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ಅಧ್ಯಾ ಯ 1: ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಜಿನಿಿಂದ 

ಸಕಲಾ - 78 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  ಇಲಾಖೆಗಳು / ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಸಕಲಾ- 993 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖೆಾ  

 

ಜಿಲಿಾ  ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆ್ಲಯು ಜುಲೈ - 2019 ರ ತಿಂಗಳಲೆ್ಲ  ಉತ್ತ ಮ ಪ್ರ ದರ್ಶನ 

ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತತ  ಜಿಲೆ್ಲವಾರು ಮಾಸಿಕ ಶ್ರ ೋಯಿಂಕ ಕೋಷ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  ಅಗರ  ಸ್ಥಾ ನದಲೆ್ಲದೆ. ಹಾಸನ ಮತ್ತತ  

ತ್ತಮಕುರು ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳು ದಿ್ವ ತೋಯ ಮತ್ತತ  ತೃತೋಯ ಸ್ಥಾ ನ ದಲೆ್ಲದೆ. 

ಯದಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯು ತ್ನನ  ಹಿಂದ್ವನ 28 ನೇ ಸ್ಥಾ ನದ್ವಿಂದ 14 ನೇ ಸ್ಥಾ ನಕೆ್ಕ  ಏರುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯ ಧಿಕ 14 

ಸ್ಥಾ ನಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಅಧಿಕವನ್ನನ  ತೋರಿಸುತತ ದೆ, ಆದರೆ ಕಪ್ೊ ಳ ಜಿಲೆ್ಲಯು ತ್ನನ  ಹಿಂದ್ವನ 4 ನೇ 

ಸ್ಥಾ ನದ್ವಿಂದ 17 ನೇ ಸ್ಥಾ ನಕೆ್ಕ  ಇಳಿದ್ವದೆ, ಇದು 13 ಸ್ಥಾ ನಗಳ ಕುಸಿತ್ವನ್ನನ  ಶ್ರ ೋಯಿಂಕ ಕೋಷ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  

ತೋರಿಸುತತ ದೆ. 

ಬಿಂಗಳೂರು ಯವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸುತತ ಲೆ  ಮತ್ತತ  ಕನೆಯ ಸ್ಥಾ ನ ಪ್ಡೆದ್ವದೆ, 

ಅಿಂದರೆ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆ ಶ್ರ ೋಯಿಂಕ ಕೋಷ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  30ನೇ ಸ್ಥಾ ನದಲೆ್ಲದೆ. 29 ಮತ್ತತ  28 ನೇ 

ಸ್ಥಾ ನದಲೆ್ಲರುವ ಕೋಲ್ಲರ ಮತ್ತತ  ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಕ್ಕಳಗಿನ 5 ಸ್ಥಾ ನಗಳಲೆ್ಲ  

ಮಿಂದುವರೆದ್ವದೆ. 

ಜುಲೈ 2019 ರ ಮೊದಲನೇ  ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
2 ಹಾಸನ 
3 ತ್ತಮಕೂರು 

 

ಜುಲೈ 2019 ರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 
30 ಬಿಂಗಳೂರು 
29 ಕೋಲ್ಲರ 
28 ಕಡಗು 

 

ತಾಲಿ್ಲಕು ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ: ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಅಿಂಕೋಲ್ಲ ತಾಲೆ್ಲಕು ಮತ್ತತ  ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

ಜಿಲೆ್ಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೆ್ಲಕು ಕರ ಮವಾಗಿ 1 ಮತ್ತತ  2 ನೇ ಸ್ಥಾ ನಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಳುು ವ ಮೂಲಕ 

ತಾಲೆ್ಲಕುವಾರು ಶ್ರ ೋಯಿಂಕ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯಲೆ್ಲ  ಉತ್ತ ಮ ಪ್ರರ ಬಲಯ  ಸ್ಥಧಿಸಿವೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಹರಪ್ನಹಳಿು  ತಾಲೆ್ಲಕು ಮತ್ತತ  ಯದಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಶೋರಾಪುರ 

ತಾಲೆ್ಲಕು ಕರ್ನಶಟಕದ 177 ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳಲೆ್ಲ  177 ಮತ್ತತ  176 ನೇ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ವರುತ್ತ ದೆ.    



ಜುಲೈ 2019 ರ ಮೊದಲನೇ  ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 
1 ಅಿಂಕೋಲ್ಲ ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 
2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
3 ಮಧೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

 

ಜುಲೈ 2019 ರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು (177 ತಾಲಿ್ಲಕುಗಳಲಿ್ಲ ) 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 
177 ಹರಪ್ನಹಳಿು  ದಾವಣಗೆರೆ 
176 ಶೋರಾಪುರ ಯದಗಿರಿ 
175 ಹೆಗಗ ಡದೇವನಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು 

                  

ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮತ್ತು  ವಿಳಂಬಗಳು: 

ಬಾಕಿಯಿರುವ: ಈ ವರದ್ವಗಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನನ  ಹಿಂಪ್ಡೆಯುವ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  28773 

ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಇದು ಗಿಂದಲದ ಪ್ರ ವೃತತ ಯಗಿದುು , ಇದನ್ನನ  

ಗಮನಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಳಂಬ: ಈ ವರದ್ವಗಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನನ  ಹಿಂಪ್ಡೆಯುವ ಸಮಯದಲೆ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  97214 

ಅಜಿಶಗಳನ್ನನ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಮತ್ತತ  ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಮಖ್ಯ  

ಗಮನವು ನಗದ್ವತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ತ್ಲುಪಿಸುವುದು ಮತ್ತತ  ಅನಗತ್ಯ  ವಿಳಂಬವನ್ನನ  

ತ್ಪಿೊ ಸುವುದಾಗಿದೆ.           

ಮೇಲಮ ನವಿ ವಿವರಗಳು: 

ಮೇಲಮ ನವಿ - 1 ವಗಶ 3420 ಮೇಲಮ ನವಿಗಳನ್ನನ  ಸಿಿ ೋಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ, ಅದರಲೆ್ಲ  1351 ಅನ್ನಮೋದನೆ, 1332 

ತರಸೆ ರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತತ  737 ಇನ್ನನ  ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ವವೆ (ಅವುಗಳಲೆ್ಲ  725 ನಗದ್ವತ್ ಸಮಯವನ್ನನ  ಮೋರಿ 

ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ವವೆ). 

ಮೇಲಮ ನವಿ - 2 ವಗಶ 576 ಅನ್ನನ  ಸಿಿ ೋಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ, ಅದರಲೆ್ಲ  106 ಅನ್ನಮೋದನೆ, 228 ತರಸೆ ರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ 

ಮತ್ತತ  241 ಇನ್ನನ  ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ವವೆ (ನಗದ್ವತ್ ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಮೋರಿ).           

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಧನೆ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ: ಶಿವಮಗಗ , ಚಿಕೆಮಗಳೂರು, ತ್ತಮಕುರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, 

ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ, ಚಿತ್ರ ದುಗಶ, ಹಾಸನ, ಉಡುಪಿ, ಬಳ್ಳು ರಿ ಮತ್ತತ  ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮೋಣ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳು 

ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲೆ್ಲ  ಸಿಾ ರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತತ  ಅಗರ  ಸ್ಥಾ ನದಲೆ್ಲ  10 ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳು ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 

ಕಾಯಶನವಶಹ ಸರಾಸರಿ ಶ್ರ ೋಯಿಂಕವನ್ನನ  ಯರ್ಸಿಿಯಗಿ ಪ್ಡೆದುಕಿಂಡಿದೆ.    

ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳ ಕಾಯೇಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್ಲ ಆಧ್ಯರಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆ್ಥ ನದಲಿ್ಲರುವ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಪಟ್ಟು   



ಸರಾಸರಿ ಶ್ರ ೇಣಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

2 ಶಿವಮಗಗ  

6 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 

6 ತ್ತಮಕೂರು 

7 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

7 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 

7 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 

8 ಹಾಸನ 

8 ಉಡುಪಿ 

10 ಬಳ್ಳು ರಿ 

10 ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

                                                                                                                      

ಬಿಂಗಳೂರು, ಯದಗಿರಿ ಮತ್ತತ  ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲ ಗ ಳು ನರಿೋಕಿಿತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ಸ್ಥವಶಜನಕರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಲು ತ್ತಿಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪ್ಟ್ಟಟ ರುತ್ತ ದೆ, ಆದರೆ  ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳ 

ಸರಾಸರಿ ಶ್ರ ೋಯಿಂಕಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 3 ನೇ ಸ್ಥಾ ನಕೆ್ಕ  ಇಳಿದ್ವದೆ. 

ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳ ಕಾಯೇಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲ್ಲ ಆಧ್ಯರಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಮೂರು 

ಸೆ್ಥ ನದಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಪಟ್ಟು   

ಸರಾಸರಿ ಶ್ರ ೇಣಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

29 ಬಿಂಗಳೂರು 

27 ಯದಗಿರಿ 

27 ಕಡಗು 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 1 ಎ: ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿಾ  ಸ್ಥಧನೆ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ವಿವರ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ) 

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ / 

ಒಿಂದು ಲಕ್ಷ 

ಜನಸಂಖೆಾ  

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟು ರೆ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ+ ಬಿ)/2 

ಹಿಂದಿನ 

ತಿಂಗಳ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

ಒಟ್ಟು  

1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 1 3 1 9 +8 

2 ಹಾಸನ 8 7 2 3 +1 

3 ತ್ತಮಕೂರು 5 10 3 5 +2 

4 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 8 9 4 7 +3 

5 ಕಲಬುಗಿಶ 5 12 5 13 +8 

6 ಗದಗ 17 4 6 11 +5 

7 ಶಿವಮಗಗ  11 14 7 2 -5 

8 ಬಳ್ಳು ರಿ 24 2 8 6 -2 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ) 

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ / 

ಒಿಂದು ಲಕ್ಷ 

ಜನಸಂಖೆಾ  

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟು ರೆ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ+ ಬಿ)/2 

ಹಿಂದಿನ 

ತಿಂಗಳ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

ಒಟ್ಟು  

9 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 2 24 9 16 +7 

10 ಬೋದರ್ 26 1 10 14 +4 

11 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 12 15 11 8 -3 

12 ಉಡುಪಿ 4 23 12 12 - 

13 ರಾಯಚೂರು 22 6 13 1 -12 

14 ಯದಗಿರಿ 21 8 14 28 +14 

15 ಬಳಗಾವಿ 10 19 15 27 +12 

16 ದಾವಣಗೆರೆ 3 26 16 18 +2 

17 ಕಪ್ೊ ಳ 25 5 17 4 -13 

18 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 
18 13 18 20 +2 

19 ಚಾಮರಾಜನಗರ 16 16 19 17 -2 

20 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 12 20 20 10 -10 

21 ವಿಜಯಪುರ 22 11 21 23 +2 

22 ಮಂಡಯ  15 18 22 21 -1 

23 ಧಾರವಾಡ 5 29 23 22 -1 

24 ಹಾವೇರಿ 19 21 24 15 -9 

25 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 12 28 25 25 - 

26 ರಾಮನಗರ 27 17 26 24 -2 

27 ಮೈಸೂರು 20 25 27 19 -8 

28 ಕಡಗು 29 22 28 29 +1 

29 ಕೋಲ್ಲರ 27 27 29 26 -3 

30 ಬಿಂಗಳೂರು 

ನಗರ 
30 30 30 

30 - 

   

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1) ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹಾಸನ, ತ್ತಮಕೂರು, ಚಿತ್ರ ದುಗಶ ಮತ್ತತ  ಕಲಬುಗಿಶ 2019 ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲೆ್ಲ  

ಮದಲ 5 ಸ್ಥಾ ನಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ವದೆ. 

2) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕೋಲ್ಲರ, ಕಡಗು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತತ  ರಾಮನಗರ ನರಾಶಾದಾಯಕ 

ಪ್ರ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ್ವಗೆ 5 ನೇ ಸ್ಥಾ ನಕೆ್ಕ  ಇಳಿದ್ವದೆ.  

ಅಧ್ಯಾ ಯ 1 ಬಿ: ಜುಲೈ 2019 ರ ತಾಲಿ್ಲಕು ಸ್ಥಧನೆ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ವಿವರ (೧೭೭ ತಾಲಿ್ಲಕುಗಳು 

ಪರ ತನಿಧಿಸುತು ದೆ) 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ) 

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ / 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ  

ಜನಸಂಖೆಾ  

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟು ರೆ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ ನ 50% + 

ಬಿ ನ 

50%)/2) 

1 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಆಿಂಕೋಲ 1 10 1 

2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 8 6 2 

3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮದೊೋಳ 3 13 3 

4 ಕಲಬುಗಿಶ ಸೇಡಂ 12 18 4 

5 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ ಚಳು ಕ್ಕರೆ 12 36 5 

6 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸಿೋಪುರ 12 39 6 

7 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಸಿರಸಿ 2 51 7 

8 ತ್ತಮಕೂರು ಶಿರಾ 12 43 8 

9 ಬಳ್ಳು ರಿ ಹಗರಿಬೊಮಮ ನಹಳಿು  23 35 9 

10 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 56 5 10 

11 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಳಗಿ 8 54 11 

12 ತ್ತಮಕೂರು ಪ್ರವಗಡ 45 19 12 

13 ಧಾರವಾಡ ಹುಬಬ ಳಿು  64 4 13 

14 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹುನಗುಿಂದ 28 52 14 

15 ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ 38 43 15 

16 ಶಿವಮಗಗ  ಶಿವಮಗಗ  71 12 16 

17 ಹಾಸನ ಚನನ ರಾಯಪ್ಟಟ ಣ  28 55 17 

18 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ ಶಿಡೆಘಟಟ  28 60 18 

19 ಹಾಸನ ಹಾಸನ 65 26 19 

20 ಬಳ್ಳು ರಿ ಹಡಗಲೆ್ಲ  50 42 20 

21 ಬಳಗಾವಿ ರಾಮದುಗಶ 71 24 21 

22 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಹಲ್ಲಯಳ 3 92 22 

23 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಹೊರ್ನನ ವರ 3 93 23 

24 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ ಹರಿಯೂರು 45 52 24 

25 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 50 49 25 

26 ತ್ತಮಕೂರು ತ್ತರುವೇಕ್ಕರೆ 42 57 26 

27 ಚಿಕೆ  ಮಗಳೂರು ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 67 33 27 

28 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ ಹೊಸದುಗಶ 34 74 28 

29 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನನ ಗಿರಿ 23 85 29 

30 ತ್ತಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ 71 38 30 

31 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾದಾಮ 8 104 31 

32 ಹಾವೇರಿ ಬಾಯ ಡಗಿ 50 63 32 

33 ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬನ್ನನ ರು 38 80 33 

34 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಸುಫಾ 18 100 34 

35 ರಾಯಚೂರು ಸಿಿಂಧನ್ನರು 88 32 35 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ) 

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ / 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ  

ಜನಸಂಖೆಾ  

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟು ರೆ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ ನ 50% + 

ಬಿ ನ 

50%)/2) 

36 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು 45 75 36 

37 ತ್ತಮಕೂರು ಚಿಕೆರ್ನಯಕನಹಳಿು  56 65 37 

38 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 101 21 38 

39 ಬೋದರ ಬಸವಕಲ್ಲಯ ಣ 112 11 39 

40 ಬಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ 50 73 40 

41 ಮಂಡಯ  ಶಿರ ೋರಂಗಪ್ಟಟ ಣ 56 70 41 

42 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

ನೆಲಮಂಗಲ 

108 20 42 

43 ಕಲಬುಗಿಶ ಅಫ್ಜ ಲ್ಲಪುರ 56 72 43 

44 ಗದಗ ನರಗುಿಂದ 96 34 44 

45 ಹಾಸನ ಅರಸಿೋಕ್ಕರೆ 50 80 45 

46 ಹಾಸನ ಬೇಲ್ಲರು 91 41 46 

47 ಬೋದರ್ ಹೊಮಾನ ಬಾದ 108 26 47 

48 ಬಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ 23 113 48 

49 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಕುಮಟ 3 133 49 

50 ಬಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಿಂಗಲ್ 18 120 50 

51 ಬಳಗಾವಿ ಹುಕೆ್ಕೋರಿ 28 114 51 

52 ಮಂಡಯ  ಪ್ರಿಂಡವಪುರ 85 61 52 

53 ಮಂಡಯ  ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಪೇಟೆ 56 90 53 

54 ಕಪ್ೊ ಳ ಕಪ್ೊ ಳ 131 16 54 

55 ಮಂಡಯ  ರ್ನಗಮಂಗಲ 124 23 55 

56 ತ್ತಮಕೂರು ತಪ್ಟೂರು 118 29 56 

57 ತ್ತಮಕೂರು ಗುಬಬ  65 82 57 

58 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ 36 112 58 

59 ಬಿಂಗಳೂರು ಬಿಂಗಳೂರು ದಕಿಿಣ 148 1 59 

60 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು 111 39 60 

61 ತ್ತಮಕೂರು ತ್ತಮಕೂರು 85 67 61 

62 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ ಪುಟೂಟ ರು 45 107 62 

63 ಬಳ್ಳು ರಿ ಹೊಸಪೇಟೆ 42 110 63 

64 ರಾಯಚೂರು ದೇವದುಗಶ 131 22 64 

65 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 106 47 65 

66 ಕಲಬುಗಿಶ ಗುಲಬಗಶ 78 75 66 

67 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗರ ಮಾಿಂತ್ರ 

ದೇವನಹಳಿು  

124 31 67 

68 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಭಟೆಳ 3 152 68 

69 ಬಳಗಾವಿ ಬಳಗಾಿಂ 98 58 69 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ) 

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ / 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ  

ಜನಸಂಖೆಾ  

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟು ರೆ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ ನ 50% + 

ಬಿ ನ 

50%)/2) 

70 ಶಿವಮಗಗ  ಶಿಕಾರಿಪುರ 81 75 70 

71 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಕಾರವಾರ 144 15 71 

72 ಗದಗ ಗದಗ 134 25 72 

73 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಯಲೆ್ಲಪುರ 18 141 73 

74 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 123 37 74 

75 ಯದಗಿರಿ ಶಾಹಪುರ 101 59 75 

76 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 56 105 76 

77 ಕಪ್ೊ ಳ ಕುಷ್ಠ ಗಿ 148 14 77 

78 ಮಂಡಯ  ಮಂಡಯ  91 71 78 

79 ಬಿಂಗಳೂರು ಬದಂಗಳೂರು 

ಪೂವಶ 161 2 79 

80 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರು 88 75 80 

81 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಮಿಂದಗೋಡ 28 135 81 

82 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಮಖಂಡಿ 8 155 82 

83 ಶಿವಮಗಗ  ಭದಾರ ವತ 71 96 83 

84 ಬಳ್ಳು ರಿ ಸಂಡೂರು 38 130 84 

85 ಬಿಂಗಳೂರು  ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ತ ರ 167 3 85 

86 ಬೋದರ್ ಬೋದರ್ 162 9 86 

87 ಬಳ್ಳು ರಿ ಸಿರಗುಪ್ೊ  154 17 87 

88 ಹಾಸನ ಸಕಲೇರ್ಪುರ 141 30 88 

89 ಕಲಬುಗಿಶ ಚಿತ್ಪುರ 12 161 89 

90 ಬಳಗಾವಿ ರಾಯಭಾಗ 67 107 90 

91 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಯಲಂದೂರು 56 119 91 

92 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ ಸಿದಾು ಪುರ 18 159 92 

93 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ ಗುಡಿಬಂಡ 170 8 93 

94 ತ್ತಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ 78 100 94 

95 ಗದಗ ಮಿಂದಗಿಶ 137 43 95 

96 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಕಪ್ೊ  38 143 96 

97 ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನನ ಳಿು  12 170 97 

98 ಬಿಂಗಳೂರು ಆನೇಕಲ್ 176 7 98 

99 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ ಬಾಗೇಪ್ಲೆ್ಲ  85 98 99 

100 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಕಡೂರು 137 49 100 

101 ಉಡುಪಿ ಕುಿಂದಾಪುರ 28 158 101 

102 ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ 81 106 102 

103 ಶಿವಮಗಗ  ಹೊಸನಗರ 50 137 103 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ) 

