1

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1)(ಬಿ) ಅನ್ವಯ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್,

ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾವವಜನಿಕ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡಂತೆ 2019-20ನೆೇ
ಆರ್ಥವಕ್ ವರ್ವಕ್ೆು Update (ಕ್ಾಲ್ೆ ೇಚಿತ) ಮಾಡಿ, ಸವಯಂ ಪೆರೇರಣೆಯಂದ ಪರಕ್ಟಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಾಾಯ -1
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(i)

ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಚನೆ, ಪರಕ್ಾಯವಗ್ಳು ಹಾಗ್ ಕ್ತವವಾ ವಿವರಗ್ಳು:
ಕರ್ಲಾಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪರಕರಣ 158ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ
ಪಂಚಲಯತ್

ದಿರ್ಲಂಕ:10-05-1995ರಂದು

ಚುರ್ಲವಣೆಯ

ನಂತರ

ಪರಥಮವಲಗಿ

ಸ್ಲಾಪರ್ೆಗೆ ಂಡು

ರಚಿಸಲ್ಲಗಿರುತತದೆ.
ತದನಂತರ 2000ರ್ೆೇ ಸ್ಲಲ್ಲನಲ್ಲಾ 2005ರ್ೆೇ ಸ್ಲಲ್ಲನಲ್ಲಾ 2010ರ್ೆೇ ಸ್ಲಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಹಲಗ್ 2016ರ್ೆೇ ಸ್ಲಲ್ಲಗೆ ಚುರ್ಲವಣೆ
ಜರುಗಿ 5ರ್ೆೇ ಬಲರಿಗೆ ಪರಕರಣ 159ರನವಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸದಸಯರುಗ್ಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತತದೆ.
ಚಕನಾಯತ ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸಾರಕಗ್ಳ ಹೆಸರಕಗ್ಳು ಮತಕು ಕ್ೆೇತರ:ಕ್ರ.ಸಂ.

ಶಿರೇಮತಿ/ಶಿರೇ

ಕ್ೆೇತರ

ತಾಲ್ ಾಕ್ಕ

1

ವೇರೆೇಶ್ ಕೆ ಟಗಿ

ಆನವಟ್ಟಿ

ಸ್ೆ ರಬ

3

ಸತೇಶ್ ಎಂ.

ತತ ತರು

ಸ್ೆ ರಬ

2
4
5

6
7

8

ಶಿವಲ್ಲಂಗೆೇಗೌಡುರ

ರಲಜೆೇಶ್ವರಿ ಗ್ಣಪತ ಹೆಚ್.
ತಲರಲ ಶಿವಲನಂದಪಪ

ಎನ್.ಆರ್. ಅರುಂಧತ
ಮಮತಲ ಸ್ಲಲ್ಲ
ಅಕ್ಷತಲ ಎಸ್.

ಜಡೆ

ಚಂದರಗ್ುತತ
ಉಳವ

ಈಸ ರು

ಹೆ ಸ ರು
ತೆ ಗ್ರ್ಸಾ

ಸ್ೆ ರಬ
ಸ್ೆ ರಬ
ಸ್ೆ ರಬ

ಶಿಕಲರಿಪುರ
ಶಿಕಲರಿಪುರ
ಶಿಕಲರಿಪುರ

9

ನರರ್ಸಂಗ್ರ್ಲಯಕ

ಕಪಪನಹಳ್ಳಿ

ಶಿಕಲರಿಪುರ

11

ಕಲಗೆ ೇಡು ರತಲುಕರ

ಹೆ ಸನಗ್ರ

ಹೆ ಸನಗ್ರ

10
12
13

14
15

16
17

ರೆೇಣುಕಲ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಂಕಲಾಪುರ
ಸುರೆೇಶ್ ಎಸ್.

ಬಿ.ಆರ್. ಶೆವೇತಲ

ಹೆೇಮಲವತ ಶಿವನಂಜಪಪ
ಸ್ೌಮಯ ಬೆ ೇಜಲರ್ಲಯಕ
ಕೆ.ಈ. ಕಲಂತೆೇಶ್

ವೆೇದಲ ವಜಯಕುಮಲರ

ಸುಣಣದಕೆ ಪಪ
ನಗ್ರ

ರಿಪಪನಪೆೇಟೆ
ಗಲಜನ ರು
ಹಲನಾಹಳ್ಳಿ

ಹೆ ಳಲ ರು

ಹಸ ಡಿ

ಶಿಕಲರಿಪುರ

ಹೆ ಸನಗ್ರ
ಹೆ ಸನಗ್ರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2

18

ಎಂ.ಈ. ರ್ಲಗ್ರಲಜ್ ತಮಮಡಿಹಳ್ಳಿ

ಕುಂರ್ಸ

20

ಡಿ.ಆರ್. ರೆೇಖಲಉಮೇಶ್

ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ುರು ಭದಲರವತ

19
21

22
23

24
25

26
27

ವೇರಭದರಪಪ ಪೂಜಲರಿ
ಯೇಗೆೇಶ್ ಜೆ.ಪಿ.

ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್. ಕುಮಲರ್
ಎಸ್. ಮಣಿಶೆೇಖರ್

ಅಪೂವಾ ಶ್ರಧಿ ಪೂಣೆೇಾಶ್

ಕಲಪರ್ಲ ಪದಮರ್ಲಭ ಹಲರೆ ೇಗೆ ಳ್ಳಗೆ
ಕೆ.ಬಿ. ಶಿರೇನಿವಲಸ್

ಭಲರತ ಬಲಳೆೇಹಳ್ಳಿ ಪರಭಲಕರ್

28

ಅನಿತಲ ಕುಮಲರಿ ಕೆ.

30

ಆರ್.ರ್ಸ. ಮಂಜುರ್ಲಥ್

29
31

ಆನವೆೇರಿ

ರಲಜಶೆೇಖರ್ ಗಲಳ್ಳಪುರ

ಭದಲರವತ

ರ್ಸಂಗ್ನಮರ್ೆ

ಭದಲರವತ

ಕ ಡಿಾಗೆರೆ

ಭದಲರವತ

ಹಿರಿಯ ರು
ಆರಗ್

ಕುಪಪಳ್ಳಿ

ಲ್ಲಂಗಲಪುರ

ಮೇಗ್ರವಳ್ಳಿ
ಆನಂದಪುರ

ಕಲಗೆ ೇಡು ಅಣಣಪಪ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಆವನಹಳ್ಳಿ
ಕೆಳದಿ

ತಲಳಗ್ುಪಪ

ಭದಲರವತ
ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ
ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ

ತೇಥಾಹಳ್ಳಾ
ತೇಥಾಹಳ್ಳಾ
ಸ್ಲಗ್ರ
ಸ್ಲಗ್ರ
ಸ್ಲಗ್ರ
ಸ್ಲಗ್ರ

ದಿರ್ಲಂಕ:05-05-2016ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಸ್ಲಮಲನಯ ಸಭೆ ನಡೆದು ಶಿರೇಮತ ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್.

ಕುಮಲರರವರು ಅಧಯಕ್ಷರಲಗಿ ಮತುತ ಶಿರೇಮತ ವೆೇದಲ ವಜಯಕುಮಲರರವರು ಉಪಲಧಯಕ್ಷರಲಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಲಗಿ
ಪರಭಲರ ವಹಿರ್ಸಕೆ ಂಡಿರುತಲತರೆ.
2.ಲ್ೆ ೇಕ್ಸಭಾ ಸದಸಾರಕ

-

ಶಿರೇ ಬಿ.ವೆೈ. ರಲಘವೆೇಂದರ

1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ

-

ಶಿರೇ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪಪ

3. ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ

-

ಶಿರೇ ಅರಗ್ ಜ್ಞಲರ್ೆೇಂದರ

3.ವಿಧ್ಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಾರಕ :
2. ಭದಲರವತ

-

4. ಶಿಕಲರಿಪುರ

-

5. ಸ್ಲಗ್ರ

-

6. ಸ್ೆ ರಬ

7. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗಲರಮಲಂತರ

-

ಶಿರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಸಂಗ್ಮೇಶ್

ಶಿರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯ ರಪಪ
ಶಿರೇ ಹರತಲಳ ಹಲಲಪಪ

ಶಿರೇ ಕುಮಲರ ಬಂಗಲರಪಪ

ಶಿರೇಮತ ಕೆ.ಬಿ ಅಶೆ ೇಕ ರ್ಲಯಕ

4. ವಿಧ್ಾನ್ ಪರಿರ್ತ್ ಸದಸಾರಕ

1. ಶಿರೇ ಅಯನ ರು ಮಂಜುರ್ಲಥ್
2 .ಶಿರೇ ಆರ್. ಪರಸನುಕುಮಲರ್
3. ಭೆ ೇಜೆೇಗೌಾಡ

4. ಶಿರೇ ರುದೆರೇಗೌಡ

5. ಶಿರೇ ರ್ಸ.ಎಂ ಇಬಲರಹಿಂ.
5. ತಾಲ್ ಾಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಕ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

-

ಶಿರೇಮತ ಗಿೇತ ಜಯಶೆೇಖರ್

ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ

-

ಶಿರೇಮತ ನವಮಣಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.

ಭದಲರವತ

-

ಶಿರೇಮತ ಆಶಲ ರ್ಸ.

3

ಸ್ಲಗ್ರ

-

ಶಿರೇ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಾಕಲಜುಾನ ಹಕೆರ

ಹೆ ಸನಗ್ರ

-

ಶಿರೇ ವಲಸಪಪಗೌಡ

ಸ್ೆ ರಬ

-

ಶಿಕಲರಿಪುರ

-

ಶಿರೇಮತ ನಯನ ಶಿರೇಪಲದಹೆಗ್ಡೆ
ಶಿರೇ ಕೆ. ಸುಬರಹಮಣಯ.

1.ಅ) ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಕ್ಾಯವಗ್ಳು:

1. ಕರ್ಲಾಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪರಕರಣ 184ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಅನುಸ ಚಿ
(iii)ರನವಯ ನಿದಿಾಷ್ಠಪಡಿರ್ಸರುವ ಪರಕಲರ ಸಕಲಾರಿ ಆದೆೇಶ್ ಸಂ:ಗಲರಅಪ/146/ಯೇಉಮೌ/2004
ದಿರ್ಲಂಕ:16-10-2004 ಮತುತ ಪರಕರಣ 185ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ವಹಿರ್ಸಕೆ ಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲ್ೆಕಕ
ಶಿೇರ್ಷಾಕೆಗ್ಳ ಪಲರಕಲಯಾಗ್ಳನುು ರ್ೆರವೆೇರಿಸುವುದು.

ಅನ್ಕಸ ಚಿ (iii)ರಲ್ಲಾ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮಾಡಿರಕವ ಪಾರಕ್ಾಯವಗ್ಳು
ಕ್ರ.ಸಂ.

ಚಟಕವಟಿಕ್ೆ / ಕ್ಾಯವಕ್ರಮ / ಯೇಜನೆ ಹೆಸರಕ

ಲ್ೆಕ್ು ಶಿೇರ್ಷವಕ್ೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖೆ – 1) ಪಾರಥಮಿಕ್ ಮತಕು ಪರರಢಶಿಕ್ಷಣ – 2202
1

ರಲರ್ಷರೇಯ ಕಲಯಾಕರಮದಡಿ ಪಲರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಪೌರ್ಷಿಕ ಆಹಲರ 2202-00-101-0-18

2

ಶಲಲ್ಲ ಮಲತೆಯರ ರ್ೆೇಮಕಲತ

2202-00-101-0-27

ರಲರ್ಷರೇಯ ಮಲಧಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಲನ

2202-00-102-0-20

3

4
5

6
7

8

9

10
11

12
13

14

ಬೆಂಬಲ(ಎಂಡಿಎಂ)

ಗ್ುತತಗೆ ಆಧಲರದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಭಲವರ್ೆ

2202-00-101-0-40

ನಿವಾಹಣೆ & ಸಹಲಯಧನ ಪರಿವೇಕ್ಷಣೆ

2201-00-102-0-26

ಖಲಸಗಿ ಪೌರಢಶಲಲ್ೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಲನುದಲನ

2202-00-102-0-28

ಪರಿವೇಕ್ಷಣೆ

2202-00-102-0-31

ಧನ ಸಹಲಯ ಮತುತ ಫೇಜಿನ ಮರುಪಲವತ

2202-00-102-0-33

ಸ್ೆೇಪಾಡೆ ಮತುತ ಮಲಪಲಾಡು

2202-00-102-0-34

ಗಲಂಧಿ ಗಲರಮಿೇಣ ಗ್ುರುಕುಲ ಹೆ ಸರಿಟ್ಟಿ
ಕಲಯಾಕಲರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ
ಮದರಸ,
ಯೇಜರ್ೆ

ಅಲಪಸಂಖಲಯತರುಗ್ಳ್ಳಗೆ

&

2202-00-102-0-39
ಅಂಗ್ವಕಲರಿಗೆ

ಸ್ಲಮಗಿರಗ್ಳ ಸರಬರಲಜು

2202-00-101-0-36

ಶಿಕ್ಷಣ 2202-00-104-0-01
2202-00-104-0-35

ಜನಶಿಕ್ಷಣ ನಿಲಯ

2202-00-104-0-37
2202-00-104-0-01

2204 ಕ್ರೇಡೆಗ್ಳು ಮತಕು ಯಕವಜನ್ ಸೆೇವೆಗ್ಳು:
1

ಕ್ರೇಡಲಕ ಟ

ಮತುತ

ರಲಲ್ಲಗ್ಳ

ಸಂಘಟರ್ೆ

ಹಲಗ್

2

ಸಹಲಯಕ ಯುವಜನ ಸ್ೆೇವಲ ಅದಿಕಲರಿ

2205-00-104-0-27

3

ಕ್ರೇಡಲಂಗ್ಣ ಮತುತ ಇತರೆ ನಿಮಲಾಣ ಮತುತ ನಿವಾಹಣೆ

2205-00-104-0-28

ಭಲಗ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಯಲಣ ಭತೆಯ ಮತುತ ದಿನ ಭತೆಯ

ಅದರಲ್ಲಾ 2205-00-104-0-26

4

4

ಕ್ರೇಡಲ ಶಲಲ್ೆಗ್ಳು

2205-00-104-0-29

5

ಕಷ್ಿ ಪರಿರ್ಸಾತಯಲ್ಲಾರುವ ಕ್ರೇಡಲಪಟುಗ್ಳು ಮತುತ

2205-00-104-0-30

6

ಗಲರಮಿೇಣ ಕ್ರೇಡಲಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2205-00-104-0-31

7

ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ ಮತುತ ವದಲಯರ್ಥಾಯ್ಕೇತರರಿಗೆ ಸಹಲಯ

2205-00-104-0-32

8

ಕ್ರೇಡಲ ಸ್ಲಮಗಿರಗ್ಳನುು ಕೆ ಳಿಲು ಮತುತ ಕ್ರೇಡಲ ಬಯಲುಗ್ಳನುು 2205-00-104-0-33

9

ಒಳಲಂಗ್ಣ ಕ್ರೇಡಲಂಗ್ಣ ಮತುತ ಬಯಲು ರಂಗ್ಮಂದಿರ ನಿಮಲಾಣಕೆಕ 2205-00-104-0-34

10

ಗಲರಮಲಂತರ ಪರದೆೇಶ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಕ್ರೇಡೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪ್ರೇತಲಾಹಧನ

11

ಗಲರಮಲಂತರ

ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ವದಲಯ ಮತುತ ಇತರೆ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯ
ಅನುದಲನಗ್ಳು

ಪರದೆೇಶ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ

ಕ್ರೇಡೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

2205-00-104-0-35

ಪ್ರೇತಲಾಹಧನ

ಕ್ರೇಡಲ 2205-00-104-0-36

ಸ್ಲಮಗಿರ ಖರಿೇದಿಗಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತುತ ವಭಲಗಿೇಯ ಯುವಜನ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳ
ಮಂಡಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯ

2205 ಕ್ಲ್ೆ ಮತಕು ಸಂಸೃತಿ:
ಬಯಲು ಪರದಶ್ಾನ ಮಂದಿರಗ್ಳ ನಿಮಲಾಣ

2205-00-101-0-26

ವೆೈದಾಕ್ೇಯ ಮತಕು ಜನಾರೆ ೇಗ್ಾ ಸೆೇವೆಗ್ಳು ಗಾರಮಿೇಣ ಆರೆ ೇಗ್ಾ 2210 ಯೇಜನಾ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮ :
ಪಲರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ
1

2
3

4
5

ಸಂಚಲರಿ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಘಟಕಗ್ಳು

ಪಲರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2210-00-101-0-27

ತಲಲ ಾಕು ಮಟಿದ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಆಸಪತೆರಗ್ಳು

2210-00-101-0-28

ಆಯುಷ್ ಚಿಕ್ತಲಾಲಯಗ್ಳು & ಆಸಪತೆರಗ್ಳನುು ತೆರೆಯುವುದು 2210-00-101-0-29
& ನಿವಾಹಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ರ್ಸಬಬಂದಿ

ಸಾಳ್ಳೇಯ ನಿಧಿಯ ಸಂಯುಕತ ಆಸಪತೆರಗ್ಳು & ಔಷ್ಧಲಲಯಗ್ಳು

2210-00-101-0-32
2210-00-101-0-33

6

ಆಯುಷ್ , ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸಪತೆರಗ್ಳು & ಹೆ ೇಮಿಯೇಪತ ಜಿಲ್ಲಾ 2210-00-101-0-35

7

ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2210-00-101-0-36

9

ಯುರ್ಲನಿ ಚಿಕ್ತಲಾಲಯಗ್ಳ ಪಲರರಂಭ & ನಿವಾಹಣೆ

2210-00-101-0-41

8

10
11

12
13

ಖಲಸಗಿ ಆಸಪತೆರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಲನುದಲನ

ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಔಷ್ದಿ & ರಲಸ್ಲಯನಿಕಗ್ಳು
ಸಂಚಲರ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಘಟಕಗ್ಳು

2210-00-101-0-37

2210-00-101-0-46

ರಲರ್ಷರೇಯ ಮಲ್ೆೇರಿಯಲ ನಿರೆ ೇಧಕ ಕಲಯಾಕರಮ (ಗಲರಮಿೇಣ) 2210-00-102-0-31
( ರಲಜಯ ನಿವಾಹಣಲ ವೆಚಚ)

ಆಸಪತೆರ ಸಲಕರಣೆಗ್ಳ ದುರರ್ಸತ
ಪಲರಥಮಿಕ

ಆರೆ ೇಗ್ಯ

ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2210-00-102-0-40
(ಭಲ.ಸ.ಮಲದರಿ) 2210-00-103-0-26

5

14
15

16
17

18

19

20
21

(ಎಂ.ಎನ್.ಪಿ.)

ಕರ್ಲಾಟಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ವಯವಸ್ೆಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

2210-00-103-0-30

ತಲಲ ಾಕು ಮಟಿದ ಆಸಪತೆರಗ್ಳು

2210-00-103-0-43

ತಲಲ ಾಕು ಆಸಪತೆರಗ್ಳ್ಳಗೆ ದಂತ ಘಟಕಗ್ಳು
ಅಂಬುಲ್ೆನ್ಾ ಗ್ಳ ವಯವಸ್ೆಾ

ತಲಲ ಾಕು ಆಸಪತೆರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಕ್ಷ –ಕ್ರಣ ಸ್ೌಲಭಯಗ್ಳು
ರಕತ ನಿಧಿ ಸ್ಲಾಪರ್ೆ
ಕಟಿಡಗ್ಳು

2210-00-103-0-42
2210-00-103-0-44
2210-00-103-0-45
2210-00-103-0-47

4210-00-105-0-38

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಿಡಗ್ಳು

2210-00-101-0-39

2211 ಕ್ಕಟಕಂಬ ಕ್ಲ್ಾಾಣ ಯೇಜನಾ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳು:
1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11

ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಲಯಣ ಇಲ್ಲಖೆ

2210-00-106-0-01

ಪಲರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರದಲ್ಲಾ ಗಲರಮಲಂತರ ಕುಟುಂಬ 2210-00-106-0-02
ಕಲ್ಲಯಣ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

ಗಲರಮಲಂತರ ಉಪ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು (ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಲಯಣದಡಿ 2210-00-106-0-03
ಪಲರರಂಭವಲದವು)

ಸಕಲಾರೆೇತರ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳು ನಡೆಸುತತರುವ ಪಲರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ 2210-00-106-0-04
ಕೆೇಂದರಗ್ಳು ಸಹಲಯಲನುದಲನ

ರಲಜಯ ಸಕಲಾರ ನಡೆಸುವ ನಗ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಲಯಣ

2210-00-106-0-05

ಜನಸಂಖಲಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2210-00-106-0-49

ರಲಜಯ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ಲರಿಗೆ ಸಂಸ್ೆಾ

ಐ.ಪಿ.ಪಿ. 8 ರಡಿಯಲ್ಲಾ ಸಮುದಲಯ
ಮುಂದುವರೆಸುವಕೆ

2210-00-106-0-48

ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳ 2210-00-106-0-50

ಭಲರತ ಜನಸಂಖಲಯ ಯೇಜರ್ೆ – iii ರ್ಸಬಬಂದಿ

2210-00-106-0-52

ಔಷ್ಧಗ್ಳ & ರ್ಸರಿಂಜ್ಗ್ಳ ಪೂರೆೈಕೆ & ಪಲ್ಸ್ ಪ್ೇಲ್ಲೇಯೇ 2210-00-106-0-53
ಕಲಯಾಕರಮ

ಪಲರಂತೇಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ೆ ಿೇರಗಳ್ಳಗೆ ಲರ್ಸಕೆ ಸರಬರಲಜು

2210-00-106-0-54

ಹರಿಜನ್ ಮತಕು ಗಿರಿಜನ್ ಕ್ಲ್ಾಾಣ (ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಾಾಣ) 2225 ಯೇಜನಾ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳು:
1

ಪರತಭಲನಿವತ ಪ.ಜಲ. ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪ್ರೇತಲಾಹ

2225-00-101-0-01

2

ಕೆೇಂದರ ಪುರಸೃತ ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲಾ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ &

2225-00-101-0-06

3

ಪ.ಜಲ. ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ವದಲಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ

2225-00-101-0-27

4

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತರದ ಸಕಲಾರಿ ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-101-0-29

5

ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2225-00-101-0-30

6

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಲತ ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ನಿವಲರ್ಸ ಶಲಲ್ೆಗ್ಳು

2225-00-101-0-32

7

ಸಕಲಾರಿ ಕಲಲ್ೆೇಜು ವದಲಯರ್ಥಾನಿಲಯಗ್ಳು

2225-00-101-0-36

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಲ್ೆೇಜುಗ್ಳ ಪುಸತಕ ಭಂಡಲರ

6

8

ಕಲಲ್ೆೇಜು

ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಪುರಸ್ಲಕರ,

ಇತರೆ 2225-00-101-0-37

9

ಖಲಸಗಿ ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಲನುಧಲನ

2225-00-101-0-42

10

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2225-00-101-0-47

11

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಲತ ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಇತರೆ ರಿಯಲಯಿತಗ್ಳು

2225-00-101-0-57

12

ವೆೈದಯಕ್ೇಯ

ಪರಿಶಿಷ್ಠ

ವಗ್ಾದ 2225-00-102-0-08

13

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗ್ಡ ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ವದಲಯರ್ಥಾವೆೇತನ

2225-00-102-0-31

14

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂ. ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-102-0-33

15

ಮೊರಲಜಿಾ ದೆೇಸ್ಲಯಿ ನಿವಲರ್ಸ ಶಲಲ್ೆಗ್ಳು

2225-00-102-0-35

16

ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳು,

17

ಮಟ್ಟರಕ್

18

ಗಿರಿಜನ ಪರದೆೇಶ್ ಉಪಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು

2225-00-102-0-45

19

ಕಲಯಾಕಲರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ – ಜಿಲ್ಲಾ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ಲಯಣ

2225-00-102-0-46

20

ಖಲಸಗಿ ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಲನುದಲನ

2225-00-102-0-48

21

ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಲಯಣ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2225-00-102-0-52

22

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾ ವದಲಯರ್ಥಾನಿಲಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-102-0-26

23

ಇತರೆ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಇತರೆ ರಿಯಲಯಿತಗ್ಳು

2225-00-103-0-28

24

ಅಲಪಸಂಖಲಯತರಿಗಲಗಿ ಹಲಸ್ೆಿಲ್ಗ್ಳು

2225-00-103-0-34

25

ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2225-00-103-0-39

26

ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-103-0-40

27

ಆಶ್ರಮ ಶಲಲ್ೆಗ್ಳು

2225-00-103-0-41

28

ಅಲಪಸಂಖಲಯತರ ಕಲನ ನು ಪದವೇಧರರಿಗೆ ತರಬೆೇತ ಭತೆಯ

2225-00-103-0-44

29

ಅಲಪ ಸಂಖಲಯತರ ಅರ್ಲಥಲಲಯಗ್ಳು-ಸಹಲಯ

2225-00-103-0-49

30

ಅಲಪ ಸಂಖಲಯತರ

31

ಕಲಯಾಕಲರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2225-00-103-0-51

32

ಹೆ ಲ್ಲಗೆ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-103-0-53

33

ಅಲಪ ಸಂಖಲಯತರಿಗಲಗಿ ವೃತತಪರ ತರಬೆೇತ

2225-00-103-0-54

34

ದೆೇವರಲಜ

35

ವಕ್ೇಲರಿಗೆ ಪ್ರೇತಲಾಹ ಧನ

2225-00-103-0-58

36

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಲತಯವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

2225-00-101-0-02

37

ಆರ್ಥಾಕವಲಗಿ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ – 2225-00-101-0-03

ರಿಯಲಯಿತಗ್ಳು,

ಶೆರೇಷ್ಣತೆ

ಪಡೆದ

ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯ

&

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಪ.ಜಲತಯ

ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ ಪುಸತಕ ಭಂಡಲರಕಲಕಗಿ ಕೆೇಂ.ಪು.ಯೇ.

ಸಹಲಯ

ನಿವಾಹಣೆ

ನಂತರದ

ನಿಲಯಗ್ಳು

ವದಲಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ ಮತುತ ಧನ 2225-00-102-0-38

ವದಲಯರ್ಥಾ

ನಿಲಯಗ್ಳ

ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ್ಳಂದ ನಡೆಸಲಪಡುವ

ಕಟಿಡಗ್ಳ 2225-00-102-0-43

ವದಲಯರ್ಥಾ 2225-00-103-0-50

ಅರಸುರವರ ಹುಟುಿ ಹಬಬದ ದಿರ್ಲಚರಣೆ & 15 2225-00-103-0-56

ಅಂಶ್ಗ್ಳ ಕಲಯಾಕರಮದ ಮೇಲ್ೆ ವಚಲರ ಗೆ ೇರ್ಷಠ

7

ಅಶ್ುದಿ ವೃತತಯಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿರುವವರ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ
ವದಲಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ
38

ಅಸಪೃಶ್ಯತಲ ನಿವಲರಣಲ ಹಲಗ್

ಅಚಿತರ ಜಲತ ವವಲಹಿತ 2225-00-101-0-05

39

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

40

ಪ.ಜಲ.

