ಕ ೇಂದ್ರ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಕಹಯ್ದದ 2005ರ 4(1)(ಬಿ) ರನ್ವಯ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಛ ರಿ, ‘ಸಹರಿಗ ಸೌಧ’,
ರಜತಹದ್ರರ, ಮಣಿಹಲ, ಉಡಕಪಿ ಇರಕ ಹ ೊರಡಿಸಿರಕ ಕ ೈಪಿಡಿ
ಕ್ಛ ರಿಯಮಕಖ್ಯಷಥರಕ:- ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು
ಇರಕ್ರ್ತಯಗಳು:
1. ಕ್ಛ ರಿಯ ಹರ್ಷತಕ್ಹಗಿ (ಆರ್ಥತಕ್ ಶತದ್ಲ್ಲಿ) ನ ಡಲಹಗಕ ರಹಜಷವ ಷೊಲಹತಿ ಗಕರಿಯನ್ಕನ ಸಹಧಿಷಕುದ್ಕ.
2. ಪ್ರರ್ತನ್ ಕಹಯತನ್ಕನ ಕ್ಛ ರಿಯ ಪ್ರರ್ತನಹಧಿಕಹರಿಗಳೇಂದ್ ನ್ಡ ಷಕುದ್ಕ.
3. ಇಲಹಖಹ ತಿಯೇಂದ್ ಜನ್ರಿಗ ನ ಡಲಹಗಕ ಸ  ಯನ್ಕನ ದ್ಗಿಷಕುದ್ಕ.
4. ರ್ನ್ನ ಅಧಿ ನ್ ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರಗಳಗ ಷೇಂಬ್ಳ ಬ್ಟಹಡ ಮಹಡಕ ಅಧಿಕಹರ ಇರಿಗಿರಕರ್ತದ ಹಹಗೊ ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ ಕ್ರ್ತಯ
ನತಸಣ ಬ್ಗ ೆ ಹರ್ಷತಕ್ ಸ ಹಹಿಯನ್ಕನ ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ ಶರಹ ಬ್ರ ಯಕುದ್ಕ.
5. ಸಹರಿಗ ಹಸನ್ಗಳಗ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟೇಂತ ಎಲಹಿ ಕ ಲಷ ಕಹಯತಗಳನ್ಕನ ರ್ನ್ನ ಅಧಿ ನ್ ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರಗಳಗ ಹಿಸಿ,
ಅರಿೇಂದ್ ಕ್ರ್ತಯ ಪ್ಡ ಯಕುದ್ಕ
6. ಸಹರಿಗ ಹಸನ್ಗಳಗ ನ ಡಕ ರಸದಹರಿಗಳನ್ಕನ ನ ಡಲಕ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹರದ್ ಕಹಯತದ್ಶಿತಯಹಗಿ
ಷಭ ಗಳನ್ಕನ ಷೇಂಘಟಿಷಕುದ್ಕ.
7. ಜಿಲಹಿ ರಸ ತ ಷಕರಕ್ಷತ ಷಮಿತಿಯ ಕಹಯತದ್ಶಿತಯಹಗಿ ಷಭ ಗಳನ್ಕನ ಷೇಂಘಟಿಷಕುದ್ಕ, ಮರ್ಕತ ರಸ ತ ಷಕರಕ್ಷತಹ
ಷಹತಸಗಳನ್ಕನ ಇರ್ರ ಇಲಹಖ ಗಳ ಷಸಕಹರ ಮರ್ಕತ ಷಸಯ ಗದ ೊೇಂದ್ರಗ ಆಚರಿಷಕುದ್ಕ.
8. ಇಲಹಖಹ ವಹಷನ್ ಕ್ರಮ ಜರಕಗಿಷಕುದ್ಕ
9. ಡ ೈವೇಂಗ್ ವಹಲ ಗಳಗ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ ನ ಡಕ ಅಧಿಕಹರ ಇರಿಗಿರಕರ್ತ .
10. ಪ್ರರ್ತನಹಧಿಕಹರಿಗಳೇಂದ್ ರಸ ತ ಮಹಗತಗಳ ಷಮಿ ಕ್ಷಣ ನ್ಡ ಷಕುದ್ಕ.
11. ಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರಕ,
ಅಪ್ರಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರಕಮರ್ಕತಜೇಂಟಿಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರಕಗಳೇಂದ್ಬ್ರಕಪ್ರ್ರಗಳಗ ಅನ್ಕಷರಣಹರದ್ರಷಲ್ಲಿಷಕುದ್ಕ,
ಮ ಲಹಧಿಕಹರಿಗಳೇಂದ್ಕಹಲಕಹಲಕ ುನ ಡಿದ್ಆದ ವಗಳನ್ಕನಹಲ್ಲಷಕುದ್ಕ.
12. ತ ರಿಗ ಬಹಕಿ ಇರಕ ಹಸನ್ಗಳ ಮಹಲ್ಲ ಕ್ರ ವರಕದ್ಧ ನಹಯಯಹಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ದ್ದಮ ಸೊಡಕುದ್ಕ ಹಹಗೊ ಕ್ಛ ರಿ
ನೌಕ್ರರಿಗ ರಜ ನ ಡಕ ಅಧಿಕಹರ ಇರಿಗಿರಕರ್ತದ . ಟ್ಹಟರ ಕ್ಛ ರಿಯ ಎಲಹಿ ವಭಹಗಗಳ ಮ ಲಕಷಕತಹರಿಯ
ಜಹಬಹದರಿ ಇರಿಗಿರಕರ್ತದ . ಇರ ಅಧಿ ನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಷಹಹಯಕ್ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು, ಕ್ಛ ರಿಯ
ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ, ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರಕ, ಶಿ ಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ, ಬ ರಳಚಕುಗಹರರಕ ಮರ್ಕತ ಪ್ರರ್ತನಹಧಿಕಹರಿಗಳು ಡಿ
ಗೊರಪ್ ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ ಗತದ್ರಕ, ಚಹಲಕ್ರಕ ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕತಿತದಹದರ .
13. ಅಪ್ಘಾರ್ಕ ೊುಳಗಹದ್ ಹಸನ್ಗಳ ಪ್ರಿಶಿ ಲನ ಯನ್ಕನ ರ್ನಖಹಧಿಕಹರಿಗಳೇಂದ್ ನ್ಡ ಷಕುದ್ಕ.
14. ಚಕನಹಣ ಷೇಂದ್ರ್ತದ್ಲ್ಲಿ ಅಗರ್ಯ ಇಲಹಖಹ ಹಸನ್ಗಳನ್ಕನ, ಖಹಷಗಿ ಹಸನ್ಗಳನ್ಕನ ಜಿಲಹಿಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದ ವದ್
ಮ ಲ ಕ್ಛ ರಿಯ ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ ದ್ಗಿಷಲಕ ಕ್ರಮ ಜರಕಗಿಷಕುದ್ಕ.
15. ಐ.ಡಿ.ಪಿ
16. ಏಜ ೇಂಟ್ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್, ಟ್ ರ ಡ್ ಷಟಿತಫಿಕ ಟ್ ನ ಡಕುದ್ಕ, ನ್ವ ಕ್ರಿಷಕುದ್ಕ.
17. ಶಿಬಿರ ಕಹಯತ ನ್ಡ ಷಲಕ ಕಹಯತಕ್ರಮ ಯ ಜಿಷಕುದ್ಕ.
18. ಸಹರಿಗ ಅದಹಲತ್ ನ್ಡ ಷಕುದ್ಕ.
19. ಸಹತಜನಕ್ರ ಕ್ಕೇಂದ್ಕ ಕ ೊರತ ವಚಹರಿಷಕುದ್ಕ ಹಹಗೊ ಷೊಕ್ತ ಪ್ರಿಹಹರ ಕಹಯತ ಜರಕಗಿಷಕುದ್ಕ.

20. ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಮರ್ಕತ ಷಕಹಲದ್ಡಿ ಬ್ರಕ ಅಜಿತಗಳನ್ಕನ ನಗಧಿರ್ ಷಮಯದ್ಲ್ಲಿ ವಲ ಮಹಡಕುದ್ಕ.
2. ಕ್ಛ ರಿಯ ಷಹಹಯಕ್ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು:
1

ಇರಕ ಕ್ಛ ರಿಯ ಉಪ್ ಮಕಖ್ಯಷಥರಹಗಿರಕತಹತರ ಹಹಗೊ ಸಹತಜನಕ್ ಷೇಂಪ್ಕ್ತ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿ ಕ್ರ್ತಯ
ನತಹಿಸಿರಕತಹತರ .

2. ಸಹರಿಗ ರ್ರ ಹಸನ್ಗಳ ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ ಅದ್ಕ ು ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟ ಎಲಹಿ ಕ ಲಷಗಳು ಮರ್ಕತ ಕ್ಲ್ಲಕ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್, ಡ ೈವೇಂಗ್
ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ ಮರ್ಕತ ಕ್ೇಂಡಕ್ಟರ್ ಲ ೈ ಸ ನ್ಸ್ಗಳ ನ ಡಕವಕ , ನ್ವ ಕ್ರಿಷಕವಕ , ನ್ಕ್ಲಕ ನ ಡಕವಕ ಬ್ಗ ೆ ಕ್ರ್ತಯಗಳನ್ಕನ
ರ್ನ್ನ ಅಧಿ ನ್ದ್ ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರಗಳಗ ಹಿಸಿ, ನತಹಿಸಿದ್ ನ್ೇಂರ್ರ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟ ದಹಖ್ಲಹತಿಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ ಷಹಿ
ನ ಡಕತಹತರ .
3. ಸಹರಿಗ ರ್ರ ಹಸನ್ಗಳ ಬಹಬ್ಕತ ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ, ಬಹಕಿ ಇರಕ ತ ರಿಗ ದಹರರ ವರಕದ್ದ ತ ರಿಗ ಷೊಲ್ಲ ಕ್ರಮ
ನಹಯಯಹಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ದ್ದಮ ದಹಖ್ಲ್ಲಷಕುದ್ಕ ಹಹಗೊ ಖ್ಜಹನ

ವಭಹಗದ್ ಕ ಲಷದ್ ಮ ಲಕಷಕತಹರಿ

ನ್ಡ ಷಕತಹತರ .
4. ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ರಜ ಮ ಲ ತ ರಳದಹಗ ಕ್ಚ ರಿಯ ಮಕಖ್ಯಷಥರ ಪ್ರಭಹರನ್ಕನ ಇರಕ
ನತಹಿಷಕುದ್ಕ ಮರ್ಕತ ಅರಕ ಹಿಷಕಇನನರ್ರ ಜಹಬಹದರಿಗಳನ್ಕನ ನತಹಿಷಕತಹತರ .
5. ಷಹಹಯಕ್

