ಕನಹಾಟಕ ಭಹಹಿತಿ ಸಕಕುಅಧಿನಿಮಭ 2005 ನಿಮಭ
4 (1) ಬಿ ರಕಹಯ

31-12-2019 ಕಕು ರಕಟಿಸಿದ

ಭಹಹಿತಿ.

ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಛಕೇರಿ,
ಅಬಮಷಹಲಕ್ೇೇಂಟಹತಿಿಯ, ಸಕೊಷಕೇಟಕ ಯಷಕಿ,
ಕಕೊಪಳ.

ಕನಹಾಟಕ ಭಹಹಿತಿ ಸಕಕು ಅಧಿನಿಮಭಕಕು 2005 ನಿಮಭ 4 (1)
ಬಿ ರಕಹಯ 31-12-2019 ಯಕಗಕ ರಕಟಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
4(1) (ಬಿ)1. ಅದಯ ಯಚನಕ, ಕಹಮಾಗಳು ಭತಕಿ ಕತಾಯಗಳ ವಿಯಗಳು :ಷೇಂಘಟನಕ:ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಈಕಛಕೇರಿಮ ಭಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯಕ ಭತಕಿ ಈ ಕಕಳಕೇಂಡ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತಕಿ ನೌಕಯಯಕ ಇಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಸಿಯಕತ್ಹಿಯಕ. ಈ ಕಛಕೇರಿಮಕ ಹರದಕೇಶಿಕ
ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಛಕೇರಿ ಅಬಮ ಷಹಲಕ್ೇಂಟಹತಿಿಯ ಸಕೊಷಕೇಟಕ ಯಷಕಿ, ಕಕೊಪಳದ ವಿಳಹಷದಲ್ಲಿ ಕಹಮಾ
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಕ.
ಅ) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕಯಕ -5 (ಸಹಗೊ 5 ಹಿಮೇಹನಿಮಯಕ
ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾgÉ,

ನಿಯೇಜನಕಮ ಮೇಲಕ

ಫಬಯಕ »ªÉÆÃ.ªÁ.¤.gÀªÀgÀÄ §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ ಇಫಬಯಕ ಹಿಮೇಹನಿ

ಮಯಕ ಫಕೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿಯಕತ್ಹಿಯಕ.)
ಆ) ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿಕ್ಷಕಯಕ -7 (3 ಸಕದಕಾಗಳು ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಕಾ, 4 ಸಕದಕಾಗಳು ರಿಕಿದಲ್ಲಿಯಕತಿದಕ..

M§â

ªÉÆÃ.ªÁ.¤.gÀªÀgÀÄ

§¼ÁîjUÉ

¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.

ಭತಕಿ

ಫಬಯಕ

ಮೇಹನಿಮಯ ಸಕಣಷೊರಿಗಕ ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿಯಕತ್ಹಿಯಕ. ಐದಕ ªÉÆÃ..ªÁ.¤. gÀªÀgÀÄ
F PÀZÉÃjUÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É §A¢gÀÄvÁÛgÉ.)
ಇ) ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ (ಷಹರಿಗಕ ಭತಕಿ ಷಹರಿಗಕೇತಯ) -2
ಈ) ರಥಭ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ -4 (1-ರದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಯಹಮಚೊಯನಲ್ಲಿ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ ಭತಕಿ 1 ರದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ)
ಉ) ದ್್ೇತಿಮ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ -4 (1- ದ್್ದಷಯಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫಕಳಗಹವಿಮಲ್ಲಿ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ.)
ಊ)

ಹಸನ ಚಹಲಕಯಕ

-2

(ಸಹಗೊ

1

ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ)
ಋ) ಫಕಯಚಕುಗಹಯಯಕ -1ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ.

ಹಸನ ಚಹಲಕಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ

ಎ) ಗೊರಪ್ –ಡಿ 3 (1ಸಕದಕಾಮಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಕಾ, 2 ಸಕದಕಾಗಳು ರಿಕಿದಲ್ಲಿಯಕತಿದಕ)
ಈ ಕಛಕೇರಿಮಲ್ಲಿ ಭಕಖ್ಯಹಗಿ ಷಹರಿಗಕ ಭತಕಿ ಷಹರಿಗಕೇತಯ ಹಸನಗಳ ತ್ಕರಿಗಕ ಷೊಲಹತಿ ಭತಕಿ ಹಸನಗಳ
ಉಯೇಗದ ನಿಮೇಂತರಣದ ಫಗಕೆ ಈ ಕಕಳಕೇಂಡ ಕಹಯ್ದಾ ನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಲಹಗಕತಿದಕ.
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 ಭತಕಿ ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತಕಿ ಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕಾಡಿಗಳು.
5. ನಹಗರಿೇಕ ಷನನದ್ನೇಂತ್ಕ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಕುದಕ.

ರಭಕಖ್ ಕಹಮಾಗಳು

:-

1) ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ
2) ಚಹಲನಹ ಸಹಗೊ ನಿಹಾಸಕ ಅನಕಜಹಾ ತರಗಳನಕನ ನಿೇಡಕವಿಕಕ ಭತಕಿ ಚಹಲನ ತಯಫಕೇತಿ ವಹಲಕಗಳಿಗಕ
ಯಹನಿಗಕ ನಿೇಡಕುದಕ ಸಹಗೊ ನವಿೇಕರಿಷಕುದಕ.
3) ಷಯಕಕ

ಷಹಗಣಕ

ಸಹಗೊ

ರಮಹಣಿಕ

ಹಸನಗಳಿಗಕ

ಯಸದಹರಿಗಳನಕನ

ನಿೇಡಕವಿಕಕ

ಭತಕಿ

ಕಹಯಯಕಜಕಬೈಯಕೊೇಡಮಹಕ್ಟ್ 2007 ಭತಕಿ ನಿಮಭಗಳು 2011 ನಿೇಡಕವಿಕಕ.
4) ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಗಳ ತ್ಕರಿಗಕ ಷೇಂಗರಸಣಕ
5) ಹಸನಗಳ ತಹಷಣಹ ಕಹಮಾ
6) ಯಷಕಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಕರಭಗಳು, ಅಘಾತ ಹಸನಗಳ ರಿಶಿೇಲನಕ.
7) ಹಸನಗಳಿೇಂದಹಗಕ ಹಮಕಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಮೇಂತರಣದ ಫಗಕೆ ರತಾನಹ ಕಹಮಾ
8) ಸಕಚ್ಚುನ ಯಹಜಷ್ನಕನ ಷೇಂಗರಹಿಷಕುದಕ.

