ಕನಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾರ
ಸಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆ

ಹರದೆೇಶಿಕ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಕಚೆೇರಿ,
ಹಹೆೇರಿ
ಹರರಂಭಹದ ದಿನಹಂಕ 02-04-1982.
ಭಹಹಿತಿ ಸಕಕುರ್ಹಯಿದೆ 2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ
4(1) (ಬಿ) ರಂತೆ ದಹಖಲೆಗಳ ವಿರ
ಅಧಿ 31-12-2020 ಯೆಗೆ.

ಮಹಹಿತಿಸಕ್ಕುಅಧಿನ್ಬಯಮ 2005
ಪ್ರಕ್ರಣ 4(1) ಬಿ

ಕ್ಛೆೇರಿಯನ್ಬಷಸಣೆ
ಕ್ರಮ

ಸಕದೆದಗಳವಿರ

ಸಂಚಿಕೆ

ಕ್ತಷೆನ್ಬರತರಕ

ಖ್ಹಲ್ಲಸಕದೆದಗಳಷಂಖ್ೆೆ

ಷಂಖ್ೆೆ
1

ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ

1

1

0

2

ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ

2

2

-

3

ಪ್ರಥಮ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ

4

3

1

4

ದಿವತಿೇಯ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ

4

3

1

5

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ

1

1

0

6

ಬೆರಳಚಕುಗಹರರಕ

1

--

1

7

ಹಸನ ಚಹಲಕ್ ಸಕದೆದ

2

1

1

8

ಮೇಟರಕ ವಹನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ
ಹಿರಿಯ ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ

2

-

2

ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ

3

1

2

‘ಡ’ದಜೆಷನೌಕ್ರರಕ

3

1

2

9

ನಿಯೇಜ್ನೆ ಆಧರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ಾಯ ನಿಾಹಿಸಕತಿುರಕರಕ
ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ – 1, ದಿವತಿೇಯ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ – 1
ಈ ಕಚೆೇರಿಯಿಂದ ನಿಯೇಜ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ತೆರಳರಕರಕ
ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ – 1, ಪ್ರಥಮ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ – 2 , ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ - 1

ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ, ಹಹೆೇರಿ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ (2)

ಹಿ.ಮೇ.ಹ.ನ್ಬ(2)ಮೇ.ಹ.ನ್ಬ.(3)

ಹಸನ ಚಹಲಕ್ರಕ (2)

ಪ್ರಥಮ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ (4)

ದಿವತಿೇಯ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ (4)

ಬೆರಳಚಕುಗಹರರಕ (1)
ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ (1)
ಗ ರಪ್ “ ಡಿ ’’ ಸಿಬಿಂದಿ (3)

ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಹಹೆೇರಿ

ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನ್ಬಯಮ 2005ರ ಪ್ರಕ್ರಣ 4(1) ಬಿ ರಿೇತಹೆ
ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ, ಹಹೆೇರಿ ಮತಕತ ನೌಕ್ರರ ಕ್ತಷೆಗಳ ಷಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿರಣೆ
ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಸಕದೆದ (1)
(1) ಹಹೆೇರಿ (2) ಹಹನಗಲ್ (3) ಷಣ ರಕ (4) ಶಿಗಹಗಂ ಹಿೇಗೆ ಈ 04 ತಹಲ ುಕ್ಕಗಳು ಈ ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಹೆಪಿತಗೆ
ಳಪ್ಟಿಟರಕತತೆ.
ಕ್ತಷೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರಕತತೆ
ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಮಕಖೆಷಾರಹಗಿರಕತಹತರೆ. ಇರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲು ಬರಕ ತಹಂತಿರಕ್ ಗಷದ ಇಬಿರಕ
ಹಿರಿಯ ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರ ಸಕದೆದಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಎರಡ ಸಕದೆದಗಳು ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದಕದ ಹಹಗ ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ
ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರ 03 ಸಕದೆದಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರ 02 ಸಕದೆದಗಳು ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದಕದ ಬಿ ಕಿರಿಯ ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ
ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ ಕ್ತಷೆ ನ್ಬಷಹಿಷತಿತದಹದರೆ. ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಬಷಸಣೆ ಸಕದೆದಯಲ್ಲು ಇಬಿರಕ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರ ಪ್ೆೈಕಿ ಬಿರಕ ಷದರಿ
ಕ್ಛೆೇರಿಯಲ್ಲು ಕ್ತಷೆದಲ್ಲುದಕದ ಬಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ ಅಪ್ರ ಸಹರಿಗೆ ಆಯಕಕ್ತರಕ, ರಸೆತ ಷಕರಕ್ಷತಹ ಪ್ಹರಧಿಕಹರ, ಬೆಂಗಳೂರಕ ರರ
ಕ್ಛೆೇರಿಗೆ ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ ಮ್ೇರೆಗೆ ತೆರಳಿರಕತಹತರೆ. 04 ಜ್ನ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಲ್ಲು ಬಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ
ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ ಮ್ೇರೆಗೆ ಪ್ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಮ್ೈಷ ರಕ (ಪ್ಯ) ಕ್ಚೆೇರಿಯಲ್ಲು ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ ಮ್ೇರೆಗೆ ಕ್ತಷೆ ನ್ಬಷಹಿಷಕತಿತದಹದರೆ. ಬಿ
ಪ್ರಥಮ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ ಷ.ಪ್ಹರ.ಸಹ.ಅ. ರಹಣೆೇಬೆನ ುರಕ ಕ್ಚೆೇರಿಯಲ್ಲು ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ ಮ್ೇರೆಗೆ ಕ್ತಷೆ
ನ್ಬಷಹಿಷಕತಿತದಹದರೆ. ಕ್ಛೆೇರಿಯಲ್ಲು ಬಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ ಕ್ತಷೆ ನ್ಬಷಹಿಷಕತಿತದಹದರೆ. ಬಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆಷ
ಷಹಹಯಕ್ರ ಸಕದೆದ ಖ್ಹಲ್ಲ ಇರಕತತದೆ. 4 ಮಂದಿ ದಿವತಿೇಯ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರ ಪ್ೆೈಕಿ ಮ ರಕ ದಿವತಿೇಯ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರಕ
ಕ್ತಷೆ ನ್ಬಷಹಿಷಕತಿತದಹದರೆ. ಬಿ ದಿವತಿೇಯ ದಜೆಷ ಷಹಹಯಕ್ರ ಸಕದೆದ ಖ್ಹಲ್ಲ ಇರಕತತದೆ. ಬಿರಕ ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ
ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ ಮ್ೇರೆಗೆ ತೆರಳಿದಕದ, ಬಿ ಬೆರಳಚಕುಗಹರರ ಸಕದೆದ ಖ್ಹಲ್ಲ ಇರಕತತದೆ. ಹಹಗ 3 ಮಂದಿ “ಡ” ದಜೆಷಯ ಸಿಬಿಂದಿ
ಗಷದರಲ್ಲು ಬಿರಕ ಕ್ತಷೆ ನ್ಬಷಹಿಷಕತಿತರಕತಹತರೆ. ಎರಡಕ ಸಕದೆದಗಳು ಖ್ಹಲ್ಲ ಇರಕತತದೆ. ಕ್ಛೆೇರಿ ಸಿಬಿಂದಿ ಕ್ನಹಷಟಕ್
ಆರ್ಥಷಕ್ ಷಂಹಿತೆಯಲ್ಲು ನ್ಬೇಡಲಹದ ಅಧಿಕಹರದ ಅಡಿಯಲ್ಲು ಕೆಲಷ ನ್ಬಷಹಿಷಕರಕ. ಷದರಿಯರಕ ಸೆಂಟರಲ್ ಮೇಟ್ಹರ
ೆಹಿಕ್ಲ್ ರ ಲ್ಸ 1989, ಮೇಟ್ಹರ್ ೆಹಿಕ್ಲ್ಸ ಆೆಕ್ಸಟ 1988, ಕ್ನಹಷಟಕ್ ಮೇಟ್ಹರ್ ೆಹಿಕ್ಲ್ಸ ರ ಲ್ಸ 1989 ಹಹಗ
ಕ್ನಹಷಟಕ್ ಮೇಟ್ಹರ್ ೆಹಿಕ್ಲ್ಸ ಟ್ಹೆಕ್ಷೆೇವನ್ ಆೆಕ್ಸಟ 1957 ರನವಯ ಕ್ಛೆೇರಿಯಲ್ಲುನ ಹೆಪಿತಯಲ್ಲು ಬರಕ ಹಸನಗಳ
ಮಹಲ್ಲೇಕ್ತವ ಗಹಷಣೆ, ಹಸನಗಳ ಹೆ ಷ ನೆ ೇಂದಣಿ, ಚಹಲಕ್ರ ಅನಕಜ್ಞಹ ಪ್ತರ ನ್ಬೇಡಕುದಕ, ನ್ಬಹಷಸಕ್ರ ಲೆೈಸೆನಸ

