
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

ಫೆಡರೇಶನ್ ಷೌಸ್, ಎಫ್.ಸ.ಶ.ಶಕಟ್ಟಡ,  

3ನೇಭಸಡಿ, ಸೆಂಪೇಗೌಡಯಸ್ತೆ, 

ಬೆಂಗಳೂಯು-560009 

ಕನಹಾಟ್ಕಮಹಷತಿಸಕುುಅಧಿನಿಮಭ 2005 ನಿಮಭ 4(1) ಬಿ 

(I): ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಯಚನ, ಕಹಮಾಗಳು ಭತ್ುೆಕತ್ಾಯಗಳು 

ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಯಚನ: 

ಕನಹಾಟ್ಕಗಡಿರದೇವಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಹರಧಿಕಹಯು 2010ಯಱಿಅಶಿತ್ವಸುಫೆಂದ್ಧಯುತ್ೆದ. 

ಕನಹಾಟ್ಕದಗಡಿಭಹಗದಱಿಕ್ಷಣ, 

ಷೆಂಷುೃತಿಭತ್ುೆಶಹಮಹಜಿಕಕ್ಷೇತ್ರದಱಿಕಹಮಾನಿಾಷಷುತಿೆಯುಕನನಡಯಷೆಂಘಷೆಂಸ್ತಿಗಳುಷಹಗೂಕನನಡಯಕಹಮಾ

ನಿಾಷಷುತಿೆಯುಕನನಡಿಗಯಷಭಸ್ತಯಭತ್ುೆಷಳಹಲುಗಳುತ್ುೆಂಬಹಗೆಂಭಿೇಯಳಹದುದಹಗಿಯುತ್ೆವೆ. 

ಕನಹಾಟ್ಕರಹಜ್ಯದಳಗಿಯುಗಡಿಭಹಗದಱಿನರದೇವದಅಭಿೃದ್ಧಿಮಜೂತೆಕನಹಾಟ್ಕದಹೂಯಗಿಯುಆಯುನರರಹ

ಜ್ಯಗಲಹೂೆಂದ್ಧಸೂೆಂಡೆಂತೆಇಯುರದೇವಗಳಱಿಮಕನನಡದಕಹಮಕನುನಸೈೂಳುುುದುತಿೇರಹಅಗತ್ಯಳಹಗಿಯುತ್ೆ

ದ.  

      52    ತಹಲೂಿಕುಗಳನುನಗಡಿಭಹಗದತಹಲೂಿಕುಗಳೆಂದುಗುಯುತಿಷಱಹಗಿದ. ಇುಷುಮಹಯು19 

ಗಡಿಜಿಲ್ಲಿಗಳಳಹಯಪ್ತೆಫಯುತ್ೆದ.  11                                     

            .  . 

ಜೂತೆಆಯುನರರಹಜ್ಯಗಳಱಿನಕನಹಾಟ್ಕದಗಡಿಭಹಗದರದೇವುಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಕಹಮಾಳಹಯಪ್ತೆಫಯುತ್ೆದ.  

ಕನಹಾಟ್ಕಗಡಿರದೇವಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಅಧಿನಿಮಭದೆಂತೆ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯಸು ಫಬಅಧಯಕ್ಷಯು ಷಹಗೂ 

ಏಳುಜ್ನನಹಭನಿದೇಾತ್ಅಧಿಕಹರೇತ್ ಷದಷಯಯುಗಳನುನ ಷಕಹಾಯು ಕಹಲಕಹಲಸುನಹಭನಿದೇಾವನಮಹಡುತ್ೆದ.  

ಡಹ|| ಶ.ಸ್ತೂೇಭಶೇಖರ್  ಇಯು ದ್ಧನಹೆಂಕ:2-12-2020 ರೆಂದ ಕತ್ಾಯ ನಿಾಷಷುತಿೆಯುತಹೆರ.  

ಇದಲಿದ ಈ ಸಳಕೆಂಡ 7 ಜ್ನ ಅಧಿಕಹರಗಳು ದನಿಮಿತ್ೆ ಷದಷಯಯುಗಲಹಗಿಯುತಹೆರ. 

1. ಷಕಹಾಯದಕಹಮಾದಾ, ಕನನಡಷೆಂಷುೃತಿಇಱಹಹ. 

2. ಷಕಹಾಯದರಧಹನಕಹಮಾದಾ, ಷೆಂಷದ್ಧೇಮಯಷಹಯಗಳುಭತ್ುೆಹಷನಯಚನಹಇಱಹಹ. 

3. ಷಕಹಾಯದಕಹಮಾದಾ, ಗಹರಮಿೇಣಹಭಿೃದ್ಧಿಭತ್ುೆೆಂಚಹಮತ್ ರಹಜ್ಇಱಹಹ. 

4. ಷಕಹಾಯದರಧಹನಕಹಮಾದಾ, ಕೆಂದಹಮಇಱಹಹ. 

5. ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಕನನಡಶಹಷತ್ಯರಶತ್ುೆ. 

6. ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಕನನಡಶಹಷತ್ಯಅಕಹಡೆಮಿ. 

7. ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಕನನಡಅಭಿೃದ್ಧಿಪ್ಹರಧಿಕಹಯ. 

8. ನಿದೇಾವಕಯು, ಕನನಡಷೆಂಷುೃತಿಇಱಹಹ. 

9.           ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಕಹಮಾದಾ – ಷದಷಯಕಹಮಾದಾ. 

 

 



ಷಕಹಾಯದ್ಧೆಂದ ಈ ಸಳಕೆಂಡೆಂತೆ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯಸು ಸುದೆಗಳು ಭೆಂಜ್ೂರಹಗಿಯುತ್ೆದ. 

ಅ) ಅಧಯಕ್ಷಯ ಕಛೇರ: 

1 ಅಧಯಕ್ಷಯು - 1 

2 ಅಧಯಕ್ಷಯ ಆೆ ಕಹಮಾದಾ - 1 

3 ಆೆ ಷಷಹಮಕಯು - 2 

4 ಳಹಸನ ಚಹಲಕಯು - 2 

5 ದಱಹಮತ್  - 2 

ಆ) ಕಹಮಾದಾ ಕಛೇರ 

1 ಕಹಮಾದಾ - 1 

2 ಹಖಹಧಿಕಹರ - 1 

3 ಲ್ಲಕಹುಧಿಕಹರ - 1 

4 ಷರಮ ಷಷಹಮಕಯು - 3 

5 ಷಷಹಮಕಯು - 1 

6 ದತಹೆೆಂವ ನಭೂದಕಯು - 3 

7 ಕಿರಮ ಷಷಹಮಕಯು - 2 

8 ಳಹಸನ ಚಹಲಕಯು - 1 

9 ದಱಹಮತ್  - 4 

 

 

 

 

  

1. ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಕಹಮಾಗಳುಭತ್ುೆಕತ್ಾಯಗಳು: 

(ಅ) ಗಡಿ ರದೇವದಱಿ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಕಹಮಾಗಳಅನುವಹಾನ, ಮೇಱವಚಹಯಣೆ ಭತ್ುೆ 

ಮೌಲಯಮಹನಮಹಡುುದುಇದಲಿದ, ನರಹೂರಮ ರಹಜ್ಯದ ಗಡಿ ಭಹಗಗಳಱಿ ಕನನಡ 

ಮಹತ್ನಹಡು ಜ್ನಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಶಹಮಹಜಿಕ ಷಹಗೂ ಶಹೆಂಷುೃತಿಕ ಶಿತಿಮನುನ ಷುಧಹರಷುುದು. 

