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ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ 

(ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ) ಸಕಲೋಶಪುರ  

ದಿನಾಂಕ : 29-07-2021 

 

ವಿಷಯ : ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4 (1) (ಎ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಗಣಕೋಕೃತಗ ಳಿಸಕವ  ಬಗೆ 

ಅನ್ಕಬಂಧ  

 

ಕರ.ಸಂ. 

 

ಕಡತದ  ಸಂಖ್ಯೆ  

 

ವಿಷಯ  

 

ಕಡತ  

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದ  

ದಿನಾಂಕ 

 

ಕಡತ  

ಮಕಕ್ಾಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ  

ದಿನಾಂಕ 

 

ಕಡತ  

ಮಕಕ್ಾಾಯ

ಗ ಳಿಸಿದ  

ಶ್ರೋಣಿ  

1 2 3 4 5 6 

 ಸಂ.ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿಪಂ

:ತಾ.ಸ: 2019-20 
2019-20 ನೋ  ಸಾಲಿನ್ ಹಾಗ  ಕಛೋರಿಯಲಿಾರಕವ  ಕಡತಗಳ  ವಿವರ 

1 1 CHD ಯೋಜನಯಡಿ (ನಿಶ್ಚಿತ ಠೋವಣಿಗಳ) ವಿವರ 04-04-2019 31.3.2020  

2 2 ಇತರೆ ಕಡತ 05-04-2019 31.3.2020  

3 3 ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಪರಯೋಗಗಳ ಕಡತ 22-04-2019 31.3.2020  

4 4 MGNREGA ತಾಂತಿರಕ ಸಹಾಯಕರ ಕಡತ 28-04-2019 31.3.2020  

5 5 ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಯೋಜನಗಳ ಪರಕಟಣೆ ಮತಕಾ ಪರಚಾರದ ಕಡತ 30-04-2019 31.3.2020  

6 6 ಹಣಕು ಮತಕಾ ತರಕ್ಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕಟಾವು ಸಮೋಕ್ಷೆಯ ಕಡತ 21-06-2019 31.3.2020  

7 7 ತಾಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನಾ ಸಭೆಯ 

ಕಡತ 

28-05-2019 
31.3.2020 

 

8 8 ಕೆ ಡಿ ಪಿ ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನಾ ಸಭೆ ಕಡತ 7-06-2019 31.3.2020  

9 9 ವಾರ್ಷೇಕ ಗಕರಿಗಳ (ಯೋಜನಗಳ) ಕಡತ 19-06-2019 31.3.2020  

10 10 ಹಿಂದಕಳಿದ ವಗೇಗಳ ಕಲ್ಾೆಣ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಸಕಲೋಶಪುರ ಕಡತ 28-06-2019 31.3.2020  

11 11 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮ ಲ್ಾಧಾರ ಸಮೋಕ್ಷೆ ಕಡತ 1-07-2019 31.3.2020  

12 12 
PMSKY ರೆೈತರ ತಾಕಕಗಳ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನ ಮತಕಾ 

Success Story ಕಡತ 
11-07-2019 31.3.2020 

 

13 13 ಜೋನ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಗ ತಯಾರಕರ ಕಡತ 15-07-2019 31.3.2020  

14 14 ಬೆಳೆ ಸಮೋಕ್ಷೆಯ ಕಡತ 18-07-2019 31.3.2020  
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15 15 
ರಾರ್ಷರೋಯ ಆಯಕಷ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಯೋಜನಯಡಿ 

ಚೆಕಕುಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಡತ 
31-07-2019 31.3.2020 

 

16 16 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹಾನಿಯ ಕಡತ (Flood 

Damage) 
21-08-2019 31.3.2020 

 

17 17 
ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ಕಛೋರಿ ಕಟಿಡದ ದಕರಸಿಿ ಅಂದಾಜಕ ಪಟ್ಟಿ 

ಕಡತ 
22-08-2019 31.3.2020 

 

18 18 ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಸಮೋಕ್ಷೆಯ ಕಡತ 28-08-2019 31.3.2020  

19 19 ಕ್ಾವೋರಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ ಗ ರ ರಕ ಕಡತ 04-09-2019 31.3.2020  

20 20 ಹ ೋಬಳಿವಾರಕ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಪರರ್ೋಶ ಕಡತ 04-11-2019 31.3.2020  

21 21 RTI ಅಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿರಕವ ಕಡತ 25-11-2019 31.3.2020  

