
ಕ್ರ.

ಸಂ 
ವರ್ಷ ಕ್ಡತದ  ಸಂಖ್ಯೆ  ಕ್ಡತದ ವಿರ್ಯ  

ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ  

ದಿನರಂಕ್ 

ಮುಕ್ರಾಯದ  

ದಿನರಂಕ್ 

1 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/01 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಹ  

ಬೆಳೆ ನರ್ಟ ಪರಿಹರರದ ಕ್ಡತ 
15-05-2020 31-03-2021 

2 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/02 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಪರಕ್ೃತಿ ವಿಕ ೋಪ 

ಪರಿಹರರದ ಕ್ಡತ 
01-07-2020 31-03-2021 

3 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/03 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಕ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುು ಮತುಾ ತರಕ್ರತಿ ಬೆಳೆ ನರ್ಟ 

ಪರಿಹರರದ ಕ್ಡತ 

02-07-2020 31-03-2021 

4 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/04 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಮರಲಿಿ ಮೌಲ್ೆ 

ಮರಪನದ ಕ್ಡತ 
02-07-2020 31-03-2021 

5 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/05 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಸಮಗ್ರ ತ ೋಟಗರರಿಕ 

ಅಭಿವೃದಿಿ (CHD) ಯೋಜನಯ ಕ್ಡತ 
08-07-2020 31-03-2021 

6 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/06 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಬೋಜ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಕ್ರು 

ಮತುಾ ಪರವರನಗಿ ಪ್ರರಧಿಕ್ರರದ ಕ್ಡತ 
08-07-2020 31-03-2021 

7 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/07 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿರ್ನ್ (NHM) 

ಯೋಜನಯ ಕ್ಡತ 

01-08-2020 31-03-2021 

8 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/08 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಅಟಲ್ ಭ ಜಲ್ 

ಯೋಜನಯ ಕ್ಡತ 
01-08-2020 31-03-2021 

9 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/09 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ ಕ್ಡತ 01-08-2020 31-03-2021 

10 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/10 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಮರಹಿತಿ ಹಕ್ುಿ ಕ್ಡತ 02-08-2020 31-03-2021 

11 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/11 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಟಪ್ರಲ್ು ಕ್ಡತ 02-08-2020 31-03-2021 

12 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/12 
2020-21 ಸರಲಿನ ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಮತುಾ 

ಮಧುವನ ಕ್ಡತ 
01-09-2020 31-03-2021 

13 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/13 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಸಿ.ಡಿ.ಬ. ಕ್ಡತ 01-09-2020 31-03-2021 

14 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/14 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ NOC ಕ್ಡತ 01-09-2020 31-03-2021 

15 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/15 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಮಿಚಂಚೆ ಪತರಗ್ಳ 

ಕ್ಡತ 
01-09-2020 31-03-2021 

16 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/16 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಸುತ ಾೋಲೆ ಕ್ಡತ 01-09-2020 31-03-2021 

17 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/17 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಸಭರ ಕ್ಡತ 01-09-2020 31-03-2021 

18 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/18 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಪರತಿಕ್ರ ಪರಕ್ಟಣೆಗ್ಳ 

ಕ್ಡತ 
02-09-2020 31-03-2021 

19 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/19 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ Crop 

Syrvey/Crop Statistics ಕ್ಡತ 
03-09-2020 31-03-2021 

20 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/20 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ  MGNREGA 05-09-2020 31-03-2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಕ್ಡತ 

21 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/21 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಮರಗ್ಷಸ ಚಿ ಕ್ಡತ 05-09-2020 31-03-2021 

22 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/22 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ  RKVY  

ಯೋಜನಯ ಕ್ಡತ 
06-09-2020 31-03-2021 

23 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/23 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಆರ್ & ಆರ್ 

ಯೋಜನಯ ಕ್ಡತ 
10-09-2020 31-03-2021 

24 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/24 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಇತರೆ ಪತರ 

