
ಸಂ:�ೋಇ/�ೋಜಂ�/ಉ�ೋಪ�/��2/07/22-23          �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರ 

ಕ�ೇ�, 

ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, �ೋಟಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾ��ವೃ�� 

�ಾಲ್ �ಾಗ್, �ೆಂಗಳ�ರು-04 

��ಾಂಕ:17-05-2022 

ಕ�ೇ� �ಪ�� 
�ಷಯ:  �ಾ�� ಹಕು� ಅ��ಯಮ 2005 ರ �ಯಮ 4(1) ಎ ಮತು� 4 (1) � ಅ�  

            ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕರ�ೆ�ಂದ �ಾ��ಯನು� ಇ�ಾ�ಾ ಅಂತ�ಾ�ಲ�ಾಣದ�� ಪ�ಕ�ಸುವ 

ಬ�ೆ�      

            ಮತು� 4(1) (ಎ) ಮತು� 4(1)(�) ರ ಅನು�ಾ�ನದ �ವರಗಳನು� ವರ� �ಾಡುವ  

            ಕು�ತು. 

ಉ�ೆ�ೕಖ: DH/ADMN/1/2020-ESTcw7 ��ಾಂಕ:09-05-2022. 

****** 
ಉ�ೆ�ೕ�ತ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಅನ�ಯ ಈ ಕ�ೇ� ��ಾಗ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�� ಹಕು� 

ಅ��ಯಮ 2005 ರ �ೆಕಷ್ನ್ 4(1) ಎ ಅನ�ಯ ��ೇ�ಾ��ಾದ ಕಡತಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣ ಮತು� 4(1) � ಅನ�ಯ 

ನಮೂ�ೆ (1 �ಂದ 17 ರವ�ೆ�ನ �ಾ��ಗಳನು� 2021-22 �ೇ �ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ತ�ಾ�� soft  

copy and Hard Copy ಈ ಪತ��ೆ� ಲಗ��� ಕಳ��ಸು�ಾ�, ಇ�ಾ�ಾ ಅಂತ�ಾ�ಲದ�� ಪ�ಕ�ಸಲು �ೋ��ೆ.  

 
 

�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂಟ ��ೇ�ಶಕರು 

ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, �ೋಟಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾ��ವೃ�� 

ರವ��ೆ 

��ಯ ಸ�ಾಯಕ �ೋಟ�ಾ��ೆ ��ೇ�ಶಕರು 

ಇ-ಆಡ�ತ 

�ೕಜ�ೆ ಉಸು��ಾ� ಘಟಕ 

�ಾಲ್ �ಾಗ್  

 
ಪ��ಯನು�: �ೋಟ�ಾ��ೆ ��ೇ�ಶಕರು, �ಾಲ್ �ಾಗ್-04 ರವರ ಅವ�ಾಹ�ೆ�ೆ ಸ����ೆ.  

 
 



 

�ೋಟ�ಾ��ೆ ಇ�ಾ�ೆ 

�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕ ಕ�ೇ� 

ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, �ೋಟಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾ��ವೃ�� 

�ಾಲ್ �ಾಗ್, �ೆಂಗಳ�ರು-04 

2021-22 �ೇ �ಾ�ನ 

 
�ಾ�� ಹಕು� ಅ��ಯಮ 

 
 
 
 
 
�ಾ�� ಹಕು� ಅ��ಯಮ 2005 ರ �ೆಕಷ್ನ್ 4(1) ಎ ಅನ�ಯ ��ೇ�ಾ��ಾದ 

ಕಡತಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣ 
 

1. �ೋಇ/�ೋಜಂ�/ಉ�ೋಪ�/ಸುಕಉಪ�/��1/ /2021-22           

2. �ೋಇ/�ೋಜಂ�/ಉ�ೋಪ�/��2/2021-22                        2021-22 �ೇ �ಾ�ನ ��ೇ�ಾ�       



3. �ೋಇ/�ೋಜಂ�/ಉ�ೋಪ�/��3/2021-22                 ಕಡತಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣ 

��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ 

4. �ೋಇ/�ೋಜಂ�/ಉ�ೋಪ�/ಸ�ೋ�/2021-22                ಅ��ೇಖ�ಾಯಲ�ೆ� 

ಕಳ����ೆ.  

