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1 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಪತಶಾಖೆ/2017-18 ಕಾರಣ ಕೆೇಳಿ ನೆ ೇಟೇಸ್ ಕಡತ D' 2018-19 77 5ವರ್ಿ

2

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಮಾಹಿತಿ/2018-19

ಸಕಾಿರದ  ಪರಧಾನ ಕಾರ್ಿದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ಾರ.ಮತತತ ಪಂ. ರಾಜ್. 

ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರತರವರಿಗ್ೆ ಜಿ.ಪಂ.ನ ಉಪಕಾರ್ಿದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧ)ಿ 

ರವರತ ಮಾಹಿರ್ನತು ಒದಗಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ
D' 2018-19 06+01 5ವರ್ಿ

3

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಸಿ/(2)ತಾಪಂ/347/

2017-18-2018-19

ರ್ಶರೇ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜತ, ನಿವೃತತ ಸಂ.ಇಂ, ಇವರ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ೆೇಪಣಾ 

ಮೊತತವನತು ಕೆೈ ಬಿಡತವ ಬಗ್ೆೆ ಸಕಾಿರದ ನಿರೆೇಿಶನ ಕೆ ೇರಿ C 2018-19 11+05 10ವರ್ಿ

4
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಪರ.ವ/2018-19

ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಆಡಿಟ್ ತಪಾಸಣೆರ್ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಮೊತತದ ಪರಗತಿ 

ವಿವರವನತು ''ಪಾರರೆೇರ್ಶಕ ಆರ್ತತಕರತ'' ಮೈಸ ರತ ರವರಿಗ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ D' 2018-19 29+06 5ವರ್ಿ

5
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆ.ತ.ಕಾ/2018-19

2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಕರಮದ 

ಪಟಿರ್ನತು ಸಕಾಿರಕೆಕ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಬಗ್ೆೆ D' 2018-19 10+2 5ವರ್ಿ

6
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2018-19

ಜಿ.ಪಂ ವ್ಾಾಪ್ತತರ್ ವಿವಿಧ ಕಛೆೇರಿಗಳ ವ್ಾರ್ಷಿಕ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ಪರಿಶೆ ೇಧನಾ ಕಾರ್ಿಕರಮದ ಕಡತ
D' 2018-19 74+33 5ವರ್ಿ

7
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಮಾ.ಹ.ಅ/   2018-19

ಮಾಹಿತಿ ಹಕತಕ ಅಧಿ ನಿರ್ಮದಡಿ ಸಿವೇಕೃತ ಪತರಗಳಿಗ್ೆ ವಾವಹರಿಸಿರತವ 

ಕಡತ
D' 2018-19 8+02 5ವರ್ಿ

8

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಅಡಹಾಕ್/    2018-

19

2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಡ್ ಹಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದ್ಧ;27.09.2018 ರಿಂದ 

29.9.2018 ರವರೆಗ್ೆ ನಡೆರ್ತವ ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಅಡ್ ಹಾಕ್ 

ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗ್ೆ ಜಿ.ಪಂ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗ್ೆ ಪತರ ವಾವಹರಿಸಿದ ಕಡತ
B 2018-19 116+12 30ವರ್ಿ

ZILLA PANCHAYATH, HASSAN  INDEX OF FILES  SECTION: ACCOUNTS
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕ್ಲಂ 4 (1) ಎ ಮತ್ಕು 4(1)(ಬಿ) ಹಾಗೂ ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2010 ಕ್ೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ೆಕ್ಡತ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ



9
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಮ.ಲೆ.ವ/2018-19

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್, ಹಾಸನದ 2013-14 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 20+1 ಶಾಶಾವತ

10
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಸಿ&ಎಜಿ/2018-19

31.03.2018ರ ಅಂತಾಕೆಕ ಸಿ&ಎಜಿ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್, 

ಹಾಸನದ ಪಾಲನಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 111+04 ಶಾಶಾವತ

11
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಸಪಂದನ/ದ ರತ/ 

2018-19

ಸಾವಿಜನಿಕ ಕತಂದತ ಕೆ ರತೆ ನಿವ್ಾರಣಾ ಕೆ ೇಶದ ಸಪಂದನ 

ತಂತಾರಂಶದಲ್ಲಿ ದ ರತ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ ಕತರಿತತ ವಿಚಾರಣಾ ವರದ್ಧ
C 2018-19 04+02 10 ವರ್ಿ

