರಿಶ ೋಧನ ಯದಿ
5/16/2019 _ ಭುಂದುರೆದಿರ್

815
ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಽೋಜನೆಖಳು ಭತುಾ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ವಙಚದ ತಖೆಾ,2016-17 ನೆೋ 

ಶಹಲು
5/16/2016 3/31/2017 ಸ

816
2015-16 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅಧಹಮ ತರಿಗ ವಿಯನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ ಜಿಡಿom ಟ್ಟo 1)24ಕ್ತ 

2)26ಕ್ತ,2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು
10/6/2016 _ ಭುಂದುರೆದಿರ್

817 2435-00-00-101-0-36 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ 5/7/2016 3/31/2017 ಬಿ

818
2401-00-800-2-43 ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ ಕೆ.ಎಸ್.ಹಚ್.ಡಿ 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ನುದಹನ 

(ಮಲಿಮ ಯು ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರ)
5/7/2016 3/31/2017 ಬಿ

819 ಆತರೆ ತರ ಭಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 12/7/2016 3/31/2017 ಸ

820 ಮಹಸಔ ಬ್ಹಕ್ತ ಔಡತಖಳ ಟ್ಟಟಮನುು ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 12/7/2016 - ಭುಂದುರೆದಿರ್

821 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆಯಹರ್ಯು ಫಗೆ. 7/20/2016 3/31/2017 ಸ

822 2401-00-119-4-06 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆಯಹರ್ಯು ಫಗೆ. 7/20/2016 3/31/2017 ಸ

823 2401-00-111-0-08 ಅಲ ಗಡೆಡ ಽೋಜನೆಮ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 7/20/2016 3/31/2017 ಬಿ

824
2435-00-101-0-35 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ನಿೇಸಣೆ ಭತುಾ ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೇ ಽೋಜನೆ 

2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು.
7/23/2016 3/31/2017 ಬಿ

825 2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಽೋಜನೆ 7/27/2016 3/31/2017 ಬಿ



826 2401-00-111-0-08 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ 4/8/2016 3/31/2017 ಬಿ

827
2401-00-111-0-08 ಷಭಖರ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಇPಓ(ದುಡಿಮು 

ಫಂಡಳಹಳ)
4/8/2016 3/31/2017 ಬಿ

828
2401-00-108-2-30 ರಧಹನ ಭಂತಿರ ಔೃರ್ಷ ಸಂಚಹಯ ಽೋಜನೆ (ಯರ್ಷರೋಮ ಷುಸೆಯ ಔೃರ್ಷ ಄ಬಿಯಹನ 

ಽೋಜನೆ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಫಗೆ.(2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು)
8/23/2016 3/31/2017 ಸ

829
2014-15 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸನಿೋ ನಿೋರಹರಿ ಪಱಹನುಬವಿಖಳಿಗ (ಶೋ15%) 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಬ್ಹಯಂಸ 

ಖಹತಗ ಜಮ ಮಹಡಿಯು ಸವೋಔೃತ ತರಖಳು
23/08/016 3/31/2017 ಎ

830
ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆಮ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಚೆಔಕನುು ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯು ಸವಔೃತಿ ತರಖಳು 

(2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು)
8/26/2016

831  ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಬ್ಹಯಂಔು ಸವಔೃತ ತರಖಳು 2016-1 ನೆೋ ಶಹಲು 10/27/2016 31/03/217 ಬಿ

832 ತಂಖು ನಶಚೋತನ ಽೋಜನೆ ಸವೋಔೃತ ತರಖಳು 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು 8/11/2016 3/31/2017 ಬಿ

833 ಸನಿೋ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆಮ ಪಱಹನುಬವಿಖಳ ಚೆಔಕನುು ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯು ಸವೋಔೃತ ತರಖಳು 11/21/2016 3/31/2017 ಎ