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ / 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ  

ಜನಸಂಖೆಾ  

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟು ರೆ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ ನ 50% + 

ಬಿ ನ 

50%)/2) 

104 ಬಳ್ಳು ರಿ ಕೂಡೆ ಗಿ 42 145 104 

105 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಿಂದ 23 167 105 

106 ಕಲಬುಗಿಶ ಆಳಂದ 91 100 106 

107 ಶಿವಮಗಗ  ಸ್ಥಗರ 71 120 107 

108 ಗದಗ ರಾನ 23 168 108 

109 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ತ್ರಿಕ್ಕರಿ 67 125 109 

110 ಹಾವೇರಿ ಹೋರೆಕ್ಕರೂರು 18 174 110 

111 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 45 148 111 

112 ಹಾಸನ ಆಲ್ಲರು 112 82 112 

113 ಕಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 167 28 113 

114 ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು 140 55 114 

115 ಮಂಡಯ  ಮದೂು ರು 119 79 115 

116 ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನಗರ 81 117 116 

117 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ಶಿರ ಿಂಗೇರಿ 134 67 117 

118 ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರು 112 89 118 

119 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ ಚಿಿಂತಾಮಣಿ 56 148 119 

120 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗುಿಂಡೆಪೇಟೆ 124 82 120 

121 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಟ  34 173 121 

122 ಬಳಗಾವಿ ಖಾನಪುರ 36 172 122 

123 ವಿಜಯಪುರ ಸಿಿಂದಗಿ 119 91 123 

124 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ ಮಳಕಾಲ್ಲಮ ರು 71 139 124 

125 ಧಾರವಾಡ ಕುಿಂದಗಲ್ 112 99 125 

126 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 169 43 126 

127 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ ಬಳತ ಿಂಗಡಿ 71 141 127 

128 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

ದೊಡಡ ಬಳ್ಳು ಪುರ 

98 116 128 

129 ಕಲಬುಗಿಶ ಚಿಿಂಚೋಲ್ಲ 88 129 129 

130 ಚಿತ್ರ ದಗಶ ಹೊಳಲೆ್ಲ ರೆ 155 63 130 

131 ಬೋದರ್ ಭಲೆ್ಲ  172 48 131 

132 ಶಿವಮಗಗ  ತೋಥಶಹಳಿು  112 111 132 

133 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 78 151 133 

134 ಯದಗಿರಿ ಯದಗಿರಿ 145 85 134 

135 ಕಲಬುಗಿಶ ಜಿೋವಗಿಶ 108 122 135 

136 ಬಳಗಾವಿ ಸವದತತ  67 163 136 

137 ವಿಜಯಪುರ ಇಿಂಡಿ 145 87 137 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ) 

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ / 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ  

ಜನಸಂಖೆಾ  

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟು ರೆ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ ನ 50% + 

ಬಿ ನ 

50%)/2) 

138 ರಾಯಚೂರು ಲ್ಲಿಂಗಸೂಗೂರ 166 67 138 

139 ಬಳ್ಳು ರಿ ಬಳ್ಳು ರಿ 175 61 139 

140 ಮೈಸೂರು ತರುಮಕುಡಲ್ 

ನರಸಿೋಪುರ 173 66 140 

141 ವಿಜಯಪುರ ಬಜಾಪುರ 156 87 141 

142 ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ 150 94 142 

143 ತ್ತಮಕೂರು ಕರಟಗೆರೆ 119 126 143 

144 ವಿಜಯಪುರ ಮದೆು ೋಬಹಾಳ 101 146 144 

145 ಹಾವೇರಿ ಹಂಗಲ್ 91 156 145 

146 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ 152 97 146 

147 ಮಂಡಯ  ಮಳವಳಿು  134 115 147 

148 ಕೋಲ್ಲರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 81 169 148 

149 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ   ಗೌರಿಬದನ್ನರು                                                                                         101 150 149 

150 ಬೋದರ್ ಔರದ್ 158 95 150 

151 ರಾಮನಗರ ಚನನ ಪ್ಟಟ ಣ 131 122 151 

152 ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 130 126 152 

153 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ನರಸಿಿಂಹರಾಜಪುರ 91 166 153 

154 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ ಮಂಗಳೂರು 96 164 154 

155 ಕೋಲ್ಲರ ಕೋಲ್ಲರ 153 109 155 

156 ಉಡುಪಿ ಕಾಕಶಳ 124 138 156 

157 ರಾಯಚೂರು ಮನಿ  124 139 157 

158 ಬಳಗಾವಿ ಚಿಕೆ ೋಡಿ 101 162 158 

159 ಶಿವಮಗಗ  ಸೊರಬ 147 118 159 

160 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

ಹೊಸಕರೆ 

119 147 160 

161 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ ಭಂಟಿಾಳ 107 160 161 

162 ಕಡಗು ಸೊೋಮವಾರಪೇಟೆ 137 131 162 

163 ಕೋಲ್ಲರ ಶಿರ ೋನವಾಸಪುರ 141 128 163 

164 ಕಪ್ೊ ಳ ಯಲಬುಗಿಶ 112 157 164 

165 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಳೆು ಗಾಲ 98 171 165 

166 ಹಾವೇರಿ ಶಿಿಂಗಾವ 174 103 166 

167 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಪ್ಟಟ ಣ 143 135 167 

168 ಬಿಂಗಳೂರು ಯಲಹಂಕ 164 122 168 

169 ಕಪ್ೊ ಳ ಗಂಗಾವತ 151 143 169 

170 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು 165 132 170 

171 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ ಸೂಳಯ  124 175 171 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ) 

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ / 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ  

ಜನಸಂಖೆಾ  

ಆಧ್ಯರಿತ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟು ರೆ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

(ಎ ನ 50% + 

ಬಿ ನ 

50%)/2) 

172 ಕೋಲ್ಲರ ಮಾಲ್ಲರು 171 133 172 

173 ಕೋಲ್ಲರ ಮಳಬಾಗಿಲು 156 153 173 

174 ಕಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 159 153 174 

175 ಮೈಸೂರು ಹೆಗಗ ಡದೇವನಕೋಟೆ 163 165 175 

176 ಯದಗಿರಿ ಶೋರಾಪುರ 159 176 176 

177 ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಪ್ೊ ನಹಳಿು  177 177 177 

     

ಅಧ್ಯಾ ಯ 1 ಸಿ: ಜನವರಿ - ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಧನೆ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ವಿವರ 

ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ಜನ

ವರಿ 

ಫೆಬರ

ವರಿ 

ಮಾರ್ಚೇ ಏಪ್ರರ ಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಸರಾಸರಿ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

1 ಶಿವಮಗಗ  1 1 1 1 1 2 7 2 

2 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 8 9 2 2 2 8 11 6 

3 ತ್ತಮಕೂರು 3 3 5 11 12 5 3 6 

4 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 13 6 9 8 6 9 1 7 

5 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 2 2 3 4 8 10 20 7 

6 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 6 5 13 7 5 7 4 7 

7 ಹಾಸನ 17 12 6 6 9 3 2 8 

8 ಉಡುಪಿ 15 7 4 3 3 12 12 8 

9 ಬಳ್ಳು ರಿ 7 4 11 17 20 6 8 10 

10 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 
5 11 7 5 7 20 18 10 

11 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 10 10 10 9 13 16 9 11 

12 ಚಾಮರಾಜನಗರ 12 15 8 13 4 17 19 13 

13 ಗದಗ 22 23 14 16 10 11 6 15 

14 ಮಂಡಯ  4 13 12 12 18 21 22 15 

15 ಹಾವೇರಿ 9 17 16 23 14 15 24 17 

16 ರಾಯಚೂರು 19 14 23 27 25 1 13 17 

17 ಕಪ್ೊ ಳ 21 27 18 22 17 4 17 18 

18 ಮೈಸೂರು 11 20 22 15 15 19 27 18 

19 ರಾಮನಗರ 20 18 15 10 11 24 26 18 

20 ವಿಜಯಪುರ 16 8 17 21 23 23 21 18 

21 ದಾವಣಗೆರೆ 14 19 21 26 24 18 16 20 

22 ಕಲಬುಗಿಶ 24 22 26 24 26 13 5 20 

23 ಕೋಲ್ಲರ 18 16 20 20 16 26 29 21 



ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ಜನ

ವರಿ 

ಫೆಬರ

ವರಿ 

ಮಾರ್ಚೇ ಏಪ್ರರ ಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಸರಾಸರಿ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

24 ಬಳಗಾವಿ 23 25 24 18 22 27 15 22 

25 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 25 21 25 14 19 25 25 22 

26 ಬೋದರ್ 28 26 28 29 28 14 10 23 

27 ಧಾರವಾಡ 26 24 19 19 27 22 23 23 

28 ಕಡಗು 30 28 27 25 21 29 28 27 

29 ಯದಗಿರಿ 29 29 29 30 30 28 14 27 

30 ಬಿಂಗಳೂರು 27 30 30 28 29 30 30 29 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1) ಶಿವಮಗಗ , ಚಿಕೆಮಗಳೂರು, ತ್ತಮಕೂರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ, ಚಿತ್ರ ದುಗಶ, ಹಾಸನ, 

ಉಡುಪಿ, ಬಳ್ಳು ರಿ ಮತ್ತತ  ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮೋಣ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳು ಉತ್ತ ಮ ಸ್ಥಾ ನದಲೆ್ಲರುತ್ತ ದೆ   

2) ಅದೇರಿೋತ  ಕಡಗು, ಯದಗಿರಿ ಮತ್ತತ  ಬಿಂಗಳೂರು ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಕಾಯಶಚರಣೆಯು  ಸ್ಥಧಾರಣ 

ಮಟಟ ದಲೆ್ಲದುು , ನರಾಶ್ಗಳಿಸುತತ ದೆ. 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 1 ಡಿ: ಜನವರಿ - ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಧನೆ ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ 

ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 
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ಅಧ್ಯಾ ಯ 1 ಡಿ: ಜನವರಿ - ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿಾವಾರು ವಾ ಯಕಿು ಕ ಕಾಯೇ ಕ್ಷಮತೆಯ 

ಸ್ಥಧನೆಯನ್ನು ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 2: ಜುಲೈ 2019 ರ ಇಲಾಖ್ವಾರು ರಸಿೇದಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿ ವಿವರ  

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು  

ಒಟ್ಟು  

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ಒಟ್ಟು  

ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಂಖೆಾ  

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 8422 5261 15415 

2 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 72192 83732 11484 

3 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 1277 1023 6327 

4 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ   ಇಲ್ಲಖೆ  

(ಐ ಜಿ ಆರ್ ಎಸ್) 
17657 18063 3501 

5 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
1806 1362 934 

6 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ 6711 6388 591 

7 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 1392 1503 272 

8 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ (ಪೌರಾಡಳಿತ್ 

ಮತ್ತತ  ನಗರಾಬವೃದಿ್ವ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ) 
4375 6219 214 

9 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 456 443 195 

10 ಅರಣಯ  , ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತತ  ಜಿೋವಿಶಾಸತ ರ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
188 65 190 

11 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
2280 2270 181 

12 ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತತ  

ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲ್ಲಖೆ 
17915 18367 102 

13 ಕನನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತ ಇಲ್ಲಖೆ 6 4 99 

14 ಆರ್ಥಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 5 6 65 

15 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 274 395 63 

16 ಲೋಕೋಪ್ಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತತ  

ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
7 11 25 

17 ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪೌರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ 516 681 22 

18 ವಸತ ಇಲ್ಲಖೆ 6 3 15 

19 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ (ಗಣಿ 

ಮತ್ತತ  ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ) 
8 10 9 

20 ಉನನ ತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 398 427 9 

21 ಮೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 254 185 8 

22 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 40 11 7 

23 ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 81 88 5 

24 ವಾತಾಶ ಇಲ್ಲಖೆ 1 0 3 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು  

ಒಟ್ಟು  

ಸಕಾಲ 

ರಸಿೇದಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ಒಟ್ಟು  

ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಂಖೆಾ  

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  

25 ಮಾಹತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತತ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

0 0 2 

26 ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಮತ್ತತ  ಅಿಂತ್ಜಶಲ 

ಅಭಿವೃದಿ್ವ ಇಲ್ಲಖೆ 
4 36 2 

27 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತತ  ಕಿರ ೋಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1 1 1 

28 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ 26 22 1 

29 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 0 0 0 

30 ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 0 0 

31 ಸಿಬಬ ಿಂದ್ವ ಮತ್ತತ  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
0 0 0 

32 ತೋಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ರೇಷ್ಮಮ  ಇಲ್ಲಖೆ 35 23 0 

 ಒಟ್ಟು  136333 146599 39742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 2 ಎ: ಜುಲೈ 2019 ರ ಇಲಾಖ್ವಾರು ಸಕಾಲದ ಸಿವ ೇಕೃತ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿಯ 

ವಿವರವನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 2 ಬಿ: ಜುಲೈ 2019 ರ ಇಲಾಖ್ವಾರು ಸಕಾಲದ ಸಿವ ೇಕೃತ ವಿರುದದ  ವಿಲೇವಾರಿ ವಿರುದದ  

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿವರವನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 



 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 3: ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿಾವಾರು ರಸಿೇದಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿ ವಿವರ  

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಸಕಾಲ 

ರಶೇದಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿಯ 

ಸಂಖೆಾ  

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  

ಬಾಕಿಯಿರುವ 

ಶೇಕಡವಾರು 

(%) 

1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 3940 2912 166 4.21 

2 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 1902 1493 135 7.10 

3 ಉಡುಪಿ 1409 1138 105 7.45 

4 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 2393 3018 206 8.60 

5 ಹಾಸನ 3069 2423 290 9.45 

6 ತ್ತಮಕೂರು 4286 2141 455 10.62 

7 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 2681 1651 367 13.69 

8 ಬಳ್ಳು ರಿ 3582 3972 533 14.88 

9 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 1690 1647 273 16.15 

10 ದಾವಣಗೆರೆ 1930 2977 322 16.68 

11 ಚಾಮರಾಜನಗರ 1035 1028 179 17.29 

12 ಶಿವಮಗಗ  2578 1960 460 17.84 

13 ಕೋಲ್ಲರ 1780 1495 345 19.38 

14 ಮಂಡಯ  2784 1792 543 19.50 

15 ಕಪ್ೊ ಳ 1615 2403 361 22.35 

16 ರಾಮನಗರ 1673 1116 382 22.83 

17 ಬಳಗಾವಿ 7289 5769 1808 24.80 

18 ಗದಗ 1375 1241 379 27.56 

19 ಚಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 1981 2118 561 28.32 

20 ಕಡಗು 566 327 162 28.62 

21 ಕಲಬುಗಿಶ 1730 3413 512 29.60 

22 ಮೈಸೂರು 3227 2563 1189 36.84 

23 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 
1652 1095 609 

36.86 

24 ಯದಗಿರಿ 831 690 323 38.87 

25 ವಿಜಯಪುರ 2666 2493 1162 43.59 

26 ಹಾವೇರಿ 1636 1358 732 44.74 

27 ಧಾರವಾಡ 1455 1731 752 51.68 

28 ರಾಯಚೂರು 2636 2606 1244 52.64 

29 ಬೋದರ 1767 4782 1232 69.72 

30 ಬಿಂಗಳೂರು 

ನಗರ 
6285 6761 10520 

 

Exceeding 100 

 ಒಟ್ಟು  73868 70212 28773  

 



ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1) ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ, ಉಡುಪಿ, ಚಿತ್ರ ದುಗಶ ಮತ್ತತ  ಹಾಸನ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ವರುವ 

ಸಂಖೆಯ ಯು 10% ಕೆಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತತ ದೆ.  

2) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೋದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳು ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದ್ವರುವ ಸಂಖೆಯ ಯ ಶೇಕಡಾವಾರು 5 ನೇ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಿಂಡಿದೆ. 

3) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ತ್ನನ  ಸೇವಾ ವಿತ್ರಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ  ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ  ಗಮನ 

ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 3 ಎ: ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿಾವಾರು ರಸಿೇದಿಗಳು ವಿರುದದ  ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿವರ  

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 3 ಬಿ: ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿಾವಾರು ರಸಿೇದಿಗಳು ವಿರುದದ  ವಿಲೇವಾರಿಯ ವಿವರ  

 

 

 

 

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 3 ಸಿ: ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿಾವಾರು ರಸಿೇದಿಗಳು ವಿರುದದ  ವಿಲೇವಾರಿ ವಿರುದದ  ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ ಯ ವಿವರ  

 

 

 

 

 



 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 4: ವಿಳಂಬವಾದ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ - 

2 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 4997 

3 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 3183 

4 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 968 

5 ಬಿಂಗಳೂರು ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತತ  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ   635 

6 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 541 

7 ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಅ 363 

8 ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

 210 

9 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ  206 

10 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 193 

11 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ 185 

12 ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪ್ನ ನಯಮತ್ 167 

13 ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 121 

14 ಕನನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತ ಇಲ್ಲಖೆ 112 

15 ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪ್ನ ಶಾಸತ ರ ಇಲ್ಲಖೆ 103 

16 ಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು (ಕ.ರಾ.ರ.ಸ್ಥ.ಸಂ) 97 

17 ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 96 

18 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / ಸ್ಥವಶಜನಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ಪ್ಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 87 

19 ವಾಯುವಯ  ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ  74 

20 ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 64 

21 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 50 

22 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / ಸ್ಥವಶಜನಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ ಸಭೆಗಳು 37 

23 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / ಸ್ಥವಶಜನಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ ಸಭೆಗಳು 34 

24 ಲೋಕೋಪ್ಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತತ  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸ್ಥರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 26 

25 ಪ್ಶುಪ್ರಲನ ಮತ್ತತ  ಪ್ಶುವೈದಯ ಕಿೋಯ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 17 

26 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

 13 

27 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 13 

28 ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 10 

29 ಸಿಪಿಐ, ಬಿಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಆಯುಕಾತ ಲಯ 10 

30 ರಾಜಯ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಗಮ 9 

31 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 9 

32 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಖೆ 8 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  

33 ಕರ್ನಶಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮಂಡಳಿ 8 

34 ಕಾಖಾಶನೆಗಳು, ಬಾಯೆರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕಿ್ಕ  ಮತ್ತತ  

ಆರೋಗಯ  7 

35 ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ  7 

36 ಔಷ್ಧಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 7 

37 ಅಗಿನ  ಶಾಮಕ ಇಲ್ಲಖೆ 7 

38 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಪ್ರಿೋಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 4 

39 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಸ್ಥನ ತ್ಕೋತ್ತ ರ ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗ 3 

40 ವಾತಾಶ ಇಲ್ಲಖೆ 3 

41 ಮಾಹತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 2 

42 ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 2 

43 ಅಿಂತ್ಜಶಲ ನದೇಶರ್ರ್ನಲಯ 2 

44 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 2 

45 ವಾಣಿಜಯ  ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

46 ಪ್ತ್ರ ಗಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

47 ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

48 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ/ ಸ್ಥವಶಜನಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನನ  ಹೊರೆತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪೌರ 