4(1) (ಬಿ) 2. ಅಧಿಕಹರಿ ಭತಕಿ ಸಿಫಬೇಂದ್ ವಿಯಗಳು :ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು - 1
ಅ) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕಯಕ -5 (ಸಹಗೊ 5 ಹಿಮೇಹನಿಮಯಕ ನಿಯೇಜನಕಮ ಮೇಲಕ
ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾgÉ,

ಫಬಯಕ »ªÉÆÃ.ªÁ.¤.gÀªÀgÀÄ §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ ಇಫಬಯಕ ಹಿಮೇಹನಿ

ಮಯಕ ಫಕೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿಯಕತ್ಹಿಯಕ.)

ಆ) ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿಕ್ಷಕಯಕ -7 (3 ಸಕದಕಾಗಳು ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಕಾ, 4 ಸಕದಕಾಗಳು ರಿಕಿದಲ್ಲಿಯಕತಿದಕ..

M§â

ªÉÆÃ.ªÁ.¤.gÀªÀgÀÄ

§¼ÁîjUÉ

¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.

ಭತಕಿ

ಫಬಯಕ

ಮೇಹನಿಮಯ ಸಕಣಷೊರಿಗಕ ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿಯಕತ್ಹಿಯಕ. ಐದಕ ªÉÆÃ..ªÁ.¤. gÀªÀgÀÄ
F PÀZÉÃjUÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É §A¢gÀÄvÁÛgÉ.)
ಇ) ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ (ಷಹರಿಗಕ ಭತಕಿ ಷಹರಿಗಕೇತಯ) -2
ಈ) ರಥಭ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ -4 (1-ರದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಯಹಮಚೊಯನಲ್ಲಿ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ ಭತಕಿ 1 ರದಷ ಇಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ)
ಉ) ದ್್ೇತಿಮ ದಜಕಾ ಷಸಹಮಕಯಕ -4 (1- ದ್್ದಷಯಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫಕಳಗಹವಿಮಲ್ಲಿ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ.)
ಊ) ಹಸನಚಹಲಕಯಕ -2 (ಸಹಗೊ 1 ಹಸನಚಹಲಕಯಕ ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಲಕ ಫೇಂದಕ ಕಕಲಷ
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾgÉ)
ಋ) ಫಕಯಚಕುಗಹಯಯಕ – 1 ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯಕ
ಎ) ಗೊರಪ್ –ಡಿ -3

4(1) (ಬಿ)3.

(1 ಸಕದಕಾಮಕ ಕಕಲಷನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಕಾ, 2 ಸಕದಕಾಗಳು ರಿಕಿದಲ್ಲಿಯಕತಿದಕ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತಕಿ ನೌಕಯಯ ಕತಾಯಗಳು.

1) ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು :- ಕಛಕೇರಿಮ ಭಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿದಕಾ, ಕಛಕೇರಿಮ ಷೇಂೂಣಾ ಜಹಫಹಾರಿ
ನಿಾಹಿಯಕತ್ಹಿಯಕ, ಕಛಕೇರಿಮ ಮಹುದಕ ಕಕಲಷಕಕು ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದೇಂತ್ಕ ಅೇಂತಿಭ ತಿೇಭಹಾನ ತ್ಕಗಕದಕಕಕೊಳುು
ಅಧಿಕಹಯ ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ. ಸಿಫಬೇಂದ್ಮ ನಿಮೇಂತರಣ, ಕಕಲಷದ ಸೇಂಚ್ಚಕಕಮನಕನ ಭಹಡಕ ಅಧಿಕಹರಿನಕನ
ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ. ಸಹಗಕಯ್ದೇ ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಹರದ್ೇಕಹಯ ಕಹಮಾದಶಿಾ ಸಹಗೊ ಜಿಲಹಿ ಭಟ್ದ ಯಷಕಿ
ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಮಿತಿ ಷದಷಯ ಕಹಮಾದಶಿಾ ಭತಕಿ ಕಛಕೇರಿಮ ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮಹಗಿ,
ಭತಕಿ ಜಿಲಹಿಡಳಿತ ಸಹಗೊ ಕಕೇೇಂದರ ಕಛಕೇರಿಗಕ ತರ ಯಸಹಯ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯಕ.
2) ಹಿರಿಮ / ಮೇಟಹಯ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯಕ :- ಮೇಟಹಯ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ ಸಹಗೊ ನಿಮಭಗಳನಕಷಹಯ
ಷಹರಿಗಕ ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ, ನವಿೇಕಯಣ ಸಹಗೊ ಅಸಾತ್ಹ ತರ ನವಿೇಕಯಣಕಕು ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದೇಂತ್ಕ
ಹಸನನಕನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ರಭಹಣ ತರ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕಿ 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 ಭತಕಿ ಷಹರಿಗಕೇತಯ ವಿಬಹಗ,
ಆಡಿಟ್, ಹರದಕೇಶಿಕ, ಕಲ್ಲಕಹ ಭತಕಿ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜಹಾ ತರ ವಿಬಹಗದ ಷಹಾಜನಿಯಕಕ ಷಲ್ಲಿಷಕ ವಿವಿಧ
ಕಛಕೇರಿ ಕಕಲಷಗಳ ಅಜಿಾಗಳನಕನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿ್ೇಕರಿಷಕುದಕ, ಆಕ ಸಹಗೊ ಜಹಕ ಮೇಲ್ಲ್ಚಹಯಣಕ,
ಅನಕಮಕಕಿ ಭತಕಿ ತ್ಕರಿಗಕ ಭಯಕಹತಿ, ಡಿಎಸ್ಎ ವಿಬಹಗ, ಕಛಕೇರಿಮ ಸಿಫಬೇಂದ್ಗಳ ಕಕಲಷ ಕಹಮಾಗಳು
ಮೇಲ್ಲ್ಚಹಯಣಕ ಭತಕಿ 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 ಭತಕಿ ಷಥಳಿಮ ಟಹಲನಕನ ವಿತರಿಷಕುದಕ ಸಹಗೊ
ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವದ ಮೇಯಕಗಕ ಕಕಲಷ ನಿಾಹಿಷಕುದಕ.
ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತಕಿ ನೌಕಯಯ ನಿದಕೇಾಶಿಕಕ :ಕರಭ ಸಕಷಯಕ

