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2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರ.ದ.ಸ ರವರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ 

ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿವರ 

1.  ವಿವಿಧ ವ ಂದದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಡತ 

2.  ಅನುದಾನದ ಕಡತ (ಜಿ.ಪ್ಂ ಹಾಗೂ ತಾಪ್ಂ) 

3.  ಖರ್ಚವನ ವರದಿ 

4.  ಅಪಂಡಿಕ್ಸ  ಬಿ ಕಡತ 

5.  ಅನುದಾನದ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

6.  2401-00-111-0-08 ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

7.  2401-00-111-0-08 ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಸಮಗರ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ ದಿೆ ಯೇಜನಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

8.  2401-00-800-2-43 ತರಕಾರಿ ನಿಖರ ಬೇಸಾಯ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ು ಯೇಜನಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

9.  2401-00-108-2-30 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ  ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

10.  
2401-00-119-5-02 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ರೂೇಗ ಕೇಟಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ು ಯೇಜನಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ 

ಕಡತ(ರಾ.ವ) 

11.  
2401-00-800-1-57 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿು ಯಾಂತ್ರೇಕರಣ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ು ಯೇಜನಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ 

ಕಡತ(ರಾ.ವ) 

12.  2401-00-001-2-01 ನಿದ್ದೇವಶನ ಮತುು ಆಡಳಿತ (ಎಫ್.ಟಿ.ಎ)ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

13.  2225-00-101-0-64 ವಿ.ಘ.ಯೇ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ು ಯೇಜನಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ (ತಾ.ಪ್ಂ) 

14.  2435-00-101-0-64 ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ತಾ.ಪ್ಂ) 

15.  2435-00-101-0-62 ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ು ಯೇಜನಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ  (ತಾ.ಪ್ಂ) 

16.  2435-00-101-0-28 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ು ಯೇಜನಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ (ಜಿ.ಪ್ಂ) 

17.  2401-00-119-4-06 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

18.  2435-00-101-0-26 ವೇತನೇತರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ಜಿ.ಪ್ಂ) 

19.  
2401-00-001-2-10 ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್ ಮ್ಾೆರ್ಚಂಗ್ ಗಾರಂಟ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಕಡತ  (ಅನುಸೂರ್ಚತ ಜಾತ್ಗಳ 

ಉಪ್ಯೇಜನ) Unspent Amount 

20.  
2401-00-001-2-10 ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್ ಮ್ಾೆರ್ಚಂಗ್ ಗಾರಂಟ್ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಕಡತ (ಅನುಸೂರ್ಚತ ಜಾತ್ಗಳ 

ಉಪ್ಯೇಜನ) Unspent Amount 

21.  
2401-00-001-2-10 ತರಕಾರಿ ನಿಖರ ಬೇಸಾಯ ಹೊೇಂದಾಣಿಕೆ ವಚ್ಚ (ಅನುಸೂರ್ಚತ ಜಾತ್ಗಳ ಉಪ್ಯೇಜನ) 

Unspent Amount ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ & ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಕಡತ   

22.  2435-00-101-0-32 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

23.  2401-00-800-2-48 ಕ ಷ್ಟ್ ಭಾಗೆ ಯೇಜನ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಕಡತ (ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬಿೇಜಗಳು) 

24.  2401-00-119-5-01 ಅಣಬ ತರಬೇತ್ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಕಡತ 

25.  2401-00-111-0-08 ಸಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದ್ದೇಶ ವಿಸುರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಕಡತ 

26.  ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಯಕುಕ ಕಡತಗಳು 

27.  ಸುತೂುೇಲೆ ಕಡತ 

28.  ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೈಯಕುಕ ಕಡತ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಪ್ುಸುಕಗಳ ಕಡತ  

 



 ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲಿು ನಿವವಹಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳು  