5. �ೋಇ/�ೋಜಂ�/ಉ�ೋಪ�/ಸ�ೋಅ/2021-22 

 
 
 
 
 
 
 

 
�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು 

ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, �ೋಟಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾ��ವೃ�� 

�ಾಲ್ �ಾಗ್, �ೆಂಗಳ�ರು ಕ�ೇ�ಯ 

ಸಂಘಟ�ೆ ಸೂ�ಸುವ ನ�ೆ 

�ಾ|| ಎಂ.ಜಗ�ೕಶ್ 

�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು 

ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, �ೋಟಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾ��ವೃ�� 

(�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ) 

 
 
 
    ��ೕ.ಆರ್.ಅ�ತ್             ��ೕಮ� ಸಖು�ಾ�                  ��ೕಮ� ಆರ್. 
�ೈಲ�ಾ 



ಸ�ಾಯಕ �ೋಟ�ಾ��ೆ ��ೇ�ಶಕರು       ಸ�ಾಯಕ �ೋಟ�ಾ��ೆ ಅ��ಾ�                          
ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು 
(�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ)         (�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ)           (�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ) 

  
��ೕ.�.ಚಂದ��ೇಖರ್                                ��ೕ.�.�ೆಂಕ�ೇಶ್                               
��ೕ.�.ಎನ್.�ಕ�ಣ��ೌಡ 
      ಅ�ೕಕಷ್ಕರು                                          ಗೂ�ಪ್ '�'                                            ಗೂ�ಪ್ '�' 
(�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ)                (�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ)                      (�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ) 
 
 
  
 �ೕಘ� ���ಾರರು                                  �ೆರಳಚು��ಾರರು                              ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕ                          
(�ಾ� ಹು�ೆ�)                                    (  �ಾ� ಹು�ೆ�)                                      (�ಾ� ಹು�ೆ�)                                                                                                                                                   
    
 
���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕ                        ��ೕ.ಅ�ಾನು�ಾ��ಾನ್                          ��ೕ.�ಾಜುಮು��ೌಡ 
  (�ಾ� ಹು�ೆ�)                                      �ಾಹನ �ಾಲಕ                                      ಗೂ�ಪ್ '�' 
                                                  (�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ)                (�ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ) 

4 (B) (1):- �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು, ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, �ೋಟಗಳ� 
ಮತು� ಪ��ಾ��ವೃ�� ಕತ�ವ� ಮತು� ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ� 

 
• ತಮ� ಅ�ೕನದ ಕ�ೇ�ಗಳ ಆಡ�ತ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� ಪತ�ಗಳ 

�ೕ���ಾರ�ೆ 
 

• ಪ�� ಕಡತದ ಪ��ಾ�ವ�ೆ �ೕ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಣ�ಯದ ಬ�ೆ� ನಮೂ�� 
ಆ�ೇಶ�ಾ�� ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು.  

 
• �ಾಲ �ಾಲ�ೆ� ಇ�ಾ�ಾ ಚಟುವ��ೆಗಳ� �ಾಗೂ ಸುವಣ� ಕ�ಾ�ಟಕ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ 

ಪ���ಾ�ನದ ಬ�ೆ� ��ೇ�ಶನ ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು, ಆಡ�ತ ಮತು� �ಾಂ��ಕ 
��ಾಗದ�� ಎ�ಾ� �ೆಲಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಯಂತ�ಣ/ ಅ�ೕನ ಕ�ೇ�ಗಳ �ಾ�� �ೕಡುವ�ದು.  

 
• ಉಸು��ಾ� ��ೆ�ಗಳ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� �ಾಲ �ಾಲ�ೆ� ನ�ೆಸುವ�ದು.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 (B) (II):-  ಅ��ಾ�ಗಳ�/ �ೌಕರರುಗಳ ಅ��ಾರ ಮತು� ಕತ�ವ�ಗಳ� 

�ೇವಕರು  
(�ಾಯಂ 

�ೋಟ�ಾರ) 

: ಕ�ೇ�ಯನು� ಶು��ಾ� ಇಡುವ�ದು, ಕಡತ  ಮತು� ಟ�ಾಲುಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಕ�ೇ�ಗ��ೆ 
�ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದು, ಪತ�ಗಳ �ತರ�ೆ, ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ��ೆ �ೋ� ಬರುವ�ದು, ಸ�ಾ�� 
ಸು�ೊ�ೕ�ೆಗಳನು� ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� ಕ�ೇ�ಗ��ೆ �ತ�ಸುವ�ದು., �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) 
ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು.  

