
 

4 (1) ಎ 

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

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ 

1 ಒಳನ ೇಂದಣಿ ಪುಸತಕ 

2 ರವಾನ ಪುಸತಕ 

3 ಅಂಚೆ ಚೇಟಿ ನಿವವಹಣೆ ಪುಸತಕ 

 

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

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ 

1 ವಿವಿಧ ವ ಂದದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಡತ 

2 ಅನುದಾನದ ಕಡತ (ಜಿ.ಪಂ ಹಾಗ  ತಾ.ಪಂ) 

3 ಖಚವನ ವರದ್ವ 

4 ಅಪಂಡಿಕ್ಸ  ಬಿ ಕಡತ 

5 ಅನುದಾನದ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

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

7 2401-00-111-0-08 ಸಮಗರ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ ದ್ವಿ ಯೇಜನಯ ಬಿಲ್ುುಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

8 2401-00-800-1-57 ತರಕಾರಿ ನಿಖರ ಬೇಸಾಯ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

9 2401-00-119-1-57 ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಯೇಜನ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

10 2401-00-108-2-30 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

11 2401-00-119-5-02 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ರ ೇಗ ಕೇಟಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

12 

2401-00-800-1-57 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿು ಯಾಂತ್ರೇಕರಣ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

(ರಾ.ವ) 

13 2401-00-001-2-01  ನಿದ್ದೇವಶನ ಮತುತ ಆಡಳಿತ (ಎಪ್.ಟಿ.ಎ) ಕಡತ (ರಾ.ವ)  

14 

2401-00-800-1-57 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿು ಯಾಂತ್ರೇಕರಣ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

(ರಾ.ವ) 

15 2225-00-101-0-64 ವಿ.ಘ.ಯೇ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ತಾ.ಪಂ)  

16 2435-00-101-0-64 ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ತಾ.ಪಂ)  

17 2435-00-101-0-62 ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ತಾ.ಪಂ) 



 

18 2435-00-101-0-28 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ಜಿ.ಪಂ) 

19 2401-00-119-4-06 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

20 2435-00-101-0-26 ವೇತನೇತರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ಜಿ.ಪಂ) 

21 
2401-00-001-2-10 ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಯೇಜನ (ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತತ) (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) 

ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 
 

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲಿು ನಿವವಹಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರಗಳು 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ 

1 ಹಾಜರಾತ್ ಪುಸತಕ 

2 ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಹಾಗ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಬ್ಟವಾಡೆ ಪುಸತಕ 

3 ಪರಯಾಣ ಭತೆ ಪುಸತಕ 

4 ಕಛೇರಿ ಆದ್ದೇಶ ಪುಸತಕ 

5 ಅಂಚೆ ಚೇಟಿ ನಿವವಹಣೆ ಪುಸತಕ 

6 ಬಿಲ್ುು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಚೇಟಿಗಳ ದಾಸಾತನು ಪುಸತಕ 

7 ಇರಸಾಲ್ು ಪುಸತಕ 

8 ನಗದು ಪುಸತಕ (ಜಿಲ್ಾು ಹಾಗ  ತಾಲ್ ಕು ವಲ್ಯ) 

9 ನಗದು ಪುಸತಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

10 ನಗದು ಪುಸತಕ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ) 

11 ಕಂಟಂಜೆನಿ್ ಪುಸತಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

12 ಕಂಟಂಜೆನಿ್ ಪುಸತಕ (ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ) 

13 ಕಂಟಂಜೆನಿ್ ಪುಸತಕ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ) 

14 ಕಂಟಂಜೆನಿ್ ಪುಸತಕ (ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ) 

15 ಅನುದಾನ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗ  ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುು ವಹಿ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

16 ಅನುದಾನ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗ  ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುು ವಹಿ (ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ) 

17 ಒಳನ ೇಂದಣಿ ಪುಸತಕ 

18 ರವಾನ ಪುಸತಕ 

19 ಚೆಕ್ಸ ನಗಧಿೇಕರಣ ಪುಸತಕ 

20 ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲಿುನ ಪುಸತಕ 

21 ಸೇವಾವಹಿ ದಾಸಾತನು ಪುಸತಕ 



 

22 ಕಛೇರಿ ಪೇಠ ೇಪಕರಣ ದಾಸಾತನು ವಹಿ 

23 ನಿಯತಕಾಲಿಕ ವಹಿ 
 
 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ 

ಕಡತ 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ 

1 ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಕಾಯವನಿವವಹಣಾ ವರದ್ವ ಹಾಗ  ಆಸಿತನಿವವಹಣಾ ಕಡತ 

2 ಇ-ಹಾಜರಾತ್ ತಂತಾರಂಶವನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ 

3 

ಕಛೇರಿಯಲಿು ಕಾಯವನಿವವಹಿಸುತ್ತರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಕಾಯವ ಹಂಚಕೆ 

ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ 

4 ಲೆಕಕತಪಾಸಣಾ ವರದ್ವ ಕಡತ 

  

  
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಕ ಸಹಾಯಕರವರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ 

ಕರ.ಸಂ ಕಡತದ ವಿವರ 

1 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ RKVY, SS & SMAM ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

2 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಡತ 

3 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ MGNREGA  ಯೇಜನಯಡಿ ಕರಯಾ ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

4 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧಿವೇಶನಕೆಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ (LAQ/LCQ) 

5 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ SCP-TSP ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

6 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ TTP & ಸಭ ನಡುವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

7 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಳೆ ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ (WBCIS & PMFBY) 

8 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತರಗಳ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ (Farms & 

Nursery) 

9 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ Area & Production ಕೆಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

10 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NOC ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ ( ಭಾಗ-1 & 2) 

11 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ Crop Loss ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

12 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ ಷ್ಟ್ ಭಾಗೆ ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 



 

13 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ Garden Estimate ಕೆಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

14 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ MGNREGA ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

15 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ NHM ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

16 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತ್ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಡತ 

17 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ MMR ಕಡತ (TP, ZP) 

18 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಾರಮ ಸಭ & ಜಮಾ ಬ್ಂದ್ವಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

19 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ CHD ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

20 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನೆ ಪತರಗಳ ಕಡತ 

21 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಿಡಗಳ ಮೌಲ್ೆಮಾಪನಕೆಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

22 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ HBMS ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

23 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಣಬ  (Mushroom) ಬೇಸಾಯಕೆಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

24 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನಲಿು ಸಂಯೇಜಿತ ಬೇಸಾಯ (S-04)  ಯೇಜನಗೆ 

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

25 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಂಪರಾಗತ ಕ ಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ (PKVY) ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ 

ಕಡತ 

26 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೆೇನು ಕ ಷ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

27 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ Horticulture Seed Act ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

28 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ Success Story ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

29 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತತಕೆಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ (Matching Grant 

2 -10 Head) 

30 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಳೆ ಕಟಾವು ಪರಯೇಗಕೆಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ (CCE & Crop 

Survey) 

31 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಗತ್ ವರದ್ವಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ (Progress Report) 

 


