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ನಿರ್ವಾಹಕರ 

ವಹಿ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ವಿವರ

ವಿಲಯೀ ಸವರೂಪ

ಡಿಸ್ (ಎ-ಇ)
ಸವಲು

ಪುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ

ನವಶಗಯೂಳಿಸುವ 

ದಿನವಂಕ

1
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮುಲೆ.ಶಾ(1) /2019-20 ಕಡತ

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾಲೆ್ ಲೇಕು ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಾಾಪ್ತಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ104 31/3/2025

2
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮುಲೆ.ಶಾ(1) /2018-19 

ಖಜಾನೆ/ಕೆ-2/2018-19

ಜಿಲಾಲ  ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಸನ ಕಾರ್ಾಿಲಯದ ಜಿಲಾಲ ಖಜಾನೆ-ಕೆ-2 

process (ಕಡತ) D 2019-20 1ರಿಂದ69 31/3/2025

3
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಫ್ರ.ಭ.ಬಿ /2019-20 ಕಡತ

ಯುವ ಜನ ಸೆೇವ್ಾ ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು 

ಸಹಿಗಾಗಿ K-2 ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ82 31/3/2025

4

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮುಲೆ.ಶಾ(4) / ಫ್ರ.ಭ.ಬಿ/2019-20 

ಕಡತ

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು /ಸಿಬ್ಬಂದಿ 

ನೌಕರರ D.R.D.A ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷಿಕೆಯಲಿಲ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ ಬಿಲುಲಗಳ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ05 31/3/2025

5
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮುಲೆ.ಶಾ(5) / ಫ್ರ.ಭ.ಬಿ/2019-20 

ಕಡತ
2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಲೆ.ಶೇ 2515 ರಲಿಲ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ (ಕಡತ)
D 2019-20 1ರಿಂದ370 31/3/2025

6
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮುಲೆ.ಶಾ(6) / ಫ್ರ.ಭ.ಬಿ/2019-20 

ಕಡತ
2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿ ಲೆ.ಶೇ 3451 ರಲಿಲ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ (ಕಡತ)
D 2019-20 1ರಿಂದ227 31/3/2025

7
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮುಲೆ.ಶಾ(7) / ಗೃ.ಪ.ಬಿ/(7) 2019-

20 ಕಡತ

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಾಿಲದ ಲೆಕಕ ಪತರ ಶಾಖೆಯ ಗೃಹ 

ಪರಿಚಾರಕ ಭತೆಾ (ಕಡತ)
D 2019-20 1ರಿಂದ24 31/3/2025

8
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮುಲೆ.ಶಾ / ಮೇ.ಸಬಿ /(8) 2019-

20 ಕಡತ

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾಲೆ್ ಲೇಕು ಪಂಚಾಯತ್ 2019-20 ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಲ ಮೇಲು 

ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ37 31/3/2025

9

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ಮಾ.ಹ./(9) 2019-20 

(ಕಡತ)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ ಆಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯಲಿಲ ಸಾವಿಜನಿಕರಿಂದ 

ಬ್ಂದಂತಹ ಪೇಸಟಲ್ ಆಡಿರ್ ಗಳು SBI ಬಾಾಂಕಗೆ ಜಮ (ಕಡತ)
D 2019-20 1ರಿಂದ55 31/3/2025

10

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ N.R.D.M.s(10) 2014-

15 (ಕಡತ)

N.R.D.M.S ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನ್ೂಲ ದತಾಿಂಶ ನಿವ್ಾಿಹಣಾ ಯೇಜನೆ 

2014-15 ಮತುಿ 2015-16 2016-17 2018-19 ಮತುಿ 2019-20 (ಕಡತ)
D 2019-20 1ರಿಂದ84 31/3/2025
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11
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ ಅಪಪಲೆ್ ೇಡ್ (11) 

2019-20 (ಕಡತ)

ಯುವ ಸಬ್ಲಿೇಕರಣ ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆ ಲೆಶ 2204 ಕೆಕ ಅಪಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ 

ಹಾಗ್ ಅಪಪಲೆ್ ೇಡ್ (ಕಡತ)
D 2019-20 1ರಿಂದ26 31/3/2025

12
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ ಮೇ ಸ.ಬಿ/12 2019-

20(ಕಡತ)

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾಲೆ್ ಲೇಕು ಪಂಚಾಯತ್ 2019-20 ರನು ಅನುಭಿಂದಿತ 

ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ3 31/3/2025

13

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ ವ್ೆೇತನಟಾವಣಿ 2014-

15 (ಕಡತ)

ಶರೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಬೆ್ ಂಬಾರಯಿಗೌಡ ದಿಿದಸ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಸನ 

ಇವರ ಧಮಿಪತಿಿ ಶರೇಮತಿ ಸುಬಾತ್ CR ಪಟ್ಟಣ ಇವರ ಜಿೇವನಾಂಶಕೆಕ 

ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ನಾಾರ್ಾಲರ್ಾ CR ಪಟ್ಟಣ ಇಲಿಲಗೆ ಚೆಕ್ಕಕ ನಿೇಡಲು 

(ಕಡತ)

D 2019-20 1ರಿಂದ73 31/3/2025

14
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/14 ಜಿಪಂ ಸದಸಾರು 

/ಆಸಿೇನ/ಭ.ಬಿ/2016-17

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಾರು ಇವರ ಆಸಿೇನ ಮತುಿ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ 

ಬಿಲುಲ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ 31/3/2025

15
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ (15) 62 B  K-2 

/2019-20 ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಸನ ಕೆ-1 ಖಜಾನೆ ಕೆ-2 62(ಬಿ) ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ86 31/3/2025

16
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/  ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು 

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ವಹಿ 2019-20

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾಲೆ್ ಲೇಕು ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಾಾಪ್ತಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ 

ಮೇಲು ಸಹಿ (ವಹಿ) D 2019-20 1ರಿಂದ166 31/3/2025

17
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/  ಡಿಸಿ ಬಿಲುಲ ಮೇಲು 

ಸಹಿ (ರಿಜಿಸಟರ್)

ಯುವ ಜನ ಸೆೇವ್ಾ ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು 

ಸಹಿಗಾಗಿ (ವಹಿ) D 2019-20 1ರಿಂದ86 31/3/2025

18
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ 

ಫ್ರ.ಭ.ಭಿ/DRDA/2019-20 (ವಹಿ)

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ DRDA ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ 

ಬಿಲುಲ ಬಾಬ್ುಿ (ವಹಿ) D 2019-20 1ರಿಂದ82 31/3/2025

19
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ ಫ್ರ.ಭ.ಭಿ/2019-20 

(ವಹಿ)

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಾಿಲದ ಲೆಶ 2515 ರಲಿಲ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ ಬಿಲುಲ 

ತರ್ಾರಿಸಿ ಬಿಲುಲ (ವಹಿ) D 2019-20 1ರಿಂದ70 31/3/2025

20
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ ಫ್ರ.ಭ.ಭಿ/2019-20 

(ವಹಿ)

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಾಿಲದ ಲೆಶ 3451 ರಲಿಲ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ 

ನೌಕರರ ಪರವ್ಾಸ ಭತೆಾ ಬಿಲುಲ D 2019-20 1ರಿಂದ86 31/3/2025

21
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ 

ಗೃಹಪರಿಚಾರಕ/2019-20 (ವಹಿ)

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಸನ ಮಾನಾ CEO ರವರ ಗೃಹ ಪರಿಚಾರಕ 

ಭತೆಾ (ವಹಿ) D 2019-20 1ರಿಂದ80 31/3/2025

22
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ ಮೇಲು ಸಹಿ/2019-

20 (ವಹಿ)

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾಲೆ್ ಲೇಕು ಪಂಚಾಯತಿ 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲು ಡಿಸಿ 

ಬಿಲುಲ ಮೇಲು ಸಹಿ (ಕಡತ) D 2019-20 1ರಿಂದ2 31/3/2025

23
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆ.ಶಾ/ 

ಫ್ರ.ಭ.ಭಿ/NRDMS/2019-20 (ವಹಿ)

