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ಅಧಾಯ ಯ 1: ಮಿಷನ್ ನ್ನರ್ದಿಶಕರ ಮೇಜಿನ್ನೆಂದ 

ಸಕಾಲ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  ಇಲಾಖೆಗಳು / ಸಂಸೆೆ ಗಳು -91 

ಸಕಾಲ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  ಸೇವೆಗಳ ಸಂಖೆಯ  -1027 

 

ಜಿಲಿಾ  ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ: ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯು ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್-2019 ರ ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಾ  ಉತ್ು ಮ 

ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣೆಯಿಂದ ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಯನ್ನು  ಹಿಂದಿಕಿಕ  ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಮಾಸ್ಕ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ಕೇಷಟ ಕದಲ್ಲಾ  ಅಗರ  ಸಾಾ ನದಲ್ಲಾ ದೆ. ಹಾಸನ ಮತ್ತು  ಶವಮೊಗಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು 

ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಸಾಾ ನದಲ್ಲಾ ವೆ.  

ಕೇಲ್ಲರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯು ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಸಪ ಿಂದಿಸ್ ತ್ನು  ಹಿಂದಿನ 25 ನೇ ಸಾಾ ನದಿಿಂದ 

ಸುಮಾರು 11 ಸಾಾ ನ ಮಿಂದಕೆಕ  ಅಿಂದರೆ 14 ನೇ ಸಾಾ ನಕೆಕ  ಏರಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಗಲಕೇಟೆ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಯು ತ್ನು  ಹಿಂದಿನ 9 ನೇ ಸಾಾ ನದಿಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಸಾಾ ನಗಳಷ್ಟಟ  ಕುಸ್ದ್ದ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ  29ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದಿದೆ. ಬಾಗಲಕೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯು ಜುಲೈ-2019ರ ಮಾಹೆಯ 

ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ  ಮೊದಲ ಸಾಾ ನ ಪಡೆದಿದ್ದು ದನ್ನು  ಗಮನಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಯು ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ  30 ಸಾಾ ನಕೆಕ  ಕುಸ್ದಿದೆ. ಬಾಗಲಕೇಟೆ 

ಮತ್ತು  ಬೇದರ್್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ 29 ಮತ್ತು  28 ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದಿದೆ.  

 

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

1 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 

2 ಹಾಸನ 

3 ಶವಮೊಗಗ  

 

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರಲಿ್ಲ  ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

30 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 

29 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 

28 ಬೇದರ್ 
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ತಾಲಿ್ಲಕು ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ:  

ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಮತ್ತು  ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ 

ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲಾ ಕುಗಳು ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ  ಕರ ಮವಾಗಿ 1 ಮತ್ತು  2 ನೇ 

ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಹಿಂದಿದೆ.  

 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಹರಪನಹಳಿಾ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಹಿಂದಿನಂತ್ಯೇ 177ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  

ಹಿಂದಿದೆ. ಮಿಂದ್ದವರೆದ್ದ ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಹುಮಾು ಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ 

ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಾ ಕುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಟ  177 ತಾಲ್ಲಾ ಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕ 

ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ  ಕರ ಮವಾಗಿ 176 ಮತ್ತು  175 ನೇ ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿವೆ.    

 

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

1 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 

2 ಕಲಘಟಗಿ ಧಾರವಾಡ 

3 ಶವಮೊಗಗ  ಶವಮೊಗಗ  

 

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರಲಿ್ಲ  ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

 (177 ತಾಲಿ್ಲಕುಗಳಲಿ್ಲ ) 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

177 ಹರಪನಹಳಿಾ  ದಾವಣಗೆರೆ 

176 ಹುಮಾು ಬಾದ ಬೇದರ್ 

175 ಸಂಡೂರು ಬಳ್ಳಾ ರಿ 
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ಅವಧಿಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದ ಅಜಿಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಳಂಬಗಳು: 

ಅವಧಿಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದ ಅಜಿಿಗಳು: ಈ ವರದಿಯನ್ನು  ತ್ಯರಿಸಲು ದತಾು ಿಂಶ 

ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  22857 ಅಜಿಾಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ು ವೆ. ಈ ಪರ ವೃತಿು ಯು 

ಆತಂಕಕಾರಿಯಗಿದ್ದು  ಇದನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ತ್ ಇದೆ.  

 

ವಿಳಂಬ ವಿಲೇವಾರಿ: ಈ ವರದಿಗಾಗಿ ದತಾು ಿಂಶ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  72601 

ಅಜಿಾಗಳು ವಿಳಂಬ ವಿಲೇವಾರಿಯಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ  ಇಲ್ಲಖೆಗಳ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಮಖ್ಯ   

ಉದೆು ೇಶವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಅನಗತ್ಯ  ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ 

ನಿೇಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ತ್ಲುಪಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಅನಗತ್ಯ  ವಿಳಂಬವನ್ನು  

ತ್ಪಿಪ ಸುವುದಾಗಿದೆ.  

       

ತಿರಸಕ ೃತಿ :    ಈ ವರದಿಗಾಗಿ ದತಾು ಿಂಶ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  2,01,780 

ಅಜಿಾಗಳುತಿರಸಕ ೃತ್ವಾಗಿರುತ್ು ವೆ.  

 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ವಿವರಗಳು: (ಇಲಾಖಾ – ವಾರು) 

 

ಮೊದಲನೇ ಮೇಲಮ ನವಿಯಡಿಯಲ್ಲಾ  ಆಗಸ್ಟ ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟಟ  3456 

ಮೇಲಮ ನವಿಗಳು ಸ್ವ ೇಕೃತ್ವಾಗಿದ್ದು , ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  ಈ ಸಂಖೆಯ ಯು 3571ಗೆ 

(ಸಂಚಿತ್) ಏರಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಾ  1370ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಲ್ಲಗಿದೆ, 1363 ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  

ತಿರಸಕ ರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು  838 ಅಜಿಾಗಳು ಇನ್ನು  ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ ರುತ್ು ವೆ.  

ಎರಡನೇ ಮೇಲಮ ನವಿಯಡಿಯಲ್ಲಾ  ಆಗಸ್ಟ ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  857 ಮೇಲಮ ನವಿಗಳು 

ಸ್ವ ೇಕೃತ್ವಾಗಿದ್ದು , , ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  ಈ ಸಂಖೆಯ ಯು 584 (ಸಂಚಿತ್) ರಷ್ಟಟ ಗಿದೆ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಾ  106 ಮೇಲಮ ನವಿಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಲ್ಲಗಿದ್ದು , 228 ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  

ತಿರಸಕ ರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು  252 ಅಜಿಾಗಳು ಇನ್ನು  ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ ರುತ್ು ವೆ.  

 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಪರ ಗತಿ ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ: ಶವಮೊಗಗ , ತ್ತಮಕುರು, ಹಾಸನ, ಉಡುಪಿ, 

ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು, ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ, ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ, ಬಾಗಲಕೇಟೆ, ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಮತ್ತು   ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ಕಳೆದ 9 ತಿಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ  ಸ್ಾ ರತ್ಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡಿಕಿಂಡಿವೆ ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ 

ಪರ ಗತಿ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕದಲ್ಲಾ  ಮೊದಲ 10 ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಯಶಸ್ವ ಯಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕಿಂಡಿವೆ.   
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ಪಟ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅಗರ  ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ ಪಡೆದ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು (ಕಳೆದ 9 ತಿೆಂಗಳ ಕಾಯಿ ಕ್ಷಮತೆಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ) 

ಸರಾಸರಿ ಶ್ರ ೀಣಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

2 ಶವಮೊಗಗ  

6 ತ್ತಮಕೂರು 

7 ಹಾಸನ 

7 ಉಡುಪಿ 

8 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 

6 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 

8 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 

10 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 

10 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 

11 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

                                                                                                                      

ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕಡಗು ಮತ್ತು  ಯದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ನಿರಿೇಕಿಿತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸುವಲ್ಲಾ  ಕಳಪ್ ಪರ ದಶಾನ ನಿೇಡಿ 

ಕಳೆದ 9 ತಿಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕದಲ್ಲಾ  ಕನೆಯ 3 ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿವೆ. 

 

ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸೆ್ಥ ನ್ (ಕಳೆದ 9 ತಿೆಂಗಳ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ) 

ಸರಾಸರಿ ಶ್ರ ೀಣಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

29 ಬಿಂಗಳೂರು 

27 ಕಡಗು 

27 ಯದಗಿರಿ  

 

ಟ್ಟಪೊ ಣಿ: ಸಕಾಲ ಪೇಟಾಲ್ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಇಲ್ಲಖೆಗಳ ಪೇಟಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಾ  ತಂತಾರ ಿಂಶ 

ಇಿಂದಿೇಕರಣದ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ದತಾು ಿಂಶದಲ್ಲಾ  ವಯ ತಾಯ ಸವಿರುವ ಸಾಧಯ ತ್ ಇರುತ್ು ದೆ. 

ವರದಿಯಲ್ಲಾ  ನಿೇಡಲ್ಲದ ಮಾಹತಿಯನ್ನು  ದಿರ್ನಿಂಕ:02-10-2019ರಂದ್ದ ಪಡೆಯಲ್ಲಗಿದೆ. 
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ಅಧಾಯ ಯ 1ಅ: ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರ ಪರ ಗತಿ ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ – ಜಿಲಿಾವಾರು 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

ಸಮಯಬದಧ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅಧಾರ 

ನ್ನೀಡಲಾದ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ  

(ಎ) 

1 ಲಕ್ಷ 

ಜನ್ಸಂಖೆಯ

ಯ ಸಕಾಲ 

ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ಬಿ) 

ಹೆಂದಿನ್ 

ತಿೆಂಗಳ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ  

 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

ಶೇಕಡಾವಾರು 

(ಎ+ ಬಿ)/2 

ಹೆಂದಿನ್ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕಕ್ಕಕ  

ಹೀಲ್ಲಸಿದದ

ಲಿ್ಲ  ಇೆಂದಿನ್ 

ಸೆ್ಥ ನ್ 

1 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 4 1 7 1 +6 

2 ಹಾಸನ್ 5 4 8 2 +6 

3 ಶವಮೊಗಗ  5 6 2 3 -1 

4 ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ 2 9 16 4 +12 

5 ಮಂಡಯ  9 3 6 5 +1 

6 ಉಡುಪಿ 3 12 4 6 -2 

7 ತ್ತಮಕೂರು 11 7 1 7 -6 

8 ದಾವಣಗೆರೆ 7 11 17 8 +9 

9 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 1 18 3 9 -6 

10 ರಾಮನಗರ 15 5 11 10 +1 

11 ಕೇಲ್ಲರ 19 2 25 11 +14 

12 ಧಾರವಾಡ 8 14 15 12 +3 

13 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂಋಉ 13 10 13 13 - 

14 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ 11 13 19 14 +5 

15 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 10 21 12 15 -3 

16 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 
24 8 10 16 -6 

17 ಗದಗ 20 17 18 17 +1 

18 ಬಳಗಾವಿ 17 20 23 18 +5 

19 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 13 27 3 19 -16 

20 ಯದಗಿರಿ 16 25 30 20 +10 

21 ಮೈಸೂರು 27 15 14 21 +7 

22 ವಿಜಯಪುರ 25 19 20 22 -2 

23 ಕಡಗು 29 16 29 23 +6 

24 ರಾಯಚೂರು 23 24 24 24 - 

25 ಹಾವೇರಿ 21 26 28 25 +3 

26 ಕಲಬುಗಿಾ 18 29 22 26 -4 

27 ಕಪಪ ಳ 26 23 21 27 -6 

28 ಬಿೀದರ್ 21 28 26 28 -2 

29 ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ 30 22 9 29 -20 



ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 

 

6 | P a g e  
 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

ಸಮಯಬದಧ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅಧಾರ 

ನ್ನೀಡಲಾದ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ  

(ಎ) 

1 ಲಕ್ಷ 

ಜನ್ಸಂಖೆಯ

ಯ ಸಕಾಲ 

ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ಬಿ) 

ಹೆಂದಿನ್ 

ತಿೆಂಗಳ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ  

 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

ಶೇಕಡಾವಾರು 

(ಎ+ ಬಿ)/2 

ಹೆಂದಿನ್ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕಕ್ಕಕ  

ಹೀಲ್ಲಸಿದದ

ಲಿ್ಲ  ಇೆಂದಿನ್ 

ಸೆ್ಥ ನ್ 

30 ಬೆಂಗಳೂರು 

ನ್ಗರ 
28 30 27 30 -3 

   

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

1) ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ, ಹಾಸನ, ಶವಮೊಗಗ , ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು 

2019 ರ ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  ಮೊದಲ 5 ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಿಂಡಿವೆ. 

2) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಾಗಲಕೇಟೆ, ಬೇದರ್, ಕಪಪ ಳ ಹಾಗೂ ಕಲಬುಗಿಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು 

ಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ ನ 5 ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ದು , ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ಉತ್ು ಮ ಸಾಾ ನ ಪಡೆಯಲು 

ಶರ ಮಿಸಬೇಕಿರುತ್ು ದೆ.  

3) 2019ರ ಆಗಸ್ಟ  ಮಾಹೆಯ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಪರ ಗತಿ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕಕೆಕ  ಸಂಭಂದಿಸ್ದಂತ್ 15 

ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ಉತ್ು ಮ ಪರ ದಶಾನ ನಿೇಡಿದ್ದು , ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಮತ್ತು  ರಾಯಚೂರು 

ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ತ್ಮಮ  ಹಿಂದಿನ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕವನ್ನು  ಕಾಯುು ಕಿಂಡಿದೆ.  

4) ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ಹಿಂದಿನ ಶ್ರ ೇಯಿಂಕವನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಕಳಾ ಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ 

ಸಾಾ ನಗಳಿಗೆ ಕುಸ್ದಿವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ ಒದಗಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.   
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ಅಧಾಯ ಯ 1ಆ: ಪರ ಗತಿ ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ – ತಾಲಿ್ಲಕುವಾರು (177 ತಾಲಿ್ಲಕುಗಳು) 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಸಮಯಬದಧ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅಧಾರ 

ನ್ನೀಡಲಾದ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಎ) 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ 

ಜನ್ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಸಕಾಲ 

ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಬಿ) 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ʼಅʼ 50% + 

ʼಬಿʼ  50%) 

/2) 

1 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 13 4 1 

2 ಧಾರವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ 13 5 2 

3 ಶವಮೊಗಗ  ಶವಮೊಗಗ  17 12 3 

4 ಹಾಸನ್ ಹಳೆನ್ರಸಿೀಪುರ 2 28 4 

5 ಹಾಸನ್ ಹಾಸನ್ 17 15 5 

6 ಮಂಡಯ  ಮದ್ದು ರು 7 25 6 

7 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಸ್ರಿಸ್ 2 33 7 

8 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಕುಮಟ 2 35 8 

9 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಚಿಿಂತಾಮಣಿ 31 11 9 

10 ಶವಮೊಗಗ  ಸಾಗರ 21 22 10 

11 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 40 6 11 

12 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಕಾರವಾರ 17 30 12 

13 ಮಂಡಯ  ರ್ನಗಮಂಗಲ 40 8 13 

14 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 31 18 14 

15 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗುಿಂಡಾ ಪೇಟೆ 7 46 15 

16 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಶಡಾ ಘಟಟ  31 29 16 

17 ತ್ತಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್ 26 44 17 

18 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಗುಡಿಬಂಡ 58 13 18 

19 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 31 40 19 

20 ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ 58 14 20 

21 ಮಂಡಯ  ಕೃಷಣ ರಾಜಪೇಟೆ 49 24 21 

22 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಹರ್ನು ವರ 10 64 22 

23 ಹಾಸನ ಚನು ರಾಯಪಟಟ ಣ 21 54 23 

24 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಯಲ್ಲಾ ಪುರ 2 73 24 

25 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಗೌರಿಬದನ್ನರು 40 36 25 

26 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಾ  51 26 26 

27 ಧಾರವಾಡ ಹುಬಬ ಳಿಾ  72 7 27 

28 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 58 21 28 

29 ಶವಮೊಗಗ  ಶಕಾರಿಪುರ 21 59 29 

30 ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ 31 53 30 
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಸಮಯಬದಧ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅಧಾರ 

ನ್ನೀಡಲಾದ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ಎ) 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ 

ಜನ್ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಸಕಾಲ 

ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ಬಿ) 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ʼಅʼ 50% + 

ʼಬಿʼ  50%) 

/2) 

31 ಹಾಸನ ಬೇಲ್ಲರು 67 19 31 

32 ಹಾಸನ ಅಕಾಲಗೂಡು 49 41 32 

33 ಶವಮೊಗಗ  ಹಸನಗರ 40 50 33 

34 ತ್ತಮಕೂರು ತಿಪಟೂರು 72 20 34 

35 ಕೇಲ್ಲರ ಕೇಲ್ಲರ 84 9 35 

36 ತ್ತಮಕೂರು ಶರಾ 31 62 36 

37 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ ಸೂಳಯ  21 76 37 

38 ಬಾಗಲಕೇಟೆ ಬಾಗಲಕೇಟೆ 40 59 38 

39 ಮಂಡಯ  ಮಂಡಯ  58 42 39 

40 ತ್ತಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ 78 23 40 

41 ಶವಮೊಗಗ  ಭದಾರ ವತಿ 58 43 41 

42 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 31 71 42 

43 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಅಿಂಕೇಲ 1 108 43 

44 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ ಹರಿಯೂರು 26 86 44 

45 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನು ಗಿರಿ 31 83 45 

46 ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ 84 32 46 

47 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಯಲಂದ್ದರು 26 91 47 

48 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 67 52 48 

49 ಬಳಗಾವಿ ಹುಕೆಕ ೇರಿ 10 109 49 

50 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಳೆಾ ೇಗಾಲ 13 107 50 

51 ಬಿಂಗಳೂರು ಬಿಂಗಳೂರು ದಕಿಿಣ 120 1 51 

52 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

ನೆಲಮಂಗಲ 
111 10 52 

53 ತ್ತಮಕೂರು ತ್ತರುವೇಕೆರೆ 84 38 53 

54 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ 111 16 54 

55 ತ್ತಮಕೂರು ತ್ತಮಕೂರು 101 27 55 

56 ಮಂಡಯ  ಮಳವಳಿಾ  92 37 56 

57 ರಾಯಚೂರು ಸ್ಿಂಧನ್ನರು 26 104 57 

58 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ ಭಂಟ್ಟವ ಳ 84 47 58 

59 ಉಡುಪಿ 

 

ಕುಿಂದಾಪುರ 
10 121 59 
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಸಮಯಬದಧ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅಧಾರ 

ನ್ನೀಡಲಾದ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಎ) 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ 

ಜನ್ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಸಕಾಲ 

ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಬಿ) 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ʼಅʼ 50% + 

ʼಬಿʼ  50%) /2) 

60 ರಾಮನಗರ ಚನು ಪಟಟ ಣ 51 81 60 

61 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 72 61 61 

62 ತ್ತಮಕೂರು ಗುಬಬ  58 75 62 

63 ಹಾಸನ ಅರಸ್ೇಕೆರೆ 67 69 63 

64 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರು 31 106 64 

65 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನು ಳಿಾ  7 133 65 

66 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಭಟಕ ಳ್ 2 139 66 

67 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಹಡಗಲ್ಲ 26 117 67 

68 ಬಳಗಾವಿ ಗೇಕಾಕ 78 67 68 

69 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಹಗರಿಬೊಮಮ ನಹಳಿಾ  17 129 69 

70 ಬಳಗಾವಿ ಬೈಲಹಿಂಗಲ 58 90 70 

71 ಬಳಗಾವಿ ಬಳಗಾಿಂ 101 50 71 

72 ಕಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ 135 17 72 

73 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ತ್ರಿಕೆರೆ 84 70 73 

74 ಧಾರವಾಡ ನವಲಗುಿಂದ 51 103 74 

75 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ ಪುತ್ತು ರು 107 48 75 

76 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಮಡಿಗೆರೆ 78 77 76 

77 ಬಿಂಗಳೂರು ಬಿಂಗಳೂರು ಪೂವಾ 156 2 77 

78 ಚಿತ್ರ ದಗಾ ಚಳಾ ಕೆರೆ 40 118 78 

79 ತ್ತಮಕೂರು ಪಾವಗಡ 101 58 79 

80 ಬೇದರ್ ಬಸವಕಲ್ಲಯ ಣ 72 87 80 

81 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ನರಸ್ಿಂಹರಾಜಪುರ 58 105 81 

82 ಕೇಲ್ಲರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 107 57 82 

83 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ ಬಳು ಿಂಗಡಿ 78 89 83 

84 ಕಲಬುಗಿಾ ಗುಲಬಗಾ 67 100 84 

85 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಪಟಟ ಣ 40 127 85 

86 ಕೇಲ್ಲರ ಮಳಬಾಗಿಲು 140 31 86 

87 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಹಳಿಯಲ 21 150 87 

88 ಬಿಂಗಳೂರು  ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ 169 3 88 

89 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ 113 63 89 

90 ತ್ತಮಕೂರು ಕರಟಗೆರೆ 99 78 90 

91 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ ಹಸದ್ದಗಾ 78 99 91 
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಸಮಯಬದಧ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅಧಾರ 

ನ್ನೀಡಲಾದ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಎ) 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ 

ಜನ್ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಸಕಾಲ 

ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಬಿ) 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ʼಅʼ 50% + 

ʼಬಿʼ  50%) /2) 

92 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಸ್ದಾು ಪುರ 13 164 92 

93 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 
92 88 93 

94 ಗದಗ ಗದಗ 116 65 94 

95 ತ್ತಮಕೂರು ಚಿಕಕ ರ್ನಯಕನಹಳಿಾ  134 49 95 

96 ಬಳಗಾವಿ  ಚಿಕಕ ೇಡಿ 40 143 96 

97 ಮಂಡಯ  ಶರ ೇರಂಗಪಟಟ ಣ 130 55 97 

98 ಬಾಗಲಕೇಟೆ ಮಧೇಳ 101 84 98 

99 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ ಮಂಗಳೂರು 84 102 99 

100 ಉಡುಪಿ ಕಾಕಾಳ 51 135 100 

101 ಯದಗಿರಿ ಯದಗಿರಿ 66 121 101 

102 ಬಾಗಲಕೇಟೆ ಬಳಗಿ 67 121 102 

103 ಕೇಲ್ಲರ ಮಾಲ್ಲರು 151 38 103 

104 ವಿಜಯಪುರ ಬಜಾಪುರ 123 72 104 

105 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 130 66 105 

106 ಬಳಗಾವಿ ರಾಮದ್ದಗಾ 123 74 106 

107 ಬಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ 51 147 107 

108 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಕಡೂರು 120 80 108 

109 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಮಿಂದಗೇಡು 40 161 109 

110 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

ರ್ದವನಹಳಿಾ  
169 34 110 

111 ಮಂಡಯ  ಪಾಿಂಡವಪುರ 147 56 111 

112 ಹಾಸನ ಆಲ್ಲರು 84 119 112 

113 ಹಾವೇರಿ ಬಾಯ ಡಗಿ 78 126 113 

114 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಬಳ್ಳಾ ರಿ 96 113 114 

115 ಕೇಲ್ಲರ ಶರ ೇನಿವಾಸಪುರ 101 110 115 

116 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಸುಫ 51 160 116 

117 ಕಲಬುಗಿಾ ಅಫಜ ಲ್ಲಪುರ 84 128 117 

118 ಬೇದರ್ ಬೇದರ್ 113 100 118 

119 ಗದಗ ನರಗುಿಂದ 130 85 119 

120 ಶವಮೊಗಗ  ತಿೇಥಾಹಳಿಾ  99 116 120 

121 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು 123 94 121 
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಸಮಯಬದಧ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅಧಾರ 

