
ಔರ.ಷಂ ವಿಶಮ

ಔಡತ 

ಪ್ಹರಯಂಬಳಹದ 

ದಿನಹಂಔ

ಔಡತ 

ಪ್ಹರಯಂಬಳಹದ 

ದಿನಹಂಔ

ರ್ಗೀಔಯಣ

1 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಗಜನೆ ಭತತು ಗಜನೆಗತಯ ಄ನತಧಹನದ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

2 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯರಿಗೆ ಕೆಲಷದ ವಿಂಖಡನೆ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

3 ನಹಲಕನೆಗ ದರ್ಜೀ ನೌಔಯಯ ನೆಗಭಕಹತಿಗೆ ಷಂಫಂದಟಟ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

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

5 ೧೯೯೪-೯೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಅಮಯಮ ತರದ ಄ಂದಹಜತ ಄ನತಷ ಚಿ “ಬಿ” ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

6 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಗೆ ಷಂಫಂದಿಸಿದ ಸತಂಡಿ ಷಹಖ  ಸಣ ಪ್ಹತಿಸಿದ ಫಗೆೆ ಸಣ ಷಂದಹಮ ಯಶಗದಿ ಫಗೆೆ. 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

7 ಆಱಹಖಹ ವಿಚಹಯಣೆಗೆ ಷಂಫಂದಿಸಿದ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಎ

8 ಕಙತೀ ಭತತು ಅಧಹಮದ ತಃಖೆ್ತ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

9 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯ ಅಸಿು ಭತತು ಊಣ ಟ್ಟಟ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

10 ಆಱಹಖಮ ವಿವಿಧ ಗಜನೆಖಳಲಿಾ ಕರಿಗದಿಸಿದ ಶಹಮಹರ್ರಖಳ ವಿಯ ಔಡತ. 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

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

12 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯ ವಿಚಹಯಣೆ ಭತತು ತಿಳತಳಿಕೆ ತರಖಳ ಔಡತ. 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

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

14 ಷಣಣ ಈಳಿಗತಹಮ ಷಂಖರಸಣೆ  ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಸಿ

ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಙನನರಹಮಟಟಣ ಯಯ ಔಛಗರಿ 41ಎ ಮಹಹಿತಿ ವಿಯ



15 ಎಯಲತ ಭತತು ವಿಗಶ ಔತೀಯದ ಮಗಱ ನೌಔಯಯನತನ  ನಿಗಜಿಸಿದ ಫಗೆೆ ಔಡತ . 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

16
ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಯ ಕ್ಷಗತರದ ಜನರಗಟರ್ ಭತತು ೫ ಷಚ್ ಪಿ ಗಟಯ ತನö್ೆ್ನ ದತಯಸಿಿಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ 

ಔಡತ.
1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

17 ಈರ್ ಯಗಖ ವಿನಿಭಮ ದಹಕಱ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

18 ಬಗಡಿಕೆಮ ಧಯಟ್ಟಟ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

19 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಯ ಕ್ಷಗತರದ ಄ವೀವಕ್ತುಮ ಶಟ್ ಭಸಿೀಫಲ್ ದತಯಸಿಿ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

20 ಈರ್ ಯಗಖ ವಿನಿಭಮ (ಖಹಲಿ ಸತರ್ೆಖಳ ಔಡತ) 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

21 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯ ಐ.ಈ.಄, ಏ.ಈ.I.ಅ  ಭತತು ಆತರ ತರಖಳ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

22 ನೌಔಯಯ ಯರ್ಜ ಳಹರ್ಷೀಔ ಫಡಿುಗೆ ಷಂಫಂದಿಸಿದ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

23 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯ ದಿನಙರಿ ಔಡತ 1/4/1996 31/3/1997 ಬಿ

24 ದಿನಖ ಲಿಯಂದ ಔರಭಫದೆಗೆ ಂಡ ಷಕಹೀರಿ ಅರ್ಗವಖಳ ಔಡತ. 1/4/1996 31/3/1997 ಸಿ

25 ದಿನಖ ಲಿ ನೌಔಯಯನನ ಖಹಮಂಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ. 1/4/1997
ªÀÄÄAzÀÄªÀj¢

zÉ
ಸಿ

26 ಶರಗ ಬಿ. ವಂಔಯಲಿAಗೆಗಗೌಡ ರಥಭ ದರ್ಜಗೀ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 5/7/1997
ªÀÄÄAzÀÄªÀj¢

zÉ
ಬಿ

27 ಜನತಹ ಫಜಹರ್ ಙನನರಹಮಟಟಣ ಆರಿಂದ ಱಗಕನ ಶಹಭರ್ರಖಳನತನ ಕರಿಗದಿಷತ ಫಗೆೆ. 5/7/1997 31/03/1998 ಸಿ

28 ಔಛಗರಿ ಕೆಲಷ ನಿೀಸಣೆಮ ಫಗೆೆ ಸಿಫಬಂದಿಮಯ ಷಭ ಔರಮತ ಫಗೆೆ 8/7/1997 31/03/1998 ಸಿ

29 ಇ ಔಛಗರಿಮ ವಿವಿಧ ಬಿಲಾೆಳನತನ ನಖದಿಗಔರಿಷಲತ ನಭ ನೆ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಸಿ೬೫.ಎ ಄ನನಮ ಕಜಹನೆಯಂದ ಡೆಮತ ಫಗೆೆ. 8/7/1997 31/03/1998 ಬಿ

30
ಡಿ.೧೫ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ ಱಕಹಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೭ ಗಜನೆಮಡಿ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆಗಹರ್ ವಿವಿಧ ಷತುಖಳನತನ 

ಕರಿಗದಿಷತ ಫಗೆೆ.
18/07/1997 31/03/1998 ಬಿ



31
೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಬ್ಹಾಸ ಄ಧಿಗೆ ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ / ಸಿಫಬಂದಿಮರಿಗೆ ಷಭೀಣಹ ಯರ್ಜ ಭಂಜ ರಹತಿ 

ಫಗೆೆ.
15/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

32 ಶರಗ ಎಂ ಶಲಿಂಖಮಯ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 15/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

33 ೯೪-೯೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ತಂಖತ ಷಭಖರ ಬಗಶಹಮ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗರ್ಜನೆಮಡಿ ರಖತಿ ಔತಂಠಿತವಿಯತ ಫಗೆೆ. 15/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

34 ೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಔಛಗರಿ ಅರ್ಗವದ ಔಡತ 16/07/1997 31/03/1998 ಸಿ

35 ಈ ಕಜಹನೆಖಳಲಿಾ ತಹಲ ಾಔತ ಂಚಹಯು ನಿಧಿಮನತನ ತರಮಲತ ಪ್ಹರದಿಗಔಯಣ ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ. 16/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

36 ಶರಗ ಡಿ.ಪಿ ರಹಭತ  ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಖೃಸ ಭತಂಖಡದ ಫಗೆೆ. 16/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

37 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕಹ ಕ್ಷಗತರದ ನೌಔಯಯ ಷಹಜರಹತಿ ಟ್ಟಟ ವಿಯ 16/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

38 ಷವಷುç ಡೆಖಳ ದೀಜ ದಿನಹಙಯಣೆ ೭/೧೨/೧೯೯೬ 16/07/1997 31/03/1998 ಸಿ

39 ದಿನಹಂಔ: ೩೧/೩/೧೯೯೭ ಯ ಯದಿಗೆ ಄ದಿಗನ ಔಛಗರಿಖಳ ಳಹರ್ಷೀಔ ದಹಶಹುನತ ರಿಶಗಲನೆಮ ಫಗೆೆ. 16/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

40 ೯೬-೯೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸನಿನಿಗರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ ಪ್ಹತಿ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 16/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

41 ೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿಗಹರ್ ತಂರ್ನ ಷಸಿಖಳ ಮಹರಹಟ ಮಹಡಲತ ಧಯ ನಿಖದಿಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ. 16/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

42 ತ ಗಟಗಹಯಯ ಖಹಲಿ ಸತರ್ೆಖಳ ವಿಯ ದರ್ಷತ ಫಗೆೆ. 16/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

43
ನಷೀರಿಮನ್ ಕೆ ಗ ಅರಗಟ್ಟವ್ ಶ ಗಶೈಟ್ಟ ಲಿ. ಱಹಲ್ ಬ್ಹಗ್ ಬಂಖಳ ಯತ ಆರಿಂದ ಷಯಫರಹಜತ ಮಹಡಿಯತ ಬ್ಹಫತು 

ಪ್ಹತಿಷತ ಫಗೆೆ.
25/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

44
ಶರಗ ಎನ್ ಬ ಗರಗಗೌಡ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔ ತಹಲ ಗಜನೆ ಟ್ಟ.ನಯಸಿಸಯ ಆರಿಗೆ ಷಿರ್ತ ಳಗತನ ಫಡಿು ಭಂಜ ಯತ 

ಮಹಡಲತ ಕಹಮೀ ನಿೀಸಣಹ ಯದಿಮನತನ ದರ್ಷತ ಫಗೆೆ.
25/07/1997 31/03/1998 ಬಿ

45
ಷಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಹಯಂಸ ಷಹಷನ ಜಿಱಾ ಙನನರಹಮಟಟಣ ಆರಿಂದ ಡೆದ ಶಹಲ ಷತಸಿಿ ಔಂತತಖಳ ಭಯತ ಪ್ಹತಿ 

ಮಹಡದಿಯತ ಫಗೆೆ ಄ಂತಿಭ ನೆ ಗಟ್ಟಗಸ್
29/7/1997 31/03/1998 ಬಿ

46
ಙನನರಹಮಟಟಣ ತಹಲ ಾಔತ ದಂಡಿಖನಸಳಿಿ ಷ ಗಫಳಿ ಄ರ ಲಿಂಖನ ಕೆ ಪಲತ ಗಹರಭದ ಷಳೀ ನಂ ೧೦/೨ ಭತತು 

ಆತರ ಬ ಶಹೀದಿಗನ ಔತರಿತತ ಯದಿ ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ.
29/7/1997 31/03/1998 ಸಿ



47
೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಗಜನೆಖಳಲಿಾನ ಔ ರಡಿಗಔೃತ ಅದಹಮ ಯದಿಮನತನ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಈನಿರ್ಗೀವಔಯತ 

(ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯರಿಗೆ ಔಳತಹಿಷತ ಫಗೆೆ.
1/8/1997 31/03/1998 ಬಿ

48
೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಗಜನೆಖಳಲಿಾನ ಔ ರಡಿಗಔೃತ ಕಚಿೀನ ಯದಿಮನತನ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಈನಿರ್ಗೀವಔಯತ 

(ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯರಿಗೆ ಔಳತಹಿಷತ ಫಗೆೆ.
1/8/1997 31/03/1998 ಬಿ

49 ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ/ಸಿಫಬಂದಿಮಯ ಈಳಿತಹಮ ಖಹತಗೆ ಸಣ ಜಮಹ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ         ( ಕ.ಅ ್ಂ/಄) 1/8/1997 31/03/1998 ಬಿ

50 ಶರಗ ರಹಜಹಚಹರಿ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಷಿರ್ತ ಳಗತನ ಫಡಿು ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. ಷಹಖ  ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ., 5/8/1997 31/03/1998 ಸಿ

51 ೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸಫಬದ ಭತಂಖಡ ಔಡತ. 12/8/1997 31/03/1998 ಸಿ

52
ಶರಗ ಎ ಖಂಗಹಧಯ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಚೌಯಖಲ್ ಷಹಲಿ ಓ.ಓ.ಅ ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ 

(ಜಿಂ) ಙನನರಹಮಟಟಣ ಔಛಗರಿ ಆಯನತನ ಇ ಔಛಗರಿಯಂದ ಬಿಡತಖಡೆಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ.
18/08/1997 31/03/1998 ಬಿ

53
ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಗಜನೆಖಳತ ಭತತು ಗಜನೆಗತಯ ಱಕಹಕಶರ್ಷೀಕೆಖಳಲಿಾ ೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಬಿಡತಖಡೆಯಹದ 

಄ನತದಹನದ ಔಡತ
29/08/1997 31/03/1998 ಬಿ

54 ೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿಗಹರ್ ರಹಜಯಲಮದ ಗಜನೆಖಳಲಿಾ ಬಿಡತಖಡೆಯಹದ ಄ನತದಹನದ ಔಡತ 29/08/1997 31/03/1998 ಬಿ

55
ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಆಱಹಖಮಲಿಾನ ಎಱಹಾ ೃಂದದ (ಎ ೃಂದದರಿಗೆ) ಄ಧಿಕಹರಿ/ ನೌಔಯಯ ವಿಯಖಳನತನ ಔಂಹಯಟರ್ ಗೆ 

಄ಳಡಿಷತ ಫಗೆೆ.
8/9/1997 31/03/1998 ಸಿ

56 ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ/ವಿಶಮ ನಿಳಹೀಸಔಯತಖಳನತನ ತಯಬಗತಿಗೆ ನಿಗಜಿಷತ ಫಗೆೆ. 12/9/1992 31/03/1998 ಬಿ

57 ಇ ಔಛಗರಿಮಲಿಾನ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತಖಳ ಕಹಮೀ ಸಂಚಿಕೆಮ ಫಗೆೆ. 12/9/1997 31/03/1998 ಬಿ

58 ರಳಹಷ ಭತಂಖಡ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 15/09/1997 31/03/1998 ಬಿ

59 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಳಹಯಪಿುಮಲಿಾ ಫಯತ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಚಿೀನ ವಿಯ 9/10/1997 31/03/1998 ಬಿ

60 ೧೯೯೮-೯೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಅಮಯಮ ತರದ ಄ಂದಹಜತಖಳತ ಄ನತಬಂದ “ಬಿ” ಄ನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 18/10/1997 31/03/1998 ಬಿ

61 ಈರ್ ಯಗಖ ವಿನಿಭಮ ಕೆಗಂದರಕೆಕ ಖಹಲಿ ಸತರ್ೆಖಳ ತರೈಮಹಸಿಔ ಯದಿಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 20/10/1997 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

62 ೧೯೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಕಚಿೀನ ಟ್ಟಟಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 6/11/1997 31/03/1998 ಬಿ



63 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಕೆಕ ೯೫-೯೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನಿಂದ ಭತತು ಅದಹಮದ ಯದಿ 17/11/1997 31/03/1998 ಬಿ

64
ಬ್ಹಖ ಯತ ನವಿಱ ಷತಯಂಖ ಮಹಖೀದಲಿಾ ತಂರ್ನ ಭಯಖಳ ಮೌಲಯ ಮಹನ ಮಹಡಲತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯನತನ 

ನಿಗಜಿಷತ ಫಗೆೆ.
17/11/1997 31/03/1998 ಬಿ

65
ಶರಗ ಸಿ ರಹಭಙಂದರ ನಿೃತಿು ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ  ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಆಯ ವಿಯತದೆದ ರ್ ಗವಹರ ಗಣಹ 

ಟ್ಟಟ ಜಹರಿಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ.
17/11/1997 31/03/1998 ಬಿ

66 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ಈಳಿತಹಮ ತರಖಳನತನ ಕೆ ಳತಿ ಫಗೆೆ. 16/01/1998 31/03/1998 ಬಿ

67 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೧ ಗಜನೆಗತಯ ಆತರ ಳಙಚದಲಿಾ ಷಙತಚರಿ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಫಗೆೆ. 27/02/1998 31/03/1998 ಬಿ

68 ಶರಗ ಎಂ ಶಲಿಂಖಮಯ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆರಿಗೆ ಯರ್ಜ ಭಂಜತರಹತಿ ಫಗೆೆ. 27/02/1998 31/03/1998 ಬಿ

69 ಇ ಔಛಗರಿಮ ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದರಿಗೆ ಳಹರ್ಷೀಔ ಳಗತನ ಫಡಿು ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 31/03/1997 31/03/1998 ಬಿ

70 ಷಕಹೀರಿ ನೌಔಯಯ ಶಹಮಹನಯ ಗಹೀಣೆ ೧೯೯೮-೯೯ ಯ ಫಗೆೆ 25/04/1998 31/03/1999 ಬಿ

71
಄ಯಸಿಗಕೆರ ತಹಲ ಾಕ್ತನಲಿಾ ಔಸಪ ತಱ ಸತಳತ ನಿಮಂತರಣದ ಫಗೆೆ ಷ ಔು ಔರಭ ತಗೆದತ ಕೆ ಳಿಲತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ 

ಷಷಹಮಔಯನತನ ನಿಗಜಿಷತ ಫಗೆೆ.
6/5/1998 31/03/1999 ಬಿ

72 ೧೯೯೮-೯೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಳಹಯಪಿುಮ ಕಚಿೀನ ತಃಖು ಔಡತ. 13/05/1998 31/03/1999 ಬಿ

73 ೧೯೯೮-೯೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಅದಹಮದ ಯದಿಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 13/05/1998 31/03/1999 ಬಿ

74 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಳಹಯಪಿುಮಲಿಾ ಫಯತ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಙತೀ ಭತತು ಅದಹಮ ಯದಿ 15/05/1998 31/03/1999 ಬಿ

75 ೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ/ಸಿಫಬಂದಿಮಯ ಯಸಷಯ ಯದಿಖಳನತನ ಔಳತಹಿಷತ ಫಗೆೆ. 16/05/1998 31/03/1999 ಬಿ

76 ೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ/ಸಿಫಬಂದಿಮಯ ಅಸಿು ಭತತು ದಹಮತೀ ತಃಖುಮನತನ ಔಳಹಿಷತ ಫಗೆೆ. 16/05/1998 31/03/1999 ಬಿ

77 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿಮ /ನೌಔಯಯತಖಳ ಶಹಂದಭಿೀಔ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿಮನತನ 16/05/1998 31/03/1999 ಬಿ

78 ಜನತಹ ಫಜಹರ್ ಭತತು ವಿಯ ಷಂಶಿಖಳ ಄ಖತಯ ಶಹಮಹರ್ರ ಕರಿಗದಿಷಲತ ಆಂಡೆಗಂಟ್ ಕೆ ಡತ ಫಗೆೆ. 16/05/1998 31/03/1999 ಸಿ



79 ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ /ನೌಔಯಯತಖಳನತನ ಗಹೀಣೆ ನಿಮಿತು  ಕಹಮೀ ವಿಭತಔುಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ. 29/06/1998 31/03/1999 ಬಿ

80 ಔಛಗರಿ ಅರ್ಗವದ ಔಡತ. 29/06/1998 31/03/1999 ಸಿ

81
ಇ ಔಛಗರಿಮ (ಜಿಂ) ಭತತು (ರಹ) ಗಜನೆಗತಯ ಭತತು ಗಜನೆಖಳ ಶಹದಿಱಹೀಯತ ಬಿಲಾನತನ ಮಗಲತಷಹಿಗಹರ್ 

ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಈ[ನಿರ್ಗೀವಔಯತ (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಔಛಗರಿಗೆ ಔಳತಹಿಸಿಕೆ ಡತ ಫಗೆೆ ಔಡತ.
29/06/1998 31/03/1999 ಬಿ

82 ಜಿಱಹಾ ಲಮದ ಗಜನೆ ಭತತು ಗಜನೆಗತಯದಲಿಾ ಬಿಡತಖಡೆಯಹದ ಄ನತದಹನದ ಔಡತ 29/06/1998 31/03/1999 ಬಿ

83 ಶರಗ ಎಂ ಶಲಿಂಖಮಯ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 28/06/1998 31/03/1999 ಬಿ

84 ಶರಗಭತಿ ಯತನಭಮ ತ ಗಟಗಹಯಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ. 28/06/1998
ªÀÄÄAzÀÄªÀj¢

zÉ
ಬಿ

85
ಭಷಹಱಗಕಪ್ಹಲಔಯತ ೧೯೯೨-೯೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನಿಂದ ೯೪-೯೫ ಯ ರಗೆ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣೆಗೆ ಭತತು (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯಯ ೯೫-

೯೬ ನೆಗ ಷಹಖ  ೯೬-೯೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ
4/7/1998 31/03/1999 ಎ

86 ಶರಗ ಄ಣಣಪ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯನತನ ಔತೀಯದಿಂದ ಬಿಡತಖಡೆ ಮಹಡತ ಫಖಗೆ. 6/7/1998 31/03/1999 ಬಿ

87 ಶರಗ ಙನನನಿಂಗೆಗಗೌಡ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ. 6/7/1998 31/03/1999 ಬಿ

88 ಶರಗ ಟ್ಟ ನಹಖರಹಜಟ್ಟಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 9/7/1998 31/03/1999 ಬಿ

89 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ೧೯೯೮-೯೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಫಗೆೆ. 17/07/1998 31/03/1999 ಬಿ

90 ಶರಗ ಬಿ ವಂಔಯಲಿಂಗೆಗಗೌಡ ರಥಭ ದರ್ಜೀ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಈಇ ಭತಂಖಡದ ಫಗೆೆ. 22/07/1998 31/03/1999 ಬಿ

91
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ(ಜಿಂ) ಙನನರಹಮಟಟಣ ಯಯ ಸಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ ಮನತನ ಸಶಹುಂತಯಖಳಿಷತ 

ಫಗೆೆ.
6/8/1998 31/03/1999 ಬಿ

92 ಶರಗ ಎಂ ಶಲಿಂಖಮಯ  ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯನತನ ಔತೀಯದಿಂದ ಬಿಡತಖಡೆಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ. 6/8/1998 31/03/1999 ಬಿ

93 ಶರಗ ಎಸ್ ನಂಜಪ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ. 6/8/1998 31/03/1999 ಬಿ

94 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತಖಳಿಗೆ ಕೆಲಷಖಳನತನ ಸಂಚಿಕೆ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 7/8/1998 31/03/1999 ಬಿ



95
ಶರಗ ರ್ಜ. ಶಹೀಮಿ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ಆಯ ತ ಗಟಗಹಯಕೆ ತಯಬಗತಿ ಄ಸೀತಹ ತರನತನ 

ಔಳತಹಿಷತ ಫಗೆೆ.
22/08/1998 31/03/1999 ಬಿ

96 ಕೆ ಗಕೆ ಗ ಗಜನೆಮಲಿಾ ಕೆ ಗಕೆ ಗ ರ್ಡಖಳನನತ ಕರಿಗದಿಷಲತ ಭಂಜ ರಹತಿ ಕೆ ಗರಿಕೆ ಫಗೆೆ. 26/08/1998 31/03/1999 ಬಿ

97 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಕಚಿೀನ ತಃಖು. 1/9/1998 31/03/1999 ಬಿ

98  ಶರಗ ಎಂ ಎಸ್ ರಹರ್ಜಗಗೌಡ ತ ಗಟಗಹಯಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ. 14/09/1998 31/03/1999 ಬಿ

99 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಗಜನೆಗತಯ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

100 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೭ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

101 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೭೪ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

102 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ಮೈಕೆ ರಗ ಫಗಱಹಜಿಔಲ್ ಱಹಯಬ್  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

103 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

104 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೭ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

105 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೧ ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

106 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೨-೭೯೬-೧-೦೮ ರ್ರಿಜನ ಈ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

107 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೧-೭೯೩-೦-೦೨ ವಿಗಶ ಗಟಔ  ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