41

ಪ.ಜಲ. ಕುಟುಂಬಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯ

2225-00-101-0-64

42

ಹೆಚಿಚನ ಊಟ & ವಸತ ವೆಚಚಗ್ಳ ಸಹಲಯ

2225-00-101-0-65

43

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ ಸಕಲಾರಿ ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯ ಕಟಿಡಗ್ಳ 2225-00-101-0-67

ದಂಪತಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪ್ರೇತಲಾಹ ಧನ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕಲಲ್ೆ ೇನಿಗ್ಳಲ್ಲಾ

ಮ ಲಭ ತ

2225-00-101-0-61

ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳ 2225-00-101-0-62

ನಿವಾಹಣೆ
44

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಲತಯವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ – ಮಟ್ಟರಕ್ 2225-00-101-0-68

45

ನಸಾರಿ ಮತುತ ಮಹಿಳಲ ಕಲ್ಲಯಣ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2225-00-101-0-75

46

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಲತ ಕಲನ ನು ಪದವೇಧರರಿಗೆ ಪ್ರೇತಲಾಹ

2225-00-101-0-80

47

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯಿಂದ ವಗಲಾಯಿಸಲಪಟಿ ವಸತ ಶಲಲ್ೆಗ್ಳು

2225-00-101-0-82

48

ಶೆ ೇರ್ಷತ ವಗ್ಾದವರ ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯ

2225-00-101-0-83

49

ಅಶ್ುಚಿಯಲದ ಉದೆ ಯೇಗ್ದಲ್ಲಾ ತೆ ಡಗಿರ್ಸಕೆ ಂಡವರ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ 2225-00-101-0-85

50

ನಿದೆೇಾಶ್ನ & ಆಡಳ್ಳತ

51

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗ್ಡದವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ – ಮಟ್ಟರಕ್ 2225-00-102-0-07

52

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗ್ಡದವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ – ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ 2225-00-102-0-68

53

ಪ.ಪಂ.ಕಲಲ್ೆ ೇನಿಗ್ಳಲ್ಲಾ

54

ಪ.ಪಂ. ಕುಟುಂಬಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯ

55

ಪ್ೇಸ್ಿ ಮಟ್ಟರಕ್ ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಭೆ ೇಜನ & ವಸತ 2225-00-102-0-71

ಪೂವಾ ವದಲಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ ವದಲಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ

2225-00-101-0-87

ನಂತರದ ವದಲಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ
ವದಲಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ
ಅಭಿವೃದಿಿ

ಮ ಲಭ ತ

ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳ 2225-00-102-0-69
2225-00-102-0-70

ವೆಚಚಗ್ಳ ಪಲವತ
56

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ ಸಕಲಾರಿ ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯ ಕಟಿಡಗ್ಳ 2225-00-102-0-77

57

ಇತರೆ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ

58

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ & ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತರದ ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ 2225-00-103-0-72

59

ಅರ್ಲಥಲಲಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಲನುದಲನ

2225-00-103-0-73

60

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ತಲಲ ಕ
ಾ ು ವಸತರಣ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳು

2225-00-103-0-74

ನಿವಾಹಣೆ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ – 2225-00-103-0-66

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ವದಲಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ
ಸುಧಲರಣೆ

8

61

ಹೆ ಲ್ಲಗೆ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2225-00-103-0-78

62

ವದಲಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳಲ್ಲಾರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇತಲಾಹಗ್ಳು

2225-00-103-0-79

63

ಔದಯಮಿಕ ತರಬೆೇತ ಸಂಸ್ೆಾ / ಡಿಪ್ಾಮೊೇ ಕೆ ೇಸುಾಗ್ಳ 2225-00-103-0-84
ಪರಶಿಕ್ಷುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಶಿಷ್ಯ ವೆೇತನ - ಅಲಪ ಸಂಖಲಯತರು

2230 ಕ್ಾಮಿವಕ್ ಮತಕು ಉದೆ ಾೇಗ್
1

ಔದಯಮಿಕ ತರಬೆೇತ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳು /ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2230-00-101-0-26

2215- ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ಭದರತೆ ಮತುತ ಕಲ್ಲಯಣ
1

ಸಮಗ್ರ ಶಿಶ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ –ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆ ೇಶ್

2211-00-102-0-02

2

ಶಿಶ್ು ಕಲ್ಲಯಣ

2211-00-102-0-26

3

ಮಹಿಳಲ & ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲ್ಲಖೆ, ರ್ಸಬಬಂದಿ & ಆಡಳ್ಳತ

2211-00-101-0-27

4

ಅಂಗ್ವಕಲರಿಗಲಗಿ ಸಕಲಾರೆೇತರ ಸ್ೆೇವಲಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳು

2235-00-101-0-28

5

ವೃದಿರ, ವಕಲ್ಲಂಗ್ರ, ರೆ ೇಗ್ಗ್ರಸತರ ಪಲಲರ್ೆಗಲಗಿ ಸವಯಂ 2235-00-101-0-30

6

ಮುಖಯ ಸ್ೆೇವಕ್ಯರು

2235-00-101-0-31

7

ಅಂಗ್ನವಲಡಿ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2211-00-102-0-61

8

ಉದೆ ಯೇಗ್ಸತ

ಸ್ೆೇವಲ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳು

ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

ಮಹಿಳೆಯರ

ಮಕಕಳ್ಳಗಲಗಿ

ಶಿಶ್ುಪಲಲನ 2211-00-102-0-63

2401- ಸಸಯ ಸಂಗೆ ೇಪರ್ೆ
1

ಸ್ಲಮಥಯಾವುಳಿ ರಲಜಯಗ್ಳಲ್ಲಾ ಎಣೆಣತಲಳೆ ವಯವಸ್ಲಯ

2435-00-101-0-02

2

ರಲರ್ಷರೇಯ ಎಣೆಣಕಲಳು & ತಲಳೆಎಣೆಣ ಅಭಿಯಲನ

2435-00-101-0-03

3

ಕಲಯಾಕಲರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2435-00-101-0-26

4

ರ್ಸಬಬಂದಿ

2435-00-101-0-27

5

ತೆ ೇಟಗಲರಿಕಲ

6

ಇತರೆ ಕೃರ್ಷ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು

2435-00-101-0-29

7

ಬೆೇಸ್ಲಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು

2435-00-101-0-31

8

ತೆ ೇಟಗಲರಿಕೆ ಕಟಿಡಗ್ಳು

2435-00-101-0-32

9

ಕೃರ್ಷ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಿಡಗ್ಳು

2435-00-101-0-33

10

ಸ್ಲವಯವ ಗೆ ಬಬರಗ್ಳು

2435-00-101-0-34

11

ತೆ ೇಟಗಲರಿಕೆ ಕ್ೆೇತರಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2435-00-101-0-35

12

ತೆಂಗ್ು ಬಿೇಜ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತ ನಸಾರಿ ನಿವಾಹಣೆ ಯೇಜರ್ೆ

2435-00-101-0-36

13

ಕೃರ್ಷ ತರಬೆೇತ ಶಲಲ್ೆಗ್ಳು

2435-00-101-0-37

14

ಪರಚಲರ ಮತುತ ಸ್ಲಹಿತಯ

2435-00-101-0-38

15

ಶೆೈತಲಯಗಲರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಧನ

2435-00-101-0-39

ಸಹಲಯಧನ

ಬೆಳೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ವಶೆೇಷ್

ಹನಿ

ನಿೇರಲವರಿ 2435-00-101-0-28

9

16

ಕೃರ್ಷ ಕ್ೆೇತರ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

17

ಬೆಳೆ ವಮಲ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ

18

ತಲಲ ಾಕು ರ್ಸಬಬಂದಿ

2435-00-101-0-61

19

ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಲಯ

2435-00-101-0-62

20

ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಲಯ

2435-00-101-0-63

21

ರೆೈತರಿಗಲಗಿ ತರಬೆೇತ

2435-00-101-0-64

22

ಕೃರ್ಷಮೇಳಗ್ಳು ಮತುತ ಪರದಶ್ಾನಗ್ಳು

2435-00-101-0-65

ಸ್ಲಧನ ಸ್ಲಮಗಿರಗ್ಳ ಸರಬರಲಜು

2435-00-101-0-40

ಬೆಳೆ ಅಂದಲಜು ಸಮಿೇಕ್ಲ 2435-00-101-0-41

ಭ ಸಾರ ಮತಕು ಜಲ್ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೇಜನೆೇತರ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ಜಲ್ಲನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ

2402-00-104-0-26

2

ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಛೆೇರಿ ವಭಲಗಿೇಯ ಮತುತ 2402-00-104-0-27
ಇತರೆ ರ್ಸಬಬಂದಿ

ಪಶ್ು ಸಂಗೆ ೇಪನ – 2403- ಯೇಜರ್ಲ ಕಲಯಾಕರಮ
1

ಕಲಯಾಕಲರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2403-00-101-0-26

2

ಔಷ್ಧಿಗ್ಳು ರಲಸ್ಲಯನಿಕ ಪದಲಥಾಗ್ಳು

2403-00-101-0-27

3

ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2403-00-101-0-28

4

ವಸತರಣಲ ಘಟಕ ಬಲಪಡಿಸುವಕೆ

2403-00-101-0-30

5

ಜಲನುವಲರು ತಳ್ಳ ಸಂವಧಾನ ಕೆೇಂದರ

2403-00-101-0-32

6

ಗಿರಿರಲಜ ಇತರೆ ಹಕ್ಕಗ್ಳ ಸ್ಲಕಲಣಿಕೆ

2403-00-101-0-31

ಮಿೇನ್ಕಗಾರಿಕ್ೆ 2405-ಯೇಜನಾ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತುತ ಇತರೆ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2405-00-101-0-26

2

ಮಿೇನುಗಲರಿಕೆ ಕಟಿಡಗ್ಳು ಮತುತ ಸ್ೌಲಭಯಗ್ಳ ನಿಮಲಾಣ ಮತುತ 2405-00-101-0-27

3

ಒಳರ್ಲಡು ಮಿೇನುಗಲರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸಹಲಯ

4

ಮಿೇನು ಮಲರುಕಟೆಿಗ್ಳ ನಿಮಲಾಣ ಮತುತ ಮಿೇನು ಮಲರಲಟಕೆಕ 2405-00-101-0-30

5

ಪರದಶ್ಾನ ಮತುತ ತರಬೆೇತ

ನಿವಾಹಣೆ

2405-00-101-0-28

ಸಹಲಯ

ಅರಣಯ 2406- ಯೇಜರ್ಲ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳು

2405-00-101-0-32

10

1

ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ಅರಣಿಯೇಕರಣ

2406-00-101-0-26

2

ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ಅರಣಯ

2406-00-101-0-27

3

ಕಟಿಡಗ್ಳು

2406-00-101-0-28

ಸಹಕಲರ 2425, ಯೇಜರ್ಲ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳು
1

ವವಧ ವಗ್ಾದ ಸಹಕಲರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯ / ಎನ್ರ್ಸಡಿರ್ಸ 2425-00-101-0-28

2

ಹಲಲು

3

ವವಧ ವಗ್ಾದ ಸಹಕಲರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಶೆೇರು ಬಂಡವಲಳ 3456-00-101-0-26

ಯೇಜರ್ೆ

ಉತಲಪದರ್ಲ

ಮಹಿಳಲ

ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳು

ಸಹಕಲರ

ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ 2425-00-101-0-30

ಸಹಲಯ
4

ಇತರೆ ಸಹಕಲರ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಶೆೇರು ಬಂಡವಲಳ

5

ವವಧ ವಗ್ಾದ ಸಹಕಲರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ

6

ಸ್ಲವಾತರಕ

(ಸ್ಲಮಲನಯ) ಎನ್ರ್ಸಡಿರ್ಸ

ಕಲಯಾಗಲರದ

ಸಹಕಲರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸ್ಲಲಗ್ಳು

4425-00-101-0-29

ಸ್ಲಲದ ಸಹಲಯ 6425-00-101-0-27

ನಿಮಲಾಣಕಲಕಗಿ

ಮಹಿಳಲ 6425-00-101-0-31

2505- ಗಾರಮಿೇಣ ಉದೆ ಾೇಗ್
1

ರಲರ್ಷರೇಯ ಗಲರಮಿೇಣ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಖಲತರಿ ಯೇಜರ್ೆ

2505-01-101-0-11

2515 ಇತರೆ ಗಾರಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ಜಿ.ಗಲರ.ಆ.ಸಂಸ್ೆಾ – ಆಡಳ್ಳತ ವೆಚಚ

2515-00-101-0-01

2

ಖಲಲ್ಲ ಹುದೆಿ & ವೆೈದಯಕ್ೇಯ

ವೆಚಚದ ಮರುಪಲವತಗೆ 2515-00-101-0-26

3

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಅನುದಲನದ ನಿವಾಹಣೆ

4

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿಮಲಾಣ & 2515-00-101-0-29

ಅವಕಲಶ್

2515-00-101-0-28

ನಿವಾಹಣೆ
5

ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ವೆಚಚ ಮರುಪಲವತ

2515-00-101-0-30

6

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅನುದಲನ

2515-00-101-0-31

7``

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು, ಉಪಲಧಯಕ್ಷರು & ಸದಸಯರಿಗೆ 2515-00-101-0-35
ಗೌರವ ಧನ

ಸಣಣ ನಿೇರಲವರಿ 2702 ಯೇಜರ್ಲ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳು
1

ವಲರ್ಷಾಕ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ದುರರ್ಸತಗ್ಳು

2702-00-101-0-26

2

ಸಮಿೇಕ್ೆ

2702-00-101-0-27

3

ಹೆ ಸ ಸರಬರಲಜು

2702-00-101-0-28

11

4

ಸಣಣ ನಿೇರಲವರಿ ಸಮಿೇಕ್ಲ ಕಲಯಾಗ್ಳು

2702-00-101-0-29

2810 ನ್ ತನ್ ಮತಕು ನ್ವಿೇಕ್ರಿಸಬಹಕದಾದ ಇಂಧ್ನ್
1

ಜೆೈವಕ ಅನಿಲ ಅಭಿವೃದಿಿ

2810-00-101-0-01

2851 ಗಲರಮಿೇಣ ಮತುತ ಸಣಣ ಉದಯಮಗ್ಳು
1

ರೆೇಷ್ೆಮ ಬೆಳೆಗಲರರಿಗೆ ಸಹಲಯ

2851-00-104-0-30

2

ಆಡಳ್ಳತ

2851-00-107-0-26

3

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದಯಮ ಕೆೇಂದರ

2851-00-107-0-27

4

ವಶ್ವ ಬಲಯಂಕ್ ಸಹಲಯದ ಕರ್ಲಾಟಕ

5

ಕೆೈಮಗ್ಗ ಮತುತ ವಸ್ಲಾಲಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ವೆೇತನ ಅಂಶ್

2851-00-107-0-29

6

ಕೆೈಮಗ್ಗ ಉದಿಿಮಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯ

2851-00-107-0-31

7

ವೃತತಪರ ಕುಶ್ಲ ಕಮಿಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಉಚಿತವಲಗಿ ಸುಧಲರಿತ 2851-00-107-0-32

8

ಜೆೇನು ಸ್ಲಕಲಣೆ

9

ವಚಲರಗೆ ೇರ್ಷಠಗ್ಳು

10

ಸಣಣ ಕೆೈಗಲರಿಕೆಗ್ಳ ಕುಶ್ಲ ಕಮಿಾಗ್ಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಕುಶ್ಲ 2851-00-107-0-39

11

ಕೆ ೇಲ್ಲರ ಉಣೆಣ ನ ಲುವ ಕೆೇಂದರ

2851-00-107-0-42

12

ಕೆೈಮಗ್ಗ ಸಹಕಲರಿ ಸ್ೆ ಸ್ೆೈಟ್ಟಗ್ಳಲ್ಲಾ ಶೆೇರು ಮೊತತ

4851-00-107-0-37

13

ವದುಯತ್

14

ಉತಲಪದರ್ೆ/ಉತಲಪದಕತೆ ಆಧಲರಿತ ಪ್ರೇತಲಾಹಧನ

ಯೇಜರ್ೆ ಫೆೇಸ್ – 2

ರೆೇಷ್ೆಮ ವಯವಸ್ಲಯ 2851-00-107-0-28

ಸಲಕರಣೆ ಸರಬರಲಜು

2851-00-107-0-33
,

ಪರದಶ್ಾನಗ್ಳು

ಕ್ೆೇತೆ ರೇತಾವಗ್ಳು

ಮತುತ

ವಸುತ 2851-00-107-0-34

ಕಮಿಾಗ್ಳ ಬಡಿಿ ಸಹಲಯಧನ

ಮಗ್ಗ

ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳು

ಸಹಕಲರಿ

ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಮ ಲಭ ತ 6851-00-105-0-41
2851-00-104-0-61

2852 ಉದಾಮಗ್ಳು
1

ಕುಶ್ಲ ಕಮಿಾಗ್ಳ ತರಬೆೇತ ಸಂಘಗ್ಳು

2852-00-101-0-26

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದಯಮ ಕೆೇಂದರ
3054 ರಸೆು ಮತಕು ಸೆೇತಕವೆಗ್ಳು
1

ಅನುದಲನದ ನಿವಾಹಣೆ

3054-00-101-0-28

2

ಮುಖಯ ಮಂತರ ಗಲರಮಿೇಣ ರಸ್ೆತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

3054-00-101-0-29

3425 ಇತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸಂಶೆ ೇಧ್ನೆ
1

ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನ ಮಲಗ್ಳ ಮಲಹಿತ ನಿವಾಹಣೆ ವಯವಸ್ೆಾ

3425-00-101-0-26

3451 ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಆರ್ಥವಕ್ ಸೆೇವೆಗ್ಳು
1

ಯೇಜರ್ಲ ಮಂಡಳ್ಳ

3451-00-101-0-26

2

ಜಿಲ್ಲಾ ಯೇಜರ್ಲ ಸಮಿತಯ ಕಲಯಾಕಲರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಗ್ಾ

3451-00-101-0-27

3

ಮಹಲಲ್ೆೇಖಪಲಲರಿಗೆ

ನಿೇಡಬೆೇಕಲದ ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ಲ 3451-00-101-0-28
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ಶ್ುಲಕ
4

ರ್ಸ.ಪಿ.ಒ.ಗ್ಳ್ಳಗಲಗಿ ವಲಹನ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳು

5

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿರ್ೆ ೇಟ

6

ಜಿಲ್ೆಾಯ ನವ ಪರದಶ್ಾರ್ಲ ನಿಧಿ

& ಜಿಲ್ಲಾ

ಪುನರಲವಲ್ೆ ೇಕನದ ಪರಕಟಣೆ

3451-00-101-0-29

ಸ್ಲಮಲಜಿಕ

ಆರ್ಥಾಕ 3451-00-101-0-30
3451-00-101-0-32

3456 ನಾಗ್ರಿೇಕ್ ಸರಬರಾಜಕ
1

ಸಣಣ ಶಲಖೆಗ್ಳ ಪಲರರಂಭ ಮತುತ ವಯವಹಲರ ಕಟಿಡಗ್ಳ 3456-00-101-0-26
ನಿಮಲಾಣ

3475 ಇತರೆ ಸ್ಲಮಲನಯ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳು
1

ಮಲರುಕಟೆಿ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾ ಯೇಜರ್ೆ

3475-00-101-0-27

ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತಕು ತಂತರಜ್ಞಾನ್ – 3425 ಯೇಜನೆ
1

ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನ ಮಲಗ್ಳ ಮಲಹಿತ ನಿವಾಹಣೆ ವಯವಸ್ೆಾ

3425-00-101-0-26

ಕ್ಲ್ೆ ಮತಕು ಸಂಸುರತಿ ಹಾಗ್ ಗ್ರಂಥಾಲ್ಯ - ಯೇಜನೆ
1

ಬಯಲು ಪರದಶ್ಾನ ಮಂದಿರಗ್ಳು

2205-00-101-0-26

ವಸತಿ - ಯೇಜನೆ
1

ಭ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೆೇಶ್ನಗ್ಳು

2216-00-101-0-61

2

ಬಸವ ವಸತ ಯೇಜರ್ೆ ಎಸ್ಡಿಪಿ

2216-00-102-0-91

3

ಬಸವ ವಸತ ಯೇಜರ್ೆ

2216-00-102-0-92

4

ಇಂದಿರಲ ಅವಲಜ್ ಯೇಜರ್ೆ

2216-00-102-0-14

ಉದೆ ಾೇಗ್ ಮತಕು ತರಬೆೇತಿ – ಯೇಜನೆ
1

ಪ.ಜಲ/ಪ.ವ ತರಬೆೇತ ಕಲಯಾಕರಮ ವ.ಘ.ಯೇ

2230-03-101-0-61

2

ಜಿೇತದಲಳುಗ್ಳ ಪುನರ್ ವಸತ

2230-01-101-0-01

ಜಲ್ಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – ಯೇಜನೆ
1

ನಬಲರ್ಡಾ ರ್ೆರವನಿಂದ ಜಲ್ಲನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ

2402-00-104-0-91

2

ಜಲ್ಲನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲ್ಲಖೆಯಿಂದ

3

ಜಲ್ಲನಯನ

4

ಬಂಜರುಭ ಮಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

2501-01-101-0-01

5

ಮರಳುಗಲಡು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

2501-01-101-0-03

6

ಬರಪಿೇಡಿತ ಪರದೆೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿಿ

2501-01-101-0-04

ನಿವಾಹಿಸಲಿಡುವ 2402-00-104-0-01

ಭ ಸ್ಲರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೇಜರ್ೆ
ಅಭಿವೃದಿಿ

ಇಲ್ಲಖೆಯಿಂದ

ರಲರ್ಷರೇಯ 2402-00-104-0-21

ಜಲ್ಲನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಲಯಾಕರಮ ಕೆೇಂ.ಪು.ಯೇ.

ಕೃರ್ಷ ಮಲರುಕಟೆಿ – ಯೇಜರ್ೆ
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1

ಮಲರುಕಟೆಿ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾ ಯೇಜರ್ೆ

1. ಅನುಸ ಚಿ (iii) ರಲ್ಲಾ ಎರ್ೆ ಇದಿರ

3475-00-101-0-27

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಶ್ದಲ್ಲಾರುವ ನಿಧಿಯು ಅನುಮತಸುವಷ್ಿರ

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಷ್ಯಗ್ಳ ಬಗೆಗ ಅವಕಲಶ್ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು ಕಡಲಿಯವಲಗಿದೆ.
ಅ) ಸಕಲಾರದ ಸ ತರಗ್ಳ ಹಲಗ್ ಮಲಗ್ಾಸ ಚಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುಗ್ುಣವಲಗಿ 5 ವಷ್ಾದೆ ಳಗೆ ಸಂಪೂಣಾ
ಜನತೆಯನುು ಒಳಗೆ ಳುಿವಂತೆ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳನುು ಹಲಗ್ ಪರಸ ತ ಕೆೇಂದರಗ್ಳನುು
ಸ್ಲಾಪಿಸುವುದು.
ಆ) ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಬಲವಗ್ಳಲ್ಲಾ ನಿೇರು ಇರುವಂತೆ ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಿವುದಲಗಿ ಅಂತಜಾಲ ಒರತೆ
ಬತತ ಹೆ ೇಗ್ದಂತೆ ನಿಮಿಾತಗ್ಳನುು ರಚಿಸುವುದು.
ಇ) ವಶೆೇಷ್ವಲಗಿ ಕಡಿಮ ಮಳೆಯಲಗಿರುವ ಕಲಲದಲ್ಲಾ ಸ್ಲಕಷ್ುಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ರ್ಸಗ್ುವಂತೆ
ಮಲಡುವುದಕಲಕಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಬಲವಗ್ಳ ಅಕಕಪಕಕದಲ್ಲಾ ನಿೇರಲವರಿ ಕೆ ಳವೆ
ಬಲವಗ್ಳನುುಕೆ ರೆಯುವುದನುು ತಡೆಗ್ಟುಿವುದು.
ಈ) ಪರತಯಂದು ತಲಲ ಾಕ್ನಲ್ಲಾ ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ಅರಣೆ ಯೇದಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಿಗಲಗಿ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳನುು
ರ ಪಿಸುವುದು ಮತುತ ಪರತ ವಷ್ಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೇಜರ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಸಕಲಾರವು ಕಲಲ ಕಲಲಕೆಕ
ನಿದಿಾಷ್ಠ ಪಡಿಸಬಹುದಲದಂಥ ಶೆೇಕಡಲವಲರಿಗೆ ಕಡಿಮ ಇಲಾದಂತೆ ಖಚುಾ ಮಲಡುವುದು.
1. ಅ) ಇತರೆ ಗಾರಮಿೇಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳು:
1. ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಯೇಜರ್ೆ
2. ಸಂಪೂಣಾ ಸವಚಛತಲ ಆಂದೆ ೇಲನ / ಎನ್.ಬಿ.ಎ.
3. ಸುವಣಾ ಗಲರಮೊೇದಯ ಯೇಜರ್ೆ
4. ಮಹಲತಮ ಗಲಂಧಿ ರಲರ್ಷರೇಯ ಗಲರಮಿೇಣ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಖಲತರಿ ಯೇಜರ್ೆ
5. ನಮಮ ಭ ಮಿ ನಮಮ ತೆ ೇಟ
6. ಪಶಿಚಮಘಟಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ
7. ಕುಗಲರಮ ಸುವಣಾ ಗಲರಮ ಯೇಜರ್ೆ
8. ಸವಚಛ ಗಲರಮ ಯೇಜರ್ೆ
9. ಮುಖಯ ಮಂತರಗ್ಳ ಗಲರಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಲಯಾಕರಮ
10. ನಬಲರ್ಡಾ ಯೇಜರ್ೆ
11. ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು
1. ಇಂದಿರಲ ಆವಲಸ್ ಯೇಜರ್ೆ
2. ಆಶ್ರಯ ಯೇಜರ್ೆ
3. ಅಂಬೆೇಡಕರ್ ಯೇಜರ್ೆ
4. ನವಗಲರಮ ಯೇಜರ್ೆ
5. ಬಸವ ಯೇಜರ್ೆ
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12. ಸವಜಲ್ಲಧಲರಲ ಯೇಜರ್ೆ
13. 12ರ್ೆೇ ಹಣಕಲಸು ಆಯೇಗ್ದ ರಸ್ೆತ ಮತುತ ಸ್ೆೇತುವೆ ನಿವಾಹಣೆ, ಕಟಿಡ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ
ರ್ಲಗ್ರಿೇಕ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳು
14. ಗಲರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಅನುದಲನಗ್ಳು (ಕೆೇಂದರ + ರಲಜಯ)
ಎನ್.ಆರ್.ಡಬ ಾೂ.ಎಸ್. ಮತುತ ಎ.ಆರ್.ಡಬ ಾೂ.ಎಸ್.
15.