(NRMS) ನೆೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನ್ೂಲ ದತಾಿಂಶ ನಿವ್ಾಿಹಣೆ ಯೇಜನೆ ಲೆಶ 

3425 ರ (ವಹಿ) D 2019-20 1ರಿಂದ86 31/3/2025



24
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆಶಾ ಅಪಟರ್ 

ಲಿಮಿಟ್/ಅಪಲೆ್ ೇಡ್/2019-20 ರ (ವಹಿ)

ಲೆಶ 2205 ರ ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನ ಅಪಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 

ಅಪಪಲೆ್ ೇಡ್ (ವಹಿ) D 2019-20 1 ರಿಂದ170 31/3/2025

25
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆಶಾ /ಮೇಲು ಸಹಿ/2019-20 

(ವಹಿ)

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾಲೆ್ ಲೇಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೆೇರಿ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲುಲಗಳು ಮೇಲು 

ಸಹಿ (ವಹಿ) D 2019-20 1ರಿಂದ86 31/3/2025

26

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆಶಾ /P.D ಖಾತೆ/           

2019-20 ರ (ವಹಿ)

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಾಿಲಯದ p.d ಖಾತೆ ವಹಿ ಇವರಲಿಲ ಶರೇ 

ಬೆ್ ೇಂಬಾರಯಿಗೌಡ ಜಿ.ಪಂ ದಿಿ.ದ.ಸ ಇವರ ದಮಿ ಪತಿಿಗೆ 

ಜಿೇವನಾಂಶಕೆಕ CR ಪಟ್ಟಣ JMFC ಗೆ ಚೆಕ್ಕಕ ವಿತರಿಸುವ (ವಹಿ)
D 2019-20 1ರಿಂದ170 31/3/2025

27

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆಶಾ /ಲೆೇಖನಾ 

ಸಾಮಾಗಿರ/2019-20 (ವಹಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಲ್ೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಶಲಖೆಗೆ ಲ್ೆೇಖನಲ ಸಲಮಗ್ರರಗಳು 
ಸರಬರಲಜುADM ನಂದ ನೇಡಿದೆ ಆಧೆೇಶದಂತೆ ಸಲಮಲಗ್ರರಗಳ (ವಹಿ)

D 2019-20
129 ರಂದ155

31/3/2025

28
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆಶಾ /ಇರಸಾಲು ಪುಸಿಕ 

/2019-20 (ವಹಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲರ್ಲಾಲಯದ ನಗದು ಹಣ ಚೆಕ್ುಕಗಳ ಜಮೆಗೆ 
ಇರಸಲಲು ಪುಸತಕ್ದಲ್ಲಾ ನಮೂದು ವಹಿ A 2019-20

1ರಂದ66
ಶಾಶಾಿತ

29
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆಶಾ /ಕಾಾಶ್ ಪುಸಿಕ/2019-

20 (ವಹಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲರ್ಲಾಲದ ಲ್ೆಶಿ 2515-3451-2202-3425-

3054 ರಲ್ಲಾ ಖರ್ುಾ ವೆರ್ಚಗಳ 62(B) ನಂತೆ ಕಲಾಶ್ ಪುಸತಕ್  (ವಹಿ) A 2019-20
67ರಂದ95

ಶಾಶಾಿತ

30
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-2/ಮು.ಲೆಶಾ /ಲೆೇ.ಸಾ (16)/2016-17 

(ಕಡತ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಲ್ೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಲ್ೆೇಖನಲ ಸಲಮಗ್ರರಗಳು 
ದಲಸಲತನು (ಕ್ಡತ್)

D 2019-20
1ರಂದ314

31/3/2025
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ದಿನವಂಕ

1
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಪಂ.ರಾಜ್.ಇಂ/3054/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ 3054 ರಲಿಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ206 31/3/2025

2

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/5054 ನಬಾಡಿ RIDF ಗಾರಮಿೇಣ 

ಮತುಿ ರಸೆಿ ಸೆೇತುವ್ೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2019-20
2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ 5054 ನಬಾಡಿ RIDF ಸಾಮಾನಾ ಗಾರಮಿೇಣ 

ರಸೆಿ ಮತುಿ ಸೆೇತುವ್ೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ108 31/3/2025

3
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/2059  ದಿ.ನೌ.ವ್ೆೇ 2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಲೆ ಶ 2059 ರಡಿ ಪಂ.ರಾಜ್.ಇಂ.ವಿ.ಹಾಸನ 

ಮತುಿ ಇಂ.ವಿ ಚನಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ದಿನಗ್ಲಿ ನೌಕರರ 

ವ್ೆೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ122 31/3/2025

4
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/2515 ಜಿಪಂ ಕಟ್ಟಡಗಳ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಶೇ (2515-00-196-14)(2515-101-0729-30) 

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿವಿಹಣೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ45 31/3/2025

5 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/2059 ಹೆ್ .ಪೂ/2019-20 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ 2059 ರಲಿಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ D 2019-20 1ರಿಂದ18 31/3/2025

6
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/2059 /ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 2019-

20
 ಲೆ ಶೇ  2059 ರಲಿಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ

D 2019-20 1ರಿಂದ98 31/3/2025

7
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/2702/ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿ/ಿ 2019-20 2702 ರಡಿಯಲಿಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ13 31/3/2025

8
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/4702/ಕೆರೆಗಳ ದುರಸಿಿ ಮತುಿ 

ಪುನಶೆಿೇತನ/ 2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ 4702 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸಿಿ ಮತುಿ ಪುನಶೆಚೇತನ 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
D 2019-20 1ರಿಂದ21 31/3/2025

9
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/2515 ಜಿ.ಪಂ.ಅ.ಅ/2019-20 2515-00-101-0-31-090 ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನಿಬ್ಿಂಧಿತ ಅನುದಾನ D 2019-20 1ರಿಂದ28 31/3/2025
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ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳು/ಅ.ಬಿ/ 2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಲಿಂಕ್ಕ ಪುಸಿಕದಂತೆ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್  

ಕಾಯಿಕರಮದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ  ಕಟ್ಟಡ ನಿವಿಹಣೆಯ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುಿ ಅನುಷ್ಾಾನಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮರುಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಡತ

D 2019-20 1ರಿಂದ28 31/3/2025

11 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/2215/ 2019-20 ಕೆ್ಳವ್ೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ69 31/3/2025

12
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಉ.ಖಾ.ಯೇ/ಅ.ಕ/105/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ನರೆೇಗಾ ಒಗ ೂ್ಡಿಸುವಿಕೆಯಲಿಲ ಅಂಗನವ್ಾಡಿ 

ಕಟ್ಟಡಗಳನುಿ ನಿಮಿಿಸಲು ಅನುಷ್ಾಾನ ಏಜೆನಿಿ ನೆೇಮಿಸಿ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ112 31/3/2025

13
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಮೇಲುಸಹಿ/ 2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ-2 ರಲಿಲ ಆನೆಲೈನ್ ಮ್ಲಕ ಮೇಲು ಸಹಿ 

ಮಾಡಿರುವ ಕಡತ (PRED ಹಾಸನ ಮತುಿ C.R.p
D 2019-20 1ರಿಂದ207 31/3/2025

14
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಗಾರ.ಪಂ.ರಾಜ್.ಇ/ 2019-20

ಗಾರಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ ಮತುಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಂದಿಗಿನ 

ಪತರ ವಾವಹಾರದ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ08 31/3/2025

15
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಗಾರ.ಕು.ನಿೇ.ಮತುಿ ನೆೈ ದಿನಗ್ಲಿ 

ಡಿಸಿ ಬಿಲುಲ ಮೇಲು ಸಹಿ 2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಗಾರ.ಕು.ನಿೇ.ಮತುಿ ನೆೈ ದಿನಗ್ಲಿ ನೌಕರರ 

ವ್ೆೇತನದ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ45 31/3/2025

16
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಗಾರ.ಕು.ನೆೈ /ಮೇಲು ಸಹಿ

ಗಾರ.ಕು.ನಿೇ ಮತುಿ ನೆೈ ಇಲಾಖೆ 2215-01-001-1-03 ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ59 31/3/2025

17
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/Support aceiuity//ಮೇಲು ಸಹಿ