12

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಕಾರ್ಿ ನಿವ್ಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾರ್ತ್, ಆಲ ರತ, 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2009-10 ರಿಂದ 2016-17 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 81+2 ಶಾಶಾವತ

13

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2018-19

ಜಿಲಾಿ ಆರ್ತಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಸನ ವರ ಕಛೆೇರಿಗಳ 2015-16 ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲಗ್ೆ ದ್ಧ-37 ಲೆ.ರ್ಶೇ.ರ್ಡಿ ಖರಿೇದ್ಧಸಿದ ಔರ್ದ್ಧ ಬಾಬತತ ಮೊತತವನತು 

KDLWS  ಗ್ೆ ಪಾವತಿಸದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆೆ ಮತತತ 2013-14 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ರ  

1121257/-ಗಳ  ಔರ್ದ್ಧಗಳು ಇದತವರೆವಿಗ  ಸರಬರಾಜತ ಆಗದ್ಧರತವ 

ಬಗ್ೆೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

A 2018-19 26+2 ಶಾಶಾವತ

14
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2018-19

ಸಹಾರ್ಕ ನಿರೆೇಿಶಕರತ ಗ್ೆರೇಡ್-1 ತಾಲ ಿಕತ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ 

ಇಲಾಖೆ , ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2017-18ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 46+2 ಶಾಶಾವತ

15

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2018-19
ರ್ಶಶತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮತತತ ಮಕಕಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆೇಲ ರತ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿ 2016-17 ರಿಂದ 

2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

A 2018-19 32+2 ಶಾಶಾವತ

16
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2018-19 ಉಪ ನಿಧೆೇಿಶಕರತ ರೆೇಷ್ೆೆ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2016-

17 ರಿಂದ 2017-18ನೆೇ  ಸಾಲ್ಲನ  ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 45+2 ಶಾಶಾವತ



17

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 
Repeat

ಜಿಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲಾಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ , 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2015-196 ರಿಂದ 2016-17 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 65+2 ಶಾಶಾವತ

18

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ವಿಸತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,  ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ, 

ಸಕಲೆೇಶಪುರ-ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2015-16 ರಿಂದ 2016-17 ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 49+2 ಶಾಶಾವತ

19

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19
ಉಪ ನಿರೆೇಿಶಕರತ,ಮಹಿಳಾ ಮತತತ ಮಕಕಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 

ಹಾಸನ ಿ ವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2016-17 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ
A 2018-19 54+2 ಶಾಶಾವತ

20

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರೆೇಿಶಕರತ, ಮಿೇನತಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ, 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2016-17 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಆಂತರಿಕ 

ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 44+1 ಶಾಶಾವತ

21

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19
ಉಪ ನಿರೆೇಿಶಕರತ ಪಶತಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 

2017-18ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 46+02 ಶಾಶಾವತ

22

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಸಹಾರ್ಕ ನಿರೆೇಿಶಕರತ, ರ್ತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತತತ ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆ 

ಹಾಸನ ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2016-17 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 41+01 ಶಾಶಾವತ

23

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19
ಜಂಟ ಕೃರ್ಷ ನಿರೆೇಿಶಕರತ, ಹಾಸನ, ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2015-16 ರಿಂದ 

2016-17 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 19+02 ಶಾಶಾವತ

24

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಜಿಲಾಿ ಆರ್ತಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಕಾಿರಿ ಆರ್ತವ್ೆೇದ ಮತತತ 

ಹೆ ೇಮಿಯೇಪತಿ ಆಸಪತೆರ, ಹಾಸನ, ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2017-18ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 42+03 ಶಾಶಾವತ



25

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಿಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಹೆ ಳೆೇನರಸಿೇಪುರ, ಬೆೇಲ ರತ, 

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾ|| ಹಾಸನ ತಾ|| ಚನುರಾರ್ಪಟ್ಿಣ ತಾ|| ಅರಸಿೇಕೆರೆ 

ತಾ|| ಹಾಗ  ಅರಕಲಗ ಡತ ತಾ||ಗಳ 2016-17 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 0-26 

(ಯೇಜನೆೇತರ) ನಿವಿಹಣೆ ಅಡಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಆದ ರ  40.00 ಲಕ್ಷಗಳ 

ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

B 2018-19 83+02 ಶಾಶಾವತ

26

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಜಿಲಾಿ ವರ್ಸಕರ ರ್ಶಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲಾಿ ವರ್ಸಕರ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 

ಹಾಗ  ಜಿಲಾಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ, ಹಾಸನ, ಿ ವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2016-

17ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

B 2018-19 16+02 30 ವರ್ಿ

27

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/ 2018-19
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕ್ಕಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧ ಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆೋಲೂರು ತಾ|| ಇವರ ಕ್ಛೆೋರಿ 2016-17 ರಿಿಂದ 

2017-18 ನೆೋ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಆಿಂತ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 30+02 ಶಾಶಾಾತ್

28
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/ 2018-19

ವಿಸುರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,  ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಕ್ಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಅರಕ್ಲಗೂಡು-ತಾ|| ಇವರ ಕ್ಛೆೋರಿಯ 2015-16 ರಿಿಂದ 2016-17 ನೆೋ 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಆಿಂತ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

A 2018-19 33+02 ಶಾಶಾಾತ್

29
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2018-19

ವಿಸುರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,  ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಕ್ಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ-

ತಾ|| ಇವರ ಕ್ಛೆೋರಿಯ 2017-18 ನೆೋ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಆಿಂತ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ 
ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

A 2018-19 19+02 ಶಾಶಾಾತ್

30
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/ 2018-19

ಸಹಾಯಕ್ ನಿರೆೋಗಶಕ್ರು , ಕ್ೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಚನನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| 

ಇವರ ಕ್ಛೆೋರಿಯ 2009-10 ರಿಿಂದ 2017-18 ನೆೋ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ 
ಆಿಂತ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

B 2018-19 26+02 ಶಾಶಾಾತ್

31
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/ 2018-19

ಕಾರ್ಿ ನಿವ್ಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಕಲೆೇಶಪುರ 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2005-06 ರಿಂದ 201617-ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 64+02 ಶಾಶಾಾತ್

32
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/ 2018-19

ವಿಸತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲ ಿಕತ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ 

ಇಲಾಖೆ, ಚನುರಾರ್ಪಟ್ಿಣ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2017-18ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 26+02 ಶಾಶಾಾತ್



33
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/ 2018-19

ಸಹಾರ್ಕ ನಿರೆೇಿಶಕರತ ತಾಲ ಿಕತ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ, 

ಹೆ ಳೆನರಸಿೇಪುರ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2016-17 ಮತತತ 2017-18ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 33+02 ಶಾಶಾಾತ್

34

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಉಪ ನಿರೆೇಿಶಕರತ ಜಿಲಾಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿರ್ 2016-17 ಮತತತ 2017-18ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 55+02 ಶಾಶಾಾತ್

35

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಸಹಾರ್ಕ ನಿರೆೇಿಶಕರತ, ಪಶತ ಆಸಪತೆರ ಹಾಸನ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 

2015-16 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದ್ಧ
A 2018-19 45+02 ಶಾಶಾಾತ್

36

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ತಾಲ ಿಕತ ವಿಸತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದತಳಿದ  ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ 

ಇಲಾಖೆ, ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2014-15 ರಿಂದ 2017-

18ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

A 2018-19 56+02 ಶಾಶಾಾತ್

37

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2017-18 

2018-19

ಸಹಾರ್ಕ ನಿರೆೇಿಶಕರತ, (ಗ್ೆರೇಡ್-1) ತಾಲ ಿಕತ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ 

ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2017-18ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 74+02 ಶಾಶಾಾತ್

38
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತವ/ 2018-19

ವಿಸತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಿಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬೆೇಲ ರತ ತಾ|| 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದ್ಧ
A 2018-19 20+02 ಶಾಶಾಾತ್

39
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತವ/2018-19

ರ್ಶಶತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಲ ರತ ತಾ|| ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿರ್ 1999-2000 ರಿಂದ 2017-18ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ 

ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 74+02 ಶಾಶಾಾತ್

40
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಮ.ಲೆ.ತ.ವ್ೆ/2018-19

ಕಾರ್ಿನಿವ್ಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸಕಲೆೇಶಪುರ, 

ರವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2009-10 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 12+01 ಶಾಶಾಾತ್