108 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೭೧ ಗ ೫೦% ಧಯದಲಿಾ ರೈತರಿಗೆ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

109 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಄ಲಂಕಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

110 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೪ ರಚಹಯ & ಶಹಹಿತಯ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ



111 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

112 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೧೮ ನಭಮ ಭನೆ ನಭಮ ತ ಗಟ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

113 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೨೬ ಕೆ ಗಕೆ ಗ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

114 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೦೫ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

115 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೭೯೬-೨-೦೦ ರ್ರಿಜನ ಈ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

116 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೨-೧೯ ಶಹಂಬ್ಹಯ ಬಲ  ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

117 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೨೮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

118 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೦೭ ಔಂದಭ ಲ ಬಲ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

119 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೧-೦೮ ತಯಕಹರಿ ಬಿಗರ್ಜ ಗತಹಪಧನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

120 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೭ ಗೆಗಯತ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

121 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೧೬ ತಂಖತ ಄ಭಿೃದಿೆ   ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

122 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ಄ಅಃ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

123 ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಮಹಸ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

124 ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

125 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೭/೧೯೯೯ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೧೯೯೯ ಯ ರರ್ನ  ಸಿಗಬ  ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

126 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೧/೧೯೯೯ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೧೯೯೯ ಯ ರರ್ನ  ಷಪಹಗಟ  ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ



127 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೭/೧೯೯೯ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೧೯೯೯ ಯ ರರ್ನ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/1999 31/03/2000 ಬಿ

128 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೧೮ ನಭಮ ಭನೆ ನಭಮ ತ ಗಟ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

129 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೨೮ S.೦೭ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

130 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೨೬ ಕೆ ಗಕೆ ಗ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

131 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ತಂಖತ ಄ಭಿೃದಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

132 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೨-೦೫ ಳಹಣಿಜಯ ಸವಹಪಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

133 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

134 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಗಜನೆಗತಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

135 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೭ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ   ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

136 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ಮೈಕೆ ರಗ ಫಗಱಹಜಿಔಲ್ ಱಹಯಬ್  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

137 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೭೪ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

138 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೭ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

139 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧ ಭ ಲಬ ತ ಶೌಯ ಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

140 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೭೧ ಗ ೫೦% ಧಯದಲಿಾ ರೈತರಿಗೆ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

141 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಄ಲಂಕಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

142 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೪ ರಚಹಯ & ಶಹಹಿತಯ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ



143 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೭ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

144 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೮೦೦-೨-೦೫ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

145 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೭೯೬-೧-೦೮ ರ್ರಿಜನ ಈ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

146 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೧ ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

147 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೧/೨೦೦೦ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೨೦೦೦ ಯ ರರ್ನ  ಷಪಹಗಟ  ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

148 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೧ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೦೧ ಯ ರರ್ನ  ಸಿಗಬ  ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

149 ೨೦೦೦-೨೦೦೧ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2000 31/03/2001 ಬಿ

150 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಗಜನೆಗತಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

151 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೭೪ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

152 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

153 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೭ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ   ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

154 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ಮೈಕೆ ರಗ ಫಗಱಹಜಿಔಲ್ ಱಹಯಬ್  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

155 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೫೬ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

156 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೮-೫-೦೨ ನತಸಿ ರ ಗಖ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

157 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೭೧ ಗ ೫೦% ಧಯದಲಿಾ ರೈತರಿಗೆ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

158 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೮೦೦-೨-೦೫ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ



159 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೭೯೬-೧-೦೮ ರ್ರಿಜನ ಈ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

160 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಄ಲಂಕಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

161 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

162 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೭ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

163 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೧-೭೯೩-೦-೦೧ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

164 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೧ ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

165 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ S.೦೭ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

166 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ S.೨೧ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

167 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ S.೧೮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

168 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ S.೦೫ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

169 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಕೆ ಗಕೆ ಗ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

170 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ತಯಬಗತಿ ಭತತು ರಚಹಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

171 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ತಂಖತ ಄ಭಿೃದಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

172 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೧/೨೦೦೨ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೨೦೦೨ ಯ ರರ್ನ  ಷಪಹಗಟ  ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

173 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೧ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೦೧ ಯ ರರ್ನ  ಷಪಹಗಟ   ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

174 ೨೦೦೧-೨೦೦೨ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ



175 ೨೦೦೧-೨೦೦೨ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2001 31/3/2002 ಬಿ

176 ಗಹರಭ ಂಚಹಯುಖಳಿಗೆ ತಂರ್ನ ನತಸಿ ರ ಗಖದ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಸಷುಔಖಳತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

177 ತಂರ್ನ ನತಸಿಗ ರ ಗಖದ ಓಶದಿ ವಿತರಿಸಿದ ಫಗೆೆ ಔತಳಳಹಯತ ಟ್ಟಟ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

178 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಗಜನೆಮಡಿ ಪಱಹನತಬವಿಖಳಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ ವಿತಯರಿಸಿದ ಫಗೆ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

179 ತಂರ್ನ ನತಸಿಗ ಪಿಗಡೆ ಔಡತ ೨೦೦೨-೦೩ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

180 ತಂರ್ನ ನತಸಿಗ ಓಶದಿಮನತನ ರಿಯಹಯತಿ ಧಯದಲಿಾ ವಿತರಿಸಿದ ಔಡತ  ೯೯-೨೦೦೦, ೨೦೦೦-೦೧. 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

181 ತಂರ್ನ ನತಸಿಗ ಓಶದಿಮನತನ ದಹಶಹುನತ ಹಿ೨೦೦೧-೦೨ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

182 ತಂರ್ನ ಔಸಪ ತಱ ಸತಳತವಿನ ಓಶದಿಮನತನ ಔಛಗರಿಮಲಿಾ ಈಚಿತಳಹರ್ ವಿತರಿಸಿದ ಹಿ ೨೦೦೨-೦೩ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

183 ತಂರ್ನ ನತಸಿಗ ಪಿಗಡೆ ಓಶದಿಮನತನ ಔಛಗರಿಮಲಿಾ ಈಚಿತಳಹರ್ ವಿತರಿಸಿದ ಹಿ ೨೦೦೨-೦೩ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

184 ತಂರ್ನ ನತಸಿಗ ಪಿಗಡೆ ಔಡತ ೨೦೦೨-೦೩ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

185 ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾಲಮ ಭತತ ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

186 ಮಹನೆ ಗಕೆ ರಗಟಸ್ ಈಚಿತಳಹರ್ ವಿತರಿಷತ ಹಿ ೯೭-೯೮, ೯೮-೯೯೯, ೯೯-೨೦೦೦, ೨೦೦೦-೦೧ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

187 ಕೆ ಗಕೆ ಗ ರ್ಡ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

188 ಜಿಱಹಾಲಮ ಗಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೯೭-೯೮ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

189 ೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಕೆ ಗಕೆ ಗ ಬಲ ಪ್ಹರತಕ್ಷತಹ ಷಲತತು ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

190 ಷಭಖರ ಯದಿ ಔಡತ ೨೦೦೨-೦೩ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ



191 ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡತ ೨೦೦೨-೦೩ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

192 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೯೯-೨೦೦೦ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

193 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೯೮-೯೯ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

194 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೯೭-೯೮ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

195 ೨೦೦೦-೦೧ ಄ರಿಶನ ಭತತು ವತಂಠಿ ಪ್ಹರತಕ್ಷತಹ ತಹಔತಖಳಿಗೆ ಬಗಟ್ಟ ನಿಗಡಿದ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

196 ಜಿಱಹಾಲಮ ಗಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೯೮-೯೯ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

197 ೨೦೦೨-೦೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ವಿಧ ಗಜನೆಖಳ ಔಡತ ೧ ರಿಂದ ೩೪ ಯರಗೆ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

198 ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಗಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೨೦೦೦-೦೧ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

199 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೨೦೦೦-೦೧ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

200 ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡತ ೨೦೦೩-೦೪ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

201 ತಂರ್ನ ನತಸಿಗ ಪಿಗಡೆ ಓಶದಿ ಷಯಫರಹಜತ ಫಗೆೆ  ಡೆಲಿರಿ ನೆ ಗಟ್ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

202 ಎನ್ ಬಿಂಡೆಗನಸಳಿಿ ಷಹಖ  ಷ ಷಸಳಿಿ ಬಿಗಜದ ತಂರ್ನಕಹಯ ದಹಶಹುನತ ಹಿ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

203 ಜಿಱಹಾ ತ ಗಟದ ಬಲಗಹಯಯ  ಮಹರಹಟ & ಷಸಕಹಯ ಷಂಗದ ಄ಜಿೀ ೯೦ ಄ಜಿೀಖಳತ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

204 ಗ.೫೦% ಧಯದಲಿಾ ಓಶದಿ ಮಹರಹಟ ಮಹಡಿದ ಯಶಗದಿ ಸಷುಔಖಳತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

205 ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡv 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

206 ೨೦೦೦-೦೧ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡv 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ



207 ಟ್ಟ.ಎಫ್.ಅರ್ ಔಡತ ೨೦೦೦-೦೧ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

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

209 ೨೦೦೦-೦೧ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಬಿಯತಗಹಳಿಮಲಿಾ ಬಲ ಷಹಲಹರ್ಯತ ಫಗೆ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

210 ೯೭-೯೮ ರಿಂದ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

211 ಷಹಷನ-ಬಂಖಳ ಯತ ರೈಱೀ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

212 ೧೯೯೮-೯೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ವಿದತಯಙಛಕ್ತು ಭಂಡಳಿ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

213 ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

214 ಆ.ಎ.ಎಸ್ ಔಡತ ೧೯೯೯-೯೮ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

215 ೧೯೯೮-೯೯ ನೆಗ ಶಹಲಿ£ ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಚೆಸ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

216 ೧೯೯೮-೯೯ ಯ ಬಿಯತಗಹಳಿ & ಭಲಯಂದ ನಹವಳಹದ  ಬಲ ಫಗೆೆ ಮೌಲಯಮಹನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

217 ೧೯೯೭-೯೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಚೆಸ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

218 ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ಕೆಗಂದರ ಲಮ ದಹಶಹುನತ & ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

219 ೧೯೯೪-೯೫ ಷ ಗಫಳಿ ಗಜನೆ ಸಷುಔ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

220 ೧೯೯೫-೯೬ ಷ ಗಫಳಿ ಗಜನೆ ಸಷುಔ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

221 ಗ.೫೦% ಧಯದಲಿಾ ಓಶದಿ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೯೭-೯೮,೯೮-೯೯, ೯೯-೨೦೦೦, ೨೦೦೦-೦೧ ಸಷುಔ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

222 ತಂಖತ ಄ಭಿೃದಿ ಭಂಡಳಿ ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸಷುಔ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ



223 ರಹಜಯಲಮ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ಸಷುಔ ೧೯೯೫-೯೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

224 ರಹಜಯಲಮ ರತಕ್ಷಣಹ ಸಷುಔ ೧೯೯೬-೯೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

225 ರಹಜಯಲಮ ರತಕ್ಷಣಹ ಸಷುಔ ೧೯೯೫-೯೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

226 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆ ತಂರ್ನ ರ್ಡ ವಿತಯಣಹ ಹಿ ೧೯೯೬-೯೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಔಡತ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

227 ೧೯೯೬-೯೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಔಡತ ಈರ್ ಯಗಖ ಫಯಶ ಗಜನೆ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

228 ೧೯೯೬-೯೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಕಹಮೀಔರಭ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

229 ೧೯೯೬-೯೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ರಹಜಯಲಮ ಹಿ. 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

230 ೧೯೯೫-೯೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಅP್ಂP ಸಷುಔ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

231 ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ನತಸಿಗ ಓಶದಿ ದರ್ಸಿದ ಄ಕೌಂಟ್ ಸಷುಔ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ

232 ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಓಶದಿ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

233 ತಂಖತ ಬಲಗಹಯಯ ಟ್ಟಟ ಹಿ. 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

234 ಬಿಗಜದ ತಂರ್ನ ಕಹಯಖಳತ ಷಂಖರಸಣಹ ಹಿ. 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

235 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಚೆಸ ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

236 ೨೦೦೨-೦೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನ (ಜಿಂ) ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

237 ೨೦೦೧-೦೨ ನೆಗ ಶಹಲಿನ (ರಹ) ವಿತಯಣಹ ಹಿ 1/4/2002 31/3/2003 ಸಿ

238 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಔಡತ. 1/4/2002 31/3/2003 ಬಿ



239 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಗಜನೆಗತಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

240 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೭ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

241 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೭೪ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

242 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೭ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ   ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

243 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ಮೈಕೆ ರಗ ಫಗಱಹಜಿಔಲ್ ಱಹಯಬ್  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

244 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೫೬ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

245 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

246 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೭೧ ಗ ೫೦% ಧಯದಲಿಾ ರೈತರಿಗೆ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

247 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೮೦೦-೦-೦೫ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

248 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೭೯೬-೧-೦೮ ರ್ರಿಜನ ಈ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

249 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಄ಲಂಕಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

250 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಖಹಮಂ ಭತಂಖಡ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

251 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧ ಭ ಲಬ ತ ಶೌಯ ಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

252 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ವತಶಕ ಲಮ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

253 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಳಹಣಿಜಯ ಸಶಪ ಄ಭಿೃದಿೆ  ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

254 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಕೆ ಗಕೆ ಗ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ



255 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ತಯಕಹರಿ ಄ಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

256 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

257 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಶಹಂಬ್ಹಯ ಬಲ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

258 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

259 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷತಖಂದಿತ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

260 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಶಹದಿಱಹೀಯತ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

261 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷಭಖರ ಕ್ತಗಟ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

262 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ತಂಖತ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

263 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೩ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೦೩ ಯ ರರ್ನ  ಷಪಹಗಟ   ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

264 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೩ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೦೩ ಯ ರರ್ನ  ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

265 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೧/೨೦೦೪ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೨೦೦೪ ಯ ರರ್ನ  ಷಪಹಗಟ   ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

266 ೨೦೦೩-೨೦೦೪ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಮಹಸ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

267 ೨೦೦೩-೨೦೦೪ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2003 31/03/2004 ಬಿ

268 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಗಜನೆಗತಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

269 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೨-೭೧ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

270 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೨-೭೧ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ   ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ



271 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

272 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

273 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಗ ೫೦% ಧಯದಲಿಾ ರೈತರಿಗೆ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

274 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೪ ರಚಹಯ & ಶಹಹಿತಯ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

275 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೮೦೦-೦-೦೪ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

276 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೭೯೬-೧-೦೪ ರ್ರಿಜನ ಈ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

277 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೫ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

278 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧ ಭ ಲಬ ತ ಶೌಯ ಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

279 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ವತಶಕ ಲಮ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

280 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಳಹಣಿಜಯ ಸಶಪ ಄ಭಿೃದಿೆ  ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

281 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ತಯಕಹರಿ ಄ಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

282 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಶಹಂಬ್ಹಯ ಬಲ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

283 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

284 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷತಖಂದಿತ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

285 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷಭಖರ ಕ್ತಗಟ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

286 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ತಂಖತ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ



287 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೦೫ ವಿಗಶ ಗಟಔ  ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

288 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೪ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೦೪ ಯ ರರ್ನ  ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

289 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೪ ರಿಂದ ೩೧/೦೭/೨೦೦೪ ಯ ರರ್ನ  ಷಪಹಗಟ   ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

290 ೨೦೦೪-೨೦೦೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 1/4/2004 31/03/2005 ಬಿ

291
ದಿನಹಂಔ: ೧/೦೧/೨೦೦೫ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೨೦೦೫ ಯರರ್ನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ 

ಔಡತ.
6/4/2005 31/3/2006 ಬಿ

292 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೦೧/೦೪/೨೦೦೫ ರಿಂದ ೩೧/೦೩/೨೦೦೬ ಯರರ್ನ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ. 25/04/2005 31/3/2006 ಬಿ

293 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಮಹಸ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ ದಿನಹಂಔ: ೧/೧/೨೦೦೫ ರಿಂದ ೩೧/೮/೨೦೦೫ ಯ ರಗೆ 25/04/2005 31/3/2006 ಬಿ

294 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೨೦೦೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸಲಷತ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ. 25/04/2005 31/3/2006 ಬಿ

295 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಔಡತ 2/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

296 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಙತೀ ಭತತು ಅದಹಮ ಯದಿ ಔಡತ 2/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

297 ಜಿಱಹಾಲಮ ಷಹಖ  ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಕಚಿೀನ ತಃಖು ಷಲಿಾಷತ ಔಡತ 2/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

298 ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 2/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

ಭತಕಯಧಿಕಹರಿಖಳತ (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯಯ ಱಔಕತಪ್ಹಷಣೆ ಯದಿ ಔಡತ ೧೯೯೯-೨೦೦೦ ಯಯ ೨೦೦೩-೦೪ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಗೆ 1/4/2005 ಬಿ

2/5/2005 ಬಿ

300 ಶರಗ ಎನ್ ಄ಣೆಣಗಗೌಡ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಜಿ.ಪಿ.ಎಪ್ ಶಹಲದ ಄ಜಿೀ 4/5/2005 31/3/2006 ಸಿ

301 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಷಹಖ  ತಹಲ ಾಔತ ಂಚಹಮತ್ ಗಜನೆಗೆ ಳಿಷತ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಫಗೆೆ. 6/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

299 31/3/2006



302 ಔನಹೀಟಔ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ತಕನ ಄ಧಿನಿಮಭದ ಅರ್ಗವದಂತ ಮಹಹಿತಿ ನಿಗಡತ ಔತರಿತತ. 7/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

303 ೨೦೦೫ ಶಹಲಿನ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಕಹಮೀನಿೀಸಣಹ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸಿುದಹಮತೀ ವಿಯ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 9/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

304 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ದ ಯಳಹಣಿ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಾೆಳ ಔಡತ ೨೦೦೫-೦೬ ನೆಗ ಶಹಲತ 9/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

305 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ೨೦೦೫-೦೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಆತರ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಾೆಳ ಔಡತ 9/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

306 ೨೦೦೫-೦೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಬ್ಹಾಸ ಄ರಿಗೆ ಄ಧಿಅರಿ/ನೌಔಯಯತಖಳ ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜ ಳಗತನ ಗಹೀಣೆ ಔಡತ. 9/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

307 ೨೦೦೫-೦೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ. 12/5/2005 31/3/2006 ಬಿ

308 ಶರಗ ಎನ್ ಄ಣೆಣಗಗೌಡ ರಬ್ಹಯ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಆರಿಗೆ ಫಡಿು ಳಗತನ ನಿಖದಿ ಡಿಷತ ಔತರಿತತ. 16/05/2005 31/3/2006 ಬಿ

309 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ /ನೌಔಯಯ ಶಹಂದಭಿೀಕಹ ಯಜಹ ಔಡತ 23/05/2005 31/3/2006 ಬಿ

310 ೨೦೦೪-೦೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಔಡತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಬಂಖಳ ಯತ ಯರಿಂದ 26/05/2005 31/3/2006 ಬಿ

311 ಶರಗ ರ್ಗಳಗಗೌಡ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 10/6/2005 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

312 ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯತಖಳಿಗೆ ಷ ಷದಹರ್ ಅರ್.ಡಿ ಖಹತ ತರಮತ ಔತರಿತತ 14/06/2005 31/3/2006 ಬಿ

313 ಇ ಔಛಗರಿಮ ನೌಔಯಯತಖಳಿಗೆ ೧೦ ಶೀ ಷಹಖ  ೧೫ ಶೀ ಂರ್ಗ ಸತರ್ೆಮಲಿಾ ಫಡಿು ಆಲಾರ್ ಶಗಳ ಷಲಿಾಸಿಯತ ನೌಔಯಯತಖಳಿಗೆ ಷೀಮಂ ಚಹಲಿತ ಫಡಿು ನಿಗಡತ ಔತರಿತತ.15/06/2005 31/3/2006 ಬಿ

314 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ವಿದತಯತ್ ಭತತು ನಿಗರಿನ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/06/2005 31/3/2006 ಬಿ

315 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨  ಆಂದನ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/06/2005 31/3/2006 ಬಿ

316 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨  ಔಛಗರಿ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/06/2005 31/3/2006 ಬಿ

317 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಶಹಮ ಬಗಶಹಮ  ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/06/2005 31/3/2006 ಬಿ



318 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೫ ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/06/2005 31/3/2006 ಬಿ

319 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತಖಳ ಕಹಮೀಸಂಚಿಕೆ ಫಗೆೆ. 25/07/2005 31/3/2006 ಸಿ

320 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದಲಿಾನ ೨೦೦೦-೦೧ ರಿಂದ ೨೦೦೪-೦೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರರ್ನ ಕಙತೀ ಭತತು ಅದಹಮ ಯದಿ 2/8/2005 31/3/2006 ಬಿ

321 ನಿಗರಿನ ಔಂದಹಮ ಬ್ಹಕ್ತ ಆಯತ ಔತರಿತತ. 23/08/2005 31/3/2006 ಸಿ

322 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 25/08/2005 31/3/2006 ಬಿ

323 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 25/08/2005 31/3/2006 ಬಿ

324 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 25/08/2005 31/3/2006 ಬಿ

325 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 25/08/2005 31/3/2006 ಬಿ

326 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಈಶಣ ಭತತು ವತಶಕಲಮ ಸಣತಣ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 25/08/2005 31/3/2006 ಬಿ

327 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷಭಖರ ಗೆಗಯತ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 25/08/2005 31/3/2006 ಬಿ

328 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ ೧/೦೭/೦೫ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೦೫ ಯರಗೆ 14/09/2005 31/3/2006 ಬಿ

329 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ ೦೧/೦೭/೨೦೦೫ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೦೫ ಯರಗೆ 14/09/2005 31/3/2006 ಬಿ

330 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಗ ೫೦% ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 17/09/2005 31/3/2006 ಬಿ

331 ರಹಜಯ ಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ ೨೦೦೫-೦೬ ನೆಗ ಶಹಲಿಗಹರ್ 17/09/2005 31/3/2006 ಬಿ

ಮಿಷಱಗನಿಮಸ್ ಔಡತ 11/10/2005 ಸಿ

11/10/2005 ಸಿ

332 31/3/2006



333 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಳಹಣಿಜಯ ಸಶಪಭಿೃದಿೆ 26/10/2005 31/3/2006 ಸಿ

334 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷಭಖರ ಶಹಂಬ್ಹಯತ ಬಲ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/10/2005 31/3/2006 ಬಿ

335 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷಭಖರ ತಯಕಹರಿ  ಬಲ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/10/2005 31/3/2006 ಬಿ

336 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಓಶದಿ ಭತತು ಷತಖಂದಿತ ಭತತು ಡೆೈ ರ್ಡಖಳ  ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/10/2005 31/3/2006 ಬಿ

337 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ಷಭಖರ ತಂಖತ  ಬಲ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/10/2005 31/3/2006 ಬಿ

338 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷಭಖರ ತಯಕಹರಿ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/10/2005 31/3/2006 ಬಿ

339 ೨೦೦೬ ಯಲಿಾ ಜಯತಖತ ವರಣಬಳಗೆ ಳ ಭಷಹಭಷುಕಹಭಿವಗಔಕೆಕ ಷಂಫAದಿಸಿದ ಔಡತ 28/10/2005 31/3/2006 ಸಿ

340
ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯತಖಳ ಳಗತನನತನ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಙನನರಹಮಟಟಣ ಯಯ ಭತಖಹಂತಯ ವಿತರಿಷಲತ 

ಷದರಿಮರಿಗೆ ಚೆಔಕನತನ ಕೆ ಡತ ಔತರಿತತ
28/10/2005 31/3/2006 ಬಿ

341 ದಿನಹಂಔ: ೦೧/೦೧/೨೦೦೫ ಯಲಿಾದೆಂತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತಖಳ ತಹತಹಕಲಿಔ ರ್ಜಗಶಠತಹ ಟ್ಟಟ. 29/10/2005 31/3/2006 ಬಿ

342
೨೦೦೫-೦೬ ನೆಗ ಶಹಲಿಗಹರ್ (ರಔೃತಿು ವಿಕೆ ಗ ಄ತಿೃರ್ಷಠ) ಗಜನೆಮಡಿ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಹಭಗಹರಿ 

ಔಡತ.
3/11/2005 31/3/2006 ಬಿ

343 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ಷಭಖರ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 23/11/2005 31/3/2006 ಬಿ

344 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಳಹಸನ ದತಯಸಿಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 22/12/2005 31/3/2006 ಬಿ

345 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ ಯ .೬೦,೦೦೦/- 3/1/2006 31/3/2006 ಬಿ

346 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩  ಈಶಣಲಮ ಸಣತಣ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಯ . ೨೫,೦೦೦/- ಖಳ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 3/1/2006 31/3/2006 ಬಿ

347 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩  ಷಭಖರ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟ ನಿಮಂತರಣ ಯ . ೧೦,೦೦೦/- ಖಳ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 3/1/2006 31/3/2006 ಬಿ

348

ಔನಹೀಟಔ ಮೌಲಯದಿೀತ ತರಿಗೆ ಄ದಿನಿಮಭ ೨೦೦೩ ಯ ರಕಹಯ ಷಯಕಹರಿ/ಷಯಕಹರಗತಯ ರಕಹಯ ಮಹಡಿ ತರಿಗೆ (ರ್ಂಖಿ) 

ಷಂಖರಸಣೆ ಮಹಡತಸದತ ಷಹಖ  ಕಹಭಗಹರಿ ಖತತಿುಗೆದಹಯರಿಗೆ ಪ್ಹತಿಷತ ತುಖಳಿಂದ ಭ ಲದಲಿಾಯಗ ರ್ಂಖಿ 

ತರಿಗೆಮನತನ ಔಟಹಯಸಿ ಷಕಹೀಯಕೆಕ ಷಂದಹಮ ಮಹಡತ ಔತರಿತತ.