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ WQMSP ಯಡಿ ಮೇಲು ಸಹಿ D 2019-20 1ರಿಂದ17 31/3/2025

18
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಗಾರ.ಕು.ನಿೇ.ಮತುಿ ನೆೈ /2019-20

ಗಾರಮಿೇಣಾ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಮತುಿ ನೆೈಮಿಲಾ ಇಲಾಖೆಯಂದಿಗಿನ 

ಪತರ ವಾವಹಾರದ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ75 31/3/2025

19
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಗಾರ.ಕು.ನಿೇ.ಮತುಿ ನೆೈ /2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗಾರ.ಕು.ನಿೇ.ಮತುಿ ನೆೈ ವಿಭಾಗದ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಪತರಗಳು ವಾವಹಾರ ಹಾಗ್ ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಾಲ ಲ್ಕ್ನ Advice 

ಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ328 31/3/2025

20
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಅ.ಕಾ.ಬಿಲುಲ/2019-20

ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಸಿೇಕೆರೆಯ 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ 

ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಯಿಕರಮಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು 

ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ30 31/3/2025
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ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಸಾವಿಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ/2019-

20
2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಉಪನಿದೆೇಿಶಕರು ಸಾವಿಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ ಮತುಿ ಪತರ ವಾವಹಾರದ ಕಡತ (2202)
D 2019-20 1ರಿಂದ174 31/3/2025

22
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ವಯಸಕರ  ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ/2019-20

ಜಿಲಾಲ ವಯಸಕರ  ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ (2202-103-1736-

08) D 2019-20 1ರಿಂದ48 31/3/2025

23
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಎ/2019-20

ರಾರ್ಷರೇಯ ಮಾಧಾಮಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಅಭಿರ್ಾನ ಹಾಸನಕೆಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ 

ಪತರ ವಾವಹಾರದ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ41 31/3/2025

24
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ತಾ.ಪಂ.ಅ/ಸಾ.ಬಿ.ಮೇಲು 

ಸಹಿ/2019-20

ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಾದಿಲಾಿರು ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು 

ಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 1 ರಿಂದ97 31/3/2025

25
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ವ್ೆೈ.ವ್ೆ.ಮೇಲುಸಹಿ/2019-20 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಪಂ.ರಾಜ್ ಇಂ ವಿಭಾಗ ಗಾರ.ಕು. ನಿೇಮತುಿ ನೆೈ 

DDPI  ವಯಸಕರ ಶಕ್ಷಣ ವ್ೆೈದಾಕ್ೇಯ ವ್ೆಚಚದ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ76 31/3/2025

26
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಗಂ.ಕ.ಯೇ/2003-04/2019-20

ಗಂಗಾ ಕಲಾಾಣ ಯೇಜನೆಯ 2003-04 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ 

ಕೆ್ೇರಿರುವ ಬ್ಗೊ D 2019-20 1ರಿಂದ04 31/3/2025

27

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/13 ನೆೇ ಹಣಕಾಸು 2014-15/2019-

20

13 ನೆೇ ಹಣಕಲಸು ಆಯೇಗದ ಅನುದಲನದಡಿ 2014-15 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನಲ್ಲಾ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಲದ ಅನುದಲನದಲ್ಲಾ 
ವಿನಯೇಗ್ರಸಲ್ಲಗದೆ ವಾಪಗತ್ವಲದ ಅನುದಲನವನುು  2015-16 ನೆೇ 
ಸಲಲ್ಲಗೆ ನವಿೇಕ್ರಸಿ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಲದ ಅನುದಲನಕೆಕ ಹಣಬಳಕೆ ಪರಮಲಣ 

ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಾಸುವ ಕ್ಡತ್

D 2019-20 1ರಂದ19 31/3/2025

28

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಪರ.ಇ/ಅರಸಿೇಕಟೆಟಯಮೂ 

ದೆೇ.ಕ್ಷೆ/2019-20

2018-19 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಮಂಜೂರಲಗ್ರರುವ ನೂತ್ನ ಕಲಮಗಲರಗೆ 
ಕಲಯಿ್ದರಸಿರುವ ಅನುದಲನವನುು ಅರಸಿೇಕ್ಟ್ೆೆಯಮಮ ದೆೇವಸಲಾನ 

ಕ್ೆೇತಲರಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತ್ A

2019-20 1ರಂದ15 ಶಾಶಾಿತ

29

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ--1/ಸಾ.ಶ.ಇ/ಹ.ಬ್.ಪರ.ಪ/2019-20
ರಲಜಾ ಸಕಲಾರ ಹಲಗೂ ಅಲಪ ಸಂಖಲಾತ್ರ ಇಲ್ಲಖೆಯ್ದಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ 

ಮೂಲಕ್ ಸಕಲಾರ ಪ್ಲರಥಮಿಕ್ ಶಲಲ್ೆಗಳಲ್ಲಾ ಹೆರ್ುಚವರ ಶಲಲ್ಲ 

ಕೊಠಡಿಗಳ ಹಲಗೂ ಶಲಲ್ಲ ಕ್ಟ್ೆಡಗಳ ದುರಸಿಾಗಲಗ್ರ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಲದ 

ಅನುದಲನಕೆಕ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪರಮಲಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಾಸುವ ಬಗೆೆ A

2019-20 1ರಂದ83 ಶಾಶಾಿತ
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ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ--1/ಸಬ್ ಕ್ೇ ಯೇಜನಾ ಸಬ್ ಕಾ 

ವಿಕಾಸ್/ಪರ.ವಾ/2019-20

ಸಬ್ ಕೇ ಯೇಜನಲ ಸಬ್ ಕಲ ವಿಕಲಸ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಜನರ ಯೇಜನೆ 
ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ದ ಿಮತ್ುತ ಮಿಷನ್ ಅಂತೊಾೇದಯ ಆಯೇಜನೆ ಹಲಗೂ 

2020-21 ರ ನಮಮ ಗಲರಮ ನಮಮ ಯೇಜನೆ D
2019-20 1ರಂದ08 31/3/2025

31

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ--1/A&E ಲೆಕಕ ಸಮನಿಯ /2019-20
Statement of expenditire /receipt and cer lificate of 

reconciliation reg ಲ್ೆ ಶಿೇ;2215-01-197-2-01, 2215-01-198-6-

01 2215-01-198-2-02  ಲ್ೆಕ್ಕ ಸಮನವಯಗೊಳಿಸಿ ಸಲ್ಲಾಸುವ ಕ್ುರತ್ು D

2019-20 1ರಂದ20 31/3/2025

32
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ--1/ಗಾ.ಸಾ.ತ/2019-20 ಗಲಂಧಿ ಸಲಕ್ಷಿ ಕಲಯಕ್ ತ್ಂತಲರಂಶದಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಲ್ೆಶಿೇರ್ಷಾಕೆಯನುು 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವ ಬಗೆೆ D
2019-20 1ರಂದ03 31/3/2025

33 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ--1/ವ್ೆಚಚ/2019-20 2016-17 ನೆೇ  ಸಲಲ್ಲನಂದ 2018-19 ಸಲಲ್ಲನವರೆಗ್ರನ ವೆರ್ಚ ವಿವರ D
2019-20 1ರಂದ03 31/3/2025

34

ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-1/ಬೆೇಲ್ರು/ಗಾರ.ಕ್.ನಿೇ.ನೆೈ.ಇ/2019-

20 ಬೆೇಲೂರು ಉಪವಿಭಲಗದ ಕಲಮಗಲರ ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲುಸಹಿ  ಕ್ಡತ್ D 2019-20 1ರಂದ04 31/3/2025

35 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ Task Force ಅನುದಲನ ವಹಿ 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ Task Force ಅನುದಲನ ವಹಿ D
2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025

36 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ C&Q ಅನುದಲನ ವಹಿ 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ C&Q ಅನುದಲನ ವಹಿ D
2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025

37 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ mvs Dbot ಅನುದಲನ ವಹಿ 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ mvs Dbot ಅನುದಲನ ವಹಿ D
2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025

38 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ WPP SCP ಅನುದಲನ ವಹಿ 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ WPP SCP ಅನುದಲನ ವಹಿ D
2019-20 1ರಂದ160 31/3/2025