��ೕ�ಯ ದ�ೆ�  
ಸ�ಾಯಕರು-1 

: ಕಡತಗಳ ರಚ�ೆ, �ಷಯ ವ� �ವ�ಹ�ೆ, ಕಡಗಳ ಚಲನವಲನ, ಕಡಗಳ �ಾ�ಾಡು��ೆ, 
ಪತ�ಗಳನು� ��ೕಕ��ರುವ�ದನು� ನಮೂ�ಕರಣ, ಕಡತ ಟ�ಾಲುಗಳನು� �ಾ�ೆಯ�� ಹಂಚುವ�ದು, 
ಕಡತಗಳ ರ�ಾ�ೆ, ಪ��ಗಳನು� �ಾ�ಸುವ�ದು ಇವ�ಗಳ ಸಂಪ�ಣ� �ವ�ಹ�ೆ �ೋಜಂ� 
(ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು.  

ಪ�ಥಮ ದ�ೆ�  
ಸ�ಾಯಕರು -2 

: ಹಂ��ೆ�ಾದ �ಷಯವನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� �ಯಮಗಳ ಅನ�ಯ ಪ��ೕ�� ಕಡತವನು� ರ�� 
ಕ�ೇ� �ೈ��ಯ��ನ �ಯಮಗಳ ಅನ�ಯ ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶ �ೋ� ಕಡತ ಮಂ�ಸುವ�ದು. 
�ಾಗೂ �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು.  

�ೕಘ����ಾರ-3 : �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�), ಅ�ೕಕಷ್ಕರು �ೕಡುವ ಉಕ��ೇಖನಗಳನು� ಪ�ೆದು �ೆರಳಚು� 
�ಾಯ�ವನು� �ವ��ಸು�ಸುವ�ದು, ಕ�ೇ� ದೂರ�ಾ� �ವ�ಹ�ೆ ಕಡತಗಳನು� �ವ�ಹ�ೆಯನು� 
�ೋ��ೊಳ��ವ�ದು, �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�)  ರವರ ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� 
�ವ��ಸುವ�ದು.  

ಅ�ೕಕಷ್ಕರು-4 : ತಮ� �ಾ����ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ೆಯ �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು ಮಂ�ಸುವ ಕಡಗಳನು� 
�ಯ�ಾನು�ಾರ ಪ��ೕ�� ವ�ವ�ಾ�ಪಕ��ೆ ಮಂ�ಸುವ�ದು, �ಾಗೂ �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) 
ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು.  

ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು-5 : ಈ ಕ�ೇ�ಯ ಎ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಗೂ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ �ೕಲುಸು��ಾ� 
�ೋ��ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಅ�ೕಕಷ್ಕರು ಮಂ�ಸುವ ಕಡತಗಳನು� ಪ��ೕ�� ತಮ� 
ಅ��ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ �ೕ�ಾ��ಾ�ಗ��ೆ ಆ�ೇಶ�ೆ� ಕಡತ ಮಂ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೋಜಂ� 
(ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು.  

�ಾಂ��ಕ 
ಸ�ಾಯಕರು 

: ಇ�ಾ�ಾ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�/ ಇತ�ೆ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ �ಾಂ��ಕ �ಾಯ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, ಎಂ��ೆ 
ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಅನು�ೕದ�ೆ, ಪ�ಗ� ವರ� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು, ��ಾನಸ�ೆ ಮತು� ��ಾನ 



(ಸ�ೋ�-6) ಪ�ಷ���ೆ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ�ರ �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು, ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಬರುವ ಪತ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ 
�ಾಗೂ �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ಾಂ��ಕ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� 
�ವ��ಸುವ�ದು. 