18/01/2006 31/3/2006 ಬಿ



349
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ (ಜಿಂ) ಙನನರಹಮಟಟಣ ಔಛಗರಿ ದತಯಸಿಿ ಄ಂದಹಜತ ಟ್ಟಟಗೆ 

ಅಡಳಿತಹತಮಔ ಭಂಜ ರಹತಿ ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ.
18/01/2006 31/3/2006 ಬಿ

350 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ/ಷಷಯಗಹಯಖಳಲಿಾ ಷಙತಚರಿ ಯಹರ್ಯತ ಄ಧಿಕಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ ಸತರ್ೆಖಳನತನ ಷಿಲಹಂತರಿಸಿಯತ ಫಗೆೆ. 18/01/2006 31/3/2006 ಬಿ

351 ಶರಗ ರ್ ಡಡಕೆಂಪಗಗೌಡ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹಯ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 18/01/2006 31/3/2006 ಬಿ

352
ತಂರ್ನ ಔಸಪ ತಱ ಸತಳತವಿನ ನಿಮಂತರಣಕೆಕ ರ ಗಜಿಗವಿಖಳ ಈತಹೀದನಹ ರಗಖ ಹಱ ಶಹಮಹರ್ರಖಳನತನ 

ಗಹೀಹಿಷತ ಔತರಿತತ.
18/01/2006 31/3/2006 ಸಿ

353 ಱಕಹಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೪ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 10/2/2006 31/3/2006 ಬಿ

354 ೧/೦೧/೦೬ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೦೬ ಯರರ್ನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 18/02/2006 31/3/2006 ಬಿ

355 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೫ ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ  ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 1/3/2006 31/3/2006 ಬಿ

356 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೩ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಶಹಮ ಔೃರ್ಷ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 1/3/2006 31/3/2006 ಬಿ

357
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ (ಜಿಂ) ಙನನರಹಮಟಟಣ ಯಯ ಷಷರಿನಲಿಾ ಬ್ಹಯಂಕ್ತನಲಿಾ ಖಹತ 

ತರಮಲತ ಄ನತಭತಿ ನಿಗಡತ ಔತರಿತತ.
13/03/2006 31/3/2006 ಸಿ

358 ೨೨೨೫-೦೧-೮೦೦-೦-೦೪ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/03/2006 31/3/2006 ಬಿ

359 ೨೨೨೫-೦೧-೭೯೬-೧-೦೪ ರ್ರಿಜನ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/03/2006 31/3/2006 ಬಿ

360 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪.೭೧ ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೀ ಄ನತದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ 15/03/2006 31/3/2006 ಬಿ

361 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೩೫  ೫.೩೦ಖತಂಟೆ ಷಭಖರ ತಂಖತ ಬಗಶಹಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/03/2006 31/3/2006 ಬಿ

362 ಶರಗ ರ್ ಡಡಕೆಂಪಗಗೌಡ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹಯ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 1/4/2006 31/03/2007 ಬಿ

363 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೨೦೦೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಹಸ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಫಗೆೆ. 19/04/2006 31/03/2007 ಬಿ

364 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೨೦೦೬-೦೭ ಯ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ. 19/04/2006 31/03/2007 ಬಿ



365
ತ ಗಟಗಹಯಯ ೃಂದದಿAದ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔ ೃಂದಕೆಕ ಏ಄Sಕ ನಿಮಭ ೩೨ ಯಡಿ ನೆಗಮಿಸಿಯತ ನೌಔಯಯ ಮಹಹಿತಿ 

ದರ್ಷತಸದತ.
20/04/2006 31/03/2007 ಬಿ

366 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಖಳಿಗೆ ಕಹಮೀ ಸಂಚಿಕೆ ಫಗೆೆ. 22/04/2006 31/03/2007 ಬಿ

367 ರಹಜಯ ಷಕಹೀರಿ ನೌಔಯರಿಗೆ “ಅರ ಗಖಯ ಭಹಖಯ” ಗಜನೆಮ ಄ನತವಹಠನದ ಔತರಿತತ 25/04/2006 31/03/2007 ಬಿ

368 ೨೦೦೬-೦೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಶಹಂದಭಿೀಔ ಯಜಹ ಔಡತ 27/04/2006 31/03/2007 ಬಿ

369 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಔಛಗರಿ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/5/2006 31/03/2007 ಬಿ

370 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಆತರ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/5/2006 31/03/2007 ಬಿ

371 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ದ ಯಳಹಣಿ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 8/5/2006 31/03/2007 ಬಿ

372 ೨೦೦೬-೦೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾಲಮ ಷಹಖ  ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಕಚಿೀನ ತಃಖು ಷಲಿಾಷತ ಔತರಿತತ ಔಡಿತ. 8/5/2006 31/03/2007 ಬಿ

373 ೨೦೦೬-೦೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಔತರಿತತ 8/5/2006 31/03/2007 ಬಿ

374 ೨೦೦೬-೦೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಙತೀ ಭತತು ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಔತರಿತತ 8/5/2006 31/03/2007 ಬಿ

375 ೨೦೦೬-೦೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ 8/5/2006 31/03/2007 ಬಿ

376 ೨೦೦೪-೦೫, ೨೦೦೫-೦೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಭತಕಯ ಱಕಹಕಧಿಕಹರಿಖಳ (ಜಿಂ) ಷಹಷನ ಯಯ ಱಔಕ ತಷಣಹ ಯದಿ ಔಡತ 15/05/2006 31/03/2007 ಬಿ

377 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಷಹಖ  ಳಹರ್ಷೀಔ ಳಗತನ ಫಡಿು ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 23/05/2006 31/03/2007 ಬಿ

378 ಄ಂಈ.೫೭೫೩ ಟಹರö್ೆ್ಮಔಟರ್ ಗೆ ಟೆೈರ್ ರಿಜಿಲ್ಡ ಷಹಖ  ಷ ಷ ಟೆೈರ್ ಕರಿಗದಿ ಫಗೆೆ. 2/6/2006 31/03/2007 ಬಿ

379 ವಿಧಹನ ಷಭಹ ಷದಷಯರಹದ ಶರಗ ಪ್ಹಟ್ಟಗಲ್ ಡಿ.ಅರ್ ಆಯ ಙತಕೆಕ ಖತಯತತಿಲಾದ ರನ ನಂ ೫೬೨೦ ಫಗೆೆ. 1/7/2006 31/03/2007 ಬಿ

380 ಒಉ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/7/2006 31/03/2007 ಬಿ



381 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಹಭಗಹರಿಗೆ ರಿಶಕೃತ ಄ಂದಹಜತ ಟ್ಟಟ ( ಯ . ೧.೪೮ ಲಕ್ಷ ) ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 4/7/2006 31/03/2007 ಬಿ

382 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೬ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೦೬ ಯರಗೆ ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 5/7/2006 31/03/2007 ಬಿ

383 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ವಿದತಯತ್ ಭತತು ನಿಗರಿನ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 17/07/2006 31/03/2007 ಬಿ

384 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨  ಆಂದನ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 17/07/2006 31/03/2007 ಬಿ

385 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/07/2006 31/03/2007 ಬಿ

386 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/07/2006 31/03/2007 ಬಿ

387 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧  ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/07/2006 31/03/2007 ಬಿ

388 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/07/2006 31/03/2007 ಬಿ

389 ಶರಗ ಟ್ಟ.ಎಲ್ ರಹಮಗಗೌಡ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ. 28/08/2006 31/03/2007 ಬಿ

390 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೦೬ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೦೬ ಯರರ್ನ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 1/8/2006 31/03/2007 ಬಿ

391 ಜಿಱಹಾಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ ೨೦೦೬-೦೭ 29/09/2006 31/03/2007 ಬಿ

392 ರಹಜಯ ಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ ೨೦೦೬-೦೭ 29/09/2006 31/03/2007 ಬಿ

393 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಗ ೫೦% ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 29/09/2006 31/03/2007 ಬಿ

394 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ (ರಹ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/1/2007 31/03/2007 ಬಿ

395 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ (ಜಿಂ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/1/2007 31/03/2007 ಬಿ

396 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೩-೭೫ ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/2/2007 31/03/2007 ಬಿ



397 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 7/2/2007 31/03/2007 ಬಿ

398 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧ ಡಿ-೦೪(ಬಿ) ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೀ ಗಜನೆ 7/2/2007 31/03/2007 ಬಿ

399 ೧೪/೦೧/೨೦೦೭ ರಿಂದ ೩೦/೬/೨೦೦೭ ಯ ರಗೆ ಮಲಿಮ ಯತ ಕ್ಷಗತರದ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 26/02/2007 31/03/2007 ಬಿ

400 ಶರಗ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಗೆ ಗಪ್ಹಲ್ ಆಯತ ಪಿಗಲ್ಡ ಔನಸಲಟಂಟ್ ಅರ್ ಔತೀಯಕೆಕ ಷಹಜರಹರ್ಯತ ಫಗೆೆ. 1/3/2007 31/03/2007 ಸಿ

401 ೨೨೨೫-೦೧-೮೦೦-೦-೦೪ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2007 31/03/2007 ಬಿ

402 ಄ನತದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೮ (ಎಸ್-೧೨) ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಂಷಕಯಣಹ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/3/2007 31/03/2007 ಬಿ

403 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೨೮ (ಎಸ್-೧೨) ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಂಷಕಯಣಹ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 9/3/2007 31/03/2007 ಬಿ

404 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೪/೦೭ ರಿಂದ ೩೧/೦೩/೦೮ ಯರರ್ನ ತಂಖತ  ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 23/042007 31/03/2008 ಬಿ

405 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೨೦೦೭-೦೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಹಸ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 23/04/2007 31/03/2008 ಬಿ

406 ೨೦೦೭-೦೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಕ್ಷಗತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಕೆ ಔಡತ 2/5/2007 31/03/2008 ಬಿ

407 ೨೦೦೭-೦೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಕ್ಷಗತರದ ಕಙತೀ ಭತತು ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಕೆ ಔಡತ 2/5/2007 31/03/2008 ಬಿ

408 ೨೦೦೭-೦೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ (ಜಿಂ) ಷಹಖ  (ರಹ) ಗಜನೆಖಳ ಕಚಿೀನ ಯದಿ ಷಲಿಾಕೆ ಔಡತ 2/5/2007 31/03/2008 ಬಿ

409 ೨೦೦೭-೦೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ. 2/5/2007 31/03/2008 ಸಿ

410 ೨೦೦೬-೦೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಕಹಮೀನಿಳಹೀಸಔ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸಿು ದಹಮತೀ ತಃಖು ಷಲಿಾಷತ ಔಡತ 2/5/2007 31/03/2008 ಬಿ

411 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತಖಳಿಗೆ ಕಹಮೀ ಸಂಚಿಕೆ ಔತರಿತತ 30/5/2007 31/03/2008 ಸಿ

412 ಶರಗಭತಿ ಬತನೆಗವೀರಿ ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ (ಜಿಂ) ಙನನರಹಮಟಟಣ ಯಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ. 14/6/2007 31/03/2008 ಎ



413 ೨೦೦೬-೦೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಳಹರ್ಷೀಔ ದಹಶಹುನತ ರಿಶಗಲನೆ ಫಗೆೆ. 19/6/2007 31/03/2008 ಬಿ

414 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯರಿಗೆ  ಈPಇ ಭತಂಖಡ ಭಂಜ ರಹತಿ ಫಗೆೆ ಔಡತ 21/6/2001 31/03/2008 ಬಿ

415 ಜಿಱಹಾಲಮ ಷಹಖ  ತಹಲ ಾಔತಲಮ ಗಜನೆಖಳಲಿಾ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ 27/6/2007 31/03/2008 ಬಿ

416 ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಯ ಕ್ಷಗತರದ ರಿಶಗಲನಹ ಔಡತ 13/7/2007 31/03/2008 ಬಿ

417 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಗಜನೆಗಮತಯ ದಿನಖ ಲಿ ಳಗತನ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 13/7/2007 31/03/2008 ಬಿ

418 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಔಛಗರಿ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 13/7/2007 31/03/2008 ಬಿ

419 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧  ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 13/7/2007 31/03/2008 ಬಿ

420 ಄ಂಈ.೫೯೦೯/೧೦ ರ್ ಟೆಗಲಾರ್ ಳಹಸನ ಸರಹಜತ ಮಹಡತ ಔತರಿತತ 17/7/2007 31/03/2008 ಬಿ

421 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೦೭ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೦೭ ಯರರ್ನ ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 3/3/2007 31/03/2008 ಬಿ

422 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೦೭ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೦೭ ಯರರ್ನ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 3/9/2007 31/03/2008 ಬಿ

423 ೨೦೦೭-೦೮ ಮಹಹಿತಿ ಸಔತಕ ಅದಿನಿಮಭದಡಿ ಮಹದಿಖ ದಂಡೆ ಗಯ ಷಮಿತಿಗೆ ೨೦೦೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಹಹಿತಿನಿಗಡತ ಔತರಿತತ. 13/09/2007 31/03/2008 ಬಿ

424 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 13/09/2007 31/03/2008 ಬಿ

425 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 13/09/2007 31/03/2008 ಬಿ

426 ದಿನಹಂಔ: ೨೭/೧೦/೨೦೦೭ ಱ ಗಕಹಮತಔುಯತ ಇ ಔಚೆಗರಿಗೆ ಬಗಟ್ಟ ನಿಗಡಿದ ಔತರಿತತ. 27/10/2007 31/03/2008 ಬಿ

427 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/10/2007 31/03/2008 ಬಿ

428 ೨೪೦೧-೦೦-೧೯೯-೫-೦೨ (ರಹ) ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/10/2007 31/03/2008 ಬಿ



429 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨.೩೩ (ರಹ) ಷ ಷ ತಯಕಹರಿ ತಳಿಖಳ ಂಙಭ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/10/2007 31/03/2008 ಬಿ

430 ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಄ಜಿೀಖಳ ಅಕ್ಷಗಣೆ ಫಗೆೆ. 27/10/2007 31/03/2008 ಸಿ

431 ಶರಗ ಎಂ ಡಿ ಯಗತ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ (ಜಿಂ) ಙನನರಹಮಟಟಣ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 10/1/2008 31/12/2009 ಬಿ

432 ಶರಗ ಬಿ.ಇ ಬ್ಹನತರಕಹವ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 11/1/2008 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

433 ೨೨೨೫-೦೧-೮೦೦-೦-೦೪ ರಿಶಶಟ ಜಹತಿ ಔತಂಟತAಫಖಳಿಗೆ ಷಷಹಮ 11/1/2008 31/03/2008 ಸಿ

434 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಗ೫೦% ಧಯದಲಿಾ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/1/2008 31/03/2008 ಬಿ

435 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ/ನೌಔಯರಿಗೆ ಕಹಮೀ ಸಂಚಿಕೆ ಫಗೆೆ. 11/1/2008 31/03/2008 ಸಿ

436 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೧/೦೮ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೦೮ ಯರರ್ನ ಷಪಹಗಟ  ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 18/2/2008 31/03/2008 ಬಿ

437
ಆಱಹಖಹ ಟಹರö್ೆ್ಮಔಟರ್ ಄ಂಈ ೫೭೫೩ ದತಯಸಿಿ ಫಗೆೆ  ಷಹಖ  ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಳಹಸನ ದತಯಸಿಿ ಡಿ.ಸಿ 

ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ
1/3/2008 31/03/2008 ಬಿ

438 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೫ ರೈತ ತಯಬಗತಿ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಭತತು ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 1/3/2008 31/03/2008 ಬಿ

439 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೩೫ ಷಭಖರ ತಂಖತ ಬಗಶಹಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2008 31/03/2008 ಬಿ

440 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೩೫  ಷಭಖರ ತಂಖತ ಬಗಶಹಮ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ (ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ) 1/3/2008 31/03/2008 ಬಿ

441 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧ ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೀ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2008 31/03/2008 ಬಿ

442 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೭೧  ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ  ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ ಭತತು ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 1/3/2008 31/03/2008 ಬಿ

443 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೩೮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ (ರಹ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2008 31/03/2008 ಬಿ

444 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨.೩೩ ಷ ಷ ತಯಕಹರಿ ತಳಿಖಳ ಂಙಭ ಗಜನೆ  ಎ.ಸಿ & ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 1/3/2008 31/03/2008 ಬಿ



445
೧/೦೪/೨೦೦೭ ರಿಂದ ೩೧/೩/೨೦೦೮ ಯರರ್ನ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಕಹಮೀನಿೀಸಣಹ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸಿಿ ಭತತು 

ದಹತೀದ ವಿಯ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ.
30/4/2008 31/03/2009 ಬಿ

446 ೨೦೦೮-೦೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಔತರಿತತ 12/5/2008 31/03/2009 ಬಿ

447 ೨೦೦೮-೦೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾಲಮ ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಕಙತೀನ ವಿಯ ಷಲಿಾಷತ ಔತರಿತತ 12/5/2008 31/03/2009 ಬಿ

448 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಙತೀ ಭತತು ಅದಹಮದ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 12/5/2008 31/03/2009 ಬಿ

449 ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 12/5/2008 31/03/2009 ಸಿ

450 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 12/5/2008 31/03/2009 ಬಿ

451 ೨೦೦೮-೦೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಮಹಸ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 23/05/2008 31/03/2009 ಬಿ

452 ಜಿಱಹಾಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಫಗೆೆ. 26/07/2008 31/03/2009 ಸಿ

453 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಫಗೆೆ. 26/07/2008 31/03/2009 ಸಿ

454 ೦೮-೦೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 26/07/2008 31/03/2009 ಬಿ

455 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೮ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೦೮ ಯರರ್ನ ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 30/07/2008 31/03/2009 ಬಿ

456 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೦೮ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೦೮ ಯರರ್ನ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 28/03/2008 31/03/2009 ಬಿ

457
೨೦೦೭-೦೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ , ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ , ರಹಜಯಲಮ ಭತತು ಜಿಱಹಾಲಮ 

ಗಜನೆಖಳ ಳಹರ್ಷೀಔ ದಹಶಹುನತ ರಿಶಗಲನೆ ಔತರಿತತ.
11/9/2008 31/03/2009 ಬಿ

458 ಶರಗ ಸಿ.ಇ ನಂಜಮಯ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಯಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ. 11/9/2008 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

459 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಗಜನೆಖಳ ಆತರ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 31/03/2009 ಬಿ

460 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 31/03/2009 ಬಿ



461 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧  ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 31/03/2009 ಬಿ

462 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೧  ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 31/03/2009 ಬಿ

463 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೭೧  ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 31/03/2009 ಬಿ

464 ೨೪೦೧-೦೦-೧೯೯-೫-೦೨  ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 11/9/2008 31/03/2009 ಬಿ

465
ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವನಹಲಮದ ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ೨೦೦೬-೦೭ ಷಹಖ  ೨೦೦೭-೦೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಱಔಕ 

ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಔಡತ
4/10/2008 31/03/2009 ಬಿ

466 ೨೦೦೯-೧೦ ನೆಗ ಶಹಲಿಗೆ ಅಮಯಮ “ಬಿ” ಄ಂದಹಜತ ಟ್ಟಟಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 30/10/2008 31/03/2009 ಬಿ

467 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೩೫ ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 30/10/2008 31/03/2009 ಬಿ

468 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೩೩ ಷ ಷ ತಯಕಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ ಗಜನೆ 30/10/2008 31/03/2009 ಸಿ

469 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೬-೦೩ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಔಟಟಡಖಳತ ಄ನತದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ 5/1/2008 31/03/2009 ಬಿ

470 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಗ೫೦% ಧಯದಲಿಾ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/1/2008 31/03/2009 ಬಿ

471 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೭೧  ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/1/2008 31/03/2009 ಬಿ

472 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೫ ರೈತ ತಯಬಗತಿ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 6/2/2009 31/03/2009 ಬಿ

473 ೧/೦೧/೨೦೦೯ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೨೦೦೯ ಯರಗೆ ಮಲಿಮ ಯತ ಕ್ಷಗತರದ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 21/02/2009 31/03/2009 ಬಿ

474 ೨೨೨೫-೦೧-೮೦೦-೦-೦೪ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 21/02/2009 31/03/2009 ಬಿ

475 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೭೨ ಭ ಲಬ ತ ಶೌಯ ಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 21/02/2009 31/03/2009 ಬಿ

476 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೩೮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 21/02/2009 31/03/2009 ಬಿ



477 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೩೫  ಷಭಖರ ತಂಖತ ಬಗಶಹಮ ಎ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ (ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ) 21/02/2009 31/03/2009 ಬಿ