ಟಲಸ್ಕ್ಫೇಸ್ಾ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಕಲಯಾಕರಮ

1. ಇ) ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಿಿರಕವ ಪಾರಕ್ಾಯವಗ್ಳನ್ಕು ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿಗ್ಳ ಮ ಲ್ಕ್
ನಿವವಹಿಸಕತುದೆ.
1. ಸ್ಲಮಲನಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
2. ಹಣಕಲಸು, ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ಲ ಮತುತ ಯೇಜರ್ಲ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
3. ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ರ್ಲಯಯಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
5. ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗಲರಿಕಲ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ

1) ಸಾಮಾನ್ಾ ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಿ ಪಾರಕ್ಾಯವಗ್ಳು

1

ವೆೇದಲ ವಜಯಕುಮಲರ (ದನಿ), ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿ.ಪಂ. ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಷ್ಯಗ್ಳು,

3

ಡಿ. ಆರ್ ರೆೇಖಲ ಉಮೇಶ್ , ಸದಸಯರು

ಗ್ೃಹ ನಿಮಲಾಣ, ಗಲರಮ ವಸತರಣೆ,

2
4
5

6
7

8

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ಎಸ್ ಮಣಿಶೆೇಖರ್, ಸದಸಯರು

ಕೆ. ಅನಿತಲ ಕುಮಲರಿ, ಸದಸಯರು

ವೇರಭದರಪಪ ಪೂಜಲರಿ, ಸದಸಯರು

ಎನ್. ಆರ್ ಅರುಂಧತ ರಲಜೆೇಶ್, ಸದಸಯರು
ಹೆೇಮಲವತ ಶಿವನಂಜಪಪ. ಜೆ, ಸದಸಯರು

ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸದಸಯ
ಕಲಯಾದಶಿಾಗ್ಳು

ಸಂಪಕಾ, ಕಟಿಡಗ್ಳು, ಗಲರಮಿೇಣ
ಪರಕೃತ ವಕೆ ೇಪಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪರಿಹಲರ

ಹಲಗ್ ಉಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕ್ೇಣಾ
ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ
ಕಲಯಾಗ್ಳು

15

2)ಹಣಕ್ಾಸಕ, ಲ್ೆಕ್ು ಪರಿಶೆ ೇಧ್ನಾ ಮತಕು ಯೇಜನಾ ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ
ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಿ ಪರಕ್ಾಯವಗ್ಳು

1

ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್. ಕುಮಲರ್, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿ.ಪಂ. ಬಜೆಟ್ ರ ಪಿಸುವುದು,

3

ಕಲಪರ್ಲ ಪದಮರ್ಲಭ ಹಲರೆ ೇಗ್ುಳ್ಳಗೆ

ಪರಸ್ಲತವಗ್ಳ ಪರಿಶಿೇಲರ್ೆ, ಜಮ

2
4
5

6
7

8

ಕಲಗೆ ೇಡು ರತಲುಕರ, ಸದಸಯರು
ವೇರೆೇಶ್ ಕೆ ಟಗಿ, ಸದಸಯರು

ಸುರೆೇಶ್ ಸ್ಲವಮಿರಲವ್, ಸದಸಯರು

ತಮಮಡಿಹಳ್ಳಿ ರ್ಲಗ್ರಲಜ್ ಎಂ.ಇ, ಸದಸಯರು

ರೆೇಣುಕಲ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಂಕಲಪಪುರ, ಸದಸಯರು
ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು,
ಸದಸಯಕಲಯಾದಶಿಾಗ್ಳು

ಆದಲಯ ಹೆಚಿಚಸುವುದಕಲಕಗಿ
ಮತುತ ಖಚುಾಗ್ಳ ವವರ
ಪರಿಶಿೇಲರ್ೆ, ಜಿ.ಪಂ.ನ

ಹಣಕಲರ್ಸನ ಮೇಲ್ೆ ಪರಭಲವ
ಬಿೇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಸ್ಲತವಗ್ಳ
ಪಯಲಾಲ್ೆ ೇಚರ್ೆ ಮತುತ

ಆದಲಯವೆಚಚಗ್ಳ ಸ್ಲಮಲನಯ
ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ, ಯೇಜರ್ಲ
ಆದಯತೆಗ್ಳ ಅನುಸ್ಲರ

ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ತಗ್ಲುವ

ವೆಚಚಗ್ಳನುು ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
Horizontal and vertical

linkage, ಸಕಲಾರವು ಕೆ ಟಿ
ಮಲಗ್ಾದಶ್ಾನಗ್ಳನುು

ಕಲಯಾಗ್ತ ಮಲಡುವುದು,

ಯೇಜಿತ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ
ನಿಯಮಿತ ಪುನರಲವಲ್ೆ ೇಕ

ಮತುತ ಮುಖಯ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ
ಮೌಲಯ ನಿಣಾಯ ಮತುತ ಸಣಣ
ಉಳ್ಳತಲಯ.
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3)ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಾಯ ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿ:
ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ
ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಿ ಪರಕ್ಾಯವಗ್ಳು

1

ನರರ್ಸಂಗ್ ರ್ಲಯಕ ಹೆಚ್.ಪಿ, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಅನುಸ ಚಿತ

3

ರಲಜೆೇಶ್ವರಿ ಗ್ಣಪತ ಹೆಚ್, ಸದಸಯರು

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಮಹಿಳಲ

2

ಜೆ.ಪಿ. ಯೇಗಿೇಶ್, ಸದಸಯರು

ಜಲತ/ಪಂಗ್ಡಗ್ಳು ಮತುತ

4

ಶೆವೇತಲ ಬಂಡಿ ರಲಮಚಂದರ, ಸದಸಯರು

ಮತುತ ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

6

ಅಪೂವಾ ಶ್ರದಿ ಪೂಣೆೇಾಶ್, ಸದಸಯರು

ಸ್ಲಮಲಜಿಕ, ಸ್ಲಂಸಕರತಕ ಮತುತ

5
7

8

ರಲಜೆೇಶ್ಖರ ಗಲಳ್ಳಪುರ, ಸದಸಯರು

ಸ್ೌಮಯ ಭೆ ೇಜಲರ್ಲಯಕ, ಸದಸಯರು

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ), ಸದಸಯ ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ , ಆರ್ಥಾಕ,

ಇತರೆ ಹಿತಲಸಕ್ತಗ್ಳ

ಸಂವಧಾರ್ೆ, ಸ್ಲಮಲಜಿಕ
ಅರ್ಲಯಯ ಹಲಗ್ ಎಲ್ಲಾ

ರಿೇತಯ ಶೆ ೇಷ್ಣೆಯಿಂದ

ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಅನುಸ ಚಿತ
ಜಲತ/ಪಂಗ್ಡಗ್ಳು ಮತುತ

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಏಳ್ಳಗೆ
ಮತುತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಲಮಲಜಿಕ

ರ್ಲಯಯವನುು ದೆ ರಕ್ಸುವುದು
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4)ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
ಕ್ರ.ಸಂ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ
ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಿ ಪರಕ್ಾಯವಗ್ಳು

1

ಕೆ.ಈ ಕಲಂತೆೇಶ್, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿ.ಪಂ. ಎಲ್ಲಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ

3

ಭಿೇಮರ್ೆೇರಿ ಶಿವಪಪ, ಸದಸಯರು

ರಲರ್ಷರೇಯ ಮತುತ ರಲಜಯ

2
4
5

ಕೆ. ಅನಿತಲ ಕುಮಲರಿ, ಸದಸಯರು
ತಲರಲ ಶಿವಲನಂದಪಪ, ಸದಸಯರು

ಮಮತ ಸ್ಲಲ್ಲ ಗ್ದಿಗೆಪಪ, ಸದಸಯರು

ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗ್ಳ ಹೆ ಣೆಗಲರಿಕೆ,
ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಚೌಕಟ್ಟಿರ್ೆ ಳಗೆ
ಜಿಲ್ೆಾಯಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ

6

ಸ್ೌಮಯ ಭೆ ೇಜಲರ್ಲಯಕ, ಸದಸಯರು

ಯೇಜರ್ೆಯನುು

8

ಯೇಜರ್ಲ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು, (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.) , ಸದಸಯ

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗ್ಳ

7

ಆರ್.ರ್ಸ ಮಂಜುರ್ಲಥ, ಸದಸಯರು
ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು, ಜಿ.ಪಂ.
ಸಮಿೇಕ್ೆ ಮತುತ ಮೌಲಯ

ನಿಣಾಯ ಮಲಡುವುದು, ಜಿ.ಪಂ.
ತನಗೆ ವಹಿರ್ಸ ಕೆ ಡ ಬಹುದಲದ
ಶಿಕ್ಷಣ, ವಯಸಕರ ಸ್ಲಕ್ಷರತೆ
ಮತುತ ಸ್ಲಂಸೃತಕ

ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ
ಇತರ ಕತಾವಯಗ್ಳನುು

ರ್ೆರವೆೇರಿಸುವುದು. ಆರೆ ೇಗ್ಯ

ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳು, ಆಸಪತೆರಗ್ಳು, ನಿೇರು

ಸರಬರಲಜು, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಲಯಣ
ಮತುತ ಇತರೆ ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಕಲಯಾಗ್ಳನುು
ರ್ೆರವೆೇರಿಸುವುದು.

5)ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗಲರಿಕಲ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
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ಕರ.ಸಂ.

ಸಮಿತ ಸದಸಯರ ಹೆಸರು ಮತುತ ಹುದೆಿ

ವಹಿರ್ಸಕೆ ಟಿ ಪರಕಲಯಾಗ್ಳು

1

ಕಲಸರವಳ್ಳಿ ಶಿರೇನಿವಲಸ್, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಕೃರ್ಷ ಉತಲಪದರ್ೆ, ಪಶ್ು

3

ಭಲರತ ಬಲಳೆಹಳ್ಳಿ ಪರಭಲಕರ. ಸದಸಯರು

ಕಟುಿವುದು ಮತುತ ಭ ಮಿಯನುು

2

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತ

ಎಸ್. ಮಣಿಶೆೇಖರ್, ಸದಸಯರು

4

ಶಿವಲ್ಲಂಗ್ಗೌಡುರ, ಸದಸಯರು

5

ಎಂ. ಸತೇಶ್, ಸದಸಯರು

6

ಎನ್. ಆರ್ ಅರುಂಧತ ರಲಜೆೇಶ್. ಸದಸಯರು

7

ಅಕ್ಷತಲ ಶಿರೇನಿವಲಸ್, ಸದಸಯರು

8

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ), ಸದಸಯ

ಸಂಗೆ ೇಪರ್ೆ, ಸಹಕಲರ, ಬದು
ಕೃರ್ಷ ಯೇಗ್ಯ ಮಲಡುವುದು,
ಗಲರಮ ಹಲಗ್ ಗ್ುಡಿ

ಕೆೈಗಲರಿಕೆಗ್ಳು, ಜಿಲ್ಲಾ

ಕೆೈಗಲರಿಕಲ ಅಭಿವೃದಿಿಯನುು
ಉತೆತೇಜಿಸುವುದು

ಕಲಯಾದಶಿಾ

ii. ಸಂಸೆಾಯ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳ ಅಧಿಕ್ಾರ ವಾಾಪ್ತು ಮತಕು ಕ್ತವವಾಗ್ಳು
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಾರ್ಾವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡಂತೆ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳು ಹಾಗ್ ಶಾಖೆಗ್ಳು ಇರಕತುವೆ.
1. ಅಧಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ನ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಮುಖಯಸಾರಲಗಿರುತಲತರೆ.
2. ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ನ ಮುಖಯಸಾರಲಗಿರುತಲತರೆ.
ಇವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು
1. ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)
2. ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ)
3. ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು
4. ಯೇಜರ್ಲ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು

5.

ಮುಖಯ ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

ಅಧಲಯಯ-2

19

(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(ii)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲಯಲಾಲಯದಲ್ಲಾನ ಮಲನಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತುತ ಉಪಲಧಯಕ್ಷರು
ಹಲಗ್ ವವಧ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ ಮತುತ ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳ
ಕತಾವಯಗ್ಳು ಹಲಗ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಲಡಿರುವ ವಷ್ಯಗ್ಳು
ಕ್ರ.

ಸಂ.
1

ಅಧಿಕ್ಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಗ್ಳ ಹೆಸರಕ

ಕ್ಾಯವ ಹಂಚಿಕ್ೆ

ಮತಕು ಪದನಾಮ ಶಿರೇ /ಶಿರೇಮತಿ
ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್. ಕುಮಲರ್,
ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿ.ಪಂ. ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಮುಖಯಸಾರಲಗಿರುತಲತರೆ.

ಜಿ.ಪಂ.

ಸಭೆಗ್ಳನುು ಕರೆಯುವುದು ಮತುತ ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಿರ್ಸ ಸಭೆ
ನಡೆಸುವುದು.

ಜಿ.ಪಂ. ಅಥವಲ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತಗ್ಳ ಸಭೆಗ್ಳ

ನಿಣಾಯಗ್ಳು ಅಥವಲ ತೇಮಲಾನಗ್ಳನುು ಜಲರಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು
ಮುಖಯ

ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಅಧಿಕಲರಿಯವರ

ಮೇಲ್ೆ

ಆಡಳ್ಳತಲತಮಕ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ ಮತುತ ನಿಯಂತರಣ ವಹಿಸುವುದು.
ಜಿ.ಪಂ. ಹಣಕಲರ್ಸನ ವಷ್ಯಗ್ಳ ಹಲಗ್

ಕಲಯಾನಿವಾಹಣಲ

ಆಡಳ್ಳತದ ಸಮಗ್ರ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ ಮಲಡುವುದು.
ಮುಂದಿಡತಕಕ

ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ

ದಲಖಲ್ೆಗ್ಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು.

ಜಿ.ಪಂ.

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ

ಜಿ.ಪಂ.

ಪರಕೃತ ವಕೆ ೇಪಗ್ಳ್ಳಂದ

ತೆ ಂದರೆಗೆ ಳಗಲದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಲರ್ಷಾಕ ವಷ್ಾದಲ್ಲಾ

ರ .

1.00ಲಕ್ಷದ ಮಿತಗೆ ಳಪಟುಿ ತುತುಾ ಪರಿಹಲರವನುು ಒದಗಿಸುವ
ಮಂಜ ರಲತಯನುು

ನಿೇಡಿ

ರ್ಸಾರಿೇಕರಣ ಪಡೆಯುವುದಕಲಕಗಿ

ಮುಂದಿನ

ಜಿ.ಪಂ.

ಮಂಡಿಸುವುದು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಾ

ಹಣಕಲಸು,

ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತುತ ಯೇಜರ್ಲ ಸಮಿತಯ ಪದನಿಮಿತತ
ಅಧಯಕ್ಷರಲಗಿರತಕಕದುಿ.

ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಮ ಲಕ ಜಿ.ಪಂ. ರ್ಸಬಬಂದಿ ನಿಯಂತರಸುವುದು.

ಅಧಿಕಲರಿ

ಪಂಚಲಯತ್

ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಕರಣ 237(3) ಅನವಯ ತಲ.ಪಂ.
ಪಲರಧಿಕಲರಿಯ ಅಥವಲ ಅಧಿಕಲರಿಯ ಆದೆೇಶ್ದ ಅಮಲ್ಲಾರಿಯನುು
ಆದೆೇಶ್ದ ಮ ಲಕ ಅಮಲನತುತ ಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು.
2

ವೆೇದಲ ವಜಯಕುಮಲರ್,
ಉಪಲಧಯಕ್ಷರು

ಅಧಯಕ್ಷರು ರಜೆಯ ಮೇಲ್ಲದುಿ ಗೆೈರು ಹಲಜರಿಯಲಗಿದಲಿಗ್ ಅಥವಲ
ಕಲಯಾನಿವಾಹಿಸಲು ಅಸಮಥಾರಲದಲಗ್ (ಅಥವಲ ಅಧಯಕ್ಷ ಹುದೆಿ

ಖಲಲ್ಲ ಇದಲಿಗ್) ಅಧಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಲರವನುು ಚಲ್ಲಯಿಸತಕಕದುಿ
ಮತುತ ಕಲಯಾಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸತಕಕದುಿ.

ಅಧಯಕ್ಷರ ಗೆೈರು

ಹಲಜರಿಯಲ್ಲಾ (ಅಥವಲ ಅಧಯಕ್ಷ ಹುದೆಿ ಖಲಲ್ಲ ಇದಲಿಗ್) ಜಿ.ಪಂ.
ಸಭೆಗ್ಳ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುು

ವಹಿಸತಕಕದುಿ. ಸ್ಲಮಲನಯ ಸ್ಲಾಯಿ

ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಅಧಯಕ್ಷರಲಗಿ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
3

ಶಿರೇಮತ ವೆೈಶಲಲ್ಲ.ಎಂ.ಎಲ್.
ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

1)ಜಿ.ಪಂ.

ಮುಖಯಸಾರಲಗಿರುತಲತರೆ.

ಕರ್ಲಾಟಕ

ಪಂಚಲಯತ್

ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮ ಲಕ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ತತಲಕಲದಲ್ಲಾ
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ಜಲರಿಯಲ್ಲಾರುವ

ಯಲವುದೆೇ

ನಿದಿಾಷ್ಠವಲಗಿ

ವಧಿರ್ಸರುವ

ಮುಖಯಸಾರಲಗಿ

ಕಲಯಾ

ಚಲ್ಲಯಿಸುವುದು

ಹಲಗ್

ಸ್ಲಮಲನಯ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ
ನಿಯಮಿಸಬಹುದಲದಂತ

ಕಲನ ನಿನ

ಜಿಲ್ಲಾ

ಎಲ್ಲಾ

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ

ಅಧಿಕಲರಗ್ಳನುು

ಪಂಚಲಯತ್

ನಿವಾಹಿಸುತಲತರೆ
ಹಲಗ್

2)

ನಿಯಂತರಣಕೆಕ

ನಿಯಮಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಇಲ್ಲಖಲ

ಅಧಯಕ್ಷನ
ಮತುತ

ಒಳಪಟುಿ

ಜಿ.ಪಂ.

ಅಥವಲ ಅದರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಾನ ಹುದೆಿಗ್ಳನುು ಧಲರಣ ಮಲಡಿರುವ
ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಮತುತ ರ್ೌಕರರನುು ನಿಯಂತರಸತಕಕದುಿ.

3)

ಜಿ.ಪಂ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ ಮತುತ ನಿಯಂತರಣ
ಮಲಡತಕಕದುಿ.
ಅಭಿವೃದಿಿ

4) ಜಿ.ಪಂ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳ ಮತುತ

ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ

ತವರಿತ

ನಿವಾಹಣೆಗಲಗಿ

ಅವಶ್ಯಕ

ಕರಮಗ್ಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಿತಕಕದುಿ. 5) ಜಿ.ಪಂ. ಮತುತ ಅದರ
ಸಮಿತಗ್ಳ ಸಭೆಗ್ಳ ವಯವಹಲರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಎಲ್ಲಾ
ಕಲಗ್ದ

ಪತರಗ್ಳು

ಮತುತ

ದಸ್ಲತವೆೇಜುಗ್ಳ

ಸುಪಧಾನುು

ಹೆ ಂದಿರತಕಕದುಿ. 6) ಜಿ.ಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣವನುು ತೆಗೆಯುವ
ಮತುತ ಬಟವಲಡೆ ಮಲಡುವ ಅಧಿಕಲರ ಇರತಕಕದುಿ.
ಕರ್ಲಾಟಕ

ಪಂಚಲಯತ್ರಲಜ್

7)

ಅಧಿನಿಯಮ

ಪರಕರಣ

198ರನವಯ ಗಲರ.ಪಂ., ತಲ.ಪಂ., ಜಿ.ಪಂ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಲ್ೆಕಕ
ಪತರ

ದಲಖಲ್ೆಗ್ಳ

ಕಡಲಿಯವಲಗಿ

ಪಂ.ರಲ.ಅಧಿನಿಯಮ
ನಿಧಾರಣೆಯಲ್ಲಾ

201ರನವಯ

ಕೆ ೇರುವುದು,

ಗಲರ.ಪಂ.

ತೆರಿಗೆ

ಮೇಲಮನವ ರ್ಸವೇಕರಿಸುವುದು, 132ರನವಯ

ತಲ.ಪಂ.ಕೆೈಗೆ ಂಡಿರುವ ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳನುು ಪರಿವೇಕ್ಷಿಸುವುದು
ಮತುತ

ಈ

ಪರಿವೇಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಉದೆಿೇಶ್ಕಲಕಗಿ

8)

ಪರಕರಣ

ದಲಸ್ಲತವೆೇಜುಗ್ಳನುು

197(2)ರನವಯ

ಪರತಯಂದು ಸಭೆಗೆ ಹಲಜರಲಗ್ತಕಕದುಿ.
ಹಲಗ್

ಹಲಗ್

ಜಿ.ಪಂ.ನ
ಜಿ.ಪಂ.

ಅದರ ಸಮಿತಯ ಯಲವುದೆೇ ನಿಣಾಯ ಅಥವಲ

ಅಧಯಕ್ಷನ ಯಲವುದೆೇ ಆದೆೇಶ್ವು ಅಧಿನಿಯಮದ
ಯಲವುದೆೇ

ಕಲನ ನಿನ

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಾಯ ನಿಯಮಗ್ಳ

ಉಪ

ಅಥವಲ

ಬಂಧಗ್ಳ

ಅಥವಲ

ಉಲಾಂಘರ್ೆ ಆಗ್ುವಂತಲಗಿದಿರೆ

ಅಥವಲ ಅವುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅಸಂಗ್ತವಲಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪಲರಯಪಟಿರೆ
ತನು ಅಭಿಪಲರಯಕೆಕ ಕಲರಣಗ್ಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಕಲನ ನು,
ನಿಯಮ,

ಆದೆೇಶ್,

ವನಿಯಮಗ್ಳನುು

ಸ ಚಿರ್ಸ

ಜಿ.ಪಂ.ಗೆ

ಅಥವಲ ಸಮಿತಗೆ ಅಥವಲ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಟ್ಟಪಪಣಿ ಮ ಲಕ
ಸಲಹೆ ನಿೇಡುವುದು.

9) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಿತಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಿರ್ಸ ಕಲಯಾ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

1) ಮೊರಲಜಿಾದೆೇಸ್ಲಯಿ ವಸತ ಶಲಲ್ೆ/ಕಲಲ್ೆೇಜು ಸಮಿತ
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2) ಅಲಪಸಂಖಲಯತರ ಕಲನ ನು ಪದವೇಧರರುಗ್ಳ

ಆಯ್ಕಕ

ಸಮಿತ 3) ಡಿ. ದೆೇವರಲಜು ಅರಸ್ ಜಯಂತ ಸಮಿತ 4) ಡಿಓ.

ಬಿರ್ಸಎಂ. ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳನುು ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸಲು ವದಲಯರ್ಥಾ
ವೆೇತನ ಮಂಜ ರು ಮಲಡುವ ಸಮಿತ 5) ಅಲಪ ಸಂಖಲಯತರ
ಶಲಲ್ೆಗ್ಳ್ಳಗೆ
ಕೌಶ್ಲಯ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಲಮಗಿರಗ್ಳನುು ಪೂರೆೈಸುವ ಸಮಿತ (6)

ಯೇಜರ್ೆ

–

ಅಲಪ

ಸಂಖಲಯತ

ವದಲಯರ್ಥಾಗ್ಳ

ಕಂಪೂಯಟರ್ ತರಬೆೇತಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಸಮಿತ (7) ಮಹಿಳಲ ಕಲನ ನು
ಪದವೇಧರರ ಧನಸಹಲಯ ಸಮಿತ (8) ವಕಲಚೆೇತನರ ಆಧಲರ
ಯೇಜರ್ೆ

ಕಲಯಾಕರಮ

(9) ರ್ಸಾೇ ಶ್ಕ್ತ ಸಮಿತ (10) ಸ್ಲಂತವನ

(11) ಮಹಿಳಲ & ಮಕಕಳ

ತಡೆ-ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ ಸಮಿತ

ಅಕರಮ ಸ್ಲಗಲಣಿಕೆ

(12) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ

ಗಲರಮಿೇಣ

ಅಂಗ್ವೆೈಕಲಯ ಜನರ ಪುನವಾಸತ ಕಲಯಾಕರಮ ಸಮಿತ (13)
ಪಲಲಕರ

ಪ್ೇಷ್ಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಲಗ್

ಹಿರಿಯ ರ್ಲಗ್ರಿೇಕರ

ರಕ್ಷಣೆ ಕಲಯ್ಕಿ 2007 ( ಕೆೇಂದರ ಶಲಸನ 2007ರ ನಿಯಮ 56)
ಅನುಷ್ಲಠನಕಲಕಗಿ ಸಮಿತ (14) ರಲರ್ಷರೇಯ ಟರಸ್ಿ ಅಧಿನಿಯಮ
ಸಾಳ್ಳೇಯ ಮಟಿದ ಸಮಿತ (15) ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಮ ಾಲರ್ಲ ಸಮಿತ
(16) ರಿಮಲಯಂರ್ಡ
ಸಮಿತ

ಹೆ ೇಂ ಸಮಿತ (17) ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಲಲಯ

(18) ಸ್ಲಮಲನಯ ಪರವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ಲ ಸಮಿತ

ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.ರ್ಸ. ಪರಿೇಕ್ಲ ಸಮಿತ
ಮಲಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತರಣ ಸಮಿತ

(19)

(20) ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯು

(21) ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ ಖಲಸಗಿ

ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ ರ್ೆ ಂದಣೆ ಪಲರಧಿಕಲರ

(22)

ಜಿಲ್ಲಾ

ಮಟಿದ ಕುಟುಂಬ ಯೇಜರ್ೆ ಗ್ುಣ ನಿಯಂತರಣ ನಿಶಿಚತತೆ ಸಮಿತ
(23) ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಶ್ು ಮರಣ ವಚಲರಣಲ ಸಮಿತ

(24) ಜಿಲ್ಲಾ

ಮಲ್ೆೇರಿಯಲ ಸಮಿತ (25) ಸವ ಇಚಲಚ ರಕತದಲನ ಮತುತ ರಕತ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಟಲಸ್ಕ ಫೇಸ್ಾ

(26) ಕ್ಷಯ/ಹೆಚ್ಐವ

ಸಮನವಯ ಸಮಿತ (27) ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಐವ/ಏರ್ಡಾ ತಡೆ ಹಲಗ್

ನಿಯಂತರಣ ಸಮಿತ (28) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಲ್ಾ ಪ್ೇಲ್ಲೇಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ
ಮಟಿದ ಸಮನವಯ ಸಮಿತ

(29) ಆಶಲ ರಿಸ್ೆ ೇಸ್ಾ ಕೆೇಂದರ

ಸಲಹಲ ಸಮಿತ (30) ಕೆ ೇಟ್ಟ ಚೆನುಯಯ ರ್ಥೇಮ್ ಉದಲಯನವನ
ಸಮಿತ (31) ಅಸ್ಲಧಲರಣ ಪರತಭಲ ಪರಶ್ರ್ಸತ ಆಯ್ಕಕ ಸಮಿತ (32)
ಪೂರಕ ಪೌರ್ಷಠಕ ಆಹಲರ
ಸಮಿತ

ಕಲಯಾಕರಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸುತವಲರಿ

(33) ಕೃರ್ಷ ಯಂತೆ ರೇಪಕರಣಗ್ಳ ಬಲಡಿಗೆ ಆಧಲರಿತ

ಸ್ೆೇವಲ ಕೆೇಂದರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ ಸಮಿತ

(34) ಲ್ೆೈಂಗಿಕ

ಕಲಯಾಕತೆಾಯರ ಪುನವಾಸತ ಯೇಜರ್ೆ ಅನುಷ್ಲಠನ ಜಿಲ್ಲಾ

ಮಟಿದ ಸಮಿತ (35) NRHM Concurrent Aditors Commity
ಸಮಿತ (36) ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ & ತರಬೆೇತ ಸಂಸ್ೆಾ ಆಡಳ್ಳತ ಪರಿಷ್ತ್
ಸಮಿತ ಸಭೆ
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ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ
4

ಶಿರೇ ಎ.ಟ್ಟ ಜಯಕುಮಲರ್ (ಪರಭಲರ)
ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ

ಕಲಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತುತ ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಯ ಸಂಪೂಣಾ
ಉಸುತವಲರಿ ಹಲಗ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಸ್ಲಮಲನಯ ಆಡಳ್ಳತ

ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ರ್ಲಯಯ
ಸಮಿತಯ

ಸದಸಯ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಕಲಯಾದಶಿಾಯಲಗಿ

ಹಲಗ್

ಕಲಯಾ

ಸ್ಲಗ್ರ ತಲಲ ಾಕು ರ್ೆ ೇಡಲ್

ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಉಸುತವಲರಿ ನಿವಾಹಣೆ

ಮತುತ ಜಿಲ್ಲಾ

ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಗೆ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ
ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಹಲಗ್
ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ

ಕೆಲಸಗ್ಳು
5

ಶಿರೇ ಎ.ಟ್ಟ ಜಯಕುಮಲರ್

ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಯ ಸಂಪೂಣಾ ಉಸುತವಲರಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು
ಹಲಗ್

ಜಿ.ಪಂ.