ನಗಮಗಳು 1 

49 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 1 

50 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

51 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ 1 

52 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ಉಗಾರ ಣ ನಗಮ 

 1 

53 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

54 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತತ  ಕಿರ ೋಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

 

4.1 ಎ) ವಿಳಂಬವಾದ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ – ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ 

ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  

 

1 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ / ಭ್ಯ ೋಗಯ  ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕೆು  

ಮತ್ತತ  ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ . 
3332 

 

2 
ಪ್ಪೋಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣೆಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  2637 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ 

ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  
 

3 
ಖಾತಾ ಬದಲ್ಲವಣೆ (ವಿವಾದರಹತ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು) 2272 

 

4 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಯಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಉದೆು ೋರ್ದ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆ 1507 

 

5 
ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗಳು 974 

 

6 
ಬಳೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  447 

 

7 
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಶಟಕ ವಸತ ಮತ್ತತ  ಅಹಶತಾ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ   416 

 

8 
ನವಾಸಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  338 

 

9 
ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗಳು 305 

 

10 
ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷ ದೃಡಿೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  238 

 

11 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಭೂ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಇಿಂಡಿಕರಣ ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 1. ವಸತ 2. ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 3. ವಾಣಿಜಯ  
222 

 

12 
ಹಕೆು ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ ದಾಖ್ಲ್ಲ 128 

 

13 
ಸಂಧಾಯ  ಸುರಕ್ಷ 109 

 

14 
ಸಣಣ  ಮತ್ತತ  ಮಾಜಿಶನಲ್ ರೈತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  90 

 

15 
ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ ಸತಾಯ ಪ್ನೆ/ಸಿಿಂಧುತಿ್  86 

 

16 
ಭೂ ಹಡುವಳಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  70 

17 ವಾಸ ಸಾ ಳದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  68 

 

18 
ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಾಯ ಪ್ಯ  ವೇತ್ನ 66 

 

19 
ಜಿೋವಂತ್ವಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  60 

 

20 
ಭೂ ರಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  52 

 

21 
ನಗಶತಕ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 51 

 

22 
ಟೆನೆನಿ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  40 

 

23 
ಅಿಂಗವಿಕಲ ವೇತ್ನ 29 

 

24 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್. ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 26 

 

25 
ಜನ ಸಂಖೆಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  22 

 

26 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ - ಮನೆಗಳ ರ್ನರ್ 18 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ 

ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  
 

27 
ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಕಾಲೋಚಿತ್ಗಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 17 

 

28 
ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ ಉದಿ ೃತ್ 17 

 

29 
ನರುದೊಯ ೋಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  14 

 

30 
ಕೃಷಿ ಕಾಮಶಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  8 

 

31 
ಜಿೋವಂತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 

 

32 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 7 

 

33 
ಕೃಷಿಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  6 

 

34 
ರೈತ್ನ ಪ್ತನ ಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 5 

 

35 
ಮನಸಿಿ ನ 4 

 

36 
ವಿಧವಾ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  4 

 

37 
ಬೊೋನಫೈಡ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  4 

 

38 
ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  4 

 

39 
ಮರು ವಿವಾಹ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  4 

 

40 
ಯೋಜರ್ನ ನರಾಶಿರ ತ್ರ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  3 

 

41 

ಅನ್ನಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಗಾಗಿ ಸಕರ್ಾ ರಿ ಕ್ಕಲಸದಲೆ್ಲ  ಇಲೆದ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
2 

 

42 

ಸ್ಥಲ ತೋರಿಸುವ ರ್ಕಿತ ಯ ಬಗೆಗ  ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  (ದಢೂತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  

ಅಥವಾ ಸ್ಥಲಿ್ಲ ನಿ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ) 
2 

 

43 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ - ಬಳೆರ್ನರ್ 1 

 

4.1 ಬಿ) ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಆಧ್ಯರ / ಭ್ಾ ೇಗಾ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕುು  ಮತ್ತು  

ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ  ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ – 

ಜಿಲಿಾವಾರು  

ಕರ ಮ ಸಂಖೆಾ  ಜಿಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು  ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  

1 ವಿಜಯಪುರ 504 

2 ರಾಯಚೂರು 431 

3 ಧಾರವಾಡ 278 



ಕರ ಮ ಸಂಖೆಾ  ಜಿಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು  ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  

4 ಹಾವೇರಿ 264 

5 ಬಳ್ಳು ರಿ 199 

6 ತ್ತಮಕೂರು 159 

7 ರಾಮನಗರ 148 

8 ಗದಗ 143 

9 ಚಾಮರಾಜನಗರ 139 

10 ಹಾಸನ 138 

11 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 118 

12 ಮಂಡಯ  101 

13 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 87 

14 ಬಳಗಾವಿ 82 

15 ಮೈಸೂರು 74 

16 ಕಲಬುಗಿಶ 72 

17 ಕೋಲ್ಲರ 69 

18 ಶಿವಮಗಗ  59 

19 ಕಡಗು 52 

20 ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 46 

21 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 41 

22 ಯದಗಿರಿ 32 

23 ಕಪ್ೊ ಳ 30 

24 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 29 

25 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 3 

26 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2 

27 ಬೋದರ್ 2 

28 ಉಡುಪಿ 2 

29 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 1 

30 ದಾವಣಗೆರೆ 1 

 

4.1 ಸಿ) ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಆಧ್ಯರ / ಭ್ಾ ೇಗಾ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕುು  ಮತ್ತು  

ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ  ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ – 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ  

ಕರ ಮ ಸಂಖೆಾ  ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು  ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  

1 ಇಿಂಡಿ 224 

2 ದೇವರಹಪ್ೊ ರಗಿ 175 

3 ತಕೋಟ 39 

4 ಕೋಲ್ಲರ 22 

5 ಸಿಿಂದಗಿ 17 

6 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 14 

7 ಮದೆು ೋಬಹಾಳ 6 



ಕರ ಮ ಸಂಖೆಾ  ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು  ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  

8 ವಿಜಯಪುರ 4 

9 ತಾಳಿಕೋಟೆ 3 

 

4.1 ಸಿ) ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಆಧ್ಯರ / ಭ್ಾ ೇಗಾ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕುು  ಮತ್ತು  

ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ  ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ – 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ , ಇಿಂಡಿ ತಾಲಿ್ಲಕು 

ಕರ ಮ ಸಂಖೆಾ  ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು  ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ ನಂತರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  

1 ತಾಲೆ್ಲಕು ಕಛೇರಿ, ಇಿಂಡಿ 223 

2 ತ್ಹಶಿೋಲ್ಲು ರ ಕಛೇರಿ, ಚಡಚನ್ 1 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1. ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ, ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ಇನಿ್್ಪೆಕಟ ರ್ ಜನರಲ್ 

ಆಫ್ ನೋಿಂದಣಿ ಮತ್ತತ  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲೆ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ  

ವಿಳಂಬವಾಗುತತ ದೆಯ್ದಿಂದು ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

2. ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ ರುವ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 4 ಸೇವೆಗಳು  

• ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ / ಭ್ಯ ೋಗಯ  ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  

ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  

• ಪ್ಪೋಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣೆಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  

• ಖಾತಾ ಬದಲ್ಲವಣೆ (ವಿವಾದರಹತ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು) 

• ಕೃಷಿ ಭೂಮಯಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಉದೆು ೋರ್ದ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆ  

ಮೇಲ್ಲ ತಳಿಸಿರುವ ಎಲೆ್ಲ  ಸೇವೆಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯಿಂದ ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ  

ವಿಳಂಬವಾಗುತತ ದೆಯ್ದಿಂದು ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

3. ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ / ಭ್ಯ ೋಗಯ  ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  ಋಣದ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಸೇವೆಯು ವಿಜಯಪುರ, ರಾಯಚೂರು, 

ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಬಳ್ಳು ರಿ, ತ್ತಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಗದಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹಾಸನ, 

ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ ಮತ್ತತ  ಮಂಡಯ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ವಿಳಂಬವಾಗುತತ ದೆಯ್ದಿಂದು 

ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

4. ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ / ಭ್ಯ ೋಗಯ  ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  ಋಣದ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಸೇವೆಯು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಇಿಂಡಿ 

ಮತ್ತತ  ದೇವರಹಪ್ೊ ರಗಿ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳಲೆ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ವಿಳಂಬವಾಗುತತ ದೆಯ್ದಿಂದು 

ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

5. ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ / ಭ್ಯ ೋಗಯ  ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  ಋಣದ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಸೇವೆಯು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಇಿಂಡಿ 

ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ತಾಲೆ್ಲಕು ಆಫೋಸ್ ನಲೆ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ವಿಳಂಬವಾಗುತತ ದೆಯ್ದಿಂದು ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. 



6. ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕತ  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವಂತೆ 

ಸೂಚಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 5: ಜುಲೈ 2019 ರ ಇಲಾಖ್ವಾರು ವಿಳಂಬವಾದ ಸೇವೆಗಳ ಶೇಕಡವಾರು ವರದಿ  

ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ವಿಳಂಬವಾದ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟು  

ವಿಲೇ

ವಾರಿ 

ಡಿ.ಒ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಒಟ್ಟು  ಸಂಖೆಾ  

0-2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% 

10% 

ಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

1 

ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 

1755 4569 6320 13 11 7 6 7 371 

2 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 6344 72103 1445 121 103 74 58 42 103 

3 
ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 
3805 13463 275 4 5 5 7 3 81 

4 
ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
408 1303 1179 2 3 5 2 4 76 

5 

ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

743 13967 2953 46 26 19 11 3 69 

6 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 49612 
13404

54 
1418 482 157 77 58 55 66 

7 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 480 2565 391 8 10 10 6 7 56 

8 

ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ 

ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪ್ನ 

ನಯಮತ್ 

1990 19321 872 15 40 37 29 11 42 

9 
ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  

ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
16933 

23817

6 
292 121 47 33 22 13 38 

10 

ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ: 

ಬಿಂಗಳೂರು ನೋರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತತ  

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ 

1704 4890 66 0 2 2 0 2 37 

11 

ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

/ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ಪ್ಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 

578 5927 150 10 12 13 7 5 37 

12 
ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  

ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
4993 39797 249 18 9 7 7 7 36 

13 

ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / 

ಸ್ಥವಶಜನಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

: ಪುರ ಸಭೆಗಳು 

1172 18192 160 33 24 13 11 8 36 

14 

ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  

ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 

173 677 123 1 1 0 1 5 28 

15 ಪ್ಶುಪ್ರಲನ ಮತ್ತತ  93 392 2980 1 3 0 1 1 27 
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ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ವಿಳಂಬವಾದ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟು  

ವಿಲೇ

ವಾರಿ 

ಡಿ.ಒ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಒಟ್ಟು  ಸಂಖೆಾ  

0-2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% 

10% 

ಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಪ್ಶುವೈದಯ ಕಿೋಯ ಸೇವಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

16 

ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / 

ಸ್ಥವಶಜನಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

: ನಗರ ಸಭೆಗಳು 

1686 34320 72 22 14 9 4 5 14 

17 
ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
346 6140 93 17 12 9 6 5 14 

18 ಅಗಿನ  ಶಾಮಕ ಇಲ್ಲಖೆ 50 121 271 0 0 0 1 1 14 

19 
ಕನನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
107 261 53 0 0 0 1 2 13 

20 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 

ನಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 
28 109 108 0 0 0 1 1 11 

21 
ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 
645 1421 34 0 0 0 0 0 9 

22 
ಔಷ್ಧಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
143 898 59 4 3 3 3 2 7 

23 ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 12 145 632 1 0 0 0 0 7 

24 
ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
17 84 820 0 1 1 0 0 7 

25 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಖೆ 21 269 258 2 0 0 1 1 6 

26 

ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ/ 

ಸ್ಥವಶಜನಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನನ  

ಹೊರೆತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪೌರ 

ನಗಮಗಳು 

454 14864 57 8 4 0 0 1 6 

27 
ಅಿಂತ್ಜಶಲ 

ನದೇಶರ್ರ್ನಲಯ 
14 50 40 0 0 1 1 0 6 

28 

ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆಯ – “ಕಾಲೇಜು 

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ” 

18 595 987 1 1 1 1 0 6 

29 

ಕರ್ನಶಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮಂಡಳಿ 

25 246 16 0 2 2 1 3 6 

30 
ಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು 

(ಕ.ರಾ.ರ.ಸ್ಥ.ಸಂ) 
44 360 306 1 2 3 2 1 6 

31 

ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ 

ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

207 4309 35 5 3 2 2 0 5 
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ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ವಿಳಂಬವಾದ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟು  

ವಿಲೇ

ವಾರಿ 

ಡಿ.ಒ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಒಟ್ಟು  ಸಂಖೆಾ  

0-2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% 

10% 

ಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

32 ಮೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 44 44 259 0 0 0 0 0 4 

33 
ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
14 69 47 0 1 2 0 0 4 

34 
ಕರ್ನಶಟಕ ಗೃಹ 

ಮಂಡಳಿ 
12 19 64 0 0 0 0 0 4 

35 

ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಶಟಕ 

ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ಥಾ  

750 20689 91 13 5 1 1 0 4 

36 
ರಾಜಯ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ 

ನಗಮ 
17 507 152 2 0 0 0 0 3 

37 

ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 

ಸ್ಥನ ತ್ಕೋತ್ತ ರ 

ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗ 

17 17 252 0 0 0 0 0 3 

38 
ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪ್ನ 

ಶಾಸತ ರ ಇಲ್ಲಖೆ 
2 2 163 0 0 0 0 0 2 

39 ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 27 1500 124 6 1 0 0 0 2 

40 

ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಭೂವಿಜಾಾ ನ 

ಇಲ್ಲಖೆ 5 36 53 0 1 0 0 0 2 

41 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1200 
10185

7 
77 48 6 4 0 0 2 

42 
ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಮಕೆಳ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
2 3 261 0 0 0 0 0 2 

43 ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಖೆ 1 2 798 0 0 0 0 0 1 

44 
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
3 3 214 0 0 0 0 0 1 

45 ವಾತಾಶ ಇಲ್ಲಖೆ 8 18 6 0 0 0 0 0 1 

46 
ಸಿಬಬ ಿಂದ್ವ ಮತ್ತತ  ಆಡಳಿತ್ 

ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
5 8 109 0 0 0 0 0 1 

47 
ಯುವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ 

ಮತ್ತತ  ಕಿರ ೋಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
4 6 55 0 0 0 0 0 1 

48 

ಮಾಹತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, 

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತತ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 

2 8 3 0 0 0 0 0 1 

49 
ಪ್ದವಿ ಪೂವಶ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
42 309 10 0 0 0 0 0 1 

50 

ಲೋಕೋಪ್ಯೋಗಿ, 

ಬಂದರು ಮತ್ತತ  

ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸ್ಥರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

1 4 318 0 0 0 0 0 1 
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ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ವಿಳಂಬವಾದ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟು  

ವಿಲೇ

ವಾರಿ 

ಡಿ.ಒ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಒಟ್ಟು  ಸಂಖೆಾ  

0-2% 2-4% 4-6% 6-8% 8-10% 

10% 

ಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

51 ತಾಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 140 399 4 0 0 0 0 0 1 

52 
ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ 
76 853 56 2 0 0 0 0 1 

53 
ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 

ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು 
35 118 55 0 0 0 0 0 1 

54 
ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 

ಪ್ರಿೋಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 
129 1543 58 1 0 1 1 1 1 

55 
ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
2 2 538 0 0 0 0 0 1 

56 

ಸಿಪಿಐ, ಬಿಂಗಳೂರು, 

ಮೈಸೂರು 

ಆಯುಕಾತ ಲಯ 

17 157 401 0 0 0 0 1 0 

57 

ಕಾಖಾಶನೆಗಳು, 

ಬಾಯೆರುಗಳು, 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕಿ್ಕ  ಮತ್ತತ  

ಆರೋಗಯ  

1 27 56 0 1 0 0 0 0 

58 

ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತತ  

ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

33 22843 232 11 0 0 0 0 0 

59 

ವಾಯುವಯ  ಕರ್ನಶಟಕ 

ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ಥಾ  

25 8129 77 3 0 3 2 0 0 

 ಒಟ್ಟು  97214   1022 510 344 254 197 1285 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 6: ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿಳಂಬವಾದ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ  

ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನಗಳು 

4-7 

ದಿನಗಳು 

8-14 

ದಿನಗಳು 

15-30 

ದಿನಗಳು 

30 

ದಿನಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟು  

1 ಮೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 89 27 1 20 0 137 

2 
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
0 0 3 0 0 3 

3 ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 33 8 8 0 0 49 

4 
ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
24 2 0 0 0 26 

5 

ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ (ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಎಿಂ ಎಸ್ 

ಎಿಂ ಇ) 

11 2 3 3 0 19 

6 ಸಿಬಬ ಿಂದ್ವ ಮತ್ತತ  ಆಡಳಿತ್ 3 0 2 0 0 5 
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ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನಗಳು 

4-7 

ದಿನಗಳು 

8-14 

ದಿನಗಳು 

15-30 

ದಿನಗಳು 

30 

ದಿನಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟು  

ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ 

7 
ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – 

“ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ” 
249 74 59 15 18 415 

8 ವಾತಾಶ ಇಲ್ಲಖೆ 3 2 1 2 0 8 

9 
ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಮಕೆಳ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
71 57 21 21 40 210 

10 
ಯುವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತತ  

ಕಿರ ೋಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
0 2 1 1 0 4 

11 ಇಿಂಧನ ಇಲ್ಲಖೆ 882 316 343 498 304 2343 

12 ಆರ್ಥಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 12 11 4 0 0 27 

13 

ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತತ  ಗಾರ ಹಕರ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲ್ಲಖೆ 

33 0 0 2 0 35 

14 
ಅರಣಯ  , ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತತ  

ಜಿೋವಿಶಾಸತ ರ ಇಲ್ಲಖೆ 
12 14 29 53 76 184 

15 
ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
400 215 149 79 44 887 

16 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 4615 1036 425 212 106 6394 

17 ವಸತ ಇಲ್ಲಖೆ 2 0 0 4 6 12 

18 

ಮಾಹತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತತ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 

1 0 1 0 0 2 

19 
ಕನನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
43 26 23 11 4 107 

20 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 320 137 19 10 12 498 

21 

ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಮತ್ತತ  

ಅಿಂತ್ಜಶಲ 

ಅಭಿವೃದಿ್ವ ಇಲ್ಲಖೆ 

2 1 1 5 5 14 

22 
ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ 
275 60 38 98 13 484 

23 

ಲೋಕೋಪ್ಯೋಗಿ, ಬಂದರು 

ಮತ್ತತ  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸ್ಥರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

1 0 0 0 0 1 

24 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 39342 8063 3615 1896 1957 54873 

25 
ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ (ಐ ಜಿ 

ಆರ್ ಎಸ್) 
11522 1402 876 860 2252 16912 

26 
ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
558 248 195 238 536 1775 

27 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1981 563 182 25 43 2794 

28 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 1907 1097 1353 1029 820 6206 



ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನಗಳು 

4-7 

ದಿನಗಳು 

8-14 

ದಿನಗಳು 

15-30 

ದಿನಗಳು 

30 

ದಿನಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟು  

29 

ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತತ  

ನಗರಾಬವೃದಿ್ವ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ) 

1240 197 115 250 2024 3826 

30 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ 2 0 0 0 0 2 

 ಒಟ್ಟು  63633 13560 7467 5332 8260 98252 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 6 ಎ: ವಿಳಂಬವಾದ ಸೇವೆಗಳ ಜಿಲಿಾವಾರು ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

0-3 

ದಿನಗಳು 

4-7 

ದಿನಗಳು 

8-15 

ದಿನಗಳು 

16-30 

ದಿನಗಳು 

30 

ದಿನಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟು  

1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 235 44 26 19 90 414 

2 ಬಳ್ಳು ರಿ 5645 333 399 188 189 6754 

3 ಬಳಗಾವಿ 1956 903 603 369 634 4465 

4 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 13800 3699 2586 2003 2037 24125 

5 ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 767 239 133 97 149 1385 

6 ಬೋದರ್ 6610 623 187 120 173 7713 

7 ಚಾಮರಾಜನಗರ 1088 81 37 24 112 1342 

8 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 699 264 136 83 75 1257 

9 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 843 102 99 26 138 1208 

10 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 974 312 246 45 60 1637 

11 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 713 319 157 141 392 1722 

12 ದಾವಣಗೆರೆ 449 75 77 61 281 943 

13 ಧಾರವಾಡ 709 174 70 58 75 1086 

14 ಗದಗ 1292 168 42 67 173 1742 

15 ಹಾಸನ 1559 104 59 21 63 1806 

16 ಹಾವೇರಿ 1393 492 72 92 208 2257 

17 ಕಲಬುಗಿಶ 1893 185 69 39 126 2312 

18 ಕಡಗು 787 284 90 41 164 1366 

19 ಕೋಲ್ಲರ 1976 733 205 287 263 3464 

20 ಕಪ್ೊ ಳ 2272 475 192 63 334 3336 

21 ಮಂಡಯ  1582 275 81 56 193 2187 

22 ಮೈಸೂರು 3471 938 222 103 210 4944 

23 ರಾಯಚೂರು 2608 666 281 318 559 4432 

24 ರಾಮನಗರ 2022 537 246 105 39 2949 

25 ಶಿವಮಗಗ  957 315 96 169 372 1909 

26 ತ್ತಮಕೂರು 1148 194 287 277 372 2278 

27 ಉಡುಪಿ 214 29 35 24 329 631 

28 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 91 35 78 100 275 579 



ಕರ . 