ಭತಕಿ

ಸಕದಕಾ ಕಛಕೇರಿ ಕಕಲಷ ಸೇಂಚ್ಚಕಕಮ ವಿಯಗಳು

ಷೇಂ

ಶಿರೇಮಕತ/ಶಿರೇಭತಿ

1

ಶಿರೇ ಬಿ ನೊಯ ಭಸಮದ ಫಹಶ, ರಬಹಯ ಕಛಕೇರಿಮ

ಭಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿದಕಾ,

ಕಛಕೇರಿಮ

ಷೇಂೂಣಾ

ಜಹಫಹಾರಿ

ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿ.

ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯಕ, ಕಛಕೇರಿಮ ಮಹುದಕೇ ಕಕಲಷಕಕು ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದೇಂತ್ಕ ಅೇಂತಿಭ

(ದ್ನಹೇಂಕ14-8-2018 ರಿೇಂದ 6-6-

ತಿಭಹಾನ

2019 ಶಿರೇ ಎನ್ ವಕೇಖ್ಯ ಹರದಕೇಶಿಕ
ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 7-6-2019
ರಿೇಂದ ಇಲ್ಲಿಮಯಕಗಕ)

ನಿಮೇಂತರಣ,

ತ್ಕಗಕದಕಕಕೊಳುು

ಅದ್ಕಹಯ

ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ.

ಕಕಲಷದ ಸೇಂಚ್ಚಕಕಮನಕನ ಭಹಡಕ

ಸಿಫಬೇಂದ್ಮ

ಅಧಿಕಹಯನಕನ ಷಸ

ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ ಸಹಗಕಯ್ದೇ ಷಹರಿಗಕ ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ ಭತಕಿ ನಕೊೇಂದಣಿಗಕ
ಷೇಂಫೇಂಧ ಟ್ ಇತಯಕ ಕಕಲಷಗಳು ಭತಕಿ ನಕೊೇಂದಣಿ ಯದಕಾ ಡಿಷಕವಿಕಕ.
ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಹರಧಿಕಹಯದ ಕಹಮಾದಶಿಾ ಭತಕಿ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಕವಿಕಕ
ಸಹಗೊ ಜಿಲಹಿ ಭಟ್ದ ಯಷಕಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಮಿತಿ ಷದಷಯಯಕ, ಕಹಮಾದಶಿಾ ಭತಕಿ
ಕಛಕೇರಿಮ ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮಹಗಿಯ್ದೇ ಭತಕಿ ಜಿಲಹಿಢಳಿತ
ಸಹಗೊ ಕಕೇೇಂದರ ಕಛಕೇರಿಗಕ ತರ ಯಸಹಯ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯಕ.
ಷಹರಿಗಕೇತಯ ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ ಭತಕಿ ನಕೊೇಂದಣಿಗಕ ಷೇಂಫೇಂದಟ್

ಇತಯಕಕಲಷಗಳು, ಷಹರಿಗಕೇತಯ ಹಸಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ ಷಹಮಟ್ಾ ಕಹರ್ಡಾ
ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕಿ ನಕೊೇಂದಣಿ ಯದಕಾ ಡಿಷಕವಿಕಕ. ಕಲ್ಲಕಹ / ಖಹಮೇಂ ಚಹಲನಹ
ಸಹಗೊ ನಿಹಾಸಕ ಅನಕಜಹಾ ತರಗಳನಕನ ನಿೇಡಕವಿಕಕ, ನವಿೇಕಯಣ, ನಕಲಕ
ಭತಕಿ ಖಹಮೇಂ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜಹಾ ತರಗಳ ಷಹಮಟ್ಾ ಕಹರ್ಡಾ ನಿೇಡಕುದಕ
ಭತಕಿ ಚಹಲನಹ ಸಹಗೊ ನಿಹಾಸಕ ಅನಕಜಹಾ ತರ ಯದಕಾ ಡಿಷಕವಿಕಕ. ಖ್ಜಹನಕ
ವಿಬಹಗ ಸಹಗೊ ಇತಯಕ ಕಕಲಷಗಳು.
2

ಶಿರೇ

ಸಿ.ಎಸ್.

ರಭಕತ್ಕೇವ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ ಸಹಗೊ ನಿಮಭಗಳಹನಕಷಹಯ ಷಹರಿಗಕ ಹಸನಗಳ

ಹಿಮೇಹನಿ

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

ಇನಹನುದಕೇ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಕುದಕ.