834 ಸನಿೋ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ ಡೆೋಟ್ರಹ ಎಚಿಟ್ಟರ ಷವಿೇಸ್ ಬ್ಹಫುಾ 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು 11/24/2016 _ ಬಿ

835
2401-00-119-4-06 ರಹರ್ಷರೋಮ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಮಿೋಶನ್ ಽೋಜನೆ 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು ಮಿಶನ್ 

ಮಹಯನೆೋರ್ಜಮಂಟ್
11/24/2016 3/31/2017 ಬಿ

836 ತಂಖು ನಶಚೋತನ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ 30/12/2016 ಔಡತ 059/ 2016-17 3/31/2017 3/31/2017 ಬಿ

837 ತಂಖು ನಶಚೋತನ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲಲುಾಖಳ ಔಡತ-422 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

838 ತಂಖು ನಶಚೋತನ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲಲುಾಖಳ ಔಡತ-423 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

839 ತಂಖುನಶಚೋತನ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ ಸ.ಹಚ್.ಡಿ (ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs )422 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

840 ತಂಖುನಶಚೋತನ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ ಸ.ಹಚ್.ಡಿ (ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs )423 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

841 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲಲುಾಖಳ ಔಡತ ಷಪೋಟ ಬಳೆ ಼ದಲನೆ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ



842 ಎನ್ ಹಚ್ ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲಲುಾಖಳ ಔಡತ- ಮಹ ಬಲೆ ಼ದಲನೆ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

843 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ - ಪ್ಹುಮ ಬಳೆ ಼ದಲನೆ ಶೇದ ವಿಶಹಾಯಣೆ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

844 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡ ಪ್ಹುಮ ಬಳೆ ಼ದಲನೆ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

845 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ -ಮಿನಿ ಟ್ರಹರಔಟರ್ ಷಷಹಮಧನ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

846 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ  ಔಡತ- ಸೋಂತಿಗ ಬಳೆ ಹ ಷರರ್ೋವದ ವಿಷಾಯಣೆ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

847 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾ ಖಳ ಔಡತ- ಹೈಬಿರಡ್ ತಯಕ್ಹರಿ ಬಳೆಖಳ ಹ ಷ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

848 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

849 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ - ತಯಕ್ಹರಿ ಭತುಾ ಐ.ಪ್ತ.ಎಂ ಽೋಜನೆಖಳು 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

850 ಎನ್ .ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ - ಸಸಯು ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ 12/30/2016 3/31/2017 ಬಿ

851 ಎನ್,ಹಚ್.ಎಂ ಽೋಜನೆ 9/1/2017 3/31/2017 ಬಿ

852 2401-00-111-0-08 ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ (ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs ) ಡಿ ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 422 9/1/2017 3/31/2017 ಬಿ

853 2401-00-111-0-08 ¸ಸ.ಹಚ್.ಡಿ ಽೋಜನೆ (ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs ) ಡಿ ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 423 9/1/2017 3/31/2017 ಬಿ

854 2401-00-111-0-08 ಇ.P.ಓ ಖಳಿಗ ಛಿusಣomeಡಿ hiಡಿiಟ್ಟg ಛಿeಟ್ಟಣeಡಿ -2016-17 8/2/2017 3/31/2017 ಬಿ

855 É್ಗೈದಯಕ್ತೋಮ ವಙಚದ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 2016-17 8/2/2017 3/31/2017 ಬಿ

856 ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಸಣಫಳಕೆ ರಭಣ ತರ 2016-17 ನೆೋ ಶಹಲು 8/2/2017 3/31/2017 ಸ

2018-19



894 ದಿನಖ ಲಿ ನೌಔಯಯ ವೋತನದ ಔಡತ 5/5/2018 3/31/2019 ಬಿ

895
ಲೆ.ಶರೋ 2851-00-107-00-33 ರ್ಜೋನುಔೃರ್ಷ (ಽೋಜನೆೋತಯ) ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ(2018-19 ನೆೋ 

