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ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮಲಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1)(ಬಿ) ಅನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್,

ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲವವಜನಿಕ್ರ ಮಲಹಿತಿಗಲಗಿ ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡಂತೆ 2020-21ನೆೇ
ಆರ್ಥವಕ್ ವರ್ವಕ್ೆು Update (ಕ್ಲಲ್ೆ ೇಚಿತ) ಮಲಡಿ, ಸವಯಂ ಪೆರೇರಣೆಯಂದ ಪರಕ್ಟಿಸಿದೆ.

ಅಧ್ಲಾಯ -1

(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(i)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ರಚನೆ, ಪರಕ್ಲಯವಗ್ಳು ಹಲಗ್ ಕ್ತವವಾ ವಿವರಗ್ಳು:
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪರಕರಣ 158ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ನಿ
ಪಂಚನಯತ್

ದಿರ್ನಂಕ:10-05-1995ರಂದು

ಚುರ್ನವಣೆಯ

ನಂತರ

ಪರಥಮವನಗಿ

ಸ್ನಾಪರ್ೆಗೆ ಂಡು

ರಚಿಸಲ್ನಗಿರುತತದೆ.
ತದನಂತರ 2000ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 2005ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 2010ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹನಗ್ 2016ರ್ೆೇ ಸ್ನಲ್ಲಗೆ ಚುರ್ನವಣೆ
ಜರುಗಿ 5ರ್ೆೇ ಬನರಿಗೆ ಪರಕರಣ 159ರನವಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸದಸಯರುಗ್ಳನುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತತದೆ.
ಚಕನಲಯತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಸದಸಾರಕಗ್ಳ ಹೆಸರಕಗ್ಳು ಮತಕು ಕ್ೆೇತರ:ಕ್ರ.ಸಂ.

ಶಿರೇಮತಿ/ಶಿರೇ

ಕ್ೆೇತರ

ತಲಲ್ ಾಕ್ಕ

1

ವೇರೆೇಶ್ ಕೆ ಟಗಿ

ಆನವಟ್ಟಿ

ಸ್ೆ ರಬ

3

ಸತೇಶ್ ಎಂ.

ತತ ತರು

ಸ್ೆ ರಬ

2
4
5

6
7

8

9

ಶಿವಲ್ಲಂಗೆೇಗೌಡುರ

ರನಜೆೇಶ್ವರಿ ಗ್ಣಪತ ಹೆಚ್.
ತನರನ ಶಿವನನಂದಪಪ

ಎನ್.ಆರ್. ಅರುಂಧತ
ಮಮತನ ಸ್ನಲ್ಲ
ಅಕ್ಷತನ ಎಸ್.

ನರರ್ಸಂಗ್ರ್ನಯಕ

ಜಡೆ

ಚಂದರಗ್ುತತ
ಉಳವ

ಈಸ ರು

ಹೆ ಸ ರು
ತೆ ಗ್ರ್ಸಾ

ಕಪಪನಹಳ್ಳಿ

ಸ್ೆ ರಬ
ಸ್ೆ ರಬ
ಸ್ೆ ರಬ

ಶಿಕನರಿಪುರ
ಶಿಕನರಿಪುರ
ಶಿಕನರಿಪುರ
ಶಿಕನರಿಪುರ

10

ರೆೇಣುಕನ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಂಕನಿಪುರ

ಸುಣಣದಕೆ ಪಪ

ಶಿಕನರಿಪುರ

12

ಸುರೆೇಶ್ ಎಸ್.

ನಗ್ರ

ಹೆ ಸನಗ್ರ

11

13

14
15

16

17

18

ಕಲಗೆ ೇಡು ರತನುಕರ
ಬಿ.ಆರ್. ಶೆವೇತನ

ಹೆೇಮನವತ ಶಿವನಂಜಪಪ
ಸ್ೌಮಯ ಬೆ ೇಜನರ್ನಯಕ
ಕೆ.ಈ. ಕನಂತೆೇಶ್

ವೆೇದನ ವಜಯಕುಮನರ

ಎಂ.ಈ. ರ್ನಗ್ರನಜ್ ತಮಮಡಿಹಳ್ಳಿ

ಹೆ ಸನಗ್ರ

ರಿಪಪನಪೆೇಟೆ
ಗನಜನ ರು
ಹನನಾಹಳ್ಳಿ

ಹೆ ಳಲ ರು
ಹಸ ಡಿ
ಕುಂರ್ಸ

ಹೆ ಸನಗ್ರ
ಹೆ ಸನಗ್ರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2

19

ವೇರಭದರಪಪ ಪೂಜನರಿ

ಆನವೆೇರಿ

ಭದನರವತ

21

ಯೇಗೆೇಶ್ ಜೆ.ಪಿ.

ರ್ಸಂಗ್ನಮರ್ೆ

ಭದನರವತ

ಕ ಡಿಿಗೆರೆ

ಭದನರವತ

20
22
23

24
25

26
27

28

29
30
31

ಡಿ.ಆರ್. ರೆೇಖನಉಮೇಶ್
ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್. ಕುಮನರ್
ಎಸ್. ಮಣಿಶೆೇಖರ್

ಅಪೂವಾ ಶ್ರಧಿ ಪೂಣೆೇಾಶ್

ಕಲಪರ್ನ ಪದಮರ್ನಭ ಹನರೆ ೇಗೆ ಳ್ಳಗೆ
ಕೆ.ಬಿ. ಶಿರೇನಿವನಸ್

ಭನರತ ಬನಳೆೇಹಳ್ಳಿ ಪರಭನಕರ್
ಅನಿತನ ಕುಮನರಿ ಕೆ.
ಕನಗೆ ೇಡು ಅಣಣಪಪ

ಆರ್.ರ್ಸ. ಮಂಜುರ್ನಥ್

ರನಜಶೆೇಖರ್ ಗನಳ್ಳಪುರ

ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ುರು ಭದನರವತ
ಹಿರಿಯ ರು
ಆರಗ್

ಕುಪಪಳ್ಳಿ

ಲ್ಲಂಗನಪುರ

ಮೇಗ್ರವಳ್ಳಿ

ಆನಂದಪುರ
ಆವನಹಳ್ಳಿ
ಕೆಳದಿ

ತನಳಗ್ುಪಪ

ಭದನರವತ
ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ
ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ

ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ
ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ
ಸ್ನಗ್ರ
ಸ್ನಗ್ರ
ಸ್ನಗ್ರ
ಸ್ನಗ್ರ

ದಿರ್ನಂಕ:05-05-2016ರಂದು ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆ ನಡೆದು ಶಿರೇಮತ ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್.

ಕುಮನರರವರು ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ಮತುತ ಶಿರೇಮತ ವೆೇದನವಜಯಕುಮನರರವರು ಉಪನಧಯಕ್ಷರನಗಿ ಆಯ್ಕಕಯನಗಿ ಪರಭನರ
ವಹಿರ್ಸಕೆ ಂಡಿರುತನತರೆ.

2.ಲ್ೆ ೇಕ್ಸಭಲ ಸದಸಾರಕ

-

ಶಿರೇ ಬಿ.ವೆೈ. ರನಘವೆೇಂದರ

1. ಶಿವಮೊಗ್ಗ

-

ಶಿರೇ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪಪ

3. ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ

-

ಶಿರೇ ಅರಗ್ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ

3.ವಿಧ್ಲನ್ ಸಭಲ ಸದಸಾರಕ :
2. ಭದನರವತ

-

4. ಶಿಕನರಿಪುರ

-

5. ಸ್ನಗ್ರ

-

6. ಸ್ೆ ರಬ

7. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗನರಮನಂತರ

4. ವಿಧ್ಲನ್ ಪರಿರ್ತ್ ಸದಸಾರಕ

-

ಶಿರೇ ಬಿ.ಕೆ.ಸಂಗ್ಮೇಶ್

ಶಿರೇ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯ ರಪಪ
ಶಿರೇ ಹರತನಳ ಹನಲಪಪ

ಶಿರೇ ಕುಮನರ ಬಂಗನರಪಪ

ಶಿರೇಮತ ಕೆ.ಬಿ ಅಶೆ ೇಕ ರ್ನಯಕ

1. ಶಿರೇ ಅಯನ ರು ಮಂಜುರ್ನಥ್
2. ಶಿರೇ ಆರ್. ಪರಸನುಕುಮನರ್
3. ಭೆ ೇಜೆೇಗೌಾಡ

4. ಶಿರೇ ಎಸ್.ರುದೆರೇಗೌಡ
5. ಶಿರೇ ರ್ಸ.ಎಂ ಇಬನರಹಿಂ

5. ತಲಲ್ ಾಕ್ಕ ಪಂಚಲಯತ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಕ:
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

-

ಶಿರೇಮತ ಗಿೇತನ ಜಯಶೆೇಖರ್

ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ

-

ಶಿರೇಮತ ನವಮಣಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.

ಭದನರವತ

-

ಶಿರೇಮತ ಲಕ್ಷ್ಮೇದೆೇವ ಡಿ

3

ಸ್ನಗ್ರ

-

ಶಿರೇ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಿಕನಜುಾನ ಹಕೆರ

ಹೆ ಸನಗ್ರ

-

ಶಿರೇ ವರೆೇಶ್ ಹನಲವಳ್ಳಿ

ಸ್ೆ ರಬ

ಶಿಕನರಿಪುರ

-

ಶಿರೇಮತ ನಯನ ಶಿರೇಪನದಹೆಗ್ಡೆ
ಶಿರೇ ಡಿ.ಸುರೆೇಶ್ ರ್ನಯಕ್

1.ಅ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಪರಕ್ಲಯವಗ್ಳು:

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪರಕರಣ 184ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸ ಚಿ (iii)
ರನವಯ ನಿದಿಾಷ್ಠಪಡಿರ್ಸರುವ ಪರಕನರ ಸಕನಾರಿ ಆದೆೇಶ್ ಸಂ:ಗನರಅಪ/146/ಯೇಉಮೌ/2004
ದಿರ್ನಂಕ:16-10-2004 ಮತುತ ಪರಕರಣ 185ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿರ್ಸಕೆ ಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲ್ೆಕಕ
ಶಿೇರ್ಷಾಕೆಗ್ಳ ಪನರಕನಯಾಗ್ಳನುು ರ್ೆರವೆೇರಿಸುವುದು.

ಅನ್ಕಸ ಚಿ (iii)ರಲ್ಲಾ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮಲಡಿರಕವ ಪಲರಕ್ಲಯವಗ್ಳು
ಕ್ರ.ಸಂ.

ಚಟಕವಟಿಕ್ೆ / ಕ್ಲಯವಕ್ರಮ / ಯೇಜನೆ ಹೆಸರಕ

ಲ್ೆಕ್ು ಶಿೇರ್ಷವಕ್ೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ – 1) ಪಲರಥಮಿಕ್ ಮತಕು ಪರರಢಶಿಕ್ಷಣ – 2202
1

ರನರ್ಷರೇಯ ಕನಯಾಕರಮದಡಿ ಪನರಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಪೌರ್ಷಿಕ ಆಹನರ 2202-00-101-0-18

2

ಶನಲ್ನ ಮನತೆಯರ ರ್ೆೇಮಕನತ

2202-00-101-0-27

ರನರ್ಷರೇಯ ಮನಧಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯನನ

2202-00-102-0-20

3

4
5

6
7

8

9

10

ಬೆಂಬಲ(ಎಂಡಿಎಂ)

ಗ್ುತತಗೆ ಆಧನರದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಭನವರ್ೆ

2202-00-101-0-40

ನಿವಾಹಣೆ & ಸಹನಯಧನ ಪರಿವೇಕ್ಷಣೆ

2201-00-102-0-26

ಖನಸಗಿ ಪೌರಢಶನಲ್ೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯನನುದನನ

2202-00-102-0-28

ಪರಿವೇಕ್ಷಣೆ

2202-00-102-0-31

ಧನ ಸಹನಯ ಮತುತ ಫೇಜಿನ ಮರುಪನವತ

2202-00-102-0-33

ಸ್ೆೇಪಾಡೆ ಮತುತ ಮನಪನಾಡು

2202-00-102-0-34

ಗನಂಧಿ ಗನರಮಿೇಣ ಗ್ುರುಕುಲ ಹೆ ಸರಿಟ್ಟಿ

2202-00-102-0-39

11

ಕನಯಾಕನರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2202-00-101-0-36

13

ಸ್ನಮಗಿರಗ್ಳ ಸರಬರನಜು

2202-00-104-0-35

12
14

ಮದರಸ, ಅಲಪಸಂಖನಯತರುಗ್ಳ್ಳಗೆ & ಅಂಗ್ವಕಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೇಜರ್ೆ
ಜನಶಿಕ್ಷಣ ನಿಲಯ

2202-00-104-0-01

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

2204 ಕ್ರೇಡೆಗ್ಳು ಮತಕು ಯಕವಜನ್ ಸೆೇವೆಗ್ಳು:
1

ಕ್ರೇಡನಕ ಟ

ಮತುತ

ರನಲ್ಲಗ್ಳ

ಸಂಘಟರ್ೆ

2

ಸಹನಯಕ ಯುವಜನ ಸ್ೆೇವನ ಅದಿಕನರಿ

2205-00-104-0-27

3

ಕ್ರೇಡನಂಗ್ಣ ಮತುತ ಇತರೆ ನಿಮನಾಣ ಮತುತ ನಿವಾಹಣೆ

2205-00-104-0-28

ಭನಗ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಪರಯನಣ ಭತೆಯ ಮತುತ ದಿನ ಭತೆಯ

ಹನಗ್

ಅದರಲ್ಲಿ 2205-00-104-0-26

4

4

ಕ್ರೇಡನ ಶನಲ್ೆಗ್ಳು

2205-00-104-0-29

5

ಕಷ್ಿ ಪರಿರ್ಸಾತಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೇಡನಪಟುಗ್ಳು ಮತುತ

2205-00-104-0-30

6

ಗನರಮಿೇಣ ಕ್ರೇಡನಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2205-00-104-0-31

7

ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ ಮತುತ ವದನಯರ್ಥಾಯ್ಕೇತರರಿಗೆ ಸಹನಯ

2205-00-104-0-32

8

ಕ್ರೇಡನ ಸ್ನಮಗಿರಗ್ಳನುು ಕೆ ಳಿಲು ಮತುತ ಕ್ರೇಡನ ಬಯಲುಗ್ಳನುು 2205-00-104-0-33

9

ಒಳನಂಗ್ಣ ಕ್ರೇಡನಂಗ್ಣ ಮತುತ ಬಯಲು ರಂಗ್ಮಂದಿರ ನಿಮನಾಣಕೆಕ 2205-00-104-0-34

10

ಗನರಮನಂತರ ಪರದೆೇಶ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪ್ರೇತನಾಹಧನ

11

ಗನರಮನಂತರ

ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು ವದನಯ ಮತುತ ಇತರೆ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯ
ಅನುದನನಗ್ಳು

ಪರದೆೇಶ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರೇಡೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

2205-00-104-0-35

ಪ್ರೇತನಾಹಧನ

ಕ್ರೇಡನ 2205-00-104-0-36

ಸ್ನಮಗಿರ ಖರಿೇದಿಗನಗಿ ಜಿಲ್ನಿ ಮತುತ ವಭನಗಿೇಯ ಯುವಜನ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳ
ಮಂಡಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯ
2205 ಕ್ಲ್ೆ ಮತಕು ಸಂಸೃತಿ:
ಬಯಲು ಪರದಶ್ಾನ ಮಂದಿರಗ್ಳ ನಿಮನಾಣ

2205-00-101-0-26

ವೆೈದಾಕ್ೇಯ ಮತಕು ಜನಲರೆ ೇಗ್ಾ ಸೆೇವೆಗ್ಳು ಗಲರಮಿೇಣ ಆರೆ ೇಗ್ಾ 2210 ಯೇಜನಲ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮ :
ಪನರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಇಲ್ನಖೆಯ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ
ಸಂಚನರಿ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಘಟಕಗ್ಳು

1

2

ಪನರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2210-00-101-0-27

ಆಯುಷ್ ಚಿಕ್ತನಾಲಯಗ್ಳು & ಆಸಪತೆರಗ್ಳನುು ತೆರೆಯುವುದು & ನಿವಾಹಣೆ

2210-00-101-0-29

ತನಲ ಿಕು ಮಟಿದ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಆಸಪತೆರಗ್ಳು

3

4

ಜಿಲ್ನಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ

5

ಸಾಳ್ಳೇಯ ನಿಧಿಯ ಸಂಯುಕತ ಆಸಪತೆರಗ್ಳು & ಔಷ್ಧನಲಯಗ್ಳು

6

2210-00-101-0-28
2210-00-101-0-32
2210-00-101-0-33

ಆಯುಷ್, ಜಿಲ್ನಿ ಆಸಪತೆರಗ್ಳು & ಹೆ ೇಮಿಯೇಪತ ಜಿಲ್ನಿ ಖನಸಗಿ 2210-00-101-0-35
ಆಸಪತೆರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯನನುದನನ

7

ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಇಲ್ನಖೆಯ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2210-00-101-0-36

9

ಯುರ್ನನಿ ಚಿಕ್ತನಾಲಯಗ್ಳ ಪನರರಂಭ & ನಿವಾಹಣೆ

2210-00-101-0-41

8

10
11

12
13

ಆಯುಷ್ ಇಲ್ನಖೆಯ ಔಷ್ದಿ & ರನಸ್ನಯನಿಕಗ್ಳು
ಸಂಚನರ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಘಟಕಗ್ಳು

2210-00-101-0-37

2210-00-101-0-46

ರನರ್ಷರೇಯ ಮಲ್ೆೇರಿಯನ ನಿರೆ ೇಧಕ ಕನಯಾಕರಮ (ಗನರಮಿೇಣ) 2210-00-102-0-31
( ರನಜಯ ನಿವಾಹಣನ ವೆಚಚ)

ಆಸಪತೆರ ಸಲಕರಣೆಗ್ಳ ದುರರ್ಸತ

ಪನರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು (ಭನ.ಸ.ಮನದರಿ) (ಎಂ.ಎನ್.ಪಿ.)

2210-00-102-0-40
2210-00-103-0-26

5

14

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ವಯವಸ್ೆಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

2210-00-103-0-30

16

ತನಲ ಿಕು ಮಟಿದ ಆಸಪತೆರಗ್ಳು

2210-00-103-0-43

15
17

18

19

20
21

ತನಲ ಿಕು ಆಸಪತೆರಗ್ಳ್ಳಗೆ ದಂತ ಘಟಕಗ್ಳು
ಅಂಬುಲ್ೆನ್ಾ ಗ್ಳ ವಯವಸ್ೆಾ

ತನಲ ಿಕು ಆಸಪತೆರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಕ್ಷ –ಕ್ರಣ ಸ್ೌಲಭಯಗ್ಳು
ರಕತ ನಿಧಿ ಸ್ನಾಪರ್ೆ
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

ಜಿಲ್ನಿ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಿಡಗ್ಳು

2210-00-101-0-39

2211 ಕ್ಕಟಕಂಬ ಕ್ಲ್ಲಾಣ ಯೇಜನಲ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು:
1

2
3
4
5

6
7

8
9

ಜಿಲ್ನಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖೆ

2210-00-106-0-01

ಪನರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಗನರಮನಂತರ ಕುಟುಂಬ 2210-00-106-0-02
ಕಲ್ನಯಣ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

ಗನರಮನಂತರ ಉಪ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು (ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ನಯಣದಡಿ 2210-00-106-0-03
ಪನರರಂಭವನದವು)

ಸಕನಾರೆೇತರ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳು ನಡೆಸುತತರುವ ಪನರಥಮಿಕ ಆರೆ ೇಗ್ಯ 2210-00-106-0-04
ಕೆೇಂದರಗ್ಳು ಸಹನಯನನುದನನ

ರನಜಯ ಸಕನಾರ ನಡೆಸುವ ನಗ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ

2210-00-106-0-05

ಜನಸಂಖನಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2210-00-106-0-49

ರನಜಯ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ನರಿಗೆ ಸಂಸ್ೆಾ

ಐ.ಪಿ.ಪಿ. 8 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದನಯ
ಮುಂದುವರೆಸುವಕೆ

2210-00-106-0-48

ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳ 2210-00-106-0-50

ಭನರತ ಜನಸಂಖನಯ ಯೇಜರ್ೆ – iii ರ್ಸಬಬಂದಿ

2210-00-106-0-52

10

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

11

ಪನರಂತೇಯ ಜಿಲ್ನಿ ಸ್ೆ ಿೇರಗಳ್ಳಗೆ ಲರ್ಸಕೆ ಸರಬರನಜು

ಕನಯಾಕರಮ

2210-00-106-0-54

ಪರಿಶಿರ್ಟ ಜಲತಿ/ವಗ್ವಗ್ಳ ಹಲಗ್ ಹಿಂದಕಳಿದ ವಗ್ವಗ್ಳ ಕ್ಲ್ಲಾಣ (ಸಮಲಜ ಕ್ಲ್ಲಾಣ) 2225 ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು:
1

ಪರತಭನನಿವತ ಪ.ಜನ. ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪ್ರೇತನಾಹ

2225-00-101-0-01

2

ಕೆೇಂದರ ಪುರಸೃತ ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲಿ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ &

2225-00-101-0-06

3

ಪ.ಜನ. ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ವದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ

2225-00-101-0-27

4

ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತರದ ಸಕನಾರಿ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-101-0-29

5

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2225-00-101-0-30

6

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನತ ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ನಿವನರ್ಸ ಶನಲ್ೆಗ್ಳು

2225-00-101-0-32

7

ಸಕನಾರಿ ಕನಲ್ೆೇಜು ವದನಯರ್ಥಾನಿಲಯಗ್ಳು

2225-00-101-0-36

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನಲ್ೆೇಜುಗ್ಳ ಪುಸತಕ ಭಂಡನರ

6

8

ಕನಲ್ೆೇಜು

ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಪುರಸ್ನಕರ,

ಇತರೆ 2225-00-101-0-37

9

ಖನಸಗಿ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯನನುಧನನ

2225-00-101-0-42

10

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2225-00-101-0-47

11

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನತ ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಇತರೆ ರಿಯನಯಿತಗ್ಳು

2225-00-101-0-57

12

ವೆೈದಯಕ್ೇಯ

ಪರಿಶಿಷ್ಠ

ವಗ್ಾದ 2225-00-102-0-08

13

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗ್ಡ ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ವದನಯರ್ಥಾವೆೇತನ

2225-00-102-0-31

14

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂ. ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-102-0-33

15

ಮೊರನಜಿಾ ದೆೇಸ್ನಯಿ ನಿವನರ್ಸ ಶನಲ್ೆಗ್ಳು

2225-00-102-0-35

16

ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳು,

17

ಮಟ್ಟರಕ್

18

ಗಿರಿಜನ ಪರದೆೇಶ್ ಉಪಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು

2225-00-102-0-45

19

ಕನಯಾಕನರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ – ಜಿಲ್ನಿ ಗಿರಿಜನ ಕಲ್ನಯಣ

2225-00-102-0-46

20

ಖನಸಗಿ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯನನುದನನ

2225-00-102-0-48

21

ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ನಯಣ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2225-00-102-0-52

22

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾ ವದನಯರ್ಥಾನಿಲಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-102-0-26

23

ಇತರೆ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಇತರೆ ರಿಯನಯಿತಗ್ಳು

2225-00-103-0-28

24

ಅಲಪಸಂಖನಯತರಿಗನಗಿ ಹನಸ್ೆಿಲ್ಗ್ಳು

2225-00-103-0-34

25

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2225-00-103-0-39

26

ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-103-0-40

ರಿಯನಯಿತಗ್ಳು,

ಶೆರೇಷ್ಣತೆ

ಪಡೆದ

ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯ

&

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಪ.ಜನತಯ

ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ ಪುಸತಕ ಭಂಡನರಕನಕಗಿ ಕೆೇಂ.ಪು.ಯೇ.