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು

ಜಿಲಹಿಡಳಿತದ್ೇಂದ

ನಿೇಡಕ

ಆದಕೇವದೇಂತ್ಕ
ಅಧಿಗರಸಣ

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

ಶಿರೇ ಕಕ.ವಿ. ಶಿರಷಹದ ಹಿಮೇಹನಿ

-ಷದಯ-

4

ಶಿರೇ

-ಷದಯ-

ಕೈ

ಬಿ

ನಹಗಬೊಶಣ

ಹಿಮೇಹನಿ
5

ಶಿರೇ ಷೇಂತಕಕಭಹಯ,

-ಷದಯ-

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
6

ಶಿರೇ ಪಿ.ಎಮ್. ವಹನಬಹಗ

-ಷದಯ-

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
7

ಶಿರೇ ಸಕಚ್ ಇ ರಕಹವ

-ಷದಯ-

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
8

ಶಿರೇ ಷತಿೇವಫಹಫಕ ಹಿಮೇಹನಿ

-ಷದಯ-

(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
9

ಶಿರೇ ಎನ್ ಎೇಂ ಷಕಫಬಮಯ

-ಷದಯ-

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
10

ಶಿರೇ ದ್ೇಲ್ಲಪ್ ಭಸಕೇೇಂದರಕರ್

-ಷದಯ-

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
11

ಶಿರೇ ಧಭಾಯಹಜ ಹರ್

-ಷದಯ-

ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
16

ಶಿರೇ ಜಕ ಪಿ ರಕಹವ ಮೇಹನಿ

-ಷದಯ-

17
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-ಷದಯ-

18

ಶಿರೇ ಸಕಚ್ ಆರ್ ರಕಹವ,ಮೇಹನಿ

-ಷದಯ-

(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
19

ಶಿರೇ ಎೇಂ ಶಿಕಕಭಹಯ ಮೇ.ಹ.ನಿ.

20

ಶಿರೇ ಡಿ ಸಕಚ್ ವಿಜಮಕಕಭಹಯ,ಮೇಹನಿ

21

ಶಿರೇ

-ಷದಯ-

(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)

-ಷದಯ-

(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)

ಭರತಕಯೇಂಜಮ

ಸಕೊನಿನಕಕೇರಿ,

-ಷದಯ-

ಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ)
22

ಶಿರೇ ನಯಷಪ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

ಕಲ್ಲಕಹ 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.

23

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.
24

ಶಿರೇ ಜಕ ಬಿ ಲಕ್ಷಮಣಗೌಡ, ರದಷ

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

25

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.

26

ಶಿರೇ ಯಹಜವಕೇಖ್ಯಗೌಡ ರದಷ

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

27

ಶಿರೇ ಗೌಡಪ ಎೇಂ. ಕಕೊಪಳ,

ಖ್ಜಹನಕ -2, ಡಿಎಲ್ ಭತಕಿ 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 ಭತಕಿ ಕಛಕೇರಿಗಕ ಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದ ಆಕ ವಿಬಹಗ

28

ಶಿರೇ ಅಮಯಪ ಷಜಜನ, ದ್್ದಷ

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

ಎಕ್ಟಿ

ನಕೊೇಂದಣಿ

ನೇಂತರದ

ವಿಬಹಗದ

ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಕ

ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.
29

ಶಿರೇ ಸಿದಹರಭಕಗಕೊೆೇಡ,

ಎನ್ ಒ ಸಿ ಕನಫಯಮೇಶನ್, ಎಲಹಿ ಕೇಂೂಯಟರಿಕೃತ ಬಿ ಎಕ್ಷಟಹರಾಕ್ಟ್, ಟಹರನ್ಿ

ಫಕಯಳಚಕುಗಹಯ

ಪೇಟ್ಾ, ನಹನ್-ಟಹರನ್ಿ ಪೇಟ್ಾ ಸಿಸಿ ಪಿರೇಂಟ್ ಭತಕಿ 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.

30

ಶಿರೇ ಯೇಂಜಿತ ಷಸಜಹನೇಂದ

ಕಕ37 ಕಕ, ಎಲ್, ಕೊಯ, ಆರ್, ಎಸ್, ಹಯ್ ಭತಕಿ ಇಎ ನಕೊೇಂದಣಿ ನೇಂತಯದ

ದ್್ದಷ

ಕಕಲಷಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಲಕ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.

31

ಶಿರೇಭತಿ ಭರಿಮ್, ಜಹನ

ಕಹಮಹಾಲಮದಲ್ಲಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಕ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದಕ.
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1) ಶಿರೇ J ರಕಹವ ಹಸನ ಚಹಲಕಯಕ

ಕಛಕೇರಿಮ

ರತಾನಹ

ಸಿಫಬೇಂದ್ಗಳನಕನ

ತಾನಹ

ಚಟಕಟಿಕಕಮ

2) ²æÃ £ÁUÀgÁd ©.J. ªÁºÀ£À ಕಹಮಾಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಕ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ರತಾನಹ ಸಿಫಬೇಂದ್ಮರಿಗಕ

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

4(1)(ಬಿ)4.ಮೇಲ್ಲ್ಚಹಯಣಕ

ಷಸಹಮಕಯಹಗಿ ಹಸನ ಚಹಲನಕ ಭಹಡಕತ್ಹಿಯಕ.

ಭತಕಿ ಸಕೊಣಕಗರಿಕಕಮ ಭಹಗಾಗಳು ಷಕೇರಿದೇಂತ್ಕ ತಿಭಹಾನ

ತ್ಕಗಕದಕಕಕೊಳುುರಕಿರಯ್ದಮಲ್ಲಿ ಅನಕಷರಿಷಫಕೇಕಹದ ಕಹಮಾ ವಿಧಹನಗಳು.
ಷಹಾಜನಿಕಯಕ ವಿವಿಧ ಕಕಲಷಗಳಿಗಹಗಿ ಕಛಕೇರಿಗಕ ಷಲಿಷಕ ಅಜಿಾಗಳನಕನ ನಿಮಭಹನಕಷಹಯ
ಕಛಕೇರಿಮಲ್ಲಿನ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕಗಳು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿ್ೇಕರಿಸಿಯಕತ್ಹಿಯಕ. ತದನೇಂತಯ ಕಛಕೇರಿಮ ಸಿ್ೇಕೃತ ವಿಬಹಗದ
ಭಕಖಹೇಂಯ ಆಮಹ ವಿಬಹಗಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಕ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಕಯಕ ತಭಗಕ ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದ ಅಜಿಾಗಳನಕನ
ಸಿ್ಕರಿ, ಷೇಂಫೇಂದಟ್ ಕಡತದಲ್ಲಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ಟಿಪಣಕಯೇಂದ್ಗಕ ವಿಶಮನಕನ ಭೇಂಡಿಷಕತ್ಹಿಯಕ. ನೇಂತಯ
ಅದನಕನ ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದ ಅಧಿಕ್ಷಕಯಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ತಭಮ ಟಿಪಣಕಮಲ್ಲಿ ಅಯ ಅಭಿಹರಮದಕೊೇಂದ್ಗಕ ಅೇಂತಿಭಹಗಿ
ಕಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಯಷಥರಿಗಕ ಷಲ್ಲಿಸಿ ಷದರಿ ವಿಶಮದ ಕಡತಕಕು ಕಛಕರಿ ಭಕಖ್ಯಷಥಯಕ ತಭಮ ತಿಭಹಾನದ ಆದಕೇವನಕನ
ನಿೇಡಕತ್ಹಿಯಕ. ಷದರಿಮಯಕ ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವನಕನ ಅೇಂತಿಭಹಗಿ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಕಯಕ ಭತಕಿ
ಅಧಿಕ್ಷಕಯಕಗಳು ಹಲ್ಲಷಕತ್ಹಿಯಕ
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 ಭಹಡಕತ್ಹಿಯಕ. ಅೇಂತಿಭಹಗಿ

ಕಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಯಷಥಯಕ ನಿಮಭಹನಕಷಹಯಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ತಿೇಭಹಾನ ತ್ಕಗಕದಕಕಕೊೇಂದಕ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಆದಕೇವ
ನಿೇಡಕತ್ಹಿಯಕ. ಷದರಿಮಯ ಆದಕೇವನಕನ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಕಯಕ ಸಹಗೊ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕಗಳು ಅೇಂತಿಭಹಗಿ
ಹಲ್ಲಷಕತ್ಹಿಯಕ.

4(1)(ಬಿ)5. ರಕಹಮಾಗಳನಕನ ಅನಕಶಹಾನಕಕು ತಯಕಲ್ಲಿ ನಿಗದ್ಗಕೊಳಿಸಿದ ಭಹನದೇಂಡಗಳು:ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತಕಿ ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಫಯಕ ಸಿಫಬೇಂದ್ಮಯಕ ಈ ಕಕಳಕೇಂಡ ಕಹಯ್ದಾ
ಭತಕಿ ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿಕತಾಯ ನಿಾಹಿಷಲಹಗಕತಿದಕ.
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 ಭತಕಿ ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತಕಿ ಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕಾಡಿಗಳು.

4(1) (ಬಿ)6.ಅದಯ

ಕಹಮಾಗಳನಕನ ನಕಯಕಕೇರಿಷಕುದಕಹುಗಿ ಅದಕ ಸಕೊೇಂದ್ಯಕ ಅಥಹ

ಅದಯ ನಿಮೇಂತರದಲ್ಲಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ ಉದಕೊಯೇಗಿಗಳ ಫಳಷಕ ನಿಮಭಗಳು, ಉ
ನಿಮಭಗಳು, ಅನಕಷೊಚ್ಚಗಳು, ಕಕೈ ಡಿಗಳು ಭತಕಿ ದಹಖ್ಲಕಗಳು :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 ಭತಕಿ ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತಕಿ ಷೇಂಫೇಂಧಿಸಿದ ತಿದಕಾಡಿಗಳು.
5) ನಹಗರಿೇಕ ಷನನದಕಾ

4(1) (ಬಿ)7.ಹರಧಿಕಹಯು ಅಗತಯಹಗಿ ಷೇಂಗರಹಿಸಿಟಕ್ಕಕೊಳುಫಕೇಕಹದ ಧಹಖ್ಲಕಗಳು :ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ತಭಮ ಅಧಿೇನದ ಹಯಪಿಿಮಲ್ಲಿ ಫಯಕ ಷಹಾಜನಿಕ ಅಜಿಾಗಳನಕನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಈ
ಕಕಳಕೇಂಡ ರಭಕಖ್ ಕಹಮಾಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯಕ.
1. ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಗಳ ತ್ಕರಿಗಕ ಷೇಂಗರಸಣಕ
2. ಷಹರಿಗಕ ಭತಕಿ ಷಹರಿಗಕೇತಯಕ ಹಸನಗಳ ನಕೊೇಂದಣಿ ಭತಕಿ ನಕೊೇಂದಣಿಗಕ ಷೇಂಫೇಂದಟ್ ಇತಯ ಕಕಲಷಗಳು, ಷಹಮಟ್ಾ
ಕಹರ್ಡಾ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕಿ ನಕೊೇಂದಣಿ ಯದಕಾ ಡಿಷಕವಿಕಕ.
3. ಕಲ್ಲಕಹ / ಖಹಮೇಂ ಚಹಲನಹ ಸಹಗೊ ನಿಹಾಸಕ ಅನಕಜಹಾ ತರಗಳನಕನ ನಿೇಡಕವಿಕಕ ಭತಕಿ ನವಿೇಕರಿಷಕವಿಕಕ ಸಹಗೊ
ಯದಕಾ ಡಿಷಕವಿಕಕ

4. ಷಯಕಕ ಷಹಗಣಕ ಸಹಗೊ ರಮಹಣಿಕ ಹಸನಗಳಿಗಕ ಯಸದಹರಿಗಳಿಗಕಯಸದಹರಿಗಳನಕನ ನಿೇಡಕವಿಕಕ ಸಹಗೊ ಯದಕಾ
ಡಿಷಕವಿಕಕ
5. ಹಸನದಲ್ಲಿನ ರಿತಾನಕ.
6. ಯಷಕಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಕರಭಗಳು,
7. ಹಸನಗಳಿೇಂದಹಗಕ ಹಮಕ ಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಮೇಂತರಣದ ಫಗಕೆ ರಿತಾನಕ
8. ಸಕಚ್ಚುನ ಯಹಜಷ್ನಕನ ಷೇಂಗರಹಿಷಕುದಕ.
ಈ ಕಛಕೇರಿಮ ಹರದಕೇಶಿ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿ ಆಡಳಿತದ ಷೇಂೂಣಾ ಜಹಫಹಾರಿ ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ.