ನ್ನೀಡಲಾದ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಎ) 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ 

ಜನ್ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಸಕಾಲ 

ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಬಿ) 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ʼಅʼ 50% + 

ʼಬಿʼ  50%) /2) 

122 ಗದಗ ಮಿಂಡರಗಿ 123 96 122 

123 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು 175 45 123 

124 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ ಹಳಲಕೆರೆ 139 82 124 

125 ಬೇದರ್ ಬಾಲ್ಲಕ  130 93 125 

126 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಹಸಪೇಟೆ 72 151 126 

127 ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬನ್ನು ರು 127 98 127 

128 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಕೂಡಾ ಗಿ 51 176 128 

129 ಬಿಂಗಳೂರು ಆನೇಕಲ್ 162 67 129 

130 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು 136 97 130 

131 ಶವಮೊಗಗ  ಸೊರಬ 92 145 131 

132 ಯದಗಿರಿ ಶಾಹಪುರ 96 142 132 

133 ಕಪಪ ಳ ಕಪಪ ಳ 164 78 133 

134 ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವಗಿಾ 92 154 134 

135 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿಿಂಚೇಳಿ 72 175 135 

136 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಕಪಪ  96 152 136 

137 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಶಿಂಗೇರಿ 140 110 137 

138 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಸ್ರಗುಪಪ  127 124 138 

139 ಕಪಪ ಳ ಕುಷಟ ಗಿ 165 92 139 

140 ಕಲಬುರಗಿ ಸೇಡಂ 147 114 140 

141 ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರು 143 119 141 

142 ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್ 107 158 142 

143 ಧಾರವಾಡ ಕುಿಂದಗೇಳ 151 115 143 

144 ವಿಜಯಪುರ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ 113 153 144 

145 ಬಾಗಲಕೇಟೆ ಜಮಖಂಡಿ 174 94 145 

146 ವಿಜಯಪುರ ಸ್ಿಂದಗಿ 129 139 146 

147 ಕಪಪ ಳ ಗಂಗಾವತಿ 101 167 147 

148 ಬಳಗಾವಿ ಸವದತಿು  110 159 148 

149 ಬಳಗಾವಿ ಖಾನಪುರ 138 139 149 

150 ವಿಜಯಪುರ ಇಿಂಡಿ 158 124 150 

151 ಮೈಸೂರು ಕೃಷಣ ರಾಜನಗರ 171 112 151 

152 ಮೈಸೂರು ಟಿ.ನರಸ್ೇಪುರ 150 135 152 

153 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮ ರು 120 165 153 
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೆಸರು 

ಸಮಯಬದಧ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅಧಾರ 

ನ್ನೀಡಲಾದ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಎ) 

ಹತ್ತು  ಸ್ಥವಿರ 

ಜನ್ ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಸಕಾಲ 

ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಬಿ) 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

ಪರ ಗತಿ 

ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ 

(ʼಅʼ 50% + 

ʼಬಿʼ  50%) /2) 

154 ಕಲಬುರಗಿ ಚಿತಾು ಪುರ 116 171 154 

155 ಹಾವೇರಿ ಶಗಾಗ ವಿ 158 130 155 

156 ರಾಯಚೂರು ಲ್ಲಿಂಗಸುಗೂರು 158 131 156 

157 ವಿಜಯಪುರ ಮದೆು ೇಬಹಾಳ 144 146 157 

158 ಗದಗ ಶರಹಟಿಟ  116 174 158 

159 ರಾಯಚೂರು ರ್ದವೆದ್ದಗಾ 158 133 159 

160 ಬಾಗಲಕೇಟೆ ಹುನಗುಿಂದ 119 172 160 

161 ಕಡಗು ಸೊೇಮವಾರಪೇಟೆ 147 147 161 

162 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

ಹಸಕೇಟೆ 
166 132 162 

163 ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್. ಡಿ.ಕೇಟೆ 146 156 163 

164 ಯದಗಿರಿ ಶೇರಾಪುರ 136 167 164 

165 ಹಾವೇರಿ ಹರೇಕೆರೂರು 151 155 165 

166 ಬಳಗಾವಿ ರಾಯಭಾಗ 172 135 166 

167 ಬಾಗಲಕೇಟೆ ಬಾದಾಮಿ 144 163 167 

168 ಕಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 173 135 168 

169 ರಾಯಚೂರು ಮಾನಿವ  168 144 169 

170 ಗದಗ ರೇಣ 140 173 170 

171 ಬೇದರ್ ಔರದ 162 156 171 

172 ಕಲಬುಗಿಾ ಅಳಂದ 151 167 172 

173 ಕೊಪೊ ಳ ಯಲಬುಗಿ 157 165 173 

174 ಬೆಂಗಳೂರು ಯಲಹಂಕ 176 149 174 

175 ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಸಂಢೂರು 155 170 175 

176 ಬಿೀದರ್ ಹುಮನಾಬಾದ್ 166 162 176 

177 ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಪನ್ಹಳಿಾ  177 177 177 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

1) ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ತಾಲ್ಲಾ ಕು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಕಲಘಟಗಿ 

ತಾಲ್ಲಾ ಕುಗಳು  ಉತ್ು ಮ ಪರ ಗತಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ 2019 ರ ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  

ಕರ ಮವಾಗಿ 1 ಮತ್ತು  2ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದಿದೆ.  
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2) ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಹುಮರ್ನಬಾದ ಮತ್ತು  ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹರಪನಹಳಿಾ  

ತಾಲ್ಲಾ ಕುಗಳು  ಕನೆಯ 2 ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ದು , ಈ ತಾಲ್ಲಾ ಕುಗಳು ಸೇವಾ 

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪುನರ್ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ.  

3) ಹರಪನಹಳಿಾ  ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಿಂಗಳಿನಿಿಂದ ಕನೆಯ ಸಾಾ ನವನ್ನು  

ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ತಾಲ್ಲಾ ಕು ತ್ನು  ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣಾ ವೈಖ್ರಿಯನ್ನು   

ಪುನರ್ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸುವುದ್ದ.  

 

ಅಧಾಯ ಯ 1ಇ: ಜಿಲಿಾ  ಸರಾಸರಿ ಪರ ಗತಿ ಶ್ರ ೀಯೆಂಕ (ಜನ್ವರಿ – ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್- 2019)  

 

ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಯ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 
ಜನ್

ವರಿ 

ಫೆಬರ ವ

ರಿ 
ಮಾರ್ಚಿ 

ಏಪಿರ

ಲ್ 
ಮೇ ಜೂನ್ 

ಜು

ಲೈ 

ಆಗ

ಸ್ಟಟ  

ಸೆಪಟ ೆಂಬ

ರ್ 

ಸರಾ

ಸರಿ 

ಶ್ರ ೀ

ಯೆಂ

ಕ 

1 ಶವಮೊಗಗ  1 1 1 1 1 2 7 2 3 2 

2 ತ್ತಮಕೂರು 3 3 5 11 12 5 3 1 7 6 

3 ಹಾಸನ್ 17 12 6 6 9 3 2 8 2 7 

4 ಉಡುಪಿ 15 7 4 3 3 12 12 5 6 7 

5 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 8 9 2 2 2 8 11 13 13 8 

6 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 2 2 3 4 8 10 20 7 1 6 

7 ಚಿತರ ದುಗಿ 6 5 13 7 5 7 4 12 15 8 

8 ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ 13 6 9 8 6 9 1 9 29 10 

9 ಉತು ರ ಕನಿ್ ಡ 10 10 10 9 13 16 9 3 9 10 

10 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 7 4 11 17 20 6 8 4 19 11 

11 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 

5 11 7 5 7 20 18 10 16 11 

12 ಚಾಮರಾಜನಗರ 12 15 8 13 4 17 19 16 4 12 

13 ಮಂಡಯ  4 13 12 12 18 21 22 6 5 13 

14 ಗದಗ 22 23 14 16 10 11 6 18 17 15 

15 ರಾಮನಗರ  20 18 15 10 11 24 26 11 10 16 

16 ಮೈಸೂರು 11 20 22 15 15 19 27 14 21 18 

17 ದಾವಣಗೆರೆ 14 19 21 26 24 18 16 17 8 18 

18 ಹಾವೇರಿ 9 17 16 23 14 15 24 28 25 19 

19 ರಾಯಚೂರು 19 14 23 27 25 1 13 24 24 19 

20 ಕಪಪ ಳ 21 27 18 22 17 4 17 21 27 19 

21 ವಿಜಯಪುರ 

 

16 8 17 21 23 23 21 20 22 19 
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ಕರ ಮ 

ಸಂ

ಖೆಯ  

ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 
ಜನ್

ವರಿ 

ಫೆಬರ ವ

ರಿ 
ಮಾರ್ಚಿ 

ಏಪಿರ

ಲ್ 
ಮೇ ಜೂನ್ 

ಜು

ಲೈ 

ಆಗ

ಸ್ಟಟ  

ಸೆಪಟ ೆಂಬ

ರ್ 

ಸರಾ

ಸರಿ 

ಶ್ರ ೀ

ಯೆಂ

ಕ 

22 ಕೇಲ್ಲರ 18 16 20 20 16 26 29 25 11 20 

23 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ 25 21 25 14 19 25 25 19 14 21 

24 ಬಳಗಾವಿ 23 25 24 18 22 27 15 23 18 21 

25 ಕಲಬುಗಿಾ 24 22 26 24 26 13 5 22 26 21 

26 ಧಾರವಾಡ 26 24 19 19 27 22 23 15 12 21 

27 ಬೇದರ್ 28 26 28 29 28 14 10 26 28 24 

28 ಯದಗಿರಿ 29 29 29 30 30 28 14 30 20 27 

29 ಕಡಗು 30 28 27 25 21 29 28 29 23 27 

30 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ  27 30 30 28 29 30 30 27 30 29 

\ 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

 

1) ಶವಮೊಗಗ , ತ್ತಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಉಡಿಪಿ, ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು, ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ, ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ, ಬಾಗಲಕೇಟೆ, ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ಸ್ಾ ರ ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಕಾಯುು ಕಿಂಡಿವೆ.    

2) ಅರ್ದ ರಿೇತಿ ಯದಗಿರಿ ಕಡಗು ಮತ್ತು  ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಉತ್ು ಮ ಪಡಿಸ್ಕಳುಾ ವ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ.  

 

ಅಧಾಯ ಯ 1ಈ: ಜನ್ವರಿ - ಸೆಪಟ ೆಂಬರ್ 2019 ಮಾಹೆಯಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಸರಾಸರಿ ಪರ ಗತಿಯ ರೇಖಾ ಚಿತರ  
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ಅಧಾಯ ಯ 1ಉ: ಜನ್ವರಿ – ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ಮಾಹೆಯಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಸರಾಸರಿ 

ಪರ ಗತಿಯ ರೇಖಾ ಚಿತರ  
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ಅಧಾಯ ಯ 2: ಸೆಪಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರ ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಿವ ೀಕೃತಿ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿ ವಿವರ  

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು  

ಒಟ್ಟಟ  ಸಕಾಲ 

ರಸಿೀದಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

ಒಟ್ಟಟ  ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಂಖೆಯ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1150805 1126800 

2 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 660255 619657 

3 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ (ಐ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್) 240361 241877 

4 ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
172637 172563 

5 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 98155 100736 

6 ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 65223 59345 

7 ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲ್ಲಖೆ (ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  ನಗರಾಬವೃದಿಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರ) 
64001 64927 

8 ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 34892 34266 

9 ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲ್ಲಖೆ 30830 28160 

10 ಇಿಂಧನ ಇಲ್ಲಖೆ 17844 15743 

11 ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 11059 10338 

12 ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶಕ್ಷಣ 7152 6530 

13 ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ 6157 6115 

14 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 4734 5323 

15 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 4389 4033 

16 ಅರಣಯ  , ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜಿೇವಿಶಾಸು ರ ಇಲ್ಲಖೆ 2054 1939 

17 ತೇಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ರೇಷ್ಮಮ  ಇಲ್ಲಖೆ 1861 1529 

18 ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 1568 1930 

19 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 515 166 

20 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂ ಇ) 456 386 

21 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ 316 318 

22 ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 196 237 

30 28 27 25
21

29 28 29
23

Kodagu

27

30 30

28
29

30 30

27

30

Bengaluru Urban
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು  

ಒಟ್ಟಟ  ಸಕಾಲ 

ರಸಿೀದಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

ಒಟ್ಟಟ  ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಸಂಖೆಯ  

23 ವಸತಿ ಇಲ್ಲಖೆ 141 131 

24 ಸಣಣ  ನಿೇರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಜಾಲ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲ್ಲಖೆ 125 166 

25 ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಲಖೆ 108 158 

26 ಲೇಕೇಪಯೇಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
106 99 

27 ಜಲ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ 49 69 

28 ವಾತಾಾ ಇಲ್ಲಖೆ 28 28 

29 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೇಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 8 9 

30 ಮಾಹತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 
5 3 

31 ಹಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 0 

32 ಸ್ಬಬ ಿಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ 0 1 

 ಒಟ್ಟಟ  2576030 2503582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 

 

21 | P a g e  
 

ಅಧಾಯ ಯ 2 ಅ:  ಸೆಪಟ ೆಂಬರ್ 2019 ಮಾಹೆಯ ಇಲಾಖಾವಾರು ಸಿವ ೀಕೃತಿ & 

ವಿಲೇವಾರಿಯ ರೇಖಾ ಚಿತರ  

 

 

 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

• ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  

ಸ್ವ ೇಕರಿಸ್ದ ಇಲ್ಲಖೆಗಳ್ಳಗಿವೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241877 

619657 

1126800 
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ಅಧಾಯ ಯ 3: ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರ ಜಿಲಿಾವಾರು ಸಿವ ೀಕೃತಿ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿ ವಿವರ  

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳ ಸಕಾಲ ಸಿವ ೀಕೃತಿ ಸಂಖೆಯ  

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳ 

ಸಕಾಲ 

ವಿಲೇವಾರಿಯ 

ಸಂಖೆಯ  

1 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 294864 269651 

2 ಬಳಗಾವಿ 188344 177242 

3 ತ್ತಮಕೂರು 147597 143417 

4 ಮೈಸೂರು 123777 125154 

5 ಮಂಡಯ  110282 109839 

6 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 108049 104700 

7 ಹಾಸನ 102165 104561 

8 ಕೇಲ್ಲರ 101642 99155 

9 ಶವಮೊಗಗ  97727 91720 

10 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ 91195 87453 

11 ದಾವಣಗೆರೆ 91139 85833 

12 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 86791 94632 

13 ವಿಜಯಪುರ 85043 82783 

14 ಧಾರವಾಡ 80470 78185 

15 ಕಲಬುಗಿಾ 77851 75450 

16 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 69163 70424 

17 ರಾಯಚೂರು 68174 67084 

18 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 61977 61400 

19 ರಾಮನಗರ 59032 58805 

20 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 58100 55306 

21 ಬೇದರ್ 57509 55150 

22 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 55123 53558 

23 ಹಾವೇರಿ 53010 50492 

24 ಚಾಮರಾಜನಗರ 50475 52538 

25 ಉಡುಪಿ 50435 50416 

26 ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 
49482 47329 

27 ಕಪಪ ಳ 47550 47021 

28 ಗದಗ 41385 37480 

29 ಯದಗಿರಿ 38900 37959 

30 ಕಡಗು 20984 21791 
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ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

1) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ  ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ಅಜಿಾಗಳು 

ಸ್ವ ೇಕೃತ್ವಾಗಿವೆ.  

2) ಯದಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಕಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ಅತಿೇ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯ ಯ ಅಜಿಾಗಳು 

ಸ್ವ ೇಕೃತ್ವಾಗಿವೆ. 

 

ಅಧಾಯ ಯ 3ಅ: ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರ ರಸಿೀದಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿಗಳ ರೇಖಾ ಚಿತರ  

(ಜಿಲಿಾವಾರು) 
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ಅಧಾಯ ಯ 4: ಅವಧಿಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದ ಅಜಿಿಗಳ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ – ಸೇವಾವಾರು 

 

ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  ವಿಳಂಬವಾದ 

ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

1 ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೀಗಯ  ವಿವರಗಳನಿ್ನ  

ನ್ಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ಋಣದ 

ವಿವರಗಳನಿ್ನ  ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಇೆಂಡಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗ . 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 915 

2 ನ್ನವಾಸಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ  
 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 842 

3 ಕಲ್ಲಕಾ ಪರವಾನ್ಗಿ 
 

ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 840 

4 ಎಲಿಾ  ವಿಧ್ದ ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 682 

5 ಪ್ಪೀಡಿ ವಿವರಗಳನಿ್ನ  ಪಹಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಇೆಂಡಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  
 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 605 

6 ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೆಂದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದ ೀಶದ 

ಪರಿವತಿನೆ 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 495 

7 ಜಮಿೇನ್ನ ಆಸ್ು  ನೇಿಂದಣಿ 
 

ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  

ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

435 

8 ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಾಜರ್ಿ ನಲ್ ರೈತ್ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 267 

9 ಬಳೆ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 227 

10 ಕುಟ್ಟಿಂಬ ವೃಕ್ಷದ ದೃಡಿೇಕರಣ 
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 220 

11 ಭಾರ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  

ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

194 

12 ಭೂರಹತ್ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 174 

13 ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ನಿವಾಹಣೆ 
 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

173 

14 ಬೇದಿ ದಿೇಪಗಳ ನಿವಾಹಣೆ 
 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

166 

15 ಎಲ್ಲಾ  ವಿಧದ ಆದಾಯ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳು 
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 149 

ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  ವಿಳಂಬವಾದ 

ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

16 ಬ.ಡಿ.ಎ.ಯಿಂದ ಗುತಿು ಗೆ / ಮಾರಾಟ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆಯಗಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಪೈಕಿ, 

ಈಗಾಗಲೇ ಗುತಿು ಗೆ ಮಾರಾಟ ಕರಾರನ್ನು  

ನೇಿಂದಾಯಸ್ದ ಪರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಾ  ನಿವೇಶನ 

ಸಾವ ಧಿೇನ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದ್ದ. 

ಬಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿು  

ಪಾರ ಧಿಕಾರ 
 

133 

17 ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಾಕ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 114 

18 ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸಂಪಕಾದ ಕಡಿತ್ದ ನಂತ್ರ ಪುನಃ ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ 106 
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ಸಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ದ 
 

ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 
 

19 ವಸತಿ ಧೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರ  
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 94 

20 ಪರಿವತ್ಾನೆಯ ಉದಿ ೃತ್ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 91 

21 ಭೂ ಹಡುವಳಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 82 

22 ಗಾರ ಹಕರ ಬಲುಾ ಗಳ ದ್ದರುಗಳ ಇತ್ಯ ಥಾ 
 

ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ 

ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 
 

77 

23 ಪಾಸೊಪ ೇಟಾ ಸತಾಯ ಪನೆ 
 

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

74 

24 ವಯೇ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ನಿೇಡುವುದ್ದ 
 

ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

70 

25 ಜಿೇವಂತ್ವಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 60 

26 ಪಹಣಿಯಲ್ಲಾ  ಭೂ ಪರಿವತ್ಾನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಇಿಂಡಿಕರಣ ಗಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 1. ವಸತಿ 2. 

ಕೈಗಾರಿಕೆ 3. ವಾಣಿಜಯ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 56 

27 ಟೆನೆನಿಸ  ಇಲಾ ದ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 54 

28 ಅಪಾಟಾಮೆಿಂಟಗ ಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸ್ ನಿವಾಸದ 

ಕಟಟ ಡಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  

ಒಳಚರಂಡಿ ವಯ ವಸೆಾ ಗಾಗಿ ಹಸ ಸಂಪಕಾವನ್ನು  / 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಂಪಕಾವನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದಕೆಕ  

ಅನ್ನಮತಿ 

ಬಿಂಗಳೂರು ನಿೇರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ 
 

43 

29 ನೇಿಂದಾಯತ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳ ಪರ ಮಾಣಿೇಕೃತ್ ಪರ ತಿ 

ವಿತ್ರಣೆ 

ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  

ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

38 

ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  ವಿಳಂಬವಾದ 

ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

30 ಗಾರ ಮ ನೈಮಾಲಯ  ನಿವಾಹಣೆ 
 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

33 
 

31 ಅಿಂಕಪಟಿಟ ಯಲ್ಲಾ  ‘Non-completion of lower 

exam’್ತ್ಗೆದ್ದಹಾಕುವುದ್ದ 

ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ 

ಪರಿೇಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 

28 

32 ಕೇಿಂದರ  / ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರದ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ 

ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  (ರ್ನಕರರು ನೇರವಾಗಿ ಅಜಿಾ 

ಸಲ್ಲಾ ಸ್ದು ಲ್ಲಾ ) 
 

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

27 

33 ಸವೆಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ  ನಕಲು ಪರ ತಿಗಳನ್ನು  

ನಿೇಡುವುದ್ದ (ಆಖಾರ್ ಬಂದ) 

ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು  

ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

23 

34 ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  ಸಂಘ ಸಂಸೆಾ ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 23 

35 ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 19 

36 ಬಡುಗಡೆ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಮತ್ತು  ಸಂತಾನ ಹರಣ ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 19 
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ಶಸು ರ ಚಿಕಿತ್ಸ ಯ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ನಿೇಡುವುದ್ದ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

37 ವಿತ್ರಣಾ ಪರಿವತ್ಾಕ ವಿಫಲತ್ ಹುಬಬ ಳಿಾ  ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ 

17 

38 ಕೃಷಿಕ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 17 

39 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಿಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  

ಸಾಾ ಪನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1961ರಡಿಯಲ್ಲಾ  

ನೇಿಂದಣಿ 

ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

17 

40 ಶಾಲ್ಲ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನಿೇಡುವ ಬಸ್ ಪಾಸ್ 
 

ವಾಯುವಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  

ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  

16 

41 ಅಲಪ  ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 15 

42 ವಿದ್ದಯ ತ್ ತಂತಿ ತ್ತಿಂಡಾದರೆ 
 

ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ 

ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 

12 

43 ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು  ಸತ್ತು  ಹುಟಿಟ  ಮಗುವಿನ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ 

ಸಭೆಗಳು 

12 

44 ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು  ಸತ್ತು  ಹುಟಿಟ ದ ಮಗುವಿನ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : 

ಪಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 

12 

45 ವೇತ್ನ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ನಿೇಡುವುದ್ದ 
 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 10 

ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

46 ಅಿಂಕಪಟಿಟ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ 

ಪರಿೇಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 

10 

47 ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ದ ಸತಾಯ ಪನೆ/ಸ್ಿಂಧುತ್ವ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 10 

48 1. ರೇಷ್ಮಮ  ಬಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ನಿೇಡುವುದ್ದ ರೇಷ್ಮಮ  ಇಲ್ಲಖೆ 10 

49 ಮಾಲ್ಲಕತ್ವ ದ ವಗಾಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಬದಲ್ಲವಣೆ ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ 

ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 

9 

50 ವಿಕಲಚೇತ್ನ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಅಶಕು  ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

