
ಹಿರಿಯ  ಸಹಾಯಕ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನೆರ್ೋೇಶಕರ ಕಛೋರಿ 

( ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ )ತುಮಕ ರು 

ದಿನಾಂಕ : 

 

ವಿಷಯ  : ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು  ಅಧಿನಿಯಮ  4 (1) (ಎ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಗಣಕೋಕೃತಗ ಳಿಸುವ  ಬಗೆ 

ಅನ್ುಬಂಧ 

ವಷೇ:-2020-2021 

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಕಡತಗಳ 

ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನರಂಕ 

ಕಡತಗಳ 

ಮುಕ್ರಾಯದ 

ದಿನರಂಕ 

ಕಡತಗಳ 

ಮುಕ್ರಾಯ 

ಗ ೊ ಳಿಸಿದ ಶ ಾೇಣಿ 

1 2 3 4 5 

ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ರ ( 1) ಕ್ಡತಗಳ ವಿವರ 

1 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 059 ರ ಡಿ ಹ  ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ್ 

ನಿೋಡುವ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 

12-06-2020 31-03-2021  

2 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 422 ರ ಡಿ (ಎಸ್ ಸಿ) ಹ  ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ 

ಪರಿಹಾರಧನ್ ನಿೋಡುವ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 

15-06-2020 31-03-2021  

3 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಹೆ ರ ಗುತಿಿಗ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ವಾಹನ್ ಬಡಿಗಗಾಗಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 02-07-2020 31-03-2021  

4 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಹೆ ರ ಗುತಿಿಗ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ವಾಹನ್ ಬಡಿಗಗಾಗಿ  ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 02-07-2020 31-03-2021  

5 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 423 ರ ಡಿ (ಎಸ್ ಟಿ) ಹ  ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ 

ಪರಿಹಾರಧನ್ ನಿೋಡುವ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 

13-07-2020 31-03-2021  

6 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಮಧುವನ್ ಮತುಿ ಜೋನ್ು ಸಾಕಾಣಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 17-08-2020 31-03-2021  

7 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಿವೇಹಣೆಯಲಿಾ ಗಣಕಯಂತರ ನಿವಾೇಹಕರ ವೋತನ್ದ ಡಿ 

ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 

24-08-2020 31-03-2021  

8 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡತ 02-09-2020 31-03-2021  

9 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ 106 ರ ಕಾಯೇಕರಮದ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 09-09-2020 31-03-2021  

10 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ 422 (ಎಸ್ ಸಿ) ರ ಕಾಯೇಕರಮದ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 09-09-2020 31-03-2021  

11 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ 423 (ಎಸ್ ಟಿ) ರ ಕಾಯೇಕರಮದ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 09-09-2020 31-03-2021  

12 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ  (106) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದದತಿ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು 

ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 

14-09-2020 31-03-2021  



13 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ  (422) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದದತಿ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು 

ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 

14-09-2020 31-03-2021  

14 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಕಟಟಡಗಳು  ಜಿ ಐ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ಕಡತ 15-09-2020 31-03-2021  

15 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ  ನಿವೇಹಣೆ (059) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದದತಿ 

ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 

07-10-2020 31-03-2021  

16 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಲ್ಾಖಾ ಪರಯೋಗ ಶಾಲೆ ತರಕಾರಿ ಜಿೋಜಗಳ ವಿಷ್ಾೋಶಣೆಗಾಗಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ 

ಕಡತ 

13-01-2021 31-03-2021  

17 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಆರ್ ಕೆ ವಿ ವೈ ಎಸ ಸಿ ಯಾಂತಿರಕರಣದ 422 (ಎಸ್ ಸಿ) ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ 

ಕಡತ 

02-02-2021 31-03-2021  

18 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ಎಸ್ ವೈ  ಎಸ್ ಟಿ (423) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದದತಿ 

ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 

13-03-2021 31-03-2021  

19 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ನಿಯಂತರಣದ ಡಿ.ಸಿ 

ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ ಸಾಮಾನ್ಯ 200 

12-03-2021 31-03-2021  

20 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ನಿಯಂತರಣದ ಡಿ.ಸಿ 

ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 423 (ಎಸ್ ಟಿ) 

12-03-2021 31-03-2021  

21 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ನಿಯಂತರಣದ ಡಿ.ಸಿ 

ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 422 (ಎಸ್ ಸಿ) 

12-03-2021 31-03-2021  

22 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ರೆೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಪಸಲ್ ಬಿೋಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ 

ಕಡತ 051 

16-03-2021 31-03-2021  

23 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ರೆೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಪಸಲ್ ಬಿೋಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ 

ಕಡತ 180 

16-03-2021 31-03-2021  

24 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ SMSM ( RKVY) 106 ರಡಿ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡv À 21-03-2021 31-03-2021  

     

 

  



 

ವಷೇ: 2020-21 

ಕ್ರ 

ಸಂ 

ವಿವರ ಕಡತಗಳ 

ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನರಂಕ 

ಕಡತಗಳ 

ಮುಕ್ರಾಯದ 

ದಿನರಂಕ 

ಕಡತಗ

ಳ 

ಮುಕ್ರಾ

ಯ 

ಗ ೊ ಳಿಸಿ

ದ ಶ ಾೇಣಿ 

1 2 3 4 5 

 ವಿಷಯ  ನಿವಾೇಹಕರು (2) ರವರ ವಿವರ 

1 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಕುದ ಖರ್ಚೇನ್ ವರದಿ ಕಡತ 04-05-2020 31-03-2021  

