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ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್-2022 

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 

 (ಇ-ಆಡಳಿತ) 

Website: www.sakala.kar.nic.in 

 

  @sakalakarnataka 

   @Sakalakarnataka 

      sakala@nic.in 

1145 

ಸೇವೆಗಳು 

100 

ಇಲಾಖೆಗಳು 
 

ಸಕಾಲ ಮಿತ್ರ – ಮನೆಮನೆ ಪ್ರಚಾರ 

ಇಂದು…. ನಾಳೆ…. ಇನಿ್ನ ಲ್ಲ , ಹೇಳಿದ ದಿನ ತಪ್ಪೊ ಲ್ಲ  

 

ಒಟ್ಟಟ ಸ್ವೀಕೃತಿ 

28,51,00,463 

(30/09/2022 ರೆಂತೆ) 

 

ಒಟ್ಟಟ ವಿಲೆೀವಾರಿ 

28,33,42,419  

(30/09/2022 ರೆಂತೆ) 

 

http://www.sakala.kar.nic.in/
mailto:sakala@nic.in
mailto:sakala@nic.in
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ವಿಷಯಸೂಚಿ 

1. ಸಕಾಲ ಬುಲೆಟಿನ್ (ಪ್ು. 01-08) 

2. ಜಿಲ್ಾಾ ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ ವಿವರಗಳು (ಪ್ು. 09-15) 

3. ತಾಲಲಾಕು ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ ವಿವರಗಳು (ಪ್ು.16-19) 

4. ಇಲ್ಾಖಾವಾರು ವಿವರಗಳು (ಪ್ು. 20-47) 

5. ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ಮತ್ುು ನಾಗರಿಕರ ಸಪಾಂದನೆ (ಪ್ು. 48) 

6. ಸಕಾಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು (ಪ್ು.49) 

7. ಇಲ್ಾಖೆಗಳು ಮತ್ುು ತಿರಸಕೃತಿಕ ಸಮರ್ಥನೆಗಳು (ಪ್ು.50) 

8. ಸಕಾಲ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯಥಕರಮ (ಪ್ು. 51) 
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ವರ್ಥ ಸ್ವೇಕೃತಿ ವಿಲೆೇವಾರಿ 
ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಪ್ರಮಾಣ 

ಸಕಾಲ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ದರ 

ತಿರಸಕೃತಿ 
ತಿರಸಕೃತಿ 

ದರ 

2012 15018806 14665999 336797 2.30% 97.70% 1017176 6.94% 

2013 24524455 24106416 1195130 4.96% 95.04% 1344066 5.58% 

2014 26198665 26141358 1313407 5.02% 94.98% 1435739 5.49% 

2015 30067238 30215593 1387692 4.59% 95.41% 1623042 5.37% 

2016 28486733 28661523 1206533 4.21% 95.79% 1568543 5.47% 

2017 29321066 28536301 1172259 4.11% 95.89% 1802445 6.32% 

2018 27961295 28525447 1768877 6.20% 93.80% 2075909 7.28% 

2019 26614197 26040769 1216455 4.67% 95.33% 2082210 8.00% 

2020 23301297 23370694 1164117 4.98% 95.02% 1412056 6.04% 

2021 29147265 28981358 2036178 7.03% 92.97% 2240477 7.73% 

2022 (ಜನ -ಸೆಪೆಟೆಂ) 24459446 24096961 1430972 5.93% 94.07% 1725984 7.16% 

ಒಟ್ಟು  285100463 283342419 14228417 5.02% 94.98% 18327647 6.47% 
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 ಸಕಾಲ ವಿಲೆೇವಾರಿ ದರ (SSR)  

2022ರ ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿನ್ ಸಕಾಲ ವಿಲೆೇವಾರಿ ದರ 

ಶ್ೇ. 96.44. ಈ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಾ 29,27,132 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು 

ಸ್ವೇಕರಿಸಲ್ಾಗಿದುು, 28,12,384 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು 

ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿತ್ುು ಮತ್ುು 27,12,141 

ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ಸಕಾಲದಲ್ಲಾ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿತ್ುು.  

ಜಿಲ್ಾಾ ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ 

ಬಾಂಗಳಲರು ಗ್ಾರಮಾಾಂತ್ರ ಜಿಲೆಾಯು ಮೊದಲ ಸ್ಾಾನ್ 

ಪ್ಡೆದಿದುು ನ್ಾಂತ್ರದ 2 ಮತ್ುು ಮಲರನೆೇ ಸ್ಾಾನ್ಗಳನ್ುು 

ಕರಮವಾಗಿ ವಿಜಯಪ್ುರ ಮತ್ುು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಾಗಳು 

ಪ್ಡೆದಿವೆ.  

ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯು 31ನೆೇ ಸ್ಾಾನ್ಕ್ಕಕ 

ಕುಸ್ದಿದುು 30 ಮತ್ುು 29ನೆೇ ಸ್ಾಾನ್ಗಳನ್ುು ಕರಮವಾಗಿ 

ಮೈಸಲರು ಮತ್ುು ಕ್ಕಲೇಲ್ಾರ ಜಿಲೆಾಗಳು ಪ್ಡೆದಿವೆ.  