478 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨.೩೫  ಷಭಖರ ತಂಖತ ಬಗಶಹಮ ಎ.ಸಿ & ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ  ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 21/02/2009 31/03/2009 ಬಿ

479 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೨೦೦೯-೧೦  ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಹಸ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 20/04/2009 31/03/2010 ಬಿ

480 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೨೦೦೯-೧೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 20/04/2009 31/03/2010 ಬಿ

481 ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ/ನೌಔಯಯತಖಳಿಗೆ ಯರ್ಜ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 30/4/2009 31/03/2010 ಬಿ

482 ೨೦೦೯-೧೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಷಹಖ  ರಹಜಯ ಲಮ ಗಜನೆಮ ಕಚಿೀನ ವಿಯ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 12/5/2009 31/03/2010 ಬಿ

483 ೨೦೦೯-೧೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 12/5/2009 31/03/2010 ಬಿ

484 ೨೦೦೯-೧೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಙತೀ ಭತತು ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ . 12/5/2009 31/03/2010 ಬಿ

485 ೨೦೦೯-೧೦  ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 12/5/2009 31/03/2010 ಬಿ

486 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಷಂಫAದಟಟ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ

487 ೨೦೦೯-೧೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಷಹಖ  ತಹಲ ಾಔತ ಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ

488 ೨೦೦೯-೧೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯ ಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ

489 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ

490 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ಗಜನೆಗತಯ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ

491 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ

492 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೪-೭೧ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ನಿೀಸಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ



493 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟ ನಿಮಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ

494 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೩೩ ಷ ಷ ತಯಕಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 27/05/2009 31/03/2010 ಬಿ

495
ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದಲಿಾನ ೯೯-೨೦೦೦ ರಿಂದ ೨೦೦೯-೧೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರರ್ನ ಕಙತೀ ಭತತು ಅದಹಮ 

ಯದಿ
18/08/2009 31/03/2010 ಬಿ

496 ೨೦೦೮-೦೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆಮ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಔಡತ 20/08/2009 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

497 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೦೯ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೦೯ ಯ ಯರ್ನ ಷಫಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 31/08/2009 31/03/2010 ಬಿ

498 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೦೯ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೦೯ ಯ ಯರ್ನ ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 31/08/2009 31/03/2010 ಬಿ

499 ೨೦೦೮-೦೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವನಹಲಮದ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಔಡತ 22/09/2009 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

500 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಗ.೫೦% ಯ ಧಯದಲಿಾ ರೈತರಿಗೆ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 22/09/2009 31/03/2010 ಬಿ

501 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ಷಶಹಯಭಿೃದಿೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 22/09/2009 31/03/2010 ಬಿ

502 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 22/09/2009 31/03/2010 ಬಿ

503 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೦೫ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 22/09/2009 31/03/2010 ಬಿ

504 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೬-೦೩ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಔಟಟಡಖಳತ ಄ನತದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ 22/09/2009 31/03/2010 ಬಿ

505 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩  ಕಏರ್ಘÉ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 22/09/2009 31/03/2010 ಬಿ

506 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೨೨೫-೦೦-೮೦೦-೦-೦೪  ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 22/09/2009 31/03/2010 ಬಿ

507 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೦೫ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಎ.ಸಿ ಷಹಖ  ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/2/2009 31/03/2010 ಬಿ

508 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೫ ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ  ಎ.ಸಿ ಷಹಖ  ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/2/2009 31/03/2010 ಬಿ



509 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೪ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಎ.ಸಿ ಷಹಖ  ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/2/2009 31/03/2010 ಬಿ

510 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೧/೨೦೧೦ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೨೦೧೦ ಯ ಯರ್ನ ಷಫಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 26/02/2009 31/03/2010 ಬಿ

511 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಄ಲಂಕಹರಿಔ ರ್ಡಖಳ ಄ಭಿೃದಿೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 26/02/2009 31/03/2010 ಬಿ

512 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫ ಯ . ೬೦,೦೦೦+೬೦,೦೦೦/-  ಎಸಿ & ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 5/3/2009 31/03/2010 ಬಿ

513 ೨೦೧೦-೧೧ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಜಿಱಹಾ ಷಹಖ  ರಹಜಯ ಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಕಚಿೀನ ವಿಯ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ. 14/05/2010 31/03/2011 ಬಿ

514 ೨೦೧೦-೧೧ ನೆಗ ಶಹಲಿ£ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಙತೀ & ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 14/05/2010 31/03/2011 ಬಿ

515 ೨೦೧೦-೧೧ ನೆಗ ಶಹಲಿ£ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಅದಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 14/05/2010 31/03/2011 ಬಿ

516 ೨೦೧೦-೧೧  ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷಣಣ ಈಳಿತಹಮ ರಖತಿ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 14/05/2010 31/03/2011 ಬಿ

517 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೨ ಗಜನೆಗತಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 14/05/2010 31/03/2011 ಬಿ

518 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯಖಳ ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 14/05/2010 31/03/2011 ಸಿ

519 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯತಖಳ ಷಭೀಣಹ  ಯಜಹ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 31/05/2010 31/03/2011 ಸಿ

520 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೪/೨೦೧೦ ರಿಂದ ೩೧/೦೩/೨೦೧೧ ಯ ಯರ್ನ ತಂಖತ  ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 4/5/2010 31/03/2011 ಬಿ

521 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೨೦೧೦-೧೧ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಹಸ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 4/5/2010 31/03/2011 ಬಿ

522 ಕೆ.ಎಸ್ ಙಂದರಗಕರ್ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಯಯ ಳೈಮತಕ್ತುಔ ಔಡತ 2/6/2010
ªÀÄÄAzÀÄªÀj¢

zÉ
ಬಿ

523 ಜಿಱಹಾಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ ೨೦೧೦-೧೧ 2/6/2010 31/03/2011 ಬಿ

524 ತಹಲ ಾಔತ ಂಚಹಮತಿ ಗಜನೆಖಳ ಮಗಲತ ಷಹಿ ಔಡತ 22/07/2010 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ



525 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ ೨೦೧೦-೧೧ 22/07/2010 31/03/2011 ಬಿ

526 ಕೆಗಂದರ ಸಯಷಕೃತ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ಭಣತಣ & ¥sಲÀತುತ ನಿೀಸಣೆ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 29/07/2010 31/03/2011 ಬಿ

527 ಶರಗ ಯಂಖಪ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಯಯ ನಿೃತಿು ಳಗತನಖಳ ಔಡತ 31/07/2010 31/03/2011 ಬಿ

528 ಶರಗಭತಿ ಟ್ಟ.ಜಿ ಭಷಹಲಕ್ಷಿö್ೆ್ಭ ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಯಯ ಳೈಮತಕ್ತುಔ ಔಡತ. 10/8/2010 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

529 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೧೦ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೧೧ ಯ ಯರ್ನ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

530 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೧/೦೭/೨೦೧೦ ರಿಂದ ೩೧/೧೨/೨೦೧೧ ಯ ಯರ್ನ ಸಿಗಬ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

531 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೪-೭೧ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ನಿೀಸಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

532 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೬ ಗ.೫೦% ಯ ಧಯದಲಿಾ ರೈತರಿಗೆ ಓಶದಿ ವಿತಯಣೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

533 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮಖಳತ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

534 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೩೩ ಷ ಷ ತಯಕಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

535 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೦೫ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

536 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩  ಕಏರ್ಘÉ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

537 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೫  ಄ಅಃ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

538 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೭೧ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

539 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೩೩ ಷ ಷ ತಯಕಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ (ರಿಶಶಟ ಜಹತಿ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

540 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೩೩ ಷ ಷ ತಯಕಹರಿ ತಳಿ ರಿಙಮ (ರಿಶಶಟ ಂಖಡ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ



541 ೨೨೨೫-೦೧-೮೦೦-೦-೦೪  S಄P ತಹಲ ಾಔತ ಂಚಹಮತಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

542 ಶರಗ ಎನ್ ಄ಣೆಣಗಗೌಡ , ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಳೈಮತಕ್ತುಔ ಷಹಖ  ಷೀಮಂ ನಿೃತಿು ಕೆ ಗರಿಕೆ ಔಡತ 20/08/2010 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

543 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೪ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 20/08/2010 31/03/2011 ಬಿ

544 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೦೧/೦೧/೨೦೧೧ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೨೦೧೧ ಯ ಯರ್ನ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 3/2/2011 31/03/2011 ಬಿ

545 ಄ಭಮನಔಟೆಟ  ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೦೧/೦೧/೨೦೧೧ ರಿಂದ ೩೦/೦೬/೨೦೧೧ ಯ ಯರ್ನ ಷಪಹಗಟ ಪಷಲತ ಸರಹಜಿನ ಔಡತ 3/2/2011 31/03/2011 ಬಿ

546 ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೩-೭೫ ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 19/02/2011 31/03/2011 ಬಿ

547
ಱಔಕಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆಮ ಄ನತದಹನದ ಬಿಲ್ ಔಡತ                  ಯ . 

೧೮,೨೫೦೦೦/-
10/3/2011 31/03/2011 ಬಿ

548
ಟ್ಟ ಕೆ ಙಂದರರಹಜತ ತ ಗಟಗಹಯ ಆಯತ ದಿನಹಂಔ:೨೪/೦೩/೨೦೧೧ ಯಂದತ ಬಳಗೆೆ ೧೦:೩೦ ಕೆಕ ತಂರ್ನ ಭಯದಿಂದ ಅಯಹ 

ತಪಿಪ ಬಿದಿೆಯತ ಫಗೆೆ ಔಡತ.
25/03/2011 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

549 ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

550 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆ ಆತರ ಶಹಮಹನಯ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ. 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

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

552 ರಹಜಯ ಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಮಹಖೀಷ ಚಿ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

553 ಬಲ ಔಟಹಸ ಷಮಿಗಕ್ಷ ಭತತು ಸಣೆ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

554 ನಿರ್ಗೀವನಹಲಮದಿಂದ ಫಂದ ಷತತ ುಗಱ/ ನೆನಪಹಗಱಖಳ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

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

556 ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ



557 ಜಿಱಹಾಲಮ ಷಹಖ  ತಹಲ ಾಔತ ಂಚಹಮತ್ ಗಜನೆಖಳ ಮಹಖೀಷ ಚಿ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

558 ಷ ಗಫಳಿ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

559 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ಔೃರ್ಷ ವಿಕಹಷ ಗಜನೆಮಡಿ “ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ” ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

560 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆ ಮಹಸಿಔ ರಖತಿ ಯದಿ ಔಡತ. 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

561 ಮಹಹಿತಿ ಸಔತಕ ಄ಧಿನಿಮಭದ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

562 ಕೆಗಂದರ ಸಯಷಕೃತ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ಭಣತಣ ಭತತು ಪಲತುತ ನಿೀಸಣೆ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

563 ತಂಖತ ಄ಭಿೃದಿೆ ಭಂಡಳಿ ಄ನತದಹನಿತ ಷಭಖರ ತಂಖತ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ ಮಹಖೀಷ ಚಿ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

564 ತಂಖತ ವಿಮಹ ಗಜನೆ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

565 ಆತರ ಔಡತಖಳತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

566 ತಹಲ ಾಔತ ಂಚಹಮತ್ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

567 ಅತಮ ಗಜನೆ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

568 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆ ಮಹಖೀಷ ಚಿ ಔಡತ. 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

569 ಔಸಪ ತಱ ಸತಳತ ಬ್ಹರ್ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

570 ಒಕಆಈಂ ಕಹಭಗಹರಿಖಳಿಗೆ ಷಂಫAದಿಸಿದ ವಿಚಹಯಣೆ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

571 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಶಹಮಹನಯ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

572 ರಔೃತಿ ವಿಕೆ ಗ  ಷಹನಿಗೆ ಷಂಫAದಿಸಿದ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ



573 ತಸಸಿಗಱಹೆರ್ ಔಛಗರಿ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

574 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆ ಕ್ತರಯಹ ಗಜನೆ ಔಡತ. 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

575 ಅಲ ಖಡೆಡ ಬಿತುನೆ ಷಹಖ  ಭತಂಜಹಖರತಹ ಔರಭಖಳ ಔಡತ 1/4/2010 31/3/2011 ಬಿ

576 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ/ನೌಔಯಯ ಕಹಮೀ ಸಂಚಿಕೆ ಫಗೆೆ ಔಡತ 11/4/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

577 ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗ ಕ್ಷಗತರದಲಿಾನ ದಿ:೦೧/೦೪/೨೦೧೨ ರಿಂದ ೦೩/೦೬/೨೦೧೨ ಯ ಄ಧಿಮ ಮಹಸ ಪಷಲಿನ ಸರಹಜತ ಔಡತ 23/05/2012 31/3/2011 ಸಿ

578 ರಹಜಯಲಮ ಷಹಖ  ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಗಜನೆಗತಯ ಳಙಚದ ತಖುಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 23/05/2012 31/3/2011 ಸಿ

579 ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿ ಗಜನೆ ಷಹಖ  ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯ ಳಗತನನತನ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 23/05/2012 31/3/2013 ಸಿ

580 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆ ಄ನತಧಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಮಹಡಿಯತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 23/05/2012 31/3/2013 ಸಿ

581 ಮಹಹಿತಿ ಸಔತಕ ಄ಧಿನಿಮಭ ಕೆ ಗರಿಯತ ಮಹಹಿತಿಮನತನ ದರ್ಸಿಯತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 25/04/2012 31/3/2013 ಸಿ

582 ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಗಜನೆಖಳಡಿ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ 25/04/2012 31/3/2013 ಸಿ

583 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದಲಿಾನ ತಂಖತ ಪಷಲಿನ ಸರಹಜತ ಔಡತ 25/04/2012 31/3/2013 ಸಿ

584 ಮಲಿಮ ಯತ ಷಹಖ  ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ಅದಹಮಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 24/05/2012 31/3/2013 ಸಿ

585 ಗಜನೆಗತಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲತಾ ಔಡತ 24/05/2012 31/03/2013 ಬಿ

586 ಶರಗ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಯತವ ಗತುಭ ಄ಧಿಗಕ್ಷಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 11/6/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

587 ಶರಗ ಭಂಜಮಯ ರ.ದ.ಷ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 24/05/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

588 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ಔೃರ್ಷ ವಿಕಹಷ ಗಜನೆಮಡಿ (ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಷಂಫAದಟಟ ಔಡತ 24/05/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ



589 ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯತ ರಭಹಯ ಹಿಸಿಕೆ ಟ್ಟಟಯತ ಫಗೆೆ. 24/05/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

590 ಷ ಷ ಶಯತಿುನ ಳಗತನನತನ ಄ಧಿಕಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದರಿಗೆ ನಿಖದಿಡಿಸಿಯತ ಫಗೆೆ. 24/05/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

591 ಇ ಔಛಗರಿಮ ದಹಶಹುನ  ರಿಶಗಲನೆ ಫಗೆೆ ಔಡತ 24/05/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

592 ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗ.ಕ್ಷಗತರದಲಿಾ ಔತೀಯ ನಿೀಹಿಷತತಿುಯತ ತ ಗಟಗಹಯಯ ಷಹಜರಹತಿ ಟ್ಟಟ ಔಡತ 11/6/2012 31/03/2013 ಸಿ

593 ಄ಧಿಕಹರಿ ಖೀದರಿಗೆ ಷಹಖ  ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದರಿಗೆ ರಿತೀನೆ ಷಹಖ  ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜಮನತನ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 11/6/2012 31/03/2013 ಸಿ

594 ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಗಜನೆ 2/7/2012 31/03/2013 ಬಿ

595 ನಿಕಯ ಗಜನೆ ಬಗಶಹಮ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲತಾ ಔಡತ 2/7/2012 31/03/2013 ಬಿ

596 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಗಜನೆಮಡಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 2/7/2012 31/03/2013 ಬಿ

597 ಷ ಕ್ಷö್ೆ್ಭ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಬ್ಹಫತು ಚೆಔಕನತನ ಷಲಿಾಷತತಿುಯತ ಫಗೆೆ 2/7/2012 31/03/2013 ಬಿ

598 ಟಹರö್ೆ್ಮಔಟರ್ ಷಂಖಯ ಸಿಎಜಿ೫೭೫೩ ಯನತನ ದತಯಸಿು ಮಹಡಿಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 2/7/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

599 ಜ್ಞಹನ ತರಖಳ ಔಡತ ಷತತ ುಗಱ ಔಡತ 2/7/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

600 ವಿವಿಧ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿಬಿಲತಾಖಳನತನ ಷಹಿಗೆ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 2/7/2012 31/03/2013 ಬಿ

601 ಬ್ಹಾಸ ಄ಧಿಗಮ ನಖಧಿಗಔಯಣ ಶೌಲಫಯನತನ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡಿಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 2/7/2012 31/03/2013 ಸಿ

602 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯತ ಆಱಹಖ ರಿಗಕ್ಷಮನತನ ತಗೆದತಕೆ ಂಡಿಯತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 22/08/2012 31/03/2013 ಸಿ

603 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ಔೃರ್ಷ ವಿಕಹಷ ಗಜನೆಮಡಿ ಬ್ಹಡಿಗೆ ಳಹಸನ ಡೆಮತ ಫಗೆೆ. 22/08/2012 31/03/2013 ಸಿ

604 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ಶಹಮ ಔೃರ್ಷ ಗಜನೆ ಬಿಡತಖಡೆ ಄ನತಧಹನ 22/08/2012 31/03/2013 ಸಿ



605 ಶರಗಭತಿ ಯತನಭಮ ತ ಗಟಗಹತಿೀ ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಕೆಕ ನೆಗಮಿಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 22/08/2012 31/03/2013 ಸಿ

606 ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯರಿಗೆ ಕೆಜಿಐಡಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಶಹಲ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 22/08/2012 31/03/2013 ಸಿ

607 ಔಛಗರಿ ಫಳಕೆಗಹರ್ ಱಗಕನ ಶಹಮಹರ್ರಖಳನತನ ಕರಿಗದಿ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 27/08/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

608 ಇ ಔಛಗರಿಮ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಭಂಜ ರಹದ ಸತರ್ೆ ಭತತು ಖಹಲಿ ಸತರ್ೆಖಳ ವಿಯ ಷಲಿಾಕೆ ಫಗೆೆ. 27/08/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

609 ಷತತ ುಗಱ ಔಡತ 27/08/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

610 ಇ ಔಛಗರಿಮ ಯಕ್ತುಮಲಿಾ ಔತೀಯ ನಿೀಹಿಷತತಿುಯತ ಄ಧಿಕಹರಿ ಸಿಫಬಂದಿಮನತನ ತಯಬಗತಿಗೆ ನಿಗಜನೆಮ ಫಗೆೆ ಔಡತ 27/08/2012 31/03/2013 ಸಿ

611 ತಜ್ಞಯತ ಭತತು ರೈತಷಷಹಮಔಯತಖಳಿಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಡಿಸಿಬಿಲತಾ ಔಡತ 31/08/2012 31/03/2013 ಬಿ

612 ಮಲಿಮ ಯತ ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ನಿೀಸಣೆಮ ಡಿಸಿಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 31/08/2012 31/03/2013 ಬಿ

613
ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆಮಡಿ ಷ ಯಖತತಿುಗೆ ಅಧಹಯದ ಮಗಱ ಖಣಔಮಂತರ ಫಳಕೆಗಹರ್ ಔಂಹಯಟರ್ 

ಅರಗಟರ್ ನಿಗಜಿಷತ ಫಗೆೆ
31/08/2012 31/03/2013 ಬಿ

614
ಷ ಔÀ್ೆ್ಶö್ೆ್ಭ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆಮಡಿ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಖಹತಗೆ ಷಷಹಮಧನ ಬ್ಹಫತು ಷಹಖ  ಔಛಗರಿಯಂದ 

ಚೆಸ ಪ್ಹತಿಸಿಯತ ಫಗೆೆ.
31/08/2012 31/03/2013 ಬಿ

615 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆಮಡಿ ಄ಡತ ಅಕ್ಷಗಣೆಗೆ ಄ನತಪ್ಹಲನಹ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 29/9/2012 31/03/2013 ಬಿ

616 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಮಹಸ ಪಷಲಿನ ಸರಹಜತ ಔಡತ 29/09/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

617 ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ತಂಖತ ಪಷಲತ ಸರಹಜತ ಔಡತ 29/09/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

618 ಔಛಗರಿ ಅರ್ಗವ ಔಡತ 29/09/2012 31/03/2013 ಸಿ

619
ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ.ಗಜನೆಮಡಿ ರೈತಯ ರಳಹಷ ಕಹಮೀಔರಭಕೆಕ ಭತಂಖಡಳಹರ್ ೨೮,೮೦೦ಕೆಕ ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ 

ತಯಹರಿಷತ ಫಗೆೆ.
29/09/2012 31/03/2013 ಬಿ

620 ರಚಹಯ ಶಹಹಿತಯ ಗಜನೆ 29/09/2012 31/03/2013 ಬಿ



621 ತಯಕಹರಿ ಬಲಗಹಯಯ ಷಂಗ 29/09/2012 31/03/2013 ಬಿ

622 À್ೆ್ಯಗಖಹಱ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆಮಡಿ ತಯಕಹರಿ ಬಿಗಜ ಕರಿಗದಿ ಫಗೆೆ 29/09/2012 31/03/2013 ಬಿ

623 ರೈತಯ ತಯಬಗತಿ ಗಜನೆ (ಟ್ಟ.ಪಿ) 17/10/2012 31/03/2013 ಬಿ

624 ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ (ಟ್ಟ.ಪಿ) ತಂಖತ ರತಹಕ್ಷತ ಬಗಶಹಮ 17/10/2012 31/03/2013 ಬಿ

625 ಜಿಱಹಾ ಲಮ ಗಜನೆಖಳಡಿ ನಿಗರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ ಗಜನೆ 17/10/2012 31/03/2013 ಬಿ

626 ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ತಂತಿ ಬಗಲಿ ನಿಮಹೀಣ ಕಹಭಗಹರಿ ಔಡತ 17/10/2012 31/03/2013 ಬಿ

627 ರೈತರಿಗೆ ೫೦% ರಿಯಹಯತಿ ದಯದಲಿಾ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶಧಿಮ ಷಷಹಮಧನ 17/10/2012 31/03/2013 ಬಿ

628 ಡಿ-೦೨ ಸಿ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ರಗಗಹಲಮ 17/10/2012 31/03/2013 ಬಿ

629 ಶರಗ ಬಿಅರ್ ಯಂಖನಹಥ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಷೀಮಂ ನಿೃತಿು ಔಡತ 17/10/2012 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

630 ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ ಡಿಸಿಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ ಬ್ಹಲ ರತಹಕ್ಷತ 15/11/2012 31/03/2013 ಬಿ

631 ಷತಣೀಬ ಮಿ ಗಜನೆಮಡಿಮ ಄ನತದನ ಬಿಲತಾ ಔಡತ ೧ ಭತತು ೨ ನೆಗ ಔಂತತ 15/11/2012 31/03/2013 ಬಿ

632 ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಬಲ ಗಜನೆ ಕೆ ಟ್ಟಟಗೆ ಗೆ ಫಬಯ ಡಿಸಿಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 15/11/2012 31/03/2013 ಬಿ

