
ಪ್ರಕರಣ 4 (1) A 4 (1) B ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 

ಸವ-ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿವರಗಳು 
 

1 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಕಾಯಯನಿವಯಹಣಾ ವರದಿ 

ಮತ್ುು ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥು & ಚಿರಾಸ್ಥುಗಳ ವಿವರದ ಕಡತ್ 
13-04-2020 

2 
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ ವಿದುುತ್ ಶಕ್ತು 

ವೆಚ್ಚ/ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರ 
6/5/2020 

3 
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ 62 ಬಿ ರಾಜ್ುವಲಯ & ಜಿಲಾಿ ವಲಯ 

ಯೇಜ್ನಗ ಳ ಖಚಿಯನ ವಿವರಗಳ ಕಡತ್ 
6/4/2020 

4 

2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗೈರುಹಾಜ್ರಿ ನಿವೃತ್ತು & ಮರಣ 

ಹೂೊಂದಿದವರ ವಿವರ ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಮಾಸ್ಥಕ ವರದಿಗಳ 

ವಿವರದ ಕಡತ್ 

6/4/2020 

5 

2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ತೇಟ & ರೂೇಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತ್ರಣ (ಎಸ್-11) ಯೇಜ್ನಯಡಿ ಸಾದಿಲಾವರು 

ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್ 

10/5/2020 

6 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ನಿದ್ದೇಯಶನ & ಆಡಳಿತ್ ಯೇಜ್ನೇತ್ುರ 

ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚದ & ವಾಹನ ಬಾಡಿಗ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಕಡತ್ದ ಬಗೆ 

20-05-2020 

7 

2020-21ನೇ ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಯೇಜ್ನ & 

ಪಿ.ಎೊಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೆೈ ಯೇಜ್ನೇತ್ುರ ಹನಿನಿೇರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನದ 

ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್ 

21-07-2021 

8 
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 

ಯೇಜ್ನ ಸಹಾಯಧನದ ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್ದ ಬಗೆ 
25-07-2020 

9 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಮಗರ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಯೇಜ್ನಯಡಿ ಸಹಾಯಧನ ವಿತ್ರಿಸಲು ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ 

ಕಡತ್ 

11/9/2020 

10 
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕೃಷ್ಟ ಭಾಗು ಯೇಜ್ನಯಡಿ ಸಾದಿಲಾವರು 

ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್ 
17-09-2020 

11 
2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವುಯ ಅೊಂದಾಜ್ು ಪ್ಟಿಿ. ಅಪೊಂಡಿಕ್ಸ -ಬಿ 

ಯನುು ತ್ಯಾರಿಸ್ಥ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಡತ್ ಬಗೆ 
22-04-2020 
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12 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೆೈ ಯೇಜ್ನಯಡಿ ನಿಖರ 

ಬೆೇಸಾಯ ಕಾಯಯ ಕರಮದ ಸಹಾಯಧನ ವಿತ್ರಿಸಲು ಸಾದಿಲಾವರು 

ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್ದ ಬಗೆ. 

20-09-2020 

13 
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪಿ.ಎೊಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೆೈ ಯೇಜ್ನೇತ್ುರ ಖಜಾನ-

೨ರಲ್ಲಿನ ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್ ಬಗೆ. 
26-09-2020 

14 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಎಸ್.ಎೊಂ.ಎ.ಎೊಂ ಅಡಿ ಕನಾಯಟಕ ರಾಜ್ುದಲ್ಲಿ 

ತೂೇಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾೊಂತ್ತರೇಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮದಡಿ ಸಾದಿಲಾವರು 

ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್ದ ಬಗೆ 

11/10/2020 

  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-800-1-53(106) 11/10/2020 

15 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ 

ಕಾಯಯಯೇಜ್ನಗಾಗಿ ತೊಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಯೇಜಿತ್ ಬೆೇಸಾಯ ತೊಂಗು 

ಬೆಳೆಯ ಸಮಗರ ಪ ೇಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಕೆಕ 

ಪ್ರಿಕರಗಳನುು ಸರಬರಾಜ್ು ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ 

ಕಡತ್ 

8/1/2021 

  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ  2401-00-108-2-51(100) 8/1/2021 

16 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಉತ್ಾಾದನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯಯಯೇಜ್ನಗಾಗಿ 

ತೊಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಯೇಜಿತ್ ಬೆೇಸಾಯ ಯೇಜ್ನಯಡಿ ತೊಂಗು 

ಪ್ುನಶ್ಚೇತ್ನದ ಕಾಯಯಕರಮದ ಸಹಾಯಧನದ ಬಾಬುು ಸಾದಿಲಾವರು 

ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಡತ್. 