4(1) (ಬಿ) 8.ಅದಯ
ಷೇಂಫೇಂದ್ಸಿದೇಂತ್ಕ

ಕಹಮಾ ನಿೇತಿಮ ಯಚನಕ ಅಥಹ ಅದಯ ಅನಕಶಹಾನಕಕು
ಷಹಾಜನಿಕಯಕೊಢನಕ

ಷಭಹಲಕೊೇಚ್ಚಷಲಕ

ಅಥಹ

ಅದಯ

ಹರತಿನಿಧಯವಿಯಕೇಂತ್ಕ ಭಹಡಲಕ ಇಯಕೇಂತಸ ಮಹುದಕೇ ಯಷಕಥಮ ವಿಯಗಳು
--- ಅನ್ಯಷಕುದ್ಲಿ ---

4(1) (ಬಿ) 9.ಭೇಂಡಳಿಗಳು, ರಿಶತಕಿಗಳು, ಷಮಿತಿಗಳು ಅಥಹ ಇತಯ ನಿಮಭಗಳು
ಭತಕಿ ಅದಯ ಬಹಗಹಗಿ ಅಥಹ ಅದಯ ಷಲಸಕಮ ಉದಕಾೇವಕಹುಗಿ ಯಚ್ಚತಹದ ಇಫಬಯ ಅಥಹ
ಸಕಚಕು ಯಕಿಿಗಳನಕೊನಳಗಕೊೇಂಡ ಭೇಂಡಳಿಗಳ, ರಿಶತಕಿಗಳ ಷಮಿತಿಗಳ ಭತಕಿ ಇತಯ ನಿಮತ
ಕಹಲ್ಲಕ ಷಬಕಗಳು ಷಹಾಜನಿಕರಿಗಕ ಭಕಕಿಹಗಿಯಕತಿಕಯ್ದೇ ಅಥಹ ಅೇಂತಸ ಷಬಕಗಳ
ನಡಹಳಿಗಳು ಷಹಾಜನಿಕರಿಗಕ ದಕೊಯಕಮಕತಿಕಯ್ದೇ ಎೇಂಫಕದಯ ವಿಯ ಟಿ್ಕಕ :ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಹರಧಿಕಹರಿ ಕಕೊಪಳ, ಮೇಟಹಯ ಹಸನ ಕಹಯ್ದಾ 1988 ಷಕಕ್ಷನ್ 68(1)ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ
ಷಹರಿಗಕ ಹಸನಗಳ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಕ ಅಧಿಕಹಯ ಸಕೊೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ.
1) ಅಧಯಕ್ಷಯಕ

: ಜಿಲಹಿಧಿಕಹರಿಗಳು

2) ಷದಷಯಯಕ

: ಜಿಲಹಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ರಿಶಹಾಧಿಕಹರಿಗಳು

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

4(1) (ಬಿ) 10.ಹರಧಿಕಹಯದ ರತಿ ಅಧಿಕಹರಿ / ಸಿಫಬೇಂದ್ ರತಿ ತಿೇಂಗಳು ಅಧಿಕಹಯಮಕತಹಗಿ
ಸಿ್ೇಕರಿಷಕ ಕೇತನ, ರಿಸಹಯ, ಗೌಯ ಧನ ಭತಕಿ ಷಸಹಮ ಧನದ ವಿಯಗಳು :-

ಕರ. ಷೇಂ

ಸಕಷಯಕ ಭತಕಿ ಸಕದಕಾ ಶಿರೇಮಕತ್/ಶಿರೇಭತಿ

1

ಶಿರೇ ಬಿ ನೊಯ ಭಸಮದ ಫಹಶ, ರಬಹಯ ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿ. (ದ್ನಹೇಂಕ

14-8-

2018 ರಿೇಂದ 6-6-2019 ಶಿರೇ ಎನ್ ವಕೇಖ್ಯ ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 7-6-2019
ರಿೇಂದ ಇಲ್ಲಿಮಯಕಗಕ)

2

ಶಿರೇ ಭೊತಿಾಯವಿ, ಹಿಮೇಹನಿ(§¼ÁîjUÉ

3

ಶಿರೇ ಕಕ.ವಿ. ಶಿರಷಹದ ಹಿಮೇಹನಿ

4

ಶಿರೇ ಸಿ.ಎಸ್. ರಭಕತ್ಕೇವ ಹಿಮೇಹನಿ

5

ಶಿರೇ ಕೈ ಬಿ ನಹಗಬೊಶಣ ಹಿಮೇಹನಿ

6

ಶಿರೇ ಟಿ ಕಕ ಜಮಣಣ ಹಿಮೇಹನಿ(¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ

7

ಶಿರೇ ಷೇಂತಕಕಭಹಯ, ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

8

ಶಿರೇ ಪಿ.ಎಮ್. ವಹನಬಹಗ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

9

ಶಿರೇ ಸಕಚ್ ಇ ರಕಹವ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

10

ಶಿರೇ ಷತಿೇವಫಹಫಕ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

11

ಶಿರೇ ಎನ್ ಎೇಂ ಷಕಫಬಮಯ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

12

ಶಿರೇ ದ್ೇಲ್ಲಪ್ ಭಸಕೇೇಂದರಕರ್ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

13

ಶಿರೇ ಧಭಾಯಹಜ ಹರ್ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

14

ಶಿರೇ ಸಿ ಸಕೇಭೇಂತಕಕಭಹಯ ಮೇಹನಿ(§¼ÁîjUÉ

15

ಶಿರೇ ಜಕ ಪಿ ರಕಹವ ಮೇಹನಿ

16

²æÃ ªÀÄAdÄ£Áxï PÉÆgÀ«, ªÉÆÃªÁ¤

17

ಶಿರೇ ಸಕಚ್ ಆರ್ ರಕಹವ ಹಿಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

18

ಶಿರೇ ಎೇಂ ಶಿಕಕಭಹಯ, ಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

19

ಶಿರೇ ಡಿ ಸಕಚ್ ವಿಜಮಕಕಭಹಯ, ಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

20

ಶಿರೇ ಭರತಕಯೇಂಜಮ ಸಕೊನಿನಕಕೇರಿ, ಮೇಹನಿ (ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

21

ಶಿರೇ ನಯಷಪ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

22

ಶಿರೇ ಬಿ ಗಕೊೇವಿೇಂದಯಹಜ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

23

ಶಿರೇ ಜಕ ಬಿ ಲಕ್ಷಮಣಗೌಡ, ರದಷ

¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.)

¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.)

¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.)

24

ಶಿರೇ ಎೇಂ. ಭಲ್ಲಿಕಹಜಕಾನ ರದಷ

25

ಶಿರೇ ಯಹಜವಕೇಖ್ಯಗೌಡ ರದಷ

26

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

27

ಶಿರೇ ಗೌಡಪ ಎೇಂ. ಕಕೊಪಳ, ರದಷ (ನಿಯೇಜನಕಮಲ್ಲಿ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

28

ಶಿರೇ ಅಮಯಪ ಷಜಜನ, ದ್್ದಷ

29

ಶಿರೇ ಸಿದಕಾೇವ ಕಕಯಟಿ್, ದ್್ದಷ

30

ಶಿರೇ ಷಕ¤Ãತ ಕಕಭಹಯ ದ್್ದಷ (¨É¼ÀUÁ«UÉ

31

ಶಿರೇ ಯೇಂಜಿತ ಷಸಜಹನೇಂದ ದ್್ದಷ

32

ಶಿರೇ ಸಿದಹರಭ ಕಗಕೊೆೇಡ, ಫಕಯಳಚಕುಗಹಯ

33

ಶಿರೇ J ರಕಹವ , ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ

34

²æÃ £ÁUÀgÁd ©.J,

35

²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà,

36

ಶಿರೇಭತಿ ಭರಿಮ್, ಜಹನ

4(1) (ಬಿ)11.

¤ÃAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÁÛgÉ.)

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ(ನಿಯೇಜನಕ ಮೇಯಕಗಕ ಫೇಂದ್ಯಕತ್ಹಿಯಕ)

ಎಲಹಿ ಯೇಜನಕಗಳ ವಿಯಗಳನಕನ ಷೊಚ್ಚಷಕ ರಷಹಿವಿತ ಕಚುಗಳನಕನ

ಭತಕಿ ಭಹಡಲಹದ ಫಟಹಡಕಗಳ ಯದ್ಮನಕನ ಷೊಚ್ಚಸಿ ಅದಯ ರತಿಯೇಂದಕ ಏಜಕನಿಿಗಕ
ಸೇಂಚ್ಚಕಕ ಭಹಡಲಹದ ಆಮಯಮ ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡಕ 2018-19.

2041-00-101-0-01 ಯೇಜನಕೇತಯ
ಲಕಕು ಶಿೇರ್ಷಾಕಕ

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡಕ

ಖ್ಚ್ಚಾನ ಫಹಫಕಿ

ಉಳಿದ ಸಣ /
ಅದಪಿಾಸಿದ ಸಣ

ರಹಷ ಬತ್ಕಯ 041

0

0

0

ಕಛಕೇರಿ ಕಚುಗಳು 051

1000000

923677

76323

ಕಟ್ಡ ಫಹಡಿಗಕ ಭತಕಿ ವಿದಕಯತ್ ಕಚು 071

700000

690684

9316

ಇೇಂಧನ ಕಚು 195

600000

531221

68779

ಕಛಕೇರಿ ಕಚುಗಳು 051 ಯೇಜನಕ ಹಮಕ ಭಹಲ್ಲನಯ

15000

14500

500

0

0

0

ಯಷಕಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹಗಹಗಿ 125

200000

184821

15179

ಎಸ್ ಸಿಪಿ 422 ಯೇಜನಕ

0

0

0

ಟಿಎಸ್ ಪಿ 423 ಯೇಜನಕ

0

0

0

ಅಧಕನಿಕಯಣಕಹುಗಿ 180

0

0

0

ಯಕೈತ ಷಹಯರ್ಥ

0

0

0

ರಹಷ ಬತ್ಕಯ 041 ಐಎೇಂವಿ

4(1) (ಬಿ) 12.ಷಸಹಮ
ರಿೇತಿನಿೇತಿಗಳು,

ಧನ ನಿೇಡಕ ಯೇಜನಕಗಳ ಅನಕಶಹಾನದಲ್ಲಿ ಅನಕಷರಿಷಕ

ಭಹಗಾಷೊಚ್ಚಗಳು,

ಷೊತ್ಕೊಿಲಕಗಳು,

ಷಸಹಮ

ಧನದ

ಮತಿ

ಭತಕಿ

ಪಲಹನಕಬವಿಗಳ ಮಹದ್ :-¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À ©qÀÄUÀqÉ AiÀiÁVgÀÄªÀÅ¢®è

4(1) (ಬಿ) 13.ಹರಧಿಕಹಯದ್ೇಂದ

ಷಲತಕಿ ಅಥಹ ಯಹನಗಕ ತರ ಅಥಹ ಅಧಿಕಹಯ

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

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

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

4(1)

(ಬಿ)

15.ಷಹಾಜನಿಕ

ಉಯೇಗಕಹುಗಿ

ಗರೇಂಥಹಲಮನಕನಅಥಹ

ಹಚನಹಲಮನಕನ ನಿಾಹಿಷಕತಿದಾಲ್ಲಿ ಅದಯ ಕಕಲಷದ ಷಭಮನಕೊನಳಗಕೊೇಂಡೇಂತ್ಕ ಭಹಹಿತಿ
ಡಕಮಲಕ ಷಹಾಜನಿಕರಿಗಕ ಲಬಯವಿಯಕ ಷೌಲಬಯಗಳ ವಿಯಗಳು :-

