ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭರಗ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮರಹಿತಿ
ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ -2005 ನಿಯಮ-4 (1)(b)
ಕ ಳಗ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದ
ಮರಹಿತಿ ಪ್ಾಕಟಿಸುವ ಬಗ ೆ.
01-04-2017 ರಿಂದ 31-03-2018
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-11. ಮರಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಲಿಂ 4(1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ
ಕರರ್ರಾಲಯಕ ು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಸರವಾಜನಿಕರ ತಿಳುವಳಿಕ ಗರಗಿ ಈ ಕ ಳಕಿಂಡಿಂತ ಪ್ಾಕಟಿಸಲರಗಿದ .
2. ಮರಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 205 ರ ಕಲಿಂ ಕಲಿಂ 4(1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ
ಕಲಬುರಗಿಯವರ ಹಿಂತದ ಸೂಚನರ ಪ್ಟಿಿ ನಿಯಮ 4(1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ರಚನ .
ಸಕರಾರದ ಆದ ೇಶ ಸಿಂಖ್ ೆ/ಆರಟಿ/9/ಬಿಎಎ/2003, ದಿನರಿಂಕ: 08.09.2005 ನ ೇದರನ್ವಯ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ
ಕರರ್ರಾಲಯವನ್ುು ಸೃಷ್ಟಿಸಲರಗಿದ .
ಕಿಂದರಯ ಇಲರಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವಿಕ ೇಿಂದಿಾಕರಣ ಹರಗೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರರದಶಾಕತ ಮತುತ ಜನ್ಸರಮರನ್ೆರ
ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ುು ಇತೆರ್ಾಪ್ಡಿಸುವ ಅಧಿಕರರ ಮತುತ ಕಿಂದರಯ ಇಲರಖ್ ಯ ಆಡಳಿತ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

ಹರಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಕರಯಾಕಾಮಗಳ ಪ್ಾಗತಿ ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುುವ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ ನಿೇಡಲರಗಿದ . ಸದರ ಈ ಕರರ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಜೂರರದ ಹುದ ೆಗಳ
ವಿವರ ಈ ಕ ಳಗಿನ್ಿಂತಿದ .
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1

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು

1 ಹುದ ೆ

2

ಹ ಚುುವರ ಆಯುಕತರು

2 ಹುದ ೆಗಳು

3

ತಹಸಿೇಲರೆರರು

4 ಹುದ ೆಗಳು

4

ಬಜ ೇಟ್ ಆಫೇಸರ್

1 ಹುದ ೆಗಳು

5

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

15 ಹುದ ೆಗಳು

6

ಕಿಂದರಯ ಲ ಕು ಪ್ರಶ ೇಧಕರು

16 ಹುದ ೆಗಳು

7

ಬಜ ೇಟ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

8

ಪ್ಾ.ದ.ಸ

30 ಹುದ ೆಗಳು

9

ದಿವ.ದ.ಸ

29 ಹುದ ೆಗಳು

10

ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕರು

8 ಹುದ ೆಗಳು

11

ಬ ರಳಚುುಗರರರು

13 ಹುದ ೆಗಳು

12

ವರಹನ್ ಚರಲಕರು

03 ಹುದ ೆಗಳು

13

ಜವರನ್ರು

18 ಹುದ ೆಗಳು
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1 ಹುದ ೆ

-24 (i)b(i)
ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು ಕಲಬುರಗಿರವರ ಕರರ್ರಾಲಯದ ರಚನ ಚರರ್ಾ
ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು

ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕರು (2)
ಹ ಚುುವರಿ ಆಯುಕತರು

(ಆಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ)

ಹ ಚುುವರಿ ಆಯುಕತರು

ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕರು

ತಹಸೇಲ್ರಿರ-II

(ಭೂಮಿ ಯೇಜನ ಗಳು ಹರಗೂ ಇತರ )

ತಹಸೇಲ್ರಿರ-III

(ನಗರಸಭ ಭೂಮಿ(ಹಕುು ದರಖಲ್ರರತಿಗಳು)

ತಹಸೇಲ್ರಿರ-I

(ಸಿಬಬಿಂದಿ, ಆಡಳಿತ ಕಿಂ.ಲ )

ಶಿರಸ ತೇದರರ
ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರು
ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ
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ಲ್ ಕುಪ್ತಾ ಅಧೇಕರರಿಗಳು
ಲ ಕುಪ್ತಾ

ನರಾರ್ರಲಯ ವಿವಿಧ ದೃಢೇಕರಣ
ಗ್ರಾಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತುತ ಪ್ಂಚರಯತ ರರಜ

ಶಿರಸ ತೇದರರ

ಕಂದರಯ ವಿಷಯಗಳು
ಭೂಮಿ ಸರಾಧೇನ
ಭೂ ಸುಧರರಣ

ಶಿರಸ ತೇದರರ

ಆಪ್ತ ಸರ್ರಕರು

ತಹಸೇಲ್ರಿರ-IV

ಸರವಾಜನಿಕ, ಎಮ್.ಎ.ಜಿ
ಕರನೂನು ಸುವಾವಸ ೆ
ಅಭಿಲ್ ೇಖರಲಯ

ಶಿರಸ ತೇದರರ

ಆಯವೆಯ ಅಧಿಕರರಗಳು
ಶಿರಸ ತೇದರರ
ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರು
ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ

2018 - 20.08.18.DOCX

ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರು
ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ

ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರು
ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ

ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರು
ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ

-34(1) (ii) ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದ ಅಧಿಕರರಗಳು ಮತುತ ನೌಕರರ ವಿವರ ಹರಗೂ ಕತಾವೆಗಳು.
ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯವು ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಕರಯಾಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುತತದ ೆಃi)

ಕಿಂದರಯ ಇಲರಖ್ರ ಶಿರಸ ತೇದರರರ ವೃಿಂದದ ನೌಕರರ ಸ ೇವರ ವಿಷಯಗಳು, ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ, ತರಬ ೇತಿ ಮತುತ ಕಿಂದರಯ ಇಲರಖ್ ಯ ಮರನ್ವ ಸಿಂಪ್ನ್ೂೂಲದ ನಿವಾಹಣ ಇತರ
ವಿಷಯಗಳು.

ii) ನ ೂೇಿಂದಣಿ ಮತುತ ಮುದರಾಿಂಕ ಶುಲು, ಭೂ ಮರಪ್ನ್ ಮತುತ ಭೂ ದರಖಲ ಗಳ ಕರಯಾ,
ಮುಜರರಯಿ

ಕಛ ೇರಗಳ

ಆಡಳಿತರತೂಕ

ನಿಯಿಂತಾಣಕ ು

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ

ಕ ಲಸಗಳ

ಮೇಲುಸುತವರರ ಅಧಿಕರರ.
iii) ಪ್ಾಕೃತಿ ವಿಕ ೂೇಪ್ ಮತುತ ಬರ ಪ್ರಹರರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ , ನಿಯಿಂತಾಣ ಮತುತ ಬ ಳ
ಕಟರವು ಹರಗೂ ಭೂ ಕಿಂದರಯ ಮರಫ ಕರಯಾಗಳ ಪ್ರಶಿೇಲನ ಅಧಿಕರರ.
iv) ವಿಭರಗದ

ಎಲರಿ

ರೇತಿಯ

ಚುನರವಣ ಗಳ

ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ /ಜಿಲರಿ

ಪ್ಿಂಚರಯತಗಳ

ಅಧೆಕ್ಷರು/ಉಪ್ರಧೆಕ್ಷರುಗಳ ಚುನರವಣ ಹರಗೂ ಮಹರನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ ಗಳ ಮಹರಪ್ೌರರು
ಹರಗೂ ಸರಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸೆರು ಹರಗೂ ಪ್ದವಿೇಧರರ/ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ ೇತಾದಿಿಂದ ವಿಧರನ್
ಪ್ರಷತ್ ಸದಸೆರ ಚುನರವಣ ಗಳನ್ುು ನ್ಡ ಸುವುದು.
v) ಆರ್ಥಾಕ ಹರಗೂ ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಸರಧನ ಯಲ್ಲಿ ಕ ೂರತ ರ್ರದಲ್ಲಿ ಕರರಣಗಳನುು ಕಂಡುಹಿಡಿದು
ಸಕರಲ್ಲಕ ಪ್ರಿಹರರ ೂೇಪ್ರಯಗಳನುು ಸೂಚಿಸ, ಅದರಂತ ಕಾಮ ಜರುಗಿಸುವುದು. ಅದಕ ು
ಸಂಬಂಧಸದಂತ

ಇಲ್ರಖರ ಮುಖಾಸೆರು ಹರಗೂ ಕರಯಾದಶಿಾಗಳು ಮತುತ ಪ್ಾಧರನ

ಕರಯಾದಶಿಾಗಳ ಂದ್ದಗ್ ಚಚಿಾಸ ಸೂಕತ ಕಾಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.
vi) ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲ್ರಖ ಗಳ ತಪ್ರಸಣ , ತನಿಖ ಹರಗೂ ಅವಶ್ಾವಿದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣ ನಡ ಸುವುದು.
ಜ ೇಷಠತರ ಪ್ಟ್ಟೆಃi.

ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳು ತರ್ರರಸಿ ಪ್ಾಚುರಪ್ಡಿಸಿರುವ ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ಸಹರಯಕರ/ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ರರಜಸವ
ನಿರೇಕ್ಷಕ,

ವೃಿಂದದ

ನೌಕರರ

ಜ ೇಷಠತರ

ಪ್ಟಿಿಯನ್ುು

ವಿಭರಗದ

ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ

ಕ ೂಾೇಢಿಕರಸಿ,

ಪ್ಾದಸ/ಪ್ಾದರರನಿ ರ ವಿಭರಗ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಜ ೇಷಠತರ ಪ್ಟಿಿ ಪ್ಾಕಟಿಸುವುದು.
ii.

ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳ ರಜ ಅಜಿಾ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಕರಾರಕ ು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

iii.

ಜ ೇಷಠತರ ಪ್ಟಿಿಗಳ ಬಗ ೆ ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳಿಿಂದ ಸಪಷ್ಟಠೇಕರಣ ಇತರೆದಿಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಪ್ತಾ
ವೆವಹರರಗಳು.

ವಗ್ರಾವಣ ೆಃ1) ಶಿರಸ ತೇದರರ/ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗರರರ ವೃಿಂದದ ನೌಕರರ ಸರಮರನ್ೆ ವಗರಾವಣ

ಮತುತ ಸಕರಾರದ

ಮರಗಾಸೂಚಿಗಳಿಂತ ವೃಿಂದ ನಿವಾಹಣರ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮೂಲಕ ವಗರಾವಣ ಮರಡುವುದು.

2) ಜ ೇಷಠತರ ನಿಯಮ 6(1) ರಡಿ ಗೂಾಪ್-ಸಿ ನೌಕರರ ಅಿಂತರ ಜಿಲರಿ ಘ್ಟ್ಕೇಯ ವಗರಾವಣ .
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-4ನಿವೃತಿತ ಮತುತ ಬಡಿತೆಃ1) ಶಿರಸ ತೇದರರ ವೃಿಂದದ ನೌಕರರು/ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗರರರಗ ವಯೇನಿವೃತಿತಯನ್ವಯ ನಿವೃತಿತಗಳಿಗ ಅನ್ುಮತಿ
ನಿೇಡುವುದು.
2) ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ಸಹರಯಕ/ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ರರಜಸವ ನಿರೇಕ್ಷಕರ ಹುದ ೆಯಿಿಂದ ಶಿರಸ ತೇದರರರ ಹುದ ೆಗ ಬಡಿತ
ನಿೇಡುವುದು.
ಶಿಸುತ ಪ್ರಾಧಕರರೆಃ1) ಶಿರಸ ತೇದರರ್/ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗರರರ ವೃಿಂದದ ನೌಕರರಗ

ಇಲರಖ್ರ ವಿಚರರಣ

ಪ್ಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಸುತ

ಪ್ರಾಧಿಕರರರ್ರಗಿ ಕರಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು.
2) ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದ ಗೂಾಪ್-ಸಿ ಮತುತ ಗೂಾಪ್-ಡಿ ನೌಕರರ ಶಿಸುತ ಪ್ರಾಧಿಕರರರ್ರಗಿ
ಕರಯಾನಿವಾಹಣ .
ಮೇಲಾನವಿೆಃ1) ನ ೇಮಕ ಮತುತ ಶಿಸುತ ಪ್ರಾಧಿಕರರಗಳು ಹ ೂರಡಿಸಿರುವ ಆದ ೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲೂನ್ವಿ ವಿಚರರಣ
ವಿಚರರಣರಧಕರರಿೆಃ1) ಕ ಲವು

ನಿದಿಾಷಿ

ಪ್ಾಕರಣಗಳಿಗ

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ

ಸಕರಾರ

ನ ೇಮಿಸುವ

ಪ್ಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಚರರಣರಧಿಕರರರ್ರಗಿ ಕರಯಾನಿವಾಹಣ .

ಕನರಾರ್ಕ ಪ್ಂಚರಯತ್ ಅಧನಿಯಮ 1993 ರಡಿ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಕ ಲಸ ನಿವಾಹಿಸಲ್ರಗುತಿತದ .
1) ಕಲಿಂ 133 ರ ಪ್ಾಕರರ ತರಲೂಿಕು ಪ್ಿಂಚರಯತಗ ಚುನರಯಿತರರದ ಸದಸೆರುಗಳ ಹ ಸರುಗಳನ್ುು
ಅಧಿಸೂಚನ ಮೂಲಕ ಪ್ಾಕಟಿಸುವುದು.
2) ಕನರಾಟ್ಕ ಪ್ಿಂಚರಯತ ರರಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ (ಜಿಲರಿ ಪ್ಿಂಚರಯತ ಅಧೆಕ್ಷ ಮತುತ ಉಪ್ರಧೆಕ್ಷ
ಚುನರವಣ ) ನಿಯಮ 1994 ರ ನಿಯಮ (3) ಮತುತ (4) ರ ಪ್ಾಕರರ ಜಿಲರಿ ಪ್ಿಂಚರಯತನ್ ಪ್ಾರ್ಮ
ಸಭ ನ್ಡ ಸುವುದು ಹರಗೂ ಕರಲ ಕರಲಕ ು ರಕತವರಗುವ ಅಧೆಕ್ಷ ಮತುತ ಉಪ್ರಧೆಕ್ಷರುಗಳ ಸರಾನ್ಕ ು
ಚುನರವಣ ನ್ಡ ಸುವುದು.
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-5ಮುನಿಸಪ್ಲ್ ಶರಖ ೆಃ1.

