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ಔನಹಾಟಔ ಷರ್ಹಾಯ
ಷಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆ

ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005 ಅಧಹೆಮ 2 ನಿಮಭ 4(1) ಬಿ ರರ್ಹಯ ರಔಟಿಸಿದ
ಭಹಹಿತಿ
1) 4(ಬಿ)1. ಅದಯ ಯಚನೆ, ರ್ಹಮಾಖಳು ಭತ್ಕಿ ಔತ್ಾೆಖಳ ವಿಯಖಳು:
ಷಂಗಟನೆ: ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಯಕ ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಭಕಕೆಷಥಯಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಭತ್ಕಿ ಈ ರ್ೆಳಔಂಡ ಅಧಿರ್ಹರಿ/ಸಿಫಬಂದಿ ಖಾದಯಕ ಇಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ
ನಿಾಹಿಸಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಅ) ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಆ) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

01

ಇ)ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

02

ಉ)ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ (ಷಹರಿಗೆ/ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ)

02

ಊ)ರಥಭ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕ

08

ಋ)ದಿಿತಿೇಮ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕ

07

ಎ)ರಥಭ ದಜೆಾ ಲೆಔು ಷಸಹಮಔಯಕ

-

ಐ) ಫೆಯಳಚಕುಗಹಯಯಕ

-

) ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

02

ಒ) ಜಹನಯಕ

01

ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಭಕಕೆಹಗಿ ಷಹರಿಗೆ ಭತ್ಕಿ ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ಹಸನಖಳ
ನೊೇಂದಣಿ, ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿ, ಔಲ್ಲರ್ಹ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ, ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ಭತ್ಕಿ
ಹಸನಖಳ ಉಯೇಖದ ನಿಮಂತ್ರಣದ ಔಕರಿತ್ಹದ ರ್ೆಲಷಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಲಹಖಕತಿಿದೆ.
ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕಿ ನಿಮಭಖಳು
1) ರ್ೆೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ರ್ಹಯ್ದೆ, 1988.
2) ರ್ೆೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ರ್ಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಖಳು, 1989.
3) ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989.

4) ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕಿ ನಿಮಭಖಳು 1957
5) ಔನಹಾಟಔ ನಹಖರಿೇಔ ಷೆೇಹ ನಿಮಭಹಳ್ಳಖಳು
6) ಔನಹಾಟಔ ಆರ್ಥಾಔ ಷಂಹಿತ್ೆ

ರಭಕಕ ರ್ಹಮಾಖಳು
1. ಹಸನಖಳ ನೊೇಂದಣಿ
2. ಚಹಲನಹ ಸಹಖೂ ನಿಹಾಸಔ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನಕು ನಿೇಡಕವಿರ್ೆ.
3. ಷಯಔಕ ಷಹಗಹಣೆ ಸಹಖೂ ರಮಹಣಿಔ ಹಸನಖಳ್ಳಗೆ ಯಸದಹರಿಖಳನಕು ನಿೇಡಕವಿರ್ೆ.
4.ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ತ್ೆರಿಗೆ ಷಂಖರಸಣೆ.
5.ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳ ರತ್ಾನೆ.
6. ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಔರಭಖಳು.
7. ಹಸನಖಳ್ಳಂದಹಖಕ ಹಮಕ ಭಹಲ್ಲನೆ ನಿಮಂತ್ರಣದ ಫಗೆೆ ರತ್ಾನೆ.
8. ಯಹಜಷಿನಕು ಷಂಖರಹಿಷಕುದಕ.
9.ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕಿ ನಿಮಭಹಳ್ಳಖಳ ಅನಿಮ ಇತ್ಯ ಎಲಹಿ ರ್ೆಲಷಖಳನಕು
ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.

2.) 4(1) (ಬಿ) 2. ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಭತ್ಕಿ ನೌಔಯಯ ಅಧಿರ್ಹಯಖಳು ಭತ್ಕಿ ಔತ್ಾೆಖಳು:
1) ಔಛೆೇರಿ ವಿಳಹಷ :- ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಸಹಖೂ ಸೆಚಕುರಿ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ,
ಹರದೆೇಶಿಔ
ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹಯ ಭತ್ಕಿ ಷಹಾಜನಿಔಯ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ
ಸಿಂಖನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ, ಮಲಸಂಔ, ಫೆಂಖಳೂಯಕ-560064.
1.ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು:-

ಔಛೆೇರಿಮ ಭಕಕೆಷಥಯಹಗಿದಕೆ ಔಛೆೇರಿಮ ಷಂೂಣಾ

ಆಡಳ್ಳತ್ಹತ್ಮಔ
ಜಹಫಹೆರಿ ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ. ಔಛೆೇರಿಮ ಮಹುದೆೇ ರ್ೆಲಷರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಅಂತಿಭ
ತಿೇಭಹಾನ

ತ್ೆಗೆದಕರ್ೊಳುಿ ಅಧಿರ್ಹಯ ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ. ಸಿಫಬಂದಿಮ ನಿಮಂತ್ರಣ, ರ್ೆಲಷದ ಸಂಚಿರ್ೆಮನಕು
ಭಹಡಕ
ಅಧಿರ್ಹಯನಕು ಷಸ ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ. ಸಹಗೆಯ್ದೇ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹಯದ ಸೆಚಕುರಿ
ರ್ಹಮಾದಶಿಾ ಸಹಖೂ ಜಿಲಹಿ ಭಟಟದ ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಮಿತಿಮಕ ಷದಷೆಯಕ ಭತ್ಕಿ ಔಛೆೇರಿಮ
ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಮೂ ಷಸ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ.
2.ಷಸಹಮಔಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು:- ಔಛೆೇರಿಗೆ ಫಯಕ ಷಹಾಜನಿಔಯಕ ಷಲ್ಲಿಷಕ
ಷಹರಿಗೆ/ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ/ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಖಳನಕು ಸಿಿೇಔರಿಷಕುದಕ ಸಹಖೂ
ಅನಕಮೇದಿಷಕುದಕ, ಅಜಿಾಖಳ ವಿಲೆೇಹರಿ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು ನಿೇಡಕ ಆದೆೇವ
ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.
3.ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯಕ
ನಿಮಭಖಳನಕಷಹಯ

ಹಸನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ:-ಮೇಟಹಯಕ

ಹಸನ

ರ್ಹಯ್ದೆ

ಸಹಖೂ

ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳ ನೊೇಂದಣಿ ನವಿೇಔಯಣ ಸಹಖೂ ಅಸಾತ್ಹ ತ್ರ

ನವಿೇಔಯಣರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಹಸನಖಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ರಭಹಣ ತ್ರ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತ್ಕಿ
ಅಬೆರ್ಥಾಖಳನಕು ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿಹಾಸಔ, ಔಲ್ಲರ್ಹ ಸಹಖೂ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ರಭಹಣ ತ್ರ
ನಿೇಡಕುದಕ ಹಸನಖಳ ತ್ಹಷಣೆ, ಅಘಾತ್ ಹಸನಖಳ ವಿೇಕ್ಷಣೆ, ಫಹಕಿ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲ್ಲ
ಷೆೇರಿದಂತ್ೆ ಇನಹುುದೆೇ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಆದೆೇವದಂತ್ೆ ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
4.ಔಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ:-ಔಛೆೇರಿಮ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ಷಹಾಜನಿಔಯಕ ಷಲ್ಲಿಷಕ ವಿವಿಧ ಔಛೆೇರಿ
ರ್ೆಲಷಖಳ ಅಜಿಾಖಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಔರಿಷಕುದಕ, ದೆೈನಂದಿನ ಯಹಜಷಿ ಷೂಲಹತಿಮ ಅಂಕಿ
ಅಂವಖಳ ಷಂಖರಸಣೆ ಷೆೇರಿದಂತ್ೆ ಟಹಟಯೆಮಹಗಿ ಔಛೆೇರಿಮ ಸಿಫಬಂದಿಖಳ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾಖಳ
ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣೆ ಸಹಖೂ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು ನಿೇಡಿದ ಆದೆೇವ ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.
5.ರಥಭ/ದಿಿತಿೇಮ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕ:-ಔಛೆೇರಿಮ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ/ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ
ಅಜಿಾಖಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಔಡತ್ದೊಂದಿಗೆ ಭಕಂದಿನ ಆದೆೇವರ್ಹುಗಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔರಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ.
ಔಡತ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು ನಿೇಡಿದ ಆದೆೇವನಕು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಹಾಜನಿಔಯ ಔಛೆೇರಿ ರ್ೆಲಷ
ರ್ಹಮಾಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
6.ಫೆಯಳಚಕುಗಹಯಯಕ:-ಔಛೆೇರಿಯಂದ ಸೊಯಡಿಷಕ ಎಲಹಿ ತ್ರಖಳನಕು ಫೆಯಳಚಕು ಭಹಡಕುದಕ.
ಯಸದಹರಿ ಯಹನಿಗೆಖಳನಕು ಫೆಯಳಚಿುಷಕುದಕ ಸಹಖೂ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಸೆೇಳದ ಇತ್ಯೆ
ರ್ೆಲಷಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
7.ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ:-ಔಛೆೇರಿಮ ಎಲಹಿ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾಖಳ್ಳಗೆ ನಿಖದಿಡಿಸಿದ ಹಸನನಕು
ಚಲಹಯಷಕುದಕ.

8.ಡಿ ಖೂರಪ್ ನೌಔಯಯಕ :-ಷಥಳ್ಳೇಮ ಟಹಲನಕು ವಿತ್ರಿಷಕುದಕ ಸಹಖೂ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಆದೆೇವ
ಮೇಯೆಗೆ ಔತ್ಾೆ ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
2.4(ಬಿ) 3. ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣೆ ಭತ್ಕಿ ಸೊಣೆಗಹರಿರ್ೆಮ ಭಹಖಾಖಳು ಷೆೇರಿದಂತ್ೆ ತಿೇಭಹಾನ
ತ್ೆಗೆದಕರ್ೊಳುಿ ರಕಿರಯ್ದಮಲ್ಲಿ ಅನಕಷರಿಷಫೆೇರ್ಹದ ರ್ಹಮಾವಿಧಹನಖಳು:
ಷಹಾಜನಿಔಯ ವಿವಿಧ ರ್ೆಲಷಖಳ್ಳಗಹಗಿ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷಕ ಅಜಿಾಖಳನಕು ನಿಮಭಹನಕಷಹಯ
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿನ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಔರಿಷಕತ್ಹಿಯೆ. ತ್ದನಂತ್ಯ ಔಛೆೇರಿಮ ಸಿಿೇಔೃತಿ
ವಿಬಹಖದ ಭಕಖಹಂತ್ಯ ಆಮಹ ವಿಬಹಖಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಕ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯಕ ತ್ಭಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಜಿಾಖಳನಕು ಔಡತ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಪಣಿಯಂದಿಗೆ ಭಂಡಿಸಿದ ನಂತ್ಯ ಅಂತಿಭಹಗಿ
ಔಛೆೇರಿ ಭಕಕೆಷಥಯಕ/ವಿಬಹಖದ ಭಕಕೆಷಥಯಕ ಷದರಿ ವಿಶಮದ ಔಡತ್ರ್ೆು ತ್ಭಮ ತಿೇಭಹಾನ
ಆದೆೇವನಕು ನಿೇಡಕತ್ಹಿಯೆ. ಷದರಿಮಯಕ ನಿೇಡಿದ ಆದೆೇವನಕು ಅಂತಿಭಹಗಿ ವಿಶಮ
ನಿಹಾಸಔಯಕ ಭತ್ಕಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳು ಹಲ್ಲಷಕತ್ಹಿಯೆ.
ರ್ೆಲವಂದಕ ವಿಶಮಖಳ್ಳಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ರ್ೆಲಷಖಳ್ಳಗೆ ಔಛೆೇರಿ ತ್ಹಂತಿರಔ ಸಿಫಬಂದಿಖಳಹದ
ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳ ರಿಶಿೇಲನೆ ಅವೆಹಗಿದಕೆ, ಅಂತ್ಸ ಅಜಿಾಖಳನಕು
ಔಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ನಂತ್ಯ ತ್ಹಂತಿರಔ ಸಿಫಬಂದಿಖಳು ತ್ಹೂ ಷಸ
ಹಸನನಕು/ಅಬೆರ್ಥಾಖಳನಕು ಬೌತಿಔಹಗಿ ತ್ಹಂತಿರಔಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ್ಳಗೆ
ಶಿಪಹಯಷಕು ಭಹಡಕತ್ಹಿಯೆ. ಅಂತಿಭಹಗಿ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು ತಿೇಭಹಾನ ತ್ೆಗೆದಕರ್ೊಂಡಕ
ಅಂತ್ಸ ಔಡತ್ಖಳ್ಳಗೆ ಆದೆೇವ ಭಹಡಕತ್ಹಿಯೆ. ಷದರಿಮಯ ಆದೆೇವನಕು ಅಂತಿಭಹಗಿ ಜಹರಿಗೆ
ತ್ಯಲಹಖಕುದಕ.
4(ಬಿ) 4. ಅದಯ ರ್ಹಮಾಖಳ ನಿಾಸಣೆಗೆ ಅದಕ ಯೂಪಿಷಕ ಷೂತ್ರಖಳು:
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಭತ್ಕಿ ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಫಯಕ ಸಿಫಬಂದಿಮಯಕ ಈ
ರ್ೆಳಔಂಡ ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕಿ ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿ ಔತ್ಾೆ ನಿಾಹಿಷಲಹಖಕತ್ಿದೆ.
1. ರ್ೆೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ರ್ಹಯ್ದೆ, 1988
2. ರ್ೆೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ರ್ಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಖಳು, 1989
3. ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
4. ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕಿ ನಿಮಭಖಳು 1957 ಭತ್ಕಿ
ಷಂಫಂಧಿಷಇದ ತಿದಕೆಡಿಖಳು