 

 ತಾಲಲಕು ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ 

ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯ ಬಾಂಗಳಲರು ದಕ್ಷಿಣ 

ತಾಲಲಕು 1ನೆೇ ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಪ್ಡೆದಿದುು ಬಾಂಗಳಲರು 

ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯ ಬಾಂಗಳಲರು ಪ್ೂವಥ 2ನೆೇ 

ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಾದುು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಾಯ ಹುಬಬಳಿಿ 

ತಾಲಲಕು 3ನೆೇ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಾದೆ 

 

ಕ್ಕಳ ಕರಮಾಾಂಕದ ಸ್ಾಾನ್ಗಳನ್ುು ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆಾಯ 

ಅಲಮೇಲ ತಾಲಲಕು -234ನೆೇ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಾ, ಮೈಸಲರು 

ಜಿಲೆಾಯ ಸ್ಾಲ್ಲಗ್ಾರಮ ತಾಲಲಕು 233ನೆೇ  

ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಾತ್ುು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ ಜಿಲೆಾಯ ಉಲ್ಾಾಳ 

ತಾಲಲಕು 232ನೆೇ ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಪ್ಡೆದುಕ್ಕಲಾಂಡಿದೆ. 

 

 

 

 

 

ಬೆೆಂಗಳೂರಟ ಗ್ಾಾಮಾೆಂತರ 

ವಿಜಯಪುರ 

ಸಕಾಲ್ ಅಗರ  

ನ್ನರ್ವಹಣೆಯ 

ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು 

 

ಸಕಾಲ್ ಅಗರ  

ನ್ನರ್ವಹಣೆಯ 

ತಾಲೂಕುಗಳು 

 

ಧಾರವಾಡ 

 

ಬಾಂಗಳಲರು ದಕ್ಷಿಣ 

(ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ) 

ಹಟಬಬಳ್ಳಿ 
(ಧಾರವಾಡ) 

ಬೆೆಂಗಳೂರಟ ಪೂರ್ವ 

(ಬೆೆಂಗಳೂರಟ ನಗರ) 

ಸ್ವೇಕೃತಿ ಮತ್ುು ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಮತ್ತು  ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವ ೀಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಪಡೆದ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾ ಫ್ ನಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

1 
ಸಕಾಲ 
ಬಟಲೆಟಿನ್ 
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ಈ ವರದಿಗೆ ಒಟ್ುಟ 98,222. ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತ್ುು ಅತಿ ಕಡಿಮ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ ಜಿಲೆಾಗಳು 

ಹಾಗಲ ಇಲ್ಾಖೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಕ್ಕಳಗಿನ್ ಗ್ಾರಫ್ನ್ಲ್ಲಾ ಕ್ಕಲಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಅತಯ ಧಿಕ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು 

ಬಂಗಳೂರು ನಗರ – 3,75,333 

ಬಳಗಾವಿ – 2,42,366 

ಕಲ್ಬುರಗಿ – 1,40,764 

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿವ ೀಕೃತಿ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು 

ಕೊಡಗು – 21,828 

ಚಾಮರಾಜನಗರ – 43,322 

ರಾಮನಗರ –49,368 

ಅತಯ ಧಿಕ ಸಿವ ೀಕೃತಿಯ ಇಲಾಖೆಗಳು 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ – 12,12,533 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ – 3,94,308 

ನೀಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಮುದಾರ ಂಕ ಇಲಾಖೆ – 3,81,383 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ (01-10-2022 ರಾಂತೆ) 
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ಅತಯ ಧಿಕ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು 

ಬಂಗಳೂರು ನಗರ – 30,987 

ಬಳಗಾವಿ – 7,428 

ಮೈಸೂರು –  5,183 

 

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು 

ಬಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಂತರ – 45 

ಉಡುಪಿ – 175 

ಕೊಡಗು - 375 

 

ಅತಯ ಧಿಕ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳು 

ಗಾರ ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಿ  & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ – 24,259 

ಬೃಹತ್ ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – 11,230 

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ – 8,836 

 

ಅತಯ ಧಿಕ ವಿಳಂಬಿತ ವಿಲೇವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು 

ಬೀದರ್  – 0.97% 

ಉತತರ ಕನನಡ – 1.08% 

ದಾರ್ಣಗ್ೆರೆ – 1.10% 
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ಅತಯ ಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿರಸಕ ೃತ ದರದ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು 

ಉಡಟಪಿ – 3.70% 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ – 3.72% 

ಉತತರ ಕನನಡ– 3.86% 

ಅತ್ಯಧಿಕ ತಿರಸಕೃತ್ ದರದ ಜಿಲೆಾಗಳು 

ಚಿತ್ರದುಗಥ  – 11.02% 

ಕಲಬುಗಿಥ – 10.04% 

ಕ್ಕಲೇಲ್ಾರ – 9.33% 

ಅತ್ಯಾಂತ್ ಕಡಿಮ ತಿರಸಕೃತ್ ದರದ ಜಿಲೆಾಗಳು 

ಅಳ್ಾುವರ (ಧಾರವಾಡ) – 1.70% 

ಕಾಗವಾಡ (ಬಳಗ್ಾವಿ) – 2.01% 

ಕಡಬ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ) – 2.03% 

 