ಹರದ ಶಿಕ್

ಸಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳು

ಇರನ್ಕನ

ಷಹಹಯಕ್

ಮಹಹಿತಿ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ೇಂದ್ಕ

ನ ಮಿಷಲಹಗಕರ್ತದ .
3. ಕ್ಛ ರಿಯ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ:ನ್ಮಮ ಕ್ಛ ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಭಹಗಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಛ ರಿ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಿರಕತಹತರ .
1. ಸಹರಿಗ ವಭಹಗ, ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರಮರ್ಕತ ಹರದ ಶಿಕ್ಸಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹರ
2. ಸಹರಿಗ ರ್ರ ವಭಹಗ ಮರ್ಕತ ಖ್ಜಹನ ವಭಹಗ
3. ಡಿಎಲ್ ವಭಹಗ ಮರ್ಕತ ಡಿಎಸ್ಎವಭಹಗ
1.ಸಹರಿಗ ವಭಹಗ ಕ್ಛ ರಿ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ:
ಸಹರಿಗ ಹಸನ್ಗಳಗ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟೇಂತ ಸಹತಜನಕ್ರಿೇಂದ್ ಬ್ರಕ ಎಲಹಿ ಬ್ಗ ಯ ಅಜಿತಗಳನ್ಕನ ಸಿವ ಕ್ರಿಷಕತಹತರ .
ಅೇಂಚ ಮೊಲಕ್ ಮಕದಹದೇಂ ಮೊಲಕ್ ಬ್ೇಂದ್ ಪ್ರ್ರಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ ಸಿವ ಕ್ರಿಷಕುದ್ಕ. ಈ ವಭಹಗಕ ು ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟ
ವಶಯಗಳ ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ ಗತದ್ರಕ ಮೇಂಡಿಸಿದ್ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ ಅರ ಅಭಿಹರಯದ ೊೇಂದ್ರಗ ಹರದ ಶಿಕ್
ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ ಅರಿಗ ಮೇಂಡಿಷಕುದ್ಕ. ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರನತಸಣ , ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರ ಮ ಜಕ ರ್ಹಷಣ , ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ
 ರ್ನ್ ಬಿಲಕಿ, ಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರ ರ್ಪ್ಷಣಹ ರದ್ರಗ ಅನ್ಕಷರಣಹ ರದ್ರ, ಆರ್.ಟಿ.ಎ. ವಭಹಗ ಮರ್ಕತ ಹರದ ಶಿಕ್
ಸಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಯರಕ ಹಿಷಕ ಇನನರ್ರ

(ಸಹರಿಗ

ಅದಹಲತ್, ಪಿಆರ್ಒ ಇತಹಯದ್ರ) ಕ್ರ್ತಯಗಳನ್ಕನ

ನತಹಿಷಕತಹತರ . ಅಪ್ಘಾರ್ ರದ್ರ, ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ರ್ಹಷಣಹ ರದ್ರಗ ಅನ್ಕಷರಣಹ ರದ್ರ ಮರ್ಕತ
ಷಹಹಯ ಮ ಜಕ ಉಷಕತಹರಿ ನ ೊ ಡಿಕ ೊಳುುುದ್ಕ. ಕ್ಛ ರಿಗ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟೇಂತ ಸಣಕಹಸಿನ್ ವಚಹರಗಳು, ಆೇಂರ್ರಿಕ್
ಹಹಗೊ ಎ.ಜಿ. ಆಡಿಟೆಳ ಕ್ಡರ್ಗಳನ್ಕನ ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ ಆದ ವಕ ು ಮೇಂಡಿಷಕುದ್ಕ.
2. ಸಹರಿಗ ರ್ರ ವಭಹಗದ್ ಕ್ಛ ರಿ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ:- ಸಹರಿಗ ರ್ರ ಹಸನ್ಗಳಗ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟೇಂತ ಸಹತಜನಕ್ರಿೇಂದ್
ಬ್ರಕ ಎಲಹಿ ಬ್ಗ ಯ ಅಜಿತಗಳನ್ಕನ ಸಿವ ಕ್ರಿಷಕತಹತರ . ಖ್ಜಹನ ವಹಖ ಯ ಮ ಲಕಷಕತಹರಿ ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕತಹತರ .
ಇರ ಅಧಿ ನ್ದ್ಲ್ಲಿರಕ ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರ ಮ ಜಕ ರ್ಹಷಣ ಮಹಡಕತಹತರ . ಅಪ್ರ ಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರ , ಜೇಂಟಿ
ಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರ, ರ್ಹಷಣ ಗ ಅನ್ಕಷರಣಹ ರದ್ರಗ ಷೊಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕ ೈಗ ೊಳುುುದ್ಕ. ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಷಹಹಯಕ್ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ ನ ಡಿದ್ ಇನನರ್ರ ಕ ಲಷ ಕಹಯತಗಳನ್ಕನ ನತಹಿಷಕುದ್ಕ. ಖ್ಜಹನ ಯಲ್ಲಿ
ಹತಿಯಹದ್ ನ್ಗದ್ಕ ಡಿ.ಡಿ. ಬ್ಗ ೆ ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಸಿ ಹಿಗಳ ನತಸಣ ಪ್ರಿಶಿ ಲನ , ಖ್ಜಹನ ತ ರಿಗ ಲ ಕಹುಚಹರ ಇತಹಯದ್ರ,