ಸಂ 
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

0-3 

ದಿನಗಳು 

4-7 

ದಿನಗಳು 

8-15 

ದಿನಗಳು 

16-30 

ದಿನಗಳು 

30 

ದಿನಕಿು ಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟು  

29 ವಿಜಯಪುರ 2734 624 484 207 100 4149 

30 ಯದಗಿರಿ 1759 245 99 34 41 2178 

 ಒಟ್ಟು  63633 13560 7467 5332 8260 98252 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರವು ಅತ ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಲ ೆ  ವಿಳಂಬ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹೊಿಂದ್ವದೆ 

ಮತ್ತತ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯು ಮತೆತ  ಮತೆತ  ತ್ಪುೊ  ಕಾರಣಗಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಟ ಸಿ, ವಿಳಂಬ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಹೊಿಂದ್ವರುವ ಕಾರಣ ಈ ಇಲ್ಲಖೆಯು ಅಗರ ಸ್ಥಾ ನದಲೆ್ಲರುತ್ತ ದೆ. ‘ಸಮಯಕೆ್ಕ’ ಸರಿಯಗಿ ಸೇವಾ 

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನನ  ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 7: ಜುಲೈ 2019 ರ ಇಲಾಖ್ವಾರು ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ ಮತ್ತು  ತರಸು ರಿಸಿದ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ – 

ತರಸು ರಿಸಿದ 
ಪರ ಮಾಣ(%) 

(ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ) 

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 165033 28928 0 17.53 

2 ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  ರ್ನಗರಿೋಕ 

ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲಖೆ 

32057 1689 0 

 

 

 

5.27 

3 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
42277 1253 0 

 

2.96 

4 
ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 1540 753 0 

 

48.90 

5 

ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತತ  

ನಗರಾಬವೃದಿ್ವ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ) 10603 602 3 

 

 

 

 

5.68 

6 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
14335 503 2 

 

3.50 

7 ಇಿಂಧನ ಇಲ್ಲಖೆ 
2561 440 0 

 

17.18 

8 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
527 124 0 

 

23.53 

9 ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ 1125 45 23 

 

4.00 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ – 

ತರಸು ರಿಸಿದ 
ಪರ ಮಾಣ(%) 

(ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ) 

10 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
15 34 0 

 

 

Exceeding 100 

11 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 2510 22 0 

 

 

0.88 

12 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಮಕೆಳ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
973 17 0 

 

 

1.75 

13 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – 

“ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ” 985 8 0 

 

0.81 

14 ಅರಣಯ  , ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತತ  

ಜಿೋವಿಶಾಸತ ರ ಇಲ್ಲಖೆ 
373 5 0 

 

 

1.34 

15 ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 
165 3 0 

 

1.82 

16 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 1 2 0 Exceeding 100 

17 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 5198 2 0 

 

0.04 

18 ಮೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

 
466 1 0 

 

 

0.21 

19 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ (ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಎಿಂ 

ಎಸ್ ಎಿಂ ಇ) 16 1 0 

 

 

6.25 

20 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತತ  

ಕಿರ ೋಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
1 1 0 

 

 

100 

21 ಆರ್ಥಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
14 1 0 

 

7.14 

22 ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಮತ್ತತ  

ಅಿಂತ್ಜಶಲ 

ಅಭಿವೃದಿ್ವ ಇಲ್ಲಖೆ 63 1 0 

 

 

1.59 

23 ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
0 0 0 

 

 

0 

24 ಸಿಬಬ ಿಂದ್ವ ಮತ್ತತ  ಆಡಳಿತ್ 

ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ 0 0 0 

 

0 

25 ವಾತಾಶ ಇಲ್ಲಖೆ 
9 0 0 

 

0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ – 

ತರಸು ರಿಸಿದ 
ಪರ ಮಾಣ(%) 

(ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ) 

26 ತೋಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ರೇಷ್ಮಮ  

ಇಲ್ಲಖೆ 

 91 0 0 

 

 

0 

27 ವಸತ ಇಲ್ಲಖೆ 
4 0 0 

 

0 

28 ಮಾಹತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, 

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  

ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 0 0 0 

 

 

 

0 

29 ಕನನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತ 

ಇಲ್ಲಖೆ 5 0 0 

 

0 

30 ಲೋಕೋಪ್ಯೋಗಿ, 

ಬಂದರು ಮತ್ತತ  ಒಳರ್ನಡು 

ಜಲಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 14 0 0 

 

 

0 

31 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ (ಐ ಜಿ 

ಆರ್ ಎಸ್) 36827 0 632 

 

0 

32 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ 
22 0 0 

 

0 

 ಒಟ್ಟು  317810 34435 660 
 

   

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1. ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ  ತರಸೆ ರಿಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿಗಳು 

ಹೊಿಂದ್ವರುವುದರಿಿಂದ 5 ನೇ ಸ್ಥಾ ನಕೆ್ಕ  ಇಳಿದ್ವದೆ 

೧) ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ,  

೨) ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರ  

೩) ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪ್ನಶಾಸತ ರ  

೪) ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ  

೫) ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ,  

೬) ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ (ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತತ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು)  

 ಮೇಲ್ಲ ತಳಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲೆ್ಲ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಮತ್ತತ  ತರಸೆ ರಿಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ಸಮಯೋಚಿತ್ವಾಗಿ ತ್ಲುಪಿಸಲು 

ಮತ್ತತ  ಅಗರ ಸ್ಥಾ ನದಲೆ್ಲರಲು ಪ್ರ ಯತನ ಸಿಯ್ದಿಂದು  ಸೂಚಿಸಲ್ಲಗುತ್ತ ದೆ. 

2. ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಇಲ್ಲಖೆಗಳ್ಳದ 



1. ಮಾಹತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

2. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 

3. ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

4. ಸಿಬಬ ಿಂದ್ವ ಮತ್ತತ  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 

5. ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 

6. ಯುವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತತ  ಕಿರ ೋಡಾ ಇಲ್ಲಖೆ 

7. ವಸತ ಇಲ್ಲಖೆ 

ಈ ಎಲೆ್ಲ  ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಸಕಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ 

ಅನ್ನಮೋದನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ ವಿಫ್ಲವಾಗಿದೆ. 
 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 7 ಎ: ಜುಲೈ 2019 ರ ಇಲಾಖ್ವಾರು ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಮತ್ತು  ತರಸು ರಿಸಿದ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

 



 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 8: ಜುಲೈ 2019 ರ ಜಿಲಿಾವಾರು ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ ಮತ್ತು  ತರಸು ರಿಸಿದ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 40215 4795 152 

2 ಬೋದರ 12217 3835 20 

3 ಬಳ್ಳು ರಿ 14171 2062 3 

4 ತ್ತಮಕೂರು 15334 1793 27 

5 ಕಲಬುಗಿಶ 14211 1766 10 

6 ಮೈಸೂರು 13981 1624 39 

7 ರಾಯಚೂರು 10512 1598 77 

8 ದಾವಣಗೆರೆ 9846 1430 16 

9 ಮಂಡಯ  10572 1155 24 

10 ಕಪ್ೊ ಳ 7117 1149 16 

11 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 10057 1042 12 

12 ಕೋಲ್ಲರ 7412 1033 18 

13 ಶಿವಮಗಗ  10041 962 15 

14 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 7458 939 9 

15 ವಿಜಯಪುರ 10612 927 11 

16 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 7304 872 3 

17 ಹಾಸನ 10076 844 11 

18 ಬಳಗಾವಿ 22820 726 77 

19 ಚಾಮರಾಜನಗರ 6022 680 10 

20 ಧಾರವಾಡ 8418 663 17 

21 ಹಾವೇರಿ 6452 658 1 

22 ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 5226 640 1 

23 ರಾಮನಗರ 6805 514 7 

24 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 9311 455 11 

25 ಯದಗಿರಿ 4539 405 3 

26 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 7216 399 8 

27 ಗದಗ 5824 386 50 

28 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 11987 369 7 

29 ಕಡಗು 2806 256 3 

30 ಉಡುಪಿ 6834 214 1 

 ಒಟ್ಟು  315396 34191 659 

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 8 ಎ: ಜುಲೈ 2019 ರ ಇಲಾಖ್ವಾರು ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಮತ್ತು  ತರಸು ರಿಸಿದ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 

  

 

 



ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೋದರ್, ಬಳ್ಳು ರಿ, ತ್ತಮಕುರು ಮತ್ತತ  ಕಲಬುಗಿಶ 2019 ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲೆ್ಲ ಅತ 

ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲೆ್ಲ  ತರಸೆ ರಿಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿಗಳು  ಕಂಡುಬರುತತ ದೆ. 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 8 ಬಿ: ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಾ ಯ ತರಸು ರಿಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದಿರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ 

ವಿವರವಾದ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ 

ಬಿ-1) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ: 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ತ ರ 15335 2329 73 

2 ಬಿಂಗಳೂರು ಪೂವಶ 4686 875 32 

3 ಬಿಂಗಳೂರು ದಕಿಿಣ 13633 871 36 

4 ಯಲಹಂಕ 2606 585 0 

5 ಆನೇಕಲ್ 3800 129 11 

 ಒಟ್ಟು  40060 4789 152 

 

 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಮೇಲ್ಲನ ಕೋಷ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವಂತೆ ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ತ ರ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ಸೇವಾ ವಿತ್ರಣೆಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣವು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಟಾಟ ರೆ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಗೆ 

No. of Rejection during the Month for Bengaluru

Bengaluru North

Bengaluru East

Bengaluru South

Yelahanka

Anekal



ಅಡಿಡಯಗಿದೆ ಎಿಂಬುದು ಸೊ ಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲೆ್ಲಕಿಗೆ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಮಿಂಬರುವ ದ್ವನಗಳಲೆ್ಲ  ಉತ್ತ ಮ ಫ್ಲ್ಲತಾಿಂರ್ ನೋಡಲು ಅನ್ನವಾಗಿದೆ. 

ಬಿ-1.1) ಬಿಂಗಳೂರು ಉತು ರ ತಾಲಿ್ಲಕಿನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಇಲಾಖೆಗಳವಿಶಿ್ೇಷಣೆ: 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 5786 1084 0 

2 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 617 450 0 

3 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 1598 318 0 

4 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ: ಬಿಂಗಳೂರು ನೋರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತತ  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ   548 214 0 

5 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 3005 104 0 

6 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ  120 34 0 

7 ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲಖೆ 279 28 0 

8 ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪ್ನ 

ನಯಮತ್ 493 26 0 

9 ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 51 26 0 

10 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 48 24 0 

11 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 119 9 17 

12 ಕರ್ನಶಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮಂಡಳಿ 2 7 0 

13 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 1 2 0 

14 ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 24 1 0 

15 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – “ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ” 21 1 0 

16 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಖೆ 7 0 0 

17 ಪ್ತ್ರ ಗಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 4 0 0 

18 ವಾತಾಶ ಇಲ್ಲಖೆ 

 9 0 0 

19 ಮದರ ಣ, ಲೇಖ್ನ ಸ್ಥಮಗಿರ  ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆಯ ನದೇಶರ್ರ್ನಲಯ 2 0 0 

20 ಔಷ್ಧಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 55 0 0 

21 ರಾಜಯ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಗಮ 70 0 0 

22 ಅಗಿನ  ಶಾಮಕ ಇಲ್ಲಖೆ 12 0 0 

23 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 2372 0 56 

24 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 4 0 0 

25 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 35 0 0 



26 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 14 0 0 

27 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 5 0 0 

28 ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 34 0 0 

 ಒಟ್ಟು  15335 2329 73 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1) ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ತ ರದ 63 ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲೆ್ಲ  ಕೇವಲ 28 ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಸಕಿರ ಯವಾಗಿ 

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ, ಉಳಿದ ಎಲೆ್ಲ  ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಯಿಂದ   

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ (ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ  0) 

2) ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ, ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ, ಗೃಹ ಇಲ್ಲಖೆ, ನೋರು ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತತ  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ ಗಳು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಮತ್ತತ  ತರಸೆ ರಿಸಿದ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹೊಿಂದ್ವದೆ (ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ನರಾಕರಣೆಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸುತತ ದೆ) 

 

 



 

ಬಿ-1.1 ಎ) ಜುಲೈ 2019  ರ ಮಾಹೆಯ ಬಿಂಗಳೂರು ಉತು ರ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ಕಂದಾಯ 

ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣಾ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗಳು 21 3716 636 0 

2 

ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ ಗಳು 21 1462 214 0 

3 ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಾಯ ಪ್ಯ  ವೇತ್ನ 45 33 50 0 

4 ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದೃಡಿೋಕರಣ 7 82 45 0 

5 ನವಾಸಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 212 39 0 

6 ಸಂಧಾಯ  ಸುರಕಿಾ  ವೇತ್ನ 45 18 28 0 

7 ವಾಸ ಸಾ ಳದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 140 27 0 

8 ನಗಶತಕ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 45 40 26 0 

9 ಭೂ ಹಡುವಳಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 5 0 

10 ಅಿಂಗವಿಕಲ ವೇತ್ನ 45 14 4 0 

11 ಮನಸಿಿ ನ 45 1 3 0 

12 ಕೃಷಿ ಕಾಮಶಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

13 ಕೃಷಿಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 

14 ಬೊೋನಫೈಡ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 

15 ಟೆನೆನಿ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 6 1 0 

16 

ಸಣಣ  ಮತ್ತತ  ಮಾಜರ್ಾ ನಲ್ ರೈತ್ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 

17 

ಜಿೋವಂತ್ವಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 7 1 0 

18 ವಿಧವಾ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 

19 ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 4 0 0 

20 ಜನನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

21 

ಖಾತಾ ಬದಲ್ಲವಣೆ (ವಿವಾದರಹತ್ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು) 60 0 0 0 

22 

ಕೃಷಿ ಭೂಮಯಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ 

ಉದೆು ೋರ್ದ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆ 120 0 0 0 

23 ಬಳೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  12 2 0 0 

24 ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

25 ರೈತ್ನ ಪ್ತನ ಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 45 0 0 0 

26 

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಶಟಕ ವಸತ ಮತ್ತತ  

ಅಹಶತಾ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  30 0 0 0 

27 ರ್ಸ್ಥತ ರಸತ ರ ಪ್ರವಾನಗಿ 55 0 0 0 

28 ಭೂ ರಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

29 ಜಿೋವಂತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

30 ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ ಉದಿ ೃತ್ 7 9 0 0 

31 ಮೈತರ  45 0 0 0 

32 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮರಣ 
15 0 0 0 

33 

ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಬಳೆರ್ನರ್ 21 0 0 0 

34 

ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಮನೆಗಳ ರ್ನರ್ 21 0 0 0 

35 

ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಮಾನವನ ಮರಣ 15 0 0 0 

36 

ಅನ್ನಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಗಾಗಿ 

ಸಕರ್ಾ ರಿ ಕ್ಕಲಸದಲೆ್ಲ  ಇಲೆದ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 0 0 

37 

ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  ಸ್ಥಮಾನಯ  ಭೂ 

ಮಂಜೂರಾತ 21 0 0 0 

38 ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಭೂಸುಧಾರಣೆ 21 0 0 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 

39 

ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್. 

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 21 0 0 0 

40 ಕ್ಕನೆ ಪ್ದರ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

41 ಮರು ವಿವಾಹ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 0 0 

42 

ವಿವಾದ್ವತ್ವಲೆದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲೆ್ಲ  12(2) 

ನೋಟ್ಟೋಸನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಿದ 

ತ್ರುವಾಯ ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ 

ಅಧಿನಯಮದ ಅನಿ ಯ ಪ್ರಿಹಾರದ 

ಸಂದಾಯ 

30 0 0 0 

43 

ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ 

ಮಾಸ್ಥರ್ನ 45 0 0 0 

44 

ಪೆಟ್ರ ೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು 

ಪ್ರವಾನಗಿ 60 0 0 0 

45 ಜನ ಸಂಖೆಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

46 

ಯೋಜರ್ನ ನರಾಶಿರ ತ್ರ ದೃಢೋಕರಣ 

ಪ್ತ್ರ  21 0 0 0 

47 ಹಕೆು ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ ದಾಖ್ಲ್ಲ 30 35 0 0 

48 

ಪ್ಹಣಿ ತದುು ಪ್ಡಿ - ಬರಳಚಿು ನಿಂದಾದ 

ತ್ಪುೊ ಗಳು 40 0 0 0 

49 

ಸ್ಥಲ ತೋರಿಸುವ ರ್ಕಿತ ಯ ಬಗೆಗ  

ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  (ದಢೂತ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  ಅಥವಾ ಸ್ಥಲಿ್ಲ ನಿ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ) 21 0 0 0 

50 ನರುದೊಯ ೋಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 2 0 0 

51 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಭೂ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಇಿಂಡಿಕರಣ ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 1. ವಸತ 2. ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 3. 

ವಾಣಿಜಯ  

7 0 0 0 

52 

ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಕಾಲೋಚಿತ್ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 7 0 0 0 

53 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೋಗಯ  

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ 

ಬಗೆಗ . 