ಅತಯ ಧಿಕ ತಿರಸಕ ೃತ ದರದ ತಾಲೂಕುಗಳು 

ಕಮಲಾನಗರ (ಬೀದರ್) – 24.75% 

ಸೆೀಡo (ಕಲಬಟರ್ಗವ) – 18.14% 

ಸ್ರರ್ರ (ರಾಯಚೂರಟ) – 17.88% 

ಅತಯ ಧಿಕ ತಿರಸಕ ೃತ ದರದ ಇಲಾಖೆಗಳು 

(ಇಲಾಖೆಗಳು 2000ಕಿಕ ಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಅಜಿವಗಳ 

ವಿಲೇವಾರಿ) 

ಬೆಸಾಕೆಂ– 34.64% 

ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸ್ – 31.44% 

ಎನ್ಡಬಟಯುಕೆಆರ್ಟಿಸ್ – 20.82% 

ಅತಯ ಧಿಕ ವಿಳಂಬಿತ ವಿಲೇವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳು 

ಬೆೆಂಗಳೂರಟ ಗ್ಾಾಮಾೆಂತರ – 6.64% 

ಗದಗ– 6.07% 

ವಿಜಯನಗರ– 5.78% 

 

ಅತಯ ಧಿಕ ವಿಳಂಬಿತ ವಿಲೇವಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು 

ಬೆೆಂಗಳೂರಟ ಜಲ ಮತಟತ ಒಳಚರೆಂಡಿ ಮೆಂಡಳ್ಳ – 18.20% 

ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸ್ – 14.66% 

ಬೆೆಂಗಳೂರಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ – 14.00% 

(ಇಲಾಖೆಗಳು 2000ಕಿಕ ಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಜಿವಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ) 
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ಸಕಾಲ ವೆೇಳ್ಾಪ್ಟಿಟ 

✓ Teszನ್ಲ್ಲಾ ಸಕಾಲ ಕಾಯಥನಿವಥಹಣೆ 

15-10-2022ರಾಂತೆ, ಸಕಾಲ ಅಭಿಯಾನ್ವು 886 ಪ್ರಶ್ುಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನ್ುು ನಿೇಡಿದೆ ಮತ್ುು 3,47,140 ವಿೇಕ್ಷಣೆಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆದಿದೆ. 

ಜಲತೆಗೆ 10,846 ಪ್ರಶಾಂಸೆಯ ಚಪ್ಾಪಳೆಯನ್ುು ಪ್ಡೆದಿದೆ. 
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✓ ಸಕಾಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಾಂಕ್ರ-ಅಾಂಶಗಳು (15-10-2022 ರಾಂತೆ) 

ಕ್ಕೈಗೆಲಳಿಲ್ಾ

ದ ಒಟ್ುಟ 

ಎಸ್ಎಸ್ 

ಸಭೆಗಳ 

ಪ್ರಕಾರ 

ಪ್ಡೆದ ಸ್ಾಾನ್ 

ಜಿಲೆಾ 

6 ವಾರಗಳ 

ಲ್ಾಕ್-ಡೌನ್ 

ಹಲರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ 

25-02-

2021 ರಿಾಂದ 

(15 

ವಾರಗಳು) 

ನ್ಡೆದ 

ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಸಭೆಗಳ 

ಸಾಂಖೆಯ.  31-

07-2021ರ 

ವರೆಗಿನ್ ವರದಿ 

 

2021ರ 

ಆ.1ರಿಾಂದ 

ಡಿ.31ರ 

ತ್ನ್ಕ ನ್ಡೆದ 

ಸಭೆಗಳು 

(22 

ವಾರಗಳು) 

 

ಜನ್. 1 

ರಿಾಂದ  15 

10.2022

) 40 

ವಾರಗಳು 

ಕ್ಕೈಗೆಲಳಿಲ್ಾ

ದ ಒಟ್ುಟ 

ಸಮನ್ವಯ 

ಸಮಿತಿ 

ಸಭೆಗಳು 

((77 

weeks) 

02.08.2021ರಾಂ

ದು ನ್ಡೆದ ಕ್ಕಲನೆಯ 

ಸಕಾಲ ಪ್ರಿಶೇಲನಾ 

ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ 

31.12.2022ರ 

ತ್ನ್ಕ ನ್ಡೆದ ಸಕಾಲ 

ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ 

ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 

(ಗರಿರ್ಠ ಸಾಂಖೆಯಯ 

ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಸಭೆಗಳು 22 

ಇರಬೇಕು 

ಎಾಂಬುದನ್ುು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್). 

