ಕನಹಾಟಕ ಭಹಹಿತಿ ಸಕಕುಅಧಿನಿಮಭ 2005 ನಿಮಭ
4 (1) ಬಿ ರಕಹಯ 31-03-2022 ಕಕು ರಕಟಿಸಿದ
ಭಹಹಿತಿ.

ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಛಕೇರಿ,
ಅಬಮ ಷಹಲಕ್ೇೇಂಟ್ ºÀwಯ
Û , ಸಕೊಷಕೇಟಕ ಯಷಕೆ,
ಕಕೊಪಳ.

ಕನಹಾಟಕ ಭಹಹಿತಿ ಸಕಕುಅಧಿನಿಮಭಕಕು 2005 ನಿಮಭ 4 (1)
ಬಿ ರಕಹಯ 31-03-2022 ಯಕಗಕ ರಕಟಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
4(1) (ಬಿ)1. ಅದರರಚನೆ, ಕಹಯಯಗಳುಮತತುಕತಯಯಗಳವಿರಗಳು:ಷೇಂಘಟನಕ:ಹರದಕೇಶಿಕಷಹರಿಗಕಅಧಿಕಹರಿಗಳುಈಕಛಕೇರಿಮಭಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿಯಕತ್ಹೆಯಕಭತಕೆಈಕಕಳಕೇಂಡಅಧಿಕಹರಿಗಳುಭ
ತಕೆನೌಕಯಯಕಇಯಅಧಿೇನದಲ್ಲಿಕಹಮಾನಿಾಹಿಸಿಯಕತ್ಹೆಯಕ.ಈಕಛಕೇರಿಮಕಹರದಕೇಶಿಕಷಹರಿಗಕಅಧಿಕಹರಿಗಳಕಛಕೇರಿಅ
ಬಮಷಹಲಕ್ೇಂಟೀತಿೆಯಸಕೊಷಕೇಟಕಯಷಕೆ, ಕಕೊಪಳದವಿಳಹಷದಲ್ಲಿಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಕ.
ಅ) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕಯಕ -5 (ಸಹಗೊ 5 ಹಿಮೇಹನಿಮಯಕ ನಿಯೇಜನಕಮ ಮೇಲಕ
ಕಕಲಷ

ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾgÉ,

(4

ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ

SÁ°

EgÀÄvÀÛªÉ

ºÁUÀÆ

1

»ªÉÆÃªÁ¤

gÀªÀgÀÄ

zÁªÀtUÉÃgÉAiÀÄ°è ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿಯಕತ್ಹೆಯಕ.)
ಆ) ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿಕ್ಷಕಯಕ -7 (2 ಸಕದಕಾಗಳು ¸ÀºÀ ¨ÉÃgÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಕಾ, 5
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ಸಕದಕಾಗಳು ರಿಕೆದಲ್ಲಿಯಕತೆದಕ..

§A¢gÀÄvÁÛgÉ.)
ಇ) ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ (ಷಹರಿಗಕ ಭತಕೆ ಷಹರಿಗಕೇತಯ) -2
ಈ) ರಥಭ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ -4 (1-ರದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಯಹಮಚೊಯನಲ್ಲಿ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ ಭತಕೆ 1 ರದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ)
ಉ) ದ್್ೇತಿಮ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ -4 (1- ದ್್ದಷಯಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫಕಳಗಹವಿಮಲ್ಲಿ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ.) 1 ¢éದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ)
ಊ)

ಹಸನಚಹಲಕಯಕ

-2

(ಸಹಗೊ

1

ಹಸನ ಚಹಲಕಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ

ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ)
ಋ) ಫಕಯಚಕುಗಹಯಯಕ -1 ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ.
ಎ) ಗೊರಪ್ –ಡಿ 3 (2 ಸಕದಕಾಮಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಕಾ, 1 ಸಕದಕಾ ರಿಕೆದಲ್ಲಿಯಕತೆದಕ)
ಈಕಛಕೇರಿಮಲ್ಲಿಭಕಖ್ಯಹಗಿಷಹರಿಗಕಭತಕೆಷಹರಿಗಕೇತಯಹಸನಗಳತ್ಕರಿಗಕಷೊಲಹತಿಭತಕೆಹಸನಗಳಉಯೇಗ
ದನಿಮೇಂತರಣದಫಗಕೆಈಕಕಳಕೇಂಡಕಹಯ್ದಾನಿಮಭದಅಡಿಮಲ್ಲಿಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಹಗಕತೆದಕ.

1. ಕಕೇೇಂದರಮೇಟಹಯಕಹಸನಕಹಯ್ದಾ 2019.
2. ಕಕೇೇಂದರಮೇಟಹಯಕಹಸನಕಹಯ್ದಾನಿಮಭಗಳು 2019.
3. ಕನಹಾಟಕಮೇಟಹಯಕಹಸನನಿಮಭಗಳು 1989
4. ಕನಹಾಟಕಮೇಟಹಯಕಹಸನತ್ಕರಿಗಕಕಹಯ್ದಾಭತಕೆನಿಮಭಗಳು

1957

ಭತಕೆಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದತಿದಕಾಡಿಗಳು.
5. ನಹಗರಿೇಕಷನನದ್ನೇಂತ್ಕಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಕುದಕ.

ರಭಕಖ್ ಕಹಮಾಗಳು:1) ಹಸನಗಳನಕೊೇಂದಣಿ
2) ಚಹಲನಹಸಹಗೊನಿಹಾಸಕಅನಕಜಹಾತರಗಳನಕನನಿೇಡಕವಿಕಕಭತಕೆಚಹಲನತಯಫಕೇತಿವಹಲಕಗಳಿಗಕಯಹನಿ
ಗಕನಿೇಡಕುದಕಸಹಗೊನವಿೇಕರಿಷಕುದಕ.
3) ಷಯಕಕಷಹಗಣಕಸಹಗೊರಮಹಣಿಕಹಸನಗಳಿಗಕಯಸದಹರಿಗಳನಕನನಿೇಡಕವಿಕಕಭತಕೆಕಹಯಯಕಜಕಬೈಯಕೊೇಡಮಹಕ್ಟ್
2007 ಭತಕೆನಿಮಭಗಳು 2011 ನಿೇಡಕವಿಕಕ.
4) ಮೇಟಹಯಕಹಸನಗಳತ್ಕರಿಗಕಷೇಂಗರಸಣಕ
5) ಹಸನಗಳತಹಷಣಹಕಹಮಾ
6) ಯಷಕೆಷಕಯಕ್ಷತ್ಹಕರಭಗಳು, ಅಘಾತಹಸನಗಳರಿಶಿೇಲನಕ.
7) ಹಸನಗಳಿೇಂದಹಗಕ ಹಮಕಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಮೇಂತರಣದ ಫಗಕೆ ರತಾನಹ ಕಹಮಾ
8) ಸಕಚ್ಚುನ ಯಹಜಷ್ನಕನ ಷೇಂಗರಹಿಷಕುದಕ.

4(1) (ಬಿ) 2. ಅಧಿಕಹರಿ ಮತತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರಗಳು :ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು - 1
ಅ) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕಯಕ -5 (ಸಹಗೊ 5 ಹಿಮೇಹನಿಮಯಕ ನಿಯೇಜನಕಮ ಮೇಲಕ
ಕಕಲಷ

ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾgÉ,

(4

ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ

SÁ°

EgÀÄvÀÛªÉ

ºÁUÀÆ

1

»ªÉÆÃªÁ¤

gÀªÀgÀÄ

zÁªÀtUÉÃgÉAiÀÄ°è ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿಯಕತ್ಹೆಯಕ.)
ಆ) ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿಕ್ಷಕಯಕ -7 (2 ಸಕದಕಾಗಳು ¸ÀºÀ ¨ÉÃgÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಕಾ, 5
ಸಕದಕಾಗಳು ರಿಕೆದಲ್ಲಿಯಕತೆದಕ..
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§A¢gÀÄvÁÛgÉ.)
F PÀZÉÃjUÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É §A¢gÀÄvÁÛgÉ.)
ಇ) ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ (ಷಹರಿಗಕ ಭತಕೆ ಷಹರಿಗಕೇತಯ) -2

ಈ) ರಥಭ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ -4 (1-ರದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಯಹಮಚೊಯನಲ್ಲಿ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ ಭತಕೆ 1 ರದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ)
ಉ) ದ್್ೇತಿಮ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ -4 (1- ದ್್ದಷಯಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫಕಳಗಹವಿಮಲ್ಲಿ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ.) 1 ¢éದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ)
ಊ) ಹಸನಚಹಲಕಯಕ -2 (ಸಹಗೊ 1 ಹಸನ ಚಹಲಕಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾgÉ)
ಋ) ಫಕಯಚಕುಗಹಯಯಕ -1 ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಹಾಯಕ
ಎ) ಗೊರಪ್ –ಡಿ -3

4(1) (ಬಿ)3.

(2 ಸಕದಕಾಮಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿೆದಕಾ, 1 ಸಕದಕಾ ರಿಕೆದಲ್ಲಿಯಕತೆದಕ.)

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಮತತು ನೌಕರರ ಕತಯಯಗಳು.

1) ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು :- ಕಛಕೇರಿಮ ಭಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿದಕಾ, ಕಛಕೇರಿಮ ಷೇಂೂಣಾ ಜಹಫಹಾರಿ
ನಿಾಹಿಯಕತ್ಹೆಯಕ,

ಕಛಕೇರಿಮ

ಮಹುದಕ

ಕಕಲಷಕಕು

ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದೇಂತ್ಕ

ಅೇಂತಿಭ

ತಿೇಭಹಾನ

ತ್ಕಗಕದಕಕಕೊಳುು ಅಧಿಕಹಯ ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ. ಸಿಫಬೇಂದ್ಮ ನಿಮೇಂತರಣ, ಕಕಲಷದ ಸೇಂಚ್ಚಕಕಮನಕನ
ಭಹಡಕ ಅಧಿಕಹರಿನಕನ ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ. ಸಹಗಕಯ್ದೇ ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಹರದ್ೇಕಹಯ ಕಹಮಾದಶಿಾ
ಸಹಗೊ ಜಿಲಹಿ ಭಟ್ದ ಯಷಕೆ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಮಿತಿ ಷದಷಯ ಕಹಮಾದಶಿಾ ಭತಕೆ ಕಛಕೇರಿಮ ಷಹಾಜನಿಕ
ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮಹಗಿ, ಭತಕೆ ಜಿಲಹಿಡಳಿತ ಸಹಗೊ ಕಕೇೇಂದರ ಕಛಕೇರಿಗಕ ತರ ಯಸಹಯ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತ್ಹೆಯಕ.
2) ಹಿರಿಮ / ಮೇಟಹಯ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯಕ :- ಮೇಟಹಯ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ ಸಹಗೊ ನಿಮಭಗಳನಕಷಹಯ
ಷಹರಿಗಕ ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ, ನವಿೇಕಯಣ ಸಹಗೊ ಅಸಾತ್ಹ ತರ ನವಿೇಕಯಣಕಕು ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದೇಂತ್ಕ
ಹಸನನಕನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ರಭಹಣ ತರ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕೆ ಅಬಯರ್ಥಾಗಳನಕನ ರಿೇಕ್ಷಸಿ ನಿಹಾಸಕ,
ಕಲ್ಲಕಹ ಸಹಗೊ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜಹಾ ರಭಹಣ ತರಗಳ ರಿೇಕ್ಷಕಗಕ ಳಡಿಷಕುದಕ, ಹಸನಗಳ
ರತಾನ ತಹಷಣಕ, ಅಘಾತ ಹಸನಗಳ ವಿೇಕ್ಷಣಕ, ಫಹಕಿ ತ್ಕರಿಗಕ ಷೊಲ್ಲ ಷಕೇರಿದೇಂತ್ಕ ಇನಹನುದಕೇ
ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವದೇಂತ್ಕಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕುದಕ. ಜಿಲಹಿಡಳಿತದ್ೇಂದ ನಿೇಡಕ ಅಧಿಗರಸಣ
ಆದಕೇವಗಳನಕನ ಜಹರಿ ಭಹಡಕುದಕ, ತ್ಹಲೊಕಕ ಕಕೇೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಹಸಿಕ ಭಕಹುೇಂ ಭಹಡಿ ಷಹಾಜನಿಕ
ಫಕೇಡಿಕಕಗಳನಕನ ೂಯಕೈಷಕುದಕ.
3) ಕಛಕೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ :- ಸಿಫಬೇಂದ್ ಕಡತಗಳ ನಿಾಸಣಕ, ಕಛಕೇರಿಮ ಷಹರಿಗಕ ಭತಕೆ ಷಹರಿಗಕೇತಯ ವಿಬಹಗ,
ಆಡಿಟ್, ಹರದಕೇಶಿಕ, ಕಲ್ಲಕಹ ಭತಕೆ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜಹಾ ತರ ವಿಬಹಗದ ಷಹಾಜನಿಯಕಕ ಷಲ್ಲಿಷಕ
ವಿವಿಧ ಕಛಕೇರಿ ಕಕಲಷಗಳ ಅಜಿಾಗಳನಕನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿ್ೇಕರಿಷಕುದಕ, ಆಕ ಸಹಗೊ ಜಹಕ
ಮೇಲ್ಲ್ಚಹಯಣಕ, ಅನಕಮಕಕೆ ಭತಕೆ ತ್ಕರಿಗಕ ಭಯಕಹತಿ, ಡಿಎಸ್ಎ ವಿಬಹಗ, ಕಛಕೇರಿಮ ಸಿಫಬೇಂದ್ಗಳ

ಕಕಲಷ ಕಹಮಾಗಳು ಮೇಲ್ಲ್ಚಹಯಣಕ ಭತಕೆ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಕಯ ಮೇಜಕ ತಹಷಣಕ ಸಹಗೊ
ಮೇಲಹಧಿಕಹಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವಗಳನಕನ ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.
4) ರಥಭ / ದ್್ತಿೇಮ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ :- ಕಛಕೇರಿಮ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ / ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದ
ಅಜಿಾಗಳನಕನ ಕಡತದಕೊೇಂದ್ಗಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವಕಹುಗಿ ಅಧಿಕ್ಷಕಯ ಭಕಖಹೇಂತಯ
ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ. ಕಡತದಲ್ಲಿ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವನಕನ ಕೊಡಲಕೇ ಹಲ್ಲಸಿ ಷಹಾಜನಿಕ
ಕಕಲಷ ಕಹಮಾಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
5) ಫಕಯಚಕುಗಹಯಯಕ :- ಕಛಕೇರಿಮ ಫಕಯಚಕುಗಹಯಯಕ ಕಛಕೇರಿಯೇಂದ ಸಕೊಯಡಿಷಲಹದ ಎಲಹಿ ತರಗಳನಕನ

ಫಕgÀ¼Àಚಕು

ಭಹಡಕುದಕ,

ಸಹಗೊ

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು

ಷೊಚ್ಚಸಿದ

ಇತಯಕ

ಕಕಲಷಗಳನಕನ

ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
6) ಹಸನ ಚಹಲಕಯಕಗಳು :- ಕಛಕೇರಿಮ ಖ್ಜಹನಕ, ರತಾನ ಸಹಗೊ ಎತಯ ಎಲಹಿ ಕಕಲಷ ಕಹಮಾಗಳನಕನ
ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
7) ಡಿ- ಗೊರಪ್ ನೌಕಯಯಕ ( ಜಹನಯಕ) :- ಕಛಕೇರಿಮ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳ ಚಹಲನಹ
ನಿಾಸಣಕ, ಖ್ಜಹನಕಗಕ ಸಿಫಬೇಂದ್ಯೇಂದ್ಗಕ ತ್ಕಯಳು ಭತಕೆ ಷಥಳಿಮ ಟಹಲನಕನ ವಿತರಿಷಕುದಕ ಸಹಗೊ
ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವದ ಮೇಯಕಗಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತಕೆ ನೌಕಯಯ ನಿದಕೇಾಶಿಕಕ :ಕರಭ ಸಕಷಯಕ