10/12/2020 

  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-108-2-51(100) 10/12/2020 

17 
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ತ್ಾಲೂಿಕು ಪ್ೊಂಚಾಯತ್ ಯೇಜ್ನಯಡಿ 

ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್. 
14-01-2021 

  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-001-0-62(100) 50000/- 14-01-2021 

  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-001-0-62(422) 20000/- 14-01-2021 

  
ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-001-0-62(423) 10000/-  ಲೆಕಕ 

ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-101-0-64(015) 17000/- 
14-01-2021 
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  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-101-0-64(090) 100000/- 14-01-2021 

18 

2020-21ನೇ ಉತ್ಾಾದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೇಜ್ನಗಾಗಿ 

ತೊಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಯೇಜಿತ್ ಬೆೇಸಾಯ ಯೇಜ್ನಯಡಿ ಒಣಗಿರುವ 

ಮರಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಹಾಯಧನದ ಬಾಬುು 

30-01-2021 

  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-108-2-51(100) 30-01-2021 

19 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧರಣಾ ಕಾಯಯ 

ಯೇಜ್ನಗಾಗಿ ತೊಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಯೇಜಿತ್ ಬೆೇಸಾಯದಡಿ ತೊಂಗು 

ಪ್ುನಶ್ಚೇತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮಕೆಕ ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿಗಳ ಬಗೆ 

13-02-2021 

  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-108-2-51(100) 13-02-2021 

20 

2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ 

ಯೇಜ್ನಗಾಗಿ  ತೊಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಯೇಜಿತ್ ಬೆೇಸಾಯದಡಿ ಎಲ್.ಓ.ಡಿ.ಪಿ 

ಕಾಯಯ ಯೇಜ್ನ ಬಿಲುಿಗಳ ಬಗೆ 

16-02-2021 

  ಲೆಕಕ ಶೇಕ್ತಯಕೆ 2401-00-108-2-51(100) 16-02-2021 

21 
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಹಾಯಧನದ ಬಾಬಿುನ 

ಸಾದಿಲಾವರು ಬಿಲುಿ. 
9/3/2021 

22 
2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ನಿಗಧಿತ್ ಪ್ರಯಣಾ ವೆಚ್ಚ ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ರೈತ್ 

ಸೊಂಪ್ಕಯ ಕೆೇೊಂದರ, ಸಹಾಯಕ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿರವರಿಗ. 
17-02-2021 

ತ್ಾೊಂತ್ತರಕ ಸಹಾಯಕರ ಕಡತ್ಗಳು 

1 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಮಹಾತ್ಮಗಾೊಂಧಿ ರಾಷ್ಟಿಯ ಗಾರಮಿೇಣ 

ಉದ್ದೂುೇಗ ಖಾತ್ತರ ಯೇಜ್ನ ಕಡತ್ 
20-04-2020 

2 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ರಾಷ್ಟಿಯ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜ್ನ 

ಕಡತ್ 
25-04-2020 

3 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ  ರಾಷ್ಟಿಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೇಜ್ನ ಕಡತ್ 20-04-2020 

4 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ  ಕೊೇವಿಡ್-19 ಸೊಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ 

ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ ಪ್ರಿಹಾರಧನ ಕಡತ್ 
20-04-2020 
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5 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ  ಕೊೇವಿಡ್-19 ಸೊಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣುು 

ಮತ್ುು ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ ಪ್ರಿಹಾರಧನ ಕಡತ್ 
20-04-2020 

6 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ  ಜಿಲಾಿಪ್ೊಂಚಾಯತ್ ಯೇಜ್ನಗಳ ಕಡತ್ 20-04-2020 

7 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ  ಎಲ್.ಎ.ಕೂು ಮತ್ುು ಎಲ್.ಸ್ಥ.ಕೂು 

ಸೊಂಬAದಿಸ್ಥದ ಕಡತ್ 
20-04-2020 

8 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ ಸೊಂಬೊಂದಿಸ್ಥದ ಟಪಾಲುಗಳ ಕಡತ್ 20-04-2020 

9 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ 

ಯೇಜ್ನಗಾಗಿ ತೊಂಗಿನ ಸೊಂಯೇಜಿತ್ ಬೆೇಸಾಯ ಯೇಜ್ನ  
20-04-2020 

10 
2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಪಿ.ಎೊಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ವೆೈ ಹನಿನಿೇರಾವರಿ 

ಯೇಜ್ನಯ 
20-04-2020 

11 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗ ಸೊಂಬೊಂದಿಸ್ಥದ ಪ್ತ್ರ ವುವಹಾರದ ಕಡತ್ 20-04-2020 

12 ಬಿೇಜ್ ಕಾಯ್ದೆ & ಪ್ರವಾನಗಿ ಕಡತ್  20-04-2020 

 

 

                                                                           ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೆ ೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರೆೋೇಶಕರು 
                                                                                                               (ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್) ತುರುವೆೋಕೆರೆ. 
 


