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

¸ÀASÉå «ªÀgÀ 

1 
ವಿವಿಧ ವ ೃಂದದ ಖಾಲಿ ಹುದದಡಗಳ ಕಡತ 

2 
ಅನುದಾನದ ಕಡತ (ಜಿ.ಪೃಂ ಹಾಗೂ ತಾಪೃಂ) 

3 
ಖರ್ಚವನ ವರದ್ವ 

4 
ಅಪೃಂಡಿಕ್ಸ  ಬಿ ಕಡತ 

5 
ಅನುದಾನದ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

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

7 
2401-00-111-0-08 ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಸಮಗರ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ ದ್ವದ ಜೂತಯಲಿು ಅಜಿವಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

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

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

10 

2401-00-119-5-02 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ರೂೇಗ ಕೇಟಗಳ ನಿಯೃಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಜೂತಯಲಿು 

ಅಜಿವಗಳಕಡತ(ರಾ.ವ) 

11 

2401-00-800-1-57 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿು ಯಾೃಂತ್ರೇಕರಣ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಜೂತಯಲಿು 

ಅಜಿವಗಳಕಡತ(ರಾ.ವ) 

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

13 

2401-00-800-1-57 ಎಫ್.ಪಿ.ಓ ಫುಡ್ಪ್ರೇಸೆಸಿೃಂಗ್ ಆಗವನೈಸೆೇಷನ್ ಯೇಜನ (ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ) ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ 

ಕಡತ(ರಾ.ವ) 

14 
2225-00-101-0-64 ವಿ.ಘ.ಯೇ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಜೂತಯಲಿು ಅಜಿವಗಳ ಕಡತ (ತಾ.ಪೃಂ) 

15 
2435-00-101-0-64 ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ತಾ.ಪೃಂ) 

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

16 
2435-00-101-0-28 ಹನಿನಿೇರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಕಡತ (ಅನುದಾನದ ಬಿಲ್ುು) 



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

28 
2435-00-101-0-26 ವೇತನೇತರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ಜಿ.ಪೃಂ) 

 

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲಿು ನಿವವಹಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳು  

1. ಹಾಜರಾತ್ ಪುಸುಕ 

2. ಸಿಬ್ಬೃಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಬ್ಟವಾಡೆ ಪುಸುಕ 

3. ಪರಯಾಣ ಭತೆ ಪುಸುಕ 

4. ಕಛೇರಿ ಆರ್ೇಶ ಪುಸುಕ 

5. ಅೃಂಚೆ ರ್ಚೇಟಿ ನಿವವಹಣೆ ಪುಸುಕ 

6. ಬಿಲ್ುು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ರ್ಚೇಟಿಗಳ ದಾಸಾುನು ಪುಸುಕ 

7. ಇರಸಾಲ್ು ಪುಸುಕ 

8. ನಗದು ಪುಸುಕ (ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ)  

9. ನಗದು ಪುಸುಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

10. ನಗದು ಪುಸುಕ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎೃಂ) 

11. ನಗದು ಪುಸುಕ (ಹನಿನಿೇರಾವರಿ) 

12. ಕೃಂಟೃಂಜನಿ್ ಪುಸುಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

13. ಕೃಂಟೃಂಜನಿ್ ಪುಸುಕ (ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ) 

14. ಕೃಂಟೃಂಜನಿ್ ಪುಸುಕ (ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎೃಂ) 

15. ಕೃಂಟೃಂಜನಿ್ ಪುಸುಕ (ಹನಿನಿೇರಾವರಿ) 

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

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

18. ಒಳನೂೇೃಂದಣಿ ಪುಸುಕ 



19. ರವಾನ ಪುಸುಕ 

20. ಚೆಕ್ಸ ನಗಧಿೇಕರಣ ವಹಿ (ಜಿಲ್ಾು ವಲ್ಯ) 

21. ಚೆಕ್ಸ ನಗಧಿೇಕರಣ ವಹಿ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

22. ಸೃಂಕ್ಷಿಪು ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲಿುನ ಪುಸುಕ 

23. ಸೆೇವಾವಹಿ ದಾಸಾುನು ಪುಸುಕ 

24. ಕಛೇರಿ ಪಿೇಠೂೇಪಕರಣ ದಾಸಾುನು ವಹಿ 

25. ನಿಯತಕಾಲಿಕ ವಹಿ 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ  

ಕಡತ  

ಸೃಂಖ್ಯೆ  
ವಿವರ 

1 
 ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬೃಂಧಿಯವರ ಕಾಯವನಿವವಹಣಾ ವರಧಿ ಹಾಗೂ ಆಸಿುನಿವವಹಣಾ ಕಡತ 

2 
ಇ-ಹಾಜರಾತ್ ತೃಂತಾರೃಂಶವನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ 

3 
ಕಛೇರಿಯಲಿು ಕಾಯವ ನಿವವಹಿಸುತ್ುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬೃಂದ್ವಯವರ ಕಾಯವ ಹೃಂರ್ಚಕೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ 

4 
ಇಲ್ಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ 

5 
ಲೆಕಕತಪಾಸಣಾ ವರಧಿ ಕಡತ 

 