 

ಈ ವರ್ಥ 

(2022ರ 

ಜ.1ರಿಾಂದ 

2022ರ 

ಅಕ್ಕಲಟೇಬ

ರ್ 15-

.22ರ ತ್ನ್ಕ 

(40 

ವಾರಗಳು) 

ನ್ಡೆಸಲ್ಾದ 

ಸಭೆಗಳ 

ಶ್ೇಕಡಾವಾ

ರು 

ಪ್ರಮಾಣ 

 

ಜಿಲೆಾಗಳು 

ನ್ಡೆಸಲ್ಲರುವ 

ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಸಭೆಗಳ ಒಟ್ಾಟರೆ 

ದರ (77 

ವಾರಗಳ 

ಮಿತಿಯನ್ುು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್) 

 

1 
ಬಾಂಗಳಲರು 

ಗ್ಾರಮಾಾಂತ್ರ 
8 16 27 51 72.73 67.50% 66.23% 

2 ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ 1 16 18 35 72.73 45.00% 45.45% 

3 ಕ್ಕಲಡಗು 2 10 22 34 45.45 55.00% 44.16% 

4 ಚಿತ್ರದುಗಥ  7 11 8 26 50 20.00% 33.77% 

5 ದಾವಣಗೆರೆ 5 12 9 26 54.55 22.50% 33.77% 

6 ಬಿೇದರ್ 2 7 16 25 31.82 40.00% 32.47% 

7 ತ್ುಮಕಲರು 6 10 6 22 45.45 15.00% 28.57% 

8 ಮೈಸಲರು 6 4 11 21 18.18 27.50% 27.27% 

9 ಹಾಸನ್ 3 9 9 21 40.91 22.50% 27.27% 

10 ವಿಜಯಪ್ುರ 3 9 8 20 40.91 20.00% 25.97% 

11 
ಚಿಕಕಮಗಳಳಲ

ರು 
6 10 2 18 45.45 5.00% 23.38% 

12 ಯಾದಗಿರಿ 3 7 5 15 31.82 12.50% 19.48% 

13 ಬಳಗ್ಾವಿ 2 12 0 14 54.55 0.00% 18.18% 

14 ಉಡುಪಿ 7 6 1 14 27.27 2.50% 18.18% 

15 ಶವಮೊಗಗ 6 5 3 14 22.73 7.50% 18.18% 

16 ಬಾಗಲಕ್ಕಲೇಟೆ 4 7 3 14 31.82 7.50% 18.18% 

17 ಧಾರವಾಡ 5 6 2 13 27.27 5.00% 16.88% 

18 
ಬಾಂಗಳಲರು 

ನ್ಗರ 
6 6 0 12 27.27 0.00% 15.58% 

19 ಹಾವೆೇರಿ 5 7 0 12 31.82 0.00% 15.58% 

20 ಕಲಬುಗಿಥ 6 5 1 12 22.73 2.50% 15.58% 

21 ಉತ್ುರ ಕನ್ುಡ 5 4 3 12 18.18 7.50% 15.58% 
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ಕ್ಕೈಗೆಲಳಿಲ್ಾ

ದ ಒಟ್ುಟ 

ಎಸ್ಎಸ್ 

ಸಭೆಗಳ 

ಪ್ರಕಾರ 

ಪ್ಡೆದ ಸ್ಾಾನ್ 

ಜಿಲೆಾ 

6 ವಾರಗಳ 

ಲ್ಾಕ್-ಡೌನ್ 

ಹಲರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ 

25-02-

2021 ರಿಾಂದ 

(15 

ವಾರಗಳು) 

ನ್ಡೆದ 

ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಸಭೆಗಳ 

ಸಾಂಖೆಯ.  31-

07-2021ರ 

ವರೆಗಿನ್ ವರದಿ 

 

2021ರ 

ಆ.1ರಿಾಂದ 

ಡಿ.31ರ 

ತ್ನ್ಕ ನ್ಡೆದ 

ಸಭೆಗಳು 

(22 

ವಾರಗಳು) 

 

ಜನ್. 1 

ರಿಾಂದ  15 

10.2022

) 40 

ವಾರಗಳು 

ಕ್ಕೈಗೆಲಳಿಲ್ಾ

ದ ಒಟ್ುಟ 

ಸಮನ್ವಯ 

ಸಮಿತಿ 

ಸಭೆಗಳು 

((77 

weeks) 

02.08.2021ರಾಂ

ದು ನ್ಡೆದ ಕ್ಕಲನೆಯ 

ಸಕಾಲ ಪ್ರಿಶೇಲನಾ 

ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ 

31.12.2022ರ 

ತ್ನ್ಕ ನ್ಡೆದ ಸಕಾಲ 

ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ 

ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 

(ಗರಿರ್ಠ ಸಾಂಖೆಯಯ 

ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಸಭೆಗಳು 22 

ಇರಬೇಕು 

ಎಾಂಬುದನ್ುು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್). 