(ಆ) ರಹಜ್ಯದ ಹೂಯಭಹಗದ ಗಡಿಮಱಿ ಅವಯಳಯು ಕನನಡ ಹಲ್ಲಗಳನುನ ತೆರಮಲು ಷಷಹಮ 

ದಗಿಷುುದು. ನರ ರಹಜ್ಯದಯು ಕನನಡ ಹಲ್ಲಗಳನುನ ಭುಚ್ಚಿಯುೆಂತ್ಸ ಗಹರಭಗಳಱಿ 

ಕನನಡಿಗರ ಕನನಡ ಮಹಧಯಭದ ಭೂಲಕ ಕ್ಷಣ ನಿೇಡಲು ಕನನಡ 

ಮಹಧಯಭದಹಲ್ಲಗಳನುನತ್ರಮುುದು. ಹಱಹಕಟ್ಟಡಗಳನುನನಿಮಹಾಣಮಹಡುುದು 

(ಇ) ಗಡಿ ರದೇವದಱಿ ಕನನಡದಱಿ ಕ್ಷಣ ನಿೇಡುುದಸು ಅವಯಳಹದ ಕ್ಷಕಯನುನ ನೇಭಕ ಮಹಡಲು 

ಷಷಹಮ ಮಹಡುುದು. ಕನನಡದಱಿ ಕಱಮು 

ಳದಹಯರ್ಥಾಗಲಕನನಡಮಹಧಯಭದಠ್ಯುಷೆಕಗಳನುನಕಹಲಕಹಲಸುದಗಿಷುುದು 

(ಈ) ಕನನಡಿಗರ-ಕನನಡ ಭಹಷೆಮಱಿ ದೈನೆಂದ್ಧನ ಬಳಣಿಗಳ ಫೆ ತಿಲದುಸೂಳುಲು-ಕನನಡ ೃತ್ೆ 



ತಿರಸಗಳು, ಮಹಷ ತಿರಸಗಳು, ಳಹಯ ತಿರಸಗಳು ಆ ಭಹಗಗಳಱಿ ದೂಯಕುೆಂತೆ ಮಹಡಲು 

ಗರೆಂಥಹಲಮಗಳನುನ ಗಡಿ ಭಹಗಗಳಱಿ ಪ್ಹರಯೆಂಬ ಮಹಡುುದು. 

(ಉ) ಕನನಡ ಭಹಷೆ ಬಳಣಿ ದೃವಟಯೆಂದ ನೂೇೆಂದಣಿಯಹದ ಕನನಡಯ ಷೆಂಘಟ್ನಗಲ-

ಳಹವಾಕಳಹಗಿಭಹವಹಚಟ್ುಟಿಸಗಳನುನನಡೆಷಲುಅನುದಹನನಿೇಡುುದು. 

(ಊ) ಗಡಿ ರದೇವದಱಿ ಕನನಡಯ ಷೆಂಘಟ್ನಗಳು ಕನನಡಯಳಹಗಿ ಕಿರಯಹೇಲರಹಗಿ ಸಲಷ ಮಹಡುೆಂತೆ 

ಮಹಡು ಉದೆೇವದ್ಧೆಂದ ಹಚುಿ ಹಚುಿ ಷೆಂಘಗಳನುನ ಗಡಿ ಭಹಗಗಳಱಿ ಕಟ್ಟಲು ಭತ್ುೆ ಈ 

ಷೆಂಘಟ್ನಗಳು ಭಹವಹ ಉನಹಯಷ ಮಹಱಸಗಳನುನ ಷೆಂಘಟಿಷಲು ಷಷಹಮ ಮಹಡು ದೃವಟಯೆಂದ 

ರಚಹಯ ಉನಹಯಷ ಕಹಮಾಕರಭಗಳನುನನಡೆಷುುದು. 

(ಋ) ಶಹೆಂಷುೃತಿಕ ಚಟ್ುಟಿಸಗಳನುನ ಗಡಿ ರದೇವಗಳಱಿ ಸಮಿಿಸೂೆಂಡು, ಗಡಿ ಕನನಡಿಗಯ 

ಅವಯಕತೆಗಳನುನ ೂರೈಷುುದು. 

(ಎ) ಕನನಡ ಶಹಷತ್ಯ, ಚಲನಚ್ಚತ್ರ, ನಹಟ್ಕ, ಜಹನದ, ನೃತ್ಯ, ಮಕ್ಷಗಹನ, ಲಳಹಣಿ, ಫಮಱಹಟ್, 

ತೊಗಲುಬೂೆಂಬ ಆಟ್, ಸರಕಥೆ, ಷೆಂಗಿೇತ್, ಇತಹಯದ್ಧ ಕಲ್ಲಗಳು ನಶಹೂೇಗದೆಂತೆ 

ರದವಾನಸುಷೂಕೆಳಹದವೆೇದ್ಧಸಗಳನುನಕಱಿಷುುದು. ರಹಜ್ಯದಗಡಿಭಹಗದತಹಲೂಿಕುಗಳು ಷಹಗೂ 

ಗಹರಭಗಳ ಕನನಡಿಗಯು ಈ ಕಲ್ಲಗಳನುನ ರದಾಷಲುಶಹೆಂಷುೃತಿಕಬನಗಳನುನಕಟ್ುಟುದು. 

(ಏ) ಗಡಿ ರದೇವ ಷಹಗೂ ಹೂಯನಹಡು ಉತ್ಸಗಳನುನ ಸಮಿಿಸೂಳುುುದು, ಕನನಡ ಬನಗಳನುನ 

ಕಟ್ುಟುದು, ಗಡಿ ರದೇವದ ಜ್ನಯ ರಶಿತಿಮನುನ ಷುಧಹರಷಲು ಸಲಳಹಯು ಅಭಿೃದ್ಧಿ 

ಕಹಮಾಕರಭಗಳನುನಷಹಕಿಸೂಳುುುದು, ಅಯ ಶಹೆಂಷುೃತಿಕ, ಶಹಮಹಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಶ 

ಆಕಹೆಂಕ್ಷಗಳನುನ ಈಡೆೇರಷುುದು. 

(ಐ) ಗಡಿ ರದೇವದ ರಶಟ ಜಹತಿ ಭತ್ುೆ ರಶಟ ೆಂಗಡ ಜ್ನತೆಮ ಜಿೇನ ಬದರತೆಮ ದೃವಟಯೆಂದ 

ನಿೇಡಫಸುದಹದ ಶೌಲಬಯಗಳ ಫೆ ಅಧಯಮನ ಮಹಡಿ ಷೆಂಫೆಂಧಿತ್ ಇಱಹಹಗಳ ಭೂಲಕ ನಯು 

ನಿೇಡುುದು. 

() ಗಡಿ ರದೇವಗಳಱಿ ಕಯಕುವುಲ ಸೈಗಹರಸ, ಗುಡಿ ಸೈಗಹರಸ ಷಹಗೂ ಇತ್ರ ಉದಯಭಗಲ 

ಪೂರೇತಹಸಸದಹಮಕ ಕರಭ ಸೈೂಳುುುದು. 