41
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಉಪ ನಿರೆೇಿಶಕರತ, ಜಿಲಾಿ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿರ್ 2014-15 ರಿಂದ 2017-18ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 12+01 ಶಾಶಾಾತ್

42 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಕಾರ್ಿನಿವ್ಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 

ಚನುರಾರ್ಪಟ್ಿಣ, ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2010-11 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 10+11 ಶಾಶಾಾತ್

43
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಕಾರ್ಿನಿವ್ಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅರಸಿೇಕೆರೆ, 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2014-15 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 12+01 ಶಾಶಾಾತ್

44
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಕಾರ್ಿನಿವ್ಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಅರಕಲಗ ಡತ, 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2010-11 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 14+01 ಶಾಶಾಾತ್

45

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಕಾರ್ಿಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿರ್ರ್, ಗ್ಾರಮಿೇಣ ಕತಡಿರ್ತವ ನಿೇರತ ಮತತತ 

ನೆೈಮಿಲಾ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2014-15 ರಿಂದ 

2017-18ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 25+01 ಶಾಶಾಾತ್

46
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಮ.ಲೆ.ತ.ವ/2018-19

ಕಾರ್ಿನಿವ್ಾಿಹಕ  ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಬೆೇಲ ರತರವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2010-11 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 48+02 ಶಾಶಾಾತ್

47
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಮ.ಲೆ.ತ.ವ/2018-19

ಕಾರ್ಿನಿವ್ಾಿಹಕ  ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಲ ರತ,ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿರ್ 2012-13 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 9+01 ಶಾಶಾಾತ್

48
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಕಾರ್ಿನಿವ್ಾಿಹಕ  ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಸನ,ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿರ್ 2014-15 ರಿಂದ 2016-17 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ 

ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 26+01 ಶಾಶಾಾತ್



49
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಸಹಾಯಕ್ ನಿರೆೋಗಶಕ್ರು (ಗೆರೋಡ್ II) ತಾಲೂೂಕ್ು ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾಾಣ 

ಇಲಾಖೆ, ಹೊಳೆನರಸೋಪುರ ತಾ|| ಇವರ ಕ್ಛೆೋರಿಯ 2009-10 ರಿಿಂದ 

2017-18ನೆೋ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 10+01 ಶಾಶಾಾತ್

50
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಕಾಯಗಪಾಲಕ್ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್, ಪಿಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ 

ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ, ಇವರ ಕ್ಛೆೋರಿಯ 2016-17 ರಿಿಂದ 2017-18 ನೆೋ 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

A 2018-19 18+01 ಶಾಶಾಾತ್

51
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಕಾರ್ಿನಿವ್ಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ ಿಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 

ಹೆ ಳೆನರಸಿೇಪುರ ಇವರ ಕಛೆೇರಿರ್ 2012-13 ರಿಂದ 2016-17 ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲನವರೆಗ್ೆ ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ
A 2018-19 21+01 ಶಾಶಾಾತ್

52
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ.ವ/2018-19

ಸಹಾಯಕ್ ನಿರೆೋಗಶಕ್ರು, ತಾಲೂೂಕ್ು ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಸಕ್ಲೆೋಶಪುರ ತಾ|| ರವರ ಕ್ಛೆೋರಿಯ 2014-15 ರಿಿಂದ 2017-18ನೆೋ 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲರ ಲೆಕ್ಕ ತ್ಪಾಸಣಾ ವರದ್ಧ

A 2018-19 8+01 ಶಾಶಾಾತ್

53

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಸಿ&ಎಜಿ 2007-

08/2018-19

2007-08 ನೆೋ ಸಾಲಿನ C&AG ವರದ್ಧಯ ಕ್ಿಂಡಿಕೆ ಸಿಂಖೆಾ 2.2.9.3 ರ 

ಅನಾಯ ಶಿರೋ HK ಕ್ೃಷೆಣೋಗೌಡ ಶಿರೋ T K ವೆಿಂಕ್ಟಾದ್ಧರ ಕಾರ್ಾಗಪಾಲಕ್ 

ಇಿಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರುಗಳ ವಿರುದದ ರೊೋಷಾರೊೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಟಯನುನ 
ಸಲಿೂಸುವ ಕ್ುರಿತ್ು