22 22 ಬೆೋಸಿಗ ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಡತ 15-12-2019 31.3.2020  

23 23 ಪ.ಜಾತಿ / ಪ.ಪಂ. ಯೋಜನಗಳ ಕಡತ 17-12-2019 31.3.2020  

24 24 RSK ಗಳನ್ಕು ನ ೋಡಲ್ ಕರಯಾಶ್ಚೋಲ್ ಕೆೋಂದರ ಕಡತ 17-12-2019 31.3.2020  

25 25 LAQ ಗಳಿಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿರಕವ ಕಡತ 09-03-2020 31.3.2020  

 ಸಂ.ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿಪಂ

:ತಾ.ಸ: 2020-21 
2020-21 ನೋ  ಸಾಲಿನ್ ಹಾಗ  ಕಛೋರಿಯಲಿಾರಕವ  ಕಡತಗಳ   ವಿವರ 

1 1 Covid -19 ರಲಿಾ ಸಂಕಷಿಕೆ ುಳಗಾದ ಹ  ಬೆಳೆಗಾರರ 

ವಿವರಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

2 2 HOPCOMS-ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗ ತರೆಯಲ್ಕ 

ಸಿಳಾವಕ್ಾಶ ಗಕರಕತಿಸಕವ ಬಗೆ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

3 3 KSWAN  ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

4 4 ಬೆಳೆ ಸಮೋಕ್ಷೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

5 5 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ Reconcilation ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

6 6 ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ಸಭಾಹಾಾನ್ ಪತರಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

7 7 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ, ಲ್ಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳ ರಕ 

ರವರ ಪತರಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

8 8 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ, ಹಾಸನ್ ರವರ 

ಪತರಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

9 9 ಪರಧಾನ್ಮಂತಿರ ಕೃರ್ಷ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

10 10 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹಾನಿಯ ಕಕರಿತ ಕಡತ  31.3.2021  

11 11 ಇಲ್ಾಖಾ ಯೋಜನಗಳ ಮಾಗೇಸ ಚಿಯ ಕಡತ  31.3.2021  

12 12 ಸಾಮಾನ್ೆ ಕಡತ  31.3.2021  
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13 13 ಉರ್ ೆೋಗ ಖಾತಿರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅಂದಾಜಕ 

ಪಟ್ಟಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

14 14 SCP –TSP ಪರಗತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

15 15 LAQ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

16 16 KDP ಪರಗತಿ ಪರಿೋಶ್ಚೋಲ್ನಾ ಸಭೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

17 17 National Bee Keeping and Honey Mission 

ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

18 18 ಕೆ ೋವಿಡ್ -19 ಹಣಕು ಮತಕಾ ತರಕ್ಾರಿ ರೆೈತರಿಗ 

ಪರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

19 19 ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಡತ  31.3.2021  

20 20 ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಮತಕಾ ವಿಸಿಾೋಣೇಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

21 21 ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಸಕಲೋಶಪುರ ಕಛೋರಿ ದಕರಸಿಿಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

22 22 MPIC ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

23 
23 

ಮರಕ ವಿನಾೆಸಗ ಳಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ 

ಯೋಜನಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
 31.3.2021 

 

24 24 E-Sap ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  31.3.2021  

 ಸಂ:ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿಪಂ

: ಅಧಿೋ:2019-20 
2019-20 ನೋ  ಸಾಲಿನ್ ಹಾಗ  ಕಛೋರಿಯಲಿಾರಕವ  ಕಡತಗಳ   ವಿವರ 

1 1 ಮಾಹಿತಿ ಹಕಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 2017-18 ನೋ ಸಾಲಿನ್ 

ವಾರ್ಷೇಕ ವರದಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

02.4.2018 31.3.2019  

2 2 ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನ ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  

19.4.2018 31.3.2019  

3 3 ಕಛೋರಿ ಸಿಬಬಂಧಿ / ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳನ್ಕು ನಿಯೋಜಿಸಿರಕವುದಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

30.4.2018 31.3.2019  

4 4 ಯೋಜನ / ಯೋಜನೋತರ ಖಚಿೇನ್ ವರದಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ  

05.05.2019 31.3.2019  

5 5 ANP-ಬಾಗ ಕ್ಷೆೋತರ (ಜಿಪಂ) ಆದಾಯ ವರದಿಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

05.05.2018 31.3.2019  

6 6 ಅಧಿಕ್ಾರಿ/ನೌಕರರ ಹಚ್ಕಿವರಿ ವೋತನ್ ಬಡಿಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