ಭತಕೆ

ಸಕದಕಾ ಕಛಕೇರಿ ಕಕಲಷ ಸೇಂಚ್ಚಕಕಮ ವಿಯಗಳು

ಷೇಂ

ಶಿರೇಮಕತ/ಶಿರೇಭತಿ

1

7-6-2019 jAzÀ 1-10-2020 gÀªÀgÉUÉ

ಕಛಕೇರಿಮ

ಶಿರೇ ಎನ್ ವಕೇಖ್ಯ ಹರದಕೇಶಿಕ

ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹೆಯಕ, ಕಛಕೇರಿಮ ಮಹುದಕೇ ಕಕಲಷಕಕು ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದೇಂತ್ಕ ಅೇಂತಿಭ

ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 02-10-2020

ತಿಭಹಾನ

ರಿೇಂದ 17-01-2021 ಯಕಗಕ ºÁUÀÆ ²æÃ
®QëöäÃPÁAvÀ ©üÃ £Á®ªÁgÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ
¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 18-01-2021
jAzÀ E°èAiÀÄªÀgÉUÉ.

ನಿಮೇಂತರಣ,

ಭಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿದಕಾ,
ತ್ಕಗಕದಕಕಕೊಳುು

ಕಛಕೇರಿಮ
ಅದ್ಕಹಯ

ಷೇಂೂಣಾ

ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ.

ಜಹಫಹಾರಿ
ಸಿಫಬೇಂದ್ಮ

ಕಕಲಷದ ಸೇಂಚ್ಚಕಕಮನಕನ ಭಹಡಕ ಅಧಿಕಹಯನಕನ ಷಸ

ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ

ಸಹಗಕಯ್ದೇ

ಷಹರಿಗಕ

ಹಸನಗಳ

ನಕೊೇಂದಣಿ

ಭತಕೆ

ನಕೊೇಂದಣಿಗಕ ಷೇಂಫೇಂಧ ಟ್ ಇತಯಕ ಕಕಲಷಗಳು ಭತಕೆ ನಕೊೇಂದಣಿ ಯದಕಾ
ಡಿಷಕವಿಕಕ. ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಹರಧಿಕಹಯದ ಕಹಮಾದಶಿಾ ಭತಕೆ ಯಸದಹರಿ
ನಿೇಡಕವಿಕಕ ಸಹಗೊ ಜಿಲಹಿ ಭಟ್ದ ಯಷಕೆ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಮಿತಿ ಷದಷಯಯಕ,
ಕಹಮಾದಶಿಾ ಭತಕೆ ಕಛಕೇರಿಮ ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮಹಗಿಯ್ದೇ
ಭತಕೆ ಜಿಲಹಿಢಳಿತ ಸಹಗೊ ಕಕೇೇಂದರ ಕಛಕೇರಿಗಕ ತರ ಯಸಹಯ ಕಹಮಾ
ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹೆಯಕ. ಷಹರಿಗಕೇತಯ ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ ಭತಕೆ ನಕೊೇಂದಣಿಗಕ
ಷೇಂಫೇಂದಟ್ ಇತಯಕಕಲಷಗಳು, ಷಹರಿಗಕೇತಯ ಹಸಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ ಷಹಾಟ್ಾ
ಕಹರ್ಡಾ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕೆ ನಕೊೇಂದಣಿ ಯದಕಾ ಡಿಷಕವಿಕಕ. ಕಲ್ಲಕಹ / ಖಹಮೇಂ
ಚಹಲನಹ ಸಹಗೊ ನಿಹಾಸಕ ಅನಕಜಹಾ ತರಗಳನಕನ ನಿೇಡಕವಿಕಕ, ನವಿೇಕಯಣ,
ನಕಲಕ ಭತಕೆ ಖಹಮೇಂ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜಹಾ ತರಗಳ ಷಹಾಟ್ಾ ಕಹರ್ಡಾ

ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕೆ ಚಹಲನಹ ಸಹಗೊ ನಿಹಾಸಕ ಅನಕಜಹಾ ತರ ಯದಕಾ
ಡಿಷಕವಿಕಕ. ಖ್ಜಹನಕ ವಿಬಹಗ ಸಹಗೊ ಇತಯಕ ಕಕಲಷಗಳು.
2

ಶಿರೇ

ಸಿ.ಎಸ್.

ರಭಕತ್ಕೇವ ಮೇಟಹಯಕ

ಹಿಮೇಹನಿ

ಹಸನ

ಕಹಯ್ದಾ

ಸಹಗೊ

ನಿಮಭಗಳಹನಕಷಹಯ

ಷಹರಿಗಕ

ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ ನವಿೇಕಯಣ ಸಹಗೊ ಅಸಾತ್ಹ ತರ ನವಿೇಕಯಣಕಕು
ಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದೇಂತ್ಕ ಹಸನನಕನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ರಭಹಣ ತರ ನಿೇಡಕುದಕ
ಭತಕೆ ಅಬಯರ್ಥಾಗಳನಕನ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿಹಾಸಕ, ಕಲ್ಲಕಹ ಸಹಗೊ ಚಹಲನಹ
ಅನಕಜಹಾ ರಭಹಣ ತರಗಳ ರಿೇಕ್ಷಕಗಕ ಳಡಿಷಕುದಕ, ಹಸನಗಳ ವಿೇಕ್ಷಣಕ,
ಫಹಕಿ

ತ್ಕರಿಗಕ

ಆದಕೇವದೇಂತ್ಕ

ಷೊಲ್ಲ

ಷಕೇರಿದೇಂತ್ಕ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಕುದಕ.

ಇನಹನುದಕೇ

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು

ಜಿಲಹಿಡಳಿತದ್ೇಂದ

ನಿೇಡಕ

ಅಧಿಗರಸಣ ಆದಕೇವಗಳನಕನ ಜಹರಿ ಭಹಡಕುದಕ, ತ್ಹಲೊಕಕ ಕಕೇೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ
ಭಹಸಿಕ ಭಕಹುೇಂ ಭಹಡಿ ಷಹಾಜನಿಕಯ ಕಕಲಷಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
3

ಶಿರೇ

-ಷದಯ-

© ¦ PÀÈµÉÚÃUËqÀ,

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
4

ಶಿರೇ

-ಷದಯ-

dªÀgÁAiÀÄUËqÀ,

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
5

ಶಿರೇ ಷತಿೇವಫಹಫಕ ಹಿಮೇಹನಿ

-ಷದಯ-

(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
6

ಶಿರೇ

-ಷದಯ-

vÁåUÀgÁeï,

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
7

²æÃ eÉ ¦ ¥ÀæPÁ±À,
(¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ)

»ªÉÆÃªÁ¤

-ಷದಯ-

8

²æÃ ªÀÄAdÄ£Áxï PÉÆgÀ«,
ªÉÆÃªÁ¤
²æÃ
¹
ºÉÃªÀÄAvÀPÀÄªÀiÁgÀ,
ªÉÆÃªÁ¤

-ಷದಯ-

ಶಿರೇ ಸಕಚ್ ಆರ್ ರಕಹವ,ಮೇಹನಿ

-ಷದಯ-

9
10

-ಷದಯ-

(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
11

ಶಿರೇ ಎೇಂ ಶಿಕಕಭಹಯ ಮೇ.ಹ.ನಿ.