39
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ಪಂ.ರಲಜ್ ಇಂ ವಿಭಲಗಗಳ ಬಿಲುಾಗಳ 

ಮೆೇಲು ಸಹಿ ಕ್ಡತ್
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ಪಂ.ರಲಜ್ ಇಂ ವಿಭಲಗಗಳ ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು 
ಸಹಿ ಕ್ಡತ್ 01.02.&03 D 2019-20 01.02.03 31/3/2025

40
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ 2215-01-198-2-02-300 ಬಿಲುಾಗಳ 

ಮೆೇಲು ಸಹಿ ಕ್ಡತ್
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ 2215-01-198-2-02-300 ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು 
ಸಹಿ ವಹಿ D 2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025

41
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ 2215-01-001-1ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು ಸಹಿ 

ಕ್ಡತ್ 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ 2215-01-001-1ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು ಸಹಿ ಕ್ಡತ್ D
2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025

42
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಲಲೂಾಕ್ು RWS advice 

ಗಳ ಮೆೇಲು ಸಹಿಗಳು ವಹಿ
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಲಲೂಾಕ್ು RWS advice ಗಳ 

ಮೆೇಲು ಸಹಿಗಳ ವಹಿ D 2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025



43
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ಸಲವಾಜನಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ಹಲಸನದ 

ಡಿಸಿ ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು ಸಹಿ ವಹಿ
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ಸಲವಾಜನಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ಹಲಸನದ ಡಿಸಿ 

ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು ಸಹಿ ವಹಿ D
2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025

44
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಲ||ನಕಲಮಗಲರ 

ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು ಸಹಿಗಳ ವಹಿ
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಲ||ನಕಲಮಗಲರ ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು 
ಸಹಿಗಳು ವಹಿ D

2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025

45
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ತಲಲೂಾಕ್ು ಪಂಚಲಯ್ದತಿ ಅರಸಿೇಕೆರೆಯ 

ಸಲದ್ದಲ್ಲವರು ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು ಸಹಿಯ ವಹಿ
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ತಲಲೂಾಕ್ು ಪಂಚಲಯ್ದತಿ ಅರಸಿೇಕೆರೆಯ 

ಸಲದ್ದಲ್ಲವರು ಬಿಲುಾಗಳ ಮೆೇಲು ಸಹಿಯ ವಹಿ D
2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025

46
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ವೆೈದಾಕೇಯ ವೆರ್ಚದ ಮರುಪ್ಲವತಿ 

ಮೆೇಲು ಸಹಿ ವಹಿ
2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನ ವೆೈದಾಕೇಯ ವೆರ್ಚದ ಮರುಪ್ಲವತಿ ಮೆೇಲು ಸಹಿ 

ವಹಿ D 2019-20 1ರಂದ86 31/3/2025



ಗಣಕೀಕೃತ 

ಕರ.ಸಂ
Section 

Wise

ನಿರ್ವಾಹಕರ 

ವಹಿ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ವಿವರ

ವಿಲಯೀ ಸವರೂಪ

ಡಿಸ್ (ಎ-ಇ)
ಸವಲು

ಪುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ

ನವಶಗಯೂಳಿಸುವ 

ದಿನವಂಕ

1
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಮಾ.ಲೆ/19-20 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಪಂ ಮಾಸಿಕ ಹಾಗ್ ವ್ಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕಕ 

ಪತರಗಳನುಿ ಹಣಕಾಸು ಸಾಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ105 31/3/2025

2
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಸಾ.ಅ.ಮೇ.ಸ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಅರಣಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಸನ ಕಛೆೇರಿಯ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲುಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ116 31/3/2025

3
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಜಿಪಂಲೆ/ನಿಧಿ-3/19-20

ಜಿಪಂ ಹಾಗ್ ತಾಪಂ ನಿಧಿ-3 ರಡಿ ಅನುದಾನವನುಿ 

ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬ್ಗೊ ಪತರ ವಾವಹಾರ
D 2019-20 1ರಿಂದ119 31/3/2025

4
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಜಿಪಂಲೆ/Schemas/19-20

ರಾಜಾ ಹಾಗ್ ಜಿಲಾಲ ವಲಯದಡಿ 2020-21 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ 

ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯಿಕರಮಗಳ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ14 31/3/2025

5
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಕೆೈಜಅಬಿ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೆೈಮಗೂ ಮತುಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ9 31/3/2025

6
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಕೆೈಜಮೇಸ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಕೆೈಮಗೂ ಮತುಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
D 2019-20 1ರಿಂದ16 31/3/2025

7
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಖಾ.ಗಾರ.ಮೇಸ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಖಾ ಗಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೆೇರಿಯ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
D 2019-20 1ರಿಂದ27 31/3/2025

8
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ರೆೇಅಬಿ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೆೇಷ್ೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
D 2019-20 1ರಿಂದ5 31/3/2025

9
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಖಾ.ಗಾರ.ಅಬಿ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಖಾ ಗಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
D 2019-20 1ರಿಂದ5 31/3/2025

10
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ತಾಪಂಹೆ್ .ನ.ಅ.ಬಿ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ತಾಪಂ ಲೆಶಯಡಿ ಹೆ್ ಳೆೇನರಸಿೇಪುರ ತಾಪಂ 

ಗೆ ಹೆಚುಚವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು
D 2019-20 1ರಿಂದ69 31/3/2025
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11
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಮಿೇ.ಅ.ಬಿ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ21 31/3/2025

12
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ವ್ೆೈಮಮ/19-20

ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರ ವ್ೆೈದಾಕ್ೇಯ ವ್ೆಚಚ 

ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ19 31/3/2025

13
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಆಯು.ಮೇ.ಸ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ ಜಿಲಾಲ ಆಯುಪ್ ಇಲಾಖೆ ಕಛೆೇರಿಯ 

ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
D 2019-20 1ರಿಂದ25 31/3/2025

14
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ತಾಪಂಹೆ್ ./19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ತಾಪಂ ಹೆ್ ನಪುರ ಕಛೆೇರಿಯ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲುಸಹಿ  ಮಾಡುವ ಕುರಿತು D 2019-20 1ರಿಂದ87 31/3/2025

15
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಆಅಬಿ./19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆ ಶ 2210ಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬ್ಗೊ D 2019-20 1ರಿಂದ75 31/3/2025

16
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಲೆಕಕ.ಸ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಪಂ ಲೆಕಕವನುಿ ಖಜಾನೆ ಲೆಕಕದೆ್ ಂದಿಗೆ 

ಲೆಕಕ ಸಮನಿಯ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು D 2019-20 1ರಿಂದ32 31/3/2025

17
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಮಿೇಮಸ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಮಿನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ಕಛೆೇರಿ ಹಾಸನ 

ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲುಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ40 31/3/2025

18
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಸಾ.ಅ.ಅಬಿ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣಾ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೊ D 2019-20 1ರಿಂದ37 31/3/2025

19
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ರೆೇ ಮೇ ಸ /19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ರೆೇಷ್ೂ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೆೇರಿಯ ಬಿಲುಲಗಳನುಿ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ33 31/3/2025

20
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/DHO ಮೇಸ/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ DHO ಕಛೆೇರಿಯ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತು D 2019-20 1ರಿಂದ94 31/3/2025

21
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಗಾರಕುನಿೇಸ ಮೇಸ/19-20

ಹೆ್ ಳೆನರಸಿೇಪುರ ತಾ|| ಗಾರ.ಕು.ನಿೇ.ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲುಸಹಿ ಕುರಿತು D 2019-20 1ರಿಂದ210 31/3/2025

22
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-12/ಅ.ಲೆ್ ೇಡ್/19-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಅಪಲೆ್ ೇಡ್ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ50 31/3/2025



ಗಣಕೀಕೃತ 

ಕರ.ಸಂ
Section 

Wise

ನಿರ್ವಾಹಕರ 

ವಹಿ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ವಿವರ

ವಿಲಯೀ ಸವರೂಪ

ಡಿಸ್ (ಎ-ಇ)
ಸವಲು

ಪುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ

ನವಶಗಯೂಳಿಸುವ 

ದಿನವಂಕ

1
ಆರ್ಥಿಕ;4;ಸಿಅಬಿ;2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷಿಕೆ 2425-00-196-1-01- ರಡಿ 

ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ43 31/3/2025

2
ಆರ್ಥಿಕ;ವಿನಿ-3/ಅಭಿ/19-20 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ಜಲಾನಯನ ಇಲಾಖೆ 

ಕೃರ್ಷ ಇಲಾಖೆ ಮತುಿ ತೆ್ ೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
D 2019-20 1ರಿಂದ153 31/3/2025

3
ಆರ್ಥಿಕ;ವಿನಿ-4/ಅದಾಕಾ/ಅಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೆ್ ೇಹ ಕಾಯಿಕರಮದ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ60 31/3/2025

4
ಆರ್ಥಿಕ /ವಿನಿ-4/ಕೆೈಅಬಿ 2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೃರ್ಷ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಇವರ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು 

ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ25 31/3/2025

5
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ವ್ೆೈವ್ೆಮ/ಅಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆ ಶೇ 2515-101-0726-021 V ರಡಿ ವ್ೆೈದಾಕ್ೇಯ 

ವ್ೆಚಚ ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ59 31/3/2025

6
ಆರ್ಥಿಕ /ವಿನಿ-4/ವ್ೆೈವ್ೆ/ಅಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ವ್ೆೈದಾಕ್ೇಯ ವ್ೆಚಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ100 31/3/2025

7 ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-3/ಪಪಾಇ/2019-20 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ  ಬಿಲುಲಗಳ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ99 31/3/2025

8
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಆತಾಪಂ ಮೇಸ/2019-20

2019-20 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಆಲ್ರು ತಾಪಂ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ 

ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ12 31/3/2025

9
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಹಾತಾಪಂ ಮೇಸ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ  ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ82 31/3/2025

10
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಅದಾಕಾ ಬಿಲುಲ/2019-20

ಅಕ್ಷರ ದಾಸೆ್ ೇಹ ಕಾಯಿಕರಮದ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ 

ಸಾದಿಲಾಿರು ಮತುಿ ಪ್ತ ಆರ್ ಬಿಲುಲಗಳ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ151 31/3/2025

11
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ತೆ್ ಬಿಕ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ತೆ್ ೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ 

ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ52 31/3/2025
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12
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಅದಾಕಾ ತಾಲ ಲ್ಕು ಬಿಲುಲ/2019-20

ಅಕ್ಷರ ದಾಸೆ್ ೇಹ ಕಾಯಿಕರಮದ ತಾಲ ಲ್ಕುಗಳ ಸಾದಿಲಾಿರು ಮತುಿ 

ಸಿಿೇಕತಿನ ರಶೇದಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲುಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ280 31/3/2025

13 ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ವ್ೆೈವ್ೆಮ/2019-20 ವ್ೆೈದಾಕ್ೇಯ ವ್ೆಚಚ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲುಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ6 31/3/2025

14
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಹಾ.ತಾ.ಕು.ನಿೇ/ಅಡೆಿೈಸ್/2019-20 2019-20 ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ತಾಲ ಲ್ಕ್ನ ಗಾರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು 

ಸರಬ್ರಾಜು ಯೇಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ77 31/3/2025

15
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಆಲ್ರು/RWs/21019-20

ಆಲ್ರು ತಾಲ ಲ್ಕು ಗಾರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸರಬ್ರಾಜು 

ಯೇಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ  ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ86 31/3/2025

16
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಹಾ ತಾಪಂ.ಕಾಬಿಮೇಸ 2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಬಿಲುಲಗಳ  ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ112 31/3/2025

17
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ವ್ೆೇಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ 

ವಗಿದವರ ವ್ೆೇತನ ಭತೆಾ ಬಿಲುಲಗಳ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ306 31/3/2025

18
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಹೆಅ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಸನದ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗಿದವರ ವ್ೆೇತನಕಾಕಗಿ ಹೆಚುಚವರಿ ಅನುದಾನ 

ಕೆ್ೇರಿ ಪರಸಾಿವನೆ ಸಲಿಲಸುವ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ16 31/3/2025

19
ಆಧಿಿಕ/ವಿನಿ-4/ವ್ೆೈವ್ೆಮ/ಹೆಅ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಾಾಪ್ತಿಯ ವ್ೆೈದಾಕ್ೇಯ ವ್ೆಚಚ 

ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಹೆಚುಚವರಿ ಅನುದಾನ ಕೆ್ೇರಿ ಪರಸಾಿವನೆ  ಸಲಿಲಸುವ 

ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ8 31/3/2025

20
ಆಧಿಿಕ/ವಿನಿ-4/ಕೆೈಇ;ಹೆಅ/2019-20

ಕೃರ್ಷ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ವ್ೆೇತನ ಮತುಿ 

ವ್ೆೇತನೆೇತರಕೆಕ ಹೆಚುಚವರಿ ಅನುದಾನ ಪರಸಾಿವನೆ ಕೆ್ೇರಿ D 2019-20 1ರಿಂದ142 31/3/2025

21
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4;ಹೆಅ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೆಚುಚವರಿ 

ಅನುದಾನ ಕೆ್ೇರಿ ಪರಸಾಿವನೆ ಸಲಿಲಸುವ ಬ್ಗೊ D 2019-20 1ರಿಂದ174 31/3/2025

22 ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4;ಅ.ಬಿ/2019-20 2020-21 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಕಿ-ಬಿ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ73 31/3/2025

23
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಕರಾಲೆ&ಲೆಪ/2019-20 ಕನಾಿಟ್ಕ ರಾಜಾ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧನೆ ಮತುಿ ಲೆಕಕ ಪತರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 

ಬ್ಂದ ಪತರಗಳ ಕಡತ ಹಾಗ್ ತರಬೆೇತಿಗೆ ನಿಯೇಜಿಸುವ ಕುರಿತು
D 2019-20 1ರಿಂದ52 31/3/2025



24
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಆತಾಪಂ.ಕಾಬಿಮೇ/2019-20

ಆಲ್ರು ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲುಸಹಿ 

ಕಡತ
D 2019-20 1 ರಿಂದ37 31/3/2025

25
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಕರಾಲೆ&ಲೆಪ/ತರಬೆೇತಿ/2019-20

ಕನಾಿಟ್ಕ ರಾಜಾ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧನೆ ಮತುಿ ಲೆಕಕ ಪತರ ಇಲಾಖೆಯ 

ಪರಿೇಕ್ಷತಾ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧನಾಧಿಕರಿ ತರಬೆೇತಿ D 2019-20 1ರಿಂದ10 31/3/2025

26 ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಖಜಾನೆ-2/2019-20 ಖಜಾನೆ-2 ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪತರ ವಾವಹಾರದ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ14 31/3/2025

27
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಮಾಆವಾ/2019-20

ಮಹಿಳಲ ಉದೆಿೇಶಿತ್ ಆಯವಾಯ 2020-21
D 2019-20 1ರಂದ40 31/3/2025

28
ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ತಾಪಂ/ಕಾಬಿ/2019-20 ತಲಲೂಾಕ್ು ಪಂಚಲಯ್ದತಿ ಕಲಯಾಕ್ರಮಗಳ ಪರಗತಿ ವರದ್ದ ಕ್ಡತ್

A
2019-20 1ರಂದ12 ಶಾಶಾಿತ

29 ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಕವಿ/2019-20 ಲ್ೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಶಲಖೆಯ ಕ್ಡತ್ ವಿಲ್ೆೇವಲರ ಅಂಕ ಅಂಶದ ಕ್ಡತ್
A

2019-20 1ರಂದ120 ಶಾಶಾಿತ

30 ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-4/ಅದಾಕಾ/2019-20 ಅಕ್ಷರ ದಲಸೊೇಹ ಕಲಯಾಕ್ರಮದ 2019-20 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲಗೆ ಎಂಪಿಕ್ ಎಂ 

ಎಂಆರ್ ಕ್ಡತ್
D 2019-20 1ರಂದ29 31/3/2025
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ಸವಲು

ಪುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ

ನವಶಗಯೂಳಿಸುವ 

ದಿನವಂಕ

1
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಅ.ತಾ.ಪ.ಮೇಸ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಅರಕಲಗ್ಡು ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಡಿಸಿ 

ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ107 31/3/2025

2
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/MGNREGA ಆ.ಜ/2019-20 MGNREGA ಯೇಜನೆಯಡಿ ದಿ;31.03.2018 ರ ಅಂತಾಕೆಕ ಬಾಕ್ 

ಉಳಿದಿರುವ ಅಖೆೈರು ಶಲಕನುಿ KSEGF ಖಾತೆಗೆ ಜಮ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೊ
A 2019-20 1ರಿಂದ99 ಶಾಶಿತ

3
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಅ.ತಾ.ಪ.ಹೆ.ಅ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅರಕಲಗ್ಡು ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 

ಹೆಚುಚವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುವ ಕಡತ
A 2019-20 1ರಿಂದ57 31/3/2025

4
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಅ.ಕ.ಇ.ಅ.ಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಲಪ ಸಂಖಾಾತರ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಡತ
A 2019-20 1ರಿಂದ13 31/3/2025

5
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಸಕ್/ಹೆಅ/2019-20

ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚುಚವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ36 31/3/2025

6
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಅ.ಕ.ಇ.ಮೇಕ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಅಲಪಸಂಖಾಾತರ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ100 31/3/2025

7
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಅ.ತಾ.ಕಾ.ಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಅರಕಲಗ್ಡು ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ99 31/3/2025

8
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಹಿವಕ್ಮಸ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಸಿ 

ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ12 ಶಾಶಿತ

9
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಹಬ್ಪರಪ/2019-20

MGNREGA ಯೇಜನೆಯಡಿ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕಕಗರ ಹಣಬ್ಳಕೆ 

ಪರಮಾಣ ಪತರ ಸಕಾಿರಕೆಕ ಸಲಿಲಸುವ ಬ್ಗೊ
A 2019-20 1ರಿಂದ38 31/3/2025

10
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಸಕ್ಮಸ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲು ಸಹಿತ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ47 31/3/2025
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11
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಬಿಸಿಎಂಅಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ23 31/3/2025

12
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಅ.ಅ.ಮ.ಸ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅರಕಲಗ್ಡು ತಾಲ ಲ್ಕ್ನ ಅಡಿಸ್ ಗಳ ಮೇಲು 

ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ119 31/3/2025

13 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/MGNREGA/2019-20 MGNREGA ಆಡಳಿತ ವ್ೆಚಚ ಪಾವತಿ ಕಡತ A 2019-20 1ರಿಂದ384 ಶಾಶಿತ
14 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/PMAY/2019-20 PMAY  ಆಡಳಿತ ವ್ೆಚಚ ಪಾವತಿ ಕಡತ A 2019-20 1ರಿಂದ171 ಶಾಶಿತ

15
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ರಾ.ಅಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ ಸಿಎಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜಾ ವಲಯದಡಿ K-2 

ನಲಿಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ126 31/3/2025

16
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಸಕಅಬಿ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ49 31/3/2025

17
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಸ.ಆ.ಗಾರ.ಯೇ/2019-20

ಸಂಸದರ ಆದೆೇಶ ಗಾರಮ ಯೇಜನೆ ಕಡತ A 2019-20 1ರಿಂದ22 ಶಾಶಿತ

18
ಜಿಪಂಹಾ/TTR/2019-20 ಸಕಾಿರದ ಕೆ-2 ನಲಿಲ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಾದ ಅನುದಾನವನುಿ ಖಜಾನೆಯಲಿಲ 

ಜಿ ಪಂ ನಿಧಿ I ಮತುಿ II ಕೆಕ ಹೆ್ ಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೊ
A 2019-20 1ರಿಂದ313 ಶಾಶಿತ

19
ಜಿಪಂಹಾ/ಇ-ಪಂಚಾಯತ್/ 2019-20 ಸಕಾಿರದ k-2 ನಲಿಲ ಇ-ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕರಮದ ಹೆ್ ರಗುತಿಿಗೆ 

ಆಧಾರದ DPMU  ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ಕಡತ 2019-20
A 2019-20 1ರಿಂದ61 ಶಾಶಿತ

20
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/ಹಿ.ವ.ಕ/ಹೆ.ಅ/2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಹೆಚುಚವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ7 31/3/2025

21 ಜಿಪಂಹಾ/E-office/2019-20 E-office ಕಡತ A 2019-20 1ರಿಂದ142 ಶಾಶಿತ

22
ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-8/K-1 ಅಪಲೆ್ ೇಡ್ /2019-20

2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಲೆ ಶ 2225 ರಡಿ ಕೆ-1 ನಲಿಲ ಅನುದಾನ 

ಅಪಲೆ್ ೇಡ್ ಮಾಡುವ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ174 ಶಾಶಿತ



ಗಣಕೀಕೃತ 

ಕರ.ಸಂ
Section 

Wise

ನಿರ್ವಾಹಕರ 

ವಹಿ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ವಿವರ

ವಿಲಯೀ ಸವರೂಪ

ಡಿಸ್ (ಎ-ಇ)
ಸವಲು

ಪುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ

ನವಶಗಯೂಳಿಸುವ 

ದಿನವಂಕ

1
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ಆಡಿಟ್ ವರದಿ-1/2018-

19 ದಿ;15.05.2019

ಸಿಚಛಭಾರತ್ ಮಿಷ್ನ್ ಗಾರ ಯೇಜನೆಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ  CA 

ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಸಕಾಿರಕೆಕ ಸಲಿಲಸುವ ಬ್ಗೊ D 2019-20 1ರಿಂದ163 31/3/2025

2
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ಸಿಭಾಮಿ-2/2019-20 

ದಿ;16.04.2019

ಸಿಚಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷ್ನ್ (ಗಾರಮಿೇಣ) ಯೇಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತ ವ್ೆಚಚ ಐ ಇ 

ಸಿ ವ್ೆಚಚ ಪಾವತಿ ಕಡತ
A 2019-20

VOL I 217

VOLII-302
31/3/2025

3
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ CA 

ನೆೇಮಕಾತಿ/3/2018-19 ದಿ;25.04.2019
2018-19 ಸಾಲಿನ ಕೆೇಂದರ ಪುರಸಕರತ ಯೇಜನೆಗಳ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ 

ಸನಿದು ಲೆಕ್ಕಗರ ನೆೇಮಕಾತಿ ಬ್ಗೊ
A 2019-20 1ರಿಂದ14 31/3/2025

4
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/RGCY-4/2019-20 

ದಿ;25.4.2019

RGCY ಯೇಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ
A 2019-20 1ರಿಂದ62 31/3/2025

5
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/NRLM-5/2019-20 

ದಿ;9.5.2019
NRLM ಯೇಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ84 31/3/2025

6
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ಸಾದಿಲಾಿರು-6/2019-

20 ದಿ;18.5.2019
ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆೇಲ್ರು ಸಾದಿಲಾಿರು ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ 

ಕಡತ
D 2019-20 1ರಿಂದ56 31/3/2025

7
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ರಾರ್ಷರೇರ್ಾ-7/2018-

19/19-20 ದಿ;1.4.2018
ರಾರ್ಷರಟೇಯ ಜೆೈವ್ಾನಿಲ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬ್ಗೊ D 2019-20 1ರಿಂದ283 31/3/2025

8
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ಸುಗಾರಯ-8/2019-

20 ದಿ;4.6.2019

ಸುವಣಿ ಗಾರಮೇದಯ ಯೇಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ33 31/3/2025

9
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ಗಾರಪಂ/ಗೌಧನ-

9/2019-20 ದಿ;9.7.2019

ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ 

ಗೌರವಧಿನ ಪಾವತಿಸುವ ಬ್ಗೊ
A 2019-20 1ರಿಂದ160 31/3/2025

10
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ ಇತರೆ ಕಡತ 

10/2019-20 ದಿ;10.7.2019
ಇತರೆ ಪತರ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ21 31/3/2025

