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ಸಕಕ್ಟನ್ 4(1)ಎ ಅನ್ವಯ
ಷಹಹಯಕ್ ಪ್ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಛಕೇರಿ ಭಹಲ್ಕು ಹಕ ಾಂದಿರಕ ದಸಹಾವಕೇಜಕಗಳ ಪ್ಟಿಟ
1. ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ತ್ರದ ವಿಭಹಗ.
1. ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ತ್ರದ ಇತಿಹಹಷ ಪ್ುಷಾಕ್ (ಗಣಕೇಕ್ರಣಗಕ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದಕ).
2. ಸಹರಿಗಕೇತ್ರ ವಿಭಹಗ.
1. ವಹಸನ್ಗಳ ನಕ ೇಾಂದಣಿ “ಬ” ಹಿಗಳು (ಗಣಕೇರಕ್ರಣಗಕ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದಕ)
2. ವಹಸನ್ ಕ್ಡತ್ಗಳ ಚಲನ್-ಲನ್ ಹಿ
3. ಸಹರಿಗಕ ವಿಭಹಗ
1. ವಹಸನ್ ನಕ ೇಾಂದಣಿ “ಬ” ಹಿಗಳು (ಗಣಕೇಕ್ರಣಗಕ ಳಿಷಲ್ಹಗಿದಕ)
2. ವಹಸನ್ ಕ್ಡತ್ಗಳ ಚಲನ್-ಲನ್ ಹಿ.
3. ಸಹವಯಾಂಪ್ ರಜಿಷಟರ.
4. ತಕರಿಗಕ ಷ ಲ್ಕ ಬಹಕ ಹಿ.
5. ಹಹಜರಿ ಪ್ುಷಾಕ್.
6. ವಿಶಯ ಹಿ
7. ತಹತಹುಲ್ಕಕ್ ನಕ ಾಂದಣಿ ಹಿ.
4. ಸಿಬ್ಬಾಂದಿ-1
1. ಎಲ್ಹೆ ಸಿಬ್ಬಾಂದಿ ಗವದರ ಸಕೇವಹ ಪ್ುಷಾಕ್ (ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಹಕ ರತ್ಕ ಪ್ಡಿಸಿ)
2. ಕ್ಛಕೇರಿ ಆದಕೇವ ಹಿ.
3. ಸಹಾಂದರ್ಭವಕ್ ರಜಕ ಹಿ.
4. ಪಿಠಕ ೇಪ್ಕ್ರಣಗಳ ದಹಸಹಾನ್ಕ ಹಿ
5. ಸಿಬ್ಬಾಂದಿ ಗವದರ ಯಕಾಕ್ ಕ್ಡತ್ಗಳು
6. ಲ್ಹಗ್ ಪ್ುಷಾಕ್ಗಳು
7. ಮೇಮೇ ಹಿ
8. ವಹಯಕ ಮಹಲ್ಕನ್ಯ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಹ ಕಕೇಾಂದರಗಳ ಕ್ಡತ್ಗಳು ಹಹಗ ಹಿ.

9. ವಹರ್ಷವಕ್ ವಕೇತ್ನ್ ಬ್ಡಿಾ ಹಿ
10. ವಕೇತ್ನ್ ಬ್ಟವಹಡಕ ಹಿ
11. ಸಹಮಹನ್ಯ ನ್ಗದಕ ಪ್ುಷಾಕ್
12. ಸಹದಿಲ್ಹವರಕ ಬಲಕೆಗಳ ಹಿ
13. ಅಾಂತಿಮ ವಕೇತ್ನ್ ಪ್ರಮಹಣ ಪ್ತ್ರದ ಹಿ

5. ಷ.ಪ್ಹರ.ಸಹ. ಪ್ಹರಧಿಕಹರ-ವಿಭಹಗ
1. ಷ.ಪ್ಹರ.ಸಹ ಪ್ಹರಧಿಕಹರದ ಕ್ಡತ್ ಹಹಗ ಆದಕೇವಗಳು.
2. ತಹತಹುಲ್ಕಕ್ ಪ್ರವಹನಕ ಹಿ
3. ಕ್ನಹವಟಕ್ ರಹಜಯ ಪ್ರವಹನಕ (ಪಿಜಿಡಿಸಿ) ಹಿ
4. ರಹರ್ಷರೇಯ ಪ್ರವಹನಕ ಹಿ
5. ಆಟಕ ೇರಿಕ್ಷಹ (ಪಿಸಿಓಪಿ) ಪ್ರವಹನಕ ಹಿ
6. ಮೇಟಹರಕ ಕಹಯಬ್ ಪ್ರವಹನಕ ಹಿ.
7. ಲಕ್ಷಕರಿ-ಟಹಯಕಿ ಪ್ರವಹನಕ ಹಿ.
8. ಶಹಲ್ಹ/ಕಹಲ್ಕೇಜಕ ಬ್ಷಕಿಗಳ ಪ್ರವಹನಕ ಹಿ
9. ಒಪ್ಪಾಂದ ಪ್ರವಹನಕ ಹಿ
10. ರಸಕಾ ಷಕರಕ್ಷತಹ ಷಮಿತಿ.
6. ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ವಿಭಹಗ
1. ಇಲ್ಹಖಹ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳ ಹಿ
2. ಇಲ್ಹಖಹ ಪ್ರಕ್ರಣಗಳ ವಿಲ್ಕವಹರಿ ಹಿ.
3. ವಹಸನ್ಗಳ ಜಪಿಾ ಮಹಡಿದ ಹಿ.
7. ಖಜಹನಕ ವಿಭಹಗ
1. ರಕಮಿಟಕನ್ಿ ಹಿ.
2. ಬಹಯಾಂಕ್ ಸಕಾಂಡಿ ಹಿ (ಗಣಕೇಕ್ೃತ್)
3. ತಕರಿಗಕ ವಕಲು ನಿೇಡಿಕಕ ಹಿ (ಗಣಕೇಕ್ೃತ್)
4. ತಕರಿಗಕ ಮತ್ಕಾ ವಕಲುಗಳ ಷಾಂಗರಸಣಕ ನ್ಗದಕ ಪ್ುಷಾಕ್ಗಳು

8. ಅಡಿಟ್ ವಿಭಹಗ
1. ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷಕೇಪ್ಣಕಗಳ ಹಿ ಮತ್ಕಾ ಕ್ಡತ್ಗಳು
9. ಮೇಟಹರಕ ವಹಸನ್ ನಿೇರಿಕ್ಷಕ್ರ ವಿಭಹಗ
1. ಕ್ಲ್ಕಕಹ ಚಹಲನಹ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡಿಕಕ ಹಿ.
2. ಚಹಲನಹ ಅನ್ಕಜ್ಞಹ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡಿಕಕ ಹಿ.
3. ವಹಸನ್ಗಳ ಅಸವತಹ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡಿಕಕ ಹಿ.
4. ವಹಸನ್ಗಳ ನಕ ೇಾಂದಣಿ ನ್ವಿೇಕ್ರಣ ಹಿ.
5. ವಹಸನ್ಗಳ ಅಪ್ಘಾತ್ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣಕ ಹಿ.
6. ವಹಸನ್ಗಳ ನಕ ೇಾಂದಣಿ ರದದತಿ ಹಿ.
ಷಹಹಯಕ್ ಪ್ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಭಹಲ್ಕು