ಖ್ಜಹನ ವಭಹಗದ್ಲ್ಲಿ ಷೊಲ್ಲಯಹದ್ ರಹಜಷವನ್ಕನ ಬಹಯೇಂಕಿಗ ಹತಿಷಕುದ್ಕ. ಖ್ಜಹನ ವಭಹಗ ಕ ಲಷಗಳನ್ಕನ
ಪ್ರಿಶಿ ಲ್ಲಷಕುದ್ಕ, ಮರಕ ಷೇಂಕ್ಲನ್ ರ್ನಖ ರ್ಯಹರಿಷಕುದ್ಕ.
3. ಡಿಎಲ್ ವ ಭಹಗದ್ ಕ್ಛ ರಿ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ: ಡಿಎಲ್ ವ ಭಹಗ ಮರ್ಕತ ಡಿಎಸ್ಎ ವಭಹಗಕ ು ಬ್ರಕ ಎಲಹಿ ಬ್ಗ ಯ
ಅಜಿತಗಳನ್ಕನ ಸಿವ ಕ್ರಿಷಕತಹತರ . ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ, ಷಹಹಯಕ್ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ ನ ಡಿದ್
ಇನನರ್ರ ಕ ಲಷ ಕಹಯತಗಳನ್ಕನ ನತಹಿಷಕುದ್ಕ. ಕ್ಲ್ಲಕ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್, ಪ್ಕಹು ಚಹಲನಹ ಪ್ರ್ರ, ಕ್ೇಂಡಕ್ಟರ್ ಲ ೈ ಸ ನ್ಸ್
ನ ಡಿಕ , ಚಹಲನಹ ರ್ರಬ ತಿ ವಹಲ ಗಳ ಕ್ಡರ್ಗಳು, ವವ ಶ ಶಿಬಿರಗಳ ನತಸಣ ಹಹಗೊ ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರ ಮ ಜಕ
ರ್ಹಷಣ ಮಹಡಕುದ್ಕ ಇರ ಕ್ರ್ತಯಹಗಿರಕರ್ತದ .
3. ವಶಯ ನಹಸಕ್ರ ಕ್ರ್ತಯಗಳು:-ಇನ್ಸಡಹಮತಡಕ ಮಹಡಕ ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರಕ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಿೇಂದ್ ಸಿವ ಕ್ರಿಸಿದ್
ಅಜಿತಗಳನ್ಕನ ಸಿವ ಕ್ೃತಿ ಮಹಡಿ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟ ಹಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೊದ್ರಸಿ ನ್ೇಂಬ್ರ್ ಹಹಕಿ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟ ವಭಹಗದ್ ವಶಯ
ನಹತಸಕ್ರಿಗ ನ ಡಿ ಸಿವ ಕ್ೃತಿ ಪ್ಡ ಯಕತಹತರ . ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟ ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರಕ ರ್ಮಮ ಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತಯ ಬ್ಗ ೆ
ವರಹಗಿ ನ್ಮೊದ್ರಸಿಕ ೊೇಂಡಕ ಅದ್ಕ ು ಪಿ.ಆರ್. ನ್ೇಂಬ್ರ್ ನ ಡಿ, ನ ೊ ಟ್ಶಿ ಟ್ ಹಹಕಿ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಿಸಿದ್ ಇರ್ರ ವಭಹಗದ್
ಶರಹ ಪ್ಡ ದ್ಕ ಅರ ವಭಹಗದ್ ಕ್ಛ ರಿ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಿಗ ಕ್ಡರ್ ಮೇಂಡಿಷಕತಹತರ . ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರಕ ಈ ರಿ ತಿ ಕ್ಡರ್
ಮೇಂಡಿಸಿದ್ ನ್ೇಂರ್ರ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ ಆ ಕ್ಡರ್ದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಮಮ ಶರಹ/ಟಿಪ್ಣಿ/ಶಿಹರಸಿ್ನ ೊೇಂದ್ರಗ ಕ್ಡರ್ನ್ಕನ ಹರದ ಶಿಕ್
ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಗ ಅಥಹ ಷಹಹಯಕ್ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗ (ಸಹರಿಗ ರ್ರಹಗಿದ್ದಲ್ಲ)ಿ ಮೇಂಡಿಷಕತಹತರ .
ನ್ೇಂರ್ರ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ ಅಥಹ ಷಹಹಯಕ್ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಆ ಕ್ಡರ್ ಪ್ರಿಶಿಲ್ಲಸಿ
ಷೊಕ್ತ ಆದ ವದ ೊೇಂದ್ರಗ ನ್ೇಂರ್ರ ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರಕ, ಹಸನ್ ಮಹಲ್ಲ ಕ್ರಿಗ ದಹಖ್ಲಹತಿಗಳನ್ಕನ ಷೊಕ್ತ
ಸಿವ ಕ್ೃತಿಗಳ ೇಂದ್ರಗ ನ ಡಕತಹತರ . ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರ ಇನನರ್ರ ಕ್ರ್ತಯಗಳು ಈಕ ಳಗಿನ್ೇಂತಿ . ಪಿಆರ್.ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್.
ಹಿ ನತಹಿಷಕುದ್ಕ ಮರ್ಕತ ರ ಮಿಟ್ ನ್್ಸಷಹಹಯ ಮ ಜಕ, ತ ರಿಗ ಬಹಕಿದಹರರ ಪ್ಟಿಟ ರ್ಯಹರಿಷಕುದ್ಕ .ಡ ೈವೇಂಗ್
ಲ ೈಷನ್ಸ್ ಸಹಮಟ್ ಕಹಡ್ತ ಕ್ಲ್ಲಕ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್, ಪ್ಕಹು ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ ಮರ್ಕತ ಐಡಿಪಿ (ಇೇಂಟರ್ ನಹಯತಶನ್ಲ್ ಡ ೈವೇಂಗ್ ಪ್ಮಿತಟ್)
ಬ್ರ ಯಕುದ್ಕ, ಷೇಂಬ್ೇಂದ್ಪ್ಟಟ ಹಿ ನತಸಣ , ರಸ ತ ಷಕರಕ್ಷತ ಗ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟೇಂತ ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕುದ್ಕ ಹಹಗೊ
ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು, ಷಹಹಯಕ್ ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಹಿಷಕ ಇನನರ್ರ ಕ್ರ್ತಯಗಳನ್ಕನ
ನತಹಿಷಕತಹತರ . ಗಣಕ್ ಯೇಂರ್ರದ್ ಮೊಲಕ್ ಎಲಹಿ ಕ ಲಷಗಳನ್ಕನ ನತಹಿಷಕುದ್ಕ.
4. ಶಿ ಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ:ನ್ಮಮ ಕ್ಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿ ಘರಲ್ಲಪಿಗಹರಕ ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕತಿತದ್ಕದ, ಅರಕ ಆರ್.ಟಿ.ಎ. ವಭಹಗ,
ಸಹರಿಗ ವಭಹಗದ್ ಕ್ೇಂಪ್ಯಯಟರ್/ಬ ರಳಚಕು ಕ ಲಷಗಳು, ತಹತಹುಲ್ಲಕ್ ನ ೊೇಂದ್ಣಿ ಬ ರಳಚಕು ಮರ್ಕತ ಕ್ಡರ್ಗಳ ನತಸಣ ,
ಕ್ೇಂಪ್ಯಯಟರ್ ವಭಹ ಗದ್ ಮ ಲ್ಲವಚಹರಣ , ಕ್ಛ ರಿಗ