ಕನರಾಟ್ಕ ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕರಯ್ದೆ 1976

: ಕಲಿಂ

26

(2)

ಮತುತ

(3)

ಕರರ್ೇಾರ ಟ್ರಗಳ

ಸದಸೆತವದ ಅನ್ಹಾತ ಬಗ ೆ
ಕಲಿಂ 178A (1)-ಮಹರನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ ಗಳ ಮತುತ
ಸರಾಯಿಸಮಿತಿ

ಅರ್ವರ

ವಿರುದಿದ

ಕ ಿೈ

ಗಳನ್ುು

ನಿಧಾರಸುವಿಕ .
ಕಲಿಂ 71 (1) ಮಹರನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ ಗಳ ಮತುತ ಸರಾಯಿ
ಸಮಿತಿಗಳ ನ್ಡುವಳಿಗಳ ಕರಯಾವಿಧರನ್.
2.

ಕನರಾಟ್ಕ ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕರಯ್ದೆ 1964

: ಕಲಿಂ 2 (5) ರಲ್ಲಿ “ಆಯುಕತರು” ಎಿಂಬ ಪ್ದಕ ು ಬದಲರಗಿ
“ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

ಆಯುಕತರು”

ಎಿಂದು ತಿದುೆಪ್ಡಿಮರಡಿ

ಅಧಿಕರರ

ಪ್ಾತರೆಯೇಜಿಸಲರಗಿದ .

ಅದರಿಂತ

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರಗ ಕರಯ್ದೆಯಡಿ ನಿೇಡಲರಗಿರುವ
ಅಧಿಕರರಗಳಿಂತ ಕರಯಾನಿವಾಹಣ .
ಕಂದರಯ ಶರಖ ೆಃ1) ಭೂ ಸರವಧಿೇನ್ ಕರಯ್ದೆಯಡಿ ರೂ.5.00 ಕ ೂೇಟಿವರ ಗ ಅವರಾಡ ಮಿಂಜೂರರತಿ.
2) ಭೂ ಮಿಂಜೂರರತಿ ನಿಯಮದಡಿ ಅಧಿಕರರ ವರೆಪಿತಯಳಗ ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳಿಿಂದ ಭೂ ಮಿಂಜೂರರತಿ
ಕ ೂೇರ ಬಿಂದಿರುವ ಪ್ಾಸರತವನ ಗಳನ್ುು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಕರಾರಕ ು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
ಅಪೇಲು ಶರಖ ೆಃ ಸಕರಾರದ ದ್ದನರಂಕೆಃ 11.05.2017 ರ ಅಧಸೂಚನ ಸಂಖ ಾ/ವಾಶರಇ/6/ಶರಸನ 2017 ರಡಿ
ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರಿಗ್ ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ ಅಧಕರರ ನಿೇಡಲ್ರಗಿರುತತದ ೆಃ1) ಕನರಾಟ್ಕ ಸಟ್ಾನ್ ಇನರಮಸ ಅಬರಲ್ಲಷನ್ Act 1977 ರ ಕಲಿಂ 27 ರಡಿ ಆದ ೇಶಗಳನ್ುು ಪ್ರಷುರಸುವ
ಹರಗೂ ಕಲಿಂ 17 ಮತುತ 24 ರ ಪ್ಾಕರರ ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳ ಆದ ೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲೂನ್ವಿ ಅಧಿಕರರ
ಚಲರಯಿಸಿ ಪ್ಾಕರಣಗಳನ್ುು ದರಖಲ್ಲಸಿ ವಿಚರರಣ ನ್ಡ ಸುವುದು
2) ಕನರಾಟ್ಕ ಹಿಿಂಧೂ ದರಮಿಾಕ ಸಿಂಸ ಾಗಳು ಮತುತ ಧಮಾದರಯಿ ದತಿತಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1997 ರ ಕಲಿಂ
63 ರ ಪ್ಾಕರರ ಧಮಾದರಯಿ ದತಿತಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಆದ ೇಶ ಪ್ರಷುರಸುವ ಅಧಿಕರರ ಚಲರಯಿಸಿ
ಪ್ಾಕರಣಗಳನ್ುು ದರಖಲ್ಲಸಿ ವಿಚರರಣ ನ್ಡ ಸುವುದು.
3) ಕನರಾಟ್ಕ ಇರಗ ೇಷನ್ Act 1965 ರ ಸ ಕ್ಷನ್ 66 ರ ಪ್ಾಕರರ ನಿೇರರವರ ಅಧಿಕರರಗಳು ಹರಗೂ
ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳು ಹ ೂರಡಿಸಿರುವ ಆದ ೇಶಗಳ ರವಿಷನ್ ಅಜಿಾಗಳ ವಿಚರರಣ ನ್ಡ ಸುವುದು.
4) ಕನರಾಟ್ಕ ಅಗಿಾೇಕಲುರಲ್ ಕ ಾೇಡಿಟ್ ಅಪ್ರ ೇಷನ್ ಮತುತ ಮಿಸಲ ೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ Act 1974 ಸ ಕ್ಷನ್
19 ರ ಪ್ಾಕರರ ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳು ಹ ೂರಡಿಸಿರುವ ಆದ ೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ.
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-65) ಸಕರಾರದ ದಿನರಿಂಕ: 09.05.2006 ರ ಅಧಿಸೂಚನ ಸಿಂಖ್ ೆ/ಗರಾಅಪ್/20/ಜಿಪ್ಸ/2006 ರಿಂತ
ಕನರಾಟ್ಕ ಪ್ಿಂಚರಯತ್ ರರಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಕಲಿಂ 217 (2) ರ ಪ್ಾಕರರ ಕಲಿಂ 217 (1) ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳು ಆದ ೇಶ ಮರಡಿದ ಆದ ೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ.
6) ಸಕರಾರದ ದಿನರಿಂಕ: 09.05.2006 ರ ಪ್ಾಕರರ ಅಧಿಸೂಚನ ಸಿಂಖ್ ೆ/ಗರಾಅಪ್/20/ಜಿಪ್ಸ/2006 ರಿಂತ
ಕನರಾಟ್ಕ ಪ್ಿಂಚರಯತ ರರಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಕಲಿಂ 224 (2) ರ ಪ್ಾಕರರ ಕಲಿಂ 224 (1) ರಡಿಯಲ್ಲಿ
ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳು ಮರಡಿದ ಆದ ೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ.
7) ಕನರಾಟ್ಕ ಬರಡಿಗ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ಪ್ಾಕರಣ-3 ರ ಪ್ಾಕರರ ರ್ರವುದ ೇ ಸಿಂಸ ಾಯ ಮುಜರರಯಿ
ಅರ್ವರ ಧರಮಿಾಕ ಅರ್ವರ ಧಮಾದರಯಿ ಸಿಂಸ ಾಯ್ದೇ ಅರ್ವರ ವಕಫ ಸಿಂಸ ಾ ಎಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಸಿಂದ ೇಹ
ಉಿಂಟರದರ ನಿಣಾಯಿಸುವುದು.
8) ಸಕರಾರದ ದಿನರಿಂಕ: 08.02.2008 ರ ಅಧಿಸೂಚನ ಸಿಂಖ್ ೆ/HD/CAN/2007(p) ರಿಂತ ಕನರಾಟ್ಕ
ಸಿನಿಮರ ರ ಗೂೆಲ ೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ 1971 ನಿಯಮ 114 (1) ರ ಪ್ಾಕರರ ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳ ಆದ ೇಶದ ವಿರುದಿ
ಮೇಲೂನ್ವಿಗಳ ವಿಚರರಣ /
ಲ್ ಕುಪ್ತಾ ಶರಖ ೆಃಶರಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಆಯ ವೆಯ ಅಿಂದರಜು, ಪ್ೂರಕ ಅಿಂದರಜು ತರ್ರರಕ , ಅನ್ುದರನ್ ಮರುಹಿಂಚಿಕ
ಖಜರನ ಯಲ್ಲಿ Upload ಮರಡುವುದು, ನಿವೃತಿತ ವ ೇತನ್ ಪ್ಾಕರಣಗಳು, ಸಮೂಹ ವಿಮ ಮಿಂಜೂರರತಿ, ಹ ೂಸ
ವರಹನ್ಗಳ ಖರೇದಿ, ಮಹರಲ ೇಖಪ್ರಲರ ಕಛ ೇರಯಲ್ಲಿ ಇಲರಖ್ರ ವ ಚುಗಳ ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ . ಮಹರಲ ೇಖಪ್ರಲರ
ವರದಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅನ್ುಪ್ರಲನರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕ , ಹರಗೂ ವಿಭರಗದ ಜಿಲ ಿಗಳ ಎಲರಿ ಲ ಕು ಶಿಷ್ಟಾಕ ಗಳಡಿ ವ ಚು
ಮತುತ ಸರಲಗಳ ಲ ಕುವನ್ುು ಇಲರಖ್ ಮತುತ ಖಜರನ ಅಿಂಕ ಅಿಂಶಗಳ ಿಂದಿಗ ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ , ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳ
ಸಿಬಬಿಂದಿ ವ ಚು ಮತುತ ಇತರ ಬರಬುಗಳಿಗ ಅನ್ುದರನ್ಗಳ ಹಿಂಚಿಕ ಮತುತ ಬಿಡುಗಡ ಕಛ ೇರ ನೌಕರರ ಸ ೇವರ
ವಹಿಗಳ ನಿವಾಹಣ , ವರಷ್ಟಾಕ ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ, ರಜ ಮಿಂಜೂರರತಿ, ಅಧಿಕರರ/ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳಿಗ ಮುಿಂಗಡ
ಮಿಂಜೂರರತಿ ಹರಗೂ ವಸೂಲರತಿಯ ಲ ಕು ನಿವಾಹಣ , ಮರನ್ವ ಸಿಂಪ್ನ್ೂೂಲ (Human Resources
Management System) ನಿವಾಹಣರ ವೆವಸ ,ಾ ವಿಭರಗದ ಜಿಲ ಿಗಳ ಕಿಂದರಯ ಲ ಕು ಶಿಷ್ಟಾಕ ಗಳಡಿ ಸಕರಾರಕ ು
ಜಮರ ಆಗಿರುವ ರರಜಸವ ಸಿವೇಕೃತಿ, ಲ ಕು ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ , ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದ ಸಿಬಬಿಂದಿ
ವ ೇತನ್ ಬಿಲುಿ, ಸರದಿಲರವರು ಬಿಲುಿ, ಪ್ಾವರಸ ಭತ ೆ, ವ ೈದೆಕೇಯ ವ ಚು ಭತಿಾ ಬಿಲುಿಗಳು, ನ್ಗದು ಪ್ುಸತಕ
ನಿವಾಹಣ , ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳು, ಸಿ.ಎ.ಜಿ. ವರದಿಗಳಿಗ ಉತತರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
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ವಿವಿಧ ಪ್ಾಮರಣ ಪ್ತಾಗಳ ದೃಢೇಕರಣಗಳುೆಃಸಕರಾರದ ಆದ ೇಶ ಸಿಂಖ್ ೆ/HD/374/PMS/2008 ದಿನರಿಂಕ: 12.08.2009 ರನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ/ಉದ ೂೆೇಗ
ಬಯಸಿ

ಹ ೂೇರದ ೇಶಗಳಿಗ

ಹ ೂೇಗ

ಬಯಸುವವರಗ

ಮೂಲ

ದರಖಲ ಗಳನ್ುು

ಪ್ಾಮರಣಿೇಕರಸುವ

/ದೃಢಿೇಕರಸುವ ಅಧಿಕರರವನ್ುು ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರಗ ಹರಗೂ ಹ ಚುುವರ ಆಯುಕತರು (ಆಡಳಿತ ಮತುತ
ಅಭಿವೃದಿಿ) ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ ಬ ಳಗರವಿ ಹರಗೂ ಹ ಚುುವರ ಆಯುಕತರು (ಭೂ ನಿವಾಹಣ ,
ಯೇಜನ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ ), ಇವರುಗಳಿಗ

ಪ್ಾತರೆಯೇಜಿಸಲರಗಿದ . ಅದರನ್ವಯ ಹ ೂರದ ೇಶಗಳಿಗ

ನೌಕರಗರಗಿ ಹರಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕರುಗಿ ಹ ೂೇಗುವ ಅಭೆರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕರರ್ರಾಲಯಕ ು ತಮೂ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ಾಮರಣ
ಪ್ತಾಗಳನ್ುು,

ಜನ್ನ್

ಪ್ಾಮರಣ

ಪ್ತಾಗಳನ್ುು,

ಮದುವ

ಪ್ಾಮರಣ

ಪ್ತಾಗಳು

ಇತರೆದಿಗಳನ್ುು

ಪ್ಾಮರಣಿೇಕರಣಕರುಗಿ/ದೃಢಿೇಕರಣಕರುಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತದುೆ, ಅವುಗಳನ್ುು ನಿೇಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸ ಗ
ಾ ಳು/ಇತರ ಸಕರಾರ
ಕಛ ೇರಗಳಿಿಂದ ಪ್ರಶಿೇಲನ ಮರಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವರದಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡ ದುಕ ೂಿಂಡು ಪ್ಾಮರಣಿೇಕರಣ/ದೃಢಿೇಕರಣ
ಕರಯಾವನ್ುು ಈ ಕಛ ೇರಯಿಿಂದ ಮರಡಲರಗುತಿತದ .
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-8ಅಪ್ರ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು (ಆಡಳಿತ ಮತುತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ)
ಅಪ್ರ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು ಆಡಳಿತ ಮತುತ
ಅಭಿವೃದಿಿ

ಶಿಾೇಮತಿ ಗಿೇತರ ಬಿ ಸಿಂಗ ೂೇಳಗಿ
ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕ

ಹ ಚುುವರ ಆಯುಕತರು, ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹರಗೂ ಸಿಬಬಿಂದಿ
ಶರಖ್ ಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ ಹರಗೂ ಅಧಿೇನ್ ತಹಸಿೇಲರೆರರು ಹರಗೂ ಸಿಬಬಿಂದಿಯ
ಮೇಲ ನಿಯಿಂತಾಣ ಹ ೂಿಂದಿರುವುದು.
ತಹಶಿೇಲರೆರರು
ಶಿಾೇ ಮೇಹೂದ್ ಶಕೇಲ
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ಶಿಾೇ ಶಕತ ಪ್ಾಸರದ ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕರು ಕಡತಗಳ ಚಲನ್
ವಲನ್ ವಹಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು

-9ತಹಸೇಲ್ರಿರ-I (ಶಿಾೇಮೊಹಮದ್ ಶ್ಕೇಲ)
ತಹಸಿೇಲರೆರ-I ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ ಇವರು ಆಡಳಿತ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗ ೆ ಕರಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತಿತರುವ ಶಿರಸ ತೇದರರರು ಹರಗೂ ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರ ಮೇಲ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ .
ಕಾ

ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರ

ಸಿಂ

ಅಧಿಕರರಗಳ ಹ ಸರು

ಹ ಸರು ಮತುತ ಹುದ ೆ

ನಿವಾಹಿಸುತಿತರುವ ಕತಾವೆ

ಮತುತ ಹುದ ೆ
1
1

2

3

4

ಶಿಾೇ ಮಹೂದ ಶಕೇಲ

ಶಿಾೇ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿಾೇಗಿರ

ಶಿರಸ ತೇದರರರ/ಉಪ್ತಹಸಿೇಲರೆರರ/ವೆವಸರಾಪ್ಕರ/ಕಿಂದರಯ

ಗ ಾೇಡ-2

(ಇಎಸ್ಎ) ಸಿಂಕಲನ್

ಲ ಕು ಪ್ರಶ ೇಧಕರ/ ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗರರರ ಸ ೇವರ

ತಹಸಿೇಲರೆರರು

ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ದ ೂೇನ್ುತಿ,

ವಗರಾವಣ ,

ಜ ೇಷಠತರ

ಪ್ಟಿಿ

ಶಿಾೇ ಯೇಗ ೇಶ

ತರ್ರರಸುವುದು, ವಿಭರಗದ ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ಸಹರಯಕರ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಹರಗೂ ಬ ರಳಚುುಗರರರ ಕೂಾಢಿೇಕೃತ ಜ ೇಷಠತರ ಪ್ಟಿಿಯನ್ುು
ತರ್ರರಸುವುದು, ಸಿ ಮತುತ ಡಿ ಗೂಾಪಿನ್ ನೌಕರರ ಘ್ಟ್ಕೇಯ
ವಗರಾವಣ ನಿಯೇಜನ ಹರಗೂ ಇನಿುತರ ಸ ೇವರ ವಿಷಯಗಳು,
ಕಿಂದರಯ ಇಲರಖ್ ಹರಗೂ ಇತರ ಇಲರಖ್ ಗಳ ಅಧಿಕರರ/
ನೌಕರರ ಖ್ರಲ್ಲ ಹುದ ೆಗಳ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಸಿಂಗಾಹಣ ಮತುತ
ನಿವಾಹಣ ಉದ ೂೆೇಗ ವಿನಿಮಯ ಇಲರಖ್ ಗ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡಿಕ .
ಪ್ತರಾಿಂಕತ ಅಧಿಕರರಗಳ IAS ಅಧಿಕರರಗಳು ಸ ೇರದಿಂತ ಎಲರಿ
ತರಹದ ಸ ೇವರ ವಿಷಯಗಳು.
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ಶಿಾೇಮತಿ ಜ ೂೆೇತಿ

ಅನ್ುಕಿಂಪ್ದ ಆದರರದ ಮೇಲ ನ ೇಮಕರತಿ ಬರೆಕಲರಗ್ ಹುದ ೆ

ದಿವ.ದ.ಸ.

ದಿನ್ಗೂಲ್ಲ ಹರಗೂ ಸಿಂಖ್ರೆತಿರಕತ ನೌಕರರ ವಿಷಯಗಳು ಎಲರಿ

(ESC ಸಿಂಕಲನ್)

ಅಧಿಕರರ ಹರಗೂ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಕರಯಾನಿವಾಹಣರ ವರದಿ ಹರಗೂ
ಆಸಿತ ಋಣಭರರ ಪ್ಟಿಿಗಳ ನಿವಾಹಣ ಪ್ಾತಿಕೂಲ ಷರರಗಳ ಮೇಲ
ಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ಾಕರಣಗಳ ನಿವಾಹಣ , ಅಧಿಕರರ ಮತುತ ನೌಕರರ
ತರಬ ೇತಿ ವಿಷಯ ಪ್ಾಭರರ ವೆವಸ ಾ ಮರಡುವುದು ಮತುತ ಭತ ೆ
ಮಿಂಜೂರು ಮರಡುವುದು.

1.

ಶಿಾೇಮತಿ ಜ ೂೆೇತಿ

ಕರರ್ರಾಲಯದ

ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ

ಸ ೇವರ

ಪ್ೂಸತಕ

ಮತುತ

ದಿವ.ದ.ಸ.

ಸರಿಂದಭಿಾಕ ರಜ ವಹಿಯ ನಿವಾಹಣ , ವರಷ್ಟಾಕ ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ

(ESB ಸಿಂಕಲನ್)

ಮಿಂಜೂರ, ಸಮಯ ಬದಿ ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ, ಸವಯಿಂ ಚರಲ್ಲತ ವ ೇತನ್

ಶಿಾೇ ಯೇಗ ೇಶ

ಬಡಿತ, ಸಾಗಿತ ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ, ವ ೇತನ್ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು,

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಕರರ್ರಾಲಯದ ಅಧಿಕರರಗಳಿಗ /ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳಿಗ ಎಲರಿ ತರಹದ
ರಜ ಮಿಂಜೂರ ನಿವೃತಿತ ವ ೇತನ್ ಮಿಂಜೂರ ಇನಿುತರ ವಿಷಯಗಳು
ಶಿಾೇಮತಿ ಜ ೂೆೇತಿ

ಕಿಂದರಯ ಇಲರಖ್ ನೌಕರರ ಪ್ರೇಕ್ರರ್ಾ ಅವಧಿಯ ವಿಷಯಗಳು

ದಿವ.ದ.ಸ.

ತರತರುಲ್ಲಕ ಕಛ ೇರಗಳ ಹರಗೂ ಹುದ ೆಗಳ ಮುಿಂದುವರ ಸುವುದು,

(ESB-1 & PPD)

ಹುದ ೆಗಳ ಸೃಜನ ಕರಲಮಿತಿ ವ ೇತನ್ ಸವಯಿಂ ಚರಲ್ಲತ ವ ೇತನ್,

ಸಿಂಕಲನ್

ಸಾಗಿತ ವ ೇತನ್, ಹರಗೂ ರ್ರವುದ ೇ ಹುದ ೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವರಗಿ 20
ವಷಾಗಳ ಕರಲ ಸ ೇವ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಕ ು ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ ಮಿಂಜೂರ,
ಕಡರಾಯ ನಿವೃತಿತ, ವ ೇತನ್ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು, ಎಲರಿ ತರಹದ
ರಜ ಮಿಂಜೂರ ಮರಡುವುದು, ವಿಭರಗದ ಎಲರಿ ಅಧಿಕರರಗಳ
ಹ ಸರು ಹರಗೂ ದೂರವರಗಿ ಸಿಂಖ್ ೆಗಳ ಮರಹಿತಿ ನಿವಾಹಣ ,
ಡಿ-ವೃಿಂದದ ನೌಕರರ ಮೇಲುಸುತವರರ.

2.

ಶಿಾೇ ಸ ೈಯದ

ಎಲರಿ ವಗಾದ ನೌಕರರ ಶಿಸುತ ಪ್ಾಕರಣಗಳು, ಇಲರಖ್ರ

ಫರೇದುಲರಿ ಹುಸ ೇನಿ

ವಿಚರರಣರ ಪ್ಾಕರಣಗಳು, ಇತರ ಇಲರಖ್ ಗಳ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಶಿಸುತ

ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ಕಾಮಗಳ ವಿಷಯಗಳು, ಶಿಸುತ ಅಡಿ ಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ಾಕರಣಗಳು.

ಶಿಾೇ ಚನ್ುಬಸವಣಣ

ಶಿಸುತ ಸಿಂಕಲನ್

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಶಿಾೇಮತಿ ನಿಮಾಲರ

ಅಧಿಕರರಗಳು ಮತುತ ನೌಕರರ ವಿರುದಿ ಬರುವ ದೂರು ಅಜಿಾಗಳ

ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ವಿಚರರಣ ಕುರತರದ ವಿಷಯಗಳು.

ENP-I ಮತುತ ENP-II
ಸಿಂಕಲನ್
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ಆಯ ವೆಯ ಅಿಂದರಜು ಪ್ೂರಕ ಅಿಂದರಜು ಮರು ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ
ಆಡಳಿತರತೂಕ
ಶಿಾೇ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿಾಗಿರ
ದಿವ.ದ.ಸ(ಬಜ ೇಟ್ ಮತುತ
ಮುಿಂಗಡ ಸಿಂಕಲನ್)

ಕ ೂೇರ

ಬಜ ೇಟ್

ತರ್ರರಕ ,

ವಿಭರಗದ ಬಜ ೇಟ್ ಕ ೂಾೇಢಿಕರಸುವುದು. ಅನ್ುದರನ್ ಹಿಂಚಿಕ
ಮತುತ ನಿವಾಹಣ .
ಎಲರಿ ತರಹದ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮಿಂಜೂರ ಮತುತ ನಿವಾಹಣ
ವಿಭರಗದ ಜಿಲ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲರಿ ಶಿಷ್ಟಾಕ ಗಳ ಅಡಿ ವ ಚುವನ್ುು ಇಲರಖ್
ಮತುತ

3.

ಮಿಂಜೂರರತಿ

ಖಜರನ

ಅಿಂಕ

ಅಿಂಶಗಳ ಿಂದಿಗ

ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ

ಮರಡುವುದು, ಮಹರಲ ೇಖಪ್ರಲರ ಲ ಕುದ ೂಿಂದಿಗ ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ .
ಶಿಾೇ ಶರಣಬಸವ

ಶಿಾೇಮತಿ ಗಿೇತರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ಕಛ ೇರಯ ಎಲರಿ ತರಹದ ಬಿಲುಿಗಳ ತರ್ರರಕ , ನ್ಗದು ಪ್ುಸತಕ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

(ಲ ಕು ಸಿಂಕಲನ್)

ನಿವಾಹಣ , ಪಿ.ಡಿ. ಲ ಕು ನಿವಾಹಣ , ಆದರಯ ತ ರಗ , ಪ್ಾರ್ರಣ
ಭತ ೆ ಬಿಲುಿಗಳ ತರ್ರರಕ , ವ ೈದೆಕೇಯ ವ ಚುದ ಮರು ಪ್ರವತಿ
ಬಿಲುಿಗಳಿಗ ಮೇಲ್ ರುಜು ಮತುತ ಇತರ ಕ ಲಸಗಳು MS, LMS,
ಮತುತ HRMS ಇ-ಮೇಲ್ ನಿವಾಹಣ , RMIS.

ಶಿಾಮತಿ ಶರಿಂತರಬರಯಿ

ಭೂ ಕಿಂದರಯ ಮತುತ ಇತರ ಕರಗಳು ನಿೇರರವರ ತ ರಗ ,

ದಿವ.ದ.ಸ(ಡಿ ಸಿ ಬಿ

ನಿೇರರವರ ದಿಂಡ ಇತರ ಸರಕರರ ಬರಕ ವಸೂಲ್ಲಯ ಕೂಾಢಿೇಕೃತ

ಜಮರಬಿಂದಿ ಜನ್ಗಣತಿ

ಮರಹಿತಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಬ ಳ ಗಳ ಅಣ ವರರ, ಮರಪಿ, ಮನರು,

ಸಿಂಕಲನ್ಗಳು)

ಪ್ಾಸರತವನ ವಿಷಯಗಳು, ಜಮರಬಿಂದಿ, ಜನ್ಗಣತಿ ಜರನ್ುವರರು
ಗಣತಿ ಕೃಷ್ಟ ಗಣತಿ.

4.

5.

ಶಿಾೇ ಅಶ ೇಕ

ಶಿಾೇ ವಿನ ೂೇದ ದಿವ.ದ.ಸ

ಅಭಿಲ ೇಖ್ರಲಯದ

ಎಲರಿ

ದರಖಲ ಗಳನ್ುು

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

(ಅಭಿಲ ೇಖ್ರಲಯ)

ಹರಗೂ ಗಾಿಂಥರಲಯದ ನಿವಾಹಣ .

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಶಿಾೇ ವಿಶವನರರ್ ವರಲ್ಲ ಶಿಾೇಮತಿ ರರಜ ೇಶವರ ವರಲ್ಲ

ಕಿಂದರಯ ಲ ಕು ಪ್ರಶ ೇಧಕರ ವರಷ್ಟಾಕ ಲ ಕು ಪ್ರಶ ೇಧನ ಯ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ದಿವ.ದ.ಸ

ಕರಯಾಕಾಮ

(ತನಿಖ್ ಸಿಂಕಲನ್)

ಅನ್ುಪ್ರಲನರ ವರದಿ ಪ್ಡ ಯುವುದು.

ಶಿಾೇ ಚಿಂದಾಮೇಹನ್

ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳು, ಕಛ ೇರಯ ಆಧುನಿಕರಣ ಮತುತ ನಿವಾಹಣ ,

ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ವರಷ್ಟಾಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ, ಕಛ ೇರ ಮತುತ ಗೃಹ ಕಛ ೇರಗಳ

(ಆಡಳಿತ,ಸಿಎಲ್ಎಸ್)

ನಿವಾಹಣ ಗ

ರೂಪಿಸುವುದು,ಅನ್ುಷ್ರಾನ್ಗ ೂಳಿಸುವುದು

ಕಛ ೇರ

ನಿವಾಹಣ ಗ

ಲ ೇಖನ್

ಮತುತ

ಸರಮಗಿಾ

ಪಿಠ ೂೇಪ್ಕರಣ ಮತುತ ಇತರ ಅಗತೆ ಸರಮಗಿಾಗಳ ಖರೇದಿ ಮತುತ
ವಿತರಣ ,

ಕರರ್ರಾಲಯ

ಮತುತ

ಗೃಹ

ಕಛ ೇರಯಲ್ಲಿರುವ

ದೂರವರಣಿ ಬಿಲುಿ, ಕರಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವರಹನ್ಗಳ ದುರಸಿಾ,
ಇಿಂದನ್ ವ ಚು ದಿನ್ ಪ್ತಿಾಕ ಗಳ ಮತುತ ಇತರೆದಿಗಳ ಬಿಲುಿಗಳ
ಸಿಂದರಯಕರುಗಿ ಪ್ರವತಿ ಆದ ೇಶ ನಿೇಡುವುದು.
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ಶಿಾೇ ವಿಶವನರರ್ ವರಲ್ಲ 1.ಶಿಾೇ ಶರಣಬಸವ

ವಿಭರಗದ ಅಧಿೇನ್ ಕಛ ೇರಗಳ ಭೂ ಕಿಂದರಯ ಮತುತ ಭೂ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

ಸುಧರರಣ ಆಡಿಟ್ ವರಷ್ಟಾಕ ಸವಿಸರತರ ಆಡಿಟ್ ನ್ಡ ಸುವುದು

2.ಪ್ಾಸನ್ು ಮೇಘೇಕರ

ಮತುತ ಸವಿಸರತರ ತನಿಖ್ ಕರಯಾಕಾಮದ ಅಧಿೇನ್ ಕಛ ೇರಗಳ

ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

ತನಿಖ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತರ್ರರಸುವುದು ಮತುತ ಮರನ್ೆ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

3.ಪ್ಿಂಡಿತ ಎಸ್ ಕ

ಆಯುಕತರ ಆದ ೇಶದ ಮೇರ ಗ ತನಿಖ್ ಕ ೈಗ ೂಳುುವುದು.