ಆಡಳ್ಳತ

ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ

ಕಲಯಾದಶಿಾಯವರಿಗೆ ಸಹಲಯಕರಲಗ್ುವುದು.

ಉಪ

ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ

ತಲಲ ಾಕು ರ್ೆ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಉಸುತವಲರಿ ನಿವಾಹಣೆ

ಮತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಹಲಯಕ ಮಲಹಿತ
ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು
6

ಕುಮಲರಿ ವಕೆ ಿೇರಿಯ ಮೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು -1

ವಯವಸ್ಲಾಪಕರಲಗಿ ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ರ್ಸಬಬಂದಿ ನಿವಾಹಣೆ
ಕಡತಗ್ಳು, ರ್ಸಬಬಂದಿಯ ಸ್ೆೇವಲ ವಷ್ಯ ವಯವಹಲರಗ್ಳು,
ಪ್ೇಠೆ ೇಪಕರಣ, ಲ್ೆೇಖನ ಸ್ಲಮಗಿರ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಖರಿೇದಿ
ಕೆಲಸಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವದುಯತ್, ದ ರವಲಣಿ ಕಲಯಾಗ್ಳು
ಹಲಗ್ ಜಿ.ಪಂ ವಲರ್ಷಾಕ ಆಡಳ್ಳತ ವರಧಿಯ ತಯಲರಿಕೆ ಮತುತ
ಡೆೈರಿ ರ್ಸದಿಪಡಿಸುವಕೆ. ರ್ಸಬಬಂದಿ(1), ರ್ಸಬಬಂದಿ(2), ರ್ಸಬಬಂದಿ(6)
ಶಲಖೆಗ್ಳ

ಕಡತಗ್ಳ

ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ

ಹಲಗ್

ಆಡಿಟ್

ವರಧಿಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ರ್ಸ.ರ್ಸ.ಎ. ಪರಕರಣಗ್ಳು/ಇಲ್ಲಖಲ
ವಚಲರಣೆಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಅಮದು ವಭಲಗ್ದ

ಉಸುತವಲರಿ ಮತುತ ರ್ಲಯಯಲಲಯದ ವಷ್ಯಗ್ಳು ಮತುತ
ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ವಷ್ಯಗ್ಳು
7

ಕುಮಲರಿ ವಕೆ ಿೇರಿಯ ಮೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು -2

ಸ್ಲಮಲಜಿಕ

ರ್ಲಯಯ

ಸಮಿತ

ಸಭೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ವಷ್ಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರ್ಸಬಬಂದಿ(3), ರ್ಸಬಬಂದಿ(4), ರ್ಸಬಬಂದಿ(5)

ಮತುತ ರ್ಸಬಬಂದಿ(7) ಶಲಖೆಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ
ಪಂಚಲಯತ್ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳಲದ ಸಮಲಜ ಕಲ್ಲಯಣ

ಇಲ್ಲಖೆ, ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಮತುತ ಅಲಪಸಂಖಲಯತರ ಇಲ್ಲಖೆ ಮತುತ
ಮಹಿಳಲ

ಮತುತ

ಮಕಕಳ

ಕಲ್ಲಯಣ

ಇಲ್ಲಖೆ

ಹಲಗ್
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ಮಿೇನುಗಲರಿಕೆ, ಆರೆ ೇಗ್ಯ, ಖಲದಿ ಗಲರಮೊೇದೆ ಯೇಗ್ ಕೆೈಗಲರಿಕೆ,
ಜಿಲ್ಲಾ

ವಯಸಕರ

ಶಿಕ್ಷಣ,

ಕೆೈಮಗ್ಗ

ಮತುತ

ಜವುಳ್ಳ

,

ತೆ ೇಟಗಲರಿಕೆ, ಆಯುಷ್, ಕನುಡ ಸಂಸೃತ, ಯುವಜನ
ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ

ಮತುತ

ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ,

ಜಿಲ್ಲಾ

ಕ್ರೇಡಲ

ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ

ಪಂಚಲಯತ್,

ವಷ್ಯಗ್ಳ

ಜಿ.ಪಂ.

ಅಧಿೇನ

ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಕುಂದುಕೆ ರತೆ ಪರಗ್ತ ವರದಿ

ಸಲ್ಲಾಸುವಕೆ, ಪರಜಲಸಪಂದನ, ಮಲನಯ ಮುಖಯ ಮಂತರಗ್ಳ
ಕಲಯಲಾಲಯದ

ಇ- ಜನಸಪಂದನ ದ ರು ಅಜಿಾಗ್ಳ

ವಲ್ೆೇವಲರಿ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ. ವಧಲನ ಸಭೆ / ವಧಲನ ಪರಿಷ್ತ್
ಪರಶೆುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಉತತರ ವಹಿಸುವಲ್ಲಾ ನಿಗಲ ವಹಿಸುವುದು. ಜಿ.ಪಂ.
ಸ್ಲಮಲನಯ

ಸಭೆ,

ಇತರೆ

ಸಭೆಗ್ಳ

ಅನುಪಲಲರ್ಲ ವರದಿ ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.

ನಡವಳ್ಳಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಹಲಗ್

ವಭಲಗ್ದ ಮೇಲುಸುತವಲರಿ ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಿವುದು.
8

ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ೆ ೇಮು

ಪರ.ದ.ಸ. – ರ್ಸಬಬಂದಿ (2)

ರವಲರ್ೆ

ಜಿಲ್ೆಾಯ ಎಲ್ಲಾ ತಲಲ ಾಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ರ್ಸಬಬಂದಿ
ವಯವಹಲರಗ್ಳು,

ಪಂಚಲಯತ್

ರಲಜ್

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಇಲ್ಲಖೆ, ಗಲರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಮತುತ ರ್ೆೈಮಾಲಯ
ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಷ್ಯ, ಆಡಳ್ಳತ
ವಷ್ಯಗ್ಳು

ಹಲಗ್

ಈ

ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ವಲಹನಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರಜೆ, ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮರುಪಲವತ,

ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಮತುತ ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ರ್ೌಕರರ ಸ್ೆೇವಲ
ವಯವಹಲರಗ್ಳು, ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ
ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಷ್ಯ ಹಲಗ್

ಶಿಸುತ ಪರಕರಣಗ್ಳ ವಷ್ಯಗ್ಳು,

ಡಿರ್ಸ ಬಿಲುಾಗ್ಳ ಮೇಲು ಸಹಿ, ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ

ಕೆಲಸಗ್ಳು, ಮತುತ ಮಲಹಿತಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ
ವಷ್ಯ

ನಿವಲಾಹಕರಲಗಿ

ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ

ಸಹಲಯಕ

ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು
9

ಕೆಲಸ

ನಿವಾಹಣೆ.

ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಉಪ

ಇವರು

ಪರಕಲಶ್ ಕೆ.ವ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಅಧಿಕಲರಿ/ರ್ಸಬಬಂದಿಯ ಸ್ೆೇವಲ

ಪರ.ದ.ಸ. – ಆಡಳ್ಳತ (1)

ವಷ್ಯ ವಯವಹಲರಗ್ಳು, ಪಿೇಠೆ ೇಪಕರಣ, ಲ್ೆೇಖನ ಸ್ಲಮಗಿರ
ಖರಿೇದಿ ಕೆಲಸಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವದುಯತ್, ದ ರವಲಣಿ ಹಲಗ್

ಜಿಲ್ೆಾಯ ಎಲ್ಲಾ ತಲಲ ಾಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಅಧಿಕಲರಿ,
ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಯವಹಲರಗ್ಳು ಹಲಗ್ು ವಲಹನಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರಜೆ,
ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮರುಪಲವತ, ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಹಲಗ್

ಜಿ.ಪಂ. ವಲರ್ಷಾಕ ಆಡಳ್ಳತ ವರದಿಯ ತಯಲರಿಕೆ ಮತುತ ಡೆೈರಿ
ರ್ಸದಿಪಡಿಸುವಕೆ, ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹಲಯಕ
ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
10

ಲ್ಲಂಗ್ರಲಜು ಜಿ. ಕೆ ಚರಿೇಕರ್

ಮಹಿಳಲ ಮತುತ ಮಕಕಳ ಕಲ್ಲಯಣ ಇಲ್ಲಖೆ, ಸಮಲಜ ಕಲ್ಲಯಣ,

24

ರ್ಸಬಬಂದಿ (3)

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾ, ಪರಿಶಿಷ್ಿ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಕಲ್ಲಯಣ ಇಲ್ಲಖೆ
ಅಲಪಸಂಖಲಯತರ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ರ್ಸಬಬಂದಿ ಮತುತ
ಇತರೆ ವಷ್ಯಗ್ಳು ಹಲಗ್

ಈ ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ಸ್ೆೇವಲ ವಷ್ಯ, ವಲಹನಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ , ರಜೆ, ವೆೈದಯಕ್ೇಯ

ಮರುಪಲವತ, ಡಿರ್ಸ ಬಿಲುಾಗ್ಳ ಮೇಲು ಸಹಿ, ದಿನಚರಿ

ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು, ಬಲಡಿಗೆ ಕಟಿಡಗ್ಳ ಆಡಳ್ಳತಲತಮಕ
ಮಂಜ ರಲತ

ಅನುದಲನಿತ

ವದಲಯರ್ಥಾ

ನಿಲಯಗ್ಳ

/

ಶಲಲ್ೆಗ್ಳ ನಿವಾಹಣಲ ವೆಚಚ ಮತುತ ವೆೇತನ ಪಲವತಗೆ

ಆಡಳ್ಳತಲತಮಕ ಮಂಜ ರಲತ ನಿೇಡುವ ವಷ್ಯ, ಗಲರಮ
ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಗೆರೇರ್ಡ-1 ಮತುತ ಗೆರೇರ್ಡ-2 ಹಲಗ್
ದಿವ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಷ್ಯಗ್ಳು ಹಲಗ್

ಸ್ಲಮಲಜಿಕ

ರ್ಲಯಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ ಸಭೆಯ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ
ನಡವಳ್ಳ,

ಹಲಗ್

ರಲರ್ಷರೇಯ

ದಿರ್ಲಚರಣೆಯನುು ಆಚರಿಸುವುದು.

ಹಬಬಗ್ಳು

ಮತುತ

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳು.
11

ಕೆ. ಶಿವಕುಮಲರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ರೆಕಲರ್ಡಾ ಕೆ ೇಣೆ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ.

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು
ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

12

ಟ್ಟ.ಆರ್. ಸುಮ, ದಿವ.ದ.ಸ. ರ್ಸಬಬಂದಿ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಶ್ು ಪಲಲರ್ೆ, ರೆೇಷ್ೆಮ, ಸ್ಲಮಲಜಿಕ
(6)

ಅರಣಯ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಯವಹಲರಗ್ಳು
ಹಲಗ್

ಈ

ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ವಲಹನಗ್ಳ

ನಿವಾಹಣೆ, ರಜೆ, ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮರುಪಲವತ, ಡಿರ್ಸ ಬಿಲುಾಗ್ಳ
ಮೇಲು ಸಹಿ , ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು. ಹಲಗ್

ಶಿಷ್ಲಠಚಲರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಆಡಳ್ಳತಲತಮಕ ಮಂಜ ರಲತ
ಹಲಗ್

ಮಲನವ ಹಕುಕಗ್ಳ ಆಯೇಗ್, ಪರಜಲಸಪಂದರ್ಲ

ಕಲಯಾಕರಮದ ಪತರ ವಯವಹಲರಗ್ಳು ಮತುತ ಧನ ಸಹಲಯ
ಮತುತ ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.ಡಿ. ಎ.ಐಟ್ಟ. ಡಿ.ಟ್ಟ.ಐ. ಹಲಗ್ ಇತರೆ

ತರಬೆೇತ ವಷ್ಯಗ್ಳು. ಶಿಷ್ಲಠಚಲರ ಕಡತ ನಿಮಲಾಣ, ಗಲರಮ
ಪಂಚಲಯಿತ ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳ ರ್ೆೇಮಕಲತ ವಷ್ಯಗ್ಳು ಮತುತ
ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು
ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
13

ಕೆ.ಬಿ. ರ್ಲಗ್ರತು , ದಿವ.ದ.ಸ.
ರ್ಸಬಬಂದಿ (4)

ಆರೆ ೇಗ್ಯ

ಮತುತ

ಆಯುಷ್,

ಕೃರ್ಷ,

ತೆ ೇಟಗಲರಿಕೆ,

ಜಲ್ಲನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ, ಖಲದಿಗಲರಮೊೇದೆ ಯೇಗ್, ಕೆೈಮಗ್ಗ
ಮತುತ ಜವಳ್ಳ, ಕನುಡ ಸಂಸೃತ
ಮತುತ

ಕ್ರೇಡಲ

ಇಲ್ಲಖೆಗೆ

ವಯವಹಲರಗ್ಳು ಹಲಗ್

ಯುವಜನ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ರ್ಸಬಬಂದಿ

ಈ ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

25

ವಲಹನಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರಜೆ, ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮರುಪಲವತ ,

ಡಿರ್ಸ ಬಿಲುಾಗ್ಳ ಮೇಲು ಸಹಿ, ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳು,

ಉಪ

ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ

ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
14

ಶಿವಮಮ ಎಂ.ಎಲ್, ದಿವ.ದ.ಸ

ಮಿೇನುಗಲರಿಕೆ,

ವಯವಹಲರಗ್ಳು

ವಯಸಕರ
ಹಲಗ್

ಶಿಕ್ಷಣ

ಈ

ಸಹಲಯಕ

ಇಲ್ಲಖೆಗೆ

ಇಲ್ಲಖೆಗೆ

ರ್ಸಬಬಂದಿ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ವಲಹನಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರಜೆ, ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮರುಪಲವತ
ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್
ಕಛೆೇರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಕಡತ ಮತುತ ಸ್ೆೇವಲ

ಪುಸತಕಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಗ್ಳ್ಳಕೆ ರಜೆ ಮಂಜ ರಲತ
ನಿವಾಹಣೆ ಹಲಗ್

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹಲಯಕ

ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು
15

ಶಿರೇಮತ ಮಂಜುಳ, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಯ ಅಮದು ಶಲಖೆ ಕೆಲಸ
ನಿವಾಹಣೆ

ಇಲ್ಲಖೆಗೆ

ಹಲಗ್

ರ್ಸಬಬಂದಿ

ಮಿೇನುಗಲರಿಕೆ,

ವಯಸಕರ

ವಯವಹಲರಗ್ಳು,

ಹಲಗ್

ಶಿಕ್ಷಣ
ಈ

ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ವಲಹನಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರಜೆ,
ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮರುಪಲವತ, ಡಿರ್ಸ ಬಿಲುಾಗ್ಳ ಮೇಲು ಸಹಿ,
ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು, ಜೆರಲಕ್ಾ / ಕಲಪಿಯರ್
ಯಂತರಗ್ಳ

ನಿವಾಹಣೆ

ಹಲಗ್

ಸಭಲಂಗ್ಣದ

ವದುಯತ್

ವಧಾಕಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹಲಯಕ
ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
16

ಶಿರೇಮತ ಮಮತ,

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿ ಗಲರರು,

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ(ಆಡಳ್ಳತ)ರವರ ಆಪತ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ
ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತುತ ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ರ್ಲಯಯ ಸಮಿತ

ಸಭೆ/ ಹಣಕಲಸು ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ ಸಭೆ/ಸ್ಲಮಲನಯ ಸಭೆ
ನಡವಳ್ಳ ರ್ಸದಿಪಡಿಸುವುದು.

ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಯ ಕಡತಗ್ಳ

ಚಲನ ವಲನ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ
ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
17
18

ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಶಿೇಲಮಮ

ಆಡಳ್ಳತ

ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

ಗ್ಣಕ್ೇಕರಣಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು.

ಗ್ಂಗಲಧರ (ಕ್ೆೇ.ಅ.ರ್ೌ) ವಲ.ಚಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಯ ರವಲರ್ೆ ಶಲಖೆ ಕೆಲಸ

(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ನಿವಾಹಣೆ.

ಶಲಖೆಯ

ಉಪ

ಪತರಗ್ಳನುು

ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಬೆರಳಚುಚ

ಮತುತ

ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

19

ದೆೇವಮಮ, ಗ್ ರಪ್ – ಡಿ

ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ.

20

ಭಿೇಮಲರ್ಲಯಕ, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ಗ್ ರಪ್

ಅಮದು ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ.

21

ಎಂ.ಆರ್. ಮಲ್ೆಾೇಶ್, ವಲಹನ ಚಲಲಕ

ವಲಹನ ಕೆ.ಎ-14 ಜಿ-1037 ನಿವಾಹಣೆ

ಹಲಗ್

ಸಹಲಯಕ

26

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಲಖೆ
22

ಶಿರೇ ರ್ಸ.ಎನ್ ಶಿರೇಧರ್

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ(ಅಭಿವೃದಿಿ)

ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ
ಕಲಯಾ

ಸಂಪೂಣಾ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಮತುತ

ಉಸುತವಲರಿ

ಮತುತ

ಆರೆ ೇಗ್ಯ

ಸ್ಲಾಯಿ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಶಲಖೆಯ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಶಲಖೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಎಲ್ಲಾ ಯೇಜರ್ೆ ಕಡತಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ
ನಡೆಸುವುದು.

ಕಲಯಾದಶಿಾಯಲಗಿ

ಕಲಯಾ

ಸಮಿತಯ

ಸದಸಯ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಹಲಗ್

ಸ್ೆ ರಬ ತಲಲ ಾಕು ರ್ೆ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಉಸುತವಲರಿ
ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಲಖೆಯ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ
ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಹಲಗ್

ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು
23

ಕೆ. ಜಯಲಕ್ಷಮಮಮ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಎಲ್ಲಾ ಯೇಜರ್ೆಯ /

ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ(ಅಭಿವೃದಿಿ)

ಕಡತಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಲಖೆಯ
ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ

ಉಪ

ಸಹಲಯಕರಲಗ್ುವುದು ಹಲಗ್
ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ
ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ

ಕಲಯಾದಶಿಾಯವರಿಗೆ

ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು,

ಜಿಲ್ಲಾ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಲಖೆಗೆ ಸಹಲಯಕ

ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
24

ಶಿರೇ ಉಮಲಪತ, ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ಎಲ್ಲಾ ಯೇಜರ್ೆಯ/

ಕಡತಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ ನಡೆಸುವುದು.

ಕೆ ರೇಢೇಕರಣ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ

ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತಯ ಕಡತಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ
ನಡೆಸುವುದು.

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹಲಯಕ

ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
25

ಟ್ಟ.ಎನ್.ಇಂದಲರಣಿ,
ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

ಉಪ

ಕಲಯಾದಶಿಾ

(ಅಭಿ)ರವರ

ಕಲಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಆಪತ

ಸಹಲಯಕರಲಗಿ

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ

ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
26

ಟ್ಟ.ಎಸ್ ಬಸವರಲಜಪಪ

ಯೇಜರ್ಲ ಅಭಿಯಂತರರು

(1)ಸಮಗ್ರ

ಗಲರಮಿೇಣ ಇಂಧನ ಕಲಯಾಕರಮ (ಐಆರ್ಇಪಿ)

(2)ರಲರ್ಷರೇಯ ಜೆೈವಲನಿಲ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ
ಜಿಲ್ಲಾ/ತಲಲ ಾಕು/ಗಲರಮ

ಪಂಚಲಯತ್

ಮಟಿದಲ್ಲಾ

(3)

ಜಿೇವ

ವೆೈವಧಯ ನಿವಾಹಣಲ ಸಮಿತ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಆನ್ಲ್ೆೈನ್
ಮಲಡುವ ಕಲಯಾ
ಮೇಲಕಂಡ
ನಿವಾಹಣೆ

(4)ಜೆೈವಕ ಇಂಧನ ಕಲಯಾಕರಮ.

ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಉಪ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ

ಈ

ಕಲಯಾಗ್ಳ

ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

ಸಹಲಯಕ

27

27

ಎಸ್.ಎ. ಸತೇಶ್, ಪರ.ದ.ಸ.

(1)ಗಲರಮ

ಪಂಚಲಯಿತಯ

ಪಂಚಲಯತ್

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಅಧಿಕಲರಿ/ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಗೆರೇರ್ಡ -1 & 2 / ದಿವ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.
ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಷ್ಯಗ್ಳು.
ವಚಲರಣೆ

ಕಡತ

ಶಿಸುತ ಪರಕರಣಗ್ಳ / ಇಲ್ಲಖಲ

ನಿವಾಹಣೆ

ಮೇಲಕಂಡ

ರ್ಲಯಯಲಲಯ ಪರಕರಣಗ್ಳು ಹಲಗ್

ವಷ್ಯಗ್ಳ

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳು.
28

ಟ್ಟ.ಎನ್. ಶಿಲ್ಲಪ, ಪರ.ದ.ಸ.

(1)ಸವಚಛ ಭಲರತ್ ಅಭಿಯಲನ್
ನಿೇರು ಯೇಜರ್ೆ.
ಪರಕರಣಗ್ಳು.

ಮೇಲಕಂಡ

(2) ಗಲರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ

ವಷ್ಯಗ್ಳ ರ್ಲಯಯಲಲಯ

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ ಸಹಲಯಕ

ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
29

ಜಿೇವನ್

ಪರ.ದ.ಸ.

ಶೆೇಖರಪಪ

ಬಲವಮರ್ೆ, ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ:3054 ಮುಖಯ ಮಂತರ ಗಲರಮಿೇಣ ರಸ್ೆತ ಮತುತ
ಸ್ೆೇತುವೆ,

ಲ್ೆಕಕ

ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ:3054

,

ಟಲಸ್ಕ್ಫೇಸ್ಾ

(ನಿವಾಹಣೆ & ದುರರ್ಸತ) ಗಲರಮ ವಕಲಸ, ಮುಖಯ ಮಂತರಗ್ಳ

ಗಲರಮ ವಕಲಸ, ನಬಲರ್ಡಾ, ಮುದಲರಂಕ ಶ್ುಲಕ, ಮೇಲಕಂಡ
ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ರ್ಲಯಯಲಲಯ ಪರಕರಣಗ್ಳು

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು
ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
30

ಎ.ಎಸ್.ಸಂತೆ ೇಷ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ ವಲಯಪಿತಗೆ ಒಳಪಡುವ

ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತಗೆ ಮತುತ ಗಲರ.ಪಂ. ದ ರು
ಅಜಿಾಗ್ಳು,
ಯೇಜರ್ೆ,

ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ.

ಉಪ

ಕಲಯಾದಶಿಾ

,

ಸುವಣಾ

ಮತುತ

ಸಹಲಯಕ

ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
31

ಬಿ.ಎನ್. ಶಿವಪರಸ್ಲದ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ಗಲರ.ಪಂ.

ಗಲರಮ

ಕಟಿಡಗ್ಳು, ಅಪಿೇಲು ವಚಲರಣೆ,ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ರ್ಲಯಯಲಲಯ

ಪರಕರಣಗ್ಳು, ಗಲರ.ಪಂ. ಪುರಸ್ಲಕರಗ್ಳು

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು
ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
32

ವೆಂಕಟೆೇಶ್.ಎನ್, ದಿವ.ದ.ಸ

ಟಪಲಲು ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ

ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
33

ಜಿ.ಹಲಲ್ೆೇಶ್, ವಲಹನ ಚಲಲಕ

ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ) ಇವರ ವಲಹನದ ವಲಹನ

ಚಲಲಕರಲಗಿ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ
ಮತುತ ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳು.

34

ಶ್ಕುಂತಲಮಮ, ಡಿ- ದಜೆಾ

ಅಬಿವೃದಿಿ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಡಿ –ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರಲಗಿ ಕತಾವಯ
ನಿವಾಹಣೆ.

ಉಪ

ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಮತುತ

ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
ಯೇಜನಾ ಶಾಖೆ

ಸಹಲಯಕ

28

35

ಉಮಲ ಡಿ. ಸದಲಶಿವ

ಯೇಜರ್ಲ ವಭಲಗ್ ಹಲಗ್

ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

ಉಸುತವಲರಿ ವಹಿಸುವುದು.
ಸಹಕರಿಸುವುದು.

ಅಧಿಕಲರಿಯವರು

ಪರಿಷ್ತ್ ವಭಲಗ್ದ ಪೂಣಾ

ಯೇಜರ್ೆ ತಯಲರಿಸುವಲ್ಲಾ

ಮುಖಯ

ಕಲಯಾ

ವಹಿಸುವ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಹಲಗ್
ಸಹಕರಿಸುವುದು.

ನಿವಲಾಹಕ

ಎಲ್ಲಾ

ಕೆಲಸಗ್ಳನುು

ಸಭಲ ಕಲ್ಲಪಗ್ಳನುು ನಡೆಸುವಲ್ಲಾ

ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ಲಠನದಲ್ಲಾ

ಅನುಷ್ಲಠರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಮಲಗ್ಾದಶ್ಾನ ನಿೇಡುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ

ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ
ಮಲಹಿತ

ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ

ಕತಾವಯ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು,

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಲಲ ಾಕು ರ್ೆ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಹಲಗ್
ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ
ಕೆಲಸಗ್ಳು
36

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ

ಹೆಚ್.ಇ. ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪ, ಯೇಜರ್ಲ ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯ ಕಲಯಾಗ್ಳ
ಅಂದಲಜು

ಮತುತ

ಮಲಪರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

ಉಸುತವಲರಿ ನಿವಾಹಣೆ,

ಮೌಲಯ ಯೇಜರ್ಲ, ಅಂದಲಜು ಮತುತ ಮೌಲಯ ಮಲಪನ ಕಲಯಾ

ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ
ಕೆಲಸ

ಕಲಯಾಗ್ಳ

ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ.

ಮುಖಯ

ಕಲಯಾ

ನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಯವರು ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗ್ಳನುು
ನಿವಾಹಿಸುವುದು,

ಹೆ ಸನಗ್ರ

ತಲಲ ಾಕು

ರ್ೆ ೇಡಲ್

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಯೇಜರ್ೆ

ಶಲಖೆಗೆ ಸಹಲಯಕ ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕತಾವಯ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
37

ಕಮಲಮಮ ಡಿ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ರ್ಸಬಬಂದಿ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ, 14ರ್ೆೇ

ಹಣಕಲಸು ಯೇಜರ್ೆ ತಲಲ ಾಕು ಪಂಚಲಯತ್ ವಲಯದ
ವಷ್ಯಗ್ಳು, ಸಭಲ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ನಿವಾಹಿಸುವ ವವಧ ಸಭೆಗ್ಳ
ಸಭಲ ನಡವಳ್ಳ ಕರಡು ಪರಿಶಿೇಲರ್ೆ.
ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ.
ವಷ್ಯಗ್ಳು.

38

ಕೆ.ಎನ್. ಸುರೆೇಶ್, ಸ.ಸ್ಲಂ.ಅ-1

ಇಲ್ಲಖಲ ವಚಲರಣೆ

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ

ಇತರೆ

ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಎಂಪಿಕ್ /ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ವಲರ್ಷಾಕ
ಕರಡು ಯೇಜರ್ೆ /ಜಿಲ್ಲಾ ಯೇಜರ್ಲ ಸಮಿತ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ ಕ್ರಯಲ
ಯೇಜರ್ೆ

ತಯಲರಿಕೆ

ಮತುತ

ಅನುದಲನ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಅನುದಲನ,

ಲ್ಲಂಕ್

ಡಲಕ ಯಮಂಟ್

ತಯಲರಿಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಎ. 2515 ಜಿ.ಪಂ ಶಲಸನಬದಿ
ಬಿ.

2702

ಕೆರೆಗ್ಳ

ನಿವಾಹಣೆ ದುರರ್ಸಾ, ರ್ಸ3054ರ್ಸ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವೆೈ, ಡಿ3054

ಟಲಸ್ಕ ಪ್ೇಸ್ಾ ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ
ಹಲಗ್

ಇ. 07 ತಲಲ ಾಕುಗ್ಳ 2515 ತಲ.ಪಂ ಸಂಯುಕತ

ಅನುದಲನ ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ.

