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ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭರಗ 

ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲ ಿಮರಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ -2005 ನಿಯಮ- 
4 (1)(b) ಕ ಳಗ  ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದ 

ಮರಹಿತಿ ಪ್ಾಕಟಿಸುವ ಬಗ .ೆ 
01-04-2020- ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗ  
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1. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕ್ಲಂ 4(1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ ಕ್ಲಬಕರಗಿ ಇವರ ಕಾರ್ಾಾಲಯಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  
ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಸಾವಾಜನಿಕ್ರ ತಿಳುವಳಿಕ ಗಾಗಿ ಈ ಕ ಳಕ್ಂಡಂತ  ಪ್ಾಕ್ಟಿಸಲಾಗಿದ . 

2. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 205 ರ ಕ್ಲಂ ಕ್ಲಂ 4(1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ ಕ್ಲಬಕರಗಿಯವರ ಹಂತದ ಸೂಚನಾ ಪ್ಟಿಿ ನಿಯಮ 
4(1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ರಚನ .  

ಸಕಾಾರದ ಆದ ೇಶ ಸಂಖ್ ೆ/ಆರಟಿ/9/ಬಿಎಎ/2003, ದಿನಾಂಕ್: 08.09.2005 ನ ೇದರನ್ವಯ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯವನ್ಕು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದ . 
 ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ವಿಕ ೇಂದಿಾಕ್ರಣ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ ಿಪ್ಾರದಶಾಕ್ತ  ಮತಕತ ಜನ್ಸಾಮಾನ್ೆರ ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ಕು ಇತೆರ್ಾಪ್ಡಿಸಕವ ಅಧಿಕಾರ ಮತಕತ 
ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ ಯ ಆಡಳಿತ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ಕಾಯಾಕ್ಾಮಗಳ ಪ್ಾಗತಿ ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುುವ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ಸದರಿ ಈ ಕಾರ್ಾಾಲಯದಲ್ಲ ಿ
ಮಂಜೂರಾದ ಹಕದ ೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕ ಳಗಿನ್ಂತಿದ . 
 

1 ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ 1 ಹಕದ ೆ 
2 ಹ ಚಕುವರಿ ಆಯಕಕ್ತರಕ 2 ಹಕದ ೆಗಳು 
3 ತಹಸಿೇಲಾೆರರಕ 4 ಹಕದ ೆಗಳು 
4 ಬಜ ೇಟ್ ಆಫೇಸರ್ 1 ಹಕದ ೆಗಳು 
5 ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 15 ಹಕದ ೆಗಳು 
6 ಕ್ಂದಾಯ ಲ ಕ್ು ಪ್ರಿಶ  ೇಧಕ್ರಕ 16 ಹಕದ ೆಗಳು 
7 ಬಜ ೇಟ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ರಕ 1 ಹಕದ ೆ 

8 ಪ್ಾ.ದ.ಸ 30 ಹಕದ ೆಗಳು 
9 ದಿವ.ದ.ಸ 29 ಹಕದ ೆಗಳು 
10 ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ್ರಕ 8 ಹಕದ ೆಗಳು 
11 ಬ ರಳಚಕುಗಾರರಕ 13 ಹಕದ ೆಗಳು 
12 ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್ರಕ 03 ಹಕದ ೆಗಳು 
13 ಜವಾನ್ರಕ 18 ಹಕದ ೆಗಳು 
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ಅನುಬಿಂಧ-II 
ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು, 

ವ ಿಂದ ಬಲ ಮತ್ುತ ಸಿಬಬಿಂದಿ 

1. ಆಪ್ತ ಶರಖ  1+8 9  ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕರು (ಕ್ರಾ.ಶ ಾೇಣಿ) 1 

ಕ  ೇರ್ಾ ಶರಖ  ಶಿರಸ ತೇದರರರು 
ಶಿರಸ ತೇದರರರು 

1 
 ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲೇಪಿಗರರರು 1 
 ದಿಿ.ದ.ಸ 1 

ಪ್ಾ.ದ.ಸ 2  ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರು 1 
ಡಿ.ವ ಿಂದ 1  ವರಹನ ಚರಲಕರು 1 

ಒರ್ುು 13 
 ಡಿ.ವ ಿಂದ 3 
 ಒರ್ುು 8 

1 2 

ಹ ಚ್ುುವರ ಆಯುಕತರು (ಕ .ಎ.ಎಸ್. ಸ ಪ್ರ ರ್ಯಮ್.ಸ ುೇಲ್) 
(ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುತ ಅಭಿವ ದಿ)ಿ 

ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲೇಪಿಗರರರು 1 
ದಿಿ.ದ.ಸ 1 
ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರು 1 
ವರಹನ ಚರಲಕರು 1 
ಡಿ.ವ ಿಂದ 2 

ಒರ್ುು 6 
 

ಹ ಚ್ುುವರ ಆಯುಕತರು (ಕ .ಎ.ಎಸ್. ಸ ಪ್ರ ರ್ಯಮ್.ಸ ುೇಲ್) 
(ಭ  ನಿವಾಹಣರ ಯೇಜನ ಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ) 

ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲೇಪಿಗರರರು 1 
ದಿಿ.ದ.ಸ 1 
ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರು 1 
ವರಹನ ಚರಲಕರು 1 
ಡಿ.ವ ಿಂದ 2 

ಒರ್ುು 6 
 

ಸ ೇವರ ವಿವರಗಳು 
ಲ ಕು ಪ್ರಶ  ೇಧನ   
ಮತ್ುತ ಪ್ರವಿೇಕ್ಷಣ  

ಸಿ.ಸಿ.ಎಿಂ. 
ಅಪಿೇಲು 

ಆರ್ರವಯಯ ಮತ್ುತ 
ಹಣಕರಸು ಕಿಂದರಯ 

ನ  ೇಿಂದಣಿ 
ಮತ್ುತ 

ಮುದರಾಿಂಕ 

ಭ  ಮರಪ್ನ, 
ಭ ದರಖಲ  

ಮುಜರರಯಿ 

ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ ಗ ಾೇಡ್-2 1 ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ ಗ ಾೇಡ್-2 1 ರ್ರವಯಯ 
ಅಧಿಕರರ 

1 

ಶಿರಸ ತೇದರರರು 4 ಶಿರಸ ತೇದರರರು 2 ಲ ಕರುಧಿಕರರ 1 
ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲೇಪಿಗರರರು 1 ಲ ಕು ಪ್ರಶ  ೇಧಕರು 4+3 ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲೇಪಿಗರರರು 1 

ಪ್ಾ.ದ.ಸ 8 ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲೇಪಿಗರರರು 1 ಪ್ಾ.ದ.ಸ 4 
ದಿಿ.ದ.ಸ 8 ಪ್ಾ.ದ.ಸ 4 ದಿಿ.ದ.ಸ 4 

ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರು 2 ದಿಿ.ದ.ಸ 4 ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರು 2 
ಡಿ.ವ ಿಂದ 2 ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರು 2 ಡಿ.ವ ಿಂದ 1 
ಒರ್ುು 26 ಡಿ.ವಿಂಧ 2 ಒರ್ುು 14 

  ಒರ್ುು 34   
 

ಕಿಂದರಯ ಶರಖ  ಇತ್ರ  ವಿಷಯಗಳ ಶರಖ  (Misc) 
ಎಲ್/ಆರ್ 
ಡಿಸಿಬಿ 

ಜಮರಬಿಂದಿ 

ಭ ಸುಧರರಣ  53 109, 79 
(ಎ)ಬಿ) 88, 77, 48 ಪ್ರಹರರ 

ಇನರಿಂ 
ಭ ಸರಿಧಿೇನ 

ಎಲ್.ಸಿ, ಎಲ್.ಜಿ. 
ಪಿಸಿಎಲ್ ಮಿಂಜ ರರತಿ 

ಸಕಾಮೇಕರಣ 
ಇ-ಆಡಳಿತ್ 

ಗಣಿ, ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್ 
ಚ್ುನರವಣ  

ಕ  ೇರ್ಾ/ನರಯರ್ರಿಂಗ 
ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ ಗ ಾೇಡ್-2 1 ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ ಗ ಾೇಡ್-2 1 
ಶಿರಸ ತೇದರರರು 3 ಶಿರಸ ತೇದರರರು 4 
ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲೇಪಿಗರರರು 1 ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲೇಪಿಗರರರು 1 

ಪ್ಾ.ದ.ಸ 4 ಪ್ಾ.ದ.ಸ 8 

ದಿಿ.ದ.ಸ 6 ದಿಿ.ದ.ಸ 4 
ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರು 2 ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರು 2 

ಡಿ.ವ ಿಂದ 2 ಡಿ.ವ ಿಂದ 3 
ಒರ್ುು 19 ಒರ್ುು 23 
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4 (i)b(i) 

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು ಕಲಬುರಗಿರವರ ಕರರ್ರಾಲಯದ ರಚ್ನ  ಚರರ್ಾ  
  ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು 

                                                  ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕರು (2) 
 

                    

                      ಹ ಚ್ುುವರ ಆಯುಕತರು                                  ಹ ಚ್ುುವರ ಆಯುಕತರು 
                                       (ಆಡಳಿತ್ ಅಭಿವ ದಿಾ)                                                                 (ಭ ಮ ಯೇಜನ ಗಳು ಹರಗ  ಇತ್ರ ) 
                                                            ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕರು                                                                                   ಆಪ್ತ ಸಹರಯಕರು 
 

                                                                    

                                                                     ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ-II                                    ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ-III                         ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ-IV 
                                                                                                           (ನಗರಸಭ  ಭ ಮ(ಹಕುು ದರಖಲರರತಿಗಳು)          ಕಿಂದರಯ ವಿಷಯಗಳು                                 ಸರವಾಜನಿಕ, ಎಮ್.ಎ.ಜಿ 
                                                                                                                                 ನರಯರ್ರಲಯ ವಿವಿಧ ದ ಢೇಕರಣ                         ಭ ಮ ಸರಿಧಿೇನ                                           ಕರನ ನು ಸುವಯವಸ ೆ 
                                                                                                                                 ಗರಾಮೇಣ ಅಭಿವ ದಿಾ ಮತ್ುತ ಪ್ಿಂಚರಯತ್ ರರಜ       ಭ  ಸುಧರರಣ                                                ಅಭಿಲ ೇಖರಲಯ 
ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ-I                ಲ ಕುಪ್ತ್ಾ ಅಧಿೇಕರರಗಳು 
(ಸಿಬಬಂದಿ, ಆಡಳಿತ ಕ್ಂ.ಲ )             ಲ ಕ್ುಪ್ತಾ                                                                                                                    
                                                                       ಶಿರಸ ತೇದಾರ                                        ಶಿರಸ ತೇದಾರ                              ಶಿರಸ ತೇದಾರ                            

        ಶಿರಸ ತೇದಾರ       ಆಯವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು                                        
                                                                           ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರಕ                                ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರಕ                        ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರಕ 
 ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರಕ                ಶಿರಸ ತೇದಾರ             ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ                                          ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ                                        ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ 

         ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ 

                                              ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರಕ 
                                                     ಪ್ಾದಸ/ದಿವದಸ
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-3- 
4(1) (ii) ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತಕತ ನೌಕ್ರರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕ್ತಾವೆಗಳು. 

ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯವು ಈ ಕ ಳಕಿಂಡ ಕರಯಾಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುತ್ತದ ೆಃ- 
i) ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಾ ಶಿರಸ ತೇದಾರರ ವೃಂದದ ನೌಕ್ರರ ಸ ೇವಾ ವಿಷಯಗಳು, ಸಿಬಬಂದಿಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ,ಿ ತರಬ ೇತಿ ಮತಕತ ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ ಯ ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲದ ನಿವಾಹಣ  ಇತರ  
ವಿಷಯಗಳು. 

ii) ನ ೂೇಂದಣಿ ಮತಕತ ಮಕದಾಾಂಕ್ ಶಕಲು, ಭೂ ಮಾಪ್ನ್ ಮತಕತ ಭೂ ದಾಖಲ ಗಳ ಕಾಯಾ, 
ಮಕಜರಾಯಿ ಕ್ಛ ೇರಿಗಳ ಆಡಳಿತಾತೂಕ್ ನಿಯಂತಾಣಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ ಲಸಗಳ 
ಮೇಲಕಸಕತವಾರಿ ಅಧಿಕಾರ. 

iii) ಪ್ಾಕ್ೃತಿ ವಿಕ ೂೇಪ್ ಮತಕತ ಬರ ಪ್ರಿಹಾರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ , ನಿಯಂತಾಣ ಮತಕತ ಬ ಳ  
ಕ್ಟಾವು ಹಾಗೂ ಭೂ ಕ್ಂದಾಯ ಮಾಫ ಕಾಯಾಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನ  ಅಧಿಕಾರ. 

iv) ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಚಕನಾವಣ ಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ /ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತಗಳ 
ಅಧೆಕ್ಷರಕ/ಉಪ್ಾಧೆಕ್ಷರಕಗಳ ಚಕನಾವಣ  ಹಾಗೂ ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ ಗಳ ಮಹಾಪ್ೌರರಕ 
ಹಾಗೂ ಸಾಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸೆರಕ ಹಾಗೂ ಪ್ದವಿೇಧರರ/ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಕ್ ೇತಾದಿಂದ ವಿಧಾನ್ 
ಪ್ರಿಷತ್ ಸದಸೆರ ಚಕನಾವಣ ಗಳನ್ಕು ನ್ಡ ಸಕವುದಕ. 

v) ಆರ್ಥಾಕ ಹರಗ  ಭೌತಿಕ ಗುರ ಸರಧನ ಯಲ್ಲ ಿ ಕ  ರತ ರ್ರದಲ್ಲ ಿ ಕರರಣಗಳನುು ಕಿಂಡುಹಿಡಿದು 
ಸಕರಲ್ಲಕ ಪ್ರಹರರ  ೇಪ್ರಯಗಳನುು ಸ ಚಿಸಿ, ಅದರಿಂತ  ಕಾಮ ಜರುಗಿಸುವುದು. ಅದಕ ು 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ  ಇಲರಖರ ಮುಖಯಸೆರು ಹರಗ  ಕರಯಾದಶಿಾಗಳು ಮತ್ುತ ಪ್ಾಧರನ 
ಕರಯಾದಶಿಾಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಚ್ಚಿಾಸಿ ಸ ಕತ ಕಾಮ ಜರುಗಿಸುವುದು. 

vi) ಅಭಿವ ದಿ ಿಇಲರಖ ಗಳ ತ್ಪ್ರಸಣ , ತ್ನಿಖ  ಹರಗ  ಅವಶ್ಯವಿದಾಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿೇಕ್ಷಣ  ನಡ ಸುವುದು. 
ಜ ೇಷಠತರ ಪ್ಟಿುೆಃ- 

i. ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ತರ್ಾರಿಸಿ ಪ್ಾಚಕರಪ್ಡಿಸಿರಕವ ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ಸಹಾಯಕ್ರ/ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ರಾಜಸವ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಕ್, ವೃಂದದ ನೌಕ್ರರ ಜ ೇಷಠತಾ ಪ್ಟಿಿಯನ್ಕು ವಿಭಾಗದ ಮಟ್ಿದಲ್ಲ ಿ ಕ ೂಾೇಢಿಕ್ರಿಸಿ, 
ಪ್ಾದಸ/ಪ್ಾದರಾನಿ ರ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಿದಲ್ಲ ಿಜ ೇಷಠತಾ ಪ್ಟಿಿ ಪ್ಾಕ್ಟಿಸಕವುದಕ. 

ii. ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ರಜ  ಅಜಿಾ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಕಾಾರಕ ು ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. 
iii. ಜ ೇಷಠತಾ ಪ್ಟಿಿಗಳ ಬಗ ೆ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಪಷ್ಟಠೇಕ್ರಣ ಇತಾೆದಿಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಪ್ತಾ 

ವೆವಹಾರಗಳು. 
 