12

ಶಿರೇ

(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
ಡಿ

ಸಕಚ್

ವಿಜಮಕಕಭಹಯ,ಮೇಹನಿ

-ಷದಯ-ಷದಯ-

(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)

13

ಶಿರೇ

ಭರತಕಯೇಂಜಮ

ಸಕೊನಿನಕಕೇರಿ,

ಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)

-ಷದಯ-

14

²æÃ eÉ JA ¸ÀÄgÉÃ±À,
(¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃgÉUÉ)

15

ಶಿರೇ ನಯಷಪ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

ªÉÆÃªÁ¤

-ಷದಯಕಲ್ಲಕಹ ಅನಕಙ್ಞಾ ತರ ವಿಬಹಗ, ಷಹರಿಗಕ ನಕೊೇಂದಣಿ ವಿಬಹಗ, ಆರ್.ಟಿ.ಎ,
ಸಿಫಬೇಂದ್ ವಿಬಹಗ ಸಹಗೊ ಕಛಕೇರಿಮ ಸಿಫಬೇಂದ್ಗಳ ಕಕಲಷ ಕಹಮಾಗಳ
ಮೇಲ್ಲ್ಚಹಯಣಕ, ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ವಿಬಹಗ ನಿಾಸಣಕ ಸಹಗೊ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು
ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವಗಳನಕನ ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.

16

ಶಿರೇ ಬಿ ಗಕೊೇವಿೇಂದಯಹಜ್

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜಹಾ ತರ, ಷಹರಿಗಕೇತಯ ನಕೊೇಂದಣಿ ವಿಬಹಗ, ಆರ್.ಟಿ.ಐ,

ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

ಡಿ.ಎಸ್.ಎ, ಷಯಕೇಂಡರ್ ವಿಬಹಗ, ಖ್ಜಹನಕ, ಸಿಫಬೇಂದ್ಗಳ ಕಕಲಷ ಕಹಮಾಗಳ
ಮೇಲ್ಲ್ಚಹಯಣಕ

ಸಹಗೊ

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು

ನಿೇಡಿದ

ಆದಕೇವಗಳನಕನ

ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.
17

ಶಿರೇ ಜಕ ಬಿ ಲಕ್ಷಮಣಗೌಡ, ರದಷ

ಡಿಎಲ್ ವಿಬಹಗದ ಎಲಹಿ ಕಕಲಷ ನಿಾಸಣಕ ಸಕೊಷ ನಕೊೇೇಂದಣಿ ದ್್ೇಚಕರ
ಹಸನ ವಿೇಬಹಗ, ಸಕೊಷ ನಕೊೇಂದಣಿ ಷಹರಿಗಕ ವಿಬಹಗ, ಯಸದಹರಿ ವಿಬಹಗ,
ಷಕ್ೇಶನರಿ ವಿಬಹಗ, ದಹಷಹೆನಕ ನಿಾಸಣಕ (ನಿಾಚಸ್ಾ) ಅೇಂಕಿ – ಅೇಂವಗಳ
ವಿಬಹಗ ಸಹಗೊ ಷಕಹಾರಿ ಹಸನಗಳ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಲಕ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಇದಕ.

18

ಶಿರೇ ಎೇಂ. ಭಲ್ಲಿಕಹಜಕಾನ ರದಷ

ಷಹರಿಗಕ ಗೃಸ ಲಮ, ಷಹರಿಗಕ ಸಕೊಯ ಯಹಜಯ, ಕಕಎ37 ಎ ವಕರೇಣಿಮ ಷಹರಿಗಕ
ವಿಬಹಗ, ಕಕಎ37 ಎಮ್ ವಕರೇಣಿ ಸಹಗೊ ನಕೊೇಂದಣಿ ನೇಂತಯದ ಕಕಎ37 ಎನ್
ವಕರೇಣಿಮ ವಿಬಹಗದ ಕಕಲಷಗಳು ಎಲಹಿ ಕಕಲಷಗಳು, ಕಕ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.
ನಕೊೇಂದಣಿ ಕಕಲಷಗಳು, ಎಜಿ ಆೇಂರ್ಡ ಇೇಂಟಯನಲ್ ಆಡಿಟ್, ಅಧಯಾಣಕ ಸಹಗೊ
ರಿೇಂರ್ಡ ವಿಬಹಗ, ಸಕೊಯ ಯಹಜಯ ಸಹಗೊ ಸಕೊಯ ಲಮದ ದ್್ೇಚಕರದ
ಷಹರಿಗಕೇತಯ ವಿಬಹಗ ಗೃಸ ಲಮದ ಕಕಎ37 ಇಬಿ, ಇಸಿ, ಇಡಿ ವಕರೇಣಿಮ
ನಕೊೇಂದಣಿ ನೇಂತಯದ ಕಕಲಷಗಳು ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.

19

ಶಿರೇ ಯಹಜವಕೇಖ್ಯಗೌಡ ರದಷ

ಖ್ಜಹನಕ ವಿಬಹಗ - 1, ಸಿಫಬೇಂದ್ ವಿಬಹಗ – 2, ಟಕರೇರ್ಡ ಷಟಿಾಫಿಕಕೇಟ್ ನಿೇಡಕವಿಕಕ
ಭತಕೆ ನವಿೇಕರಿಷಕವಿಕಕ, ಎಲ್.ಎೇಂ.ವಿ. ಸಹಗೊ ಟಿ.ಟಿ. ಸಕೊಷ ನಕೊೇಂದಣಿ
ವಿಬಹಗ ಸಹಗೊ ಖ್ಜಹನಕಮ ಲಕಕು ತರ ಭತಕೆ ಸಿಫಬೇಂದ್ ಬಿಲ್ ವಿಬಹಗ ಭತಕೆ
ರಿಕಹನಿಿಲಕೇವನ್ ನಿಾಹಿಷಲಕ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.

20

ಶಿರೇ ಗೌಡಪ ಎೇಂ. ಕಕೊಪಳ,

ಖ್ಜಹನಕ -2, ಡಿಎಲ್ ಭತಕೆ ಸಿಎಲ್ ವಿಬಹಗಕಕು ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದಕಾ, ತ್ಹತ್ಹುಲ್ಲಕ

ರದಷ (ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿ)

ನಕೊೇಂದಣಿ ವಿಬಹಗ ಸಹಗೊ ಸಕೊಯಲಮದ ನಹಲ್ಲು ಚಕರ ಷಹರಿಗಕೇತಯ
ಹಸನಗಳ ವಿಬಹಗ ಸಹಗೊ ಗೃಸ ಲಮದ ಕಕ37 ಇ ದ್ೇಂದ ಜಕ ಯಕಗಿನ
ನಕೊೇಂದಣಿ ನೇಂತಯದ ಕಕಲಷ ಭತಕೆ ಕಛಕೇರಿಗಕ ಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದ ಆಕ ವಿಬಹಗ

21

ಶಿರೇ ಅಮಯಪ ಷಜಜನ, ದ್್ದಷ

ಇನಹರ್ಡಾ (ಆಕ) ವಿಬಹಗ ಭತಕೆ ಗೃಸ ಲಮದ ಕಕಎ 37 ಮಕ, ವಿ, ಡಫೊಿ
ಭತಕೆ

ಎಕ್ಟಿ

ನಕೊೇಂದಣಿ

ನೇಂತರದ

ವಿಬಹಗದ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಕ

22

²æÃ ¹zÉÝÃ±À PÀÄgÀnÖ, ¢é.zÀ.¸À.

ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.
ºÉÆ¸À £ÉÆAzÀtÂ J¯ïJA« PÉ®¸À, ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄ J¯ïJA« PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ
r.J¸ï.J. UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.