ಕಿಂ.ಲ .ಪ್
4.ವಿನ ೂೇದಮರನ
ಕಿಂ.ಲ .ಪ್
5.ಮೇಹೂದ್ ಜರವ ದ್
ಕಿಂ.ಲ .ಪ್
6.ಈರಪ್ಪ ಖ್ ೇಡ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್
6.

ಶಿಾೇ ಅಬುೆಲ ವಹರಬ

ಶಿಾೇ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ವಿೇರರ್ರೆಸರವಮಿ ಹ ಚ್.ಎಿಂ.ಎ. ವತನ್ ವಿಷಯಗಳು (ಮರಜಿ ಶರನ್ುಭ ೂೇಗರ

(ಭೂಸು & ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್)

ಮರಜಿ

ಪ್ಟ ೇಲರ

ಮರಜಿ

ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್.ಪ್ಾಕರಣಗಳು

ಮಜಕೂರಗಳ
ಹರಗೂ

ವಿಷಯಗಳು)

ಕ .ಸಿ.ಐ.ಎ.

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಬರುವ ವಿಷಯಗಳು ದ ೇವಸರಾನ್ಕ ು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು
ಇನರಿಂ ರದೆತಿ.
7.

ಶಿಾೇ ಪ್ಾಕರಶ ಸಿಿಂಧಗಿ

ಶಿಾೇ ವಿನ ೂೇದ ಕುಮರರ

ಎಲರಿ ತರಹದ ಚುನರವಣ ಗಳು, ಪ್ದವಿೇದರರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ ೇತಾದ

ಶಿರಸ ತದರರರು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ. (ಚುನರವಣ

ಮತದರರರ ಪ್ಟಿಿ ತರ್ರಗಿಕ , ಜಿಲರಿ ಪ್ಿಂಚರಯತ ಅಧೆಕ್ಷರು

ಸಿಂಕಲನ್)

ಮತುತ

ಉಪ್ರಧೆಕ್ಷರ

ಚುನರವಣ .

ಮಹರನ್ಗರ

ಮೇಯರ್ ಮತುತ ಉಪ್ ಮೇಯರ ಚುನರವಣ .
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8.

ಶಿಾೇಮತಿ

ಶಿಾೇಮತಿ ಶರಿಂತರಬರಯಿ

ಜರತಿ ಮತುತ ಆದರಯ ಪ್ಾಮರಣ ಪ್ತಾ, ಗುತಿತಗ ಕರಮಿಾಕರ

ಸ ೂೇನ್ುಬರಯಿ

(ಸಿಂಕೇಣಾ ಸಿಂಕಲನ್)

ವಿಷಯಗಳು, ಕನ್ುಡ ಅನ್ುಷ್ರಠನ್ ಸರಲ ವನಿಸ, ಗರಡಿಾಯನ್ ಶಿಫ್

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಸಟಿಾಫೇಕ ಟ್, ಅತಿರ್ಥ ಗೃಹಗಳ ಕರಯಿೆರಸುವಿಕ , ರರಷ್ಟರೇಯ
ಹಬಬಗಳು ಹರಗೂ ಸಿಂಸದರ ಶರಸಕರ ಅನ್ುದರನ್, ಡಿ.ಎ.ಡಿ.ಪಿ.
ಮತುತ ಬಿ.ಎ.ಡಿ.ಪಿ. ಅನ್ುದರನ್ ಕರಮಗರರಗಳ ಪ್ಾಗತಿ ಜಿಲರಿ
ಸಿಂಕೇಣಾ ಎಲರಿ ಸಕರಾರ ಕಟ್ಿಡಗಲ ನಿವಾಹಣ , ಸರಕರರ
ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಹಿಂಚಿಕ

ಪ್ಾವರಸ ೂೇದೆಮ ಮತುತ ಇತರ

ಸಿಂಕೇಣಾ ವಿಷಯಗಳು.
ಶಿಾೇಮತಿ ಶಿಾೇದ ೇವಿ

ಎಲರಿ ಪ್ತಾಗಳ ಸಿವೇಕೃತಿ ಮರಡಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಿಂಕಲನ್ಕ ು

ದಿವ.ದ.ಸ

ನಿೇಡುವುದು.

(ಆವಕ ಸಿಂಕಲನ್)
ಶಿಾೇಮತಿ ಗಿರಜರದ ೇವಿ

ಎಲರಿ ಸಿಂಕಲನ್ದಿಿಂದ ಪ್ತಾಗಳನ್ುು ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟ್ಿ ವಿಳರಸಕ ು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ರವರನಿಸುವುದು

(ಜರವಕ ಸಿಂಕಲನ್)
ಶಿಾೇ ಅಶ ೇಕ ಕುಮರರ
ಬ ರಳಚುುಗರರ
ಶಿಾೇಮತಿ ಭರರತಿ.ಎಸ್.
ಬ ರಳಚುುಗರರ
ಶಿಾೇಮತಿ ಜಯಶಿಾೇ ಕರಡಿ
ಬ ರಳಚುುಗರರ
ಶಿಾೇ ಮಹೂದ ಪ್ರಶರ
ಬ ರಳಚುುಗರರ
ಶಿಾೇ ಸಿದೆರರಮ
ಬ ರಳಚುುಗರರ
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9.

ಶಿಾ ರವಿಕುಮರರ

ಶಿಾೇ ವಿನ ೂೇದ ಕುಮರರ

ಆಯುಧ ಕರಯ್ದೆ ರ ಗೂೆಲ ೇಶನ್ ಕರಯ್ದೆ, ವಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬರಡಿಗ

ಶಿರಸ ತದರರರು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ.(ನರೆರ್ರಲಯ ನಿಯಿಂತಾಣ ಕರಯ್ದೆ, ಕನರಾಟ್ಕ ಪ್ಿಂಚರಯತ್ ರರಜ್ ಕರಯ್ದೆ
ಪ್ಾಕರಣಗಳು ಮತುತ

ಮತುತ ಇತರ

ಅಪಿೇಲು ಸಿಂಕಲನ್)

ಕರಯ್ದೆಗಳ

ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೂನ್ವಿಗಳು, ವಿವಿಧ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕರರವಿದೆಿಂತ

(ಎಪಿಎಲ್

ಮತುತ

ಆರ್.ಎವಿಿ) ಎಲರಿ ಪ್ಾಕರಣಗಳ ಖಿಂಡಿಕ ವರರು ಉತತ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
ಮತುತ ಜನ್ಗಣತಿ.
ನರೆರ್ರಲಯ

ಪ್ಾಕರಣಗಳ

ಖಿಂಡಿಕ ವರಗು

ಉತತರ

ಮತುತ

ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟ್ಿವರಿಂದ ಕಡತ ನರೆರ್ರಲಯಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಿಸುವು ಬಗ ೆ
ಉಸುತವರಗಿ ಮರಡುವುದು(ಈ ಇಲರಖ್

ಮತುತ ಇತರ

ಎಲರಿ

ಇಲರಖ್ ಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ)
10.

ಶಿಾೇ ಶರಣಬಸಪ್ಪ

ಶರಿಂತರಬರಯಿ

ಮಹರಲ ೇಖಪ್ರಲರ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳಿಗ ಅನ್ುಪ್ರಲನ್ ವರದಿ

ಶಿರಸ ತದರರರು

ದಿವ.ದ.ಸ(ಎ ಜಿ ಆಡಿಟ್

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು,

ಸಿಂಕಲನ್)

ಮಹರಲ ೇಖಪ್ರಲರ ವರದಿಗಳಿಗ ಅನ್ುಪ್ರಲನರ ವರದಿಗಳನ್ುು

ಅಧಿೇನ್

ಕಛ ೇರಯಲ್ಲಿ

ಕ ೈಕ ೂಳುಲರಗಿರುವ

ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ ೆ ಕೂಾಢಿೇಕೃತ ಮರಹಿತಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಸಿಎಜಿ.
ಶಿಾೇಮತಿ ಜ ೂೆೇತಿ

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮರಹಿತಿ ಹಕುು ಸಿಂಕಲನ್ದ ಕ ಲಸ

ದಿವ.ದ.ಸ (ಮರಹಿತಿ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಹಕುು ಸಿಂಕಲನ್)
11.

ಶಿಾೇಪ್ರದ

ವಿನ ೂೇದ ಕುಮರರ

ಸರವಾಜನಿಕ ಕುಿಂದು ಕ ೂರತ ಜನ್ ಸಪಿಂದನ್ದ ಸಿಂಕಲನ್ದ ಕ ಲಸ

ನರಲತವರಡಕರ

ದಿವ.ದ.ಸ(ಪಿ ಜಿ ಒ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಶಿರಸ ತದರರರು

ಸಿಂಕಲನ್)
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-15ಭೂ ನಿವಾಹಣ ಯೇಜನ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ ವಿಭರಗ
ಅಪ್ರ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು ಭೂ ನಿವಾಹಣ ಯೇಜನ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ .
ಅಪ್ರ

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

(ಭೂ ನಿವಾಹಣ

ಆಯುಕತರು ಶಿಾೇಮತಿ

ಗಿೇತರ

ಸಿಂಗ ೂೇಳಗಿ ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕ

ಯೇಜನ ಗಳು ಪ್ಾ.ದ.ಸ.

ಮತುತ ಇತರ ) ಅವರ ಆಪ್ತ ಶರಖ್ .

ಶಿಾೇ ಮೌಲರಲ್ಲ

ವರಹನ್ ಚರಲಕ

ತಹಸೇಲ್ರಿರ-II ( ÇõÓ ಉಮರಕರಂತ ಹಳ ೆ)
ಶಿಾೇ ಉಮರಕರಿಂತ ಹಳ ು

ಶಿಾೇ ಅಿಂಬರಶ

ತಹಸಿೇಲರೆರರು

ದಿವ.ದ.ಸ

ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕ

ತಹಸಿೇಲರೆರ-II ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ, ಭೂ ನಿವಾಹಣ ಯೇಜನ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ ವಿಭರಗದಲ್ಲಿ
ಕರಯಾನಿವಿಾಸುತಿತರುವ ಶಿರಸ ತೇದರರರು ಹರಗೂವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ .

ಕಾ
ಸ
1
1

ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರ

ಅಧಿಕರರಗಳ ಹ ಸರು

ಹ ಸರು ಮತುತ ಹುದ ೆ

ನಿವಾಹಿಸುತಿತರುವ ಕತಾವೆ

ಮತುತ ಹುದ ೆ
2
ಶಿಾೇಮತಿ ಸ ೂನಿಬರಯಿ

3
ಶಿಾೇ ವಿೇರರ್ರೆಸರವಮಿ

4
ಆಹರರ ಮತುತ ನರಗರೇಕ ಪ್ೂರ ೈಕ , ಇಿಂಧನ್, ಸಿಿಂಧುತವ ಪ್ಾಮರಣ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ (ಎಸ್ ಎಸ್ ವ ೈ)

ಪ್ತಾ,

ಮರಸಿಕ

ಯೇಜನ ,

ಪಿಿಂಚಣಿ

ಇತರೆದಿ

ಸರವತಿಂತಾಯಯೇಧರ

ಕೃಷ್ಟ,

ಯೇಜನ
ಕೃಷ್ಟ

ಮರಶರಸನ್,

ಸರಮರಜಿಕ
ಉತಪನ್ು

ಭದಾತ

ಮರರುಕಟ ಿ,

ದ ೇವದರಸಿ

ಪ್ದೆತಿ

ನಿಮೂಾಲನ , ಬರಲ ಕರಮಿಾಕ ಪ್ುನ್ರ ವಸತಿ, ಕ .ಡಿ.ಆರ್.ಕರಯ್ದೆ
ರ ಡ್ ಕರಾಸ
2.

ಶಿಾೇ ರರಜಕುಮರರ

ಶಿಾೇ ರ ೇವಣಸಿದಪ್ಪ ದಿವ.ದ.ಸ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು
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3

ಶಿಾೇ ರವಿಕುಮರರ

ಶಿಾೇ ಸುನಿಲಕುಮರರ

ಸಕರಾರ ಭೂಮಿಯ ವಿವರ, ಭೂ ಮಿಂಜೂರರತಿ, ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಭೂ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ಪ್ರವತಾನ ,

(ಭೂಮಿ 1)ಸಿಂಕಲನ್

ಸರಗುವಳಿಯನ್ುು

ಅರಣೆ

ಜಮಿೇನ್ು

ಸಕರಾರ

ಸಕಾಮಗ ೂಳಿಸುವುದು,

ಜಮಿೇನ್ು

ಅಕಾಮ

ಸರಗುವಳಿ

ಚಿೇಟಿ,

ರುದಾಭೂಮಿ, ಅತಿೇಕಾಮಣ, ತರಿಂಡರಗಳ ಪ್ರವತಾನ , ಗರಾಮ
ನ್ಕರಶ ಎಲರಿ ರೇತಿಯ ಹಕುುಬದಲರವಣ ವಿಷಯಗಳು, ಬ ಳ ವಿಮ
ಯೇಜನ ಗಳು.
ಶಿಾೇ ಅಿಂಬರಶ ದಿವ.ದ.ಸ

ಹದುೆ ಬಸುತ, ಫೇಡಿ ಮೂಜಣಿ ಪ್ರಟಿಾಷನ್ ಡಿಕಾ ಪ್ಾಕರಣಗಳು,

(ಭೂಮಿ 2) ಸಿಂಕಲನ್

ಭೂಮಿ ಕ ೂೇಶ, ನ ಮೂದಿೆ, ಭೂಮಿ-ಕರವ ೇರ ಸಿಂಯೇಜನ , ಇಆಡಳಿತ, ನ್ಟ್ ವಕಾಿಂಗ ಗಣಿ, ಖನಿಜ ವಿಷಯಗಳು ವಿಫಲ ಭರವಿ
ಹರಗೂ ಸಿಂದಭರಾನ್ುಸರರ ವಹಿಸುವ ಇತರ ಕ ಲಸಗಳು.

4.

ಶಿಾೇ ಶರಣಬಸಪ್ಪ

ಶಿಾ ವಿನ ೂೇದ

ಋತುಮರನ್ ಪ್ರಸಿಾತಿ, ಮಳ -ಬ ಳ ಅಿಂಕ ಅಿಂಶಗಳ ಕೂಾಢಿೇಕರಣ,

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ(ನ ೈ.ವಿ)ಸಿಂಕಲನ್

ನ ೈಸಗಿಾಕ ಆಪ್ತುತ, ಮತುತ ಬರ ಪ್ರಹರರ, ರ ೈತರ ಆತೂಹತ ೆ
ಪ್ಾಕರಣಗಳು, ಬ ಳ ಕಟರವು ಮತುತ ಬ ಳ ವಿವರ.