ವಗರಾವಣ ೆಃ- 
1) ಶಿರಸ ತೇದಾರ/ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ನೌಕ್ರರ ಸಾಮಾನ್ೆ ವಗಾಾವಣ  ಮತಕತ ಸಕಾಾರದ 

ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಂತ  ವೃಂದ ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ್ ವಗಾಾವಣ  ಮಾಡಕವುದಕ. 

2) ಜ ೇಷಠತಾ ನಿಯಮ 6(1) ರಡಿ ಗೂಾಪ್-ಸಿ ನೌಕ್ರರ ಅಂತರ ಜಿಲಾಿ ಘ್ಟ್ಕೇಯ ವಗಾಾವಣ . 
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ನಿವ ತಿತ ಮತ್ುತ ಬಡಿತೆಃ- 
 

1) ಶಿರಸ ತೇದಾರ ವೃಂದದ ನೌಕ್ರರಕ/ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗಾರರಿಗ  ವಯೇನಿವೃತಿತಯನ್ವಯ ನಿವೃತಿತಗಳಿಗ  ಅನ್ಕಮತಿ 
ನಿೇಡಕವುದಕ. 

2) ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ಸಹಾಯಕ್/ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ರಾಜಸವ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ್ರ ಹಕದ ೆಯಿಂದ ಶಿರಸ ತೇದಾರರ ಹಕದ ೆಗ  ಬಡಿತ 
ನಿೇಡಕವುದಕ. 

 
ಶಿಸುತ ಪ್ರಾಧಿಕರರೆಃ- 
 

1) ಶಿರಸ ತೇದಾರ್/ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ನೌಕ್ರರಿಗ  ಇಲಾಖ್ಾ ವಿಚಾರಣ  ಪ್ಾಕ್ರಣದಲ್ಲ ಿ ಶಿಸಕತ 
ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

2) ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಗೂಾಪ್-ಸಿ ಮತಕತ ಗೂಾಪ್-ಡಿ ನೌಕ್ರರ ಶಿಸಕತ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿ 
ಕಾಯಾನಿವಾಹಣ . 

 
ಮೇಲಿನವಿೆಃ- 
 

1) ನ ೇಮಕ್ ಮತಕತ ಶಿಸಕತ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ ೂರಡಿಸಿರಕವ ಆದ ೇಶದ ವಿರಕದ ಿಮೇಲೂನ್ವಿ ವಿಚಾರಣ  
 
ವಿಚರರಣರಧಿಕರರೆಃ- 
 

1) ಕ ಲವು ನಿದಿಾಷಿ ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಸಕಾಾರ ನ ೇಮಿಸಕವ ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳಲ್ಲ ಿ
ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿರ್ಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣ . 

 
 

ಕನರಾರ್ಕ  ಪ್ಿಂಚರಯತ್  ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ರಡಿ ಈ ಕ ಳಕಿಂಡ ಕ ಲಸ ನಿವಾಹಿಸಲರಗುತಿತದ . 
 

1) ಕ್ಲಂ 133 ರ ಪ್ಾಕಾರ ತಾಲೂಿಕ್ಕ ಪ್ಂಚಾಯತಗ  ಚಕನಾಯಿತರಾದ ಸದಸೆರಕಗಳ ಹ ಸರಕಗಳನ್ಕು 
ಅಧಿಸೂಚನ  ಮೂಲಕ್ ಪ್ಾಕ್ಟಿಸಕವುದಕ. 

2) ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಪ್ಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ (ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ ಅಧೆಕ್ಷ ಮತಕತ ಉಪ್ಾಧೆಕ್ಷ 
ಚಕನಾವಣ ) ನಿಯಮ 1994 ರ ನಿಯಮ (3) ಮತಕತ (4) ರ ಪ್ಾಕಾರ ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತನ್ ಪ್ಾರ್ಮ 
ಸಭ  ನ್ಡ ಸಕವುದಕ ಹಾಗೂ ಕಾಲ ಕಾಲಕ ು ರಿಕ್ತವಾಗಕವ ಅಧೆಕ್ಷ ಮತಕತ ಉಪ್ಾಧೆಕ್ಷರಕಗಳ ಸಾಾನ್ಕ ು 
ಚಕನಾವಣ  ನ್ಡ ಸಕವುದಕ. 
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ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್ ಶರಖ ೆಃ- 
 

1. ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಮಕನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕಾಯೆ್ದ 1976 : ಕ್ಲಂ 26 (2) ಮತಕತ (3) ಕಾರ್ೇಾರ ಟ್ರಗಳ 
ಸದಸೆತವದ ಅನ್ಹಾತ  ಬಗ  ೆ
ಕ್ಲಂ 178A (1)-ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ ಗಳ ಮತಕತ 
ಸಾಾಯಿಸಮಿತಿ ಅರ್ವಾ ವಿರಕದಿದ ಕ ಿೈ ಗಳನ್ಕು 
ನಿಧಾರಿಸಕವಿಕ . 
ಕ್ಲಂ 71 (1) ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ ಗಳ ಮತಕತ ಸಾಾಯಿ 
ಸಮಿತಿಗಳ ನ್ಡಕವಳಿಗಳ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್. 

2. ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಮಕನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕಾಯೆ್ದ 1964 : ಕ್ಲಂ 2 (5) ರಲ್ಲ ಿ“ಆಯಕಕ್ತರಕ” ಎಂಬ ಪ್ದಕ ು ಬದಲಾಗಿ 
“ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ” ಎಂದಕ ತಿದಕೆಪ್ಡಿಮಾಡಿ 
ಅಧಿಕಾರ ಪ್ಾತಾೆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ . ಅದರಂತ  
ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಿಗ  ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ ನಿೇಡಲಾಗಿರಕವ 
ಅಧಿಕಾರಗಳಂತ  ಕಾಯಾನಿವಾಹಣ . 

ಕಿಂದರಯ ಶರಖ ೆಃ- 
1) ಭೂ ಸಾವಧಿೇನ್ ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ ರೂ.5.00 ಕ ೂೇಟಿವರ ಗ  ಅವಾಾಡ ಮಂಜೂರಾತಿ. 
2) ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮದಡಿ ಅಧಿಕಾರ ವಾೆಪಿತಯಳಗ  ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕ ೂೇರಿ ಬಂದಿರಕವ ಪ್ಾಸಾತವನ ಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಕಾಾರಕ ು ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. 
 

 

ಅಪಿೇಲು ಶರಖ ೆಃ ಸಕರಾರದ ದಿನರಿಂಕೆಃ 11.05.2017 ರ ಅಧಿಸ ಚ್ನ  ಸಿಂಖ ಯ/ವಯಶರಇ/6/ಶರಸನ 2017 ರಡಿ 
ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರಗ  ಈ ಕ ಳಕಿಂಡಿಂತ  ಅಧಿಕರರ ನಿೇಡಲರಗಿರುತ್ತದ ೆಃ- 

1) ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಸಟ್ಾನ್ ಇನಾಮಸ ಅಬಾಲ್ಲಷನ್ Act 1977 ರ ಕ್ಲಂ 27 ರಡಿ ಆದ ೇಶಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಷುರಿಸಕವ 
ಹಾಗೂ ಕ್ಲಂ 17 ಮತಕತ 24 ರ ಪ್ಾಕಾರ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದ ೇಶದ ವಿರಕದ ಿಮೇಲೂನ್ವಿ ಅಧಿಕಾರ 
ಚಲಾಯಿಸಿ ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳನ್ಕು ದಾಖಲ್ಲಸಿ ವಿಚಾರಣ  ನ್ಡ ಸಕವುದಕ 

2) ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಹಿಂಧೂ ದಾಮಿಾಕ್ ಸಂಸ ಾಗಳು ಮತಕತ ಧಮಾದಾಯಿ ದತಿತಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1997 ರ ಕ್ಲಂ 
63 ರ ಪ್ಾಕಾರ ಧಮಾದಾಯಿ ದತಿತಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಆದ ೇಶ ಪ್ರಿಷುರಿಸಕವ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ 
ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳನ್ಕು ದಾಖಲ್ಲಸಿ ವಿಚಾರಣ  ನ್ಡ ಸಕವುದಕ. 

3) ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಇರಿಗ ೇಷನ್ Act 1965 ರ ಸ ಕ್ಷನ್ 66 ರ ಪ್ಾಕಾರ ನಿೇರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ ೂರಡಿಸಿರಕವ ಆದ ೇಶಗಳ ರಿವಿಷನ್ ಅಜಿಾಗಳ ವಿಚಾರಣ  ನ್ಡ ಸಕವುದಕ. 

4) ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಅಗಿಾೇಕ್ಲುರಲ್ ಕ ಾೇಡಿಟ್ ಅಪ್ರ ೇಷನ್ ಮತಕತ ಮಿಸಲ ೇನಿಯಸ್ ಪ್ಾಾವಿಷನ್ Act 1974 ಸ ಕ್ಷನ್ 
19 ರ ಪ್ಾಕಾರ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ ೂರಡಿಸಿರಕವ ಆದ ೇಶದ ವಿರಕದ ಿಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ. 
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5) ಸಕಾಾರದ ದಿನಾಂಕ್: 09.05.2006 ರ ಅಧಿಸೂಚನ  ಸಂಖ್ ೆ/ಗಾಾಅಪ್/20/ಜಿಪ್ಸ/2006 ರಂತ  
ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಕ್ಲಂ 217 (2) ರ ಪ್ಾಕಾರ ಕ್ಲಂ 217 (1) ರಡಿಯಲ್ಲ ಿ
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದ ೇಶ ಮಾಡಿದ ಆದ ೇಶದ ವಿರಕದ ಿಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ. 

6) ಸಕಾಾರದ ದಿನಾಂಕ್: 09.05.2006 ರ ಪ್ಾಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನ  ಸಂಖ್ ೆ/ಗಾಾಅಪ್/20/ಜಿಪ್ಸ/2006 ರಂತ  
ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಪ್ಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಕ್ಲಂ 224 (2) ರ ಪ್ಾಕಾರ ಕ್ಲಂ 224 (1) ರಡಿಯಲ್ಲ ಿ
ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಆದ ೇಶದ ವಿರಕದ ಿಮೇಲೂನ್ವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ. 

7) ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಬಾಡಿಗ  ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ಪ್ಾಕ್ರಣ-3 ರ ಪ್ಾಕಾರ ರ್ಾವುದ ೇ ಸಂಸ ಾಯ ಮಕಜರಾಯಿ 
ಅರ್ವಾ ಧಾಮಿಾಕ್ ಅರ್ವಾ ಧಮಾದಾಯಿ ಸಂಸ ಾಯ್ದೇ ಅರ್ವಾ ವಕ್ಫ ಸಂಸ ಾ ಎಂಬಕದರ ಬಗ  ೆಸಂದ ೇಹ 
ಉಂಟಾದರ  ನಿಣಾಯಿಸಕವುದಕ. 