2 2020-2021 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳನ್ುು ಪರತಿ ಮಾಹೆ ತ ೋಉನಿ ಕಛೋರಿಗ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡತ 04-05-2020  31-03-2021  

3 2020-2021 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಇತರೆ ವಯವಹಾರ ಕಡತ 05-05-2020  31-03-2021  

4 2020-2021 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಕಛೋರಿ ವಚ್ ಮತುಿ ಇತರೆ ಡಿ ಸಿ ಬಿಲ್ುಾ ಕಡತ 20-07-2020  31-03-2021  

5 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಸುತ ಿೋಲೆ ಕಡತ 29-07-2020 31-03-2021  

6 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ increment ಕಡತ 18-08-2020  31-03-2021  

7 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಜೋನ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಗೌರವಧನ್) ಕಡತ 18-08-2020  31-03-2021  

8 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಶ್ರೋ ರಾಘವೋಂದರ,  ಸತ ೋನಿ ರವರ ವೈಯಕಿಕ ಕಡತ 20-11-2020  31-03-2021  

9 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷೇಕ ವೋತನ್ ಬಡಿಿ Fill Icrement ಕಡತ    31-03-2021  

10 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಡತ ಸಾಮಾನ್ಯ 15-12-2020 31-03-2021  

11 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಜೋನ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ಎಸ್ ಸಿ) 30-12-2020 31-03-2021  

12 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಜೋನ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ಎಸ್ ಟಿ) 30-12-2020 31-03-2021  

13 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ (ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯತ್) ಕಡತ 10-01-2021 31-03-2021  

14 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಪರಚಾರ ಮತುಿ ಸಾಹಿತಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 15-02-2021 31-03-2020  

15 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಡೆಡ್ ಸಾಟಕ್ ದಾಸಾಿನ್ು ವಹಿ ಕಡತ 22-02-2021 31-03-2021  

 



ವಷೇ;2020-21 

 

 ವಷೇ : 2020-21 

ಕರ  ಸಂ  ವಿವರ ಕಡತಗಳ 

ಪ್ಾರರಂಭದ 

ದಿನಾಂಕ 

ಕಡತಗಳ 

ಮುಕಾಿಯದ 

ದಿನಾಂಕ 

ಕಡತಗಳ 

ಮುಕಾಿಯ 

ಗ ಳಿಸಿದ ಶ್ರೋಣಿ 

1 2 3 4 5 

 ತಾಂತಿರಕ  ಸಹಾಯಕ  ರವರ ಕಡತಗಳ  ವಿವರ 

1 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ WBCIS/ SAP ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

2 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಬೆಳೆ, ವಿಸಿಿೋಣೇ, ಇಳುವರಿ ಮತುಿ ಉತಪನ್ು ಮೌಕಯ ವಿವರಗಳ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

3 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ತಾಲ್ ಾಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮತುಿ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

4 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನ್ಚರಿ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

5 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

6 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ RKVY ಯಾಂತಿರಕರಣ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

7 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್  PKVY ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

8 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

9 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

ಕ್ರ ಸಂ ವಿವರ ಕಡತಗಳ 

ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನರಂಕ 

ಕಡತಗಳ 

ಮುಕ್ರಾಯದ 

ದಿನರಂಕ 

ಕಡತಗಳ 

ಮುಕ್ರಾಯ 

ಗ ೊ ಳಿಸಿದ ಶ ಾೇಣಿ 

1 2 3 4 5 

 ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಕಡತಗಳ ವಿವರ 

1 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಚರಾಸಿಿ ಹಾಗ  ಸಿಿರಾಸಿಿ ಹಾಗ  ಕಾಯೇನಿವೇಹಣಾ ವರದಿಗಳ ಕಡತ 21-05-2020 31-03-2021  

2 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಹಿ ಸ ತ ೋ ನಿ (ಜಿಪಂ) ಕಛೋರಿಯ ಇಲ್ಾಖಾ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕು ತಪ್ಾಸಣೆಯ 

ಕಡತ 
04-09-2020 31-03-2021  

     



10 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

11 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಅವಾಕ (inword) ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

12 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಅಟಲ್ ಭ ಜಲ್ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

13 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿದ ಯೋಜನೆ 01-04-2020         31-03-2021  

14 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಕರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತರ ವಾಯವಹಾರ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

15 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಬೆಂಕಯ್ತಂದುಂಟಾದ ಹಾನಿ ವಿವರದ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

16 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

17 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಒಂದು ಜಿಲೆಾ ಒಂದು ಉತಪನ್ು ಗಳ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

18 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್  FPO ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

19 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಕಡತ 01-04-2020         31-03-2021  

20 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ್ ರೆೈಲೆಾ ಮಾಲಿು ಕಡತ (ರಾಯದುಗೇ + ದಾವಣಗರೆ) 01-04-2020         31-03-2021  

 