23

²æÃªÀÄw dAiÀÄ²æÃ ²gÀÆgÀ

PÉJ37 ಇಎ, E©, E¹, Er, EE ªÀÄvÀÄÛ EJ¥sï ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ನಕೊೇಂದಣಿ
ನೇಂತಯದ ಕಕಲಷಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಲಕ ªÀÄvÀÄÛ r.J¯ï. £À«ÃPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ

PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.
24

ಶಿರೇ ಸಿದಹರಭಕಗಕೊೆೇಡ,

ಎನ್ ಒ ಸಿ ಕನಫಯಮೇಶನ್, ಎಲಹಿ ಕೇಂೂಯಟರಿಕೃತ ಬಿ ಎಕ್ಷಟಹರಾಕ್ಟ್, ಟಹರನ್ಿ

ಫಕಯಳಚಕುಗಹಯ

ಪೇಟ್ಾ, ನಹನ್-ಟಹರನ್ಿ ಪೇಟ್ಾ ಸಿಸಿ ಪ್ರೇಂಟ್ ಭತಕೆ ಸಕೊಯ ಲಮದ
ಷಹರಿಗಕ ನಕೊೇಂದಣಿ ವಿಬಹಗ ಸಹಗೊ ಗೃಸ ಲಮದ ಟಿ.ಟಿ. ವಿಬಹಗದ
ನಕೊೇಂದಣಿ ನೇಂತಯದ ಕಕಲಷಗ¼ÀÄ, ºÉÆ¸À ¹.J¯ï. ªÀÄvÀÄÛ £À«ÃPÀj¸ÀÄªÀ

PÉ®¸ÀUÀ¼Àನಕನ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಕ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.
25

ಶಿರೇ ಯೇಂಜಿತ ಷಸಜಹನೇಂದ

PÉJ37 ಇಎ, E©, E¹, Er, EE ªÀÄvÀÄÛ EJ¥sï ನಕೊೇಂದಣಿ ನೇಂತಯದ

ದ್್ದಷ

ಕಕಲಷಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಲಕ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ. ºÁUÀÆ ºÉÆ¸À r.J¯ï.
j¥ÉÃ¯ïìªÉÄAmï, jmÉ¸ïÖ, qÀÆ©èPÉÃmï ¸ÀA§AzÀ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀZÉÃjUÉ §gÀÄªÀ
vÀ¥Á°UÉ GvÀÛgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀ ಕಕಲಷಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಲಕ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.

26

²æÃªÀÄw dAiÀÄ²æÃ ²gÀÆgÀ, PÉJ37E, ºÀZï, eÉ, PÉ, J¯ï, PÀÆå, Cgï, J¸ï,AiÀÄÄ, JPïì,
ªÉÊ,, EºÉZï, EeÉ ±ÉæÃtÂ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À £ÉÆAzÀtÂ £ÀAvÀgÀzÀ
¢ézÀ¸À (ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿ)
PÉ®¸ÀUÀ¼ÄÀ , ¹§ãA¢ «¨sÁUÀzÀ E¤ßvÀgÀzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀ,
DAZÉAiÀÄ ¹éÃPÀÈw «¨sÁUÀ, ZÁ®£Á C£ÀÄeÁÕ ¥ÀvÀæ £À«ÃPÀgÀt
ªÀÄvÀÄÛ ¹.Dgï.Dgï. PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀÄ
ºÁUÀÆ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁ®PÁ®PÉÌ ¤ÃqÀÄªÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ.
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ಶಿರೇಭತಿ ಭರಿಮ್, ಜಹನ
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1)

ಶಿರೇ

J

ರಕಹವ

ಕಹಮಹಾಲಮದಲ್ಲಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಕ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.

ಹಸನ ಕಛಕೇರಿಮ

ಚಹಲಕಯಕ

ರತಾನಹ

ಸಿಫಬೇಂದ್ಗಳನಕನ

ತಾನಹ

ಚಟಕಟಿಕಕಮ

ಕಹಮಾಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಕ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ರತಾನಹ ಸಿಫಬೇಂದ್ಮರಿಗಕ

2) ²æÃ £ÁUÀgÁd ©.J. ªÁºÀ£À ಷಸಹಮಕಯಹಗಿ ಹಸನ ಚಹಲನಕ ಭಹಡಕತ್ಹೆಯಕ.

ZÁ®PÀgÀÄ
3) ²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ

4(1)(ಬಿ)4.ಮೇಲ್ಲ್ಚಹಯಣಕ

ಭತಕೆ ಸಕೊಣಕಗರಿಕಕಮ ಭಹಗಾಗಳು ಷಕೇರಿದೇಂತ್ಕ ತಿಭಹಾನ

ತ್ಕಗಕದಕಕಕೊಳುುರಕಿರಯ್ದಮಲ್ಲಿ ಅನಕಷರಿಷಫಕೇಕಹದ ಕಹಮಾ ವಿಧಹನಗಳು.
ಷಹಾಜನಿಕಯಕ ವಿವಿಧ ಕಕಲಷಗಳಿಗಹಗಿ ಕಛಕೇರಿಗಕ ಷಲಿಷಕ ಅಜಿಾಗಳನಕನ ನಿಮಭಹನಕಷಹಯ
ಕಛಕೇರಿಮಲ್ಲಿನ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕಗಳು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿಯಕತ್ಹೆಯಕ. ತದನೇಂತಯ ಕಛಕೇರಿಮ ಸಿ್ೇಕೃತ ವಿಬಹಗದ
ಭಕಖಹೇಂಯ ಆಮಹ ವಿಬಹಗಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಕ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಕಯಕ ತಭಗಕ ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದ ಅಜಿಾಗಳನಕನ
ಸಿ್ಕರಿ, ಷೇಂಫೇಂದಟ್ಟ ಕಡತದಲ್ಲಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ಟಿಪಣಕಯೇಂದ್ಗಕ ವಿಶಮನಕನ ಭೇಂಡಿಷಕತ್ಹೆಯಕ. ನೇಂತಯ
ಅದನಕನ ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದ ಅಧಿಕ್ಷಕಯಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ತಭಾ ಟಿಪಣಕಮಲ್ಲಿ ಅಯ ಅಭಿಹರಮದಕೊೇಂದ್ಗಕ
ಅೇಂತಿಭಹಗಿ ಕಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಯಷಥರಿಗಕ ಷಲ್ಲಿಸಿ ಷದರಿ ವಿಶಮದ ಕಡತಕಕು ಕಛಕರಿ ಭಕಖ್ಯಷಥಯಕ ತಭಾ
ತಿಭಹಾನದ ಆದಕೇವನಕನ ನಿೇಡಕತ್ಹೆಯಕ. ಷದರಿಮಯಕ ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವನಕನ ಅೇಂತಿಭಹಗಿ ವಿಶಮ
ನಿಹಾಸಕಯಕ ಭತಕೆ ಅಧಿಕ್ಷಕಯಕಗಳು ಹಲ್ಲಷಕತ್ಹೆಯಕ
ಕಕಲವೇಂದಕ ವಿಶಮಗಳಿಗಕ ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದ ಕಕಲಷಗಳಿಗಕ ಕಛಕೇರಿಮ ತ್ಹೇಂತಿರಕ ಸಿಫಬೇಂದ್ಗಳಹದ
ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯಕಗಳ ರಿಶಿೇಲನಕ ಅವಯಕಹಗಿದಕಾ ಅೇಂತಸ ಅಜಿಾಗಳನಕನ ಕಛಕೇರಿ

ಅಧಿಕ್ಷಕಯಕ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿದ ನೇಂತಯ ಕಹಮಹಾನಿಹಾಸಕ ಸಿಫಬೇಂದ್ಮಯಮ ಹಸನನಕನ / ಅಬಯರ್ಥಾಗಳನಕನ
ಬೌತಿಕಹಗಿ/ತ್ಹೇಂತಿರಕಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಕಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಯಷಥರಿಗಕ ಶಿಪಹಯಷಕಿ ಭಹಡಕತ್ಹೆಯಕ. ಅೇಂತಿಭಹಗಿ
ಕಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಯಷಥಯಕ ನಿಮಭಹನಕಷಹಯಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ತಿೇಭಹಾನ ತ್ಕಗಕದಕಕಕೊೇಂದಕ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಆದಕೇವ
ನಿೇಡಕತ್ಹೆಯಕ. ಷದರಿಮಯ ಆದಕೇವನಕನ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಕಯಕ ಸಹಗೊ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕಗಳು ಅೇಂತಿಭಹಗಿ
ಹಲ್ಲಷಕತ್ಹೆಯಕ.

4(1)(ಬಿ)5. ರಕಹಮಾಗಳನಕನ ಅನಕಶಹಾನಕಕು ತಯಕಲ್ಲಿ ನಿಗದ್ಗಕೊಳಿಸಿದ ಭಹನದೇಂಡಗಳು:ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತಕೆ ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಫಯಕ ಸಿಫಬೇಂದ್ಮಯಕ ಈ ಕಕಳಕೇಂಡ ಕಹಯ್ದಾ
ಭತಕೆ ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿಕತಾಯ ನಿಾಹಿಷಲಹಗಕತೆದಕ.
1. ಕಕೇೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ 2019
2. ಕಕೇೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ ನಿಮಭಗಳು 2019
3. ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಗಳು 1989
4. ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ್ಕರಿಗಕ ಕಹಯ್ದಾ ಭತಕೆ ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತಕೆ ಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕಾಡಿಗಳು.