8) ಸಕಾಾರದ ದಿನಾಂಕ್: 08.02.2008 ರ ಅಧಿಸೂಚನ  ಸಂಖ್ ೆ/HD/CAN/2007(p) ರಂತ  ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ 
ಸಿನಿಮಾ ರ ಗೂೆಲ ೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ 1971 ನಿಯಮ 114 (1) ರ ಪ್ಾಕಾರ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದ ೇಶದ ವಿರಕದ ಿ
ಮೇಲೂನ್ವಿಗಳ ವಿಚಾರಣ / 

 

 

ಲ ಕುಪ್ತ್ಾ ಶರಖ ೆಃ- 
ಶಾಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಆಯ ವೆಯ ಅಂದಾಜಕ, ಪ್ೂರಕ್ ಅಂದಾಜಕ ತರ್ಾರಿಕ , ಅನ್ಕದಾನ್ ಮರಕಹಂಚಿಕ  

ಖಜಾನ ಯಲ್ಲಿ Upload ಮಾಡಕವುದಕ, ನಿವೃತಿತ ವ ೇತನ್ ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳು, ಸಮೂಹ ವಿಮ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಹ ೂಸ 
ವಾಹನ್ಗಳ ಖರಿೇದಿ, ಮಹಾಲ ೇಖಪ್ಾಲರ ಕ್ಛ ೇರಿಯಲ್ಲ ಿಇಲಾಖ್ಾ ವ ಚುಗಳ ಹ ೂಂದಾಣಿಕ . ಮಹಾಲ ೇಖಪ್ಾಲರ 
ವರದಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅನ್ಕಪ್ಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕ , ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ ಿಗಳ ಎಲಾಿ ಲ ಕ್ು ಶಿಷ್ಟಾಕ ಗಳಡಿ ವ ಚು 
ಮತಕತ ಸಾಲಗಳ ಲ ಕ್ುವನ್ಕು ಇಲಾಖ್  ಮತಕತ ಖಜಾನ  ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ  ಂದಿಗ  ಹ ೂಂದಾಣಿಕ , ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಸಿಬಬಂದಿ ವ ಚು ಮತಕತ ಇತರ  ಬಾಬಕಗಳಿಗ  ಅನ್ಕದಾನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕ  ಮತಕತ ಬಿಡಕಗಡ  ಕ್ಛ ೇರಿ ನೌಕ್ರರ ಸ ೇವಾ 
ವಹಿಗಳ ನಿವಾಹಣ , ವಾಷ್ಟಾಕ್ ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ, ರಜ  ಮಂಜೂರಾತಿ, ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಗ  ಮಕಂಗಡ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿಯ ಲ ಕ್ು ನಿವಾಹಣ , ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲ (Human Resources 
Management System) ನಿವಾಹಣಾ ವೆವಸ ಾ, ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ ಿಗಳ ಕ್ಂದಾಯ ಲ ಕ್ು ಶಿಷ್ಟಾಕ ಗಳಡಿ ಸಕಾಾರಕ ು 
ಜಮಾ ಆಗಿರಕವ ರಾಜಸವ ಸಿವೇಕ್ೃತಿ, ಲ ಕ್ು ಹ ೂಂದಾಣಿಕ , ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಸಿಬಬಂದಿ 
ವ ೇತನ್ ಬಿಲಕಿ, ಸಾದಿಲಾವರಕ ಬಿಲಕಿ, ಪ್ಾವಾಸ ಭತ ೆ, ವ ೈದೆಕೇಯ ವ ಚು ಭತಿಾ ಬಿಲಕಿಗಳು, ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸತಕ್ 
ನಿವಾಹಣ , ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳು, ಸಿ.ಎ.ಜಿ. ವರದಿಗಳಿಗ  ಉತತರ ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. 
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ವಿವಿಧ ಪ್ಾಮರಣ ಪ್ತ್ಾಗಳ ದ ಢೇಕರಣಗಳುೆಃ- 
 ಸಕಾಾರದ ಆದ ೇಶ ಸಂಖ್ ೆ/HD/374/PMS/2008 ದಿನಾಂಕ್: 12.08.2009 ರನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ/ಉದ ೂೆೇಗ 
ಬಯಸಿ ಹ ೂೇರದ ೇಶಗಳಿಗ  ಹ ೂೇಗ ಬಯಸಕವವರಿಗ  ಮೂಲ ದಾಖಲ ಗಳನ್ಕು ಪ್ಾಮಾಣಿೇಕ್ರಿಸಕವ 
/ದೃಢಿೇಕ್ರಿಸಕವ ಅಧಿಕಾರವನ್ಕು ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಿಗ  ಹಾಗೂ ಹ ಚಕುವರಿ ಆಯಕಕ್ತರಕ (ಆಡಳಿತ ಮತಕತ 
ಅಭಿವೃದಿ)ಿ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ ಬ ಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಹ ಚಕುವರಿ ಆಯಕಕ್ತರಕ (ಭೂ ನಿವಾಹಣ , 
ಯೇಜನ ಗಳು ಮತಕತ ಇತರ ), ಇವರಕಗಳಿಗ  ಪ್ಾತಾೆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ . ಅದರನ್ವಯ ಹ ೂರದ ೇಶಗಳಿಗ  
ನೌಕ್ರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕಾುಗಿ ಹ ೂೇಗಕವ ಅಭೆರ್ಥಾಗಳು ಈ ಕಾರ್ಾಾಲಯಕ ು ತಮೂ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪ್ಾಮಾಣ  
ಪ್ತಾಗಳನ್ಕು, ಜನ್ನ್ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾಗಳನ್ಕು, ಮದಕವ  ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾಗಳು ಇತಾೆದಿಗಳನ್ಕು 
ಪ್ಾಮಾಣಿೇಕ್ರಣಕಾುಗಿ/ದೃಢಿೇಕ್ರಣಕಾುಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಕತಿತದಕೆ, ಅವುಗಳನ್ಕು ನಿೇಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ ಾಗಳು/ಇತರ  ಸಕಾಾರಿ 
ಕ್ಛ ೇರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಶಿೇಲನ  ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವರದಿಗಳನ್ಕು ಪ್ಡ ದಕಕ ೂಂಡಕ ಪ್ಾಮಾಣಿೇಕ್ರಣ/ದೃಢಿೇಕ್ರಣ 
ಕಾಯಾವನ್ಕು ಈ ಕ್ಛ ೇರಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಕತಿತದ . 
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ಅಪ್ರ ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು (ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ುತ ಅಭಿವ ದಿ)ಿ 
 

ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ  
ಆಡಳಿತ ಮತಕತ ಅಭಿವೃದಿ ಿ

        (ಶಿಾೇ ಇಲಾೆಸ್ ಅಹೂದ್ ಇಸಾಮದಿ) 

 
ಶಿಾೇ ಅಂಬರಿೇಶ  ದಿವ.ದ.ಸ 

(ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ್) 
 

ಹ ಚಕುವರಿ ಆಯಕಕ್ತರಕ, ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮತಕತ ಅಭಿವೃದಿ ಿಹಾಗೂ ಸಿಬಬಂದಿ 

ಶಾಖ್ ಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಹಿಸಕವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  ಹಾಗೂ ಅಧಿೇನ್ ತಹಸಿೇಲಾೆರರಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬಬಂದಿಯ 

ಮೇಲ  ನಿಯಂತಾಣ ಹ ೂಂದಿರಕವುದಕ. 

ತಹಸಿೇಲಾೆರರ ಹ ಸರಕ ಮೇಲಸಕತವಾರಿ ಸಂಕ್ಲನ್ 

ತಹಸಿೇಲಾೆರರಕ-II 
ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣಾ ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ 

(ಹ ಚಕುವರಿ ಪ್ಾಭಾರ ) 

ಇಎಸ್ಎ, ಇಎಸ್ ಸಿ, ಇಎಸ್ ಬಿ-1, ಪಿಪಿಡಿ, ಕಾನಿವ, ಸಿಸಿಎ, ಸಿಸಿಎ ಅಪಿೇಲಕ, 
ಇಎನ್ ಪಿ-1 ಮತಕತ 2, ವಿಆರ್ ಸಿ, ಸಭ , ತನಿಖ್ , ಸಿಎಲ್ಎಸ್, ಆಡಳಿತ-1 ಮತಕತ 
2, ಭೂಸಕಧಾರಣ , ಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಇನಾಂ, ವಕ್ಫಫ, ಅಭಿಲ ೇಖ್ಾಲಯ, ಚಕನಾವಣ , 
ಪಿ.ಜಿ.ಓ, ಎ.ಜಿ.ಆಡಿಟ್, ಜನ್ಗಣತಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ವಾಯ, ಸಂಕೇಣಾ, ಜಿಲಾಿ 
ಪ್ಂಚಾಯತ, ಲ ಕ್ು, ಬಜ ಟ್, ಮಕಂಗಡ, ಭೂಮಿ-1 ಮತಕತ 2, ಸಭ , ಯಕಡಿಎ, 
ಅವಕ್, ಜಾವಕ್, ಡಿಸಿಬಿ, ಜಮಾಬಂದಿ, ಸಿಎಲ್ ಡಬೂಿೂ, ಕ್ಂದಾಯ ಅಪಿೇಲಕ, 
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು, ದ ೇವಸಾಾನ್, ಪ್ುರಸಭ -1 ಮತಕತ 2 ಮತಕತ ಪ್ುರಸಭ -ಅಪಿೇಲಕ. 
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ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ-I (ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣರ ಕುಲಕಣಿಾ ಕರಯಾದಶಿಾಗಳು, ನಗರರಭಿವ ದಿ ಿಪ್ರಾಧಿಕರರ ಕಲಬುರಗಿ) 

ತ್ಹಶಿೇಲರಾರರು (ಪ್ಾಭರರ ) ಪ್ರಾದ ೇಶಿ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭರಗ,ಕಲಬುರಗಿ 

 ತಹಸಿೇಲಾೆರ-I ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ ಇವರಕ ಆಡಳಿತ ಮತಕತ ಅಭಿವೃದಿ ಿವಿಷಯಗಳ 
ಬಗ  ೆಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕತಿತರಕವ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ ಹಾಗೂ ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರ ಮೇಲ  ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ . 
  

ಕ್ಾ 
ಸಂ 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ ಸರಕ 

ಮತಕತ ಹಕದ ೆ 

ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರ 
ಹ ಸರಕ ಮತಕತ ಹಕದ ೆ 

ನಿವಾಹಿಸಕತಿತರಕವ ಕ್ತಾವೆ 

1 2 3 4 

 
1 

  
ಶಿಾೇ  ಯೇಗ ೇಶ 
(ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ) 

 
ಶಿಾೇ ರ ೇವಣಸಿದಪೆ್ಪ 
ಕ್ಕಂಬಾರ 
(ಇಎಸ್ಎ) ಸಂಕ್ಲನ್ 

ಶಿರಸ ತೇದಾರರ/ಉಪ್ತಹಸಿೇಲಾೆರರ/ವೆವಸಾಾಪ್ಕ್ರ/ಕ್ಂದಾಯ
ಲ ಕ್ು ಪ್ರಿಶ  ೇಧಕ್ರ/ ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗಾರರ ಸ ೇವಾ 
ವಿಷಯಗಳು ಪ್ದ ೂೇನ್ುತಿ, ವಗಾಾವಣ , ಜ ೇಷಠತಾ ಪ್ಟಿಿ 
ತರ್ಾರಿಸಕವುದಕ, ವಿಭಾಗದ ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾ ಸಹಾಯಕ್ರ 
ಹಾಗೂ ಬ ರಳಚಕುಗಾರರ ಕ್ೂಾಢಿೇಕ್ೃತ ಜ ೇಷಠತಾ ಪ್ಟಿಿಯನ್ಕು 
ತರ್ಾರಿಸಕವುದಕ, ಸಿ ಮತಕತ ಡಿ ಗೂಾಪಿನ್ ನೌಕ್ರರ ಘ್ಟ್ಕೇಯ 
ವಗಾಾವಣ  ನಿಯೇಜನ  ಹಾಗೂ ಇನಿುತರ ಸ ೇವಾ ವಿಷಯಗಳು, 
ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖ್  ಹಾಗೂ ಇತರ  ಇಲಾಖ್ ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ 
ನೌಕ್ರರ ಖ್ಾಲ್ಲ ಹಕದ ೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಸಂಗಾಹಣ  ಮತಕತ 
ನಿವಾಹಣ  ಉದ ೂೆೇಗ ವಿನಿಮಯ ಇಲಾಖ್ ಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿಕ . 
ಪ್ತಾಾಂಕತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ ೇರಿದಂತ  ಎಲಾಿ 
ತರಹದ ಸ ೇವಾ ವಿಷಯಗಳು. 

ಶಿಾೇಮತಿ  ಜ ೂೆೇತಿ 
ದಿವ.ದ.ಸ. 
(ESB, ESC ಮತಕತ ESB-
1 ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಸ ೇವಾ ಪ್ೂಸತಕ್ ಮತಕತ 
ಸಾಂದಭಿಾಕ್ ರಜ  ವಹಿಯ ನಿವಾಹಣ , ವಾಷ್ಟಾಕ್ ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ 
ಮಂಜೂರಿ, ಸಮಯ ಬದಿ ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ, ಸವಯಂ ಚಾಲ್ಲತ 
ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ, ಸಾಗಿತ ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ, ವ ೇತನ್ ನಿಗದಿ 
ಪ್ಡಿಸಕವುದಕ,ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ /ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಗ  
ಎಲಾಿ ತರಹದ ರಜ  ಮಂಜೂರಿ ನಿವೃತಿತ ವ ೇತನ್ ಮಂಜೂರಿ 
ಇನಿುತರ  ವಿಷಯಗಳು 
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3  ಶಿಾೇ ಟಿಪ್ುಪಸಕಲಾತನ್ 
(ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ) 

ಶಿಾೇ ಶಿಾೇಕಾಂತ 
ದಕಗಾಾಳ  ಪ್ಾ.ದ.ಸ 

ENP-I ಮತಕತ ENP-II 
ಸಂಕ್ಲನ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತಕತ ನೌಕ್ರರ ವಿರಕದ ಿಬರಕವ ದೂರಕ ಅಜಿಾಗಳ 
ವಿಚಾರಣ  ಕ್ಕರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳು. 

ಶಿಾೇ ವಿಜಯಕ್ಕಮಾರ 
ದಿವ.ದ.ಸ 
VRC 

 

4.  

 ಶಿಾೇ ವಿಶವನಾರ್ ವಾಲ್ಲ 
(ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ) 

ಶಿಾೇ ಶಿಾೇಕಾಂತ 
ದಕಗಾಾಳ   

ಪ್ಾ.ದ.ಸ(ಬಜ ೇಟ್ 
ಮತಕತ ಮಕಂಗಡ 
ಸಂಕ್ಲನ್)  

 

ಆಯ ವೆಯ ಅಂದಾಜಕ ಪ್ೂರಕ್ ಅಂದಾಜಕ ಮರಕ ಹ ೂಂದಾಣಿಕ  
ಆಡಳಿತಾತೂಕ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕ ೂೇರಿ ಬಜ ೇಟ್ ತರ್ಾರಿಕ , 
ವಿಭಾಗದ ಬಜ ೇಟ್ ಕ ೂಾೇಢಿಕ್ರಿಸಕವುದಕ. ಅನ್ಕದಾನ್ ಹಂಚಿಕ  ಮತಕತ 
ನಿವಾಹಣ . 
ಎಲಾಿ ತರಹದ ಮಕಂಗಡಗಳ ಮಂಜೂರಿ ಮತಕತ ನಿವಾಹಣ  
ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ ಿಗಳಲ್ಲ ಿಎಲಾಿ ಶಿಷ್ಟಾಕ ಗಳ ಅಡಿ ವ ಚುವನ್ಕು ಇಲಾಖ್  
ಮತಕತ ಖಜಾನ  ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ  ಂದಿಗ  ಹ ೂಂದಾಣಿಕ  
ಮಾಡಕವುದಕ, ಮಹಾಲ ೇಖಪ್ಾಲರ ಲ ಕ್ುದ ೂಂದಿಗ  ಹ ೂಂದಾಣಿಕ . 