 

ಈ ವರ್ಥ 

(2022ರ 

ಜ.1ರಿಾಂದ 

2022ರ 

ಅಕ್ಕಲಟೇಬ

ರ್ 15-

.22ರ ತ್ನ್ಕ 

(40 

ವಾರಗಳು) 

ನ್ಡೆಸಲ್ಾದ 

ಸಭೆಗಳ 

ಶ್ೇಕಡಾವಾ

ರು 

ಪ್ರಮಾಣ 

 

ಜಿಲೆಾಗಳು 

ನ್ಡೆಸಲ್ಲರುವ 

ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಸಭೆಗಳ ಒಟ್ಾಟರೆ 

ದರ (77 

ವಾರಗಳ 

ಮಿತಿಯನ್ುು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್) 

 

22 ರಾಯಚಲರು 4 4 4 12 18.18 10.00% 15.58% 

23 ಗದಗ 5 6 0 11 27.27 0.00% 14.29% 

24 ಕ್ಕಲೇಲ್ಾರ  2 8 1 11 36.36 2.50% 14.29% 

25 ದ.ಕ. 4 5 1 10 22.73 2.50% 12.99% 

26 ಮಾಂಡಯ 4 2 4 10 9.09 10.00% 12.99% 

27 ಕ್ಕಲಪ್ಪಳ 3 5 0 8 22.73 0.00% 10.39% 

28 ಬಳ್ಾಿರಿ 1 5 1 7 22.73 2.50% 9.09% 

29 ರಾಮನ್ಗರ 2 3 1 6 13.64 2.50% 7.79% 

30 ಚಿಕಕಬಳ್ಾಿಪ್ುರ 2 3 0 5 13.64 0.00% 6.49% 

31 ವಿಜಯನ್ಗರ 0 0 2 2 0 5.00% 2.60% 

    125 220 168 513 33.33% 13.55% 21.49% 

 

✓ ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್-2022ರ ಸಕಾಲ ನಾಗರಿಕ ಸಾಂತ್ೃಪಿು ಸಲಚಯಾಂಕ 

 

 

 

 

 

 

89.93% 
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ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅನ್ುಮೊೇದಿಸಲ್ಾದ ಡಿೇನಿಯರ್ ಮಾಪ್ಕದ ಸ್ದಾಧಾಂತ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕಾಲದ ಮಲಲಕ ಸೆೇವೆಗ್ಾಗಿ ಅಜಿಥ ಸಲ್ಲಾಸ್ದ 

ಅರ್ವಾ ಸೆೇವೆಯನ್ುು ಪ್ಡೆದ ನಾಗರಿಕರ ಸಾಂತ್ೃಪಿುಯನ್ುು ಅಳೆಯಲು ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರಲ್ಲಾ ಶ್ೇ. 

89.93ರರ್ುಟ ಮಾಂದಿ ಸಕಾಲ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಬಗೆಗ ತ್ೃಪಿು ವಯಕುಪ್ಡಿಸ್ದಾುರೆ, ಶ್ೇ. 9.80ರರ್ುಟ ಮಾಂದಿ ತ್ಟ್ಸಾರಾಗಿದುರೆ ಒಟ್ುಟ 

ಮಾದರಿ ಜನ್ಸಾಂಖೆಯಯಲ್ಲಾ ಶ್ೇ.0.27 ರರ್ುಟ ಮಾಂದಿ ಅತ್ೃಪಿು ವಯಕುಪ್ಡಿಸ್ದಾುರೆ ಎಾಂಬುದು ಗಮನ್ಕ್ಕಕ ಬಾಂದಿದೆ. 

ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರಲ್ಲಾ ಅತ್ೃಪ್ುರ ವಿವರಗಳು: - 

ಅತೃಪ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪ್ಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಲ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಲಸಿದ್ದರು. ಜನನ, ಮತುತ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರಗಳ 

ವಿತರಣೆ, ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವಾನಗಿ ವಿತರಣೆ ಮತುತ ವಿದ್ುುನ್ಾಾನ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ಲ್ಭ್ುವಿಲ್ಲದ್ ಡೇಟಾಕಾಾಗಿ ಖಾತಾ ಎಕಾಿಾಕ್ಟಟ 

ನ್ಸೇಡುವುದ್ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಲ ತೂೊಂದ್ರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅತೃಪ್ತರು ಕನ್ಾಿಟ್ಕದ್ ವಿವಿಧ ರ್ಜಲ್ಲಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವರಾಗಿದ್ಾದರೆ. ಆದ್ದರಿೊಂದ್ ಈ 

ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಏಕರೂಪ್ದ್ ಅಸೊಂತೃಪ್ತತಯ ಮಾದ್ರಿಯನುು ಗಮನ್ಸಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ನ್ಸಟಿಟನಲ್ಲಲ ಗಮನ 

ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸೇವೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಲ ವಿಳೊಂಬ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಲ ನ್ಾಗರಿಕರು ಸೇವೆ ಪ್ಡದ್ುಕೂಳಳಲ್ು ಹಿಡಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ, 

ಆನ್ಲೈನ್ ಅನುಮೇದ್ನ್ಯ ನೊಂತರವೂ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರವನುು ವಿತರಿಸಲ್ು ನ್ಸರಾಕರಿಸುವುದ್ು ಅತೃಪ್ತತಗೆ  ಮುಖ್ಯ 

ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. 