(ಔ) ಗಡಿ ರದೇವದ ಸಲುಗಲ ಕುಡಿಮು ನಿೇಯು, ಆರೂೇಗಯ, ಯಶಹಮ, ನಿೇರಹರ, ಯಸ್ತೆ ಭುೆಂತಹದ 

ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಸಲಷಗಲ ಅಗತ್ಯಳಹದ ಶೌಲಬಯಗಳನುನ ಆಯಹಮ ಇಱಹಹಗಳು ದಗಿಷುುದನುನ 

ಮೇಱವಚಹಯಣೆ ಮಹಡುುದು. 

 

2. ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೆೇವಗಳನುನ ಅನುವಹಾನೂಲಷುುದು.- 

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯು ಜಿಱಹಿ ಭಟ್ಟದಱಿ ಜಿಱಹಿಧಿಕಹರ, ಉ ಳಭಹಗ ಭಟ್ಟದಱಿ ಉಳಭಹ ಧಿಕಹರ ಭತ್ುೆ 

ತಹಲೂಿಕು ಭಟ್ಟದಱಿ ತ್ಸೇಱಹೆರ್ ಇಯ ಭೂಲಕ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೆೇವಗಳನುನ 

ಅನುವಹಾನೂಲಷತ್ಕುದುೆ. 

3. ಮಹಷತಿ ಡೆದುಸೂಳುುುದು.-  

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೆೇವಗಲಗಹಗಿ ರಹಜ್ಯ 

ಷಕಹಾಯದಯಹಅಧಿಕಹರಯೆಂದಱಹದಯೂಕನಹಾಟ್ಕಗಡಿರದೇವಅಭಿೃದ್ಧಿಷೆಂಫೆಂಧಿಶದೆಂತೆಮಹಷತಿ

ಮನುನಸೂೇಯಫಸುದುಭತ್ುೆಡೆದುಸೂಳುಫಸುದುಭತ್ುೆಅೆಂಥಅಧಿಕಹರಮುಪ್ಹರಧಿಕಹಯುಸೂೇಯಫ

ಸುದಹದಮಹಷತಿಮನುನದಗಿಷಲುಫದಿನಹಗಿಯತ್ಕುದುೆ. 

 

 



 

4. ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಷಲಹಗಳು.- 

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯು ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಉದೆೇವಗಳನುನ ನಯವೆೇರಷುಷಲುಳಹಗಿ ತ್ನನ ೄೇಜ್ನಗಳನುನ ಭತ್ುೆ 

ಕಹಮಾಕರಭಗಳನುನಅನುವಹಾನಸುತ್ಯುಫೆರಹಜ್ಯಷಕಹಾಯಸುಷಲಹಗಳನುನನಿೇಡಫಸುದು. 

 

 
 

(ಅ)ಕಹಮಾದಾಗಳಅಧಿಕಹಯಭತ್ುೆಕತ್ಾಯಗಳು: 

(ಎ) ಕಹಮಾದಾಮು ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಭುಖಯ   ನಿಳಹಾಸಕರಹಗಿಯತ್ಕುದುೆ; 

 ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ್ಧೆಂದ ಅನುೃೇದ್ಧತ್ಳಹದ ೄೇಜ್ನಗಳು ಭತ್ುೆ 

ಕಹಮಾಕರಭಗಳನುನಕಹಮಾಗತ್ೂಲಷಲುಜ್ಳಹಬಹೆಯನಹಗಿಯತ್ಕುದುೆ; 

 ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ನಿಧಿಮನುನ ನಿಾಷಷತ್ಕುದುೆ; 

 ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಲ್ಲಕುತ್ರಗಳನಿಾಸಣೆಭತ್ುೆಷೆಂಯಕ್ಷಣೆ 

 ಈ ಅಧಿನಿಮಭದ ಅಥಳಹ ತ್ತಹುಲದಱಿ ಜಹರಮಱಿಯು ಯಹುದೇ ಇತ್ಯ ಕಹನೂನಿನ ಭೂಲಕ  ಅಥಳಹ 

ಅದಯ ಮೇರ ಅನಿ ರದಹನ ಮಹಡಱಹಗಿಯುೆಂಥ ಇತ್ಯ ರಕಹಮಾಗಳನುನನಯವೆೇರಷತ್ಕುದುೆ; ಭತ್ುೆ  

 ಅಧಯಕ್ಷಯು ತ್ಪ್ಹಷ  ಮಹಡು ಷಭಮದಱಿ, ಕಚೇರಮ ದಹಖಲ್ಲಗಳನುನ ಷಹಜ್ಯುಡಿಷಲು 

ಜ್ಳಹಬಹೆಯ ಗಿಯತ್ಕುದುೆ. 

(ಬಿ) ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಷಭೆಗಳನುನ ಅಧಯಕ್ಷಯು ಅಥಳಹ ಅಧಯಕ್ಷಯ ೂಳಹಾನುಭತಿಡೆದು ಕಹಮಾದಾಮು 

ಕರಮತ್ಕುದುೆಭತ್ುೆಅುಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಅಧಿಕಹಯಳಹಯಪ್ತೆೄಳಫಯುಯಹುದೇಷಿಳದಱಿನಡೆಷತ್ಕುದುೆ. 

(ಆ) ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಶಫಬೆಂದ್ಧಗಳಕತ್ಾಯಗಳು: 

ಕರ.

ಷೆಂ

. 

ಸುದೆ ಕಹಮಾಸೆಂಚ್ಚಸ 

1 ಹಖಹಧಿ

ಕಹರ 

1. ಕನಹಾಟ್ಕ ಷಚ್ಚಳಹಲಮ ರಷ್ಕ ೃತ್ ಸೈಪ್ತಡಿ 2005 ಯಱಿ ಹಖಹಧಿಕಹರಗಲ 

ೂತ್ುೆಡಿಶದ ಕಹಮಾಗಳು ಷಹಗೂ ಹಹಮ ಮೇಱವಚಹಯಕರಹಗಿ 

ಕಹಮಾನಿಾಷಷಬೇಕಹಗಿದುೆ, ಳಶಮ ನಿಳಹಾಸಕಯು ನಿಾಷಷು ಎಱಹಿ ಳಶಮಗಲ 

ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದ ಕಡತ್ಗಳನುನ ನಿಮಭಗಳ ರಕಹಯ ರೇಱಶ ಕಹಮಾದಾಮಯ 

ಭೂಲಕ ಅಧಯಕ್ಷರ ಷಱಿಷು ಕತ್ಾಯ ಷಹಗೂ ಹೂಣೆಗಹರಸ ಹೂೆಂದ್ಧಯುತಹೆರ.  

2. ಶಹಾಜ್ನಿಕ ಮಹಷತಿ ಅಧಿಕಹರಯಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಸಣೆ. 

3. ಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಸಲಷಗಳು 

2 ಲ್ಲಕಹುಧಿಕಹ

ರ 

1. ಲ್ಲಕುತ್ರನಿಾಸಣೆ, ಆಡಿಟ್, ಲ್ಲಕುಹಹಗಲಷೆಂಫೆಂಧಿಶದಕಡತ್ಗಳನಿಾಸಣೆ, 

ಸಣಫಳಸರಮಹಣತ್ರಗಲಷೆಂಫೆಂಧಿಶದೆಂತೆತ್ರಯಷಹಯಇತಹಯದ್ಧ 

2. ಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಸಲಷಗಳು 

3 ಷರಮಷ

ಷಹಮಕ

ಯು 

1. ಷಕಹಾಯದ್ಧೆಂದಭತ್ುೆಉನನತ್ಭಟ್ಟದ್ಧೆಂದಶವೇಕೃತಿಯಹಗುತ್ರಗಳುಭತ್ುೆಇತ್ರಷು

ತೊೆೇಲ್ಲಗಲಟಿಿಣಿತ್ಯಹರಶಹಖಹಧಿಕಹರಗಲಷಱಿಷುುದು.  

