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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 ತಾ ಪ್ಂ) 

3 ಖರ್ಚವನ ವರದಿ 

4 ಅಪಂಡಿಕ್ಸ  ಬಿ ಕಡತ 

5 ಅನುದಾನದ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

6 2401-00-111-0-08 ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಸಮಗರ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವ ದಿೆ ಜೂತಯಲಿಿ ಅಜಿವಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

7 2401-00-108-2-30 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಮತುು ಅಜಿವಗಳ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

8 2401-00-119-5-02 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೂೇಗ ಕೇಟಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಜೂತಯಲಿಿ ಅಜಿವಗಳಕಡತ (ರಾ.ವ) 

9 2401-00-001-2-01 ನಿದ್ದೇವಶನ ಮತುು ಆಡಳಿತ (ಎಫ್.ಟಿ.ಎ)ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

10 2401-00-800-1-57 RKVY ಯೇಜನ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

11 2401-00-119-4-06 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ರಾ.ವ) 

12 2401-00-108-2-18 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೇಜನ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

13 2401-00-113-0-02 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಯಾಂತ್ರೇಕರಣ SMAM ಯೇಜನ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

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

15 2435-00-101-0-26 ವೇತನೇತರ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ (ಜಿ.ಪ್ಂ) 

16 2401-00-119-5-01 ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಯೇಗಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವ ದಿಿ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಕಡತ 

17 2435-00-101-0-35 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತರಗಳ ನಿವವಹಣೆ 

18 2435-00-101-0-28 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ   

 
 



 

 

 

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ನಿವವಹಿಸುವ ರಿಜಿಸಟರ್ಗಳು  

1. ಹಾಜರಾತ್ ಪ್ುಸುಕ 

2. ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಬ್ಟವಾಡೆ ಪ್ುಸುಕ 

3. ಕಛೇರಿ ಆದ್ದೇಶ ಪ್ುಸುಕ 

4. ಇರಸಾಲು ಪ್ುಸುಕ 

5. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ (ಜಿಲಾಿ ವಲಯ)  

6. ನಗದು ಪ್ುಸುಕ (ರಾಜೆ ವಲಯ) 

7. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಿಗಳ ಪ್ುಸುಕ (ಜಿಲಾಿ ವಲಯ) 

8. ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲಿಗಳ ಪ್ುಸುಕ (ರಾಜೆ ವಲಯ) 

9. ಕಂಟಂಜನಿ್ ಪ್ುಸುಕ (ರಾಜೆ ವಲಯ) 

10. ಅನುದಾನ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಲಾಾರು ಬಿಲುಿ ವಹಿ (ರಾಜೆ ವಲಯ) 

11. ಅನುದಾನ ನಿವವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಲಾಾರು ಬಿಲುಿ ವಹಿ (ಜಿಲಾಿ ವಲಯ) 

12. ಒಳನೂೇಂದಣಿ ಪ್ುಸುಕ 

13. ರವಾನ ಪ್ುಸುಕ 

14. ಸೇವಾವಹಿ ದಾಸಾುನು ಪ್ುಸುಕ 

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ  

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ 

1 ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರ ಕಾಯವನಿವವಹಣಾ ವರಧಿ ಹಾಗೂ ಆಸಿುನಿವವಹಣಾ ಕಡತ 

2 ಇ-ಹಾಜರಾತ್ ತಂತಾರಂಶವನುು ಅಳವಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ  

3 ಕಛೇರಿಯಲಿಿ ಕಾಯವ ನಿವವಹಿಸುತ್ುರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕಾಯವ ಹಂರ್ಚಕೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ 

4 ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ 

5 ಲೆಕಕತಪಾಸಣಾ ವರಧಿ ಕಡತ 

 



 

 

 

 

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಕ ಸಹಾಯಕರವರು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಡತ  

ಕರ.ಸಂ  ಕಡತದ ವಿವರ 

1 2020-21 ಸಾಲಿನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಅಜಿವಗಳ ರಜಿಸಟರ 

2 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಡತಗಳು (DC ಬಿಲಿಿನೂಂದಿಗೆ)  

3 ಕಛೇರಿಯ ಉಪ್ಯೇಗಕಾಕಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಸಮಗರ ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಕೆೈಪಿಡಿ  

4 Bio – Metrics Machine: secugen India Pvt Ltd  

5 2020-21 ಸಾಲಿನ MGNREGA ಯೇಜನಯ ಕರೇಯಾ ಯೇಜನಗಳು 

6 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ MGNREGA ಕಡತ 

7 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ ಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನಯ ಕಡತ  

8 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲಿಿಯವರಗಿನ ಮಾಹಿತ್ ಹಕುಕಗಳ ಕಡತ  

9 PMKSY & GGRC Guideliness ಕಡತ 

10 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ಂಚಾಯತ ಕರಯಾಯೇಜನಯ ಕಡತ 

11 ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನದ ಟಂಡರ ಅಜಿವ ಹಾಗೂ ರಶಿದಿಯ ಕಡತ 

12 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲಾಿ ಯೇಜನಗಳ ಗುರಿಯ ಕಡತ 

13 ನಿದ್ದೇವಶಕರ ಕಛರಿಯ ಸುತೂುೇಲೆಗಳ ಕಡತ  

14 ತೂೇಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ್ ನಿದ್ದೇವಶಕರ ಕಛರಿಯ ಸುತೂುೇಲೆಗಳ ಕಡತ 

 



 

 