4(1) (ಬಿ)6.ಅದರ

ಕಹಯಯಗಳನತು ನೆರೆವೆೇರಿಷತುದಕಹಾಗಿ ಅದತ ಹೆ ಂದಿರತ ಅಥವಹ

ಅದರ ನಿಯಂತರದಲ್ಲಿರತ ಅಥವಹ ಅದರ ಉದೆ ಯೇಗಿಗಳ ಬ್ಳಷತ ನಿಯಮಗಳು, ಉ
ನಿಯಮಗಳು, ಅನತಷ ಚಿಗಳು, ಕೆೈ ಡಿಗಳು ಮತತು ದಹಖಲೆಗಳು :1) ಕಕೇೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ 2019.
2) ಕಕೇೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ ನಿಮಭಗಳು 2019.
3) ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಗಳು 1989
4) ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ್ಕರಿಗಕ ಕಹಯ್ದಾ ಭತಕೆ ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತಕೆ ಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದ ತಿದಕಾಡಿಗಳು.
5) ನಹಗರಿೇಕ ಷನನದಕಾ

4(1) (ಬಿ)7.ಹರಧಿಕಹರು ಅಗತಯವಹಗಿ ಷಂಗರಹಿಸಿಟ್ತುಕೆ

ಳಳಬೆೇಕಹದ ಧಹಖಲೆಗಳು :-

ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ತಭಾ ಅಧಿೇನದ ಹಯಪ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಯಕ ಷಹಾಜನಿಕ ಅಜಿಾಗಳನಕನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ
ಈ ಕಕಳಕೇಂಡ ರಭಕಖ್ ಕಹಮಾಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹೆಯಕ.
1.

ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಗಳ ತ್ಕರಿಗಕ ಷೇಂಗರಸಣಕ

2. ಷಹರಿಗಕ ಭತಕೆ ಷಹರಿಗಕೇತಯಕ ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ ಭತಕೆ ನಕೊೇಂದಣಿಗಕ ಷೇಂಫೇಂದಟ್ ಇತಯ ಕಕಲಷಗಳು,
ಷಹಾಟ್ಾ ಕಹರ್ಡಾ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕೆ ನಕೊೇಂದಣಿ ಯದಕಾ ಡಿಷಕವಿಕಕ.

3. ಕಲ್ಲಕಹ / ಖಹಮೇಂ ಚಹಲನಹ ಸಹಗೊ ನಿಹಾಸಕ ಅನಕಜಹಾ ತರಗಳನಕನ ನಿೇಡಕವಿಕಕ ಭತಕೆ ನವಿೇಕರಿಷಕವಿಕಕ
ಸಹಗೊ ಯದಕಾ ಡಿಷಕವಿಕಕ
4. ಷಯಕಕ ಷಹಗಣಕ ಸಹಗೊ ರಮಹಣಿಕ ಹಸನಗಳಿಗಕ ಯಸದಹರಿಗಳಿಗಕಯಸದಹರಿಗಳನಕನ ನಿೇಡಕವಿಕಕ ಸಹಗೊ ಯದಕಾ
ಡಿಷಕವಿಕಕ
5. ಹಸನದಲ್ಲಿನ ರಿತಾನಕ.
6. ಯಷಕೆ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಕರಭಗಳು,
7. ಹಸನಗಳಿೇಂದಹಗಕ ಹಮಕ ಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಮೇಂತರಣದ ಫಗಕೆ ರಿತಾನಕ
8. ಸಕಚ್ಚುನ ಯಹಜಷ್ನಕನ ಷೇಂಗರಹಿಷಕುದಕ.
ಈ ಕಛಕೇರಿಮ ಹರದಕೇಶಿ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿ ಆಡಳಿತದ ಷೇಂೂಣಾ ಜಹಫಹಾರಿ ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ.

4(1) (ಬಿ) 8.ಅದರ ಕಹಯಯ ನಿೇತಿಯ ರಚನೆ ಅಥವಹ ಅದರ ಅನತಷ್ಹಾನಕೆಾ ಷಂಬ್ಂದಿಸಿದಂತೆ
ಸಹಯಜನಿಕರೆ ಢನೆ ಷಮಹಲೆ ೇಚಿಷಲತ ಅಥವಹ ಅದರ ಹರತಿನಿಧಯವಿರತಂತೆ ಮಹಡಲತ
ಇರತಂತಸ ಯಹುದೆೇ ಯಸೆೆಯ ವಿರಗಳು
--- ಅನ್ಯಷಕುದ್ಲಿ ---

4(1) (ಬಿ) 9.ಮಂಡಳಿಗಳು, ರಿಶತತುಗಳು, ಷಮಿತಿಗಳು ಅಥವಹ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು
ಮತತು ಅದರ ಭಹಗವಹಗಿ ಅಥವಹ ಅದರ ಷಲಹೆಯ ಉದೆದೇವಕಹಾಗಿ ರಚಿತವಹದ ಇಬ್ಬರ ಅಥವಹ
ಹೆಚತು ಯಕ್ತುಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡ ಮಂಡಳಿಗಳ, ರಿಶತತುಗಳ ಷಮಿತಿಗಳ ಮತತು ಇತರ ನಿಯತ
ಕಹಲ್ಲಕ ಷಭೆಗಳು ಸಹಯಜನಿಕರಿಗೆ ಮತಕುವಹಗಿರತತುವೆಯೇ ಅಥವಹ ಅಂತಸ ಷಭೆಗಳ
ನಡಹಳಿಗಳು ಸಹಯಜನಿಕರಿಗೆ ದೆ ರೆಯತತುವೆಯೇ ಎಂಬ್ತದರ ವಿರ ಟ್ಟುಕೆ :ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಹರಧಿಕಹರಿ ಕಕೊಪಳ, ಮೇಟಹಯ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ 1988 ಷಕಕ್ಷನ್ 68(1)ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ
ಷಹರಿಗಕ ಹಸನಗಳ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಕ ಅಧಿಕಹಯ ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ.
1) ಅಧಯಕ್ಷಯಕ

: ಜಿಲಹಿಧಿಕಹರಿಗಳು

2) ಷದಷಯಯಕ

: ಜಿಲಹಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ರಿಶಹಾಧಿಕಹರಿಗಳು

3) ಕಹಮಾದಶಿಾ : ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಹರಧಿಕಹರಿ ಸಹಗೊ ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು.

4(1) (ಬಿ) 10.ಹರಧಿಕಹರದ ರತಿ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಹರಯತತವಹಗಿ
ಸಿವೇಕರಿಷತ ವೆೇತನ, ರಿಹಹರ, ಗೌರ ಧನ ಮತತು ಷಹಹಯ ಧನದ ವಿರಗಳು :-

ಕರ. ಷೇಂ ಸಕಷಯಕ ಭತಕೆ ಸಕದಕಾ ಶಿರೇಮಕತ್/ಶಿರೇಭತಿ
1

7-6-2019 jAzÀ 1-10-2020 gÀªÀgÉUÉ ಶಿರೇ ಎನ್ ವಕೇಖ್ಯ ಹರದಕೇಶಿಕ
ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 02-10-2020 ರಿೇಂದ 17-01-2021 ಯಕಗಕ
ºÁUÀÆ ²æÃ ®QëöäÃPÁAvÀ ©üÃ £Á®ªÁgÀ ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
18-01-2021 jAzÀ E°èAiÀÄªÀgÉUÉ.