7 0 0 0 

54 

ಪ್ಪೋಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣೆಯಲೆ್ಲ  

ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  10 0 0 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

55 

ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ 

ಸತಾಯ ಪ್ನೆ/ಸಿಿಂಧುತಿ್  15 0 0 0 

 ಒಟ್ಟು   5786 1084 0 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

 ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ತ ರ ತಾಲೆ್ಲಕಿನಲೆ್ಲ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ನರಾಕರಣೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರ ಮಖ್ ಸೇವೆಗಳು  

 

• ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  

• ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ಮತ್ತತ  

• ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಿಾಪ್ಯ  ಪಿಿಂಚಣಿ ವಿತ್ರಣೆಯಲೆ್ಲ  ಹೆಚಿು ನ ದಾಗಿ ತರಸೆ ರಿಸಿದ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

ಬಿ -2) ಬಿೇದರ್ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ ಸಂಖೆಾ  

1 ಬೋದರ್ 5029 1616 2 

2 ಬಸವಕಲ್ಲಯ ಣ 1904 824 0 

3 ಭಲೆ್ಲ  1117 416 4 

4 ಹೊಮಾನ ಬಾದ್ 1875 341 13 

5 ಔರದ್ 883 315 1 

6 ಕಮಲ್ಲನಗರ 196 183 0 

7 ಚಿತ್ತ ಗುಪ್ೊ  615 90 0 

8 ಹಲಸೂರು 598 50 0 

 ಒಟ್ಟು  12217 3835 20 

  



 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಮೇಲ್ಲನ ಕೋಷ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವಂತೆ ಬೋದರ್ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ಸೇವಾ ವಿತ್ರಣೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣವು 

ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಬೋದರ್ ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಒಟಾಟ ರೆ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಡಿಡಯಗಿದೆ 

ಎಿಂಬುದು ಸೊ ಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲೆ್ಲಕಿಗೆ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಮಿಂಬರುವ 

ದ್ವನಗಳಲೆ್ಲ  ಉತ್ತ ಮ ಫ್ಲ್ಲತಾಿಂರ್ ನೋಡಲು ಅನ್ನವಾಗಿದೆ. 

ಬಿ-2.1) ಬಿೇದರ್ ತಾಲಿ್ಲಕಿನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಇಲಾಖೆಗಳವಿಶಿ್ೇಷಣೆ: 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ 

ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 2244 1553 0 

2 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ ಸಭೆಗಳು 

 

128 41 0 

3 ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲ್ಲಖೆ 
179 8 0 

4 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 179 7 0 

5 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 253 7 0 

6 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 1 0 0 

7 ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
4 0 0 

8 ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 1 0 0 

No. of Rejection during the Month for 
Bidar

Bidar

Basavakalyan

Bhalki

Homnabad

Aurad

Kamalnagar

Chittguppa



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ 

ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

9 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 1 0 0 

10 ಔಷ್ಧಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 9 0 0 

11 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 170 0 2 

12 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 3 0 0 

13 ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ಥಾ  
1760 0 0 

14 ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 97 0 0 

 ಒಟ್ಟು  5029 1616 2 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1) ಬೋದರ್ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 49 ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲೆ್ಲ  ಕೇವಲ 14 ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಸಕಿರ ಯವಾಗಿ 

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ, ಉಳಿದ ಎಲೆ್ಲ  ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಯಿಂದ   

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ (ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ  0) 

2) ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ ಮತ್ತತ  ಸಾ ಳಿೋಯ್ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ್/್ಸ್ಥವಶಜನಕ್ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ್ :್ನಗರ್ಸಭೆಗಳು 

ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಮತ್ತತ  ತರಸೆ ರಿಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹೊಿಂದ್ವದೆ 

(ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ನರಾಕರಣೆಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸುತತ ದೆ) 

 

 



 

ಬಿ-2.1 ಎ) ಜುಲೈ 2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಬಿೇದರ್ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣಾ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ 

ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 

ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ ಗಳು 21 1305 1059 0 

2 

ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಆದಾಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗಳು 21 617 241 0 

3 

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಶಟಕ 

ವಸತ ಮತ್ತತ  ಅಹಶತಾ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  30 73 65 0 

4 ಸಂಧಾಯ  ಸುರಕಿಾ  ವೇತ್ನ 45 37 32 0 

5 

ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಾಯ ಪ್ಯ  

ವೇತ್ನ 45 39 30 0 

6 ನವಾಸಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 57 30 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ 

ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

7 ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದೃಡಿೋಕರಣ 7 9 25 0 

8 ಅಿಂಗವಿಕಲ ವೇತ್ನ 45 12 25 0 

9 ವಾಸ ಸಾ ಳದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 14 12 0 

10 

ಸಣಣ  ಮತ್ತತ  ಮಾಜಿಶನಲ್ ರೈತ್ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 15 10 0 

11 ನಗಶತಕ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 45 10 6 0 

12 

ಜಿೋವಂತ್ವಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಸದಸಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 6 0 

13 ನರುದೊಯ ೋಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 27 5 0 

14 ಜನ ಸಂಖೆಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 5 2 0 

15 

ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 

16 ಬೊೋನಫೈಡ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 1 0 

17 ಭೂ ಹಡುವಳಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 

18 ಮನಸಿಿ ನ 45 1 1 0 

19 ಕೃಷಿ ಕಾಮಶಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 

20 ಕೃಷಿಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

21 ಟೆನೆನಿ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

22 ವಿಧವಾ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

23 ಜನನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  60 0 0 0 

24 

ಖಾತಾ ಬದಲ್ಲವಣೆ 

(ವಿವಾದರಹತ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು) 
120 0 0 0 

25 

ಕೃಷಿ ಭೂಮಯಿಂದ 

ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಉದೆು ೋರ್ದ 

ಪ್ರಿವತ್ಶನೆ 12 0 0 0 

26 ಬಳೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

27 ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  45 0 0 0 

28 ರೈತ್ನ ಪ್ತನ ಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 55 0 0 0 

29 ರ್ಸ್ಥತ ರಸತ ರ ಪ್ರವಾನಗಿ 7 0 0 0 

30 ಭೂ ರಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

31 ಜಿೋವಂತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

32 ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ ಉದಿ ೃತ್ 45 0 0 0 

33 ಮೈತರ  15 0 0 0 

34 

ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ 

ನಷಿ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ - 

ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮರಣ 21 0 0 0 

35 ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ 21 0 0 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ 

ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ - 

ಬಳೆರ್ನರ್ 

36 

ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ 

ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ - 

ಮನೆಗಳ ರ್ನರ್ 15 0 0 0 

37 

ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ 

ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ - 

ಮಾನವನ ಮರಣ 7 0 0 0 

38 

ಅನ್ನಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ 

ನೇಮಕಾತಗಾಗಿ ಸಕರ್ಾ ರಿ 

ಕ್ಕಲಸದಲೆ್ಲ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  21 0 0 0 

39 

ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  ಸ್ಥಮಾನಯ  

ಭೂ ಮಂಜೂರಾತ 21 0 0 0 

40 

ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - 

ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 21 0 0 0 

41 

ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - 

ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್. ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 7 0 0 0 

42 

ಕ್ಕನೆ ಪ್ದರ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

43 
ಮರು ವಿವಾಹ ಅಲೆದ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

44 

ವಿವಾದ್ವತ್ವಲೆದ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲೆ್ಲ  12(2) 

ನೋಟ್ಟೋಸನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಿದ 

ತ್ರುವಾಯ ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ 

ಅಧಿನಯಮದ ಅನಿ ಯ 

ಪ್ರಿಹಾರದ ಸಂದಾಯ 

30 0 0 0 

45 

ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ 

ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸ್ಥರ್ನ 45 0 0 0 

46 

ಪೆಟ್ರ ೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು 

ಪ್ರವಾನಗಿ 60 0 0 0 

47 

ಯೋಜರ್ನ ನರಾಶಿರ ತ್ರ 

ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  21 0 0 0 

48 

ಹಕೆು ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ 

ದಾಖ್ಲ್ಲ 30 0 0 0 

49 ಪ್ಹಣಿ ತದುು ಪ್ಡಿ - 40 0 0 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ 

ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಬರಳಚಿು ನಿಂದಾದ ತ್ಪುೊ ಗಳು 

50 

ಸ್ಥಲ ತೋರಿಸುವ ರ್ಕಿತ ಯ ಬಗೆಗ  

ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  (ದಢೂತ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  ಅಥವಾ 

ಸ್ಥಲಿ್ಲ ನಿ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ) 21 0 0 0 

51 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಭೂ 

ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಇಿಂಡಿಕರಣ ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 1. ವಸತ 2. ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 3. 

ವಾಣಿಜಯ  

7 0 0 0 

52 

ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  

ಕಾಲೋಚಿತ್ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 7 0 0 0 

53 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೋಗಯ  

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  ಋಣದ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  

ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ . 

7 15 0 0 

54 

ಪ್ಪೋಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣೆಯಲೆ್ಲ  

ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  10 7 0 0 

55 

ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ 

ಸತಾಯ ಪ್ನೆ/ಸಿಿಂಧುತಿ್  15 0 0 0 

 ಒಟ್ಟು   2244 1553 0 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಬೋದರ್ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯಲೆ್ಲ  ಎರಡು ಪ್ರ ಮಖ್ ಸೇವೆಗಳ್ಳದ ಜಾತ 

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ಮತ್ತತ  ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ವಿತ್ರಣೆಯಲೆ್ಲ  ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ತರಸೆ ರಿಸಿದ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

 

 



ಬಿ-3) ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಬಳ್ಳು ರಿ 5735 555 0 

2 ಹರಪ್ನಹಳಿು  2340 467 0 

3 ಸಿರಗುಪ್ೊ  2422 430 0 

4 ಹೊಸಪೇಟೆ 2269 243 0 

5 ಹಗರಿಬೊಮಮ ನಹಳಿು  1007 211 1 

6 ಕೂಡೆಿ ಗಿ 1313 168 2 

7 ಹಡಗಲೆ್ಲ  1128 159 0 

8 ಕುರುಗೋಡು 906 156 0 

9 ಸಂಡೂರು 1307 97 1 

10 ಕತ್ತತ ರು 225 34 0 

11 ಕಂಪೆಿ  106 30 0 

 ಒಟ್ಟು  18758 2550 4 

 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಮೇಲ್ಲನ ಕೋಷ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವಂತೆ ಬಳ್ಳು ರಿ, ಹರಪ್ನಹಳಿು  ಮತ್ತತ  ಸಿರಗುಪ್ೊ  ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 

ಸೇವಾ ವಿತ್ರಣೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಒಟಾಟ ರೆ ಬಳ್ಳು ರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ 

ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಡಿಡಯಗಿದೆ ಎಿಂಬುದು ಸೊ ಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲೆ್ಲಕಿಗೆ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ 

ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಮಿಂಬರುವ ದ್ವನಗಳಲೆ್ಲ  ಉತ್ತ ಮ ಫ್ಲ್ಲತಾಿಂರ್ ನೋಡಲು ಅನ್ನವಾಗಿದೆ. 

 



 

 

ಬಿ-3.1) ಬಳ್ಳಾ ರಿ ತಾಲಿ್ಲಕಿನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಇಲಾಖೆಗಳವಿಶಿ್ೇಷಣೆ: 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ 

ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 3377 509 0 

2 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 538 18 0 

3 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 199 13 0 

4 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 110 4 0 

5 ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  ಭೂಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
22 3 0 

6 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 
2 3 0 

7 ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ 

ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
1 2 0 

8 ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 23 2 0 

9 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 350 1 0 

10 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 8 0 0 

11 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 3 0 0 

12 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ/ ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು 
9 0 0 

No. of Rejection during the Month , Ballari

Ballari

Harapanahalli

Siruguppa

Hosapete

Hagaribommanahalli

Kudligi

Hadagalli

Kurugodu

Sandur

Kottur

Kampli



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ 

ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನನ  

ಹೊರೆತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪೌರ ನಗಮಗಳು 

13 ಪ್ಶುಪ್ರಲನ ಮತ್ತತ  ಪ್ಶುವೈದಯ ಕಿೋಯ 

ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 
956 0 0 

14 ಕಾಖಾಶನೆಗಳು, ಬಾಯೆರುಗಳು, 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕಿ್ಕ  ಮತ್ತತ  ಆರೋಗಯ  
10 0 0 

15 ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲ್ಲಖೆ 
3 0 0 

16 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 124 0 0 

 ಒಟ್ಟು  5735 555 0 

 

 

 

 



 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1) ಬಳ್ಳು ರಿ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 56 ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲೆ್ಲ  ಕೇವಲ 16 ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಸಕಿರ ಯವಾಗಿ 

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ, ಉಳಿದ ಎಲೆ್ಲ  ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಯಿಂದ   

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ (ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ  0) 

2) ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಮತ್ತತ  ತರಸೆ ರಿಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಹೊಿಂದ್ವದೆ (ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ನರಾಕರಣೆಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸುತತ ದೆ) 

ಬಿ-3.1 ಎ) ಜುಲೈ 2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣಾ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗಳು 21 1267 255 0 

2 
ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ ಗಳು 
45 17 66 0 

3 ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಾಯ ಪ್ಯ  ವೇತ್ನ 7 103 42 0 

4 ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದೃಡಿೋಕರಣ 7 100 39 0 

5 ನವಾಸಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  30 45 31 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

6 ಸಂಧಾಯ  ಸುರಕಿಾ  ವೇತ್ನ 7 351 21 0 

7 ವಾಸ ಸಾ ಳದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  12 7 12 0 

8 ನಗಶತಕ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 7 6 12 0 

9 ಭೂ ಹಡುವಳಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  45 2 8 0 

10 ಅಿಂಗವಿಕಲ ವೇತ್ನ 7 0 4 0 

11 ಮನಸಿಿ ನ 45 1 4 0 

12 ಕೃಷಿ ಕಾಮಶಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 2 3 0 

13 ಕೃಷಿಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  45 6 2 0 

14 
ಸಣಣ  ಮತ್ತತ  ಮಾಜರ್ಾ ನಲ್ ರೈತ್ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
7 2 2 0 

15 
ಜಿೋವಂತ್ವಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
7 0 2 0 

16 ವಿಧವಾ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 2 0 

17 ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 7 1 0 

18 ಜನನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  21 1321 1 0 

19 
ಖಾತಾ ಬದಲ್ಲವಣೆ (ವಿವಾದರಹತ್ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು) 
45 0 1 0 

20 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಯಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ 

ಉದೆು ೋರ್ದ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆ 
7 1 1 0 

21 ಬಳೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 0 0 

22 ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

23 ರೈತ್ನ ಪ್ತನ ಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 7 0 0 0 

24 
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಶಟಕ ವಸತ ಮತ್ತತ  

ಅಹಶತಾ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
60 0 0 0 

25 ರ್ಸ್ಥತ ರಸತ ರ ಪ್ರವಾನಗಿ 120 0 0 0 

26 ಭೂ ರಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

27 ಜಿೋವಂತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 2 0 0 

28 ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ ಉದಿ ೃತ್ 45 0 0 0 

29 ಮೈತರ  55 0 0 0 

30 ಜನ ಸಂಖೆಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

31 ನರುದೊಯ ೋಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 30 0 0 

32 ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗಳು 45 0 0 0 

33 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮರಣ 
15 0 0 0 

34 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಬಳೆರ್ನರ್ 
21 0 0 0 

35 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಮನೆಗಳ ರ್ನರ್ 
21 0 0 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

36 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಮಾನವನ ಮರಣ 
15 0 0 0 

37 

ಅನ್ನಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಗಾಗಿ 

ಸಕಾಶರಿ ಕ್ಕಲಸದಲೆ್ಲ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  

7 0 0 0 

38 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  ಸ್ಥಮಾನಯ  ಭೂ 

ಮಂಜೂರಾತ 
21 0 0 0 

39 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಭೂಸುಧಾರಣೆ 

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 
21 0 0 0 

40 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್. 

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 
21 0 0 0 

41 ಟೆನೆನಿ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

42 ಕ್ಕನೆ ಪ್ದರ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

43 ಮರು ವಿವಾಹ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

44 

ವಿವಾದ್ವತ್ವಲೆದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲೆ್ಲ  12(2) 

ನೋಟ್ಟೋಸನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಿದ 

ತ್ರುವಾಯ ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ 

ಅಧಿನಯಮದ ಅನಿ ಯ ಪ್ರಿಹಾರದ 

ಸಂದಾಯ 

30 0 0 0 

45 
ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ 

ಮಾಸ್ಥರ್ನ 
45 0 0 0 

46 
ಪೆಟ್ರ ೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು 

ಪ್ರವಾನಗಿ 
60 0 0 0 

47 
ಯೋಜರ್ನ ನರಾಶಿರ ತ್ರ ದೃಢೋಕರಣ 

ಪ್ತ್ರ  
21 0 0 0 

48 ಹಕೆು ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ ದಾಖ್ಲ್ಲ 30 64 0 0 

49 
ಪ್ಹಣಿ ತದುು ಪ್ಡಿ - ಬರಳಚಿು ನಿಂದಾದ 

ತ್ಪುೊ ಗಳು 
40 0 0 0 

50 

ಸ್ಥಲ ತೋರಿಸುವ ರ್ಕಿತ ಯ ಬಗೆಗ  

ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  (ದಢೂತ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  ಅಥವಾ ಸ್ಥಲಿ್ಲ ನಿ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ) 

21 1 0 0 

51 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಭೂ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಇಿಂಡಿಕರಣ ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 1. ವಸತ 2. ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 3. 

ವಾಣಿಜಯ  

7 0 0 0 

52 

ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಕಾಲೋಚಿತ್ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

7 0 0 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

53 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೋಗಯ  

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ 

ಬಗೆಗ . 

7 19 0 0 

54 
ಪ್ಪೋಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣೆಯಲೆ್ಲ  

ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  
10 9 0 0 

55 
ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ 

ಸತಾಯ ಪ್ನೆ/ಸಿಿಂಧುತಿ್  
15 12 0 0 

 ಒಟ್ಟು    3377 509 0 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

 ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  ವಿತ್ರಣೆಯಲೆ್ಲ  ಹೆಚಿು ನದಾಗಿ ತರಸೆ ರಿಸಿದ ಅಜಿಶಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ಪಿಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಸೆ ರಿಸಿದ ಅಜಿಶಗಳ ಸಂಖೆಯ ಗಿಿಂತ್ ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  ಹೆಚಾು ಗಿದೆ. ಸಕಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳ ನರಿೋಕಿಿತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  

ರ್ನಗರಿೋಕರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಸಮಥಶತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳು ರಿ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 

ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಡಿಡಯಗಿದೆ. 

ಬಿ-4) ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ತ್ತಮಕೂರು 4739 544 11 

2 ಶಿರಾ 1867 366 4 

3 ಪ್ರವಗಡ 1968 247 3 

4 ಮಧುಗಿರಿ 1791 246 1 

5 ಗುಬಬ  1702 225 0 

6 ತಪ್ಟೂರು 2292 167 0 

7 ಕುಣಿಗಲ್ 1863 143 7 

8 ಚಿಕೆರ್ನಯಕನಹಳಿಿ  1597 111 0 

9 ತ್ತರುವೇಕ್ಕರೆ 1153 104 0 

10 ಕರಟಗೆರೆ 813 83 2 

 ಒಟ್ಟು  19785 2236 28 



 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಮೇಲ್ಲನ ಕೋಷ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವಂತೆ ತ್ತಮಕೂರು ಮತ್ತತ  ಶಿರಾ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳಲೆ್ಲ , ಹೆಚಿು ನ 

ಸಂಖೆಯ ಯ ತರಸೆ ರಿಸಿದ ಅಜಿಶಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ, ಒಟಾಟ ರೆ ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಗೆ 

ಅಡಿಡಯಗಿದೆ ಎಿಂಬುದು ಸೊ ಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲೆ್ಲಕಿಗೆ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಮಿಂಬರುವ ದ್ವನಗಳಲೆ್ಲ  ಉತ್ತ ಮ ಫ್ಲ್ಲತಾಿಂರ್ ನೋಡಲು ಅನ್ನವಾಗಿದೆ. 