5. ಔನಹಾಟಔ ನಹಖರಿೇಔ ಷೆೇಹ ನಿಮಭಹಳ್ಳಖಳು
6. ಔನಹಾಟಔ ಆರ್ಥಾಔ ಷಂಹಿತ್ೆ
7. ಔನಹಾಟಔ ಕಜಹನೆ ಷಂಹಿತ್ೆ ಭತ್ಕಿ ಇತ್ಯ ನಿಮಭಖಳು
4) 4 (ಬಿ) 5.ಅದಯ ರ್ಹಮಾಖಳನಕು ನೆಯೆೇರಿಷಕುದರ್ಹುಗಿ ಅದಕ ಸೊಂದಿಯಕ ಅಥಹ ಅದದ
ನಿಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ ಉದೊೆೇಗಿಖಳು ಫಳಷಕ ನಿಮಭಖಳು, ಉ
ನಿಮಭಖಳು, ಅನಕಷೂಚಿಖಳು, ರ್ೆೈಪಿಡಿಖಳು ಭತ್ಕಿ ದಹಕಲೆಖಳು:
1. ರ್ೆೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ರ್ಹಯ್ದೆ, 1988
2. ರ್ೆೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ರ್ಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಖಳು, 1989
3. ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
4. ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕಿ ನಿಮಭಖಳು 1957 ಭತ್ಕಿ
ಷಂಫಂಧಿಷಇದ ತಿದಕೆಡಿಖಳು
5. ಔನಹಾಟಔ ನಹಖರಿೇಔ ಷೆೇಹ ನಿಮಭಹಳ್ಳಖಳು
6. ಔನಹಾಟಔ ಆರ್ಥಾಔ ಷಂಹಿತ್ೆ
7. ಔನಹಾಟಔ ಕಜಹನೆ ಷಂಹಿತ್ೆ ಭತ್ಕಿ ಇತ್ಯ ನಿಮಭಖಳು
5) 4(ಬಿ) 6. ಅದಕ ಸೊಂದಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ ನಿಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯಕ ದಷಹಿೆೇಜಕಖಳ ರಖಾಖಳ
ವಿಯ ಟಿಟ:
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹಯಕಖಳು ತ್ಭಮ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಫಯಕ ಹೆಪಿಿಮಲ್ಲಿ ಫಯಕ
ಷಹಾಜನಿಔಯ ಅಜಿಾಖಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಈ ರ್ೆಳಔಂಡ ರಭಕಕ ರ್ಹಮಾಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ.
1. ಹಸನಖಳ ನೊೇಂದಣಿ
2. ಚಹಲನಹ ಸಹಖೂ ನಿಹಾಸಔ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನಕು ನಿೇಡಕವಿರ್ೆ.
3. ಷಯಔಕ ಷಹಗಹಣೆ ಸಹಖೂ ರಮಹಣಿಔ ಹಸನಖಳ್ಳಗೆ ಯಸದಹರಿಖಳನಕು ನಿೇಡಕವಿರ್ೆ.
4.ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ತ್ೆರಿಗೆ ಷಂಖರಸಣೆ.
5.ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳ ರತ್ಾನೆ.
6. ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಔರಭಖಳು.
7. ಹಸನಖಳ್ಳಂದಹಖಕ ಹಮಕ ಭಹಲ್ಲನೆ ನಿಮಂತ್ರಣದ ಫಗೆೆ ರತ್ಾನೆ.
8. ಸೆಚಿುನ ಯಹಜಷಿನಕು ಷಂಖರಹಿಷಕುದಕ.

ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಭಕಕೆಷಥಯಹಗಿ ಆಡಳ್ಳತ್ದ ಷಂೂಣಾ
ಜಹಫಹೆರಿ ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
6.4(ಬಿ)7. ಅದಯ ರ್ಹಮಾ ನಿೇತಿಮ ಯಚನೆ ಅಥಹ ಅದಯ ಅನಕಶಹಾನರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ
ಷಹಾಜನಿಔಯೊಡನೆ ಷಭಹಲೊೇಚಿಷಲಕ ಅಥಹ ಅದಯ ಹರತಿನಿದೆವಿಯಕಂತ್ೆ ಭಹಡಲಕ
ಇಯಕಂತ್ಸ ಮಹುದೆೇ ೆಷೆಥಮ ವಿಯಖಳು:
7) (ಬಿ) 8. ಭಂಡಳ್ಳಖಳು, ಶಯತ್ಕಿಖಳು, ಷಮಿತಿಖಳು ಅಥಹ ಇತ್ಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ಕಿ ಅದಯ
ಬಹಖಹಗಿ ಅಥಹ ಅದಯ ಷಲಸೆಮ ಉದೆೆೇವರ್ಹುಗಿ ಯಚಿತ್ಹದ ಇಫಬಯಕ ಅಥಹ ಸೆಚಕು
ೆಕಿಿಖಳನೊುಳಗೊಂಡ ಭಂಡಳ್ಳಖಳ ರಿಶತ್ಕಿಖಳ, ಷಮಿತಿಖಳ ಭತ್ಕಿ ಇತ್ಯ ನಿಮತ್ರ್ಹಲ್ಲಔ
ಷಬೆಖಳು ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಭಕಔಿಹಗಿಯಕತ್ಿೆಯ್ದೇ ಅಥಹ ಷಬೆಖಳ ನಡಹಳ್ಳಖಳು
ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ದೊಯೆಮಕತ್ಿೆಯ್ದೇ ಎಂಫಕದಯ ವಿಯ ಟಿಟರ್ೆ:
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹಯ ಫೆಂಖಳೂಯಕ ನಖಯ ಜಿಲೆಿ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ರ್ಹಯ್ದೆ 1988
ಷೆಕ್ಷನ್ 68(1) ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಕ ಅಧಿರ್ಹಯ
ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
1.ಅಧೆಕ್ಷಯಕ

: ಜಿಲಹಿಧಿರ್ಹರಿಖಳು

2.ಷದಷೆಯಕ

: ಉ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಆಮಕಔಿಯಕ

3.ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

: ಉ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ ಭತ್ಕಿ ಹಿರಿಮ ಹರದೆೇಶಿಔ
ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಫೆಂಖಳೂಯಕ (ದಕ್ಷಿಣ)

4.ಸೆಚಕುರಿ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ

: ಫೆಂಖಳೂಯಕ ನಖಯ ಜಿಲೆಿಮ ಎಲಹಿ ಉ ಷಹರಿಗೆ
ಆಮಕಔಿಯಕ ಭತ್ಕಿ ಹಿರಿಮ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ
ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು.

8) 4(ಬಿ) 9. ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಭತ್ಕಿ ನೌಔಯಯ ನಿದೆೇಾಶಿರ್ೆ:
ಔರ.ಷಂ

ಸೆಷಯಕ

ಸಕದೆೆ

ವಿಳಹಷ

1

ಶಿರೇ.ಎನ್.ಎಸ್

ರರ್ಹಶ್, ಹರದೆೇಶಿಔ

ಹರ.ಷಹ.ಅ

ನಂ:16, 14 ನೆೇ ಎ’ ಮೈನ್, 2ನೆೇ ಪೆೇಸ್,

ಷಹರಿಗೆ

Woc ಯಷೆಿ, ಫೆಂಖಳೂಯಕ-560086.

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು

ದಿನಹಂಔ:03-06-2019

ಯ

ಹರದೆೇಶಿಔ

ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿ

ಷಹರಿಗೆ

ಅಯಹಸು

ದೊೇನುತಿ ಸೊಂದಿ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಯದಿ
ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
2

ಶಿರೇ. ಚಂದರವೆೇಕರ್ ಬಿ ಹಿ. ಮೇ.ಹ.ನಿ ದಿನಹಂಔ:24-06-2019 ಯಂದಕ ಔಛೆೇರಿಗೆ
ಹಟಿೇಲ್

ಯದಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
(ಹರಷಹಅ

ಫೆಳಗಹವಿ ಔಛೆೇರಿಯಂದ

ನಿಯೇಜನೆ)
3

ಶಿರೇ. ಯಹಜಔಕಭಹಯ

ಹಿ. ಮೇ.ಹ.ನಿ ದಿನಹಂಔ:04-07-2019 ಯ ೂಹಾಸು
ಷದರಿಮಯಕ

ಈ

ಔಛೆೇರಿಯಂದ

ಬಿಡಕಖಡೆ ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
4

ಶಿರೇ. ಸಿ. ತಿೆಪೇಷಹಿಮಿ

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ದಿನಹಂಔ:09-07-2019 ಯ ೂಹಾಸು
ಯದಿ ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
(ಹರಷಹಅಶಿುಭ
ಔಛೆೇರಿಯಂದನಿಯೇಜನೆ)

5

ಶಿರೇಭತಿ. ಷೌಭೆ ಸೆಚ್

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ಆರ್

ದಿನಹಂಔ:28-06-2019 ಯಂದಕ
ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ೂಹಾಸು ಯದಿ
ಭಹಡಿರ್ೊಂಡಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
(ಹರಷಹಅ ಚಿಔುಭಂಖಳೂಯಕ
ಔಛೆೇರಿಯಂದ ನಿಯೇಜನೆ)

6

ಶಿರೇ. ಖಜೆೇಂದರ ಫಹಫಕ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ದಿನಹಂಔ:03-07-2019 ಯ ಅಯಹಸು ಈ
ಔಛೆೇರಿಯಂದ ಬಿಡಕಖಡೆ
ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

7

ಶಿರೇ. ಶಿಔಕಭಹರ್ ಎನ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ನಂ-566, 2ನೆೇ , 2ನೆೇ ರ್ಹರಸ್, ನಂದಿನಿ
ಫಡಹಣೆ, ಫೆಂಖಳೂಯಕ-560096.