�ಾಂ��ಕ 
ಸ�ಾಯಕರು 
(ಸ�ೋಅ-7) 

: ಇ�ಾ�ಾ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�/ ಇತ�ೆ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ �ಾಂ��ಕ �ಾಯ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, ��ಾನ 
ಸ�ೆ ಮತು� ��ಾನ ಪ�ಷ��ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ�ರ �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು, ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಬರುವ 
ಪತ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಗೂ �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ಾಂ��ಕ �ೆಲಸ 
�ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು. 

�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� 
��ೇ�ಶಕರು 
(ಉ�ೋಪ� 

: • ತಮ� ಅ�ೕನದ ಆಡ�ತ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಸಂಪ�ಣ� ಪತ�ಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆ 

• ಪ�� ಕಡತದ ಪ��ಾ�ವ�ೆ �ೕ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಣ�ಯದ ಬ�ೆ� ನಮೂ�� 
ಆ�ೇಶ�ಾ�� ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು.  

4 (B) III :- �ಣ�ಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ವಂತಹ  ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳ�� �ಾ�ಸ�ೇ�ಾದ 
�ೕ���ಾರ�ೆ �ಾನಲ್ ಗಳ� ಅ�ೌಂ���� �ೇ�ದಂ�ೆ 

 
�ಷಯ 

��ಾ�ಹಕರು/ 
ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� 
ಸ�ಾಯಕರು/ 
ಗೂ�ಪ್ '�' 

: �ಾವ� ��ೕಕ��ದ ಪತ�ದ ಸಂಬಂಧ �ಯಮಗಳ ಮತು� ಸು�ೊ�ೕ�ೆ/ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗಮ�� 
ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶ�ೆ� ಕಡತವನು� �ಳಂಭ�ಲ��ೇ ತ��ತ�ಾ� ಮಂ�ಸುವ�ದು.  

�ೕಘ����ಾರ : �ೋಜಂ�/ ಅ�ೕಕಷ್ಕ ರವರಗಳ� ಕಡತವನು� ಪ��ೕ�� �ೕಡುವ ಉತ��ೇಖನಗಳನು� 
ಪ�ೆದು �ೆರಳಚು� �ಾ� ಕರಡು ಅನು�ೕದ�ೆ�ೆ ಸ��ಸುವ�ದು.  

ಅ�ೕಕಷ್ಕರು : ತಮ� �ಾ����ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕ�ೇ�ಯ �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು/ ಪ�ದಸ ರವರು ಮಂ��ದ 
ಕಡತಗಳನು� ಆ ಪ�ಕರಣದ�� �ಾವ �ೕ�ಯ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬ ಬ�ೆ� �ಯಮಗಳನು� 
ನಮೂ�� ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶ�ಾ�� ಕಡತ ಮಂ�ಸುವ�ದು.  

ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು : ತಮ� �ಾ����ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕ�ೇ�ಯ ಅ�ೕಕಷ್ಕರು ಮಂ��ದ ಕಡತಗಳನು� ಆ 
ಪ�ಕರಣದ�� �ಾವ �ೕ�ಯ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬ ಬ�ೆ� �ಯಮಗಳನು� ನಮೂ�� 
ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶ�ಾ�� ಕಡತ ಮಂ��ದುವ�ದು.  

�ಾಂ��ಕ 
ಸ�ಾಯಕರು 
(ಸ�ೋ�) 

: ಇ�ಾ�ಾ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�/ ಇತ�ೆ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ �ಾಂ��ಕ �ಾಯ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, 
MPIC ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಅನು�ೕದ�ೆ, ಪ�ಗ� ವರ� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು, ��ಾನ ಸ�ೆ 
ಮತು� ��ಾನ ಪ�ಷ��ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ�ರ  �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು, ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಬರುವ 
ಪತ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಗೂ �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ಾಂ��ಕ 
�ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು.  

�ಾಂ��ಕ 
ಸ�ಾಯಕರು 

: ಇ�ಾ�ಾ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�/ ಇತ�ೆ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ �ಾಂ��ಕ �ಾಯ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ 
��ಾನ ಸ�ೆ ಮತು� ��ಾನ ಪ�ಷ��ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ�ರ  �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು, ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 



(ಸ�ೋಅ) ಬರುವ ಪತ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಗೂ �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ 
�ಾಂ��ಕ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು. 

�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� 
��ೇ�ಶಕರು 
(ಉ�ೋಪ� 

: ಪ�� ಕಡತದ ಪ��ಾ�ವ�ೆ �ೕ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಣ�ಯದ ಬ�ೆ� ನಮೂ�� 
ಆ�ೇಶ�ಾ�� ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು.  

 
 
 
 
4 (B) IV:-  �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸಲು �ಗ�ಪ�ಸ�ಾದ ��ಾನಗಳ� ಕಟು� �ಾಡುಗಳ� 

�ೇವಕರು : ವ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� �ಾಯ�ಗಳನು� ಆ �ನ�ೇ �ಾಡುವ�ದು.  
���ೕಯ ದ�ೆ� 

ಸ�ಾಯಕರು/ ಗೂ�ಪ್ 
'�' 

: ವ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� �ಾಯ�ಗಳನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� �ವ��ಸುವ�ದು ಮತು� 
ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ ವ�ಯನು� �ವ��ಸುವ�ದು.  

�ೕಘ����ಾರ : �ೋಜಂ�/ ಅ�ೕಕಷ್ಕ ರವರಗಳ� ಕಡತವನು� ಪ��ೕ�� �ೕಡುವ 
ಉತ��ೇಖನಗಳನು� ಪ�ೆದು �ೆರಳಚು� �ಾ� ಕರಡು ಅನು�ೕದ�ೆ�ೆ 
ಸ��ಸುವ�ದು. 

�ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು 
ಮತು� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� 

ಸ�ಾಯಕರು 

: �ಾವ� ��ೕಕ��ದ ಪತ�ದ ಸಂಬಂಧ �ಯಮಗಳ ಮತು� ಸು�ೊ�ೕ�ೆ/ 
ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಗಮ�� ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶ�ೆ� ಕಡತವನು� �ಳಂಭ�ಲ��ೇ 
ತ��ತ�ಾ� ಮಂ�ಸುವ�ದು. 

ಅ�ೕಕಷ್ಕರು : ತಮ� �ಾ����ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕ�ೇ�ಯ �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು/ ಪ�ದಸ 
ರವರು ಮಂ��ದ ಕಡತಗಳನು� ಆ ಪ�ಕರಣದ�� �ಾವ �ೕ�ಯ ಕ�ಮ 
�ೈ�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬ ಬ�ೆ� �ಯಮಗಳನು� ನಮೂ�� ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶ�ಾ�� 
ಕಡತ ಮಂ�ಸುವ�ದು. 

ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು : ತಮ� �ಾ����ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕ�ೇ�ಯ ಅ�ೕಕಷ್ಕರು ಮಂ��ದ 
ಕಡತಗಳನು� ಆ ಪ�ಕರಣದ�� �ಾವ �ೕ�ಯ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬ ಬ�ೆ� 
�ಯಮಗಳನು� ನಮೂ�� ಮುಂ�ನ ಆ�ೇಶ�ಾ�� ಕಡತ 
ಮಂ��ದುವ�ದು.  

�ಾಂ��ಕ ಸ�ಾಯಕರು 
(ಸ�ೋ�) 

: ಇ�ಾ�ಾ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�/ ಇತ�ೆ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ �ಾಂ��ಕ 
�ಾಯ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, MPIC ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಅನು�ೕದ�ೆ, ಪ�ಗ� 
ವರ� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು, ��ಾನ ಸ�ೆ ಮತು� ��ಾನ ಪ�ಷ��ನ 
ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ�ರ  �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು, ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಬರುವ ಪತ�ಗಳ 
�ವ�ಹ�ೆ �ಾಗೂ �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ 
�ಾಂ��ಕ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು.  



�ಾಂ��ಕ ಸ�ಾಯಕರು 
(ಸ�ೋಅ) 

: ಇ�ಾ�ಾ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�/ ಇತ�ೆ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ �ಾಂ��ಕ 
�ಾಯ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ ��ಾನ ಸ�ೆ ಮತು� ��ಾನ ಪ�ಷ��ನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ 
ಉತ�ರ  �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು, ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಬರುವ ಪತ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ 
�ಾಗೂ �ೋಜಂ� (ಉ�ೋಪ�) ರವರು ವ�ಸುವ ಇತ�ೆ �ಾಂ��ಕ 
�ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು. 

�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� 
��ೇ�ಶಕರು 
(ಉ�ೋಪ� 

: ಪ�� ಕಡತದ ಪ��ಾ�ವ�ೆ �ೕ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಣ�ಯದ ಬ�ೆ� 
ನಮೂ�� ಆ�ೇಶ�ಾ�� ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು. 

 
 

4 (B) V:- �ೌಕರರು ಅವರವರ ಕತ�ವ�ಗಳನು� �ವ��ಸ�ಾದ ಉಪ�ೕ�ಸುವ 
�ಯಂತ�ಣದ��ಟು��ೊಂ�ರುವ �ಯಮಗಳ : ಸೂಚ�ೆಗಳ�: �ೈ��ಗಳ�: �ಾಖ�ೆಗಳ� ಮತು� 

�ಬಂಧ�ೆಗಳ�. 
1 ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ �ೇ�ಾ �ಯಮಗಳ� (KCSR) 
2 ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ �ೇ�ಾ �ಯಮಗಳ� (ವ�ೕ�ಕರಣ �ಯಂತ�ಣ �ೕಲ�ನ� �ಯಮಗಳ�) ( CCA 

Rules) 
3 ಕ�ಾ�ಟಕ ಆ��ಕ ಸಂ��ೆ  (KFC) 
4 ಕ�ೇ� �ೈ�� (HBOP) 
5 ವೃಂದ ಮತು� �ೇಮ�ಾ� �ಯಮಗಳ� (C&R Rules) 
6 ಆಯವ�ಯ �ೈ�� (Budget Manual) 
7 ಕ�ಾ�ಟಕ ಖ�ಾ�ೆ ಸಂ��ೆ (KFC)  
8 �ಾ��ಾ�ರು �ೆಚ� �ೈ�� (MCE)  
9 ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಗ�ೕಕ �ೇ�ಾ ನಡ�ೆ �ಯಮ (KCS Conduct Rules)  
10 ಇ�ಾ�ಾ ಮತು� ಆ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ �ೊರ��ದ �ೆ�ೆ�ೆಷನ್ ಆಫ್ ಪವಸ್� 
11 ಸ�ಾ�ರದ ಅ �ಸೂಚ�ೆಗಳ� (ಸು�ೊ�ೕ�ೆಗಳ� ಇ�ಾ��)  
 

4 (B) VI:- ಕಡತ �ೕ���ೆ 
Statement of the categories of dociments that are hold it or under its control) 

ಈ ಕ�ೇ� ಕಡತ �ೕ���ೆ:- �ೋಇ/�ೋಜಂ�/ಉ�ೋಪ� 
HORI/JDH/PGF 

 
4 (B) VII:- �ಾ��ಗಳನು� �ಾಡು�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಸಂಬಂಧದ�� ಇರುವ ಏ�ಾ�ಡುಗಳ� 

�ಾವ�ಜ�ಕ ಸದಸ�ರುಗಳ ಸಹ�ಾ�ತ� ಮುಂ�ಾದ �ವರಗಳ� 
 



 �ೇ�ೆ ಇ�ಾ�ೆಯ �ೌಕರರನು� ��ೕನ�ೊ�ಸುವ ಪ����ಯ�� ಮತು� �ೌಕರರ �ೇ�ಾ �ಷಯಗಳನು� 
ಪ��ೕ�ಸುವ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ ಆ�ೇಪ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವಶ�ಕತ�ೆ 
ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ ಬಂದ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಅಗತ� ��ಾ�ರ �ೈ�ೊಳ�ಲು ಕ�ಮ 
�ೈ�ೊಳ��ಾಗುವ�ದು.  
 