ಶಿಾೇಮತಿ ಗಿೇತಾ 
ಪ್ಾ.ದ.ಸ (ಲ ಕ್ು 
ಸಂಕ್ಲನ್) 

 

ಕ್ಛ ೇರಿಯ ಎಲಾಿ ತರಹದ ಬಿಲಕಿಗಳ ತರ್ಾರಿಕ , ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸತಕ್ 
ನಿವಾಹಣ , ಪಿ.ಡಿ. ಲ ಕ್ು ನಿವಾಹಣ , ಆದಾಯ ತ ರಿಗ , ಪ್ಾರ್ಾಣ 
ಭತ ೆ ಬಿಲಕಿಗಳ ತರ್ಾರಿಕ , ವ ೈದೆಕೇಯ ವ ಚುದ ಮರಕ ಪ್ಾವತಿ 
ಬಿಲಕಿಗಳಿಗ  ಮೇಲ್ ರಕಜಕ ಮತಕತ ಇತರ  ಕ ಲಸಗಳು MS, LMS, 
ಮತಕತ HRMS ಇ-ಮೇಲ್ ನಿವಾಹಣ , RMIS. 

5. ಶಿಾೇ ಈರಪ್ಾಪ ಖ್ ೇಡ 
ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 

ಶಿಾೇ ಶರಣಪ್ಪ ಶಿಾೇಗಿರಿ 
ದಿವ.ದ.ಸ(ಡಿ ಸಿ ಬಿ 
ಜಮಾಬಂದಿ 
ಸಂಕ್ಲನ್ಗಳು) 

 ಭೂ ಕ್ಂದಾಯ ಮತಕತ ಇತರ ಕ್ರಗಳು ನಿೇರಾವರಿ ತ ರಿಗ , 
ನಿೇರಾವರಿ ದಂಡ ಇತರ  ಸರಕಾರಿ ಬಾಕ ವಸೂಲ್ಲಯ ಕ್ೂಾಢಿೇಕ್ೃತ 
ಮಾಹಿತಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ, ಬ ಳ ಗಳ ಅಣ ವಾರಿ, ಮಾಪಿ, ಮನಾು, 
ಪ್ಾಸಾತವನ  ವಿಷಯಗಳು, ಜಮಾಬಂದಿ, ಜನ್ಗಣತಿ ಜಾನ್ಕವಾರಕ 
ಗಣತಿ ಕ್ೃಷ್ಟ ಗಣತಿ. 

  UDA  

6. ಶಿಾೇ ಟಿಪ್ುಪ ಸಕಲಾತನ್ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾೇ 
ವಿನ ೂೇದಕ್ಕಮಾರ 
ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಅಭಿಲ ೇಖ್ಾಲಯ)  

ಅಭಿಲ ೇಖ್ಾಲಯದ ಎಲಾಿ ದಾಖಲ ಗಳನ್ಕು ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ 
ಹಾಗೂ ಗಾಂಥಾಲಯದ ನಿವಾಹಣ . 
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7. ಶಿಾೇಮತಿ ಶ ವೇತಾ 
ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾೇಮತಿ  ಜ ೂೆೇತಿ 
ದಿವ.ದ.ಸ. 
(ಪಿ.ಪಿ.ಡಿ ಮತಕತ 
ಕಾನಿವ ಸಂಕ್ಲನ್) 
 

ಕ್ಂದಾಯ ಇಲಾಖ್  ನೌಕ್ರರ ಪ್ರಿೇಕ್ಾರ್ಾ ಅವಧಿಯ ವಿಷಯಗಳು ತಾತಾುಲ್ಲಕ್ 
ಕ್ಛ ೇರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹಕದ ೆಗಳ ಮಕಂದಕವರ ಸಕವುದಕ, ಹಕದ ೆಗಳ ಸೃಜನ  
ಕಾಲಮಿತಿ ವ ೇತನ್ ಸವಯಂ ಚಾಲ್ಲತ ವ ೇತನ್, ಸಾಗಿತ ವ ೇತನ್, ಹಾಗೂ 
ರ್ಾವುದ ೇ ಹಕದ ೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 20 ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಸ ೇವ  ಸಲ್ಲಿಸಿರಕವುದಕ ು 
ವ ೇತನ್ ಬಡಿತ ಮಂಜೂರಿ, ಕ್ಡಾಾಯ ನಿವೃತಿತ, ವ ೇತನ್ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಕವುದಕ, ಎಲಾ ಿ
ತರಹದ ರಜ  ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಕವುದಕ, ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ ಸರಕ 
ಹಾಗೂ ದೂರವಾಗಿ ಸಂಖ್ ೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿವಾಹಣ ,     ಡಿ-ವೃಂದದ ನೌಕ್ರರ 
ಮೇಲಕಸಕತವಾರಿ. 
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8. ಶಿಾೇ ವಿಶವನಾರ್ ವಾಲ್ಲ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾೇಮತಿ ರಾಜ ೇಶವರಿ ವಾಲ್ಲ 
ದಿವ.ದ.ಸ 
(ತನಿಖ್  ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಕ್ಂದಾಯ ಲ ಕ್ು ಪ್ರಿಶ  ೇಧಕ್ರ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಲ ಕ್ು ಪ್ರಿಶ  ೇಧನ ಯ 
ಕಾಯಾಕ್ಾಮ ರೂಪಿಸಕವುದಕ,ಅನ್ಕಷ್ಾಾನ್ಗ ೂಳಿಸಕವುದಕ ಮತಕತ 
ಅನ್ಕಪ್ಾಲನಾ ವರದಿ ಪ್ಡ ಯಕವುದಕ. 

ಶಿಾೇ ಅಂಬರಿೇಶ ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಆಡಳಿತ ಮತಕತ 
ಸಿ.ಎಲ್.ಎಸ್ ಸಂಕ್ಲನ್ )  
 

ಆಡಳಿತ ವಿಷಯಗಳು, ಕ್ಛ ೇರಿಯ ಆಧಕನಿಕ್ರಣ ಮತಕತ ನಿವಾಹಣ , 
ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಆಡಳಿತ ವರದಿ, ಕ್ಛ ೇರಿ ಮತಕತ ಗೃಹ ಕ್ಛ ೇರಿಗಳ 
ನಿವಾಹಣ ಗ  ಕ್ಛ ೇರಿ ನಿವಾಹಣ ಗ  ಲ ೇಖನ್ ಸಾಮಗಿಾ 
ಪಿಠ ೂೇಪ್ಕ್ರಣ ಮತಕತ ಇತರ  ಅಗತೆ ಸಾಮಗಿಾಗಳ ಖರಿೇದಿ ಮತಕತ 
ವಿತರಣ , ಕಾರ್ಾಾಲಯ ಮತಕತ ಗೃಹ ಕ್ಛ ೇರಿಯಲ್ಲಿರಕವ 
ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲಕಿ, ಕಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿರಕವ ವಾಹನ್ಗಳ ದಕರಸಿಾ, 
ಇಂದನ್ ವ ಚು ದಿನ್ ಪ್ತಿಾಕ ಗಳ ಮತಕತ ಇತಾೆದಿಗಳ ಬಿಲಕಿಗಳ 
ಸಂದಾಯಕಾುಗಿ ಪ್ಾವತಿ ಆದ ೇಶ ನಿೇಡಕವುದಕ. 

ಸಕಾಾರದ ಮಟ್ಿದಲ್ಲ ಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಿದಲ್ಲ ಿ ಬಾಕ 
ಇರಕವ ಕ್ಡತಗಳ ಕ್ಕರಿತಕ ಕ ೂಾೇಢಿಕ್ೃತ ಬಾಕ ಪ್ಟಿಿ 
ತರ್ಾರಿಸಕವುದಕ, ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಕ್ಡತಗಳ ವಿಲ ೇವಾರಿಯ 
ಮಾಸಿಕ್ ಅಂಕ ಅಂಶಗಳನ್ಕು ಸರಕಾರಕ ು ಸಲ್ಲಸಿಕವುದಕ, ಅಧಿೇನ್ 
ಕ್ಛ ೇರಿಗಳ ಕ್ಡತಗಳ ವಿಲ ೇವಾರಿ ಕ್ಕರಿತಕ ಅಂಕ ಅಂಶಗಳನ್ಕು 
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

ಶಿಾೇಮತಿ ಶಿಾೇದ ೇವಿ ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಆವಕ್ ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಎಲಾಿ ಪ್ತಾಗಳ ಸಿವೇಕ್ೃತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಲನ್ಕ ು 
ನಿೇಡಕವುದಕ. 

  1.ಶಿಾೇ ಶರಣಬಸವ 
ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 
2.ಮೊಹೂದ್ ಜಾವ ೇದ್ 
ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್  

3. ಶಿಾೇ ನಾಗರಾಜ ಒಂಟಿ 
ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 
4. ಖ್ಾಜಾ ಮೊೇಹಿನ್ಕದಿೆನ್ 
ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 
5. ಶಿಾೇ ಮಕರಕಳಿಧರ 
ಕ್ಂ.ಲ ೇ.ಪ್ 
6. ಶಿಾೇ ಮಲಶ ಟಿಿ ಕ್ಂ.ಲ ೇ.ಪ್ 
7. ಶಿಾೇ ಮಾಧವರಡಿಾ 
ಕ್ಂ.ಲ ೇ.ಪ್ 
8. ಶಿಾೇ ರಾಜಕ್ಕಮಾರ 
ಕ್ಂ.ಲ ೇ.ಪ್ 

ವಿಭಾಗದ ಅಧಿೇನ್ ಕ್ಛ ೇರಿಗಳ ಭೂ ಕ್ಂದಾಯ ಮತಕತ ಭೂ 
ಸಕಧಾರಣ  ಆಡಿಟ್ ವಾಷ್ಟಾಕ್ ಸವಿಸಾತರ ಆಡಿಟ್ ನ್ಡ ಸಕವುದಕ 
ಮತಕತ ಸವಿಸಾತರ ತನಿಖ್  ಕಾಯಾಕ್ಾಮದ ಅಧಿೇನ್ ಕ್ಛ ೇರಿಗಳ 
ತನಿಖ್ಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತರ್ಾರಿಸಕವುದಕ ಮತಕತ ಮಾನ್ೆ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ 
ಆಯಕಕ್ತರ ಆದ ೇಶದ ಮೇರ ಗ  ತನಿಖ್  ಕ ೈಗ ೂಳುುವುದಕ. 

  



 

C:\USERS\NICGLB\DOWNLOADS\RTI 4(1)(B) 2020.DOCX 

-12- 

 

 

 

 

 

 

  

9. ಶಿಾೇಮತಿ 
ಸ ೂೇನ್ಕಬಾಯಿ 
(ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ) 

ಶಿಾೇಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ 
(ಸಂಕೇಣಾ ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಜಾತಿ ಮತಕತ ಆದಾಯ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾ, ಗಕತಿತಗ  ಕಾಮಿಾಕ್ರ 
ವಿಷಯಗಳು, ಕ್ನ್ುಡ ಅನ್ಕಷ್ಾಠನ್ ಸಾಲ ವನಿಸ, ಗಾಡಿಾಯನ್ ಶಿಫ್ 
ಸಟಿಾಫೇಕ ಟ್, ಅತಿರ್ಥ ಗೃಹಗಳ ಕಾಯೆಿರಿಸಕವಿಕ , ರಾಷ್ಟರೇಯ 
ಹಬಬಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರ ಶಾಸಕ್ರ ಅನ್ಕದಾನ್, ಡಿ.ಎ.ಡಿ.ಪಿ. 
ಮತಕತ ಬಿ.ಎ.ಡಿ.ಪಿ. ಅನ್ಕದಾನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ಾಗತಿ ಜಿಲಾಿ 
ಸಂಕೇಣಾ ಎಲಾಿ ಸಕಾಾರಿ ಕ್ಟ್ಿಡಗಲ ನಿವಾಹಣ , ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ 
ಗೃಹಗಳ ಹಂಚಿಕ  ಪ್ಾವಾಸ ೂೇದೆಮ ಮತಕತ ಇತರ  ಸಂಕೇಣಾ 
ವಿಷಯಗಳು. 

ಶಿಾೇಮತಿ ರಫೇರ್ಾ ಬ ೇಗಂ 
ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಜಾವಕ್ ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಎಲಾಿ ಸಂಕ್ಲನ್ದಿಂದ ಪ್ತಾಗಳನ್ಕು ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಿ ವಿಳಾಸಕ ು 
ರವಾನಿಸಕವುದಕ 

ಶಿಾೇ ಅಶ  ೇಕ್ ಕ್ಕಮಾರ 
ಬ ರಳಚಕುಗಾರ 

 
 
        
 
                 ಎಲಾಿ ಪ್ತಾಗಳ ಗಣಕೇಕ್ರಣ 
 

ಶಿಾೇಮತಿ ಭಾರತಿ.ಎಸ್. 
ಬ ರಳಚಕುಗಾರ 

ಶಿಾೇಮತಿ ಜಯಶಿಾೇ ಕ್ರಡಿ 
ಬ ರಳಚಕುಗಾರ 

ಶಿಾೇ ಮಹೂದ ಪ್ಾಶಾ 
ಬ ರಳಚಕುಗಾರ 

ಶಿಾೇ ಸಿದೆರಾಮ 
ಬ ರಳಚಕುಗಾರ 
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11. . 

