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

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ 

1 ವಿವಿಧ ವ ಂದದ ಖ್ಾಲಿ ಹುದ್ಯೆಗಳ ಕಡತ 

2 ಅನುದ್ಾನದ ಕಡತ (ಜಿ.ಪಂ, ತಾ.ಪಂ ಹಾಗೂ ರಾ.ವ) 

3 ಖರ್ಚಿನ ವರದಿ 

4 ಅಪಯಂಡಿಕ್ಸ್ "ಬಿ" ಕಡತ 

5 2401-00-111-0-08 ಸಿ.ಹಯಚ್.ಡಿ ಸಮಗರ ತಯೂೋಟಗಾರಿಕಯ ಅಭಿವ ದೆಿ ಯೋಜನಯಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

6 2401-00-108-2-30 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

7 2401-00-119-5-02 ತಯೂೋಟಗಾರಿಕಯ ಬಯಳಯಗಳ ರಯೂೋಗ ಕೋಟಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಯೋಜನಯಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ 

ಕಡತ(ರಾ.ವ) 

8 2401-00-800-1-53 ತಯೂೋಟಗಾರಿಕಯಯಲಿು ಯಾಂತ್ರೋಕರಣ (ಎಸ್.ಎಮ್,ಎ,ಎಮ್) ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಯೋಜನಯಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ 

ಕಡತ(ರಾ.ವ) 

9 2401-00-001-2-01 ನಿದ್ಯೋಿಶನ ಮತುು ಆಡಳಿತ (FTA) ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

10 2435-00-101-0-64 ರಯೈತ ಮಹಿಳಯಯರಿಗಾಗಿ ತರಬಯೋತ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ತಾ.ಪಂ) 

11 2435-00-101-0-28 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ು ಯೋಜನಯಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ (ಜಿ.ಪಂ) 

12 2401-00-119-4-06 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಯೂೋಟಗಾರಿಕಯ ಮಿಷನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

13 2435-00-101-0-26 ವಯೋತನಯೋತರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ಜಿ.ಪಂ) (SCP) 

14 2401-00-001-2-10 ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್ ಮ್ಾೆರ್ಚಂಗ್ ಗಾರಂಟ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಕಡತ  (ಅನುಸೂರ್ಚತ ಜಾತ್ಗಳ 

ಉಪಯೋಜನಯ) Unspent (TSP) 

15 2401-00-001-2-10 ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್ ಮ್ಾೆರ್ಚಂಗ್ ಗಾರಂಟ್ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ು ಕಡತ (ಅನುಸೂರ್ಚತ ಜಾತ್ಗಳ 

ಉಪಯೋಜನಯ) Unpsent amount 

16 2851-00-107-0-33 ಜಯೋನು ಕ ಷ್ಟ್ ಅಭಿವ ದಿಿ ಯೋಜನಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ  

17 2851-00-200-0-01 ಮಧುವನ ಮತುು ಜಯೋನು ಸಾಕಾಣಿಕಯ ಯೋಜನಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

18 2435-00-101-0-38 ಪರಚಾರ ಮತುು ಸಾಹಿತೆ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

19 2435-00-101-0-32 ತಯೂೋಟಗಾರಿಕಯ ಕಟಟಡಗಳು ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

20 ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಯೈಯಕುಕ ಕಡತಗಳು 
21 ಸುತಯೂ ುೋಲಯ ಕಡತ 

 
 

 

 

 



ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲಿ ಿನಿವವಹಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳು  
1. ಹಾಜರಾತ್ ಪುಸುಕ 
2. ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಯೋತನ ಬ್ಟವಾಡಯ ಪುಸುಕ 
3. ಕಛಯೋರಿ ಆದ್ಯೋಶ ಪುಸುಕ 
4. ಅಂಚಯ ರ್ಚೋಟಿ ನಿವಿಹಣಯ ಪುಸ್ತಕ 
5. ನಗದು ಪುಸುಕ (ಜಿಲಾು ವಲ್ಯ)  

6. ನಗದು ಪುಸುಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

7. ಕಾವಂಟಿಜನಿ್ ಪುಸುಕ (ರಾ.ವ, ಜಿ.ಪಂ ಹಾಗೂ ತಾ.ಪ) 

8. ಆವಕ ಪುಸುಕ 
9. ಜಾವಕ ಪುಸುಕ 
1. Remittance Register (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ & ಜಿಲಾು ವಲ್ಯ) 

2. DC Bill ಪುಸುಕ (ರಾ.ವ) 
3. DC Bill ಪುಸುಕ (ಜಿ.ಪಂ) 
4. ಕಛಯೋರಿ ಪಿೋಠಯೂೋಪಕರಣ ದ್ಾಸಾುನು ವಹಿ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020-21ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಅಧೇಕ್ಷಕರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ 

ಕಡತ 

ಸಂಖ್ಯೆ 
ವಿವರ 

1 ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣಾ ವರಧಿ ಹಾಗೂ ಆಸಿುನಿವಿಹಣಾ ಕಡತ 

2 ಕಛಯೋರಿಯಲಿು ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತ್ುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಾಯಿ ಹಂರ್ಚಕಯ ಮ್ಾಡುವ ಬ್ಗಯೆ 

3 ಇಲಾಖ್ಾ ವಿಚಾರಣಯಯ ಬ್ಗಯೆ ಕಡತ 

4 ಲಯಕಕತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಕಡತ 

 

2020-21ನ ೇ ಸಾಲಿನ ತಾಾಂತ್ರರಕ ಸಹಾಯಕರವರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ 

ಕರ.ಸಂ ಕಡತದ ವಿವರ 

1 ZP & TP ಮ್ಾಗಿಸೂರ್ಚ ಕಡತ 

2 WBCIS, PMFBY ಯೋಜನಯಯ ಮ್ಾಗಿಸೂರ್ಚ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

3 NHM, CHD, PMKSY,  MGNREGA, RKVY/SMAM ಯೋಜನಯಯ ಮ್ಾಗಿಸೂರ್ಚ ಕಡತ 

4 Area and Production ಕಡತ  

5 ಬಯಳಯ ಹಾನಿ ಮತುು ತಯೂೋಟಗಾರಿಕಯ ಬಯಳಯಗಳ ಮ್ೌಲ್ೆಮ್ಾಪನ ಕಡತ 

6 ಪತ್ರಕಾ ಪರಕಟಣಯ ಕಡತ 

7 Progress Reports ಮತುು RTI ಕಡತ 

 
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತ  ೇಟಗಾರಿಕ  ನಿರ ೇವಶಕ 

                                                                                                           (ಜಿ.ಪ್ಾಂ) ಬ ಳಗಾವಿ 