2. ೄೇಜ್ನಷೆಂಫೆಂಧಿಶದಜಿಲ್ಲಿಗಳರಗತಿ/ತ್ರಗಳಯಷಹಯನಡೆಷುುದು. 



3. ರಶಹೆನ ಶವೇಕೃತಿಯಹದ ನೆಂತ್ಯ ಹೂಷ ಕಡತ್ನುನ ತೆರಮುುದು ಅಥಳಹ 

ಶವೇಕೃತಿಗಳನುನ ಈಗಹಗಲ್ಲೇ ತೆರಮಱಹಗಿಯು ಕಡತ್ದಱಿ 

ರೇಱಷುುದು/ನಿಾಷಷುುದು.  

4. ರಳಹಷಬತೆಯ, ಲ್ಲೇಖನಶಹಮಹಗಿರ, ದೂಯಳಹಣಿ, ಳಹಸನಗಳಕಡತ್, ಬಯಸ್ತಷಮಿತಿ, 

ವೆೇತ್ನ/ಬತೆಯಗಲಷಹಗೂಇತ್ರಬಿಲುಿಗಲಷೆಂಫೆಂಧಿಶದಕಡತ್ನಿಾಸಣೆ 

5. ರಕಯಣಗಳನುನ ನಿಗದ್ಧತ್ ಅಧಿೄಳ ರೇಱಶ ಷೂಕೆ ಟಿಿಣಿ ಫರಮುುದು 

ಷಹಗೂ ಕಯಡುಗಳನುನ ತ್ಯಹರಷುುದು ಭತ್ುೆ ಉಲ್ಲಿೇಖಗಳನುನ ದಗಿಶ 

ುಟ್ಗಳನುನ ಗುಯುತ್ು ಮಹಡಿ ಹಖಹಧಿಕಹರ ಷಱಿಷುುದು. 

6. ಕಹಮಾದಾಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಕತ್ಾಯಗಳಜೂತೆಷಷಹಮಕಯು/ಕಿರಮಷಷಹಮಕ

ರೆಂದಫಯುತ್ರದಕಯಡುಗಳನುನರೇಱಶಷಹಗೂರಶುರಶಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಲಷ

ಱಿಷುುದು. 

7. ಕಿರಯಹಷೂಚ್ಚಗಳು, ಳಹವಾಕಯದ್ಧತ್ಯಹರ,ಳಹವಾಕಆಮಯಮಬೇಡಿಸ, 

ಷಭೆಗಲಅಗತ್ಯಳಯುಪ್ತ.ಪ್ತ.ಟಿೂಯಕಮಹಷತಿತ್ಯಹರಸ, ಜಹಲತಹಣಗಳನಿಾಸಣೆ 

8. ಶಹಾಜ್ನಿಕಮಹಷತಿಷಹಗೂಳಧಹನಷಭೆ/ಳಧಹನರಶತ್ 

ರಶನಗಲಉತ್ೆಯತ್ಯಹರಷುಸಲಷಗಳು. 

9. ಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಸಲಷಗಳು 

4 ಷಷಹಮಕ

ಯು 

1. ಷಕಹಾಯದ್ಧೆಂದಭತ್ುೆಉನನತ್ಭಟ್ಟದ್ಧೆಂದಶವೇಕೃತಿಯಹಗುತ್ರಗಳುಭತ್ುೆಇತ್ರಷುತೊೆೇ

ಲ್ಲಗಲಟಿಿಣಿತ್ಯಹರಶಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಲಷಱಿಷುುದು. 

2. ಷಷಹಮಕರ ನಿಗದ್ಧಡಿಶದ ರಜಿಷರಯ ೆ ಳನುನ ನಿಾಷಷುುದು.  

3. ಳಶಮದ ಕಡತ್ಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲ ಇಡುುದು ಭತ್ುೆ ಯಳಹನಿಷುುದು ಇತಹಯದ್ಧ  

4. ಮಹಷತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭದ ಎಲಿ ಅಜಿಾಗಳ ಶವೇಕಹಯ ಭತ್ುೆ ಳಲ್ಲೇಳಹರ 

5. ಶಹಾಜ್ನಿಕಮಹಷತಿಷಹಗೂಳಧಹನಷಭೆ/ಳಧಹನರಶತ್ 

ರಶನಗಲಉತ್ೆಯತ್ಯಹರಷುಸಲಷಗಳು. 

6. ಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಸಲಷಗಳು 

5 ಕಿರಮಷ

ಷಹಮಕ

ಯು 

1. ಷಷಹಮಕ/ಕಿರಮ ಷಷಹಮಕನಿ ನಿಗದ್ಧಡಿಶದ ರಜಿಷರಯ ೆ ಳನುನ ನಿಾಷಷುುದು.  

2. ಷಕಹಾಯದ್ಧೆಂದಭತ್ುೆಉನನತ್ಭಟ್ಟದ್ಧೆಂದಶವೇಕೃತಿಯಹಗುತ್ರಗಳುಭತ್ುೆಇತ್ರಷುತೊೆೇ

ಲ್ಲಗಲಟಿಿಣಿತ್ಯಹರಶಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಲಷಱಿಷುುದು 

3. ಹಹ ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದ ಳಶಮಗಳ ಫೆ ಬಯಳಚುಿ ಕಹಮಾನುನ ನಿಾಷಷುುದು. 

4. ಳಶಮದ ಕಡತ್ಗಳನುನ ದಹಖಲ್ಲ ಇಡುುದು ಭತ್ುೆ ಯಳಹನಿಷುುದು ಇತಹಯದ್ಧ  

5. ಸಣಫಳಸರಮಹಣತ್ರಸುಷೆಂಫೆಂಧಿಶದೆಂತೆತ್ರಯಷಹಯ 

6. ಶಹಾಜ್ನಿಕಮಹಷತಿಷಹಗೂಳಧಹನಷಭೆ/ಳಧಹನರಶತ್ 

ರಶನಗಲಉತ್ೆಯತ್ಯಹರಷುಸಲಷಗಳು. 

7. ಇ-ಮೇಲ್/ ದೂಯಳಹಣಿ 

8. ಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಸಲಷಗಳು 

6 ದತಹೆೆಂವನ

ಭೂದಕ

ಯು 

1. ಹಹ ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದ ಳಶಮಗಳ ಫೆ ಬಯಳಚುಿ ಕಹಮಾನುನ ನಿಾಷಷುುದು. 

2. ಷಕಹಾಯದ್ಧೆಂದಭತ್ುೆಉನನತ್ಭಟ್ಟದ್ಧೆಂದಶವೇಕೃತಿಯಹಗುತ್ರಗಳುಭತ್ುೆಇತ್ರಷುತೊೆೇ

ಲ್ಲಗಲಟಿಿಣಿತ್ಯಹರಶಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಲಷಱಿಷುುದು 

3. ಷಭಹಷೂಚನಹತ್ರಗಳು, ಜಹಲತಹಣಗಳನಿಾಸಣೆ, ಇ-ಮೇಲ್/ ತಿರಕಹರಕಟ್ಣೆಗಳು 



4. ಷಭೆಗಲಷೆಂಫೆಂಧಿಶದೆಂತೊಯಕಮಹಷತಿಮನುನದಗಿಷುುದು. 

5. ಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಸಲಷಗಳು 

7 ಳಹಸನಚಹ

ಲಕಯು 

1. ಳಹಸನಷುಯಕ್ಷತೆ, ಷವಚಛತೆ, ಱಹಗ್ ಫುಸ ನಿಾಸಣೆ 

2. ಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಸಲಷಗಳು 

8 ಗೂರಪ್ ಡಿ 1. ದ್ಧನನಿತ್ಯದಕಛೇರಷವಚಛತೆ/ಷುಯಕ್ಷತೆ/ತ್ರಯಳಹನ/ಶವೇಕೃತಿ/ಕಡತ್ಗಳಷುಯಕ್ಷತೆ/ಇತ್ರಕಛೇರ

ಸಲಷಗಳು/ಸ್ತೇಳಹಅೆಂಚಚ್ಚೇಟಿನಿಾಸಣೆ 

2. ಮೇಱಹಧಿಕಹರಗಳುಷೂಚ್ಚಷುಇತ್ರಸಲಷಗಳು 

 (III): ಮೇಱವಚಹಯಣೆ ಭತ್ುೆ ಜ್ಳಹಬಹೆರಗಳನುನ ಳೂೆಂಡೆಂತೆ, ತಿೇಮಹಾನತೆದುಸೂಳುು 

ರಕಿರಯೆಮಱಿ ಅನುಷರಷು ಕಹಮಾಳಧಹನ: 

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಕಹಮಾಗಳನುನನಿಾಷಷುೃದಲುಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಷಾಷದಷಯಯಷಭೆಮಱಿಚಚ್ಚಾಶನಿಣಾ

ಯಶದೆಂತೆಆಯಹಮಶಾದಕಿರಯಹೄೇಜ್ನಗಳನುನತ್ಯಹರಶ, 

ಷಕಹಾಯದಅನುೃೇದನಡೆದುಕಹಮಾಕರಭ/ೄೇಜ್ನಗಳನುನಜಹರೂಲಷಱಹಗುುದು. ಅದಯೆಂತೆ, 

ಕಹಮಾಕರಭ/ೄೇಜ್ನಗಳನುನಜಹರೂಲಷುಫೆಪ್ಹರಧಿಕಹಯ              ದ. 

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಸಲಷಕಹಮಾಗಳಮೇಱವಚಹಯಣೆಮನುನಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಕಹಮಾದಾಗಳುನೂೇಡಿಸೂಳುುತಹೆ

ರ. 

ೄೇಜ್ನಮೇವಾಸಮಡಿಮಱಿಮಹಡಱಹಗುವೆಚಿಗಳಭತ್ುೆನಿಾಷಷುಕಹಮಾಕರಭಗಳಫೆಕಹ

ಮಾದಾಗಳು, ಅಧಯಕ್ಷರೆಂದಕಡತ್ದಱಿಆದೇವನುನಡೆಮುತಹೆರ. 

(IV): ಕಹಮಾಗಳ ನಿಾಸಣೆ ಯೂಪ್ತಶಯು ಷೂತ್ರಗಳು: 

2005ಯ ಕನಹಾಟ್ಕ ಷಕಹಾಯ ಷಚ್ಚಳಹಲಮದ ರಶುøತ್ ಸೈಪ್ತಡಿ ಷಹಗೂ ಕನಹಾಟ್ಕ ಷಕಹಾಯದ 

(ಯಷಹಯ ಸೆಂಚ್ಚಸ ನಿಮಭಗಳು 1977) ಷಹಗೂ ಕಹಲಕಹಲಸು ಶಫಬೆಂದ್ಧ ಭತ್ುೆ ಆಡಲತ್ ಷುಧಹಯಣೆ 

ಇಱಹಹಯೆಂದ ಹೂಯಡಿಷಱಹಗು ಆದೇವ ಭತ್ುೆ ಇತ್ರ ಷಕಹಾರ ಷುತೊೆೇಲ್ಲಗಳು.  

(V): ಕಹಮಾಕರಭಗಳನುನ ನಿಾಷಷುಱಿ ಅಧಿಕಹರಗಳು/ಶಫಬೆಂದ್ಧಗಳು ಹೂೆಂದ್ಧಯು 

ಅಧಿನಿಮಭಗಳು, ನಿಮಭಗಳು, ಷೂಚನಗಳು, ಸೈಪ್ತಡಿ ಅಥಳಹ ದಹಖಲ್ಲಗಳು 

1) ಕನಹಾಟ್ಕ ಷಕಹಾಯ (ಕಹಯಹಾನಿಾಸಣೆ) ನಿಮಭಗಳು 1977 

2) ಷಕಹಾಯ ಷಚ್ಚಳಹಲಮದ ಕಛೇರ ಸೈಪ್ತಡಿ (ಪ್ರಿಷ್ಕ ೃತ) 2005 

3) ಕನಹಾಟ್ಕ ನಹಗರೇಕ ಸ್ತೇಳಹ ನಿಮಮಹಲಗಳು, 1958 

4) ಕನಹಾಟ್ಕ ನಹಗರೇಕ ಸ್ತೇವೆಗಳು (ಶಹಮಹನಯ ನೇಭಕಹತಿ) ನಿಮಭಗಳು 1977 

5) ಕನಹಾಟ್ಕ ನಹಗರೇಕ ಸ್ತೇವೆಗಳು (ನಡತೆ) ನಿಮಭಗಳು 1966 

6) ಕನಹಾಟ್ಕ ನಹಗರೇಕ ಸ್ತೇವೆಗಳು (ಶಶಎ) ನಿಮಭಗಳು 1957 

7) ಕನಹಾಟ್ಕ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಹವಹ ಅಧಿನಿಮಭ 1963 

8) ಮಹಷತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005 
 



ಆರ್ಥಾಕ ಳಶಮಗಲ ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದೆಂತೆ ಈ ಸಳಕೆಂಡ ಅಧಿನಿಮಭ/ನಿಮಭಗಳನುನ 

ಉೄೇಗಿಷಱಹಗುತಿೆದ: 

9) ಕನಹಾಟ್ಕ ಆರ್ಥಾಕ ಷೆಂಷತೆ 

10) ಖಜಹನ ಷೆಂಷತೆ 

11) ಶಹದ್ಧಱಹವಯು ವೆಚಿದ ಸೈಪ್ತಡಿ 

12) ಅಧಿಕಹಯ ರತಹಯೄೇಜ್ನ ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದೆಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಱಹಹಮು ಆಗಿೆಂದಹೆ  

ಹೂಯಡಿಶಯು ಆದೇವ, ಷುತೊೆೇಲ್ಲಗಳು, ನಿಮಭಗಳು 

13) ಶಹಾಜ್ನಿಕ ಷೆಂಗರಸಣೆ ಪ್ಹಯದವಾಕತೆ ಅಧಿನಿಮಭ 1999ಭತ್ುೆ ನಿಮಭಗಳು 2000 

 