 ಶಿಾೇಮತಿ ನಿಮಾಲಾ       
(ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ) 

ಶಿಾೇ ಶಿಾೇಕಾಂತ 
ಪ್ಾ.ದ.ಸ(ಎ ಜಿ ಆಡಿಟ್ 
ಸಂಕ್ಲನ್)  

ಮಹಾಲ ೇಖಪ್ಾಲರ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳಿಗ  ಅನ್ಕಪ್ಾಲನ್ ವರದಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ, ಅಧಿೇನ್ ಕ್ಛ ೇರಿಯಲ್ಲ ಿ ಕ ೈಕ ೂಳುಲಾಗಿರಕವ 
ಮಹಾಲ ೇಖಪ್ಾಲರ ವರದಿಗಳಿಗ  ಅನ್ಕಪ್ಾಲನಾ ವರದಿಗಳನ್ಕು 
ಸಲ್ಲಿಸಿರಕವ ಬಗ  ೆಕ್ೂಾಢಿೇಕ್ೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ ಸಿಎಜಿ. 

12. 
 

ಶಿಾೇ ವಿನ ೂೇದ ಕ್ಕಮಾರ 
ಮಾನ  
(ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ) 

ವಿನ ೂೇದ ಕ್ಕಮಾರ 
ದಿವ.ದ.ಸ(ಪಿ ಜಿ ಒ 
ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಕ್ಕಂದಕ ಕ ೂರತ  ಜನ್ ಸಪಂದನ್ದ ಸಂಕ್ಲನ್ದ ಕ ಲಸ 
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
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ಭ  ನಿವಾಹಣ  ಯೇಜನ ಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ  ವಿಭರಗ 

ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ ಭೂ ನಿವಾಹಣ  ಯೇಜನ ಗಳು ಮತಕತ ಇತರ . 
ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ (ಭೂ 
ನಿವಾಹಣ  ಯೇಜನ ಗಳು ಮತಕತ ಇತರ ) 
ಅವರ ಆಪ್ತ ಶಾಖ್ . 
   (ಶಿಾೇಮತಿ ಪ್ಾಮಿೇಳಾ ಎಂ.ಕ ) 

ಶಿಾೇಮತಿ ಗಿೇತಾ ಸಂಗ ೂೇಳಗಿ ಪ್ಾ.ದ.ಸ. 
(ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ) 

 

 

 

ತ್ಹಸಿೇಲರಾರ-II (ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣರ ಕುಲಕಣಿಾ (ಅಧಿಕ ಪ್ಾಭರರ)                            
ತಹಸಿೇಲಾೆರ-II ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಭೂ ನಿವಾಹಣ  ಯೇಜನ ಗಳು ಮತಕತ ಇತರ  ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಿ
ಕಾಯಾನಿವಿಾಸಕತಿತರಕವ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ ಹಾಗೂವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ . 

ಕ್ಾ 
ಸ 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ ಸರಕ 

ಮತಕತ ಹಕದ ೆ 

ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕ್ರ 
ಹ ಸರಕ ಮತಕತ ಹಕದ ೆ 

ನಿವಾಹಿಸಕತಿತರಕವ ಕ್ತಾವೆ 

1 2 3 4 

 

1 

ಶಿಾೇ ಶಿವಕ್ಕಮಾರ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾೇಮತಿ ಮಾಣಿಕ ೇಶವರಮೂ 
ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗಾತಿಾ (ಎಸ್ 
ಎಸ್ ವ ೈ) 
 

ಆಹಾರ ಮತಕತ ನಾಗರಿೇಕ್ ಪ್ೂರ ೈಕ , ಇಂಧನ್, ಸಿಂಧಕತವ ಪ್ಾಮಾಣ 
ಪ್ತಾ, ಮಾಸಿಕ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನ  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದಾತ  
ಯೇಜನ , ಇತಾೆದಿ ಕ್ೃಷ್ಟ, ಕ್ೃಷ್ಟ ಉತಪನ್ು ಮಾರಕಕ್ಟ ಿ, 
ಸಾವತಂತಾೂಯೇಧರ ಮಾಶಾಸನ್, ದ ೇವದಾಸಿ ಪ್ದೆತಿ 
ನಿಮೂಾಲನ , ಬಾಲ ಕಾಮಿಾಕ್ ಪ್ುನ್ರ ವಸತಿ, ಕ .ಡಿ.ಆರ್.ಕಾಯೆ್ದ 
ರ ಡ್ ಕಾಾಸ 

ಶಿಾೇಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ 
ದಿವ.ದ.ಸ  
(ದ ೇವಸಾಾನ್) 

ದ ೇವಸಾಾನ್ಗಳಿಗ  ಮತಕತ ಧಾಮಿಾಕ್ ದತಿತ ಇಲಾಖ್ ಗ  
ಸಂಬಂಧಪ್ಡಕವ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಕರಿತಕ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

  ಶಿಾೇ ವಿನ ೂೇದ ಕ್ಕಮಾರ 
ದಿವ.ದ.ಸ  
ಸಕಾಲ 

 

2.  ಶಿಾೇ ವಿರ ೇಶ ಗಣಾಚಾರಿ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾೇ ಉಮೇಶ  
ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಭೂ ಸಾವಧಿೇನ್) ಸಂಕ್ಲನ್ 

ಭೂ ಸಾವಧಿೇನ್, ಪ್ುನ್ರ್ ವಸತಿ ಮತಕತ ಪ್ುನ್ರ್ ನಿಮಾಾಣ ಮತಕತ 
ಹ ಲ್ಲಪ್ಾೆಡ ನಿಮಾಾಣ. 

ಕ್ಕ|| ನ್ಮನ್ ಜ ೂೇಶಿ 
 ದಿವ.ದ.ಸ 
 (ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು) ಸಂಕ್ಲನ್ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಸಂಕ್ಲನ್ದ ಕ ಲಸ 
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ 
 

ಶಿಾೇ ಶಕತ ಪ್ಾಸಾದ  ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮತಕತ ಅದರ ವಿಷಯಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ಕ ಲಸ 
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ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ) ಸಂಕ್ಲನ್ 

ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
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3 ಶಿಾೇ ವಿನ ೂೇದ ಕ್ಕಮಾರ 
ಮಾನ  
(ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ) 

ಶಿಾೇ ಹಣಮಂತಾಾಯ 
ಪ್ಾ.ದ.ಸ  
(ಭೂಮಿ 1)ಸಂಕ್ಲನ್ 
 

ಸಕಾಾರಿ ಭೂಮಿಯ ವಿವರ, ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಭೂ 
ಪ್ರಿವತಾನ , ಅರಣೆ ಜಮಿೇನ್ಕ ಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೇನ್ಕ ಅಕ್ಾಮ 
ಸಾಗಕವಳಿಯನ್ಕು ಸಕ್ಾಮಗ ೂಳಿಸಕವುದಕ, ಸಾಗಕವಳಿ ಚಿೇಟಿ, 
ರಕದಾಭೂಮಿ, ಅತಿೇಕ್ಾಮಣ, ತಾಂಡಾಗಳ ಪ್ರಿವತಾನ , ಗಾಾಮ 
ನ್ಕಾಶ  ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಹಕ್ಕುಬದಲಾವಣ  ವಿಷಯಗಳು, ಬ ಳ  ವಿಮ 
ಯೇಜನ ಗಳು. 

4. ಶಿಾೇ ಅಬಕೆಲ್ ವಹಾಬ 
(ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ) 

ಕ್ಕ|| ನ್ಮನ್ ಜ ೂೇಶಿ 
 ದಿವ.ದ.ಸ 
 (ಭೂಮಿ 2) ಸಂಕ್ಲನ್ 

ಹದಕೆ ಬಸಕತ, ಫೇಡಿ ಮೂಜಣಿ ಪ್ಾಟಿಾಷನ್ ಡಿಕಾ ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳು, 
ಭೂಮಿ ಕ ೂೇಶ, ನ ಮೂದಿ,ೆ ಭೂಮಿ-ಕಾವ ೇರಿ ಸಂಯೇಜನ , ಇ-
ಆಡಳಿತ, ನ್ಟ್ ವಕಾಂಗ ಗಣಿ, ಖನಿಜ ವಿಷಯಗಳು ವಿಫಲ ಭಾವಿ 
ಹಾಗೂ ಸಂದಭಾಾನ್ಕಸಾರ ವಹಿಸಕವ ಇತರ  ಕ ಲಸಗಳು. 

ಶಿಾೇ ಶಕತ ಪ್ಾಸಾದ  
ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಇನಾಂ, ವಕ್ಫ) ಸಂಕ್ಲನ್ 

ಇನಾಂ ಮತಕತ ವಕ್ಫ ಸಂಬಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಕರಿತಕ 
ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
 
 

ಶಿಾೇ ವಿನ ೂೇದ ಕ್ಕಮಾರ 
ಪ್ಾ.ದ.ಸ. 
(ನಾೆರ್ಾಲಯ 
ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳು ಮತಕತ 
ಅಪಿೇಲಕ ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಆಯಕಧ ಕಾಯೆ್ದ ರ ಗೂೆಲ ೇಶನ್ ಕಾಯೆ್ದ, ವಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಾಡಿಗ  
ನಿಯಂತಾಣ ಕಾಯೆ್ದ, ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯೆ್ದ ಮತಕತ 
ಇತರ  ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಮೇಲೂನ್ವಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಾಯೆ್ದಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಂತ  (ಎಪಿಎಲ್ ಮತಕತ ಆರ್.ಎವಿ)ಿ ಎಲಾಿ 
ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳ ಖಂಡಿಕ ವಾರಕ ಉತತ ಸಲ್ಲಸಿಕವುದಕ ಮತಕತ ಜನ್ಗಣತಿ. 
 
 
ನಾೆರ್ಾಲಯ ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳ ಖಂಡಿಕ ವಾಗಕ ಉತತರ ಮತಕತ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಿವರಿಂದ ಕ್ಡತ ನಾೆರ್ಾಲಯಗಳಿಗ  ಸಲ್ಲಿಸಕವು ಬಗ  ೆ
ಉಸಕತವಾಗಿ ಮಾಡಕವುದಕ(ಈ ಇಲಾಖ್  ಮತಕತ ಇತರ  ಎಲಾಿ 
ಇಲಾಖ್ ಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) 

4. ಶಿಾೇಮತಿ ಶ ವೇತಾ 
ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ   

ಶಿಾ ವಿನ ೂೇದ 
ಪ್ಾ.ದ.ಸ(ನ ೈ.ವಿ)ಸಂಕ್ಲನ್ 

ಋತಕಮಾನ್ ಪ್ರಿಸಿಾತಿ, ಮಳ -ಬ ಳ  ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ ಕ್ೂಾಢಿೇಕ್ರಣ, 
ನ ೈಸಗಿಾಕ್ ಆಪ್ತಕತ, ಮತಕತ ಬರ ಪ್ರಿಹಾರ, ರ ೈತರ ಆತೂಹತ ೆ 
ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳು, ಬ ಳ  ಕ್ಟಾವು ಮತಕತ ಬ ಳ  ವಿವರ. 

5 ಶಿಾೇ ಈರಪ್ಾಪ ಖ್ ೇಡ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ   

ಶಿಾೇಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ 
ದಿವ.ದ.ಸ(ಯಕ.ಡಿ.ಎ) 

ನ್ಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ ಾಗಳ ವಿಷಯಗಳು, ವಿವಿಧ 
ಯೇಜನ ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ಪ್ಾಗತಿಯನ್ಕು ಕ ೂಾೇಢಿೇಕ್ರಿಸಿ, 
ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಕವುದಕ, ನ್ಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ ಾಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  
ಸಭ ಯನ್ಕು ನ್ಡ ಸಕವುದಕ ಹಾಗೂ ನ್ಡಕವಳಿಯನ್ಕು ತರ್ಾರಿಸಕವುದಕ. 
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6 ಶಿಾೇ ಅಮಿತಕ್ಕಮಾರ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾೇಮತಿ ರಾಜ ೇಶವರಿ  
ದಿವ.ದ.ಸ(ಪ್ುರಸಭ ,ಪ್ುರಸಭ   
ಅಪಿೇಲಕ 

ಪ್ುರಸಭ  ಕಾಯೆ್ದ 1964 ರ ಕ್ಲಂ 322 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರಕವ 
ಪ್ರಿಷುರಣಾ ಅಜಿಾಗಳ ನಿವಾಹಣ  ಮತಕತ ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ ಗಳ 
ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಕರಿತಕ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ ಿ
ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಸಭ  
ನ್ಡ ಸಕವುದಕ, ನ್ಡಕವಳಿ ತರ್ಾರಿಸಕವುದಕ ಆಯಕಕ್ತರ ದಿನ್ಚರಿಯನ್ಕು 
ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಕವುದಕ. 

 
ಕ್ಕ||ನ್ಮನ್ ಜ ೂೇಶಿ  
ದಿವ.ದ.ಸ (ಪ್ುರಸಭ -2) 

ಪ್ುರಸಭ  ಮತಕತ ನ್ಗರಸಭ ಗಳ ವಿಷಯಕ ು ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಿಂತ  
ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ.ನ್ಗರ ಪ್ಟ್ಿಣ ಪ್ಾದ ೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಿ
ಯೇಜನ ಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನ . 

7 ಶಿಾೇಮತಿ ಶಾರದಾ 
ಬಿರಾದರ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 
 

ಶಿಾೇ ಉಮೇಶ   ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ 
ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ, ತಾಲೂಿಕ್ ಪ್ಂಚಾಯತ, ಗಾಾಮ ಪ್ಂಚಾಯತ, 
ಲ ೂೇಕ ೂೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲಾಖ್  ಮತಕತ ಇತರ  ಇಲಾಖ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ ಿ
ಕಾಯಾಕ್ಾಮಗಳ ಕ ೂಾೇಢಿಕ್ೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. ಮಕಖೆ 
ಕಾಯಾನಿವಾಾಹಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನ್ಚರಿ ಸಮಿೇಕ್  ಹಾಗೂ ಸಭ  
ನ್ಡ ಸಕವುದಕ. 