A 2018-19 4+02 ಶಾಶಾಾತ್



ಗಣಕೀಕೃತ 

ಕರ.ಸಂ
Section 

Wise

ನಿರ್ವಾಹಕರ 

ವಹಿ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ವಿವರ

ವಿಲಯೀ ಸವರೂಪ

ಡಿಸ್ (ಎ-ಇ)
ಸವಲು

ಪುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ

ನವಶಗಯೂಳಿಸುವ 

ದಿನವಂಕ

1
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆ/ಮೇಲತ/(01) 2018-19

2018-19ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ರ್ತವ ಜನಸೆೇವ್ಾ ಮತತತ ರ್ತವ ಜನ ಸೆೇವ್ಾ 

ಇಲಾಖೆ ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಿಗಳ ಮೇಲತಸಹಿ 

ಮಾಡತವ ಕಡತ.
D 2018-19 1ರಿಂದ59 31/3/24

2
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ತಾಪಂಮೇ/(02) 2018-19

2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾಲೆ ಿೇಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ 2018-19 

ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸಾದ್ಧೇಲಾವರತ ಬಿಲತಿಗಳ ಮೇಲತ ಸಹಿ 100,00 ಕೆ ೇಟ 

ಅನತಬಂದ್ಧತ ಅನತರಾನ ಕಡತ
D 2018-19 1ರಿಂದ38 31/3/24

3
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮಲೆೇಶಾ/(3) ಸಪುರ/ಮೇಲತ/2018-19

ತಾಲೆ ಿೇಕತ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಸಕಲೆೇಶಪುರ 2018-19 ರ ಸಾಲ್ಲನ ಡಿ.ಸಿ 

ಬಿಲತಿಗಳ ಮೇಲತ ಸಹಿ ಕಡತ (ಸಾಿಯಂಪ್ ಡೆ ೇಟ ಬಿಲತಿಗಳು) D 2018-19 1ರಿಂದ87 31/3/24

4
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ZPH(4)DRDA TA/2018-19

ಹಾಸನ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಕಾರ್ಾಿಲರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬಬಂದ್ಧ 

ನೌಕರರ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ ಬಿಲತಿಗಳ ಕಡತ 2515 DRDA D 2018-19 1ರಿಂದ13 31/3/24

5
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮತಲೆಅ(5)ಪರ.ಬ.ಬಿ/2018-19

ಹಾಸನ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಕಾರ್ಾಿಲರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬಬಂದ್ಧ 

ನೌಕರರ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ ಬಿಲತಿಗಳ ಕಡತ ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷೇಿಕೆ 2515 D 2018-19 1ರಿಂದ317 31/3/24

6
ಆರ್ಥಿಕ /ವಿನಿ-2/ಮತಲೆಅ(10)ಕತಡಿನಿೇರತ/ಮೇಲತ/2018-19

2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಗ್ಾರಮಿೇಣ ಕತಡಿರ್ತವ ನಿೇರತ ಸರಬರಾಜತ 

ಯೇಜನೆರ್ Mis and Adivce ಮೇಲತ ಸಹಿ ಕಡತ
D 2018-19 1ರಿಂದ151 31/3/24

7
ಆರ್ಥಿಕ /ವಿನಿ-2/ಮತಲೆಅ(6)ಪರ.ಭ.ಬಿ/2018-19

ಹಾಸನ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಕಾರ್ಾಿಲರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬಬಂದ್ಧ 

ನೌಕರರ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ ಬಿಲತಿಗಳ ಕಡತ ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷೇಿಕೆ 3451
D 2018-19 1ರಿಂದ89 31/3/24

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಕ್ಲಂ 4 (1) ಎ ಮತ್ಕು 4(1)(ಬಿ) ಹಾಗೂ ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2010 ಕ್ೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ೆಕ್ಡತ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ZILLA PANCHAYATH, HASSAN  INDEX OF FILES  SECTION: ACCOUNTS



8
ಆರ್ಥಿಕ /ವಿನಿ-2/ZPH/ಕ್ರೇಡಾಇ/ಅ.ಬಿ.ಬಿಲತಿ/2018-19

ರ್ತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತತತ ಕ್ರೇಡಾ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲಾಿ 

ಪಂಚಾರ್ತಿನಿಂದ ಅನತರಾನ ಬಿಡತಗಡೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಬಂದ 