ಮತ್ತು  ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿ 

ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ 

ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

9 

51 ಸೇವಾ ಸತಾಯ ಪನೆ, ಸಾ ಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿು  

ಹರಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿು  

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

9 

52 ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಪದವಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  (ಪಿ.ಡಿ.ಸ್.) ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ 

ಪರಿೇಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 

9 

53 ನಿರುದೊಯ ೇಗ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 9 
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54 ಸವೆಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ  ನಕಲು ಪರ ತಿಗಳನ್ನು  

ನಿೇಡುವುದ್ದ (ಟಿಪಪ ಣಿ) 

ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು  

ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

8 

55 ಭೂ ಸಾವ ಧಿೇನ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪಹಣಿಯಲ್ಲಾ  

ಕಾಲೇಚಿತ್ಗಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 8 

56 ಸವೆಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ  ನಕಲು ಪರ ತಿಗಳನ್ನು  

ನಿೇಡುವುದ್ದ (ಅಟ್ಟಾ ಸ್) 
 

ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು  

ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

8 

57 ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  

ಕೂಲ್ಲಗಾರರಿಗೆ/ಹಮಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ/4ನೇ ದರ್ಜಾ 

ನೌಕರರಿಗೆ/ಸೆಕೂಯ ರಿಟಿ ಸ್ಬಬ ಿಂದಿ/ವಿಮಾನ 

ನಿಲ್ಲು ಣದ ಸೂಪರವೈಸರಗಳಿಗೆ 

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

8 

58 ಜನ ಸಂಖೆಯ  ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 7 

59 ಮದಾರ ಿಂಕ ಶುಲಕ  ವಿರ್ನಯತಿ ಹಾಗೂ ನೇಿಂದಣಿ 

ಶುಲಕ  ರಿಯಯತಿ 

ವಾಣಿಜಯ ್ಮತ್ತು ್ಕೈಗಾರಿಕೆ್

ಇಲ್ಲಖೆ 

7 

60 ಖಾತಾ ಉದು ೃತ್ ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : 

ಪಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 

7 
 

61 ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲ್ಲಾ  ವಿತ್ರಿಸುವ ಜನನ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

6 

62 ಪಾರ ಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಾಕರ ಮ ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಲಖೆ 6 
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ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

63 ಖಾತಾ ಉದು ೃತ್ 
 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ 

ಸಭೆಗಳು 

6 

64 ಬೊೇನಫೈಡ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 6 

65 ಕಲ್ಲಕಾ ಚಾಲರ್ನ ಅನ್ನಜಾಾ  ಪತ್ರ ದಲ್ಲಾ  ವಿಳ್ಳಸ 

ಬದಲ್ಲವಣೆ 
 

ಸಾರಿಗೆ್ಇಲ್ಲಖೆ 6 

66 ಮಾಪಕಕೆಕ  ಸಂಬಂದಿಸ್ದ ದ್ದರುಗಳು 
 

ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು 

ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ 

5 

67 ಆರೇಗಯ  ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  
 

ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  

ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 

5 

68 ಕೆನೆ ಪದರ ಅಲಾ ದ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 5 

69 ಸವೆಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ  ನಕಲು ಪರ ತಿಗಳನ್ನು  

ನಿೇಡುವುದ್ದ (ಭೂ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳ ಸೂಚಯ ಿಂಕ) 

ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು  

ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

5 

70 ಭಾರತಿೇಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯೆು , 1932 ರ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ  ಎಫ್ಐಆರ್್ಎಿಂಎಸ್ ನೇಿಂದಣಿ 

ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  ಮದಾರ ಿಂಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
 

5 

71 ನೇಿಂದಣಿಯದ ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ ಒಿಂದ್ದ 

ಕಾಯ ಲ್ಲಿಂಡರ್ ವಷಾದೊಳಗೆ ನೇಿಂದಣೆ 

ಕೇಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಾ  ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು  ಸತ್ತು  ಹುಟಿಟ ದ 

ಮಗುವಿನ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವುದ್ದ. 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ 

4 

72 ನೇಿಂದಣಿಯದ ಫಾಮಾಾಸ್ಸಟ ು  

ಸೇರಿಸುವ/ಬಟ್ಟಟ ಬಡುವ ಬದಲ್ಲವಣೆ 

ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 4 

73 ವಿದ್ದಯ ತ್ ತಂತಿ ತ್ತಿಂಡಾದರೆ ಹುಬಬ ಳಿಾ  ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು 

ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ 

4 

74 ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು  ಸತ್ತು  ಹುಟಿಟ ದ ಮಗುವಿನ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 

4 

75 ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಸದಸಯ ತ್ವ  ನೇಿಂದಣಿ ಸಾವಾಜನಿಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 4 

76 ಗಾಯದ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ನಿೇಡುವುದ್ದ ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

4 

77 ಅಿಂತ್ರರಾಷಿಟ ರೇಯ ವಾಹನ ಚಾಲರ್ನ ಪರವಾನಗಿ ಸಾರಿಗೆ್ಇಲ್ಲಖೆ 4 
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ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

78 ಮರಣೇತ್ು ರ ಪರಿೇಕಿೆ  ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  
 

ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  

ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 

4 

79 ನೇಿಂದಣಿಯದ ದಿರ್ನಿಂಕದಿಿಂದ ಒಿಂದ್ದ 

ಕಾಯ ಲ್ಲಿಂಡರ್ ವಷಾದ ತ್ರುವಾಯ ನೇಿಂದಣೆ 

ಕೇಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಾ  ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು  ಸತ್ತು  ಹುಟಿಟ ದ 

ಮಗುವಿನ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವುದ್ದ. 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ 
 

3 

80 ನಕಲ್ಲ ಮಾಕ್ಸ ಾ ಕಾರ್ಡಾ / ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಮಾಕ್ಸ ಾ 

ಕಾರ್ಡಾ-ಎಸ್್ಎಸ್್ಎಲ್್ಸ್ ವಿತ್ರಣೆ 

ಸ್ಪಿಐ, ಬಿಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು 

ಆಯುಕಾು ಲಯ 

3 

81 ಎನ್.ಡಿ.ಸ್.ಎಸ್, (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಾವಳಿ, 1985ರ 

ನಿಯಮ 31 ರ ಪರ ಕಾರ ಸನು ದ್ದ ನವಿೇಕರಣ (ಎಲ್ಲಾ  

ಸಮಪಾಕ ದಾಖ್ಲ್ಲತಿಗಳಿಂದಿಗೆ) 

ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

3 

82 ಆಿಂಪಿಾ ಫೈರ್ಡ ಸಿಂರ್ಡ ಸ್ಸಟ ಿಂಗಾಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ  ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 3 

83 ಸಾಲ ತಿೇರಿಸುವ ಶಕಿು ಯ ಬಗೆಗ  ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 3 

84 ಬಡುಗಡೆ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

3 

85 ಜಿೇವಂತ್ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 3 

86 ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿ 
 

ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ 

ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

2 

87 ವಿತ್ರಣಾ ಪರಿವತ್ಾಕ ವಿಫಲತ್ 
 

ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು 

ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ 

2 

88 ಸಾ ಗಿತ್ ವೇತ್ನ ಬಡಿು  ಕೆಶಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು / ಉಪ 

ವಿಭಾಗಗಳು 

2 

89 ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಾ  ಬಾಯ ಿಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  

ನಿೇಡಲು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 

2 

90 ಉನು ತ್ ವಾಯ ಸಾಿಂಗಕಾಕ ಗಿ ವಿರ್ದಶಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಲು 

ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  (ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ವಿೇಸಾ) / 

ವಿರ್ದಶಯರಿಗೆ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

2 

91 ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಪಕಾಕಾಕ ಗಿ ಅನ್ನಮತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 

2 

92 ವಿಧವಾ ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 2 

93 ವಾಯ ಸಾಿಂಗ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  
 

ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – 

“ಕಾಲೇಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ” 

1 
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ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

94 ಜಲ್ಲಶಯಗಳಲ್ಲಾ  ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಓಎಸ್ 

ಪರವಾನಗಿ ನಿೇಡಿ 

ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  

ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 

1ರು 

95 ಖಾತಾ ಉದು ೃತ್ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  
 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ 

1 

96 ಹೆಸರು ಬದಲ್ಲವಣೆ ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

97 ಒಳರೇಗಿಗಳ ವೈದಯ ಕಿೇಯ ಮರುಪಾವತಿ ಬಲುಾ ಗಳ 

ಮಂಜೂರಾತಿ 

ರಾಜಯ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಿಗಮ 1 

98 ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸಾಾ ವರಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅನ್ನಮೊೇದನೆ 

(ಕಾಖಾಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್) 

ವಿದಯ ತ್ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

99 ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸ್.ಎಲ್ / ಎಸಾಕ ಿಂಮ್ಸಸ  ಅವರಿಗೆ 

ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 

1 

100 ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು / ಗೃಹ ನಿವಾಹಣೆ 

ಕೆಲಸದವರುಗಳ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಚಾರಿತ್ರ ಯ  ತ್ಪಾಸಣೆ 

ಧೃಡಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

101 ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  ತ್ರಬೇತಿ / ಶಷಯ  

ವೃತಿು  / ಪರ ತಿಕಿಾರ್ಥಾ / ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ದಿನಗೂಲ್ಲ 

ನೌಕರರು 

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

102 ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  ಪಿ.ಟಿ.ಸ್.ಎಲ್ ಕಾಯೆು ಯಡಿ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

103 ವಿದ್ದಯ ತ್ ತ್ರಿಗೆ ವಿರ್ನಯತಿ ವಾಣಿಜಯ ್ಮತ್ತು ್ಕೈಗಾರಿಕೆ್ಇಲ್ಲಖೆ 1 

104 ಬೃಹತ್ ಠೇವಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಉಗಾರ ಣ 

ಕೇಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಾ  ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡಲು 

ಸಾ ಳ್ಳವಕಾಶವನ್ನು  ಕಾಯು ರಿಸುವುದ್ದ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ 1 

105 31. ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಸದಾಗಿ ರವಾನಗಿ 

ನಿೇಡಲು/ನವಿೇಕರಿಸಲು ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಿಂದ ಪೂಣಾ 

ಪರ ಮಾಣದ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ನು  

ಸ್ವ ೇಕರಿಸ್ದ ನಂತ್ರ 

ಲೇಕೇಪಯೇಗಿ, ಬಂದರು 

ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

1 

106 ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯೆು ಯಡಿ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

107 ಅಧಯ ಯನ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ 

ಸಾು ತ್ಕೇತ್ು ರ ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗ 

1 

108 ಬಿಂಕಿ ಆಕಸ್ಮ ಕದ ತ್ತತ್ತಾ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಕಿರ ಯೆ 
 

ಅಗಿು  ಶಾಮಕ ಇಲ್ಲಖೆ 1 
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ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಳಂಬವಾದ 

ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

109 ಮಡಿಲು ಕಿಟ್ 
 

ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

1 

110 ರಾಜಯ ದೊಳಗೆ ಚಿತಿರ ೇಕರಣಕೆಕ  ಅನ್ನಮತಿ 
 

ವಾತಾಾ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

111 ನ್ಕಲು ಕಲ್ಲಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನ್ನಜಾಾ  ಪತರ  ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 1 

112 ಅೆಂಕಪಟ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು ತಿದುದ ಪಡಿ 

(ಎಸ್ಟ.ಎಸ್ಟ.ಎಲ್.ಸಿ/ಪಿ.ಯು.ಸಿ)  

ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನ್ನಲಯದ 

ಪರಿೀಕಾಷ ೆಂಗ ವಿಭಾಗ 

1 

113 ವಲಸೆ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ   ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನ್ನಲಯದ 

ಪರಿೀಕಾಷ ೆಂಗ ವಿಭಾಗ 

1 

114 ಪದವಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ  ನ್ಕಲು ನ್ನೀಡುವುದು ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನ್ನಲಯದ 

ಪರಿೀಕಾಷ ೆಂಗ ವಿಭಾಗ 

1 

115 ಅೆಂಕಪಟ್ಟಟ ಗಳ ವಿತರಣೆ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನ್ನಲಯದ 

ಸಿ್ಥ ತಕೊೀತು ರ ಅಧ್ಯ ಯನ್ 

ವಿಭಾಗ 

1 
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ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು:  

• ಪಹಣಿಯಲ್ಲಾ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೇಗಯ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  

ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪಹಣಿಯಲ್ಲಾ  ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ . ನಿವಾಸ್ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಲ್ಲಕಾ ಚಾಲರ್ನ ಅನ್ನಜಾಾ  ಪತ್ರ  ಜಮಿೇನ್ನ ಆಸ್ು  ನೇಿಂದಣಿ ಎಲ್ಲಾ  

ವಿಧದ ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳು - ಈ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಾ  ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿರುತ್ು ವೆ.  
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ಅಧಾಯ ಯ 4ಅ: ಅವಧಿಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದ ಅಜಿಿಗಳ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ – ಹೆಸರಿಸಲಾದ 

ಕಚೇರಿಗಳ ವಿವರ 

1) ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೀಗಯ  ವಿವರಗಳನಿ್ನ  ನ್ಮೂದಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ಋಣದ ವಿವರಗಳನಿ್ನ  

ಪಹಣಿಯಲಿ್ಲ  ಇೆಂಡಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗ . 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

4-7 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

8-14 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

15-30 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

1-3 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

 

4- 6 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

1 

ವಷಿ

ರ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟಟ  

1 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, 

ಬಳಗಾಿಂ (ಬಳಗಾವಿ  
160 0 84 7 2 1 0 254 

2 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, ಇಿಂಡಿ 

(ವಿಜಯಪುರ) 
26 19 0 0 0 0 0 45 

3 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, 

ಕುಿಂದಗೇಲ (ಧಾರವಾಡ) 
0 34 0 1 0 0 0 35 

4 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, ಕಾಗವಾಡ 

(ಬಳಗಾವಿ) 
32 1 1 0 0 0 0 34 

5 

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, 

ಹೆಗಗ ಡರ್ದವನಕೇಟೆ 
 (ಮೈಸೂರು) 

21 1 0 0 1 0 1 24 

 

2) ನ್ನವಾಸಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ  

ಕರ . 

ಸಂ 
ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

4-7 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

8-14 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

15-30 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

1-3 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

 

4- 6 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

1 

ವಷಿ

ರ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟಟ  

1 
ಉಪ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರರ ಕಚೇರಿ - 

ರಾಯಚೂರು 
3 4 14 0 0 0 0 21 

2 ಉಪ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರರ ಕಚೇರಿ –

ಬಿಂಡಿಗಾನವಿಲ್ಲ (ಮಂಡಯ ) 
19 2 0 0 0 0 0 21 

3 ಉಪ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರರ ಕಚೇರಿ – 

ಅಲಸೂರು(ಬೇದರ್) 
2 6 10 0 0 0 0 18 

4 
ಉಪ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರರ ಕಚೇರಿ –

ಸ್.ಎ.ಕೆರೆ -1 ಎನ್ ಎನ್ 

(ಮಂಡಯ  

3 1 8 0 0 0 0 12 

5 ಉಪ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರರ ಕಚೇರಿ – 

ನಿಪಪ ಣಿ (ಬಳಗಾವಿ) 
9 0 0 0 0 0 0 9 
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3) ಚಾನ್ಲಾ ಪರವಾನ್ಗಿ 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

4-7 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

8-14 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

15-30 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

1-3 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

 

4- 6 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

1 

ವಷಿ

ರ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟಟ  

1 
ಪಾರ ರ್ದಶಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ – 

ಮೈಸೂರು ಪಶು ಮ 

(ಮೈಸೂರು) 

7 13 29 59 53 0 0 161 

2 
ಪಾರ ರ್ದಶಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ – 

ಬಿಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ 

(ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ)  

10 9 21 38 11 0 0 89 

3 
ಪಾರ ರ್ದಶಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ – 

ಎಲ್ಲಕಾಟ ರನಿಕ್ ಸ್ಟಿ 

(ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ) 

25 5 13 12 22 0 0 77 

4 ಹರಿಯ ಪಾರ ರ್ದಶಕ ಸಾರಿಗೆ 

ಕಚೇರಿ – ಶವಮೊಗಗ  9 8 15 23 22 0 0 77 

5 
ಪಾರ ರ್ದಶಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ – 

ಬಿಂಗಳೂರು ದಕಿಿಣ 

(ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ) 

1 6 26 25 7 0 0 65 

 

 

4) ಎಲಿಾ  ವಿಧ್ದ ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಗಳು 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

4-7 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

8-14 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

15-30 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

1-3 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

 

4- 6 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

1 

ವಷಿ

ರ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟಟ  

1 ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, ಆನೇಕಲ್ 

(ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ) 
116 26 0 1 12 0 0 155 

2 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, 

ಯಲಹಂಕ (ಬಿಂಗಳೂರು 

ನಗರ) 

65 0 0 2 3 0 0 70 

3 ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, ಟಿ. 

ನರಸ್ೇಪುರ 
32 30 6 2 0 0 0 70 

4 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ 

ಬಿಂಗಳೂರು ಪೂವಾ 

(ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ) 

69 0 0 0 0 0 0 69 

5 ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ – 

ನರಗುಿಂದ 
37 27 1 0 0 0 0 65 
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5) ಪ್ಪೀಡಿ ವಿವರಗಳನಿ್ನ  ಪಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಇೆಂಡಿಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗ  

ಕರ . 

ಸಂ 
ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

4-7 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

8-14 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

15-30 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

1-3 

ತಿೆಂ

ಗಳು 

 

4- 6 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

7-9 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

9-12 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

1 

ವಷಿ

ರ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒ

ಟ್ಟಟ  

1 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, 

ಚಿಕಕ ೇಡಿ 

 (ಬಳಗಾವಿ) 

0 0 1 57 6 2 5 2 6 79 

2 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, 

ಬಳಗಾಿಂ 

(ಬಳಗಾವಿ) 

12 32 1 0 5 25 1 0 0 76 

3 ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ, 

ಧಾರವಾಡ 
1 0 0 0 7 0 4 19 42 73 

4 
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ 

ಸಂಪಂಗಾಿಂವ್ 

(ಬಳಗಾವಿ) 

33 0 0 2 11 9 0 0 0 55 

5 ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಕಚೇರಿ 

– ಸೊರಬ 
0 3 1 17 23 1 1 0 0 46 

 

 

6) ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೆಂದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಉದ್ದ ೀಶದ ಪರಿವತಿನೆ 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು 

4-7 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

8-14 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

15-

30 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

1-3 

ತಿೆಂಗಳು 

 

4- 6 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

7-9 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

9-12 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

1 

ವಷಿ

ರ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒ

ಟ್ಟಟ  

1 ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, 

ಮೈಸೂರು 
0 0 0 130 131 83 1 0 345 

2 ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, 

ಗುಲಬಗಾ 
1 5 14 27 0 0 0 0 47 

3 ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, 

ಮಂಡಯ  
0 0 0 30 14 0 0 0 44 

4 ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, 

ಶವಮೊಗಗ  
0 0 0 9 8 8 2 0 27 

5 ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, 

ರಾಯಚೂರು 
0 0 0 23 0 0 0 0 23 
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ಅಧಾಯ ಯ 5: ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದ  ಅಜಿಿಗಳ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ – ಇಲಾಖಾವಾರು 

ಕರ .ಸಂ. ಇಲಾಖೆ 

ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ 

ಉಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟಟ  ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 4739 

2 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 953 

3 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 851 

4 ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 372 

5 ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ 211 

6 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 148 

7 ಬಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿು  ಪಾರ ಧಿಕಾರ 133 

8 ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 103 

9 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಪರಿೇಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 50 

10 ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 44 

11 ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ: ಬಿಂಗಳೂರು ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ   

43 

12 ಹುಬಬ ಳಿಾ  ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ 21 

13 ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಗಳು 

19 

14 ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ ಸಭೆಗಳು 18 

15 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 17 
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ಕರ .ಸಂ. ಇಲಾಖೆ 
ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ 

ಒಟ್ಟಟ  ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

16 ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  16 

17 ವಿಕರಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 11 

18 ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 10 

19 ರೇಷ್ಮಮ  ಇಲ್ಲಖೆ 10 

20 ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 9 

21 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ 8 

22 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ 8 

23 ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಲಖೆ 6 

24 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿು  ಮಂಡಳಿ 5 

25 ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 5 

26 ಸಾವಾಜನಿಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 4 

27 ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ ಸಭೆಗಳು 4 

28 ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 3 

29 ಸ್ಪಿಐ, ಬಿಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಆಯುಕಾು ಲಯ 3 

30 ಕೆಶಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು / ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು 2 

31 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಸಾು ತ್ಕೇತ್ು ರ ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗ 2 

32 ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

33 ರಾಜಯ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ 1 

34 ವಿದಯ ತ್ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

35 ಅಗಿು ಶಾಮಕ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

36 ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  1 

37 ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – “ಕಾಲೇಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ” 1 

38 ರಾಜಯ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಿಗಮ 1 

39 ವಾತಾಾ ಇಲ್ಲಖೆ 1 

40 ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

41 ಪತ್ರ ಗಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

42 ಹಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

43 ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 0 

44 ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

45 ಅಿಂತ್ಜಾಲ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 0 

46 ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  0 

47 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ 0 

48 ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

49 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ 0 

50 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು 0 

51 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೇಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 0 
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52 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

53 ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  0 

54 ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲಖೆ 0 

55 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 0 

56 ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ ಗಳು (ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ) 0 

57 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

58 ಜಲ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

59 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕಾು ಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಸ್ಪಿಐ 0 

60 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕಾು ಲಯ ಗುಲಬ ಗಾಾ, ಸ್ಪಿಐ 0 

61 ವಾಣಿಜಯ  ತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

62 ಸ್ಬಬ ಿಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

63 ಮದರ ಣ, ಲೇಖ್ನ ಸಾಮಗಿರ  ಮತ್ತು  ಪರ ಕಟಣೆಗಳ ಇಲ್ಲಖೆಯ 

ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 

0 

64 ಕಾಖಾಾನೆಗಳು, ಬಾಯಾ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಆರೇಗಯ  0 

65 ಮಾಹತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 

0 

66 ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ನಿಮಾಾಣ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಮಂಡಳಿ 0 

67 ಕೆಶಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು 0 

ಕರ .ಸಂ. ಇಲಾಖೆ 
ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ 

ಒಟ್ಟಟ  ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

68 ಪದವಿ ಪೂವಾ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

69 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ 0 

70 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

71 ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

72 ಮಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ 0 

73 ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ/ ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  ಹರೆತ್ತಪಡಿಸ್ ಪೌರ ನಿಗಮಗಳು 

0 

74 ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪನ ಶಾಸು ರ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

75 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 0 

76 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 0 

77 ತಾಿಂತಿರ ಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 

  ಒಟ್ಟಟ  7836 
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ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

• ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ, ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ, 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ – ಈ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲ್ಲಾ  

ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ಅಜಿಾಗಳು ಅವಧಿ ಮಿೇರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ು ದೆ. ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಈ 

ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಾ ಬೇಕಿರುತ್ು ದೆ. 
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ಅಧಾಯ ಯ 6: ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದ ಅಜಿಿಗಳ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ – ಜಿಲಿಾವಾರು 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  
ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ಹೆಸರು 

ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟಟ  ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