29

ಮಲರ್ಸಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್, ಎಂ.ಪಿಕ್, ಎಸ್.ರ್ಸಪಿ. ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ
ವರಧಿಗ್ಳ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಯೇಜರ್ಲ ಸಮಿತ,
ತಲಲ ಾಕು ಯೇಜರ್ೆ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಮಿತಗ್ಲ ಕಲಯಾ
ನಿವಾಹಣೆ ಕಡತ. ಮಿಷ್ನ್ ಅಂತೆ ಯೇದಯ ಮತುತ ನಮಮ
ಗಲರಮ ನಮಮ ಯೇಜರ್ೆ ಹಲಗ್

ವಧಲನ ಸಭಲ ಕ್ೆೇತರವಲರು

ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ ಹಲಗ್

ಯೇಜರ್ಲ

ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ
ಕಲಯಾಗ್ಳು.
39

ಸುಪಿರಯಲ ಕೆ.ಆರ್.,
ಸ.ಸ್ಲಂ.ಅ.

ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ವವಧ ವಸತ ಮತುತ ನಿದೆೇಾಶ್ನ
ವಷ್ಯಗ್ಳ

ನಿವಾಹಣೆ,

ಹೆ ಸನಗ್ರ

ಮತುತ

ಸ್ಲಗ್ರ

ತಲಲ ಾಕ್ನ 14ರ್ೆೇ ಹಣಕಲಸು ಆಯೇಗ್ದ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ,
ತಲ.ಪಂ

ಅನುದಲನದ

ಕಡತ

ಮುಖಯ

ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳ

ನಿವಾಹಣೆ,

ಮತುತ

ಮೇಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕಲಯಾಗ್ಳು.
40

ಬಿ.ಡಿ. ಉಮೇಶ್,
ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

ಆಪತ

ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ

ಕಲಯಾನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ:2059

ಜಿ.ಪಂ.

ಕಟಿಡಗ್ಳ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ, 14ರ್ೆೇ ಹಣಕಲಸು ಹಣಕಲಸು

ಆಯೇಗ್ದಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತುತ ಭದಲರವತ ತಲಲ ಾಕುಗ್ಳ
ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯಿತ ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ

ನಿೇಡುವ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ವವಧ ಸಭೆಗ್ಳ ಸಭಲ
ನಡವಳ್ಳ ತಯಲರಿಸುವುದು
41

ವನಜಲಕ್ಷಿ ರ್ಸ, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

14ರ್ೆೇ ಹಣಕಲಸು ಆಯೇಗ್ದಡಿ ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ ತಲಲ ಾಕ್ನ
ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯಿತ ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ

ನಿೇಡುವ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಮತುತ ಮೇಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು
ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕಲಯಾಗ್ಳು.
42

ರಮೇಶ್ ಟ್ಟ. ಪರ.ದ.ಸ.

ಎಲ್ಲಾ ತಲಲ ಾಕ್ನ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಕುಂದುಕೆ ರತೆಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳ
ನಿವಾಹಣೆ, ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಯ ಮೃತಪಟಿ ಪರಕರಣಗ್ಳು
ಹೆಸರು

ಬದಲ್ಲವಣೆ

ಕಡತಗ್ಳು,

ದಲಸ್ಲತನು

ವಹಿ,

ಸ್ಲಂದಭಿಾಕ ರಜೆ ವಹಿ, ನಿವಾಹಣೆ ಕಡತ ವಲ್ೆೇವಲರಿ

ದಲಖಲ್ಲತ ಮತುತ ಮೇಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ
ಕಲಯಾಗ್ಳು.
43

ಇ. ಪದಮ , ಪರ.ದ.ಸ.

ಸಭಲ ಶಲಖೆಯ ವವಧ ಸಭೆಗ್ಳು ಮತುತ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಪರಗ್ತ
ವರದಿ ಕೆ ರೇಢೇಕರಣ, ಅನುಪಲಲರ್ಲ ವರದಿ ತಯಲರಿಕೆ ಕಡತ

ನಿವಾಹಣೆ, ಗಲರ.ಪಂ ಜಮಲಬಂಧಿ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ
ಮೇಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕಲಯಾಗ್ಳು.
44

ಎಸ್. ಚಂದರಶೆೇಖರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಸ್ಲಮಲನಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಜಿ.ಪಂ
/

ತಲ.ಪಂ

/

ಗಲರ.ಪಂ

ಸದಸಯರುಗ್ಳ

ಚುರ್ಲವಣೆ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಜಿ.ಪಂ / ತಲ.ಪಂ /

30

ಗಲರ.ಪಂ ಸದಸಯರುಗ್ಳ ವಲರ್ಷಾಕ ಅರ್ಸತ ವವರಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳ
ನಿವಾಹಣೆ

ರಲಜಯ

ಚುರ್ಲವಣಲ

ಆಯೇಗ್ಕೆಕ

ವರಧಿ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಿ ತರೆ

ಸಲ್ಲಾಸುವುದು, ಜಿ.ಪಂ / ತಲ.ಪಂ / ಗಲರ.ಪಂ ಸದಸಯರುಗ್ಳ
ಲ್ೆ ೇಕಲಯುಕತ

ರ್ಲಯಯಲಲಯದ

ಕೆ ೇಟ್ಾ

ಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಕಡತಗ್ಳು,

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ

ಜಿಲ್ೆಾಯ

ಅವಯವಹಲರದ

ಬಗೆಗ ಹಣ ವಸ ಲ್ಲ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು, ಮ ರು ಸಭೆಗ್ಳ

ಸಭಲ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳನುು ನಡವಳ್ಳ ಪುಸತಕದಲ್ಲಾ ದಲಖಲ್ಲಸುವುದು,

ಸ್ಲಮಲನ್ ಸಭೆಯ ದವನಿಮುದಿರತ ಕಲಯಸ್ೆಟಗಳ ನಿವಾಹಣೆ,
ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಹಲಜರಲಗ್ುವ ಬಗೆಗ ಮತುತ ಗೆೈರು
ಹಲಜರಲಗ್ುವ ಬಗೆಗ ವಮತತು ಗೆೈರು ಹಲಜರಲದ ಬಗೆಗ ಕಡತ
ನಿವಾಹಣೆ, ಜಿ.ಪಂ / ತಲ.ಪಂ / ಗಲರ.ಪಂ ಸದಸಯರುಗ್ಳ

ವವಧ ಕಲರಣಗ್ಳ್ಳಂದ ಖಲಲ್ಲ ಇರುವ ಸದಸಯರುಗ್ಳ ವರಧಿ
ಕಳುಹಿಸುವುದು, ವವಧ ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ರ್ಲಮ ನಿದೆೇಾಶ್ನ

ಮಲಡುವ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ, ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ತರಿಸುವ ಊಟ,
ಉಪಹಲರ ಬಿಲುಾಗ್ಳ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ, ಸ್ಲಮಲನಯ ಸಭೆಯ

ಸದಸಯರುಗ್ಳ ಆಸನದ ವಯವಸ್ೆಾ, ಸಭಲಂಗ್ಣದ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ
/

ಸಭಲಂಗ್ಣದ

ವವಧ

ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಿವುದು ಮತುತ ಇತರೆ ಕಲಯಾಗ್ಳು.
45

ರ್ಲಗ್ಪರಭ ಪಿ ರ್ಲಡಿಗ್, ದಿವ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

ಹಂಚಿಕೆ

ಆಮದು ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕೆಸಲ ನಿವಾಹಣೆ, ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಯ
ವಷ್ಯ

ನಿವಲಾಹಕರಿಗೆ

ಸಹಲಯಕರಲಗಿ

ಕೆಲಸ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತುತ ಮೇಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳು
46

ಶೆೇಖರಪಪ, ಬಿ.ಕೆ ವಲಹನ ಚಲಲಕರು

ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳ ವಲಹನ ಚಲಲಕರು

47

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಭಲರತ, ಡಿ-ದಜೆಾ

ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಣೆ ಹಲಗ್
ನಡೆಯುವ

ಸಂದಭಾಗ್ಳಲ್ಲಾ

ಸಭಲ

ಸಭೆಗ್ಳು

ಕೆ ಠಡಿಗ್ಳನುು

ಸವಚಛಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು ಮತುತ ಸಭಲ ಊಟದ ಹಲಲ್ ಸವಚಛತೆ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
48

ರ್ಸ. ಗ್ಣೆೇಶ್ ರಲವ್

ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕಲಯಾನಿವಾಹಣೆ ಹಲಗ್

ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ಸ್ೆೇವೆ

ನಡೆಯುವ

ಸಂದಭಾಗ್ಳಲ್ಲಾ

ಸಭಲ

ಸಭೆಗ್ಳು

ಕೆ ಠಡಿಗ್ಳನುು

ಸವಚಛಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು ಮತುತ ಸಭಲ ಊಟದ ಹಲಲ್ ಸವಚಛತೆ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

49

ಮಂಜ

ರ್ಲಯಕ,

(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಡಿ-

ದಜೆಾ ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಣೆ ಹಲಗ್
ನಡೆಯುವ

ಸಂದಭಾಗ್ಳಲ್ಲಾ

ಕೆ ಠಡಿಗ್ಳನುು

ಸವಚಛಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು ಮತುತ ಸಭಲ ಊಟದ ಹಲಲ್ ಸವಚಛತೆ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಶಲಖೆ

ಸಭಲ

ಸಭೆಗ್ಳು

31

50

ಶಿರೇ ಕೆ.ಬಿ ವೇರಲಪುರ

ಯೇಜರ್ಲ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು

ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ
ಕಲಯಾ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಉಸುತವಲರಿ,

ಮತುತ

ಶಲಖೆಯ

ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ.

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.

ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ

ಸಂಪೂಣಾ
ಮತುತ

ಉಸುತವಲರಿ

ನಿವಾಹಣೆ, ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗಲರಿಕೆ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ ಹಲಗ್

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಗ್ೃತ ಮತುತ ಉಸುತವಲರಿ ಸಮಿತ ಸಭೆ
ನಿವಾಹಣೆ
ಮಲಹಿತ

ಶಿಕಲರಿಪುರ

ಮತುತ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಶಲಖೆಗೆ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ

ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ
ತಲಲ ಾಕು

ಕಲಯಾನಿವಾಹಣೆ

ಮತುತ

ಕಲಯಾ

ನಿವಾಹಣೆ

ಮುಖಯ

ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ರ್ೆ ೇಡಲ್

ಮತುತ

ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು
51

ಶಿರೇ ಶ್ಶಿಧರ

ಸಹಲಯಕ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿ

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.
ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳಲಗಿ

ಯೇಜರ್ೆಯ

ಕತಾವಯ

ಸಹಲಯಕ

ನಿವಾಹಣೆ,

ಜಿಲ್ಲಾ

ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಶಲಖೆಗೆ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ

ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಮತುತ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಲಲ ಾಕು ರ್ೆ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕಲಯಾ
ನಿವಾಹಣೆ
52

ವೆೈ.ಜೆ. ಲಕ್ಷಮಣ್, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಕ್ರಯಲ
(ನಿಯೇಜರ್ೆ ಮೇರೆಗೆ)

ಯೇಜರ್ೆ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಪತರ ವಯವಹಲರ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ,

ಕಲಮಿಾಕ ಮುಂಗ್ಡ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳ
ಕೆ ರೇಢೇಕರಣ, ಖರಿೇದಿ, ಸಭೆ ಇತರೆ ವೆಚಚಗ್ಳ ಕಲಯಾ
ನಿವಾಹಣೆ

53

ಬಿ.ಈ. ಜಯಶಿರೇ, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

ಯೇಜರ್ಲ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರ ಆಪತ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ ಕಲಯಾ

54

ರ್ಸ. ವನಜಲಕ್ಷಿ, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

ರಲಜಿೇವ್ ಗಲಂಧಿ ಚೆೈತನಯ ಯೇಜರ್ೆ /ಎ.ಟ್ಟ.ಡಿ.ರ್ಸ./ಆರ್-

ನಿವಾಹಣೆ. ಸಭಲ ನಡವಳ್ಳಕೆಗ್ಳ ತಯಲರಿಕೆ ನಿವಾಹಣೆ.

ಸ್ೆಟ್/ಡಿ.ಡಿ.ಯು.ಜಿ.ಕೆ.ವೆೈ/ಮೈಸ ರು ದಸರಲ, ಮ ಲಭ ತ
ಸ್ೌಕಯಾ/ವಲರ್ಷಾಕ

ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ./ಬಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ರ್ಸ./

ಆಡಳ್ಳತ

ಡಿ.ರ್ಸ.ರ್ಸ.

ಸಭೆಗ್ಳ

ವರದಿ/

ಕಲಯಾ

ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಮತುತ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪರಮಲಣ ಪತರ,

ಸವ –ಸಹಲಯ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಬಡಿಿ ಸಹಲಯಧನ. ಸುತುತನಿಧಿ,
ರ್ಸ.ಆರ್.ಪಿ.ಗ್ಳ ತರಬೆೇತ, ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಲಲ್ೆ ೇಚಕರು ಹಲಗ್

ವಲಯ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಕರ ಸಂಭಲವರ್ೆ ಪಲವತ, ಮಲರ್ಸಕ
ಪರಗ್ತ ವರದಿ ತಯಲರಿಕೆ.
55

ಶಿರೇ ಆದಶ್ಾ ಆರ್ ನಂದ , ಪರ.ದ.ಸ.

ಜಿಲ್ಲಾ

ಕಲಯಾಕರಮ

ಮೇಲ್ಲವಚಲರಕರು/

ಕೌಶ್ಲಯ

ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ

ವಯವಸ್ಲಾಪಕರು/

ರ್ಸಬಬಂದಿಯವರ

ವಲಯ

ಕಡತ

ನಿವಾಹಣೆ, ಸಮುದಲಯ ಸಂಪನ ಮಲ ವಯಕ್ತ / ಸವ-ಸಹಲಯ
ಸಂಘಗ್ಳ ತರಭೆೇತ / ಸುತುತನಿದಿ/ ಎನ್ಎಲ್ಎಂ ಗ್ಳ್ಳಗೆ

32

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ ಆಡಿಟ್ ವರಧಿಗೆ ಪರಗ್ತ
ವರದಿ

/

ಚಲಟಾರ್ಡಾ

ಮಲಹಿತಯನುು

ತಯಲರಿರ್ಸ

ಅಕೌಂಟೆಂಟೆಗ

ಒದಗಿಸುವುದು

ಸಂಬಂದಿರ್ಸದ

ಆರ್-ರ್ಸಟ್ಟ

/ಡಿರ್ಸಯು ಜಿ.ಕೆ.ವೆೈ / ರಲಜಿೇವ್ ಗಲಂಧಿ ಚೆೈತನಯ ಯೇಜರ್ೆ

ಮೈಸ ರು ದಸರಲ, ಮ ಲಬ ತ ಸ್ೌಕಯಾ, ಮಲರ್ಸಕ ಕಡತ
ವಲ್ೆೇವಲರಿ / ವಲರ್ಷಾಕ ಿಲಡಳ್ಳತ ವರದಿ / ವಲರ್ಷಾಕ
ಪಿೇಠೆ ೇಕರಣ

ದಲಸ್ಲತನು

ನಿವಾಹಣೆ/

ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ ಚುಕೆಕ ಗ್ುರುತನ ಪರಶೆು

ಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೆ ರತೆಗ್ಳ್ಳಗೆ / ಮಲಹಿತ ಹಕುಕ

ಅಧಿನಿಯಮ ಇವುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಮಲಹಿತ ಒದಗಿಸುವುದು. ನರೆೇಗ್
ಯೇಜರ್ೆಯ

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ

ಕುಂದುಕೆ ರತೆ

ಹೆ ಸನಗ್ರ ತಲಲ ಾಕ್ನ ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆ ನಿವಾಹಣೆ.
56

ಶಿರೇಮತ ಗ್ುಣವತ ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

ಮತುತ

ರಲ.ಗಲರ.ಉ.ಖಲ.ಯೇ ಅನುದಲನದ ಬೆೇಡಿಕೆ, ಹಣ ಬಳಕೆ
ಪರಮಲಣ ಪತರ ತಯಲರಿಕೆ, ವಲರ್ಷಾಕ ಿೆ.ಜಿ ಆಡಿಟ್, ವರಧಿ
ನಿವಾಹಣೆ. ಕನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ, ರ್ಸ.ಯು.ಜಿ

ಬಿಲುಾಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ರ್ಸಬಬಂಧಿ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ

ಬೆೇರ್ ಫೂಟ್ ಕ ಲ್ಲ ಸಹಲಯಕರ ರ್ೆೇಮಕಲತ ಕಡತ
ನಿವಾಹಣೆ.
57

ಶಿರೇ ಬಲಲರಲಜ್, ಪರ.ದ.ಸ

ಸ್ಲಗ್ರ ವಭಲಗ್ದ ಮ ರು ತಲಲ ಾಕು/ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಲಲ ಾಕು
ಲ್ೆೈನ್ ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳು / ಜಲ್ಲಮೃತ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಕ್ರಯಲ
ಯೇಜರ್ೆ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ.

58

ಎಸ್. ಸುಜಲತ, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಭಲಗ್ದ ಮ ರು ತಲಲ ಾಕುಗ್ಳ ಗಲರ.ಪಂ ಕ್ರಯಲ
ಯೇಜರ್ೆ ಮತುತ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಪತರ ವಯವಹಲರ,
ಪಶಿಚಮಘಟಿ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಯೇಜರ್ೆ

ವಷ್ಯ

ನಿವಾಹಣೆ

ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ವಲಹನ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ ನರೆೇಗ್ ಯೇಜರ್ೆಯ
ಪರಗ್ತ ವರಧಿ ತಯಲರಿಕೆ
59

ಶಿರೇಮತ

ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

ಭಲನುಮತ. ಯೇಜರ್ಲ

ಕೆಲಸಗ್ಳು
ಶಿರೇಮತ

ತಲರ

ಸಮಲಲ್ೆ ೇಚಕರು (ಆರ್ಥಾಕ)

ಶಲಖೆಗೆ

ರ್ಸವೇಕೃತವಲಗ್ುವ

ಪತರಗ್ಳನುು ರ್ಸವೇಕರಿರ್ಸ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ
ಹಲಗ್

60

ನಿದೆೇಾಶ್ಕರ

ಯೇಜರ್ಲ

ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು

ವಹಿಸುವ

ಇತರೆ

ಏಕವಯಕ್ತ ಸವ- ಸಹಲಯ ಗ್ುಂಪುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಬಲಯಂಕ್ ಲಂಕೆೇಜ್, ಬಿಎಲ್ಬಿರ್ಸ,
ಡಿಎಲ್ಆರಿಾ, ಡಿರ್ಸರ್ಸ

ಸಭೆಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರಲಜಿೇವ್ಗಲಂಧಿ

ಸವಸಹಲಯ ಸಂಘ, ಜೆಎಲ್ಜೆ ಗ್ುಂಪುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸ್ಲಲ ಸಂಪಕಾ
ನಿವಾಹಣೆ, ನಬಲರ್ಡಾ, ಎಲ್ಡಿಎಂ, ಡಿಡಿಎಂ, ಮತುತ ಆರ್ಥಾಕ
ಸಮಲಲ್ೆ ೇಚರ್ೆ

61

ಯಡಚಿ

ವಲಹನ ಸಂಖೆಯ; ಕೆಎ 14 ಜಿ 741 ವಲಹನದ ಚಲಲರ್ೆ

ಕತಾವಯದ ನಿವಾಹಣೆ

33

62

ಇಕಲಬಲ್ ಷ್ರಿೇಫ್

ಯೇಜರ್ಲ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸಗ್ಳು ಮತುತ ಸವಚಛತೆ

ಲ್ೆಕ್ು ಶಾಖೆ
63

ಶಿರೇ ರಲಮ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಲಣಿಕ್. ಪಿ

ಮುಖಯ ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳು (ಪರಭಲರ)

ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ

ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತುತ ಲ್ೆಕಕ ಶಲಖೆಯ ಸಂಪೂಣಾ
ಉಸುತವಲರಿ, ಸಂಕಲನ ಮತುತ ಆಂತರಿಕ ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ಲ
ವಭಲಗ್ದ ಕೆಲಸ ಕಲಯಾಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚಲರಣೆ ಮತುತ ಪರಿಶಿಲರ್ೆ
ಹಲಗ್

ಮುಖಯ

ಜವಲಬಲಿರಿ.

ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಯ

ಹುದೆಿಯ

ಸಂಪೂಣಾ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಲ್ೆಕಕ ಪತರ

ಶಲಖೆಯ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ಕತಾವಯ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು,
ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

ಭದಲರವತ

ಮತುತ

ತಲಲ ಾಕು

ಮುಖಯ

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು

ರ್ೆ ೇಡಲ್

ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

64

ಶಿರೇ ರಲಮ ಕೃಷ್ಣ ಪುರಲಣಿಕ್. ಪಿ

ಆಯವಯಯ ಶಲಖೆ ಮತುತ ರ್ಸಕೇಂ ಶಲಖೆಯ ಉಸುತವಲರಿ

65

ಚೆೇತರ್ಲ ಎಂ. ಕಲನಿಟಕರ್,

ಆಡಿಟ್ ಶಲಖೆ ಮತುತ ಸಂಕಲನ ಶಲಖೆಯ ಉಸುತವಲರಿ

66

ಜಿ.ಆರ್. ಶಿರೇರ್ಲಥ್, ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಆಯವಯಯ ಶಲಖೆಯ ಮತುತ ಅನುದಲನದ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಕತಾವಯ

ಜಿ.ಎಲ್ ರಮಲನಂದ, ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ ಿಲಡಿಟ್ ತಪಲಸಣೆ

ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳು-1

ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳು -2

ಹಲಗ್ ಉಸುತವಲರಿ ನಿವಾಹಣೆ.

ನಡೆಸುವುದು (ಸ್ಲಗ್ರ, ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ, ಹೆ ಸನಗ್ರ, ಶಿಕಲರಿಪುರ
ಮತುತ ಸ್ೆ ರಬ)

67

ಎಸ್. ಶಿರೇಧರ್, ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಆಯವಯಯ ಶಲಖೆಯ ಉಸುತವಲರಿ

68

ಚೆೇತರ್ಲ ಎಂ. ಕಲನಿಟಕರ್,

ರ್ಸಕೇಂ1,2,3 ರ ಶಲಕೆಯ ಉಸುತವಲರಿ, ರ್ಸಕೇಂ ಗ್ಳ ಲ್ೆಕಕ

ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

69

ಶ್ಫೇಕ್ ಅಹಮದ್ ಎಸ್.ಎ,
ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

70

ಮಮತ. ಜಿ, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರಿ

ತಪಲಸಣೆಯನುು ರ್ಸ.ಎ ರವರಿಂದ ಮಲಡಿರ್ಸ ಸಕಲಾರಕೆಕ ವರಧಿ
ಸಲ್ಲಾಸುವುದು.

ಸಂಕಲನ ಶಲಖೆಯ ಉಸುತವಲರಿ ಹಲಗ್

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಶಲಖೆಯ ಕಲಯಾ

ಹಣಕಲಸು, ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ೆ & ಯೇಜರ್ಲ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
ಸಭೆ

71

ಹೆಚ್.ಶ್ಬಿಬೇರ್ ಮಹಮಮದ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ಲ್ೆಕಕ ಶಲಖೆಗೆ

ಹಲಗ್

ತಯಲರಿಸುವುದು.

ಇತರೆ

ಸಭೆಗ್ಳ

ಅನುಪಲಲರ್ಲವರಧಿ

ಸಂಕಲನ ಶಲಖೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ್ಳಂದ ಬಂದ

ವೇಚರ್ ಮತುತ ಚಲನ್ ಗ್ಳನುು ಸಂಕಲನ ಮಲಡುವುದು

72

ಚಂದರಪಪ ಬಿ., ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

73

ವೇಣಲ, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

ಮತುತ ಮುಖಯ ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳ ಆಪತ ಶಲಖೆ ನಿವಾಹಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ನ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ ಿಲಡಿಟ್
ತಪಲಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು

ಆಯವಯಯ ಶಲಖೆಯ ಅನುದಲನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮತುತ ಖಜಲನ
ಹೆ ಂದಲಣಿಕೆ

ಮತುತ

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಾ

ಬಿ

ಹಲಗ್

ಇತರೆ

34

74

ಸುಮ. ಹೆಚ್.ಕೆ, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುದಲನದ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಲಡುವುದು
ರ್ಸಕೇಂ ಶಲಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಗ್ದು ಪುಸತಕಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

75

ವನಿತ ಕೆ.ಎಂ, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

76

ಸಂದಲಯ. ಎಂ.ಎನ್, ಲ್ೆಕಕ
ಸಹಲಯಕರು

77

ಗ್ುಣವತ ಎಂ.ರ್ಸ., ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

78

ಶೆ ೇಭಲ, ಕೆ.ಎನ್. ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು ಜಿ.ಪಂ / ಗಲರ.ಪಂ ಚುರ್ಲಯಿತ ಪರತನಿಧಿಗ್ಳ ಗೌರವಧನ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಲ ವೆೇತನ ಮಲಡುವುದು
(ಹೆಚ್.ಆರ್,ಎಂ.ಎಸ್)
ಆಯವಯಯ

ಶಲಖೆಯ

ಅಪೆಂಡಿಕ್ಾ-ಬಿ

ಹಲಗ್

ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುದಲನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಲಡುವುದು

ಇತರೆ

ಲ್ೆಕಕ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ. ಕೆಲಸ
ನಿವಾಹಣೆ

ಡಿ.ಪಿ.ರ್ಸ ಯೇಜರ್ೆಯ ಮತುತ 14ರ್ೆೇ ಹಣಕಲಸು, ಕಲಯಂ

ಮುಂಗ್ಡ ವಹಿ ಕಛೆೇರಿಯ ಡಿ.ರ್ಸ ಬಿಲುಾ ಆಧಲಯ ತೆರಿಗೆ
ಕಟಲವಣೆ

79

ಮಂಜುಳ ಕೆ.ಆರ್, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು ಆಮಪನಿ

80

ಪದಲಮವತ ಆರ್. ಕ್ರಿಯ ಲ್ೆಕಕ
ಸಹಲಯಕರು

ಮತುತ

ಸಂಕಲನ

ಶಲಖೆಯ

ಮಲರ್ಸಕ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು
ಆಂಪನಿ

ಶಲಖೆಯ

ಕಲಯಾ

ಕಲಯಾವನುು

ಪಟ್ಟಿ

ಲ್ೆಕಕ ಶಲಖೆಯ ಆಮದು ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ ಹಲಗ್

ಲ್ೆಕಕ

ತಯಲರಿಸುವುದು ಎ.ಜಿ &ರ್ಸ & ಎಜಿಗ್ಳ ಅನುಪಲಲರ್ಲ ವರಧಿ
ತಯಲರಿಸುವುದು.

81

ನಿಮಾಲ ಕುಮಲರಿ, ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

82

ಗೆ ೇವಂದಸ್ಲವಮಿ

ಲ್ೆಕಕ

83

ಆರ್. ರ್ಲಗ್ರಲಜ, ಡಿ- ದಜೆಾ

ಲ್ೆಕಕ ಶಲಖೆಯ ಖಜಲರ್ೆ, ಬಲಯಂಕ್ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದರ

ಶಲಖೆಯ ಪತರಗ್ಳನುು ಬೆರಳಚುಚ ಮಲಡುವುದು
ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

ಶಲಖೆಯ

ಪತರಗ್ಳನುು

ಗ್ಣಕ್ೇಕರಣಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು.