ಮಾದರಿ ಗ್ಾತ್ರ: 3328 

ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಅಜಿಥ ಸಲ್ಲಾಸ್ದ ಜನ್ಸಾಂಖೆಯಯ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸ್ದ ಅವಧಿ: 

08-April-2022 to 30-June-2022 

ಅಳತೆಯ ಮಟ್ಟ: ಜಿೇವನ್ ಮಾಪ್ನ್ದೆಲಾಂದಿಗೆ ಡಿೇನಿಯರ್ ಸಾಂತ್ೃಪಿು ಮಟ್ಟ  

ಸಾಂಭಾವಯತಾ ಮಾದರಿ ತ್ಾಂತ್ರ: ಸ್ಾಂಪ್ ಲ್ ರಾಾಂಡಾಂ ಸ್ಾಯಾಂಪಿಾಾಂಗ್ (Simple random sampling) 

ಶ್ರೇಯಾಾಂಕದ ಒಟ್ುಟ ಮೊಬಲಗು (Range) ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ ಮಾದರಿ ಲೆಕಕ 

31-35 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರು ಸಾಂಪ್ೂಣಥ ಸಾಂತ್ೃಪ್ುರು 

203 

26-30 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರು ಸಾಂತ್ೃಪ್ುರು 

1235 

21-25 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರು ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಸಾಂತ್ೃಪ್ುರು 

1555 

20 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರು ತ್ಟ್ಸಾರು 

326 

15-19 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರು ಸಲಪಮಟಿಟಗೆ ಅಸಾಂತ್ೃಪ್ುರು 

5 

10-14 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರು  ಅಸಾಂತ್ೃಪ್ುರು 

0 

05-09 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆ ನಿೇಡಿದವರು ಸಾಂಪ್ೂಣಥ ಅಸಾಂತ್ೃಪ್ುರು 

4 

  
ಒಟ್ುಟಮಾದರಿಯ ಗ್ಾತ್ರ 

3328 

 



  

9 | P a g e  
 

 

 

 

ಮುಖಾಯಾಂಶಗಳು: 

• ಬೊಂಗಳೂರು ಗಾರಮಾೊಂತರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯು 2022ರ ಸಪ್ಟೊಂಬರ್ 

ತೊಂಗಳಲ್ಲಲ ಸಕಾಲ್ ಮಾಸಿಕ ಶ್ರೇಯಾೊಂಕದ್ಲ್ಲಲ 1ನ್ೇ 

ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದೆ. ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 70,476 ಅರ್ಜಿಗಳು 

ಸಲ್ಲಲಕಯಾಗಿದ್ುದ, ಶ್ೇ 96.78ರ ದರದದ್ಲ್ಲಲ 69,036 

ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಸಯಮಿತ ಸಕಾಲ್ 

ಸಮನವಯ ಸಮಿತ ಪ್ರಿಶೇಲ್ನ್ಾ ಸಭೆಗಳು ಮತುತ ನ್ಸರೊಂತರ 

ಮೇಲ್ಲವಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರ್ಜಲ್ಲಲಯು ಕಳೆದ್ 3 ವರ್ಿಗಳಲ್ಲಲ 

ಮದ್ಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಸಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಲ ಈ ಸ್ಾಾನ ಪ್ಡಯಲ್ು 

ಸ್ಾಧುವಾಗಿದೆ. 

• ಪ್ರಸಕತ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಸಕಾಲ್ ಶ್ರೇಯಾೊಂಕದ್ಲ್ಲಲ ವಿಜಯಪ್ುರ ರ್ಜಲ್ಲಲ 

2ನ್ೇ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದೆ. ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 1,37,211 ಅರ್ಜಿಗಳು 

ಬೊಂದಿದ್ುದ, ಶ್ೇ 97.97ರ ದ್ರದ್ಲ್ಲಲ 1,32,306 

ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

• ಪ್ರಸಕತ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಸಕಾಲ್ ಶ್ರೇಯಾೊಂಕದ್ಲ್ಲಲ ಧಾರವಾಡ 

ರ್ಜಲ್ಲಲಯು 3ನ್ೇ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದೆ. ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 1,24,844 

ಅರ್ಜಿಗಳು ಬೊಂದಿದ್ುದ, ಶ್ೇ 98.09ರ ದ್ರದ್ಲ್ಲಲ 1,15,331 

ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

• ಸಕಾಲ್ ಶ್ರೇಯಾೊಂಕದ್ಲ್ಲಲ ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರ ರ್ಜಲ್ಲಲ 31ನ್ೇ 

ಸ್ಾಾನ ಪ್ಡದಿದೆ. ಶ್ೇ 7.85 ತರಸಾೃತ ದ್ರವಾಗಿದೆ. 30,987 

ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ುದ ಮತುತ ಶ್ೇ 93.36 ಕಡಿಮ ಸಾೈಕ್ಟ 

ರೆೇಟ್ ಹೊೊಂದಿದೆ. ಈ ಅೊಂಶಗಳೆೇ ರ್ಜಲ್ಲಲಯ ಹಿನುಡಗೆ 

ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. 

