
4(1) ಎ 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ರವರು ನಿವವಹಿಸಿರುವ ಕಡತ 
ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ 

1 ಒಳನ ೇಂದಣಿ ಪುಸತಕ 

2 ರವಾನ ಪುಸತಕ 

3 ಅಂಚೆ ಚೇಟಿ ಪುಸತಕ 

4 ಕಚೆೇರಿ ಪೇಠ ೇಪಕರಣ ಪುಸತಕ 

5 ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಡತ 

 

4(1) ಎ 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಪಿ.ದ.ಸ ರವರು ನಿವವಹಿಸಿರುವ 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 2435-00-101-0-36 ತಂಗು ಸಸ ೆೇತಪದನ ಮತುತ ನಸವರಿ ನಿವವಹಣೆ ಕಡತ 

7 2435-00-101-0-35 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತಿಗಳ ನಿವವಹಣೆ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ 

8 2435-00-101-0-28 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ 



9 2435-00-101-0-64 ರೈತರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ (ತಾ.ಪಂ) 

10 2435-00-101-0-62 ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ  ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ (ತಾ.ಪಂ) 

11 2435-00-101-0-28 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಮತುತ ಅಜಿವಗಳ ಕಡತ (ಜಿಪಂ) 

12 2435-00-101-0-26 ವೇತನೇತರ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ (ಜಿ.ಪಂ) 

13 2401-00-119-4-05 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಟಡಗಳು ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ 

14 2401-00-111-0-08 ಸಮಗಿ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ ದ್ವೆ (ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ) ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಜ ತಯಲಿಿ ಅಜಿವಗಳ 

ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

15 2401-00-108-2-30 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

16 2401-00-119-5-02 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ ೇಗ ಕೇಟಗಳ ನಿಯಂತಿಣ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಜ ತಯಲಿಿ 

ಅಜಿವಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

17 2401-00-800-1-57 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ ಷ್ಟ್ ವಿಕಾಶ ಯೇಜನ (RKVY) ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ 

18 2401-00-001-2-01 ನಿದ್ದೇವಶನ ಮತುತ ಆಡಳಿತ (ಎಫ್.ಟಿ.ಎ) ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

19 2401-00-119-4-06 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ  (ರಾ.ವ) 

20 2401-00-001-2-10 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ ೇಗ ಕೇಟಗಳ ನಿಯಂತಿಣ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಜ ತಯಲಿಿ 

ಅಜಿವಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

21 2401-00-119-5-01 ಇಲ್ಾಖಾ ಪಿಯೇಗ ಶಾಲಗಳ ಅಭಿವ ದ್ವಿ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ 

22 2401-00-113-0-02 ತ ೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಯಾಂತಿಿೇಕರಣ SMAM ಯೇಜನ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ  

23 2401-00-108-2-18 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೇಜನ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಕಡತ 

24 2225-00-101-0-64 ವಿ.ಘ.ಯೇ  ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ತಾ.ಪಂ) 

25  

 



ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ನಿವವಹಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳು  

1. ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸತಕ 

2. ಸಿಬ್ಬಂದ್ವ ಹಾಗ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಬ್ಟವಾಡೆ ಪುಸತಕ 

3. ಕಛೇರಿ ಆದ್ದೇಶ ಪುಸತಕ 

4. ನಗದು ಪುಸತಕ (ಜಿಲ್ಾಿ ವಲ್ಯ)  

5. ನಗದು ಪುಸತಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

6. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಪುಸತಕ (ಜಿಲ್ಾಿ ವಲ್ಯ) 

7. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ುಿಗಳ ಪುಸತಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

8. ಕಂಟಂಜನಿ್ ಪುಸತಕ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

9. ಅನುದಾನ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗ  ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿ ವಹಿ (ರಾಜೆ ವಲ್ಯ) 

10. ಅನುದಾನ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗ  ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಬಿಲ್ುಿ ವಹಿ (ಜಿಲ್ಾಿ ವಲ್ಯ) 

11ಸೇವಾವಹಿ ದಾಸಾತನು ಪುಸತಕ 

12.ಸಂಕ್ಷೇಪತ ಸಾದ್ವಲ್ಾಿರು ಪುಸತಕ 

13.ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ವಹಿ 

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ನಿವವಹಿಸಿರುವ ಕಡತ  

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ 

1 ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಕಾಯವನಿವವಹಣಾ ವರಧಿ ಹಾಗ  ಆಸಿತನಿವವಹಣಾ ಕಡತ 

2 ಈ-ಹಾಜರಾತಿ ತಂತಾಿಂಶವನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ  

3 ಕಛೇರಿಯಲಿಿ ಕಾಯವ ನಿವವಹಿಸುತಿತರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದ್ವಯವರ ಕಾಯವ ಹಂಚಕೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ 

4 ಇಲ್ಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ 

5 ಲಕಕತಪಾಸಣಾ ವರದ್ವ ಕಡತ 

 

 



2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತಾಂತಿಿಕ ಸಹಾಯಕರವರು ನಿವವಹಿಸಿರುವ ಕಡತ  

ಕಿ.ಸಂ  ಕಡತದ ವಿವರ 

1 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

2 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಾೆಣ ಇಲ್ಾಖ್ಯಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ (SC-ST) 

3 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ CHD ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

4 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ Area &Production ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

5 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನೆ ಪತಿಗಳಕ ಡತ 

6 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ  ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ  ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ (RTI) 

7 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ PMFBY &WBCIS ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

8 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ CCE & Crop Survey ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

9 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ NHM ಯೇಜನಯ  ಕಡತ 

10 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ ಷ್ಟ್ ಭಾಗೆ ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

11 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

12 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ SS, SMAM & RKVY ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

13 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ZP/TP/KDP/MMR ಕಡತ 

14 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ MGNREGA ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

15 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಡಗಳ ಮೌಲ್ೆಮಾಪನಕೆಕ  ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

16 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ TTP ಗೆಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

17 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ Farms &Nursery ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

18 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಭೆ ಸಡುವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

19 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ತ ೇಟಗಾರಿಕೆ  ಉದಾೆನವನಗಳು ಮತುತ ತ ೇಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಕಡತ 

20 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ NOC ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

21 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ Seed Licence ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

22 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಲ್ಶಕತ ಅಭಿಯಾನಕೆಕ  ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

23 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿಧಾನಮಂತಿಿ ಕಸಾನ ಸಮಾಾನ ಯೇಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

24 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆತಾಾ ಯಜನಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

25 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ Success Story ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 



26 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ APEDA ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

27 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ FPO ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

28 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧಿವಶನಕೆಕ  ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

29 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ Garden Estimate ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 

 

 

 

 