5

ಶಿಾ ಅಮಿತಕುಮರರ

ಶಿಾೇ ವಿಜಯಕುಮರರ ಧನಿು

ನ್ಗರ

ಸಾಳಿೇಯ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ದಿವ.ದ.ಸ(ಯು.ಡಿ.ಎ)

ಯೇಜನ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿನ್

ಸಿಂಸ ಾಗಳ

ವಿಷಯಗಳು,

ಪ್ಾಗತಿಯನ್ುು

ವಿವಿಧ

ಕ ೂಾೇಢಿೇಕರಸಿ,

ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು, ನ್ಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಿಂಸ ಾಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ
ಸಭ ಯನ್ುು ನ್ಡ ಸುವುದು ಹರಗೂ ನ್ಡುವಳಿಯನ್ುು ತರ್ರರಸುವುದು.
ಶಿಾೇ ಸಿಂಜಿೇವಕುಮರರ

ಪ್ುರಸಭ ಕರಯ್ದೆ 1964

ಪ್ಾ.ದ.ಸ(ಪ್ುರಸಭ ,ಪ್ುರಸಭ

ಪ್ರಷುರಣರ ಅಜಿಾಗಳ ನಿವಾಹಣ

ಅಪಿೇಲು)

ನ್ಗರರಭಿವೃದಿಿ
ಪ್ರಾಧಿಕರರದ
ಆಯುಕತರ

ರ ಕಲಿಂ 322 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದರಖಲರಗಿರುವ

ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ು
ಸಭ

ನ್ಡ ಸುವುದು,

ದಿನ್ಚರಯನ್ುು

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ
ನ್ಡುವಳಿ

ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು.

ಪ್ಾದ ೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜನ ಗಳ ಪ್ರಶಿೇಲನ .
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6

ಶಿಾೇಮತಿ ಶರರದರ

ಶಿಾೇ ವಿೇರರ್ರೆ ಸರವಮಿ

ಜಿಲರಿ ಪ್ಿಂಚರಯತ, ತರಲೂಿಕ ಪ್ಿಂಚರಯತ, ಗರಾಮ ಪ್ಿಂಚರಯತ,

ಬಿರರದರ

ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲರಖ್ ಮತುತ ಇತರ ಇಲರಖ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ

ಶಿರಸ ತೇದರರ

(ಜಿಲರಿ ಪ್ಿಂಚರಯತ

ಕರಯಾಕಾಮಗಳ ಕ ೂಾೇಢಿಕೃತ ಮರಹಿತಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಮುಖೆ

ಸಿಂಕಲನ್)

ಕರಯಾನಿವರಾಹಕ ಅಧಿಕರರಗಳ ದಿನ್ಚರ ಸಮಿೇಕ್ ಹರಗೂ ಸಭ
ನ್ಡ ಸುವುದು.

ಶಿಾೇ ವಿಜಯಕುಮರರ ಧನಿು

ಕರನ್ೂನ್ು

ಮತುತ

ಸುವೆವಸ ಾ

ಮನ ೂೇರಿಂಜನ ,

ಸ ೂಪೇಟ್ಕ,

ದಿವ.ದ.ಸ

ಆಯುಧಗಳು, ಅಬಕರರ, ಮಹಿಳ ಮತುತ ಮಕುಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ದೌಜಾನ್ೆ

(ಎಮ್.ಎ.ಜಿ. ಸಿಂಕಲನ್)

ಪ್ರಶಿಷಿ ಜರತಿ/ಪ್ಿಂಗಡದವರ ಮೇಲ್ಲನ್ ದೌಜಾನ್ೆ ಕ ೂೇಮುಗಲಭ
ಮತುತ ನರೆಯಿಕ ಪ್ಾಕರಣಗಳು, ಆಡಳಿತ ಗಣೆರ ಪ್ಾವರಸ ಶಿಷ್ರಠಚರರ,
ಹ ಚ್.ಆರ್.ಸಿ.ಅಲಪ ಸಿಂಖ್ರೆತರ ಕಲರೆಣ ಭರಷ್ರ ಅಲಪ ಸಿಂಖ್ರೆತರ
ವಿಷಯಗಳು.

7

ಶಿಾೇ ವಿಶವನರರ್ ವರಲ್ಲ

ಶಿಾೇ ಚಿಂದಾಮೇಹನ್

ಸಕರಾರದ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಹರಗೂ ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಬರಕ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ(ಆಡಳಿತ-3)

ಇರುವ ಕಡತಗಳ ಕುರತು ಕ ೂಾೇಢಿಕೃತ ಬರಕ ಪ್ಟಿಿ ತರ್ರರಸುವುದು,
ಕರರ್ರಾಲಯದ
ಅಿಂಶಗಳನ್ುು

ಕಡತಗಳ

ಸರಕರರಕ ು

ವಿಲ ೇವರರಯ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು,

ಮರಸಿಕ

ಅಧಿೇನ್

ಅಿಂಕ

ಕಛ ೇರಗಳ

ಕಡತಗಳ ವಿಲ ೇವರರ ಕುರತು ಅಿಂಕ ಅಿಂಶಗಳನ್ುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
ವಿನ ೂೇದ ದಿವ.ದ.ಸ (ಸಕರಲ

ಸಕರಲದ ಎಲರಿ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಕ ೂಾೇಢಿೇಕರಸುವುದು.

ಸಿಂಕಲನ್)
8

ಶಿಾೇ ಯೇಗ ೇಶ

ಶಿಾೇ ರ ೇವಣಸಿದೆಪ್ಪ

ವಿಭರಗದ ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳ ಹರಗೂ ಸಹರಯಕ ಆಯುಕತರ ಮರಸಿಕ

ಶಿರಸ ತೇದರರರು

ದಿವ.ದ.ಸ(ಸಭ ಸಿಂಕಲನ್)

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಿದೆ ಪ್ಡಿಸುವುದು ಹರಗೂ ಸಭ ನ್ಡ ಸುವುದು, ವಿಭರಗ
ಮಟ್ಿದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭ ನ್ಡ ಸುವುದು, ಕ ೂಾೇಢಿಕೃತ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹರಗೂ

ನ್ಡುವಳಿ ತರ್ರರಸುವುದು.

ದಿನ್ಚರ ಸಮಿೇಕ್ (ಸಕರಾರದ ಸುತ ೂತೇಲ ಯನ್ವಯ).
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ಜಿಲರಿಧಿಕರರಗಳ

-184(1)(b)(iii) ಮೇಲ್ಲಾಚರರಣ ಮತುತ ಹ ೂಣ ಗ್ರರಿಕ ಯ ಮರಗಾಗಳು ಸ ೇರಿದಂತ ತಿೇಮರಾನ ತ ಗ್ ದುಕ ೂಳುೆವ
ಪ್ಾಕಾೇಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬ ೇಕರದ ಕರಯಾ ವಿಧರನೆಃ1) ಹ ಚುುವರಿ ಆಯುಕತರುೆಃಕರರ್ರಾಲಯದ

ತಹಸಿೇಲರೆರರಿಂದ

ಸಿವೇಕೃತಗ ೂಿಂಡ

ಕಡತಗಳ

ಸಮಗಾ

ಪ್ರಶಿೇಲನ

ನ್ಿಂತರ

ಸೂಚಿಸಬಹುದರದ ನಿಧಿಾಷಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹರಗೂ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದಿಂತಹ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ಾತರೆಯೇಜನ ರತೆ
ಆದ ೇಶ/ಅನ್ುಮೇದನ ನಿೇಡುವುದು. ಆಡಳಿತ ಹರಗೂ ಕರಯಾನಿೇತಿ ಪ್ಾಮುಖವರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆ
ಮರನ್ೆ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಅನ್ುಮೇದನ ಗರಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
2) ತಹಸೇಲ್ರಿರರುೆಃಶಿರಸ ತೇದರರರಿಂದ ಸಿವೇಕೃತಗ ೂಿಂಡ ಕಡತಗಳ ಸಮಗಾ ಪ್ರಶಿೇಲನ ನ್ಿಂತರ ಸೂಚಿಸಬಹುದರದ ನಿಧಿಾಷಿ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ೂಿಂದಿಗ ಮೇಲರಧಿಕರರಗಳ ಹ ಚುುವರ ಆಯುಕತರು ಇವರಗ ಪ್ತಾ/ಆದ ೇಶವನ್ುು ಹ ೂರಡಿಸಲು
ಅನ್ುಮೇದನ ನಿೇಡುವುದು.
3) ಲ್ ಕರುಧಕರರಿಗಳುೆಃಆಯವೆಯ ಅಧಿಕರರಗಳಿಿಂದ ಸಿವೇಕೃತವರದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಸಮಗಾ ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿ ನ್ಿಂತರ ಸೂಚಿಸಬಹುದರದ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ೂಿಂದಿಗ ಕರರ್ರಾಲಯದ ಮೇಲರಧಿಕರರಗಳಿಗ ಕಡತಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
4) ಆಯವಾಯ ಅಧೇಕರರಿಗಳುೆಃಲ ಕು ಪ್ತಾ ಶರಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿೇನ್ ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳಿಿಂದ ಸಿವೇಕೃತವರದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ತಮೂ
ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ೂಿಂದಿಗ ಕಡತಗಳನ್ುು ಕರರ್ರಾಲಯದ ಲ ಕರುಧಿಕರರಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
5) ಶಿರಸ ತೇದರರರುೆಃಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾಯ ಹರಗೂ ದಿವತಿೇಯ ದಜ ಾ ಸಹರಯಕರಿಂದ ಬಿಂದಿಂತಹ ಕಡತಗಳ ಮೇಲ ನಿಧಿಾಷಿವರದ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹರಗೂ ಚರಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮರನ್ುಸರರ ಕಡತಗಳನ್ುು ಮೇಲರಧಿಕರರಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
ಹರಗೂ ಮೇಲರಧಿಕರರಗಳಿಿಂದ ಆದ ೇಶ ಅನ್ುಸರರ ಕಾಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.
6) ವಿಷಯ ನಿರ್ರಾಹಕರುೆಃಸಿವೇಕೃತವರದ

ಪ್ತಾಗಳನ್ುು

ಕಛ ೇರ

ಕರಯಾವಿಧರನ್

ಕ ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದಿಂತಹ

ಮರಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಪ್ತಾಗಳ ಮೇಲ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ುು ತರ್ರರಸಿ ಮೇಲರಧಿಕರರಗಳಿಗ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
7) ಬ ರಳಚುುಗ್ರರರ ಕತಾವಾಗಳುೆಃಕರರ್ರಾಲಯದ ಮೇಲರಧಿಕರರಗಳಿಿಂದ ಅನ್ುಮೇದಿಸಲಪಟ್ಿ ಆದ ೇಶ ಹರಗೂ ಇನಿುತರ ದರಖಲ ಗಳನ್ುು
ಬ ರಳಚುು ಮರಡುವುದು, ಆದರ ಈಗ TYPE WRITER ಬದಲರಗಿ ಗಣಕಯಿಂತಾಗಳ ಮೇಲ ಬ ರಳಚುುಮರಡಿ
ಕ ಲಸ ಕರಯಾಗಳು ಮರಡಲರಗುತತದ .
8) ಜರ್ರನೆಃಕಡತ/ಟ್ಪ್ರಲ ಕರರ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶರಖ್ ಗಳಿಗ ನಿೇಡುವುದು ಹರಗೂ ಹ ೂರಗಿನ್ ಬ ೇರ ಇಲರಖ್ ಗಳಿಗ
ತಲುಪಿಸುವುದು.
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-194b(v) ಮೇರ ಗ್ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದ್ದಂದ ನಿವಾಹಿಸಲಪಡುವ ಕತಾವಾಗಳುೆಃಅಧಿಸೂಚನ ಕಾಮರಿಂಕ ಸಿಂ/ವರೆಶರಇ/23/ಶರಸನ್/2006, ದಿನರಿಂಕ: 27.12.2006 ರ ಮೇರ ಗ
ಕನರಾಟ್ಕ ಸಕರಾರದವರು ಸನ್-2006 ರಲ್ಲಿ ಕ/5 ರಲ್ಲಿ ಸುಗಿಾವರಜ್ಞ ಹ ೂರಡಿಸಿರುತರತರ . ಆ ಮೇರ ಗ ಕ ಳಕಿಂಡ
ಅಧಿಕರರಗಳನ್ುು ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರಗ ನಿೇಡಿರುತರತರ .
1) ಕನರಾಟ್ಕ ಭೂ ಕಿಂದರಯ ಕರಯ್ದೆ 1964 ರ ಕನರಾಟ್ಕ ಕರಯ್ದೆ ನ್ಿಂ.12.
2) ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ನ ೇಮಕರತಿ ಹರಗೂ ಕತಾವೆಗಳು.
ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು ವಿಭರಗದ ಎಲರಿ ಜಿಲ ಿಗಳ ಮುಖೆ ಕಿಂದರಯ ಅಧಿಕರರಗಳು ಆಗಿರುತರತರ
ಹರಗೂ ವಿಭರಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲರಿ ಅಧಿಕರರಗಳ ಮೇಲ ನಿಯಿಂತಾಣ ಹ ೂಿಂದಿರುತರತರ .
ಹರಗೂ ಎಲರಿ ಅಧಿೇನರಧಿಕರರಗಳ ಮೇಲ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ ಮರಡುವ ಅಧಿಕರರ ಹ ೂಿಂದಿರುತರತರ .
1

ಕನರಾಟ್ಕ ಭೂ ಕಿಂದರಯ ಕರಯ್ದೆ 1964 (Karnataka Land Revenue Act-1964)

2

ಕನರಾಟ್ಕ ಭೂ ಕಿಂದರಯ ನಿಯಮಗಳು 1964 (Karnataka Land Revenue Rules-1964)

3

ಕನರಾಟ್ಕ ಭೂ ಮಿಂಜೂರರತಿ ನಿಯಮಗಳು 1969 (Karnataka Land Grant Rules-1969)

4

ಕನರಾಟ್ಕ ಭೂ ಸುಧರರಣ ಕರಯ್ದೆ 1974 (Karnataka Land Reforms Act-1974)

5

ಕನರಾಟ್ಕ ಭೂ ಸುಧರರಣ ಕರಯ್ದೆ 1974(Karnataka Land Reforms Rules-1974)

6

ಕನರಾಟ್ಕ

ಪ್.ಜರ

ಮತುತ

ಪ್.ಪ್(ಜಮಿೇನ್ುಗಳ

ಪ್ರಭರರ

ನಿಷ್ ೇಧ)ಕರಯ್ದೆ

1978

ಮತುತ

ನಿಯಮಗಳು(Karnataka scand ST(prevention of Transfer of certain Lands Act 1978 and Rules)
7

ಭೂಸರವದಿೇನ್ ಕರಯ್ದೆ 1894( (Land Acquisition Act 1894)