26.5.2018 31.3.2019  

7 7 ಕಛೋರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿ/ನೌಕರರ ಇಲ್ಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಶ್ಚಸಕಾ 

ಪರಕರಣಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

28.5.2018 31.3.2019  

8 8 ಖಜಾನ ಚೆಕಕುಗಳ ವಿಲೋವಾರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 31.5.2018 31.3.2019  
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9 9 ಕಛೋರಿಗ ಮಂಜ ರಾದ ಖಾಲಿ ಹಕರ್ೆಗಳ ವಿವರಗಳಿಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

12.6.2018 31.3.2019  

10 10 ಕಛೋರಿ ಸಿಬಬಂಧಿಯವರ ರಜ ಮಂಜ ರಾತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

12.6.2018 31.3.2019  

11 11 ಇಲ್ಾಖಾ ಕಛೋರಿ/ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೆೋತರ ಸಸೆಗಾರಗಳ 

ವಾರ್ಷೇಕ ದಾಸಾನ್ಕ ಪರಿಶ್ಚೋಲ್ನಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ ಕಡತ 

12.6.2018 31.3.2019  

12 12 ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳ ತರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

23.6.2018 31.3.2019  

13 13 ಖಜಾನ 62 ಬಿ ನ್ ೆನ್ತಯನ್ಕು ಸರಿಪಡಿಸಿರಕವುದಕೆು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

23.6.2018 31.3.2019  

14 14 ಕಛೋರಿಗ ವಾಹನ್ ಬಾಡಿಗಗ ಪಡೆಯಕವುದಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

10/7/2018 31.3.2019  

15 15 ಎನ್.ಹಚ್.ಎಮ್ ಯೋಜನಯಡಿ ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

10.7.2018 31.3.2019  

16 16 ರಾಜೆ ವಲ್ಯ ಯೋಜನ ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

10/7/2018 31.3.2019  

17 17 ವಾರ್ಷೇಕ ವೋತನ್ ಬಡಿಾ ಮಂಜ ರಾತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 01.11.2018 31.3.2019  

18 18 ತಾಲ್ ಾಕಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನ ಬಿಡಕಗಡೆಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

14.11.2018 31.3.2019  

19 19 ಅನ್ಕಪಯಕಕಾ ಸಾಮಾಗ್ರರಗಳ ವಿಲೋವಾರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

14.11.2018 31.3.2019  

20 20 ಕಡತಗಳ ಮಾಹಿತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 15.11.2018 31.3.2019  

21 21 ಕಛೋರಿ ನೌಕರರ ಗಳಿಗ ರಜ ನ್ಗಧಿೋಕರಣಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

30.11.2018 31.3.2019  

22 22 ಕಛೋರಿ ನೌಕರರ ಖಾಯಂ ಪೂವೇ ಸೋವಾವಧಿಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

10.12.2018 31.3.2019  

23 23 ಕಛೋರಿ ನೌಕರರ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಪ್ಾಲಿಸಿಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

10.12.2018 31.3.2019  

24 24 ಶ್ಚರೋಕಂಠಯೆ, ವೆವಸಾಿಪಕರಕ (ನಿವೃತಾ) ಬೆೋಬಾಕ 

ಪರಮಾಣ ಪತರಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ  

30.01.2019 31.3.2019  

25 25 ಪಿ.ಎಮ್.ಕೆ.ಎಸ್.ವೈ ಯೋಜನ ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

11.03.2019 31.3.2019  

 ಸಂ:ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿಪಂ

:ಅಧಿೋ:2016-17 
2016-17 ನೋ ಸಾಲ್ಕ 
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26 14 ಬಸಮಮ ಪುರದ್, ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರಕ ರವರ 

ವೈಯಕಕ ಕಡತ 

16.11.2016 31.3.2019  

27 18 ಮನ್ಕ ಕೆ.ಕೆ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ ರವರ 

ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 

09.01.2017 31.3.2019  

28 19 ರವಿೋಂದರ ನಾಥ್ ನಾಯು, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಧಿಕ್ಾರಿ ರವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 

09.01.2017 31.3.2019  

29 20 ನಿತಿನ್ ಕಕಮಾರ್ ವಿ.ಸಿ, ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿ 

ರವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 

09.01.2017 31.3.2019  

 ಸಂ:ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿಪಂ

:ಅಧಿೋ:2019-20 
2019-20 ನೋ ಸಾಲ್ಕ 

1 1 ಶ್ಚರೋಮತಿ ಪಿ ಗ್ರರಿಜ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 09-05-19 31.3.2020  

2 2 ಅನ್ಕದಾನ್ದ ಕಡತ 10-05-19 31.3.2020  

3 3 ಬಯೋಮೆಟ್ಟರಕ್ ಹಾಜರಾತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 11-05-19 31.3.2020  

4 4 K2 ಖಜಾನ ಪತರ ವೆವಹಾರದ ಕಡತ 14-05-19 31.3.2020  

5 5 62B & ವಚ್ಿದ ವರದಿ ಕಡತ 18-05-19 31.3.2020  

6 6 
ಕ್ಾಯೇ ನಿವೇಹಣಾ ವರದಿ & ಸಿಿರಾಸಿಿ ಹಾಗ  ಚ್ರಾಸಿಿ 

ವಿವರದ ಕಡತ 
27-05-19 

31.3.2020  

7 7 ವೋತನ್ಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತರಗಳ ಕಡತ 27-05-19 31.3.2020  

8 8 ಇತರೆೋ ಪತರಗಳ ಕಡತ 27-05-19 31.3.2020  

9 9 ಮಾಹಯಾನ್ ವೋತನ್ದ HRMS ನ್ ಪರತಿಗಳಕ 27-05-19 31.3.2020  

10 10 RTI 2005 Annual Report 2018-19 30-05-19 31.3.2020  

11 11 2018-19 ನೋ ಸಾಲಿನ್ RTI 4(1) ಬಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಡತ 31-05-19 31.3.2020  

12 12 GST  Registration ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 01-06-19 31.3.2020  

13 13 
2019-20 ನೋ ಸಾಲಿನ್ HRMS ನ್ ವೋತನ್ / ಭತೆ 

ರಶ್ಚೋದಿಗಳಕ 
04-05-19 

31.3.2020  

14 14 KTC 25 & ಆದಾಯದ ವರದಿ ಕಡತ 28-06-19 31.3.2020  

15 15 CK ಮಂಜಕನಾಥ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರಕ ಇವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 28-06-19 31.3.2020  

16 16 ಪರಭಾರೆ ಕಡತ 28-06-19 31.3.2020  

17 17 ಸಕತ ಾೋಲ ಕಡತ 28-06-19 31.3.2020  

18 18 
ಸಾದಿಲ್ಾಾರಕ ಬಿಲ್ಕಾಗಳನ್ಕು ಮೆೋಲ್ಕ ರಕಜಕವಿಗ 

ಸಲಿಾಸಕವ ಕಡತ 
15-07-19 

31.3.2020  

19 19 
ಶ್ಚರೋ ಸೈಯದ್ ನ್ಸರತ್ ಉಲ್ಾ ಷಾ ಖಾದಿರ (ತಾಸ) 

MGNREGA ಇವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 
16-07-19 

31.3.2020  

20 20 ವಾಹನ್ ಬಾಡಿಗಯ ಟಂಡರ್ ಕಡತ 25-07-19 31.3.2020  
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21 21 
ಹಚ್ ಆರ್ ನಿವಾೇಣಪಪ ಸತ ೋಅ ರವರ ಬಡಿಾಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
02-08-19 

31.3.2020  

22 22 
ಅಧಿಕ್ಾರಿ / ನೌಕರರಿಗ KGID ಸಾಲ್ ಮಂಜ ರಕ 

ಮಾಡಕವ ಬಗೆ 
02-08-19 

31.3.2020  

23 23 ಹ ರ ಗಕತಿಾಗ ನೌಕರರ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗ್ರಸಕವ ಬಗೆ 05-08-19 31.3.2020  

24 24 

2016-17 ನೋ ಸಾಲಿನ್ ರಾರ್ಷರೋಯ ಆಯಕಷ್ ಅಭಿಯಾನ್ 

ಯೋಜನಯಡಿಯ ಚೆಕಕುಗಳ ವಿತರಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

07-08-19 

31.3.2020  

25 25 
2015-19 ನೋ ಸಾಲಿನ್ ಅವಧಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲಕು 

ತಪ್ಾಸಣಾ ಕಡತ 
17-08-19 

31.3.2020  

26 26 GST Bill & Return File 07-09-19 31.3.2020  

27 27 ಶ್ಚರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ಪುರದ್ ತ ೋ.ಸ ರವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 07-09-19 -  