ಬೆರಳಚುಚ

ಹಲಗ್

ಜೆ ತೆಗೆ ಶಲಖೆಯ ಸವಚಚತೆ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಮಕಖ್ಾ ಕ್ಾಯವನಿವಾವಹಕ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳ ಆಪು ಶಾಖೆ
84

85

86

87

ಎಸ್. ತಪೆಪೇಸ್ಲವಮಿ,

ಮುಖಯ

ರ್ಸ.ರ್ಸ.ಟ್ಟ (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಅಧಿಕಲರಿಯವರಿಗೆ

ಸಹಲಯಕರಲಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ ಹಲಗ್
ಮುಖಯ

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಸಹಲಯಕರಲಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ ಹಲಗ್

ಸ್ಲವಮಿ,

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಎಂ.ಯು. ಉಷ್ಲ,

ನಂಜುಂಡ

ಆಪತ

ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಅಧಿಕಲರಿಯವರಿಗೆ

ಆಪತ

ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ವಲಹನ ಮುಖಯ ಕಲಯಾ ನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗೆ ವಲಹನ ಚಲಲಕರಲಗಿ

ಚಲಲಕರು

ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಜಗ್ದಿೇಶ್, “ಡಿ” ದಜೆಾ ರ್ೌಕರರು

ಮುಖಯ ಕಲಯಾ ನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಾ
ಸವಚಚತೆ ಕಲಯಾ ಮತುತ ಮೇಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ
ಕಲಯಾಗ್ಳು
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ಮಾನ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಆಪು ಶಾಖೆ
88

89

ಟ್ಟ. ಧಮಾಪಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು,
ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಕಲಯಾದಶಿಾ

ಅಧಯಕ್ಷರ ಕಛೆೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಷ್ಯಗ್ಳ ಮೇಲುಸುತವಲರಿ
ನಿವಾಹಣೆ,

ಅಧಯಕ್ಷರು

ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಎಸ್.ಎಂ.ಪರಕಲಶ್, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

ಸ ಚಿಸುವ

ಎಲ್ಲಾ

ಕೆಲಸಗ್ಳನುು

ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಣೆ, ಅಧಯಕ್ಷರ
ವೆೈಯಕ್ತಕ

ಮಲಹಿತ,

ದಿನಚರಿ,

ಪರವಲಸ

ಭತೆಯ

ಬಿಲ್

ನಿವಾಹಣೆ, ಅಧಯಕ್ಷರ ರ್ಲಯಯಲಲಯದ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ.
ಅಧಯಕ್ಷರು ಸ ಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
90

ಡಿ.ಜಿ. ದಿೇಪಕ್ ಕುಮಲರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಣೆ, ಅಧಯಕ್ಷರ
ಪರವಲಸ ಕಲಯಾಕರಮ ಹಲಗ್

ಸಭೆಗ್ಳಲ್ಲಾ ಭಲಗ್ವಹಿಸುವುದು.

ಅಧಯಕ್ಷರು ಸ ಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
91

ರವಕುಮಲರ್

ಅಧಯಕ್ಷರ ರ್ಲಮಲಂಕ್ತ ವಲಹನದ ಚಲಲಕರಲಗಿ ಕತಾವಯ

92

ಕೆ.ಆರ್.ಕಲಂತಪಪ,

93

ಕೆ. ಮಧುಕೆೇಶ್ವರ, ಗ್ ರಪ್ –ಡಿ

ವಲಹನ ಚಲಲಕ

ನಿವಾಹಣೆ
ಗ್ ರಪ್-

ದಿನಗ್ ಲ್ಲ (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಡಿ, ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ
ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

ಮಾನ್ಾ ಉಪಾಧ್ಾಕ್ಷರ ಶಾಖೆ
94

ಎಸ್.ವ. ಗ್ಜಲನನ, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು ಉಪಲಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಸಹಲಯಕರಲಗಿ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಣೆ,
(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

95

ಎಸ್. ರವಕುಮಲರ್, ವಲಹನ

ಕೆ ಎ -14 ಜಿ-009 ವಲಹನ ಚಲಲಕರಲಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

96

ಎಸ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮ ತಾ,

ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

97

ಆರ್. ಮಂಜುಳಲ, ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ

ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

ಚಲಲಕ, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ (ನಿಯೇಜರ್ೆ)
ಗ್ ರಪ್ –ಡಿ, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ

ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಶಾಖೆ
98

ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಬೆನಕಟ್ಟಿ,

ಮಲಹಿತ

99

ಎನ್. ಸುನಂದಲ, ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್. ನಲ್ಲಾ ವೆೇತನ ಬಿಲ್ ತಯಲರಿಕೆ, ಈ-

ಜಿಲ್ಲಾ ಸ ಚರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

ತಂತರಜ್ಞಲನದ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು
ಮೇಲ್

ಪರಿಶಿೇಲರ್ೆ,

ಸಲಹೆಗಲರರಲಗಿ

ತಲಲ ಾಕ್ನ

ಇತರೆ

ಕಲಯಾ

ಇಲ್ಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ನ ಮಲಹಿತ ನಿೇಡುವುದು.

ಶಲಖೆಯ ತುತುಾ ಪತರಗ್ಳನುು ಗ್ಣಕ್ೇಕರಿಸುವುದು.

ಎಲ್ಲಾ

ಓಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಶಾಖೆ (ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.)
100

ಶಿರೇ ಗ್ಣೆೇಶ್ಪಪ ಎಂ, ಓಂಬರ್ಡಸ್ಮನ್

ಜಿಲ್ೆಾಯ 7 ತಲಲ ಾಕ್ನಿಂದ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.
ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳ ದ ರುಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ
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101

ಮಂಜುರ್ಲಥ. ಬಿ.ಎನ್
ಡಲಟಲ

ಎಂಟ್ಟರ

(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ಸ್ೆೇವೆ)
102

ಓಂಬರ್ಡಸ್ಮನ್ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪತರ

ಆಪರೆೇಟರ್ ವಯವಹಲರಗ್ಳ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ದ ರುಗ್ಳನುು

ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವುದು. ವಚಲರಣಲ ವರದಿ ರ್ಸದಿಪಡಿಸುವುದು.

ಸಚಿನ್. ಆರ್, ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ಸ್ೆೇವೆ

ಓಂಬರ್ಡಸ್ಮನ್ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ರವಲರ್ೆ ಕೆಲಸ ಹಲಗ್
ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

ಸವಚಛತೆ

ಅಧ್ಾಾಯ -3
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(iii)
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳು ನಿಧ್ಾವರ (ತಿೇಮಾವನ್)ಗ್ಳನ್ಕು ತೆಗೆದಕಕ್ೆ ಳುುವಾಗ್ ಅನ್ಕಸರಿಸಕವ
ಕ್ಾಯವ ವಿಧ್ಾನ್ಗ್ಳು
ಜಿಲ್ಲಾ

ಪಂಚಲಯತ್

ಕಲಯಲಾಲಯದಲ್ಲಾ

ರ್ಸವೇಕರಿಸುವ

ಪರಸ್ಲತವರ್ೆಗ್ಳನನು

ಕಛೆೇರಿ

ಕೆೈಪಿಡಿ

ನಿಯಮಲನುಸ್ಲರ ಆಯಲಮ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಪತರ ಸಂಖೆಯ ದಲಖಲ್ಲರ್ಸ ವಯವಸ್ಲಾಪಕರು, ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ
(ಆಡಳ್ಳತ),

ಉಪ

ಕಲಯಾದಶಿಾ

(ಆಡಳ್ಳತ)

ಮತುತ

ಮುಖಯ

ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ

ಅನುಮತಯಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಶಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪತರಗ್ಳನುು ವತರಿಸಲ್ಲಗ್ುವುದು.

ಅಧಿಕಲರಿಯವರ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವಷ್ಯ

ನಿವಲಾಹಕರು ಪರಸ್ಲತವರ್ೆಯಲ್ಲಾನ ಅಂಶ್ಗ್ಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲರ್ಸ ಸಕಲಾರದ ಸುತೆ ತೇಲ್ೆ, ಆದೆೇಶ್, ನಿಯಮಗ್ಳನವಯ
ಅನವಯವಲಗ್ುವ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಮಲಗ್ಾಸ ಚಿಗ್ಳನವಯ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲರ್ಸ ಕರ್ಲಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಯವಹಲರಗ್ಳ
ನಿಯಮಗ್ಳು ಹಲಗ್

ಕರ್ಲಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಲ್ೆಕಕ ಪತರಗ್ಳ ನಿಯಮಗ್ಳನುು ಅನುಸರಿರ್ಸ, ಮಂಡಿರ್ಸ

ವಯವಸ್ಲಾಪಕರು, ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ ಇವರ ಅಭಿಪಲರಯದೆ ಂದಿಗೆ ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ), ಉಪ
ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ), ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು, ಯೇಜರ್ಲ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು, ಮುಖಯ ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳ
ಮ ಲಕ

ಮುಖಯ

ಕಲಯಾ

ನಿವಲಾಹಕ

ಅಧಿಕಲರಿಯವರ

ಅನುಮೊೇದರ್ೆ

ಮತುತ

ಮಂಜ ರಲತ

ಪಡೆಯಲ್ಲಗ್ುವುದು. ಅವಶ್ಯವರುವ ಕಡತಗ್ಳನುು ಮಲನಯ ಅಧಯಕ್ಷರ ಗ್ಮನಕೆಕ ತರಲ್ಲಗ್ುವುದು.
ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಅಗ್ತಯಪಡಿರ್ಸರುವ ಪರಕರಣಗ್ಳನವಯ
ಪರಸ್ಲತವರ್ೆಗ್ಳನುು

ಕರ್ಲಾಟಕ

ಜಿಲ್ಲಾ

ಪಂಚಲಯತ್

(ಕಲಯಾಕಲ್ಲಪಗ್ಳ)

ನಿಯಮಗ್ಳು

ಅವಶ್ಯಕ
1998ರನವಯ

ಅನುಮೊೇದರ್ೆಗಲಗಿ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತಗ್ಳಲ್ಲಾ ಮಂಡಿರ್ಸ ಸ್ಲಮಲನಯ ಸಭೆಯ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಪಡೆಯಲ್ಲಗ್ುವುದು.
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ಕರ್ಲಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ (ಕಲಯಾಕಲ್ಲಪಗ್ಳ) ನಿಯಮಗ್ಳು 1998ರಲ್ಲಾ ವಷ್ದಪಡಿರ್ಸರುವಂತೆ
ಸ್ಲಮಲನಯ ಸಭೆಯ ಅನುಮೊೇದರ್ೆಗಲಗಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಲಗ್ುವ ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್
ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಕರಣ 180ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ವವರಿರ್ಸರುವ ಕರಮ ಅನುಸರಿರ್ಸ ಮತ ಚಲ್ಲಯಿಸುವ ಮ ಲಕ
ನಿಣಾಯಗ್ಳನುು ಮಲಡಲ್ಲಗ್ುವುದು.
ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಯವರ ಮಂಜ ರಲತ, ಅನುಮೊೇದರ್ೆ, ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳನುಗ್ುಣವಲಗಿ
ಅಂತಮ ಆದೆೇಶ್ ಹೆ ರಡಿಸಲ್ಲಗ್ುವುದು.

ಅಧ್ಾಾಯ -4
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(iv)
ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಸೆೇವೆ/ ಕ್ಾಯವಗ್ಳ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ / ನಿವವಹಣೆಗೆ ಇರಕವ ಅಂಗಿೇಕ್ೃತ ನ್ಮ ನೆಗ್ಳು / ರ ಪ್ತಸಿರಕವ
ಸ ತರಗ್ಳು:
ಕಛೆೇರಿ ಸ್ೆೇವೆ / ಕಲಯಾಗ್ಳ ಅನುಷ್ಲಠನ / ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಇಂಥಹದೆೇ ಎಂದು ಯಲವುದೆೇ
ನಮ ರ್ೆಗ್ಳನುು ನಿಧಿಾಷ್ಠ ಪಡಿರ್ಸರುವುದಿಲಾ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲಯಲಾಲಯದಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವಭಲಗ್ದಲ್ಲಾ
ವಷ್ಯ ನಿವಲಾಹಕರುಗ್ಳ್ಳಗೆ ವಷ್ಯಗ್ಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಲಡಿ ವಯವಸ್ಲಾಪಕರ ಉಸುತವಲರಿಯಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವ
ವಯವಸ್ೆಾ ಮಲಡಲ್ಲಗಿದೆ.

ಆಡಳ್ಳತ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ

ವಭಲಗ್ದ ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾಯವರು, ಲ್ೆಕಕ

ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳು, ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಸ್ಲಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು, ಯೇಜರ್ಲ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರ
ಶಲಖೆಯಲ್ಲಾ ಸಹಲಯಕ

ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಆಯಲ ವಭಲಗ್ಗ್ಳ

ಜವಲಬಲಿರಿಯನುು ಹೆ ಂದಿರುತಲತರೆ.
ಸಹಕರಿಸುವರು.

ಹಲಗ್

ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆಯ ಪೂಣಾ

ಆಯಲ ವಭಲಗ್ದ ಮುಖಯಸಾರಿಗೆ ಕಲಯಾ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ

ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಾ ಕರ್ಲಾಟಕ

ಪಂಚಲಯತ್ರಲಜ್

ಅಧಿನಿಯಮ ಹಲಗ್

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಾಯ ನಿಯಮಗ್ಳು, ಕರ್ಲಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತೆ, ಕರ್ಲಾಟಕ ಖಜಲರ್ೆ ಸಂಹಿತೆ, ಸ್ಲದಿಲ್ಲವರು
ವೆಚಚಗ್ಳ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಕಛೆೇರಿ ಕಲಯಾವಧಲನ ಕೆೈಪಿಡಿ ಹಲಗ್

ಇತರೆ ಸ್ಲಾಯಿ ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳನುು ಯಥೆ ೇಚಿತ

ಮಲಪಲಾಡುಗ್ಳೆ ಂದಿಗೆ ಕಲಲಕಲಲಕೆಕ ಅನವಯಿರ್ಸಕೆ ಂಡ, ಕೆ.ಟ್ಟ.ಪಿ.ಪಿ. ಅಧಿನಿಯಮ ಹಲಗ್
ಇತರೆ ಕಲನ ನುಗ್ಳನವಯ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಲಗ್ುತತದೆ.

ಚಲಲ್ಲತಯಲ್ಲಾರುವ
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ಅಧ್ಾಾಯ -5
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(v)
ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಸೆೇವೆ / ಕ್ತವವಾ ನಿವವಹಿಸಲ್ಕ ಅನ್ಕಸರಿಸಕವ ನಿಯಮಗ್ಳು, ಸ ಚನೆಗ್ಳು, ಕ್ೆೈಪ್ತಡಿಗ್ಳು,
ವಿನಿಯಮಗ್ಳು, ಅನ್ಕಸ ಚಿಗ್ಳು, ದಾಖ್ಲ್ೆಗ್ಳು
1. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವವಧ ಭಲಗ್ಗ್ಳಲ್ಲಾ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಲು ಕರ್ಲಾಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ರಚಿಸಲ್ಲಗಿರುವ ನಿಯಮಗ್ಳು.
2. ಕರ್ಲಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲಯಾಕಲ್ಲಪಗ್ಳ ನಿಯಮ 1998.
3. ಕರ್ಲಾಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತುತ ಉಪಲಧಯಕ್ಷರ ಭತೆಯಗ್ಳು )
ನಿಯಮಗ್ಳು 1995.
4. ಕರ್ಲಾಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ಗ್ಳ ಹಣಕಲಸು ಮತುತ ಲ್ೆಕಕಗ್ಳು) ನಿಯಮಗ್ಳು
1996.
5. ಕರ್ಲಾಟಕ ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್(ಪತರ ವಯವಹಲರ) ನಿಯಮಗ್ಳು 1994.
6. ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಾ ಪಲರದಶ್ಾಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999
7. ಕರ್ಲಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತೆ
8. ಕರ್ಲಾಟಕ ಖಜಲರ್ೆ ಸಂಹಿತೆ
9. ಸ್ಲದಿಲ್ಲವರು ವೆಚಚಗ್ಳ ಕೆೈಪಿಡಿ
10. ಕಛೆೇರಿ ಕಲಯಾವಧಲನ ಕೆೈಪಿಡಿ
11. ಕರ್ಲಾಟಕ ರ್ಲಗ್ರಿೇಕ ಸ್ೆೇವಲ ನಿಯಮಗ್ಳು 1957
12. ಲ್ೆ ೇಕೆ ೇಪಯೇಗಿ ಇಲ್ಲಖೆ ಕೆೈಪಿಡಿಗ್ಳು
13. ಸಕಲಾರದ ಇತರೆ ಸ್ಲಾಯಿ

ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳು ಇವುಗ್ಳನುು ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಪರಕರಣಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುಗ್ುಣವಲಗಿ ಯಥೆ ೇಚಿತ ಕಲಲಕಲಲಕೆಕ ಆಗ್ುವ ಬದಲ್ಲವಣೆಯಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಲು
ಅಳವಡಿರ್ಸಕೆ ಳಿಲ್ಲಗಿದೆ.
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ಅಧ್ಾಾಯ -6
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(vi)
ಕ್ಛೆೇರಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭಾವಾಗ್ಕವ ದಾಖ್ಲ್ೆಗ್ಳ ಸವರ ಪಗ್ಳು, ದಾಸಾುವೆೇಜಕಗ್ಳ ಪಟಿಿ ಹಾಗ್

ನಾಗ್ರಿೇಕ್ರಿಗೆ

ಕ್ಛೆೇರಿಯಲ್ಲಾ ಒದಗ್ಕವ ಸರಕ್ಯವದ ವಿವರ:

1.ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ
1. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯಿತ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವವರ
2. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯಿತ ರ್ೌಕರರ ವಗಲಾವಣೆ, ಬಡಿತ, ಶಿಸುತ ಕರಮಗ್ಳು - ಮಲಹಿತ
3. ಆಡಳ್ಳತಲತಮಕ ಮಂಜ ರಲತ ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳು ( ವಲಹನಗ್ಳು / ಇತರ ಸ್ಲಮಗಿರಗ್ಳ ಖರಿೇದಿ, ದುರರ್ಸತ,
ವಲ್ೆೇವಲರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿರ್ಸದಂತೆ)
4. ವಲರ್ಷಾಕ ತಪಲಸಣೆಗ್ಳ ವರದಿ / ಕರಮ ಇತಲಯದಿ
5. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಆರ್ಸತ ವವರಗ್ಳು
6. ವಲರ್ಷಾಕ ಆಡಳ್ಳತ ವರದಿ
7. ಪಿೇಠೆ ೇಪಕರಣಗ್ಳ ದಲಸ್ಲತನು
8. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟಿದ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಹಲಗ್ ತಲಲ ಾಕು ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ
ದಿನಚರಿಗ್ಳು
9. ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ರ್ಲಯಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು

2. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ

1. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ ವವರ
2. ವವಧ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಮಲಗ್ಾಸ ಚಿಗ್ಳು
3. ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು ಹಲಗ್ ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳ ಆಡಳ್ಳತಲತಮಕ ಮಂಜ ರಲತಗ್ಳು
4. ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳ ಅಂದಲಜುಗ್ಳು ( ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ವಷ್ಯಗ್ಳು)
5. ವವಧ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಪರಗ್ತ ವವರಗ್ಳು
6. ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯಿತಯ ಪಂಚಲಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳ/ ಕಲಯಾದಶಿಾಗ್ಳ ರ್ಸಬಬಂದಿ
ವಯವಹಲರಗ್ಳು
ಹಲಗ್ ಇತರೆ ರ್ೌಕರರ ರ್ೆೇಮಕ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ವವರ.
7. ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯಿತ ತೆರಿಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆ, ವಸ ಲ್ಲ, ಬಲಕ್ ವವರಗ್ಳು
8. ವಲರ್ಡಾ ಸಭೆ, ಗಲರಮ ಸಭೆ – ವವರಗ್ಳು
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9. ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲಯಾದಶಿಾಗ್ಳ ಸ್ೆೇವಲ ವವರಗ್ಳು
10.ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತಯ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು

3. ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆ
1. ಲ್ಲಂಕ್ ಡಲಕ ಯಮಂಟ್
2. ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು
3. ಯೇಜರ್ಲ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ ಮಲರ್ಸಕ ಬಹುಸತರ ಪರಗ್ತ ವರದಿ ಹಲಗ್ ವಲರ್ಷಾಕ ಪರಗ್ತ ವರದಿ
4. ಕರ್ಲಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ ಪರಗ್ತಪರ ವರದಿ
5. ವಲರ್ಷಾಕ ವರದಿ
6. ಅಂಕ್ ಅಂಶ್ಗ್ಳು
7. ಮೌಲಯ ಮಲಪನ ವರದಿಗ್ಳು
8. ಸಮಿೇಕ್ಲ ವರದಿಗ್ಳು
9. ಸಭಲ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು / ಸಭಲ ಕಲ್ಲಪಗ್ಳು
10. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯಿತ ಪರಕಲಯಾಗ್ಳ ವವರ
11. ಅರೆ ಸ್ಲಾಯಿಕ ರ್ಲಯಯಲಲಯದ ತೇಪುಾಗ್ಳು
12. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಸದಸಯರ ಮಲಹಿತ
13. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯಿತ ಉಪನಿಯಮಗ್ಳ ಪರತ
14. ಯೇಜರ್ೆ, ಹಣಕಲಸು ಮತುತ ಲ್ೆಕಕ ಪತರ ಸಮಿತ ಹಲಗ್ ಸ್ಲಮಲನಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು
15. ಜಮಲಬಂಧಿ – ಮಲಗ್ಾಸ ಚಿ – ತನಿಖಲ ವರದಿ – ಕರಮದ ವವರಗ್ಳು

4. ಲ್ೆಕಕ ಶಲಖೆ

1. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯಿತ ಆಯವಯಯ
2. ಸಕಲಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಲದ ಅನುದಲನದ ವವರ
3. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯಿತಯಿಂದ ಅನುಷ್ಲಠರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಲದ ಹಣದ ವವರ
4. ಬಲಯಂಕ್ ಖಲತೆಗ್ಳ ವವರ
5. ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗ್ಳ ಮೇಲ್ೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಕರಮಗ್ಳು
6. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯಿತ ನಿಧಿಯ ವವರ
7. ಅನುದಲನ ಮರುಹೆ ಂದಲಣಿಕೆ ವವರ
8. ಕೆೇಂದರ ಪುರಸೃತ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಹಣದ ವವರ
9. ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯಿತ, ತಲಲ ಾಕು ಪಂಚಲಯಿತಗ್ಳ ಬಲಬುತ ಹಣ ಬಿಡುಗ್ಡೆ / ವವರ
10. ವೆೇತನ / ವೆೇತರ್ೆೇತರ ಖಚಿಾನ ವವರಗ್ಳು
11. ಮಹಲಲ್ೆೇಖಪಲಲಕರ ಲ್ೆಕಕ ತಪಲಸಣಲ ವರದಿಗ್ಳು

5. ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇವಶಕ್ರ ಶಾಖೆ

1. ಸವಣಾ ಜಯಂತ ಗಲರಮ ಸವರೆ ೇಜ್ಗಲರ್ ಯೇಜರ್ೆ ಬಗೆಗ ಮಲಹಿತ
2. ತಲಲ ಾಕುವಲರು ಸವಣಾ ಜಯಂತ ಗಲರಮ ಸವರೆ ೇಜ್ಗಲರ್ ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲಾ ಅನುಮೊೇದಿರ್ಸದ
ಪಲರಜೆಕ್ಟ್ಗ್ಳ ವವರ
3. ವವಧ ಪಲರಜೆಕ್ಟ್ಗ್ಳ ಅನುಮೊೇದರ್ೆಗೆ ಅನುಸರಿರ್ಸದ ಮಲನದಂಡಗ್ಳು
4. ಸವಣಾ ಜಯಂತ ಗಲರಮ ಸವರೆ ೇಜ್ಗಲರ್ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಅಂಕ್ ಅಂಶ್ಗ್ಳು
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5. ಸವಣಾ ಜಯಂತ ಗಲರಮ ಸವರೆ ೇಜ್ಗಲರ್ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿಯಲ್ಲಾ ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಲದ ಅನುದಲನದ
ಖಚುಾ ವವರಗ್ಳು
6. ಪಶಿಚಮ ಘಟಿ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಮಲಹಿತ
7. ಮಹಲತಮ ಗಲಂಧಿ ರಲರ್ಷರೇಯ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಖಲತರ ಯೇಜರ್ೆ ಹಲಗ್
ಕ ಲ್ಲ ಉದೆ ಯೇಗ್
ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು
8. ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗಲರಿಕೆ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತಯ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು

6.ಅಕ್ಷರ ದಲಸ್ೆ ೇಹ ಶಲಖೆ

1. ಅಕ್ಷರ ದಲಸ್ೆ ೇಹ / ಕ್ಷಿೇರ ಭಲಗ್ಯ ಕಲಯಾಕರಮದ ಜಿಲ್ೆಾಯಲ್ಲಾನ ಪೂಣಾ ಮಲಹಿತಗ್ಳು
2. ಕಲಯಾಕರಮದ ಆಹಲರಧಲನಯ ಎತುತವಳ್ಳ ವವರಗ್ಳು
3. ಕಲಯಾಕರಮದ ಅಡುಗೆ ಕೆೇಂದರ / ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳ ವವರಗ್ಳು

7. ಓಂಬಕಡ್ಸ್ಮನ್ (ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.) ಶಾಖೆ

1. ಜಿಲ್ೆಾಯ 7 ತಲಲ ಾಕುಗ್ಳ್ಳಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳ ದ ರುಗ್ಳ ಬಗೆಗ
ವಚಲರಣೆ/ ತನಿಖೆ/ ಕರಮಗ್ಳ ಮಲಹಿತಗ್ಳ ವವರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಲಖೆಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳನುು ರೆಕಲರ್ಡಾ ಕೆ ೇಣೆಯಲ್ಲಾ ವಷ್ಾವಲರು
ಪರತೆಯೇಕವಲಗಿ ವಲ್ೆೇವಲರು ವಗಿೇಾಕರಿರ್ಸ, ಶೆೇಖರಿರ್ಸ ಇಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 4 (1) ಎ ಅನವಯ ಕಡತಗ್ಳ
ವವರಗ್ಳನುು ರ್ಸದಿಪಡಿರ್ಸ, ವೆಬಸ್ೆೈಟ್ ವಳಲಸ www.shimoga.nic.in/zpshimogaದಲ್ಲಾ ಸವಯಂ ಪೆರೇರಣೆಯಿಂದ
ಪರಕಟ್ಟಸಲ್ಲಗಿದೆ.
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ಅಧಲಯಯ -7
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(Vii)
ಸಮಗ್ರ ನಿೇತಿಗ್ಳನ್ಕು ರ ಪ್ತಸಕವುದಕ ಮತಕು ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವಲ್ಲಾ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಪರತಿನಿಧಿಗ್ಳ ಸಲ್ಹೆ /
ಭಾಗ್ವಹಿಸಕವಿಕ್ೆಯನ್ಕು ವಿವರಿಸಕವುದಕ.
ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದನವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ನಲ್ಲಾ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ ಅನುಷ್ಲಠನ
ಕುರಿತಂತೆ ನಿಧಲಾರಗ್ಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಗಲರಮ ಸಭೆಗ್ಳ ಅಭಿಪಲರಯಗ್ಳನುು ಹಲಗ್
ಜನಪರತನಿಧಿಗ್ಳ ಅಭಿಪಲರಯವನುು ಗ್ಣರ್ೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಲ್ಲಗ್ುವುದು ಮತುತ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಫಲ್ಲನುಭವಗ್ಳ
ಸ್ೌಲಭಯ ಮತುತ ಸಹಲಯಧನ ಮಂಜ ರು ಮಲಡುವುದಕಲಕಗಿ ಗಲರಮ ಸಭೆಗೆ ನಿಣಾಯದಂತೆ
ನಿಧಾರಿಸಲ್ಲಗ್ುವುದು.
ನಿೇತ ನಿಯಮಗ್ಳನುು ರ ಪಿಸಲು ಹಲಗ್ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ
ಅನುಷ್ಲಠನದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್
ಸದಸಯರು, ಶಲಸಕರು ಹಲಗ್ ಇತರೆ ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಪರತನಿಧಿಗ್ಳ ಸಲಹೆಗ್ಳನುು ಪಡೆಯಲ್ಲಗ್ುವುದು.