VI): ಹೂೆಂದ್ಧಯು ಅಥಳಹ ನಿಮೆಂತ್ರಣದಱಿಯು ದಶಹೆವೆೇಜ್ುಗಳ ರಗಾಗಳ ಳಯ 

ಟಿಟ 

1. ಷಕಹಾರ ಆದೇವಗಳು 

2. ಷಕಹಾರ ಷುತೊೆೇಲ್ಲಗಳು 

3. ಷಕಹಾರ ಅಧಿಷೂಚನಗಳು 

4. ನಿಮಭಗಳು 

5. ಅಧಿನಿಮಭಗಳು 

6. ಹಖಹ ಯಕ್ಷಹ ಕಡತ್ಗಳು 

7. ಳಧಹನ ಭೆಂಡಲದ ಅಧಿವೆೇವನದ ರಶನಗಲ ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದ ಷ 

8. ನಹಯಯಹಲಮ ರಕಯಣಗಳ ದ್ಧನಷ 

9. ಹಹಮ ದ್ಧನಷ 

10. ಷಷಹಮಕಯ ದ್ಧನಷ 

11. ಎಲ್.ಎೆಂ.ಎಸ್. ಮಹಷತಿಗಳು 

12. ಎಫ್.ಎೆಂ.ಎಸ್ ಮಹಷತಿಗಳು  

 

(VII): ಕಹಮಾನಿೇತಿ ಯಚನ ಅಥಳಹ ಅನುವಹಾನಸು ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದೆಂತೆ ಶಹಾಜ್ನಿಕರೂಡನ ಷಮಹಲ್ಲೂೇಚ್ಚಷಲು 

ಅಥಳಹ ಅಯ ಪ್ಹರತಿನಿಧಯ ಇಯುೆಂತೆ ಮಹಡಲು ಇಯುೆಂತ್ಸ ಯಹುದೇ ಯಸ್ತಿಮ ಳಯಗಳು: 
 

 ಯಹುದೇ ನಿೇತಿ ನಿಮಭಗಳನುನ ಯಚ್ಚಷು ಷೆಂದಬಾದಱಿ ಅದರೆಂದ ಬಹಧಿತ್ರಹಗಫಸುದಹದರೆಂದ 

ಆಕ್ಷೇಣೆ/ಷಲಹಗಳನುನ ಕರಮಬೇಸೆಂದು ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದ ಅಧಿನಿಮಭದಱಿ ನಿಗಧಿಡಿಶದಱಿ, ಅದಯೆಂತೆ 

ಆಕ್ಷೇಣೆ/ಷಲಹಗಳನುನ ಕರಮಱಹಗುುದು ಭತ್ುೆ ಇನಿನತ್ಯ ಳಶಮಗಳಱಿ ಳಶಮ ತ್ಜ್ಞರೂೆಂದ್ಧ ಅಗತ್ಯಳದೆಱಿ 

ಷಮಹಲ್ಲೂೇಚನ ನಡೆಷಱಹಗುತ್ೆದ. ನಿೇತಿ ನಿಮಭಗಳ ಯಚನಮಱಿ ಷಹಗೂ ಅದನುನ ಜಹರೂಲಷುುದಸು 

ಷೆಂಫೆಂಧಶದೆಂತೆ ತಿರಸಗಳಱಿ ಯಕೆಳಹಗು ಶಹಾಜ್ನಿಕಯ ಅಭಿಪ್ಹರಮ/ಆಕ್ಷೇಣೆ/ಷಲಹಗಳನುನ ಗಣನ 

ತೆದುಸೂಳುಱಹಗುುದು.  



ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯಸು ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದ ಳಶಮಗಳ ಫೆ ಶಹಾಜ್ನಿಕಯು 

ಇಚ್ಚಛಶದಱಿ ಱಖಿತ್ ಭೂಲಕ ಭುಖಯಷಿರೂೆಂದ್ಧ ಅಥಳಹ ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದ ಅಧಿಕಹರಗಳನುನ ಭೆೇಟಿ ಮಹಡಿ ಅಯ 

ಷಲಹಗಳನುನ ನಿೇಡಲು ಆಷಿದಳಯುತ್ೆದ. ಅರಹಸನ 3.30 ರೆಂದ 5.30 ಗೆಂಟೆರ ಷೆಂದವಾನದ ಅಧಿಮನುನ 

ನಿಗದ್ಧೂಲಷಱಹಗಿದ. 

(VIII): ಷಕಹಾಯದ ೆಂದು ಅೆಂಗಳಹಗಿ ಅಥಳಹ ಷಲಹಗಳನುನ ಡೆಮಲು ಯಚ್ಚತ್ಳಹದ ಎಯಡು ಅಥಳಹ ಹಚುಿ 

ಜ್ನಯನೂನಳೂೆಂಡ ಭೆಂಡಲ, ರಶತ್ುೆ, ಷಮಿತಿ ಭತ್ುೆ ಇತ್ಯ ಯಸ್ತಿಗಳು ಭತ್ುೆ ಅೆಂಥ ಭೆಂಡಲ, ರಶತ್ುೆ, 

ಷಮಿತಿ ಭತ್ುೆ ಇತ್ಯ ಯಸ್ತಿಗಳ ಷಭೆಗಳು ಶಹಾಜ್ನಿಕಯ ರವೆೇವಸು ಭುಕೆ ಆಗಿದಯೆೇ ಅಥಳಹ ಈ ಷಭೆಗಳ 

ನಡಲಗಳು ಶಹಾಜ್ನಿಕರ ದೂಯಕುತಿೆವೆಯೆೇ ಎೆಂಫ ಫೆ ೆಂದು ಳಯಣೆ: 

 ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಅಧಯಕ್ಷಯ ಅಧಯಕ್ಷತೆಮಱಿ ಷಹಗೂ 7 ಜ್ನ ನಹಭನಿದೇಾತ್ 

ಷದಷಯಯ ಷಹಗೂ 7 ಜ್ನ ಅಧಿಕಹರ ಷದಷಯಯ ಷಮಿತಿ ಇಯುತ್ೆದ. ನಡಲಗಳನುನ ಶಹಾಜಿನಿಕಯು ಫಮಶದಱಿ 

ಡೆಮಫಸುದಹಗಿದ.  

(IX) ಭತ್ುೆ (X): ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯ ಹಹಮಱಿನ ಅಧಿಕಹರ/ಶಫಬೆಂದ್ಧಗಳ ಳಯ 

ಷೂಚ್ಚ ುಷೆಕ (Directory) ಭತ್ುೆ ವೆೇತ್ನ ಳಯ:  

ಅ) ಮಹನಯಅಧಯಕ್ಷಯುಷಹಗೂಅಯಆೆಹಹಮಱಿಸಲಷನಿಾಷಷುತಿೆಯುಅಧಿಕಹರ/ನೌಕಯಯಳಯ 

ಕರ. 