ಶಹಲು)
5/23/2018 3/31/2019 ಬಿ

896 2018-19 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಄ಯಸೋಕೆರೆ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ಅಧಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಫಗೆ. 6/5/2018 3/31/2019 ಸ

897 2018-19ನೆೋ ಶಹಲಿನರಹಜಯಲಮ ಜಿಱಹಾಲಮ ಽೋಜನೆಖಳ ಕಚಿೇನ ಯದಿ ಷಲಿಾಷು ಔಡತ 6/5/2018 3/31/2019 ಬಿ

898
2018-19ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಇ ಔಛೋರಿಗ ಆಱಹಖಹ ಕ್ಹಮೇಔರಭ ರಳಹಷಕ್ಹಕರ್ ಲಗುಳಹಸನ ಬ್ಹಡಿಗಗ 

ಡೆಮಲು ಟೆಂಡರ್ ಫಗೆ
6/15/2018 3/31/2019 ಬಿ

899 2018-19ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಜಿಱಹಾಂಚಹಮತ್ ಽೋಜನೆಖಳ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಔಡತ 6/20/2018 3/31/2019 ಸ

900 2401-00-800-1-53 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಔಯಣ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/20/2018 3/31/2019 ಬಿ

901 2401-00/80-1-57 ಕಏರ್ಘ ಮಲಿಾ ನಿೋರಿನ ಟ್ರಹಯಂಔರ್ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

902 2401-00-119-5-01 ಆಱಹಖಹ ರಽೋಖಹಲೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

903 2401-00-001-2-01 ನಿರ್ೋೇವನ ಭತುಾ ಅಡಳಿತ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

904 2435-00-101-0-26 ಔಛೋರಿ ವಙಚ(ಽೋಜನೆೋತಯ) ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

905 2435-00-101-0-38 ರಚಹಯ ಭತುಾ ಶಹಹಿತಯ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

906 2435-00-101-0-36 ತಂಖು ಬಿೋಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತುಾ ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/25/2018 3/31/2019 ಬಿ

907 2435-00-101-0-35 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/25/2018 3/31/2019 ಬಿ

908 2401-00-108-2-30 ಸನಿನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/25/2018 3/31/2019 ಬಿ

909 2401-00-119-4-06 ಔಂದುಬ್ಹಳೆ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/26/2018 3/31/2019 ಬಿ



910 2401-00-119-4-06 ಔಂದುಬ್ಹಳೆ ರರ್ೋವ 1ನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/26/2018 3/31/2019 ಬಿ

911 2401-00-119-4-06 ಄ಂಗಹಂವಔೃರ್ಷ ಬ್ಹಳೆ 1ನೆೋ ಶೇದ ನಿೇಸಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/26/2018 3/31/2019 ಬಿ

912 2401-00-119-4-06 ಄ಂಗಹಂವಔೃರ್ಷ ಬ್ಹಳೆ ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಡಿ.ಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 9/26/2018 3/31/2019 ಬಿ

913 2017-18 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಕ್ಹಮೇನಿೇಸಣಹ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಷಾದಹಮತವದ ವಿಯದ ಔಡತ 5/19/2018 3/31/2019 ಬಿ

2019-20

914
ಅಲ ಗಡೆಡ ಬಳೆಗ ಷಲತಾ ಷಹಖ  ರೆೈತರಿಗ ತಹಂತಿರಔ ಮಹಹಿತಿ ನಿೋಡಲು ್ಂPS ಅಯಣದಲಿಾ ಕ್ಹಮೇ 

ನಿೇಹಿಷು ಔುರಿತು
5/15/2019 3/31/2020 ಸ

915
ಇ ಔಛರಿಮಲಿಾ ಕ್ಹಮೇ ನಿೇಹಿಷುತಿಾಯು ಄ಧಿಕ್ಹರಿ/ಸಫಬಂದಿಖಳ 2018-19 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಕ್ಹಮೇ 