633 ವಿಗಶ ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಪ್ಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆ ವಿಮ ಬ್ಹಫತು ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ ಔಡತ 15/11/2012 31/03/2013 ಬಿ

634 ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/1/2013 31/03/2013 ಬಿ

635 ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ ತಯಕಹರಿ ಬಲ ಪ್ಹರತಕ್ಷತ 3/1/2013 31/03/2013 ಬಿ

636 ಷ ಔÀ್ೆ್ಶö್ೆ್ಭ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆಮಡಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 3/1/2013 31/03/2013 ಬಿ



637 ಬ್ಹಲ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ ೪೨೨ 3/1/2013 31/03/2013 ಬಿ

638 ಬ್ಹಲ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ ೪೨೩ 3/1/2013 31/03/2013 ಬಿ

639 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟ ನಿಮಂತರಣ ಗಜನೆ 3/1/2013 31/03/2013 ಬಿ

640 ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ ಎರಸತಳತಗಟಔ ಭತತು ಔೃರ್ಷ ಷ ಂಡ 3/1/2013 31/03/2013 ಬಿ

641 ಷಚ್.ಅರ್.ಎA.ಎಸ್.ಳಗತನ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 4/2/2013 31/03/2013 ಬಿ

642 ೨೦೧೨-೧೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಔಡತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ 4/2/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

643 ಸಿ.ಎ.ಜಿ ೫೭೫೩ ಟಹರö್ೆ್ಮಔಟರ್ ಗೆ ಷಂಫAದಿಸಿದ ಔಡತ (ಅರ್.ಸಿ.ಫತಸ) 4/2/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

644 ಶರಗ ಭಂಜನ್ ಔತಮಹರ್ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಯಯತ ಔತೀಯಕೆಕ ಷಹಜರಹರ್ಯತ ಫಗೆೆ. 4/2/2013 31/03/2013 ಸಿ

645 ಎಲ್.ಙಂದರಗಕರ್ ಄ಧಿಗಕ್ಷಔಯತ ಯಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 4/2/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

646 ಭಷಹ ಱಗಕಪ್ಹಲಔಯ ಱಔಕ ಔಡತ 20/03/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

647 ೨೦೧೨-೧೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ತರ ಯಷಹಯ ಔಡತ 20/03/2013 31/03/2013 ಸಿ

648 ಸಿಫಬಬಂದಿ ಖೀದ ನೌಔಯರಿಗೆ ಸಫಬದ ಭತಂಖಡ ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜ ಳಗತನ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 20/03/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

649 ಅದಹಮ ತರಿಗೆ ಔಡತ 25/03/2013 31/03/2013 ಸಿ

650 ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆ ೨೦೧೨-೧೩ ನೆಗ ಶಹಲತ 25/03/2013 31/03/2013 ಬಿ

651
ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಬಲ ವಿಮ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ ಅರ್ಯತ ರತಿಖಳತ ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಕೆ ಟ್ಟಟಗೆ ಗೆ ಫಬಯದ ಬ್ಹಫತು ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ 

ಅರ್ಯತ ಸಿೀಗಔೃತಿಖಳತ
25/03/2013 31/03/2013 ಬಿ

652
ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ ೨೦೧೨-೧೩ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯತ ಸಿೀಗಔೃತಿತರಖಳತ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ 

ಜಮಹ ಮಹಡಿಯತ ಸಿೀಗಔೃತಿತರಖಳ
25/03/2013 31/03/2013 ಬಿ



653 ಷತಣೀಬ ಮಿ ಗಜನೆಮಡಿ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯತ ಸಿೀಗಔೃತಿತರಖಳ 25/03/2013 31/03/2013 ಬಿ

654 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 25/03/2013 31/03/2013 ಬಿ

655
೨೦೧೨-೧೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆಮಡಿ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಬ್ಹಯಂಸ ಖಹತಗೆ ಚೆಸ ಜಮ ಮಹಡಿಯತ 

ಷಷಹಮಧನದ ವಿಯ
25/03/2013 31/03/2013 ಬಿ

656    ೩೩೨೨೧ ಭತತು ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ (            ) ಙನನರಹಮಟಟಣ 18/04/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

657 ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಳಙಚದ ಯದಿ (೬೨ಬಿ)ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ 17/05/2013 31/03/2013 ಸಿ

658 ಮಲಿಮ ಯತ ಷಹಖ  ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ಅದಹಮಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 17/05/2013 31/03/2014 ಸಿ

659 ಭiÁಹಿತಿ ಸಔತಕ ಄ಧಿನಿಮಭ ೨೦೦೫ ಯ ರಕಹಯ ಕೆ ಗರಿಯತ ಮಹಹಿತಿಮನತನ ದರ್ಷತ ಫಗೆೆ ಔಡತ 17/05/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ J

660 ೨೦೧೩-೧೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಕಹಮೀನಿಳಹೀಸಣೆ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಸಿು I್ೆ್ಭಣ ಟ್ಟಟಖಳನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ 17/05/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ J

661 ಸಿಫಬಬಂದಿ ಖೀದಯ ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜ ಭತತು ರಿತಿೀತ ಯರ್ಜ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ 28/05/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

662 ಶರಗ ಕೆ.ಷಚ್ ಯಮಗಶ್ ದಿೀತಿಗಮ ದರ್ಜೀ  ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಯಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 28/05/2013 31/03/2014 J

663 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಗಜನೆ /ಗಜನೆತಯ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಫಗೆೆ 28/05/2013 31/03/2014 ಸಿ

664 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ಆ.ಎಂ.ಡಿ ಬ್ಹಫತು ಳಹಷತಸ ಕೆ ಡತ ಫಗೆೆ 28/05/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

665
ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ನ ಅಂತರಿಔ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿಮಲಿಾನ ಅಕ್ಷಗಣೆ ಭತತು  ಷ ಱಹತಿ ಸಂಚಿಕೆಖಳಿಗೆ ಪ್ಹಲನಹ 

ಯದಿಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಔತರಿತತ
28/05/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ J

666 ರ್ಜರಹಸಸ ಮಿಗಶನ್ ಕೆ ಂಡ ಬ್ಹಫತು 28/05/2013 31/03/2014 ಬಿ

667 ಗಜನೆಗತಯ ಔಸನಿ ಳಙಚ ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

668 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯ ಳಹರ್ಷೀ ಫಡಿು ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ 28/05/2013 31/03/2014 ಬಿ



669 ನಂರ್ಜಗಗೌಡ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 28/05/2013 31/03/2014 ಸಿ

670 ಶಹಂದಬಿೀಔ ಯರ್ಜ ಄ಜಿೀಖಳ ಔಡತ 28/05/2013 31/03/2014 ಸಿ

671 ಆತರ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 28/05/2013 31/03/2014 ಸಿ

672 ಔಂಹಯಟರ್ ಔಡತ 28/05/2013 31/03/2014 ಬಿ

673 ಖಹಮಂ ದಿನಖ ಲಿ ನೌಔಯಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲತಾಖಳತ 11/06/2013 31/03/2014 ಬಿ

674 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ನೌಔಯಯ ಷಹಜರಹತಿ ಟ್ಟಟ 11/06/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

675 ಷಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಗೆ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ಮಹಹಿತಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ 11/06/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

676 ಆತರ ತÀ್ೆ್ಯಖಳ ಔಡತ 11/06/2013 31/03/2014 ಸಿ

677 ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಜಿ.ಂ ಙನನರಹಮಟಟಣ ಆಯ ರಭಹಯ ಗಹೀಣೆ ಔಡತ 11/06/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಎ

678 ಷಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಳಗತನ ಬಿಲತಾಖಳತ 11/06/2013 31/03/2014 ಬಿ

679 ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಟ್ಟಟ  ರಿಶಶಠ ಜಹತಿ/ ರಿಶಶಠ ಂಖಡ 11/06/2013 31/03/2014 ಸಿ

680 ಅದಹಮ ತರಿಗೆ ಔಡತಗೆ ಳಿಸಿಯತ ಫಗೆೆ ಭತತು ಫಹಯಂ ನಂಫರ್ ೧೬. ಎ ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ 11/06/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಎ

681 ರಹಜಯ ಲಮ ಗಜನೆತಯ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಫಗೆೆ 11/06/2013 31/03/2014 ಬಿ

682 ವಿವಿಧ ಗಜನೆಖಳ ಕಹಂಪಹನೆಚಿಟ್ ಮಹಖೀ ಷ ಚಿ 11/06/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

683 ಶರಗ ಸಿ.ಇ ನಂಜಮಯ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಯಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ. 11/06/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಎ

684 ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಔಡತ 11/06/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ



685 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಔಡತ 11/06/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಸಿ

686 ತಂಖತಬಿಗಜ ಷಂಖರಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲತಾ ಔಡತ (ZP) 27/07/2013 31/03/2014 ಬಿ

687 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಈ ನಿರ್ಗೀವಔಲಯತ ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್  ಔಛಗರಿಗೆ ಮಗಲತ ಷಹಿಗೆ ಔಳಿಷತ ತರಖಳ ಔಡತ 27/07/2014 31/03/2014 ಸಿ

688 ರಭಹಯ ಶಹಹಿತಯ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲತಾ ಔಡತ 27/07/2015 31/03/2014 ಬಿ

689 ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಅರ್.ಆ.ಜಿ.ಎ  ಖಹತರಿಮ ಸಣ ಫಳಕೆ    ತರ ಔಡತ 27/07/2016 31/03/2014 ಬಿ

690 ತಂರ್ನಲಿಾ ಷಂಗಜಿತ ಬಗಶಹಮ   ಗಜನೆಮ   ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲತಾ ಔಡತ (ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ) 27/07/2017 31/03/2014 ಬಿ

691 ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಬಲಗೆ ವಿಗಶ ಪ್ಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆ 27/07/2018 31/03/2014 ಬಿ

692
ಷಭಖರ  ತ ಟಗಹರಿಕೆ  ಄ಭಿೃದಿೆ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆಮಡಿ ವಿಶಮ ತ  ಼ಜ್ಞಯತ ರೈತ ಷಷಹಮಔನತನ ಷ ಯಖತತಿುಗೆ 

ಅಧಹಯದಲಿಾ ನೆಗಮಿಷತಸದತ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಔಡತ
30/07/2013 31/03/2014 ಬಿ

693
ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆಮಡಿಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ ಔಡತ ಔಂಹಯಟರ್ ಅರಗಟರ್ ಯಯನತನ ಷ ಯ ಖತತಿುಗೆ ಅಧಹಯದಲಿಾ 

ನೆಗಮಿಸಿಕೆ ಳತಿ ಫಗೆೆ ಮಿಶನ್ ಮಹಯನೆಗಜ್ ಮಂಟ್
30/07/2013 31/03/2014 ಬಿ

694 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ  ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ  ಕ್ಷಗತರ ನಿೀಸಣೆ  ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಡಿ ೦೩.೨೪೩೬-೦೦-೧೦೧-೦-೩೫ 30/07/2013 31/03/2014 ಬಿ

695
ಅಲ ಖÉಡೆಡ ವಿಗಶ ಪ್ಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆಮಲಿಾ ಷಷಹಮಧನ ಬ್ಹಫತು ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಬ್ಹಯಂಔತ ಖಹತಗೆ ಜಮ 

ಮಹಡಿಯತ  ಸಿೀಗಔೃತಿ ತರಖಳತ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ
30/07/2013 31/03/2014 ಬಿ

696 ರಹರ್ಷಠಗಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

697 ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಮಹಸ ದಲ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

698 ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಮಹಸ ಷ ಷ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

699 ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಬ್ಹಲ ದಲ  ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

700 ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಮಹಸ ೨ ನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ



701 ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ ಷಪಹಗಟ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

702 ಬ್ಹಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ (಄ಂಗಹAವ) 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

703 ಷಪಹಗಟ ೧ ನೆಗ ಭತತು ೨ ನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

704 ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಎರಸತಳತ ಗಟಔ ಷಷಹಮಧನ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

705 ಬ್ಹಲ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಔಂದತ ಬ್ಹಲ ೨೦೧೩-೧೪ ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

706 ಸಸಿಯತಭನೆ ಷಷಹಮಧನ -೪೧೫೦೦೦ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

707 ನÉಯಳತ ಯರ್ ಷಷಹಮಧನ -೩೦೦೦೦೦೦ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

708 ನೆಯಳತ ಯರ್ ಷಷಹಮಧನ-೮೩೨೦೦೦ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

709 ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಟಹರಔಟರ್ ಷಷಹಮಧನ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

710 ಬಿಡಿ ಸ ಸಖಳತ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

711 ಎನ್ ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆಮಡಿ ಷಷಹಮಧನ  ಬ್ಹಯಂಔತಖಳಿಗೆ  ಜಮ ಮಹಡಿಯತ ಫಗೆೆ  ಸಿೀಗಔಿತಿ ತರಖಳತ 19/08/2013 31/03/2014 ಬಿ

712
೨೦೦೮-೦೯ ರಿಂಧ ೨೦೧೨ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಄ನತಪ್ಹಲನಹ ಯದಿ ಔಳತಹಿಸಿ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ ೨೦೧೩-೧೪ 

ನೆಗ ಶಹಲತ
10/9/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಎ

713 ಶರಗಭತಿ ಯತನಭಮ ತ ಗಟಗಹgರಿಕೆ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತಕಔ ಔಡತ ೨೦೧೩-೧೪ 10/10/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಎ

714 ೨೦೧೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಖಳಿಕೆ ಯರ್ಜ ನಖದಿಗಔಯಣ ಶೌಲಬಯ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ 10/11/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

715 ಶರಗ ಟ್ಟ.ಕೆ ಙಂದರರಹಜತ ತ ಗಟಗಹಯ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 10/12/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಎ

716
ಷ ಔÀ್ೆ್ಶö್ೆ್ಭ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಱಔಕ ಶರ್ಷೀಕೆ ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೮ (ZP)               ಱಔಕ ಶರ್ಷೀಕೆ 

೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೮ (SS)
16/09/2013 31/03/2014 ಬಿ



717 ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಗಜನೆ, ೨೪೩೦-೦೦-೧೦೧-೦-೩೬.ಡಿ ೦೪(ಎ) 16/09/2013 31/03/2014 ಬಿ

718 ರಗ ಜಿಗವಿ ಈತಹಪದನೆಗೆ ಷಲಿಾಸಿಯತ ಟೆಭಡರ್ ಔಡತ 16/09/2013 31/03/2014 ಬಿ

719 ಡಿಸಿಬಿಲ್ ೨/೨೦೧೩/೧೪  ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩  ಅರ್ ಕೆ.ವಿ ಳೈ ಗಜನೆ ೪೨೩-೫೦೦೦೦.೦೦ 3/10/2013 31/03/2014 ಬಿ

720 ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿÀÈದಿೆ ಬಗಶಹಮ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ  ಗಜನೆ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ 3/10/2013 31/03/2014 ಬಿ

721 ಆಱಹಖ ರಗಖ ಹಱ ಄ಭಿೃದಿೆ ಗಜನೆ (SS)   ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೧-(S-೧೨) 6/10/2013 31/03/2014 ಬಿ

722 ೨೪೦೧-೧೧೯-೪೦-೪೦-೩೧ ಸನಿನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಬಿಲತಾಖಳತ ೨೦೧೩-೧೪ 6/10/2013 31/03/2014 ಬಿ

723 ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆಮಡಿ  ಷಷಹಮಧನ ಚೆಸ ಬ್ಹಯಂಸ ಖಹತಗೆ  ಜಮ ಮಹಡಿಯತ ಫಗೆೆ ೨೦೧೩-೧೪ 6/10/2013 31/03/2014 ಬಿ

724 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಄ಮಯಮ ತರದ ಄ಂದಹಜತಖಳತ ಄ನತಷರಚಿ ಬಿ ಳಗತನಖಳತ ಆತರ ಬತಯಖಳತ 6/10/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

725 ಅಲ ಗೆಡೆಡ ವಿಗಶ ಪ್ಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆಮಲಿಾ ಬಲ ವಿಮ ಔಂತನತನ ಪ್ಹತಿಸಿಯತ ರೈತಯ ಟ್ಟಟ ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ 6/10/2013 31/03/2014 ಬಿ

726 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟನಿಮಂತರಣ ೫-೧೭, ೨೦೧೩-೧೪ 6/10/2013 31/03/2014 ಬಿ

727 ಎಲ್.ಙಂದರಗಕರ್ ಄ಧಿಗಕ್ಷಔಯತ ಯಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ ೨೦೧೩-೧೪ 15/10/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಎ

728
ಬಿ.ಅರ್ ಯಂಖನಹಥ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔ ಆಯ ಭಖಳತ ಬಿ.ಅರ್ ಬಯಶರಗ ಆರಿಗೆ ಄ನತಔಂದ ಅದಹಯದ ಮಗಱ 

ಕೆಲಷಕೆಕ ಄ಜಿೀ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ೨೦೧೩-೧೪
15/10/2013 ಭತಂದತರದಿರ್ ಬಿ

729
ರ್ಜ.ಶಔತಮಹಯ ನಹಮಔ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ರೈತ ಷಂಔೀ ಕೆಗಂದರ ಙನನರಹಮಟಟಣ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ 

ಔಡತ ದಿನಹಂಔ:-೦೬/೦೧/೨೦೧೪ -೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ
6/10/2014 ಭತಂದತರದಿರ್ ಎ

730
ಕೆ.ಎಸ್.ಷಚ್.ಡಿ.ಎ. ಄ತೀ ನಿಧಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ೧. ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ೨, ಄ಭಮನಔಟೆಟ 

ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ
6/10/2014 31/03/2014 ಬಿ

731 ಕೆ.ಎಸ್.ಷಚ್.ಡಿ.ಎ. ಄ತೀ ನಿಧಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ಄ಭಮನಔಟೆಟ 6/10/2014 31/03/2014 ಬಿ

732 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩ ಅರ್ ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ತಯಕಹರಿ ಬಲಮಲಿಾ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ 20/01/2014 31/03/2014 ಬಿ



733 ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಬ್ಹಲ ಬಲಮಲಿಾ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ 20/01/2014 31/03/2014 ಬಿ

734 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ ೨೦೧೩- ೧೪ ನೆಗ ಶಹಲತ ೦೫೯ ಆತರ 20/01/2014 31/03/2014 ಬಿ

735 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ ೪೨೨-ಎಸ್.ಸಿ ೪೨೩- ಎಸ್ ಟ್ಟ 20/01/2014 31/03/2014 ಬಿ

736 ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ 31/03/2014 ಬಿ

737 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೦೨-೪೩ ತಂಖತ ಸನಚಗತನ ಗಜನೆ ಶಹದಿಲೀಯತ  ಳಙಚದ ಬಿಲಾಖಳತ 15/03/2014 31/03/2014 ಬಿ

738 ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ನಿಖಧಿತ ರಗಗೆಗತಯ ರಳಹಷ ಬತಯ  ಟ್ಟಟಖಳತ 15/03/2014 31/03/2014 ಬಿ

739 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೨ ರೈತಯ ಷಷಹಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 15/03/2014 31/03/2014 ಬಿ

740
೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ತ ಗಟಗಹರಿಔ ಬಲಖಳ ಈತಪನನಖಳ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಶರಗ ಧನಲಕ್ಷಿö್ೆ್ಭÃ ಕೆ ಔನೆಟ್ ಆಂಡಸಿಟçÃಸ್ಸ 

಄ಣತಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ ಷಂಖಯ ೧೫೫/೧೩-೧೪,  ೧೦೦೦೦೦೦.೦೦
15/03/2014 31/03/2014 ಬಿ

741 ಫಬಂದಿಮಯ ಳಗತನನತನ ಈಳಿತಹಮ ಖಹತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ 28/4/2014 31/3/2015 ಸಿ

742 ಷಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಳಗತನ ಬಿಲತಾ ಔಡತ 28/4/2014 31/3/2015 ಸಿ

743 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಗಜನೆ ಗಜನೆಗತಯ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ 28/4/2014 31/3/2015 ಬಿ

744 ದಿನಖ ಲಿ ನೌಔಯಯ ಳಗತನ (ಔಛಗರಿ ಳಙಚ) 30/4/2014 31/3/2015 ಬಿ

745 ಳೈದಯಕ್ತಗಮ ಳಙಚದ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 29/5/2014 31/3/2015 ಬಿ

746 ಏಖಿ಄-೧೯ Seeಚಿಡಿಣheಟe ೯೩ (೪)    Sಖಿಂಇಇ Sಖಿಆಒಈಖಿಉ ಅಆಖಿಂIಐS 29/5/2014 31/3/2015 ಸಿ

747 ಗಜನೆ ಗಜನೆಗತಯ ಳಙಚಖಳ ಕಚಿೀ ತಖುಃಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ 29/5/2014 31/3/2015 ಸಿ

2014-15 



748 ಮಲಿಮ ಯತ ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಅದಹಮದ ಯದಿಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ 29/5/2014 31/3/2015 ಸಿ

749 ೧. ಕಜಹನೆ ಚೆಸ ಖಳನತನ ನವಿಗಔರಿಸಿ ಕೆ ಡತ ಫಗೆೆ ಸಿ

೨. ಡಿ.ಡಿ.ಖಳ ದಿನಹಂಔ ನವಿಗಔರಿಸಿ ಕೆ ಡತ ಫಗೆೆ ಸಿ

750 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೮ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ ಗಜನೆ 23/6/2014 31/3/2015 ಬಿ

751 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಈನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಷಹಷನಯರಿಗೆ ಔಳತಹಿಸಿಯತ ತರಖಳತ 23/6/2014 31/3/2015 ಸಿ

752 ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ೨೦೧೩-೧೪ ಶಹಲಿನ ೨ನೆಗ ಄ಧಿಮ ಷಪಹಗಟ ಷಲಿನ ಸರಹಜತ ಔಡತ 23/6/2014 31/3/2015 ಸಿ

753 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ  ಔಡತ 24/6/2014 31/3/2015 ಬಿ

754 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ  ಗಜನೆಖಳ ಮಹಖೀಷ ಚಿ ಔಡತ 24/6/2014 31/3/2015 ಸಿ

755 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬  ಗಜನೆಗತಯ ಔಛಗರಿ ಳಙಚ 24/6/2014 31/3/2015 ಬಿ

756 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಅಲ ಖಡೆಡ ವಿಗಶ ಪ್ಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆ 4/7/2014 31/3/2015 ಬಿ

757 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೬ ತಂಖತ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಗಜನೆ 4/7/2014 31/3/2015 ಬಿ

758 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೫   ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ  ಕ್ಷಗತರಖಳ ನಿೀಸಣೆ 10/7/2014 31/3/2015 ಬಿ

759 ರಭಹಯ ಟ್ಟಟಖಳ ಔಡತ  ಅರ್.ಎಸ್.ಕೆ. ಔಷಬ್ಹ ಷ ಗಫಳಿ 10/7/2014 31/3/2015 ಸಿ

760 ಆತರ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 10/7/2014 31/3/2015 ಸಿ

761 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷತತ ುಗಱ ಔಡತ 23/7/2015 ಭತಂದತರದಿರ್

762 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೧ ರಗಖ ಹಱ ಄ಭಿೃದಿಿ ಔಡತ 24/4/2014 31/3/2015 ಬಿ