ಅಧ್ಾಾಯ -8
(ಭಾಗ್ -4(1)(ಬಿ)(Viii)
ತನ್ು ಅಧಿೇನ್ಕ್ೆ ುಳಪಡಕವ ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳು:
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ್ಲ್ಲಾ ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ಸಾಾಯ ಸಮಿತಿಗ್ಳ ರಚನೆರ್ಾಗಿರಕತುದೆ.
1.
2.
3.
4.
5.

ಸ್ಲಮಲನಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
ಹಣಕಲಸು, ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ಲ ಮತುತ ಯೇಜರ್ಲ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
ಸ್ಲಮಲಜಿಕ ರ್ಲಯಯಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ
ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗಲರಿಕಲ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಾ ಇರುವ ಸ್ಲಮಲನಯ ಸಭೆ ಹಲಗ್ ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತಗ್ಳ ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ
ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮಲನಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ಹಲಗ್ ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ
ಅಧಿಕಲರಿಯವರು ಅನಯಥಲ ನಿಧಾರಿಸದ ಹೆ ರತು ಸ್ಲವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕತವಲಗಿರುತತದೆ. ಸಭಲ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳನುು
ಸಭೆ ಜರುಗಿದ ದಿನದಿಂದ 3 ದಿನಗ್ಳೆ ಳಗಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಸ ಚರ್ಲ ಫಲಕದಲ್ಲಾ ಪರಕಟ್ಟಸಲ್ಲಗ್ುವುದು.
ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನದಿಂದ 10 ದಿನಗ್ಳೆ ಳಗೆ ಸಕಲಾರಕೆಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಜೆ ತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸಯರಿಗ್ ಸಭಲ
ನಡವಳ್ಳಯ ಪರತ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಗ್ುವುದು.
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ಅಧ್ಾಾಯ-9 & 10
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(ix) & (x)

(IX) ಮತಕು (X) ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಾರ್ಾವಲ್ಯದಲ್ಲಾನ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳ ಮತಕು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗ್ಳ ಆಕ್ಾರಾದ್ಧ
ಮಾಹಿತಿ (ಡೆೈರೆಕ್ಿರಿ) ಹಾಗ್ ಅವರಕ ಪಡೆಯಕವ ವೆೇತನ್ದ ವಿವರಗ್ಳು
ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಅಧಿಕ್ಾರಿ /ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಹೆಸರಕ ಮತಕು
ಪದನಾಮ
ಶಿರೇಮತಿ / ಶಿರೇ

ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಮತಕು ದ ರವಾಣಿ
ಸಂಖೆಾ

1

ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್. ಕುಮಲರ್
ಅಧಯಕ್ಷರು

2

ವೆೇದಲ ವಜಯಕುಮಲರ್,
ಉಪಲಧಯಕ್ಷರು

3

ಶಿರೇಮತ
ವೆೈಶಲಲ್ಲ.
ಎಂ.ಎಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.
ಬಲಲರಲಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ೆತ,
ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:94808 76000
ಕಛೆೇರಿ:08182 267205

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ
4

ಶಿರೇ ಎ.ಟ್ಟ ಜಯಕುಮಲರ್ (ಪರಭಲರ)
ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

5

ಶಿರೇ ಎ.ಟ್ಟ ಜಯಕುಮಲರ್
ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

6

ಕುಮಲರಿ ವಕೆ ಿೇರಿಯ ಮೇರಿ,
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು-1

7

ಕುಮಲರಿ ವಕೆ ಿೇರಿಯ ಮೇರಿ,
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು-2

8

ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ೆ ೇಮು, ಪರ.ದ.ಸ.

ಕೆಂಚೆೇನಹಳ್ಳಿ ಗಲರಮ, ನಿೇರಗ್ುಂಡಿ
ಮಲವನಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಭದಲರವತ ತಲ:
ಕಛೆೇರಿ :08182 267203
ಮೊ:9632598191
ಸಂತೆಕಡ ರು ಗಲರಮ ಮತುತ ಅಂಚೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಲ:-577222
ಕಛೆೇರಿ:08182 267204
ಮೊ:9902915480

ಎಂ.ಐ.ಜಿ-21, “ಎ” ಬಲಾಕ್, ಕಲಾಹಳ್ಳಿ,
ಹುಡೆ ಕ ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, ವರ್ೆ ೇಭನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ: 94808 76010
ಕಛೆೇರಿ:08182 267207

ವೆೇತನ್ ಶೆರೇಣಿ
ಮ ಲ್ ವೆೇತನ್
ಮತಕು ಒಟಕಿ
ಭತೆಾಗ್ಳು

ವೆೇ-35000ಮ.ಬಲ.ಭ-15000-

ವೆೇ-15000 –
ಮ.ಬಲ.ಭ -10000

90500-12330
90500-

52650-97100
(92700)
110545-

ಎಂ.ಐ.ಜಿ-21, “ಎ” ಬಲಾಕ್, ಕಲಾಹಳ್ಳಿ,
ಹುಡೆ ಕ ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, ವರ್ೆ ೇಭನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

52650-97100
(92700)
110545-

ನಂ. 44 ಲ್ೆ ೇಕೆ ೇಪಯೇಗಿ ವಸತ
ಗ್ೃಹ, ಬಸವನಗ್ುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9481986225

37900-70850
55350-

ನಂ.175, ತೃಪಿತ, ಓಲ್ಿ ಡೆಕಕನ್

27650-52650

ಮೊ: 94808 76010
ಕಛೆೇರಿ:08182 267207

ನಂ. 44 ಲ್ೆ ೇಕೆ ೇಪಯೇಗಿ ವಸತ
ಗ್ೃಹ, ಬಸವನಗ್ುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9481986225

37900-70850
55350-

ಸ ಕಲ್ ರಸ್ೆತ, 2ರ್ೆೇ ಹಂತ,

52650+2500)
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9

ಪರಕಲಶ್ ಕೆ.ವ, ಪರ.ದ.ಸ.

10

ಲ್ಲಂಗ್ರಲಜು, ಜಿ. ಕೆ ಚರಿೇಕರ್

11

ಕೆ. ಶಿವಕುಮಲರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

12

ಟ್ಟ.ಆರ್.ಸುಮ, ದಿವ.ದ.ಸ.

13

ಕೆ.ಬಿ.ರ್ಲಗ್ರತು, ದಿವ.ದ.ಸ.

14

ಶಿವಮಮ ಎಂ.ಎಲ್ ದಿವ.ದ.ಸ

15

ಮಮತ, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

16

ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಶಿೇಲಮಮ
ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

17

ಭಿೇಮಲರ್ಲಯಕ
ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ಡಿ ದಜೆಾ

18

ರ್ಸ. ಗ್ಂಗಲಧರ, ರ್ಸ ದಜೆಾ ಕ್ೆೇ.ಅ.ರ್ೌ

19

ದೆೇವಮಮ, ಡಿ ದಜೆಾ

20

ಭದರಯಯ ಬಿ.ಕೆ, “ಡಿ” ದಜೆಾ ರ್ೌಕರರು,
(ಕೆೈ ರಶಿೇದಿ ಸ್ೆೇವೆ)

21

ಎಂ.ಆರ್.ಮಲ್ೆಾೇಶ್,
ವಲಹನ ಚಲಲಕ

ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:94490 30365

ಭುವರ್ೆೇಶ್ವರಿ ನಗ್ರ, ಬಡಲವಣೆ, ಹಳೆ
ಗ್ುರುಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮಂಜುಶಿರೇ ನಿಲಯ, 60ಅಡಿ ರಸ್ೆತ,
3ರ್ೆೇ ತರುವು, ಮೊದಲರ್ೆೇ ಹಂತ,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9886515404

6604127650-46400
(55532)
3069527650-52650
(36000)
43130-

ಪಿ.ಡಬ ಾ.ಡಿ. ಕಲವಟರಸ್, ಡಿ-25,
ಬಸವನಗ್ುಡಿ, 1ರ್ೆೇ ಮೇಯ್ನು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಮೊ:9449327340

21400-42000
(30350)
36442-

ನಂ.117, ಅನುಗ್ರಹ, ವೇರಣಣ ಲ್ೆೇಔಟ್
5ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್, 5ರ್ೆೇ ಹಂತ,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ.ನಂ;7406085961

21400-42000
(28950)
34723-

ಜಿ.ಪಂ ವಸತ ಗ್ೃಹ, ಗಲಂಧಿ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9591041811

21400-42000
(24600)
22283-

ಶಿರೇರಂಗ್ ನಿಲಯ, ಎನ್.ಟ್ಟ.ರಸ್ೆತ,
ಟೆಂಪ್ಸ್ಲಿಂರ್ಡ,3ರ್ೆೇಕಲರಸ್.ಶಿವಮೊಗ್ಗ

21400-42000
22950-

ಮರುಳ ರ್ಸದೆಿೇಶ್ವರ ನಿಲಯ
ಆಂಜರ್ೆೇಯ ಸ್ಲವಮಿ ದೆೇವಸ್ಲಾನ
ಹತತರ,ನವುಲ್ೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9008242820

25800-51400
(34300)
41403-

“ಸುಕೃತ” ಶಲರ್ಸಾ ಕಲಂಪೌಂರ್ಡ ಪಕಕ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಎದುರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 91088843866

27650-52650
28950-

ಲಕ್ಷಿಮೇಪುರ, ಹೆ ಸಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಲ:
ಮೊ:8861497066

24050-37900
29280

ಹೆ ಸಮರ್ೆ, 4ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್, ಚಲರ್ೆಲ್
ಎಡಭಲಗ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9686164236

24050-37900
29280

ಹೆ ಸಮರ್ೆ, 4ರ್ೆೇ ತರುವು, ಶಿಮೊಗ್ಗ

3000-

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಗಲಂಧಿ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

21400-42000
23950-

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಗಲಂಧಿ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

21400
24907-
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ

ಮೊ:9900795556

22

ಶಿರೇ ರ್ಸ.ಎನ್ ಶಿರೇಧರ್
ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:94808 76001

23

ಕೆ. ಜಯಲಕ್ಷಮಮಮ
ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಬಲಲರಲಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ೆತ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಮೊ:94808 76009

24

ಉಮಲಪತ. ಇ, ಕಛೆೇರಿ ವಯವಸ್ಲಾಪಕರು

25

ಟ್ಟ.ಎನ್. ಇಂದಲರಣಿ, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು
(ಉಪಕಲಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿ)

100 ಅಡಿ ರಸ್ೆತ, ಮಂಡಿಾ, 8ರ್ೆೇ
ತರುವು, ಇಲ್ಲಯಲಸ್ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಆಪತ ಸಹಲಯಕರು

74400-109600
(88722)
6440452650-97100
(53900)
60233-

37900-70850
(40900)
46106-

ಟ್ಟ.ಎನ್. ಇಂದಲರಣಿ ಕೆೇರಲಫ್
ಚನುಪಪ, ಮಲತೃಶಿರೇ ಕೃಪಲ,

33450-62600
(48900)

ದಲವಣಗೆರೆ

40900-78200
(48900)
54646-

ಬಸವೆೇಶ್ವರ ನಗ್ರ 4ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್,
ನವುಲ್ೆ ರಸ್ೆತ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 98457 96816

55196-

26

ಟ್ಟ.ಎಸ್ ಬಸವರಲಜಪಪ, ಯೇಜರ್ಲ
ಅಭಿಯಂತರರು

27

ಎಸ್.ಎ. ಸತೇಶ್, ಪರ.ದ.ಸ.

5ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್ ರವಂದರ ನಗ್ರ,

28

ಟ್ಟ.ಎನ್. ಶಿಲಪ, ಪರ.ದ.ಸ.

29

ಎ.ಎಸ್.ಸಂತೆ ೇಷ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ನಂ.8, ಎಂಆರ್ಎಸ್ ಕಲವಟರಸ್,
ವದಲಯನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:7829369150

27650-52650
(29600)
33278-

30

ಜಿೇವನ್ ಶೆೇಖರಪಪ ಬಲವಮರ್ೆ,
ಪರ.ದ.ಸ.

ಜಿ.ಪಂ. ವಸತ ಗ್ೃಹ, ಸಂಖೆಯ-3,
ಗಲಂಧಿನಗ್ರ, ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ,

33450-62600
(39800)

1ರ್ೆ ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ, 1ರ್ೆೇ ಹಂತ,
ಚೆೇತರ್ಲ ಸ ಕಲ್ ಹತತರ,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9980909587

27650-52650
(38850)
43615-

ಸಂ:464, ಎ- ಬಲಾಕ್, ಜಲ್ಲಾ ಮಿಷ್ನ್
ಎದುರು, ಬೆ ಮಮನಕಟೆಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

24050-37900
29280-

31

ಬಿ.ಎನ್. ಶಿವಪರಸ್ಲದ್, ಪರ.ದ.ಸ.

32

ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಎನ್. ದಿವ.ದ.ಸ

33

ಶ್ಕುಂತಲಮಮ, ಡಿ-ದಜೆಾ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9945377165

ಎನ್.ಹೆಚ್.ರಸ್ೆತ, ಕೆ ೇಹಳ್ಳಿ,
ಆಯನ ರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಲ:
ಮೊ: 9743257373

ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಮೊ:9448639658

ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, 1ರ್ೆೇ ಹಂತ, 5ರ್ೆೇ
ತರುವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ

27650-52650
(33150)
39380-

27650-52650
(31850)
36542-

44677-

21400-4200
(38850)
43950-

46

34

ಎಲ್.ಜಿ. ರ್ಸದಿಪಪ, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ಡಿ-ದಜೆಾ

ಯೇಜನಾ ಶಾಖೆ
35

ಉಮಲ ಡಿ. ಸದಲಶಿವ
ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

36

ಹೆಚ್.ಇ. ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪ
ಯೇಜರ್ಲ ಅಂದಲಜು ಮತುತ
ಮೌಲಯ ಮಲಪರ್ಲಧಿಕಲರಿ

37

ಕಮಲಮಮ.ಡಿ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

38

ಕೆ.ಎನ್. ಸುರೆೇಶ್, ಸ.ಸ್ಲಂ.ಅ.

39

ಕೆ.ಆರ್. ಸುಪಿರಯಲ, ಸ.ಸ್ಲಂ.ಅ.

ಮೊ:815963617

ಅರವಂದ ನಗ್ರ, ಸ್ಲಂದಿೇಪಿನಿ
ಶಲಲ್ೆ ಹತತರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9591882374

19255-

ಎ.ಎನ್.ಕೆ. ರಸ್ೆತ, ಅಚುಯತ್ರಲವ್
ಲ್ೆೇ ಔಟ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9480876004

82000-117700
(97100)
115792-

ಬಿನ್. ಹೆಚ್.ಕೆ. ಈಶ್ವರಪಪ
ಕಡೆೇಕಲ್ ಅಂಚೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಲ:
ಮೊ:9480876011

67550-104600
(72500)
86581-

ನಂ:107, ಪಿ.ಡಬ ಾೂಡಿ, ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಬಸ್ಸ್ಲಿೂಂರ್ಡ ಹತತರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:7760009769

37900-70850
(40900)
48973-

6ರ್ೆೇ ತರುವು, ಎ-ಬಲಾಕ್, ಶ್ರಲವತ
ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9482760512

48973-

ಕೆ ೇಂ ಚೌಡಪಪ ಡಿ.ಪಿ ಭಲರಂತೆೇಶ್
ಕೃಪ, ರಲಧ ಕೃಷ್ಣ ಲ್ೆೇಔಟ್,
ಮಲ್ಲಾಗೆೇನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9916392678

ಕೆರಲಫ್, ಚೆನುಪಪ, ಶಿರೇರಲಮ
ನಿಲಯ,

40

ಬಿ.ಡಿ. ಉಮೇಶ್, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

41

ವನಜಲಕ್ಷಿ, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

42

ಟ್ಟ. ರಮೇಶ್, ಪರ.ದ.ಸ.

43

ಈ. ಪದಮ, ಪರ.ದ.ಸ.
(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

44

ಎಸ್. ಚಂದರಶೆೇಖರ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ಅಚುಚತರಲವ್ ಲ್ೆೇಔಟ್, 1ರ್ೆೇ ಅಡಿ
ರಸ್ೆತ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:9448817242

45

ರ್ಲಗ್ಪರಭ, ಪಿ ರ್ಲಡಿಗ್, ದಿವ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

ಎಲ್.ಐ.ಜಿ ಸ್ೆಕೆಂರ್ಡ, ಮರ್ೆ ನಂ11,

37900-7085
(28157)
51597-

37900-70850
(40900)

ಸಕಂದ, 5ರ್ೆೇ ಅಡಿ ರಸ್ೆತ,
ವರ್ೆ ೇಬ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ;98455 90654

27650-52650
(24600)
59800-

ಕೆ.ವೆೈ. ತಪ್ಪೇಜಿರಲವ್, ನಂ:205,
1ರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, ಜಿ.ಕೆ. ನಿಲಯ
6ರ್ೆೇ ತರುವು, ಹೆ ಸಮರ್ೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9591273998

27650-52650
(35150)
42000-

ಗಲಂಧಿ ನಗ್ರ, ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೃರ್ಷ ನಗ್ರ, 2ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9448607741

27650-52650
(42000)
50285-

27650-52650
(39800)
4766227650-52650
(46900)
6115027650-52650

47

46

ಶೆೇಖರಪಪ ಬಿ.ಕೆ, ವಲಹನ ಚಲಲಕರು

47

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಭಲರತ, ಡಿ-ದಜೆಾ

48

ರ್ಸ. ಗ್ಣೆೇಶ್ರಲವ್, ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ಸ್ೆೇವೆ

ಯೇಜನಾ ನಿದೆೇವಶಕ್ರ ಶಾಖೆ
49

ಶಿರೇ ಕೆ.ಬಿ ವೇರಲಪುರ ಯೇಜರ್ಲ
ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು

50

ಶಿರೇ ಕೆ.ಜಿ ಶ್ಶಿಧರ, ಸಹಲಯಕ
ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿ, (ನರೆೇಗ್)

51

ಶಿರೇ ಎನ್, ತಲರಲ, ಸಹಲಯಕ
ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು
(ಎನ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್)

52

ವೆೈ.ಜೆ. ಲಕ್ಷಮಣ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು
(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

53

ಬಿ.ಇ. ಜಯಶಿರೇ
ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

54

ಶಿರೇ ಆದಶ್ಾ ಆರ್. ನಂದ, ಪರ.ದ.ಸ

55

ಶಿರೇಮತ ಗ್ುಣವತ, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

56

ಶಿರೇ ಬಲಲರಲಜ್, ಪರ.ದ.ಸ

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, ಗೆ ೇಪಲಳ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9945226910
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, 11ರ್ೆೇ
ತರುವು, 100 ಫೇಟ್ ರೆ ೇರ್ಡ,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9611474206

ಎಸ್.ಆರ್.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆ ಸ ರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9741447602
ಶಿರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇರಂಗ್ರ್ಲಥಸ್ಲವಮಿ
ನಿಲಯ
ದೆ ಡಿಮಮ ದೆೇವಸ್ಲಾನದ ಹತತರ,
3ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್, ಹೆ ಸಮರ್ೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9900724041

(21400)
2772021400-42000
(32600)
3574317000-28950
(15166)
21827
13268

ನಂ . 186, ಬಿ ಬಲಾಕ್, 60 ಅಡಿ ರಸ್ೆತ,
ಸ್ಲವಮಿ ವವೆೇಕಲನಂದ ಎಕೆಾೆನಷನ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9480876002

67500-104600
(92700)
103742-

ಜಿ.ಪಂ ವಸತ ಗ್ೃಹ ಸಂಖೆಯ: 6.
ಗಲಂಧಿ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 6362985944

43100-83900
(45300)
54220-

ಜಿ.ಪಂ ವಸತ ಗ್ೃಹ ಸಂಖೆಯ: 8.
ಗಲಂಧಿ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9980876005

43100-83900
(45300)
51869-

ಸಮೃದಿಿ 8ರ್ೆೇ ತರುವು, ರ್ಸ.ಎಂ.ರ್ಸ.
ಹಲಲ್ ಪಕಕ, ಶ್ರಲವತ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಮೊ:94498 34277

30360-58250
(48900)
60178-

ರ್ಸದೆಿೇಶ್ವರ ಪರಸನು, ನಂ.108, 5ರ್ೆ
ತರುವು, 3ರ್ೆೇ ಹಂತ, ರ್ಸ.ಐ.ಟ್ಟ.ಬಿ.
ಹತತರ, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:99016 73125

33450-62600
(59700)
71742-

ಜಿ.ಪಂ ವಸತ ಗ್ೃಹ, ಗಲಂಧಿ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9481775962

27650-52650
(27650)
33173-

ಸಪಂದನ ನಿಲಯ, ಬಸವೆೇಶ್ವರ
ನಗ್ರ, ಸವಳಂಗ್ ರಸ್ೆತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9901751209

ಹಳೆ ಗ್ುರುಪುರ, 2ರ್ೆೇ ತರುವು,

27650-5260
(28950)
33723-

27650-52650

48

57

ಎಸ್. ಸುಜಲತ, ದಿವ.ದ.ಸ.

58

ಶಿರೇಮತ ಭಲನುಮತ, ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

69

ಶಿರೇ ಇಕಲಬಲ್ ಷ್ರಿೇಫ್, “ಡಿ” ಗ್ ರಪ್

ಭುವರ್ೆೇಶ್ವರಿ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 944936369

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಗಲಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಫೇ:93791 54242

ಎಂ.ಐ.ಜಿ ಹಳೆ ಹುಡೆ ಕ ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
2ರ್ೆೇ ತರುವು, ಟ್ಟಪುಪನಗ್ರ,
ಎಡಭಲಗ್, ಸ.ಉ. ಪಲರ ಶಲ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

(35150)
42116-

21400-42000
(31100)
3728727650-52650
(46400)
55832ಕ್ೆೇ.ಅ.ರ್ೌ
(17000)
19255-

49

ಲ್ೆಕ್ು ಪತರ ಶಾಖೆ
70

ಶಿರೇ ರಲಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಲಣಿಕ್. ಪಿ
ಮುಖಯ ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳು (ಪರಭಲರ)

71

ಶಿರೇ ರಲಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಲಣಿಕ್. ಪಿ
ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿಗ್ಳು-1

72

ಚೆೇತರ್ಲ ಎಂ. ಕಲನಿಟಕರ್,

73

ಜಿ.ಎಲ್ ರಮಲನಂದ, ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

74

ಎಸ್. ಶಿರೇಧರ್, ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

75

ಜಿ.ಆರ್. ಶಿರೇರ್ಲಥ್, ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

76

ಚೆೇತರ್ಲ ಎಂ. ಕಲನಿಟಕರ್,
ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

77

ಶ್ಫೇಕ್ ಅಹಮದ್ ಎಸ್.ಎ,
ಲ್ೆಕಲಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

78

ಮಮತ. ಜಿ, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರಿ

79

ಹೆಚ್.ಶ್ಬಿಬೇರ್ ಮಹಮಮದ್, ಪರ.ದ.ಸ.