ಬ್ರಕ ದ್ೊರಹಣಿ ಕ್ರ ಗಳನ್ಕನ ಸಿವ ಕ್ರಿಷಕ ಕ್ರ್ತಯ

ನತಹಿಷಕತಹತರ . ಕ್ಛ ರಿ ತಿಯೇಂದ್ ನ್ಡ ಯಕ ಷಭ ಗಳ ಅಜ ೇಂಡಹ ಮರ್ಕತ ನ್ಡಹಳಯನ್ಕನ ರ್ಯಹರಿಷಕತಹತರ .
ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಗ ಆಪ್ತ ಷಹಹಯಕ್ರಹಗಿ ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕತಹತರ ಹಹಗೊ ಅರಕ ಹಿಷಕ ಇರ್ರ
ಕ ಲಷಗಳನ್ಕನ ನತಹಿಷಕುದ್ಕ.
5.ಬ ರಳಚಕುಗಹರರಕ:ನ್ಮಮ ಕ್ಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಬರಕ ಬ ರಳಚಕುಗಹರರಕ ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕತಿತದ್ಕದ, ಇರಕ ಟ್ ರಜರಿ ವಭಹಗ,
ಡಿಎಲ್ ವ ಭಹಗ, ಡಿಎಸ್ಎ ವಭಹಗ, ಅೇಂಕಿ ಅೇಂವ ವಭಹಗಕ ು ಷೇಂಬ್ೇಂಧಿಸಿದ್ ಕ ಲಷಗಳು ಕ್ೇಂಪ್ಯಯಟರ್/ಬ ರಳಚಕು
ಕ ಲಷಗಳನ್ಕನ ನತಹಿಷಕತಹತರ .
6. ಪ್ರರ್ತನಹಧಿಕಹರಿಗಳಕ್ರ್ತಯಗಳು: ನ್ಮಮ ಕ್ಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ತನಹಧಿಕಹರಿಗಳು 5 ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕತಿತದ್ಕದ.
ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಹಿರಿಯ ಮೊ ಟ್ಹರಕ ಹಸನ್ ನರಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ ಮರ್ಕತ 4 ಮೊ ಟ್ಹರಕ ಹಸನ್ ನರಿ ಕ್ಷಕ್ರಿರಕತಹತರ . ಇರಕ
ಪ್ರರ್ತನ್ ಕಹಯತ ನ್ಡ ಸಿ, ಪ್ರಕ್ರಣ ದಹಖ್ಲ್ಲಸಿ, ಹಸನ್ಗಳನ್ಕನ ವಪ್ಡಿಸಿಕ ೊೇಂಡಕ ತ ರಿಗ , ದ್ೇಂಡ, ಷೊಲಹತಿ
ಮಹಡಕುದ್ಕ, ಹಸನ್ಗಳ ಹ ೊಷ ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ವ ಕ್ರಣ, ಆರ್.ಸಿ. ನ್ವ ಕ್ರಣ, ಅಪ್ಘಾರ್ಕ ೊುಳಗಹದ್
ಹಸನ್ಗಳ ಪ್ರಿ ಕ್ಷಣ , ರಸ ತ ಷಕರಕ್ಷತಹ ಶಿಬಿರಗಳು, ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್, ಡ ೈವೇಂಗ್ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್, ಕ್ೇಂಡಕ್ಟರ್ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ಗ ಬ್ೇಂದ್
ಅಜಿತದಹರರ ಚಹಲನಹ ನ ೈಪ್ುಣಯತ ಯ ಪ್ರಿ ಕ್ಷ , ಡ ೈವೇಂಗ್ ರ್ ರಬ ತಿ ವಹಲ ಗಳ ರ್ಹಷಣ , ಹ ೊಗ ರ್ಹಷಣಹ
ಕ ೇಂದ್ರಗಳ ರ್ಹಷಣ , ಮಹಗತ ಷಮಿ ಕ್ಷ , ಷಕಹತರಿ ಹಸನ್ಗಳ ದ್ಕರಸಿತಗ ಶಿಹರಷಕ್ ಮಹಡಕುದ್ಕ ದ್ಕರಸಿತಯ ನ್ೇಂರ್ರ
ದ್ೃಢ ಕ್ರಣ ನ ಡಕುದ್ಕ, ಅಪ್ಘಾರ್, ಇಲಹಖಹ ಹಸನ್ಗಳ ಮೌಲಯ ನಧತರಿಷಕುದ್ಕ, ವವಧ ಚಕನಹಣಹ ಮರ್ಕತ
ಇನನರ್ರ ಷೇಂದ್ರ್ತದ್ಲ್ಲಿ ಜಿಲಹಿಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದ ವದ್ ಮ ರ ಗ ಷಕಹತರಿ/ಖಹಷಗಿ ಹಸನ್ಗಳನ್ಕನ ದ್ಗಿಷಕುದ್ಕ.