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

ಸಹನಯ

ನಿವಾಹಣೆ

ನಂತರದ

ವದನಯರ್ಥಾ

ನಿಲಯಗ್ಳ

ಕಟಿಡಗ್ಳ 2225-00-102-0-43

27

ಆಶ್ರಮ ಶನಲ್ೆಗ್ಳು

2225-00-103-0-41

28

ಅಲಪಸಂಖನಯತರ ಕನನ ನು ಪದವೇಧರರಿಗೆ ತರಬೆೇತ ಭತೆಯ

2225-00-103-0-44

29

ಅಲಪ ಸಂಖನಯತರ ಅರ್ನಥನಲಯಗ್ಳು-ಸಹನಯ

2225-00-103-0-49

30

ಅಲಪ

31

ಕನಯಾಕನರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2225-00-103-0-51

32

ಹೆ ಲ್ಲಗೆ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-103-0-53

33

ಅಲಪ ಸಂಖನಯತರಿಗನಗಿ ವೃತತಪರ ತರಬೆೇತ

2225-00-103-0-54

34

ದೆೇವರನಜ ಅರಸುರವರ ಹುಟುಿ ಹಬಬದ ದಿರ್ನಚರಣೆ & 15 ಅಂಶ್ಗ್ಳ 2225-00-103-0-56

35

ವಕ್ೇಲರಿಗೆ ಪ್ರೇತನಾಹ ಧನ

ಸಂಖನಯತರ

ನಿಲಯಗ್ಳು

ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ್ಳಂದ

ನಡೆಸಲಪಡುವ

ವದನಯರ್ಥಾ 2225-00-103-0-50

ಕನಯಾಕರಮದ ಮೇಲ್ೆ ವಚನರ ಗೆ ೇರ್ಷಠ

2225-00-103-0-58

7

36

ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನತಯವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

2225-00-101-0-02

37

ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ – ಅಶ್ುದಿ 2225-00-101-0-03
ವೃತತಯಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿರುವವರ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ ವದನಯರ್ಥಾ
ವೆೇತನ

38

ಅಸಪೃಶ್ಯತನ

ನಿವನರಣನ

ಹನಗ್

39

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-101-0-61

40

ಪ.ಜನ. ಕನಲ್ೆ ೇನಿಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

2225-00-101-0-62

41

ಪ.ಜನ. ಕುಟುಂಬಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯ

2225-00-101-0-64

42

ಹೆಚಿಚನ ಊಟ & ವಸತ ವೆಚಚಗ್ಳ ಸಹನಯ

2225-00-101-0-65

43

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ ಸಕನಾರಿ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-101-0-67

44

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜನತಯವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ – ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ 2225-00-101-0-68

45

ನಸಾರಿ ಮತುತ ಮಹಿಳನ ಕಲ್ನಯಣ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2225-00-101-0-75

46

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜನತ ಕನನ ನು ಪದವೇಧರರಿಗೆ ಪ್ರೇತನಾಹ

2225-00-101-0-80

47

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆಯಿಂದ ವಗನಾಯಿಸಲಪಟಿ ವಸತ ಶನಲ್ೆಗ್ಳು

2225-00-101-0-82

48

ಶೆ ೇರ್ಷತ ವಗ್ಾದವರ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯ

2225-00-101-0-83

49

ಅಶ್ುಚಿಯನದ ಉದೆ ಯೇಗ್ದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿರ್ಸಕೆ ಂಡವರ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಮಟ್ಟರಕ್ 2225-00-101-0-85

50

ನಿದೆೇಾಶ್ನ & ಆಡಳ್ಳತ

51

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

ದಂಪತಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪ್ರೇತನಾಹ ಧನ

ಅಚಿತರ

ಜನತ

ವವನಹಿತ 2225-00-101-0-05

ವದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ

ಪೂವಾ ವದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ

2225-00-101-0-87

ವದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ

52

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

53

ಪ.ಪಂ.ಕನಲ್ೆ ೇನಿಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

2225-00-102-0-69

54

ಪ.ಪಂ. ಕುಟುಂಬಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯ

2225-00-102-0-70

55

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

ವೆೇತನ

ಪನವತ
56

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ ಸಕನಾರಿ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2225-00-102-0-77

57

ಇತರೆ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ – ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ 2225-00-103-0-66

58

ಮಟ್ಟರಕ್ ಪೂವಾ & ಮಟ್ಟರಕ್ ನಂತರದ ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳ ಸುಧನರಣೆ

2225-00-103-0-72

59

ಅರ್ನಥನಲಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯನನುದನನ

2225-00-103-0-73

60

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ತನಲ ಕ
ಿ ು ವಸತರಣ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳು

2225-00-103-0-74

61

ಹೆ ಲ್ಲಗೆ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2225-00-103-0-78

ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ವದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ

8

62

ವದನಯರ್ಥಾ ನಿಲಯಗ್ಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇತನಾಹಗ್ಳು

2225-00-103-0-79

63

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

2230 ಕ್ಲಮಿವಕ್ ಮತಕು ಉದೆ ಾೇಗ್
1

ಔದಯಮಿಕ ತರಬೆೇತ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳು /ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2230-00-101-0-26

2215- ಸ್ನಮನಜಿಕ ಭದರತೆ ಮತುತ ಕಲ್ನಯಣ
1

ಸಮಗ್ರ ಶಿಶ್ು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ –ಜಿಲ್ನಿ ಕೆ ೇಶ್

2211-00-102-0-02

2

ಶಿಶ್ು ಕಲ್ನಯಣ

2211-00-102-0-26

3

ಮಹಿಳನ & ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲ್ನಖೆ, ರ್ಸಬಬಂದಿ & ಆಡಳ್ಳತ

2211-00-101-0-27

4

ಅಂಗ್ವಕಲರಿಗನಗಿ ಸಕನಾರೆೇತರ ಸ್ೆೇವನಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳು

2235-00-101-0-28

5

ವೃದಿರ, ವಕಲ್ನಂಗ್ರ, ರೆ ೇಗ್ಗ್ರಸತರ ಪನಲರ್ೆಗನಗಿ ಸವಯಂ ಸ್ೆೇವನ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳು

2235-00-101-0-30

6

ಮುಖಯ ಸ್ೆೇವಕ್ಯರು

2235-00-101-0-31

7

ಅಂಗ್ನವನಡಿ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2211-00-102-0-61

8

ಉದೆ ಯೇಗ್ಸತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕಕಳ್ಳಗನಗಿ ಶಿಶ್ುಪನಲನ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2211-00-102-0-63

2401- ಸಸಯ ಸಂಗೆ ೇಪರ್ೆ
1

ಸ್ನಮಥಯಾವುಳಿ ರನಜಯಗ್ಳಲ್ಲಿ ಎಣೆಣತನಳೆ ವಯವಸ್ನಯ

2435-00-101-0-02

2

ರನರ್ಷರೇಯ ಎಣೆಣಕನಳು & ತನಳೆಎಣೆಣ ಅಭಿಯನನ

2435-00-101-0-03

3

ಕನಯಾಕನರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2435-00-101-0-26

4

ರ್ಸಬಬಂದಿ

2435-00-101-0-27

5

ತೆ ೇಟಗನರಿಕನ ಬೆಳೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ವಶೆೇಷ್ ಹನಿ ನಿೇರನವರಿ ಸಹನಯಧನ

2435-00-101-0-28

6

ಇತರೆ ಕೃರ್ಷ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು

2435-00-101-0-29

7

ಬೆೇಸ್ನಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗ್ಳು

2435-00-101-0-31

8

ತೆ ೇಟಗನರಿಕೆ ಕಟಿಡಗ್ಳು

2435-00-101-0-32

9

ಕೃರ್ಷ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಿಡಗ್ಳು

2435-00-101-0-33

10

ಸ್ನವಯವ ಗೆ ಬಬರಗ್ಳು

2435-00-101-0-34

11

ತೆ ೇಟಗನರಿಕೆ ಕ್ೆೇತರಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2435-00-101-0-35

12

ತೆಂಗ್ು ಬಿೇಜ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತ ನಸಾರಿ ನಿವಾಹಣೆ ಯೇಜರ್ೆ

2435-00-101-0-36

13

ಕೃರ್ಷ ತರಬೆೇತ ಶನಲ್ೆಗ್ಳು

2435-00-101-0-37

9

14

ಪರಚನರ ಮತುತ ಸ್ನಹಿತಯ

2435-00-101-0-38

15

ಶೆೈತನಯಗನರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯಧನ

2435-00-101-0-39

16

ಕೃರ್ಷ ಕ್ೆೇತರ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೆೇಂದರಗ್ಳು

2435-00-101-0-40

17

ಬೆಳೆ ವಮನ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅಂದನಜು ಸಮಿೇಕ್ನ ಸ್ನಧನ ಸ್ನಮಗಿರಗ್ಳ ಸರಬರನಜು

2435-00-101-0-41

18

ತನಲ ಿಕು ರ್ಸಬಬಂದಿ

2435-00-101-0-61

19

ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹನಯ

2435-00-101-0-62

20

ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹನಯ

2435-00-101-0-63

21

ರೆೈತರಿಗನಗಿ ತರಬೆೇತ

2435-00-101-0-64

22

ಕೃರ್ಷಮೇಳಗ್ಳು ಮತುತ ಪರದಶ್ಾನಗ್ಳು

2435-00-101-0-65

ಭ ಸಲರ ಮತಕು ಜಲ್ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೇಜನೆೇತರ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ಜಲ್ನನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ

2402-00-104-0-26

2

ಜಿಲ್ನಿ ಜಲ್ನನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಛೆೇರಿ ವಭನಗಿೇಯ ಮತುತ ಇತರೆ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2402-00-104-0-27

ಪಶ್ು ಸಂಗೆ ೇಪನ – 2403- ಯೇಜರ್ನ ಕನಯಾಕರಮ
1

ಕನಯಾಕನರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2403-00-101-0-26

2

ಔಷ್ಧಿಗ್ಳು ರನಸ್ನಯನಿಕ ಪದನಥಾಗ್ಳು

2403-00-101-0-27

3

ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

2403-00-101-0-28

4

ವಸತರಣನ ಘಟಕ ಬಲಪಡಿಸುವಕೆ

2403-00-101-0-30

5

ಜನನುವನರು ತಳ್ಳ ಸಂವಧಾನ ಕೆೇಂದರ

2403-00-101-0-32

6

ಗಿರಿರನಜ ಇತರೆ ಹಕ್ಕಗ್ಳ ಸ್ನಕನಣಿಕೆ

2403-00-101-0-31

ಮಿೇನ್ಕಗಲರಿಕ್ೆ 2405-ಯೇಜನಲ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ಜಿಲ್ನಿ ಮತುತ ಇತರೆ ರ್ಸಬಬಂದಿ

2405-00-101-0-26

2

ಮಿೇನುಗನರಿಕೆ ಕಟಿಡಗ್ಳು ಮತುತ ಸ್ೌಲಭಯಗ್ಳ ನಿಮನಾಣ ಮತುತ ನಿವಾಹಣೆ

2405-00-101-0-27

3

ಒಳರ್ನಡು ಮಿೇನುಗನರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಸಹನಯ

2405-00-101-0-28

4

ಮಿೇನು ಮನರುಕಟೆಿಗ್ಳ ನಿಮನಾಣ ಮತುತ ಮಿೇನು ಮನರನಟಕೆಕ ಸಹನಯ

2405-00-101-0-30

5

ಪರದಶ್ಾನ ಮತುತ ತರಬೆೇತ

2405-00-101-0-32

ಅರಣಾ 2406- ಯೇಜನಲ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ಸ್ನಮನಜಿಕ ಅರಣಿಯೇಕರಣ

2406-00-101-0-26

2

ಸ್ನಮನಜಿಕ ಅರಣಯ

2406-00-101-0-27

3

ಕಟಿಡಗ್ಳು

2406-00-101-0-28

ಸಹಕ್ಲರ 2425, ಯೇಜನಲ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ವವಧ ವಗ್ಾದ ಸಹಕನರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯ / ಎನ್ರ್ಸಡಿರ್ಸ ಯೇಜರ್ೆ

2

ಹನಲು ಉತನಪದರ್ನ ಮಹಿಳನ ಸಹಕನರ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ
ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳು

2425-00-101-0-28

ಮ ಲಭ ತ 2425-00-101-0-30

10

3

ವವಧ ವಗ್ಾದ ಸಹಕನರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಶೆೇರು ಬಂಡವನಳ ಸಹನಯ

3456-00-101-0-26

4

ಇತರೆ ಸಹಕನರ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಶೆೇರು ಬಂಡವನಳ

4425-00-101-0-29

5

ವವಧ ವಗ್ಾದ ಸಹಕನರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ

6

ಸ್ನವಾತರಕ ಕನಯಾಗನರದ ನಿಮನಾಣಕನಕಗಿ ಮಹಿಳನ ಸಹಕನರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ 6425-00-101-0-31

ಎನ್ರ್ಸಡಿರ್ಸ

ಸ್ನಲದ ಸಹನಯ (ಸ್ನಮನನಯ) 6425-00-101-0-27

ಸ್ನಲಗ್ಳು

2505- ಗಲರಮಿೇಣ ಉದೆ ಾೇಗ್
1

ರನರ್ಷರೇಯ ಗನರಮಿೇಣ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಖನತರಿ ಯೇಜರ್ೆ

2505-01-101-0-11

2515 ಇತರೆ ಗಲರಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ಜಿ.ಗನರ.ಆ.ಸಂಸ್ೆಾ – ಆಡಳ್ಳತ ವೆಚಚ

2515-00-101-0-01

2

ಖನಲ್ಲ ಹುದೆಿ & ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ವೆಚಚದ ಮರುಪನವತಗೆ ಅವಕನಶ್

2515-00-101-0-26

3

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಅನುದನನದ ನಿವಾಹಣೆ

2515-00-101-0-28

4

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿಮನಾಣ & ನಿವಾಹಣೆ

2515-00-101-0-29

5

ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ವೆಚಚ ಮರುಪನವತ

2515-00-101-0-30

6

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅನುದನನ

2515-00-101-0-31

7``

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು, ಉಪನಧಯಕ್ಷರು & ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ

2515-00-101-0-35

ಸಣಣ ನಿೇರಲವರಿ 2702 ಯೇಜನಲ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು
1

ವನರ್ಷಾಕ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ದುರರ್ಸತಗ್ಳು

2702-00-101-0-26

2

ಸಮಿೇಕ್ೆ

2702-00-101-0-27

3

ಹೆ ಸ ಸರಬರನಜು

2702-00-101-0-28

4

ಸಣಣ ನಿೇರನವರಿ ಸಮಿೇಕ್ನ ಕನಯಾಗ್ಳು

2702-00-101-0-29

2810 ನ್ ತನ್ ಮತಕು ನ್ವಿೇಕ್ರಿಸಬಹಕದಲದ ಇಂಧ್ನ್
1

ಜೆೈವಕ ಅನಿಲ ಅಭಿವೃದಿಿ

2810-00-101-0-01

2851 ಗನರಮಿೇಣ ಮತುತ ಸಣಣ ಉದಯಮಗ್ಳು
1

ರೆೇಷ್ೆಮ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಸಹನಯ

2851-00-104-0-30

2

ಆಡಳ್ಳತ

2851-00-107-0-26

3

ಜಿಲ್ನಿ ಉದಯಮ ಕೆೇಂದರ

2851-00-107-0-27

4

ವಶ್ವ ಬನಯಂಕ್ ಸಹನಯದ ಕರ್ನಾಟಕ

5

ಕೆೈಮಗ್ಗ ಮತುತ ವಸ್ನಾಲಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ವೆೇತನ ಅಂಶ್

2851-00-107-0-29

6

ಕೆೈಮಗ್ಗ ಉದಿಿಮಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯ

2851-00-107-0-31

7

ವೃತತಪರ ಕುಶ್ಲ ಕಮಿಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಉಚಿತವನಗಿ ಸುಧನರಿತ

8

ಜೆೇನು ಸ್ನಕನಣೆ

ಫೆೇಸ್ – 2

ಸರಬರನಜು

ರೆೇಷ್ೆಮ ವಯವಸ್ನಯ ಯೇಜರ್ೆ 2851-00-107-0-28

ಸಲಕರಣೆ 2851-00-107-0-32
2851-00-107-0-33

11

9

ವಚನರಗೆ ೇರ್ಷಠಗ್ಳು , ಕ್ೆೇತೆ ರೇತಾವಗ್ಳು ಮತುತ ವಸುತ ಪರದಶ್ಾನಗ್ಳು

2851-00-107-0-34

10

ಸಣಣ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗ್ಳ ಕುಶ್ಲ ಕಮಿಾಗ್ಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಕುಶ್ಲ ಕಮಿಾಗ್ಳ ಬಡಿಿ 2851-00-107-0-39

11

ಕೆ ೇಲ್ನರ ಉಣೆಣ ನ ಲುವ ಕೆೇಂದರ

2851-00-107-0-42

12

ಕೆೈಮಗ್ಗ ಸಹಕನರಿ ಸ್ೆ ಸ್ೆೈಟ್ಟಗ್ಳಲ್ಲಿ ಶೆೇರು ಮೊತತ

4851-00-107-0-37

13

ವದುಯತ್ ಮಗ್ಗ ಸಹಕನರಿ ಸಂಘಗ್ಳ್ಳಗೆ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳು

6851-00-105-0-41

14

ಉತನಪದರ್ೆ/ಉತನಪದಕತೆ ಆಧನರಿತ ಪ್ರೇತನಾಹಧನ

2851-00-104-0-61

ಸಹನಯಧನ

2852 ಉದಾಮಗ್ಳು
1

ಕುಶ್ಲ ಕಮಿಾಗ್ಳ ತರಬೆೇತ ಸಂಘಗ್ಳು

2852-00-101-0-26

ಜಿಲ್ನಿ ಉದಯಮ ಕೆೇಂದರ
3054 ರಸೆು ಮತಕು ಸೆೇತಕವೆಗ್ಳು
1

ಅನುದನನದ ನಿವಾಹಣೆ

3054-00-101-0-28

2

ಮುಖಯ ಮಂತರ ಗನರಮಿೇಣ ರಸ್ೆತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

3054-00-101-0-29

3425 ಇತರೆ ವಿಜ್ಞಲನ್ ಸಂಶೆ ೇಧ್ನೆ
1

ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನ ಮಲಗ್ಳ ಮನಹಿತ ನಿವಾಹಣೆ ವಯವಸ್ೆಾ

3425-00-101-0-26

3451 ಸಚಿವಲಲ್ಯ ಆರ್ಥವಕ್ ಸೆೇವೆಗ್ಳು
1

ಯೇಜರ್ನ ಮಂಡಳ್ಳ

3451-00-101-0-26

2

ಜಿಲ್ನಿ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಯ ಕನಯಾಕನರಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಗ್ಾ

3451-00-101-0-27

3

ಮಹನಲ್ೆೇಖಪನಲರಿಗೆ

4

ರ್ಸ.ಪಿ.ಒ.ಗ್ಳ್ಳಗನಗಿ ವನಹನ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳು

5

ಜಿಲ್ನಿ

6

ಜಿಲ್ೆಿಯ ನವ ಪರದಶ್ಾರ್ನ ನಿಧಿ

ಶ್ುಲಕ

ಪಕ್ಷ್ರ್ೆ ೇಟ

ನಿೇಡಬೆೇಕನದ ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ನ 3451-00-101-0-28

& ಜಿಲ್ನಿ

ಪುನರನವಲ್ೆ ೇಕನದ ಪರಕಟಣೆ

ಸ್ನಮನಜಿಕ

3451-00-101-0-29
ಆರ್ಥಾಕ 3451-00-101-0-30
3451-00-101-0-32

3456 ನಲಗ್ರಿೇಕ್ ಸರಬರಲಜಕ
1

ಸಣಣ ಶನಖೆಗ್ಳ ಪನರರಂಭ ಮತುತ ವಯವಹನರ ಕಟಿಡಗ್ಳ ನಿಮನಾಣ

3456-00-101-0-26

3475 ಇತರೆ ಸ್ನಮನನಯ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳು
1

ಮನರುಕಟೆಿ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾ ಯೇಜರ್ೆ

3475-00-101-0-27

ವಿಜ್ಞಲನ್ ಮತಕು ತಂತರಜ್ಞಲನ್ – 3425 ಯೇಜನೆ
1

ರ್ೆೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪನ ಮಲಗ್ಳ ಮನಹಿತ ನಿವಾಹಣೆ ವಯವಸ್ೆಾ

3425-00-101-0-26

ಕ್ಲ್ೆ ಮತಕು ಸಂಸುರತಿ ಹಲಗ್ ಗ್ರಂಥಲಲ್ಯ - ಯೇಜನೆ
1

ಬಯಲು ಪರದಶ್ಾನ ಮಂದಿರಗ್ಳು

2205-00-101-0-26

ವಸತಿ - ಯೇಜನೆ
1

ಭ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೆೇಶ್ನಗ್ಳು

2216-00-101-0-61
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2

ಬಸವ ವಸತ ಯೇಜರ್ೆ ಎಸ್ಡಿಪಿ

2216-00-102-0-91

3

ಬಸವ ವಸತ ಯೇಜರ್ೆ

2216-00-102-0-92

4

ಇಂದಿರನ ಅವನಜ್ ಯೇಜರ್ೆ

2216-00-102-0-14

ಉದೆ ಾೇಗ್ ಮತಕು ತರಬೆೇತಿ – ಯೇಜನೆ
1

ಪ.ಜನ/ಪ.ವ ತರಬೆೇತ ಕನಯಾಕರಮ ವ.ಘ.ಯೇ

2230-03-101-0-61

2

ಜಿೇತದನಳುಗ್ಳ ಪುನರ್ ವಸತ

2230-01-101-0-01

ಜಲ್ಲನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ – ಯೇಜನೆ
1

ನಬನರ್ಡಾ ರ್ೆರವನಿಂದ ಜಲ್ನನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ

2

ಜಲ್ನನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲ್ನಖೆಯಿಂದ

3

ಜಲ್ನನಯನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲ್ನಖೆಯಿಂದ ರನರ್ಷರೇಯ ಜಲ್ನನಯನ 2402-00-104-0-21

4

ಬಂಜರುಭ ಮಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

2501-01-101-0-01

5

ಮರಳುಗನಡು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

2501-01-101-0-03

6

ಬರಪಿೇಡಿತ ಪರದೆೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿಿ

2501-01-101-0-04

ಭ ಸ್ನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೇಜರ್ೆ

2402-00-104-0-91

ನಿವಾಹಿಸಲಿಡುವ 2402-00-104-0-01

ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಕರಮ ಕೆೇಂ.ಪು.ಯೇ.

ಕ್ೃರ್ಷ ಮಲರಕಕ್ಟ್ೆಟ – ಯೇಜನೆ
1

ಮನರುಕಟೆಿ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾ ಯೇಜರ್ೆ

3475-00-101-0-27

1. ಅನುಸ ಚಿ (iii) ರಲ್ಲಿ ಎರ್ೆ ಇದಿರ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಶ್ದಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಿಯು ಅನುಮತಸುವಷ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಷ್ಯಗ್ಳ ಬಗೆಗ ಅವಕನಶ್ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು ಕಡನಿಯವನಗಿದೆ.
ಅ) ಸಕನಾರದ ಸ ತರಗ್ಳ ಹನಗ್

ಮನಗ್ಾಸ ಚಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುಗ್ುಣವನಗಿ 5 ವಷ್ಾದೆ ಳಗೆ ಸಂಪೂಣಾ

ಜನತೆಯನುು ಒಳಗೆ ಳುಿವಂತೆ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಕೆೇಂದರಗ್ಳನುು ಹನಗ್ ಪರಸ ತ ಕೆೇಂದರಗ್ಳನುು ಸ್ನಾಪಿಸುವುದು.
ಆ) ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಬನವಗ್ಳಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಇರುವಂತೆ ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಿವುದನಗಿ ಅಂತಜಾಲ ಒರತೆ ಬತತ
ಹೆ ೇಗ್ದಂತೆ ನಿಮಿಾತಗ್ಳನುು ರಚಿಸುವುದು.
ಇ) ವಶೆೇಷ್ವನಗಿ ಕಡಿಮ ಮಳೆಯನಗಿರುವ ಕನಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಕಷ್ುಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ರ್ಸಗ್ುವಂತೆ ಮನಡುವುದಕನಕಗಿ
ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಬನವಗ್ಳ

ಅಕಕಪಕಕದಲ್ಲಿ ನಿೇರನವರಿ ಕೆ ಳವೆ ಬನವಗ್ಳನುುಕೆ ರೆಯುವುದನುು

ತಡೆಗ್ಟುಿವುದು.
ಈ) ಪರತಯಂದು ತನಲ ಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಮನಜಿಕ ಅರಣೆ ಯೇದಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳನುು ರ ಪಿಸುವುದು
ಮತುತ ಪರತ ವಷ್ಾ ಜಿಲ್ನಿ ಯೇಜರ್ೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕನಾರವು ಕನಲ ಕನಲಕೆಕ
ನಿದಿಾಷ್ಠ ಪಡಿಸಬಹುದನದಂಥ ಶೆೇಕಡನವನರಿಗೆ ಕಡಿಮ ಇಲಿದಂತೆ ಖಚುಾ ಮನಡುವುದು.
1. ಅ) ಇತರೆ ಗಲರಮಿೇಣಲಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳು:
1. ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಯೇಜರ್ೆ

2. ಸಂಪೂಣಾ ಸವಚಛತನ ಆಂದೆ ೇಲನ / ಎನ್.ಬಿ.ಎ.
3. ಸುವಣಾ ಗನರಮೊೇದಯ ಯೇಜರ್ೆ
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4. ಮಹನತಮ ಗನಂಧಿ ರನರ್ಷರೇಯ ಗನರಮಿೇಣ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಖನತರಿ ಯೇಜರ್ೆ
5. ನಮಮ ಭ ಮಿ ನಮಮ ತೆ ೇಟ

6. ಪಶಿಚಮಘಟಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

7. ಕುಗನರಮ ಸುವಣಾ ಗನರಮ ಯೇಜರ್ೆ
8. ಸವಚಛ ಗನರಮ ಯೇಜರ್ೆ

9. ಮುಖಯ ಮಂತರಗ್ಳ ಗನರಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಕರಮ
10. ನಬನರ್ಡಾ ಯೇಜರ್ೆ

11. ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು

1. ಇಂದಿರನ ಆವನಸ್ ಯೇಜರ್ೆ
2. ಆಶ್ರಯ ಯೇಜರ್ೆ

3. ಅಂಬೆೇಡಕರ್ ಯೇಜರ್ೆ
4. ನವಗನರಮ ಯೇಜರ್ೆ
5. ಬಸವ ಯೇಜರ್ೆ

12. ಸವಜಲ್ನಧನರನ ಯೇಜರ್ೆ

13. 12ರ್ೆೇ ಹಣಕನಸು ಆಯೇಗ್ದ ರಸ್ೆತ ಮತುತ ಸ್ೆೇತುವೆ ನಿವಾಹಣೆ, ಕಟಿಡ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ
ರ್ನಗ್ರಿೇಕ ಮ ಲಭ ತ ಸ್ೌಕಯಾಗ್ಳು

14. ಗನರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಅನುದನನಗ್ಳು (ಕೆೇಂದರ + ರನಜಯ)
ಎನ್.ಆರ್.ಡಬ ಿೂ.ಎಸ್. ಮತುತ ಎ.ಆರ್.ಡಬ ಿೂ.ಎಸ್.