ಶಿಾೇ ವಿಜಯಕ್ಕಮಾರ ಧನಿು 
ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಎಮ್.ಎ.ಜಿ. ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಕಾನ್ೂನ್ಕ ಮತಕತ ಸಕವೆವಸ ಾ ಮನ ೂೇರಂಜನ , ಸ ೂಪೇಟ್ಕ್, 
ಆಯಕಧಗಳು, ಅಬಕಾರಿ, ಮಹಿಳ  ಮತಕತ ಮಕ್ುಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ದೌಜಾನ್ೆ 
ಪ್ರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ/ಪ್ಂಗಡದವರ ಮೇಲ್ಲನ್ ದೌಜಾನ್ೆ ಕ ೂೇಮಕಗಲಭ  
ಮತಕತ ನಾೆಯಿಕ್ ಪ್ಾಕ್ರಣಗಳು, ಆಡಳಿತ ಗಣೆರ ಪ್ಾವಾಸ ಶಿಷ್ಾಠಚಾರ, 
ಹ ಚ್.ಆರ್.ಸಿ.ಅಲಪ ಸಂಖ್ಾೆತರ ಕ್ಲಾೆಣ ಭಾಷ್ಾ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಾೆತರ 
ವಿಷಯಗಳು. 
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8 ಶಿಾೇ ಶಿವಕ್ಕಮಾರ  
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ವಿನ ೂೇದ ದಿವ.ದ.ಸ (ಸಕಾಲ 
ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಸಕಾಲದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು ಕ ೂಾೇಢಿೇಕ್ರಿಸಕವುದಕ. 

9 ಶಿಾೇ ಯಗ ೇಶ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾೇ ರ ೇವಣಸಿದಪೆ್ಪ 
ದಿವ.ದ.ಸ(ಸಭ  ಸಂಕ್ಲನ್) 

 ವಿಭಾಗದ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಮಾಸಿಕ್ 
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಿದ ೆ ಪ್ಡಿಸಕವುದಕ ಹಾಗೂ ಸಭ  ನ್ಡ ಸಕವುದಕ, ವಿಭಾಗ 
ಮಟ್ಿದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭ  ನ್ಡ ಸಕವುದಕ, ಕ ೂಾೇಢಿಕ್ೃತ 
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಗೂ ನ್ಡಕವಳಿ ತರ್ಾರಿಸಕವುದಕ. ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ 
ದಿನ್ಚರಿ ಸಮಿೇಕ್  (ಸಕಾಾರದ ಸಕತ ೂತೇಲ ಯನ್ವಯ). 

10 ಶಿಾೇ ವಿರ ೇಶ ಗಣಾಚಾರಿ 
ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 

ಶಿಾೇ ಶಕತ ಪ್ಾಸಾದ  
ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಪಿಟಿಸಿಎಲ್) 

ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಉಲಿಂಘ್ನ  ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಕರಿತಕ ಕಾಯಾ 
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

11. ಶಿಾೇ ಅಬಕೆಲ್ ವಹಾಬ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾೇ ವಿಜಯಕ್ಕಮಾರ ಧನಿು 
ದಿವ.ದ.ಸ 
(ಭೂ ಸಕಧಾರಣ ) ಸಂಕ್ಲನ್ 

ಭೂ ಸಕಧಾರಣ  ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಕರಿತಕ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 

12. ಶಿಾೇ ಪ್ಾಕಾಶ ಸಿಂಧಗಿ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

ಶಿಾ ವಿನ ೂೇದ ಪ್ಾ.ದ.ಸ 
(ಚಕನಾವಣ  ಸಂಕ್ಲನ್) 

ಎಲಾಿ ತರಹದ ಚಕನಾವಣ ಗಳು, ಪ್ದವಿೇದರರ, ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಕ್ ೇತಾದ 
ಮತದಾರರ ಪ್ಟಿಿ ತರ್ಾಗಿಕ , ಜಿಲಾಿ ಪ್ಂಚಾಯತ ಅಧೆಕ್ಷರಕ ಮತಕತ 
ಉಪ್ಾಧೆಕ್ಷರ ಚಕನಾವಣ . ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ ಯ ಮೇಯರ್ ಮತಕತ 
ಉಪ್ ಮೇಯರ ಚಕನಾವಣ . 

  ಶಿಾೇಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ 
ದಿವ.ದ.ಸ 
ಜನ್ಗಣತಿ 
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4(1)(b)(iii) ಮೇಲ್ಲಿಚರರಣ  ಮತ್ುತ ಹ  ಣ ಗರರಕ ಯ ಮರಗಾಗಳು ಸ ೇರದಿಂತ  ತಿೇಮರಾನ ತ ಗ ದುಕ  ಳುುವ 
ಪ್ಾಕ್ರಾೇಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಸಬ ೇಕರದ ಕರಯಾ ವಿಧರನೆಃ- 

1) ಹ ಚ್ುುವರ ಆಯುಕತರುೆಃ- 
ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ತಹಸಿೇಲಾೆರರಿಂದ ಸಿವೇಕ್ೃತಗ ೂಂಡ ಕ್ಡತಗಳ ಸಮಗಾ ಪ್ರಿಶಿೇಲನ  ನ್ಂತರ 
ಸೂಚಿಸಬಹಕದಾದ ನಿಧಿಾಷಿ ಅಭಿಪ್ಾಾಯ ಹಾಗೂ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದಂತಹ ಆರ್ಥಾಕ್ ಪ್ಾತಾೆಯೇಜನ  ರಿತೆ 
ಆದ ೇಶ/ಅನ್ಕಮೊೇದನ  ನಿೇಡಕವುದಕ. ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕಾಯಾನಿೇತಿ ಪ್ಾಮಕಖವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ೆ 
ಮಾನ್ೆ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಅನ್ಕಮೊೇದನ ಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಸಿಕವುದಕ. 

2) ತ್ಹಸಿೇಲರಾರರುೆಃ- 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಿಂದ ಸಿವೇಕ್ೃತಗ ೂಂಡ ಕ್ಡತಗಳ ಸಮಗಾ ಪ್ರಿಶಿೇಲನ  ನ್ಂತರ ಸೂಚಿಸಬಹಕದಾದ ನಿಧಿಾಷಿ 
ಅಭಿಪ್ಾಾಯದ ೂಂದಿಗ  ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ ಚಕುವರಿ ಆಯಕಕ್ತರಕ ಇವರಿಗ  ಪ್ತಾ/ಆದ ೇಶವನ್ಕು ಹ ೂರಡಿಸಲಕ 
ಅನ್ಕಮೊೇದನ  ನಿೇಡಕವುದಕ. 

3) ಲ ಕರುಧಿಕರರಗಳುೆಃ- 
ಆಯವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿವೇಕ್ೃತವಾದ ಕ್ಡತಗಳನ್ಕು ಸಮಗಾ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ನ್ಂತರ ಸೂಚಿಸಬಹಕದಾದ 
ಅಭಿಪ್ಾಾಯದ ೂಂದಿಗ  ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಕ್ಡತಗಳನ್ಕು ಸಲ್ಲಸಿಕವುದಕ. 

4) ಆಯವಯಯ ಅಧಿೇಕರರಗಳುೆಃ- 
ಲ ಕ್ು ಪ್ತಾ ಶಾಖ್ ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿೇನ್ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಂದ ಸಿವೇಕ್ೃತವಾದ ಕ್ಡತಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ತಮೂ 
ಅಭಿಪ್ಾಾಯದ ೂಂದಿಗ  ಕ್ಡತಗಳನ್ಕು ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಲ ಕಾುಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. 

5) ಶಿರಸ ತೇದರರರುೆಃ- 
ಪ್ಾರ್ಮ ದಜ ಾಯ ಹಾಗೂ ದಿವತಿೇಯ ದಜ ಾ ಸಹಾಯಕ್ರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಡತಗಳ ಮೇಲ  ನಿಧಿಾಷಿವಾದ 
ಅಭಿಪ್ಾಾಯ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರಕವ ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಕ್ಡತಗಳನ್ಕು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಸಲ್ಲಸಿಕವುದಕ 
ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆದ ೇಶ ಅನ್ಕಸಾರ ಕ್ಾಮ ಜರಕಗಿಸಕವುದಕ. 

6) ವಿಷಯ ನಿವರಾಹಕರುೆಃ- 
ಸಿವೇಕ್ೃತವಾದ ಪ್ತಾಗಳನ್ಕು ಕ್ಛ ೇರಿ ಕಾಯಾವಿಧಾನ್ ಕ ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲ ಿ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದಂತಹ 
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಪ್ತಾಗಳ ಮೇಲ  ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ಕು ತರ್ಾರಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಸಲ್ಲಿಸಕವುದಕ. 

7) ಬ ರಳಚ್ುುಗರರರ ಕತ್ಾವಯಗಳುೆಃ- 
ಕಾರ್ಾಾಲಯದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನ್ಕಮೊೇದಿಸಲಪಟ್ಿ ಆದ ೇಶ ಹಾಗೂ ಇನಿುತರ  ದಾಖಲ ಗಳನ್ಕು 
ಬ ರಳಚಕು ಮಾಡಕವುದಕ, ಆದರ  ಈಗ TYPE WRITER ಬದಲಾಗಿ ಗಣಕ್ಯಂತಾಗಳ ಮೇಲ  ಬ ರಳಚಕುಮಾಡಿ 
ಕ ಲಸ ಕಾಯಾಗಳು ಮಾಡಲಾಗಕತತದ . 

8) ಜವರನೆಃ- 
ಕ್ಡತ/ಟ್ಪ್ಾಲ ಕಾರ್ಾಾಲಯದಲ್ಲ ಿ ಶಾಖ್ ಗಳಿಗ  ನಿೇಡಕವುದಕ ಹಾಗೂ ಹ ೂರಗಿನ್ ಬ ೇರ  ಇಲಾಖ್ ಗಳಿಗ  
ತಲಕಪಿಸಕವುದಕ. 
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4b(v) ಮೇರ ಗ  ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯದಿಿಂದ ನಿವಾಹಿಸಲಪಡುವ ಕತ್ಾವಯಗಳುೆಃ- 
 ಅಧಿಸೂಚನ  ಕ್ಾಮಾಂಕ್ ಸಂ/ವಾೆಶಾಇ/23/ಶಾಸನ್/2006, ದಿನಾಂಕ್: 27.12.2006 ರ ಮೇರ ಗ  
ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಸಕಾಾರದವರಕ ಸನ್-2006 ರಲ್ಲ ಿಕ್/5 ರಲ್ಲ ಿಸಕಗಿಾವಾಜ್ಞ  ಹ ೂರಡಿಸಿರಕತಾತರ . ಆ ಮೇರ ಗ  ಕ ಳಕ್ಂಡ 
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ಕು ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಿಗ  ನಿೇಡಿರಕತಾತರ . 

1) ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಭೂ ಕ್ಂದಾಯ ಕಾಯೆ್ದ 1964 ರ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಕಾಯೆ್ದ ನ್ಂ.12. 
2) ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ನ ೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ತಾವೆಗಳು. 

 ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ಜಿಲ ಿಗಳ ಮಕಖೆ ಕ್ಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರಕತಾತರ  
ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಿ ಅವರ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಲ ಿ ಬರಕವ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ  ನಿಯಂತಾಣ ಹ ೂಂದಿರಕತಾತರ . 
ಹಾಗೂ ಎಲಾಿ ಅಧಿೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ  ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  ಮಾಡಕವ ಅಧಿಕಾರ ಹ ೂಂದಿರಕತಾತರ . 

 
1 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಭೂ ಕ್ಂದಾಯ ಕಾಯೆ್ದ 1964 (Karnataka Land Revenue Act-1964) 
2 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಭೂ ಕ್ಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1964 (Karnataka Land Revenue Rules-1964) 
3 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 1969 (Karnataka Land Grant Rules-1969) 
4 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಭೂ ಸಕಧಾರಣ  ಕಾಯೆ್ದ 1974 (Karnataka Land Reforms Act-1974) 
5 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಭೂ ಸಕಧಾರಣ  ಕಾಯೆ್ದ 1974(Karnataka Land Reforms Rules-1974) 
6 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಪ್.ಜಾ ಮತಕತ ಪ್.ಪ್(ಜಮಿೇನ್ಕಗಳ ಪ್ರಭಾರ  ನಿಷ್ ೇಧ)ಕಾಯೆ್ದ 1978 ಮತಕತ 

ನಿಯಮಗಳು(Karnataka scand ST(prevention of Transfer of certain Lands Act 1978 and Rules) 
7 ಭೂಸಾವದಿೇನ್ ಕಾಯೆ್ದ 1894( (Land Acquisition Act 1894) 
8 ಭೂಸಾವಧಿೇನ್(ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ತಿದಕೆಪ್ಡಿ)ಕ್ಯೆ್ದ 1988 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಕಾಯೆ್ದ ಸಂ:33/1991(Land Acquisition 

(Karnataka Amendment) Act 1988 Karnataka Act No.33/1991) 
9 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಇನಾಂ ರದಿೆರ್ಾತಿ ಕಾಯೆ್ದ 1977 ಮತಕತ ನಿಯಮಗಳು 1979(The Karnataka Inams and  

certain Inam Abolition Act 1977 and Rules 1979) 
10 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಆವರನ್ಗಳ(ಅನ್ಧಿೇಕ್ೃತ ಅಧಿಭ ೂೇಗದಾರರನ್ಕು ಹ ೂರಹಾಕ್ಕವ)ಕ್ಯೆ್ದ 1974 

ಮತಕತ 1977(The Karnataka Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 

1974 and Rules 1977) 
11 ನ ೂೇಂದಣಿ ಕಾಯೆ್ದ 1908(Registration Act 1908) 
12 ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ಾಲಕದಾರಿಕ  ಕಾಯೆ್ದ 1932(Indian partnership Act 1932) 
13 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಮಕದಾಾಂಕ್ ಕಾಯೆ್ದ 1957(Karnataka Stamps Act 1957) 
14 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಮಕದಾಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳು 1958(Karnataka Stams Rules 1958) 
15 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಮಕದಾಾಂಕ್ಗಳ(ದಸಾತವ ಜಕಗಳ ಅಪ್ಮೌಲೆಗಳ ತಡ )ನಿಯಮಗಳು 1977(Karnataka 

Stamps (Prevention of Under-valuation of Instruments) Rules 1977) 
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16 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಮೇಲೂನ್ವಿ ನಾೆಯಧಿೇಕ್ರಣ ಕಾಯೆ್ದ 1976 ಮತಕತ ನಿಯಮಗಳು 1979(Karnataka 