1 ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ 1377 

2 ಬಳಗಾವಿ 1283 

3 ಮೈಸೂರು 649 

4 ಮಂಡಯ  515 

5 ರಾಯಚೂರು 507 

6 ಬೇದರ್ 419 

7 ಕಲಬುಗಿಾ 385 

8 ಕೇಲ್ಲರ 323 

9 ಹಾಸನ 256 

10 ವಿಜಯಪುರ 255 

11 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 209 

12 ಕಪಪ ಳ 189 

13 ತ್ತಮಕೂರು 182 

14 ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 169 

15 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 154 

16 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 126 

17 ಧಾರವಾಡ 113 

18 ಶವಮೊಗಗ  91 

19 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ 84 

20 ಗದಗ 82 

21 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 81 

22 ಹಾವೇರಿ 66 

23 ಹಾದಗಿರಿ 52 

24 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 45 

25 ದಾವಣಗೆರೆ 34 

26 ರಾಮನಗರ 34 

27 ಚಾಮರಾಜನಗರ 31 

28 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 23 

29 ಕಡಗು 10 

30 ಉಡುಪಿ 3 

 



ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 

 

42 | P a g e  
 

 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

• ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡಯ  ಮತ್ತು  ರಾಯಚೂರು 

ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಅವಧಿ ಮಿೇರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅಜಿಾಗಳು ಇರುತ್ು ವೆ. ಈ 

ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. 
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ಅಧಾಯ ಯ 7: ಇಲಾಖಾ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ (ಅವಧಿವಾರು) (ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್- 2019) 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

4-7 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

8-14 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

15-

30 

ದಿನ್ 

ಗಳು 

1-3 

ತಿೆಂಗಳು 

 

4- 6 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

7- 9 

ತಿೆಂಗಳು 

9-12 

ತಿೆಂಗ

ಳು 

1 

ವಷಿ

ರ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  

ಒಟ್ಟಟ  

1 
ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
2034 

182

4 
752 365 0 0 0 0 0 4975 

2 
ಸಾರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
765 341 417 320 0 0 0 0 0 1843 

3 
ನಗರಾಭಿವೃ

ದಿಿ  ಇಲ್ಲಖೆ 
143 812 617 231 0 0 0 0 0 1803 

4 

ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಐ.ಜಿ.ಆರ್.ಎ

ಸ್) 

99 138 178 40 0 0 0 0 0 455 

5 
ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
117 61 111 42 0 0 0 0 0 331 

6 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿ

ವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

93 36 113 17 0 0 0 0 0 259 

7 
ಇಿಂಧನ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
40 109 54 14 0 0 0 0 0 217 

8 

ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಕ್ಷಣ 

5 4 83 28 0 0 0 0 0 120 

9 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 24 53 0 2 0 0 0 0 0 79 

10 

ಅರಣಯ  , 

ಪರಿಸರ 

ಮತ್ತು  

ಜಿೇವಿಶಾಸು ರ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

14 22 20 15 0 0 0 0 0 71 

11 

ನಗರಾಭಿವೃ

ದಿಿ  ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಪೌರಾಡಳಿತ್ 

ಮತ್ತು  

ನಗರಾಬವೃ

ದಿಿ  

26 24 8 11 0 0 0 0 0 69 
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ಪಾರ ಧಿಕಾರ) 

12 

ಮಹಳ್ಳ 

ಮತ್ತು  

ಮಕಕ ಳ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

13 18 3 19 0 0 0 0 0 53 

13 
ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
21 18 0 0 0 0 0 0 0 39 

14 

ಆರೇಗಯ  

ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

4 6 14 5 0 0 0 0 0 29 

15 

ಆಹಾರ, 

ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತು  

ಗಾರ ಹಕರ 

ವಯ ವಹಾರಗ

ಳ ಇಲ್ಲಖೆ 

9 13 1 5 0 0 0 0 0 28 

16 
ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
2 1 9 4 0 0 0 0 0 16 

17 
ವಸತಿ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
0 9 2 1 0 0 0 0 0 12 

18 
ಕಾಮಿಾಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
5 5 2 0 0 0 0 0 0 12 

19 

ವಾಣಿಜಯ  

ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ (ಗಣಿ 

ಮತ್ತು  

ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂ 

ಇ) 

1 7 0 2 0 0 0 0 0 10 

20 
ಸಹಕಾರ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 

21 

ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 
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22 
ಆರ್ಥಾಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

23 

ವಾಣಿಜಯ  

ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

24 

ಸಣಣ  

ನಿೇರಾವರಿ 

ಮತ್ತು  

ಅಿಂತ್ಜಾಲ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಇ

ಲ್ಲಖೆ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

1. ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ (48%), ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ (18%), ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲ್ಲಖೆ 

(17%), ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ (ಐ ಜಿ ಆರ್ ಎಸ್), ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ - ಈ 

ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲ್ಲಾ  ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಾ  ಅಜಿಾಗಳು (ಅವಧಿವಾರು) ಬಾಕಿ 
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ಉಳಿದಿರುತ್ು ವೆ. ಈ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಾ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಅಧಾಯ ಯ 8:  ಅವಧಿವಾರು ಬಾರ್ಕ ಅಜಿಿಗಳ ಜಿಲಿಾವಾರು ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ (ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್- 

2019) 

ಕರ . 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

1-3 

ದಿನ್ 

 

4-7 

ದಿನ್ 

 

8-14 

ದಿನ್ 

 

15-30 

ದಿನ್ 

 

7- 9 

ತಿೆಂಗಳು 

9-12 

ತಿೆಂಗಳು 

1 ವಷಿರ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  
ಒಟ್ಟಟ  
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1 
ಬೆಂಗಳೂರು 

ನ್ಗರ 
782 1417 1095 499 0 0 0 3793 

2 ಬಳಗಾವಿ 636 564 255 96 0 0 0 1551 

3 ಮೈಸೂರು 262 280 184 73 0 0 0 799 

4 ಮಂಡಯ  236 136 38 26 0 0 0 436 

5 ರಾಯಚೂರು 170 133 65 44 0 0 0 412 

6 ಕಲಬುಗಿಾ 244 62 72 18 0 0 0 396 

7 ವಿಜಯಪುರ 126 67 73 27 0 0 0 293 

8 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 95 78 61 57 0 0 0 291 

9 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 50 133 58 47 0 0 0 288 

10 ಬೇದರ್ 75 85 59 16 0 0 0 235 

11 ಹಾಸನ 38 93 75 3 0 0 0 209 

12 
ಬಿಂಗಳೂರು 

ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ 
77 33 36 17 0 0 0 163 

13 ಶವಮೊಗಗ  44 47 23 45 0 0 0 159 

14 ಕಪಪ ಳ 54 74 20 9 0 0 0 157 

15 ತ್ತಮಕೂರು 57 33 44 8 0 0 0 142 

16 ಧಾರವಾಡ 67 37 18 13 0 0 0 135 

17 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ 45 28 57 2 0 0 0 132 

18 ಕೇಲ್ಲರ 79 23 15 7 0 0 0 124 

19 ಗದಗ 12 29 30 19 0 0 0 90 

20 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 26 35 15 13 0 0 0 89 

21 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 34 27 10 18 0 0 0 89 

22 ಹಾವೇರಿ 37 15 17 6 0 0 0 75 

23 ದಾವಣಗೆರೆ 31 11 9 14 0 0 0 65 

24 ಯದಗಿರಿ 21 18 6 3 0 0 0 48 

25 ರಾಮನಗರ 18 14 7 5 0 0 0 44 

26 ಚಾಮರಾಜನಗರ 24 4 3 6 0 0 0 37 

27 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 11 5 10 10 0 0 0 36 

28 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 6 5 9 3 0 0 0 23 

29 ಕಡಗು 4 1 0 0 0 0 0 5 

30 ಉಡುಪಿ 2 0 1  0 0 0 4 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡಯ  ಮತ್ತು  ರಾಯಚೂರು - ಈ 

ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ಅವಧಿವಾರು ಬಾಕಿ ಅಜಿಾಗಳು ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಾ ದ್ದು  ಈ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  

ತ್ಗಿಗ ಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ು ದೆ.    
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ಅಧಾಯ ಯ 9: ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರ ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾದ ಅಜಿಿಗಳ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ –ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ತಿರಸಕ ರಿಸಲೊ ಟಟ  100 ಸೇವೆಗಳ ಸೇವಾವಾರು ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ 

ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ   

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

1 ವಿದುಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ 

ರಹದಾರಿಗಳು ಗಣಿ 

ಹಸದು / ನ್ವಿೀಕರಣ 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ 

ಇಲಾಖೆ 

20 3 3 100 

2 ಔಷಧ್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಪರ ಸ್ಥಧ್ನ್ಗಳ 

ಅಧಿನ್ನಯಮ ಮತ್ತು  

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ 

0 1 1 100 
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ಅದರಡಿಯಲಿ್ಲನ್ 

ನ್ನಯಮಗಳ ಅನ್ವ ಯ 

ಕಾಯಿ ನ್ನವಿಹಣೆ ಮತ್ತು  

ಅಪರಾಧ್ ನ್ನಣಿಯವಾಗದ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಗಳನಿ್ನ  

ನ್ನೀಡುವುದು 

3 ಬ್ರ ೀಕರ್ ಪರವಾನ್ನಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ 

ಇಲಾಖೆ 
3 1 1 100 

4 ಖಾಸಗಿ ಉಗಾರ ಣ ಮತ್ತು  

ಸಹಕಾರ ಸಂಗಳ ಉಗಾರ ಣ 

ಲೈಸೆನ್್  

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ 

ಇಲಾಖೆ 15 6 6 100 

5  ಔಷಧ್ಗಳ 

ನ್ನಯಂತರ ಣ 

ಇಲಾಖೆ 

1 1 1 100 

6 ವಿದುಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ 

ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿಗಳ 

ಗಣಿ ಹೆಂಬರಹಗಳು 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ 

ಇಲಾಖೆ 

0 1 1 100 

7 ವಿದುಯ ತು  ಶರ್ಕು  ದರ 

ರಿಯಯತಿ 

ಮಾಹತಿ 

ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, 

ಜೈವಿಕ 

ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ 

ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ್ 

ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ 

ಇಲಾಖೆ 

1 1 1 100 

8 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರೈಲ್ಲವ  

ರಿಯಯತಿ ಪತರ  

ಕನಿ್ ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
1 3 3 100 

ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ   

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

9 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯಧ್ನ್ 

 

ಕನಾಿಟಕ ಕಟಟ ಡ 

ಮತ್ತು  ಇತರೆ 

ನ್ನಮಾಿಣ 

ಕ್ಕಲಸಗಾರರ 

ಕಲಾಯ ಣ ಮಂಡಳಿ 

6 1 1 100 

10 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೈದಯ ರ್ಕೀಯ 

ವೆಚ್ು  ಮರುಪಾವತಿ 

ಕನಿ್ ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
1 1 1 100 

11 ನೀೆಂದಣಿ ಐಟ್ಟ / ಬಿಟ್ಟ /ಕ್ಕ ಮಾಹತಿ 4 2 2 100 
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ಇ ಎಸ್ಟ ಡಿ ಎಮ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್, 

ಜೈವಿಕ 

ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ 

ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ್ 

ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ 

ಇಲಾಖೆ 

12 ಮದುವೆ ಸಹಾಯಧ್ನ್ 

 

ಕನಾಿಟಕ ಕಟಟ ಡ 

ಮತ್ತು  ಇತರೆ 

ನ್ನಮಾಿಣ 

ಕ್ಕಲಸಗಾರರ 

ಕಲಾಯ ಣ ಮಂಡಳಿ 

2 2 2 100 

13 ಅನ್ನಕಂಪ ಆಧಾರದ 

ನೇಮಕಾತಿ 

ಕ್ಕಶಫ್ 

ವಿಭಾಗಗಳು 

/ಉಪ 

ವಿಭಾಗಗಳು 

1 1 1 100 

14 ಪಹಣಿ ತಿದುದ ಪಡಿ - 

ಬರಳಚಿು ನ್ನೆಂದಾದ 

ತಪುೊ ಗಳು 

ಕಂದಾಯ 

ಇಲಾಖೆ 11 8 8 100 

15 ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ 

ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸ್ಥಶನ್ 

ಕಂದಾಯ 

ಇಲಾಖೆ 
7 5 5 100 

16 ತಂತಿೇ ಕೆಲಸಗಾರರ 

ರಹದಾರಿಗಳು ಹಸದ್ದ / 

ನವಿೇಕರಣ 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

1426 137 135 98.54 

17 ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ 

ಸಾಮಾನಯ  ರಹದಾರಿಗಳು 

ಹಸದ್ದ / ನವಿೇಕರಣ 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

693 79 71 89.87 

ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ   

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

18 ಕಟಟ ಡ ನಕಿೆ  ಅನ್ನಮೊೇದನೆ 

(2 ಎಕರೆ ಮೇಲಪ ಟ್ಟಟ ) 

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂಡಳಿ 

20 19 17 89.47 

19 ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದ ಸಗಟ್ಟ 

ಗಬಬ ರ ಪರವಾನಗಿ ವಿತ್ರಣೆ 

ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 
62 45 38 84.44 

20 ವಿದ್ದಯ ತ್ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ 

ಪರವಾನಗಿಗಳು ಹಸದ್ದ / 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ 
903 55 45 81.82 
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ನವಿೇಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

21 ಖಾತಾ ಉದಿ ೃತ್ / ಪರ ಮಾಣ 

ಪತ್ರ  

 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ 

1 22 15 68.18 

22 ಕಟಟ ಡ ನಕಿೆ  ಅನ್ನಮೊೇದನೆ 

(ಏಕ ಘಟಕ ಸಂಕಿೇಣಾ) 

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂಡಳಿ 

2 6 4 66.67 

23 ಪರ ಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

3 3 2 66.67 

24 ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು 

ಸಂಪಕಾಕಾಕ ಗಿ ಅನ್ನಮತಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂಡಳಿ 

19 35 22 62.86 

25 ಪರ ಯಣ ಭತ್ಯ  ಜಲ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
5 5 3 60 

26 ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎಸ್. (ಕರ್ನಾಟಕ) 

ನಿಯಮಾವಳಿ, 1985 ರ 

ನಿಯಮ 31 ರ ಪರ ಕಾರ 

ಸನು ದ್ದ ನವಿೇಕರಣ (ಎಲ್ಲಾ  

ಸಮಪಾಕ 

ದಾಖ್ಲ್ಲತಿಗಳಿಂದಿಗೆ) 

 

 

 

ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 

44 63 36 57.14 

ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ   

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

27 ಬಡಿಎ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಾ ನ 

ನಿವೇಶನಗಳ ಮತ್ತು  ಬಡಿಎ 

ಅನ್ನಮೊೇದಿತ್ ಖಾಸಗಿ 

ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಾ ನ 

ನಿವೇಶನಗಳ ಉಪ ವಿಭಜನೆ 

ಮತ್ತು  ಸಮಾಮೇಲನಕೆಕ  

ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಪಡೆಯುವ 

ಬಗೆಗ . 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ  
13 9 5 55.56 
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28 ಖಾತಾ ವಿಭಜನೆ 

 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ 

1148 654 348 53.21 

29 ಖಾತಾ 

ನೇಿಂದಾವಣಿ/ನೇಿಂದಣಿ 

ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ 

1039 655 344 52.52 

30  ಔಷಧಗಳ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

1 2 1 50 

31 ರೈತ್ ಸಂಜಿೇವಿನಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
6 8 4 50 

32 ಪ್ರ ಸಸ್ಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
5 2 1 50 

33 ವೈದಯ ಕಿೇಯ ವೆಚು  

ಮರುಪಾವತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ 

(ಸಕಾಾರಿ ಆಸಪ ತ್ರ  / ಸಕಾಾರಿ 

ಸವ ಯತ್ು  ವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸಂಸೆಾ  

ಮತ್ತು  ಸಕಾಾರದಿಿಂದ 

ಮಾನಯ ತ್ ಪಡೆದ 

ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಾ  ಚಿಕಿತ್ಸ  

ಪಡೆದಿದು ರೆ) 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 

2 2 1 50 
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ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ   

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

34 ಉತ್ಕ ೃಷಠ  ಚಿಕಿತ್ಸ ಯ 

ವೈದಯ ಕಿೇಯ ವೆಚು ದ 

ಮರುಪಾವತಿ ಬಲುಾ ಗಳನ್ನು  

ಸಲ್ಲಾ ಸುವ ಬಗೆಗ  

ರಾಜಯ  ನೌಕರರ 

ವಿಮಾ ನಿಗಮ 
1 2 1 50 

35  ಔಷಧಗಳ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

2 2 1 50 

36 ಪರ ಕೃತಿ ವಿಕೇಪಗಳಿಿಂದಾದ 

ನಷಟ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ - 

ಬಳೆರ್ನಶ 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

2 2 1 50 

37 KPTCL ESCOMS ಅವರಿಗೆ 

ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂಡಳಿ 

9 12 6 50 

38 ತ್ಯರಕರ/ಮಾರಾಟಗಾರರ

/ದ್ದರಸ್ು ದಾರರ ರಾಜಯ  ವಾಯ ಪಿು  

ಪರವಾನಗಿಗಳು 

ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪನ 

ಶಾಸು ರ ಇಲ್ಲಖೆ 18 2 1 50 

39 ಭೂ ರಹತ್ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 33751 36604 17916 48.95 

40 ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಾಕ ಪರ ಮಾಣ 

ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
9898 9820 4490 45.72 

41 ಖಾತಾ ಒಿಂದ್ದಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ 

144 116 53 45.69 

42 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೇ 

ತಾಯ ಜಯ  ವಸುು ಗಳ (ನಿವಾಹಣೆ 

ಮತ್ತು  ಟ್ಟರ ನ್ಸ  ಬಿಂಡರಿ 

ಮೂವ್ ಮೆಿಂಟ್) 

ನಿಯಮಗಳು, 2016 

ರಡಿಯಲ್ಲಾ  ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ದ 

ಅಜಿಾಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ - 

ಹಸ್ರು ವಗಾದ ಉದಿು ಮೆಗಳು 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  

ಮಾಲ್ಲನಯ  

ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 

 

40 18 8 44.44 
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ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ   

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

43 ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು  

ಹರತ್ತ ಪಡಿಸ್ದ 

ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ಡ 

ಪರವಾನಿಗೆ ನಿೇಡುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ/ 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  

ಹರೆತ್ತಪಡಿಸ್ 

ಪೌರ ನಿಗಮಗಳು 

953 843 367 43.53 

44 ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಾ  

ಬಾಯ ಿಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ 

ಪತ್ರ  ನಿೇಡಲು (ನಿಗದಿತ್ 

ಅವಧಿಯಳಗೆ 

ಅನ್ನಷ್ಟಟ ನಗಳಿಸುವ 

ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ) 

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂಡಳಿ 
16 10 4 40 

45 ಕಟಟ ಡ ನಕಿೆ  ಅನ್ನಮೊೇದನೆ 

(2 ಎಕರೆ ವರೆಗೆ) 

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂಡಳಿ 

105 90 36 40 

46 ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  - 

ಪಿ.ಟಿ.ಸ್.ಎಲ್. ಕಾಯೆು ಯಡಿ 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
147 90 36 40 

47 ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ 

ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಉದೆು ೇಶದ 

ಪರಿವತ್ಾನೆ 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

1 650 256 39.38 

48 ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಕಟಟ ಡ 

ಕಾಮಿಾಕರ ನೇಿಂದಣಿ 

ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
99 18 7 38.89 

49 ಮಿಂಗಡ ಹಣ ಹಾಗೂ 

ಇ.ಎಿಂ.ಡಿ. ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ  

ಸೂಚರ್ನ ಪತ್ರ  

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂಡಳಿ 

129 129 50 38.76 

50 ಮನಸ್ವ ನಿ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1633 1896 716 37.76 

51 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ಪರ ಮಾಣ 

ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
661 464 170 36.64 
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ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇ 

ವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

52 ಸಾಲ ತಿೇರಿಸುವ ಶಕಿು ಯ 

ಬಗೆಗ  ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  

(ದಢೂತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಲವ ನಿಸ  

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ) 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

284 265 92 34.72 

53 ಇಿಂದಿರಾ ಗಾಿಂಧಿ 

ವೃದಾಯ ಪಯ  ವೇತ್ನ 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
34535 45324 15550 34.31 

54 ಖಾತಾ ವಗಾಾವಣೆ ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ 
6294 4428 1501 33.9 

55 ಸಂಧಾಯ  ಸುರಕಿಾ  ವೇತ್ನ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 42251 53426 18019 33.73 

56 ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ನ 

ಮರುಪಾವತಿ/ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಆರ್ದಶ 

ಹರಡಿಸುವುದ್ದ(ಯೇ

ಜರ್ನ ವೆಚು  ರೂ.50 

ಕೇಟಿವರೆಗೆ) 

ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ 

5 3 1 33.33 

57 ಟೆರ ೇರ್ಡ ಯೂನಿಯನ್ 

ಅಧಿನಿಯಮ, 

1926ರಡಿಯಲ್ಲಾ  

ನೇಿಂದಣಿ 

ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

1 6 2 33.33 

58 ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ  ನಿೇಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂಡಳಿ 

4 3 1 33.33 

59 07. ಗಳಿಕೆ ರರ್ಜ 

/ಪರಿವತಿಾತ್ ರರ್ಜ/ ಅಧಾ 

ವೇತ್ನ ರರ್ಜ/ 

ಅಸಾಧಾರಣ ರರ್ಜ 

ಅನ್ನಮೊೇದನೆ ಗೂರ ಪ್ 

ಎ, ಬ, ಸ್ ಮತ್ತು  ಗೂರ ಪ್ 

ಡಿ 

ಲೇಕೇಪಯೇಗಿ,

ಬಂದರು ಮತ್ತು  

ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

 

4 3 1 33.33 

60 ಅಿಂಗವಿಕಲ ವೇತ್ನ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 6800 8403 2671 31.79 

61 ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿಷಟ ಪಡಿಸ್ದ ಪರ ವಗಾದ 

ವಾಣಿಜಯ  ಲೈಸನ್ಸ  ಅನ್ನು  

ನಿೇಡುವುದ್ದ 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ 
1430 1966 604 30.72 
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ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇ 

ವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

62 ವಿಧವಾ ದೃಢಿೇಕರಣ 

ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
123 124 38 30.65 

63  ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

/ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ:ಪಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 

571 128 39 30.47 

64 ಹೈದರಾಬಾದ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಮತ್ತು  

ಅಹಾತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

8864 9831 2973 30.24 

65 ಅಧಯ ಪಿಾತ್ ರರ್ಜಯ 

ವೇತ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 
28 31 9 29.03 

66 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ 

(ಸನು ದ್ದಗಳ ಸಾಮಾನಯ  

ಷರತ್ತು ಗಳು) 

ನಿಯಮಗಳು, 1967 ರ 

ನಿಯಮ 23 ರನವ ಯ 

ಸನು ದ್ದಗಳ ಸಾ ಳ್ಳಿಂತ್ರ 

ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 

5 7 2 28.57 

67 ಪಾರ ಯೇಜಿತ್ 

ಕಾಯಾಕರ ಮ 

ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಲಖೆ 
56 102 29 28.43 

68 ಅನ್ನಕಂಪದ ಆಧಾರದ 

ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ 

ಸಕರ್ಿ ರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಾ  

ಇಲಾ ದ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

297 292 82 28.08 

69 ಕೆನೆ ಪದರ ಅಲಾ ದ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
214 174 48 27.59 

70 ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

5309 5066 1392 27.48 

71 ಹಸ ಸಂಪಕಾ / 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಲೇರ್ಡ ಗಾಗಿ 

ಅಜಿಾ 

 

ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದ್ದಯ ತ್ 

ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 
3741 4222 1152 27.29 

72 ಜನ ಸಂಖೆಯ  ಪರ ಮಾಣ 

ಪತ್ರ  

 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

532 633 172 27.17 
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ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇ 

ವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

73 ಬೃಹತ್ ಠೇವಣಿೇದಾರರ 

ಬೇಡಿಕೆಯಂತ್ ಉಗಾರ ಣ 

ಕೇಿಂದರ ಗಳಲ್ಲಾ  

ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಮಾಡಲು 

ಸಾ ಳ್ಳವಕಾಶವನ್ನು  

ಕಾಯು ರಿಸುವುದ್ದ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  

ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ 

13 15 4 26.67 

74 ನಿಗಾತಿಕ ವಿಧವಾ 

ವೇತ್ನ 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
13312 15555 4115 26.45 

75 ಜಿೇವಂತ್ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 641 799 210 26.28 

76 ಸಣಣ  ಮತ್ತು  

ಮಾಜರ್ಿ ನಲ್ ರೈತ್ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

34872 35738 8995 25.17 

77  ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
15 12 3 25 

78 ವೈದಯ ಕಿೇಯ ವೆಚು  

ಮರುಪಾವತಿ 

ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆಯ – 

“ಕಾಲೇಜು ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ” 

 

8 4 1 25 

79 ಕರ ಷಸ್ಾ ಪರವಾನಿಗೆ 

 

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಖೆ 
3 4 1 25 

80 ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಕಟಟ ಡ ಕಾಮಿಾಕರ 

(ನಿಯೇಜನೆಯ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  

ಷರತ್ತು ಗಳು) 

ಅಧಿನಿಯಮ,1996ರ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ  ಸಾಾ ಪನೆಯ 

ನೇಿಂದಣಿ 

ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

 

4 4 1 25 

81 ಪಟಟ ಣ ಸಾಮಗಿರ  

ನೇಿಂದಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ 

ರಾಜಯ ದೊಳಗಡೆ 

 

ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪನ 

ಶಾಸು ರ ಇಲ್ಲಖೆ 
30 20 5 25 
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ಕರ ಮ 

ಸಂ 
ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇ 

ವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ 

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

82 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ 

ಇತ್ರೇ ತಾಯ ಜಯ  ವಸುು ಗಳ 

(ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  

ಟ್ಟರ ನ್ಸ  ಬಿಂಡರಿ 

ಮೂವ್ ಮೆಿಂಟ್) 

ನಿಯಮಗಳು, 2016 

ರಡಿಯಲ್ಲಾ  ಅಧಿಕಾರ 

ಪತ್ರ ದ ಅಜಿಾಗಳ 

ವಿಲೇವಾರಿ - ಕೆಿಂಪು 

ವಗಾದ ಉದಿು ಮೆಗಳು 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  

ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 

13 4 1 25 

83 ವಾಷಿಾಕ ವೇತ್ನ ಬಡಿು  ಜಲ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
4 4 1 25 

84 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಿಂಗಡಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  

ಸಾಾ ಪನೆಗಳ 

ಅಧಿನಿಯಮ 1961 

ರಡಿಯಲ್ಲಾ  ನೇಿಂದಣಿ 

ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

2245 2109 514 24.37 

85 ಪಟಟ ಣ ಸಾಮಗಿರ  

ನೇಿಂದಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ 

ರಾಜಯ ದೊಳಗಡೆ 

ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪನ 

ಶಾಸು ರ ಇಲ್ಲಖೆ 22 33 8 24.24 

86 ನಿರುದೊಯ ೇಗ ಪರ ಮಾಣ 

ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
733 676 162 23.96 

87 ಟೆನೆನಿಸ  ಇಲಾ ದ ಪರ ಮಾಣ 

ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
4709 4756 1109 23.32 

88  ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
10 13 3 23.08 

89 ಶಸಾು ರಸು ರಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ  

ಸತಾಯ ಪನೆ,ಜಿಲ್ಲಾ  

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
18 18 4 22.22 

90 ಜಲ ಕಾಯೆು  1974 

ಮತ್ತು  ವಾಯು ಕಾಯೆು  

1981 ರಡಿಯಲ್ಲಾ  

ಕಾಯಾಚರಣೆ ಸಮಮ ತಿ 

ಅಜಿಾಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ - 

ಕಿತ್ು ಳೆ ವಗಾದ 

ಉದಿು ಮೆಗಳು 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  

ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 

33 9 2 22.22 
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(ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸಕಯಾ 

ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು  

ಹರತ್ತಪಡಿಸ್). 

91 ಭೂ ಹಡುವಳಿ 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
6902 6691 1472 22 

92 ಮರು ವಿವಾಹ ಅಲಾ ದ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
256 258 56 21.71 

93 ಯೇಜರ್ನ ನಿರಾಶರ ತ್ರ 

ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
95 61 13 21.31 

94 ಕೃಷಿಕ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1575 1510 318 21.06 

95 ಬೊೇನಫೈಡ 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
2631 2556 538 21.05 

96 ದಿವ ತಿೇಯ ಅಿಂಕಪಟಿಟ  

ಮತ್ತು  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ 

ಅಿಂಕಪಟಿಟ  

ನಿೇಡುವುದ್ದ-

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್. 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

 1218 1106 230 20.8 

97 ಬಹು ಮಹಡಿ 

ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತ 

ಪಡಿಸ್ದ ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ 

ಕಟಟ ಡ ಪರವಾನಿಗೆ 

ನಿೇಡುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

/ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ:ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 

703 952 197 20.69 

98 ಹಸ ಶಾಲ್ಲಗಳ 

ನಿಂದಣಿ 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
11 138 28 20.29 

99 ವಂಶವೃಕ್ಷದ 

ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
46907 46238 9297 20.11 

100 ದಿವ ತಿೇಯ ಅಿಂಕಪಟಿಟ  

ನಿೇಡುವ ಬಗೆಗ  - 

ಸಾಮಾನಯ  ಪರ ಕರಣ -

ಇತ್ರೆ ಪರಿೇಕಿೆ ಗಳು 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
6 5 1 20 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು:  

1) ಶೇಕಡ 100% ತಿರಸಕ ೃತ್ವಾಗಿರುವ ಸೇವೆಗಳು 

• ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ ರಹದಾರಿಗಳು ಗಣಿ ಹಸದ್ದ / ನವಿೇಕರಣ 

• ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು  ಪರ ಸಾಧನಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು  ಅದರಡಿಯಲ್ಲಾ ನ ನಿಯಮಗಳ ಅನವ ಯ ಕಾಯಾ 

ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅಪರಾಧ ನಿಣಾಯವಾಗದ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನಿೇಡುವುದ್ದ 

• ಬೊರ ೇಕರ್ ಪರವಾನಿಗೆ 
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• ಖಾಸಗಿ ಉಗಾರ ಣ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ಸಂಗಳ ಉಗಾರ ಣ ಲೈಸೆನ್ಸ  

• ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿಗಳ ಗಣಿ ಹಿಂಬರಹಗಳು 

• ವಿದ್ದಯ ತ್ು  ಶಕಿು  ದರ ರಿಯಯತಿ 

• ಕಲ್ಲವಿದರಿಗೆ ರೈಲ್ಲವ  ರಿಯಯತಿ ಪತ್ರ  

• ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯಧನ 

• ಕಲ್ಲವಿದರಿಗೆ ವೈದಯ ಕಿೇಯ ವೆಚು  ಮರುಪಾವತಿ 

• ನೇಿಂದಣಿ ಐಟಿ / ಬಟಿ /ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ಸ 

• ಮದ್ದವೆ ಸಹಾಯಧನ 

• ಅನ್ನಕಂಪ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ 

• ಪಹಣಿ ತಿದ್ದು ಪಡಿ - ಬರಳಚಿು ನಿಿಂದಾದ ತ್ಪುಪ ಗಳು 

• ಆಸ್ರ್ಡ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ 

 

• ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ ರಹದಾರಿಗಳು ಗಣಿ ಹಸದ್ದ / ನವಿೇಕರಣ, ಔಷಧಗಳು 

ಮತ್ತು  ಪರ ಸಾಧನಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು  ಅದರಡಿಯಲ್ಲಾ ನ ನಿಯಮಗಳ ಅನವ ಯ 

ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅಪರಾಧ ನಿಣಾಯವಾಗದ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ನಿೇಡುವುದ್ದ, ಬೊರ ೇಕರ್ ಪರವಾನಿಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಉಗಾರ ಣ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ಸಂಗಳ 

ಉಗಾರ ಣ ಲೈಸೆನ್ಸ , ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ ಕೆಲಸಗಾರರ ರಹದಾರಿಗಳ ಗಣಿ 

ಹಿಂಬರಹಗಳು,  ---------------------, ವಿದ್ದಯ ತ್ು  ಶಕಿು  ದರ ರಿಯಯತಿ, ಕಲ್ಲವಿದರಿಗೆ 

ರೈಲ್ಲವ  ರಿಯಯತಿ ಪತ್ರ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯಧನ, ಕಲ್ಲವಿದರಿಗೆ ವೈದಯ ಕಿೇಯ ವೆಚು  

ಮರುಪಾವತಿ, ನೇಿಂದಣಿ ಐಟಿ / ಬಟಿ /ಕೆ ಇ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ಸ, ಮದ್ದವೆ ಸಹಾಯಧನ, 

ಅನ್ನಕಂಪ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ, ಪಹಣಿ ತಿದ್ದು ಪಡಿ - ಬರಳಚಿು ನಿಿಂದಾದ ತ್ಪುಪ ಗಳು, 

ಆಸ್ರ್ಡ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ – ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಕೇರಿ 

ಸ್ವ ೇಕೃತ್ವಾದ ಅಜಿಾಗಳಲ್ಲಾ  ಶೇಕಡ ನ್ನರರಷ್ಟಟ  ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

ತಿರಸಕ ರಿಸಲಪ ಡುವ ಅಜಿಾಗಳ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸಲು ಸೂಚಿಸ್ದೆ.  
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ಅಧಾಯ ಯ 10:  ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್-2019 ಮಾಹೆಯ ತಿರಸಕ ೃತ ಅಜಿಿಗಳ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ – 

ಇಲಾಖಾವಾರು 

ಕರ ಮ.

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ  

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

(%) 

1 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ 
5 3 3 100 

2 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ನಿಮಾಾಣ 

ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲಾಾ ಣ ಮಂಡಳಿ 
8 3 3 100 

3 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಂಡಳಿ 
316 318 140 44.03 

4 ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ 58 106 33 31.13 

5 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 515 166 47 28.31 
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6 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 12676 10763 2886 26.81 

7 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ 13 15 4 26.67 

8 ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆ 2426 2201 524 23.81 

9 ಕಾನೂನು ಮಾಪ್ನ ಶಾಸು ರ ಇಲಾಖೆ 80 62 14 22.58 

10 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ 195 236 50 21.19 

11 ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು / ಉಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು 7 5 1 20 

12 
ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಿೀರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ   
3861 4129 798 19.33 

13 ವಿದ್ಾ ತ್ ಪ್ರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ 5232 2413 405 16.78 

14 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  1307 915 141 15.41 

15 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 1074714 1050726 148749 14.16 

16 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಾ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪ್ನಿ 

ನಿಯರ್ಮತ್ 
19638 19820 2131 10.75 

17 
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸುರಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಆರೀಗಾ  
959 931 92 9.88 

18 ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ 52 65 6 9.23 

19 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಮಾಲಿನಾ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 
662 395 36 9.11 

20 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 304152 264763 22684 8.57 

21 ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 4645 4211 350 8.31 

22 

ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ/ ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನುನ  ಹೊರೆತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

ಪೌರ ನಿಗಮಗಳು 

15546 15413 1080 7.01 

ಕರ ಮ.

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ  

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

(%) 

23 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲ ಇಲಾಖೆ 49 69 4 5.8 

24 ವಾಣಿಜ್ಾ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 404 321 18 5.61 

25 
ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ರ್ನಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲಾಖೆ 
172557 172501 8973 5.2 

26 ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 111 118 6 5.08 

27 
ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ ಸಭೆಗಳು 
27557 28126 1423 5.06 

28 
ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲಿೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ 
4734 5324 257 4.83 

29 
ಮುದ್ರ ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರರ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ 
30 28 1 3.57 
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30 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ 524 995 35 3.52 

31 ರಾಜ್ಾ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಿಗಮ 996 865 29 3.35 

32 ಒಳಾಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆ 97593 100168 2910 2.91 

33 ಅಗ್ರನ  ಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ 568 569 16 2.81 

34 ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಇಲಾಖೆ 1166 1117 31 2.78 

35 
ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 
5376 5280 139 2.63 

36 
ಗಾರ ರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 
65223 59336 1362 2.3 

37 
ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ ಸಭೆಗಳು 
15522 16026 336 2.1 

38 ಅಿಂತ್ಜಾಲ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 125 166 3 1.81 

39 ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 1392 1315 17 1.29 

40 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 240361 241928 2884 1.19 

41 
ಲೇಕೇಪಯೇಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು  

ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 
99 94 1 1.06 

42 ಸಾವಾಜನಿಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1721 1719 15 0.87 

43 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 1031 875 7 0.8 

44 
ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – “ಕಾಲೇಜು 

ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ” 
4085 3821 29 0.76 

45 ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಖೆ 134 135 1 0.74 

46 ಮಿೇನ್ನಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ 921 903 6 0.66 

47 ರೇಷ್ಮಮ  ಇಲ್ಲಖೆ 
 

1861 1529 10 0.65 

ಕರ ಮ.

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ  

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

(%) 

48 
ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸೇವಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
5236 5212 26 0.5 

49 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಪರಿೇಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 5981 5208 25 0.48 

50 ಪದವಿ ಪೂವಾ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 392 222 1 0.45 

51 
ಸ್ಪಿಐ, ಬಿಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು 

ಆಯುಕಾು ಲಯ 
364 346 1 0.29 

52 
ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 
1280 1148 3 0.26 

53 
ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
33592 33013 57 0.17 

54 
ವಾಯುವಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಸೆಾ  
77957 77465 14 0.02 



ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 

 

64 | P a g e  
 

55 ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 76091 76073 12 0.02 

56 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 30 13 0 0 

57 ತಾಿಂತಿರ ಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 113 0 0 

58 
ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಸಾು ತ್ಕೇತ್ು ರ 

ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗ 
358 357 0 0 

59 ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  0 0 0 0 

60 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ 

ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 
1 1 0 0 

61 ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ ಗಳು (ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ) 274605 273860 0 0 

62 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 0 0 0 

63 ಪತ್ರ ಗಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 50 52 0 0 

64 ಹಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 0 0 0 0 

65 
ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಸೆಾ  
3512 3539 0 0 

66 
ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
29 30 0 0 

67 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ 406 445 0 0 

68 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು 203 223 0 0 

69 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೇಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 8 9 0 0 

70 
ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕಾು ಲಯ ಧಾರವಾಡ, 

ಸ್ಪಿಐ 
0 0 0 0 

71 
ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕಾು ಲಯ ಗುಲಬ ಗಾಾ, 

ಸ್ಪಿಐ 
0 0 0 0 

ಕರ ಮ.

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತ  

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡ

ವಾರು 

(%) 

72 ವಾಣಿಜಯ  ತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 0 0 0 0 

73 ಸ್ಬಬ ಿಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ 0 1 0 0 

74 
ಹುಬಬ ಳಿಾ  ವಿದ್ದಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 
4680 4643 0 0 

75 ವಾತಾಾ ಇಲ್ಲಖೆ 28 28 0 0 

76 ಕೆಶಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು 0 0 0 0 

77 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ 25 25 0 0 

  ಒಟ್ಟಟ  2576035 2503013 198829  

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 
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• ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ನಿಮಾಾಣ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲಾಾ ಣ 

ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ, ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ- ಈ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿಲ   ಅರ್ಜಾಗಳ ತಿರಸಕ ೃತಿ ಸಂಖೆಾ ಯು 

ಹೆಚಿ್ಚ ನದಾಗ್ರದ್ದು , ತಿರಸಕ ೃತಿ ಸಂಖೆಾ ಯನುನ  ತ್ಕ್ಷಣದ್ಧೆಂದ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತ್ಗಿ್ರ ಸಲು 

ಸೂಚ್ಚಸಿದ್ರು.  
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ಅಧಾಯ ಯ 10ಅ:  ತಿರಸಕ ೃತ ಅಜಿಿಗಳ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ – ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿವರ 

ಕರ ಮ 

ಸಂ 

ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿಗಳು 

ಒಟ್ಟಟ  ತಿರಸಕ ೃತ  

ಅಜಿಿಗಳು 

ಶೇಕಡವಾರು (%) 

1 ಮಾಹತಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, 

ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಮಾಹತಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ / 

ಕರ್ನಾಟಕ 

ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಮಾಹತಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಸೇವೆಗಳ 

ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲ

ಯ 

5 3 3 100 

2 ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  

ಇತ್ರೆ 

ನಿಮಾಾಣ 

ಕೆಲಸಗಾರರ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 

ಲೇಬರ್್

ಆಫೇಸ್,್

ಧಾರವಾಡ್ 

ಒನ್ 2 2 2 100 

3 ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  

ಇತ್ರೆ 

ನಿಮಾಾಣ 

ಕೆಲಸಗಾರರ 

ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 

ಲೇಬರ್್

ಆಫೇಸ್್-್

ಉಡುಪಿ 

1 1 1 100 

4 ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃ

ದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 

ಕಾಯಾದಶಾಗ

ಳ್ಕಚೇರಿ್-3,್

ಹಸಕೇಟೆ 
1 1 1 100 

5 ಕರ್ನಾಟಕ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃ

ದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 

ಕಾಯಾದಶಾಗ

ಳ್ಕಚೇರಿ್-1,್

ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಾ ಪು

ರ 

5 4 4 100 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 
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ಈ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಾ  ತಿಳಿಸ್ರುವ ತಿರಸಕ ೃತ್ ಅಜಿಾಗಳು ನಿಜವೇ ಎಿಂದ್ದ ಒಮೆಮ  ಪರಿಶೇಲ್ಲಸ ಬೇಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಅಧಾಯ ಯ 11: ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ -2019 ರ ತಿರಸಕ ೃತ ಅಜಿಿಗಳ ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ – ಜಿಲಿಾವಾರು 

ಕರ .ಸಂ ಜಿಲಿ್ಲ  
ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತಿ 

ಶೇಕಡವಾರು 

(%) 

1 ಬೇದರ್ 57994 56559 10269 18.16 

2 ಕೊಪೊ ಳ 47725 47307 6474 13.69 

3 ರಾಯಚೂರು 68540 68112 8293 12.18 

4 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 87227 95889 11297 11.78 

5 ಮೈಸೂರು 124764 128266 14176 11.05 

6 ಬಿಂಗಳೂರು 302213 287532 31021 10.79 

7 ಚಿತ್ತರ ದ್ದಗಾ 62254 62091 6530 10.52 

8 ಕಲಬುಗಿಾ 78564 76776 7933 10.33 

9 ಮಂಡಯ  111649 111063 10783 9.71 

10 ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ 50156 48819 4688 9.6 

11 ವಿಜಯಪುರ 85470 83538 7662 9.17 

12 ಕೇಲ್ಲರ 102419 100614 8612 8.56 

13 ಯದಗಿರಿ 39151 38463 3252 8.45 

14 ಹಾವೇರಿ 53274 50833 4111 8.09 

15 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 55753 54344 4202 7.73 

16 ತ್ತಮಕೂರು 148515 145279 10582 7.28 

17 ಚಾಮರಾಜನಗರ 50691 53224 3728 7 

18 ಕಡಗು 21197 22065 1492 6.76 

19 ಗದಗ 41513 37887 2508 6.62 

20 ರಾಮನಗರ 59327 59143 3774 6.38 

21 ದಾವಣಗೆರೆ 91651 86345 5182 6 

22 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 108369 105069 5448 5.19 

23 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ 93083 90008 4431 4.92 
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24 ಹಾಸನ 102719 105362 4645 4.41 

25 ಧಾರವಾಢ 81038 79837 3448 4.32 

26 ಶವಮೊಗಗ  98340 92846 3854 4.15 

27 ಬಳಗಾವಿ 189489 180147 7100 3.94 

28 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 58807 56799 2096 3.69 

29 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 69891 71658 2116 2.95 

30 ಉಡುಪಿ 50943 51300 1284 2.5 

 ಒಟ್ಟಟ  2600521 2554229 201780 
 

 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು:  
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• ಬೇದರ್, ಕಪಪ ಳ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಲ್ಲಾ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಲಪ ಡುವ ಅಜಿಾಗಳ ಸಂಖೆಯ ಯು ಅತಿೇ ಹೆಚಿು ನದಾಗಿದ್ದು , ತ್ಕ್ಷಣದಿಿಂದಲೇ ಈ 

ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸಲು ಸೂಚಿಸ್ದೆ.  