ನ್ಬೇಡಕುದಕ, ನವಿೇಕ್ರಿಷಕುದಕ, ಸಹರಿಗೆ ಹಸನಗಳ ಹಹಗ ಲಕ್ಕಸರಿ ಟ್ಹೆಕಿಸಗಳಿಗೆ ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ರಸದಹರಿ ಹಹಗ ರಹಜ್ೆ
ರಸದಹರಿ ನ್ಬೇಡಕವಿಕೆ, ಆಟ್ೆ ರಿಕ್ಷಹ ಹಸನಗಳ ರಸದಹರಿ ನ್ಬೇಡಕುದಕ, ತೆರಿಗೆ ತಪಿಿತಷಾ ಹಹಗ ಇತರ ತಪಿಿತಷಾ ಹಸನಗಳ
ಮಹಲ್ಲೇಕ್ರಕಗಳಿಗೆ ನೆ ೇಟಿೇಷಕ ನ್ಬೇಡಕ ಹಹಗ ದಂಡ, ಇಲಹಖ್ಹ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳಿಂದ ಷ ಲ್ಲಷಕ ಹಸನಗಳ ತೆರಿಗೆ, ವಕಲು
ಷ ಲಹತಿಯ ಅಧಿಕಹರ ಹೆ ಂದಿರಕತಹತರೆ. ಅಂತರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ಚಹಲನಹ ಪ್ರಹನ್ಬಗೆ ನ್ಬೇಡಕುದಕ, ಟ್ೆರೇಡ್ ಷರಟಿಫಿಕೆೇಟ್
ನವಿೇಕ್ರಿಷಕುದಕ, ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂವಗಳನಕು ನ್ಬೇಡಕುದಕ, ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಪ್ರತಿಯಂದಕ ಕೆಲಷದಲ್ಲು ಆದೆೇವ ನ್ಬೇಡಕ
ಅಧಿಕಹರ ಹೆ ಂದಿರಕತಹತರೆ. ಮಹನೆ ಸಹರಿಗೆ ಆಯಕಕ್ತರಕ, ಅಪ್ರ ಸಹರಿಗೆ ಆಯಕಕ್ತರಕ, ಜ್ಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಯಕಕ್ತರಕ ಹಹಗ
ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಪ್ಹರಧಿಕಹರದ ಚೆೇರಮನ್ರಹದ ಮಹನೆ ಜಿಲಹುಧಿಕಹರಿಗಳು, ಹಹೆೇರಿ ಇರ ನ್ಬದೆೇಷವನದಂತೆ
ಆಡಳಿತಹತಮಕ್ ಕ್ತಷೆಗಳನಕು ನ್ಬಷಹಿಸಿರಕತಹತರೆ.
ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಹಹೆೇರಿ

ಹಿರಿಯ ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರ : ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರ ಕ್ತಷೆಗಳು.
ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರ ಹಹಗ ಹಿರಿಯ ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರರಕ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ.ರ ಲ್ಸ 1989,
ಎಂ.ವಿ.ಆೆಕ್ಸಟ 1988, ಕೆ.ಎಂ.ವಿ.ರ ಲ್ಸ 1989 ಹಹಗ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ.ಟಿ.ಆೆಕ್ಸಟ 1957 ರನವಯಎಲಹುಹಸನಗಳತಪ್ಹಷಣೆ, ಹೆ ಷ
ಹಸನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ, ಸಳೆ ಹಸನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ ಅಧಿ ನವಿೇಕ್ರಣದಲ್ಲು ಹಸನಗಳ ಸಿಾತಿಗತಿಯ ಬಗೆಗ ರದಿ
ಷಲ್ಲುಷಕುದಕ, ಅನಕಜ್ಞಹಪ್ತರ, ಕ್ಲ್ಲಕಹಲೆೈಸೆನಸಮತಕತನ್ಬಹಷಸಕ್ಲೆೈಸೆನ್ಬಸನೇಡಕವಿಕೆ ಬಗೆಗ ಅಭೆರ್ಥಷಗಳ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಷಕುದಕ,
ನ್ಬಯಮ ಉಲುಂಘನೆ ಹಸನಗಳನಕು ತಪ್ಹಸಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಷಕುದಕ, ಹಸನಗಳ ಜ್ಪಿತ ಮಹಡಕುದಕ ಹಹಗ ಪ್ರತಷನ
ಕಹಯಷ ನ್ಬಷಹಿಷಕುದಕ, ತೆರಿಗೆ ಬಹಕಿದಹರರನಕು ಷಂಪ್ಕಿಷಸಿ, ಬಹಕಿ ತೆರಿಗೆ ಷ ಲಹತಿ ಕ್ತಷೆಗಳನಕು ನ್ಬಷಹಿಷಕುದಕ
ಹಹಗ ಅನಕಪ್ಯಕಕ್ತ ಹಸನಗಳ ತಪ್ಹಷಣೆ ಮಹಡಕುದಕ.
ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ
ಹಹೆೇರಿ.