ನಿೇಸಣಹ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸಾ ವಿಯ ಷಲಿಾಕೆ ಫಗೆ.
5/15/2019 3/31/2020 ಸ

916 2019-20 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಛೋರಿ ಅರ್ೋವಖಳ ಔಡತ 5/30/2019 3/31/2020 ಸ

917
2012-13 ನೆೋ ಶಹಲಿನಿಂದ 2018-19 ನೆೋ ಶಹಲಿನರೆರ್ನ ಭಷಹಲೆೋಕಪ್ಹಲಔಯ ಲೆಕ್ಹಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ 

ಔಡತ
8/23/2019 _ ಭುಂದುರೆದಿರ್

918
ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ ಸುರ್ಿಯಂದ ಷತ ೋನಿ ಸುದಿಗ ಫಡಿಾ ಹ ಂದಿಯು ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳ ಷೆಳ 

ನಿಮುಕ್ತಾ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಔಡತ
9/7/2019 3/31/2020 sಸ

919

ಔÉ್ ಲೆರಕ್ಹಯಣದಲಿಾ (ಆಘಿಉumಚಿಣioಟ್ಟ) ಕ್ಹಲದಲಿಾ ಂಙರಹರ್ ಷೆಳಕೆಕ ಫಂದು ತನಿಖೆಗ 

ಷಸಔರಿಷಲು ಇ ಔಛೋರಿಯಂದ ದಿನಹಂಔ:15/10/2019 ಯಂದು 3 ಜನ ಸಫಬಂದಿ ಖೇದಯನುು ನೆೋಭಔ 

ಮಹಡು ಫಗೆ.

10/14/2019 _ ಭುಂದುರೆದಿರ್

920 ತÉ್ ್ೋಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇವನಹಲಮದ ಅಂತರಿಔ ಲೆಕ್ಹಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಔಡತ 2015-2019 ಯರೆಗ 9/4/2019 _ ಭುಂದುರೆದಿರ್

921
2401-00-111-0-08 ಷಭಖರ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ (ಆ –S್ಂP)ಽೋಜನೆಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ 

ಔಡತ
6/25/2019 3/31/2020 ಸ

922
2401-00-111-0-08 ಷಭಖರ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿಮಲಿಾ ನಿೋರಿನ ಟ್ರಹಯಂಔರ್ ಽೋಜನೆಮ ಡಿಸ 

ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ
6/25/2019 3/31/2020 ಸ

923 2851-00107-0-33 ರ್ಜೋನು ಔೃರ್ಷ ಽೋಜನೆಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 6/25/2019 3/31/2020 ಸ



924 2435-00-101-0-35 ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರಖಳ ನಿೇಸಣೆಽೋಜನೆಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 6/25/2019 3/31/2020 ಸ

925
2435-00-101-0-36 ತಂಖು ಬಿೋಜಷಂಖರಸಣೆ ಷಹಖ  ನಷೇರಿ ನಿೇಸಣೆ ಽೋಜನೆಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ 

ಔಡತ
6/25/2019 3/31/2020 ಸ

926 2435-00-101-0-38 ರಚಹಯ ಭತುಾ ಶಹಹಿತಯ ಽೋಜನೆಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 6/25/2019 3/31/2020 ಸ

927 2435-00-101-0-64  ರೆೈತರಿಗ ತಯಭೋತಿ ಽೋಜನೆಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 6/25/2019 3/31/2020 ಸ

928 2435-00-101-0-62  ರೆೈತರಿಗ ಷಷಹಮ ಽೋಜನೆಮ ಡಿಸ ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ 6/25/2019 3/31/2020 ಸ

2020-21

929
2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆಮ ಸಫಬಂದಿ ಷಹಖ  ಄ಧಿಕ್ಹರಿಯಯ ವೋತನದ ಡಿಸ ಬಿಲ್ 

ಔಡತ
5/26/2020 3/31/2021 ಸ

930 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯ ಲಮ ಽೋಜನೆಮ ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 5/6/2020 3/31/2021 ಸ