ಷೆಂ 

ಅಧಿಕಹರ/ನೌಕಯಯ 

ಹಷಯು 

ದನಹಭ ಳದಹಯಸಾತೆ

  
ಳಲಹಷ ದೂಯಳಹಣಿ/ 

ಷೆಂಹಯ 

1 ಡಹ.ಶ.ಸ್ತೂೇಭಶೇಖರ್ 

ಭಹ.ಆ.ಸ್ತೇ. ( ) 

ಅಧಯಕ್ಷಯು 

(ಷಕಹಾಯದ್ಧೆಂದನಹಭನಿದೇಾವನ) 

  .   ಫಷವೆೇವವಯನಗಯ, 

ಬೆಂಗಳೂಯು-79 

080-
22356626 

2 ರೇಸ್ತೂೇಭಶೇಖರ್ 

ಗಹೆಂಜಿ 

ಅಧಯಕ್ಷಯಆೆಕಹಮಾದಾ ಬಿ.ಕಹೆಂ. ರೇರಹೆಂುಯ, 

ಬೆಂಗಳೂಯು-21 

22356626 

3                   . .        22356626 

ಹೂಯಗುತಿೆನೌಕಯಯು 

3 ರೇನಟೆೇಶ್ ಳಹಸನಚಹಲಕಯು ಎಸ್ ಎಸ್ 

ಎಲ್ ಶ 

ೂೇಳೆಂದರಹಜ್ನಗಯ, 

ಬೆಂಗಳೂಯು 

22356626 

4 ಬಹಲಕೃಶಣ ಳಹಸನಚಹಲಕಯು ಎಸ್ ಎಸ್ 

ಎಲ್ ಶ 

- 22356626 

(ಆ) ಕಹಮಾದಾಮಯ ಕಚೇರಮಱಿ ಸಲಷ ನಿಾಷಷುತಿೆಯು ಅಧಿಕಹರ/ನೌಕಯಯ ಳಯ: 

ನಿೄೇಜ್ನ ಮೇಲ್ಲ ಕತ್ಾಯ ನಿಾಷಷುತಿೆಯು ಅಧಿಕಹರಗಳು 
ಕರ. 

ಷೆಂ 

ಅಧಿಕಹರ/ನೌಕಯಯ 

ಹಷಯು 

ದನಹಭ ಳದಹಯಸಾತೆ  ಳಲಹಷ ದೂಯಳಹಣಿ/ 

ೃಬೈಲ್ 

ಷೆಂಹಯ 
1 ರೇ ರಕಹವಭತಿೆೇಸಲು ಕಹಮಾದಾ   . .( ), 

  . .(ಅ), 

  . .( ), . . .  .  

      08022352044 

2 ರೇಭತಿುವಹಿ ಹಖಹಧಿಕಹರ  ಬಿ-36 ಬಿ ಹಚ್  ಇ ಎಲ್  

ಟೌನ್  ಫ್  ಎ, ಕಹ ಭಠ್ದ 

ಎದುಯು, 8ನೇ ಭುಖಯ ಯಸ್ತೆ, 

19ನೇ ತಿಯುು, 

22352044 



ಭಲ್ಲಿೇವವಯೆಂ, ಬೆಂಗಳೂಯು-

560-055. 
ಹೊರಗುತಿ್ತಗೆನೌಕರರು 
3 ರೇ ರೇನಿಳಹಷ ರಡಿಿ ಲ್ಲಕಹುಧಿಕಹರ ಬಿ.ಎಸ್ ಶ, 

ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ 

#16, 3ನೇ ಭುಖಯ ಯಸ್ತೆ, 

ಅತ್ೂೆರ್ ಲ್ಲೇಔಟ್, 

ಮಲಸೆಂಕ, ಬೆಂಗಳೂಯು-

560064 

22352044 

4 ರೇ ವೆೆಂಕಟೆೇಶ್ ಎಮ್.ಳ ಷರಮ 

ಷಷಹಮಕಯು 

ಬಿ.ಎ. ವೆೆಂಕಟೆೇಶ್ ಎೆಂ.ಳ, ನೆಂ:65 

ಎಜಿಬಿ, 2ಸೆಂತ್, ಭಸಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ಲ್ಲೇಔಟ್ , ಬೆಂಗಳೂಯು-86. 

22352044 

5 ರೇಭತಿಯಚನಹ ಷರಮ 

ಷಷಹಮಕಯು 

ಎೆಂ.ಕಹೆಂ. ಫನವೆಂಕರ, 

ಬೆಂಗಳೂಯು 

22352044 

6 ರೇಭತಿ ಷುಮಿತ್ರ ಎೆಂ.ಆರ್ ಷಷಹಮಕಯು ಬಿ. ಎ. ಜಿನಹನೆಂಬನಗಯ, ಬೆಂಗಳೂಯು 

ಗಹರಮಹೆಂತ್ಯ ಜಿಲ್ಲಿ. 

22352044 

7 ಕು||ಕುಷುಭ ಕಿರಮ 

ಷಷಹಮಕಯು 

ಬಿ.ಕಹೆಂ # 71, 2ನೇ ಭುಖಯ ಯಸ್ತೆ,  

ಭಲ್ಲಭಸದೇವವಯ ಯಸ್ತೆ, 

ಬೆಂಗಳೂಯು. 

22352044 

8 ಕು||ಯಜ್ನಿ ಕಿರಮ 

ಷಷಹಮಕಯು 

ಪ್ತ.ಮು.ಶ. ದಹಯಯಸ್ತ ಗೌಡನ ದೂಡಿಿ, 

ಳಹರ್ಡ ನಾೆಂ:01, ರಹಭನಗಯ 

ತಹ||/ಜಿ. 

22352044 

9 ಕು||ದ್ಧಳಹಯ ಕುಮಹರ ಬಿ ದತಹೆೆಂವ 

ನಭೂದಕಯು 

ಎೆಂ.ಕಹೆಂ. ಎಸ್.ಆರ್.ನಗಯ, ಬೆಂಗಳೂಯು 22352044 

10 ಜ್ಸ್ ರಹಜ್  ಜಿ.ಶ, ದತಹೆೆಂವ 

ನಭೂದಕಯು 

ಬಿ.ಕಹೆಂ, ನೆಂ:18, 3ನೇ ಭುಖಯ ಯಸ್ತೆ, 

4ನೇ ತಿಯುು, ಆರ್ ಪ್ತಶ 

ಲ್ಲೇಔಟ್ , ಳಜ್ಮನಗಯ 2ನೇ 

ಸೆಂತ್, ಬೆಂಗಳೂಯು-40. 

 

11 ಸರೇಶ್ ವೆೈಜ. ಳಹಸನಚಹಲಕಯು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಶ.  22352044 

11 ರೇಭತಿಹೇಮಹಜಿಎನ್ ದಱಹಮತ್ ಪ್ತ.ಮು.ಶ. ಯೆೇಲಚನಸಲು, ಬೆಂಗಳೂಯು 22352044 

12 ರೇ ಯಷಿ ಎೆಂ.ಬಿ. ದಱಹಮತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಶ. ಹೆಂತಿನಗಯ,  ರಹುತ್ೆನಸಲು, 

ಬೆಂಗಳೂಯು ಗಹರಮಹೆಂತ್ಯ 

ಜಿಲ್ಲಿ. 

22352044 

13 ಶ್ರ ೀಅಶರ ಫ್ಹು ಸೇನ್ಎಸ್. ದಱಹಮತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಶ.  22352044 

(XI): ಎಱಹಿ ೄೇಜ್ನಗಳು ಭತ್ುೆ ವೆಚಿಗಳು ಷಹಗೂ ಳತ್ಯಣೆಮ ಫೆ ಯದ್ಧಗಳೂೆಂದ್ಧ ರತಿೄೆಂದು 

ಅಭಿಕಯಣ (ಏಜನಿಸ)ಗಲ ನಿಗದ್ಧೂಲಷಱಹಗಿಯು ಆಮಯಮದ ಳಯ: 

ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ 2010-11 ರೆಂದ 2021-22ನೇ ಶಹಱನ ಆಮಯಮದ 

ಳಯ ಈ ಸಳಕೆಂಡೆಂತಿದ. 