ಕ್ರ.

ನೌಕ್ರರ ಹೆಷರಕ

ಷಂ

ೆೇತನ

.ಈಗಿನ ೆೇತನ

ವೆರೇಣಿ ರ

ರ .

ಸಂಚಿಕೆಯಹದ ಕೆಲಷಗಳು

ಕಛೆೇರಿಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ (02)
1

ಶಿರೇ ಚಂದರವೆೇಖರ

37900-

ಎಚ್.ಎಂ.

70850

61495

ಅಪ್ರ ಸಹರಿಗೆ ಆಯಕಕ್ತರಕ, ರಸೆತ ಷಕರಕ್ಷತಹ
ಪ್ಹರಧಿಕಹರ, ಬೆಂಗಳೂರಕ ಕ್ಛೆೇರಿಗೆ
ನ್ಬಯೇಜ್ನೆಗೆ ಂಡಿರಕತಹತರೆ.

2

ಶಿರೇ ರಮ್ೇವ ದೆ ಡಡಮನ್ಬ

37900-

55532

70850

ರಸದಹರಿ, ಸಹರಿಗೆ ಹಹಗ ಸಹರಿಗೆೇತರ ವಿಭಹಗದ
ಹೆ ಷ ನೆ ೇಂದಣಿ, ಷಹಹಯಕ್ ಸಹಷಜ್ನ್ಬಕ್
ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ, ಮ್ೇಲ್ಲವಚಹರಣೆ, ಚಹಲನಹ
ತರಬೆೇತಿ ವಹಲೆ, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಸಿಬಿಂದಿ ವಿಭಹಗ,
ಅನಕಪ್ಯಕಕ್ತತೆ, ಡಿ.ಎಸ್.ಎ. ವಿಭಹಗಗಳ
ಮ್ೇಲ್ಲವಚಹರಣೆ, ಆರ್.ಟಿ.ಎ, ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಸಿ,
ರಹಷ್ಟ್ರೇಯ ರಸದಹರಿ, ಸೆಟೇಜ್ ಕಹೆರೆೇಜ್,
ಮೇಟ್ಹರ ಕಹೆಬ, ರಸದಹರಿ, ಪಿ.ಎಸ್.ವಿ. ವಿವೆೇಶ
ರಸದಹರಿ, ತಹತಹುಲ್ಲಕ್ ರಸದಹರಿ, ತಹತಹುಲ್ಲಕ್
ನೆ ೇಂದಣಿ ಮಹಹಲೆೇಖಪ್ಹಲರ & ಆಂತರಿಕ್
ಆಡಿಟ್, ಟ್ೆರೇಡ ಷಟಿಷಫಿಕೆೇಟ್, ಟಿ.ಟಿ. ನೆ ೇಂದಣಿ
ವಿಭಹಗ, ಸಣಕಹಷಕ ಮಸತವದ ದಹಖಲೆಗಳ ಮಕಖೆ
ದಹಸಹತನಕ ನ್ಬಷಸಣೆ, ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ
ಅಧಿಕಹರಿಯರಿಂದ ಆದೆೇವಹದ ದಹಖಲೆಗಳಿಗೆ
ರಕಜ್ಕ ಮಹಡಕುದಕ,

3

ಶಿರೇ ಷತಿೇವ ೆೈ.ಆರ್

--

--

ಖಜಹನೆ ವಿಭಹಗ, ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ಪ್ತರ,
ಕ್ಂಡಕ್ಟರ ಲೆೈಷನಸ, ಇ.ಡಿ.ಎಲ್. ಕ್ಲ್ಲಕಹ
ಲೆೈಷನಸ,ಮ್ೇಲ್ಲವಚಹರಣೆ, ಡಿ.ಎಲ್. ಅಮಹನತಕತ
ಖಜಹನೆ ವಿಭಹಗ, ರಿಫಂಡ ವಿಭಹಗ, ದಹಸಹತನಕ
ವಿಭಹಗ, ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ಪ್ತರ, ಚಹಲನಹ
ಅನಕಜ್ಞಹ ಪ್ತರ ವಿಭಹಗ, ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ
ಅಧಿಕಹರಿಯರಿಂದ ಆದೆೇವಹದ ದಹಖಲೆಗಳಿಗೆ
ರಕಜ್ಕ ಮಹಡಕುದಕ.