 

 

ಬಿ-4.1) ತ್ತಮಕೂರು ತಾಲಿ್ಲಕಿನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಇಲಾಖೆಗಳವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ: 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1679 449 0 

2 ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪ್ನ 

ನಯಮತ್ 54 38 0 

3 ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲ್ಲಖೆ 287 17 0 

4 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 881 17 0 

5 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ/ ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 19 9 0 

No. of Rejection during the Month, 
Tumakuru

Tumakuru

Sira

Pavagada

Madhugiri

Gubbi

Tiptur

Kunigal

Chiknayakanhalli

Turuvekere

Koratagere



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನನ  ಹೊರೆತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪೌರ 

ನಗಮಗಳು 

6 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 592 9 0 

7 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 3 1 0 

8 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 10 1 0 

9 ಪ್ಶುಪ್ರಲನ ಮತ್ತತ  ಪ್ಶುವೈದಯ ಕಿೋಯ ಸೇವಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 2 0 0 

10 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ ಸಭೆಗಳು 61 0 0 

11 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 1 0 0 

12 ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 5 0 0 

13 ಔಷ್ಧಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 4 0 0 

14 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 146 0 0 

15 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – “ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ” 3 0 0 

16 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 362 0 11 

17 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 3 0 0 

18 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1 0 0 

19 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 2 0 0 

20 ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 437 0 0 

21 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು 14 0 0 

22 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಪ್ರಿೋಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 173 0 0 

 ಒಟ್ಟು  4739 542 11 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1) ತ್ತಮಕೂರು ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 59 ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲೆ್ಲ  ಕೇವಲ 22 ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಸಕಿರ ಯವಾಗಿ 

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ, ಉಳಿದ ಎಲೆ್ಲ  ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಯಿಂದ   

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ (ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ  0) 

2) ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ ಮತ್ತತ  ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದುಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪ್ನ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಯು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಮತ್ತತ  ತರಸೆ ರಿಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹೊಿಂದ್ವದೆ (ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ನರಾಕರಣೆಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸುತತ ದೆ) 



 

 

 

 

 



ಬಿ-4.1 ಎ) ಜುಲೈ 2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣಾ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗಳು 21 610 172 0 

2 ನವಾಸಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 335 59 0 

3 
ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ ಗಳು 
21 260 58 0 

4 ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದೃಡಿೋಕರಣ 7 157 49 0 

5 ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಾಯ ಪ್ಯ  ವೇತ್ನ 45 55 33 0 

6 ಸಂಧಾಯ  ಸುರಕಿಾ  ವೇತ್ನ 45 56 31 0 

7 ನಗಶತಕ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 45 40 9 0 

8 ಭೂ ಹಡುವಳಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 14 6 0 

9 
ಸಣಣ  ಮತ್ತತ  ಮಾಜರ್ಾ ನಲ್ ರೈತ್ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
7 6 6 0 

10 ಅಿಂಗವಿಕಲ ವೇತ್ನ 45 16 5 0 

11 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಯಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ 

ಉದೆು ೋರ್ದ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆ 
120 2 4 0 

12 ಮನಸಿಿ ನ 45 3 4 0 

13 ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 6 3 0 

14 ಬಳೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  12 72 2 0 

15 ವಾಸ ಸಾ ಳದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 2 2 0 

16 ಟೆನೆನಿ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 2 0 

17 ಬೊೋನಫೈಡ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 2 1 0 

18 

ಅನ್ನಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಗಾಗಿ 

ಸಕಾಶರಿ ಕ್ಕಲಸದಲೆ್ಲ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  

7 1 1 0 

19 ಮರು ವಿವಾಹ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 1 0 

20 
ಜಿೋವಂತ್ವಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
7 2 1 0 

21 ಕೃಷಿ ಕಾಮಶಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

22 ಕೃಷಿಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 0 0 

23 ಜನನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

24 
ಖಾತಾ ಬದಲ್ಲವಣೆ (ವಿವಾದರಹತ್ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು) 
60 0 0 0 

25 ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

26 ರೈತ್ನ ಪ್ತನ ಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 45 0 0 0 

27 
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಶಟಕ ವಸತ ಮತ್ತತ  

ಅಹಶತಾ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
30 0 0 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

28 ರ್ಸ್ಥತ ರಸತ ರ ಪ್ರವಾನಗಿ 55 0 0 0 

29 ಭೂ ರಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 0 0 

30 ಜಿೋವಂತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 1 0 0 

31 ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ ಉದಿ ೃತ್ 7 0 0 0 

32 ಮೈತರ  45 0 0 0 

33 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮರಣ 
15 0 0 0 

34 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಬಳೆರ್ನರ್ 
21 0 0 0 

35 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಮನೆಗಳ ರ್ನರ್ 
21 0 0 0 

36 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಮಾನವನ ಮರಣ 
15 0 0 0 

37 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  ಸ್ಥಮಾನಯ  ಭೂ 

ಮಂಜೂರಾತ 
21 0 0 0 

38 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಭೂಸುಧಾರಣೆ 

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 
21 0 0 0 

39 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್. 

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 
21 0 0 0 

40 ಕ್ಕನೆ ಪ್ದರ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

41 

ವಿವಾದ್ವತ್ವಲೆದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲೆ್ಲ  12(2) 

ನೋಟ್ಟೋಸನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಿದ 

ತ್ರುವಾಯ ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ 

ಅಧಿನಯಮದ ಅನಿ ಯ ಪ್ರಿಹಾರದ 

ಸಂದಾಯ 

30 0 0 0 

42 
ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ 

ಮಾಸ್ಥರ್ನ 
45 0 0 0 

43 
ಪೆಟ್ರ ೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು 

ಪ್ರವಾನಗಿ 
60 0 0 0 

44 ಜನ ಸಂಖೆಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

45 
ಯೋಜರ್ನ ನರಾಶಿರ ತ್ರ ದೃಢೋಕರಣ 

ಪ್ತ್ರ  
21 0 0 0 

46 ಹಕೆು ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ ದಾಖ್ಲ್ಲ 30 35 0 0 

47 
ಪ್ಹಣಿ ತದುು ಪ್ಡಿ - ಬರಳಚಿು ನಿಂದಾದ 

ತ್ಪುೊ ಗಳು 
40 0 0 0 

48 

ಸ್ಥಲ ತೋರಿಸುವ ರ್ಕಿತ ಯ ಬಗೆಗ  

ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  (ದಢೂತ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  ಅಥವಾ ಸ್ಥಲಿ್ಲ ನಿ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ) 

21 1 0 0 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

49 ನರುದೊಯ ೋಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  7 0 0 0 

50 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಭೂ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಇಿಂಡಿಕರಣ ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 1. ವಸತ 2. ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 3. 

ವಾಣಿಜಯ  

7 0 0 0 

51 

ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಕಾಲೋಚಿತ್ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

7 0 0 0 

52 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೋಗಯ  

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ 

ಬಗೆಗ . 

7 0 0 0 

53 
ಪ್ಪೋಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣೆಯಲೆ್ಲ  

ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  
10 0 0 0 

54 ವಿಧವಾ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  15 0 0 0 

55 
ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ 

ಸತಾಯ ಪ್ನೆ/ಸಿಿಂಧುತಿ್  
7 1 0 0 

 ಒಟ್ಟು   1679 449 0 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ತಳಿಸಿರುವ 03 ಸೇವೆಗಳಲೆ್ಲ  ಅತ ಹೆಚಿು ನದಾಗಿ ತರಸೆ ತ್ಗಿಂಡ ಸೇವಾ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ.  

• ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  

• ನವಾಸ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  

• ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ  

• ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದೃಡಿೋಕರಣ 

• ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಿಾಪ್ಯ  ಪಿಿಂಚಣಿ ಮತ್ತತ   

• ಸಂಧಾಯ  ಸೂರಕ್ಷ 

ಸಕಲ್ಲ ಮಷ್ನನ  ನರಿೋಕಿಿತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ತ್ಲುಪಿಸಲು 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಸಮಥಶತೆಯಿಂದ ತ್ತಮಕುರು ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಡಿಡಯಗಿದೆ.  

 

 



ಬಿ-5) ಕಲಬುಗಿೇ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ವಿಶಿ್ೇಷಣೆ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಲಬುಗಿಶ 7565 508 6 

2 ಅಳಂದ 1745 393 0 

3 ಚಿತಾಪುರ 2157 267 3 

4 ಅಫ್ಜ ಲ್ಲಪುರ 1473 233 0 

5 ಚಿಿಂಚೋಳಿ 912 204 0 

6 ಸೇಡಂ 993 166 2 

7 ಜಿೋವಗಿಶ 1166 156 1 

8 ಕಲಗಿ 569 79 0 

9 ಕಮಲ್ಲಪುರ 527 72 0 

10 ಯದಾರ ಮ 325 44 0 

11 ರ್ಹಾಪುರ 31 0 0 

 ಒಟ್ಟು  17463 2122 12 

 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಮೇಲ್ಲನ ಕೋಷ್ಟ ಕದಲೆ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕಲಬುಗಿಶ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳಲೆ್ಲ , ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ತರಸೆ ರಿಸಿದ ಅಜಿಶಗಳನ್ನನ  ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ, ಒಟಾಟ ರೆ ಕಲಬುಗಿಶ ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಗೆ 

No. of Rejection during the Month

Kalaburagi

Aland

Chitapur

Afzalpur

Chincholi

Sedam

Jevargi

Kalagi

Kamalapur

Yadrami

Shahabad



ಅಡಿಡಯಗಿದೆ ಎಿಂಬುದು ಸೊ ಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಲೆ್ಲಕಿಗೆ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಮಿಂಬರುವ ದ್ವನಗಳಲೆ್ಲ  ಉತ್ತ ಮ ಫ್ಲ್ಲತಾಿಂರ್ ನೋಡಲು ಅನ್ನವಾಗಿದೆ. 

ಬಿ-5.1) ಕಲಬುಗಿೇ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣಾ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 4321 391 0 

2 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ/ ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನನ  ಹೊರೆತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪೌರ 

ನಗಮಗಳು 583 95 0 

3 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1309 10 0 

4 ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲ್ಲಖೆ 249 6 0 

5 ಕರ್ನಶಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮಂಡಳಿ 5 4 0 

6 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 15 1 0 

7 ಮೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 30 0 0 

8 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 2 0 0 

9 ಕಾಖಾಶನೆಗಳು, ಬಾಯೆರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸುರಕಿ್ಕ  ಮತ್ತತ  ಆರೋಗಯ  2 0 0 

10 ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 24 0 0 

11 ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 4 0 0 

12 ಔಷ್ಧಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 6 0 0 

13 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 220 0 0 

14 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 107 0 0 

15 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 278 0 6 

16 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 4 0 0 

17 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 6 0 0 

18 ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 1 0 0 

19 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 9 0 0 

20 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 8 0 0 

21 ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 380 0 0 

22 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಪ್ರಿೋಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 1 0 0 

23 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ 1 0 0 

 ಒಟ್ಟು  7565 508 6 

 



ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

1) ಕಲಬುಗಿಶ ತಾಲೆ್ಲಕಿನ 60 ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲೆ್ಲ  ಕೇವಲ 23 ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಸಕಿರ ಯವಾಗಿ 

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ, ಉಳಿದ ಎಲೆ್ಲ  ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಯಿಂದ   

ಕಾಯಶನವಶಹಸುತತ ವೆ (ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ  0) 

2) ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ಮತ್ತತ  ತರಸೆ ರಿಸಿದ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಹೊಿಂದ್ವದೆ (ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ನರಾಕರಣೆಗಳನ್ನನ  ತೋರಿಸುತತ ದೆ) 

 

 

 

ಬಿ-5.1 ಎ) ಜುಲೈ 2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಕಲಬುಗಿೇ ತಾಲಿ್ಲಕಿನ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶಿ್ೇಷಣಾ ವರದಿ 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಸಂಧಾಯ  ಸುರಕಿಾ  ವೇತ್ನ     

2 ನಗಶತಕ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ     

3 ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಾಯ ಪ್ಯ  ವೇತ್ನ     

4 ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಗಳು     

5 ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದೃಡಿೋಕರಣ     

6 
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಶಟಕ ವಸತ ಮತ್ತತ  

ಅಹಶತಾ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
    

7 ನವಾಸಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

8 ಅಿಂಗವಿಕಲ ವೇತ್ನ     

9 

ಜಿೋವಂತ್ವಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

10 ಮನಸಿಿ ನ     

11 
ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ ಆದಾಯ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ ಗಳು 
    

12 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಯಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ 

ಉದೆು ೋರ್ದ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆ 
    

13 ಭೂ ರಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

14 ಟೆನೆನಿ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

15 ವಾಸ ಸಾ ಳದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

16 ಭೂ ಹಡುವಳಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

17 ನರುದೊಯ ೋಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

18 ವಿಧವಾ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ      

19 ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

20 ಕೃಷಿ ಕಾಮಶಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

21 ಕೃಷಿಕ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

22 ಜನನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

23 ಬೊೋನಫೈಡ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

24 
ಖಾತಾ ಬದಲ್ಲವಣೆ (ವಿವಾದರಹತ್ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು) 
    

25 ಬಳೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

26 ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

27 ರೈತ್ನ ಪ್ತನ ಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ     

28 ರ್ಸ್ಥತ ರಸತ ರ ಪ್ರವಾನಗಿ     

29 ಜಿೋವಂತ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

30 ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ ಉದಿ ೃತ್     

31 ಮೈತರ      

32 ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷಿ್ ಗಳಿಗೆ     



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಪ್ರಿಹಾರ - ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮರಣ 

33 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಬಳೆರ್ನರ್ 
    

34 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಮನೆಗಳ ರ್ನರ್ 
    

35 
ಪ್ರ ಕೃತ ವಿಕೋಪ್ಗಳಿಿಂದಾದ ನಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ - ಮಾನವನ ಮರಣ 
    

36 

ಅನ್ನಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಗಾಗಿ 

ಸಕಾಶರಿ ಕ್ಕಲಸದಲೆ್ಲ  ಇಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  

    

37 

ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  ಸ್ಥಮಾನಯ  ಭೂ 

ಮಂಜೂರಾತ 

 

    

38 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಭೂಸುಧಾರಣೆ 

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 
    

39 
ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ  - ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್. 

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 
    

40 ಕ್ಕನೆ ಪ್ದರ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

41 ಮರು ವಿವಾಹ ಅಲೆದ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

42 

ವಿವಾದ್ವತ್ವಲೆದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲೆ್ಲ  12(2) 

ನೋಟ್ಟೋಸನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಿದ 

ತ್ರುವಾಯ ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ 

ಅಧಿನಯಮದ ಅನಿ ಯ ಪ್ರಿಹಾರದ 

ಸಂದಾಯ 

    

43 
ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ 

ಮಾಸ್ಥರ್ನ 
    

44 
ಪೆಟ್ರ ೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು 

ಪ್ರವಾನಗಿ 
    

45 ಜನ ಸಂಖೆಯ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ      

46 
ಯೋಜರ್ನ ನರಾಶಿರ ತ್ರ ದೃಢೋಕರಣ 

ಪ್ತ್ರ  
    

47 ಹಕೆು ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ ದಾಖ್ಲ್ಲ     

48 
ಪ್ಹಣಿ ತದುು ಪ್ಡಿ - ಬರಳಚಿು ನಿಂದಾದ 

ತ್ಪುೊ ಗಳು 
    

49 
ಸಣಣ  ಮತ್ತತ  ಮಾಜರ್ಾ ನಲ್ ರೈತ್ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  
    

50 
ಸ್ಥಲ ತೋರಿಸುವ ರ್ಕಿತ ಯ ಬಗೆಗ  

ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ತ್ರ  (ದಢೂತ ಪ್ರ ಮಾಣ 
    



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಸೇವೆ ಹೆಸರು 

ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯ 

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 

ಅನ್ನªÉÆÃದನೆ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ , 

ಕಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಸಂಖೆಾ  

ಪ್ತ್ರ  ಅಥವಾ ಸ್ಥಲಿ್ಲ ನಿ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ) 

51 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಭೂ ಪ್ರಿವತ್ಶನೆಯ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಇಿಂಡಿಕರಣ ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 1. ವಸತ 2. ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 3. 

ವಾಣಿಜಯ  

    

52 

ಭೂ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಕಾಲೋಚಿತ್ಗಳಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

    

53 

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೋಗಯ  

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ನಮೂದ್ವಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

ಹಕೆು  ಮತ್ತತ  ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಹಣಿಯಲೆ್ಲ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ 

ಬಗೆಗ . 

    

54 
ಪ್ಪೋಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪ್ಹಣೆಯಲೆ್ಲ  

ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  
    

55 
ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ದ 

ಸತಾಯ ಪ್ನೆ/ಸಿಿಂಧುತಿ್  
    

 ಒಟ್ಟು   1679 449 0 

 

ಮುಖ್ಾ ಿಂಶಗಳು: 

ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ತಳಿಸಿರುವ 04 ಸೇವೆಗಳಲೆ್ಲ  ಅತ ಹೆಚಿು ನದಾಗಿ ತರಸೆ ತ್ಗಿಂಡ ಸೇವಾ ವಿಲೇವಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಸಲ್ಲಗಿದೆ.  

• ಸಂಧಾಯ  ಸುರಕ್ಷ 

• ನಗಶತಕ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 

• ಇಿಂದ್ವರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಾಯ ಪ್ಯ  ವೇತ್ನ 

• ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದೃಡಿೋಕರಣ 

ಸಕಲ್ಲ ಮಷ್ನ್ ನ ನರಿೋಕಿಿತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ತ್ಲುಪಿಸಲು 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಸಮಥಶತೆಯಿಂದ ಕಲಬುಗಿಶ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಡಿಡಯಗಿದೆ.  

 

 

 

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 9: ಮೇಲಮ ನವಿ ಸ್ಥರಾಿಂಶ 

ಮೇಲಮ ನವಿ ಪರ ಕಿರ ಯೆ: ನಗದ್ವತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಯೋಜಿತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ವಿತ್ರಣೆ 

ಮಾಡಲು ವಿಫ್ಲವಾಗದ್ವದು ಲೆ್ಲ , ರ್ನಗರಿೋಕರು ವಿಳಂಬದ ಬಗೆಗ  ಸಮಥಶ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನನ  

ಸಲೆ್ಲಸಬಹುದು (ಮೇಲಮ ನವಿ 1). ನಗದ್ವತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸಮಥಶ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರಿಹರಿಸದೇ ಇದು  ಸಂದಭಶಗಳಲೆ್ಲ  ರ್ನಗರಿೋಕರು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  

ಮೇಲಮ ನವಿಯನ್ನನ  ಸಲೆ್ಲಸಬಹುದು (ಮೇಲಮ ನವಿ 2). 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 9 ಎ: ಇಲಾಖ್ವಾರು -ಜುಲೈ 2019 ಮಾಹೆಯ ಮೇಲಮ ನವಿ-1 ರ ಸ್ಥರಾಿಂಶ  

ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಇಲಾಖೆ  ಹೆಸರು 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 ರ 

ಸಿವ ೇಕೃತಯ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 ರ 

ಸಂಖೆಾ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ

-1 ರ ಸಂಖೆಾ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 

ರ ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 2910 1154 1224 532 

2 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
197 107 39 51 

3 ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪೌರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ 64 17 36 11 

4 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತತ  

ನಗರಾಬವೃದಿ್ವ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ) 

64 36 8 20 

5 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 27 1 7 19 

6 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 111 28 6 77 

7 ಆರ್ಥಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 13 2 4 7 

8 ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತತ  ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

8 4 4 0 

9 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 7 1 4 2 

10 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ) 
2 1 0 1 

11 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – 

“ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ” 
7 0 0 7 

12 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
4 0 0 4 

13 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಐ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್) 
6 0 0 6 

 ಒಟ್ಟು  3420 1351 1332 737 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 9 ಬಿ: ಜಿಲಿಾವಾರು -ಜುಲೈ 2019 ಮಾಹೆಯ ಮೇಲಮ ನವಿ-1 ರ ಸ್ಥರಾಿಂಶ  

ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಜಿಲೆ್ಲಯ  ಹೆಸರು 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 ರ 

ಸಿವ ೇಕೃತಯ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 ರ 

ಸಂಖೆಾ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ

-1 ರ ಸಂಖೆಾ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 

ರ ಸಂಖೆಾ  



ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಜಿಲೆ್ಲಯ  ಹೆಸರು 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 ರ 

ಸಿವ ೇಕೃತಯ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 ರ 

ಸಂಖೆಾ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ

-1 ರ ಸಂಖೆಾ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-1 

ರ ಸಂಖೆಾ  

1 ದಾವಣಗೆರೆ 294 65 211 18 

2 ಬಳ್ಳು ರಿ 309 101 142 66 

3 ರಾಯಚೂರು 258 102 132 24 

4 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 234 5 122 107 

5 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 758 397 104 257 

6 ಬೋದರ್ 125 20 70 35 

7 ಧಾರವಾಡ 74 6 68 0 

8 ವಿಜಯಪುರ 90 8 67 15 

9 ಕಲಬುಗಿಶ 139 78 59 2 

10 ಕೋಲ್ಲರ 84 46 35 3 

11 ಯದಗಿರಿ 73 39 32 2 

12 ಹಾವೇರಿ 55 22 29 4 

13 ಬಳಗಾವಿ 170 112 28 30 

14 ಗದಗ 34 5 27 2 

15 ಮೈಸೂರು 73 30 25 18 

16 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 39 17 19 3 

17 ಕಪ್ೊ ಳ 91 29 19 43 

18 ಮಂಡಯ  61 21 18 22 

19 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 64 42 17 5 

20 ಹಾಸನ 39 13 17 9 

21 ತ್ತಮಕೂರು 99 68 17 14 

22 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 30 7 15 8 

23 ಶಿವಮಗಗ  30 14 15 1 

24 ಚಾಮರಾಜನಗರ 37 24 12 1 

25 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 30 15 11 4 

26 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 10 3 6 1 

27 ರಾಮನಗರ 21 7 5 9 

28 ಉಡುಪಿ 25 21 4 0 

29 ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 42 17 3 22 

30 ಕಡಗು 6 2 2 2 

 ಒಟ್ಟಟ  3420 1351 1332 737 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 9 ಸಿ: ಇಲಾಖ್ವಾರು -ಜುಲೈ 2019 ಮಾಹೆಯ ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ ಸ್ಥರಾಿಂಶ 

ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಜಿಲೆ್ಲಯ  ಹೆಸರು 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ 

ಸಿವ ೇಕೃತಯ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ 

ಸಂಖೆಾ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ

-2 ರ ಸಂಖೆಾ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 

ರ ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 549 98 219 232 

2 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  16 6 5 4 



ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಜಿಲೆ್ಲಯ  ಹೆಸರು 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ 

ಸಿವ ೇಕೃತಯ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ 

ಸಂಖೆಾ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ

-2 ರ ಸಂಖೆಾ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 

ರ ಸಂಖೆಾ  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 

3 ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪೌರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ 3 0 3 0 

4 ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತತ  ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

1 0 1 0 

5 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 6 2 0 4 

6 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತತ  

ನಗರಾಬವೃದಿ್ವ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ) 

1 0 0 1 

 ಒಟ್ಟು  576 106 228 241 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 9 ಡಿ: ಜಿಲಿಾವಾರು -ಜುಲೈ 2019 ಮಾಹೆಯ ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ ಸ್ಥರಾಿಂಶ 

ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಯ  ಹೆಸರು 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ 

ಸಿವ ೇಕೃತಯ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ 

ಸಂಖೆಾ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ

-2 ರ ಸಂಖೆಾ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 

ರ ಸಂಖೆಾ  

1 ದಾವಣಗೆರೆ 90 1 89 0 

2 ಬಳಗಾವಿ 55 0 50 5 

3 ಧಾರವಾಡ 34 0 34 0 

4 ಬಳ್ಳು ರಿ 78 17 19 42 

5 ಹಾವೇರಿ 11 0 11 0 

6 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 81 0 3 78 

7 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 3 0 3 0 

8 ಕಲಬುಗಿಶ 18 14 3 1 

9 ಕೋಲ್ಲರ 10 0 3 7 

10 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 29 5 2 22 

11 ಬೋದರ್ 14 0 2 12 

12 ಸ್ಥಟ ೋಟ್ 9 0 1 8 

13 ಚಾಮರಾಜನಗರ 2 1 1 0 

14 ಹಾಸನ 1 0 1 0 

15 ಕಡಗು  1 0 1 0 

16 ಮೈಸೂರು 3 0 1 2 

17 ಶಿವಮಗಗ  1 0 1 0 

18 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 2 1 1 0 

19 ವಿಜಯಪುರ 11 0 1 10 

20 ಯದಗಿರಿ 1 0 1 0 

21 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 2 1 0 1 

22 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 4 4 0 0 

23 ಗದಗ 9 3 0 6 



ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಾ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಯ  ಹೆಸರು 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ 

ಸಿವ ೇಕೃತಯ 

ಸಂಖೆಾ  

ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 ರ 

ಸಂಖೆಾ  

ತರಸು ರಿಸಿದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ

-2 ರ ಸಂಖೆಾ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ-2 

ರ ಸಂಖೆಾ  

24 ಕಪ್ೊ ಳ 1 0 0 1 

25 ಮಂಡಯ  5 2 0 2 

26 ರಾಯಚೂರು 97 54 0 43 

27 ತ್ತಮಕೂರು 3 2 0 1 

28 ಉಡುಪಿ 1 1 0 0 

 ಒಟ್ಟು  576 106 228 241 

 

Chapter 10:  More than 7 Defaults Representation of Districts along with 

Offices (July 2019) 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 10: 7ಕಿು ಿಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು  ಅಜಿೇಗಳನ್ನು  ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದ ಜಿಲಿಾ  

ಕಛೇರಿಗಳು (ಜುಲೈ 2019) 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಖೆಾ  >=ವಿಲೇ 

1 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 133 

2 ಬೋದರ್ 15 

3 ರಾಯಚೂರು 14 

4 ಕೋಲ್ಲರ 14 

5 ಬಳಗಾವಿ 13 

6 ಮೈಸೂರು 12 

7 ಬಳ್ಳು ರಿ 11 

8 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 11 

9 ಹಾವೇರಿ 10 

10 ರಾಮನಗರ 10 

11 ಶಿವಮಗಗ  10 

12 ಕಪ್ೊ ಳ 10 

13 ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ  9 

14 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 9 

15 ಮಂಡಯ  8 

16 ಧಾರವಾಡ 8 

17 ಕಲಬುಗಿಶ 8 

18 ಬಜಯಪುರ 8 

19 ದಾವಣಗೆರೆ 7 

20 ತ್ತಮಕೂರು 7 

21 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 6 

22 ಯದಗಿರಿ 6 

23 ಕಡಗು 5 

24 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 4 



25 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 4 

26 ಗದಗ 4 

27 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 4 

28 ಹಾಸನ 3 

29 ಉಡುಪಿ 2 

30 ಚಾಮರಾಜನಗರ 2 

 ಒಟ್ಟು  370 

 

ಅಧಾಯ ಯ 11: ಪ್ರಿಹಾರ ಹಕೆು  ಪ್ರವತಸಿದ ವರದ್ವ (ಜನವರಿ - ಜುಲೈ, 2019) 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  

ಮೇಲಮ ನವಿಯ 

ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಜಿಲೆ್ಲ  ಹೆಸರು ತಾಲೆ್ಲಕು 

ಹೆಸರು 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಹೆಸರು 

ಸೇವೆಯ 

ಹೆಸರು 

ಸಿಸಿ ಪ್ಡೆದ 

ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಮತ್ತ   ಸೇವಾ 

ವಿತ್ರಣೆ 

ವಿಳಂಬವಾದ 

ದ್ವನಗಳು 

ಸಿಸಿ 

ಪ್ಡೆದ್ವರುವ 

ಕಛೇರಿಯ 

ಹೆಸರು 

ಸಿಾ ತ 

1 18.05.2018 ಕಲಬುಗಿಶ ಕಲಬುಗಿಶ ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ 

ಜಾತ 

ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  

09.04.2019 120 6 ಉಪ್ ವಿಭಾಗ 

ಕಛೇರಿ, 

ಗುಲಬಗಶ 

ACS 

2 18.05.2018 ಕಲಬುಗಿಶ ಕಲಬುಗಿಶ ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ 

ಜಾತ 

ಪ್ರ ಮಾಣ  

ಮನಪ್ತ್ರ   

09.04.2019 120 6 ಉಪ್ ವಿಭಾಗ 

ಕಛೇರಿ, 

ಗುಲಬಗಶ 

ACS 

3 23.10.2018 ಬಳ್ಳು ರಿ ಬಳ್ಳು ರಿ ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ 

ಜಾತ 

ಪ್ರ ಮಾಣ  

ಮನಪ್ತ್ರ  

06.07.2019 60 3 ಉಪ್ ವಿಭಾಗ 

ಕಛೇರಿ, 

ಬಳ್ಳು ರಿ 

REI 

4 21.03.2018 ಕೋಲ್ಲರ ಕೋಲ್ಲರ ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ನರಾಕಿ್ಕೋಪ್ಣಾ 

ಪ್ತ್ರ  - 

ಪಿ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಎಲ್. 

ಕಾಯ್ದು ಯಡಿ 

04.05.2019 60 3 ಉಪ್ ವಿಭಾಗ 

ಕಛೇರಿ, 

ಕೋಲ್ಲರ 

ACS 

5 26.12.2018 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಉತ್ತ ರ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಉತ್ತ ರ 

ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ 

ಜಾತ 

ಪ್ರ ಮಾಣ  

ಮನಪ್ತ್ರ  

01.012019 60 3 ಉಪ್ ವಿಭಾಗ 

ಕಛೇರಿ, 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಉತ್ತ ರ 

ACB 

6 30.04.2018 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಎಲೆ್ಲ  ವಿಧದ 

ಜಾತ 

ಪ್ರ ಮಾಣ  

ಮನಪ್ತ್ರ  

08.01.2019 20 1 ಉಪ್ ವಿಭಾಗ 

ಕಛೇರಿ, 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

SCN 

 

 

 

 

 



ಅಧಾಯ ಯ 12: ಜುಲೈ, 2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಇಲಾಖ್ವಾರು ಪರ ಶಂಸ್ಥ ವರದಿ 

ಕರ ಮ.

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು  ಡಿ.ಒ  

ಒಟ್ಟು  ಡಿ.ಒ 

ಗಳ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಮಯ 

ಶೇಖಡಾವಾ

ರು 

(%) 

ಪರ ಶಂಸ್ಥ 

ಪತರ ಗಳ 

ವಿತರಣೆ 

(ಡಿಒ) 

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1418 240 16.93 30 

2 ನಿಂದಣಿ ಮತ್ತತ  

ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
292 44 15.07 2 

3 ಕಾಖಾಶನೆಗಳು, 

ಬಾಯೆರುಗಳು, 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕಿ್ಕ  

ಮತ್ತತ  ಆರೋಗಯ  

 

56 48 85.71   

4 ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  

ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲ್ಲಖೆ 

232 169 72.84   

5 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 

ನಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 
108 50 46.3   

6 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 1445 640 44.29   

7 ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಇಲ್ಲಖೆ 271 115 42.44   

8 ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  

ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
249 99 39.76   

9 ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಗಳು 
150 57 38   

10 ಔಷ್ಧ ನಯಂತ್ರ ಣಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
60 22 36.67   

11 ವಾಯುವಯ  ಕರ್ನಶಟಕ 

ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ಥಾ  

77 26 33.77   

12 ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
93 31 33.33   

13 ಅಿಂತ್ಜಶಲ 

ನದೇಶರ್ರ್ನಲಯ 
40 13 32.5   

14 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
47 15 31.91   

15 ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ 

ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

35 11 31.43   

16 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / 

ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ 

ಸಭೆಗಳು 

160 43 26.88   
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ಕರ ಮ.

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು  ಡಿ.ಒ  

ಒಟ್ಟು  ಡಿ.ಒ 

ಗಳ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಮಯ 

ಶೇಖಡಾವಾ

ರು 

(%) 

ಪರ ಶಂಸ್ಥ 

ಪತರ ಗಳ 

ವಿತರಣೆ 

(ಡಿಒ) 

17 ತಾಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

 
4 1 25   

18 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 391 97 24.81   

19 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ/ 

ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನನ  

ಹೊರೆತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪೌರ 

ನಗಮಗಳು 

57 13 22.81   

20 ಗಣಿ ಮತ್ತತ  

ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 
53 12 22.64   

21 ಪ್ತ್ರ ಗಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 9 2 22.22   

22 ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
820 179 21.83   

23 ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಶಟಕ 

ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ಥಾ  

91 18 19.78   

24 ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / 

ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 

72 14 19.44   

25 ಕನನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
53 9 16.98   

26 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಖೆ 
258 38 14.73   

27 ಕರ್ನಶಟಕ ಗೃಹ 

ಮಂಡಳಿ 
64 8 12.5   

28 ಕರ್ನಶಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮಂಡಳಿ 

16 2 12.5   

29 ಪ್ಶುಪ್ರಲನ ಮತ್ತತ  

ಪ್ಶುವೈದಯ ಕಿೋಯ ಸೇವಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

2982 362 12.14   

30 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

2955 352 11.91   

31 ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 142 15 10.56   
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ಕರ ಮ.

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು  ಡಿ.ಒ  

ಒಟ್ಟು  ಡಿ.ಒ 

ಗಳ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಮಯ 

ಶೇಖಡಾವಾ

ರು 

(%) 

ಪರ ಶಂಸ್ಥ 

ಪತರ ಗಳ 

ವಿತರಣೆ 

(ಡಿಒ) 

32 ಕರ್ನಶಟಕ ಕಳಗೇರಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ವ  ಮಂಡಳಿ 
19 2 10.53   

33 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
1179 120 10.18   

34 ಪ್ದವಿ ಪೂವಶ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
10 1 10   

35 ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಖೆ 800 63 7.88   

36 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 

ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು 
55 4 7.27   

37 ಮದರ ಣ, ಲೇಖ್ನ 

ಸ್ಥಮಗಿರ  ಮತ್ತತ  

ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆಯ 

ನದೇಶರ್ರ್ನಲಯ 

15 1 6.67   

38 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  

ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 

123 8 6.5   

39 ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪ್ನ 

ಶಾಸತ ರ ಇಲ್ಲಖೆ 
163 10 6.13   

40 ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 632 35 5.54   

41 ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 

6320 347 5.49   

42 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ 

ಮತ್ತತ  ಕಿರ ೋಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
55 3 5.45   

43 ರಾಜಯ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ 

ನಗಮ 
152 8 5.26   

44 ಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು 

(ಕ.ರಾ.ರ.ಸ್ಥ.ಸಂ) 
306 16 5.23   

45 ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ 

ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪ್ನ 

ನಯಮತ್ 

873 36 4.12   

46 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ 
56 2 3.57   

47 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಮಕೆಳ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
261 9 3.45   

48 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 

ಪ್ರಿೋಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 
58 2 3.45   

49 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 59 2 3.39   
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ಕರ ಮ.

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು  ಡಿ.ಒ  

ಒಟ್ಟು  ಡಿ.ಒ 

ಗಳ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಮಯ 

ಶೇಖಡಾವಾ

ರು 

(%) 

ಪರ ಶಂಸ್ಥ 

ಪತರ ಗಳ 

ವಿತರಣೆ 

(ಡಿಒ) 

ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ 

50 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆಯ – “ಕಾಲೇಜು 

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ” 

987 33 3.34   

51 ರೇಷ್ಮಮ  ಇಲ್ಲಖೆ 384 12 3.13   

52 ಮೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 259 7 2.7   

53 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 
275 7 2.55   

54 ಲೋಕೋಪ್ಯೋಗಿ, 

ಬಂದರು ಮತ್ತತ  

ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸ್ಥರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

319 6 1.88   

55 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ 

ಸ್ಥನ ತ್ಕೋತ್ತ ರ 

ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗ 

252 4 1.59   

56 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
539 8 1.48   

57 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  

ಉಗಾರ ಣ ನಗಮ 
126 1 0.79   
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ಅಧಾಯ ಯ 13: ಇಲಾಖ್ವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟು  

ಸಕಾಲ 

ರಶೇದಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ಒಟ್ಟು  ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 92400461 91773880 9459 

2 ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 26104486 26089565 6306 

3 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 585879 569127 5341 

4 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 14383797 14374116 3247 

5 
ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
8136696 8132841 963 

6 
ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ: ಬಿಂಗಳೂರು ನೋರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತತ  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ   
43375 41285 760 

7 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 7982790 7936876 485 

8 ಭೂಮಾಪ್ನ ಮತ್ತತ  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 4735328 4719169 331 

9 
ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ಥಾ  
1810863 1809071 242 

10 
ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪ್ನ 

ನಯಮತ್ 
55632 53461 217 

11 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ  17792 16995 178 

12 
ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 
21143 19851 174 

13 
ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
1004759 1002651 173 

14 ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 1972890 1971380 137 

15 ವಿದಯ ತ್ ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 52251 49070 118 

16 ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪ್ನ ಶಾಸತ ರ ಇಲ್ಲಖೆ 2896 2709 100 

17 ಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳು (ಕ.ರಾ.ರ.ಸ್ಥ.ಸಂ) 3733756 3733631 86 

18 
ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 
465495 463363 73 

19 ಕನನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತ ಇಲ್ಲಖೆ 4848 4742 69 

20 ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 3959 3888 64 

21 
ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ ಸಭೆಗಳು 
1376372 1372242 34 

22 ಕಾಮಶಕ ಇಲ್ಲಖೆ 942212 941627 31 

23 
ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ ಸಭೆಗಳು 
2218998 2209000 25 

24 
ಲೋಕೋಪ್ಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತತ  

ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
2956 2910 25 

25 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 486003 483048 17 

26 ಕರ್ನಶಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 14523 14471 14 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟು  

ಸಕಾಲ 

ರಶೇದಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ಒಟ್ಟು  ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  

27 
ಸಿಪಿಐ, ಬಿಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು 

ಆಯುಕಾತ ಲಯ 
17080 16984 12 

28 
ವಾಯುವಯ  ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥತ  ಸ್ಥರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ಥಾ  
1656941 1653069 9 

29 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತತ  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 796580 796566 9 

30 ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 26416 26132 8 

31 ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ  2143023 2143016 7 

32 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 170687 170663 7 

33 
ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – “ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ” 
45817 45671 6 

34 

ಸಾ ಳಿೋಯ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ/ ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯನ್ನನ  ಹೊರೆತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಪೌರ 

ನಗಮಗಳು 

1113199 1107946 5 

35 
ಕರ್ನಶಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮಂಡಳಿ 
4611 4462 5 

36 
ಪ್ಶುಪ್ರಲನ ಮತ್ತತ  ಪ್ಶುವೈದಯ ಕಿೋಯ ಸೇವಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
62942 62891 4 

37 ವಾತಾಶ ಇಲ್ಲಖೆ 1071 1060 3 

38 
ಕಾಖಾಶನೆಗಳು, ಬಾಯೆರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸುರಕಿ್ಕ  ಮತ್ತತ  ಆರೋಗಯ  
81043 79498 3 