29/5/2014 31/3/2015



763 ಶರಗಭತಿ ರಗಣತಔ ಕೆ ಗಂ ರ್ಜ. ಭಂಜತನಹಥ ಅನೆಗಕೆರ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ ( ನಹಯಯಹಲಮದ ಔಡತ) 24/7/2014 ಭತಂದತರದಿರ್

764 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆ ಮಹಯನೆಗಜ್ ಮಂಟ್ ಔಡತ 24/7/2014 31/3/2015 ಬಿ

765 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರೈತ ಷಂಔೀ ಕೆಗಂದರ, ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿಯಯತಖಳ ನಿಖಧಿ ರಯಹಣಬತಯ ಔಡತ 24/7/2014 31/3/2015 ಸಿ

766 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೮ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 24/7/2014 31/3/2015 ಬಿ

767 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩ ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಬ್ಹಲ ಬಲಮಲಿಾ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಔಡತ 24/7/2014 31/3/2015 ಬಿ

768 ೨೦೧೪-೧೫ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆಮಡಿ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ತಯಬಗತಿ ಔಡತ 28/8/2014 31/3/2015 ಬಿ

769 ೨೦೧೩-೧೪ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಳಹರ್ಷೀಔ ದಹಶಹುನತನ ರಿಶಗಲನಹ ಯದಿ ಔಡತ 28/8/2014 31/3/2015 ಬಿ

770 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಕೆಗಂದರಲಮ ಗಜನೆ ಔಡತ 28/8/2014 31/3/2015 ಬಿ

771 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಈರ್ ಯಗಖ ವಿನಿಭಮ ಕೆಗಂದರಖಳಿಗೆ ತರöÊಮಹಸಿಔ ಯದಿಮನತನ ಔಳತಹಿಷತ ಔಡತ 28/8/2014 31/3/2015 ಸಿ

772 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆಮ ಷಷಹಮಧನ ಚೆಔಕನತನ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಖಹತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡಿದ ಫಗೆೆ 1/9/2014 31/3/2015 ಬಿ

773 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಶಹಂಧಭಿೀಔ ಯರ್ಜ ಄ಜಿೀಖಳ ಔಡತ 1/9/2014 31/3/2015 ಸಿ

774 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩ (೦೫೯) ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆಮ ಔಡತ 5/9/2014 31/3/2015 ಬಿ

775 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ. ಗಜನೆ ೦೫೯ ಆತರ ಳಙಚದ ಔಡತ 20/10/2014 31/3/2015 ಬಿ

776 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯ ಸಫಬದ ಭತಂಖಡ ಭಂಜ ಯತ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ 20/10/2014 31/3/2015 ಸಿ

777  ಅಕ್ತಸಸ್ ಬ್ಹಯಂಸ ಗೆ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ತರ ಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 20/10/2014 31/3/2015 ಸಿ

778 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩ (೪೨೩ ಎಸ್.ಟ್ಟ)  ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಯಹಂತಿರಔಯಣ 20/10/2014 31/3/2015 ಸಿ



779 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩ (೪೨೨ ಎಸ್.ಸಿ) ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ  ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ ಡಿ.ಡಿ. ಬಿಲತಾ ಔಡತ 20/10/2014 31/3/2015 ಬಿ

782 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಅಲ ಖಡೆಡ ವಿಗಶ ಪ್ಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆಮಡಿ ವಿಮ ಬ್ಹಫತು ಔಡತ 20/10/2014 31/3/2015 ಬಿ

783 ಶರಗ ಟ್ಟ.ನಹಖರಹಜಟ್ಟಟ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 20/10/2014 ಭತಂದತರದಿರ್

784 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೫೧ ( ಎಸ್ ೦೬ )  ತಂರ್ನಲಿಾ ಷಂಗಜಿತ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ 25/10/2014 31/3/2015 ಬಿ

785 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಪ್ಹಲಿಸಿಗೆ ಷಂಫAಧಟಟ  ಔಡತ 25/10/2014 ಭತಂದತರದಿರ್

786 ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಶಹಲ ಭಂಜ ರಹತಿ ಔಡತ 25/10/2014 ಭತಂದತರದಿರ್

787 ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದಲಿಾ ಕೆ ಳಳ ಬ್ಹವಿಗೆ ಗಟಹರ್ ಅಳಡಿಷತ ಫಗೆೆ 25/10/2014 31/3/2015 ಬಿ

788 ಮಲಿಮ ಯತ ಕ್ಷಗತರöಕೆಕ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ಆತರ ತರ ಯಷಹಯದ ಔಡತ 27/10/2014 31/3/2015 ಸಿ

789 ೨೪೦೧-೧೧೯-೪೦-೪-೩೧ ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್. ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾ ಔಡತ 27/10/2014 31/3/2015 ಬಿ

790 ರ್ಜರಹಸಸ ಮಂತರದ ರಿಪಗರಿ ಬ್ಹಫತುಗೆ ಷಂಫAಧಿಸಿದ ಔಡತ 28/10/2014 ಭತಂದತರದಿರ್

791 ೨೪೦೧-೧೧೯-೪೦-೩೧  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್. (ಎಸ್.ಸಿ) ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲತಾ ಔಡತ 28/10/2014 31/3/2015 ಸಿ

792 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩, ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಗಜನೆ ಄ನತದಹನದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲತಾ ಔಡತ 28/10/2014 31/3/2015 ಸಿ

793 ಆ ಷಹಜರಹತಿ ತಂತಹರAವನತನ ಔಛಗರಿಮಲಿಾ ಅಳಡಿಸಿ ಄ನತವಹಠಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ 13/11/2014 ಭತಂದತರದಿರ್

794
೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ ಗಜನೆಮಡಿ ಔಛಗರಿಗೆ ಷ ಯಖತತಿುಗೆ ಅಧಹಯದ ಮಗಱ ಳಹಸನ ಬ್ಹಡಿಗೆಗೆ 

ಡೆಮತ ಫಗೆೆ
17/11/2014 31/3/2015 ಬಿ

795 ೨೦೧೪-೧೫ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಔಡತ ವಿಱಳಹರಿ ಭತಙಯಣೆ ಫಗೆೆ 17/11/2014 31/3/2015 ಸಿ

796
ರೈತ ಷಂಔೀ ಕೆಗಂದರದಲಿಾ ಔೃರ್ಷ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಭತತು ರಗವಮ ಆಱಹಖಮ ತಹಂತಿರಔ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳತ ಂರ್ಗ ಷ ರಿನಡಿ 

ಕಹಮೀ ನಿೀಹಿಸಿಯತ ಫಗೆೆ
26/12/2014 ಭತಂದತರದಿರ್



797 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩ರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ 26/12/2014 ಭತಂದತರದಿರ್

೧.ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಕಹಂಪ್ೌAಡ್ ತು ೨೦೨೨೨೬೧ .೦೦ ಭತಂದತರದಿರ್

೨. ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರದ ಭಲ ನಿಗಯತ ಔ ಮತಾ ಗಟಔ ತು ೭೦೦೦೦೦.೦೦ ಭತಂದತರದಿರ್

799 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ -೦೫೯ 26/12/2014 31/3/2015 ಬಿ

800 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೨ ರೈತರಿಗೆ ಷಷಹಮ 22/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

801 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೯-೦-೩೨ ವಿಷುಯಣೆ ಭತತು ತಯಬಗತಿ ಗಜನೆ 22/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

802 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೫೧ ತಂಖತ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ – ೯೪/೧೪-೧೫ ಯ  ೧೯೯೯೯೬.೦೦ 29/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

803 ೨೨೨೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೪ ವಿಗಶ ಗಟಔ ಗಜನೆ ಷಷಹಮಧನ 29/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

804 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ, ಕ್ತಗಟ ನಿಮಂತರಣ ಗಜನೆ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

805 ರ್ಜಗನತ ಔೃರ್ಷ ಷಷಹಮಧನ ೧೪-೧೫ / ೪೦೦೦೦.೦೦, ೨೦೦೦೦.೦೦ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

806 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ. ಗಜನೆಮಲಿಾ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

807 ಬ್ಹಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣ (ಟ್ಟ.ಸಿ), ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

808 ಄AಗಹAವ ಬ್ಹಲ ನಿೀಸu,್   ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

809 ಷೈಬಿರಡ್ ತಯಕಹರಿ  ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ , ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

810  ಮಹಸ ಷ ಷ ರರ್ಗವ, ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

811  ಮಹಸ ದಲನೆಗ ಶೀ ನಿೀಸಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

798 26/12/2014



812 ಮಹಸ ಎಯಡನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

813 ದಹಳಿAಬ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 31/1/2015 31/3/2015 ಬಿ

814 ಷಪಹಗಟ ದಲನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 19/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

815 ಷಪಹಗಟ ಎಯಡನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 19/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

816 ಷಪಹಗಟ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 19/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

817 ಖತಱಹಬಿ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ,  ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

818 ಪ್ಹಾಸಿಟಸ ಷ ದಿಕೆ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

819 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

820 ನೆಯಳತ ಯರ್ ಭತತು ಪ್ಹಲಿಷೌಸ್ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

821  ನೆಯಳತ ಯರ್ ಭನೆ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

822  ್ಂಟ್ಟಣi ್ಃiಡಿಜ ಒeಣ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

823 ೨೦೧೪-೧೫ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷ ಕ್ಷö್ೆ್ಭ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ  ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತಖಳತ ೦೫೯ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

824 ೨೦೧೪-೧೫ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷ ಕ್ಷö್ೆ್ಭ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತಖಳತ ೪೨೨ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

825 ೨೦೧೪-೧೫ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷ ಕ್ಷö್ೆ್ಭ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತಖಳತ ೪೨೩ 28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ

826
೨೦೧೪-೧೫ನೆಗ ಶಹಲಿನ  ಅಲ ಖಡೆಡ ಪ್ಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆಮಡಿ ಕೆ ಟ್ಟಟಗೆ ಗೆ ಫಬಯ ಷಷಹಮಧನ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಬ್ಹಯಂಸ 

ಖಹತಗೆ ಚೆಸ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯತ ಫಗೆೆ.
28/2/2015 31/3/2015 ಬಿ



827 ಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಳಗತನ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 31/03/2017 ಸಿ

828 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಗಜನೆ/ ಗಜನೆಗತಯ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ 31/03/2017 ಸಿ

829 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ಗಜನೆಗತಯ  ಔಚೆಗರಿ ಳಙಚದ ತಖು 31/03/2017 ಬಿ

830 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಭತತು ರಹಜಯ ಲಮದ ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ೬೨(ಬಿ) ಳಙಚೆದ ತಖು 31/03/2017 ಸಿ

831 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ಗಜನೆ ಔಛಗರಿ ಳಙಚದ ದಿನಗೆ ಲಿ ನೌಔಯಯ ಳಗತನ ಔಡತ 31/03/2017 ಬಿ

832 ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಈರ್ ಯಗಖವಿನಿಭಮ ಕೆಗಂದರಖಳ ಖಹಲಿ ಸತರ್ೆವಿವಿಯ ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ. _ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ

833 ಄ಸೀಯಗೆ ಯಲರ್ ತ ಗ. ¸ಯರಿಗೆ ಷ.ತ ಗ.಄ ಸತರ್ೆಗೆ ಫಡಿು ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ _ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ

834 ಆತರ ತÀ್ೆ್ಯ ಯಷಹಯ ಔಡತ 30/03/2015 ಸಿ

835 ತರ ಯಷಹಯ ಔಡತ 31/03/2015 ಸಿ

836 ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗ.ಕ್ಷಗತರ ತರಖಳ ಯಷಹಯ ಔಡತ 31/03/2015 ಸಿ

837 ಶಹಂದಬಿೀಔ ಯರ್ಜ ಔಡತ 31/03/2015 ಸಿ

838 ವಿವಗಶ ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಗಜನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲತ 31/03/2015 ಬಿ

839 ರಹಜಜಯಲಮ ಗಜನೆ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲತ 31/03/2015 ಬಿ

840
ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳತ ಭತತು ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತಿ ಗಜನೆಖಳ ಳಹರ್ಷೀಔ ಖತರಿ ಕ್ತರಗಯಹ ಗಜನೆಖಳ ಳಹರ್ಷೀಔಖತರಿ 

೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ
31/03/2015 ಬಿ

841 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ¸ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲತ 31/03/2015 ಬಿ

2015-16 



842 ಮಲಿಮ ಯತ ಄ಭಮಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ಅದಹಮ ಯದಿ ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲತ 31/03/2015 ಬಿ

843 ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ (೦೪.ಎ) ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೬ 17/08/2015 31/03/2016 ಬಿ

844 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ ಗಜನೆ ಡಿಸಿಬಿಲತಾ ೨೪೦೧-೧೧೯-೪೦೪-೦೦೦-೩೧ 7/8/2015 31/03/2016 ಬಿ

845
ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ತ ಗ.಄. ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಕೆ.ಎಸ್.ಷಚ್.ಡಿ.ಎ ಄ನತಧಹನ ಗಜನೆ ಡಿಸಿಬಿಲತಾ ಔಡತ ೨೪೦೧-

೦೦-೮೦೦-೨-೪೩
7/8/2015 31/03/2016 ಬಿ

846 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೮ À್ೆ್ಯಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ 9/9/2015 31/03/2016 ಬಿ

847 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತÀÄ್ೆ್ತ ಕ್ತಗಟ ನಿಯಹಂತರಣ ಗಜನೆ 30/09/2015 31/03/2016 ಬಿ

848 ಕೆ.ಎಸ್ ವಂಔಯ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ ಬಿ

849 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೫ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತÀ್ೆ್ಯ ನಿೀಸಣೆ 30/09/2015 31/03/2016 ಬಿ

850 ಸನಿಗ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆಮ ಚೆಔತಕ ಖಳತ ನಖದಿಗಔಯನಳಹಖರ್ಗ ಆಯತ ಫಗೆೆ 30/09/2016 31/03/2016 ಸಿ

851
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಙನನರಹಮಟಟಣ ಔಚೆಗರಿಮ ದಿನಹಂಔ 

೩೧/೦೩/೨೦೧೭ ಕೆಕ ಔಛಗರಿ ತಪ್ಹಷಣೆ ಔಡತ
30/09/2015 31/03/2016 ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ

852 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ ಜನೆಮಲಿಾ ಪಱಹನತನತಬವಿಖಳ ಖಹತಗೆ ಚೆಔಕನತನ ಪ್ಹತಿಸಿಯತ ಬ್ಹಯಂಕ್ತನ ಸಿೀಔೃತ ತರಖಳತ 13/10/2015 31/03/2016 ಬಿ

853
ಔನಹೀಟಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆಮ ಕಹಮೀಔರಭಖಳ ಷಷಹಮಧನ  ಗೌಯ ಧನ ಭತಂತಹದಸಖಳನತನ 

ಖಹಜಹನೆಮ ಫಹಱಹನತಬವಿಖಳ ಬ್ಹಯಂಸ ಖಹತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ.
31/03/2016 ©

854
೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ರಹಕ್ಷರಿಗಮ ಷತಷಿಯ ಔೃರ್ಷ ಄ಭಿಯಹನಗಜನೆ ರಧಹನ ಭತಿರ ಔೃರ್ಷ ಷಂಚಹಯ ಗಜನೆ 

಄ನತಧಹನಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ ೨೦೧೫-೧೬ ಶಹಲತ
20/10/2015 31/03/2016 ಬಿ

855 ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಅಲ ಗೆಡೆಡ ವಿಗಶ ಕಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡತ ಸಿೀಗಔೃತಿಖಳತ 20/10/2015 31/03/2016 ಬಿ

856 ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಄ಂಗಹAಷ ಔೃರ್ಷ ಬ್ಹಲ ದಲನೆ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ಔಡತ ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ 20/11/2015 31/03/2016 ಬಿ

857
೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ ಗಜನೆಮಡಿ ಔಂದತ ಬ್ಹಲ ಬಲಮ ದಲನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ಔಡತ 

ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ
20/11/2015 31/03/2016 ಬಿ



858
೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಷಚ್ ಗಜನೆಮಡಿ ಔಂದತ ಬ್ಹಲ ಬಲಮ ದಲನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ಔಡತ 

ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ
20/11/2015 31/03/2016 ಬಿ

859 ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಹಸ ಬಲಮ ೨ ನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ಷಷಹಮಧನ ಔಡತ 20/11/2015 31/03/2016 ಬಿ

860
೨೦೧೫-೧೬ ನೆ ಶಹಲಿನ ಶಹಲಿನಲಿಾ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆಮಡಿ ಟಹರಔಟರ್ ಕರಿದಿ ಷಷಹಮಧನ 

ಔಡತ ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ
21/11/2015 31/03/2016 ಬಿ

861 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ಬ್ಹಲ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ ಡಿಸಿಬಿಲತಾ ಔಡತ 20/11/2017 31/03/2016 ಬಿ

862 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೨ ತಹಲ ಾಔತ ಂಚಹಯತ್ ಗಜನೆಖಳ ಡಿಸಿಬಿಲತಾ ಔಡತ 26/11/2015 31/03/2016 ಬಿ

863
೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ಅevಚಿಟoಠಿmeಟ್ಟಣ ಚಿiಟ್ಟಣಚಿಟ್ಟeಟ್ಟಛಿe ಜಿoಡಿmeಡಿ Pಡಿಚಿgಚಿಟ್ಟizಚಿಣioಟ್ಟ 

(ಜಿ.ಠಿ.o)೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲತ
20/11/2015 31/03/2016 ಬಿ

864 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಪ್ಹಪಮ ಬಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ 26/11/2015 31/3/2016 ಬಿ

865 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ತಯಕಹರಿ ಬಲ ಪ್ಹಾಸಿಟಸ ಷ ದಿಕೆ ಷಷಹಮಧನ 4/12/2015 31/03/2016 ಬಿ

866 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಔಂದತ ಬ್ಹಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ 4/12/2015 31/03/2016 ಬಿ

867 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಷಪಹಗಟೆ  ೨ ನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ 4/12/2015 31/03/2016 ಬಿ

868 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಷೈಬಿರಡ್ ತಕಹಆ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯನೆ ಟ್ಟ.ಸಿ 4/12/215 31/03/2016 ಬಿ

869 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಬ್ಹಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಟ್ಟ.ಸಿ 16/12/2015 31/03/2016 ಬಿ

870 ¸ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಬ್ಹಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ 16/12/2015 31/3/2016 ಬಿ

871 ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ದಹಳಿಂಬ ೨ ನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ 23/12/2015 31/03/216 ಬಿ

872 ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಷ ಷ ರರ್ಗಷ ವಿಷುಯನೆ ತಯಕಹರಿ (ಟಗಟೆ ) 23/12/2015 31/03/2016 ಬಿ

873 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಳಡಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟ ನಿಯಹಂತರಣ ಗಜನೆ. 8/12/2015 31/03/2016 ಬಿ



874 ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಷಂಗಜಿತ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ (೦೬ ) 8/1/2016 31/032016 ಬಿ

875 ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ (೨೦೧೫-೧೬) ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ ೯೬/ಯ  ೮೩೭೦೦೦.೦೦ 14/01/2016 31/03/2016 ಬಿ

876
ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ ಡಿಸಿಬಿಲತಾ-೧೩೭/೨೦೧೫-೧೬=೩೩೭೬೦೦.೦೦                                                         

        ಡಿಸಿಬಿಲತಾ-೧೩೬/೨೦೧೫-೧೬=೪೨೨೦೦೦.೦೦
14/01/2017 31/03/2016 ಬಿ

877
ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ( ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs)  ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ೮೪/೨೦೧೫-೧೬ ಯ .೧೦೫೫೦೦೦.೦೦                    

                                                             ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ  ೧೪೨/೨೦೧೫-೧೬ ಯ .೮೪೪೦೦೦
14/01/2016 31/03/2016 ಬಿ

878

ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ೨೩/೨೦೧೫-೧೬ ೬೬೫೦೦೦.೦೦                                          

         ಎಂ.ಸಿ ನಹರಹಮಣಶಹೀಮಿ ಯ    .೨೪೩೦೦೦.೦೦                                                            ಎಂ.ವಿ 

ನಂಜತAಡಶಹೀಮಿ ಯ .    ೪೨೨೦೦೦.೦೦

24/01/2016 31/03/2016 ಬಿ

879 ನೆಯಳತ ಯರ್ ಷಷಹಮಧನ ಡಿಸಿ ೨೫/೨೦೧೫-೧೬ ಯ .೧೨೦೦೦೦೦.೦೦ 24/01/2016 31/03/2016 ಬಿ

880

ಎನ್,ಷಚ್.ಎಂ ತಯಕಹರಿ ಬಗಶಹಮಕೆಕ ಸಸಿಯತಭನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ೩೫/೨೦೧೫-೧೬ ಯ .೭೦೭೦೦೦.೦೦                    ಸಿ.ಎಂ 

ಷತಿಗವ  ಯ .೪೨೦೦೦.೦೦                                                                        ಯಂಗೆಗಗೌಡ     

ಯ .೨೮೫೦೦೦.೦೦

24/01/2016 31/03/2016 ಬಿ

881

ಎನ್.ಷಙ.ಎಂ ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ ಡಿಸಿಬಿಲತಾ೨೪/೨೦೧೫-೧೬ ಯ .೬೪೯೮೦೦.೦೦                            ಕೆ.ಟ್ಟ 

ಯಮಗವ ಯ .೨೯೫೪೦೦.೦೦                                                                           ದಹಯಳಗಗೌಡೆ 

ಯ .೩೫೪೪೦೦.೦೦

24/01/2016 31/03/2016 ಬಿ

882
ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ   ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ ೭/೨೦೧೫-೧೬ ಯ .೮೩೭೦೦೦.೦೦                                                      

                                                                ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ ೫೫/೨೦೧೫-೧೬ ಯ . ೨೧೧೦೦೦.೦೦
24/01/2016 31/03/2016 ಬಿ

883 ಎನ್.ಷಙï.ಎಂ ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಗಜನೆಮಲಿಾ ಷ ಷ ರರ್ವ ಷೈಬಿರಡ್ ತಯಕಹರಿ ಷಷಹಮಧನ (೨೦೧೫-೧೬) 10/2/2016 31/03/2016 ಬಿ

884 ಐ.ಎನ್.ಎಂ ಭತತು ಐ.ಪಿ.ಎಂ ಷಷಯ ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಓಶದ ಷಷಹಮಧನ ಡಿಸಿಬಿಲತಾ ೧೧೨/೨೦೧೫-೧೬ ಯ .೨೫೮೦೦.೦೦ 10/2/2016 31/03/2016 ಬಿ

885 ಪ್ಹಪಮ ಬಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ (೨೦೧೫-೧೬) (೦೫೯) 10/2/2016 31/03/2016 ಬಿ

886 ಸ ವಿನ ಬಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ (೨೦೧೫-೧೬) (೦೫೯) 10/2/2016 31/03/2016 ಬಿ

887 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಮಹಸ ಬಲ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ (೨೦೧೫-೧೬) 10/2/2016 31/03/2016 ಬಿ

888 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆಮಲಿಾ ಟಹರö್ೆ್ಮಔಟರ್ ಷಷಹಮಧನ, ೨೦೧೫-೧೬ 10/2/2016 31/03/2016 ಬಿ