2

ಶಿರೇ ಸಿ.ಎಸ್. ರಭಕತ್ಕೇವ ಹಿಮೇಹನಿ

3

ಶಿರೇ ಷತಿೇವಫಹಫಕ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

4

ಶಿರೇ © ¦ PÀÈµÉÚÃUËqÀ, ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

5

ಶಿರೇ dªÀgÁAiÀÄUËqÀ, ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

6

ಶಿರೇ vÁåUÀgÁeï, ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

7

ಶಿರೇ ಸಿ ಸಕೇಭೇಂತಕಕಭಹಯ ಮೇಹನಿ(§¼ÁîjUÉ

8

²æÃ ªÀÄAdÄ£Áxï PÉÆgÀ«, ªÉÆÃªÁ¤

9

ಶಿರೇ ಸಕಚ್ ಆರ್ ರಕಹವ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

10

ಶಿರೇ ಎೇಂ ಶಿಕಕಭಹಯ, ಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

11

ಶಿರೇ ಡಿ ಸಕಚ್ ವಿಜಮಕಕಭಹಯ, ಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

12

ಶಿರೇ ಭರತಕಯೇಂಜಮ ಸಕೊನಿನಕಕೇರಿ, ಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

13

ಶಿರೇ ನಯಷಪ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

14

ಶಿರೇ ಬಿ ಗಕೊೇವಿೇಂದಯಹಜ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

15

ಶಿರೇ ಜಕ ಬಿ ಲಕ್ಷಮಣಗೌಡ, ರದಷ

16

ಶಿರೇ ಎೇಂ. ಭಲ್ಲಿಕಹಜಕಾನ ರದಷ

17

ಶಿರೇ ಯಹಜವಕೇಖ್ಯಗೌಡ ರದಷ

18

ಶಿರೇಭತಿ ಷಕಧಹ ರಿಭಳ (gÁAiÀÄZÀÆjUÉ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ)

19

ಶಿರೇ ಗೌಡಪ ಎೇಂ. ಕಕೊಪಳ, ರದಷ (ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

20

ಶಿರೇ ಅಮಯಪ ಷಜಜನ, ದ್್ದಷ

21

ಶಿರೇ ಸಿದಕಾೇವ ಕಕಯಟಿ್, ದ್್ದಷ

22

ಶಿರೇ ಷಕ¤Ãತ ಕಕಭಹಯ ದ್್ದಷ (¨É¼ÀUÁ«UÉ

23

ಶಿರೇ ಯೇಂಜಿತ ಷಸಜಹನೇಂದ ದ್್ದಷ

24

²æÃªÀÄw dAiÀÄ²æÃ ²gÀÆgï, ¢éದಷ (ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

25

ಶಿರೇ ಸಿದಹರಭ ಕಗಕೊೆೇಡ, ಫಕಯಳಚಕುಗಹಯgÀÄ

26

ಶಿರೇ J ರಕಹವ , ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ

¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.)

¤ÃAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.)

27

²æÃ £ÁUÀgÁd ©.J,

28

²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà,

29

ಶಿರೇಭತಿ ಭರಿಮ್, ಜಹನ

4(1) (ಬಿ) 11.

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹೆಯಕ)

ಎಲಹಿ ಯೇಜನಕಗಳ ವಿಯಗಳನಕನ ಷೊಚ್ಚಷಕ ರಷಹೆವಿತ ಕಚುಗಳನಕನ ಭತಕೆ

ಭಹಡಲಹದ ಫಟಹಡಕಗಳ ಯದ್ಮನಕನ ಷೊಚ್ಚಸಿ ಅದಯ ರತಿಯೇಂದಕ ಏಜಕನಿಿಗಕ ಸೇಂಚ್ಚಕಕ
ಭಹಡಲಹದ ಆಮಯಮ ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡಕ 2021-22.
2041-00-101-0-01 ಯೇಜನಕೇತಯ
ಲಕಕು ಶಿೇರ್ಷಾಕಕ

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡಕ

ಖ್ಚ್ಚಾನ ಫಹಫಕೆ

ಉಳಿದ ಸಣ /
ಅದಪ್ಾಸಿದ ಸಣ

ರಹಷ ಬತ್ಕಯ 041

---

---

---

ಕಛಕೇರಿ ಕಚುಗಳು 051

12,00,000

11,73,781

26,219

ಕಟ್ಡ ಫಹಡಿಗಕ ಭತಕೆ ವಿದಕಯತ್ ಕಚು 071

7,00,000

6,12,527

87,473

ಇೇಂಧನ ಕಚು 195

7,00,000

6,87,757

12,243

2,000

1,723

277

ರಹಷ ಬತ್ಕಯ 041 ಐಎೇಂವಿ

---

---

---

ಯಷಕೆ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹಗಹಗಿ 125

---

---

---

EvÀgÉ ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ 059

1,30,000

1,30,000

---

ಅಧಕನಿಕಯಣಕಹುಗಿ 180

---

---

---

ಕಛಕೇರಿ ಕಚುಗಳು 052

4(1) (ಬಿ) 12.ಷಸಹಮ

ಧನ ನಿೇಡಕ ಯೇಜನಕಗಳ ಅನಕಶಹಾನದಲ್ಲಿ ಅನಕಷರಿಷಕ

ರಿೇತಿನಿೇತಿಗಳು, ಭಹಗಾಷೊಚ್ಚಗಳು, ಷೊತ್ಕೊೆಲಕಗಳು, ಷಸಹಮ ಧನದ ಮತೆ ಭತಕೆ
ಪಲಹನಕಬವಿಗಳ ಮಹದ್ :-¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À ©qÀÄUÀqÉ AiÀiÁVgÀÄªÀÅ¢®è.

4(1) (ಬಿ) 13.ಹರಧಿಕಹಯದ್ೇಂದ

ಷಲತಕೆ ಅಥಹ ಯಹನಗಕ ತರ ಅಥಹ ಅಧಿಕಹಯ

ಡಕಮಕಯ ವಿಯಗಳ ಟಿ್:ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹಯ ಹಸನ ತ್ಕರಿಗಕ ಕಹಯ್ದಾ 1957ಯ ರಕಹಯ ಅೇಂಗವಿಕಲಯ ಹಸನಗಳಿಗಕ ತ್ಕರಿಗಕ
ವಿನಹಯತಿ ಭತಕೆ ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭ 1989ಯ ರಕಹಯ ರಿಶಿಶ್ ಜಹತಿ ಭತಕೆ ರಿಶಿಶ್
ೇಂಗಡದ ಅಬಯರ್ಥಾಗಳಿಗಕ ಯಸದಹರಿಮ ವಕಲುದಲ್ಲಿ ಅಧಾದಶಕ್ ರಿಮಹಯತಿ ನಿೇಡಲಹಗಿದಕ.

4(1) (ಬಿ) 14.ವಿದಕಯನಹಾನ ಭಹದಯಭದಲ್ಲಿ ಅಳಡಿಸಿದ ಅಥಹ ಲಬಯವಿಯಕ ಭಹಹಿತಿಮ
ವಿಯಗಳು:-

PÀbÉÃjAiÀÄ°è CAvÀgï-eÁ®zÀ°è PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸À¯ÁVzÉ.