8

ಭೂಸರವಧಿೇನ್(ಕನರಾಟ್ಕ ತಿದುೆಪ್ಡಿ)ಕಯ್ದೆ 1988 ಕನರಾಟ್ಕ ಕರಯ್ದೆ ಸಿಂ:33/1991(Land Acquisition

9

ಕನರಾಟ್ಕ ಇನರಿಂ ರದಿೆರ್ರತಿ ಕರಯ್ದೆ 1977 ಮತುತ ನಿಯಮಗಳು 1979(The Karnataka Inams and

10

ಕನರಾಟ್ಕ ಸರವಾಜನಿಕ ಆವರನ್ಗಳ(ಅನ್ಧಿೇಕೃತ ಅಧಿಭ ೂೇಗದರರರನ್ುು ಹ ೂರಹರಕುವ)ಕಯ್ದೆ 1974

(Karnataka Amendment) Act 1988 Karnataka Act No.33/1991)
certain Inam Abolition Act 1977 and Rules 1979)

ಮತುತ 1977(The Karnataka Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act
1974 and Rules 1977)
11

ನ ೂೇಿಂದಣಿ ಕರಯ್ದೆ 1908(Registration Act 1908)

12

ಭರರತಿೇಯ ಪ್ರಲುದರರಕ ಕರಯ್ದೆ 1932(Indian partnership Act 1932)

13

ಕನರಾಟ್ಕ ಮುದರಾಿಂಕ ಕರಯ್ದೆ 1957(Karnataka Stamps Act 1957)

14

ಕನರಾಟ್ಕ ಮುದರಾಿಂಕ ನಿಯಮಗಳು 1958(Karnataka Stams Rules 1958)

15

ಕನರಾಟ್ಕ ಮುದರಾಿಂಕಗಳ(ದಸರತವ ಜುಗಳ ಅಪ್ಮೌಲೆಗಳ ತಡ )ನಿಯಮಗಳು 1977(Karnataka
Stamps (Prevention of Under-valuation of Instruments) Rules 1977)
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16

ಕನರಾಟ್ಕ ಮೇಲೂನ್ವಿ ನರೆಯಧಿೇಕರಣ ಕರಯ್ದೆ 1976 ಮತುತ ನಿಯಮಗಳು 1979(Karnataka

17

ಕನರಾಟ್ಕ ಬರಡಿಗ ಕರಯ್ದೆ 1999(Karnataka Rent Act 1999)

18

ಕನರಾಟ್ಕ(ವಯಕತಕ ಮತುತ ಇತರ )ಇನರಿಂ ರದಿೆರ್ರತಿ ಕರಯ್ದೆ 1954 ಮತುತ 1956(The Karnataka

19

ಕನರಾಟ್ಕ(ವಯಕತಕ ಮತುತ ಇತರ )ಇನರಿಂ ರದಿೆರ್ರತಿ(ಪ್ರಹರರ ಬರಿಂಡ್)ನಿಯಮಗಳು 1959(The

20

ಮೈಸೂರು(ಧರಮಿಾಕ ಮತುತ ದತಿತ)ಇನರಿಂ ರದಿೆರ್ರತಿ ಕರಯ್ದೆ 1955 ಮತುತ ನಿಯಮಗಳು 1956(The

21

ಕನರಾಡಕ (ಬ ಳಗರವಿ ಮತುತ ಗುಲಬಗರಾ ಪ್ಾದ ೇಶಗಳು)ಧರಮಿಾಕ ದತಿತ ಮತುತ ಇನರಿಂ ರದಿೆರ್ರತಿ ಕರಯ್ದೆ

Appellate Tribunal Act 1976 and Rules 1979)

(Personal and Miscellaneous) Inam Abolition Act, 1954 and 1956)

Karnataka Personal and Miscellaneous Inam Abolition (Compensation Bond) Rules 1959)
Mysore (Religious and Charitable) Inam Abolition Act 1955 and Rules 1956)

1973(The Karnataka (Belgaum and Gulbarga Areas) Religious and Chartable Inams
Abolition Act 1973)
22

ಕನರಾಟ್ಕ ಹಿಿಂದೂ ಧರಮಿಾಕ ಸಿಂಸ ಾಗಳು ಮತುತ ಧಮಾದರಯ ದತಿತಗಳ ಕರಯ್ದೆ 1997(The Karnataka

23

ಕನರಾಟ್ಕ ಹಿಿಂದೂ ಧರಮಿಾಕ ಸಿಂಸ ಾಗಳು ಮತುತ ಧಮಾದರಯ ದತಿತಗಳ ನಿಯಮಗಳು 2002(The

24

ನ ೈಸಾಗಿಕ ವಿಪ್ತುತ ನಿವಾಹಣರ ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಕರಯ್ದೆ(Natural disaster Management Authority Act)

25

ವಿಷ್ರಹರರ ವಸುತ ಕರಯ್ದೆ 1919 & ಕನರಾಟ್ಕ ವಿಷ್ರಹರರ ನಿಯಮಗಳು 1966(Poision Act 1919 and

26

ಕನರಾಟ್ಕ ಸಕರಾರ(ವೆವಹರರಗಳ ನಿವಾಹಣ )ನಿಯಮಗಳು 1977(Karnataka Govt. (Transaction of

27

ಕನರಾಟ್ಕ ಆರ್ಥೇಾಕ ಸಿಂಹಿೇತ (ಕ .ಎಫ್.ಸಿ)(Karnataka Financial Code (K.F.C.))

28

ಕನರಾಟ್ಕ ಖಜರನ ಸಿಂಹಿೇತ (ಕ .ಟಿ.ಸಿ)(Karnataka Budget Manual)(K.T.C)

29

ಕನರಾಟ್ಕ ಆಯವೆಯ ಕ ೈಪಿಡಿ(Karnataka Budget Manual)

30

ಸರದಿಲರವರು ವ ಚುಗಳ ಕ ೈಪಿಡಿ(Manual Contingency Expenditure (MCE)

31

ಸಕರಾರ ನೌಕರರ ಸ ೇವ ಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕರಯ್ದೆ ಮತುತ ನಿಯಮಗಳು(Act and Rules relating

Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1997)

Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Rules 2002)

Karnataka Posion Rules 1966)
Business) Rules 1977)

to the service matter of Government Employees)
32

ಕನರಾಟ್ಕ ನರಗರಕ ಸ ೇವರ ನಿಯಮರವಳಿಗಳು(The Karnataka Civil Service Rules)

33

ಕನರಾಟ್ಕ ನರಗರಕರ ಸ ೇವರ(ಪ್ರೇಕ್ರವಧಿ) ನಿಯಮಗಳು (K.C.S.(Probationary) Rules

34

ಕನರಾಟ್ಕ ನರಗರಕರ ಸ ೇವರ(ವಗಿೇಾಕರಣ,ನಿಯಿಂತಾಣ ಮತುತ ಮೇಲೂನ್ವಿ)ನಿಯಮಗಳು 1957
(Karnataka Civil Services (Classification Control & Appeal) Rules 1957

35

ಕನರಾಟ್ಕ ನರಗರಕ ಸ ೇವರ(ನ್ಡತ ) ನಿಯಮಗಳು 1966 (Karnataka Civil Service (Conduct)

36

Rules 1966
ಕನರಾಟ್ಕ ಸಕರಾರ ನೌಕರರ(ವ ೈದೆಕೇಯ ಹರಜರರತಿ)ನಿಯಮಗಳು 1963
K.G.S.(Medical Attendance) Rules 1963
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-21ಸಮಸ ಾಗಳ ನಿವಾಹಣ ೆಃಸಕರಾರದ

ನಿದ ೇಾಶನ್ಗಳನ್ುು

ಕರಯಾಗತಗ ೂಳಿಸುವುದು,

ಏನರದರು

ತ ೂಿಂದರ ಗಳು

ಇದೆಲ್ಲಿ

ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
ವಿಧರನ ಸಭ ಯಂದ ಹ ೂರಡಿಸದ ಕರಯೆಿಗಳುೆಃಶರಸನ್ ಸಭ ಯಿಿಂದ ಹ ೂರಡಿಸಿದ ಕರಯ್ದೆಗಳನ್ುು ನಿಯಮರನ್ುಸರರ ಕರಯಾಗತಗ ೂಳಿಸುವುದು.
4(1) ಬಿ(vi): ನಿಯಂತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸರತರ್ ೇಜುಗಳ ಪ್ಾಕರಣಗಳ ಪ್ಟ್ಟೆಃ1) ಇದ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಅಿಂಶ (V)ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ದಸರತವ ೇಜುಗಳು ಈ ಕರರ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಶಿೇಲನ ಗ ಲಭೆವಿರುತತದ .
4(1) ಬಿ(vii) : ಕರಯಾನಿೇತಿಯ ರಚನ

ಅರ್ವರ ಅದರ ಅನ್ುಷ್ರಠನ್ಕ ು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ , ಸರವಾಜನಿಕರ ೂಡನ

ಸಮರಲ ೂೇಚಿಸಲು ಅರ್ವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧೆವಿರುವಿಂತ ಮರಡಲು ಇರುವಿಂತ ರ್ರವುದ ೇ ವೆವಸ ಾಯ ವಿವರಗಳು.
ಈ ತರಹದ ರ್ರವುದ ೇ ವೆವಸ ಾ ಇರುವುದಿಲಿ.
4(1) ಬಿ(vii) : - ಮಿಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಷತುತಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಕರಯಾಗಳು:
ಈಗ ಸದೆಕ ು ರ್ರವುದ ೇ ಮಿಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಷತುತಗಳು ಇರುವುದಿಲಿ.
4(1) ಬಿ(ix) ಅಧಕರರಿಗಳ ಮತುತ ನೌಕರರ ಬಗ್ .ೆ
ಕಾ

ಪ್ದನರಮ

ದೂರವರಣಿ ಸಿಂಖ್ ೆ.

ಸಿಂ
1

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು.

08742-278811

2

ಹ ಚುುವರ ಆಯುಕತರು (ಆಡಳಿತ ಹರಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ)

08742-278817

3

ಹ ಚುುವರ ಆಯುಕತರು (ಭೂಮಿ)

08742-278817

4

ತಹಸಿೇಲರೆರ-I (ಆಡಳಿತ)

08742-278806

5

ತಹಸಿೇಲರೆರ-II (ಅಭಿವೃದಿಿ)

08742-278639

6

ತಹಸಿೇಲರೆರ-III

08742-278217

7

ತಹಸಿೇಲರೆರ-IV

-

8

ಅಕೌಿಂಟ್ ಆಫೇಸರ್

9

ಆಯವೆಯ ಅಧಿಕರರಗಳು (Budget Officer) ಲ ಕು ಪ್ತಾ
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08742-278
-

-224(1)(ಬಿ)(x) ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ ರವರ ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ ಸಂಬಧಸದಂತ ವಾವಸ ೆಯೂ
ಸ ೇರಿದಂತ ಅದರ ಪ್ಾತಿಯಬಬ ಅಧಕರರಿಗಳು ಮತುತ ನೌಕರರು ಪ್ಡ ಯುತಿತರುವ ಮರಸಕ ರ್ ೇತನ(2017-18).

ಕಾ.ಸಿಂ

ಅಧಿಕರರ/ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಹ ಸರು ಮತುತ ವ ೇತನ್ ಶ ಾಣಿ

ವ ೇತನ್

ದೂರವರಣಿ ಸಿಂಖ್ ೆ

ಹುದ ೆ
ಶಿಾೇಯುತರು
1
1.

2
ಶಿಾೇ ಹಷಾ ಗುಪ್ರತ ಭರ.ಆ.ಸ ೇ

3
144200-218200

4
167200/-

5
08472-278811

40050-56550

46500/-

08472-278817

22800-43200

29665/-

20000-36000

29507/-

20000-36000

30460/-

20000-36000

30460/-

ಪ್ರಾದ ಶಿಕ ಆಯುಕತರು
2.

ಶಿಾೇಮತಿ ಜಹಿೇರರ ನ್ಸಿೇಮ್
ಕ .ಎ.ಎಸ್,
ಅಪ್ರ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ
ಆಯುಕತರು(ಆಡಳಿತ)

3.

ಶಿಾೇ ಮೇಹೂದ್ ಶಕೇಲ
ತಹಶಿೇಲರೆರರು ಗ ಾೇಡ್-1

4.

ಗಿೇತರ ಟಿ ಆರ್
ಶಿರಸ ತೇದರರರು

5.

ಅಬುೆಲ್ ವಹರಬ
ಶಿರಸ ತೇದರರರು

6.

ಶರರದರ ಬಿರರದರರ
ಶಿರಸ ತೇದರರರು

7.

ಯೇಗ ೇಶ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

29507/-

8.

ಚನ್ುಬಸಣಣ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

21443/-

9.

ಅಶ ೇಕ ಎಸ್ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

26521/-
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10. ಮಹ ಶ ಕುಮರರ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

17347/-

20000-36000

27182/-

12. ಸ ೂೇನಿಬರಯಿ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

20765/-

13. ಕು|| ಭವರನಿ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

23297/-

14. ಶಿಾೇಪ್ರದ ನರಲತವರಡಕರ

20000-36000

28310/-

15. ಅಮಿೇತಕುಮರರ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

32201/-

16. ಪ್ಾಕರಶ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

28430/-

17. ರವಿಕುಮರರ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

31486//-

18. ವಿಶವನರರ್ ವರಲ್ಲ ಶಿರಸ ತೇದರರರು

20000-36000

28466/-

19. ಪ್ಿಂಡಿತ ಎಸ್ ಕ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

21269/-

20. ವಿನ ೂೇದಕುಮರರ ಮರನ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

41762/-

21. ಪ್ಾಸನ್ು ಜ ೂಯಲ್ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

16262/-

22. ರರಜ ಿಂದಾ ಪ್ರಟಿೇಲ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

22175/-

23. ಮಹೂದ್ ಸರದಿಕ್

20000-36000

18787/-

24. ಮಹೂದ್ ಜರವಿದ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

23566/-

25. ಈರಪ್ಪ ಖ್ ೇಡ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

26041/-

26. ಉದಯಕುಮರರ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

31663/-

27. ಶಿೇಲರರರಣಿ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್(ನಿಯೇಜನ )

20000-36000

23274/-

28. ಜ ೂೆೇತಿ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್(ನಿಯೇಜನ )

20000-36000

15732/-

29. ಪ್ಾಸನ್ು ಮೇಘೇಕರ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

28736/-

(ನಿಯೇಜನ )
11. ಶಿವಕುಮರರ ಶಿರಸ ತೇದರರರು
(ನಿಯೇಜನ )

ಶಿರಸ ತೇದರರರು (ಬಿಡುಗಡ )

ಕಿಂ.ಲ .ಪ್(ನಿಯೇಜನ )
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30.

ಶರಣಬಸವ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

20000-36000

31770/-

31.

