ಹಿಸತ ೀನಿ/ಜಿಪ್ಂ/ಉ/ವಿನಿ
ADH/SS/Udupi/CW
1. ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನ: ಸಹಾಯಕ್ ಯೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀಿಶಕ್ರನ, ರಾಜಯವಲಯ, ಉಡನಪ್ಲ
2. ವಿಷಯ ನಿವಾಿಹಕ್ರ ಹೆಸರನ : ಶರೀ ನಾಗ್ಗೀಂದರ ಎಸ್, ದಿಾತಿೀಯ ದರ್ಜಿ ಸಹಾಯಕ್ರನ
2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ಕ್ಡತಗಳ ವಿವರಗಳನ
ಕ್ರ.ಸಂ
ಕ್ಡತಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ ಶರ ೀನಾಮೆ
1
2
3
4

5

2016-17ನೀ ಸಾಲಿನ ಯೀಜನ / ಯೀಜನೀತರ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರವನನು ಸಲಿಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ
ಇತರ ಪ್ತರ ವಯವಹಾರ
2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ವರದಿಗಳನನು ಸಲಿಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ
2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ಿ ಲಾಖಾ ಯೀಜನಗಳಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಗಳನನು ಕೆೈಗ್ಗ ಳಳಲನ ಅಂದಾಜನ
ಪ್ಟ್ಟಿಯನನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೆ ಡನವ ಬಗ್ಗೆ
2016-17ನೀ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೀಜನಯಡಿ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸತರಣೆ
ಕಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತ ಸಾದಿಲಾಾರನ ಬಿಲಿಿನ ಮೊತತ ರ . 15000/- ಯೀಜನೀತರ ಲೆಕ್ಕಶಕೆಿಯಡಿ
ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರನವ ಬಗ್ಗೆ

7

ಮಾಸಿಕ್ ಖರ್ಚಿನ ವರದಿಗಳನನು ಸಲಿಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ
ಮಲಿಯಯ ಈರಯಯ ಕ್ಪ್ಲಿಮಠ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ರನ ಇವರನನು ಶವಳ್ಳಳ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರಕೆಕ
ನಿಯೀಜಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ

8

2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ಗ ರಪ್ ಡಿ" ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕ್ರರ ವೀತನ ಬಿಲನಿ ತಯಾರಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ
ಶವಳ್ಳಳತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ

6

13

2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ಗ ರಪ್ ಡಿ" ದಿನಗ ಲಿ ನೌಕ್ರರ ವೀತನ ಬಿಲನಿ ತಯಾರಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಸಮನದರ
ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ
2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ಅನನದಾನ ಬಿಡನಗಡೆ ಮತನತ ಅಪ್ಲೆ ೀಡ ಕ್ಡತ
2016-17ನೀ ಸಾಲಿನ ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಯೀಜನಯಡಿ NDC ಬಿಲನಿ ಸಲಿಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ
2016-17ನೀ ಸಾಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ ವರದಿಗಳನನು ಸಲಿಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ
2016-17ನೀ ಸಾಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಮತನತ ಸಸಯವಾಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೀಜನ (S-11) ರಡಿ DC bill
ಮೆೀಲನ ರನಜನ ಬಗ್ಗೆ (ರಾಮ ಸಮನದರ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ)

14

2016-17ನೀ ಸಾಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಮತನತ ಸಸಯವಾಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೀಜನ (S-11) ರಡಿ DC bill
ಮೆೀಲನ ರನಜನ ಬಗ್ಗೆ (ಶವಳ್ಳಳ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ)

15

ನಾಗರಾಜ್ S/O ಬಸವ ಕೆೀದ ರನ ಗಾರಮ, ಕ್ನಂದಾಪ್ುರ ತಾಲ ಕ್ನ ರವರನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ನಕ ಕಾಯಿದೆ 200506 (1) ಮತನತ 7(1) ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೀರಿರನವ ಬಗ್ಗೆ