28 28 ಶ್ಚರೋ ರವಿೋಂದರನಾಯಕ್ ಸ.ತ ೋ.ಅ ರವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 07-09-19 
 

- 

 

29 29 ಶ್ಚರೋ ಕೆ ಕೆ ಮನ್ಕ ಸ.ತ ೋ.ಅ ರವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 21-10-19 -  

30 30 
ಶ್ಚರೋ ನಿತಿನ್ ಕಕಮಾರ್ ಬಿಸಿ ಸ.ತ ೋ.ಅ ರವರ ವೈಯಕಾಕ 

ಕಡತ 
21-10-19 - 

 

31 31 IT Return File 21-10-19 31.3.2020  

32 32 
ಶ್ಚರೋ ಹಚ್ ಆರ್ ನಿವಾೇಣಪಪ ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರ ವೈಯಕಾಕ 

ಕಡತ 
22-10-19 31.3.2019 

 

33 33 NPS Back /09 ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 12-12-19 31.3.2020  

34 34 

ಶ್ಚರೋಮತಿ ವಿಜಯ ಚಿತರ ಎ ಜಿ ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ ರವರಕ 

ಹಿಸತ ೋನಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಆಲ್ ರಕ ಕಚೆೋರಿಯಲಿಾ ಕ್ಾಯೇ 

ನಿವೇಹಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲಿಾನ್ ಲಕು ತಪ್ಾಸಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

12-12-19 - 

 

 
ಸಂ:ಹಿಸತ ೋನಿ:ಜಿಪಂ

: ಅಧಿೋ: 2020-21 
2020-21 ನೋ ಸಾಲ್ಕ 

1 1 ಅನ್ಕದಾನ್ದ ಕಡತ 08-05-2020 31.3.2021  

2 2 ವೋತನ್ಗದ ಬಿಲ್ಕಾಗಳಕ & ರಶ್ಚೋದಿಗಳಕ 14-05-2020 31.3.2021  

3 3 ಇತರೆ ಪತರಗಳ ಕಡತ 28-05-2020 31.3.2021  

4 4 ಸಕತ ಾೋಲ ಕಡತ 29-05-2020 31.3.2021  

5 5 ಆದಾಯದ ವರದಿ ಕಡತ 29-05-2020 31.3.2021  

6 6 62ಬಿ ಬೆಚ್ಿದ ಕಡತ 29-05-2020 31.3.2021  
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7 7 
ಶ್ಚರೋ. ಸಿ ಚ್ಂದರಶ್ೋಖರ್ ವೆವಸಾಿಪಕರಕ ಇವರ ಬೆೋಬಾಕ 

ಕಡತ 
08-06-2020 31.3.2021 

 

8 8 ಶ್ಚರೋ ಎಸ್ ಜ ಅಕ್ಷಯ್ ದಿಾದಸ ಇವರ ವೈಯಕಾಕ ಕಡತ 09-06-2020 -  

9 9 
ಸಾದಿಲ್ಾಾರಕ ಬಿಲ್ಕಾಗಳನ್ಕು ಮೆೋಲ್ಕರಕಜಕವಿಗ ಸಲಿಾಸಕವ 

ಬಗೆ 
15-06-2020 31.3.2021 

 

10 10 
2019-20 ನೋ ಸಾಲಿನ್ RTI, 4(1) ಎ & 4(1) ಬಿ 

ಮಾಹಿತಿ ಕಡತ 
27-06-2020 31.3.2021 

 

11 11 2019-20 ನೋ ಸಾಲಿನ್ ಕ್ಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದಿ ಕಡತ 04-07-2020 31.3.2021  

12 12 2020-21 ನೋ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಡಿಗ ಟಂಡರ್ ನ್ ಕಡತ 27-07-2020 31.3.2021  

13 13 ವೋತನ್ಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತರಗಳ ಕಡತ 30-07-2020 31.3.2021  

14 14 RTI ಪತರಗಳ ಕಡತ 07-10-2020 31.3.2021  

15 15 ಡೆೋಟಾ ಎಂಟ್ಟರ ಸವಿೇಸ್ ರವರ ಟಂಡರ್ ಕಡತ 09-10-2020 31.3.2021  

16 16 IT & GST Return File 09-10-2020 31.3.2021  

 

 

            ಸಹಿ/- 

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ೋೇಶಕರಕ 

    (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ಸಕಲೋಶಪುರ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