39 ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಖೆ 11075 11069 3 

40 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಖೆ 93761 92792 3 

41 ರಾಜಯ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಗಮ 16800 16650 3 

42 ಔಷ್ಧಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 86374 86072 2 

43 
ಮಾಹತ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತತ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತತ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 
104 99 2 

44 ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 904 859 2 

45 ತಾಿಂತರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 25786 25440 2 

46 ಅಿಂತ್ಜಶಲ ನದೇಶರ್ರ್ನಲಯ 2400 2210 1 

47 ವಾಣಿಜಯ  ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 12727577 12727572 1 

48 ಪ್ತ್ರ ಗಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 2530 2528 1 

49 
ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಸ್ಥನ ತ್ಕೋತ್ತ ರ 

ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗ 
7896 7893 1 

50 ಕರ್ನಶಟಕ ರಾಜಯ  ಉಗಾರ ಣ ನಗಮ 236 231 1 

51 ಜಲ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ 882 856 1 

52 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತತ  ಕಿರ ೋಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1612 1608 1 

53 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ 20196 20140 1 



ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟು  

ಸಕಾಲ 

ರಶೇದಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ಒಟ್ಟು  ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  

54 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಪ್ರಿೋಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 238353 237724 1 

55 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ 2001 2001 0 

56 ವಿರಿ್ವಿದಾಯ ನಲಯದ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು 11511 11510 0 

57 ಮೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಖೆ 22713 22348 0 

58 ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಶಗಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 1055867 1055867 0 

59 ಸಿಬಬ ಿಂದ್ವ ಮತ್ತತ  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1192 1189 0 

60 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕಾತ ಲಯ ಗುಲಬ ಗಾಶ, ಸಿಪಿಐ 28 28 0 

61 
ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕಾತ ಲಯ ಧಾರವಾಡ, 

ಸಿಪಿಐ 
4 4 0 

62 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 7 1 0 

63 ಅಗಿನ  ಶಾಮಕ ಇಲ್ಲಖೆ 48779 48768 0 

64 
ಕರ್ನಶಟಕ ಸಕಾಶರಿ ವಿಮಾ 

ನದೇಶರ್ರ್ನಲಯ 
4695 4695 0 

65 
ಮದರ ಣ, ಲೇಖ್ನ ಸ್ಥಮಗಿರ  ಮತ್ತತ  

ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ ಇಲ್ಲಖೆಯ ನದೇಶರ್ರ್ನಲಯ 
5249 5239 0 

66 
ಆಹಾರ ಮತ್ತತ  ರ್ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲ್ಲಖೆ 
7015149 7014231 0 

67 
ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತತ  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸ್ಥರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
1962 1958 0 

68 ಸ್ಥವಶಜನಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 145584 145503 0 

69 ಪ್ದವಿ ಪೂವಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 140953 140737 0 

70 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 66622 66403 0 

71 ಕರ್ನಶಟಕ ಕಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ವ  ಮಂಡಳಿ 1127 1117 0 

72 ರೇಷ್ಮಮ  ಇಲ್ಲಖೆ 69025 68927 0 

73 ಕ್ಕಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು / ಉಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು 1 1 0 

74 ಕ್ಕಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು 1 1 0 

 ಒಟ್ಟು  196508526 195723198 28773 

 

 

 

 

 

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 13ಎ: ಇಲಾಖ್ವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು  ಸಕಾಲ ಸಿವ ೇಕೃತ 

ಸಂಖೆಾ ಯ ವಿವರವನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 

 

 

 

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 13ಬಿ: ಇಲಾಖ್ವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು  ಸಕಾಲ ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಂಖೆಾ ಯ ವಿವರವನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 

 

 

 

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 13ಸಿ: ಇಲಾಖ್ವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  ವಿವರವನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 

 

 

 

 



ಅಧಾಯ ಯ 14: ಜಿಲಿಾವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಜಿಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟು  

ಸಕಾಲ 

ರಶೇದಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ಒಟ್ಟು  ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  

ನಿಗದಿತ 

ದಿನಿಂಕದ 

ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಸಂಖೆಾ  

1 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 31241001 31145654 10520 

2 ಬಳಗಾವಿ 13013984 12975264 1808 

3 ರಾಯಚೂರು 6280812 6247987 1244 

4 ಬೋದರ್ 4983439 4939484 1232 

5 ಮೈಸೂರು 9458504 9424086 1189 

6 ವಿಜಯಪುರ 6821085 6787281 1162 

7 ಧಾರವಾಡ 5759263 5739326 752 

8 ಹಾವೇರಿ 4517527 4500592 732 

9 ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 3582126 3570062 609 

10 ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ 5048652 5030302 561 

11 ಮಂಡಯ  6761109 6736252 543 

12 ಬಳ್ಳು ರಿ 8779627 8740841 533 

13 ಕಲಬುಗಿಶ 7596536 7549029 512 

14 ಶಿವಮಗಗ  5822148 5803079 460 

15 ತ್ತಮಕೂರು 9735021 9698649 455 

16 ರಾಮನಗರ 3668256 3658118 382 

17 ಗದಗ 3546655 3527165 379 

18 ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ 6248439 6227366 367 

19 ಕಪ್ೊ ಳ 4406742 4385095 361 

20 ಕೋಲ್ಲರ 5706896 5688977 345 

21 ಯದಗಿರಿ 2453264 2435740 323 

22 ದಾವಣಗೆರೆ 5211992 5187759 322 

23 ಹಾಸನ 6364291 6338090 290 

24 ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 3795600 3779459 273 

25 ಚಿತ್ರ ದುಗಶ 5372688 5353547 206 

26 ಚಾಮರಾಜನಗರ 3036408 3020991 179 

27 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 5996044 5978674 166 

28 ಕಡಗು 1565038 1557980 162 

29 ಉತ್ತ ರ ಕನನ ಡ 4693882 4681179 135 

30 ಉಡುಪಿ 3814210 3800967 105 

 ಒಟ್ಟು  195281239 194508995 26307 

     

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 14ಎ: ಜಿಲಿಾವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು  ಸಕಾಲ ಸಿವ ೇಕೃತ 

ಸಂಖೆಾ ಯ ವಿವರವನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 

ಅಧ್ಯಾ ಯ 14ಬಿ: ಜಿಲಿಾವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ತಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು  ಸಕಾಲ ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಂಖೆಾ ಯ ವಿವರವನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 



ಅಧ್ಯಾ ಯ 14ಸಿ: ಇಲಾಖ್ವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಗದಿತ ದಿನಿಂಕದ ನಂತರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಖೆಾ  ವಿವರವನ್ನು  ರೇಖ್ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಅಧಾಯ ಯ 15: ನಗರಿೇಕರ ಪರ ತಕಿರ ಯೆ ಮತ್ತು  ಮರುಸಪ ಿಂದನೆ 

ಸಕಲ್ಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕಲವು ಕುಿಂದುಕರತೆಗಳನ್ನನ  ಕಾಲ್ ಸ್ಥಿಂಟನಶಲೆ್ಲ  

ನೋಿಂದಾಯಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ಸೂಕತ  ಕರ ಮ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಹಾರಕೆಾ ಗಿ ಆಯ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಿಗೆ 

ಕಳುಹಸಲ್ಲಗಿದೆ ಅಿಂತ್ಹ ಕ್ಕಲವು ಕುಿಂದುಕರತೆಗಳನ್ನನ  ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ತಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಕರ ಮ. 

ಸಂಖೆಾ  
ನಗರಿೇಕರ ವಿವರಗಳು ಕುಿಂದು ಕೊರತೆ/ ದೂರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

1 

ಶಿವಣಣ  

(ಬಿಂಗಳೂರು) 

ವಾಣಿಜಯ  ಪ್ರವಾನಗಿಗಾಗಿ ರ್ನಗರಿಕರು ಅಜಿಶ 

ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಮತ್ತತ  ಅದು 

ಅನ್ನಮೋದನೆಗಿಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ವಾಣಿಜಯ  ಪ್ರವಾನಗಿ ನೋಡುತತ ಲೆ  

ಸಾ ಳಿೋಯ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / 

ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 

2 

ಚಂದರ ಕಲ. ಆರ್ 

(ಬಿಂಗಳೂರು) 

ಖಾತಾ ವಗಾಶವಣೆಗೆ ರ್ನಗರಿಕರು ಅಜಿಶ 

ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ ಅಿಂತಮ ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ ಇನ್ನನ  ಅಜಿಶಯ 

ಸಿಾ ತ ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ  

3 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ   

(ಬಿಂಗಳೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಬ.ಡಿ.ಎ ಸಿ್ಥ ಧಿೋನ ಪ್ತ್ರ  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ ಅಿಂತಮ ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ ಇನ್ನನ  ಅಜಿಶಯ 

ಸಿಾ ತ ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿ್ವ  

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 

4 

ಚೆನನ ಪ್ೊ   

(ರಾಯಚೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೋಕರ ಗುರುತನ 

ಚಿೋಟ್ಟ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ 

ಅಿಂತಮ ದ್ವರ್ನಿಂಕ ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ 

ಇನ್ನನ  ಅಜಿಶಯ ಸಿಾ ತ ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ವಿಕಲಚೇತ್ನರ 

ಹಾಗೂ ಹರಿಯ 

ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

 

5 

ಸುಧಾ ಎ ಶೇರ್ನಯ್  

(ಬಿಂಗಳೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು  ಖಾತಾ ವಗಾಶವಣೆಗೆ 2 ವಷ್ಶಗಳ 

ಹಿಂದೆ ಹಸತ ಚಾಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಅಜಿಶಯನ್ನನ   ಸಲೆ್ಲಸ 

ಲ್ಲಗಿತ್ತತ  ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ನನ  

ಕಳೆದುಹಾಕಿರುವ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಸರಿಯಗಿ ಸೊ ಿಂದ್ವಸುತತ ಲೆ . 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 

6 

ರಮೇಶ್ ಗೌಡ  

(ತ್ತಮಕೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಖಾತಾ ಉದೃತ್ಕೆಾ ಗಿ ದ್ವರ್ನಿಂಕ: 

02/05/2019 ರಂದು ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ 

ಅದನ್ನನ  13/05/2019 ರಂದು 

ಅನ್ನಮೋದ್ವಸಲ್ಲಗಿತ್ತತ ,  ಆದರೆ ಪಿಒ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದೃತ್ವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲು 

ಸಿದಿವಾಗಿಲೆ  ಮತ್ತತ  ಸರಿಯಗಿ 

ಪ್ರ ತಕಿರ ಯಸುತತ ಲೆ . 

ಸಾ ಳಿೋಯ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ / 

ಸ್ಥವಶಜನಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ 

ಸಭೆಗಳು 

7 

ಪ್ದಮ ಮಮ   

(ಬಿಂಗಳೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಖಾತಾ ನಿಂದಣೆಗಾಗಿ ದ್ವರ್ನಿಂಕ: 

16/01/2019 ರಂದು ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ 

ಅದನ್ನನ  01/02/2019 ರಂದು 

ಅನ್ನಮೋದ್ವಸಲ್ಲಗಿತ್ತತ ,  ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 



ಕರ ಮ. 

ಸಂಖೆಾ  
ನಗರಿೇಕರ ವಿವರಗಳು ಕುಿಂದು ಕೊರತೆ/ ದೂರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಖಾತಾವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲು ಸಿದಿವಾಗಿಲೆ  ಮತ್ತತ  

ಸರಿಯಗಿ ಪ್ರ ತಕಿರ ಯಸುತತ ಲೆ . 

8 

ಶಿರ ೋ ಆರ್. ಎನ್. ಕ್ಕಿಂಗಟ್ಟಟ   

(ಹಾವೇರಿ) 

ರ್ನಗರಿಕರು ವಾಹನ ಖ್ರಿೋದ್ವಗಾಗಿ / ಜಿಪಿಎಫ್ / 

ಕ್ಕಜಿಐಡಿ / ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಮತ್ತತ  ಇತ್ರೆ 

ಮಿಂಗಡಗಳಿಗಾಗಿ ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದು ರು ಮತ್ತತ  

ದ್ವರ್ನಿಂಕ : 12/06/2019 ರಂದು ಅದನ್ನನ  

ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳಿಸಿದು ರು, ಆದರೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತತ ಲೆ . 

ಸ್ಥವಶಜನಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

9 

ಹಸಿ್ಥನ್ ತಾಹೇರ್  

(ಬಿಂಗಳೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಪ್ರಭಾರೆ ಪ್ತ್ರ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅಜಿಶ 

ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ ಅಿಂತಮ ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ ಇನ್ನನ  ಅಜಿಶಯ 

ಸಿಾ ತ ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತತ  

ಮದಾರ ಿಂಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

 

10 

ಲವ ಕುಮಾರ್  

(ಮೈಸೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಜಾತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತ್ರ  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನನ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರಸೆ ರಿಸಿದಾು ರೆ, ಆದರೆ 

ತರಸೆ ರಿಸಿದ ಹಿಂಬರೆಹವನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ನೋಡುತತ ಲೆ .   

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

 

11 

ರ್ರಣಪ್ೊ   

(ಹಾವೇರಿ) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ನವಶಹಣೆಗೆ 

ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ ಅಿಂತಮ ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ ಇನ್ನನ  ಆ ದೂರು 

ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮತ್ತತ  

ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 

12 

ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಶನ  

(ಹಾವೇರಿ) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ನವಶಹಣೆಗೆ 

ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ ಅಿಂತಮ ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ ಇನ್ನನ  ಆ ದೂರು 

ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮತ್ತತ  

ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 

13 

ಮಂಜುರ್ನಥ ಪಿ. ಆರ್  

(ಬಿಂಗಳೂರು)  

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಖಾತಾ ವಗಾಶವಣೆಗೆ ಅಜಿಶ 

ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ ಅಿಂತಮ ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ ಇನ್ನನ  ಅಜಿಶಯ 

ಸಿಾ ತ ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ  

14 

ಲಕಿಿ ಮ ಬಾಯ  

(ಚಿಕೆಬಳ್ಳು ಪುರ)  

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಹಕೆು ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತ್ರ ದ ದಾಖ್ಲ್ಲ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ ಅಿಂತಮ 

ದ್ವರ್ನಿಂಕ ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ ಇನ್ನನ  

ಅಜಿಶಯ ಸಿಾ ತ ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

15 

ಮಾರ್ಥೋವ್ ಥೋಮಸ್  

(ಬಿಂಗಳೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಖಾತಾ ನಿಂದಣೆಗಾಗಿ ದ್ವರ್ನಿಂಕ: 

11/06/2019 ರಂದು ಅಜಿಶ ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ 

ಅದನ್ನನ  16/07/2019 ರಂದು 

ಅನ್ನಮೋದ್ವಸಲ್ಲಗಿತ್ತತ ,  ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಖಾತಾವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲು ಸಿದಿವಾಗಿಲೆ  ಮತ್ತತ  

ಸರಿಯಗಿ ಪ್ರ ತಕಿರ ಯಸುತತ ಲೆ . 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ 

16 
ಮಜಿೋದ್ ಖಾನ್  

(ಬೋದರ್) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಬೋದ್ವ ದ್ವೋಪ್ಗಳ ನವಶಹಣೆಗೆ ಅಜಿಶ 

ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದರ ಅಿಂತಮ ದ್ವರ್ನಿಂಕ 

ಗಾರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ವ  

ಮತ್ತತ  



ಕರ ಮ. 

ಸಂಖೆಾ  
ನಗರಿೇಕರ ವಿವರಗಳು ಕುಿಂದು ಕೊರತೆ/ ದೂರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಪೂಣಶಗಿಂಡಿದಾು ದರೂ ಇನ್ನನ  ಆ ದೂರು 

ಬಾಕಿಯಲೆ್ಲೋ ಉಳಿದ್ವದೆ. 

ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 

17 

ರಾಜೇಶ್  

(ಬಿಂಗಳೂರು) 

ರ್ನಗರಿೋಕರು ಖಾತಾ ವಗಾಶವಣೆಗೆ ಅಜಿಶ 

ಸಲೆ್ಲಸಿದಾು ರೆ ಅದನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ತರಸೆ ರಿಸಿದಾು ರೆ, ಆದರೆ ತರಸೆ ರಿಸಿದ 

ಹಿಂಬರೆಹವನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡುತತ ಲೆ .   

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಅಧಾಯ ಯ 16: ಸೇವಾ ಸಿಿಂಧು 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು “ಸೇವಾ ಸಿಿಂಧು” ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿದ್ದು , ಸರ್ಕಾರದ 

ಸೇವೆಗಳು ರ್ನಗರೋಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ  ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತಿ್ತದೆ. “ಸೇವಾ 

ಸಿಿಂಧು” ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗಾ  ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  

ವಿವಿಧ ಮಾಗಾಗಳಿಂದ ಸಮಸಿ  ರ್ನಗರೋಕರಗೆ ತಲುಪಿಸಲು, ಸಮಗಾ  ರ್ನಗರೋಕರ ಸೇವೆಗಳ 

ಕಿಂದಾ ಗಳಾದ ಬಿಂಗಳೂರು ಒನ್, ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ್ಕೇಿಂದರ ,್ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಅಟಲ್ ಜೋ ಜನ ಸ್ು ೋಹಿ 

ಕಿಂದಾ  ಮತಿ್ತ  ಬಾಪೂಜ ಕಿಂದಾ ಗಳಗೆ ನಿೋಡಿರುತಿದೆ. ಈ ಕಿಂದಾ ಗಳು ಎಲಾಾ  ಸರ್ಕಾರ 

ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ರ್ನಗರೋಕರಗೆ  ಒಿಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲಿಾ  ಒದಗಿಸಲು  ಈ ಯೋಜನೆಯ 

ಮುಖ್ಯ  ಉದೆು ೋಶವಾಗಿರುತಿದೆ.  ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳು ನಗದ್ದ ರಹಿತ , ರ್ಕಗದ ರಹಿತ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಜಾರಗೊಳಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ  ಗುರಯಾಗಿರುತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 

ರ್ನಗರೋಕರಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು   ವಾಸಿವಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರರದಶಾಕವಾಗಿ, ಒದಗಿಸುತಿ್ತದೆ ಮತಿ್ತ  

ಉತಿಮ  ಹೊಣೆಗಾರಕೆಯನ್ನು  ನಿರ್ಮಾಸುತಿ್ತದೆ. 



ಸಮಗಾ  ರ್ನಗರೋಕ ಸೇವಾ ಕಿಂದಾ ಗಳು  ಯಾಿಂತ್ತಾ ಕ ವಯ ವಸೆ್ ಯಿಂದ ರ್ನಗರೋಕರ 

ಸಮಸ್ಯ ಗಳನ್ನು , ತಿಂದರೆಗಳನ್ನು  ಮತಿ್ತ  ಸುತಿ್ತಡುವ ಸಮಯವನ್ನು  ಮುಕಿಗೊಳಸಲು ಮತಿ್ತ  

ಸರಳ ಮಾಡಲು “ಸೇವಾ ಸಿಿಂಧು” ಯೋಜನೆಯು ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ರ್ನಗರೋಕರಗೆ ಒದಗಿಸುತಿ್ತದೆ 

ಮತಿ್ತ  ಇಲಾಖೆಗಳ ರ್ಕಯಾ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಸುಗಮಗೊಳಸಲು, ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಷ್ಟ ವನ್ನು  

ತಡೆದ್ದ ಹಾಕಲು ಸಮಯವನ್ನು  ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪರೋಪರ್ಕರಯಾಗಿ 

ಬಿಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಅಧಾಯ ಯ 17: ಪತರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಲ 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 