9
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16

2016-17ನೀ ಸಾಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಮತನತ ಸಸಯವಾಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತನತ ನಿವಿಹಣೆ ಯೀಜನಯಡಿ GIA
bill ಮೆೀಲನ ರನಜನ ಬಗ್ಗೆ (ರಾಮ ಸಮನದರ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ)

17

2016-17ನೀ ಸಾಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಮತನತ ಸಸಯವಾಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತನತ ನಿವಿಹಣೆ ಯೀಜನಯಡಿ GIA
bill ಮೆೀಲನ ರನಜನ ಬಗ್ಗೆ (ಶವಳ್ಳಳ ತ ಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ)

18

ಶರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಬಿ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀಿಶಕ್ರನ ಪ್ುಷಪ ಹರಾಜನ ಕೆೀಂದರರವರ ರಜಾ ಅವಧಿ
ನಂತರದಲಿಿ ಪ್ರಭಾರ ಹಸಾತಂತರದ ಬಗ್ಗೆ

19

2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ & ನಸಿರಿಗಳ್ಳಗ್ಗ ನಗದನ ರಶದಿ ಪ್ುಸತಕ್ ಿ

ದಗಿಸಿಕೆ ಡನವ ಬಗ್ಗೆ

21

ಖಜಾನ II ಅನನಷ್ಾಿನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಿಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿಯಲಿಿ ಒಟನಿ 25 ವಿವಿಧ ಯೀಜನಗಳಲಿಿನಗದಿಕ್ರಿಸಿದ
ರ್ಚಕ್ನಕಗಳನ ಉಳ್ಳಕೆಯಲಿಿರನವ ಬಗ್ಗೆ

22

KSHDA ಅಡಿ ಕ್ಷೀತರ/ನಸಿರಿಗಳ್ಳಂದ ಪ್ಡೆಯನವ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನನು ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡನವ ಬಗ್ಗೆ

20

23
24

ಕ್ಛೀರಿ ಸಿಬಬಂಧಿಯವರಿಗ್ಗ ಗಳ್ಳಕೆ ರರ್ಜ ಮಂಜ ರನ ಮಾಡನವ ಬಗ್ಗೆ
ಕ್ನ. ಬಿಂದಿಯ ಸಿ ನಾಯಕ ಸ.ತ ೀ.ಅ. ರವರನನು ಹೆೈದಾರಬಾದ್ ನಲಿಿ ನಡೆಯನವ Rodent Pest
Management of National Institute of Plant Health Management ರ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಯನವ
ತರಬೀತಿಗ್ಗ ನಿಯೀಜಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ

28

2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರ & ನಸಿರಿಗಳ ಹರಾಜನ ಕ್ಡತಗಳನನು ಆಯನಕಾತಲಯದ
ಅನನಮೊೀದನಗ್ಗ ಸಲಿಿಸನವಲಿಿ ವಿಳಂಭ ಧ ೀರಣೆ ಅನನಸರಿಸಿರನವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಶಾನಾಥ ದಾಯವಪ್ಪ ಬಾಯಕೆ ಟ್ (ತ ೀ.ಸ) ರವರ KGID ಕ್ಟವಣೆ ಕ್ಡತ
2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ Apendix B ಯನನು ಸಲಿಿಸನತಿತರನವ ಬಗ್ಗೆ
2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ಕ್ೃರ್ಷ ಕ್ಷೀತರ ಮತನತ ಸಸಯವಾಟ್ಟಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಾಗ ನಿವಿಹಣೆ ಯೀಜನ (S-11)
ರಡಿ ಶೀ.80 ರಷನಿ ಅನನದಾನ ಖರ್ನಿ ಭರಿಸನವುದಕೆಕ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ ಸಲಿಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ

29

2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ನಿದೆೀಿಶನ ಮತನತ ಆಡಳ್ಳತ ಯೀಜನೀತರ ದಡಿ ಸಾದಿಲಾಾರನ ಬಿಲನಿ ಮೆೀಲನ ಸಹಿಗ್ಗ
ಮಂಡಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ (051 (ಕ್ಛೀರಿ)