ಚಿಂದಾಮೇಹನ್ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

20000-36000

23774/-

32.

ಮಹೂದ್ ಖದಿೇರ ಪ್ರಶರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

14550-26700

16471/-

33.

ಸುನಿೇಲಕುಮರರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

14550-26700

13026/-

34.

ಗಿೇತರ ಸಿಂಗ ೂೇಳಗಿ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

14550-26700

20488/-

35.

ಸಿಂಜಿೇವಕುಮರರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

14550-26700

16623/-

36.

ಹಣಮಿಂತರಾಯ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

14550-26700

15105/-

37.

ನಿಮಾಲರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

12500-24000

16677/-

38.

ಕೇತಿಾ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

14550-26700

13348/-

39.

ಗಿರಜರದ ವಿ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

14550-26700

19961/-

40.

ರ ೇವಣಸಿದೆಪ್ಪ ದಿವ.ದ.ಸ

14550-26700

27950/-

41.

ಶರಿಂತರಬರಯಿ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

17491/-

42.

ಶರಣಪ್ಪ ಶಿಾಗಿರ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

10715/-

43.

ಶಿಾೇಕರಿಂತ ದುಾಗರಳ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

12909/-

44.

ಉಮೇಶ ದಿವ.ದ.ಸ

12500-24000

18324/-

45.

ವಿರ ೇಿಂದಾ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

16715/-

46.

ಶಿಾೇಮತಿ ರರಜ ಶವರ ವರಲ್ಲ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

15127/-

47.

ವಿಜಯಕುಮರರ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

13910/-

48.

ಲ್ಲಿಂಗರರಜ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

16697/-

49.

ಮಲ್ಲಿಕರಾಜುನ್ ದಿವ.ದ.ಸ(ನಿಯೇಜನ )

11600-21000

16267/-

50.

ಶಿಾೇದ ೇವಿ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

13327/-

51.

ವಿನ ೂೇದಕುಮರರ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

16406/-

52.

ಅಿಂಬರ ಶ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

17448/-

53.

ಶಕತಪ್ಾಸರದ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

15198/-

54.

ಜ ೂೆೇತಿ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

14784/-

55.

ಕು||ನ್ಮನ್ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

19566/-

56.

ಶಶಿಕರಿಂತ ದಿವ.ದ.ಸ

11600-21000

57.

ಅಶ ೇಕಕುಮರರ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

11600-21000

15850/-

58.

ಭರರತಿ.ಎಸ್ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

14550-26700

20148/-

59.

ಜಯಶಿಾ ಕರಡಿ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

13600-26000

19014/-

60.

ಮಹೂದ್ ಪ್ರಶರ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

13600-26000

18022/-

61.

ಸಿದರೆರರಮ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

11600-21000

16445/-
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62.

ರಮೇಶ ಪ್ವರರ ವರಹನ್ ಚರಲಕ

14550-26700

33200/-

63.

ಮಿನರಕ್ಷಿ ಜವರನ್

11600-21000

14600/-

64.

ನರಗಮೂ ಜವರನ್

9600-14550

15800/-

65.

ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೇ ಜವರನ್

10400-16400

14354/-

66.

ಅಬುೆಲ ಸರಜಿದ್ ಜವರನ್

10400-16400

15961/-

67.

ಅಜಮೇದಿೆನ್ ಜವರನ್

9600-14550

11466/-

68.

ಜಯಶಿಾೇ ಜವರನ್

9600-14550

13661/-

69.

ವಿರರ್ರೆಸರವಮಿ ಜವರನ್

9600-14550

9445/-

70.

ಸಿಂಗಿೇತರ ಜವರನ್

9600-14550

15195/-

71.

ಮಹೂದ್ ಸಲರಿವುದಿೆನ್ ಜವರನ್

9600-14550

14963/-

72.

ಸುಭರಶ ಜವರನ್

9600-14550

13327/-

73.

ನ್ರಸಣರಣ ಜವರನ್

9600-14550

11368/-
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-264(1)(ಬಿ)(x) ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ ರವರ ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ ಸಂಬಧಸದಂತ ವಾವಸ ೆಯೂ
ಸ ೇರಿದಂತ ಅದರ ಪ್ಾತಿಯಬಬ ಅಧಕರರಿಗಳು ಮತುತ ನೌಕರರು ಪ್ಡ ಯುತಿತರುವ ಮರಸಕ ರ್ ೇತನ(2018-19).

ಕಾ.

ಅಧಿಕರರ/ಸಿಬಬಿಂದಿಗಳ ಹ ಸರು ಮತುತ ವ ೇತನ್ ಶ ಾಣಿ

ಸಿಂ

ಹುದ ೆ

ವ ೇತನ್

ದೂರವರಣಿ ಸಿಂಖ್ ೆ

ಶಿಾೇಯುತರು
1

2
1. ಶಿಾೇ ಪ್ಿಂಕಜ ಕುಮರರ ಪ್ರಿಂಡ

3
144200-218200

4
167200/-

5
08472-278811

144200-218200

162300

08472-278811

74400-109600

82000

08472-278817

43100-83900

55350

37900-70850

42000

37900-70850

38850

37900-70850

42000

8. ಯೇಗ ೇಶ ಶಿರಸ ತದರರರು

37900-70850

38850

9. ಚನ್ುಬಸಣಣ ಶಿರಸ ತದರರರು

37900-70850

38850

10. ಅಶ ೇಕ ಎಸ್ ಶಿರಸ ತದರರರು

37900-70850

38850

ಭರ.ಆ.ಸ ೇ
ಪ್ರಾದ ಶಿಕ ಆಯುಕತರು(ಮೇ-ಜೂನ್ 2018)
2. ಶಿಾೇ ಸುಭ ೂೇದ ರ್ರದವ
ಭರ.ಆ.ಸ ೇ
ಪ್ರಾದ ಶಿಕ ಆಯುಕತರು(ಪ್ಾಭರರ )
(ಜುಲ ೈ 2018 ರಿಂದ)
3. ಶಿಾೇಮತಿ ಜಹಿೇರರ ನ್ಸಿೇಮ್ ಕ .ಎ.ಎಸ್,
ಅಪ್ರ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು(ಆಡಳಿತ)
4. ಶಿಾೇ ಮೇಹೂದ್ ಶಕೇಲ
ತಹಶಿೇಲರೆರರು ಗ ಾೇಡ್-1
5. ಗಿೇತರ ಟಿ ಆರ್
ಶಿರಸ ತದರರರು
6. ಅಬುೆಲ್ ವಹರಬ
ಶಿರಸ ತದರರರು
7. ಶರರದರ ಬಿರರದರರ
ಶಿರಸ ತದರರರು
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11. ಮಹ ಶ ಕುಮರರ

37900-70850

38850

37900-70850

44200

13. ಸ ೂೇನಿಬರಯಿ ಶಿರಸ ತದರರರು

37900-70850

38850

14. ಕು|| ಭವರನಿ ಶಿರಸ ತದರರರು

37900-70850

38850

15. ಅಮಿೇತಕುಮರರ ಶಿರಸ ತದರರರು

37900-70850

39800

16. ಪ್ಾಕರಶ ಶಿರಸ ತದರರರು

37900-70850

39800

17. ವಿಶವನರರ್ ವರಲ್ಲ ಶಿರಸ ತದರರರು

37900-70850

38850

18. ವಿನ ೂೇದಕುಮರರ ಮರನ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

38850

19. ಪ್ಾಸನ್ು ಜ ೂಯಲ್ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

37900

20. ರರಜ ಿಂದಾ ಪ್ರಟಿೇಲ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

37900

21. ಮಹೂದ್ ಸರದಿಕ್ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

38850

22. ಮಹೂದ್ ಜರವಿದ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

38850

23. ಈರಪ್ಪ ಖ್ ೇಡ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

42000

24. ಉದಯಕುಮರರ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

38850

25. ಶಿೇಲರರರಣಿ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್(ನಿಯೇಜನ )

37900-70850

38850

26. ಜ ೂೆೇತಿ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್(ನಿಯೇಜನ )

37900-70850

38850

27. ಪ್ಾಸನ್ು ಮೇಘೇಕರ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

38850

ಶಿರಸ ತದರರರು(ನಿಯೇಜನ )
12. ಶಿವಕುಮರರ
ಶಿರಸ ತದರರರು(ನಿಯೇಜನ )
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28.

ಶರಣಬಸವ ಕಿಂ.ಲ .ಪ್

37900-70850

39800

29.

ಚಿಂದಾಮೇಹನ್ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

29600

30.

ಮಹೂದ್ ಖದಿೇರ ಪ್ರಶರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

28950

31.

ಸುನಿೇಲಕುಮರರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

28300

32.

ಗಿೇತರ ಸಿಂಗ ೂೇಳಗಿ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

28300

33.

ಸಿಂಜಿೇವಕುಮರರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

28300

34.

ಹಣಮಿಂತರಾಯ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

30350

35.

ನಿಮಾಲರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

28300

36.

ಶಿಾೇಕರಿಂತ ದುಾಗರಳ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

27650

37.

ಗಿರಜರದ ವಿ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

27650-52650

28300

38.

ರ ೇವಣಸಿದೆಪ್ಪ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

23500

39.

ಶರಿಂತರಬರಯಿ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

24600

40.

ಶರಣಪ್ಪ ಶಿಾಗಿರ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

21400

41.

ಉಮೇಶ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

24600

42.

ವಿರ ೇಿಂದಾ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

24050

43.

ಶಿಾೇಮತಿ ರರಜ ಶವರ ವರಲ್ಲ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

23500

44.

ವಿಜಯಕುಮರರ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

23500

45.

ಲ್ಲಿಂಗರರಜ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

22950

46.

ಮಲ್ಲಿಕರಾಜುನ್ ದಿವ.ದ.ಸ(ನಿಯೇಜನ )

21400-42000

22950

47.

ಶಿಾೇದ ೇವಿ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

21400

48.

ವಿನ ೂೇದಕುಮರರ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

24600

49.

ಅಿಂಬರಶ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

21400

50.

ಶಕತಪ್ಾಸರದ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

21400

51.

ಜ ೂೆೇತಿ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

23500

52.

ಕು||ನ್ಮನ್ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

21400

53.

ಶಶಿಕರಿಂತ ದಿವ.ದ.ಸ

21400-42000

21400

54.

ಅಶ ೇಕಕುಮರರ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

21400-42000

45300

55.

ಭರರತಿ.ಎಸ್ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

25800-51400

32600

56.

ಜಯಶಿಾ ಕರಡಿ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

25800-51400

32600

57.

ಮಹೂದ್ ಪ್ರಶರ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

25800-51400

22400

58.

ಸಿದರೆರರಮ ಬ ರ ಳಚುುಗರರರು

25800-51400

27650

59.

ರಮೇಶ ಪ್ವರರ ವರಹನ್ ಚರಲಕ

17000-28950

33200
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60.

ಮಿನರಕ್ಷಿ ಜವರನ್

17000-28950

20400

61.

ನರಗಮೂ ಜವರನ್

17000-28950

21400

62.

ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೇ ಜವರನ್

17000-28950

20900

63.

ಅಬುೆಲ ಸರಜಿದ್ ಜವರನ್

17000-28950

20400

64.

ಅಜಮೇದಿೆನ್ ಜವರನ್

17000-28950

17800

65.

ಜಯಶಿಾೇ ಜವರನ್

17000-28950

19500

66.

ವಿರರ್ರೆಸರವಮಿ ಜವರನ್

17000-28950

17800

67.

ಸಿಂಗಿೇತರ ಜವರನ್

17000-28950

19500

68.

ಮಹೂದ್ ಸಲರಿವುದಿೆನ್ ಜವರನ್

17000-28950

19050

69.

ಸುಭರಶ ಜವರನ್

17000-28950

20400

70.

ನ್ರಸಣರಣ ಜವರನ್

17000-28950

20900
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-30ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತಿತರುವ ಶಿರಸ ತೇದರರರು ಹರಗೂ ವಿಷಯ
ನಿರ್ರಾಹಕರ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಲಾಚರರಣ :(ಪ್ಾಸುತತ)(2018-19)

ಕಾ
ಸ

ತಹಶಿೇಲರೆರರು

ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರ ಹ ಸರು

ಅಧಿಕರರಗಳ ಹ ಸರು

ಮತುತ ಹುದ ೆ

ನಿವಾಹಿಸುತಿತರುವ ಕತಾವೆ

ಮತುತ ಹುದ ೆ

1
1

2
ಶಿಾೇ ಶರಣಬಸಪ್ಪ

3
ಶಿಾೇಲ್ಲಿಂಗರರಜದಿವ.ದ.ಸ

4
ಅಭಿಲ ೇಖ್ರಲಯದ ಎಲರಿ ದರಖಲ ಗಳನ್ುು

ಶಿರಸ ತದರರರು

(ಅಭಿಲ ೇಖ್ರಲಯ ಸಿಂಕಲನ್)

ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಹರಗೂ ಗಾಿಂಥರಲಯದ
ನಿವಾಹಣ .

ಶಿಾೇ ಮಹೂದ್
ಶಕೇಲ

ಶಿಾೇ ವಿಶವನರರ್ ವರಲ್ಲ

ಶಿಾೇ ಅಿಂಬರಶ ದಿವ.ದ.ಸ

ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳು, ಕಛ ೇರಯ

ಶಿರಸ ತದರರರು

(ಆಡಳಿತ ಸಿಂಕಲನ್)

ಆಧುನಿಕರಣ ಮತುತ ನಿವಾಹಣ , ವರಷ್ಟಾಕ
ಆಡಳಿತ ವರದಿ,

ಶಿಾೇಮತಿ ರರಜ ೇಶವರ

ಶಿಾೇಮತಿ ನಿಮಾಲರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ಅಧಿಕರರಗಳು ಮತುತ ನೌಕರರ ವಿರುದಿ

ಶಿರಸ ತದರರರು

ENP-I ಮತುತ ENP-II ಸಿಂಕಲನ್

ಬರುವ ದೂರು ಅಜಿಾಗಳ ವಿಚರರಣ
ಕುರತರದ ವಿಷಯಗಳು.