8

ಶಿರೇ. ಸರಿೇಶ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಡಡಯಸಳ್ಳಿ,

ರ್ೊತ್ಿಳ್ಳಿ

ಪೇಸ್ಟ,

ಫೆಟಟದುಯ ಸೊೇಫಳ್ಳ, ಪಿರಿಮಹಟಟಣ
ತ್ಹಲೂಕ್, ಮೈಷೂಯಕ ಜಿಲೆಿ.(ಹರಷಹಅ
ಉತ್ಿಯರ್ೆು ನಿಯೇಜನೆ)
9

ಶಿರೇ. ಶಿಭೂತಿಾ ಎಂ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ನಂ-490, 5ನೆೇ ರ್ಹರಸ್, ಉಶಹ ಷದನ,
ಸಿಡೆದಸಳ್ಳಿ,

ವಿವೆಿೇವಿಯ

ಲೆೇಓಟ್,

ಫೆಂಖಳೂಯಕ-560073.
10

ಶಿರೇ. ಆರ್ ಶಿರೇಯಂಖಮೆ

ರ.ದ.ಷ

ನಂ-23,

ಷೆುೇಸಹ

ಷೌಸಹಧಾ,

2ನೆೇ

ರ್ಹರಸ್, ಭಲಿಷಂದರ, ಟಿ ದಹಷಯಸಳ್ಳಿ.
12

ಶಿರೇಭತಿ. ಎಂ. ಭಭತ್ಹ

ರ.ದ.ಷ

ನಂ-555, ಫಹಫಮೆ ಟೆಂಲ್ ಯಷೆಿ, ಒಲ್ಡ
ಟೌನ್, ಮಲಸಂಔ, ಫೆಂಖಳೂಯಕ.

14

ಶಿರೇ. ಎಂ ೂಜಖಪ

ರ.ದ.ಷ

ನಂ-100, ನಂ-94, 1ನೆೇ ಮೈನ, 2ನೆೇ
ಫಹಿಕ್, ಔಂಠೇಯ, ನಂದಿನಿ ಲೆೇಓಟ್,
ಫೆಂಖಳೂಯಕ.

15

ಶಿರೇ.

ಎಂ.

ಎನ್

ರ.ದ.ಷ

ಔೃಶಣಭೂತಿಾ
16

ಶಿರೇಭತಿ. ವಿ ನಿಭಾಲ

ನಂ.10,

ಬಿಡಿ

ರ್ಹಿಟಾಸ್ಾ,

ದೊಡಡಫಳಹಿುಯ.
ರ.ದ.ಷ

ನಂ-1445, 3ನೆೇ ಪೆೇಸ್, ಮಲಸಂಔ,
ಫೆಂಖಳೂಯಕ-560064.

17

ಶಿರೇ. ಡಿ ಜಿ ಯಹಭಹಂಜಕ

ರ.ದ.ಷ

ದೊಡಡಫೆಳಂಖಲ,

ದೊಡಡಫಳಹಿುಯ

ತ್ಹಲೂಔಕ, ಫೆಂಖಳೂಯಕ ಗಹರಭಹಂತ್ಯ.
18

ಶಿರೇಭತಿ.ಎಂ.

ರ.ದ.ಷ

ಸೆೇಭಭಹಲ್ಲನಿ
19

ಶಿರೇಭತಿ. ಷಂತ್ಲಕ್ಷಿಿ

ನಂ.10 ಆಔೃತಿ ಹಿಂಬಹಖ, ಆಂಜನೆೇಮ
ದೆೇಷಹಥನ, ವಿದಹೆಯಣೆುಯ, ತಿಂಡಕಿ.

ರ.ದ.ಷ

ನಂ.46, 6ನೆೇ ರ್ಹರಸ್, ವಿೇಯಷಹಖಯ ಯಷೆಿ,
ಅಟೂಟಯಕ ಲೆೇಓಟ್, ಫೆಂಖಳೂಯಕ.

21

ಶಿರೇ. ರ್ೆ.ಸಿ ಶಿಔಕಭಹರ್

ರ.ದ.ಷ

ಉ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ ಸಹಖೂ ಹಿ.
ಹರ.ಷಹ.ಅ ಫೆಂಖಳೂಯಕ (ೂಾ) ಇಲ್ಲಿಗೆ
ನಿಯೇಜನೆಗೊಳ್ಳಸಿದೆ.

22

ಶಿರೇ.

ಡಿ.ಆರ್.

ರ.ದ.ಷ

ಜಮಔಕಭಹರ್
23

ನಂ.262/14, ಪಿಡಫೂಿಡಿ ರ್ಹಿಟಾಸ್ಾ,
ಮಲಸಂಔ, ಫೆಂಖಳೂಯಕ-560064.

ಶಿರೇಭತಿ. ಗಿೇತ್ಹ ಚಂದನ್

ರ.ದ.ಷ

ನಂ.242/ಎ ರ್ಹರಸ್, ಜಹಲಸಳ್ಳಿ ವಿಲೆೇಜ್,
ಫೆಂಖಳೂಯಕ.

24

ಶಿರೇ. ಅವಿಥನಹಯಹಮಣ

ದಿಿ.ದ.ಷ

ತಿೂಪಯಕ ದೊಡಡಫಳಹಿುಯ ತ್ಹಲೂಔಕ.
( ದಿ: 31-10-2019 ಯಂದಕ ಯೇ
ನಿೃತಿಿ ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ)

25

ಶಿರೇ. ಎಂ.ಎನ್ ಷೌಭೆಶಿರೇ

ದಿಿ.ದ.ಷ

ನಂ.002, ಭಹನಿಟೊೇ ಔಭಹಂಡೊೇಸ್
ಭಹೆಾಲ್,

ಡಿಯೇ

ಭಹೆಾಲ್

ಲೆೇಓಟ್, ಅನಂತ್ುಯ ಭಕಕೆ ಯಷೆಿ,
ಸಿಂಖನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ, ಮಲಸಂಔ.
26

ಶಿರೇ. ೆೈ.ಡಿ ಲಕ್ಷಿಿರ್ಹಂತ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಹರಷಹಅ ಶಿುಭರ್ೆು ನಿಯೇಜನೆ.