ವೆವಹರರಗ್ಳ ಕ್ಡತ 
15-09-2020 31-03-2021 

25 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/25 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಎತಿಾನಹ ಳೆ ಮರಲಿಿ 

ಮೌಲ್ೆಮರಪನ ಕ್ಡತ 
20-09-2020 31-03-2021 

26 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/26 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ WBCIS ಯೋಜನ 29-09-2020 31-03-2021 

27 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/27 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ 

ಕ್ಡತಗ್ಳನುು ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ಕ್ಛೋರಿಗೆ 

ಸಲಿಿಸಿರುವ ಕ್ಡತ 

29-09-2020 31-03-2021 

28 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/28 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ NH-206 ರಸ್ತಾಯ 

KPTCL ಮರಲಿಿ ಕ್ಡತ 
29-09-2020 31-03-2021 

29 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/29 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಬೆಳೆಗ್ಳ 

ಇಳುವರಿ ಪತರಗ್ಳ ಕ್ಡತ 
01-02-2021 31-03-2021 

30 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ತರಸ/30 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಯತಿೋಶ್ ಬನ್ 

ಪ್ರಪಣ್ು, ಹಟು ಗರರಮ ರವರ ಹನಿ 

ನಿೋರರವರಿ ಕ್ಡತ 

04-03-2021 31-03-2021 

ಕ್ರ.ಸಂ ವರ್ಷ ಕ್ಡತದ  ಸಂಖ್ಯೆ  ಕ್ಡತದ ವಿರ್ಯ  
ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ  

ದಿನರಂಕ್ 

ಮುಕ್ರಾಯದ  

ದಿನರಂಕ್ 

1 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/01 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಅನುಪಯುಕ್ಾ 

ವಸುಾಗ್ಳ ವಿಲೆೋವರರಿ ಕ್ಡತ 
02-05-2020 31-03-2021 



2 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/02 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಮರಸಿಕ್ ವರದಿಗ್ಳ 

ಕ್ಡತ 
02-05-2020 31-03-2021 

3 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/03 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಆದರಯ ವರದಿ ಕ್ಡತ 02-05-2020 31-03-2021 

4 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/04 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲ್ರಿ ಪಂಚರಯತ್ 

ಯೋಜನಯ ಖಚಿಷನ ವರದಿ ಕ್ಡತ 
02-05-2020 31-03-2021 

5 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/05 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರರಜೆವಲ್ಯ 

ಯೋಜನಯ ಖಚಿಷನ ವರದಿ ಕ್ಡತ 
02-05-2020 31-03-2021 

6 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/06 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಸಹರಯಕ್ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಅಧಿಕ್ರರಿ ರವರ ದಿನಚರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಕ್ಡತ 

12-05-2020 31-03-2021 

7 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/07 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಸಮಗ್ರ ತ ೋಟಗರರಿಕ 

ಅಭಿವೃದಿಿ (CHD) ಯೋಜನಯ ಹ ವಿನ 

ಬೆಳೆ ಪರಿಹರರದ ಮರಗ್ಷಸ ಚಿ ಕ್ಡತ 

15-05-2020 31-03-2021 

8 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/08 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲ್ರಿ ಪಂಚರಯತ್ 

ಯೋಜನಯ ಅನುದರನ ಬಡುಗ್ಡೆಯ ಕ್ಡತ 
20-05-2020 31-03-2021 

9 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/09 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಸುತ ಾೋಲೆ ಕ್ಡತ 29-05-2020 31-03-2021 

10 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/10 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲ್ರಿ ಪಂಚರಯತ್ 

ಯೋಜನಯ ಕ್ಛೋರಿ ವೆಚಚದ ಕ್ಡತ 
12-06-2020 31-03-2021 

11 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/11 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ತರಲ್ ಿಕ್ು 

ಪಂಚರಯತ್ ಯೋಜನಯ ಅನುದರನ 

ಬಡುಗ್ಡೆ ಬಗೆೆ ಕ್ಡತ 

16-06-2020 31-03-2021 

12 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/12 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಶ್ರೋಮತಿ 