4(1)

(ಬಿ)

15.ಷಹಾಜನಿಕ

ಉಯೇಗಕಹುಗಿ

ಗರೇಂಥಹಲಮನಕನಅಥಹ

ಹಚನಹಲಮನಕನ ನಿಾಹಿಷಕತೆದಾಲ್ಲಿ ಅದಯ ಕಕಲಷದ ಷಭಮನಕೊನಳಗಕೊೇಂಡೇಂತ್ಕ ಭಹಹಿತಿ
ಡಕಮಲಕ ಷಹಾಜನಿಕರಿಗಕ ಲಬಯವಿಯಕ ಷೌಲಬಯಗಳ ವಿಯಗಳು :ಷಹಾಜನಿಕಯ ಉಯೇಗಕಹುಗಿ ಗರೇಂಥಹಲಮ ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮ ಇಯಕಗಕ ಷೌಲಬಯ ಇಯಕುದ್ಲಿ.
ಸಕಚ್ಚುನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಅಧಿಕಹರಿ / ಅಧಿಕ್ಷಕಯಕಗಳನಕನ ಷೇಂಕಿಾಷಫಸಕದಕ.
ಕಛೆೇರಿ ಷಮಯ :ಫಕಳಿಗಕೆ 10-00 ಗೇಂಟಕಯೇಂದ 1-30ಯ ಯಕಗಕ
ಭಧಹಯಸನ 2-15 ರಿೇಂದ 5-30ಯ ಯಕಗಕ
ಸಣ ಹತಿಷತ ಷಮಯ :ಷಕೊೇಭಹಯ ದ್ೇಂದ ವಕಕರಹಯದ ಯಕಗಕ 10-00 ರಿೇಂದ 2-30ಯ ಯಕಗಕ.
ವನಿಹಯ 10-00 ರಿೇಂದ 12-30ಯ ಯಕಗಕ
ಫಕೇಸಿಗಕ ಕಹಲದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಲ್ ಭತಕೆ ಮೇ ಭಹಸಕಗಳಲ್ಲಿ) ಕಛಕೇರಿ ಷಭಮ: -ಫಕಳಿಗಕೆ 8-00 ಗೇಂಟಕಯೇಂದ 1-30 ಯ ಯಕಗಕ
ಸಣ ಹತಿಷತ ಷಮಯ:ಷಕೊೇಭಹಯ ದ್ೇಂದ ವಕಕರಹಯ ದಯಕಗಕ ಫಕಳಿಗಕೆ 8-00 ರಿೇಂದ 12-00ಯ ಯಕಗಕ.
ವನಿಹಯ ಫಕಳಿಗಕೆ 8-00 ರಿೇಂದ 10-00ಯ ಯಕಗಕ.

4(1) (ಬಿ) 16ಕಕೇೇಂದರ / ಯಹಜಯ ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ, ಷಸಹಮಕ ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಾಃಇತಿ
ಅಧಿಕಹರಿ ಭತಕೆ ಮೇಲಾನವಿ ಹರಧಿಕಹಯದ ಸಕದಕಾ, ದೊಯಹಣಿ ಷೇಂಖಕಯ ಭತಕೆ ಇನಿನೇತಯ ಅಗತಯ ವಿಯಗಳ
ಷೊನಹ ಪಲಕನಕನ ಷಕೇಕ್ಷನ 4ಯ ಮೇಯಕಗಕ ಷ್ಕರೇರಿತಹಗಿ ರಕಟಿಷಫಕೇಕಕೇಂಫಕದನಕನ ಷಪಶ್ಡಿಷಲಹಗಿದಕ :-

ಷಹಾಜನಿಕ

ಅಧಿನಿಮಭ 4ಯ ಅನ್ಮ

ಅಧಿನಿಮಭ 4ಯ ಅನ್ಮ ಭಹಹಿತಿ

ಮೇಲಾನವಿ ಷಲ್ಲಿಷಫಕೇಕಹದ

ಹರಧಿಕಹಯ

ಭಹಹಿತಿ ೂಯಕೈಷಕ

ೂಯಕೈಷಕ ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ

ಅಧಿಕಹರಿಮ ವಿಯ

ಷಸಹಮಕ ಷಹಾಜನಿಕ

ಅಧಿಕಹರಿ

ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ

ಆಮಕಕೆಯಕ,

ಷಹರಿಗಕ 1) ಶಿರೇ ನಯಷಪ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

ಶಿರೇ 7-6-2019 jAzÀ 1-10-2020

ಶಿರೇ ಜಕ ೂಯಕಶಕೊತೆಭ, 1-1-

ಭತಕೆ ಯಷಕೆ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಕ 2) ಶಿರೇ ಜಕ ಬಿ ಲಕ್ಷಮಣಗೌಡ gÀªÀgÉUÉ ಶಿರೇ ಎನ್ ವಕೇಖ್ಯ ಹರದಕೇಶಿಕ

2019

ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಕಟ್ಡ, ರ.ದ.ಷ

ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 02-10-2020

ಯಯಕಗಕ

&ಶಿರೇಭತಿ

ವಹೇಂತಿನಗಯ,

ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಕಛಕೇರಿ, ಕಕೊಪಳ

ರಿೇಂದ 17-01-2021 ಯಕಗಕ ºÁUÀÆ

ಒೇಂಕಹಯಕೇವ್ರಿ,

1-7-2019

ಫಕೇಂಗಳೂಯಕ-560027

ದೊ.ಷೇಂ. 08539- 225023

²æÃ ®QëöäÃPÁAvÀ ©üÃ £Á®ªÁgÀ
¥ÁæzÉÃ²PÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 1801-2021 jAzÀ E°èAiÀÄªÀgÉUÉ

ರಿೇಂದ
31-12-2019
¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 1-1-2020

ದೊ.ಷೇಂ. 08539- 295465

jAzÀ

ರಿೇಂದ

ಜೊನ್-2019

ಜೇಂಟಿ

E°èAiÀÄªÀgÀUÉUÀ

ಷಹರಿಗಕ ಆಮಕಕೆಯಕ,

& 9449864037

ಕಲಫಕಯಗಿ ವಿಬಹಗ,
ಷಕೇಡೇಂ ಯಷಕೆ, ಕಲಫಕಯಗಿ
ದೊ.ಷೇಂ.08372
&9449863226.

4(1) (ಬಿ) ನಿಮಮಿಷಫಸಕದಹದೇಂತಸ ಇತಯಕ ಭಹಹಿತಿಮನಕನ ರಕಟಿಷತಕುದಕಾ 2021-22.
1) ಈ ಕಛಕೇರಿಗಕ 2021-22 ನಕೇ ಷಹಲ್ಲನ 52.38 ಲಕ್ಷ ಯಹಜಷ್ ಗಕರಿ ನಿೇಡಿದಕಾ, ದ್. 31.12.2021 ಕಕು ಯೊ.
52,35,07,283/- ಗಳನಕನ ಷೊಲ್ಲಸಿ ಷೇಂಗರಹಿಸಿ ವಕೇಕಡ 100.05% ಯಶಹ್ಗಿ ಗಕರಿಮನಕನ ಷಹಧಿಷಲಹಗಿಯಕತೆದಕ.

2) ಕಛಕೇರಿಮಕ ಗಣಕಿೇಕಯಣಗಕೊೇಂಡಿದಕಾ ಷಹಾಜನಿಕರಿಗಕ ಹಸನ ಧಹಖ್ಲಹತಿಗಳನಕನ ಷಕಯಕ್ಷಿತಹಗಿ ಸಹಗೊ
ಷಕಲಬಹಗಿ ಇರಿಸಿಕಕೊಳುಲಕ ಇಲಹಖಹತಿಯೇಂದ ಕಛಕೇರಿಮಲ್ಲಿ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜಹಾ ತರಗಳ ಸಹಗೊ
ಷಹರಿಗಕೇತಯ ನಕೊೇಂದಣಿಮ ತರಗಳನಕನ ಷಹಾಟ್ಾ ಕಹರ್ಡಾ ಭೊಲಕ ನಿೇಡಲಹಗಕತಿೆದಕ.
3) ಈ ಕಛಕೇರಿಮ ಹಿರಿಮ / ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯಕಗಳು ರತಿ ಭಹಸಕಮಲ್ಲಿ ರತಿ 1ನಕೇ, 2ನಕೇ ಭತಕೆ
4ನಕೇ ಫಕದಕಹಯ ಗೇಂಗಹತಿ ಎಪ್ಎೇಂಸಿ ಆಯಣದಲ್ಲಿ, 3ನಕೇ ಫಕಧಹಯ ಕಕಶ್ಗಿ ಐಬಿ/ಎಪ್ಎೇಂಸಿ ಆಯಣದಲ್ಲಿ
3ನಕೇ

ವಕಕರಹಯ

ಮಲಫಕಗಹಾ

ಐಬಿ/ಎಪ್ಎೇಂಸಿ

ಆಯಣದಲ್ಲಿ

ಭಕಹುೇಂ

ಸೊಡಿ

ಷಹಾಜನಿಕರಿಗಕ

ಶಿಬಿಯಗಳನಕನನಡಕಷಲಹಗಕತಿೆದಕ.

ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ
ಸಹಗೊ ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು
ಕಕೊಪಳ.

284005,