ಹಸನ್ದ್ ಅನ್ಕಪ್ಯಕಕ್ತತ ಪ್ರಿಶಿ ಲನ , ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಷ ನತಹಿಷಕುದ್ಕ ಮರ್ಕತ ಹರ.ಸಹ.ಅ/ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ. ರರಕ
ಹಿಷಕ ಇನನರ್ರ ಕ್ರ್ತಯಗಳನ್ಕನ ನತಹಿಷಕತಹತರ .
7. ನ್ಗದ್ಕವಹಖ :-ಈ ವಹಖ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕ ವಶಯ ನಹತಸಕ್ರಕ ಸಹತಜನಕ್ರಿಗ ಗಣಕ್ ಯೇಂರ್ರದ್
ವಕಲು ರಶಿ ದ್ರ ಮರ್ಕತ ತ ರಿಗ ರಶಿ ದ್ರ ನ ಡಕುದ್ಕ, ಅರಿೇಂದ್ ಸಿವ ಕ್ರಿಸಿದ್ ನ್ಗದ್ನ್ಕನ ಮರ್ಕತ ಡಿ.ಡಿ.ಗಳನ್ಕನ ಜಿಲಹಿ ಟ್ ರಜರಿ
ಕ್ಚ ರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ದ್ರತ ಯಲ್ಲಿಟಕಟ ಮರಕದ್ರನ್ ಬಹಯೇಂಕಿಗ ಜಮಹ ಮಹಡಲಹಗಕರ್ತದ . ಸಹರಿಗ ರ್ರ ವಭಹಗದ್ ಅಧಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ
ಇದ್ರ ಮ ಲಕಷಕತಹರಿಯನ್ಕನ ನ ೊ ಡಿಕ ೊಳುುತಹತರ . ನ್ಗದ್ಕ ಪ್ುಷತಕ್, ರಶಿ ದ್ರ ಪ್ುಷತಕ್ ಮರ್ಕತ ರ ಮಿಟ್ ನ್ಸ್ ರಿಜಿಷಟರ್ಗಳನ್ಕನ
ಈ ವಭಹಗದ್ರಕ ನತಹಿಷಕತಹತರ .
ಕ್ಛ ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ತಯ ನತಹಿಷಕ ವಭಹಗಗಳು:
1.

ಷಹಹಯ ಮ ಜಕ, ಇನ್ಸಡ್ತ ವಭಹಗ (ಸಹರಿಗ , ಸಹರಿಗ ರ್ರ, ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಮರ್ಕತ ರಹನ ವಭಹಗ)

2.

ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ ವಭಹಗ (ಸಹರಿಗ ಮರ್ಕತ ಸಹರಿಗ ರ್ರ)

3.

ಡಿ.ಎಸ್.ಎ. ವಭಹಗ (ಇಲಹಖಹ ವಹಷನ್ ಕ್ರಮ)

4.

ಅದ್ಯಪ್ತಣ ವಭಹಗ

5.

ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ ವಭಹಗ

6.

ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ರ್ರ ವಭಹಗ

7.

ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ರ್ರ ವಭಹಗ

8.

ಕ್ೇಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ರ್ರ ವಭಹಗ

9.

ಐಡಿಪಿ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ರ್ರ ವಭಹಗ

10.

ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ ವಭಹಗ

11.

ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ ಬಿಲಕಿ ವಭಹಗ

12.

ವಭಹಗಿ ಯಹರಕ ಸಹರಿಗ ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ ವಭಹಗ

13.

ವಭಹಗಿ ಯ ಸಹರಿಗ ರ್ರ ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ ವಭಹಗ

14.

ಆರ್.ಟಿ.ಎ. ವಭಹಗ

15.

ಮೊ ಟ್ಹರಕ ಹಸನ್ ನರಿ ಕ್ಷಕ್ರ ವಭಹಗ

16.

ನ್ಗದ್ಕ ವಭಹಗ (ರಹಜಷವ ಷೊಲಹತಿ)

17.

ಆಡಿಟ್ ವಭಹಗ ಮರ್ಕತ ರಿಕ್ನ್ಲ್ಲಯ್ದ ಶನ್ಸ

18.

ಖ್ಜಹನ ವಭಹಗ

19.