ಕರ.ಷೆಂ. ಶಾ ಷಕಹಾಯದ್ಧೆಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಹದ ಅನುದಹನ 

1 2010-11 4,83,14,660 
2 2011-12  7,50,00,000 

3 2012-13  7,67,63,750 
4 2013-14 5,02,50,000 

5 2014-15 3,00,00,000 



6 2015-16 21,00,00,000 
7 2016-17  25,00,00,000 

8  2017-18 50,00,00,000 
9 2018-19 28,06,00,000 

10 2019-20 49,42,75,000 

11 2020-21 25,91,18,000 
12 2021-22 16,24,00,000 

    

(XI):ಸೆಂಚ್ಚಸ ಮಹಡಱಹದ ೃಫಲಗನುನ ಳೂೆಂಡು, ಷಷಹಮಧನ ಕಹಮಾಕರಭಗಳ ಜಹರ ಳಧಹನ ಭತ್ುೆ ಅೆಂತ್ಸ 

ಕಹಮಾಕರಭಗಳ ಪಱಹನುಬಳಗಳ ಳಯಗಳು:  

2010ಯ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಅಧಿನಿಮಭದ                    ಷಹಗೂ ಷಕಹಾಯದ ಅನುೃೇದ್ಧತ್ 

ಕಿರಯಹೄೇಜ್ನಮಱಿನ ೄೇಜ್ನಗಳನುನ ಅನುವಹಾನೂಲಷುುದು. ಅದಯೆಂತೆ 

(ಅ) ನೂೇೆಂದಣಿಯಹದ ಷೆಂಸ್ತಿಗಲ ಕನನಡ ಭಹಷೆ, ಶಹಷತ್ಯ, ಷೆಂಗಿೇತ್, ನೃತ್ಯ, ನಹಟ್ಕ, ಜ್ನದ ಭತ್ುೆ ಮಕ್ಷಗಹನ 

ಭುೆಂತಹದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಱಿ ನಿಯೆಂತ್ಯ ಕಹಮಾಚಟ್ುಟಿಸ ನಡೆಷು ಶಹೆಂಷುತಿಕ ಷೆಂಘ ಷೆಂಸ್ತಿಗಲ ಧನ ಷಷಹಮ 

ನಿೇಡಱಹಗುತಿೆದ ಷಹಗೂ                    ಹಱಹ ಸೂಠ್ಡಿ, ಗಣಕಮೆಂತ್ರ ಸೂಠ್ಡಿ, ಗರೆಂಥಹಲಮ, 

ಕಿರೇಡಹ ಕಟ್ಟಡ, ಫಮಲುಯೆಂಗ ಭೆಂದ್ಧಯ, ವುದಿ ಕುಡಿಮು ನಿೇರನ ಘಟ್ಕ ಶಹಿನ,  ಹಱಹ ಕೆಂಪ್ೌೆಂರ್ಡ/ಆಟ್ದ 

ಮೈದಹನ/ೌಚಹಲಮ ನಿಮಹಾಣ, / ಇತಹಯದ್ಧ       ಶೌಲಬಯಗಳ ಕಹಮಾಕರಭಗ     

          . 

 

(XIII): ಷಕಹಾಯದ್ಧೆಂದ ಭೆಂಜ್ೂರಹದ ರಯಹಯತಿ ದಯಗಳು ಅಥಳಹ ಅಧಿಕಹಯ ತ್ರ ಡೆಮುಳಯಗಳು: 

       ಯಹುದೂ ಇಯುುದ್ಧಲಿ. 

(XIV): ಳದುಯನಹಿನ ಯಸ್ತಿಮಱಿ ಆಳಡಿಶಯು ಮಹಷತಿಗಳ ಳಯಗಳು: 

ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯಸು ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದೆಂತೆ ಳದುಯನಹಿನ ಯಸ್ತಿಮಱಿ 

ಅಳಡಿ                   .  

(XV): ಷಕಹಾಯದ ಉೄೇಗಕಹುಗಿ ದೂಯಕುುದ್ಧದೆಱಿ ಶದೊಲಷಱಹಗಿಯು ುಷೆಕ ಬೆಂಡಹಯ ಅಥಳಹ 

ಳಹಚನಹಲಮಗಳ ಸಲಷ ಅಧಿಮ ಳಯಗಳನುನ ಳೂೆಂಡೆಂತೆ ಮಹಷತಿಗಳನುನ ಡೆಮಲು ನಹಗರಕರ 

ದೂಯಕು ಶೌಲಬಯಗಳ ಫೆ ಳಯಗಳು: 

ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಱಿ ಹಖಹಧಿಕಹರಮನುನ ಶಹಾಜ್ನಿಕ ಮಹಷತಿ 

ಅಧಿಕಹರಗಳೆಂದು ದನಹಭಕರಷಱಹಗಿದ. ಅದಯ ಳಯ ಈ ಸಳಕೆಂಡ 4(1)(ಬಿ)(XVI) ಯಱಿ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. 

ಶಹಾಜ್ನಿಕ ಉೄೇಗಕಹುಗಿ ಗರೆಂಥಹಲಮನುನ ಅಥಳಹ ಳಹಚನಹಲಮನುನ ನಿಾಷಷುತಿೆಲಿ.  

(XVI):ಶಹಾಜಿನಿಕ ಮಹಷತಿ ಅಧಿಕಹರಗಳ ಹಷಯು, ದನಹಭಗಳು ಭತ್ುೆ ಇತ್ಯ ಳಯಗಳು: 

ಶಹಾಜ್ನಿಕ ಮಹಷತಿ ಅಧಿಕಹರಗಳ ಹಷಯು, ದನಹಭಗಳು ಭತ್ುೆ ಇತ್ರ ಳಯಗಳು: 



 ಮಹಷತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005 ಯ ಕಲೆಂ ಯಡಿಮಱಿ ಶಹಾಜ್ನಿಕ ಮಹಷತಿ ಅಧಿಕಹರಗಳನುನ 

ದನಹಭಕರಶದುೆ, ಅರ ಷೆಂಫೆಂಧಿಶದ ಳಯಗಳನುನ ಈ ಸಳಕೆಂಡ ಟಿಟಮಱಿ ನಿೇಡಱಹಗಿದ. 

ಶಹಾಜ್ನಿಕ ಮಹಷತಿ ಅಧಿಕಹರ ಷಷಹಮಕ ಶಹಾಜ್ನಿಕ ಮಹಷತಿ 

ಅಧಿಕಹರ  

ಮೇಲಿನಳ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯ 

ಹಖಹಧಿಕಹರ,   

ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ ರದೇವ 

ಅಭಿೃದ್ಧೆ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯ , 
            , 3 
       ,      
     , 
        -9 

              - ಕಹಮಾದಾ, ಕನಹಾಟ್ಕ ಗಡಿ 

ರದೇವ ಅಭಿೃದ್ಧೆ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯ , 
            , 3 
       ,      
     , 
        -9 

 

(XVII): ನಿಮಮಿಷಫಸುದಹೆಂತ್ಸ ಇತ್ರ ಮಹಷತಿ 

ಯಹುದು ಇಯುುದ್ಧಲಿ. 

 