ಸಣ್ುಗ್ಂಗ್ಮಮ ಮತುಾ ಶ್ರೋ ರರಮಯೆ ರವರ 

ಹಸರನುು ಹರಗ್  ವಿವರವನುು ಸ್ತೋಪಷಡೆ 

ಮರಡುವ ಹಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಕ್ಡತ 

22-06-2020 31-03-2021 

13 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/13 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಕ ೋವಿಡ್-19 ರ 

ಹರಡುವಿಕ ಹಿನುಲೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿ 

ಮರಹಿತಿ ವಿವರದ ಕ್ಡತ 

23-06-2020 31-03-2021 

14 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/14 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ Failed Payment 

ಕ್ಡತ 
25-06-2020 31-03-2021 

15 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/15 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಮರಕ ೋಷನಹಳ್ಳಿ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಕ್ಷೋತರದ ನಿವೃತಿಾ ತ ೋಟಗರರರ 

ನಕ್ಲ್ು ಎನ್.ಎಂ.ಆರ್. ಪರತಿಯ ವಿವರದ ಕ್ಡತ 

29-06-2020 31-03-2021 

16 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/16 2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ವೆೋತನ ಕ್ಡತ 02-07-2020 31-03-2021 

17 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/17 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ದಿನಗ್ ಲಿ ನೌಕ್ರರ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ವೆಚಚದ ಕ್ಡತ 
03-07-2020 31-03-2021 



18 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/18 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಬಲ್ುಿ ಹರಜರು 

ಪಡಿಸುವ ಚಿೋಟಿ ಪುಸಾಕ್ವನುು ತಿಪಟ ರು 

ಉಪಖಜರನಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ ಕ್ಡತ 

04-07-2020 31-03-2021 

19 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/19 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಕ ೋವಿಡ್-19 ರ 

ಸಂಬಂಧ ಈ ಕ್ಛೋರಿಯಲಿಿ 

ಕ್ರಯಷನಿವಷಹಿಸುತಿಾರುವ ಸಿಬಬಂದಿಗ್ಳ 

ಹಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಡರಟರ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ 

ಕ್ಡತ 

06-07-2020 31-03-2021 

20 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/20 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಹಿಸತ ೋನಿ ಕ್ಛೋರಿಗೆ 

ವರಹನವನುು ಹ ರಗ್ುತಿಾಗೆ ಆಧರರದಲಿಿ 

ಟಂಡರ್ ಆಹರಾನಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಕ್ಡತ 

08-072020 31-03-2021 

21 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/21 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಕ ೋವಿಡ್-19 ರ 

ಪರಯುಕ್ಾ ತರಕ್ರರಿ ಬೆಳೆಗರರರಿಗೆ ಡಿಬಟಿ 

ಮುಖರಂತರ ಪರಿಹರರ ಧನ ವಿತರಿಸಿದ ಕ್ಡತ 

28-07-2020 31-03-2021 

22 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/22 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಕ ೋವಿಡ್-19 ರ 

ಪರಯುಕ್ಾ ಹಣ್ುು ಬೆಳೆಗರರರಿಗೆ ಡಿಬಟಿ 

ಮುಖರಂತರ ಪರಿಹರರ ಧನ ವಿತರಿಸಿದ ಕ್ಡತ 

28-07-2020 31-03-2021 

23 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/23 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ವರಹನ ಬರಡಿಗೆಯ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 
09-08-2020 31-03-2021 

24 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/24 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಹಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. 

