
ಕ್ರ.

ಸಂ
ವಿಷಮ ಕ್ಡತ ಪ್ರಯಂಬದ ದಿನಂಕ್

ಕ್ಡತ ಭುಕ್ಾಮದ 

ದಿನಂಕ್
ವರ್ಗ

ಕ್ಡತ 

ನಶಗೊಳಿಸು

ವ ದಿನಂಕ್

ಷರ

1 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿKSHDA ಯೇಜನಮ ಸದಿಱಾಯು ಬಿಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 01.04.2018 31.03.2019 B

2 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿಕ್ೃಷಿ  ಕ್ಷೇತರ ಭತುಾ ಸಸಾವಟಿಕೆರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಭತುಾ ನಿವಗಹಣೆ 01.04.2018 31.03.2019 B

3 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿರಚಯ ಭತುಾ ಸಹಿತಾ  ಸದಿಱಾಯು  ಬಿಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 01.04.2018 31.03.2019 B

4 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿವಿಸಾಯಣೆ  ಭತುಾ ತಯಬೇತಿ   ಸದಿಱಾಯು  ಬಿಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 01.04.2018 31.03.2019 B

5 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿಯೇಜನೇತಯ ಸದಿಱಾಯು  ಬಿಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 01.04.2018 31.03.2019 B

6 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿಯೇಜನೇತಯ ಸದಿಱಾಯು  ಬಿಲ್ುಿ ಕ್ಡತ (MPIC) 01.04.2018 31.03.2019 B

7 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿದಿನರ್ೊಲಿ ನೌಕ್ಯಯ  ಸದಿಱಾಯು  ಬಿಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 01.04.2018 31.03.2019 B

8 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿಇತರೆ ಸಮನಾ ವಿಷಮರ್ಳ ಕ್ಡತ 04-02-2018 B

9
2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿ KSHDA ಜಂಟಿಖತೆಮಡಿ ಬಿಡುರ್ಡೆಯದ ಅನುದನ ಅಧ್ಾಗಣೆ / 

ವರ್ಗವಣೆ, ಫಡಿಾಮ ಮೊತಾದ ಜಮೆ ಹರ್ೊ CA ಆಡಿಟ್ ವಯದಿ ಕ್ಡತ
04-10-2018

B

10 ವಿವಿಧ ಯೇಜನ/ ಯೇಜನೇತಯದಡಿ ಹಣ ಫಳಕೆ ರಮಣ ತರ (UC) ಮನುು ನಿೇಡುವ ಕ್ುರಿತು 24/05/2018 B

11
2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿ ಶಿವಮೊರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಿಮ ವಿವಿಧ ತೆೊೇಟರ್ರಿಕೆ ಕ್ಷೇತರರ್ಳಲಿಿ ಹೊಯರ್ುತಿಾಗ 

ಆಧ್ಯದಲಿಿ ತೆೊೇಟರ್ಯಯನುು ನೇಮಿಸಿಕೆೊಳಳಲ್ು e-ಟಂಡರ್ ಆಹಾನಿಸುವ ಫಗಗ.
13/07/2018

B

12
2018-19 ನೇ ಸಲಿನ KSHDA ಯೇಜನಮಡಿ ಸದಿಱಾಯು ಬಿಲ್ುಿರ್ಳನುು ಮೆೇಲ್ು ಸಹಿಗ/ ಚೆ ರ್ಳನುು 

ಫರೆಮುವ ಕ್ುರಿತು.
27/07/2018

B

13
ಶಿರೇ ಶಿವಕ್ುಮರ್ R. K ದಿಾ.ದ.ಸ., ತೆೊೇಟರ್ರಿಕೆ ಉನಿರ್ೇಗಶಕ್ಯು (ಜಿಂ) ಕ್ಛೇರಿ, ಶಿವಮೊರ್ಗ ಇವಯ 

ವಿಯುದಿದ ಶಿಸುಾ ಕ್ರಭರ್ಳ ಇಱಖ ವಿಚಯಣೆ ಕ್ುರಿತು
08-10-2018

B

14 2018-19 ನೇ ಸಲಿನಲಿಿ ಪಲ್-ಷಪ ರದಶಗನದ ಟಂಡರ್ ಕ್ಡತ 01-01-2019 B

15 2018-19 ನೇ ಸಲಿನ KSHDA (RF) ನಡಿ ಸದಿಱಾಯು ಬಿಲ್ುಿರ್ಳನುು ಮೆೇಲ್ುಸಹಿಗ ಭಂಡಿಸುವ ಕ್ುರಿತು 16/03/2019
B

16 2018-19 ನೇ ಸಲಿನ ಆದಮ ಕ್ಡತ 01.04.2018 31.03.2019 B

17 2018-19 ನೇ ಸಲಿನ ಖರ್ಚಗನ ತ:ಖ್ತಾ 01.04.2018 31.03.2019 B

1 KSHDA (RF) ಕ್ರರಯಯೇಜನ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

2 2018-19ನೇ ಸಲಿನ ಟಂಡರ್ ಕ್ಂ ಹರಜು ರಕ್ಟಣೆ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