ಷಕಹಲ
ಕ ೇಂದ್ರ ಮಹಹಿತಿ ಪ್ಡ ಯಕ ಸಕ್ಕು ಕಹಯದ 2005ರನ್ವಯ ಈ ಕ ಳ ಕಹಣಿಸಿದ್ ಮಹಹಿತಿಗಳನ್ಕನ ಈ

ಕ್ಛ ರಿಯೇಂದ್ ಪ್ಡ ಯಬ್ಸಕದಹಗಿದ .
1. ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹಪ್ರ್ರ ,ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹಪ್ರ್ರ, ನ್ಕ್ಲಕ ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹಪ್ರ್ರ, ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ರ್ರ,
ನ್ವ ಕ್ರಣ ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹಪ್ರ್ರ, ಐ.ಡಿ.ಪಿ. ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹಪ್ರ್ರ, ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹಪ್ರ್ರದ್ ಎಕ್್ಟ್ಹರಕ್ಟಟ
2. ಕ್ೇಂಡಕ್ಟ ಅನ್ಕಜ್ಞಹಪ್ರ್ರ, ನ್ಕ್ಲಕ ಅನ್ಕಜ್ಞಹಪ್ರ್ರ, ನ್ವ ಕ್ರಣ ಕ್ೇಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ರ್ರ ಮರ್ಕತ ಬಹಯಡ್್
3. ಹಸನ್ಗಳ ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ, ಮಹಲ್ಲ ಕ್ರ್ವ ಗಹತಣ ವಳಹಷ ಬ್ದ್ಲಹಣ , ಕ್ೇಂರ್ಕ ಕ್ರಹರಕ ರದ್ದತಿ, ಕ್ೇಂರ್ಕ ಕ್ರಹರಕ
ನ್ಮೊದ್ಕ, ಸಿ.ಸಿ. ನ ಡಿಕ , ಎನ್ಸ..ಸಿ ನ ಡಿಕ , ನ್ಕ್ಲಕ ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ ಪ್ರ್ರ ನ ಡಿಕ , ನ್ಕ್ಲಕ ತ ರಿಗ ಪ್ರ್ರ,
ಆರ್.ಸಿನ್ವ ಕ್ರಣ, ಟ್ ರ ಡ್ ಷಟಿತಫಿಕ ಟ್ ನ ಡಿಕ , ನ್ವ ಕ್ರಣ, ಬಿ ಎಕ್್ಟ್ಹರಕ್ಟಟ
4. ಸಹರಿಗ ಹಸನ್ಗಳಗ ಅಸತತಹ ಪ್ರ್ರ ನ ಡಕ ಮರ್ಕತ ನ್ವ ಕ್ರಿಷಕ ಬ್ಗ ೆ.
5. ವವಧ ಗತದ್ ಹಸನ್ಗಳಗ ನ ಡಲಹಗಕ, ನ್ವ ಕ್ರಿಷಲಹಗಕ ಮ ಲಕರಕಜಕ ಮಹಡಕ ಹಹಗೊ
ರದ್ಕದಪ್ಡಿಷಲಹಗಕ ರಸದಹರಿ ವರಗಳು.

6. ಮೊ ಟ್ಹರಕ ಹಸನ್ಗಳಗ ವಧಿಷಬ್ಸಕದಹದ್ ಮರ್ಕತ ಷೊಲಕ ಮಹಡಬ ಕಹದ್ ತ ರಿಗ ವಕಲು ಮರ್ಕತ ಸ ಸ್್ ಮರ್ಕತ
ಅನ್ಕಪ್ಯ ಗ ಹಸನ್ಗಳ ಷರ ೇಂಡರ್ ಪಿಗ ಬ್ಗ ೆ (ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ ಪ್ುಷತಕ್) ನ ೊ ೇಂದ್ಣಿ ರದ್ದತಿ
7. ಹಯಕ ಮರ್ಕತ ವಬ್ದಮಹಲ್ಲನ್ಯ ನಯಮ ಉಲಿೇಂಘನ ಉೇಂಟಕಮಹಡಕ ಹಸನ್ಗಳ ಬ್ಗ ೆ ವರ
8. ಹಸನ್ಗಳ ಹ ೊಗ ರ್ಹಷಣಹ ಕ ೇಂದ್ರಗಳಗ ನ ಡಕ ನ್ವ ಕ್ರಿಷಕ ಲ ೈಸ ನ್ಸ್ ಬ್ಗ ೆ
9. ಹಸನ್ ಚಹಲನಹ ರ್ರಬ ತಿ ವಹಲ ಗಳಗ ನ ಡಕ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ರ್ರದ್ ಬ್ಗ .ೆ
10. ಹಸನ್ ಚಹಲನಹ ರ್ರಬ ತಿ ವಹಲ ಗಳಗ ನ ಡಕ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ರ್ರ ನ್ವ ಕ್ರಿಷಕ ಬ್ಗ ೆ
11. ಕ್ಚ ರಿಗ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟೇಂತ ಅೇಂಕಿಅೇಂವಗಳ ನತಸಣ ಮರ್ಕತ ರಹಜಷವ ಷೊಲಹತಿ
12. ಹ ೊಷ ಬ್ಷಕ್ ರೊಟ್ಗ ಪ್ಮಿತಟ್ ನ ಡಕ ಮಕನ್ನ ಷ ತ ಮಹಡಲಹಗಕ ಮಹಗತ ಷಮಿ ಕ್ಷ ಬ್ಗ ೆ
13. ರಸ ತ ಅಪ್ಘಾರ್ಗಳಗ ಈಡಹದ್ ಹಸನ್ಗಳನ್ಕನ ಮೊ ಟ್ಹರಕ ಹಸನ್ ನರಿ ಕ್ಷಕ್ರಕ ರದ್ರ ನ ಡಿದ್ ಬ್ಗ ೆ
14. ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ಕ ಷಕಗಳಗ ಷೇಂಬ್ೇಂಧಪ್ಟಟೇಂತ
15. ಷೇಂಚಹರ ನಯೇಂರ್ರಣ ಮರ್ಕತ ರಸ ತ ಷಕರಕ್ಷತಹ ಕಹಯತಕ್ರಮಗಳ ಬ್ಗ ೆ
16. ಆಟ್ ೊ ರಿಕ್ಷಹ ಡ ೈರ್ ಆತಕಿ್ಡ ೇಂಟ್ ರಿಲ್ಲ ಫ್ ಫೇಂಡ್ನೇಂದ್ ಪ್ರಿಹಹರ ನ ಡಿಕ ಬ್ಗ ೆ
17. ಆಟ್ ೊ ರಿಕ್ಷಹ ಚಹಲಕ್ರ ಅಪ್ಘಾರ್ ಪ್ರಿಹಹರ ನಧಿಯೇಂದ್ ನ ಡಿದ್ ವರ