ಕ್ಡತ 
17-08-2020 31-03-2021 

25 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/25 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿರ್ನ್ (NHM) ಯೋಜನಯ 

ಬರಳೆ ಮೊದಲ್ನೋ ವರ್ಷದ ನಿವಷಹಣೆ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 

25-08-2020 31-03-2021 

26 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/26 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿರ್ನ್ (NHM) ಯೋಜನಯ 

ಗೆ ೋಡಂಬ ಮೊದಲ್ನೋ ವರ್ಷದ ನಿವಷಹಣೆ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 

25-08-2020 31-03-2021 

27 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/27 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಪರೆ ೋಪ ಜಿೋವಿಗ್ಳ 

ಉತರಾದನ ಕ್ಡತ 
25-08-2020 31-03-2021 

28 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/28 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿರ್ನ್ (NHM) ಯೋಜನಯ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ (059) 

29-08-2020 31-03-2021 

29 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/29 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ದಿಾತಿೋಯ ದಜಷ 

ಸಹರಯಕ್ರ ಮತುಾ ಜವರನ ಹುದ್ದೆಗ್ಳ 

ಮರಹಿತಿ ಹರಗ್  ತ ೋ.ಉ.ನಿ. ರವರ ಕ್ಛೋರಿಗೆ 

ಕ್ಳುಹಿಸುವ ಪತರಗ್ಳ ಕ್ಡತ 

01-09-2020 31-03-2021 



30 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/30 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನಲಿಿ 2019-20 ನೋ 

ಸರಲಿನ ಒಣ್ತಂಗಿನ ಮರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಡಿಬಟಿ 

ಮುಖರಂತರ ಪರಿಹರರ ಧನ ವಿತರಿಸಿದ ಕ್ಡತ 

01-09-2021 31-03-2021 

31 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/31 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಸಿಂಚರಯಿ (PMKSY) ಯೋಜನಯ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 

24-09-2021 31-03-2021 

32 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/32 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಚುಕಿ ಗ್ುರುತಿನ 

ಪರಶ್ರುವಳ್ಳ ಕ್ಡತ 
03-09-2020 31-03-2021 

33 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/33 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ 

ತ ೋಟಗರರಿಕ ಮಿರ್ನ್ (NHM) ಯೋಜನಯ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ (106,422,423) 

03-09-2020 31-03-2021 

34 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/34 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ತಂಗ್ು ಪುನಶ್ಚೋತನ      

(R & R) ಯೋಜನಯ ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ 

ಕ್ಡತ 

03-09-2020 31-03-2021 

35 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/35 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಸಿಂಚರಯಿ (PMKSY) ಯೋಜನಯ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ (106,059) 

24-09-2020 31-03-2021 

36 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/36 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಸರಂದಭಿಷಕ್ ರಜಯ 

ಕ್ಡತ 
24-09-2020 31-03-2021 

37 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/37 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರತನ್ಕ್ುಮರರ್ ಕ.ಬ. 

ರವರವ ವೆೈಯಕ್ತಾಕ್ ಮರಹಿತಿಯ ಕ್ಡತ 
06-10-2020 31-03-2021 

38 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/38 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಪರಧರನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಸಿಂಚರಯಿ (PMKSY) ಯೋಜನಯ 

sಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ (423) 

24-10-2020 31-03-2021 

39 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/39 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕ್ರಸ (RKVY) ಯೋಜನಯ ಕ್ರಯಷದ್ದೋಶ 

ವಿವರದ ಕ್ಡತ 

24-10-2020 31-03-2021 

40 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/40 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಹನಿ ನಿೋರರವರಿ (ZP) 

ಯೋಜನಯ ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 

(100,422,423) 

10-12-2020 31-03-2021 

41 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/41 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಕ್ಷೋತರಗ್ಳ 

ನಿವಷಹಣೆ ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 
10-12-2020 31-03-2021 

42 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/42 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ತ ೋಟಗರರಿಕ ಬೆಳೆಗ್ಳ 

ಕ್ತೋಟ ಮತುಾ ರೆ ೋಗ್ಗ್ಳ ಸಮಗ್ರ ನಿಯಂತರಣ್ 

(S-11) ಯೋಜನಯ ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ 

ಕ್ಡತ (059,422,423) 

15-01-2021 31-03-2021 



 

43 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/43 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಕ್ಛೋರಿಗೆ ಬಂದ 

ಟಪ್ರಲ್ು ಸಿಾಕ್ೃತಿ ಕ್ಡತ 
15-01-2021 31-03-2021 

44 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/44 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ತರಲ್ ಿಕ್ು 