3 ತೆೊೇಟರ್ರಿಕೆ ತಯಬೇತಿ 10 ತಿಂರ್ಳ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

4

ಇಱಖ್ತ ಕ್ಛೇರಿ ತೆೊೇಟರ್ರಿಕೆ ಕ್ಷೇತರ ಸಸಾರ್ಯರ್ಳ ದಿ:31/03/2018 ಅಂತಾದ ವರೆಗಿನ ವಷಿಗಕ್ ದಸಾನು 

ರಿಶಿೇಲ್ನ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

5 ಅಡಿಕೆ ಸಸೊಾೇತ್ಪದನ ವೆಚ್ಚದ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

6

2018-19 ನೇ ಸಲಿನ ವಿವಿಧ ತೆೊೇಟರ್ರಿಕೆ ಕ್ಷೇತರ:ನಸಗರಿರ್ಳ ರರ್ತಿ ರಿಶಿೇಲ್ನ ವಯದಿ 2017-18 ನೇ 

ಸಲಿನ ಸಭೆಮ ಸೊಚ್ನ ತರ.
01.04.2018 31.03.2019

7 ತೆೊೇಟರ್ರಿಕೆ ಇಱಖ್ತಗ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಸಸಾಸಂತೆ ಇತರೆ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

8 S-07 ಯೇಜನಮ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

9 ಕ್ಷೇತರ / ನಸಗರಿರ್ಳ ಅಧಿಕ್ರಿ / ಸಿಫಬಂಧಿ / ತಪ್ಸಣೆ / ಕ್ಷೇತರಕೆೆ ಭೆೇಟಿ ನಿವಗಹಣೆ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

10 ತೆೊೇಟರ್ರಿಕೆ ಕ್ಷೇತರವಯು ಇತರೆ ತ್ಂತಿರಕ್ ವಿಷಮರ್ಳ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

11

S-07 , Non-plan, KSHDA  ರಿಜಿಸಟರ್ ವಹಿ (BRP, ಕ್ಳೇಹಳಿಳ, D.C  ಕ್ಂಪ್ೌಂಡ್, ಜಿಱಿ 

ನಸಗರಿ)
01.04.2018 31.03.2019

12 S-07 , Non-plan, KSHDA  ರಿಜಿಸಟರ್ ವಹಿ (ಮಳವಯಸಿ, ಕೆೊಡಕ್ಣಿ, ತಿೇಥಗಹಳಿಳ)
01.04.2018 31.03.2019

13 Non - Plan ಕ್ರರಯಯೇಜನಮ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

14 BRP ತೆೊೇಟರ್ರಿಕೆ ಕ್ಷೇತರದ ರರ್ತಿ ರಿಶಿೇಲ್ನಗ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಟಿಪಣಿ/ ತರರ್ಳ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

15 ಜಿಱಿ ನಸಗರಿ ಭತುಾ D.C  ಕ್ಂಪ್ೌಂಡ್ ನಸಗರಿ ರರ್ತಿ  ರಿಶಿೇಲ್ನಗ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಟಿಪಣಿ/ ತರರ್ಳ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

16 ಕ್ುಯುವಳಿಳ ತೆೊೇ. ಕ್ಷೇತರದ ರರ್ತಿ  ರಿಶಿೇಲ್ನಗ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಟಿಪಣಿ/ ತರರ್ಳ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

17 ಮಳವಯಸಿ ತೆೊೇ. ಕ್ಷೇತರದ ರರ್ತಿ  ರಿಶಿೇಲ್ನಗ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಟಿಪಣಿ/ ತರರ್ಳ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

18 ಕೆೊಡಕ್ಣಿ ತೆೊೇ. ಕ್ಷೇತರದ ರರ್ತಿ  ರಿಶಿೇಲ್ನಗ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ಟಿಪಣಿ/ ತರರ್ಳ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

19 ಸುತೆೊಾೇಲ್ಲ - ವಿವಿಧ ಕ್ಭರ್ರಿ ಸಸಾಭಿವೃದಿಿ ಚ್ಟುವಟಿರ್ಳ SR ದಯ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

20 208-19 ನೇ ಸಲಿನ ತೆಂರ್ು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಳುಮೆಣಸು ಗೊೇಡಂಬಿ, ಕೆೊೇಕೆೊೇ ತೆೊೇಟರ್ರ್ಳ ದೃಢಿಕೆರಿಸಿದ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

21 ಉದಿರ ಬಿಲ್ / credite ಬಿಲ್/ ಸಲ್ದ ಬಿಲ್ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

22 ರಷಿಟೇಮ ಬಿದುಯು ಮಿಷನ್ ಯೇಜನಮ ಕ್ಡತ.
01.04.2018 31.03.2019

                  Format of section 4(1)(a) of RTI ACT                                     

ವಿಷಮ ನಿವಗಹಕ್ಯ ವಿಷಮ ಕ್ಡತರ್ಳು

ತ್ಂತಿರಕ್ ಸಹಮಕ್ಯ ವಿಷಮ ಕ್ಡತರ್ಳು