 
 
 
4 (B) VIII:- ಈ ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ರ�ಸಲ�ಡುವ ಅಥ�ಾ ಸಲ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ ಸಲು�ಾ� 
ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ�ಾ��ರುವ ಸದಸ��ಂದ ರ�ಸಲ�ಡುವ �ಗಮ �ೌ��ಲ್ �ೋಡ್� 
ಸ�� ಅಥ�ಾ ಇತ�ೆ �ಾ�ಗಳ ಪ�� �ಾಗೂ ಇಂತಹ ಕ�� ಮತು� ಸ��ಗಳ� ನ�ೆಸುವ ಸ�ೆ 
ಮತು� ನಡವ�ಗಳನು� �ಾವ�ಜ�ಕರು �ೕ�ಸಬಹು�ೇ ಅಥ�ಾ ಇಂತಹ ಸ�ೆಗಳ ನಡವ�ಗಳನು� 
�ೕ�ಸಲು �ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ ಮುಕ� ಅವ�ಾಶ��ೆ�ೕ. 
 

ಈ ಕ�ೇ��ೆ ಅನ��ಸುವ��ಲ�. 
4 (B) IX:- �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಉ�ೋಪ�) ರವರ ಕ�ೇ�ಯ�� 

�ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ ಅ��ಾ�/ �ೌಕರರ ದೂರ�ಾ� �ವರಗಳ ಪ�� (ಓ.ಓ.�. �ೕ�ೆ�ೆ) 
ಕ�.ಸಂ ಹು�ೆ� �ೆಸರು ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

 
1 �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಉ�ೋಪ�) �ಾ|| ಎಂ.ಜಗ�ೕಶ್  

 
080-26564133 

2 ಸ�ಾಯಕ �ೋಟ�ಾ��ೆ ��ೇ�ಶಕರು  ಆರ್.ಅ�ತ್  
 

080-26564133 

3 ಸ�ಾಯಕ �ೋಟ�ಾ��ೆ ಅ��ಾ�  ��ೕಮ� ಸಖು�ಾ�  
 

080-26564133 

4 ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು  ��ೕಮ� ಆರ್.�ೈಲ�ಾ 
  

080-26564133 

5 ಅ�ೕಕಷ್ಕರು  ��ೕ.�.ಚಂದ��ೇಖರ್  
 

080-26564133 

6 ಗೂ�ಪ್ '�'  ��ೕ.�.�ೆಂಕ�ೇಶ್  
 

080-26564133 

7 ಗೂ�ಪ್ '�' ��ೕ.�.ಎನ್.�ಕ�ಣ��ೌಡ 
 

080-26564133 

8 ಗೂ�ಪ್ '�' ��ೕ.�ಾಜುಮು��ೌಡ 
 

080-26564133 



9 �ಾಹನ �ಾಲಕ ಅ�ಾನು�ಾ��ಾನ್  
 

080-26564133 

 
4 (B) X:- �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಉ�ೋಪ�) ರವರ ಕ�ೇ�ಯ�� 
�ಾಚ್�-22 ರ �ಾ�ೆಯ�� ಅ��ಾ�/ �ೌಕರರ �ೇತನ �ಾ� �ಾ�ದ �ವರಗಳ 

ಪ�� 
 

ಕ�.ಸಂ ಹು�ೆ� �ೆಸರು    �ೇತನ (ರೂ.ಗಳ��) 
 

1 �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಉ�ೋಪ�) �ಾ|| ಎಂ.ಜಗ�ೕಶ್     
 

1,63,356/- 

2 ಸ�ಾಯಕ �ೋಟ�ಾ��ೆ ��ೇ�ಶಕರು  ಆರ್.ಅ�ತ್   
 

84,317/- 

3 ಸ�ಾಯಕ �ೋಟ�ಾ��ೆ ಅ��ಾ�  ��ೕಮ� ಸಖು�ಾ�   
 

55,174/- 

4 ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು  ��ೕಮ� ಆರ್.�ೈಲ�ಾ  
  

80,642/- 

5 ಅ�ೕಕಷ್ಕರು  ��ೕ.�.ಚಂದ��ೇಖರ್   
 

63,070/- 

6 ಗೂ�ಪ್ '�'  ��ೕ.�.�ೆಂಕ�ೇಶ್    
 

30,742/- 

7 ಗೂ�ಪ್ '�' ��ೕ.�.ಎನ್.�ಕ�ಣ��ೌಡ  
 

30,742/- 

8 ಗೂ�ಪ್ '�' ��ೕ.�ಾಜುಮು��ೌಡ  
 

47,334/- 

9 �ಾಹನ �ಾಲಕ ಅ�ಾನು�ಾ��ಾನ್   
 

52,070/-  

 
 