2

ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣರ
ಕುಲಕಣಿಾ

ಶಿಾೇಮತಿ ರರಜ ೇಶವರ

ಕು||ನ್ಮನ್ ಜ ೂೇಶಿ ದಿವ.ದ.ಸ

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮರಹಿತಿ ಹಕುು

ಶಿರಸ ತದರರರು

(ಮರಹಿತಿ ಹಕುು ಸಿಂಕಲನ್)

ಸಿಂಕಲನ್ದ ಕ ಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಶಿಾೇಮತಿ ಸ ೂೇನಿಬರಯಿ

ಶಿಾೇ ಶಶಿಕರಿಂತ ದಿವ.ದ.ಸ

ದ ೇವಸರಾನ್ದ ವಿಷಯಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ

ಶಿರಸ ತದರರರು

(ದ ೇವಸರಾನ್ ಸಿಂಕಲನ್)

ಸಿಂಕಲನ್ದ ಕ ಲಸ ನಿವಾಹಿಸುವುದು

ಶಿಾೇ ಅಮಿೇತ ಕುಲಕಣಿಾ

ಶಿಾೇ ಶಶಿಕರಿಂತ ದಿವ.ದ.ಸ

ನ್ಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಿಂಸ ಾಗಳ ವಿಷಯಗಳು,

ಶಿರಸ ತದರರರು

(ಯು.ಡಿ.ಎ ಸಿಂಕಲನ್)

ವಿವಿಧ ಯೇಜನ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ಪ್ಾಗತಿಯನ್ುು
ಕೂಾಢಿೇಕರಸಿ, ಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸುವುದು, ನ್ಗರ
ಸಾಳಿೇಯ ಸಿಂಸ ಾಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ
ಸಭ ಯನ್ುು ನ್ಡ ಸುವುದು ಹರಗೂ
ನ್ಡುವಳಿಯನ್ುು ತರ್ರರಸುವುದು.
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3.

ಶಿಾೇ ಅಬುೆಲ್ ವಹರಬ

ಶಿಾೇ ಹಣಮಿಂತರಾಯ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ಹದುೆ ಬಸುತ, ಫೇಡಿ ಮೂಜಣಿ ಪ್ರಟಿಾಷನ್

ಶಿರಸ ತದರರರು

(ಭೂಮಿ-2 ಸಿಂಕಲನ್)

ಡಿಕಾ ಪ್ಾಕರಣಗಳು, ಭೂಮಿ ಕ ೂೇಶ,
ನ ಮೂದಿೆ, ಭೂಮಿ-ಕರವ ೇರ ಸಿಂಯೇಜನ ,
ಇ-ಆಡಳಿತ, ನ್ಟ್ ವಕಾಿಂಗ ಗಣಿ, ಖನಿಜ
ವಿಷಯಗಳು ವಿಫಲ ಭರವಿ ಹರಗೂ
ಸಿಂದಭರಾನ್ುಸರರ ವಹಿಸುವ ಇತರ
ಕ ಲಸಗಳು.

ಅಮಿೇತಕುಮರರ

ಶಿಾೇ ಶರಣಬಸಪ್ಪ

ಶಿಾೇಕರಿಂತ ದುಗರಾಳ ಪ್ಾ.ದ.ಸ

ಕುಲಕಣಿಾ

ಶಿರಸ ತದರರರು

(ಬಜ ೇಟ್,ಎಜಿ.ಆಡಿಟ್,ಮುಿಂಗಡ)

ಮಹರಲ ೇಖಪ್ರಲರ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳಿಗ
ಅನ್ುಪ್ರಲನ್ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅಧಿೇನ್

(ಪ್ಾಭರರ

ಕಛ ೇರಯಲ್ಲಿ ಕ ೈಕ ೂಳುಲರಗಿರುವ

ತಹಶಿೇಲರೆರರು)

ಮಹರಲ ೇಖಪ್ರಲರ ವರದಿಗಳಿಗ
ಅನ್ುಪ್ರಲನರ ವರದಿಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ
ಬಗ ೆ ಕೂಾಢಿೇಕೃತ ಮರಹಿತಿ ನಿವಾಹಿಸುವುದು
ಸಿಎಜಿ.
ಆಯ ವೆಯ ಅಿಂದರಜು ಪ್ೂರಕ ಅಿಂದರಜು
ಮರು ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ ಆಡಳಿತರತೂಕ
ಮಿಂಜೂರರತಿ ಕ ೂೇರ ಬಜ ೇಟ್ ತರ್ರರಕ ,
ವಿಭರಗದ ಬಜ ೇಟ್ ಕೂಾಢಿೇಕರಸುವುದು.
ಅನ್ುದರನ್ ಹಿಂಚಿಕ ಮತುತ ನಿವಾಹಣ .
ಎಲರಿ ತರಹದ ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮಿಂಜೂರ
ಮತುತ ನಿವಾಹಣ ವಿಭರಗದ ಜಿಲ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲರಿ
ಶಿಷ್ಟಾಕ ಗಳ ಅಡಿ ವ ಚುವನ್ುು ಇಲರಖ್ ಮತುತ
ಖಜರನ ಅಿಂಕ ಅಿಂಶಗಳ ಿಂದಿಗ
ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ ಮರಡುವುದು,
ಮಹರಲ ೇಖಪ್ರಲರ ಲ ಕುದ ೂಿಂದಿಗ
ಹ ೂಿಂದರಣಿಕ .
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4(1)(ಬಿ)(Xi) ಯೇಜನ ಗಳ ವಿವರ ರ್ ಚುಗಳನುು ಮತುತ ಬರ್ರ್ರಡ ಗಳ
ವಿವರ:(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)(2017-18)
ಕಾ.ಸಿಂ

ಲ ಕು ಶಿಷ್ಟಾಕ

ಬಿಡುಗಡ ರ್ರದ

ಖಚುಾ

ಬರಕ

2053-00-101-0-07

ಅನ್ುದರನ್

1.

041-ಪ್ಾವರಸಭತ ೆ ವ ಚು

5,00,000/-

1,72,144/-

327856/-

2.

051-ಸರಮರನ್ೆ ವ ಚು

44,00,000/-

44,00,000/-

0/-

3.

200-ನಿವಾಹಣ

3,00,000/-

164499/-

1,35,501/-

4.

052-ದೂರವರಣಿ ವ ಚು

5,00,000/-

5,00,000/-

0/-

5.

071-ಕಟ್ಿಡ ವ ಚು

9,00,000/-

520432/-

379568/-

6.

195-ಇಿಂಧನ್ ವ ಚು

2,10,400/-

2,10,400/-

0/-
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-334(b)(xii) ಸಹರಯಧನ ಕರರ್ರಾಕಾಮಗಳ ಜರರಿಯ ವಿಧರನಗಳು ಮತುತ ಅಂತಹ ಕರರ್ರಾಕಾಮಗಳ
ಫಲ್ರನುಭವಿಗಳ ಬಗ್ ೆ ಮರಹಿತಿ:
ಈ ಕರರ್ರಾಲಯದಿಿಂದ ಸಹರಯಧನ್ ನಿೇಡುವ ಕರಯಾಕಾಮ ಜರರಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲಿ.
ಆದುದರಿಂದ ಈ ಬಗ ೆ ಸಕರಾರದಿಿಂದ ರ್ರವುದ ೇ ಅನ್ುದರನ್ ಬಿಂದಿರುವದಿಲಿ.
4(b)(xiii)

ಸಹರಯಧನ್

ನಿೇಡಿದ

ಕರಯಾಕಾಮದ

ಫಲರನ್ುಭವಿಗಳಿಗ

ನಿೇಡಿರುವ

ರರ್ರಯಿತಿ,ಅನ್ುಮತಿ,ಅಧಿಕರರ ಪ್ತಾಗಳನ್ುು ಪ್ಡ ದ ವಿವರ:
ಈ ಕರರ್ರಾಲಯದಿಿಂದ ಇಿಂತಹ ರ್ರವುದ ೇ• ಕರಯಾಕಾಮ ನ್ಡ ಸುವದಿಲಿ.
4(b)(xvi) ಮರಹಿತಿ ಪ್ಡ ಯುವ ಕುರತು

ಲಭೆವಿರುವ ಅರ್ವರ ಹ ೂಿಂದಿರುವ ವಿದುೆನರೂನ್ ರೂಪ್ಕ ು

ಪ್ರವಾತಿಸಿರುವ ಮರಹಿತಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ುು
Website Number
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-344(b)( xv): ಸರವಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕರುಗಿ ಪ್ಾತ ಾಕ ಗಾಂಥರಲಯ ಅಥರ್ರ ರ್ರಚನರಲಯವನುು
ನಿಮಿಾಸುತಿತದಿಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ ಲಸದ ಸಮಯವನ ೂುಳಗ್ ೂಂಡ ತ ಮರಹಿತಿ ಪ್ಡ ಯಲು ಸರವಾಜನಿಕರಿಗ್
ಲಭಾವಿರುವ ಸೌಲಭಾಗಳ ವಿವರ.
ಸರವಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕರುಗಿ ಪ್ಾತ ೆಕ ಗಾಿಂಥರಲಯ ಅರ್ವರ ವರಚನರಲಯ ಕ ೂೇಣ ಯು
ಇರುವದಿಲಿ ಆದರ ಸರವಾಜನಿಕರು ಮರಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ -2005 ರ ಕ ಳಗ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು
ಪ್ಡ ಯಬಹುದರಗಿದ
4(1)(b)(xvi) ÊÑÀÐþ¡º‘Ð ÀÐ¦ÑÍ´ ƒ¸°‘Ñ§–ÐÎÐÔ ÀÐÔ³ÐÔê ÊÐÌÑ•ಯ‘Ð ÊÑÀÐþ¡º‘Ð ÀÐ¦ÑÍ´ ƒ¸°‘Ñ§–ÐÎÐÔ ÌÑ–ÐÖ
ÀÙÔÓÃó¹ÐÁ »Ñõ¸°‘Ñ§–ÐÎÐÔ ¹ÙÓÁÔÊÐÄÑ—·Ù.
ಮರಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ

2005 ರ ಕಲಿಂ 5(1) 5(2) ಹರಗೂ 19(1) ಕ ಳಗ

ಸಿವೇಕೃತವರದ

ಅಜಿಾಗಳನ್ುು ಸಿವೇಕರಸಲು ಮತುತ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡಲು ನ ೇಮಿಸಲರದ ಸರವಾಜನಿಕ ಮರಹಿತಿ ಅಧಿಕರರಗಳು
ಮತುತ ಸಹರಯಕ ಸರವಾಜನಿಕ ಮರಹಿತಿ ಅಧಿಕರರಗಳು ಹರಗೂ ಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರಗಳು ನ ೇಮಿಸಲರದ.
ಕಾ.

ಮರಹಿತಿ

ಹಕುು

ಅಧಿನಿಯಮ ಮರಹಿತಿ

ಸ.•

2005ರ ಕಲಿಂ 5(1) ರ ಪ್ಾಕರರ 2005ರ ಕಲಿಂ 5(2) ರ ಪ್ಾಕರರ 2005ರ ಕಲಿಂ 19(1) ರ ಪ್ಾಕರರ
ಸರವಾಜನಿಕ

ಮರಹಿತಿ ಸಹರಯಕ

ಅಧಿಕರರಗಳು
1

ಶಿಾೇ

ಮಹೂದ್

ಹಕುು

ಅಧಿನಿಯಮ ಮರಹಿತಿ

ಹಕುು

ಅಧಿನಿಯಮ

ಸರವಾಜನಿಕ ಮರಹಿತಿ ಸರವಾಜನಿಕ

ಅಧಿಕರರಗಳು
ಶಕೇಲ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

ಮರಹಿತಿ

ಅಧಿಕರರಗಳು
ಆಯುಕತರ

ಕಚ ೇರಗ

ಶಿಾೇಮತಿ ಜಹಿೇರರ ನ್ಸಿೇಮ್

ತಹಶಿೇಲರೆರರು-I (ಆಡಳಿತ/ಸಿಬೆಿಂದಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

ಕ .ಎ.ಎಸ್

ವಿಷಯಗಳು)

ಅಪ್ರ

ಶಿರಸ ತದರರರು

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

ಆಯುಕತರು

(ಆಡಳಿತ ಮತುತ ಅಭಿವೃಧಿಿ)
2

ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣರ ಕುಲಕಣಿಾ

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

ತಹಶಿೇಲರೆರರು -II

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

(ಭೂಮಿ,ಭೂನಿವಾಹಣ

ಮರಹಿತಿ ಶಿರಸ ತದರರರು

ಹಕುು ಮತುತ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು)

ಆಯುಕತರ

ಕಚ ೇರಗ

ಶಿಾೇಮತಿ ಜಹಿೇರರ ನ್ಸಿೇಮ್
ಕ .ಎ.ಎಸ್
ಅಪ್ರ

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

ಆಯುಕತರು

ಪ್ಾಭರರ (ಭೂನಿವಾಹಣ
ಯೇಜನ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ )
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4

ಶಿಾೇ ಅಮಿೇತಕುಮರರ ಕುಲಕಣಿಾ

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕಚ ೇರಗ

ಶಿಾೇಮತಿ ಜಹಿೇರರ ನ್ಸಿೇಮ್

(ಪ್ಾಭರರ ತಹಶಿೇಲರೆರರು)

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

ಕ .ಎ.ಎಸ್

ತಹಶಿೇಲರೆರರು-III

ಶಿರಸ ತದರರರು

ಅಪ್ರ

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

ಆಯುಕತರು

(ಭೂಮಿ ವಿಷಯಗಳು/ಚುನರವಣ

ಪ್ಾಭರರ (ಭೂನಿವಾಹಣರ

ಮತುತ ಇತರ )

ಯೇಜನ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ )

ಶಿಾೇ

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕಚ ೇರಗ

ಶಿಾೇಮತಿ ಜಹಿೇರರ ನ್ಸಿೇಮ್

ತಹಶಿೇಲರೆರರು -IV

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

ಕ .ಎ.ಎಸ್

ಮರಶರಸನ್ಗಳ ಶಿರಸ ತದರರರು

(ವಿವಿಧ

ಅಪ್ರ

ಪ್ಾಮರಣ ಪ್ತಾ ಮತುತ ಇತರ )

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

ಆಯುಕತರು

ಪ್ಾಭರರ (ಭೂನಿವಾಹಣ
ಯೇಜನ ಗಳು ಮತುತ ಇತರ )

5

ಶಿಾೇ

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕಚ ೇರಗ

ಆಯವೆಯ

ಅಧಿಕರರಗಳು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚರರಣ

ಶಿಾೇಮತಿ ಜಹಿೇರರ ನ್ಸಿೇಮ್
ಕ .ಎ.ಎಸ್

Budget officer ಲ ಕು ಪ್ತಾ ಶಿರಸ ತದರರರು

ಲ ಕು ಪ್ತಾ ಅಧಿಕರರಗಳು,

ವೆವಹರರ

(ಪ್ಾಭರರ)
ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ

ಆಯುಕತರ

ಕರರ್ರಾಲಯ, ಲ ಕು ಪ್ತಾ ಶರಖ್ .
4b(xvii) ನಿಯಮಿಸಬಹುದರದಂತಹ ಇತರ ಮರಹಿತಿಯನುು ಪ್ಾಕಟ್ಸತಕುದುಿ.

ಈ ಬಗ್ ೆ ಸೂಕತ ಕಾಮ ಜರುಗಿಸಲ್ರಗುವುದು.

ಸಹಿ/ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು,
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭರಗ ಕಲಬುರಗಿ
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