 

 

 

 

 

ಅಧಾಯ ಯ 11 ಅ:  ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ -2019 ಮಾಹೆಯ ಬಿೀದರ್ ಜಿಲಿ್ಲ ಯ ತಿರಸಕ ೃತ ಅಜಿಿಗಳ 

ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ 

ಕರ .ಸಂ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ 
ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತಿ  

ಶೇಕಡ 

ವಾರು 

1 ವಿದುಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ 

ರಹದಾರಿಗಳು ಗಣಿ ಹಸದು / 

ನ್ವಿೀಕರಣ 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ 

ಇಲಾಖೆ 
 

0 1 1 100 

2 ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ದ 

ಸತಾಯ ಪನೆ/ಸಿೆಂಧುತವ  
 

ಕಂದಾಯ 

ಇಲಾಖೆ 
 

0 1 1 100 

3 ವಿದುಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ 

ಸ್ಥಮಾನ್ಯ  ರಹದಾರಿಗಳು 

ಹಸದು / ನ್ವಿೀಕರಣ 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ 

ಇಲಾಖೆ 
 

5 1 1 100 

4 Approval for Change of land use 

in Urban Development 

Authorities/Planning 

Authorities/Municipal Planning 

Authorities 

ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸ್ಥವಿಜನ್ನಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : 

ಪಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತ್ 

ಗಳು 
 

24 1 1 100 

5 Disposal of Consent for 

Establishment/Consent for 

Expansion Applications under 

Water Act 1974 and Air Act 

1981 Red Category Non-EIA 

with TAC Projects. 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  

ಮಾಲ್ಲನ್ಯ  

ನ್ನಯಂತರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 
 

0 1 1 100 

6 ಪ್ಪೀಲ್ಲೀಸ್ಟ ನ್ನರಾಕ್ಕಷ ೀಪಣಾ ಪತರ  

ತರಬೇತಿ / ಶಷಯ  ವೃತಿು  / 

ಪರ ಶಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ/ ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆು ಗಳ 

ದಿನ್ಗೂಲ್ಲ ನೌಕರರು 

ಒಳ್ಳಡಳಿತ 

ಇಲಾಖೆ 
 

0 1 1 100 
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7 ವಿದುಯ ತ್ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ 

ಪರವಾನ್ಗಿಗಳು ಹಸದು / 

ನ್ವಿೀಕರಣ 

 
 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ 

ಇಲಾಖೆ 
 

11 1 1 100 

ಕರ .ಸಂ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ 
ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತಿ  

ಶೇಕಡ 

ವಾರು 

8 ತಂತಿೀ ಕ್ಕಲಸಗಾರರ 

ರಹದಾರಿಗಳು ಹಸದು / 

ನ್ವಿೀಕರಣ 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ 

ಇಲಾಖೆ 
 

41 6 6 100 

9 ಹಸಿರು ವಗಿದ ಸೆ್ಥ ಪನಾ / 

ವಿಸು ರಣಾ ಸಮಮ ತಿ ಅಜಿಿಗಳನಿ್ನ  

ಜಲ ಕಾಯ್ದದ , 1974 ಹಾಗೂ 

ವಾಯು ಕಾಯ್ದದ  1981 ರಡಿಯಲಿ್ಲ  

ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತ್ತ 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  

ಮಾಲ್ಲನ್ಯ  

ನ್ನಯಂತರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 
 

0 1 1 100 

10 ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಾಕ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

1 4 4 100 

11 ಆಸ್ರ್ಡ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ 

ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ 
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

1 1 1 100 

12 ಬಹು್ಮಹಡಿ್ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು ್

ಹರತ್ತ್ಪಡಿಸ್ದ್ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ್

ಕಟಟ ಡ್ಪರವಾನಿಗೆ್ನಿೇಡುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 

 
 

17 22 20 90.91 

13 ಅಲಪ  ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  
 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

19 16 13 81.25 

14 ಆಸ್ು ್ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವ ದ್ಬದಲ್ಲವಣೆ ಸಾ ಳಿೇಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 
 

73 40 29 72.5 

15 ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಾಕ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 6 9 6 66.67 

16 ಸಾಮಾನಯ ್ಲೈಸೆನ್ಸ ್(ವಾಣಿಜಯ ್

ಲೈಸೆನ್ಸ ) 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

1 3 2 66.67 

17 ಟೆನೆನಿಸ  ಇಲಾ ದ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 17 18 12 66.67 

ಕರ .ಸಂ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ 
ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತಿ  

ಶೇಕಡ 

ವಾರು 

18 ಬಹು್ಮಹಡಿ್ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು ್ ಸಾ ಳಿೇಯ 1 10 6 60 
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ಹರತ್ತ್ಪಡಿಸ್ದ್ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ್

ಕಟಟ ಡ್ಪರವಾನಿಗೆ್ನಿೇಡುವುದ್ದ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : 

ಪಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 

19 ಜಿೇವಂತ್್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 6 5 3 60 

20 ಜಿೇವಂತ್ವಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಸದಸಯ  

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 64 75 43 57.33 

21 ಅಿಂಗವಿಕಲ್ವೇತ್ನ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 673 860 487 56.63 

22 ಭೂರಹತ್ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 29 38 21 55.26 

23 ಇಿಂದಿರಾ್ಗಾಿಂಧ್ವೃದಾು ಪಯ ್ವೇತ್ನ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1865 2159 1193 55.26 

24 ಸಂಧಾಯ ್ಸುರಕ್ಷ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1732 2116 1160 54.82 

25 ವಿಧವಾ ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 5 2 1 50 

26 ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದಂತ್್ವಾಣಿಜಯ ್

ಲೈಸೆನ್ಸ ್ಅನ್ನು ್ನಿೇಡುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 

69 101 50 49.5 

27 ಮನಸ್ವ ನಿ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 30 37 18 48.65 

28 ಕೃಷಿ್ಭೂಮಿಯಿಂದ್ಕೃಷಿಯೇತ್ರ್

ಉದೆು ೇಶದ್ಪರಿವತ್ಾನೆ 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 0 168 80 47.62 

29 ಮರು ವಿವಾಹ ಅಲಾ ದ ಪರ ಮಾಣ 

ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 5 9 4 44.44 

30 ನಿರುದೊಯ ೇಗ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 18 14 6 42.86 

31 ಸಾಲ ತಿೇರಿಸುವ ಶಕಿು ಯ ಬಗೆಗ  

ದೃಢಿೇಕರಣ ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 5 7 3 42.86 

32 ಹೈದರಬಾದ್ಕರ್ನಾಟಕ್ವಸತಿ್

ಮತ್ತು ್ಅಹಾತಾ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

853 735 311 42.31 

33 ರೈತ್ನ್ಪತಿು ಗೆ್ವಿಧವಾ್ವೇತ್ನ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 3 5 2 40 

34 ಸಣಣ ್ಮತ್ತು ್ಮಾಜಿಾನಲ್್ರೈತ್್

ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 201 203 80 39.41 

35 ಬೊೇನಫೈಡ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ   ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 111 102 40 39.22 

36 ವಂಶವೃಕ್ಷದ್ದೃಢಿಕರಣ್ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 508 519 196 37.76 

37 ನಿಗಾತಿಕ್ವಿಧವಾ್ವೇತ್ನ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 517 521 191 36.66 
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ಕರ .ಸಂ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆ 
ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ತಿರಸಕ ೃತಿ  

ಶೇಕಡ 

ವಾರು 

38 ಸಕ್ಷಮ್ವಯ ಕಿು ಯ್ಸೇರಿಸುವ್/್

ಬಟ್ಟಟ ಬಡುವ್ಬದಲ್ಲವಣೆ 

ಔಷಧಗಳ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
 

3 3 1 33.33 

39 ಕೃಷಿ್ಕುಟ್ಟಿಂಬ್ಸದಸಯ ್ಪರ ಮಾಣ್

ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 28 21 7 33.33 

40 ಪಾರ ಯೇಜಿತ್್ಕಾಯಾಕರ ಮ ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಲಖೆ 

4 6 2 33.33 

41 ಖಾತಾ್ಉದು ೃತ್ ಸಾ ಳಿೇಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 

598 567 167 29.45 

42 ಕುಡಿಯುವ್ನಿೇರಿನ್ನಿವಾಹಣೆ ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 

4 4 1 25 

43 ಎಲ್ಲಾ ್ವಿಧದ್ಜಾತಿ್ಪರ ಮಾಣ್

ಪತ್ರ ಗಳು 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 12227 10509 2600 24.74 

44 ಶಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ್ಮಾನಯ ತ್್ನವಿೇಕರಣ ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

21 22 5 22.73 

45 ಅನ್ನಕಂಪದ್ಆಧಾರದ್

ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ್ಸಕಾಾರಿ್ಕೆಲಸದಲ್ಲಾ ್

ಇಲಾ ದ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

6 10 2 20 

46 ನಿವಾಸ್ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1474 1447 276 19.07 

47 ಜನ್ಸಂಖೆಯ ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 28 28 5 17.86 

48 ಸೇವಾ್ಸತಾಯ ಪನೆ ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

126 75 13 17.33 

49 ಎಲ್ಲಾ ್ವಿಧದ್ಆದಾಯ್ಪರ ಮಾಣ್

ಪತ್ರ ಗಳು 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 4453 4301 744 17.3 

50 ಹಾಲ್ಲ್ಪಡಿತ್ರ್ಚಿೇಟಿಯಲ್ಲಾ ್

ಬದಲ್ಲವಣೆ 

ಆಹಾರ ಮತ್ತು  

ರ್ನಗರಿೇಕ 

ಸರಬರಾಜು 

ಇಲ್ಲಖೆ 

9340 9035 1563 17.3 

51 ವಸತಿ ಧೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 403 426 67 15.73 

52 ಕೆನೆ್ಪದರ್ಅಲಾ ದ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 17 13 2 15.38 

53 ಬಳೆ್ದೃಢಿೇಕರಣ್ಪತ್ರ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 461 448 59 13.17 
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54 ಕಲ್ಲಕಾ್ಚಾಲರ್ನ್ಅನ್ನಜಾಾ ್ಪತ್ರ  ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 4160 4048 455 11.24 

55 ಖಾಯಂ್ಪೂವಾ್ಸೇವೆ್ಘೇಷಣೆ್

ಪತ್ರ  

ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

10 19 2 10.53 

56 ನಿಯಮಿಸಲ್ಲದಂತ್್ವಾಣಿಜಯ ್

ಲೈಸೆನ್ಸ ್ಅನ್ನು ್ನಿೇಡುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : 

ಪಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 

10 11 1 9.09 

57 ಖಾತಾ್ಬದಲ್ಲವಣೆ್(ವಿವಾದರಹತ್್

ಪರ ಕರಣಗಳು) 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 829 1017 89 8.75 

58 ತಂತಿೇ್ಕೆಲಸಗಾರರ್ರಹದಾರಿಗಳ್

ಹಿಂಬರಹಗಳು 

ವಿದಯ ತ್ 

ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

15 16 1 6.25 

59 ಚಾಲರ್ನ್ಅನ್ನಜಾಾ ್ಪತ್ರ ದಲ್ಲಾ ್

ಹಸ್ವಾಹನವಗಾ್ಸೇಪಾಡೆ್ 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 439 384 22 5.73 

60 ನಕಲು್ಚಾಲರ್ನ್ಅನ್ನಜಾಾ ್ಪತ್ರ  ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 85 94 5 5.32 

61 ಖಾತ್್ಉದು ೃತ್ ಸಾ ಳಿೇಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ 

ಸಭೆಗಳು 

36 41 2 4.88 

62 ನಿವಾಾಹಕರ್ಪರಾನಗಿ್ನವಿೇಕರಣ ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 50 45 2 4.44 

63 ಚಾಲರ್ನ್ಅನ್ನಜಾಾ ್ಪತ್ರ ್

ನವಿೇಕರಣ್ 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1189 1251 53 4.24 

64 10/15/20್ವಷಾಗಳ್ಹೆಚ್ಚು ವರಿ್

ಕಾಲಮಿತಿ್ಬಡಿು ್ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

5 27 1 3.7 

65 ಜನನ,್ಮರಣ್ಮತ್ತು ್ಸತ್ತು ್ಹುಟಿಟ ದ್

ಮಗುವಿನ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ ಗಳನ್ನು ್

ವಿತ್ರಿಸುವುದ್ದ 

ಸಾ ಳಿೇಯ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ / 

ಸಾವಾಜನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ನಗರ 

ಸಭೆಗಳು 

996 928 25 2.69 

66 ಪೇಲ್ಲೇಸದ್ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ್ಪತ್ರ ್

ಸಂಘ್ಸಂಸೆಾ ಗಳಿಗೆ 

ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

135 131 3 2.29 

67 ಮರಣೇತ್ು ರ್ಪರಿೇಕಿೆ ್ದೃಢಿೇಕರಣ್

ಪತ್ರ  

ಪಶುಪಾಲನ 

ಮತ್ತು  

ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ 

ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 

50 44 1 2.27 
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68 Updation of Phodi details in RTC ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 795 800 14 1.75 

70 ಜಮಿೇನ್ನ್ಮತ್ತು ್ಆಸ್ು ್ನೇಿಂದಣಿ ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  

ಮದಾರ ಿಂಕ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

3277 3287 52 1.58 

71 ಚಾಲರ್ನ್ಅನ್ನಜಾಾ ್ಪತ್ರ  ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1538 1296 18 1.39 

72 ಪಾಸ್್ಪೇಟಾ್ಸತಾಯ ಪನೆ ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

708 742 9 1.21 

73 ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲ್ಲಾ ್ವಿತ್ರಿಸುವ್ಜನನ್

ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  

ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

248 231 1 0.43 

74 ಪಹಣಿಯಲ್ಲಾ  ಆಧಾರ/ಭ್ಯ ೇಗಯ  

ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಮೂದಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ಋಣದ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪಹಣಿಯಲ್ಲಾ  

ಇಿಂಡಿಕರಣಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗ . 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 731 721 3 0.42 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

• ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ ರಹದಾರಿಗಳು ಗಣಿ ಹಸದ್ದ / ನವಿೇಕರಣ, ಜಾತಿ 

ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ ದ ಸತಾಯ ಪನೆ/ಸ್ಿಂಧುತ್ವ , ವಿದ್ದಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ ಸಾಮಾನಯ  

ರಹದಾರಿಗಳು ಹಸದ್ದ / ನವಿೇಕರಣ, ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ ಪತ್ರ  ತ್ರಬೇತಿ / 

ಶಷಯ  ವೃತಿು  / ಪರ ಶಕ್ಷಣಾರ್ಥಾ/ ಸಕಾಾರಿ ಸಂಸೆು ಗಳ ದಿನಗೂಲ್ಲ ನೌಕರರು, ವಿದ್ದಯ ತ್ 

ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಹಸದ್ದ / ನವಿೇಕರಣ, ತಂತಿೇ ಕೆಲಸಗಾರರ 

ರಹದಾರಿಗಳು ಹಸದ್ದ / ನವಿೇಕರಣ, ಹಸ್ರು ವಗಾದ ಸಾಾ ಪರ್ನ / ವಿಸು ರಣಾ ಸಮಮ ತಿ 

ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ಜಲ ಕಾಯೆು , 1974 ಹಾಗೂ ವಾಯು ಕಾಯೆು  1981 ರಡಿಯಲ್ಲಾ  

ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತ್ತ, ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಾಕ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  , ಆಸ್ರ್ಡ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ 

ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ - ಈ  ಸೇವೆಗಳು ಅತಿೇ ಹೆಚ್ಚು  ತಿರಸಕ ರಿಸಲಪ ಡುವ 

ಸೇವೆಗಳ್ಳಗಿದ್ದು , ತಿರಸಕ ೃತಿ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ಕೂಡಲೇ ತ್ಗಿಗ ಸುವಂತ್ ಅಭಿಪಾರ ಯಸ್ದೆ.  
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ಅಧಾಯ ಯ 12: ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸ್ಥರಾೆಂಶ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಪರ ರ್ಕರ ಯ್ದ: ಹೆಸರಿಸಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸೇವೆಯನ್ನು  ನಿಗದಿತ್ 

ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ನಿೇಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ  ರ್ನಗರಿೇಕರು ಈ ವಿಳಂಬದ 

ಕುರಿತಂತ್ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಾ ಸಬಹುದ್ದ (ಮೊದಲನೇ ಮೇಲಮ ನವಿ). ಸಕ್ಷಮ 

ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪರ ಕರಣವನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಾ  ಅಿಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ  

ರ್ನಗರಿೇಕರು ಮೇಲಮ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಾ ಸಬಹುದ್ದ (ಎರಡನೇ ಮೇಲಮ ನವಿ)   

 

ಅಧಾಯ ಯ 12ಅ: ಮೇಲಮ ನ್ವಿ-1 ರ ಸ್ಥರಾೆಂಶ – ಇಲಾಖಾವಾರು 

ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ 1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಅನ್ನಮೊೀದನೆ

ಗೊೆಂಡ 1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಬಾರ್ಕಯರುವ  

1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗ

ಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ   

1 

ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ (ಗಣಿ 

ಮತ್ತು  ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂ ಇ) 

2 1 0 1 

2 ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 7 0 0 7 

3 ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 13 2 4 7 

4 

ಆಹಾರ ಮತ್ತು  

ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲ್ಲಖೆ 

8 4 4 0 

5 

ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

4 0 0 4 

6 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 27 1 7 19 

7 
ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  

ಪೌರ ಢ ಶಕ್ಷಣ 
64 17 36 11 

8 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 2934 1172 1253 509 

9 
ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಐ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್) 
6 0 0 6 

10 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 
 

197 107 39 51 

11 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 7 1 4 2 

12 ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲ್ಲಖೆ 238 28 6 204 

ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ 1ನೇ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 1ನೇ ಬಾರ್ಕಯರುವ  
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ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಗೊೆಂಡ 1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ  

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗ

ಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ   

13 

ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಪೌರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  

ನಗರಾಬವೃದಿಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರ) 

64 37 10 17 

 
 ಒಟ್ಟಟ  3571 1370 1363 838 

 

 

ಅಧಾಯ ಯ 12ಆ: ಮೇಲಮ ನ್ವಿ-1 ರ ಸ್ಥರಾೆಂಶ – ಜಿಲಿಾವಾರು 

ಕರ .ಸಂ ಜಿಲಿ್ಲ  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ 1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೊೆಂಡ 

1ನೇ ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಬಾರ್ಕಯರುವ  

1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

1 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 235 5 122 108 

2 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 311 111 149 51 

3 ಬಳಗಾವಿ 170 112 28 30 

4 ಬಿಂಗಳೂರು 887 397 104 386 

5 

ಬಿಂಗಳೂರು 

ನಗರ 42 17 3 22 

6 ಬೇದರ್ 126 20 70 36 

7 ಚಾಮರಾಜನಗರ 37 24 12 1 

8 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 65 42 17 6 

9 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 30 7 15 8 

10 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 39 17 19 3 

11 ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ 10 3 6 1 

12 ದಾವಣೆಗೆರೆ 301 71 211 19 

13 ಧಾರವಾಡ 74 6 68 0 

14 ಗದಗ 34 5 27 2 

15 ಹಾಸನ 39 13 17 9 

16 ಹಾವೇರಿ 55 22 29 4 

17 ಕಲಬುಗಿಾ 139 78 59 2 

18 ಕಡಗು 6 2 2 2 

19 ಕೇಲ್ಲರ 84 46 35 3 

20 ಕಪಪ ಳ 91 29 42 20 

ಕರ .ಸಂ ಜಿಲಿ್ಲ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ 1ನೇ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೊೆಂಡ ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 1ನೇ ಬಾರ್ಕಯರುವ  
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ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

1ನೇ ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ  

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

1ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

21 ಮಂಡಯ  61 21 18 22 

22 ಮೈಸೂರು 73 30 25 18 

23 ರಾಯಚೂರು 264 102 132 30 

24 ರಾಮನಗರ 21 7 5 9 

25 ಶವಮೊಗಗ  30 14 15 1 

26 ತ್ತಮಕೂರು 99 71 17 11 

27 ಉಡುಪಿ 25 21 4 0 

28 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 30 15 12 3 

29 ವಿಜಯಪುರ 94 8 67 19 

30 ಯದಗಿರಿ 74 39 33 2 

 
 ಒಟ್ಟಟ  3571 1370 1363 838 

 

ಅಧಾಯ ಯ 12ಇ: ಮೇಲಮ ನ್ವಿ-2 ರ ಸ್ಥರಾೆಂಶ – ಇಲಾಖಾವಾರು  

ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೊೆಂ

ಡ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಬಾರ್ಕಯರುವ  

2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗ

ಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ   

1 

ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

1 0 1 0 

2 

ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಕ್ಷಣ 

3 0 3 0 

3 
ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
559 98 219 242 

4 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃ

ದಿಿ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಖೆ 

16 6 5 4 

5 
ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  

ಇಲ್ಲಖೆ 
7 2 0 5 
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ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೊೆಂ

ಡ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಬಾರ್ಕಯರುವ  

2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗ

ಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ   

6 

ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  

ಇಲ್ಲಖೆ 

(ಪೌರಾಡಳಿತ್ 

,ನಗರಾಬವೃದಿಿ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರ) 

1 0 0 1 

 
ಒಟ್ಟಟ  587 106 228 252 

 

ಅಧಾಯ ಯ 12ಈ: ಮೇಲಮ ನ್ವಿ- 2 ರ ಸ್ಥರಾೆಂಶ – ಜಿಲಿಾವಾರು  

ಕರ .ಸಂ ಜಿಲಿ್ಲ  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೊೆಂ

ಡ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಬಾರ್ಕಯರುವ  

2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

1 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 81 0 3 78 

2 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 81 17 19 45 

3 ಬಳಗಾವಿ 55 0 50 5 

4 ಬಿಂಗಳೂರು 30 5 2 23 

5 ಬೇದರ್ 14 0 2 12 

6 ಚಾಮರಾಜನಗರ 2 1 1 0 

7 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 2 1 0 1 

8 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 4 4 0 0 

9 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 3 0 3 0 

10 ದಾವಣಗೆರೆ 95 1 89 5 

11 ಧಾರವಢ 34 0 34 0 

12 ಗದಗ 9 3 0 6 

13 ಹಾಸನ 1 0 1 0 

14 ಹಾವೇರಿ 11 0 11 0 
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ಕರ .ಸಂ ಜಿಲಿ್ಲ  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಅನ್ನಮೊೀದನೆಗೊೆಂ

ಡ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ 2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ   ಸಂಖೆಯ   

ಬಾರ್ಕಯರುವ  

2ನೇ 

ಮೇಲಮ ನ್ವಿಗ

ಳ ಒಟ್ಟಟ   

ಸಂಖೆಯ   

15 ಕಲಬುಗಿಾ 18 14 3 1 

16 ಕಡಗು 1 0 1 0 

17 ಕೇಲ್ಲರ 10 0 3 7 

18 ಕಪಪ ಳ 1 0 0 1 

19 ಮಂಡಯ  5 2 0 2 

20 ಮೈಸೂರು 3 0 1 2 

21 ರಾಯಚೂರು 97 54 0 43 

22 ಶವಮೊಗಗ  1 0 1 0 

23 ತ್ತಮಕೂರು 3 2 0 1 

24 ಉಡುಪಿ 1 1 0 0 

25 ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 2 1 1 0 

26 ವಿಜಯಪುರ 13 0 1 12 

27 ಯದಗಿರಿ 1 0 1 0 

  ಒಟ್ಟಟ  587 106 228 252 
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ಅಧಾಯ ಯ 13: ಏಳು ಹಾಗೂ ಏಳರ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಬಾರಿ ವಿಳಂಬ (ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್-2019 

ಇಲಾಖಾವಾರು) 

ಕರ ಮ. 

ಸಂ 
ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು 

ಏಳು ಹಾಗೂ ಏಳರ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚು  

ಬಾರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ 

ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಖೆಯ   

1 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 307 

2 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 72 

3 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 54 

4 ನೆಂದ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಮುದಾರ ೆಂಕ ಇಲಾಖೆ 27 

5 ಗಾರ ರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 22 

6 ಒಳಾಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆ 19 

7 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಾ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯರ್ಮತ್ 13 

8 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಮಾಲಿನಾ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ 13 

9 ಭೂ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತು  ಭೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ  9 

10 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ  6 

11 ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ  :ಬೆಂಗಳೂರು ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ   

4 

12 ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲಿೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ 3 

13 ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 2 

14 ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ 2 

15 ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ  :ನಗರ ಸಭೆಗಳು  2 

16 ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ  :ಪುರ ಸಭೆಗಳು  2 

17 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 1 

18 ರ್ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 1 

19 ಸಿಪಿಐ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಆಯುಕಾು ಲಯ 1 

20 ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 1 

21 ವಾಯುರ್ಾ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ರಸ್ತು  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತಥ  1 

22 ಪ್ದ್ವಿ ಪೂರ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 1 

23 ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗ್ರ, ಬಂದ್ರು ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜ್ಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 1 

24 ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಪ್ರಿೀಕೆಾ ೆಂಗ ವಿಭಾಗ 1 

  ಒಟ್ಟಟ  565 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

• ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆಯು ಆಗಸ್ಟ  ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  ಏಳಕಿಕ ಿಂತ್ಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು  ಬಾರಿ ವಿಳಂಬ 

ಮಾಡಿದ 298 ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು  ಹಿಂದಿತ್ತು , ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್ ತಿಿಂಗಳಿನಲ್ಲಾ  ಈ 

ಸಂಖೆಯ ಯು 307 ಕೆಕ  ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದ್ದ ಉತ್ು ಮ ಬಳವಣೆಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲಾ .  
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ಏಳರ್ಕಕ ೆಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು  ಬಾರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ 

ಅನ್ವ ಯಸಬೇಕಾದ ನ್ನಯಮಗಳು 

ನ್ನಯಮ 16 ಅನಿ್ನ  ಕಲಂ 14 (2) ರ ಜೊತೆ ಓದಿಕೊೆಂಡಂತೆ ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ನ್ನೀಡಲಾಗಿದ್.  