 
 
 
 
 

4 (B) XI:- ಆಯವ�ಯ �ತರ�ೆ (Budget Allocation 2020-21) 
ಕ�.ಸಂ ಇ�ಾ�ೆಯ �ೆಸರು �ೆಕ� �ೕ���ೆ �ತ� 

(ರೂ.ಲಕಷ್ಗಳ��) 



1 �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಉ�ೋಪ�) 
�ಾಲ್ �ಾಗ್, �ೆಂಗಳ�ರು 

2401-00-001-2-01 
(�ೕಜ�ೇತರ)  

0.60 

2 �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಉ�ೋಪ�) 
�ಾಲ್ �ಾಗ್, �ೆಂಗಳ�ರು  

2406-02-112-0-17 
(�ೕಜ�ೆ)  

1500.00 

4 (B) XII:- ಸ�ಾಯಧನ�ೊಂ��ೆ ನ�ೆಸುವ �ೕಜ�ೆಗಳ� ಅಂತಹ �ೕಜ�ೆಗಳ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ವರ 
ಮತು�  
                 ಮಂಜೂ�ಾದ ಹಣ 
�ಾವ�ದು ಇರುವ��ಲ�. 
 

4(B)XIII:- ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ಅ�ೋ�ೈ�ೇಷನ್ ಮಂಜೂ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಪರ�ಾನ� �ೕಡ�ಾದ ಮತು� ಕ�� 
ದರದ��  
                 ಸವಲತು�ಗಳ� ಪ�ೆಯ�ಾದ �ೆ��ಯಂಟ್� ಗಳ �ವರಗಳ�. 
 

4 (B) XIV:-  ಕು��ಸ�ಾದ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾದ�ಯ�� ಲಭ��ರುವ �ಾ��ಯ �ವರ �ೊರಕು��ೆ ಅಥ�ಾ  
                   �ಾ�� ಇಟು��ೊಂ�ರು��ೆ.  
�ಾವ�ದು ಇರುವ��ಲ�. 
 

4 (B) XV:- �ಾ�� ಪ�ೆಯಲು �ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ ಲಭ��ರುವ ಅವ�ಾಶಗಳ� �ವರಗಳ� ಗ�ಂ�ಾಲಯ ಅಥ�ಾ 
ಓದುವ  
                  �ೊಠ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ �ಾವ�ಜ�ಕ ಉಪ�ೕಗ�ಾ�� �ೆ���ಾ��ೆ.  
ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ವ��ಸು��ಲ�.  
 

4 (B) XVI:- �ಾವ�ಜ�ಕರ �ಾ�� ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು ಪದ�ಾಮ ಮತು� ಇತ�ೆ �ಷಯಗಳ�: 
 

ಸ�ಾಯಕ �ೋಟ�ಾ��ೆ ಅ��ಾ� / �ಾಂ��ಕ ಸ�ಾಯಕರು 
�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� (ಉ�ೋಪ�) 
�ಾಲ್ �ಾಗ್, �ೆಂಗಳ�ರು-04 
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�:080-26564133 
 

      �ೕಲ�ನ� �ಾ���ಾರ 
�ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು  

        (ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, �ೋಟಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾ��ವೃ��) 
�ಾಲ್ �ಾಗ್, �ೆಂಗಳ�ರು-04 

                                                                                   ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�:08026564133 

4 (B) XVII :- �ಗ�ಪ�ಸ�ಾದ ಇತ�ೆ �ಷಯಗಳ� 
 
ಸುವಣ� ಕ�ಾ�ಟಕ ಉ�ಾ�ನವನಗಳ ಪ���ಾ�ನ ಉಸು��ಾ� ಮತು� �ವ�ಹ�ೆ  



 
 

           �ೋಟ�ಾ��ೆ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು  
        (ಉ�ಾ�ನವನಗಳ�, �ೋಟಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾ��ವೃ��)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