931 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯ ಲಮ ಷಹಖ  ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷೋತರದ ಕಚಿೇನ ಯದಿ ಔಡತ 5/6/2020 3/31/2021 ಸ

932 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಸ.ಡಿ.ಬಿ. ಣ ತಂರ್ನ ಭಯದ ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 12/6/2020 3/31/2021 ಸ

933 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಮ 62ಬಿ ಔಡತ 12/6/2020 3/31/2021 ಸ

934 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆಮ ಕಚಿೇನ ಯದಿ ಔಡತ 12/6/2020 3/31/2021 ಸ

935 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ  ಇಂIಐಅ P್ಂಘಆಒಖಿ ಔಡತ 12/6/2020 3/31/2021 ಸ

936 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಇಂIಐಅ P್ಂಘಆಒಖಿ ಡಿ.ಸ.ಬಿಲ್ ಔಡತ 12/6/2020 3/31/2021 ಸ

937 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಬ್ಹಡಿಗ ಳಹಸನ ಕೆ ೋಟೆೋವನ್ ಷಹಖ  ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 12/6/2020 3/31/2021 ಸ

938 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಽೋಜನೆಮ ಔಛೋರಿ ವಙಚದ  ಔಡತ 12/6/2020 3/31/2021 ಸ

939
2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಈ ನಿರ್ೋೇವಔಯ ಔಛೋರಿಗ ಷಲಿಾಸದ ಟಪ್ಹಲು ಷಹಖ  

ಡಿ.ಸ.ಬಿಲುಾಖಳ ಔಡತ
12/6/2020 3/31/2021 ಸ

940 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಄ನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ ಮಹಡಿದ ಔಡತ 12/6/2020 3/31/2021 ಸ

941
2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಕ್ತೋಟ ಭತುಾ ರೆ ೋಖ ನಿಮಂತರಣ ಽೋರ್ಜನಮಡಿ 

(ಎಸ್-11) (200) ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ
7/29/2020 3/31/2021 ಸ

942
2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಕ್ತೋಟ ಭತುಾ ರೆ ೋಖ ನಿಮಂತರಣ ಽೋರ್ಜನಮಡಿ 

(ಎಸ್-11) (422) ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ
7/29/2020 3/31/2021 ಸ



943
2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಮಡಿ ಕ್ತೋಟ ಭತುಾ ರೆ ೋಖ ನಿಮಂತರಣ ಽೋರ್ಜನಮಡಿ 

(ಎಸ್-11) (423) ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ
7/29/2020 3/31/2021 ಸ

944
2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಮಹಚಿೇ-20 ರಿಂದ ಅಖಸ್ಟ-20 ಯರೆಗ ಳಹಸನ ಬ್ಹಡಿಗ ಡೆಮಲು 

ಟೆಂಡರ್ ಔಡತ
7/29/2020 3/31/2021 ಸ

945 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ. (106) ಽೋಜನೆಮಡಿ ನಿೇಸಣೆ ಷಹಖ  ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಔಡತ 8/29/2020 3/31/2021 ಸ

946 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ. (422) ಽೋಜನೆಮಡಿ ನಿೇಸಣೆ ಷಹಖ  ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಔಡತ 8/29/2020 3/31/2021 ಸ

947 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ. (423) ಽೋಜನೆಮಡಿ ನಿೇಸಣೆ ಷಹಖ  ರರ್ೋವ ವಿಷಾಯಣೆ ಔಡತ 8/29/2020 3/31/2021 ಸ

948 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಽೋಜನೆಮ ಕೆ ೋಟೆೋವನ್ ಷಹಖ  ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 8/29/2020 3/31/2021 ಸ

949 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಭಹಿಭ ಯಂಖ ಄ಧಿೋಕ್ಷಔಯಯ ಜಿ.ಪ್ತ.ಎಫ್ ಶಹಲ ಡೆದ ಡಿಸ ಬಿಲ್ ಔಡತ 8/31/2020 3/31/2021 ಸ