80

ಚಂದರಪಪ ಬಿ., ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿ-2 (ಪರಭಲರ)

ಐರ್ಸರಿ, ಲಕ್ಷಿಮಪುರ ಬಡಲವಣೆ,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, 4ರ್ೆೇ ಹಂತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9480876003

67550-104600
(42640)
78600-

ನಿವಾಘು, ಪ್ೇಲ್ಲೇಸ್ ಲ್ೆೇಔಟ್

40900-78200

ಎಂ.ಐ.ಜಿ-314, ಕಲಾಹಳ್ಳಿ, ಹುಡೆ ಕೇ
ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9480032981

40900-78200
(41150)
73146-

6ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್, ಶ್ರಲವತ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9448900790

40900-78200
(44200)
52709-

ಐರ್ಸರಿ, ಲಕ್ಷಿಮಪುರ ಬಡಲವಣೆ,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, 4ರ್ೆೇ ಹಂತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9480876003

ಗಲಡಿಕೆ ಪಪ, ನಂಜಪಪ ಲ್ೆೈಪ್ ಕೆೇರ್
ಆಸಪತೆರ ಹಿಂಭಲಗ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9844829640

ಎಂ.ಐ.ಜಿ-346, ಕಲಾಹಳ್ಳಿ, ಹುಡೆ ಕೇ
ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9916154115

ನಿವಾಘು, ಪ್ೇಲ್ಲೇಸ್ ಲ್ೆೇಔಟ್
ಗಲಡಿಕೆ ಪಪ, ನಂಜಪಪ ಲ್ೆೈಪ್ ಕೆೇರ್
ಆಸಪತೆರ ಹಿಂಭಲಗ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9844829640

67550-104600
(42640)
78600-

(44200)
52709-

40900-78200
(44200)
52709-

40900-78200
(44200)
52709-

ನ ಯ ಮಂಡಿಾ, 2ರ್ೆೇ ತರುವು,
ಬೆೈಪಲಸ್, ರಸ್ೆತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
9164498894

40900-78200
(40900)
48773-

ಹೆ ರ್ಲುಳ್ಳಿ ರಸ್ೆತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
918843866

(29850)
35273

ಸುಕೃತ, ಶಲರ್ಸಾ, ಕಲಂಪೌಂರ್ಡ,

ಶ್ಬಿಬೇರ್ ಮಂಜಿಲ್, ಮರ್ೆ ನಂ:28,
ಆರ್.ಎಂ.ನಗ್ರ
2ರ್ೆೇ ಹಂತ, ಯ ನಿಟ್ಟ ಹಲಲ್
ಹತತರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:94487 66503
ಭಲರತ ನಿಲಯ, 1ರ್ೆೇ ತರುವು,
ಮಯಿನ್, 2ರ್ೆೇ ತರುವು, ಕೃರ್ಷ
ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9341488855

27650-52652

27650-52650
(46400)
55532-

27650-52650
(36000)
43130-
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81

ವೇಣಲ, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

72

ಸುಮ. ಹೆಚ್.ಕೆ, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

73

ವನಿತ ಕೆ.ಎಂ, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

84

ಸಂದಲಯ. ಎಂ.ಎನ್, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

85

ಗ್ುಣವತ ಎಂ.ರ್ಸ., ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

86

ಶೆ ೇಭಲ, ಕೆ.ಎನ್. ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

87

ಮಂಜುಳ ಕೆ.ಆರ್, ಲ್ೆಕಕ ಸಹಲಯಕರು

88

ಪದಲಮವತ ಆರ್. ಕ್ರಿಯ ಲ್ೆಕಕ
ಸಹಲಯಕರು

89

ನಿಮಾಲ ಕುಮಲರಿ, ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

90

ಗೆ ೇವಂದಸ್ಲವಮಿ
ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

91

ಆರ್. ರ್ಲಗ್ರಲಜ, ಡಿ- ದಜೆಾ

ಪುಟಿ ನಿವಲಸ, 1ರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, 3ರ್ೆೇ
ತರುವು, ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
8722178718

27650-52650
(28950)
34723-

ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ನವಲ್ೆೇಹಲಳ್,
ಚನುಗಿರಿ
9945610784

27650-52650
(28950)
34723-

ಹಿರೆೇಗೌಜ (ಗಲರಮ, ಅಂಚೆ)
ಚಿಕಕಮಂಗ್ಳ ರು
8722178718

27650-52650
(28950)
34723-

ಮಲಳ ರು ದಿಣೆಣ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ಕೆೈಮರ,
ನರರ್ಸಂಹರಲಜಪುರ,
6360742729

27650-52650
(27950)
34723-

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲವಟರಸ್,
ನಂ:10, ಗಲಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9481775962

ಶಿರೇನಿವಲಸ ನಿಲಯ, ರೆೇಣುಕಲಂಬ
ಬಡಲವಣೆ, ಮೊದಲರ್ೆೇ ರಸ್ೆತ, 2ರ್ೆೇ
ಕಲರಸ್, ಕಲಶಿಪುರ, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9900551149

ಎಸ್. ತಪೆಪೇಸ್ಲವಮಿ, ರ್ಸ.ರ್ಸ.ಟ್ಟ.
(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

27650-52650
(27650)
33173-

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲವಟರಸ್,

27650-52650

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲವಟರಸ್,
ನಂ:04, ಗಲಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9481775962

21400-42000
(22400)
26912-

ಕುಂರ್ಸ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:94803 30064

27650-52650
(46400)
55832-

ನಂ:03, ಗಲಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9481775962

ಪನುಗ್, 2ರ್ೆೇ ತರುವು, ಎಂ.ಬಿ.ಎಸ್
ಲ್ೆೇಔಟ್, 9482683054

ಹೆ ಸಮರ್ೆ, 3ರ್ೆೇ ತರುವು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
8050903968

ಮಾನ್ಾ ಮಕಖ್ಾ ಕ್ಾಯವನಿವಾವಹಕ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯವರ ಆಪು ಶಾಖೆ
92

27650-52650
(27650)
33173-

ಆರಲಧರ್ಲ ನಿಲಯ, ಕೃರ್ಷ
ಕಲಲ್ೆೇಜ್
ಎದುರು, ಚನುಮುಂಬಲಪುರ,
ಅಬಬಲಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ,
ಮೊ:9480876007

(27650)
33173-

27650-52650
(46400)
55832-

19550-37900
(26400)
32082-

36000-67550
37800-

51

93

ಎಂ.ಯು. ಉಷ್ಲ
ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

94

ನಂಜುಂಡ ಸ್ಲವಮಿ, ವಲಹನ ಚಲಲಕ

95

ಜಗ್ದಿೇಶ್ “ಡಿ” ಗ್ ರಪ್

ಮಾನ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಆಪು ಶಾಖೆ
96

ಎಸ್.ಎಂ. ಪರಕಲಶ್, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

97

ಡಿ.ಜಿ. ದಿೇಪಕ್ ಕುಮಲರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

98

ಆರ್. ರವ, ವಲಹನ ಚಲಲಕ

99

ಕೆ.ಆರ್. ಕಲಂತಪಪ, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ
ಡಿ-ದಜೆಾ (ಕ್ೆೇಮಲಭಿವೃದಿಿ)

100

ಮಧುಕೆೇಶ್ವರ ಕೆ., ಗ್ ರಪ್ –ಡಿ,
ಕ್ೆೇಮಲಭಿವೃದಿಿ

ಮಾನ್ಾ ಉಪಾಧ್ಾಕ್ಷರ ಆಪು ಶಾಖೆ
101

ಎನ್.ವ. ಗ್ಜಲನನ
ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಲರರು

102

ಎಸ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮ ತಾ,
ದಿನಗ್ ಲ್ಲ, ಡಿ- ದಜೆಾ (ಕ್ೆೇಮಲಭಿವೃದಿಿ)

ಬ ದಿಹಲಳ್ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ನಿಲಯ,
ಮರ್ೆ ನಂ.438, ಡಿ-ಬಲಾಕ್,
ಆಶ್ರಯ ಬಡಲವಣೆ, ಬೆ ಮಮನಕಟೆಿ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9591488156
ಜಿ.ಪಂ ವಸತ ಗ್ೃಹ, ಗಲಂಧಿ
ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ,

ಸುನಿಧಿ, ಮೊದಲರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, 3ರ್ೆೇ
ಕಲರಸ್, 1ರ್ೆೇ ಅಡಿ ರಸ್ೆತ,
ಸಹಲಯದಿರ ನಗ್ರ,
ಸ್ೆ ೇಮಿನಕೆ ಪಪ ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:9483221536
# 32, “ ಕಲಂಚನ” ಅಣಲಣಜಿರಲವ್
ಲ್ೆೇಔಟ್, 2ರ್ೆೇ ತರುವು, 1ರ್ೆೇ
ಹಂತ, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 7259615658
ಜಿ.ಪಂ ವಸತ ಗ್ೃಹ, ಗಲಂಧಿ
ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9663138406

ಹೆ ಸಮರ್ೆ, 5ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್, ಭೆ ೇವ
ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:7411434872

37900-70850
3780014550-26700
(22200)
33391-

24050-37900
29280
27650-52650
45300-

25800-51400
31850-

25800-51400
37900-

18649-

ಡಿ, 69, ಲ್ೆ ೇ.ಇ. ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಬಸವನಗ್ುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9663104429

21400-42000
18649-

ಎ ಬಲಾಕ್, ಎಎನ್ಕೆ ರಸ್ೆತ, 1ರ್ೆೇ
ಪಲಯರಲ್ಲಲ್ ರಸ್ೆತ, ಗಲಂಧಿನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ: 8147647076

25800-51400
(37900)
45696-

ಗ್ುತಯಪಪ ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, 4ರ್ೆೇ
ತರುವು,
ಸ್ಲಗ್ರ ರಸ್ೆತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9482060423

18600-
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103

ಎಸ್. ರವಕುಮಲರ್, ವಲಹನ ಚಲಲಕ

104

ಆರ್. ಮಂಜುಳಲ
(ಹೆ ರ ಗ್ುತತಗೆ)

ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಶಾಖೆ
105

106

ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಬೆನಕಟ್ಟಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸ ಚರ್ಲಧಿಕಲರಿ

ಸುನಂದಲ, ಬೆರಳಚುಚಗಲರರು

ಅಕ್ಷರ ದಾಸೆ ೇಹ ಶಾಖೆ
107

ಶಿರೇ ಲ್ೆ ೇಹಿತ್. ಜಿ
ಶಿಕ್ಷಣಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು

108

ಎಂ.ಲ್ೆ ೇಕೆೇಶ್, ಪರ.ದ.ಸ.

109

ಮಂಜುಳಲ ಕೆ., ಡಿ-ದಜೆಾ

ಎಲ್.ಐ.ಜಿ. 52, ಸ್ೆಕೆಂರ್ಡ ಪೆೇಸ್
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, ಗೆ ೇಪಲಳ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9483482353
ಹೆ ಸಮರ್ೆ, 1ರ್ೆೇ ಕಲರಸ್ ,
ಬಲಭಲಗ್ ಎನ್.ಎಂ.ರ್ಸ. ಭದಲರವತ
ಮೊ:8197411711

ಮೊ:9242413050
“ ಸಕಂದ “ 60 ಅಡಿ ರಸ್ೆತ, 2ರ್ೆೇ
ಹಂತ, 3ರ್ೆೇ ತರುವು, ವರ್ೆ ೇಬ
ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9980739408

5ರ್ೆೇ ತರುವು, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್
ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
9480835524

25800-51400
(37900)
4370010000-

ಕೆೇಂದರ ಸಕಲಾರದ
ಸ್ೆೇವೆ
13600-26000
(19500)
29534-

52650-97100
(72500)
86456-

ಮರ್ೆ ಸಂ:5, ಮಧುವನ
ಕಲಲ್ೆ ೇನಿ, ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ರ್ಸ.

27650-52650
(36950)

ವಜಯ ಕುಮಲರ್, 7ರ್ೆೇ ರಸ್ೆತ,
ಹತತರ ಫತೇಮ ಗೌರಿ,

1101113006-

ಕಲಲ್ೆೇಜು ಮುಂಭಲಗ್, ಕುವೆಂಪು
ರಸ್ೆತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9844424620

42508-
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ಹೆ ಸಮರ್ೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9980172221

ಓಂಬಕಡ್ಸ್ಮನ್ ಶಾಖೆ (ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.)
110

ಶಿರೇ ಗ್ಣೆೇಶ್ಪಪ. ಎಂ
ಓಂಬುರ್ಡಸ್ಮನ್

111

ಮಂಜುರ್ಲಥ ಬಿ.ಎಸ್
ಡಲಟಲ ಎಂಟ್ಟರ ಆಪರೆೇಟರ್ (ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

112

ಸಚಿನ್ ಆರ್,
ಗ್ ರಫ್ “ಡಿ” (ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ದ ವಾಪಿರಯ, ಡಿವಎಸ್. ಶಲಲ್ೆ
ಆವರಣ ಎದುರು,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:8050455335

ಗೌರವಧನ
ರ .10000(ರ್ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಛಲಜ್ಾ
20000-)

ಹೆ ಸಮರ್ೆ, 6ರ್ೆೇ ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
7338525760

1101113006-

ಹಲರೆ ೇಬೆನವಳ್ಳಿ ವಲಸ,
ಬಿ.ಬಿೇರನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 9986612218

1336514646

ಅಧ್ಾಾಯ-II
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(Xi)
ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರಕವ ಆಯವಾಯದ ಪಟಿಿ

2019-20 ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳ ಅನ್ಕದಾನ್ ಹಂಚಿಕ್ೆ ವಿವರ
(ಯೇಜನೆ)
ಕ್ರ.ಸಂ

ಇಲ್ಾಖೆ / ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳ ವಿವರ

1

ಪಲರಥಮಿಕ & ಸ್ೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ -2202

3

ಕ್ರೇಡೆ & ಯುವಜನ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳು -2204

2
4
5

ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ-22-2 ಸ್ಲಮಲನಯ ಶಿಕ್ಷಣ -04
ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮತುತ ಜರ್ಲರೆ ೇಗ್ಯ -2210

ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಲಯಣ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳು -2211

ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳ
ಸಂಖೆಾ
11
2

11

15
9

ಒಟಕಿ
ಅನ್ಕದಾನ್
65059.23
49.67

186.01

4686.24
2135.92

54

6

ಆಯುಷ್ -2210

4

8

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಕಲ್ಲಯಣ -2225

7

5908.96

9

598.75

7

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

19

20
21

22

ಸಮಲಜ ಕಲ್ಲಯಣ -2225

492.89

13

ಮಹಿಳಲ & ಮಕಕಳ ಕಲ್ಲಯಣ -2235

4391.55

3

ಕೃರ್ಷ -2401

ತೆ ೇಟಗಲರಿಕೆ -2401

5369.52

9

ಪಶ್ು ಸಂಗೆ ೇಪರ್ೆ -2403
ಮಿೇನುಗಲರಿಕೆ -2405

1057.05

5

2574.89

3

359.15

6

125.92

5

ಅರಣಯ -2406

ಸಹಕಲರ -2425

ಗಲರಮೊೇದೆ ಯೇಗ್ & ಸಣಣ ಉದಯಮಗ್ಳು -2851
ರೆೇಷ್ೆಮ -2851

ಕೆೈಮಗ್ಗ & ಜವಳ್ಳ -2851

169.13

2

12.00

3

216.45

1

5.00

2

ಕಲ್ೆ ಮತುತ ಸಂಸೃತ

ಅಂಗ್ವಕಲರ ಮತುತ ಹಿರಿಯ ರ್ಲಗ್ರಿೇಕರ ಕಲ್ಲಯಣ
ಅಲಪ ಸಂಖಲಯತರ ಕಲ್ಲಯಣ
ಕೃರ್ಷ ಮಲರುಕಟೆಿ

24.95

2

243.40

0

40.00

4

419.27

.

ಕರ.
ಸಂ.

2019-20 ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳ ಅನ್ಕದಾನ್ ಹಂಚಿಕ್ೆ ವಿವರ
ಇಲ್ಲಖೆಯ ಹೆಸರು ಮತುತ ಪರಧಲನ ಲ್ೆಕಕ
ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ

1

ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ ಅನುದಲನ -2059

2

ಪಂಚಲಯತ್ ರಲಜ್ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ ಅನುದಲನ -2515

3

ವೆೇತರ್ಲಂಶ್

ವಲರ್ಷಾಕ ಅವಕಲಶ್
ಇತರೆ

ಒಟುಿ

477.00

135.97

612.97

2700.00

838.57

3538.57

ಇತರೆ ಪರದೆೇಶಲಭಿವೃದಿಿ ಮತುತ ಇತರೆ

0.00

2.45

2.45

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಕಲ್ಲಯಣ -2225

27.00

874.88

901.88

ಮಹಿಳಲ ಮತುತ ಮಕಕಳ ಕಲ್ಲಯಣ -22385
ಪೌರ್ಷಠಕ ಆಹಲರ

ಸಣಣ ನಿೇರಲವರಿ - 2702

ರಸ್ೆತ ಮತುತ ಸ್ೆೇತುವೆಗ್ಳು -3054

ಸಚಿವಲಲಯ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಯೇಜರ್ಲ ಘಟಕ
ವಜ್ಞಲನ ಮತುತ ಸಂಸೃತ

ಒಟುಿ

574.00

4795.95

5369.52

-

54.05.00

5405.00

-

675.00

675.00

-

6.00

6.00

73.00
3851

357.71
28.38

7714.91

357.71

101.38

16970.48
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ಅಧ್ಾಾಯ-12

(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(Xii)
ಸಹಾಯಧ್ನ್ ಲ್ಭಾವಿರಕವ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮದ ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ದ ವಿವರ
1) ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ. ಯೇಜನೆ:

ಕ್ೆೇಂದರ ಗಾರಮಿೇಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತಾರಲ್ಯ ನ್ವದೆಹಲ್ಲ, ಎ್ ಜಿ ಎ್ ವೆೈ ಯೇಜನೆ
ಯನ್ಕು ಪುನ್ರ್ ರಚಿಸಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಪುರಸೃತ (ಅಜಿೇವಿಕ್) ರಾರ್ಷರೇಯ ಗಾರಮಿೇಣ
ಜಿೇವನೆ ೇಪಾಯ ಅಭಿರ್ಾನ್, ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಮ್. ಯೇಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ನಾವಟಕ್ದಲ್ಲಾ
ಕ್ೆಎ್ಆರ್ಎಲ್ಪ್ತಎ್
(ಸಂಜಿೇವಿನಿ)
ಎಂದಕ
ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್
ಗೆ ಳಿಸಲ್ಾಗ್ಕತಿುದೆ.

ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಮ್. ಯೇಜನೆಯಡಿ ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡಂತೆ ಆರ್ಥವಕ್ / ಭರತಿಕ್ ಪರಗ್ತಿ
ಸಾಧಿಸಲ್ಾಗಿರಕತುದೆ. ಸಂಜಿೇವಿನಿ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ೆಾಯಲ್ಲಾರಕವ ಗಾರಮಿೇಣ ಸವಸಹಾಯ
ಸಂಘಗ್ಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚತಂತರದ ತಂತಾರಂಶದಲ್ಲಾ ಈವರೆಗೆ ಒಟಕಿ 12000
ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗ್ಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಅಳವಡಿಸಲ್ಾಗಿರಕತುದೆ.
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• ಸಾಲ್ ನಿೇಡಿಕ್ೆಯನ್ಕು ಸಕಧ್ಾರಿಸಕವ ದೃರ್ಷಿಯಂದ ಎಲ್ಾಾ ಮಹಿಳಾ ಸವಸಹಾಯ
ಗ್ಕಂಪುಗ್ಳಿಗೆ 3ಲ್ಕ್ಷದವರೆಗಿನ್ ಸಾಲ್ದ ಮೇಲ್ೆ ಶೆೇ. 7%ರರ್ಕಿ ಬಡಿಿದರ ಪಡೆಯಲ್ಕ
ಅಹವರಾಗ್ಕವರೆಂದಕ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ಾವರದ್ಧಂದ ಘ ೇರ್ಷಸಲ್ಾಗಿರಕತುದೆ.
• ಎಲ್ಾಾ ಮಹಿಳಾ ಸವರೆ ೇಜ್ಗಾರಿಗ್ಳು ಬಾಾಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ್ವನ್ಕು
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮರಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲಾ ಶೆೇ. 4%ರ ದರದಲ್ಲಾ ಬಡಿಿ ಸಹಾಯಧ್ನ್
ನಿೇಡಲ್ಾಗ್ಕವುದಕ.
• ಬಡಿಿ ಸಹಾಯಧ್ನ್ದ ವೆಚಚವನ್ಕು ಕ್ೆೇಂದರ ಮತಕು ರಾಜಾ ಸಕ್ಾವರಗ್ಳು 75:25ರ
ಅನ್ಕಪಾತದಲ್ಲಾ ಭರಿಸಕತುದೆ.
• 1ಲ್ಕ್ಷದವರೆಗಿನ್ ಸಾಲ್ವನ್ಕು ಸವಸಹಾಯ ಗ್ಕಂಪುಗ್ಳು ತೆಗೆದಕಕ್ೆ ಂಡ ಸಾಲ್ವನ್ಕು
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮರಕಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲಾ ಹೆಚಕಚವರಿರ್ಾಗಿ ಶೆೇ.3%ರರ್ಕಿ ಬಡಿಿ
ಸಹಾಯಧ್ನ್ ನಿೇಡಲ್ಾಗ್ಕವುದಕ.

2) ರಾಜಿೇವ್ ಗಾಂಧಿ ಚೆೈತನ್ಾ ಯೇಜನೆ:ಉದೆ ಯೇಗ್ ಬಯಸುವ ಗಲರಮಿೇಣ ನಿರುದೆ ಯೇಗಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಉದೆ ಯೇಗ್
ದೆ ರಕ್ರ್ಸ ಕೆ ಡಬಲಾ ಕೌಶ್ಲಯ ತರಬೆೇತಯನುು ಸ ಕತ ತರಬೆೇತ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ್ಳಂದ ಒದಗಿರ್ಸ
ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಉದೆ ಯೇಗ್ ದೆ ರಕ್ಸುವುದು.
ಸವ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಬಯಸುವ ನಿರುದೆ ಯೇಗಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಪರತರ್ಷಠತ
ಸಕಲಾರದ ಅಥವಲ ಸಕಲಾರೆೇತರ ಬೆಂಬಲ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಮ ಲಕ ತರಬೆೇತ ಕೆ ಡಿರ್ಸ
ಬಲಯಂಕುಗ್ಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಾ ಅನುಸರಣೆ ಮತುತ ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ
ಸವ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಕೆ ಡಿಸುವುದು.
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ಅಧ್ಾಾಯ-13
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(Xiii)

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಪಲರಧಿಕಲರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಲಗಿ ಸಹಲಯ ಪಡೆದು, ಪಡೆಯುವವರ
ರಿಯಲಯಿತ ಮತುತ ಅನುಮತ ಪಡೆದವರ ಬಗೆಗ ವವರಣೆ ನಿೇಡುವುದು.
ಈ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಾ ಯಲವುದೆೇ ಪರಕರಣ ಇರುವುದಿಲಾ.
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ್ಲ್ಲಾ ಲ್ಭಾವಿರಕವ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳನ್ಕು ಸಾವವಜನಿಕ್ರಿಗೆ
ನಿೇಡಲ್ಕ ಲ್ಭಾವಿರಕತುದೆ.
1) ರ್ಸಬಬಂದಿ ವವರ
2) ಸ್ಲದಿಲ್ಲವರು
3) ವಲರ್ಷಾಕ ತಪಲಸಣೆಗ್ಳು
4) ಶಿಸುತಕರಮಗ್ಳು
5) ರಜೆ ಮಂಜ ರಲತ, ದಿನಚರಿಗ್ಳು
6) ಸಕಲಾರದ ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳು, ಸುತೆ ತೇಲ್ೆಗ್ಳು
7) ವಲಹನಗ್ಳ ವವರ
8) ವಲರ್ಷಾಕ ಆಡಳ್ಳತ ವರದಿಗ್ಳು
9) ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ, ಕಲಮಗಲರಿಗ್ಳ ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆ ಪರತ
10) ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕಲಯಾಕರಮದ ವವರಗ್ಳು
11) ಆಡಳ್ಳತಲತಮಕ ಮಂಜ ರಲತ ಪರತಗ್ಳು
12) ಗಲರಮ ಪಂಚಲಯಿತ ಕಲಯಾದಶಿಾಗ್ಳ ವವರಗ್ಳು
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13) ವವಧ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳು
14) ಲ್ಲಂಕ್ ಡಲಕುಯಮಂಟ್ ಕ್ರಯಲ ಯೇಜರ್ೆ ಪರತಗ್ಳು
15) ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳು
16) ಸ್ಲಮಲನಯ ಸಭೆ, ಸ್ಲಾಯಿ ಸಮಿತ ಸಭೆಗ್ಳ ಸಭಲ ನಡವಳ್ಳಕೆಗ್ಳು
17) ಅಂಕ್ ಅಂಶ್ಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆೇ, ಮೌಲಯಮಲಪರ್ಲ ವರದಿ
18) ವಸತ ಯೇಜರ್ೆ ವವರಗ್ಳು
19) ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗ್ಳು
20) ಬಿಡುಗ್ಡೆಯಲದ ಅನುದಲನದ ವವರ ಮತುತ ವೆಚಚಗ್ಳು
21) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿಪಲರಯಗ್ಳು
22) ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕಲಯಾಕರಮಗ್ಳ ವವರಗ್ಳು

ಅಧ್ಾಾಯ-14

(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(X)(iV)
ಲ್ಭಾವಿರಕವ ಮಾಹಿತಿಯಕ ವಿದಕಾನಾಾನ್ ರ ಪದಲ್ಲಾ ದೆ ರಕ್ಸಕವುದಕ
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ್ಲ್ಲಾ ಲ್ಭಾತೆ ಇರಕವ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖ್ಲ್ೆಗ್ಳನ್ಕು ಸಾವವಜನಿಕ್ರಕ
ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಅಪೆೇಕ್ೆ / ಕ್ೆ ೇರಿಕ್ೆ ನಿೇಡಿ, ನಿಗ್ಧಿತ ಶಕಲ್ುವನ್ಕು ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಾ
ಸಿ.ಡಿ. ರ ಪದಲ್ಲಾ ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ನಿೇಡಲ್ಾಗ್ಕವುದಕ. ಇತರೆ ಕ್ಾಯವಕ್ರಮಗ್ಳ

ವಿವರಗ್ಳನ್ಕು ಮತಕು ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) ಎ ಮತಕು 4
(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿಗ್ಳ ವಿವರಗ್ಳನ್ಕು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.shimoga.nic.in /
zpshimogaದಲ್ಲಾ ಸವಯಂ ಪೆರೇರಣೆಯಂದ ಪರಕ್ಟಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.
ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೇಜನೆಯ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಎಲ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ವೆಬ್
ಸೆೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.nrega.in ನ್ಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬಹಕದಕ.

ಅಧ್ಾಾಯ-15
(ಭಾಗ್-4(1)(ಬಿ)(X)(V)
ಸಾವವಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಇರಕವ ಸರಲ್ಭಾಗ್ಳು, ಮಾಹಿತಿ ಲ್ಭಾತೆ
ವಿವರಗ್ಳು:
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲಯಲಾಲಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಲವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಲಹಿತ
ಒದಗಿಸುವುದಕಲಕಗಿ ಮಲಹಿತ ಹಕುಕ ಕೆ ೇರಿಕೆಯ ಅಜಿಾಗ್ಳನುು ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಯ
ವಭಲಗ್ದಲ್ಲಾ ರ್ಸವೇಕರಿಸಲ್ಲಗ್ುವುದು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕಲಯಲಾಲಯದ
ಆಡಳ್ಳತ,
ಅಭಿವೃದಿಿ,
ಲ್ೆಕಕ
ಪತರ,
ಯೇಜರ್ೆ,
ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.,
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ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಮತುತ ಅಕ್ಷರ ದಲಸ್ೆ ೇಹ ಶಲಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ
ಪರತೆಯೇಕವಲಗಿ ಆಯಲಯ ಶಲಖೆಯ ಮುಖಯಸಾರನುು ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳರ್ಲುಗಿ
ರ್ೆೇಮಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಸ್ಲವಾಜನಿಕರು ಕಛೆೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತಗ್ಳನುು
ಕೆ ೇರಬಹುದಲಗಿದೆ.

ಅಧ್ಾಾಯ-16
ಜಿಲ್ಾಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಛೆೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸಾವವಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿ, ಸಹಾಯಕ್ ಸಾವವಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿ
ಮತಕು ಮೇಲ್ಾನ್ವಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಗ್ಳ ಹೆಸರಕ, ಪದನಾಮ
(ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1), (2) ಮತಕು 19ರ ಅನ್ವಯ)

ಕ್ರ.
ಸಂ.

1

2

3

ವಿವರ

ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ಳ ಹೆಸರಕ, ಪದನಾಮ

ದ ರವಾಣಿ ನ್ಂ.

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ
ಮಲಹಿತ
ಅಧಿಕಲರಿ ಶಿರೇ ಎ.ಟ್ಟ ಜಯಕುಮಲರ್
(ಆಡಳ್ಳತ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)
ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

ಕಛೆೇರಿ : 267207
ಮೊ:94808 76010

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ
ಮಲಹಿತ
ಅಧಿಕಲರಿ ಶಿರೇ ರ್ಸ.ಎನ್ ಶಿರೇಧರ್
(ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)
ಉಪ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಛೆೇರಿ: 267208
ಮೊ:94808 76001

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿ
(ಲ್ೆಕಕ ಪತರ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)

ಶಿರೇ ರಲಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಲಣಿಕ್
(ಪರಭಲರ)
ಮುಖಯ ಲ್ೆಕಲಕಧಿಕಲರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಪಿ ಕಛೆೇರಿ: 267211
ಮೊ:9480876003

4

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿ
(ಯೇಜರ್ಲ ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)

5

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿ
ಕೆ.ವ ವೇರಲಪುರ
ಕಛೆೇರಿ: 267210
(ಡಿಆರಿಿಎ ಮತುತ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಯೇಜರ್ಲ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು
ಮೊ:9480876002
ಶಲಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ
ಡಿಆರಿಿಎ,
ಜಿಲ್ಲಾ
ಪಂಚಲಯತ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

6

7

ಶಿರೇಮತ ಉಮಲ ಡಿ. ಸದಲಶಿವ
ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ಲಧಿಕಲರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಛೆೇರಿ: 267209
ಮೊ:9480876004

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ ಮಲಹಿತ ಅಧಿಕಲರಿ
ಶಿರೇ ಲ್ೆ ೇಹಿತ್. ಜಿ
(ಅಕ್ಷರ
ದಲಸ್ೆ ೇಹ
ಶಲಖೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಲಧಿಕಲರಿಗ್ಳು,
ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)
ಅಕ್ಷರ ದಲಸ್ೆ ೇಹ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಛೆೇರಿ: 267219
ಮೊ:9480835524

ಸಹಲಯಕ

ಸ್ಲವಾಜನಿಕ

ಮಲಹಿತ ಶಿರೇ ಎ.ಟ್ಟ ಜಯಕುಮಲರ್

ಕಛೆೇರಿ: 267212
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ಸಹಲಯಕ ಕಲಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮೊ:9480876008

ಶಿರೇಮತ
ವೆೈಶಲಲ್ಲ
ಎಂ.ಎಲ್ ಕಛೆೇರಿ: 267205
ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
ಮೊ:9480876000
ಮುಖಯ ಕಲಯಾನಿವಲಾಹಕ
ಅಧಿಕಲರಿಗ್ಳು,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