ನ್ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸೇವೆಗಳನಿ್ನ  ನ್ನೀಡುವ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನಿ್ನ  

ಬಳೆಸುವುದು: ರೂಢಿಗತ್ ಮತ್ತು  ಉದೆು ೇಶಪೂವಾಕವಾಗಿ ಯವುರ್ದ ಉಚಿತ್ 

ಕಾರಣಗಳಿಲಾ ದೆ ಕತ್ಾವಯ  ಲೇಪವೆಸಗಿದ ಮತ್ತು  ಅಜಿಾಯನ್ನು  ಸ್ವ ೇಕರಿಸಲು ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 

ವಿಫಲವಾದ ಅಥವಾ ಗತ್ತು ಪಡಿಸ್ದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲರ್ನದ 

ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಾಗಿಯ ಕೇರಿಕೆಯನ್ನು  ಉದೆು ೇಶಪೂವಾಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ 

ಮಿತಿಮಿೇರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಯವುರ್ದ ಹೆಸರಿಸಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಾ , 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮಖ್ಯ ಸಾ ರು, ಈ ಬಗೆಗ  ಕಂಡುಬಂದ 

ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ದ ನಂತ್ರ, ಮತ್ತು  ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೇಟಿೇಸನ್ನು  ನಿೇಡಿ 

ಕತ್ಾವಯ ಲೇಪವೆಸಗಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತ್ನು  ಅಹವಾಲನ್ನು  ಹೇಳಿಕಳುಾ ವುದಕೆಕ  

ಅವಕಾಶವನ್ನು  ನಿೇಡಿದಾಗಿ ಮಾತ್ರ  ಸೂಕು  ಶಸುು  ಕರ ಮವನ್ನು  ತ್ಗೆದ್ದಕಳುಾ ವುದಕೆಕ  

ಸಕ್ಷಮರ್ನಗಿರತ್ಕಕ ದ್ದು .    
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ಅಧಾಯ ಯ 14: ಸೆಪಟ ೆಂಬರ್ 2019 ರ ಇಲಾಖಾವಾರು ಪರ ಶಂಸ್ಥ ಪತರ  ವರದಿ  

ಪರ ತಿ ಮಾಹೆ ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಸುತಿು ರುವ ಹೆಸರಿಸಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸ್ ಸಕಾಾರವು ಆನ್್ಲೈನ್್ಮೂಲಕ ಪರ ಶಂಸಾ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ಸೃಜಿಸ್ ನಿೇಡುತಿು ದೆ.  
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 ಅಧಾಯ ಯ 15: ಜಿಲಿಾವಾರು ಸಂಚಿತ ವರದಿ 

ಕರ .ಸಂ ಜಿಲಿ್ಲ  
ಒಟ್ಟಟ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ 

ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ 

ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ  

1 ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ 31754399 31653909 8203 

2 ಬಳಗಾವಿ 13152999 13107697 2070 

3 ಮೈಸೂರು 9644693 9611317 1546 

4 ರಾಯಚೂರು 6174972 6148347 898 

5 ಮಂಡಯ  6956748 6930985 830 

6 ವಿಜಯಪುರ 6923406 6891277 663 

7 ಕಲಬುಗಿಾ 7626203 7590366 532 

8 ದಾರವಾಢ 5619595 5603149 469 

9 ಬಾಗಲಕೇಟೆ 6116710 6099639 451 

10 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 8706266 8678160 434 

11 ಬೇದರ್ 4885213 4859953 380 

12 ಶವಮೊಗಗ  5997719 5974311 297 

13 ಕೇಲ್ಲರ 5801501 5780659 294 

14 ಬಿಂಗಳೂರು್ನಗರ 3680575 3666078 267 

15 ಕಪಪ ಳ 4332652 4313738 249 

16 ಗದಗ 3628811 3612581 240 

17 ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 5221827 5202079 237 

18 ತ್ತಮಕೂರು 10009437 9968531 210 

19 ದಕಿಿಣ್ಕನು ಡ 6429027 6405285 149 

20 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು 3886112 3870756 118 

21 ಹಾವೇರಿ 4569492 4553010 116 

22 ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 5500539 5484470 103 

23 ಯದಗಿರಿ 2799784 2786023 101 

24 ದಾವಣಗೆರೆ 5366726 5341937 95 

25 ಚಾಮರಾಜನಗರ 3133096 3121131 69 

26 ರಾಮನಗರ 3777719 3766959 66 

27 ಹಾಸನ 6542288 6522742 60 

28 ಉತು ರ ಕನಿ್ ಡ 4754863 4741356 55 

29 ಕೊಡಗು 1604575 1599029 8 

30 ಉಡುಪಿ 3886019 3873696 5 

 
 ಒಟ್ಟಟ  198483966 197759170 19215 
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ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು 

1) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ  ಅವಧಿ ಮಿೇರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅಜಿಾಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ 

ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಾ ದೆ. ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ  105 ಅಜಿಾಗಳು ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿದ್ದು , ಆಗಸ್ಟ  ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಾ  ಈ ಸಂಖೆಯ ಯು 45 ಕೆಕ  ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು  ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್ 

ತಿಿಂಗಳ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಯು ಇನು ಷ್ಟಟ  ಕಡಿಮೆಯಗಿ 5 ಕೆಕ  ಇಳಿದಿದೆ. 

2) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  

ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಾ  ಅಜಿಾಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳು 

ನಿಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆ ತ್ರುವ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ.  
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ಅಧಾಯ ಯ 16: ಸಂಚಿತ ವರದಿ – ಇಲಾಖಾವಾರು  

ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟಟ  ಸಿವ ೀಕೃತಿ 
ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ 

ಬಾರ್ಕ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

1 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 92165171 91649406 8807 

2 ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ 613374 597083 5050 

3 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 26968718 26916248 2107 

4 ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 14876755 14864290 651 

5 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 8230016 8218701 602 

6 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ 8185455 8135132 482 

7 ಬಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿು  ಪಾರ ಧಿಕಾರ 20219 19129 321 

8 

ಬಿಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 97232 94706 243 

9 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ 22446 21084 230 

10 ಪದವಿ ಪೂವಾ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 141604 141184 134 

11 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಖೆ 882 262 100 

12 

ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲ್ಲಖೆ 1014835 1013119 85 

13 ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಲಖೆ 5284 5184 68 

14 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪುರ 

ಸಭೆಗಳು 1409502 1405301 62 

15 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ: ಬಿಂಗಳೂರು ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ   51124 49849 53 

16 ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 2040200 2039026 47 

17 ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪನ ಶಾಸು ರ ಇಲ್ಲಖೆ 3185 2987 43 

18 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಪರಿೇಕಿಾಿಂಗ ವಿಭಾಗ 248111 246789 41 

19 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : 

ಪಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 476284 473776 32 

20 ವಿದಯ ತ್ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಲಖೆ 61743 56263 29 

21 ಸಾವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 494976 491301 25 

22 

ಲೇಕೇಪಯೇಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು 

ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 3108 3073 21 

23 ಹುಬಬ ಳಿಾ  ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ್ 5547 5366 20 
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ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟಟ  ಸಿವ ೀಕೃತಿ 
ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ 

ಬಾರ್ಕ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

24 ವಾಯುವಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  1830287 1826381 17 

25 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 947505 946833 17 

26 ಸ್ಪಿಐ, ಬಿಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಆಯುಕಾು ಲಯ 17823 17608 14 

27 ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 24504 23901 14 

28 ಅರಣಯ  ಇಲ್ಲಖೆ 28548 28316 13 

29 ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 14785 14716 12 

30 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ 171362 171189 12 

31 ಭೂಮಾಪನ ಮತ್ತು  ಭೂಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 4888080 4873027 11 

32 ರೇಷ್ಮಮ  ಇಲ್ಲಖೆ 71794 71282 10 

33 ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಲಖೆ 5040 5022 9 

34 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ : 

ನಗರ ಸಭೆಗಳು 2279179 2268560 9 

35 ಪಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  ಪಶುವೈದಯ ಕಿೇಯ ಸೇವಾ ಇಲ್ಲಖೆ 71196 71099 9 

36 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ 281 273 6 

37 ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 5311 5183 5 

38 ಸಾವಾಜನಿಕ ಗರ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ 149837 149830 5 

39 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲಖೆ 95543 94925 5 

40 

ಸಾ ಳಿೇಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ/ ಸಾವಾಜನಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  

ಹರೆತ್ತಪಡಿಸ್ ಪೌರ ನಿಗಮಗಳು 1143303 1137837 3 

41 

ಕಾಖಾಾನೆಗಳು, ಬಾಯಾ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕಿೆ  

ಮತ್ತು  ಆರೇಗಯ  83137 81678 2 

42 ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 1022 969 2 

43 ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  2143023 2143021 2 

44 

ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಸಾು ತ್ಕೇತ್ು ರ ಅಧಯ ಯನ 

ವಿಭಾಗ 8366 8361 2 

45 ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಲಖೆ 11399 11393 1 
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ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟಟ  ಸಿವ ೀಕೃತಿ 
ಒಟ್ಟಟ  

ವಿಲೇವಾರಿ 

ಅವಧಿ ಮಿೀರಿ 

ಬಾರ್ಕ 

ಉಳಿದಿರುವ 

ಅಜಿಿಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  

46 ವಾಣಿಜಯ  ತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 12727577 12727572 1 

47 ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 88745 88388 1 

48 

ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ – “ಕಾಲೇಜು ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ” 51361 51131 1 

49 ಅಗಿು  ಶಾಮಕ ಇಲ್ಲಖೆ 50041 50002 1 

50 ರಾಜಯ  ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಿಗಮ 18213 17874 1 

51 ಅಿಂತ್ಜಾಲ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 2657 2595 1 

52 ವಾತಾಾ ಇಲ್ಲಖೆ 1139 1137 1 

53 ಕೆಶಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು / ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು 8 8 1 

54 ಕೆಶಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು 1 1 0 

55 

ಮಾಹತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಲಖೆ 113 110 0 

56 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ನಿಮಾಾಣ 

ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಮಂಡಳಿ 12 4 0 

57 ಈಶಾನಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ  ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ  1819725 1819718 0 

58 ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 2030 1997 0 

59 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 68398 68049 0 

60 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ 1163 1143 0 

61 

ಮಂಗಳೂರು ವಿದಯ ತ್ ಸರಬರಾಕಜು ಕಂಪನಿ 

ನಿಯಮಿತ್ 1386 1268 0 

62 ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲಖೆ 7375090 7374382 0 

63 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 4696 4696 0 

64 

ಮದರ ಣ, ಲೇಖ್ನ ಸಾಮಗಿರ  ಮತ್ತು  ಪರ ಕಟಣೆಗಳ 

ಇಲ್ಲಖೆಯ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ 5307 5289 0 

65 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕಾು ಲಯ ಗುಲಬ ಗಾಾ, ಸ್ಪಿಐ 28 28 0 

66 ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕಾು ಲಯ ಧಾರವಾಡ, ಸ್ಪಿಐ 4 4 0 

67 ಸ್ಬಬ ಿಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1194 1194 0 



ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2019 

 

90 | P a g e  
 

68 ಪತ್ರ ಗಾರ ಇಲ್ಲಖೆ 2636 2626 0 

69 ಹಿಂದ್ದಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 1055869 1055867 0 

70 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ 2038 2037 0 

71 ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆಾ ಗಳು (ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ) 4050369 4050194 0 

72 ತಾಿಂತಿರ ಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 25833 25833 0 

73 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ 21034 20996 0 

74 ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು 11935 11924 0 

75 ಜಲ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ 1023 1019 0 

76 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೇಡೆ ಇಲ್ಲಖೆ 1632 1631 0 

77 ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ 796642 796642 0 

 
ಒಟ್ಟಟ  199314995 198586022 19441 
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ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು:  

• ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ, ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಖೆಯಲ್ಲಾ  ಅತಿೇ ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯ ಅವಧಿ ಮಿೇರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 

ಅಜಿಾಗಳಿದ್ದು , ಈ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವ ನಿಟಿಟ ನಲ್ಲಾ  ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುವ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue Department 

Bruhat Bengaluru 

Mahanagara Palike 

 

Transport Department 

Inspector General of 

Registration and Stamps 

Rural Development & 

Panchayat Raj 
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ಅಧಾಯ ಯ17: ಶೂನ್ಯ  ಸಿವ ೀಕೃತಿ – ಸಂಚಿತ ವರದಿ - ಇಲಾಖಾವಾರು 

ಕರ ಮ. 

ಸಂ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ / ಮುಖ್ಯ  

ಇಲಾಖೆ 
ಕ್ಕಷ ೀತರ  ಇಲಾಖೆ / ಸಂಸೆೆ ಗಳು 

ಸಕಾಲದಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಗುರುತಿಸಲಾದ 

ಹೆಸರಿಸಲಾದ 

ಕಚೇರಿಗಳ ಒಟ್ಟಟ  

ಸಂಖೆಯ  

ಶೂನ್ಯ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಂಖೆಯ  

1 ಆರೀಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ 

ಕಲಾಾ ಣ  

ಆರೀಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕಲಾಾ ಣ 

ಇಲಾಖೆ 

3087 1142 

2 ಇೆಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ದಾ ತ್ ಸರಬರಾಜು 

ನಿಯರ್ಮತ್ 

857 711 

3 ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ 

ನಿಮಾಾಣ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲಾಾ ಣ 

ಮಂಡಳಿ 

557 549 

4 ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲ ಇಲಾಖೆ ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲ ಇಲಾಖೆ 488 382 

5 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ – 

“ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ” 

780 381 

6 ಇೆಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬ ಗಾಾ ವಿದ್ದಾ ತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯರ್ಮತ್ 

367 366 

7 ಆರೀಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ 

ಕಲಾಾ ಣ 

ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ 700 357 

8 ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಗರ ೆಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ 937 222 

9 ರ್ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ಶುಪಾಲರ್ನ ಮತ್ತು  

ಪ್ಶುವೈದ್ಾ ಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ 

3039 218 

10 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 205 203 

11 ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗ್ರ, ಬಂದ್ರು 

ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜ್ಲಸಾರಿಗೆ 

ಇಲಾಖೆ 

ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗ್ರ, ಬಂದ್ರು ಮತ್ತು  

ಒಳರ್ನಡು ಜ್ಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

280 176 

12 ಇೆಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ದಾ ತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯರ್ಮತ್ 

374 157 

13 ಒಳಾಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆ ಒಳಾಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆ 1383 140 

14 ಇೆಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಹುಬಬ ಳಿಿ  ವಿದ್ದಾ ತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಕಂಪ್ನಿ ನಿಯರ್ಮತ್ 

503 139 

15 ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
 

683 133 

16 ಅರಣಾ  , ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  

ರ್ಜೀವಿಶಾಸು ರ ಇಲಾಖೆ 
 

ಅರಣಾ  ಇಲಾಖೆ 546 114 
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ಕರ ಮ. 

ಸಂ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ / ಮುಖ್ಯ  

ಇಲಾಖೆ 
ಕ್ಕಷ ೀತರ  ಇಲಾಖೆ / ಸಂಸೆೆ ಗಳು 

ಸಕಾಲದಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಗುರುತಿಸಲಾದ 

ಹೆಸರಿಸಲಾದ 

ಕಚೇರಿಗಳ ಒಟ್ಟಟ  

ಸಂಖೆಯ  

ಶೂನ್ಯ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಂಖೆಯ  

17 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಸಾನ ತ್ಕೀತ್ು ರ 

ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಾಗ 

277 106 

18 ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೇಷ್ಮೂ  ಇಲಾಖೆ 339 104 

19 ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಉಗಾರ ಣ ನಿಗಮ 81 97 

20 ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ 

ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ 

ಇಲಾಖೆ 

102 90 

21 ಗಾರ ರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  

ಗಾರ ರ್ಮೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 

6052 76 

22 ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ 122 61 

23 ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ 

ಅಪ್ರ ಆಯುಕು ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರು, 

ಸಿಪಿಐ 

61 52 

24 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ 1284 44 

25 ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಲಖೆ ಸರ್ಮೀಕೆೆ  ಮತ್ತು  ರ್ಸಾಹತ್ತ 

ಆಯುಕು ರು 

211 39 

26 ಒಳ್ಳಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆ ಅಗ್ರನ  ಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ 228 38 

27 ರ್ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರ್ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 198 37 

28 ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆ 
 

ಕಾರ್ಮಾಕರ ರಾಜ್ಾ  ವಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆ, 

ವೈದ್ಾ ಕೀಯ ಸೇವೆ 

123 34 

29 ಅರಣಾ  , ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  

ರ್ಜೀವಿಶಾಸು ರ ಇಲಾಖೆ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಮಾಲಿನಾ  

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ 

88 34 

30 ವಾಣಿಜ್ಾ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಇಲಾಖೆ  

ಕೈಮಗಿ  ಮತ್ತು  ಜ್ರ್ಳಿ ಇಲಾಖೆ 37 33 

31 ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ 

ಕಾನೂನು ಮಾಪ್ನ ಶಾಸು ರ ಇಲಾಖೆ 154 31 

32 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳು (ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ಸಂ) 137 28 

33 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ 49 27 

34 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆ  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲಿಕೆ 

237 26 

35 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಪ್ರಿೀಕೆಾ ೆಂಗ 

ವಿಭಾಗ 

50 26 

36   ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 
 

75 25 

ಕರ ಮ. 

ಸಂ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ / ಮುಖ್ಯ  

ಇಲಾಖೆ 
ಕ್ಕಷ ೀತರ  ಇಲಾಖೆ / ಸಂಸೆೆ ಗಳು 

ಸಕಾಲದಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಗುರುತಿಸಲಾದ 

ಶೂನ್ಯ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 
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ಹೆಸರಿಸಲಾದ 

ಕಚೇರಿಗಳ ಒಟ್ಟಟ  

ಸಂಖೆಯ  

ಕಚೇರಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ  

ಸಂಖೆಯ  

37 ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅಪ್ರ ಆಯುಕು ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, 

ಗುಲಬ ಗಾಾ, ಸಿಪಿಐ 

36 25 

38 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಹಣಕಾಸು 

ವಿಭಾಗ 

44 22 

39 ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ 206 19 

40 ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ರ್ನಗರಿೀಕ 

ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ 

ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ರ್ನಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು 

ಇಲಾಖೆ 

232 19 

41 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ ಈಶಾನಾ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ರಸ್ತು  

ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತಥ  

78 17 

42 ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆ 331 15 

43 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಘಟಕ 

ಕಾಲೇಜುಗಳು 

44 15 

44 ಯುರ್ ಸಬಲಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  

ಕರ ೀಡೆ ಇಲಾಖೆ 

ಯುರ್ ಸಬಲಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಕರ ೀಡೆ 

ಇಲಾಖೆ 

30 14 

45 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆ  ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ: ಬೆಂಗಳೂರು 

ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  

ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ   

61 12 

46 ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ 
 

ಮುದ್ರ ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರರ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ 

ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ 

17 11 

47 ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆ  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲಿಕೆ  

19 10 

48 ರ್ಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ 39 10 

52 ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ 

ಕಛೇರಿ 

106 9 

53 ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ 

ಅಪ್ರ ಆಯುಕು ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, 

ಧಾರವಾಡ, ಸಿಪಿಐ 

12 7 

54 ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗ್ರ, ಬಂದ್ರು 

ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜ್ಲಸಾರಿಗೆ 

ಇಲಾಖೆ 

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು/ಉಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು 
 

16 6 

55 ಆರೀಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ 

ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖೆ 
 

ಔಷಧಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಇಲಾಖೆ 
 

61 5 

ಕರ ಮ. 

ಸಂ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆ / ಮುಖ್ಯ  

ಇಲಾಖೆ 
ಕ್ಕಷ ೀತರ  ಇಲಾಖೆ / ಸಂಸೆೆ ಗಳು 

ಸಕಾಲದಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಗುರುತಿಸಲಾದ 

ಹೆಸರಿಸಲಾದ 

ಕಚೇರಿಗಳ ಒಟ್ಟಟ  

ಶೂನ್ಯ  

ಸಿವ ೀಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿಗಳ 

ಒಟ್ಟಟ  
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ಸಂಖೆಯ  ಸಂಖೆಯ  

56   ಸಥ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ / ಸಾರ್ಾಜ್ನಿಕ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ : ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಗಳು 

204 5 

57 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖೆ 

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲಾಾ ಣ 

ಇಲಾಖೆ 

6 5 

58 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ತಥ  

36 4 

59   ವಾಣಿಜ್ಾ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 41 4 

60 ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗ್ರ, ಬಂದ್ರು 

ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜ್ಲಸಾರಿಗೆ 

ಇಲಾಖೆ 

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು 4 4 

61 ಪಾರ ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪ್ದ್ವಿ ಪೂರ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 16 4 

62 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ 64 4 

63 ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ರ್ಗಾಗಳ 

ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖೆ 

ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ರ್ಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ 

ಇಲಾಖೆ 

182 3 

64 ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ ವಾಣಿಜ್ಾ  ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 18 3 

67 ರ್ಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಂಡಳಿ 

20 3 

68 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖೆ 

ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ 

ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲಿೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ 

49 2 

69 ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ವಿಮಾ 

ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯ 

17 2 

70 ಕಾರ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯಲ ರುಗಳು, 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಆರೀಗಾ  

62 2 

71 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ ಬಂದ್ರುಗಳು ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು 

ಜ್ಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

6 2 

72 ಕನನ ಡ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತು  

ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಪ್ತ್ರ ಗಾರ ಇಲಾಖೆ 
 

4 1 

74 ಕನನ ಡ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತು  

ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ 

ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
 

35 1 

75 ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಖೆ ವಾಯುರ್ಾ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತು  ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಸ್ತಥ  

80 1 

76 ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ ರ್ತೆಂತಿರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 5 1 

 

ಮಖಾಯ ಿಂಶಗಳು;  
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• ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಇಲ್ಲಖೆ. ಇಿಂಧನ ಇಲ್ಲಖೆ,  ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ, 

ಜಲ ಸಂಪನ್ನಮ ಲ ಇಲ್ಲಖೆ, ಉನು ತ್ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲ್ಲಾ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಖೆಯ ಯ 

ಶೂನಯ  ಸ್ವ ೇಕೃತಿ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ..  

 

ಟ್ಟಪೊ ಣಿ: ಸಕಾಲ ಪೇಟಾಲ್ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಇಲ್ಲಖೆಗಳ ಪೇಟಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಾ  ತಂತಾರ ಿಂಶ 

ಇಿಂದಿೇಕರಣದ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ದತಾು ಿಂಶದಲ್ಲಾ  ವಯ ತಾಯ ಸವಿರುವ ಸಾಧಯ ತ್ ಇರುತ್ು ದೆ. 

ವರದಿಯಲ್ಲಾ  ನಿೇಡಲ್ಲದ ಮಾಹತಿಯನ್ನು  ದಿರ್ನಿಂಕ:02-10-2019ರಂದ್ದ ಪಡೆಯಲ್ಲಗಿದೆ. 
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ಅಧಾಯ ಯ 18: ಸಕಾಲ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸೇವೆಗಳು ನಿಗದಿತ್ ಕಾಲಮಿತಿಗಿಿಂತ್ಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ವಿಲೇವಾರಿಗಳುಾ ತಿು ವೆ.  

ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು 
ನ್ನಗಧಿತ 

ಅವಧಿ 

ಸೇವಾ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ 

ಸರಾಸರಿ 

ದಿನ್ಗಳು 

1 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಕೃಷಿ್ಕುಟ್ಟಿಂಬ್ಸದಸಯ ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  7 4.03 

2 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಕೃಷಿ್ಕಾಮಿಾಕ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  7 5.7 

3 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಕೃಷಿಕ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  7 3.96 

4 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಎಲ್ಲಾ ್ವಿಧದ್ಜಾತಿ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ ಗಳು 21 9.3 

5 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಎಲ್ಲಾ ್ವಿಧದ್ಆದಾಯ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ ಗಳು 21 8.1 

6 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ವಂಶವೃಕ್ಷದ್ಧೃಢಿೇಕರಣ್ಪತ್ರ  7 4.15 

7 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಜನನ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  7 5.49 

8 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಭ್ೇನಫೈರ್ಡ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  7 5.84 

9 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ 
ಖಾತಾ್ಬದಲ್ಲವಣೆ್(ವಿವಾದರಹತ್್

ಪರ ಕರಣಗಳು) 
60 23.07 

10 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ 
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಉದೆು ೇಶದ 

ಪರಿವತ್ಾನೆ 
 

120 106.2 

11 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಬಳೆ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  12 6.95 

12 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  7 5.65 

13 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ನಿಗಾತಿಕ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 45 36.8 

14 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ವಾಸ ಸಾ ಳದ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  7 3.69 

15 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ರೈತ್ನ ಪತಿು ಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತ್ನ 45 15.4 

16 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ 
ಹೈದರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಮತ್ತು  

ಅಹಾತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  
30 23.66 

17 ಕಂದಾಯ್ಇಲ್ಲಖೆ ಇಿಂದಿರಾ ಗಾಿಂಧಿ ವೃದಾಯ ಪಯ  ವೇತ್ನ 45 28.55 

18 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಜನಗಣತಿ, ಬಳೆಗಣತಿ,ಜಾನ್ನವಾರು 

ಗಣತಿ,ಬಡತ್ನ ರೇಖೆಗಿಿಂತ್ ಕೆಳಗಿರುವ 

ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ದಸಾು ವೇಜುಗಳು 

ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ 

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನಿವಾಹಸಬೇಕಾದ ಇತ್ರ 

ದಸಾು ವೇಜುಗಳನ್ನು  ನಿೇಡುವುದ್ದ. 

30 6.89 

19 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಕರ್ನಿಧಾರಣಾ್ಪಟಿಟ ಯ್ಬದಲ್ಲವಣೆ 45 21.36 
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ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು 
ನ್ನಗಧಿತ 

ಅವಧಿ 

ಸೇವಾ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ 

ಸರಾಸರಿ 

ದಿನ್ಗಳು 

20 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಕಟಟ ಡ್ಲೈಸೆನಸ  60 13.3 

21 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಅಕುಶಲ್ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ್ಉದೊಯ ೇಗವನ್ನು ್

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ 
15 1.79 

22 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಸಾಮಾನಯ ್ಲೈಸೆನ್ಸ ್(ವಾಣಿಜಯ ್ಲೈಸೆನ್ಸ ) 45 11.47 

23 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಅಕುಲಶ್ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ್ಉದೊಯ ೇಗ್

ಚಿೇಟಿಯನ್ನು ್ಒದಗಿಸುವುದ್ದ್(ಎಿಂಜಿಎನ್ಆರ್್

ಇಜಿಎಸ್) 

30 4.15 

24 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಕುಡಿಯುವ್ನಿೇರಿನ್ನಿವಾಹಣೆ 3 1.06 

25 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಬೇದಿ್ದಿೇಪಗಳ್ನಿವಾಹಣೆ 3 1 

26 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಗಾರ ಮ್ನೈಮಾಲಯ ್ನಿವಾಹಣೆ 7 1.13 

27 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 
 

ಎಸಾಕ ಿಂಗೆ್ನಿರಾಕಿೆೇಪಣಾ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  45 10.3 

ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು 
ನ್ನಗಧಿತ 

ಅವಧಿ 

ಸೇವಾ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 
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ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ 

ಸರಾಸರಿ 

ದಿನ್ಗಳು 

28 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಫಾಮ್ಸಾ್11್ರ್ನಕಲನ್ನು ್ಒದಗಿಸುವುದ್ದ 3 6.25 

29 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಫಾಮ್ಸಾ್9್ರ್ನಕಲನ್ನು ್ಒದಗಿಸುವುದ್ದ 3 3.3 

30 

ಗಾರ ಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಅಕುಶಲ್ಕಾಮಿಾಕರಿಗೆ್ಉದೊಯ ೇಗವನ್ನು ್

ಒದಗಿಸುವುದ್ದ್(ಎಿಂಜಿಎನ್ಆರ್್ಇಜಿಎಸ್) 
15 2.96 

31 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
ಪಾಾ ಿಂಟೇಶನ್್ಕಾಮಿಾಕರ್ಅಧಿನಿಯಮ,್

1951ರ್ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ್ಪಾಾ ಿಂಟೇಶನ್್ನೇಿಂದಣಿ 
15 3.52 

32 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
ಗುತಿು ಗೆ್ಕಾಮಿಾಕ್ಕಾಯೆು ಯಡಿ್ಪರ ಧಾನ್

ಉದೊಯ ೇಗದಾತ್ರ್ನೇಿಂದಣಿ 
15 6.1 

33 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
ಮೊೇಟ್ಟರು್ಸಾರಿಗೆ್ಕಾಮಿಾಕರ್ಅಧಿನಿಯಮ್

1961್ರಡಿಯಲ್ಲಾ ್ನೇಿಂದಣಿ 
30 5.65 

34 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

ಕರ್ನಾಟಕ್ಅಿಂಗಡಿಗಳು್ಮತ್ತು ್ವಾಣಿಜಯ ್

ಸಾಾ ಪನೆಗಳ್ಅಧಿನಿಯಮ್1961್ರಡಿಯಲ್ಲಾ ್

ನೇಿಂದಣಿ 

15 4.22 

35 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 
ಟೆರ ೇರ್ಡ್ಯೂನಿಯನ್್ಅಧಿನಿಯಮ್

1926ರಡಿಯಲ್ಲಾ ್ನೇಿಂದಣಿ 
30 13.34 

36 ಕಾಮಿಾಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

ಗುತಿು ಗೆ್ಕಾಮಿಾಕ್(ನಿಯಂತ್ರ ಣ್ಮತ್ತು ್ನಿಷೇಧ)್

ಅಧಿನಿಯಮ್1971ರಡಿಯಲ್ಲಾ ್ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ್

ಲೈಸೆನ್ಸ ್ನವಿೇಕರಣ 

15 5.51 

37 

ಮಾಹತಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಐ.ಟಿ/ಬ.ಟಿ/ಇಎಸ್ಡ ಎಿಂ್ಕಂಪನಿಗಳ್

ನೇಿಂದಣಿ್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
30 24.39 
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ಕರ .ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು 
ನ್ನಗಧಿತ 

ಅವಧಿ 

ಸೇವಾ 

ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡ 

ಸರಾಸರಿ 

ದಿನ್ಗಳು 

38 
ನಿಂದಣೆ ಮತ್ತು  

ಮದಾರ ಿಂಕ ಇಲ್ಲಖೆ 

ನೇಿಂದಾಯಸ್ದ್ದಸಾು ವೇಜುಗಳ್ದೃಢಿಕೃತ್್

ನಕಲು 
3 1.67 

39 

ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲ್ಲಾ ್ವಿತ್ರಿಸುವ್ಜನನ್ಪರ ಮಾಣ್

ಪತ್ರ  
15 2.1 

40 

ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ತ್ದನಂತ್ರ್ಪಡೆಯುವ್ಜನನ್ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ  15 2.53 

41 

ಆರೇಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಿಂಬ ಕಲ್ಲಯ ಣ 

ಇಲ್ಲಖೆ 

ಮಹಳ್ಳ್ಸಂತಾನ್ಶಕಿು ್ಹರಣ್ಶಸು ರ್ಚಿಕಿತ್ಸ ಯ್

ಪರ ಮಾಣ್ಪತ್ರ ್ನಿೇಡುವುದ್ದ 
30 2.81 
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ಅಧಾಯ ಯ 19: ನಾಗರಿೀಕರ ಪರ ತಿರ್ಕರ ಯ್ದ 

ಸಕಾಲಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಿಂತ್ ದ್ದರುಗಳನ್ನು  ಕರೆ ಕೇಿಂದರ ದಲ್ಲಾ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಲಗುತಿು ದೆ ಹಾಗೂ 

ಈ ದ್ದರುಗಳನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಹಾಗೂ ತಿೇಮಾಾನಕಾಕ ಗಿ 

ಕಳುಹಸ್ಕಡಲ್ಲಗುತಿು ದೆ.  

 ಹೆಸರು ಒಟ್ಟಟ  ಕರೆಗಳ ಸಂಖೆಯ  

ಬೆಂಗಳೂರು 16327 

ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ 1449 

ಬಳಗಾವಿ 1161 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ 972 

ಬಿೀದರ್ 882 

ವಿಜಯಪುರ 617 

ರಾಯಚೂರು 677 

ಧಾರವಾಡ 489 

ದಕಿಿಣ ಕನು ಡ 483 

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 445 

ತ್ತಮಕೂರು 402 

ಕಲಬುಗಿಾ 383 

ಶವಮೊಗಗ  352 

ಯದಗಿರಿ 352 

ದಾವಣಗೆರೆ 350 

ಮೈಸೂರು 345 

ಚಿತ್ರ ದ್ದಗಾ 335 

ಹಾವೇರಿ 325 

ರಾಮನಗರ 302 

ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 287 

ಕಪಪ ಳ 256 

ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 250 

ಮಂಡಯ  244 

ಚಿಕಕಮಂಗಳೂರು 233 

ಉಡುಪಿ 220 

ಹಾಸನ್ 214 

ಕೊೀಲಾರ 186 

ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ 176 

ಗದಗ 159 

ಕೊಡಗು 115 

ಒಟ್ಟಟ  28988 
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ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು: 

1) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬಾಗಲಕೇಟೆ, ಬಳಗಾವಿ, ಬಿಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಿಂತ್ರ, ಹಾಗೂ ಬೇದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಿಿಂದ ಅತಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಖೆಯ ಯ ಕರೆಗಳನ್ನು  ಸ್ವ ೇಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಡಗು, ಗದಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೇಲ್ಲರ, ಮತ್ತು  

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಿಿಂದ ಅತಿೇ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಾ  ಕರೆಗಳನ್ನು  ಸ್ವ ೇಕರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  

2) ಈ ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳು ಸಕಲ್ಲ ಬಗೆಗ  ಹೆಚಿು ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅವಶಯ ಕತ್ಯದೆ ಎಿಂದ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16327

1449 1161 972 882

Bengaluru
Urban

Bagalkot Belagavi Bengaluru Rural Bidar

Highest Number of Call Count

115

159
176

186

214

Kodagu Gadag Chamarajanagar Kolar Hassan

Least Number of Call Count
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ಬಳಿಗೆಗ  8 ಗಂಟೆಯೆಂದ ರಾತಿರ  7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟಟ  ಕರೆಗಳು 

Sakala Hourly Wise Trend – Number of Calls received from 8:00 AM to 7:00 PM with 

respective month 

ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟಟ  ಕರೆಗಳು 

8 1190 

9 4225 

10 5006 

11 3308 

12 2976 

13 2346 

14 2079 

15 2217 

16 2231 

17 1658 

18 979 

19 991 

 Total 29206 

 

ಮುಖಾಯ ೆಂಶಗಳು 

• ಬಳಿಗೆಗ  9 ರಿಿಂದ ರಾತಿರ  10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗರಿಷಠ  ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಾ  ಕರೆಗಳನ್ನು  

ಸ್ವ ೇಕರಿಸ್ರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.  
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ಅಧಾಯ ಯ 20: ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ತಪಾಸಣೆ 

 ದಿರ್ನಿಂ:ಕ09-09-2019 ರಿಿಂದ 11-09-2019ರವರೆಗೆ ಶರ ೇ. ಕೆ. ಮಥಾಯ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್, 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್, ಇವರು ಸಕಾಲ ಯೇಜನೆಯ ಪರಿಶೇಲನೆ ಹಾಗೂ 

ತ್ಪಾಸಣೆಯನ್ನು  ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ  

ಹಾಗೂ ಸಕಲೇಶಪುರ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಾ  ಸಕಾಲ ಯೇಜನೆಯ ಪರಿಶೇಲನೆ 

ಹಾಗೂ ತ್ಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ದರು. ಮಿತಿಮಿೇರಿ, ಅವಧಿ ಮಿೇರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭೂ 

ಪರಿವತ್ಾನ ಪರ ಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಜಿಾಗಳ ತಿರಸಕ ೃತಿಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದ್ದ 

ಇವುಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಖ್ಯ ವಾಗಿ ಚಚಿಾಸಲ್ಲಯತ್ತ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಾ  ಇಿಂದಿೇಕರಿಸ್ದ ಸಕಾಲ 

ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಪರ ದಶಾಸುವಂತ್ ಎಲ್ಲಾ  ಹೆಸರಿಸಲ್ಲದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿೇಡಿದರು.  

 

 

 

 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ  ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಾ  ವಿೇಡಿಯೇ  ಸಂವಾದ 

ಹಾಗೂ ಪರಿಶೇಲನೆ 
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ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ  ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪರಿಶೇಲನೆ 

 

 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ  ಸಕಲೇಶಪುರ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರ ಕಚೇರಿ ತ್ಪಾಸಣೆ 

 

 

ದಿರ್ನಿಂಕ : 11-09-2019 ರಂದ್ದ ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ ಆಡಳಿತ್ 

ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸೆಾ , ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಾ  ತ್ರಬೇತಿ ಕಾಯಾಕರ ಮ  
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ಅಧಾಯ ಯ 21: ಸಕಾಲ ತರಬೇತಿ 

ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್-2019 ಮಾಹೆಯಲ್ಲಾ  ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಳಲ್ಲಾ  ಸಕಾಲ ತ್ರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶೇಲರ್ನ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲ್ಲಯತ್ತ.  
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ಅಧಾಯ ಯ 22: ಸಕಾಲ ಸೂಚ್ನಾ ಫಲಕ 

ಎಲ್ಲಾ  24,000 ಹೆಸರಿಸಲ್ಲದ ಕಚೇರಿಗಳು ರ್ನಗರಿೇಕ ಸಂಬಂಧಿ ಸೇವೆಗಳ 

ವಿವರಗಳನು ಳಗಿಂಡ ಸಕಾಲ ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕವನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಪರ ದಶಾಸುವುದ್ದ. 
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ಅಧಾಯ ಯ 23: ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಅಸ್್ಥ ೆಂ ತಂಡದ ಭೇಟ್ಟ 

 

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ದ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಾಯ ಯನಕಾಕ ಗಿ ಬಿಂಗಳೂರಿನ 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಅಧಾಯ ಯನ ಪರ ವಾಸ ಕಾಯಾಕರ ಮವನ್ನು  ARIAS Society 

ಆಯೇಜಿಸ್ತ್ತು . ARIAS Society ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ತ್ಜಾ  (Social Safeguard 

Specialist)ರಾದ ಶರ ೇಮತಿ. ಶೇತ್ಲ್ ಸಮಾ ಇವರ ಮಿಂದಾಳತ್ವ ದಲ್ಲಾ   ಅಸಾಸ ಿಂನ ಇತ್ರೆ 

ಮೂರು ಸಾವ ಯತ್ು  ಸಂಸೆಾ ಗಳ್ಳದ Karbi Anglong Autonomous Council, North Cachar Hills 

Autonomous Council and Bodoland Autonomous Council ನ ಸದಸಯ ರು ಈ ಅಧಾಯ ಯನ 

ಪರ ವಾಸದಲ್ಲಾ  ಪಾಲಗ ಿಂಡಿರುತಾು ರೆ. Mr. Angtang Tisso ಅಧಿೇನ ಕಾಯಾದಶಾ (ವಿಧಾನ 

ಮಂಡಲ), Mr. Bohonto Teron ಸ್ಸಟ ಮ್ಸ ಅರ್ನಲ್ಲಸ್ಟ ,(ಐಟಿ) ಹಾಗೂ Mr. Jirsongkiri 

ಸಹಾಯಕ ಸ್ಸಟ ಮ್ಸ ಅರ್ನಲ್ಲಸ್ಟ ,(ಐಟಿ)  ಇವರು Karbi Anglong Autonomous Council 

ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದು ರು. ಪರ ವಾಸವು  ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್ 10 ರಿಿಂದ ಸೆಪ್ಟ ಿಂಬರ್ 14 ರ ವರೆಗೆ ಪರ ವಾಸ 

ಅಧಾಯ ಯನವನ್ನು  ನಡೆಸಲ್ಲಯತ್ತ.  

 

ಅಧಾಯ ಯನ ಪರ ವಾಸವು ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ ಅಪರ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದಾಶಕರು-1, ಅಪರ 

ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದಾಶಕರು -2 ರವರಿಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯಿಂದಿಗೆ ಪಾರ ರಂಭವಾಯತ್ತ. ತ್ದನಂತ್ರ 

ತಂಡವು ಅಪರ ಮಖ್ಯ  ಕಾಯಾದಶಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನು  

ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತ್ತ. ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ ಕುರಿತ್ತ ಹಲವಾರು ಪಾರ ತ್ಯ ಕಿಿ ಕೆಗಳನ್ನು  ನಿೇಡಲ್ಲಯತ್ತ. 

ಅಷ್ಮಟ ಅಲಾ ದೆ ಕೇವಲ ರೂ. 115/- ಕೆಕ  ಸಕಾಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ರ್ನಗರಿೇಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ 

ತ್ಲುಪಿಸುವ ನ್ನತ್ನ ಕಾಯಾಕರ ಮವಾದ ಜನಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಮೇಲ್ಲ ಕರೆ ಕೇಿಂದರ ವು 

ಬೇರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಾಸಲ್ಲಯತ್ತ. ಅಲಾ ರ್ದ ಕಿೆ ೇತ್ರ  ದಶಾನದ ಭಾಗಯ ವಾಗಿ 
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ಅಸಾಸ ಿಂ ತಂಡವು ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಚಿಕಕ ರ್ನಯಕನ ಹಳಿಾ ಯ ತ್ಹಶೇಲ್ಲು ರರ ಕಚೇರಿಗೆ 

ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿತ್ತ. ಅಸಾಸ ಿಂ ತಂಡವು ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ ರಚನೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ 

ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲಾ  ಯೇಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನದ ಕುರಿತ್ತ ಆಳವಾದ ಅಭಾಯ ಸ ನಡೆಸ್ತ್ತ.  
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ಅಧಾಯ ಯ 24: ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 ಮತ್ತು  (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 

2014ರಡಿಯಲ್ಲಾ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ದ ರ್ನಗರಿೇಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು  ನಿೇಡುತಿು ದ್ದು , ಈ 

ಯೇಜನೆಯು ರಾಜಯ ದ ರ್ನಗರಿೇಕರಿಗೆ ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟಟ ದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿತ್ 

ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕಕ ನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ.  ಸಕಾಲ ಯೇಜನೆಯನ್ನು  ಮಿಷನ್ 

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಾ  ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗಳಿಸುತಿು ದ್ದು , ಇದ್ದ ಇ-ಆಡಳಿತ್ದ ಇನಿು ತ್ರ ಯೇಜನೆಗಳ್ಳದ 

ಸೇವಾ ಸ್ಿಂಧು ಮತ್ತು  ಜನ ಸೇವಕ ಯೇಜನೆಗಳಿಗಿಿಂತ್ ವಿಭಿನು ವಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ್ 

ಮಾದರಿಯಗಿದೆ. ಸಕಾಲದಡಿ ಬಬಎಿಂಪಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಪರಿಶೇಲನೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ದಿರ್ನಿಂಕ: 16-09-2019 ರಂದ್ದ ಮಲ್ಲಾ ೇಶವ ರಂನ ಐಪಿಪಿ ಸಭಾಿಂಗಣದಲ್ಲಾ  ಪರಿಶೇಲರ್ನ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಏಪಾಡಿಸಲ್ಲಗಿತ್ತು . ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ಯನ್ನು  ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ 

ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರಾದ ಶರ ೇ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ವಹಸ್ದು ರು ಹಾಗೂ   

ಸ್ಬಬ ಿಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ್) ಯ    ಸಕಾಾರದ ಅಪರ ಮಖ್ಯ  

ಕಾಯಾದಶಾಗಳ್ಳದ ಶರ ೇ ರಾಜಿೇವ ಚಾವಾ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಬಿಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪಾರ ರ್ದಶಕ 

ಆಯುಕು ರಾದ ಶರ ೇ ಹಷಾ ಗುಪು  ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ 

ಆಯುಕು ರಾದ ಶ್ರ ೇ ಬ.ಹೆಚ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಬಬಎಿಂಪಿ ಯ (ಆಡಳಿತ್) 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಆಯುಕು ರಾದ ಶರ ೇ ಅನ್ನಬ  ಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ ಅಪರ 

ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದಾಶಕರು -1, ಶರ ೇ ಪರ ದಿೇಪ್. ಪಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಅಪರ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದಾಶಕರು -2 ಶರ ೇ 

ವರಪರ ಸಾದ ರೆಡಿಡ . ಬ.ಎನ್. ಕೆ.ಎ.ಎಸ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳದ ಶರ ೇ. ಕೆ. ಮಥಾಯ 

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಾ  ಭಾಗವಹಸ್ದು ರು.  
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ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಬಎಿಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಲಸುತಿು ರುವ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೆು ೇಹಯಲಾ ದ 

ಕರ ಮಗಳ್ಳದ ಶೂನಯ  ಸ್ವ ೇಕೃತಿ (ಸಕಾಲ ಮಿೇರಿ ಅಜಿಾ ಸ್ವ ೇಕೃತಿ) , ಅವಧಿ ಮಿೇರಿ ಬಾಕಿಯರುವ 

ಅಜಿಾಗಳಲ್ಲಾ  ಏರಿಕೆ, ವಿಳಂಬ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಜಿಾಗಳ ತಿರಸಕ ೃತಿ ಬಗೆಗ  ಕಳವಳ 

ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ದರು.  ಬೃಹತ್ ಬಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಕೇವಲ 11 ಸೇವೆಗಳು 

ಸಕಾಲ ವಾಯ ಪಿು ಯಡಿ ತಂದಿದು ರೂ ಸಹ ಬಬಎಿಂಪಿ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಣೆಯು 

ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿರುವುದಿಲಾ ವೆಿಂದ್ದ ಬಬಎಿಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದರು. ಈ ಕರ ಮವನ್ನು  

ಒಪಪ ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಾ ವೆಿಂದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಕಾಯೆು ಯನ್ನು  ಉಲಾ ಿಂಘಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ವಿರುದಿ  ಕಠಿಣ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳಾ ಲ್ಲಗುವುದೆಿಂದ್ದ ತಿಳಿಸ್ದರು. ಹಾಗೂ ಇಿಂದಿೇಕರಿಸ್ದ 

ಸಕಾಲ ಸೂಚರ್ನ ಫಲಕವನ್ನು  ಕೂಡಲೇ ಪರ ದಶಾಸಬೇಕೆಿಂದ್ದ ಮತ್ತು  ಸಕಾಲ ಯೇಜನೆಯ 

ಉದೆು ೇಶವನ್ನು  ಅರಿತ್ತ  “ಇಿಂದ್ದ ರ್ನಳೆ ಇನಿು ಲಾ  - ಹೇಳಿದ ದಿನ ತ್ಪಪ ಲಾ ” ಎಿಂಬ ಸಕಾಲ 

ಧ್ಯ ೇಯ ವಾಕಯ ವನ್ನು  ಎತಿು ಹಡಿಯುವಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸ್ದರು.  
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ಅಧಾಯ ಯ 25: ದಿನ್ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಾಲ  
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