ಪಂಚರಯಿತಿ ಯೋಜನಯ ಕ್ಡತ 
18-01-2021 31-03-2021 

45 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/45 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ತಂಗ್ು ಬೋಜ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 

ಮತುಾ ನಸಷರಿ ನಿವಷಹಣೆ ಯೋಜನಯ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 

21-0-2021 31-03-2021 

46 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/46 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ 

ಅಧಿಕ್ರರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಯವರ ವರಷ್ಟ್ಷಕ್ ವೆೋತನ 

ಬಡಿಾಯ ವಿವರದ ಕ್ಡತ 

25-01-2021 31-03-2021 

47 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/47 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಮಧುವನ ಮತುಾ 

ಜೋನುಸರಕ್ರಣಿಕ ಯೋಜನಯ ಸರದಿಲ್ರಾರು 

ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 

27-01-2021 31-03-2021 

48 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/48 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ರರಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕ್ರಸ (RKVY) ಯೋಜನಯ ಸರದಿಲ್ರಾರಿ 

ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 

29-01-2021 31-03-2021 

49 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/49 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಬೋಜ ಮರದರಿ 

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಲ್ುಿಗ್ಳ ಕ್ಡತ 
01-02-2021 31-03-2021 

50 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/50 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ GST 

Reconsilaton ಕ್ಡತ 
04-02-2021 31-03-2021 

51 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/51 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಜಿಲ್ರಿ ಪಂಚರಯತ್ 

ಯೋಜನಯ ಜೋನುಸರಕ್ರಣಿಕ ಯೋಜನಯ 

ಕ್ಡತ 

05-02-2021 31-03-2021 

52 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/52 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಏSಊಆಂ 

ಸರದಿಲ್ರಾರು ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 
05-02-2021 31-03-2021 

53 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/53 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ Covering Letter 

ಕ್ಡತ 
05-02-2021 31-03-2021 

54 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ವಿನಿ/54 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ SMAM ಯೋಜನಯ 

ಸರದಿಲ್ರಾರಿ ಬಲ್ುಿ ಕ್ಡತ 
22-03-2021 31-03-2021 

ಕ್ರ.ಸಂ ವರ್ಷ ಕ್ಡತದ  ಸಂಖ್ಯೆ  ಕ್ಡತದ ವಿರ್ಯ  
ಪ್ರರರಂಭಿಸಿದ  

ದಿನರಂಕ್ 

ಮುಕ್ರಾಯದ 

ದಿನರಂಕ್ 

1 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ಅಧಿೋ/01 

2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ತಿಪಟ ರು 

ತರಲ್ ಿಕ್ು ಕ್ಸಬರ ಹ ೋಬಳ್ಳ ಕ್ರಿೋಕರೆ 

ಗರರಮ ಸವೆೋಷ ನಂ. 130/2 ರಲಿಿ ಹನಿ 

ನಿೋರರವರಿ ಯೋಜನಯ ಕಲ್ಸಗ್ಳನುು 

ಪೂಣ್ಷಗೆ ಳ್ಳಸಿರುವ ದರಖಲ್ರತಿಗ್ಳನುು 

ತುಮಕ್ ರು ತ ೋಟಗರರಿಕ ಇಲ್ರಖ್ಯಗೆ 

ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ ಡುದ್ದೋ ಇರುವ ಬಗೆೆ ಕ್ಡತ 

20-07-2020 31-03-2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ಶ್ರೋಮತಿ ಕ.ಎಸ್. ರರಜಮಮ ಕ ೋಂ 

ಬಸವಲಿಂಗ್ಪಾ) 

2 2020-21 ಹಿಸತ ೋನಿ/ಜಿಪಂ/ತಿ/ಅಧಿೋ/02 
2020-21 ನೋ ಸರಲಿನ ಇಲ್ರಖರ ಆಂತರಿಕ್ 

ಲೆಕ್ಿ ತನಿಖರ ವರದಿ ಕ್ಡತ 
04-09-2020 31-03-2021 