889 ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಄ಂಗಹAಷ ಬ್ಹಲ ೨ ನೆಗ ಸಂತದ ಷಷಹಮಧನ (೨೦೧೫-೧೬) 10/2/2016 31/03/2016 ಬಿ



890 ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆಮಲಿಾ ಄ಂಗಹAವ ಬ್ಹಲ( ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs) ಷಷಹಮಧನ ೨೦೧೫-೧೬ 10/2/2016 31/03/2016 ಬಿ

891
೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಷಷಹಮಧನದ ಚೆಔಕನತನ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡತ ಸಿೀಗಔೃತಿ 

ತರಖಳತ (೨೦೧೫-೧೬)
14/03/2016 31/03/2016 ಬಿ

892
¸ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಭತತು ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಭತತು ಆತರ ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಚೆಔೆಳನತನ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯತ 

ಸಿೀಗಔೃತಿಖಳತ ೨೦೧೫-೧೬
14/03/2016 31/03/2016 ಬಿ

893 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳಿಗೆ ವಿಗಶ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಷಷಹಮಧನ (೨೦೧೫-೧೬) 14/03/2016 31/03/2016 ಬಿ

894 ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ ಄ಂಗಹAವ ಬ್ಹಲ ಷಷಹಮಧನದ ಗಜನೆ ೦೫೯ ೨೦೧೫-೧೬ 14/03/2016 31/03/2016 ಬಿ

895 ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಗಜನೆಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ೨೧೫-೧೬ 14/03/2016 31/03/2016 ಬಿ

896 ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ ಄ಂಗಹAವ ಬ್ಹಲ ಷಷಹಮ ಧನದ ಗಜನೆ ೪೨೨ 14/03/2016 31/03/2016 ಬಿ

897 ಆಱಹಖಹ ಅಂತರಿಔ ಱಔಕ ರಿ ಗಧನಹ ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲತ 14/03/2016 ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ

898 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮ ೨-೮೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿಗಜನೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ೦೫೯ 14/03/2016 31/03/2016 ಬಿ

899

ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಷಷಹಮಧನದ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ ಬಿಲತಾ ಷಂಖಯ-೭೪/ ೧೧೭೬೦೧                                                        

ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ -೧೦೧/೨೪೩೯೮೫                                                                            ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾ -

೧೧೦/೧೧೩೬೦೦೦

14/03/2016 31/03/2016 ಬಿ

೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಅಡಳಿತದ ಔಡತಖಳತ

900 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತಿ/ಗಜನೆ/ಗಜನೆಗತಯ ಳಙಚಖಳನತಧಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ,೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 15/04/2016 31/03/2017 ಸಿ

901 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ಗಜನೆತಯ ಔಛಗರಿ ಳಙಚ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 22/04/2016 31/03/2017 ಬಿ

902 ಷಚ್.ಅರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ, ಳಗತನ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 22/04/2016 31/03/2017 ಸಿ

903 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ಗಜನೆತಯ ದಿನಖ ಲಿ ಳಗತನ,೨೦೧೬-೧೭ ನೆ ಶಹಲತ 22/04/2016 31/03/2017 ಬಿ

904 ೨೦೧೨-೧೫ ಶಹಲಿನ ಆಱಹಖ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ,೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 23/04/2016 _ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÉ



905 (ತ ಗ.ಈ.ನಿ.ಔಛಗರಿ ಱಔಕ ತಪ್ಹಷಣಹಯದಿ)

906
ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತಿ ಙನನರಹಮಟಟಣ ಔಛಗರಿಮ ೨೦೧೧-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ 

ಆಱಹಕೆ ಄ಂತರಿಔ ಱಔಕ ರಿ ಗಧನ ಯದಿ
16/05/2019 _ ಭತಂದತರದಿರ್

907 ಜಿಱಹಾ ಂಚಹಮತ್ ಗಜನೆಖಳತ ಭತತು ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಳಙಚದ ತಖು,೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 16/05/2016 31/03/2017 ಬಿ

908 ೨೦೧೫-೧೬ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಅಧಹಮ ತರಿಗೆ ವಿಯನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ ಜಿಡಿom ಟ್ಟo ೧)೨೪ಕ್ತ ೨)೨೬ಕ್ತ,೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 10/6/2016 _ ಭತಂದತರದಿರ್

909 ೨೪೩೫-೦೦-೦೦-೧೦೧-೦-೩೬ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ 5/7/2016 31/03/2017 ಬಿ

910
೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೩ ಅರ್.ಕೆ.ವಿ.ಳೈ ಕೆ.ಎಸ್.ಷಚ್.ಡಿ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಄ನತದಹನ (ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ 

ಕ್ಷಗತರ)
5/7/2016 31/03/2017 ಬಿ

911 ಆತರ ತರ ಭಯಷಹಯಖಳ ಔಡತ 12/7/2016 31/03/2017 ಸಿ

912 ಮಹಸಿಔ ಬ್ಹಕ್ತ ಔಡತಖಳ ಟ್ಟಟಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 12/7/2016 - ಭತಂದತರದಿರ್

913 ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಮಡಿ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆಯಹರ್ಯತ ಫಗೆೆ. 20/07/2016 31/03/2017 ಸಿ

914 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆಮಡಿ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆಯಹರ್ಯತ ಫಗೆೆ. 20/07/2016 31/03/2017 ಸಿ

915 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 20/07/2016 31/03/2017 ಬಿ

916
೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೫ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ನಿೀಸಣೆ ಭತತು ಭ ಲಬ ತ ಶೌಔಮೀ ಗಜನೆ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ 

ಶಹಲತ.
23/07/2016 31/03/2017 ಬಿ

917 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ರಹರ್ಷರಗಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆ 27/07/2016 31/03/2017 ಬಿ

918 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ 4/8/2016 31/03/2017 ಬಿ

919 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಗಜನೆಮಡಿ ಇPಓ(ದತಡಿಮತ ಫಂಡಳಹಳ) 4/8/2016 31/03/2017 ಬಿ

920
೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ರಧಹನ ಭಂತಿರ ಔೃರ್ಷ ಸಿಂಚಹಯ ಗಜನೆ (ಯರ್ಷರಗಮ ಷತಸಿಿಯ ಔೃರ್ಷ ಄ಬಿಯಹನ ಗಜನೆ 

಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಫಗೆೆ.(೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ)
23/08/2016 31/03/2017 ಸಿ



921
೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಸನಿಗ ನಿಗರಹರಿ ಪಱಹನತಬವಿಖಳಿಗೆ (ಗ೧೫%) ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಬ್ಹಯಂಸ ಖಹತಗೆ ಜಮ 

ಮಹಡಿಯತ ಸಿೀಗಔೃತ ತರಖಳತ
23/08/016 31/03/2017 J

922
ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆಮ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಚೆಔಕನತನ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯತ ಸಿೀಔೃತಿ ತರಖಳತ (೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ 

ಶಹಲತ)
26/08/2016

923 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೫೧ ತಂರ್ನಲಿಾ ಷಂಗಜಿತ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ(೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ) 27/08/2016 31/03/2017 ಬಿ

924 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ನಕ್ತಗಟ ನಿಯಹಂತರಣ ಗಜನೆ(೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ) 27/08/2016 31/03/2017 ಬಿ

925 ೨೪೦೧-೦೦೧೧೯-೫-೦೧ ರಗಖ ಹಱಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಗಜನೆ(೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ) 27/08/2016 31/03/2017 ಬಿ

926 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೮ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಗಜನೆ(೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ) 27/08/2016 31/03/2017 ಬಿ

927 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ಬ್ಹಲ ಬ್ಹಲಮಲಿಾ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ 12/9/2016 31/03/2017 ಬಿ

928 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ಚಿiಟ್ಟಣoಟ್ಟeಟ್ಟಛಿe ಜಿoಡಿmeಡಿ ಡಿuಣuಡಿeಟ್ಟ oಡಿgಚಿಟ್ಟizಚಿಣioಟ್ಟ )ಇ.P.ಓ 28/09/2016 31/03/2017 ಬಿ

929 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ಅevಚಿಟoಠಿmeಟ್ಟಣ ಚಿiಟ್ಟಣಚಿಟ್ಟeಟ್ಟಛಿe ಜಿoಡಿmeಡಿ ಡಿuಣuಡಿeಟ್ಟ oಡಿgಚಿಟ್ಟigಚಿಣioಟ್ಟ 27/10/2016 31/03/2017 ಬಿ

930  ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಬ್ಹಯಂಔತ ಸಿೀಔೃತ ತರಖಳತ ೨೦೧೬-೧ ನೆಗ ಶಹಲತ 27/10/2016 31/03/217 ಬಿ

931 ತಂಖತ ಸನಚಗತನ ಗಜನೆ ಸಿೀಗಔೃತ ತರಖಳತ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 8/11/2016 31/03/2017 ಬಿ

932 ಸನಿಗ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆಮ ಪಱಹನತಬವಿಖಳ ಚೆಔಕನತನ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ ಮಹಡಿಯತ ಸಿೀಗಔೃತ ತರಖಳತ 21/11/2016 31/03/2017 ಬಿ

933 ರ್ಜ.ಸರಿಗವ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ.೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 24/11/2016 _ ಭತಂದತರದಿರ್

934 ಕೆ.ಸಿ ಙಂದರಶಗಕಯ ಬಿನ್ ಚಿಔಕಮಯ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ.೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 24/11/2016 _ ಭತಂದತರದಿರ್

935 ಎಸ್.ಟ್ಟ ಲಕ್ಷಿö್ೆ್ಭÃವ, ತ ಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ.೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 24/11/2016 _ ಭತಂದತರದಿರ್

936 ಶರಗ ಯವಿನಹಮಕಔ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ.೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 24/11/2016 _ ಭತಂದತರದಿರ್



937 ಸನಿಗ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡೆಗಟಹ ಎಚಿಟ್ಟರ ಷವಿೀಸ್ ಬ್ಹಫತು ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 24/11/2016 _ ಬಿ

938 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ರಹರ್ಷರಗಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಗಶನ್ ಗಜನೆ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ ಮಿಶನ್ ಮಹಯನೆಗರ್ಜಮಂಟ್ 24/11/2016 31/03/2017 ಬಿ

939 ತAಖತ ಸನಚಗತನ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ೩೦/೧೨/೨೦೧೬ ಔಡತ ೦೫೯/ ೨೦೧೬-೧೭ 31/03/2017 31/03/2017 ಬಿ

940 ತಂಖತ ಸನಚಗತನ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಲತಾಖಳ ಔಡತ-೪೨೨ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

941 ತಂಖತ ಸನಚಗತನ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಲತಾಖಳ ಔಡತ-೪೨೩ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

942 ತಂಖತಸನಚಗತನ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ (ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs )೪೨೨ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

943 ತಂಖತಸನಚಗತನ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ (ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs )೪೨೩ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

944
೨೦೧೬-೧೭ ಟ್ಟಆ s್ಂಟiಟ್ಟಟಜಿಟi ೨೦೧೫-೧೬ ಶಹಲಿನ ಸನಿಗ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಗಔಡಹ ೧೫% ಬ್ಹಫತು ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ 

ಔಡತ
30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

945 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ತಯಕಹರಿ ಬಲಮಲಿಾ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ ೪೨೨-೪೨೩ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

946 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ತಯಕಹರಿ ಬಲಮಲಿಾ ನಿಕಯ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ ೪೨೨-೪೨೩ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

947 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ೦೫೯ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

948 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಲತಾಖಳ ಔಡತ-೪೨೨ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

949 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಲತಾಖಳ ಔಡತ-೪೨೩ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

950 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ಅರ್ ಕೆ ವಿ ಳೈ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ-೪೨೨ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

951 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ ಅರ್ ಕೆ ವಿ ಳೈ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ-೪೨೩ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

952 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟ ನಿಯಹಂತರಣ ಗಜನೆ ೨೦೦ ಆತರ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ



953 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ರ ಗಖ ಭತÀÄ್ೆ್ತ ಕ್ತಗಟ ನಿಯಹಂತರಣ ಗಜನೆ ೨೦೧೬-೧೭ ಶಹಲಿನ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

954 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ೨೦೧೬-೧೭ ಶಹಲಿನ ಗಔಡ ೧೫ ಯ ಬ್ಹಫತು ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

955
೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ (ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ) ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಗಔಡ ೧೫ಯ ಬ್ಹಫತು ಡಿ.ಸಿ 

ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ
30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

956 ೨೦೧೪-೧೫ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತಖಳತ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

957
೨೪೦೧- ೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕೆ. ಮಿಗಶನ್ ಗಜನೆ(ಎನ್ ಷಚ್ ಎಂ ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ದಹಳಿಂಬ 

ಬಲ ೨ ನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ
30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

958 ಎನ್ ಷಚ್ ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ಔಂಡತ ಬ್ಹಲ ದಲನೆ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

959 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ಄ಂಗಹAವ ಔೃರ್ಷ ಬ್ಹಲ ದಲನೆ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

960 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಲತಾಖಳ ಔಡತ ಷಪಹಗಟ ಬಲ ದಲನೆ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

961 ಎನ್ ಷಚ್ ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಲತಾಖಳ ಔಡತ- ಮಹಸ ಬಱ ದಲನೆ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

962 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ - ಪ್ಹಪಮ ಬಲ ದಲನೆ ಶೀದ ವಿಶಹುಯಣೆ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

963 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡ ಪ್ಹಪಮ ಬಲ ದಲನೆ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

964 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ -ಮಿನಿ ಟಹರಔಟರ್ ಷಷಹಮಧನ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

965 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ  ಔಡತ- ಶಗಂತಿಗೆ ಬಲ ಷ ಷರರ್ಗವದ ವಿಷುಯಣೆ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

966 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾ ಖಳ ಔಡತ- ಷೈಬಿರಡ್ ತಯಕಹರಿ ಬಲಖಳ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

967 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

968 ಎನ್.ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ - ತಯಕಹರಿ ಭತತು ಐ.ಪಿ.ಎಂ ಗಜನೆಖಳತ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ



969 ಎನ್ .ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ - ಸಸಿಯತ ಭನೆ ಷಷಹಮಧನ 30/12/2016 31/03/2017 ಬಿ

970 ಎನ್,ಷಚ್.ಎಂ ಗಜನೆ 9/1/2017 31/03/2017 ಬಿ

971 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ (ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ೪೨೨ 9/1/2017 31/03/2017 ಬಿ

972 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ¸ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ (ಚಿಛಿhiಟ್ಟg gಡಿಚಿಟ್ಟಣs ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ೪೨೩ 9/1/2017 31/03/2017 ಬಿ

973 ಎಸ್.ಎಂ ಧನಂಜಮ ಬಿನ್ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔ ಄ಧಿಔರಿ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 9/1/2017 _ ಭತಂದತರದಿರ್

974 ಜಖದಿಗವ ಔತಮಹಯ  ಬಿನ್ ಎಂ.ಎನ್ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಔ ಄ಧಿಕಹರಿ- ರೈತಷಂಔೀ ಕೆಗಂದರ ಬ್ಹಖ ಯತ 9/1/2017 _ ಭತಂದತರದಿರ್

975 ಱಹಣಯ ತಸಶಗಱಹೆರ್ - ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ - ರೈತ ಷಂಔೀಕೆಗAದರ ವರಣಬಳಗೆ ಳ 9/1/2017 _ ಭತಂದತರದಿರ್

976 ಷತನಂದ ಕೆ ಗಂ ಄ ಗಔ ಷ ಂಫಶ - ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ - ರೈತ ಷಂಔೀ ಕೆಗಂದರ ದಂಡಿಖನಸಳಿಿ 9/1/2017 _ ಭತಂದತರದಿರ್

977 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಇ.P.ಓ ಖಳಿಗೆ ಛಿusಣomeಡಿ hiಡಿiಟ್ಟg ಛಿeಟ್ಟಣeಡಿ -೨೦೧೬-೧೭ 8/2/2017 31/03/2017 ಬಿ

978 ಳÊದಯಕ್ತಗಮ ಳಙಚದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ೨೦೧೬-೧೭ 8/2/2017 31/03/2017 ಬಿ

979 ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಸಣಫಳಕೆ ರಭಣ ತರ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 8/2/2017 31/03/2017 ಸಿ

980
೨೦೧೫-೧೬ ನೆ ಶಹಲಿನ ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಗ ೧೫% ಬ್ಹಫತು ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಬ್ಹಯಂಕ್ತಗೆ ಜಮಹ 

ಮಹಡಿಯತ ಸಿೀಔೃತ ತರಖಳತ
8/2/2017 31/03/2017 ಬಿ

981
ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ಧನದ ಕೆ ಟ್ಟಟಗೆ ನಿಮಹೀಣದ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ ಯ -೪೦೦೦೦೦ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ 

ಶಹಲತ
8/2/2017 31/03/2017 ಬಿ

982 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಸಿ.ಷಚ್.ಡಿ ಗಜನೆ .ಜಹತಿ ಭತತು .ಂ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 8/2/2017 31/03/2017 ಬಿ

983 ಅತಮ ಗಜನೆ ಚೆಔಕಳತ ೨೦೧೬-೧೭ ನೆಗ ಶಹಲತ 8/2/2017 31/03/2017 ಬಿ

2018-19



984 ದಿನಖ ಲಿ ನೌಔಯಯ ಳಗತನದ ಔಡತ 5/5/2018 3/31/2019 ಬಿ

985 ಱ.ಶರಗ ೨೮೫೧-೦೦-೧೦೭-೦೦-೩೩ ರ್ಜಗನತಔೃರ್ಷ (ಗಜನೆಗತಯ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ(೨೦೧೮-೧೯ ನೆಗ ಶಹಲತ) 5/23/2018 3/31/2019 ಬಿ

986 ೨೦೧೮-೧೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ, ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ಅಧಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 6/5/2018 3/31/2019 ಸಿ

987 ೨೦೧೮-೧೯ನೆಗ ಶಹಲಿನರಹಜಯಲಮ ಜಿಱಹಾಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಕಚಿೀನ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಔಡತ 6/5/2018 3/31/2019 ಬಿ

988
೨೦೧೮-೧೯ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಇ ಔಛಗರಿಗೆ ಆಱಹಖಹ ಕಹಮೀಔರಭ ರಳಹಷಕಹಕರ್ ಲಗತಳಹಸನ ಬ್ಹಡಿಗೆಗೆ ಡೆಮಲತ ಟೆಂಡರ್ 

ಫಗೆೆ
6/15/2018 3/31/2019 ಬಿ

989 ೨೦೧೮-೧೯ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಜಿಱಹಾಂಚಹಮತ್ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ 6/20/2018 3/31/2019 ಸಿ

990 ಱ.ಶರಗ ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೮ ಔೃರ್ಷ ಬ್ಹಖಯ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 7/23/2018 3/31/2019 ಬಿ

991 ೨೦೧೮-೧೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಄ನತದಹನ ಬಿಡತಖಡೆ ಔಡತ 7/23/2018 3/31/2019 ಬಿ

992 ಱ.ಶರಗ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಬಲಗೆ ವಿಗಶ ಪ್ಹಯಕೆಜ್ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 7/23/2018 3/31/2019 ಬಿ

993
ಱ.ಶರಗ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ಕ್ತಗಟ ಭತತು ರ ಗಖಖಳ ಷಭಖರ ನಿಮಂತರಣ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ 

ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ
7/23/2018 3/31/2019 ಬಿ

994 ೨೦೧೮-೧೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ II ದಹಕಱಹತಿ ಔಡತ 7/23/2018 3/31/2019 ಬಿ

995
ಱ.ಶರಗ ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಄ಉಅ ಗಜನೆಮಲಿಾ ಷಭಖರ ಗೆಗಯತ ರರ್ಗವ ಄ಭಿೃದಿಿ ಕಹಮೀ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ 

ಔಡತ
7/30/2018 3/31/2019 ಬಿ

996 ಆತರ ತರಖಳ ಔಡತ 7/30/2018 3/31/2019 ಬಿ

997 ಱ.ಶರಗ:-೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೮ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಗಜನೆ. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 7/30/2018 3/31/2019 ಬಿ

998 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಒಉ ಗಜನೆ (ಔಛಗರಿ ಳಙಚ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 8/16/2018 3/31/2019 ಬಿ

999 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಄ಉಅ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 8/18/2018 3/31/2019 ಬಿ



1000 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ನಿಗರಿನ ಟಹಯಂಔರ್ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/16/2018 3/31/2019 ಬಿ

1001 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೩ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಔಯಣ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/20/2018 3/31/2019 ಬಿ

1002 ೨೪೦೧-೦೦/೮೦-೧-೫೭ ಕಏರ್ಘ ಮಲಿಾ ನಿಗರಿನ ಟಹಯಂಔರ್ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

1003 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೧ ಆಱಹಖಹ ರಗಖಹಱ ಄ಭಿೃದಿಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

1004 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೧ ನಿರ್ಗೀವನ ಭತತು ಅಡಳಿತ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

1005 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ಔಛಗರಿ ಳಙಚ(ಗಜನೆಗತಯ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

1006 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೮ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/21/2018 3/31/2019 ಬಿ

1007 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೬ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಭತತು ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/25/2018 3/31/2019 ಬಿ

1008 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೫ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/25/2018 3/31/2019 ಬಿ

1009 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/25/2018 3/31/2019 ಬಿ

1010 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಔಂದತಬ್ಹಲ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/26/2018 3/31/2019 ಬಿ

1011 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಔಂದತಬ್ಹಲ ರರ್ಗವ ೧ನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/26/2018 3/31/2019 ಬಿ

1012 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಄ಂಗಹAವಔೃರ್ಷ ಬ್ಹಲ ೧ನೆಗ ಶೀದ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/26/2018 3/31/2019 ಬಿ

1013 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಄ಂಗಹAವಔೃರ್ಷ ಬ್ಹಲ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/26/2018 3/31/2019 ಬಿ

೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಸ  ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/27/2018 3/31/2019 ಬಿ

1014 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ತಯಕಹರಿ ಷ ಷ ರರ್ಗವ ವಿಷುಯಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/27/2018 3/31/2019 ಬಿ

1015 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಔೃರ್ಷ ಷ ಂಡ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/27/2018 3/31/2019 ಬಿ



1016 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಪ್ಹಲಿಭನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/27/2018 3/31/2019 ಬಿ

1017 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ನೆಯಳತ ಯರ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/27/2018 3/31/2019 ಬಿ

1018 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಶಗಥಲ ಕೆ ಠಡಿ ನಿಮಹೀಣದ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 27-092018 3/31/2019 ಬಿ

1019 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ಭಲಿಚಂಗ್ ಶಟ್(ಪ್ಹಾಸಿಟಸ ಷ ದಿಕೆ) ನಿಮಹೀಣದ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 9/27/2018 3/31/2019 ಬಿ

1020 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೨ ರೈತಯ ಷಷಹಮ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 1/7/2019 3/31/2019 ಬಿ

1021 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೪ ರೈತರಿಗೆ ತಯಬಗತಿ ಗಜನೆಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 3/5/2019 3/31/2019 ಬಿ