ಕ ೇಂದ್ರ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಕಹಯ್ದದ 2005ರೇಂತ ಸಹತಜನಕ್ ಪ್ರಕ್ಟಣ
ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಯರ ಕ್ಛ ರಿ, ಉಡಕಪಿ
ಕ ೇಂದ್ರ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಕಹಯ್ದದ 2005ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಛ ರಿಯೇಂದ್ ನ ು ಕ ಲು ದಹಖ್ಲ ಗಳನ್ಕನ ಪ್ಡ ಯಬ್ಸಕದ್ಕ. ಈ
ಕ್ಚ ರಿಯಲ್ಲಿರಕ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ದಹಖ್ಲ ಗಳನ್ಕನ ನ ಡಕ ಷಕ್ಷಮ ಹರಧಿಕಹರ ಅಪಿ ಲಕ ಹರಧಿಕಹರದ್ ವವರ ಈ
ಕ ಳಗಿನ್ತಿ .
ಸಹತಜನಕ್ ಹರಧಿಕಹರ

ಸಹತಜನಕ್ ಮಹಹಿತಿ

ಷಹಹಯಕ್ ಸಹತಜನಕ್

ಮ ಲಮನ್ವಹರಧಿಕಹರ

ಅಧಿಕಹರಿ

ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ

ಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರಕ,

ಶಿರ .ಕ .ಎ.ರಹಮಕ್ೃಶಣ ರ ೈ,

ಶಿರ .ಎನ್ಸ.ಶಿರ ಧರ್ ರಹವ್

ಜೇಂಟಿ ಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರಕ,

ಬ ೇಂಗಳ ರಕ

ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ

ಷಹಹಯಕ್ ಹರದ ಶಿಕ್

ಶಿಮೊಗೆ ವಭಹಗ,

ಅಧಿಕಹರಿ, ಉಡಕಪಿ

ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ,

ಶಿಮೊಗೆ

ಉಡಕಪಿ
ನಗಧಿರ್ ವಕಲು ರೊ.10/-ರ ೊಡನ ನಗಧಿರ್ ನ್ಮೊನ ಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ ಷಲ್ಲಿಸಿದ್ 30 ದ್ರನ್ಗಳ ಳಗಹಗಿ ಮಹಹಿತಿಯನ್ಕನ
ನ ಡಲಹಗಕುದ್ಕ.
ಷಕ್ಷಮ ಹರಧಿಕಹರಿ ಮಹಹಿತಿಯನ್ಕನ 30 ದ್ರನ್ಗಳ ಳಗಹಗಿ ನ ಡದ್ರದ್ದ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಮ ಲಮನ್ವ ಹರಧಿಕಹರಕ ು ಅಪಿ ಲಕ
ಷಲ್ಲಿಷಬ್ಸಕದ್ಕ.
ಮ ಲ್ಲನ್ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಷಸಕ್ರಿಷದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದ್ೊರನ್ಕನ ಈ ಕ ಳಕ್ೇಂಡ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಗ ನ ಡಬ್ಸಕದ್ಕ.
ಅ) ಸಹರಿಗ ಆಯಕಕ್ತರಕ,
1ನ ಮಸಡಿ, ‘ಎ’ಬಹಿಕ್ಟ,
ಬಿ.ಎೇಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಷೇಂಕಿ ಣತ, ವಹೇಂತಿನ್ಗರ,
ಬ ೇಂಗಳ ರಕ 560027.
ಆ) ಪ್ರಧಹನ್ ಕಹಯತದ್ಶಿತಗಳು,
ಸಿಬ್ಬೇಂದ್ರ ಮರ್ಕತ ಆಡಳರ್ ಷಕಧಹರಣ ಇಲಹಖ ,
(ಜನ್ಷೇಂದ್ನ್) 20ನ ಮಸಡಿ,
ವ.ವ.ಕ ೇಂದ್ರ, ಅೇಂಬ ಡು ವ ಧಿ,
ಬ ೇಂಗಳ ರಕ 560 001.

¸À»/ಹರದ ಶಿಕ್ ಸಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ
ಉಡಕಪಿ ಜಿಲ ,ಿ ಉಡಕಪಿ