ಅನತರಾನ ಕಡತ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲಗ್ೆ
D 2018-19 1ರಿಂದ 31/3/24

9

ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-5/ಮತಲೆಅ/ಚೆಕತಕ/(7) ಸಿವಕೃತಿ/ರಸಿೇದ್ಧ/2018-

19

2017-18 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲಾಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಚೆಕತಕಗಳ 

ವಿತರಿಸಿದಕೆಕ ಸಿವೇಕೃತಿ ಪತರಗಳ ವಾವಹಾರ ನಿವ್ಾಿಹಣೆರ್ ಕಡತ
D 2017-18 1ರಿಂದ65 31/3/24

10
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಚೆಕತಕ(8)ಸಿವಕೃತಿ/ಪತರ/2018-19

2018-19ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲಾಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಚೆಕತಕಗಳ 

ವಿತರಿಸಿದತು ಇವರ ಸಿವೇಕೃತಿ ಪತರಗಳ ಪತರ ವಾವಹಾರ (ಕಡತ)
D 2018-19 1ರಿಂದ222 31/3/24

11
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ZPH(10)NRDMS) 2018-19

2018-19ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ (NRDMS) ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನ ೆಲ ದತಾತಂಶ 

ನಿವಿಹಣಾ ಯೇಜನೆ ಸಿಬವಂದ್ಧ ವ್ೆೇತನ (ಕಡತ)
D 2018-19 33ರಿಂದ46 31/3/24

12

ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಆರ್ವಾರ್/2017-18 2018-

19/ಮಾಹಿತಿಹಕತಕ / 2018-19

2017-18 ಮತತತ 2018-19ರ ಮಾಹಿತಿಹಕತಕ ಪೇಸಿಲ್ ಆಡಿರ್ ಗಳ 

ಸಕಾಿರದ ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷೇಿಕೆ;0070-60-118-0-01 ಕೆಕ ಜಮ (ಕಡತ)
D

2017-18

2018-19
1ರಿಂದ73 31/3/24

13
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿನಂ/2018-19

2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷಿಕೆ 2515 ಲೆಕಕ 

ರ್ಶೇರ್ಷಿಕೆ 3451 ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷಿಕೆ2202 ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷೇಿಕೆ 3054 ಈ ಎಲಾಿ 

ಬಿಲತಿಗಳ ಟೆ ೇಪನ್ ಗಳು ರಿಜೆಸಿರ್ ವಹಿ
D

2017-18

2018-19
1ರಿಂದ247 31/3/2024

14
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿ/2018-19

ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷಿಕೆ 2204 ರ್ತವ ಜನ ಸೆೇವ್ಾ ಇಲಾಖೆ ಅನತರಾನ ಬಿಡತಗಡೆ 

ರಿಜೆಸಿರ್. D 2018-19 1ರಿಂದ170 31/3/2024

15
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿ/2018-19

ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷಿಕೆ 3451 ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಕಾರ್ಾಿಲರ್ದ ಪರವ್ಾಸ 

ಭತೆಾ ಬಿಲತಿ ವಹಿ D 2018-19 1ರಿಂದ03 31/3/2024

16
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿ/2018-19

ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷಿಕೆ 2205ರ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ರ್ತವ ಜನ ಸೆೇವ್ಾ 

ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲತಿಗಳ ವಹಿ D 2018-19 1ರಿಂದ86 31/3/2024

17
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿ/2018-19 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ತಾಲೆ ಿೇಕತ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಸಕಲೆೇಶಪುರ ಡಿ.ಸಿ. 

ಬಿಲತಿ 100.00 ಕೆ ೇಟ ಅನತಬಂದ್ಧತ ಅನತರಾನ ಬಿಡತಗಡೆ ರಿಜೆಸಿರ್ ವಹಿ
D 2018-19 1ರಿಂದ86 31/3/2024



18
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿ/2018-19 ತಾಲೆ ೇಕತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಕಲೆೇಶಪುರ 2018-19ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕ್ರೇಡಾ 

ಇಲಾಖೆಗ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲತಿಗಳ (ಸಾಿಂಪ್ ಡೆ ಾೇಟ ಬಿಲತಿ) ವಹಿ
D 2018-19 1ರಿಂದ86 31/3/2024