950 2020-21 ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎಸ್-11 ಕ್ತೋಟ ನಿೇಸಣೆ ಔಡತ 8/31/2020 3/31/2021 ಸ

951 ಅರ್.& ಅರ್. ಽೋಜನೆಮಲಿಾ ರಿಔಯಣ ವಿತಯಣೆ ಔಡತ 05 ಷಂಖೆಯ 8/29/2020 3/31/2021 ಸ

952 ಐಓಅP  ಽೋಜನೆಮಲಿಾ ನಿೇಸಣೆ 05 ಷಂಖೆಯ 8/29/2020 3/31/2021 ಸ

953 ರ್ಜೋನು ಶಹಔಣೆ ಪಟ್ಟಟಗ ವಿತಯಣೆ ಷಾಔ -01 8/31/2020 3/31/2021 ಸ

954 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಎತಿಾನಹ ಳೆ ಽೋಜನೆಮ  ಔಡತ 8/31/2020 3/31/2021 ಸ

955 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಸನಿ ನಿೋರಹರಿ ಽೋಜನೆಮ ಕೆೈತಪ್ತುನಿಂದ ಸಣಹ ಜಮಯಹರ್ಯು ಔಡತ 2/6/2020 3/31/2021 ಸ

956
2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಷಷಹಮಔ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಖಳು ಭತುಾ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯರಿಗ 

ನೆ ೋಟ್ಟಸ್ ಕೆ ಡು ಔಡತ
2/6/2020 3/31/2021 ಸ

957 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಛೋರಿ ಅರ್ೋವದ ಔಡತ 8/6/2020 3/31/2021 ಸ

958 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಔಛೋರಿ ಔಟಟಡದ ಕ್ತರಯಹ ಽೋಜನೆ ಭತುಾ ಄ನುದಹನದ ಔಡತ 7/22/2020 3/31/2021 ಸ

959 ಶರೋ ಕೆ.ಜಿ.ಸ ೋಭಶೋಕರ್ ತ ೋಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯಯ ಔಡತ 10/19/2020 3/31/2021 ಸ

960 ಬಿತಾನೆ ಬಿೋಜದ ಮಹರಹಟಕೆಕ ಯಳಹನೆ ಡೆಮು ಔಡತ 4/11/2020 3/31/2021 ಸ

961 ಅನಂದನಹಮಕ ಬಿನ್ ಭ ತಿೇನಹಮಕ ಆಯ ಭ ಖು ಄ಜಿೇ ಔಡತ 11/17/2020 3/31/2021 ಸ

962 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಅರ್.ಟ್ಟ.ಐ.ಔಡತ 10/11/2020 3/31/2021 ಸ

963 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಣರ್ದ ತಂರ್ನ ಭಯಖಳ ಔಡತ 10/11/2020 3/31/2021 ಸ

964 2020-21ನೆೋ ಶಹಲಿನ ಟ್ಟ.ಡಿ.ಎಸ್.ಔಡತ 10/11/2020 3/31/2021 ಸ

965 ಎನ್.ಹಙï.ಎಂ. ಽೋಜನೆಮ ಸಣ ಹಿಂಡೆಮು ಔಡತ 11/18/2020 3/31/2021 ಸ



966 ಶರೋ ಕೆ.ಜಿ.ಸ ೋಭಶೋಕರ್ ಭತುಾ ವಿನಯ್ ಔುಮಹರ್ ಆಯ ಕ್ಹಮೇಭಹಯ ಹಿಸಕೆ ಟಟ ಔಡತ 11/18/2020 3/31/2021 ಸ



ಔಡತಖಳನುು 

ಷಂಯಕ್ಷಿಷಬೋಕ್ಹದ ಄ಧಿ
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3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015

3/31/2015



3/31/2015

3/31/2015
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