15.

ಟನಸ್ಕ್ಫೇಸ್ಾ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಕನಯಾಕರಮ

1. ಇ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಿಟರಕವ ಪಲರಕ್ಲಯವಗ್ಳನ್ಕು ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿಗ್ಳ ಮ ಲ್ಕ್
ನಿವವಹಿಸಕತುದೆ.

1. ಸ್ನಮನನಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ

2. ಹಣಕನಸು, ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ನ ಮತುತ ಯೇಜರ್ನ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ
3. ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ

4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ

5. ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ

1) ಸಲಮಲನ್ಾ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ
ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಟ ಪಲರಕ್ಲಯವಗ್ಳು
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1

ವೆೇದನ ವಜಯಕುಮನರ (ದನಿ), ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿ.ಪಂ. ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಷ್ಯಗ್ಳು,

3

ಆರ್.ರ್ಸ.ಮಂಜುರ್ನಥ, ಸದಸಯ

ಗ್ೃಹ ನಿಮನಾಣ, ಗನರಮ ವಸತರಣೆ,

2
4
5

6
7

8

ಅಪೂವಾ ಶ್ರಧಿ ಪೂಣೆೇಾಶ್, ಸದಸಯರು ,
ಎಸ್ ಮಣಿಶೆೇಖರ್ ಸದಸಯರು

ಪರಕೃತ ವಕೆ ೇಪಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪರಿಹನರ

ಮಮತನ ಸ್ನಲ್ಲ ಗ್ದಿಗೆಪಪ, ಸದಸಯರು

ಹನಗ್ ಉಳ್ಳದ ಎಲ್ನಿ ಸಂಕ್ೇಣಾ

ಜಿ.ಪಿ.ಯೇಗೆೇಶ್

ಕೆ. ಅನಿತನ ಕುಮನರಿ

ಸಂಪಕಾ, ಕಟಿಡಗ್ಳು, ಗನರಮಿೇಣ

ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ

ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು,

ಕನಯಾಗ್ಳು

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸದಸಯ
ಕನಯಾದಶಿಾಗ್ಳು

2) ಹಣಕ್ಲಸಕ, ಲ್ೆಕ್ು ಪರಿಶೆ ೇಧ್ನಲ ಮತಕು ಯೇಜನಲ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ
ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಟ ಪರಕ್ಲಯವಗ್ಳು

1

ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್. ಕುಮನರ್, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿ.ಪಂ. ಬಜೆಟ್ ರ ಪಿಸುವುದು, ಆದನಯ

3

ಎನ್ ಆರ್ ಅರುಂಧತ ರನಜೆೇಶ್, ಸದಸಯರು

ಮತುತ ಖಚುಾಗ್ಳ ವವರ ಪರಿಶಿೇಲರ್ೆ, ಜಿ.ಪಂ.ನ

2
4
5

6
7

8

ಕಲಗೆ ೇಡು ರತನುಕರ, ಸದಸಯರು
ಅಕ್ಷತನ ಶಿರೇನಿವನಸ್, ಸದಸಯರು

ಕನಸರವಳ್ಳಿ ಶಿರೇನಿವನಸ್, ಸದಸಯರು
ಡಿ.ಆರ್ ರೆೇಖನ ಉಮೇಶ್, ಸದಸಯರು
ವೇರೆೇಶ್ ಕೆ ಟಗಿ, ಸದಸಯರು
ಮುಖಯ ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿಗ್ಳು,

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸದಸಯಕನಯಾದಶಿಾಗ್ಳು

ಹೆಚಿಚಸುವುದಕನಕಗಿ ಪರಸ್ನತವಗ್ಳ ಪರಿಶಿೇಲರ್ೆ, ಜಮ
ಹಣಕನರ್ಸನ ಮೇಲ್ೆ ಪರಭನವ ಬಿೇರುವ ಎಲ್ನಿ
ಪರಸ್ನತವಗ್ಳ ಪಯನಾಲ್ೆ ೇಚರ್ೆ ಮತುತ

ಆದನಯವೆಚಚಗ್ಳ ಸ್ನಮನನಯ ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ,

ಯೇಜರ್ನ ಆದಯತೆಗ್ಳ ಅನುಸ್ನರ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ಳ್ಳಗೆ
ತಗ್ಲುವ ವೆಚಚಗ್ಳನುು ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
Horizontal and vertical

linkage, ಸಕನಾರವು ಕೆ ಟಿ ಮನಗ್ಾದಶ್ಾನಗ್ಳನುು
ಕನಯಾಗ್ತ ಮನಡುವುದು, ಯೇಜಿತ

ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ ನಿಯಮಿತ ಪುನರನವಲ್ೆ ೇಕ ಮತುತ
ಮುಖಯ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ ಮೌಲಯ ನಿಣಾಯ ಮತುತ
ಸಣಣ ಉಳ್ಳತನಯ.
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3)ಸಲಮಲಜಿಕ್ ನಲಾಯ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿ:
ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ
ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಟ ಪರಕ್ಲಯವಗ್ಳು

1

ವೇರಭದರಪಪ ಪೂಜನರಿ, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಅನುಸ ಚಿತ ಜನತ/ಪಂಗ್ಡಗ್ಳು ಮತುತ ಹಿಂದುಳ್ಳದ

3

ಕನಸರವಳ್ಳಿ ಶಿರೇನಿವನಸ್, ಸದಸಯರು

ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ, ಸ್ನಮನಜಿಕ, ಸ್ನಂಸಕರತಕ ಮತುತ

2

ಹೆೇಮನವತ ಶಿವನಂಜಪಪ ಜೆ, ಸದಸಯರು

4

ತನರನ ಶಿವನನಂದಪಪ, ಸದಸಯರು

5

ಶಿವಲ್ಲಂಗೆೇ ಗೌಡುರ, ಸದಸಯರು

6

ಎಂ ಸತೇಶ್, ಸದಸಯರು

7

ಭಿೇಮರ್ೆೇರಿ ಶಿವಪಪ, ಸದಸಯರು

8

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ), ಸದಸಯ
ಕನಯಾದಶಿಾ

ವಗ್ಾಗ್ಳ ಮಹಿಳನ ಮತುತ ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಇತರೆ ಹಿತನಸಕ್ತಗ್ಳ ಸಂವಧಾರ್ೆ, ಸ್ನಮನಜಿಕ

ಅರ್ನಯಯ ಹನಗ್ ಎಲ್ನಿ ರಿೇತಯ ಶೆ ೇಷ್ಣೆಯಿಂದ
ರಕ್ಷ್ಸುವುದು. ಅನುಸ ಚಿತ ಜನತ/ಪಂಗ್ಡಗ್ಳು

ಮತುತ ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಏಳ್ಳಗೆ ಮತುತ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯವನುು ದೆ ರಕ್ಸುವುದು

4) ಕ್ೃರ್ಷ ಮತಕು ಕ್ೆೈಗಲರಿಕ್ಲ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ

ಸಂ.

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಟ ಪರಕ್ಲಯವಗ್ಳು
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1

ಸುರೆೇಶ್ ಸ್ನವಮಿರನವ್, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿ.ಪಂ. ಎಲ್ನಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗ್ಳ

3

ಸ್ೌಮಯ ಭೆ ೇಜನರ್ನಯಕ, ಸದಸಯರು

ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಚೌಕಟ್ಟಿರ್ೆ ಳಗೆ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ

2

ಕೆ.ಇ ಕನಂತೆೇಶ್, ಸದಸಯರು

4

ರನಜಶೆೇಖರ ಗನಳ್ಳೇಪುರ,ಸದಸಯರು

5

ನರರ್ಸಂಗ್ ರ್ನಯಕ ಹೆಚ್.ಪಿ, ಸದಸಯರು

6

ಹೆೇಮನವತ ಶಿವನಂಜಪಪ, ಸದಸಯರು

7

ಕಲಪರ್ನ ಪದಮರ್ನಭ ಹನರೆ ೇಗೆ ಳ್ಳಗೆ, ಸದಸಯರು

8

ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು, (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.) ,
ಸದಸಯ ಕನಯಾದಶಿಾ

ಹೆ ಣೆಗನರಿಕೆ, ರನರ್ಷರೇಯ ಮತುತ ರನಜಯ

ಶಿಕ್ಷಣ ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು,

ಜಿ.ಪಂ. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗ್ಳ ಸಮಿೇಕ್ೆ
ಮತುತ ಮೌಲಯ ನಿಣಾಯ ಮನಡುವುದು,

ಜಿ.ಪಂ. ತನಗೆ ವಹಿರ್ಸ ಕೆ ಡ ಬಹುದನದ
ಶಿಕ್ಷಣ, ವಯಸಕರ ಸ್ನಕ್ಷರತೆ ಮತುತ

ಸ್ನಂಸೃತಕ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ
ಇತರ ಕತಾವಯಗ್ಳನುು ರ್ೆರವೆೇರಿಸುವುದು.
ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳು, ಆಸಪತೆರಗ್ಳು, ನಿೇರು
ಸರಬರನಜು, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಮತುತ
ಇತರೆ ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ
ಕನಯಾಗ್ಳನುು ರ್ೆರವೆೇರಿಸುವುದು.

5) ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕು ಆರೆ ೇಗ್ಾ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿ
ಕ್ರ.

ಸಮಿತಿ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಹಕದೆೆ

ವಹಿಸಿಕ್ೆ ಟಟ ಪರಕ್ಲಯವಗ್ಳು

1

ರೆೇಣುಕನ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಂಕನಿಪುರ, ಅಧಯಕ್ಷರು

ಕೃರ್ಷ ಉತನಪದರ್ೆ, ಪಶ್ು ಸಂಗೆ ೇಪರ್ೆ,

3

ತಮಮಡಿಹಳ್ಳಿ ರ್ನಗ್ರನಜ್ ಎಂ.ಇ, ಸದಸಯರು

ಭ ಮಿಯನುು ಕೃರ್ಷ ಯೇಗ್ಯ

ಸಂ.

2
4
5

6
7

8

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ಎನ್ ಆರ್ ಅರುಂಧತ ರನಜೆೇಶ್, ಸದಸಯರು
ಸ್ೌಮಯ ಭೆ ೇಜನರ್ನಯಕ, ಸದಸಯರು
ಭನರತ ಬನಳೆೇಹಳ್ಳಿ, ಸದಸಯರು

ಶೆವೇತನ ಬಂಡಿ ರನಮಚಂದರ. ಸದಸಯರು
ರನಜೆೇಶ್ವರಿ ಗ್ಣಪತ ಹೆಚ್, ಸದಸಯರು

ಸಹಕನರ, ಬದು ಕಟುಿವುದು ಮತುತ

ಮನಡುವುದು, ಗನರಮ ಹನಗ್ ಗ್ುಡಿ
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗ್ಳು, ಜಿಲ್ನಿ ಕೆೈಗನರಿಕನ
ಅಭಿವೃದಿಿಯನುು ಉತೆತೇಜಿಸುವುದು

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ), ಸದಸಯ
ಕನಯಾದಶಿಾ

ii. ಸಂಸೆಾಯ ಅಧಿಕ್ಲರಿಗ್ಳ ಅಧಿಕ್ಲರ ವಲಾಪ್ತು ಮತಕು ಕ್ತವವಾಗ್ಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕ್ಲರ್ಲವಲ್ಯದಲ್ಲಾ ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡಂತೆ ಅಧಿಕ್ಲರಿಗ್ಳು ಹಲಗ್ ಶಲಖೆಗ್ಳು ಇರಕತುವೆ.
1. ಅಧಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ನ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಮುಖಯಸಾರನಗಿರುತನತರೆ.
2. ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು, ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ನ ಮುಖಯಸಾರನಗಿರುತನತರೆ.
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ಇವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು
1. ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)
2. ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ)
3. ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು
4. ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು

5.

ಮುಖಯ ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿಗ್ಳು

ಅಧ್ಲಾಯ-2
(ಭಲಗ್-4(1) (ಬಿ)(ii)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕ್ಲರ್ಲವಲ್ಯದಲ್ಲಾನ್ ಮಲನ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಕ ಮತಕು ಉಪಲಧ್ಾಕ್ಷರಕ ಹಲಗ್ ವಿವಿಧ್
ಅಧಿಕ್ಲರಿಗ್ಳ ಮತಕು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗ್ಳ ಕ್ತವವಾಗ್ಳು ಹಲಗ್ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮಲಡಿರಕವ ವಿರ್ಯಗ್ಳು
ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಅಧಿಕ್ಲರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಗ್ಳ ಹೆಸರಕ
ಮತಕು ಪದನಲಮ
ಶಿರೇ /ಶಿರೇಮತಿ

ಕ್ಲಯವ ಹಂಚಿಕ್ೆ
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ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್. ಕುಮನರ್,
ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿ.ಪಂ. ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಮುಖಯಸಾರನಗಿರುತನತರೆ.

ಜಿ.ಪಂ. ಸಭೆಗ್ಳನುು

ಕರೆಯುವುದು ಮತುತ ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಿರ್ಸ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು. ಜಿ.ಪಂ. ಅಥವನ

ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತಗ್ಳ ಸಭೆಗ್ಳ ನಿಣಾಯಗ್ಳು ಅಥವನ ತೇಮನಾನಗ್ಳನುು
ಜನರಿಗೆ ಳ್ಳಸಲು

ಮುಖಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ

ಅಧಿಕನರಿಯವರ

ಆಡಳ್ಳತನತಮಕ ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ ಮತುತ ನಿಯಂತರಣ ವಹಿಸುವುದು.
ಹಣಕನರ್ಸನ ವಷ್ಯಗ್ಳ ಹನಗ್
ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ ಮನಡುವುದು.

ಜಿ.ಪಂ.

ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ ಆಡಳ್ಳತದ ಸಮಗ್ರ

ಜಿ.ಪಂ. ಮುಂದಿಡತಕಕ ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಜಿ.ಪಂ. ದನಖಲ್ೆಗ್ಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು.

1

ಮೇಲ್ೆ

ಪರಕೃತ

ವಕೆ ೇಪಗ್ಳ್ಳಂದ ತೆ ಂದರೆಗೆ ಳಗನದವರಿಗೆ ಒಂದು ವನರ್ಷಾಕ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ
ರ . 1.00 ಲಕ್ಷದ ಮಿತಗೆ ಳಪಟುಿ ತುತುಾ ಪರಿಹನರವನುು ಒದಗಿಸುವ

ಮಂಜ ರನತಯನುು ನಿೇಡಿ ಮುಂದಿನ ಜಿ.ಪಂ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಸಾರಿೇಕರಣ

ಪಡೆಯುವುದಕನಕಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಹಣಕನಸು, ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ೆ ಮತುತ
ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಯ ಪದನಿಮಿತತ

ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತಕಕದುಿ.

ಮುಖಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿ ಮ ಲಕ ಜಿ.ಪಂ. ರ್ಸಬಬಂದಿ ನಿಯಂತರಸುವುದು.

ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಕರಣ 237(3) ಅನವಯ ತನ.ಪಂ.
ಪನರಧಿಕನರಿಯ ಅಥವನ ಅಧಿಕನರಿಯ ಆದೆೇಶ್ದ ಅಮಲ್ನಾರಿಯನುು ಆದೆೇಶ್ದ
ಮ ಲಕ ಅಮನನತುತ ಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು.
ಅಧಯಕ್ಷರು

ರಜೆಯ

ಮೇಲ್ಲದುಿ

ಗೆೈರು

ಹನಜರಿಯನಗಿದನಿಗ್

ಅಥವನ

ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಲು ಅಸಮಥಾರನದನಗ್ (ಅಥವನ ಅಧಯಕ್ಷ ಹುದೆಿ ಖನಲ್ಲ
2

ವೆೇದನ ವಜಯಕುಮನರ್,
ಉಪನಧಯಕ್ಷರು

ಇದನಿಗ್) ಅಧಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕನರವನುು ಚಲ್ನಯಿಸತಕಕದುಿ ಮತುತ ಕನಯಾಗ್ಳನುು
ನಿವಾಹಿಸತಕಕದುಿ.

ಅಧಯಕ್ಷರ ಗೆೈರು ಹನಜರಿಯಲ್ಲಿ (ಅಥವನ ಅಧಯಕ್ಷ ಹುದೆಿ

ಖನಲ್ಲ ಇದನಿಗ್) ಜಿ.ಪಂ. ಸಭೆಗ್ಳ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುು ವಹಿಸತಕಕದುಿ. ಸ್ನಮನನಯ
ಸ್ನಾಯಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

3

ವೆೈಶನಲ್ಲ ಎಂ.ಎಲ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.
ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು

1)ಜಿ.ಪಂ. ಮುಖಯಸಾರನಗಿರುತನತರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್

ಅಧಿನಿಯಮದ ಮ ಲಕ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತತನಕಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಯನವುದೆೇ ಕನನ ನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ಠವನಗಿ ವಧಿರ್ಸರುವ ಎಲ್ನಿ
ಅಧಿಕನರಗ್ಳನುು ಚಲ್ನಯಿಸುವುದು ಹನಗ್ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಇಲ್ನಖನ

ಮುಖಯಸಾರನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತನತರೆ 2) ಅಧಯಕ್ಷನ ಸ್ನಮನನಯ
ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ ಹನಗ್
ನಿಯಮಗ್ಳ್ಳಗೆ

ನಿಯಂತರಣಕೆಕ ಮತುತ ನಿಯಮಿಸಬಹುದನದಂತ

ಒಳಪಟುಿ

ಜಿ.ಪಂ.

ಅಥವನ

ಅದರ

ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿನ

ಹುದೆಿಗ್ಳನುು ಧನರಣ ಮನಡಿರುವ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಮತುತ ರ್ೌಕರರನುು

ನಿಯಂತರಸತಕಕದುಿ. 3) ಜಿ.ಪಂ. ಎಲ್ನಿ ಕನಮಗನರಿಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ
ಮತುತ ನಿಯಂತರಣ ಮನಡತಕಕದುಿ. 4) ಜಿ.ಪಂ. ಎಲ್ನಿ ಕನಮಗನರಿಗ್ಳ
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ಮತುತ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ

ತವರಿತ

ನಿವಾಹಣೆಗನಗಿ

ಅವಶ್ಯಕ

ಕರಮಗ್ಳನುು ಕೆೈಗೆ ಳಿತಕಕದುಿ. 5) ಜಿ.ಪಂ. ಮತುತ ಅದರ ಸಮಿತಗ್ಳ
ಸಭೆಗ್ಳ ವಯವಹನರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಎಲ್ನಿ ಕನಗ್ದ ಪತರಗ್ಳು ಮತುತ
ದಸ್ನತವೆೇಜುಗ್ಳ ಸುಪಧಾನುು ಹೆ ಂದಿರತಕಕದುಿ. 6) ಜಿ.ಪಂ. ನಿಧಿಯಿಂದ

ಹಣವನುು ತೆಗೆಯುವ ಮತುತ ಬಟವನಡೆ ಮನಡುವ ಅಧಿಕನರ ಇರತಕಕದುಿ.

7) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಕರಣ 198ರನವಯ
ಗನರ.ಪಂ., ತನ.ಪಂ., ಜಿ.ಪಂ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಲ್ೆಕಕ ಪತರ ದನಖಲ್ೆಗ್ಳ

ಕಡನಿಯವನಗಿ ಕೆ ೇರುವುದು, ಪಂ.ರನ.ಅಧಿನಿಯಮ 201ರನವಯ ಗನರ.ಪಂ.
ತೆರಿಗೆ

ನಿಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ

ಮೇಲಮನವ

ರ್ಸವೇಕರಿಸುವುದು,

132ರನವಯ

ತನ.ಪಂ.ಕೆೈಗೆ ಂಡಿರುವ ಕನಮಗನರಿಗ್ಳನುು ಪರಿವೇಕ್ಷ್ಸುವುದು ಮತುತ ಈ

ಉದೆಿೇಶ್ಕನಕಗಿ ದನಸ್ನತವೆೇಜುಗ್ಳನುು ಪರಿವೇಕ್ಷ್ಸುವುದು. 8) ಪರಕರಣ
197(2) ರನವಯ ಜಿ.ಪಂ.ನ ಪರತಯಂದು ಸಭೆಗೆ ಹನಜರನಗ್ತಕಕದುಿ.
ಹನಗ್

ಜಿ.ಪಂ. ಹನಗ್

ಅದರ ಸಮಿತಯ ಯನವುದೆೇ ನಿಣಾಯ ಅಥವನ

ಅಧಯಕ್ಷನ ಯನವುದೆೇ ಆದೆೇಶ್ವು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಥವನ ಯನವುದೆೇ

ಕನನ ನಿನ ಉಪ ಬಂಧಗ್ಳ ಅಥವನ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿಯ ನಿಯಮಗ್ಳ
ಉಲಿಂಘರ್ೆ ಆಗ್ುವಂತನಗಿದಿರೆ ಅಥವನ ಅವುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅಸಂಗ್ತವನಗಿದೆ
ಎಂದು

ಅಭಿಪನರಯಪಟಿರೆ

ತನು

ಅಭಿಪನರಯಕೆಕ

ಕನರಣಗ್ಳನುು

ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಕನನ ನು, ನಿಯಮ, ಆದೆೇಶ್, ವನಿಯಮಗ್ಳನುು

ಸ ಚಿರ್ಸ ಜಿ.ಪಂ.ಗೆ ಅಥವನ ಸಮಿತಗೆ ಅಥವನ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಟ್ಟಪಪಣಿ
ಮ ಲಕ ಸಲಹೆ ನಿೇಡುವುದು.

9) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಿತಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಿರ್ಸ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
1) ಮೊರನಜಿಾದೆೇಸ್ನಯಿ ವಸತ ಶನಲ್ೆ/ಕನಲ್ೆೇಜು ಸಮಿತ

2) ಅಲಪಸಂಖನಯತರ ಕನನ ನು ಪದವೇಧರರುಗ್ಳ ಆಯ್ಕಕ ಸಮಿತ 3) ಡಿ.
ದೆೇವರನಜು

ಅರಸ್

ಜಯಂತ

ಸಮಿತ

4)

ಡಿಓ.

ಬಿರ್ಸಎಂ.

ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳನುು ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಪೆರೇರೆೇಪಿಸಲು ವದನಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ ಮಂಜ ರು
ಮನಡುವ

ಸಮಿತ

5)

ಅಲಪ

ಸಂಖನಯತರ

ಶನಲ್ೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಸ್ನಮಗಿರಗ್ಳನುು ಪೂರೆೈಸುವ ಸಮಿತ (6) ಕೌಶ್ಲಯ ಯೇಜರ್ೆ – ಅಲಪ

ಸಂಖನಯತ ವದನಯರ್ಥಾಗ್ಳ ಕಂಪೂಯಟರ್ ತರಬೆೇತಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಸಮಿತ (7)
ಮಹಿಳನ

ಕನನ ನು

ಪದವೇಧರರ

ವಕಲಚೆೇತನರ ಆಧನರ ಯೇಜರ್ೆ

ಧನಸಹನಯ

ಸಮಿತ

(8)

(9) ರ್ಸಾೇ ಶ್ಕ್ತ ಸಮಿತ (10)

ಸ್ನಂತವನ ಕನಯಾಕರಮ (11) ಮಹಿಳನ & ಮಕಕಳ ಅಕರಮ ಸ್ನಗನಣಿಕೆ
ತಡೆ-ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಿದ ಸಮಿತ

(12) ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಿದ

ಗನರಮಿೇಣ

ಅಂಗ್ವೆೈಕಲಯ ಜನರ ಪುನವಾಸತ ಕನಯಾಕರಮ ಸಮಿತ (13) ಪನಲಕರ
ಪ್ೇಷ್ಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹನಗ್

ಹಿರಿಯ ರ್ನಗ್ರಿೇಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಕನಯ್ಕಿ 2007 (

ಕೆೇಂದರ ಶನಸನ 2007ರ ನಿಯಮ 56) ಅನುಷ್ನಠನಕನಕಗಿ ಸಮಿತ (14)
ರನರ್ಷರೇಯ ಟರಸ್ಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಾಳ್ಳೇಯ ಮಟಿದ ಸಮಿತ (15) ವರದಕ್ಷ್ಣೆ
ನಿಮ ಾಲರ್ನ ಸಮಿತ

(16) ರಿಮನಯಂರ್ಡ

ಹೆ ೇಂ ಸಮಿತ (17) ಜಿಲ್ನಿ

ಗ್ರಂಥನಲಯ ಸಮಿತ (18) ಸ್ನಮನನಯ ಪರವೆೇಶ್ ಪರಿೇಕ್ನ ಸಮಿತ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್.ರ್ಸ. ಪರಿೇಕ್ನ ಸಮಿತ

(19)

(20) ಜಿಲ್ನಿ ವನಯು ಮನಲ್ಲನಯ

ನಿಯಂತರಣ ಸಮಿತ (21) ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಿದ ಖನಸಗಿ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ
ರ್ೆ ಂದಣೆ ಪನರಧಿಕನರ

(22) ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಿದ ಕುಟುಂಬ ಯೇಜರ್ೆ ಗ್ುಣ
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ನಿಯಂತರಣ ನಿಶಿಚತತೆ ಸಮಿತ

(23) ಜಿಲ್ನಿ ಶಿಶ್ು ಮರಣ ವಚನರಣನ

ಸಮಿತ (24) ಜಿಲ್ನಿ ಮಲ್ೆೇರಿಯನ ಸಮಿತ (25) ಸವ ಇಚನಚ ರಕತದನನ
ಮತುತ ರಕತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಿಲ್ನಿ ಟನಸ್ಕ ಫೇಸ್ಾ

(26) ಕ್ಷಯ/ಹೆಚ್ಐವ

ಸಮನವಯ ಸಮಿತ

(27) ಜಿಲ್ನಿ ಹೆಚ್ಐವ/ಏರ್ಡಾ ತಡೆ ಹನಗ್

ಸಮನವಯ ಸಮಿತ

(29) ಆಶನ ರಿಸ್ೆ ೇಸ್ಾ ಕೆೇಂದರ ಸಲಹನ ಸಮಿತ

ನಿಯಂತರಣ ಸಮಿತ (28) ಜಿಲ್ನಿ ಪಲ್ಾ ಪ್ೇಲ್ಲೇಯೇ ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಿದ
(30)

ಕೆ ೇಟ್ಟ ಚೆನುಯಯ

ರ್ಥೇಮ್

ಉದನಯನವನ ಸಮಿತ

ಅಸ್ನಧನರಣ ಪರತಭನ ಪರಶ್ರ್ಸತ ಆಯ್ಕಕ ಸಮಿತ
ಆಹನರ

(31)

(32) ಪೂರಕ ಪೌರ್ಷಠಕ

ಕನಯಾಕರಮದ ಜಿಲ್ನಿ ಉಸುತವನರಿ ಸಮಿತ

(33) ಕೃರ್ಷ

ಯಂತೆ ರೇಪಕರಣಗ್ಳ ಬನಡಿಗೆ ಆಧನರಿತ ಸ್ೆೇವನ ಕೆೇಂದರದ ಜಿಲ್ನಿ
ಮಟಿದ ಸಮಿತ

(34) ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಕನಯಾಕತೆಾಯರ ಪುನವಾಸತ

ಯೇಜರ್ೆ ಅನುಷ್ನಠನ ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಿದ ಸಮಿತ (35) NRHM Concurrent

Aditors Commity ಸಮಿತ (36) ಜಿಲ್ನಿ ಶಿಕ್ಷಣ & ತರಬೆೇತ ಸಂಸ್ೆಾ ಆಡಳ್ಳತ
ಪರಿಷ್ತ್ ಸಮಿತ ಸಭೆ

ಆಡಳಿತ ಶಲಖೆ
4

ಡನ|| ಎಸ್, ರಂಗ್ಸ್ನವಮಿ

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

ಮುಖಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ

ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು
ಉಸುತವನರಿ ಹನಗ್

ಮತುತ

ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ
ಆಡಳ್ಳತ

ಸಹನಯಕರನಗಿ

ಶನಖೆಯ

ಸಂಪೂಣಾ

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಸ್ನಮನನಯ ಆಡಳ್ಳತ

ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ

ಸಮಿತಯ ಸದಸಯ ಕನಯಾದಶಿಾಯನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು
ಹನಗ್ ಶಿಕನರಿಪುರ ತನಲ ಿಕು ರ್ೆ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ ಉಸುತವನರಿ
ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಗೆ

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
ಹನಗ್

ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ

ಕೆಲಸಗ್ಳು
5

ಆರ್ ಪರಕನಶ್

ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಯ ಸಂಪೂಣಾ ಉಸುತವನರಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಹನಗ್
ಜಿ.ಪಂ.

ಆಡಳ್ಳತ

ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಸಹನಯಕರನಗ್ುವುದು.

ಉಪ

ಭದನರವತ

ಕನಯಾದಶಿಾಯವರಿಗೆ

ತನಲ ಿಕು

ರ್ೆ ೇಡಲ್

ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ ಉಸುತವನರಿ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್
ಕಛೆೇರಿಯ

ಸಹನಯಕ

ಮನಹಿತ

ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ

ಕತಾವಯ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು
6

ವಕೆ ಿೇರಿಯನ ಮೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ವಯವಸ್ನಾಪಕರನಗಿ ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಸಬಬಂದಿ ನಿವಾಹಣೆ ಕಡತಗ್ಳು,

ವನಹನಗ್ಳ ವಷ್ಯ, ಡಿ.ರ್ಸ. ಬಿಲುಿ, ಪರವನಸ ಭತೆಯ ಬಿಲುಿ, ತನಲ ಿಕು
ಪಂಚನಯತ್ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ನಖೆ,

ವಷ್ಯ,

ಶಿಕ್ಷಣ

ರೆೇಷ್ೆಮ, ಪಶ್ುಪನಲರ್ೆ, ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖೆ,

ಮಿೇನುಗನರಿಕೆ, ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಷ್ಯಗ್ಳು ಹನಗ್
ವರದಿಗ್ಳ

ನಿವಾಹಣೆ

ಇಲ್ನಖೆ,

ಮತುತ

ರ್ಸ.ರ್ಸ.ಎ.

ಆಡಿಟ್

ಪರಕರಣಗ್ಳು/ಇಲ್ನಖನ

ವಚನರಣೆಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಅಮದು ವಭನಗ್ದ ಉಸುತವನರಿ
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ಮತುತ ರ್ನಯಯನಲಯದ ವಷ್ಯಗ್ಳು ಮತುತ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ವಷ್ಯಗ್ಳು

ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ ಸಮಿತ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಸಮನಜ ಕಲ್ನಯಣ
ಇಲ್ನಖೆ, ಹಿಂದುಳ್ಳದ ಮತುತ ಅಲಪಸಂಖನಯತರ ಇಲ್ನಖೆ ಮತುತ ಮಹಿಳನ
ಮತುತ ಮಕಕಳ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖೆ ಹನಗ್

ಮಿೇನುಗನರಿಕೆ, ಆರೆ ೇಗ್ಯ,

ಖನದಿ ಗನರಮೊೇದೆ ಯೇಗ್ ಕೆೈಗನರಿಕೆ, ಜಿಲ್ನಿ ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೆೈಮಗ್ಗ

ಮತುತ ಜವುಳ್ಳ, ತೆ ೇಟಗನರಿಕೆ, ಆಯುಷ್, ಕನುಡ ಸಂಸೃತ, ಯುವಜನ
ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತುತ ಕ್ರೇಡನ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ ವಷ್ಯಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ,

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಜಿ.ಪಂ. ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ ಸ್ನವಾಜನಿಕ
ಕುಂದುಕೆ ರತೆ ಪರಗ್ತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಕೆ, ಪರಜನಸಪಂದನ, ಮನನಯ

ಮುಖಯ ಮಂತರಗ್ಳ ಕನಯನಾಲಯದ ಇ- ಜನಸಪಂದನ ದ ರು

ಅಜಿಾಗ್ಳ ವಲ್ೆೇವನರಿ ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ. ವಧನನ ಸಭೆ / ವಧನನ
ಪರಿಷ್ತ್ ಪರಶೆುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಉತತರ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಗನ ವಹಿಸುವುದು. ಜಿ.ಪಂ.

ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆ, ಇತರೆ ಸಭೆಗ್ಳ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುಪನಲರ್ನ ವರದಿ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಹನಗ್

ರವನರ್ೆ

ರ್ೆ ೇಡಿಕೆ ಳುಿವುದು.
7

ಕ್ರಣ್ ರೆ ಜನರಿಯೇ

ಪರ.ದ.ಸ. – ರ್ಸಬಬಂದಿ (2)

ಜಿಲ್ನಿ

ಪಂಚನಯತ್,

ವಭನಗ್ದ

ಅಧಿಕನರಿ/ರ್ಸಬಬಂದಿಯ

ಮೇಲುಸುತವನರಿ
ಸ್ೆೇವನ

ವಷ್ಯ

ವಯವಹನರಗ್ಳು, ಜಿಲ್ೆಿಯ ಎಲ್ನಿ ತನಲ ಿಕು ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ
ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಯವಹನರಗ್ಳು, ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಇಲ್ನಖೆ/ಗನರ.ಕು.ನಿೇ & ರ್ೆೈ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ರ್ಸಬಬಂದಿ
ವಷ್ಯ,

ಆಡಳ್ಳತ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ವಷ್ಯಗ್ಳು

ವನಹನಗ್ಳ

ಹನಗ್

ಈ

ನಿವಾಹಣೆ,

ರಜೆ,

ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ವೆೈದಯಕ್ೇಯ

ಮರುಪನವತ, ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು, ಮತುತ ದಿನಗ್ ಲ್ಲ

ರ್ೌಕರರ ಸ್ೆೇವನ ವಯವಹನರಗ್ಳು, ಮತುತ ಗನರ.ಪಂ ದಿವ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ
ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ
ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು
8

ಲ್ಲಂಗ್ರನಜು ಜಿ. ಕೆ ಚರಿೇಕರ್
ರ್ಸಬಬಂದಿ (3)

ಮಹಿಳನ ಮತುತ ಮಕಕಳ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖೆ, ಸಮನಜ ಕಲ್ನಯಣ,

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾ, ಅಲಪಸಂಖನಯತರ ಇಲ್ನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ರ್ಸಬಬಂದಿ
ಮತುತ ಇತರೆ ವಷ್ಯಗ್ಳು ಹನಗ್
ಸ್ೆೇವನ

ವಷ್ಯ,

ಮರುಪನವತ

ವನಹನಗ್ಳ

ದಿನಚರಿ

ಈ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ನಿವಾಹಣೆ,

ಅನುಮೊೇದರ್ೆ

ರಜೆ,

ವೆೈದಯಕ್ೇಯ

ಕೆಲಸಗ್ಳು,

ಹನಗ್

ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ಸಭೆಯ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ
ನಡವಳ್ಳ ಹನಗ್
ಆಚರಿಸುವುದು.

ರನರ್ಷರೇಯ ಹಬಬಗ್ಳು ಮತುತ ದಿರ್ನಚರಣೆಯನುು

ಮನಹಿತಹಕುಕ

ಅಧಿನಿಯಮ

2005ರ

ವಷ್ಯ

ನಿವನಾಹಕರನಗಿ ನಿವನಾಹಿಸುವುದು, ಗನರ.ಪಂ ಪಂಚನಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ, ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ
ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

22
9

ಎಸ್. ಗಿರಿ

ಪರ.ದ.ಸ. – ಆಡಳ್ಳತ (1)

ಜಿಲ್ನಿ

ಪಂಚನಯತ್

ಕಛೆೇರಿಯ

ವನಹನಗ್ಳ

ನಿವಾಹಣೆ,

ಪಿೇಠೆ ೇಪಕರಣ, ಲ್ೆೇಖನ ಸ್ನಮಗಿರ ಖರಿೇದಿ ಕೆಲಸಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ,
ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ರ್ೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ್

ಜಿ.ಪಂ. ವನರ್ಷಾಕ ಆಡಳ್ಳತ ವರದಿಯ ತಯನರಿಕೆ ಮತುತ ಗನರ.ಪಂ

ಕನಯಾದಶಿಾ ಗೆರೇ-1 & ಗೆರೇ-2 ರ್ೌಕರರ ಸ್ೆೇವನ ವಷ್ಯಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ,

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
10

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

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಶ್ುಪನಲರ್ೆ, ರೆೇಷ್ೆಮ, ಇಲ್ನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಯವಹನರಗ್ಳು ಹನಗ್

ಈ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ವನಹನಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರಜೆ, ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮರುಪನವತ, ದಿನಚರಿ

ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ ಕಿಕ್ ಕಂ ಡನಟನ
ಎಂಟ್ಟರ ಆಪರೆೇಟರ್ ಹುದೆಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಮತುತ ಪತರ ವಯವಹನರ,

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು..
11

ಟ್ಟ.ಆರ್. ಸುಮ, ದಿವ.ದ.ಸ.
ರ್ಸಬಬಂದಿ(6)

ಕೃರ್ಷ, ತೆ ೇಟಗನರಿಕೆ, ಖನದಿಗನರಮೊೇದೆ ಯೇಗ್, ಕೆೈಮಗ್ಗ ಮತುತ ಜವಳ್ಳ,
ಕನುಡ ಸಂಸೃತ

ಯುವಜನ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತುತ ಕ್ರೇಡನ ಇಲ್ನಖೆ,

ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವಯವಹನರಗ್ಳು

ಹನಗ್ ಈ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ವನಹನಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ರಜೆ,
ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮರುಪನವತ , ದಿನಚರಿ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು,
ಶಿಷ್ನಠಚನರಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಕಡತ ಹನಗ್

ಮನನವ ಹಕುಕಗ್ಳ

ಆಯೇಗ್,

ಪತರ ವಯವಹನರಗ್ಳು ಮತುತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ

ರ್ೆೇಮಕನತ

ಅನುಮೊೇದರ್ೆ

ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳನದ ಕರವಸ ಲ್ಲಗನರ, ಜವನನ, ಸವಚಛತನಗನರ ಇವರ
ಮತುತ

ಪತರ

ವಯವಹನರ,

ಉಪ

ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು..
12

ಮಮತನ

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ) ರವರ ಆಪತ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕೆಲಸ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತುತ ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ ಸಮಿತ ಸಭೆ/ ಹಣಕನಸು

ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ಸಭೆ, ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ತೆೈಮನರ್ಸಕ ಸಭೆ, ಮನನಯ ಮುಖಯ

ಮಂತರಗ್ಳ, ಸಚಿವರುಗ್ಳ ಸಭನ ನಡವಳ್ಳ ರ್ಸದಿಪಡಿಸುವುದು. ಆಡಳ್ಳತ
ಶನಖೆಯ ಕಡತಗ್ಳ ಚಲನ ವಲನ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ತನಲ ಿಕು
ಪಂಚನಯತ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ವೆಚಚ ಮರುಪನವತ ಕಡತ
ನಿವಾಹಣೆ, ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ದಿನಚರಿ ತಯನರಿಕೆ, ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು
ವಹಿಸುವ ಎಲ್ನಿ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
13

ಜಿ. ಶೆೈಲಜನ, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಯ ಅಮದು ಶನಖೆ ಕೆಲಸ
ನಿವಾಹಣೆ ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು
ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

14

15

ಗ್ಂಗನಧರ,.

(ಕ್ೆೇಮನಭಿವೃದಿಿ ವನ.ಚನ)
ಕೆ. ಶಿವಕುಮನರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಯ ರವನರ್ೆ ಶನಖೆ ಕೆಲಸ

ನಿವಾಹಣೆ. ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ
ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ರೆಕನರ್ಡಾ ಕೆ ೇಣೆ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ.

ಉಪ

23
ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳು.
16

ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಶಿೇಲಮಮ,

ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಯ ಪತರಗ್ಳನುು ಬೆರಳಚುಚ ಹನಗ್

ಗ್ಣಕ್ೇಕರಣ

ಬೆರಳಚುಚಗನರರು

ಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು. ಈ-ಆಫೇಸ್ ಪತರಗ್ಳನುು ರವನನಿಸುವುದು.

17

ಭಿೇಮನರ್ನಯಕ,

ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ಅಮದು ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ.

18

ಭನರತ, ಗ್ ರಪ್ – ಡಿ

ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ.

19

ಎಂ.ಆರ್. ಮಲ್ೆಿೇಶ್, ವನಹನ ಚನಲಕ

ವನಹನ ಕೆ.ಎ-14 ಜಿ-1037 ನಿವಾಹಣೆ

20

ಮನದೆೇಶ್ ‘ಡಿ’ ಗ್ ರಫ್ ರ್ೌಕರ (ವನಹನ ಕೆ.ಎ.-14 ಜಿ 1107 ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ) ರವರ ವನಹನದ

21

ಅರುಣ್

ಕ್ೆೇಮನಭಿವೃದಿಿ‘ಡಿ' ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರ

ಚನಲಕ ನಿಯೇಜರ್ೆ)
ಕುಮನರ್

ಗ್ ರಫ್ ರ್ೌಕರ

ಚನಲಕ

ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ

ಡಿ’ ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಲಖೆ
22

ಶಿರೇಧರ್ ರ್ಸ.ಎನ್

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ(ಅಭಿವೃದಿಿ)

ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕನಯಾ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಯ ಸಂಪೂಣಾ ಉಸುತವನರಿ
ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಎಲ್ನಿ ಯೇಜರ್ೆ ಕಡತಗ್ಳ
ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ ನಡೆಸುವುದು.
ಕನಯಾದಶಿಾಯನಗಿ
ತನಲ ಕ
ಿ ು

ಕನಯಾ

ರ್ೆ ೇಡಲ್

ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತಯ ಸದಸಯ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ

ಹನಗ್

ಉಸುತವನರಿ

ಸ್ನಗ್ರ

ಕನಯಾ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಯ

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು
ಹನಗ್

ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ

ಕೆಲಸಗ್ಳು
23

ಕೆ. ಜಯಲಕ್ಷಮಮಮ

ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ(ಅಭಿವೃದಿಿ)

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಎಲ್ನಿ ಯೇಜರ್ೆಯ / ಕಡತಗ್ಳ
ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ ನಡೆಸುವುದು.

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಯ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾಯವರಿಗೆ ಸಹನಯಕರನಗ್ುವುದು ಹನಗ್

ಮುಖಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು, ಜಿಲ್ನಿ
ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಗೆ ಸಹನಯಕ ಮನಹಿತ

ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
24

ಉಮನಪತ ಇ, ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಎಲ್ನಿ ಯೇಜರ್ೆಯ/ ಕಡತಗ್ಳ
ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳ ಕೆ ರೇಢೇಕರಣ ಕನಯಾ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತಯ ಕಡತಗ್ಳ
ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ
ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
25

ಜಿೇವನ್ ಶೆೇಖರಪಪ ಬನವಮರ್ೆ, ಪರ.ದ.ಸ.

ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ:3054 ಮುಖಯ ಮಂತರ ಗನರಮಿೇಣ ರಸ್ೆತ ಮತುತ ಸ್ೆೇತುವೆ,
ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ: 3054 , ಟನಸ್ಕ್ಫೇಸ್ಾ

(ನಿವಾಹಣೆ & ದುರರ್ಸತ)

5054 ವಶೆೇಷ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಆಡಳ್ಳತನತಮಕ
ಮಂಜ ರನತ,

ಅನುದನನ

ಬಿಡುಗ್ಡೆ,

ಮುದನರಂಕ

ಶ್ುಲಕ

ಕ್ರಯನಯೇಜರ್ೆ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ, ಮುಖಯ ಮಂತರಗ್ಳ ಗನರಮ ವಕನಸ,

ಮೇಲಕಂಡ ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ರ್ನಯಯನಲಯ ಪರಕರಣಗ್ಳು

24
ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
26

ಟ್ಟ.ಎನ್. ಶಿಲ್ನಪ, ಪರ.ದ.ಸ.

(1)ಸವಚಛ ಭನರತ್ ಅಭಿಯನನ್

(2) ಗನರಮಿೇಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು

ಯೇಜರ್ೆ. ಲ್ೆ.ಶಿೇ 2702, 4702, ಕೆರೆಗ್ಳ ಪುನರುಜಿಾೇವನ, ಮೇಲಕಂಡ

ವಷ್ಯಗ್ಳ ರ್ನಯಯನಲಯ ಪರಕರಣಗ್ಳು. ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ
ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
27

ಎ.ಎಸ್.ಸಂತೆ ೇಷ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ವನಯಪಿತಗೆ ಒಳಪಡುವ
ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ

ಮತುತ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಆರೆ ೇಗ್ಯ,

ಯುವಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತುತ ಕ್ರೇಡನ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ,
ಪರಕೃತ

ವಕೆ ೇಪದ

ಅತವೃರ್ಷಿ

ವಷ್ಯಗ್ಳ

ನಿವಾಹಣೆ,

ಉಪ

ಅನುದನನ,

ಉಪ

ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳು.
28

ಬಿ.ಎನ್. ಶಿವಪರಸ್ನದ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ಗನರ.ಪಂ.

ಇತರೆ,

ಗನರ.ಪಂ

ಶನಸನ

ಬದಿ

ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳು.

29

ಧಿೇರೆೇಂದರಗಿರಿ, ಎನ್.ಬಿ.ಎ.

ಎನ್.ಬಿ.ಎ.

30

ಸಂತೆ ೇಷ್ಕುಮನರ್, ಬಿ.ಎನ್.

ತಯನರಿಕೆ ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ

31

ಸಮನಲ್ೆ ೇಚಕರು ಮತುತ
ಸಮನಲ್ೆ ೇಚಕರು

ಪರದಿೇಪ್, ಡಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಯು.

ಯೇಜರ್ೆಯ

ಎಲ್ನಿ

ಮೇಲುಸುತವನರಿ

ಹನಗ್

ತನಲ ಿಕುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು ಮತುತ ಅಂಕ್ ಅಂಶ್ಗ್ಳ
ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

ಪಂಚತಂತರ, ಇ-ಸವತುತ, ಸಕನಲ, ಆರ್.ಎಫ್.ಡಿ. ಸಂಸದರ ಆದಶ್ಾ
ಗನರಮ, ಗನಂಧಿ ಸ್ನಕ್ಷ್ ಕನಯಕ, ಎಂ.ಗೌನಾನು ಕನಯಾಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ.

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
32

ಸಂತೆ ೇಷ್ ಕುಮನರ್

ಪಂಚತಂತರ, ಇ-ಸವತುತ, ಸಕನಲ, ಆರ್.ಎಫ್.ಡಿ. ಸಂಸದರ ಆದಶ್ಾ
ಗನರಮ, ಗನಂಧಿ ಸ್ನಕ್ಷ್ ಕನಯಕ, ಎಂ.ಗೌನಾನ್ಾ ಕನಯಾಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ.

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
33

ವೆಂಕಟೆೇಶ್, ದಿವ.ದ.ಸ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಶನಖೆಗೆ ರ್ಸವೇಕೃತವನಗ್ುವ ಪತರಗ್ಳ ರ್ಸವೇಕೃತ ಮತುತ

ರ್ೆ ಂದಣಿ, ವಷ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಿಗೆ ಪತರಗ್ಳ ಹಸ್ನತಂತರ, ಸ್ನವಾಜನಿಕ
ಕುಂದುಕೆ ರತೆ/ಜನಸಪಂದರ್ನ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ. ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ
ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

34

ಜಿ.ಹನಲ್ೆೇಶ್, ವನಹನ ಚನಲಕ

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ) ಇವರ ವನಹನದ ವನಹನ ಚನಲಕರನಗಿ
ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ

ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
35

ಶ್ಕುಂತಲಮಮ, ಡಿ- ದಜೆಾ

ಅಬಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ –ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ.

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

25
36

ಶ್ಕುಂತಲಮಮ, ಡಿ- ದಜೆಾ

ಅಬಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ –ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ.

ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರು ವಹಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.

37

ಮಂಜನರ್ನಯಕ ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ಡಿ ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರ

ಅಬಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ –ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ.

ಯೇಜನಲ ಶಲಖೆ
38

ಉಮನ ಡಿ. ಸದನಶಿವ

ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು

ಯೇಜರ್ನ ವಭನಗ್ ಹನಗ್

ಪರಿಷ್ತ್ ವಭನಗ್ದ ಪೂಣಾ ಉಸುತವನರಿ

ವಹಿಸುವುದು. ಯೇಜರ್ೆ ತಯನರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದು. ಮುಖಯ
ಕನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯವರು ವಹಿಸುವ ಎಲ್ನಿ ಕೆಲಸಗ್ಳನುು
ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಹನಗ್

ಸಭನ

ಕಲ್ನಪಗ್ಳನುು

ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ

ಸಹಕರಿಸುವುದು. ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುಷ್ನಠನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ನಠನ
ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಮನಗ್ಾದಶ್ಾನ ನಿೇಡುವುದು. ಹೆ ಸನಗ್ರ ತನಲ ಿಕು
ರ್ೆ ೇಡಲ್

ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ

ಉಸುತವನರಿ

ನಿವಾಹಣೆ.

ಜಿಲ್ನಿ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಹನಗ್

ಮುಖಯ

ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆಯ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತ
ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ

ಕತಾವಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು
39

ಹೆಚ್.ಇ. ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪ, ಯೇಜರ್ನ ಅಂದನಜು ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆಯ ಕನಯಾಗ್ಳ ಉಸುತವನರಿ ನಿವಾಹಣೆ, ಯೇಜರ್ನ,
ಮತುತ ಮೌಲಯ ಮನಪರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು

ಅಂದನಜು ಮತುತ ಮೌಲಯ ಮನಪನ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ಮುಖಯ

ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕನಯಾಗ್ಳ ಮೇಲ್ಲವಚನರಣೆ.