11
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ 14 ನೆೇ ಹಣಕಾಸು-11 

/2019-20 ದಿ;10.7.2019
14 ನೆೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದ ಅನುದಾನದ ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ184 31/3/2025
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12
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/14 ನೆೇ ಹಣಕಾಸು 

ಹಬ್ಪ-12/18-19 ದಿ;26.9.2019

14 ನೆೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಬ್ಳಕೆ ಪತರ 

ಸಕಾಿರಕೆಕ ಸಲಿಲಸುವ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ76 31/3/2025

13
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ಕುನಿೇಬಿಲುಲ-13/2019-

20 ದಿ;28.9.2020

ಬೆೇಲ್ರು ತಾಲ ಲ್ಕ್ನ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸರಬ್ರಾಜು ಯೇಜನೆಗಳ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
A 2019-20 1ರಿಂದ75 31/3/2025

14
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ರಾ ಮತದಾನ-

14/2019-20 ದಿ;2.1.2020

ರಾರ್ಷರಟೇಯ ಮತದಾನ ದಿವಸ ಸಪಧಾಿತೂಕ ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ಬ್ಗೊ ಅನುದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬ್ಗೊ
A 2019-20 1ರಿಂದ14 31/3/2025

15
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/RGSA-15/2019-20 

ದಿ;27.1.2020

ರಾರ್ಷರೇಯ ಗಾರಮ ಸುರಾಜ್ ಯೇಜನೆ (RGSA) ಯೇಜನೆಯಡಿ 

ತಾಲೆ್ ಲೇಕು/ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ D 2019-20 1ರಿಂದ40 31/3/2025

16
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/TPB/ ದಿ;30.1.2019

ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆೇಲ್ರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ 

ಕಡತ D 2019-20 1ರಿಂದ93 31/3/2025

17
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/RGPSA/ 2019-20 

ದಿ;6.3.2020

ರಾಜಿೇವ ಗಾಂಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ರತೇಕರಣ ಅಭಿರ್ಾನ ಯೇಜನೆ 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ (RGPSA) ಬ್ಗೊ A 2019-20 1ರಿಂದ22 31/3/2025

18

ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/ಗಾರನಿಯೇ-20/ 

2018-19ದಿ;18.2.2019

ಗಾರಮ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನೆಯ ಆಯ್ಕಕರ್ಾಗಿರುವ ಗಾರಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಿಕರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬ್ಗೊ
D 2019-20 1ರಿಂದ29

19
ಸಂ/ಜಿಪಂಹಾ/ಅರ್ಥಿಕ/ವಿನಿ-11/R sheety ./ 

ತರಬೆೇತಿ/2019-20 di;18.7.2019 R sheety ತರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆಾಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬ್ಗೊ A 2019-20 1ರಿಂದ5 31/3/2025



ಗಣಕೀ

ಕೃತ 

ಕರ.ಸಂ

Section 

Wise

ನಿರ್ವಾಹಕರ 

ವಹಿ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ವಿವರ

ವಿಲಯೀ ಸವರೂಪ

ಡಿಸ್ (ಎ-ಇ)
ಸವಲು

ಪುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ

ನವಶಗಯೂಳಿಸು

ವ 

1 ಆರ್ಥಿಕ/7/ಸಾ.ಬಿ/2515/2019-20 2019-20ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-28 ಸಾದಿಲಾಿರು ಬಿಲುಲಗಳು D 2019-20 205 31.03.2024

2
ಆರ್ಥಿಕ/7/ZÉ.ತಾಪಂ;ಡಿಸಿಬಿಲುಲ/2019-20

2019-20ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಿಸಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ 

ಕಡತ
D 2019-20 20 31.03.2024

3
ಆರ್ಥಿಕ/7/ಹಾಸನ/ಗಾರಕು.ನಿೇ.ನೆೈ/2019-20

2019-20ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಾಸನ ತಾಲ ಲ್ಕ್ನ ಗಾರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸರಬ್ರಾಜು 

ಯೇಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ D 2019-20 80 31.03.2024

4
ಆರ್ಥಿಕ/7/ಸಾ.ಬಿ/3451/2019-20

2019-20ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕಕ ಶೇರ್ಷಿಕೆ 3451-00-101-0-26 ಸಾದಿಲಾಿರು ಬಿಲುಲಗಳು
D 2019-20 38 31.03.2024

5 ಆರ್ಥಿಕ/7/ಚೆ.ರಾ.ಪತಾಪಂ;ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲ/2019-20
2019-20ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಚೆನಿರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲುಲಗಳ 

ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 18 31.03.2024

10 ಆರ್ಥಿಕ/7/;ಚನಿರಾಯಪಟ್ಟಣ /ಮೇಲು ಸಹಿ / 2018-19
2019-20ನೆೇ ಸಾಲಿಗೆ ಚನಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ ಲ್ಕ್ನ  ಸಾದಿಲಾಿರು ಬಿಲುಲಗಳ ಮೇಲು 

ಸಹಿ ಕಡತ
D 2019-20 22 31.03.2024

11 ಆರ್ಥಿಕ/7/ಮಮಿಇ/ಅನುದಾನ / 2019-20 ಮಹಿಳ ಮತುಿ ಮಕಕಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 2018-19 ನೆೇ  ಸಾಲಿನಲಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ D 2019-20 36 31.03.2024

12 ಆರ್ಥಿಕ/7/ಜಿ.ಪಂ ಅಧಾಕ್ಷರ/ 2018-19
2019-20ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಾಕ್ಷರ ಗೌರವ ಧನ  ದಿನ ಭತೆಾಯ ಇತರೆ 

ಭತೆಾ
D 2019-20 56 31.03.2024

13 ಆರ್ಥಿಕ/7/ಜಿ.ಪಂ.ಸದಸಾರು /ಮೇಲು ಸಹಿ / 2019-20 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಾರು/ಉಪಾಧಾಕ್ಷರ ಗೌರವ ಧನ  ದಿನ D 2019-20 26 31.03.2024

14 ಆರ್ಥಿಕ/7/ಡಿಆರ್ ಡಿಎ/ 2018-19 ಡಿಆರ್ ಡಿಎ ಕಾಯಿ ಕರಮದಡಿ ವ್ೆಚಚ ಭರಿಸಲಾದ ವಿವರ D 2019-20 385 31.03.2024

15 ಆರ್ಥಿಕ/7/ಗಾರ.ಪಂ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್/ 2019-20 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ   ಗಾರ.ಪಂಗಳ ಬಿಆರ್ ಎಸ್ D 2019-20 1332 31.03.2024
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16
ಆರ್ಥಿಕ/7/DyÃðPÀ/ಅನುದಾನ /2019-20 2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿವಿಧ ಲೆಶೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ D 2019-20 24 31.03.2024



ಗಣಕೀಕೃತ 

ಕರ.ಸಂ
Section 

Wise

ನಿರ್ವಾಹಕರ 

ವಹಿ
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತ ವಿವರ

ವಿಲಯೀ ಸವರೂಪ

ಡಿಸ್ (ಎ-ಇ)
ಸವಲು

ಪುಟ

ಸಂಖ್ಯೆ

ನವಶಗಯೂಳಿಸುವ 

ದಿನವಂಕ

1 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಉಪ ಅರಣಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣಾ (ವಿಭಾಗ) 

ಹಾಸನ ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2016-17 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 136+08 ಶಾಶಿತ

2 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಕಾಯಿನಿವ್ಾಿಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ ಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಚನಿರಾಯಪಟ್ಟಣ 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2009-10 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 136+02 ಶಾಶಿತ

3 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20
ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತೆ್ ೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿಯ 2015-16 ರಿಂದ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ A 2019-20 38+02 ಶಾಶಿತ

4 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20
ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾ|| ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ 

ಆಲ್ರು ತಾ|| ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 84+02 ಶಾಶಿತ

5 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20
ಉಪ ನಿದೆೇಿಶಕರು, ರೆೇಷ್ೊ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-

19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 31+02 ಶಾಶಿತ

6 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಉಪ ನಿದೆೇಿಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತುಿ ಪಶು ವ್ೆೈದಾಕ್ೇಯ ಇಲಾಖೆ, 