ಪ್ಾಥಮ ದಜೆಾ ಸಹಯಕರಕ (04)
1

ಶಿರೇ ಅರ್.ಜ್ಗದಿೇವ

27650 -

46529

52650
2

ಶಿರೇ.ಎಸ್.ಜೆ.

27650-

ಬಹೆಳಿಯರ,

52650

ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ ಮ್ೇರೆಗೆ ಷಪ್ಹರಸಹಅ ರಹಣೆೇಬೆನ ುರಕ
ಕ್ಛೆೇರಿಗೆ ತೆರಳಿರಕತಹತರೆ.

38271

ರಸದಹರಿ ವಿಭಹಗ, ಸಹರಿಗೆೇತರ ದಿವಚಕ್ರ
ಹಸನಗಳ ಹೆ ಷ ನೆ ೇಂದಣಿ ವಿಭಹಗ, ಸಿಬಿಂದಿ
ವಿಭಹಗ, ಕೆಎ27/ಬಿ ವೆರೇಣಿ, ಸಹರಿಗೆ ಹೆ ರ ಲಯ

3

ಶಿರೇ ಜಿ. ಪ್ರದಿೇಪ್ಕ್ಕಮಹರ

27650-

33173

52650

ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ ಮ್ೇರೆಗೆ ಪ್ಹರಸಹಅ
ಮ್ೈಷ ರಕ(ಪ್ಯ) ಕ್ಛೆೇರಿಗೆ ತೆರಳಿರಕತಹತರೆ.

ದಿಿತಿಯದಜೆಾಸಹಯಕರಕ (04)

1

ಶಿರೇ ಎ.ಟಿ.ಷಂಕ್ಮಮನರ

21400-

28224

42000

ಸಹರಿಗೆೇತರ ಲಘು ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ಹೆ ಷ
ನೆ ೇಂದಣಿ ಸಹರಿಗೆ ವಿಭಹಗದ ಕೆಎ27/ಸಿ
ನೆ ೇಂದಣಿ ಕೆಲಷ, ಸಿಬಿಂದಿ ವಿಭಹಗ-1, ಡಿ.ಎಸ್.ಎ
ವಿಭಹಗ,ಅನಕಪ್ಯಕಕ್ತತೆ, ಸಹರಿಗೆ ವಿಭಹಗದ ಹೆ ಷ
ನೆ ೇಂದಣಿ ವಿಭಹಗ, ಸಹರಿಗೆೇತರ ಕೆಎ27/ಟಿ,
ಕೆಎ27/ಟಿಎ, ಕೆಎ27/ಟಿಬಿ, ಕೆಎ27/ಟಿಸಿ ಹೆ ಷ
ನೆ ೇಂದಣಿ ವಿಭಹಗ ಮತಕತ ತಹತಹುಲ್ಲಕ್ ನೆ ೇಂದಣಿ
ವಿಭಹಗ.

2

ಶಿರೇ ಗಕರಕಮ ತಿಷ ತೆಂಬದ

21400-

27568

42000

ಸಹರಿಗೆೇತರ ಹೆ ರಲಯ ವಿಭಹಗ, ಹೆ ರ ರಹಜ್ೆ
ವಿಭಹಗ, ಕೆಎ27/ಪಿ, ಜೆಡ್, ಎಂಎ, ಎಂಬಿ ವಿಭಹಗ,
ಸಹರಿಗೆೇತರ ಕೆಎ27/ಡಬಕು, ಎಕ್ಸ, ೆೈ, ರಹನೆ
ವಿಭಹಗ, ಷಕಹಷರಿ ಹಸನಗಳ ವಿಭಹಗದ ಕ್ತಷೆ,
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಟ್ೆರೇಡ್ ಷಟಿಷಫಿಕೆೇಟ್ ವಿಭಹಗ,
ಹಸನ ಚಹಲನಹ ತರಬೆೇತಿ ವಹಲೆಗಳ ವಿಭಹಗ,
ನ್ಬಹಷಸಕ್ರ ಲೆೈಷನಸ ವಿಭಹಗ, ಹಯಕ ಮಹಲ್ಲನೆ
ತಪ್ಹಷಣಹ ಕೆೇಂದರ ವಿಭಹಗ, ರಿಕಹಡಷ ರ ಂ
ನ್ಬಷಸಣೆ.