• ಪ್ರಸಕತ ತೊಂಗಳಲ್ಲಲ ಮೈಸೂರು ರ್ಜಲ್ಲಲಯು 30ನ್ೇ 

ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದೆ. 4,426 ಅರ್ಜಿಗಳು ಗಡುವಿನ ನೊಂತರವೂ 

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ುದ ಶ್ೇ 7.41ರರ್ುಟ ಅರ್ಜಿಗಳು 

ತರಸಾೃತಗೊೊಂಡಿವೆ. ಈ ರ್ಜಲ್ಲಲಯು ಹಿೊಂದ್ುಳಿಯಲ್ು ಈ 

ಅೊಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 

• ಕೂೇಲಾರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯು 29ನ್ೇ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದೆ. ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 

60,974 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬೊಂದಿದ್ುದ, 58,396 ಅರ್ಜಿಗಳನುು 

ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಶ್ೇ 96.14 ಸಾೈಕ್ಟ ರೆೇಟ್ 

ಇದ್ುದ, ಶ್ೇ 9.33ರರ್ುಟ ಅರ್ಜಿಗಳು ತರಸಾೃತಗೊೊಂಡಿವೆ.  

 

 

 

ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ 

(Rank) 

ಜಿಲೆಾ 

31 ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ 

30 ಮೈಸಲರು 

29 ಕ್ಕಲೇಲ್ಾರ 

28 ಕ್ಕಲಡಗು 

27 ಮಾಂಡಯ 

26 ಚಿತ್ರದುಗಥ 

25 ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ 

24 ಹಾಸನ್ 

23 ರಾಮನ್ಗರ 

22 ದಾವಣಗೆರೆ 

21 ಉಡುಪಿ 

20 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ 

19 ವಿಜಯನ್ಗರ 

18 ರಾಯಚಲರು 

17 ಬಳ್ಾಿರಿ 

16 ಶವಮೊಗಗ 

 

ಕೊ
ನೆ
ಯ

 16
 ಜಿ
ಲೆ
ಯಗಳ

ು 

ಜಿಲಾಲ  

ಶ್ರ ೀಯಂಕ 

 
2 

ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ 

(Rank) 

ಜಿಲೆಾ 

1 ಬಾಂಗಳಲರು ಗ್ಾರ. 

2 ವಿಜಯಪ್ುರ 

3 ಧಾರವಾಡ 

4 ಬಾಗಲಕ್ಕಲೇಟೆ 

5 ಉತ್ುರ ಕನ್ುಡ 

6 ಗದಗ 

7 ಬಳಗ್ಾವಿ 

8 ಚಿಕಕಬಳ್ಾಿಪ್ುರ 

9 ಕಲಬುಗಿಥ 

10 ಬಿೇದರ್ 

11 ಕ್ಕಲಪ್ಪಳ 

12 ತ್ುಮಕಲರು 

13 ಹಾವೆೇರಿ 

14 ಚಿಕಕಮಗಳಲರು 

15 ಯಾದಗಿರಿ 

 

ಮೊ
ದಲ

 15
 ಜಿ
ಲೆ
ಯಗಳ

ು 
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ಸಕಾಲ ಜಿಲ್ಾಾ ವಿಶ್ಾೇರ್ಣಾತ್ಮಕ ಪ್ಟಿಟ -ಆಗಸ್ಟ 2022 

ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ ಜಿಲೆಾ ಸ್ವೇಕೃತಿ ವಿಲೆೇವಾರಿ ತಿರಸಕೃತಿ 
ತಿರಸಕೃತ್ 