30

2017-18ನೀ ಸಾಲಿನಪ್ರಿಕ್ರ ನಿದೆೀಿಶನ ಮತನತ ಆಡಳ್ಳತ ಯೀಜನೀತರದಡಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 139 ರಡಿ
ಸಾದಿಲಾಾರನ ಬಿಲನಿ ಮೆೀಲನ ರನಜನಗ್ಗ ಮಂಡಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ
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31

2017-18ನೀ ಸಾಲಿನ ನಿದೆೀಿಶನ ಮತನತ ಆಡಳ್ಳತ ಯೀಜನೀತರ ದಡಿಯಲಿಿ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೀತರಗಳ
ಸಾದಿಲಾಾರನ ಬಿಲನಿ ಮೆೀಲನ ಸಹಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ

32

ಉಡನಪ್ಲ ತಾಲ ಕ್ನ ವಯವಸಾಯ ಸೀವಾ ಉತಪನು ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಸಂಘ ಇವರಿಗ್ಗ ಚೀಕ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ
ಸಿಾೀಕ್ೃತಿ ನಿೀಡದೆ ಇರನವ ಬಗ್ಗೆ

33
34

ಟಂಡರ್ ಹಣ ಹಾಗ ಚಕ್ ಗಳ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಸವಿೀಕ್ೃತಿ ಪ್ತರಕೆಕ ಸಹ ಮಾಡಿಕೆ ಡನವ ಕ್ನರಿತನ
ಸಹಾಯಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀಿಶಕ್ರ ಹನದೆೆಗಳನನು ಹಿಸತ ೀನಿ ರಾಜಯ ವಲಯಗ್ಗ ಉನುತಿಕ್ರಿಸಿದ ಹನದೆೆಗಳ್ಳಗ್ಗ
ಪ್ರಿಷಕರತ ಭಟವಾಡೆ ಪ್ರಧಿಕಾರ ನಿೀಡಿ DDO ಕೆ ೀಡ ಮನಂದನವರಿಸಲನ ಕೆ ೀರಿ ಪ್ರಸಾತವಣೆ ಸಲಿಿಸನತಿತರನವ
ಬಗ್ಗೆ

36

ಬಿಂದಿಯ ಸಿ ನಾಯಕ ದಿನಾಂಕ್: 26.12.201 ರಿಂದ 01.01.2018 ರ ವರಗ್ಗ ಕ್ತಿವಯಕೆಕ ಹಾಜರಾಗದಿರನವ
ಬಗ್ಗೆ

37

RTI ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಸಕ್ಷನ 4 (1) (ಎ) ಮತನತ 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರೀರಣೆಯಿಂದ
ಮಾಹಿತಿಯನನು ವಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿಿ ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ಗೆ

38

ಸಮಗರ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೀಜನಯಡಿ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಸತರಣೆ ಫಲಪ್ುಷಪ ಕಾಯಿಕ್ರಮದಡಿ
ಸಾದಿಲಾಾರನ ಬಿಲನಿ ಮೆೀಲನ ರನಜನವಿಗ್ಗ ಮಂಡಿಸನವ ಬಗ್ಗೆ

39

ಕ್ನ. ಬಿಂದಿಯ ಸಿ ನಾಯಕ ಸತ ೀಅ ಸಹಾಯಕ್ ತ ೀಟಗಾರಿಕೆ ನಿದೆೀಿಶಕ್ರ ಕ್ಛೀರಿ (ರಾವ) ಉಡನಪ್ಲರವು ಸತ ೀನಿ
ರಾವ ಿನಡನಪ್ಲ ರವರ ಿನಡನಪ್ಲ ತ ೀ.ಜಂ.ನಿ. ಮೆೈಸ ರನ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗ್ಗ ದ ರನ ಅಜಿಿ ನಿೀಡಿರನವ ಬಗ್ಗೆ