3

ಶಿರ ಮ್ಸಬ ಬಲ್ಲ ಹೆ ೇಟ್ೆಗಹಳಿ

21400-

30591

42000

ಕೆಎ27/ಎಂ, ಎನ್ ನೆ ೇಂದಣಿ ನಂತರದ ವಿಭಹಗ,
ಸಹರಿಗೆ ವಿಭಹಗದ ಕೆಎ27, ಕೆಎ27/ಎ ವಿಭಹಗ,
ಡಿ.ಎಲ್ ವಿರಗಳನಕು ಪ್ಯರೆೈಷಕುದಕ,
ಆರ್.ಡಿ.ಎಲ್, ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್. ಇ.ಡಿ.ಎಲ್,
ಸಹರಿಗೆೇತರ ಕೆಎ27/ಇಎ, ಇಬಿ, ಇಸಿ, ಇಡಿ,
ಇಎಫ್, ಇಎಚ್, ಇಜೆ,ಇಕೆ, ಇಎಲ್, ಇಎಂ,
ಇಎನ್ ವಿಭಹಗ ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ವಿಭಹಗ.

4

ಶಿರೇ ಎಂ.ಎಸ್. ವಿನಕ

--

--

ಆಕ್ ವಿಭಹಗ . ಅಂಕಿ ಅಂವಗಳ ವಿಭಹಗ,
ಸಹರಿಗೆೇತರ ಕೆಎ27/ ಇ ಹೆಚ್ ಜೆ.ಕೆ. ಎಲ್.ಕ್ಕೆ,
ಆರ್.ಎಸ್, ಯಕ, ವಿ, ವಿಭಹಗ.

ಶಿೇಘಾಲಿಪಿಗರ (1)
1

ಶಿರೇ ಷಂಜಿೇ ಎಂ. ಕೆ ೇಲಕಹರ

27650-

45486

ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ ಮ್ೇರೆಗೆ ಷಪ್ಹರಸಹಅ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ

52650

ಕ್ಚೆೇರಿಗೆ ತೆರಳಿರಕತಹತರೆ.

ಬೆರಳಚಕುಗರ (1)
1

ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದೆ

-

-

-

ವಹನ ಚಲಕ (2)
1

ಪ್ಹಂಡಕರಂಗ ಎಂ. ನಲೆ

25800-

45736

ಹಸನ ಚಹಲನೆ ಮಹಡಕುದಕ

-

-

51400
2

ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದೆ

-

ಡದಜೆಾನೌಕರರಕ (3)
1

ಶಿರೇಮತಿ ವಕ್ಕಂತಲಹ ಹೆಗೆಗೇರಿ

18600-

29130

ಡ- ದಜೆಷಕಹಯಷ

32600
2

ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದೆ

--

--

--

3

ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದೆ

--

--

--

ಹಿರಿಯಮೇಟರಕವಹನನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ (2)
1

ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದೆ

--

--

--

2

ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದೆ

--

--

--

ಮೇಟರಕವಹನನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ (3)
1

ಶಿರೇ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿೇರೆೇಮಠ

33450-

43589

62600

ಹಿರಿಯ ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ
ಮೇಟ್ಹರಕ ಹಸನ ನ್ಬರಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ ಸಿ.ಎಂ.ವಿ.ರ ಲ್