19
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿ/2018-19

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾಲೆ ಿೇಕತ ಕತಡಿರ್ತವ ನಿೇರತ imIs Bank Advice G Sk 

ಮೇಲತ ಸಹಿ ರಿಜಿಸಿರ್ D 2018-19 1ರಿಂದ82 31/3/2024

20
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿ/2018-19

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಕಾರ್ಾಿಲರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅತಿರ್ಥ ಭತೆಾ 2018-

19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ವಹಿ D 2018-19 1ರಿಂದ86 31/3/2024

21
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವಹಿ/2018-19

ತಾಲೆ ಿೇಕತ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಸಕಲೆೇಶಪುರ 2018-19ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ 

ಅನತಭಿಂದ್ಧತ ಅನತರಾನದ ಡಿ,ಸಿ ಬಿಲತಿಗಳ ವಹಿ D 2018-19 1ರಿಂದ86 31/3/2024

22 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ವ್ೆೈರ್ಕ್ತಕ/ವಹಿ/2018-19 ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್  ಲೆಕಕಪತರ ಇಲಾಖೆ ವಿನಿ-2 ವ್ೆೈರ್ಕ್ತರ್ ವಹಿ D 2018-19 1ರಿಂದ49 31/3/2024

23
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ನಗದತ/ವಹಿ/2018-19

ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಕಾರ್ಾಿಲರ್ದ 2018-19ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ನಗದತ 

ವಾವಹಾರದ (ಟೆ ೇಪನ್ ರಿಜೆಸಿರ್) ವಹಿ D 2018-19 1ರಿಂದ82 31/3/2024

24
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/2515/TTA ಬಿಲತಿ/ವಹಿ

2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷೇಿಕೆ 2515 ರ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ ಬಿಲತಿ 

ರಿಜೆಸಿರ್ ವಹಿ A 2018-19 119 ರಿಂದ154 31/3/2024

25
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಇರಿಸಾಲತ/ಪರಸತತತ/ವಹಿ 2018-19

2018-19 ನೆೇ ಸಾಲ್ಲನ ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾರ್ತ್ ಇರಸಾಲತ ಪುಸತಕ ವಹಿ D 2018-19 1ರಿಂದ2 31/3/2024

26
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/NRDMS/ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷೇಿಕೆ 

3425/2018-19/ವಹಿ

2018-19 ರ (NRDMS) ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನ ೆಲ ದತಾತಂಶ ನಿವಿಹಣಾ 

ಯೇಜನೆ ರಿಜೆಸಿರ್ A 2018-19 15ರಿಂದ68 31/3/2024

27
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ZPF/ಕಾಾಷ್ ಬತಕತ/2018-19/ವಹಿ 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲಾೂ ಪಿಂಚಾಯತ್ ನಗದು ಪುಸುಕ್ ವಹಿ A 2018-19 53 ರಿಿಂದ 68 ಶಾಶಾವತ

28 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ/ವಹಿ/2018-19/ ಜಿಲಾೂ ಪಿಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಾಗಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಬ್ಬಿಂದ್ಧ ನೌಕ್ರರ 

ಪರವಾಸ ಭತೆಾ 2018-19/ ವಹಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋಷಿಗಕೆ 2515
D 2018-19

53ರಿಿಂದ68
31/03/2024

29
ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/DRDA/ಪರರ್ಾಣ ಭತೆಾ ವಹಿ 

2018-19
ಜಿಲಾೂ ಪಿಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಾಗಲರ್ಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಬ್ಬಿಂದ್ಧ 

ನೌಕ್ರರ ಪರರ್ಾಣ ಭತೆಾ DRDA 2515 ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋಷಿಗಕೆ ವಹಿ (ರಿಜಿಸಟರ್) D
2018-19 67ರಿಿಂದ95

31/03/2024

30
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷೇಿಕೆ 3451/TA 

Bill/ವಹಿ/2018-19
ಜಿಲಾೂ ಪಿಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಾಗಲರ್ಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಬ್ಬಿಂದ್ಧ 

ನೌಕ್ರರ ಪರರ್ಾಣ ಭತೆಾ ಲೆಕ್ಕ ಶಿೋಷಿಗಕೆ ವಹಿ (ರಿಜಿಸಟರ್)
D 2018-19

153ರಿಿಂದ160
31/03/20124