1. ಹಾಜರಾತ್ ಪ್ುಸುಕ 

2. ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಬ್ಟವಾಡೆ ಪ್ುಸುಕ 

3. ಪ್ರಯಾಣ ಭತೆ ಪ್ುಸುಕ 

4. ಕಛೇರಿ ಆದ್ದೇಶ ಪ್ುಸುಕ 

5. ಅಂಚೆ ರ್ಚೇಟಿ ನಿವವಹಣೆ ಪ್ುಸುಕ 

6. ಬಿಲ್ುು ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸುವ ರ್ಚೇಟಿಗಳ ದಾಸಾುನು ಪ್ುಸುಕ 

7. ಇರಸಾಲ್ು ಪ್ುಸುಕ 

8. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ (ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ)  

9. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

10. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಮ್) 

11. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ (ಹನಿನಿೇರಾವರಿ) 

12. ಕಂಟಂಜೆನಿ್ ಪ್ುಸುಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

13. ಕಂಟಂಜೆನಿ್ ಪ್ುಸುಕ (ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ) 

14. ಕಂಟಂಜೆನಿ್ ಪ್ುಸುಕ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಮ್) 

15. ಕಂಟಂಜೆನಿ್ ಪ್ುಸುಕ (ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ) 

16. ಅನುದಾನ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ಬಿಲ್ುು ವಹಿ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

17. ಅನುದಾನ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ಬಿಲ್ುು ವಹಿ (ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ) 

18. ಒಳನೂೇಂದಣಿ ಪ್ುಸುಕ 

19. ರವಾನ ಪ್ುಸುಕ 

20. ನಗಧಿೇಕರಣ ವಹಿ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ & ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ) 

21. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಸಾದಿಲ್ಾಾರು ಬಿಲಿುನ ಪ್ುಸುಕ 

22. ಸೇವಾವಹಿ ದಾಸಾುನು ಪ್ುಸುಕ 

23. ಕಛೇರಿ ಪಿೇಠೂೇಪ್ಕರಣ ದಾಸಾುನು ವಹಿ 

24. ನಿಯತಕಾಲಿಕ ವಹಿ 

 

 

 

 

 



 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಕ ಸಹಾಯಕರವರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ 

ಕರ.ಸಂ ಕಡತದ ವಿವರ 

1 MGNREGA ಕಡತ 

2 NHM ಕಡತ 

3 KDP Reports ಕಡತ 

4 ZP & TP ಮ್ಾಗವಸೂರ್ಚ ಹಾಗು ಎಂ.ಆರ್ ಕಡತ 

5 ಗಾರಮ ಸಭೆ/ಪ್ಂಚಾಯತ್ ಪ್ತರಗಳ ಕಡತ 

6 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಫಸಲ್ ಬಿೇಮ್ಾ ಕಡತ 

7 ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಯೇಜನಯ ಮ್ಾಗವಸೂರ್ಚ  ಕಡತ 

8 Area and Production ಕಡತ 

9 ರಾಜೆ ವಲ್ಯ ಯೇಜನಗಳ ಮ್ಾಗವಸೂರ್ಚ ಮತುು ಕಡತ 

10 RKVY ಯೇಜನಯ ಮ್ಾಗವಸೂರ್ಚ ಕಡತ 

11 ಸುತೂುೇಲೆಗಳ ಕಡತ 

12 LAQ/LCQ ಕಡತ 

13 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಡತ 

14 ಬಳೆ ಹಾನಿ ಕಡತ 

15 ಪ್ತ್ರಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಡತ 

16 RSK ಸ.ತೂೇ.ಅ ರವರಿಗೆ ವೆವಹರಿಸಿದ ಕಡತ 

17 Progress Reports ಕಡತ 

18 RTI ಕಡತ 

19 ಅಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಕಡತ 

20 Digital Key ಕಡತ 

 

                                                                                                                   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ    

                                                                                                                   ನಿದ್ದೇವಶಕರು (ಜಿಪ್ಂ) ಸವದತ್ು 