ಷಹಾಜನಿಕಯ ಉಯೇಗಕಹುಗಿ ಗರೇಂಥಹಲಮ ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮ ಇಯಕಗಕ ಷೌಲಬಯ ಇಯಕುದ್ಲಿ.
ಸಕಚ್ಚುನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಅಧಿಕಹರಿ / ಅಧಿಕ್ಷಕಯಕಗಳನಕನ ಷೇಂಕಿಾಷಫಸಕದಕ.
ಕಛಕೇರಿ ಷಭಮ :ಫಕಳಿಗಕೆ 10-00 ಗೇಂಟಕಯೇಂದ 1-30ಯ ಯಕಗಕ
ಭಧಹಯಸನ 2-15 ರಿೇಂದ 5-30ಯ ಯಕಗಕ
ಸಣ ಹತಿಷಕ ಷಭಮ :ಷಕೊೇಭಹಯ ದ್ೇಂದ ವಕಕರಹಯದ ಯಕಗಕ 10-00 ರಿೇಂದ 2-30ಯ ಯಕಗಕ.
ವನಿಹಯ 10-00 ರಿೇಂದ 12-30ಯ ಯಕಗಕ
ಫಕೇಸಿಗಕ ಕಹಲದಲ್ಲಿ (ಏಪಿರಲ್ ಭತಕಿ ಮೇ ಭಹಸಕಗಳಲ್ಲಿ) ಕಛಕೇರಿ ಷಭಮ: -ಫಕಳಿಗಕೆ 8-00 ಗೇಂಟಕಯೇಂದ 1-30 ಯ ಯಕಗಕ
ಸಣ ಹತಿಷಕ ಷಭಮ: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 ಭತಕಿ ಮೇಲಮನವಿ ಹರಧಿಕಹಯದ ಸಕದಕಾ, ದೊಯಹಣಿ ಷೇಂಖಕಯ ಭತಕಿ ಇನಿನೇತಯ ಅಗತಯ ವಿಯಗಳ
ಷೊನಹ ಪಲಕನಕನ ಷಕೇಕ್ಷನ 4ಯ ಮೇಯಕಗಕ ಷ್ಕರೇರಿತಹಗಿ ರಕಟಿಷಫಕೇಕಕೇಂಫಕದನಕನ ಷಪಶ್ಡಿಷಲಹಗಿದಕ :ಷಹಾಜನಿಕ

ಅಧಿನಿಮಭ 4ಯ ಅನ್ಮ

ಅಧಿನಿಮಭ 4ಯ ಅನ್ಮ ಭಹಹಿತಿ

ಮೇಲಮನವಿ ಷಲ್ಲಿಷಫಕೇಕಹದ

ಹರಧಿಕಹಯ

ಭಹಹಿತಿ ೂಯಕೈಷಕ

ೂಯಕೈಷಕ ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ

ಅಧಿಕಹರಿಮ ವಿಯ

ಷಸಹಮಕ ಷಹಾಜನಿಕ

ಅಧಿಕಹರಿ

ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ
ಆಮಕಕಿಯಕ,

ಷಹರಿಗಕ 1) ಶಿರೇ ಬಿ ಗಕೊೇವಿೇಂದಯಹಜ ಶಿರೇ ಬಿ ನೊಯ ಭಸಮದ ಫಹಶ, ರಬಹಯ

ಶಿರೇ ಜಕ ೂಯಕಶಕೊತಿಭ, 1-1-

ಭತಕಿ ಯಷಕಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಕ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿ.

2019

ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಕಟ್ಡ, 2) ಶಿರೇ ನಯಷಪ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯಕ

(ದ್ನಹೇಂಕ 14-8-2018 ರಿೇಂದ 6-6-

ಯಯಕಗಕ

ವಹೇಂತಿನಗಯ,
ಫಕೇಂಗಳೂಯಕ-560027

3) ಶಿರೇ ಜಕ ಬಿ ಲಕ್ಷಮಣಗೌಡ 2019 ಶಿರೇ ಎನ್ ವಕೇಖ್ಯ ಹರದಕೇಶಿಕ
ರ.ದ.ಷ
ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 7-6-2019
ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಕಛಕೇರಿ, ಕಕೊಪಳ
ದೊ.ಷೇಂ. 08539- 225023

ರಿೇಂದ ಇಲ್ಲಿಮಯಕಗಕ) ದೊ.ಷೇಂ.
08539- 225023
& 9449864037

ರಿೇಂದ

ಜೊನ್-2019
&ಶಿರೇಭತಿ

ಒೇಂಕಹಯಕೇವ್ರಿ,1-7-2019 ರಿೇಂದ
31-12-2019 ಯ ಯಕಗಕಜೇಂಟಿ
ಷಹರಿಗಕ ಆಮಕಕಿಯಕ,
ಕಲಫಕಯಗಿ ವಿಬಹಗ,
ಷಕೇಡೇಂ ಯಷಕಿ, ಕಲಫಕಯಗಿ
ದೊ.ಷೇಂ.08372
&9449863226.

284005,

4(1) (ಬಿ) ನಿಮಮಿಷಫಸಕದಹದೇಂತಸ ಇತಯಕ ಭಹಹಿತಿಮನಕನ ರಕಟಿಷತಕುದಕಾ 2019-20.
1) ಈ ಕಛಕೇರಿಗಕ 2019-20 ನಕೇ ಷಹಲ್ಲನ 44.48 ಲಕ್ಷ ಯಹಜಷ್ ಗಕರಿ ನಿೇಡಿದಕಾ, ದ್. 31.12.2019 ಕಕು ಯೊ.
34,22,48,436/- ಗಳನಕನ ಷೊಲ್ಲಸಿ ಷೇಂಗರಹಿಸಿ ವಕೇಕಡ 102.59% ಯಶಹ್ಗಿ ಗಕರಿಮನಕನ ಷಹಧಿಷಲಹಗಿಯಕತಿದಕ.

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

ಮಲಫಕಗಹಾ

ಐಬಿ/ಎಪಿಎೇಂಸಿ

ಆಯಣದಲ್ಲಿ

ಭಕಹುೇಂ

ಸೊಡಿ

ಷಹಾಜನಿಕರಿಗಕ

ಶಿಬಿಯಗಳನಕನನಡಕಷಲಹಗಕತಿಿದಕ.
ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ
ಸಹಗೊ ಹರದಕೇಶಿಕ ಷಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು
ಕಕೊಪಳ.