27

ಶಿರೇಭತಿ.

ದಿಿ.ದ.ಷ

ನಂ.10, 10ನೆೇ ಮೈನ್, ದೊಡಡಫೆಟಟಸಳ್ಳಿ,

ಕಕದಿುಮಹ

ಜಬಿೇನ್
28

ವಿದಹೆಯಣೆುಯ, ಫೆಂಖಳೂಯಕ.

ಶಿರೇಭತಿ. ಬಿ ಷಹಔಭಮ

ರ.ದ.ಷ

ಹರಷಹಅ

ಜಮನಖಯ

ಔಛೆೇರಿಗೆ

ನಿಯೇಜನೆ.
29

ಶಿರೇ.

ರ್ೆ.

ಎಸ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಚಂದರಮೇಸನ್

ಉ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ ಸಹಖೂ ಹಿ.
ಹರ.ಷಹ.ಅ

ಶಿುಭ

ಇಲ್ಲಿಗೆ

ನಿಯೇಜನೆಗೊಳ್ಳಸಿದೆ.
30

ಶಿರೇ. ಷಕನಿೇಲ್ ಔಕಭಹರ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

ನಂ.36, ಗೊೇವಿಂದುಯಂ. ಫೆಂಖಳೂಯಕ.

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಉ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ ಸಹಖೂ ಹಿ.

ಆರ್
31

ಶಿರೇ. ಎಂ. ಎನ್ ಜಿೇನ್
ಯಹಜ್

ಹರ.ಷಹ.ಅ

ಉತ್ಿಯ

ಇಲ್ಲಿಗೆ

ನಿಯೇಜನೆಗೊಳ್ಳಸಿದೆ.
31

ಶಿರೇ. ವಿ ಯಮೇಶ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

ರ್ೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಎ.ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಔಛೆೇರಿಯಂದ
ನಿಯೇಜನೆ.

32

ಶಿರೇ. ಬಿ.ಸಿ ಜರಭಕನಿ

ಹಸನ

ನಂ-53 ಫೆೈಯಹುಯ, ಅಯೆರ್ೆಯೆ ಅಂಚೆ,

ಚಹಲಔಯಕ
33
34

ಶಿರೇ.

ಜೆ.ಎನ್

ಹಸನ

ಫೆಂಖಳೂಯಕ ಉತ್ಿಯ ತ್ಹಲೂಔಕ.
ಫಹೆಟಯಹಮನುಯ,

ಬಿ.ಬಿ

ಯಷೆಿ

ಭಕಯಕಳ್ಳೇಧರ್

ಚಹಲಔಯಕ

ಫೆಂಖಳೂಯಕ-560092.

ಶಿರೇ.ಷಂತ್ೊೇಷ್ ಔಕಭಹರ್

ಖೂರಪ್ ಡಿ

ರ್ೆೇಂದರ ಔಛೆೇರಿಯಂದ ಈ ಔಛೆೇರಿಗೆ
ನಿಯೇಜನೆ.

35

ಶಿರೇ. ಯಂಖನಹಥ್

ಖೂರಪ್ ಡಿ

ಫೊೇಯೆೇಗೌಡನಹಳೆ,

ಔಕಣಿಖಲ್

ತ್ಹಲೂಔಕ, ತ್ಕಭಔೂಯಕ.
(ದಿ:29-02-2020 ಯಂದಕ ಯೇ ನಿೃತಿಿ
ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ)
36

ಶಿರೇ. ಖಂಖಯಕದರಪ

ಖೂರಪ್ ಡಿ

ಚಿಔುಖಂಖಹಡಿ, ಯಹಭನಖಯ ತ್ಹಲೂಔಕ,
ಫೆಂಖಳೂಯಕ ಜಿಲೆಿ.
(ದಿ:31-07-2020 ಯಂದಕ ಯೇ ನಿೃತಿಿ
ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ)

37

ಶಿರೇಭತಿ. ನಹಖಯತ್ುಭಮ

ಖೂರಪ್ ಡಿ

ನಂಖಲ್ಲ ಗಹರಭ, ಫೆೈಯಹಔೂಯಕ ಸೊೇಫಳ್ಳ,
ಭಕಳಫಹಗಿಲಕ ತ್ಹಲೂಔಕ, ರ್ೊೇಲಹಯ
ಜಿಲೆಿ.

38

ಶಿರೇ. ನಂದಔಕಭಹರ್

ಹಿ.ಮೇ.ಹ.ನಿ

ದಿನಹಂಔ:30-03-2019 ಯಂದಕ ಯೇ
ನಿೃತಿಿ ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

39

ಶಿರೇಭತಿ. ಟಿ ಷೌಬಹಖೆ

ರ.ದ.ಷ

ದಿ:30-04-2019 ಯಂದಕ ಯೇ ನಿೃತಿಿ
ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

9.(ಬಿ) 10. ಅದಯ ವಿ. ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ ಉ ಷಂಧಿಸಿಯಕಂತ್ೆ ರಿಸಹಯದ ೆಷೆಥಮೂ
ಷೆೇರಿದಂತ್ೆ ರತಿಯಫಬ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಭತ್ಕಿ ನೌಔಯಯಕ ಡೆಮಕ ತಿಂಖಳ ಗೌಯಧನ:
ಔರ.ಷಂ

ಸೆಷಯಕ

ಸಕದೆೆ

ಭೂಲ ೆೇತ್ನ(30-122019ಗೆ
ಅನಿಮಹಖಕಂತ್ೆ)