Appellate Tribunal Act 1976 and Rules 1979) 
17 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಬಾಡಿಗ  ಕಾಯೆ್ದ 1999(Karnataka Rent Act 1999) 
18 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್(ವಯಕತಕ್ ಮತಕತ ಇತರ )ಇನಾಂ ರದಿೆರ್ಾತಿ ಕಾಯೆ್ದ 1954 ಮತಕತ 1956(The Karnataka 

(Personal and Miscellaneous) Inam Abolition Act, 1954 and 1956) 
19 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್(ವಯಕತಕ್ ಮತಕತ ಇತರ )ಇನಾಂ ರದಿೆರ್ಾತಿ(ಪ್ರಿಹಾರ ಬಾಂಡ್)ನಿಯಮಗಳು 1959(The 

Karnataka Personal and Miscellaneous Inam Abolition (Compensation Bond) Rules 1959) 

20 ಮೈಸೂರಕ(ಧಾಮಿಾಕ್ ಮತಕತ ದತಿತ)ಇನಾಂ ರದಿೆರ್ಾತಿ ಕಾಯೆ್ದ 1955 ಮತಕತ ನಿಯಮಗಳು 1956(The 

Mysore (Religious and Charitable) Inam Abolition Act 1955 and Rules 1956) 
21 ಕ್ನಾಾಡಕ್ (ಬ ಳಗಾವಿ ಮತಕತ ಗಕಲಬಗಾಾ ಪ್ಾದ ೇಶಗಳು)ಧಾಮಿಾಕ್ ದತಿತ ಮತಕತ ಇನಾಂ ರದಿೆರ್ಾತಿ ಕಾಯೆ್ದ 

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

Abolition Act 1973) 
22 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಹಿಂದೂ ಧಾಮಿಾಕ್ ಸಂಸ ಾಗಳು ಮತಕತ ಧಮಾದಾಯ ದತಿತಗಳ ಕಾಯೆ್ದ 1997(The Karnataka 

Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1997) 
23 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಹಿಂದೂ ಧಾಮಿಾಕ್ ಸಂಸ ಾಗಳು ಮತಕತ ಧಮಾದಾಯ ದತಿತಗಳ ನಿಯಮಗಳು 2002(The 

Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Rules 2002) 

24 ನ ೈಸಾಗಿಕ್ ವಿಪ್ತಕತ ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ ಕಾಯೆ್ದ(Natural disaster Management Authority Act) 
25 ವಿಷ್ಾಹಾರ ವಸಕತ ಕಾಯೆ್ದ 1919 & ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ವಿಷ್ಾಹಾರ ನಿಯಮಗಳು 1966(Poision Act 1919 and 

Karnataka Posion Rules 1966) 
26 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಸಕಾಾರ(ವೆವಹಾರಗಳ ನಿವಾಹಣ )ನಿಯಮಗಳು 1977(Karnataka Govt. (Transaction of 

Business) Rules 1977) 
27 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಆರ್ಥೇಾಕ್ ಸಂಹಿೇತ (ಕ .ಎಫ್.ಸಿ)(Karnataka Financial Code (K.F.C.)) 
28 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಖಜಾನ  ಸಂಹಿೇತ (ಕ .ಟಿ.ಸಿ)(Karnataka Budget Manual)(K.T.C) 
29 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಆಯವೆಯ ಕ ೈಪಿಡಿ(Karnataka  Budget Manual) 
30 ಸಾದಿಲಾವರಕ ವ ಚುಗಳ ಕ ೈಪಿಡಿ(Manual Contingency Expenditure (MCE)  
31 ಸಕಾಾರಿ ನೌಕ್ರರ ಸ ೇವ ಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯೆ್ದ ಮತಕತ ನಿಯಮಗಳು(Act and Rules relating 

to the service matter of Government Employees) 

32 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸ ೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು(The Karnataka Civil Service Rules) 
33 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ನಾಗರಿಕಾ ಸ ೇವಾ(ಪ್ರಿೇಕ್ಾವಧಿ) ನಿಯಮಗಳು (K.C.S.(Probationary) Rules 
34 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ನಾಗರಿಕಾ ಸ ೇವಾ(ವಗಿೇಾಕ್ರಣ,ನಿಯಂತಾಣ ಮತಕತ ಮೇಲೂನ್ವಿ)ನಿಯಮಗಳು 1957 

(Karnataka Civil Services (Classification Control & Appeal) Rules 1957 
35 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸ ೇವಾ(ನ್ಡತ ) ನಿಯಮಗಳು 1966 (Karnataka Civil Service (Conduct) 

Rules 1966 
36 ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕ್ರರ(ವ ೈದೆಕೇಯ ಹಾಜರಾತಿ)ನಿಯಮಗಳು 1963  

K.G.S.(Medical Attendance) Rules 1963 
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ಸಮಸ ಯಗಳ ನಿವಾಹಣ ೆಃ- 
 ಸಕಾಾರದ ನಿದ ೇಾಶನ್ಗಳನ್ಕು ಕಾಯಾಗತಗ ೂಳಿಸಕವುದಕ, ಏನಾದರಕ ತ ೂಂದರ ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಿ
ನಿವಾಹಿಸಕವುದಕ. 
ವಿಧರನ ಸಭ ಯಿಿಂದ ಹ  ರಡಿಸಿದ ಕರಯೆಾಗಳುೆಃ- 
 ಶಾಸನ್ ಸಭ ಯಿಂದ ಹ ೂರಡಿಸಿದ ಕಾಯೆ್ದಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಕಾಯಾಗತಗ ೂಳಿಸಕವುದಕ. 
4(1) ಬಿ(vi): ನಿಯಿಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸರತವ ೇಜುಗಳ ಪ್ಾಕರಣಗಳ ಪ್ಟಿುೆಃ- 

1) ಇದ ೇ ಉಪ್ನಿಯಮದ ಅಂಶ (V)ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರಕವ ದಸಾತವ ೇಜಕಗಳು ಈ ಕಾರ್ಾಾಲಯದಲ್ಲ ಿ
ಪ್ರಿಶಿೇಲನ ಗ  ಲಭೆವಿರಕತತದ . 

4(1) ಬಿ(vii) : -  
 ಕಾಯಾನಿೇತಿಯ ರಚನ  ಅರ್ವಾ ಅದರ ಅನ್ಕಷ್ಾಠನ್ಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ , ಸಾವಾಜನಿಕ್ರ ೂಡನ  
ಸಮಾಲ ೂೇಚಿಸಲಕ ಅರ್ವಾ ಪ್ಾಾತಿನಿಧೆವಿರಕವಂತ  ಮಾಡಲಕ ಇರಕವಂತ ರ್ಾವುದ ೇ ವೆವಸ ಾಯ ವಿವರಗಳು. 
  ಈ ತರಹದ ರ್ಾವುದ ೇ ವೆವಸ ಾ ಇರಕವುದಿಲ.ಿ 
4(1) ಬಿ(vii) : - ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಿಷತಕತಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತಕತ ಇತರ  ಕಾಯಾಗಳು: 
                  ಈಗ ಸದೆಕ ು ರ್ಾವುದ ೇ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಿಷತಕತಗಳು ಇರಕವುದಿಲ.ಿ 
4(1) ಬಿ(ix) ಅಧಿಕರರಗಳ ಮತ್ುತ ನೌಕರರ ಬಗ .ೆ 
 

ಕ್ಾ 
ಸಂ 

ಪ್ದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ ೆ. 

1 ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ. 08742-278811 

2 ಹ ಚಕುವರಿ ಆಯಕಕ್ತರಕ (ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿ)ಿ 08742-278817 

3 ಹ ಚಕುವರಿ ಆಯಕಕ್ತರಕ (ಭೂಮಿ) 08742-278817 

4 ತಹಸಿೇಲಾೆರ-I (ಆಡಳಿತ) 08742-278806 

5 ತಹಸಿೇಲಾೆರ-II (ಅಭಿವೃದಿ)ಿ 08742-278639 

6 ತಹಸಿೇಲಾೆರ-III 08742-278217 

7 ತಹಸಿೇಲಾೆರ-IV - 

8 ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೇಸರ್ 08742-278  

9  ಆಯವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (Budget Officer) ಲ ಕ್ು ಪ್ತಾ - 
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4(1)(ಬಿ)(x) ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರ ಕರರ್ರಾಲಯ ರವರ ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ ಸಿಂಬಧಿಸಿದಿಂತ  ವಯವಸ ೆಯ  

ಸ ೇರದಿಂತ  ಅದರ ಪ್ಾತಿಯಬಬ ಅಧಿಕರರಗಳು ಮತ್ುತ ನೌಕರರು ಪ್ಡ ಯುತಿತರುವ ಮರಸಿಕ ವ ೇತ್ನ(2019-2020). 

  

ಕ್ಾ.  
ಸಂ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹ ಸರಕ ಮತಕತ 
ಹಕದ ೆ  
ಶಿಾೇಯಕತರಕ 

ವ ೇತನ್ ಶ ಾಣಿ ವ ೇತನ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ ೆ 

1 2 3 4 5 

1.  ಶಿಾೇ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ಾಸಾದ 
ಭಾ.ಆ.ಸ ೇ 
ಪ್ಾಾದ ಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ 

144200-218200 148500 08472-278811 

2.  ಶಿಾೇ ಇಲಾೆಸ ಅಹೂದ್ ಇಸಾಮದಿ 
ಕ್.ಆ.ಸ ೇ (ಹಿ.ಶ ಾೇ) 
ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ 
ಆಯಕಕ್ತರಕ(ಆಡಳಿತ)  

74400-109600 89389 08472-278817 

3.  ಶಿಾೇಮತಿ ಪ್ಾಮಿೇಳಾ ಎಂ.ಕ  
 ಕ್.ಆ.ಸ ೇ  
ಪ್ಾಧಾನ್ ವೆವಸಾಾಪ್ಕ್ರಕ (ಆಡಳಿತ 
ಮತಕತ ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲ) ಹಾಗೂ  
ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ (ಭೂ 
ನಿವಾಹಣ  ಮತಕತ ಇತರ ) ( ಆಧಿಕ್ 
ಪ್ಾಭಾರ) 

- - 08472-278806 

4.  ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣಾ ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ 
(ಕಾಯಾದಶಿಾಗಳು, ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ 
ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ ಕ್ಲಬಕರಗಿ) ಹಾಗೂ  
ತಹಶಿೇಲಾೆರರಕ  
ಪ್ಾಾದ ೇಶಿ ಆಯಕಕ್ತರ ಕಾರ್ಾಾಲಯ 
ಕ್ಲಬಕರಗಿ ವಿಭಾಗ,ಕ್ಲಬಕರಗಿ 
(ಅಧಿಕ್ ಪ್ಾಭಾರ) 

43100-83900 55350 - 

5.  ಗಿೇತಾ ಟಿ ಆರ್ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ(ನಿಯೇಜನ ) 

37900-70850 44200  

6.  ಅಬಕೆಲ್ ವಹಾಬ 
 ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ  

37900-70850 40900  

7.  ಶಾರದಾ ಬಿರಾದಾರ 
ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 

37900-70850 45300  
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8.  ಶಿಾೇ ವಿನ ೂೇದಕ್ಕಮಾರ ಮಾನ  
ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 

37900-70850 40900  

9.  ಮಹ ಶ ಕ್ಕಮಾರ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 
(ನಿಯೇಜನ ) 
 

37900-70850 40900  

10.  ಶಿವಕ್ಕಮಾರ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 
(ನಿಯೇಜನ ) 

37900-70850 44200  

11.  ಸ ೂೇನಿಬಾಯಿ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 37900-70850 40900  

12.  ಕ್ಕ|| ಭವಾನಿ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 
(ನಿಯೇಜನ ) 

37900-70850 40900  

13.  ಅಮಿೇತಕ್ಕಮಾರ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 37900-70850 44200  

14.  ಪ್ಾಕಾಶ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 37900-70850 44200  

15.  ಶಿಾೇ  ಮಲಿಶ ೇಟಿಿ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 37900-70850 43100  

16.  ಶಿಾೇ ಟಿಪ್ುಪಸಕಲಾತನ್ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 37900-70850 37900  

17.  ಶಿಾೇಮತಿ ನಿಮಾಲಾ ಸಿರಸ ತೇದಾರರಕ 37900-70850 37900  

18.  ಶಿಾೇ ಸಂಜಿೇವಕ್ಕಮಾರ 37900-70850 37900  

19.  ವಿಶವನಾರ್ ವಾಲ್ಲ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 40900  

20.  ಮೊಹೂದ್ ಸಾದಿಕ್ಫ 
ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್(ನಿಯೇಜನ ) 

37900-70850 37900  

21.  ಮೊಹೂದ್ ಜಾವಿದ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 40900  

22.  ಈರಪ್ಪ ಖ್ ೇಡ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 46400  

23.  ಉದಯಕ್ಕಮಾರ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 42000  

24.  ಶಿೇಲಾರಾಣಿ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್(ನಿಯೇಜನ ) 37900-70850 40900  



 

C:\USERS\NICGLB\DOWNLOADS\RTI 4(1)(B) 2020.DOCX 

-25- 

                            

25.  ಶರಣಬಸವ  ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 40900  

26.  ಮಕರಳಿಧರ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 47600  

27.  ವಿರ ೇಶ ಗಣಾಚಾರಿ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 37900  

28.  ಖ್ಾಜಾ ಮೊೇಹಿನ್ಕದಿೆನ್ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 37900  