2

ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದೆ

-

-

1989 ಎಂ.ವಿಆೆಕ್ಸಟ 1957 ರನವಯ ಎಲಹು

3

ಖ್ಹಲ್ಲ ಇದೆ

-

-

ಹಸನಗಳ ತಪ್ಹಷಣೆ ಹೆ ಷ ಹಸನಗಳ
ನೆ ೇಂದಣಿ, ಸಳೆ ಹಸನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ, ಅಧಿ
ನವಿೇಕ್ರಣದಲ್ಲು ಹಸನಗಳ ಸಿಾತಿಗತಿಯ ಬಗೆಗ
ರದಿ ಷಲ್ಲುಷಕುದಕ, ಕ್ಲ್ಲಕಹಲೆೈಸೆನ್ಸ, ಚಹಲನಹ
ಅನಕಜ್ಞಹ ಪ್ತರ ಕ್ಂಡಕ್ಟರ ಲೆೈಷನ್ಸ ನ್ಬೇಡಕವಿಕೆಯ
ಅಭೆರ್ಥಷಗಳ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಷಕುದಕ ನ್ಬಯಮ
ಉಲುಂಘಿಸಿದ ಹಸನಗಳನಕು ತಪ್ಹಸಿಸಿ ದಂಡ
ವಿಧಿಷಕುದಕ ಹಸನಗಳ ಜ್ಪಿತ ಮಹಡಕುದಕ
ಪ್ರತಷನ ಕಹಯಷ ನ್ಬಷಹಿಷಕುದಕ ತೆರಿಗೆ
ಬಹಕಿದಹರರನಕು ಷಂಪ್ಕಿಷಸಿ ಬಹಕಿ ತೆರಿಗೆ ಷ ಲ್ಲ
ಮಹಡಕುದಕ ಹಹಗ ಅನಕಪ್ಯಕಕ್ತ ಹಸನಗಳ
ತಪ್ಹಷಣೆ ಮಹಡಕುದಕ ಚಕನಹಣೆ ಹಹಗ ಇತರೆ
ಕೆಲಷಗಳಿಗೆ ಹಸನ ಅವೆಕ್ತೆಯನಕು

ಪ್ಯರೆೈಷಕುದಕ.
ಾಧೆೇಶಿಕ ಸರಿಗೆ ಅಧಿರ್ರಿಗಳು
1

ಶಿರೇ ಸಿೇಮಬಹಬಹ

52650 -

ಮಕದೆದೇಬಿಹಹಳ

97100

66005

ಕ್ಚೆೇರಿಯ ಎಲಹು ವಿಭಹಗದ ಮ್ೇಲ್ಲವಚಹರಣೆ ಹಹಗ
ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತಗಳ ವಿಲೆೇಹರಿಗೆ
ಆದೆೇಶಿಷಕುದಕ, ಕ್ಚೆೇರಿ ಸಿಬಿಂದಿಯ ೆೇತನ
ಬಿಲಕುಗಳು ಮತಕತ ಸಹದಿಲಹವರಕ ಬಿಲಕುಗಳ ರಕಜ್ಕ
ಮಹಡಕದಕ.

4 (1) (b) 6/9
4 (1) (ಬಿ) 6/9

ಕ್ಚೆೇರಿ ದ ರಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ 08375-232299

ಸಿಬಿಂದಿಯ ಹೆಷರಕ ಹಹಗ ವಿಳಹಷ
1

ಶಿರೇ ಚಂದರವೆೇಖರ ಎಚ್.ಎಂ. ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ

ಅಪ್ರ ಸಹರಿಗೆ ಆಯಕಕ್ತರಕ, ರಸೆತ ಷಕರಕ್ಷತಹ
ಪ್ಹರಧಿಕಹರ, ಬೆಂಗಳೂರಕ ಕ್ಛೆೇರಿಗೆ ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ
ಮ್ೇಲೆ ತೆರಳಿದಹದರೆ.

2

ಶಿರೇ ರಮ್ೇವ ದೆ ಡಡಮನ್ಬ, ಪ್ರ.ದ.ಷ

ದೆೇಗಿರಿ ಯಲಹುಪ್ುರ, ಬಂಜಹರ ಕಹಲನ್ಬ ಹಹೆೇರಿ

3

ಶಿರೇ ಷತಿೇವ ೆೈ.ಆರ್. ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ

ವಿದಹೆನಗರ (ಪ್ಶಿುಮ) ಹಹೆೇರಿ.

4

ಶಿರೇ ಆರ್. ಜ್ಗದಿೇವ, ಪ್ರ.ದ.ಷ.

ಷಪ್ಹರಸಹಅ ರಹಣೆೇಬೆನ ುರಕ ಕ್ಚೆೇರಿಗೆ ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ
ಮ್ೇರೆಗೆ ತೆರಳಿದಹದರೆ.

5

ಶಿರೇ ಎಸ್.ಜೆ.ಬಹೆಳಿಯರ, ಪ್ರ.ದ. ಷ.

ಬಷೆೇವವರ ನಗರ, ಹಹೆೇರಿ.