1

ಶಿರೇ.ಎನ್.ಎಸ್ ರರ್ಹಶ್,

ಹರ.ಷಹ.ಅ

76,300/-

2

ಶಿರೇ. ಚಂದರವೆೇಕರ್ ಬಿ ಹಟಿೇಲ್

ಹಿ. ಮೇ.ಹ.ನಿ

ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ

3

ಶಿರೇ. ಸಿ. ತಿೆಪೇಷಹಿಮಿ

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ

4

ಶಿರೇಭತಿ. ಷೌಭೆ ಸೆಚ್ ಆರ್

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ

5

ಶಿರೇ. ಎನ್. ಶಿಔಕಭಹರ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

37,900/-

6

ಶಿರೇ. ಶಿಭೂತಿಾ ಎಂ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

53,900/-

7

ಶಿರೇ. ಸರಿೇಶ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

37,900/-

8

ಶಿರೇ. ಆರ್ ಶಿರೇಯಂಖಮೆ

ರ.ದ.ಷ

48,900/-

9

ಶಿರೇ. ಎಂ ೂಜಖಪ

ರ.ದ.ಷ

48,900/-

10

ಶಿರೇ. ಎಂ. ಎನ್ ಔೃಶಣಭೂತಿಾ

ರ.ದ.ಷ

48,900/-

11

ಶಿರೇ. ಯಹಭಹಂಜಕ ಡಿ.ಜಿ

ರ.ದ.ಷ

30,350/-

12

ಶಿರೇಭತಿ. ವಿ ನಿಭಾಲ

ರ.ದ.ಷ

38,850/-

13

ಶಿರೇಭತಿ.ಎಂ. ಸೆೇಭಭಹಲ್ಲನಿ

ರ.ದ.ಷ

38,850/-

14

ಶಿರೇಭತಿ. ಎಂ. ಭಭತ್ಹ

ರ.ದ.ಷ

30,350/-

15

ಶಿರೇಭತಿ. ಷಂತ್ಲಕ್ಷಿಿ

ರ.ದ.ಷ

40,900/-

17

ಶಿರೇ. ಡಿ.ಆರ್. ಜಮಔಕಭಹರ್

ರ.ದ.ಷ

33,450/-

18

ಶಿರೇಭತಿ. ಗಿೇತ್ಹ ಚಂದನ್

ರ.ದ.ಷ

30,350/-

20

ಶಿರೇ. ಎಂ.ಎನ್ ಷೌಭೆಶಿರೇ

ದಿಿ.ದ.ಷ

23,500/-

21

ಶಿರೇ. ೆೈ.ಡಿ ಲಕ್ಷಿಿರ್ಹಂತ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

22,950/-

22

ಶಿರೇಭತಿ. ಕಕದಿುಮಹ ಜಬಿೇನಹ

ದಿಿ.ದ.ಷ

22,400/-

23

ಶಿರೇಭತಿ. ಬಿ ಷಹಔಭಮ

ದಿಿ.ದ.ಷ

32,600/-

24

ಶಿರೇ. ರ್ೆ. ಎಸ್ ಚಂದರಮೇಸನ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

23,500/-

25

ಶಿರೇ. ಷಕನಿೇಲ್ ಔಕಭಹರ್ ಆರ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

23,500/-

26

ಶಿರೇ. ಎಂ. ಎನ್ ಜಿೇನ್ ಯಹಜ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

27,000/-

27

ಶಿರೇ. ವಿ ಯಮೇಶ್

ದಿಿ.ದ.ಷ

22,950/-

28

ಶಿರೇ. ಬಿ.ಸಿ ಜರಭಕನಿ

ಹಸನ

25,200/-

ಚಹಲಔಯಕ
29

ಶಿರೇ. ಜೆ.ಎನ್ ಭಕಯಕಳ್ಳೇಧರ್

ಹಸನ

24,600/-

ಚಹಲಔಯಕ
30

ಶಿರೇ.ಷಂತ್ೊೇಷ್ ಔಕಭಹರ್

ಖೂರಪ್ ಡಿ

ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯ
ಔಛೆೇರಿಯಂದ ನಿಯೇಜನೆ

31

ಶಿರೇ. ಯಂಖನಹಥ್

ಖೂರಪ್ ಡಿ

31,100/-

32

ಶಿರೇ. ಖಂಖಯಕದರಪ

ಖೂರಪ್ ಡಿ

32,600/-

33

ಶಿರೇ. ಭಂಜಕನಹಥ್ ಎನ್

ಖೂರಪ್ ಡಿ

31,850/-

34

ಶಿರೇಭತಿ. ನಹಖಯತ್ುಭಮ

ಖೂರಪ್ ಡಿ

19,950/-

10. (ಬಿ) 11. ಎಲಹಿ ಯೇಜನೆಖಳ ವಿಯಖಳನಕು ಷೂಚಿಷಕ, ರಷಹಿವಿತ್ ೆಚುಖಳನಕು ಭತ್ಕಿ
ಭಹಡಲಹದ ಫಟಹಡೆಖಳ ಯದಿಮನಕು ಷೂಚಿಸಿ:ಅದಯ ರತಿಯಂದಕ ಏಜೆನಿುಗೆ ಸಂಚಿರ್ೆ
ಭಹಡಲಹದ ಆಮೆಮ.
ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಖಡೆ 2019-20 ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಲೆಔು ಶಿೇರ್ಷಾರ್ೆ
ರಹಷ ಬತ್ೆೆ 041
2041-00-101-0-01-051

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಖಡೆ

ಕಚಿಾನ ಫಹಫಕಿ

ಉಳ್ಳದ ಸಣ

-

-

-

19,05,110/-

19,05,107/-

3.00/-

23,34,300/-

23,34,295/-

5.00/-

5,00,000/-

4,92,960/-

7,040/-

ಔಛೆೇರಿ ೆಚುಖಳು
2041-00-101-0-01-071
ಔಟಟಡ ಫಹಡಿಗೆ ಭತ್ಕಿ ವಿದಕೆತ್ ೆಚು
2041-00-101-0-01-195
ಷಹರಿಗೆ ೆಚುಖಳು