ಮುಖಯ ಕನಯಾ ನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯವರು ವಹಿಸುವ ಎಲ್ನಿ
ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ

ಯೇಜರ್ೆ ಶನಖೆಗೆ ಸಹನಯಕ ಮನಹಿತ ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ ಕತಾವಯ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಮತುತ

ಭದನರವತ

ಅಧಿಕನರಿಯನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ.
40

ಕೆ.ಎನ್. ಸುರೆೇಶ್, ಸ.ಸ್ನಂ.ಅ-1

ತನಲ ಿಕು

ರ್ೆ ೇಡಲ್

ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಕ್ /ಜಿಲ್ನಿ ವಲಯ ವನರ್ಷಾಕ ಕರಡು

ಯೇಜರ್ೆ /ಲ್ಲಂಕ್ ಡನಕುಯಮಂಟ್ ತಯನರಿಕೆ, ಜಿಲ್ನಿ ಯೇಜರ್ನ
ಸಮಿತ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಎಲ್ನಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ ಕ್ರಯನ

ಯೇಜರ್ೆ ತಯನರಿಕೆ 2515 ಶನಸನ ಬದಿ ಅನುದನನ, 2702 ಕೆರೆಗ್ಳ
ದುರರ್ಸಾ, 3054, ಕ್ರಯನಯೇಜರ್ೆ, ಅನುಮೊೇದರ್ೆ, ತನಲ ಿಕುಗ್ಳ 2515

ತನ.ಪಂ ಸಂಯುಕತ ಅನುದನನ ಕ್ರಯನಯೇಜರ್ೆಗೆ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ
ಮಿಷ್ನ್ ಅಂತೆ ಯೇದಯ ಮತುತ ನಮಮ ಗನರಮ ನಮಮ ಯೇಜರ್ೆ
ಹನಗ್

ವಧನನ ಸಭನ ಕ್ೆೇತರವನರು ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳ ಕಡತ

ನಿವಾಹಣೆ.ರ್ನಯಯನಲಯ ಪರಕರಣಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆಯ
ಸದಸಯರುಗ್ಳ ಆಸನದ ವಯವಸ್ೆಾ. ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆಯ ಧವತ ಮುದಿರತ

ಕನಯಸ್ೆಟ್ಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ. ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು.
41

ಸುಪಿರಯನ ಕೆ.ಆರ್.,
ಸ.ಸ್ನಂ.ಅ.

ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ವವಧ ವಸತ ಮತುತ ಹೆ ಸನಗ್ರ, ಸ್ನಗ್ರ,

ಶಿಕನರಿಪುರ, ಸ್ೆ ರಬ ತನಲ ಕ್
ಿ ನ 14 ರ್ೆೇ ಹಣಕನಸು ಆಯೇಗ್ದ
ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ, ತನ.ಪಂ ಅನುದನನ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ, ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.

ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ, ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ

26
ಕೆಲಸಗ್ಳು.

42

ಬಿ.ಡಿ.ಉಮೇಶ್,

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು

1)

ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಯವರ ಆಪತ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ

2) ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಭನಗ್ವಹಿರ್ಸ ಸಭನ
ನಡವಳ್ಳ ತಯನರಿಸುವುದು.

3) ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ: 2059 ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ದುರರ್ಸಾ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ
4) ಲ್ೆಕಕ ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ: 2515 ಜಿ.ಪಂ. ಕಟಿಡ ನಿಮನಾಣ ಮತುತ ನಿವಾಹಣೆ ಕಡತ
ನಿವಾಹಣೆ

5) ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಕಡತಗ್ಳನುು ರ್ಸದಿಪಡಿಸುವುದು.

6) ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್/ತನಲ ಿಕು ಪಂಚನಯತ್/ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ್

ಗ್ಳ/ ಸದಸಯರುಗ್ಳ ಚುರ್ನವಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

7) ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್/ತನಲ ಿಕು ಪಂಚನಯತ್/ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ್

ಗ್ಳ/ ಸದಸಯರುಗ್ಳ / ವನರ್ಷಾಕ ಆರ್ಸತ ವವರಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ
ರನಜಯ ಚುರ್ನವಣನ ಆಯೇಗ್ಕೆಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

8) ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್/ತನಲ ಿಕು ಪಂಚನಯತ್/ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ್

ಗ್ಳ/ ಸದಸಯರುಗ್ಳ / ವವಧ ಕನರಣಗ್ಳ್ಳಂದ ಖನಲ್ಲ ಇರುವ ಸದಸಯರ
ಸ್ನಾನದ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವುದು.

9) ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ತರಿಸುವ ಊಟ, ಉಪಹನರ ಬಿಲುಿಗ್ಳ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ
10) ಮೇಲ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು

43

1)
ವನಜನಕ್ಷ್, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

14ರ್ೆೇ ಹಣಕನಸು ಆಯೇಗ್ದಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದನರವತ ಮತುತ

ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ ತನಲ ಿಕ್ನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ ಕ್ರಯನ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ್ಳಗೆ
ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ನಿೇಡುವ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ

2) ಮನರ್ಸಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್., ಎಂ.ಪಿಕ್., ಎಸ್.ರ್ಸ.ಪಿ./ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಪಿ. ಕಡತಗ್ಳ
ನಿವಾಹಣೆ

3) ಮೇಲ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು

44

ರಮೇಶ್ .ಟ್ಟ., ಪರ.ದ.ಸ.

1)

ಎಲ್ನಿ ತನಲ ಿಕ್ನ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೆ ರತೆಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳ
ನಿವಾಹಣೆ

2) ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಮನಹಿತ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ನಿವಾಹಿಸುವ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

27
3) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ೆಿಯ ಗನರ.ಪಂ. ಸದಸಯರುಗ್ಳ ನರೆೇಗನ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ
ಅವಯವಹನರದ ಬಗೆಗ ಹಣ ವಸ ಲ್ಲ ಕರಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಿವುದು.

4) ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಹನಜರನಗ್ುವ ಬಗೆಗ ಮತುತ ಗೆೈರು ಹನಜರನಗ್ುವ
ಬಗೆಗ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ

5) ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್/ತನಲ ಿಕು ಪಂಚನಯತ್/ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ್

ಗ್ಳ/ ಸದಸಯರುಗ್ಳ /ವವಧ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ರ್ನಮ ನಿದೆೇಾಶ್ನ ಮನಡುವ
ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

6) ಮೇಲ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು

45

ಪದಮ.ಇ., ಪರ.ದ.ಸ.

1)

ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆ/ಸ್ನಮನನಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ನಡವಳ್ಳ ಮೇಲ್ಲನ
ಅನುಪನಲರ್ನ ವರದಿ

2) ಜಮನಬಂಧಿ ಕನಯಾಕರಮ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ ನಿಯೇಜರ್ೆ ಕಡತ
3) ಮನರ್ಸಕ ಮತುತ ತೆೈಮನರ್ಸಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ ಮತುತ ಪರಗ್ತ
ವರದಿ

46

ರ್ನಗ್ಪರಭ .ಪಿ.ರ್ನಡಿಗ್,

1)

ದಿವ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

ಆಮದು ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು

2) ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಯ ವಷ್ಯ ನಿವನಾಹಕರಿಗೆ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕೆಲಸ
ನಿವಾಹಿಸುವುದು

3) ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಅಹಾ ಫಲ್ನನುಭವಗ್ಳು ಆಯ್ಕಕಯನಗಿದುಿ ಹೆಸರು
ತದುಿಪಡಿ ಮನಡುವ ಕಡತಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

4) ವಸತ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಅಹಾ ಫಲ್ನನುಭವಗ್ಳು ಆಯ್ಕಕಯನಗಿದುಿ ಮೃತ
ಪಟ್ಟಿದುಿ ಅವರ ರ್ೆೇರ ವನರಸುದನರರಿಗೆ ವಗನಾಯಿಸುವ ಕಡತಗ್ಳ
ನಿವಾಹಣೆ

5) ಮೇಲ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು

47

ನರಸಮಮ,

48

ರ್ಸ. ಗ್ಣೆೇಶ್ ರನವ್, ಡಿ’ಗ್ ರಪ್

(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಡಿ.ಇ.ಒ ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಣಕ್ೇಕರಣ ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆ
ಯೇಜರ್ನ

ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ

ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆ

ಹನಗ್

ಸಭೆಗ್ಳು

ರ್ೌಕರ (ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ನಡೆಯುವ ಸಂದಭಾಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸಭನ ಕೆ ಠಡಿಗ್ಳನುು ಸವಚಛಗೆ ಳ್ಳಸುವುದು

49

ಮಿೇರ್ನಕ್ಷ್.ರ್ಸ., ಡಿ ದಜೆಾ

ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆ ಕಛೆೇರಿ ಸವಚಛತೆ, ಮೇಲ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ

50

ಶೆೇಖರಪಪ, ವನಹನ ಚನಲಕರು

ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನಗಿರುವ ವನಹನ ಚನಲರ್ೆ

ರ್ೌಕರರು (ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಮತುತ ಸಭನ ಊಟದ ಹನಲ್ ಸವಚಛತೆ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
ಕೆಲಸಗ್ಳು

ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಶನಖೆ
51

ಶಿರೇಮತ ನಂದಿನಿ.ಆರ್.ಬಿ.
ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು

ಶನಖನ ಮುಖಯಸಾರು, ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ./ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.
ಯೇಜರ್ೆ ಹನಗ್ ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ಸದಸಯ
ಕನಯಾದಶಿಾ ಮತುತ ದಿಶನ ಸಮಿತ ಸಭೆ ನಿವಾಹಣೆ

52

ಶಿರೇ ಕೆ.ಜಿ. ಶ್ಶಿಧರ, ಸಹನಯಕ

ಮಹನತಮಗನಂಧಿ ನರೆೇಗನ ಯೇಜರ್ೆ ಮತುತ ಪಶಿಚಮಘಟಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ

53

ಶಿರೇ ಎನ್.ತನರನ,

ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಮೇಲುಸುತವನರಿ

ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿ (ನರೆೇಗನ)

ವಭನಗ್ದ ಮೇಲುಸುತವನರಿ

28
ಸಹನಯಕ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿ
(ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ.)

54

ಶಿರೇ ವೆೈ.ಜೆ. ಲಕ್ಷಮಣ,

55

ಶಿರೇಮತ ರೆೇಖನ,

ನರೆೇಗನ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರನಗಿ ಉಸುತವನರಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು (ನಿಯೇಜರ್ೆ)
ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು (ನಿಯೇಜರ್ೆ

1)

ಮೇರೆಗೆ)

ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರ ಆಪತ ಸಹನಯಕರನಗಿ ದಿನಚರಿ/ಪರವನಸ ಭತೆಯ
ವವರ/ರಜೆ/ಜಮನಬಂಧಿ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ/ಕನಯಾನಿವಾಹಣನ
ವರದಿ/ದ ರವನಣಿ ಕರೆಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ ಇಲ್ನಖನ ವಚನರಣೆಗೆ
ಸಹಕರಿಸುವುದು.

2) ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ ಆದೆೇಶ್ದಂತೆ ತೆೈಮನರ್ಸಕ

ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ./ಸ್ನಮನನಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ/ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸ್ನಾಯಿ
ಸಮಿತ/ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಹನಜರನಗಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳ್ಳ ತಯನರಿಕೆ ಹನಗ್

ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗ್ಳನದ ಜಿಲ್ನಿ ಜನಗ್ೃತ ಮತುತ ಉಸುತವನರಿ
ಸಮಿತ/ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ./ಆರ್.ಜಿ.ರ್ಸ.ವೆೈ. ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಹನಜರನಗಿ
ಸಭೆಯ ನಡವಳ್ಳ ತಯನರಿಕೆ

3) ಜಿಲ್ನಿ ಜನಗ್ೃತ ಮತುತ ಉಸುತವನರಿ ಸಮಿತ/ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗನರಿಕನ
ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ

56

ಶಿರೇ ಆದಶ್ಾ ಆರ್. ನಂದ, ಪರ.ದ.ಸ.
(ನಿಯೇಜರ್ೆ ಮೇರೆಗೆ)

ಜಿಲ್ನಿ ಕನಯಾಕರಮ-ಕೌಶ್ಲಯ ವಯವಸ್ನಾಪಕರು/ವಲಯ

ಮೇಲ್ಲವಚನರಕರು/ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ರ್ಸಬಬಂದಿಯವರ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ,

ಸಮುದನಯ ಸಂಪನ ಮಲ ವಯಕ್ತ/ಸವ-ಸಹನಯ ಸಂಘಗ್ಳ ಸದಸಯರ

ತರಬೆೇತ/ಸುತುತನಿಧಿ/ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಕಡತ
ನಿವಾಹಣೆ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗೆ ಅನುಪನಲರ್ನ ವರದಿ/ಹಣ ಬಳಕೆ ಪರಮನಣ
ಪತರ/ ಪರಗ್ತ ವರದಿ/ಚನಟಾ ರ್ಡಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ
ಮನಹಿತಯನುು ತಯನರಿರ್ಸ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಆರ್-ರ್ಸ.ಟ್ಟ./ಡಿಡಿಯು ಜಿಕೆವೆೈ/ರನಜಿೇವ್ ಗನಂಧಿ ಚೆೈತನಯ

ಯೇಜರ್ೆ/ಮೈಸ ರು ದಸರನ/ವನರ್ಷಾಕಾನಡಳ್ಳತ ವರದಿ
ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ/ಚುಕೆಕ ಗ್ುರುತನ

ಪರಶೆುಗ್ಳು/ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೆ ರತೆಗ್ಳ್ಳಗೆ
ಮನಹಿತ ಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮಾ ವುಗ್ಳ್ಳಗೆ ಮನಹಿತ ಒದಗಿಸುವುದು/ಸರಸ್
ವಸುತ ಪರದಶ್ಾನ ಮತುತ ಬಿಲುಿಗ್ಳ ತಯನರಿಕೆ/ಪಿ.ಡಿ. ಶನಖೆಯ
ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ವಷ್ಯ ನಿವಾಹಣೆ

57

ಶಿರೇಮತ ಗ್ುಣವತ, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

ರನ.ಗನರ.ಉ.ಖನ. ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನುದನನ ಬೆೇಡಿಕೆ, ಹಣ ಬಳಕೆ ಪರಮನಣ

ಪತರ ತಯನರಿಕೆ, ವನರ್ಷಾಕ ಎ.ಜಿ. ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ನಿವಾಹಣೆ. ಕನ್ ಕರೆಂಟ್
ಆಡಿಟ್ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. ರ್ಸ.ಯು.ಜಿ. ಬಿಲುಿಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ. ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ

ರ್ಸಬಬಂದಿ ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ. ಬೆೇರ್ ಫೂಟ್ ಕ ಲ್ಲ ಸಹನಯಕರ ರ್ೆೇಮಕನತ
ಕಡತ ನಿವಾಹಣೆ

58

ಶಿರೇ ಲ್ಲಂಗ್ರನಜು ಎಂ., ಪರ.ದ.ಸ. (ನಿಯೇಜರ್ೆ
ಮೇರೆಗೆ)

ಸ್ನಗ್ರ ವಭನಗ್ದ ರ್ನಲುಕ ತನಲ ಿಕು/ಜಲ್ನಮೃತ ಯೇಜರ್ೆಯಗ್ಳ ಕ್ರಯನ
ಯೇಜರ್ೆ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ/ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಕುಂದುಕೆ ರತೆ/ಕೆರೆ
ಸಂಜಿೇವನಿ/ನರೆೇಗನ ಒಗ್ ಡಿ
ಗ ಸುವಕೆ/ಮನಹಿತ ಹಕುಕ

59

ಶಿರೇಮತ ಮೃದುಲ ಪರ.ದ.ಸ (ನಿಯೇಜರ್ೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಭನಗ್ದ ಮ ರು ತನಲ ಿಕುಗ್ಳ ಗನರ.ಪಂ

29
ಮೇರೆಗೆ)

ಕ್ರಯನಯೇರ್ೆ/ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನ ಲ್ೆೈನ್ ಇಲ್ನಖೆಗ್ಳು, ಮತುತ ಅದಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ಪತರವಯವಹನರ, ಪಶಿಚಮಘಟಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜರ್ೆ,

ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ವನಹನ ಕಡತ ನರೆಗನ ಯೇಜೆನ ಪರಗ್ತ ವರದಿ ತಯನರಿಕೆ.

60

ಶಿರೇಮತ ಭನನುಮತ, ಬೆರಳಚುಚಗನರರು

ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರ ಶನಖೆಗೆ ರ್ಸವೇಕೃತವನಗ್ುವ ಪತರಗ್ಳ ರ್ಸವೇಕೃತ ಮತುತ
ವತರಣೆ, ಬೆರಳಚುಚ ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ್ ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು
ಸ ಚಿಸುವ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗ್ಳು

61

ಇಕನಬಲ್ ಷ್ರಿೇಫ್ , ಡಿ ಗ್ ರಪ್

ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸಗ್ಳು ಮತುತ ಕಛೆೇರಿ ಸವಚಛತೆ

62

ಸಂತೆ ೇಷ್

ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ‘ಡಿ’ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರ ನರೆೇಗನ ಶನಖೆಯ ಸವಚಛತೆ

63

ಸಚಿನ್.ಆರ್. ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ‘ಡಿ’ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರ

ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸಗ್ಳು ಹನಗ್ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ

ಕಡತ/ಪತರಗ್ಳ ಚಲನವಲನ
ಕಡತ/ಪತರಗ್ಳ ಚಲನವಲನ
ಕೆ ಠಡಿಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

ಲ್ೆಕಕ ಶನಖೆ

64

ಶಿರೇ ಪಿ.ರನಮಕೃಷ್ಣ ಪುರನಣಿಕ್, ಮುಖಯ

65

ಶಿರೇ ಪಿ.ರನಮಕೃಷ್ಣ ಪುರನಣಿಕ್, ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿ-1,

ಆಯವಯಯ ಶನಖೆ ಮತುತ ರ್ಸಕೇಂ ಶನಖೆಯ ಉಸುತವನರಿ

66

ಶಿರೇ ಶಿರೇಧರ್, ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿ-2 (ಪರ)

ಸಂಕಲನ ಶನಖೆ ಮತುತ ಆಂ.ಪ.ವ. ಶನಖೆಯ ಉಸುತವನರಿ

67

ಶಿರೇಮತ ಬಿ.ಕೆ ಶಿರೇತುಳರ್ಸ ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಆಯವಯಯ ಶನಖೆಯ ಉಸುತವನರಿ

68

ಶಿರೇಮತ ವೇಣನ ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ (ಬ-1)

ಆಯವಯಯ ಶನಖೆಯ ಅನುದನನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮತುತ ಖಜನರ್ನ ಹೆ ಂದನಣಿಕೆ

ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿ (ಪರಭನರ)

ಲ್ೆಕಕ ಶನಖೆಯ ಉಸುತವನರಿ

ಮತುತ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಾ ಬಿ ಹನಗ್ ಇತರೆ ಕಚೆೇರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುದನನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ
ಮನಢುವುದು.

69

ಕು: ಸಂಧನಯ ಎಂ.ಎನ್. ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

ಆಯವಯಯ ಶನಖೆಯ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಾ ಬಿ ಹನಗ್ ಇತರೆ ಕಚೆೇರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ

70

ಕು: ಪದನಮವತ ಆರ್., ದಿವ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

ಆಯವಯಯ ಶನಖೆಯ ಜಿ.ಪಂ. ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಯ ಕೆ 2 ಬಿಲುಿಗ್ಳ ಮೇಲುಸಹಿ

ಅನುದನನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮನಢುವುದು.

ಗನರ.ಪಂ. ಪರತ ನಿಧಿಗ್ಳ ಗೌರವಧನ, ಗನರಮ ವಕನಸ ಯೇಜರ್ೆ ಅನುದನನ
ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮನಡುವುದು ಹನಗ್ ಇಂದ ವಹಿ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡುವುದು

71

ಕು:ಗ್ಂಗ್ಮಮ ಎನ್., ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ರ್ಸಕೇಂ 1,2,3 ರ ಶನಖೆಯಾುಸುತವನರಿ ಮತುತ ರ್ಸಕೇಂ ಗ್ಳ ಲ್ೆಕಕ
ತಪನಸಣೆಯನುು ರ್ಸ.ಎ. ರವರಿಂದ ಮನಡಿರ್ಸ ಸಕನಾರಕೆಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

72

ಕು: ಸುಮ.ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

ಜಿ.ಪಂ. ಎಲ್ನಿ ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳ ವೆೇತನದ ಬಿಲುಿಗ್ಳ ತಯನರಿಕೆ

73

ಶಿರೇಮತ ಮಂಜುಳ

ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ. ರ್ಸಕೇಂ ಶನಖೆಯ ಎಲ್ನಿ ನಗ್ದು ಪುಸತಕಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

74

ಶಿರೇಮತ ಶೆ ೇಭನ ಕೆ.ಎನ್. ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

ಜಿ.ಪಂ. ಎಲ್ನಿ ಸ್ನದಿಲ್ನವರು ಬಿಲುಿಗ್ಳನುು ತಯನರಿಸುವುದು ಮತುತ ರ್ಸಕೇಂ

75

ಶಿರೇ ಎಸ್. ಶಿರೇಧರ್, ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ೆಿಯ ವವಧ ತನಲ ಿಕುಗ್ಳ ಜಿ.ಪಂ.ನ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ

ವಭನಗ್ ನಿವಾಹಣೆ ಜನರಲ್ ಕನಯಶ್ ಬುಕ್ ನಿವಾಹಣೆ

ಆಂತರಿಕ ಲ್ೆಕಕ ತಪನಸಣೆ ಮನಡುವುದು. ಗನರ.ಪಂ.ಗ್ಳ ವಶೆೇಷ್ ಲ್ೆಕಕ
ತಪನಸಣೆ ಮನಡುವುದು ಅರ್ಡ ಹನಕ್ ಕಮಿಟ್ಟಯ ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಭನಗ್ವಹಿಸುವುದು. ಎ.ಜಿ. & ರ್ಸ.ಎ.ಜಿ ಗ್ಳ ಪನಯರ ತೇರುವಳ್ಳ
ಕರಮವಹಿಸುವುದು

76

ಶಿರೇ ಮಧುಕೆೇಶ್ವರ ಎ.ಟ್ಟ.,ದಿವ.ದ.ಸ (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಜಿ.ಪಂ. ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ ಆಡಿಟ್ ತಪನಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ

77

ಶಿರೇ ರನಜು.ಟ್ಟ.ಎ., ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಜಿ.ಪಂ. ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ ಆಡಿಟ್ ತಪನಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು (ಸ್ನಗ್ರ,

30
ತೇಥಾಹಳ್ಳಿ, ಹೆ ಸನಗ್ರ ಮತುತ ಸ್ೆ ರಬ)

78

ಶಿರೇ ಬಿ.ಚಂದರಪಪ, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

ಜಿ.ಪಂ.ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗ್ಳ ಆಡಿಟ್ ತಪನಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು

79

ಶಿರೇ ಶ್ಫೇಕ್ ಅಹಮದ್, ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಸಂಕಲನ ಶನಖೆ ಮತುತ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಶನಖೆಯ ಉಸುತವನರಿ

80

81

ಮನಡುವುದು
ಶಿರೇ ಹೆಚ್.ಶ್ಬಿಬೇರ್ ಮಹಮದ್, ಪರ.ದ.ಸ.,
ಸಂತೆ ೇಷ್ ಎಂ. ದಿವ.ದ.ಸ. (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಸಂಕಲನ ಶನಖೆ ಎಲ್ನಿ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ವೇಚರ್ ಮತುತ
ಚಲನ್ ಗ್ಳನುು ಸಂಕಲನ ಮನಡುವುದು ಹನಗ್ ವನರ್ಷಾಕ ಲ್ೆಕಕ

ತಯನರಿಸುವುದು ಮತುತ ಮುಖಯ ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿಗ್ಳ ಆಪತ ಶನಖೆ ನಿವಾಹಣೆ
ಸಂಕಲನ ಶನಖೆಯ ಎಲ್ನಿ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ವೇಚರ್ ಮತುತ
ಚಲನ್ ಗ್ಳನುು ಸಂಕಲನ ಮನಡುವುದು ಹನಗ್ ತನ.ಪಂ. ಲ್ೆಕಕ ಪತರ
ನಿವಾಹಣೆ

82

ಶಿರೇಮತ ದೆೇವಮಮ ಯನರ್ೆ ಶಿರೇದೆೇವ, ಗ್ ರಪ್

ಡಿ ಲ್ೆಕಕ ಶನಖೆಯ ಸವಚಛತೆ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ ಮನಡುವುದು

83

ಶಿರೇ ರ್ನಗ್ರನಜ್ ಗ್ ರಪ್, ಡಿ (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಲ್ೆಕಕ ಶನಖೆಯ ಖಜನರ್ೆ, ಬನಯಂಕ್ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಜೆ ತೆಗೆ
ಶನಖೆಯ ಸವಚಛತೆಯ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಮಕಖ್ಾ ಕ್ಲಯವನಿವಲವಹಕ್ ಅಧಿಕ್ಲರಿಗ್ಳ ಆಪು ಶಲಖೆ
84

85

ಎಸ್. ತಪೆಪೇಸ್ನವಮಿ,

ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯವರಿಗೆ ಆಪತ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕತಾವಯ

ರ್ಸ.ರ್ಸ.ಟ್ಟ (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ನಿವಾಹಣೆ

ಎಂ.ಯು. ಉಷ್ನ,

ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯವರಿಗೆ ಆಪತ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕತಾವಯ

ಹನಗ್

ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು

ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಕಚೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು.