6

ಶಿರೇ ಜಿ. ಪ್ರದಿೇಪ್ಕ್ಕಮಹರ, ಪ್ರ.ದ.ಷ

ಪ್ಹರಸಹಅ ಮ್ೈಷ ರಕ (ಪ್ಯಷ)ಕ್ಚೆೇರಿಗೆ ನ್ಬಯೇಜ್ನೆ
ಮ್ೇರೆಗೆ ತೆರಳಿದಹದರೆ.

7

ಶಿರೇ ಗಕರಕಮ ತಿಷ ತೆಂಬದ, ದಿವ.ದ.ಷ.

ಬಷೆೇವವರ ನಗರ, ಹಹೆೇರಿ

8

ಶಿರೇ ಎ.ಟಿ.ಷಂಕ್ಮಮನರ, ದಿವ.ದ.ಷ

ಶಿಬಷ ನಗರ, ಹಹೆೇರಿ.

9

ಶಿರೇ ಷಂಜಿೇಎಂ.ಕೆ ೇಲಕಹರ, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹರ ಷಪ್ಹರಸಹಅ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ ಕ್ಚೆೇರಿಗೆ ನ್ಬಯೇಜಿಸಿದೆ.

10

ಶಿರೇ ಮ್ಸಬ ಬಲ್ಲ ಹೆ ೇಟ್ೆಗಹಳಿ, ದಿವ.ದ.ಷ

ಇಜಹರಿಲಕ್ಮಹಪ್ುರ, ಹಹೆೇರಿ.
“ ಡ ” ಗ

11

ಶಿರೇಮತಿ ವಕ್ಕಂತಲಹ ಹೆಗೆಗೇರಿ, ಡ ಗ

ಅಶಿವನ್ಬ ನಗರ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ವಹಲೆರಸೆತ, ಹಹೆೇರಿ.

ಮೇಟರಕ ವಹನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ
12

ಶಿರೇ ಪಿ.ಎಸ್. ಹಿರೆೇಮಠ

ಅಶಿವನ್ಬ ನಗರ, ಹಹೆೇರಿ.
ವಹನ ಚಲಕರಕ

12

ಶಿರೇ ಪ್ಹಂಡಕರಂಗ ನಲೆ

ಇಜಹರಿ ಲಕ್ಮಹಪ್ಯರ ಮಂಜ್ಕನಹಥ ನಗರ ಹಹೆೇರಿ.

ಾದೆೇಶಿಕಸರಿಗೆಅಧಿರ್ರಿ
13

ಶಿರೇ ಸಿೇಮಬಹಬಹ ಮಕದೆದೇಬಿಹಹಳ

ಶಿಹಜಿ ನಗರ, ಹಹೆೇರಿ

ಮಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು 2005, 5(1) ಅಡಿಯಲ್ಲು

1

ಅಧಿಕಹರಿಗಳು

ದ ರಹಣಿ ಷಂಖ್ೆೆ

ಸಹಷಜ್ನ್ಬಕ್ ಮಹಹಿತಿ

ಮಹನೆ ಸಹರಿಗೆ ಆಯಕಕ್ತರಕ,

080-22254900

ಪ್ಹರಧಿಕಹರ

ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಲಡಂಗ್, ವಹಂತಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರಕ

2

ಸಹಷಜ್ನ್ಬಕ್

ಶಿರೇ ಸಿೇಮಬಹಬಹ ಮಕದೆದೇಬಿಹಹಳ

ಷಂಪ್ಕಹಷಧಿಕಹರಿ

ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ,

08375-232299
233279

ಹಹೆೇರಿ
3

ಷಹಹಯಕ್ ಸಹಷಜ್ನ್ಬಕ್
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು

4

ಮ್ೇಲಮನವಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹರ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ
1)

08375 – 232299

ಶಿರೇ ರಮ್ೇವ ಹೆಚ್. ದೆ ಡಡಮನ್ಬ

ಮಹನೆ ಜ್ಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಯಕಕ್ತರಕ,

233279
0831 - 2451207

ಪ್ಹರದೆೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ, ಬೆಳಗಹವಿ

2423900

ಕ್ಚೆೇರಿ ಆರಣದ ಕ್ಟಟಡ, ಬೆಳಗಹವಿ

ಸಹಷಜ್ನ್ಬಕ್ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿ ಹಹಗ
ಸಹಷಜ್ನ್ಬಕ್ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಹಹೆೇರಿ.