2041-00-102-0-03-059

1,00,000/-

98,843/-

467/-

1,00,000/-

99,533/-

1157/-

70,000/-

55,624/-

14,376/-

ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಹಿಸ 2019 ೆಚುಖಳು
2041-00-001-0-07-059
ಹಮಕ ಭಹಲ್ಲನೆ ಭಹಷಹಚಯಣೆ
2041-00-101-0-01-021
ದೂಯಹಣಿ ೆಚುಖಳು
11. 4(ಬಿ) 12. ಸಂಚಿರ್ೆ ಭಹಡಲಹದ ಮಫಲಖನೊುಳಗೊಂಡ, ಷಸಹಮಧನ ರ್ಹಮಾಔರಭಖಳ
ಪಲಹನಕಬವಿಖಳ ವಿಯಖಳು:
ಷಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆಮ ನಿದೆೇಾವನದ ಮೇಯೆಗೆ ಔಛೆೇರಿ ಹೆಪಿಿಮಲ್ಲಿನ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಸಹಖೂ ರಿಶಿಶಟ
ಂಖಡದ ಯೇಜನೆಮಲ್ಲಿ ಶಹಾಂತ್ೆ 2019ರ್ೆು ಮಹುದೆೇ ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಖಡೆಮಹಗಿಯಕುದಿಲಿ.
12. 4(ಬಿ) 13.ಅದಕ ನಿೇಡಿಯಕ ರಿಮಹಯತಿಖಳನಕು ಅನಕಭತಿ ತ್ರಖಳನಕು ಅಥಹ ಅಧಿರ್ಹಯ
ತ್ರಖಳನಕು ಡೆಮಕಯ ವಿಯಖಳು :
-ಇಯಕುದಿಲಿ13) 4(ಬಿ) 14. ಅದಯ ಫಳ್ಳ ಲಬೆವಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಕ ಸೊಂದಿಯಕ ವಿದಕೆನಹಮನ ಯೂರ್ೆು
ರಿತಿಾಸಿಯಕ ಭಹಹಿತಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಯಖಳು:

ಎಲಿೂ ಖಣಕಿೇಔಯಣಗೊಳ್ಳಸಿದೆ.
14) 4(ಬಿ) 15. ಷಹಾಜನಿಔ ಉಯೇಖರ್ಹುಗಿ ಖರಂಥಹಲಮನಕು ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮನಕು
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದೆಲ್ಲ,ಿ

ಅದಯ

ರ್ೆಲಷದ

ಷಭಮನೊುಳಗೊಂಡಂತ್ೆ

ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಲಬೆವಿಯಕ ಷೌಲಬೆಖಳ ವಿಯಖಳು:
ಷಹಾಜನಿಔಯ ಉಯೇಖರ್ಹುಗಿ ಖರಂಥಹಲಮ ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮ
ಈಯೆಗೆಅಸಿಿತ್ಿದಲ್ಲಿ ಇಯಕುದಿಲಿ.
ಔಛೆೇರಿ ಷಭಮ:

ಭಹಹಿತಿ

ಡೆಮಲಕ

ಫೆಳ್ಳಗೆೆ 10.00 ರಿಂದ 1.30 ಯಯೆಗೆ & ಭಧಹೆಸು 2.15 ರಿಂದ 5.30 ಯಯೆಗೆ
ಸಣ ಹತಿಷಕ ಷಭಮ – ಷೊೇಭಹಯದಿಂದ ವಕಔರಹಯದಯೆಗೆ
ಫೆಳ್ಳಗೆೆ 10.30 ರಿಂದ 2.30 ಯಯೆಗೆ & ವನಿಹಯ ಫೆಳ್ಳಗೆೆ 10.30 ರಿಂದ 12.00 ಯಯೆಗೆ

15) 4(ಬಿ) 16. ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಸೆಷಯಕಖಳು ದನಹಭಖಳು ಭತ್ಕಿ ಇತ್ಯ
ವಿಯಖಳು:
1) ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ – ಶಿರೇ. ಎನ್.ಎಸ್ ರರ್ಹಶ್,
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು,
ಸಿಂಖನಹಮಔನಸಳ್ಳಿ,ಮಲಸಂಔ. ಫೆಂಖಳೂಯಕ-560064.
ಷಸಹಮಔ ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ- 1) ಶಿರೇ. ಎನ್. ಶಿಔಕಭಹರ್,
ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ.
ಮೇಲಮನವಿ ಹರಧಿರ್ಹಯ – ಶಿರೇ. ಜೆ. ಜ್ಞಹನೆೇಂದರ ಔಕಭಹರ್
ಅಯ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ, ಫೆಂಖಳೂಯಕ (ನಖಯ)
16. 4(ಬಿ) 17. ನಿಮಮಿಷಫಸಕದಹದಂತ್ಸ ಇತ್ಯೆ ಭಹಹಿತಿಮನಕು ರಔಟಿಷತ್ಔುದಕೆ:
ಅ) ಈ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಟಕಟ 2019-20 ನೆೇ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಟಕಟ ಯೂ. 109.06 ರ್ೊೇಟಿ ಯಹಜಷಿ
ಷೂಲಹತಿಗೆ ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಗಿದಕೆ ಅದಯಲ್ಲಿ ಟಕಟ ಆ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ 31.12.2019 ಯಅಂತ್ೆರ್ೆು ವೆೇಔಡ
100.77% ಖಕರಿ ಭಕಟಟಲಹಗಿದೆ.

ಆ) ರ್ೆೇಂದರ ಔಛೆೇರಿಮಹದ ಭಹನೆ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯ ಔಛೆೇರಿ, ಫೆಂಖಳೂರಿನಿಂದ ಬಿಡಕಖಡೆಮಹದ
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