ನಿವಾಹಣೆ ಹನಗ್

ವಹಿಸುವ

ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ವಹಿಸುವ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಎಲ್ನಿ

ಎಲ್ನಿ

ಕೆಲಸಗ್ಳನುು

ಕೆಲಸಗ್ಳನುು

86

ನಂಜುಂಡಸ್ನವಮಿ, ವನಹನ ಚನಲಕರು

ಕೆ.ಎ-14 ಜಿ-1157 ವನಹನ ಚನಲಕರನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

87

ಜಗ್ದಿೇಶ್, ಗ್ ರಪ್ –ಡಿ

ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯವರ ಆಪತ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾವಯ
ನಿವಾಹಣೆ

ಮಲನ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಆಪು ಶಲಖೆ
88

ಎಸ್.ಎಂ.ಪರಕನಶ್, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು

ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ, ಅಧಯಕ್ಷರ ವೆೈಯಕ್ತಕ
ಮನಹಿತ,

ದಿನಚರಿ,

ರ್ನಯಯನಲಯದ

ಪರವನಸ

ಕತಾವಯ

ಭತೆಯ

ನಿವಾಹಣೆ.

ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
89

ಡಿ.ಜಿ. ದಿೇಪಕ್ ಕುಮನರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಬಿಲ್

ಅಧಯಕ್ಷರು

ನಿವಾಹಣೆ,

ಸ ಚಿಸುವ

ಅಧಯಕ್ಷರ

ಎಲ್ನಿ

ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ, ಅಧಯಕ್ಷರ ಪರವನಸ
ಕನಯಾಕರಮ ಹನಗ್ ಸಭೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಭನಗ್ವಹಿಸುವುದು. ಅಧಯಕ್ಷರು ಸ ಚಿಸುವ
ಎಲ್ನಿ ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

90

ರವ ಕುಮನರ್

ಅಧಯಕ್ಷರ ರ್ನಮನಂಕ್ತ ವನಹನದ ಚನಲಕರನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

ವನಹನ ಚನಲಕ
91

ಕೆ.ಆರ್.ಕನಂತಪಪ,

92

ಕೆ. ಮಧುಕೆೇಶ್ವರ, ಗ್ ರಪ್ –ಡಿ

(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಗ್ ರಪ್-

ಡಿ,

ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ
ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

ಮಲನ್ಾ ಉಪಲಧ್ಾಕ್ಷರ ಶಲಖೆ
93

ಎಸ್.ವ. ಗ್ಜನನನ, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು
(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಉಪನಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಸಹನಯಕರನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣೆ, ವಹಿಸುವ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗ್ಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

31
94

ಎಸ್. ರವಕುಮನರ್, ವನಹನ

ಉಪನಧಯಕ್ಷರ ರ್ನಮನಂಕ್ತ ವನಹನದ ಚನಲಕರನಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

95

ಎಸ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮ ತಾ,

ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆ

ಚನಲಕ, (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಗ್ ರಪ್ –ಡಿ, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಶಲಖೆ
96

ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಬೆನಕಟ್ಟಿ,

ಮನಹಿತ ತಂತರಜ್ಞನನದ ಸಲಹೆಗನರರನಗಿ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಜಿಲ್ನಿ ಸ ಚರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು
ಓಂಬಡ್ಸ್ಮನ್ ಶಲಖೆ (ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.)
97

ಗ್ಣೆೇಶ್ಪಪ, ಓಂಬರ್ಡಸ್ಮನ್

ಜಿಲ್ೆಿಯ 7 ತನಲ ಿಕ್ನಿಂದ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕನಮಗನರಿಗ್ಳ
ದ ರುಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ

98

ಮಂಜುರ್ನಥ್

ಓಂಬರ್ಡಸ್ಮನ್ ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಎಲ್ನಿ ಪತರಗ್ಳ ಬೆರಳಚುಚ ಮತುತ

99

ಮಂಜುಳನ, ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ಸ್ೆೇವೆ

ಓಂಬರ್ಡಸ್ಮನ್ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ರವನರ್ೆ ಕೆಲಸ ಹನಗ್

ಡಿ.ಇ.ಒ(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಗ್ಣಕ್ೇಕರಣ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಸವಚಛತೆ ಕತಾವಯ

ನಿವಾಹಣೆ
100

ರವಕುಮನರ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ದನಖಲು ಕೆ ೇಣೆ ಮತುತ ಓಂಬರ್ಡಾ ಮರ್ೆ ಶನಖೆಗ್ಳ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಣೆ.
ಡಿ. ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರ
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ಅಧ್ಲಾಯ -3

(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(iii)

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ನ್ ಅಧಿಕ್ಲರಿಗ್ಳು ನಿಧ್ಲವರ (ತಿೇಮಲವನ್)ಗ್ಳನ್ಕು ತೆಗೆದಕಕ್ೆ ಳುುವಲಗ್ ಅನ್ಕಸರಿಸಕವ
ಕ್ಲಯವ ವಿಧ್ಲನ್ಗ್ಳು
ಜಿಲ್ನಿ

ಪಂಚನಯತ್

ಕನಯನಾಲಯದಲ್ಲಿ

ರ್ಸವೇಕರಿಸುವ

ಪರಸ್ನತವರ್ೆಗ್ಳನನು

ಕಛೆೇರಿ

ಕೆೈಪಿಡಿ

ನಿಯಮನನುಸ್ನರ ಆಯನಮ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತರ ಸಂಖೆಯ ದನಖಲ್ಲರ್ಸ ವಯವಸ್ನಾಪಕರು, ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ
(ಆಡಳ್ಳತ),

ಉಪ

ಕನಯಾದಶಿಾ

(ಆಡಳ್ಳತ)

ಮತುತ

ಮುಖಯ

ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ

ಅನುಮತಯಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಶನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಪತರಗ್ಳನುು ವತರಿಸಲ್ನಗ್ುವುದು.

ಅಧಿಕನರಿಯವರ

ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವಷ್ಯ

ನಿವನಾಹಕರು ಪರಸ್ನತವರ್ೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶ್ಗ್ಳನುು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲರ್ಸ ಸಕನಾರದ ಸುತೆ ತೇಲ್ೆ, ಆದೆೇಶ್, ನಿಯಮಗ್ಳನವಯ
ಅನವಯವನಗ್ುವ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಮನಗ್ಾಸ ಚಿಗ್ಳನವಯ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲರ್ಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಯವಹನರಗ್ಳ
ನಿಯಮಗ್ಳು ಹನಗ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಲ್ೆಕಕ ಪತರಗ್ಳ ನಿಯಮಗ್ಳನುು ಅನುಸರಿರ್ಸ, ಮಂಡಿರ್ಸ

ವಯವಸ್ನಾಪಕರು, ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ ಇವರ ಅಭಿಪನರಯದೆ ಂದಿಗೆ ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ), ಉಪ
ಕನಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ), ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು, ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು, ಮುಖಯ ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿಗ್ಳ
ಮ ಲಕ

ಮುಖಯ

ಕನಯಾ

ನಿವನಾಹಕ

ಅಧಿಕನರಿಯವರ

ಅನುಮೊೇದರ್ೆ

ಮತುತ

ಮಂಜ ರನತ

ಪಡೆಯಲ್ನಗ್ುವುದು. ಅವಶ್ಯವರುವ ಕಡತಗ್ಳನುು ಮನನಯ ಅಧಯಕ್ಷರ ಗ್ಮನಕೆಕ ತರಲ್ನಗ್ುವುದು.
ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ತಯಪಡಿರ್ಸರುವ ಪರಕರಣಗ್ಳನವಯ
ಪರಸ್ನತವರ್ೆಗ್ಳನುು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಜಿಲ್ನಿ

ಪಂಚನಯತ್

(ಕನಯಾಕಲ್ನಪಗ್ಳ)

ನಿಯಮಗ್ಳು

ಅವಶ್ಯಕ
1998ರನವಯ

ಅನುಮೊೇದರ್ೆಗನಗಿ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತಗ್ಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿರ್ಸ ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆಯ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ಪಡೆಯಲ್ನಗ್ುವುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ (ಕನಯಾಕಲ್ನಪಗ್ಳ) ನಿಯಮಗ್ಳು 1998ರಲ್ಲಿ ವಷ್ದಪಡಿರ್ಸರುವಂತೆ
ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆಯ ಅನುಮೊೇದರ್ೆಗನಗಿ ಮಂಡಿಸಲ್ನಗ್ುವ ವಷ್ಯಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್
ಅಧಿನಿಯಮ ಪರಕರಣ 180ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವವರಿರ್ಸರುವ ಕರಮ ಅನುಸರಿರ್ಸ ಮತ ಚಲ್ನಯಿಸುವ ಮ ಲಕ
ನಿಣಾಯಗ್ಳನುು ಮನಡಲ್ನಗ್ುವುದು.
ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯವರ ಮಂಜ ರನತ, ಅನುಮೊೇದರ್ೆ, ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳನುಗ್ುಣವನಗಿ
ಅಂತಮ ಆದೆೇಶ್ ಹೆ ರಡಿಸಲ್ನಗ್ುವುದು.
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ಅಧ್ಲಾಯ -4
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(iv)
ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಸೆೇವೆ/ ಕ್ಲಯವಗ್ಳ ಅನ್ಕಷ್ಲಾನ್ / ನಿವವಹಣೆಗೆ ಇರಕವ ಅಂಗಿೇಕ್ೃತ ನ್ಮ ನೆಗ್ಳು / ರ ಪ್ತಸಿರಕವ
ಸ ತರಗ್ಳು:
ಕಛೆೇರಿ ಸ್ೆೇವೆ / ಕನಯಾಗ್ಳ ಅನುಷ್ನಠನ / ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಇಂಥಹದೆೇ ಎಂದು ಯನವುದೆೇ
ನಮ ರ್ೆಗ್ಳನುು ನಿಧಿಾಷ್ಠ ಪಡಿರ್ಸರುವುದಿಲಿ. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕನಯನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ವಭನಗ್ದಲ್ಲಿ
ವಷ್ಯ ನಿವನಾಹಕರುಗ್ಳ್ಳಗೆ ವಷ್ಯಗ್ಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮನಡಿ ವಯವಸ್ನಾಪಕರ ಉಸುತವನರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವ
ವಯವಸ್ೆಾ ಮನಡಲ್ನಗಿದೆ.

ಆಡಳ್ಳತ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ

ವಭನಗ್ದ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾಯವರು, ಲ್ೆಕಕ

ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿಗ್ಳು, ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಂಖಿಯಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು, ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರ
ಶನಖೆಯಲ್ಲಿ

ಸಹನಯಕ

ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು

ಜವನಬನಿರಿಯನುು ಹೆ ಂದಿರುತನತರೆ.
ಸಹಕರಿಸುವರು.

ಹನಗ್

ಆಯನ ವಭನಗ್ಗ್ಳ

ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆಯ

ಪೂಣಾ

ಆಯನ ವಭನಗ್ದ ಮುಖಯಸಾರಿಗೆ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ

ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಂಚನಯತ್ರನಜ್

ಅಧಿನಿಯಮ ಹನಗ್

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿಯ ನಿಯಮಗ್ಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನರ್ೆ ಸಂಹಿತೆ, ಸ್ನದಿಲ್ನವರು
ವೆಚಚಗ್ಳ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಕಛೆೇರಿ ಕನಯಾವಧನನ ಕೆೈಪಿಡಿ ಹನಗ್

ಇತರೆ ಸ್ನಾಯಿ ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳನುು ಯಥೆ ೇಚಿತ

ಮನಪನಾಡುಗ್ಳೆ ಂದಿಗೆ ಕನಲಕನಲಕೆಕ ಅನವಯಿರ್ಸಕೆ ಂಡ, ಕೆ.ಟ್ಟ.ಪಿ.ಪಿ. ಅಧಿನಿಯಮ ಹನಗ್
ಇತರೆ ಕನನ ನುಗ್ಳನವಯ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಲ್ನಗ್ುತತದೆ.

ಚನಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ
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ಅಧ್ಲಾಯ -5
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(v)
ಕ್ಛೆೇರಿಯ ಸೆೇವೆ / ಕ್ತವವಾ ನಿವವಹಿಸಲ್ಕ ಅನ್ಕಸರಿಸಕವ ನಿಯಮಗ್ಳು, ಸ ಚನೆಗ್ಳು, ಕ್ೆೈಪ್ತಡಿಗ್ಳು,
ವಿನಿಯಮಗ್ಳು, ಅನ್ಕಸ ಚಿಗ್ಳು, ದಲಖ್ಲ್ೆಗ್ಳು
1. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವವಧ ಭನಗ್ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್
ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ನಗಿರುವ ನಿಯಮಗ್ಳು.
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕನಯಾಕಲ್ನಪಗ್ಳ ನಿಯಮ 1998.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಮತುತ ಉಪನಧಯಕ್ಷರ ಭತೆಯಗ್ಳು )
ನಿಯಮಗ್ಳು 1995.
4. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ಗ್ಳ ಹಣಕನಸು ಮತುತ ಲ್ೆಕಕಗ್ಳು) ನಿಯಮಗ್ಳು
1996.
5. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್(ಪತರ ವಯವಹನರ) ನಿಯಮಗ್ಳು 1994.
6. ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪನರದಶ್ಾಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1999
7. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತೆ
8. ಕರ್ನಾಟಕ ಖಜನರ್ೆ ಸಂಹಿತೆ
9. ಸ್ನದಿಲ್ನವರು ವೆಚಚಗ್ಳ ಕೆೈಪಿಡಿ
10. ಕಛೆೇರಿ ಕನಯಾವಧನನ ಕೆೈಪಿಡಿ
11. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗ್ರಿೇಕ ಸ್ೆೇವನ ನಿಯಮಗ್ಳು 1957
12. ಲ್ೆ ೇಕೆ ೇಪಯೇಗಿ ಇಲ್ನಖೆ ಕೆೈಪಿಡಿಗ್ಳು
13. ಸಕನಾರದ ಇತರೆ ಸ್ನಾಯಿ

ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳು ಇವುಗ್ಳನುು ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ

ಪರಕರಣಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುಗ್ುಣವನಗಿ ಯಥೆ ೇಚಿತ ಕನಲಕನಲಕೆಕ ಆಗ್ುವ ಬದಲ್ನವಣೆಯಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಲು
ಅಳವಡಿರ್ಸಕೆ ಳಿಲ್ನಗಿದೆ.
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ಅಧ್ಲಾಯ -6
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(vi)
ಕ್ಛೆೇರಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಭಾವಲಗ್ಕವ ದಲಖ್ಲ್ೆಗ್ಳ ಸವರ ಪಗ್ಳು, ದಲಸಲುವೆೇಜಕಗ್ಳ ಪಟಿಟ ಹಲಗ್

ನಲಗ್ರಿೇಕ್ರಿಗೆ

ಕ್ಛೆೇರಿಯಲ್ಲಾ ಒದಗ್ಕವ ಸರಕ್ಯವದ ವಿವರ:

1.ಆಡಳಿತ ಶಲಖೆ
1. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯಿತ ರ್ಸಬಬಂದಿ ವವರ

2. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯಿತ ರ್ೌಕರರ ವಗನಾವಣೆ, ಬಡಿತ, ಶಿಸುತ ಕರಮಗ್ಳು - ಮನಹಿತ
3. ಆಡಳ್ಳತನತಮಕ ಮಂಜ ರನತ ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳು ( ವನಹನಗ್ಳು / ಇತರ ಸ್ನಮಗಿರಗ್ಳ ಖರಿೇದಿ, ದುರರ್ಸತ,
ವಲ್ೆೇವನರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿರ್ಸದಂತೆ)
4. ವನರ್ಷಾಕ ತಪನಸಣೆಗ್ಳ ವರದಿ / ಕರಮ ಇತನಯದಿ
5. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಆರ್ಸತ ವವರಗ್ಳು
6. ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಯ ಪಂಚನಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ/ ಕನಯಾದಶಿಾಗ್ಳ ರ್ಸಬಬಂದಿ
ವಯವಹನರಗ್ಳು ಹನಗ್ ಇತರೆ ರ್ೌಕರರ ರ್ೆೇಮಕ ಅನುಮೊೇದರ್ೆ ವವರ.
7.ಗನರಮ ಪಂಚನಯತ್ ಕನಯಾದಶಿಾಗ್ಳ ಸ್ೆೇವನ ವವರಗ್ಳು
8. ವನರ್ಷಾಕ ಆಡಳ್ಳತ ವರದಿ

9. ಪಿೇಠೆ ೇಪಕರಣಗ್ಳ ದನಸ್ನತನು
10. ಜಿಲ್ನಿ ಮಟಿದ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಹನಗ್ ತನಲ ಿಕು ಪಂಚನಯತ್ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳ
ದಿನಚರಿಗ್ಳು
11. ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು

2. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಲಖೆ

1. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ ವವರ
2. ವವಧ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಮನಗ್ಾಸ ಚಿಗ್ಳು
3. ಕ್ರಯನ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು ಹನಗ್ ಕನಮಗನರಿಗ್ಳ ಆಡಳ್ಳತನತಮಕ ಮಂಜ ರನತಗ್ಳು
4. ಕನಮಗನರಿಗ್ಳ ಅಂದನಜುಗ್ಳು ( ಕನಮಗನರಿಗ್ಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ವಷ್ಯಗ್ಳು)
5. ವವಧ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಪರಗ್ತ ವವರಗ್ಳು
6. ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತ ತೆರಿಗೆ ಬೆೇಡಿಕೆ, ವಸ ಲ್ಲ, ಬನಕ್ ವವರಗ್ಳು
7. ವನರ್ಡಾ ಸಭೆ, ಗನರಮ ಸಭೆ – ವವರಗ್ಳು
8. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತಯ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು

3. ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆ

1. ಲ್ಲಂಕ್ ಡನಕ ಯಮಂಟ್
2. ಕ್ರಯನ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು
3. ಯೇಜರ್ನ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ ಮನರ್ಸಕ ಬಹುಸತರ ಪರಗ್ತ ವರದಿ ಹನಗ್ ವನರ್ಷಾಕ ಪರಗ್ತ ವರದಿ
4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ ಪರಗ್ತಪರ ವರದಿ
5. ವನರ್ಷಾಕ ವರದಿ
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6. ಅಂಕ್ ಅಂಶ್ಗ್ಳು
7. ಮೌಲಯ ಮನಪನ ವರದಿಗ್ಳು

8. ಸಮಿೇಕ್ನ ವರದಿಗ್ಳು
9. ಸಭನ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು / ಸಭನ ಕಲ್ನಪಗ್ಳು
10. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯಿತ ಪರಕನಯಾಗ್ಳ ವವರ
11. ಅರೆ ಸ್ನಾಯಿಕ ರ್ನಯಯನಲಯದ ತೇಪುಾಗ್ಳು
12. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಸದಸಯರ ಮನಹಿತ
13. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯಿತ ಉಪನಿಯಮಗ್ಳ ಪರತ
14. ಯೇಜರ್ೆ, ಹಣಕನಸು ಮತುತ ಲ್ೆಕಕ ಪತರ ಸಮಿತ ಹನಗ್ ಸ್ನಮನನಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು
15. ಜಮನಬಂಧಿ – ಮನಗ್ಾಸ ಚಿ – ತನಿಖನ ವರದಿ – ಕರಮದ ವವರಗ್ಳು

4. ಲ್ೆಕಕ ಶನಖೆ

1. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯಿತ ಆಯವಯಯ
2. ಸಕನಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗ್ಡೆಯನದ ಅನುದನನದ ವವರ
3. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯಿತಯಿಂದ ಅನುಷ್ನಠರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳ್ಳಗೆ ಬಿಡುಗ್ಡೆಯನದ ಹಣದ ವವರ

4. ಬನಯಂಕ್ ಖನತೆಗ್ಳ ವವರ
5. ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗ್ಳ ಮೇಲ್ೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಕರಮಗ್ಳು
6. ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯಿತ ನಿಧಿಯ ವವರ
7. ಅನುದನನ ಮರುಹೆ ಂದನಣಿಕೆ ವವರ
8. ಕೆೇಂದರ ಪುರಸೃತ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಹಣದ ವವರ
9. ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತ, ತನಲ ಿಕು ಪಂಚನಯಿತಗ್ಳ ಬನಬುತ ಹಣ ಬಿಡುಗ್ಡೆ / ವವರ
10. ವೆೇತನ / ವೆೇತರ್ೆೇತರ ಖಚಿಾನ ವವರಗ್ಳು
11. ಮಹನಲ್ೆೇಖಪನಲಕರ ಲ್ೆಕಕ ತಪನಸಣನ ವರದಿಗ್ಳು
12. ಜಿ.ಪಂ ವನಯಪಿತ ಕಚೆೇರಿಗ್ಳ ಸ್ನಧಿಲ್ನವರು ಬಿಲ್ ಗ್ಳ್ಳಗೆ ಮೇಲುಸಹಿ ಮನಡುವುದು.

5. ಯೇಜನಲ ನಿದೆೇವಶಕ್ರ ಶಲಖೆ

1.ರನಜಿೇವ್ ಗನಂಧಿ ಚೆೈತನಯ ಯೇಜರ್ೆ,
2. ಸವ ಸಹನಯ ಸಂಘ ಸದಸಯರುಗ್ಳ್ಳಗೆ ತರಬೆೇತ
3. ಸುತುತನಿಧಿ ಮತುತ ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದ ವಷ್ಯಗ್ಳು,
4. ಡಿ.ಡಿ.ಯು.ಜಿ.ಕೆ.ವೆೈ ಯೇಜರ್ೆ.
5. ರನಜಿೇವ್ ಗನಂಧಿ ಚೆೈತನಯ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗ್ಡೆಯನದ ಅನುದನನದ ಖಚುಾ ವವರಗ್ಳು
6. ಪಶಿಚಮ ಘಟಿ ಯೇಜರ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ ಮನಹಿತ
7. ಮಹನತಮ ಗನಂಧಿ ರನರ್ಷರೇಯ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಖನತರ ಯೇಜರ್ೆ ಹನಗ್ ಕ ಲ್ಲ ಉದೆ ಯೇಗ್
ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳು
8. ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತಯ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳು

6.ಅಕ್ಷರ ದನಸ್ೆ ೇಹ ಶನಖೆ
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1. ಅಕ್ಷರ ದನಸ್ೆ ೇಹ / ಕ್ಷ್ೇರ ಭನಗ್ಯ ಕನಯಾಕರಮದ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿನ ಪೂಣಾ ಮನಹಿತಗ್ಳು
2. ಕನಯಾಕರಮದ ಆಹನರಧನನಯ ಎತುತವಳ್ಳ ವವರಗ್ಳು
3. ಕನಯಾಕರಮದ ಅಡುಗೆ ಕೆೇಂದರ / ರ್ಸಬಬಂದಿಗ್ಳ ವವರಗ್ಳು

7. ಓಂಬಕಡ್ಸ್ಮನ್ (ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.) ಶಲಖೆ
1. ಜಿಲ್ೆಿಯ 7 ತನಲ ಿಕುಗ್ಳ್ಳಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕನಮಗನರಿಗ್ಳ ದ ರುಗ್ಳ ಬಗೆಗ
ವಚನರಣೆ/ ತನಿಖೆ/ ಕರಮಗ್ಳ ಮನಹಿತಗ್ಳ ವವರ
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕಛೆೇರಿಯ ಎಲ್ನಿ ಶನಖೆಗ್ಳ ಕಡತಗ್ಳನುು ರೆಕನರ್ಡಾ ಕೆ ೇಣೆಯಲ್ಲಿ ವಷ್ಾವನರು
ಪರತೆಯೇಕವನಗಿ ವಲ್ೆೇವನರು ವಗಿೇಾಕರಿರ್ಸ, ಶೆೇಖರಿರ್ಸ ಇಡಲ್ನಗಿದೆ. ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 4 (1) ಎ ಅನವಯ ಕಡತಗ್ಳ
ವವರಗ್ಳನುು ರ್ಸದಿಪಡಿರ್ಸ, ವೆಬಸ್ೆೈಟ್ ವಳನಸ www.shimoga.nic.in/zpshimogaದಲ್ಲಿ ಸವಯಂ ಪೆರೇರಣೆಯಿಂದ
ಪರಕಟ್ಟಸಲ್ನಗಿದೆ.

ಅಧ್ಲಾಯ -7
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(Vii)
ಸಮಗ್ರ ನಿೇತಿಗ್ಳನ್ಕು ರ ಪ್ತಸಕವುದಕ ಮತಕು ಅನ್ಕಷ್ಲಾನ್ಗೆ ಳಿಸಕವಲ್ಲಾ ಸಲವವಜನಿಕ್ ಪರತಿನಿಧಿಗ್ಳ ಸಲ್ಹೆ /
ಭಲಗ್ವಹಿಸಕವಿಕ್ೆಯನ್ಕು ವಿವರಿಸಕವುದಕ.
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ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದನವಯ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ

ಅನುಷ್ನಠನ

ಕುರಿತಂತೆ ನಿಧನಾರಗ್ಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಗನರಮ ಸಭೆಗ್ಳ ಅಭಿಪನರಯಗ್ಳನುು ಹನಗ್
ಜನಪರತನಿಧಿಗ್ಳ ಅಭಿಪನರಯವನುು ಗ್ಣರ್ೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಲ್ನಗ್ುವುದು ಮತುತ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಫಲ್ನನುಭವಗ್ಳ
ಸ್ೌಲಭಯ ಮತುತ ಸಹನಯಧನ ಮಂಜ ರು ಮನಡುವುದಕನಕಗಿ ಗನರಮ ಸಭೆಗೆ ನಿಣಾಯದಂತೆ
ನಿಧಾರಿಸಲ್ನಗ್ುವುದು.
ನಿೇತ ನಿಯಮಗ್ಳನುು ರ ಪಿಸಲು ಹನಗ್ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ
ಅನುಷ್ನಠನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್
ಸದಸಯರು, ಶನಸಕರು ಹನಗ್ ಇತರೆ ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಪರತನಿಧಿಗ್ಳ ಸಲಹೆಗ್ಳನುು ಪಡೆಯಲ್ನಗ್ುವುದು.