1022 ಇ ಔಛಗರಿ ಄ಧಿಕಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಖಳ ೧೬.೧೫.೨೫ ಶೀಖಳತ ಕಹಲಮಿತಿ ಫಡಿು ಭಂಜತರಹತಿ ರಶಹುನೆ ಔಡತ 5/19/2018 3/31/2019 ಬಿ

1023 ೨೦೧೭-೧೮ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಕಹಮೀನಿೀಸಣಹ ಯದಿ ಷಹಖ  ಅಷುದಹಮತೀದ ವಿಯದ ಔಡತ 5/19/2018 3/31/2019 ಬಿ

1024 ಶರಗ.ಕೆ.ಎಸ್ ವಂಔಯ ತ ಗ.ಷ ಆಯತ ವಿವಿದ ಔಸಿರ್ಡಖಳ ಬ್ಹಫತು ಯ  ೨೯೯೬೮೮/- ಖಳ ಜಮಹ ಔಡತ 5/30/2018  ªÀÄÄA¢ªÀgÉ¢zÉ ಬಿ

1025 ಶರಗ ಕೆ.ಯವಿನಹಮಕ ಷ.ತ ಗ.಄ ಯಯ ವಿಯತದೆ ಶಷತು ಔರಭದ ಆಱಹಖಹ ವಿಚಹಯಣೆ ಫಗೆೆ 6/5/2018  ªÀÄÄA¢ªÀgÉ¢zÉ ಬಿ

1026
ಷಹಷನ ತಹಲ ಾಕ್ತನಲಿಾ ಕೆ ಲತ ಅಲ ಗೆಡೆಡ ತಹಔತ ಷಮಿಗಕ್ಷ ಮಹಡಿ ಯದಿ ನಿಗಡಲತ ತ ಗ .ಷ ಯಯನತನ ನಿಗಜಿಷತ 

ಫಗೆೆ.
6/19/2018 3/31/2019 ಬಿ

1027 ೨೦೧೮-೧೯ ನೆಗ ಶಹಲಿಗೆ ಇ ಔಛಗರಿ ಆಱಹಖಹ ರಳಹಷಕಹಕರ್ ಲಗತ ಳಹಸನ ಬ್ಹಡಿಗೆ ಡೆಮಲತ ಟೆಂಡರ್ ಫಗೆೆ 6/15/2018 3/31/2019 ಬಿ

1028 ೨೦೧೮-೧೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಔಛಗರಿ ಅರ್ಗವಖಳ ಔಡತ 7/18/2018 3/31/2019 ಬಿ

1029
ಇ ಔಛಗರಿಮಲಿಾ ಕಹಮೀನಿೀಹಿಷತತುಯತ ಷತ ಗ಄ ಷಹಖ  ತ ಗಷ ಖಳ ಖಹಮಂ ಹೀ ಶಗ ಄ಧಿ ತೃಪಿುಔಯಳಂದತ 

ಘ ಗಶಣೆ ಫಗೆೆ
1/10/2019 3/31/2019 ಬಿ



1030
ಷಹಷನ ಜಿಱಾಮ ಬೈಙನಸಳಿಿ ಭತತು ಚೌಯಖಲ್ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರ ಷಹಖ  ಄ಭಮನಔಟೆಟ ಭತತು ಮಲಿಮ ಯತ 

ಷಹಖ  ಶ ಗಭನಸಳಿಿ ಕಹಲತ ಕ್ಷಗತರಖಳಿಗೆ ಫಟಳಹಡೆ ಪ್ಹರದಿಕಹಯ ಭತತು ಅಅಓ ಕೆ ಗಡ್ ನಿಗಡಲತ ಕೆ ಗರಿಯತ ಫಗೆೆ
2/26/2019 3/31/2019 ಬಿ

1031 ಇ ಔಛಗರಿಗೆ ಷ ಷದಹರ್ ದ ಯಳಹಣಿ ಷಂಔೀ ಔಲಿಪಸಿ ಕೆ ಡತ ಫಗೆೆ 3/5/2019 3/31/2019 ಬಿ

1032
ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಬಲಗೆ ಷಲತು ಷಹಖ  ರೈತರಿಗೆ ತಹಂತಿರಔ ಮಹಹಿತಿ ನಿಗಡಲತ ್ಂPS ಅಯಣದಲಿಾ ಕಹಮೀ ನಿೀಹಿಷತ 

ಔತರಿತತ
15/05/2019 31/03/2020 ಸಿ

1033
ಇ ಔಛರಿಮಲಿಾ ಕಹಮೀ ನಿೀಹಿಷತತಿುಯತ ಄ಧಿಕಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿಖಳ ೨೦೧೮-೧೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಕಹಮೀ ನಿೀಸಣಹ ಯದಿ 

ಷಹಖ  ಅಸಿು ವಿಯ ಷಲಿಾಕೆ ಫಗೆೆ.
15/05/2019 31/03/2020 ಸಿ

1034

ಆಱಹಖಹ ಬೈಲ್ ಶರಗ ಯವಿನಹಮಕ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ್ಃSಒ(Sim ಒo)೮೨೭೭೯೪೩೦೯೬ ಷಹಖ   

ಏರ್ ಟೆಲ್ ಔಂನಿ ಸಿಮ್ ನಂ ೭೭೬೦೯೩೦೭೯೪ ಸಿಮ್ ಷಮಗತ ಔಲದತಷ ಗರ್ಯತಸದಕೆಕ ಅಯಕ್ಷಔ ಠಹಣೆಗೆ ದ ಯತ ನಿಗಡಿಯತ 

ಫಗೆೆ.

15/05/2019 31/03/2020 ಸಿ

1035 ೨೦೧೯-೨೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಔಛಗರಿ ಅರ್ಗವಖಳ ಔಡತ 30/05/2019 31/03/2020 ಸಿ

1036 ಶರಗ ಯಂಖಶಹೀಮಿ ಷಚ್ ದಿನಖ ಲಿ ಄ನತಗಹಯ ಆಯತ ಷಲಿಾಸಿಯತ ಭನವಿ 15/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1037

ಶರಗ ಕೆ ಎಸ್ ವಂಔಯ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಯಯತ ಷಹಷನ (ಹಿಷತ ಗರಹ) ಄ದಿಗನದ ಶಗಥಲಖೃಸ ಷಹಖ  ಎಸ್.ರ್ಜ.ಒ 

ನಷೀರಿಮಲಿಾ ಔಸಿ/ಷಸಿ ರ್ಡಖಳತ ಷಹಖ  ವಿವಿಧ ದಹಶಹುನತಖಳ ಬ್ಹಫತು ಯ  ೧೧೪೫೧೦/- ಖಳನತನ ಷಕಹೀಯಕೆಕ ಜಮಹ 

ಮಹಡರ್ಗ ಆಯತ ಫಗೆೆ.

15/07/2019 _ ಭತಂದತರದಿರ್

1038 ೨೦೧೨-೧೩ ನೆಗ ಶಹಲಿನಿಂದ ೨೦೧೮-೧೯ ನೆಗ ಶಹಲಿನರರ್ನ ಭಷಹಱಗಕಪ್ಹಲಔಯ ಱಕಹಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಯದಿ ಔಡತ 23/08/2019 _ ಭತಂದತರದಿರ್

1039
ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಸತರ್ೆಯಂದ ಷತ ಗನಿ ಸತದೆಗೆ ಫಡಿು ಷ ಂದಿಯತ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಷಿಳ ನಿಮತಕ್ತು 

ಕೆ ಗರಿಕೆ ಔಡತ
07/09/2019 31/03/2020 ಸಿ

1040
ಕೆÆಱರಕಹಯಣದಲಿಾ (ಆಘಿಉumಚಿಣioಟ್ಟ) ಕಹಲದಲಿಾ ಂಙರಹರ್ ಷಿಳಕೆಕ ಫಂದತ ತನಿಖಗೆ ಷಸಔರಿಷಲತ ಇ 

ಔಛಗರಿಯಂದ ದಿನಹಂಔ:೧೫/೧೦/೨೦೧೯ ಯಂದತ ೩ ಜನ ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯನತನ ನೆಗಭಔ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ.
14/10/2019 _ ಭತಂದತರದಿರ್

1041
ತಭಮಣಣಗೌಡ ಟೆಗಲ್ ಆರಿಗೆ ೨೦೧೩-೧೪ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಇ ಔಛಗರಿಮಲಿಾ ಗೆ ಗನಿಗಜಷ ರ ಗ ಜಿಗವಿಖಳ 

ಈತಹೀದನೆ ಮಹಡಿದಕೆಕ ಄ನತಬ ದೃಢಗಔಯಣ ತರ ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ.
19/10/2019 31/03/2020 ಸಿ

2019-20



1042
ಶರಗಭತಿ ಟ್ಟ ಜಿ ಭಷಹಲಕ್ಷಿö್ೆ್ಭÃ ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವಔಯತ ಆಯತ ಕಹಮೀ ನಿೀಹಿಸಿದ ಄ದಿಮ -

 ಬಗ ಬ್ಹಕ್ತ ದೃಢಗಔಯಣ ತರ ನಿಗಡತ ಫಗೆೆ.
10/12/2019 31/03/2020 ಸಿ

1043 ತÉÆÃಟಗಹರಿಕೆ ನಿರ್ಗೀವನಹಲಮದ ಅಂತರಿಔ ಱಕಹಕ ತಪ್ಹಷಣಹ ಔಡತ ೨೦೧೫-೨೦೧೯ ಯರಗೆ 04/09/2019 _ ಭತಂದತರದಿರ್

1044 ೨೦೧೯-೨೦ನೆಗ ಶಹಲಿನ ರಹಜಯಲಮ ಜಿಱಹಾಲಮ ಗಜನೆಖಳ ಕಚಿೀನ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಔಡತ 3/5/2019 31/03/2020 ಸಿ

1045
೨೦೧೯-೨೦ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಇ ಔಛಗರಿಗೆ ಆಱಹಖಹ ಕಹಮೀಔರಭ ರಳಹಷಕಹಕರ್ ಲಗತಳಹಸನ ಬ್ಹಡಿಗೆಗೆ ಡೆಮಲತ ಟೆಂಡರ್ 

ಫಗೆೆ
3/5/2019 31/03/2020 ಸಿ

1046 ದಿನಖ ಲಿ ನೌಔಯಯ ಳಗತನದ ಔಡತ 3/5/2019 31/03/2020 ಸಿ

1047 ೨೦೧೯-೨೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಮಲಿಮ ಯತ, ಄ಭಮನಔಟೆಟ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ಅಧಹಮ ಯದಿ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ. 3/5/2019 31/03/2020 ಸಿ

1048 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೨-೪೮ ಔೃರ್ಷ ಭಹಖಯ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1049 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1050
೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟಖಳ ಷಭಖರ ನಿಮಂತರಣ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ 

ಔಡತ
25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1051 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1052
೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ  ಂಖಿ಄ಉIಒಈ ಈಕಂಒಖಿS ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ 

ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ
25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1053
೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ  ಂಖಿ಄ಉIಒಈ ಈಕಂಒಖಿS ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ 

ಮಿಶನ್ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ
25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1054 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ (ಆ –S್ಂP)ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1055 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿಮಲಿಾ ನಿಗರಿನ ಟಹಯಂಔರ್ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1056 ೨೮೫೧-೦೦೧೦೭-೦-೩೩ ರ್ಜಗನತ ಔೃರ್ಷ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1057 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ



1058 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮  ಅಲ ಗೆಡೆಡ ಬಲಗೆ ವಿಗಶ ಪ್ಹಯಕೆಗಜ್ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1059 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೫೧ ತಂರ್ನಲಿಾ ಷಂಗಜಿತ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1060 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1061 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೧ ನಿರ್ಗೀವನ ಭತತು ಅಡಳಿತ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1062 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೧ ಆಱಹಖಹ ರಗಖ ಹಱಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1063 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೩ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ(Sಂ) 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1064 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೫ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ನಿೀಸಣೆಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1065 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೬ ತಂಖತ ಬಿಗಜಷಂಖರಸಣೆ ಷಹಖ  ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1066 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೮ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1067 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೪  ರೈತರಿಗೆ ತಯಭಗತಿ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1068 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೨  ರೈತರಿಗೆ ಷಷಹಮ ಗಜನೆಮ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಾಖಳ ಔಡತ 25/06/2019 31/03/2020 ಸಿ

1069 ೨೦೨೦-೨೧ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ೪೧ ಔಛಗರಿಮ ಷತತ ುಗಱ ಷಹಖ  ಅರ್ಗವಖಳ ಔಡತ 15/04/2020 31/03/2021 ಸಿ

1070
೨೦೨೦-೨೧ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಇ ಔಛಗರಿ ನೌಔಯಯತ ಬಗರ ತಹಲ ಾಕ್ತನಲಿಾ ಕಹಮೀ ನಿೀಹಿಷತತಿುಯತ ಸಿಫಬಂದಿ ಮಯ 

ಷಹಜರಹತಿ ಟ್ಟಟ ಔಡತ
12/05/2020 31/03/2021 ಸಿ

1071 ಮಲಿಮ ಯತ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತÀ್ೆ್ಯದಲಿಾ ಷಶ ಯಗತಹೀದ ನೆಮಲಿಾ ಈಂಟಹದ ನಶಠನತನ ಷ ಲಿ ಮಹಡತ ಫಗೆೆ. 28/05/2020 _ ಭತಂದತರದಿರ್

1072
ಇ ಔಛಗರಿಮಲಿಾ ಕಹಮೀನಿೀಹಿಷತತುಯತ ಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔಯಯತಖಳ ೨೦೧೯-೨೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಕಹಮೀ ನಿೀಸಣಹ ಯದಿ/ 

ಅಸಿುದಹಮತೀ ಯದಿಮನತನ ಷಲಿಾಷತ ಫಗೆೆ.
12/6/2020 31/03/2021 ¹

1073 ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಆಱಹಖಹ ಔಛಗರಿ ಅಯಣದಲಿಾ ಆಯತ ಸಲಮ ಕಹಡತಭಯಖಳನತನ ತಯಸಗೆ ಳಿಷತ ಫಗೆೆ. 22/06/2020 31/03/2021 ¹

2020-21



1074 ೨೦೧೯-೨೦ ನೆಗ ಶಹಲಿನ  ೩೧/೦೩/೨೦೨೦ ಯ ಄ಂತಯಕೆಕ ೪(೧) ಎ ೪(೧)ಬಿ ಄ಡಿಮಲಿಾ ರಔಟ್ಟಷಱಹದ ವಿಯಖಳತ 22/06/2020 31/03/2021 ¹

1075 ೨೦೨೦-೩೨ ನೆಗ ಶಹಲಿನ ಷತತ ುಗಱಖಳ ಔಡತ 29/06/2020 31/03/2021 ¹

1076
೨೦೨೦-೨೧ ನೆಗ ಶಹಲಿನಲಿಾ ಔಛಗರಿಮ ಡಹಟಹ ಎಂಟ್ಟರಗ ಷಹಖ  ಪಿರಂಟ್ ಜೌಟ್ ತಗೆದತಕೆ ಡಲತ ಖತತಿುಖಷ ಅಧಹಯದಲಿಾ 

ಶಗಳಮನತನ ದರ್ಷಲತ ಄ಱಹಪದಿ ಟೆಂಡರ್ ರಔಟಣೆ
1708/2020 31/03/2021 ¹

1077 ಶರಗಭತಿ ಷತನಂದ  ಷಚ್ ಅರ್ ದಿೀದಷ ಆಯ ಖಹಮಂ ಹಣೀ ಶಗಳಹ ಄ಧಿ ತೃಪಿುಔಯಳಂದತ ಘ ಗಶಷತ ಫಗೆೆ. 1/10/2020 31/03/2021 ¹

1078 ಶರಗಭತಿ ಷತನಂದ ಄ ಗಔ ಂಬ್ಹಶ ಷಷಹಮಔ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಧಿಕಹರಿ ಆಯ ಳೈಮಕ್ತುಔ ಔಡತ 22/09/2020 31/03/2021 ¹

1079 ಶರಗ ರ್ಜ ಸರಿಗಶ್ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಷಷಹಮಔಯತ ಆಯ ಳಗತನನತನ ನಿಖದಿಡಿಷತ ಫಗೆೆ. 27/10/2020 _ ಭತಂದತರದಿರ್

1080
೨೦೧೮-೧೯ ಷಹಖ  ೨೦೧೯-೨೦ ಯ ಈಒಕಆಈಂ ಗಜಮ ಶಹಮಹಜಿಔ ಱಔಕ ರಿ ಗದನಹ ಯದಿಮ ಅಕ್ಷಗಣೆ 

ಔತರಿತತ
9/12/2020 _ ಭತಂದತರದಿರ್

1081 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 03/02/2021 31/03/2021 ಸಿ

1082 ೨೪೦೧-೦೦-೮೦೦-೧-೫೭ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 03/02/2021 31/03/2021 ಸಿ

1083
೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟಖಳ ಷಭಖರ ನಿಮಂತರಣ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ 

ಔಡತ
06/11/2020 31/03/2021 ಸಿ

1084 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟಖಳ ಷಭಖರ ನಿಮಂತರಣ ಗಜನೆ 06/11/2020 31/03/2021 ಸಿ

1085
À೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೨ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಬಲಖಳ ರ ಗಖ ಭತತು ಕ್ತಗಟಖಳ ಷಭಖರ ನಿಮಂತರಣ ಗಜನೆ ಷಭಖರ 

ನಿಮಂತರಣ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ
06/11/2020 31/03/2021 ಸಿ

1086 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1087 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1088 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1089 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ



1090 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೪-೦೬ ರಹರ್ಷಟçÃಮ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಮಿಶನ್. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1091 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೧೮ 6/11/2020 31/03/2021 ಸಿ

1093 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೧೦ Uಟ್ಟsಠಿeಟ್ಟಣ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 03/02/2021 31/03/2021 ಸಿ

1094 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಗಜನೆ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 06/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1095 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 06/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1096
೨೪೦೧-೦೦-೧೧೧-೦-೦೮ ಷಭಖರ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಄ಭಿೃದಿಿಂಖಿ಄ಉIಒಈ ಈಕಂಒಖಿS ತ ಗಟಗಹರಿಕೆಮಲಿಾ 

ಯಹಂತಿರಗಔಯಣ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ
06/03/2020 31/03/2021 ಸಿ

1097 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೫೧ತಂರ್ನಲಿಾ ಷಂಗಜಿತ ಬಗಶಹಮ ಗಜನೆ. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1098 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1099 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1100 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1101 ೨೪೦೧-೦೦-೧೦೮-೨-೩೦ ಸನಿನಿಗರಹರಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 05/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1102 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೧ ನಿರ್ಗೀವನ ಭತತು ಅಡಳಿತ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 06/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1103 ೨೪೦೧-೦೦-೦೦೧-೨-೦೧ ನಿರ್ಗೀವನ ಭತತು ಅಡಳಿತ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 06/08/2020 31/03/2021 ಸಿ

1104 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೯-೫-೦೧ ಆಱಹಖಹ ರಗಖ ಹಱಖಳ ಄ಭಿೃದಿಿ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 06/12/2020 31/03/2021 ಸಿ

1105 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೩-೦-೦೨ (Sಂ) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 06/02/2021 31/03/2021 ಸಿ

1106 ೨೪೦೧-೦೦-೧೧೩-೦-೦೨ (Sಂ)ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 06/02/2021 31/03/2021 ಸಿ



1107 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೫ ತ ಗಟಗಹರಿಕೆ ಕ್ಷಗತರಖಳ ನಿೀಸಣೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 08/08/2021 31/03/2021 ಸಿ

1108 ೨೪೩೫-೧೦೧-೦-೧೨೮  ಸನಿ ನಿಗರಹರಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 06/12/2020 31/03/2021 ಸಿ

1109 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೬ ತಂಖತ ಬಿಗಜ ಷಂಖರಸಣೆ ಷಹಖ  ನಷೀರಿ ನಿೀಸಣೆ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 07/09/2020 31/03/2021 ಸಿ

1110 ೨೮೫೧-೦೦-೨೦೦-೦-೦೧ ರ್ಜಗನತ ಔೃರ್ಷ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 07/09/2020 31/03/2021 ಸಿ

1111 ೨೮೫೧-೦೦-೨೦೦-೦-೦೧ ರ್ಜಗನತ ಔೃರ್ಷ  ಔಛಗರಿ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 07/09/2020 31/03/2021 ಸಿ

1112 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೩೮ ರಚಹಯ ಭತತು ಶಹಹಿತಯ ಗಜನೆ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 07/09/2020 31/03/2021 ಸಿ

1113 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ಳಗತನ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 03/05/2020 31/03/2021 ಸಿ

1114 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ದಿನಖ ಲಿ ಳಗತನ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 03/05/2020 31/03/2021 ಸಿ

1115 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೨೬ ಔಛಗರಿ ಳಙಚ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 03/05/2020 31/03/2021 ಸಿ

1116 ೨೪೩೫-೦೦-೧೦೧-೦-೬೨  ರೈತರಿಗೆ ಷಷಹಮ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಔಡತ 08/03/2021 31/03/2021 ಸಿ
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31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026



31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026



31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026



31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2026

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028



31/03/2028

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023



31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2023

31/03/2028

31/03/2028



31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028



31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2023

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028



31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2024

31/03/2024

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2034

31/03/2024

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2029

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2029



31/03/2024

31/03/2024

31/03/2024

31/03/2029

31/03/2029

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2024

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2029

31/03/2024

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2029

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್



ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2029

31/03/2024

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029



31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2029



31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2029

31/03/2029

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029



31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2029

31/03/2025

31/03/2025

31/03/2030

31/03/2030

31/03/2030

31/03/2030

31/03/2030

2014-15 



31/03/2030

31/3/2030

31/3/2025

31/3/2025

31/3/2030

31/3/2025

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2025

31/3/2025

ಭತಂದತರದಿರ್

31/3/2030

31/03/2030



ಭತಂದತರದಿರ್

31/3/2030

31/3/2025

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2025

31/3/2030

31/3/2025

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2025

31/3/2025



31/3/2030

31/3/2030

ಭತಂದತರದಿರ್

31/3/2030

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

31/3/2030

31/3/2025

31/3/2025

ಭತಂದತರದಿರ್

31/3/2025

31/3/2025

ಭತಂದತರದಿರ್

31/3/2030

31/3/2025

ಭತಂದತರದಿರ್



ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

ಭತಂದತರದಿರ್

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030



31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030

31/3/2030



31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2016

31/03/2017

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

2015-16 



31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2017

31/31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031



31/03/2031

31/3/203

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/3/2031

31/03/2031

31/3/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031



31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2017

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031



31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2031

31/03/2027

31/03/2027

31/03/2027

31/03/2027



31/03/2027

31/03/2027

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2027

_

31/03/2027

31/03/2027

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/3/2027



_

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

_

_

_

_



_

_

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/3/2032



31/03/2032

31/03/2032

3/3/2032

3/3/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032



31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

31/03/2032

2018-19



31/03/2033

31/03/2033

31/03/2029

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2029

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033



31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033



31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033

31/03/2033



31/03/2033

31/03/2033

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

_

_

31/03/2028

_

31/03/2028

2019-20



31/03/2028

_

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028



31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

_

31/03/2028

31/03/2028

2020-21



31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

_

_

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028



31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028



31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028

31/03/2028