ಹಾಸನ ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 41+02 ಶಾಶಿತ

7 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20
ಉಪ ನಿದೆೇಿಶಕರು, ಜಿಲಾಲ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ  ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ A 2019-20 35+02 ಶಾಶಿತ

ZILLA PANCHAYATH, HASSAN  INDEX OF FILES  SECTION: ACCOUNTS



8 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತೆ್ ೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 

ಹೆ್ ಳೆನರಸಿೇಪುರ ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2015-16 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ 

ಸಾಲಿನ ವರೆಗೆ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 110+04 ಶಾಶಿತ

9 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಜಿಲಾಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲಾಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ 

ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 45+06 ಶಾಶಿತ

10 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲ ಲ್ಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಅರಕಲಗ್ಡು ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 31+02 ಶಾಶಿತ

11 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾ|| ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆೇಲ್ರು 

ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2016-17 ರಿಂದ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ 

ಆಂತರಿಕ  ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 37+02 ಶಾಶಿತ

12 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾ|| ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ತಾ|| 

ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದಿ

A 2019-20 71+02 ಶಾಶಿತ

13 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾ|| ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆೇಲ್ರು 

ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 49+02 ಶಾಶಿತ

14 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾ|| ಕೆೈಮಗೂ ಮತುಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ 

ಹಾಸನತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2016-17 ನೆೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018-19 

ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 27+02 ಶಾಶಿತ

15 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಜಿಲಾಲ ಆರೆ್ ೇಗಾ ಮತುಿ ಕುಟ್ುಂಬ್ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018-19 ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಜಿಲಾಲ 

ಪಂಚಾಯತ್ ನಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 38+02 ಶಾಶಿತ



16 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾ|| ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಹೆ್ ಳೆನರಸಿೇಪುರ  ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

A 2019-20 66+02 ಶಾಶಿತ

17 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲ ಲ್ಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಹೆ್ ಳೆನರಸಿೇಪುರ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ನೆೇ 

ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 45+02 ಶಾಶಿತ

18 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಜಿಲಾಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲಪ ಸಂಖಾಾತರ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಇವರ 

ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 182+02 ಶಾಶಿತ

19 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾ|| ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಅರಸಿೇಕೆರೆ ತಾ|| ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 28+02 ಶಾಶಿತ

20 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾ|| ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅರಸಿೇಕೆರೆ 

ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 68+02 ಶಾಶಿತ

21 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿ, ತಾ|| ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಚನಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ 

ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 40+02 ಶಾಶಿತ

22 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾಲ ಲ್ಕು ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಚನಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲಿನ 

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 103+03 ಶಾಶಿತ

23 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತಾ|| ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಚನಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2010-11 ರಿಂದ 2016-17 ನೆೇ 

ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 318+03 ಶಾಶಿತ



24 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅರಕಲಗ್ಡು 

ತಾ||ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ 

ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 14+02 ಶಾಶಿತ

25 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ಸಹಾಯಕ ನಿದೆೇಿಶಕರು ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅರಕಲಗ್ಡು 

ತಾ||ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದಿ
A 2019-20 55+02 ಶಾಶಿತ

26 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಾ|| ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ 

ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 44+02 ಶಾಶಿತ

27 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20 ಉಪ ನದೆೇಾಶಕ್ರು ತೊೇಟ್ಗಲರಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ, ಹಲಸನ ಇವರ ಕ್ಛೆೇರಯ 

2017-18 ರಂದ 2018-19 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನವರೆಗೆ ಆಂತ್ರಕ್ ಲ್ೆಕ್ಕ 
ತ್ಪ್ಲಸಣಲ ವರದ್ದ

A 2019-20 65+02 ಶಾಶಿತ

28 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20
ಕಲಯಾನವಲಾಹಕ್ ಅಧಿಕಲರ ತಲಲೂಾಕ್ು ಪಂಚಲಯತಿ ಅರಕ್ಲಗೂಡು 
ಇವರ ಕ್ಛೆೇರಯ 2008-09 ರಂದ 2018-19 ನೆೇ ಸಲಲ್ಲನವರೆಗೆ 
ಆಂತ್ರಕ್ ಲ್ೆಕ್ಕ ತ್ಪ್ಲಸಣಲ ವರದ್ದ

A 2019-20 195+02 ಶಾಶಿತ

29 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಾ|| ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಲ್ರು 

ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ನೆೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018-19 ನೆೇ 

ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 01+30 ಶಾಶಿತ

30 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಾ|| ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಬೆೇಲ್ರು ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 49+02 ಶಾಶಿತ

31 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20

ವಿಸಿರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಾ|| ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ 

ಸಕಲೆೇಶಪುರ ತಾ|| ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 2017-18 ರಿಂದ 2018-19 ನೆೇ 

ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 56+03 ಶಾಶಿತ



32 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಎಜಿವ/2019-20

ಉಪ ನಿದೆೇಿಶಕರು ತೆ್ ೇಟ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ ,ೆ ಹಾಸನ ಇವರ ಕಛೆೇರಿಯ 

2016-17 ರಿಂದ 2018-19 ನೆೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಲೆಕಕ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
A 2019-20 22+01 ಶಾಶಿತ

33 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂ.ತ.ಕಾ/2019-20
2019-20 ನೆೇ ಸಾಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ ತಪಾಸಣಾ ಕಾಯಿಕರಮದ 

ಪಟಿಟಯನುಿ ಸಕಾಿರಕೆಕ ಸಲಿಲಸುವ ಬ್ಗೊ
D 2019-20 46+02 31.03.2025

34 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಪರ.ವ/ಪಾರ.ಆ.ಮೈ/2019-20 ಮಹಾಲೆೇಖಪಾಲರ ಆಡಿಟ್ ತಪಾಸಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ಮತಿದ ಪರಗತಿ 

ವಿವರವನುಿ ಪಾರದೆೇಶಕ ಆಯುಿಕರು ಮೈಸ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಲಿಲಸುವ ಬ್ಗೊ

D 2019-20 09+02 31.03.2025

35 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಮಾ.ಪರ.ವ/2019-20

ಸಕಾಿರದ ಪರಧಾನ ಕಾಯಿದಶಿಗಳು ಗಾರ ಮತುಿ ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 

ಬೆಂಗಳೂರು ರವರೆಗೆ ಜಿ ಪಂ ನ ಉಪಕಾಯಿದಶಿ (ಅಭಿವೃದಿ)ಿ ರವರು 

ಮಾಹಿತಿಯನುಿ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೊ.

D 2019-20 03+02 31.03.2025

36 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಆಂಲೆತ/2019-20
ಜಿಲಾಲ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಾಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಕಛೆೇರಿಗಳ ವ್ಾರ್ಷಿಕ ಆಂತರಿಕ 

ಲೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧನಾ ಕಾಯಿಕರಮದ ಕಡತ
D 2019-20 71+20 31.03.2025

37 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಲೆ.ಪ.ಶಾ/ಬೆ.ಸಾ.ಮ/2019-20
ಕನಾಿಟ್ಕ ರಾಜಾದ ರೆೈತರು ಷ್ೆಡ್ಾಲ್್ ವ್ಾಣಿಜಾ ಬಾಾಂಕುಗಳ ಮತುಿ 

ಪಾರದೆೇಶಕ ಗಾರಮಿೇಣ ಬಾಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಳ  ೆಸಾಲಮನಾಿದ 

ಗಿರೇನ್ ಲಿಸ್ಟ ಗಳ Concurrent Audit ಕೆೈಗೆ್ ಳುುವ ಕುರಿತು

C 2019-20 34+07 31.03.2025

38 ಜಿಪಂಹಾ/ಆರ್ಥಿಕ/ಆಡಿಟ್/ಬೆ.ಸ.ಮ.ಯೇ/2019-20
ಕನಾಿಟ್ಕ ಬಾಾಂಕ್ಕ ಲಿ||ನಲಿಲ ರೆೈತರು ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಳೆಸಾಲ ಮನಾಿದ 

ಶೆೇ./. 10 ರಷ್ುಾ ಆಡಿಟ್ ಕೆೈಗೆ್ ಳುುವ ಕುರಿತು
C 2019-20 15+02 31.03.2025