ಅಧ್ಲಾಯ -8
(ಭಲಗ್ -4(1)(ಬಿ)(Viii)
ತನ್ು ಅಧಿೇನ್ಕ್ೆ ುಳಪಡಕವ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಲಹಿತಿಗ್ಳು:
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ನ್ಲ್ಲಾ ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ಸಲಾಯ ಸಮಿತಿಗ್ಳ ರಚನೆರ್ಲಗಿರಕತುದೆ.
1. ಸ್ನಮನನಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ
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2. ಹಣಕನಸು, ಲ್ೆಕಕ ಪರಿಶೆ ೇಧರ್ನ ಮತುತ ಯೇಜರ್ನ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ
3. ಸ್ನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ
4. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ಆರೆ ೇಗ್ಯ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ
5. ಕೃರ್ಷ ಮತುತ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆ ಹನಗ್

ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತಗ್ಳ ಸಭೆಗ್ಳ್ಳಗೆ

ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಅಧಯಕ್ಷರು ಹನಗ್

ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ

ಅಧಿಕನರಿಯವರು ಅನಯಥನ ನಿಧಾರಿಸದ ಹೆ ರತು ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕತವನಗಿರುತತದೆ. ಸಭನ ನಡವಳ್ಳಗ್ಳನುು
ಸಭೆ ಜರುಗಿದ ದಿನದಿಂದ 3 ದಿನಗ್ಳೆ ಳಗನಗಿ ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಸ ಚರ್ನ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಟಸಲ್ನಗ್ುವುದು.
ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನದಿಂದ 10 ದಿನಗ್ಳೆ ಳಗೆ ಸಕನಾರಕೆಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಜೆ ತೆಗೆ ಎಲ್ನಿ ಸದಸಯರಿಗ್

ಸಭನ

ನಡವಳ್ಳಯ ಪರತ ಕಳುಹಿಸಲ್ನಗ್ುವುದು.

ಅಧ್ಲಾಯ-9 & 10
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(ix) & (x)

(IX) ಮತಕು (X) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕ್ಲರ್ಲವಲ್ಯದಲ್ಲಾನ್ ಅಧಿಕ್ಲರಿಗ್ಳ ಮತಕು ಸಿಬಬಂದ್ಧಗ್ಳ ಆಕ್ಲರಲದ್ಧ ಮಲಹಿತಿ
(ಡೆೈರೆಕ್ಟರಿ) ಹಲಗ್ ಅವರಕ ಪಡೆಯಕವ ವೆೇತನ್ದ ವಿವರಗ್ಳು
ಕ್ರ.

ಸಂ.

1

ಅಧಿಕ್ಲರಿ /ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಹೆಸರಕ ಮತಕು ಪದನಲಮ
ಶಿರೇಮತಿ / ಶಿರೇ

ಜೆ ಯೇತ ಎಸ್. ಕುಮನರ್
ಅಧಯಕ್ಷರು

ಮನೆ ವಿಳಲಸ ಮತಕು ದ ರವಲಣಿ ಸಂಖೆಾ

ಕೆಂಚೆೇನಹಳ್ಳಿ ಗನರಮ, ನಿೇರಗ್ುಂಡಿ
ಮನವನಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ಭದನರವತ ತನ:

ವೆೇತನ್ ಶೆರೇಣಿ

ಮ ಲ್ ವೆೇತನ್
ಮತಕು ಒಟಕಟ ಭತೆಾಗ್ಳು

ವೆೇ-35000ಮ.ಬನ.ಭ-15000-
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2

3

ವೆೇದನ ವಜಯಕುಮನರ್,
ಉಪನಧಯಕ್ಷರು

5

6

7

8

9

ಡನ|| ಎಸ್. ರಂಗ್ಸ್ನವಮಿ
ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

ಆರ್ ಪರಕನಶ್,
ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)

ವಕೆ ಿೇರಿಯನ ಮೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು
ಕ್ರಣ್ ರೆ ಜನರಿಯೇ, ಪರ.ದ.ಸ.

ಲ್ಲಂಗ್ರನಜು, ಜಿ. ಕೆ ಚರಿೇಕರ್,
ಪರ.ದ.ಸ.
ಎಸ್. ಗಿರಿ, ಪರ.ದ.ಸ.

ಕೆ.ಬಿ.ರ್ನಗ್ರತು, ದಿವ.ದ.ಸ.
10

11
12

ಸಂತೆಕಡ ರು ಗನರಮ ಮತುತ ಅಂಚೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನ:-577222
ಕಛೆೇರಿ:08182 267204
ಮೊ:9902915480

ವೆೈಶನಲ್ಲ ಎಂ.ಎಲ್ ಭನ.ಆ.ಸ್ೆೇ.
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು ಬನಲರನಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ೆತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:94808 76000
ಕಛೆೇರಿ:08182 267205

ಆಡಳಿತ ಶಲಖೆ
4

ಕಛೆೇರಿ :08182 267203
ಮೊ:9632598191

ಟ್ಟ.ಆರ್.ಸುಮ, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಮಮತ

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಬನಲರನಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ೆತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ: 94808 76010
ಕಛೆೇರಿ:08182 267207

ಲಕ್ಷ್ಮ ನಿವನಸ c/o ಚಿಕೆಕೇಗೌಡ,
1 ರ್ೆೇ ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ, 1 ರ್ೆೇ ಅಡಿರಸ್ೆತ.
ಅಶೆ ೇಕ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:99862 61773

ನಂ-44 ಲ್ೆ ೇಕೆ ೇಪಯೇಗಿ ವಸತ
ಗ್ೃಹ, ಬಸವನಗ್ುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ವಸತ ಗ್ೃಹ #3, ಸಕನಾರಿ
ಬನಲಮಂದಿರ ಆವರಣ, ಆಲ್ೆ ಕಳ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊ:99866 10657

ಸಹನಯದಿರ ನಗ್ರ, 5 ರ್ೆೇ ಮುಖಯರಸ್ೆತ,
ಸ್ೆ ೇಮಿನಕೆ ಪಪ ರೆ ೇರ್ಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9886515404
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9916281149

ವೆೇ-15000 –
ಮ.ಬನ.ಭ -10000

90500-123300
(92700)
103129-

74400-109600
(82000)
9142552650-97100
(72500)
86456/37900-70850
(56800)
67934 27650-52650
(34300)
4110327650-52650
(36950)
44263
27650-52650
(38850)
44420-

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

21400-42000
(29600)
35498-

‘ಸುಕೃತ’ಶನರ್ಸಾ ಕನಂಪೌಂರ್ಡ ಪಕಕ,

27650-52650

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ವಸತ ಗ್ೃಹ,
#-1, ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9591041811

21400-42000
(25200)
30251-

41

ಶಿೇಘರ ಲ್ಲಪಿಗನರರು

13

14

15

ಶಿವಮಮ ಎಂ.ಎಲ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಕೆ. ಶಿವಕುಮನರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಶಿೇಲಮಮ
ಬೆರಳಚುಚಗನರರು

ಶೆೈಲಜನ, ದಿವ.ದ.ಸ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಎದುರು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊ:91088843866
#326 ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

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

ಮರುಳ ರ್ಸದೆಿೇಶ್ವರ ನಿಲಯ
ಆಂಜರ್ೆೇಯ ಸ್ನವಮಿ ದೆೇವಸ್ನಾನ
ಹತತರ,ನವುಲ್ೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:98809 84807

(29600)
36048-

21400-42000
(23500)
2822421400-42000
(31100)
3728725800-51400
(35150)
42416-

ಶಿರೇ ಗ್ುರು ತಪೆಪೇಶ್ಪಪ ಕೃಪ, 5 ರ್ೆೇ
ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ, 1 ರ್ೆೇ ಅಡಿರಸ್ೆತ,
ರ್ಸದೆಿೇಶ್ವರ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:8748849497

21400-42000
(24050)
28800-

ಎಂ.ಆರ್.ಮಲ್ೆಿೇಶ್,
ವನಹನ ಚನಲಕ

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ವಸತ ಗ್ೃಹ,
#7, ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

21400-42000
(24050)

19

ಮನದೆೇಶ್, ಡಿ ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರು

20

ಗ್ಂಗನಧರ, ಕ್ೆೇ.ವನ.ಚನಲಕ

ಪಿ.ಡಬುಿ.ಡಿ ವಸತ ಗ್ೃಹ, #ಡಿ 41,
ಬಸವನಗ್ುಡಿ,
ಮೊ:9663881091

17000-28950
(19050)
23217-

21

ಭಿೇಮನರ್ನಯಕ
ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ಕ್ೆೇಮನಭಿವೃದಿಿ, ಡಿ ದಜೆಾ

22

ಅರುಣ್ ಕುಮನರ್.
ಡಿ.ಗ್ ರಪ್(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

16

17

18

ಭನರತ, ಡಿ ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಲಖೆ
23

ಶಿರೇ ಶಿರೇಧರ ರ್ಸ.ಎನ್.
ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ)

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ವಸತ ಗ್ೃಹ,
#8, ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮೊ:9900795556

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ವಸತ ಗ್ೃಹ, ,
ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:8050230138
ಲಕ್ಷ್ಮೇಪುರ, ಹೆ ಸಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನ:
ಮೊ:8861497066
ಹೆ ಸಮರ್ೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ನಂ 192/ಎ 3 ರ್ೆೇ ಕನರಸ್
ಗೆ ೇಪನಲಗೌಡ ಬಡನವಣೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

17000-28950
(19050)
21793-

29850

24771-

19280-

15507/-

74400-109600
(78200)
93254-

42

24

ಕೆ. ಜಯಲಕ್ಷಮಮಮ
ಸಹನಯಕ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ)

25

ಉಮನಪತ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

26

ಜಿೇವನ್ ಶೆೇಖರಪಪ ಬನವಮರ್ೆ,
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು..

27

ಟ್ಟ.ಎನ್. ಶಿಲಪ, ಪರ.ದ.ಸ.

:94808 76001

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಬನಲರನಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ೆತ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಮೊ:94808 76009

52650-97100
(58250)
69463-

100 ಅಡಿ ರಸ್ೆತ, ಮಂಡಿಿ, 8 ರ್ೆೇ
ತರುವು, ಇಲ್ಲಯನಸ್ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊ:8277460367

37900-70850
(43100)
51797-

ನಂ.8, ಎಂಆರ್ಎಸ್ಕನವಟರಸ್,
ವದನಯನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

27650-52650
(31100)

ನಂ-106 ಎನ್.ಇ.ಎಸ್ ಲ್ೆೇಔಟ್,
ಕುವೆಂಪು ನಗ್ರದ ಹತತರ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊ:9448639658

ಮೊ:7829369150

37287-

28

ಎ.ಎಸ್.ಸಂತೆ ೇಷ್, ಪರ.ದ.ಸ.

29

ಬಿ.ಎನ್. ಶಿವಪರಸ್ನದ್, ಪರ.ದ.ಸ.

30

ಧಿರೆೇಂದರಗಿರಿ, ಎನ್.ಬಿ.ಎ.
ಸಮನಲ್ೆ ೇಚಕರು

31

ಸಂತೆ ೇಷ್ಕುಮನರ್, ಬಿ.ಎನ್.
ಸಮನಲ್ೆ ೇಚಕರು

ಬಿೇರನಕೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9449708967

33

ಜಿ. ಹನಲ್ೆೇಶ್, ವನಹನ ಚನಲಕ

26750-52650
(42000)
47625-

34

ಶ್ಕುಂತಲಮಮ, ಡಿ-ದಜೆಾ

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಸಂಖೆಯ:4, ಗನಂಧಿ ನಗ್ರ,
ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9902049754

35

ಎನ್. ವೆಂಕಟೆೇಶ್

ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, 1 ಹಂತ, 5 ರ್ೆೇ
ತರುವು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

36

ಮಂಜನರ್ನಯಕ ‘ಡಿ’ಗ್ ರಪ್
(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

21400-42000
(28950)
34723-

32

ಪರದಿೇಪ್, ಡಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಯು.

ಯೇಜನಲ ಶಲಖೆ

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

37900-70850
(42000)
50283-

ರ್ಸ ಬನಿಕ್, ಗೆ ೇಪನಲಗೌಡ
ಬಡನವಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9980909587
ಬನರಂದ ರು, ಭದನರವತ
ಮೊ:9611231666

ಲಕ್ಷ್ಮೇ ನಿಲಯ, ಭದನರವತ
ಮೊ:7760414408

ಸಂ:464, ಎ- ಬನಿಕ್, ಜಲ್ಲಿ ಮಿಷ್ನ್
ಎದುರು, ಬೆ ಮಮನಕಟೆಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:815963617

ಸ ರಗೆ ಂಡನ ಕೆ ಪಪ, ರ್ನಯಮತ
ತನ.

27650-52650
(32600)
3982627650-52650
(40900)
4897320600-

1730027500-

17000-28950
(25200)
30701-

15507/-
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37

38

39

ಉಮನ ಡಿ. ಸದನಶಿವ
ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿಗ್ಳು

ಹೆಚ್.ಇ. ಮಹೆೇಶ್ವರಪಪ
ಯೇಜರ್ನ ಅಂದನಜು ಮತುತ
ಮೌಲಯ ಮನಪರ್ನಧಿಕನರಿ

ಕೆ.ಎನ್. ಸುರೆೇಶ್, ಸ.ಸ್ನಂ.ಅ.

PÉÆÃA qÁ: §¸ÀªÀgÁeï
L.ºÀ½AUÀ½,
3£ÉÃ PÁæ¸ï, eÉ.J£ï.J£ï.¹.E
ªÀÄ»¼Á ºÁ¸ÉÖ¯ï ºÀwÛgÀ,
²ªÀªÉÆUÀÎ ಮೊ:9480876004

7444-109600
(90500)
101134-

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

67550-104600
(69200)
77456-

ಎಂ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:9482760512

37900-70850
(39800)
44677-

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

37900-70850
(39800)
44677-

40

ಕೆ.ಆರ್. ಸುಪಿರಯನ, ಸ.ಸ್ನಂ.ಅ.

41

ಬಿ.ಡಿ. ಉಮೇಶ್, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು

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

42

ಟ್ಟ. ರಮೇಶ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ಕೆ.ವೆೈ. ತಪ್ಪೇಜಿರನವ್, ನಂ:205,
1ರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, ಜಿ.ಕೆ. ನಿಲಯ

27650-52650
(34300)

ಚೌಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಸ್ನಾನದ ಪಕಕ,
ಗನಂಧಿನಗ್ರ ಮುಖಯರಸ್ೆತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9886868233

27650-52650
(41300)
51597-

ಎಲ್.ಐ.ಜಿ. 2 ರ್ೆೇ ಹಂತ ನಂ 11
ಗೆ ೇಪನಳ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ.ಕನಲ್ೆ ೇನಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:9945226910

21400-42000
(21450)
26000

43

ವನಜನಕ್ಷ್, ಪರ.ದ.ಸ.

44

ಈ. ಪದಮ, ಪರ.ದ.ಸ.
(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

45

ರ್ನಗ್ಪರಭ ರ್ನಡಿಗ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

46

ಶೆೇಖರಪಪ
ವನಹನ ಚನಲಕ

47

ರ್ಸ. ಗ್ಣೆೇಶ್ರನವ್, ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ಸ್ೆೇವೆ

48

ಮಿೇರ್ನಕ್ಷ್,ರ್ಸ., ಡಿ ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರು

6ರ್ೆೇ ತರುವು, ಹೆ ಸಮರ್ೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9591273998

ಕೃರ್ಷ ನಗ್ರ, 2ರ್ೆೇ ಕನರಸ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9448607741

ವರ್ೆ ೇಭನಗ್ರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೇರಂಗ್ರ್ನಥಸ್ನವಮಿ ನಿಲಯ
ದೆ ಡಿಮಮ ದೆೇವಸ್ನಾನದ ಹತತರ, 3ರ್ೆೇ
ಕನರಸ್, ಹೆ ಸಮರ್ೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9900724041
ವರ್ೆ ೇಭನಗ್ರ

33650-62600
(47650)
53899-

38630-

27650-52650
(38850)
44683-

21400-42000
(32600)
35743
15507/-

15507/-

44

49

(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ ಸ್ೆೇವೆ)

ನರಸಮಮ ಡಿ.ಇ.ಒ(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಹೆ ಸಮರ್ೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಯೇಜನಲ ನಿದೆೇವಶಕ್ರ ಶಲಖೆ
50

ನಂದಿನಿ ಆರ್ ಬಿ
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ
ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು (ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:94808 76002

51

ಶ್ಶಿಧರ್, ಕೆ.ಜಿ
ಸಹನಯಕ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿ( ನರೆೇಗನ)

52

ತನರನ
ಸಹನಯಕ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿ
(ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ)

53

ವೆೈ.ಜೆ. ಲಕ್ಷಮಣ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು.

54

ರೆೇಖನ. ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು.

55

ಗ್ುಣವತ
ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

56

ಆದಶ್ಾ ನಂದ, ಪರ.ದ.ಸ(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

57

ಲ್ಲಂಗ್ರನಜು ಎಂ. ಪರ.ದ.ಸ(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

58

ಮೃದುಲ ಪರ.ದ.ಸ (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

59

ಭನನುಮತ, ಬೆರಳಚುಚಗನರರು,

60

ಇಕನಬಲ್ ಷ್ರಿೇಫ್, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ಕ್ೆೇ.‘ಡಿ’
ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರು

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9480876005
ರ್ಸದೆಿೇಶ್ವರ ಪರಸನು, ನಂ.108, 5ರ್ೆ
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9480876005

18380/-

74400-109600
(74400)
8872237900-70850
(47650)
6348837900-70850
(47650)
63488-

ಸಮೃದಿಿ 8ರ್ೆೇ ತರುವು, ರ್ಸ.ಎಂ.ರ್ಸ.
ಹನಲ್ ಪಕಕ, ಶ್ರನವತ ನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಮೊ:94498 34277

37900-70850
(50150)
63000-

ಡಿ.ಆರ್ ಉಮೇಶ್, ನಂ-42 ವೇರಣಣ
ಲ್ೆೇಔಟ್, 2 ರ್ೆೇ ತರುವು, 4 ರ್ೆೇ
ಹಂತ, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:8277307630

25800-51400
(26891)
45531-

ಸಪಂದನ ನಿಲಯ, ಬಸವೆೇಶ್ವರ
ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:8095286391

27650-52650
(29600)
35498-

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಫೇ:9481775962

27650-52650
(28300)
33948-

ಬೆಳ್ಳಿಗೆರೆ ಗನರಮ, ಬಂಡಿಗ್ುಡಿ ಅಂಚೆ,
ಭದನರವತ ತನ. ಮೊ:9686556242

27650-52650
(31400)
42000-

ಧನಲಕ್ಷ್ಮ ನಿಲಯ, 5 ರ್ೆೇ ಕನರಸ್, ಎ
ಬನಿಕ್, ಶ್ರನವತ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9945575045
ಎಂ.ಐ.ಜಿ 2, ಹಳೆೇ ಹುಡೆ ಕ
ಕನಲ್ೆ ೇನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9902960617

2ರ್ೆೇ ತರುವು ಟ್ಟಪುಪನಗ್ರ,
ಸ.ಉ.ಪನರ.ಶನಲ್ೆ,ಎಡಭನಗ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:9108408071

27650-52650
(38850)
4664027650-52650
(46400)
558321770019749-
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61

ಸಂತೆ ೇಷ್ ‘ಡಿ’ಗ್ ರಪ್

ಜಯನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

15507/-

62

ಸಚಿನ್ ಆರ್, ‘ಡಿ’ಗ್ ರಪ್

ಹೆ ಸಮರ್ೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

15507/-

ರ್ೌಕರ(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)
ರ್ೌಕರ(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಲ್ೆಕ್ು ಪತರ ಶಲಖೆ
63

ರನಮಕೃಷ್ಣ ಪುರನಣಿಕ್
ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿ-1

ರ್ಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪುರ ಬಡನವಣೆ,
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9449823897

52650-97100
(65900)
78586-

64

ಎಸ್. ಶಿರೇಧರ್, ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಎಂ.ಐ.ಜಿ-346, ಕಲಿಹಳ್ಳಿ, ಹುಡೆ ಕೇ
ಕನಲ್ೆ ೇನಿ, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ

40900-78200
(45300)

ಪಿ.ಡಬ ಡಿ
ಿ ಕನವಟರಸ್,
ಬಸವನಗ್ುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9008214610

40900-78200
(44200)
44200-

ಸ್ನಯಿ ಬನಬನ ದೆೇವಸ್ನಾನದ ಹತತರ
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

40900-78200
(42000)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9916154115
65

ತುಳರ್ಸ
ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

66

ಗ್ಂಗ್ಮಮ,
ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

67

ರನಜು, ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

68

ಶ್ಫೇಖ್ ಅಹಮದ್, ಲ್ೆಕನಕಧಿೇಕ್ಷಕರು

69

ವೇಣನ., ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

70

ಸಂಧನಯ ಎಂ.ಎನ್, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

71

ಪದನಮವತ ದಿವ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

72

ಶೆ ೇಭನ, ಕೆ.ಎನ್. ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

73

ಚಂದರಪಪ ಬಿ., ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ.

ಮಂಜುರ್ನಥ ಬಡನವಣೆ, ಪುರಲ್ೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:9731529013

ಮೊ:9480293454

55120-

40900-78200
(45300)
54020

50085-

ನ ಯ ಮಂಡಿಿ, ಬೆೈಪನಸ್ ರೆ ೇರ್ಡ,
ಸ್ೆೈಯದ್ ಮರ್ಸೇದಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9164498894

40900-78200
(42000)
50085-

ಮನಳ ರು ದಿಣೆಣ, ಬಿ.ಹೆಚ್ ಕೆೈಮರ,
ಎನ್.ಆರ್ ಪುರ, ಮೊ:6360742728

27650-52650
(28950)
33723-

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕನವಟರಸ್,
ನಂ:10, ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:8722178718

27650-52650
(28950)
33723-

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕನವಟರಸ್,
ನಂ:4, ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:8431159544

21400-42000
(22400)
26912-

ಮನರುತ ನಿಲಯ, 2ರ್ೆೇ ಕನರಸ್,
1ರ್ೆೇ ಮುಖಯರಸ್ೆತ, ಕೃರ್ಷನಗ್ರ,

27650-52650
(36950)

ಶಿರೇನಿವನಸ ನಿಲಯ, ರೆೇಣುಕನಂಬ
ಬಡನವಣೆ, ಮೊದಲರ್ೆೇ ರಸ್ೆತ, 2ರ್ೆೇ
ಕನರಸ್, ಕನಶಿಪುರ, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9900551149

27650-52650
(28300)
33948-
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74

ಹೆಚ್.ಶ್ಬಿಬೇರ್ ಮಹಮಮದ್, ಪರ.ದ.ಸ.

75

ಸುಮನ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

76

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:9341488855

44263-

ಶ್ಬಿಬೇರ್ ಮಂಜಿಲ್, ಮರ್ೆ ನಂ:28,
ಆರ್.ಎಂ.ನಗ್ರ
2ರ್ೆೇ ಹಂತ, ಯ ನಿಟ್ಟ ಹನಲ್
ಹತತರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:94487 66503

27650-52650
(48900)
58513-

ಮಂಜುಳ, ಪರ.ದ.ಲ್ೆ.ಸ

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕನವಟರಸ್,
ನಂ:3, ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9611378727

27650-52650
(28300)
33948-

77

ಮಧುಕೆೇಶ್ವರ ಎ.ಟ್ಟ ದಿವ.ದ.ಸ

ವದನಯನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9480720137

78

ಸಂತೆ ೇಷ್ ಎಂ. ದಿವ.ದ.ಸ

ಅಶೆ ೇಕ ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9449494026

79

ದೆೇವಮಮ ಯನರ್ೆ ಶಿರೇದೆೇವ
ಡಿ’ಗ್ ರಪ್

80

ರ್ನಗ್ರನಜ್,‘ಡಿ’ಗ್ ರಪ್

ಹೆ ಸಮರ್ೆ ಚನನಲ್ ಎಡಭನಗ್, 4
ರ್ೆೇ ತರುವು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9686164236

ಹಿರೆೇಗೌಜ, ಚಿಕಕಮಗ್ಳ ರು
ತನ.(ಜಿ) ಮೊ:891124416

ಹೆ ಸಮರ್ೆ 3 ರ್ೆೇ ತರುವು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊ:8050903968

ಮಲನ್ಾ ಮಕಖ್ಾ ಕ್ಲಯವನಿವಲವಹಕ್ ಅಧಿಕ್ಲರಿಯವರ ಆಪು ಶಲಖೆ

27650-52650
(28950)
34723-

23500-47650
(26400)
31682-

21400-42000
(24600)
2953619950-37900
(24600)
2993619950-37900
(27000)
32798-

81

ಎಸ್. ತಪೆಪೇಸ್ನವಮಿ, ರ್ಸ.ರ್ಸ.ಟ್ಟ.

