ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಪ್ರಕ್ರಣ 4(1)(A) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ ತೆ ೇಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ (ರಾ.ವ.) ಮಡಿಕೇರಿ ರವರ ಕ್ಛೇರಿಯ ಸವಇಚ್ಾಾ ಪ್ರಕ್ಟಣೆ
ಕ್ರಮ ಸ.

ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ
ಪ್ಾರರಂಬಿಸಿದ
ದಿನಾಂಕ್

1

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗಾರಿಕ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನಯ ನಗದಕ ಪ್ುಸಾಕ್

2-4-2015

2

ರಾಜಯ ವಲಯ

1-04-2016

3

ಜಿಲ್ಾಿವಲಯ ಯೇಜನಯ ನಗದಕ ಪ್ುಸಾಕ್

11-04-2016

5

ಕ್.ಆ.ಸಂ.ಪ್ರ.ಪ್ತರ 1 ಅನಕಚ್ಾೇದ-6 ಹಣ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಸಿವೇಕ್ೃತಿ ಪ್ತರದ
ಕ್ಡತ

05.04.2016

6

ನಮ ನ -24 ಎ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಪ್ುಸಾಕ್ದ ಕ್ಡತ

02.04.2016

7

ಹಿ.ಸ,ತೆ ೇನಿ. (ಜಿ.ಪ್ಂ.) ಪೊನನಂಪೇಟೆ ಕ್ಛೇರಿಯ ಸಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬಬಂದಿ
ವಗೇದವರ ವೇತನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿತಗೆ ಳಿಸಕವ ವಿವರದ ಕ್ಡತ

02-04-216

8

ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಕ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ವೃತಿಾ ತೆರಿಗೆ ಜಿ.ಐ. ಗಳ ಕ್ಡತ

02-04-2014

9

ಹಿ.ಸ,ತೆ ೇನಿ. (ಜಿ.ಪ್ಂ.) ಪೊನನಂಪೇಟೆ ಕ್ಛೇರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ
ತೆ ೇಟಗಾರಿಕ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನಯ ಮಂಜಕರಾತಿ ಆರ್ೇಶ ಪ್ುಸಾಕ್ದ ಕ್ಡತ

02.04.2016

10

10-08-2016

11

ಹಿ.ಸ,ತೆ ೇನಿ. (ಜಿ.ಪ್ಂ.) ಪೊನನಂಪೇಟೆ ಕ್ಛೇರಿಯ ರಾಜಯವಲಯ
ಜಿಲ್ಾಿಪ್ಂಚ್ಾಯತ್ , ಮತಕಾ ತಾಲ ಿಕ್ಕ ಪ್ಂಚ್ಾಯತ್ ಯೇಜನಯ
ಮಂಜಕರಾತಿ ಆರ್ೇಶ ಪ್ುಸಾಕ್ದ ಕ್ಡತ
ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬಬಂಧಿಗಳ ವಯಕ್ತಾಕ್ ಕ್ಡತ

12

ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ಪ್ುಸಾಕ್, ರಿಜಿಸಾಾಗೇಳ ಕ್ಡತ

01-10-2015

13

ಭಾರತ ಸಕಾೇರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕ್ಡತ

05-04-2016

14

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗಾರಿಕ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕಿ ಕ್ಡತ

06-05-2014

15

ರಾಜಯ ವಲಯ

16-09-2016

16

ಜಿಲ್ಾಿವಲಯ ಯೇಜನಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕಿ ಕ್ಡತ

19-05-2015

17

ತಾಲ ಿಕ್ಕ ಪ್ಂಚ್ಾಯತ್ ಯೇಜನಯ

09-08-2014

ಯೇಜನಯ ನಗದಕ ಪ್ುಸಾಕ್

ಯೇಜನಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕಿ ಕ್ಡತ
ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲಕಿ ಕ್ಡತ

ಕ್ಡತ
ಮಕಕಾಾಯದ
ದಿನಾಂಕ್

21-01-2012

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಪ್ರಕ್ರಣ 4(1)(A) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ2016-17 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ
ಸಹಾಯಕ್ ತೆ ೇಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ೇೇಶಕ್ರಕ ಜಿ.ಪ್ಂ.ಪೊನನಂಪೇಟೆ ರವರ ಕ್ಛೇರಿಯ ಸವಇಚ್ಾಾ ಪ್ರಕ್ಟಣೆ
ಕ್ರಮ ಸ.

ವಿಷಯ

ಕ್ಡತ
ಪ್ಾರರಂಬಿಸಿದ

ಕ್ಡತ
ಮಕಕಾಾಯದ

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗಾರಿಕ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನಯ ಬಿಲಕಿ ಗಳ ಕ್ಡತ
ಎಸ್ -04 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೇಂದರ ವಲಯ ಯೇಜನ ಕ್ಡತ
ಎಸ್-10 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜನ ಕ್ಡತ
ಎಸ್ -12 ತೆ ೇಟಗಾರಿಕ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತಕಾ ರ ೇಗಗಳ ಸಮಗರ
ನಿಯಂತರಣ ಕಾುಗಿ ಯೇಜನ ಕ್ಡತ
ಎಸ್ -23 ಮಧಕವನ ಮತಕಾ ಜೇನಕ ಸಾಕ್ಣೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ಡತ
ಡಿ-01 ಸಾಮರ್ಥಯೇವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಅಬಿವೃದಿಿ ಯೇಜನ ಕ್ಡತ
ಡಿ-04 ತೆ ೇಟಗಾರಿಕ ಕ್ಷೇತರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತಕಾ ನಿವೇಹಣೆ ಕ್ಡತ
ಡಿ-06 ಪ್ರಚ್ಾರ ಮತಕಾ ಸಾಹಿತಯ ಕ್ಡತ
ಜೇನಕಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೇಜನಯ ಕ್ಡತ
ತಾಲ ಿಕ್ಕ ಪ್ಂಚ್ಾಯತ್ ಯೇಜನಯ ಕ್ಡತ
2016-17 ರ ಟಪ್ಾಲಕ ಕ್ಡತ

ದಿನಾಂಕ್
02.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
02.06.2016

ದಿನಾಂಕ್
05.04.2017

06.05.2016
06.04.2016
10.04.2016
20.05.2016
05.04.2016
20.05.2016
02.04.2016

07.04.2017
02.04.2017
02.04.2017
05.04.2017
10.05.2017
05.04.2017
01.04.2017

02.04.2017