29.  ಶಿಾೇಮತಿ ಶ ವೇತಾ ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 37900  

30.  ಮಾಧವ ರ ಡಿಾ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 37900  

31.  ನಾಗ ೇಶ ದಳವಾಯಿ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 37900  

32.  ನಾಗರಾಜ ಒಂಟಿ ಕ್ಂ.ಲ .ಪ್ 37900-70850 37900  

33.  ಸಕನಿೇಲಕ್ಕಮಾರ  ಪ್ಾ.ದ.ಸ 27650-52650 28300  

34.  ಗಿೇತಾ ಸಂಗ ೂೇಳಗಿ ಪ್ಾ.ದ.ಸ 27650-52650 28300  

35.  ಸಂಜಿೇವಕ್ಕಮಾರ ಪ್ಾ.ದ.ಸ 27650-52650 28300  

36.  ಹಣಮಂತಾಾಯ ಪ್ಾ.ದ.ಸ   27650-52650 30350  

37.  ಶಿಾೇಕಾಂತ ದಕಾಗಾಳ   ಪ್ಾ.ದ.ಸ   27650-52650 27650   

38.  ಗಿರಿಜಾದ ವಿ ಪ್ಾ.ದ.ಸ ( ನಿಯೇಜನ ) 27650-52650 28300  

39.  ಶಿಾೇಮತಿ ಮಾಣಿೇಕ ೇಶವರಮೂ 
ಶಿೇಘ್ಾಲ್ಲಪಿಗಾತಿಾ 

27650-52650 29349  

40.  ರ ೇವಣಸಿದಪೆ್ಪ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 23500  

41.  ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 24600  

42.  ಶರಣಪ್ಪ ಶಿಾಗಿರಿ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 21400  

43.  ಉಮೇಶ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 24600  

44.  ವಿರ ೇಂದಾ ದಿವ.ದ.ಸ(ನಿಯೇಜನ ) 21400-42000 24050  

45.  ಶಿಾೇಮತಿ ರಾಜ ಶವರಿ ವಾಲ್ಲ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 23500  

46.  ವಿಜಯಕ್ಕಮಾರ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 23500  

47.  ಲ್ಲಂಗರಾಜ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 22950  

48.  ಮಲ್ಲಿಕಾಾಜಕನ್  ದಿವ.ದ.ಸ(ನಿಯೇಜನ ) 21400-42000 22950  

49.  ಶಿಾೇದ ೇವಿ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 21400  

50.  ವಿನ ೂೇದಕ್ಕಮಾರ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 24600  

51.  ಅಂಬರಿಶ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 21400  

52.  ಶಕತಪ್ಾಸಾದ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 21400  

53.  ಜ ೂೆೇತಿ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 23500  

54.  ಕ್ಕ||ನ್ಮನ್ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 21400  

55.  ಶಿಾೇಮತಿ ರಾಜ ೇಶವರಿ 21400-42000 24468  
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56.  ಶಿಾೇಮತಿ ರಫೇರ್ಾ ಬ ೇಗಂ 21400-42000 28620  

57.  ಅಶ  ೇಕ್ಕ್ಕಮಾರ ಬ ರ ಳಚಕುಗಾರರಕ 21400-42000 45300  

58.  ಭಾರತಿ.ಎಸ್ ಬ ರ ಳಚಕುಗಾರರಕ 25800-51400 32600  

59.  ಜಯಶಿಾ ಕ್ರಡಿ ಬ ರ ಳಚಕುಗಾರರಕ 25800-51400 32600  

60.  ಮೊಹೂದ್ ಪ್ಾಶಾ ಬ ರ ಳಚಕುಗಾರರಕ 25800-51400 22400  

61.  ಸಿದಾೆರಾಮ ಬ ರ ಳಚಕುಗಾರರಕ 25800-51400 27650  

62.  ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಜವಾನ್ 17000-28950 20400  

63.  ನಾಗಮೂ  ಜವಾನ್ 17000-28950 21400  

64.  ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೇ ಜವಾನ್ 17000-28950 20900  

65.  ಅಬಕೆಲ ಸಾಜಿದ್ ಜವಾನ್ 17000-28950 20400  

66.  ಅಜಮೊೇದಿೆನ್ ಜವಾನ್ 17000-28950 17800  

67.  ಜಯಶಿಾೇ ಜವಾನ್ (ನಿಯೇಜನ ) 17000-28950 19500  

68.  ವಿರರ್ಾೆಸಾವಮಿ ಜವಾನ್ 17000-28950 17800  

69.  ಸಂಗಿೇತಾ ಜವಾನ್ 17000-28950 19500  

70.  ಸಕಭಾಶ ಜವಾನ್ 17000-28950 20400  

71.  ನ್ರಸಣಾಾ ಜವಾನ್ 17000-28950 20900  

1.   ಯಗ ೇಶ ಶಿರಸ ತೇದಾರರಕ 37900-70850 40900  

2.  ವಿನ ೂೇದ ಪ್ಾ.ದ.ಸ 27650-52650 27650  

3.  ನಿಜಾಮಕದಿೆನ್ ದಿವ.ದ.ಸ 21400-42000 21400  

4.  ರಮೇಶ ಪ್ವಾರ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್ 17000-28950 33200  

5.  ದತಪ್ಾಪ ಜವಾನ್ 17000-28950 21400  

6.  ಶಿಾೇ ಅಬಕೆಲ್ ರಜಾಕ್ ಜವಾನ್ 17000-28950 21400  
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4(1)(ಬಿ)(Xi) ಯೇಜನ ಗಳ ವಿವರ ವ ಚ್ುಗಳನುು ಮತ್ುತ ಬರ್ವರಡ ಗಳ  

ವಿವರ:(ರ .ಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕ್ಾ.ಸಂ ಲ ಕ್ು ಶಿಷ್ಟಾಕ  
2053-00-101-0-07 
 

ಬಿಡಕಗಡ ರ್ಾದ 
ಅನ್ಕದಾನ್ 

ಖಚಕಾ ಬಾಕ 

1.  041-ಪ್ಾವಾಸಭತ ೆ ವ ಚು 5,00,000/- 239082/- 260918/- 

2.  051-ಸಾಮಾನ್ೆ ವ ಚು 44,00,000/- 3101435/- 1298565/- 

3.  200-ನಿವಾಹಣ  1460000/- 0/- 1460000/- 

4.  052-ದೂರವಾಣಿ ವ ಚು 3,00,000/- 145586/- 154414/- 

5.  071-ಕ್ಟ್ಿಡ ವ ಚು 5,00,000/- 15834/- 484166/- 

6.  195-ಇಂಧನ್ ವ ಚು 5,00,000/- 264043/- 235957/- 

7.  021-ವ ೈದೆಕೇಯ ವ ಚು 1500000/- 30518/- 1469482/- 
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4(b)(xii) ಸಹರಯಧನ ಕರರ್ರಾಕಾಮಗಳ ಜರರಯ ವಿಧರನಗಳು ಮತ್ುತ ಅಿಂತ್ಹ ಕರರ್ರಾಕಾಮಗಳ 
ಫಲರನುಭವಿಗಳ ಬಗ  ೆಮರಹಿತಿ:    

  ಈ ಕಾರ್ಾಾಲಯದಿಂದ ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಕವ ಕಾಯಾಕ್ಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಕವದಿಲ.ಿ 
ಆದಕದರಿಂದ ಈ ಬಗ ೆ ಸಕಾಾರದಿಂದ ರ್ಾವುದ ೇ ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಂದಿರಕವದಿಲ.ಿ      

4(b)(xiii) ಸಹಾಯಧನ್ ನಿೇಡಿದ ಕಾಯಾಕ್ಾಮದ ಫಲಾನ್ಕಭವಿಗಳಿಗ  ನಿೇಡಿರಕವ 
ರಿರ್ಾಯಿತಿ,ಅನ್ಕಮತಿ,ಅಧಿಕಾರ ಪ್ತಾಗಳನ್ಕು ಪ್ಡ ದ ವಿವರ:   

  ಈ ಕಾರ್ಾಾಲಯದಿಂದ ಇಂತಹ ರ್ಾವುದ ೇ• ಕಾಯಾಕ್ಾಮ ನ್ಡ ಸಕವದಿಲ.ಿ 

4(b)(xvi) ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡ ಯಕವ ಕ್ಕರಿತಕ  ಲಭೆವಿರಕವ ಅರ್ವಾ ಹ ೂಂದಿರಕವ ವಿದಕೆನಾೂನ್ ರೂಪ್ಕ ು 
ಪ್ರಿವಾತಿಸಿರಕವ ಮಾಹಿತಿಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ಕು  

Website Number 

                                            rcgulbarga.gov.in 
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4(b)( xv):  ಸರವಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕರುಗಿ   ಪ್ಾತ ಯಕ ಗಾಿಂಥರಲಯ ಅಥವರ  ವರಚ್ನರಲಯವನುು 
ನಿಮಾಸುತಿತದಾಲ್ಲ ಿ ಅದರ ಕ ಲಸದ ಸಮಯವನ  ುಳಗ  ಿಂಡ ತ  ಮರಹಿತಿ ಪ್ಡ ಯಲು ಸರವಾಜನಿಕರಗ  
ಲಭಯವಿರುವ ಸೌಲಭಯಗಳ ವಿವರ.   

  ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಉಪ್ಯೇಗಕಾುಗಿ   ಪ್ಾತ ೆಕ್ ಗಾಂಥಾಲಯ ಅರ್ವಾ  ವಾಚನಾಲಯ ಕ ೂೇಣ ಯಕ 
ಇರಕವದಿಲ ಿ ಆದರ  ಸಾವಾಜನಿಕ್ರಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -2005 ರ  ಕ ಳಗ   ಮಾಹಿತಿಯನ್ಕು 
ಪ್ಡ ಯಬಹಕದಾಗಿದ   

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. 

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ  2005 ರ ಕ್ಲಂ 5(1) 5(2) ಹಾಗೂ 19(1) ಕ ಳಗ   ಸಿವೇಕ್ೃತವಾದ 

ಅಜಿಾಗಳನ್ಕು  ಸಿವೇಕ್ರಿಸಲಕ  ಮತಕತ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಲಕ ನ ೇಮಿಸಲಾದ ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಮತಕತ  ಸಹಾಯಕ್ ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲೂನ್ವಿ  ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನ ೇಮಿಸಲಾದ.   

ಕ್ಾ. 
ಸ.• 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ  
2005ರ ಕ್ಲಂ 5(1) ರ ಪ್ಾಕಾರ 

ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ  
2005ರ ಕ್ಲಂ 5(2) ರ ಪ್ಾಕಾರ 

ಸಹಾಯಕ್  ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ  
2005ರ ಕ್ಲಂ 19(1) ರ ಪ್ಾಕಾರ 

ಸಾವಾಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

1 ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣಾ ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ 
 ತಹಶಿೇಲಾೆರರಕ-I (ಆಡಳಿತ/ಸಿಬೆಂದಿ 
ವಿಷಯಗಳು)  
 

ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕ್ಚ ೇರಿಗ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  
ಶಿರಸ ತದಾರರಕ 

ಶಿಾೇ ಇಲಾೆಸ ಅಹೂದ್ ಇಸಾಮದಿ 
ಕ .ಎ.ಎಸ್ 
 ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ     
(ಆಡಳಿತ ಮತಕತ ಅಭಿವೃಧಿ)ಿ 

2 ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣಾ ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ 
ತಹಶಿೇಲಾೆರರಕ -II 
(ಭೂಮಿ,ಭೂನಿವಾಹಣ  ಮಾಹಿತಿ 
ಹಕ್ಕು ಮತಕತ ಇತರ  ವಿಷಯಗಳು)  
 

 

  

ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕ್ಚ ೇರಿಗ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  
ಶಿರಸ ತದಾರರಕ 

ಶಿಾೇಮತಿ ಪ್ಾಮಿೇಳಾ ಎಂ.ಕ  
ಕ .ಎ.ಎಸ್ 
 ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ  
ಪ್ಾಭಾರ (ಭೂನಿವಾಹಣ 
 ಯೇಜನ ಗಳು   ಮತಕತ 
ಇತರ )(ಆಧಿಕ್ ಪ್ಾಭಾರ) 
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4b(xvii) ನಿಯಮಸಬಹುದರದಿಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಮರಹಿತಿಯನುು ಪ್ಾಕಟಿಸತ್ಕುದುಾ.  

 

                            ಈ ಬಗ  ೆಸ ಕತ ಕಾಮ ಜರುಗಿಸಲರಗುವುದು. 

 

 

                                                                                       ಸಹಿ/- 

   ಪ್ರಾದ ೇಶಿಕ ಆಯುಕತರು,                                                                                                                                                                    
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭರಗ ಕಲಬುರಗಿ 

 

 

 

 

30   ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣಾ ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ 
(ಪ್ಾಭಾರ  ತಹಶಿೇಲಾೆರರಕ) 
ತಹಶಿೇಲಾೆರರಕ-III 
(ಭೂಮಿ ವಿಷಯಗಳು/ಚಕನಾವಣ  
ಮತಕತ ಇತರ )  
 

ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕ್ಚ ೇರಿಗ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  
ಶಿರಸ ತದಾರರಕ  

ಶಿಾೇಮತಿ ಪ್ಾಮಿೇಳಾ ಎಂ.ಕ  
ಕ .ಎ.ಎಸ್ 
 ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ  
ಪ್ಾಭಾರ (ಭೂನಿವಾಹಣ 
 ಯೇಜನ ಗಳು   ಮತಕತ 
ಇತರ )(ಆಧಿಕ್ ಪ್ಾಭಾರ) 

4 ಶಿಾೇಮತಿ ವಿೇಣಾ ಕ್ಕಲಕ್ಣಿಾ 
ತಹಶಿೇಲಾೆರರಕ -IV 
 (ವಿವಿಧ ಮಾಶಾಸನ್ಗಳ 
ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತಾ ಮತಕತ ಇತರ ) 

ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕ್ಚ ೇರಿಗ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  
ಶಿರಸ ತದಾರರಕ 

ಶಿಾೇಮತಿ ಪ್ಾಮಿೇಳಾ ಎಂ.ಕ  
ಕ .ಎ.ಎಸ್ 
 ಅಪ್ರ ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರಕ  
ಪ್ಾಭಾರ (ಭೂನಿವಾಹಣ 
 ಯೇಜನ ಗಳು   ಮತಕತ 
ಇತರ )(ಆಧಿಕ್ ಪ್ಾಭಾರ) 

5 ಶಿಾೇ…………………………….. 
ಆಯವೆಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು   
Budget officer ಲ ಕ್ು ಪ್ತಾ 
ವೆವಹಾರ 

ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ ಕ್ಚ ೇರಿಗ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣ  
ಶಿರಸ ತದಾರರಕ 

ಶಿಾೇ ಇಲಾೆಸ ಅಹೂದ್ ಇಸಾಮದಿ 
ಕ .ಎ.ಎಸ್ 
ಲ ಕ್ು ಪ್ತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,  
ಪ್ಾಾದ ೇಶಿಕ್ ಆಯಕಕ್ತರ 
ಕಾರ್ಾಾಲಯ, ಲ ಕ್ು ಪ್ತಾ ಶಾಖ್ . 