ಆರನಧರ್ನ ನಿಲಯ, ಕೃರ್ಷ

27650-52650

82

ಎಂ.ಯು. ಉಷ್ನ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

37900-70850
(38850)
46704-

83

ನಂಜುಂಡ ಸ್ನವಮಿ ವನಹನ ಚನಲಕರು

ಬ ದಿಹನಳ್ ಬಸವೆೇಶ್ವರ ನಿಲಯ,
ಮರ್ೆ ನಂ.438, ಡಿ-ಬನಿಕ್,
ಆಶ್ರಯ ಬಡನವಣೆ, ಬೆ ಮಮನಕಟೆಿ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9591488156

(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಕನಲ್ೆೇಜ್
ಎದುರು, ಚನುಮುಂಬನಪುರ,
ಅಬಬಲಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ,
ಮೊ:9480876007

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

(39800)
47962-

27650-52650
(44200)
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84

ಬಿ ಜಗ್ದಿೇಶ್ ‘ಡಿ’ದಜೆಾ ರ್ೌಕರ

ಮಲನ್ಾ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಆಪು ಶಲಖೆ
85

ಎಸ್.ಎಂ. ಪರಕನಶ್, ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು

86

ಡಿ.ಜಿ. ದಿೇಪಕ್ ಕುಮನರ್, ದಿವ.ದ.ಸ.

87

ಆರ್ ರವ, ವನಹನ ಚನಲಕ

88

ಕೆ.ಆರ್. ಕನಂತಪಪ, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ
ಡಿ-ದಜೆಾ (ನಿಯೇಜರ್ೆ)

89

ಮಧುಕೆೇಶ್ವರ ಕೆ., ಗ್ ರಪ್ –ಡಿ

ಮಲನ್ಾ ಉಪಲಧ್ಾಕ್ಷರ ಆಪು ಶಲಖೆ
90

ಎನ್.ವ. ಗ್ಜನನನ
ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗನರರು

91

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

92

ಎಸ್. ರವಕುಮನರ್, ವನಹನ ಚನಲಕ

93

ಕೆ.ವ. ರನಜು, ದಿನಗ್ ಲ್ಲ ಡಿ-ದಜೆಾ
(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

(ನಿಯೇಜರ್ೆ)

ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಶಲಖೆ
94

ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಬೆನಕಟ್ಟಿ
ಜಿಲ್ನಿ ಸ ಚರ್ನಧಿಕನರಿ

ಮೊ:9880692492

50473-

ವಡಿಿನಕೆ ಪಪ 2ರ್ೆೇ ಕನರಸ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊ:9901148062

19950-37900
(30150)
36154--

ಸುನಿಧಿ, ಮೊದಲರ್ೆೇ ಮಹಡಿ, 3ರ್ೆೇ
ಕನರಸ್, ಸಹನಯದಿರ ನಗ್ರ,
ಸ್ೆ ೇಮಿನಕೆ ಪಪ ಮುಖಯ ರಸ್ೆತ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೊ:9483221536

27650-52650
(46400)
56232-

ಅಣನಣಜಿರನವ್ ಲ್ೆೇಔಟ್,2ರ್ೆೇ ಕನರಸ್
ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, 1 ರ್ೆೇ ಹಂತ, 1 ರ್ೆೇ
ಮುಖಯರಸ್ೆತ.ಶಿವಮೊಗ್ಗ.ಮೊ:7259615658

25800-51400
(32600)
39076-

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ವಸತ ಗ್ೃಹ,
ಗನಂಧಿನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9663138406

25800-51400
(38850)
47879-

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

21400-42000
(29600)
35895-

ಹೆ ಸಮರ್ೆ, 5ರ್ೆೇ ಕನರಸ್, ಭೆ ೇವ
ಕನಲ್ೆ ೇನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:7829387818

(17000)
19749-

ಎ ಬನಿಕ್, ಎಎನ್ಕೆ ರಸ್ೆತ, 1ರ್ೆೇ
ಪನಯರಲ್ನಲ್ ರಸ್ೆತ, ಗನಂಧಿನಗ್ರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ: 8147647076

25800-51400
(38850)
46328-

ಎಲ್.ಐ.ಜಿ. 52, ಸ್ೆಕೆಂರ್ಡ ಪೆೇಸ್

21400-42000

ಮಿಳಘಟಿ, ಬಸವನದೆೇವಸ್ನಾನ
ಹತತರ, ಚೆಲುವಮಮ, ಕನಂಪೌಂರ್ಡ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಮೊ:9901056945

(17000)
19749-

ಗ್ುತಯಪಪ ಕನಲ್ೆ ೇನಿ, 4ರ್ೆೇ
ತರುವು,ಸ್ನಗ್ರ ರಸ್ೆತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9482060423

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕನಲ್ೆ ೇನಿ, ಗೆ ೇಪನಳ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮೊ:9483482353

ಮೊ:9242413050

18600-

(39800)
47962-

ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದ
ಸ್ೆೇವೆ
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ಅಕ್ಷರ ದಲಸೆ ೇಹ ಶಲಖೆ
95

ಲ್ೆ ೇಹಿತ್ ಜಿ

ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗ್ರ, 5 ರ್ೆೇ ತರುವು,

52650-97100

96

ಎಂ.ಲ್ೆ ೇಕೆೇಶ್, ಪರ.ದ.ಸ.

ಮರ್ೆ ಸಂ:5, ಮಧುವನ ಕನಲ್ೆ ೇನಿ,
ಜೆ.ಎನ್.ಎನ್.ರ್ಸ. ಕನಲ್ೆೇಜು ಮುಂಭನಗ್,
ಕುವೆಂಪು ರಸ್ೆತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9844424620

27650-52650
(38850)
46529-

ಶಿಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗ್ಳು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9480835524

ಓಂಬಕಡ್ಸ್ಮನ್ ಶಲಖೆ (ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ.)

(76300)
90988-

97

ಗ್ಣೆೇಶ್ಪಪ ಎಂ

ದ ವಾಪಿರಯ, ಡಿ.ವ.ಎಸ್.ಶನಲ್ೆ, ಆವರಣ

98

ಮಂಜುರ್ನಥ್ ಬಿ.ಎಸ್.
ಡಿ.ಇ.ಒ(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಹನರೆ ೇಬೆನವಳ್ಳಿ ಗನರಮ, ಬಿೇಬರನಹಳ್ಳಿ
ಅಂಚೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9986612218

18380/-

99

ಮಂಜುಳನ’ಡಿ’ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರು
(ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಜೆೈಲ್ ಸಕಾಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

15507/-

ತಲಕ್ನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

15507/-

100

ಓಂಬುರ್ಡಸ್ಮನ್

ರವಕುಮನರ್. ಬಿ.ಎಸ್ ಡಿ’
ಗ್ ರಪ್ ರ್ೌಕರರು (ಹೆ ರಗ್ುತತಗೆ)

ಎದುರು, ವರ್ೆ ೇಬನಗ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:8050455335

ಗೌರವಧನ

ರ .10000(ರ್ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಛನಜ್ಾ
20000-)
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ಅಧ್ಲಾಯ-II

(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(Xi)
ನಿಗ್ಧಿಪಡಿಸಿರಕವ ಆಯವಾಯದ ಪಟಿಟ

2020-21 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳ ಅನ್ಕದಲನ್ ಹಂಚಿಕ್ೆ ವಿವರ
ಕ್ರ.
ಸಂ

ಇಲ್ಲಖೆ / ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳ ವಿವರ

1

ಪನರಥಮಿಕ & ಸ್ೆಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ -2202

3

ಕ್ರೇಡೆ & ಯುವಜನ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳು -2204

2

4
5

6
7

8

9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

19

20
21

22

23

ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣ-22-2 ಸ್ನಮನನಯ ಶಿಕ್ಷಣ -04
ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಮತುತ ಜರ್ನರೆ ೇಗ್ಯ -2210

ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ನಯಣ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳು -2211
ಆಯುಷ್ -2210

ಸಮನಜ ಕಲ್ನಯಣ -2225

ಹಿಂದುಳ್ಳದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಕಲ್ನಯಣ -2225
ಮಹಿಳನ & ಮಕಕಳ ಕಲ್ನಯಣ -2235
ಕೃರ್ಷ -2401

ತೆ ೇಟಗನರಿಕೆ -2401

ಪಶ್ು ಸಂಗೆ ೇಪರ್ೆ -2403
ಮಿೇನುಗನರಿಕೆ -2405

ಸ್ನಮನಜಿಕ ಅರಣಯ -2406
ಸಹಕನರ -2425

ಗನರಮೊೇದೆ ಯೇಗ್ & ಸಣಣ ಉದಯಮಗ್ಳು -2851
ರೆೇಷ್ೆಮ -2851

ಕೆೈಮಗ್ಗ & ಜವಳ್ಳ -2851
ಕಲ್ೆ ಮತುತ ಸಂಸೃತ

ಅಂಗ್ವಕಲರ ಮತುತ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗ್ರಿೇಕರ ಕಲ್ನಯಣ
ಅಲಪ ಸಂಖನಯತರ ಕಲ್ನಯಣ
ಕೃರ್ಷ ಮನರುಕಟೆಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಿ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಕಲ್ನಯಣ ಇಲ್ನಖೆ 2225

ಕ್ಲಯವಕ್ರಮಗ್ಳ
ಸಂಖೆಾ
11
2

11

15

ಒಟಕಟ
ಅನ್ಕದಲನ್
14028.79
49.67

186.01

4541.12

9

2135.92

13

2104.40

3

126.52

4
7

9

492.89

5319.48
590.53

9

708.40

5

169.13

5

417.27

3

359.15

6

125.92

2

24.95

2
3
1

11.00

215.75
5.00

2

243.40

0

40.00

4
5

419.27

410.39

50

24

ಜಿ.ಪಂ. / ತನ.ಪಂ. ಕನಯಾನಿವಾಹಣೆ – 2515

26

ರಸ್ೆತ ಮತುತ ಸ್ೆೇತುವೆಗ್ಳು-3054

25
27

28

ಪಂ.ರನಜ್ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ್ಳಗೆ ಅನುದನನ-2059

ಸಚಿವನಲಯ ಸ್ೆೇವೆಗ್ಳು ಜಿಲ್ನಿ ಯೇಜರ್ನ ಘಟಕ
ವಜ್ಞನನ ಮತುತ ತಂತರಜ್ಞನನ-3425

-

623.58
612.97

675.00
101.38
6.00

ಅಧ್ಲಾಯ-12
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(Xii)
ಸಹಲಯಧ್ನ್ ಲ್ಭಾವಿರಕವ ಕ್ಲಯವಕ್ರಮದ ಅನ್ಕಷ್ಲಾನ್ದ ವಿವರ
1) ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಂ. ಯೇಜನೆ:
ಕೆೇಂದರ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿಿ ಮಂತನರಲಯ ನವದೆಹಲ್ಲ, ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ವೆೈ
ಯೇಜರ್ೆಯನುು ಪುನರ್ ರಚಿರ್ಸ ಕೆೇಂದರ ಪುರಸೃತ (ಅಜಿೇವಕ) ರನರ್ಷರೇಯ ಗನರಮಿೇಣ
ಜಿೇವರ್ೆ ೇಪನಯ ಅಭಿಯನನ, ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಮ್. ಯೇಜರ್ೆ ಜನರಿಗೆ ಳ್ಳರ್ಸದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎಲ್ಪಿಎಸ್ (ಸಂಜಿೇವನಿ) ಎಂದು ಅನುಷ್ನಠನ ಗೆ ಳ್ಳಸಲ್ನಗ್ುತತದೆ.
ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಮ್. ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ / ಭೌತಕ ಪರಗ್ತ
ಸ್ನಧಿಸಲ್ನಗಿರುತತದೆ. ಸಂಜಿೇವನಿ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗನರಮಿೇಣ ಸವಸಹನಯ
ಸಂಘಗ್ಳ ಮನಹಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮನಡಿ ಪಂಚತಂತರದ ತಂತನರಂಶ್ದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟುಿ 12000
ಸವಸಹನಯ ಸಂಘಗ್ಳ ಮನಹಿತಯನುು ಅಳವಡಿಸಲ್ನಗಿರುತತದೆ.
• ಸ್ನಲ ನಿೇಡಿಕೆಯನುು ಸುಧನರಿಸುವ ದೃರ್ಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ನಿ ಮಹಿಳನ ಸವಸಹನಯ ಗ್ುಂಪುಗ್ಳ್ಳಗೆ
3ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸ್ನಲದ ಮೇಲ್ೆ ಶೆೇ. 7%ರಷ್ುಿ ಬಡಿಿದರ ಪಡೆಯಲು ಅಹಾರನಗ್ುವರೆಂದು
ಕೆೇಂದರ ಸಕನಾರದಿಂದ ಘ ೇರ್ಷಸಲ್ನಗಿರುತತದೆ.

• ಎಲ್ನಿ ಮಹಿಳನ ಸವರೆ ೇಜ್ಗನರಿಗ್ಳು ಬನಯಂಕ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ನಲವನುು ನಿಯಮಿತವನಗಿ
ಮರು ಪನವತ ಮನಡಿದಿಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 4%ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡಿಿ ಸಹನಯಧನ ನಿೇಡಲ್ನಗ್ುವುದು.
• ಬಡಿಿ ಸಹನಯಧನದ ವೆಚಚವನುು ಕೆೇಂದರ ಮತುತ ರನಜಯ ಸಕನಾರಗ್ಳು 75:25ರ
ಅನುಪನತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸುತತದೆ.
• 1ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸ್ನಲವನುು ಸವಸಹನಯ ಗ್ುಂಪುಗ್ಳು ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡ ಸ್ನಲವನುು
ನಿಯಮಿತವನಗಿ ಮರುಪನವತ ಮನಡಿದಿಲ್ಲಿ
ಹೆಚುಚವರಿಯನಗಿ ಶೆೇ.3%ರಷ್ುಿ ಬಡಿಿ
ಸಹನಯಧನ ನಿೇಡಲ್ನಗ್ುವುದು.
2) ರಲಜಿೇವ್ ಗಲಂಧಿ ಚೆೈತನ್ಾ ಯೇಜನೆ:ಉದೆ ಯೇಗ್ ಬಯಸುವ ಗನರಮಿೇಣ ನಿರುದೆ ಯೇಗಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಉದೆ ಯೇಗ್ ದೆ ರಕ್ರ್ಸ
ಕೆ ಡಬಲಿ ಕೌಶ್ಲಯ ತರಬೆೇತಯನುು ಸ ಕತ ತರಬೆೇತ ಸಂಸ್ೆಾಗ್ಳ್ಳಂದ ಒದಗಿರ್ಸ ಯುವ ಜನರಿಗೆ
ಉದೆ ಯೇಗ್ ದೆ ರಕ್ಸುವುದು.
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ಸವ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಬಯಸುವ ನಿರುದೆ ಯೇಗಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಜಿಲ್ೆಿಯ ಪರತರ್ಷಠತ ಸಕನಾರದ
ಅಥವನ ಸಕನಾರೆೇತರ ಬೆಂಬಲ ಸಂಸ್ೆಾಯ ಮ ಲಕ ತರಬೆೇತ ಕೆ ಡಿರ್ಸ ಬನಯಂಕುಗ್ಳೆ ಂದಿಗೆ
ಸಂಪಕಾ ಅನುಸರಣೆ ಮತುತ ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸವ ಉದೆ ಯೇಗ್ ಕೆ ಡಿಸುವುದು.

ಅಧ್ಲಾಯ-13

(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(Xiii)

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಪನರಧಿಕನರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವನಗಿ ಸಹನಯ ಪಡೆದು, ಪಡೆಯುವವರ
ರಿಯನಯಿತ ಮತುತ ಅನುಮತ ಪಡೆದವರ ಬಗೆಗ ವವರಣೆ ನಿೇಡುವುದು.
ಈ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಪರಕರಣ ಇರುವುದಿಲಿ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ನ್ಲ್ಲಾ ಲ್ಭಾವಿರಕವ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ ಮಲಹಿತಿಗ್ಳನ್ಕು ಸಲವವಜನಿಕ್ರಿಗೆ ನಿೇಡಲ್ಕ
ಲ್ಭಾವಿರಕತುದೆ.
1) ರ್ಸಬಬಂದಿ ವವರ
2) ಸ್ನದಿಲ್ನವರು
3) ವನರ್ಷಾಕ ತಪನಸಣೆಗ್ಳು
4) ಶಿಸುತಕರಮಗ್ಳು
5) ರಜೆ ಮಂಜ ರನತ, ದಿನಚರಿಗ್ಳು
6) ಸಕನಾರದ ಆದೆೇಶ್ಗ್ಳು, ಸುತೆ ತೇಲ್ೆಗ್ಳು
7) ವನಹನಗ್ಳ ವವರ
8) ವನರ್ಷಾಕ ಆಡಳ್ಳತ ವರದಿಗ್ಳು
9) ಅಭಿವೃದಿಿ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ, ಕನಮಗನರಿಗ್ಳ ಕ್ರಯನ ಯೇಜರ್ೆ ಪರತ
10) ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕನಯಾಕರಮದ ವವರಗ್ಳು
11) ಆಡಳ್ಳತನತಮಕ ಮಂಜ ರನತ ಪರತಗ್ಳು
12) ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತ ಕನಯಾದಶಿಾಗ್ಳ ವವರಗ್ಳು
13) ವವಧ ಯೇಜರ್ೆಗ್ಳ ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳು
14) ಲ್ಲಂಕ್ ಡನಕುಯಮಂಟ್ ಕ್ರಯನ ಯೇಜರ್ೆ ಪರತಗ್ಳು
15) ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಪರಗ್ತ ವರದಿಗ್ಳು
16) ಸ್ನಮನನಯ ಸಭೆ, ಸ್ನಾಯಿ ಸಮಿತ ಸಭೆಗ್ಳ ಸಭನ ನಡವಳ್ಳಕೆಗ್ಳು
17) ಅಂಕ್ ಅಂಶ್ಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆೇ, ಮೌಲಯಮನಪರ್ನ ವರದಿ
18) ವಸತ ಯೇಜರ್ೆ ವವರಗ್ಳು
19) ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗ್ಳು
20) ಬಿಡುಗ್ಡೆಯನದ ಅನುದನನದ ವವರ ಮತುತ ವೆಚಚಗ್ಳು
21) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿಪನರಯಗ್ಳು
22) ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ ವವರಗ್ಳು

52

ಅಧ್ಲಾಯ-14
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(X)(iV)

ಲಭಯವರುವ ಮನಹಿತಯು ವದುಯರ್ನಮನ ರ ಪದಲ್ಲಿ ದೆ ರಕ್ಸುವುದು
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ನಲ್ಲಿ ಲಭಯತೆ ಇರುವ ಮನಹಿತ/ ದನಖಲ್ೆಗ್ಳನುು ಸ್ನವಾಜನಿಕರು
ನಿಯಮನನುಸ್ನರ ಅಪೆೇಕ್ೆ / ಕೆ ೇರಿಕೆ ನಿೇಡಿ, ನಿಗ್ಧಿತ ಶ್ುಲಕವನುು ಪನವತರ್ಸದಲ್ಲಿ
ರ್ಸ.ಡಿ. ರ ಪದಲ್ಲಿ ರ್ಸದಿಪಡಿರ್ಸ ನಿೇಡಲ್ನಗ್ುವುದು. ಇತರೆ ಕನಯಾಕರಮಗ್ಳ

ವವರಗ್ಳನುು ಮತುತ ಮನಹಿತಹಕುಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 4 (1) ಎ ಮತುತ
4 (1) ಬಿ ಮನಹಿತಗ್ಳ ವವರಗ್ಳನುು ವೆಬ ಸ್ೆೈಟ್ ವಳನಸ www.shimoga.nic.in /
zpshimoga ದಲ್ಲಿ ಸವಯಂ ಪೆರೇರಣೆಯಿಂದ ಪರಕಟ್ಟಸಲ್ನಗಿದೆ.
ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೇಜರ್ೆಯ ಜಿಲ್ೆಿಯ ಎಲ್ನಿ ಮನಹಿತಯನುು
ವೆಬ ಸ್ೆೈಟ್ ವಳನಸ www.nrega.in ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಧ್ಲಾಯ-15
(ಭಲಗ್-4(1)(ಬಿ)(X)(V)
ಸಲವವಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಲಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಕ ಇರಕವ ಸರಲ್ಭಾಗ್ಳು, ಮಲಹಿತಿ ಲ್ಭಾತೆ
ವಿವರಗ್ಳು:

ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕನಯನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಹಿತ
ಒದಗಿಸುವುದಕನಕಗಿ ಮನಹಿತ ಹಕುಕ ಕೆ ೇರಿಕೆಯ ಅಜಿಾಗ್ಳನುು ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಯ
ವಭನಗ್ದಲ್ಲಿ ರ್ಸವೇಕರಿಸಲ್ನಗ್ುವುದು.
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್ ಕನಯನಾಲಯದ
ಆಡಳ್ಳತ,
ಅಭಿವೃದಿಿ,
ಲ್ೆಕಕ
ಪತರ,
ಯೇಜರ್ೆ,
ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.,
ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಮತುತ ಅಕ್ಷರ ದನಸ್ೆ ೇಹ ಶನಖೆಗ್ಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ
ಪರತೆಯೇಕವನಗಿ ಆಯನಯ ಶನಖೆಯ ಮುಖಯಸಾರನುು ಮನಹಿತ ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳರ್ನುಗಿ
ರ್ೆೇಮಿಸಲ್ನಗಿದೆ. ಸ್ನವಾಜನಿಕರು ಕಛೆೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಗ್ಳನುು
ಕೆ ೇರಬಹುದನಗಿದೆ.
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ಅಧ್ಲಾಯ-16

ಕ್ರ.
ಸಂ.
1

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಲಯತ್ ಕ್ಛೆೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸಲವವಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಮಲಹಿತಿ ಅಧಿಕ್ಲರಿ, ಸಹಲಯಕ್ ಸಲವವಜನಿಕ್ ಮಲಹಿತಿ ಅಧಿಕ್ಲರಿ ಮತಕು
ಮೇಲ್ಮನ್ವಿ ಪಲರಧಿಕ್ಲರಗ್ಳ ಹೆಸರಕ, ಪದನಲಮ
(ಮಲಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1), (2) ಮತಕು 19ರ ಅನ್ವಯ)
ವಿವರ

ಅಧಿಕ್ಲರಿಗ್ಳ ಹೆಸರಕ, ಪದನಲಮ

ದ ರವಲಣಿ ನ್ಂ.

ಸ್ನವಾಜನಿಕ
ಮನಹಿತ
ಅಧಿಕನರಿ ಡನ|| ಎಸ್ ರಂಗ್ಸ್ನವಮಿ
(ಆಡಳ್ಳತ ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)
ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ)
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಛೆೇರಿ : 267207
ಮೊ:94808 76010

ಕಛೆೇರಿ: 267211
ಮೊ:9480876003

ಸ್ನವಾಜನಿಕ
ಮನಹಿತ
ಅಧಿಕನರಿ ಶಿರೇ ಶಿರೇಧರ್ ರ್ಸ.ಎನ್
(ಅಭಿವೃದಿಿ ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)
ಉಪ ಕನಯಾದಶಿಾ (ಅಭಿವೃದಿಿ)
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಛೆೇರಿ: 267208
ಮೊ:94808 76001

3

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತ ಅಧಿಕನರಿ
(ಲ್ೆಕಕ ಪತರ ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)

4

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತ ಅಧಿಕನರಿ
(ಯೇಜರ್ನ ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)

ಶಿರೇಮತ ಉಮನ ಡಿ. ಸದನಶಿವ
ಮುಖಯ ಯೇಜರ್ನಧಿಕನರಿ
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಛೆೇರಿ: 267209
ಮೊ:9480876004

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತ ಅಧಿಕನರಿ
ಶಿರೇ ಲ್ೆ ೇಹಿತ್. ಜಿ
(ಅಕ್ಷರ
ದನಸ್ೆ ೇಹ
ಶನಖೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣನಧಿಕನರಿಗ್ಳು,
ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ)
ಅಕ್ಷರ ದನಸ್ೆ ೇಹ,
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಛೆೇರಿ: 267219
ಮೊ:9480835524

2

5

6

7

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತ ಅಧಿಕನರಿ
ಶಿರೇಮತ ನಂದಿನಿ ಆರ್.ಬಿ
ಕಛೆೇರಿ: 267210
(ಡಿಆರಿಿಎ ಮತುತ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಯೇಜರ್ನ ನಿದೆೇಾಶ್ಕರು
ಮೊ:9480876002
ಶನಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ಸದಂತೆ
ಡಿಆರಿಿಎ,
ಜಿಲ್ನಿ
ಪಂಚನಯತ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸಹನಯಕ
ಅಧಿಕನರಿ

ಸ್ನವಾಜನಿಕ

ಮೇಲಮನವ ಪನರಧಿಕನರ
8

ಶಿರೇ ರನಮಕೃಷ್ಣ ಪುರನಣಿಕ್
ಮುಖಯ ಲ್ೆಕನಕಧಿಕನರಿ
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಮನಹಿತ ಶಿರೇ ಆರ್. ಪರಕನಶ್, ಸಹನಯಕ ಕಛೆೇರಿ: 267212
ಕನಯಾದಶಿಾ (ಆಡಳ್ಳತ) (ಪರಭನರ),
ಮೊ:9480876008
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿರೇಮತ
ವೆೈಶನಲ್ಲ
ಎಂ.ಎಲ್. ಕಛೆೇರಿ: 267205
ಭನ.ಆ.ಸ್ೆೇ.
ಮೊ:9480876000
ಮುಖಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ
ಅಧಿಕನರಿಗ್ಳು,
ಜಿಲ್ನಿ ಪಂಚನಯತ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