ಪ್ರಮಾಣ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಪ್ರಮಾಣ 

ಸಕಾಲ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ದರ 

04-05—

2022 ರಾಂತೆ 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

1 ಬಾಂಗಳಲರು ಗ್ಾರಮಾಾಂತ್ರ 70476 69036 2909 4.21% 2224 3.22% 96.78% 45 17 144 

2 ವಿಜಯಪ್ುರ 137211 132306 8405 6.35% 2692 2.03% 97.97% 3532 24 41 

3 ಧಾರವಾಡ 124844 115331 6112 5.30% 2198 1.91% 98.09% 5183 23 159 

4 ಬಾಗಲಕ್ಕಲೇಟೆ 110483 108642 4549 4.19% 1662 1.53% 98.47% 2490 88 165 

5 ಉತ್ುರ ಕನ್ುಡ 77156 74192 2861 3.86% 800 1.08% 98.92% 1224 2 126 

6 ಗದಗ 66012 64022 4440 6.94% 3888 6.07% 93.93% 1435 8 62 

7 ಬಳಗ್ಾವಿ 242366 234789 12645 5.39% 8654 3.69% 96.31% 7428 101 357 

8 ಚಿಕಕಬಳ್ಾಿಪ್ುರ 66096 63346 3415 5.39% 2793 4.41% 95.59% 1265 27 133 

9 ಕಲಬುಗಿಥ 140764 135180 13574 10.04% 4259 3.15% 96.85% 4592 28 105 

10 ಬಿೇದರ್ 79730 72974 6706 9.19% 708 0.97% 99.03% 404 51 265 

11 ಕ್ಕಲಪ್ಪಳ 69222 65060 4712 7.24% 1838 2.83% 97.17% 1208 42 97 

12 ತ್ುಮಕಲರು 122456 121569 5179 4.26% 3259 2.68% 97.32% 3013 15 332 

13 ಹಾವೆೇರಿ 88831 76331 4490 5.88% 2641 3.46% 96.54% 4958 22 144 

14 ಚಿಕಕಮಗಳಲರು 59524 57429 3168 5.52% 2825 4.92% 95.08% 2234 17 135 

15 ಯಾದಗಿರಿ 61610 55937 4596 8.22% 2360 4.22% 95.78% 2787 32 96 

16 ಶವಮೊಗಗ 78481 77923 6251 8.02% 1521 1.95% 98.05% 1486 19 305 

17 ಬಳ್ಾಿರಿ 65014 61788 5275 8.54% 1809 2.93% 97.07% 1371 9 79 

18 ರಾಯಚಲರು 101025 93196 7592 8.15% 4891 5.25% 94.75% 4214 59 130 

19 ವಿಜಯನ್ಗರ 64758 63846 4858 7.61% 3689 5.78% 94.22% 1368 15 112 

20 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ 87689 87590 3254 3.72% 3141 3.59% 96.41% 2007 20 106 

21 ಉಡುಪಿ 49368 49636 1838 3.70% 1435 2.89% 97.11% 175 8 111 



  

11 | P a g e  
 

ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ ಜಿಲೆಾ ಸ್ವೇಕೃತಿ ವಿಲೆೇವಾರಿ ತಿರಸಕೃತಿ 
ತಿರಸಕೃತ್ 

ಪ್ರಮಾಣ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಪ್ರಮಾಣ 

ಸಕಾಲ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ದರ 

04-05—

2022 ರಾಂತೆ 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

22 ದಾವಣಗೆರೆ 79019 79210 6715 8.48% 872 1.10% 98.90% 956 56 81 

23 ರಾಮನ್ಗರ 50379 47360 3106 6.56% 2171 4.58% 95.42% 1427 18 109 

24 ಹಾಸನ್ 73615 71634 4018 5.61% 2041 2.85% 97.15% 1611 11 83 

25 ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ 43322 39974 2664 6.66% 1113 2.78% 97.22% 816 14 101 

26 ಚಿತ್ರದುಗಥ 73142 74794 8240 11.02% 2648 3.54% 96.46% 1889 3 8 

27 ಮಾಂಡಯ 68423 67061 3288 4.90% 1765 2.63% 97.37% 1630 22 176 

28 ಕ್ಕಲಡಗು 21828 21437 1091 5.09% 759 3.54% 96.46% 375 20 152 

29 ಕ್ಕಲೇಲ್ಾರ 60974 58396 5448 9.33% 2252 3.86% 96.14% 1686 21 124 

30 ಮೈಸಲರು 117981 112419 8335 7.41% 3428 3.05% 96.95% 4426 123 269 

31 ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ 375333 359976 28250 7.85% 23907 6.64% 93.36% 30987 1795 865 

    2927132 2812384 187984 6.68% 100243 3.56% 96.44% 98222 2710 5172 
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2022ರ ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಾ – 29,27,132 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸಲ್ಾಗಿದುು, 28,12,384 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ, ಬಳಗ್ಾವಿ ಮತ್ುು ಕಲಬುಗಿಥ ಜಿಲೆಾಗಳು ಹಚಿಿನ್ ಸಾಂಖೆಯಯ ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ವೆ. ಈ 

ಮಲರಲ ಜಿಲೆಾಗಳು ಕರಮವಾಗಿ 3,75,333ಮ 2,42,366 ಮತ್ುು 1,40,764 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ವೆ. 

 

2022ರ ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ಜಿಲೆಾಗಳು ಕ್ಕಲಡಗು 21,828, ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ 

43,322 ಮತ್ುು ಉಡುಪಿ 49,368 

 

 

 

Bengaluru Urban Belagavi Kalaburagi Vijayapura Dharwad

375333

242366

140764 137211 124844

359976

234789

135180 132306
115331

ಅತ್ಯಧಿಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ ರ್ಜಲ್ಲೆಗಳು

Total Receipts Total Disposals

Kodagu Chamarajanagar Udupi Ramanagara Chikkamagaluru

21828

43322

49368 50379

59524

21437

39974

49636
47360

57429

ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ ರ್ಜಲ್ಲೆಗಳು

Total Receipts Total Disposals
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ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ ಮುಖಾಯಾಂಶಗಳು 

• ಈ ವರದಿಗಾಗಿ (01-10-2022) ದ್ತಾತೊಂಶವನುು 

ಸಾಂಗರಹಿಸ್ದ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ 98,222 ಅರ್ಜಿಗಳು 

ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿದ್ದವು. 

• ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 30,987 ಅರ್ಜಿಗಳು 

ಸಲ್ಲಲಕಯಾಗಿವೆ. ಬೊಂಗಳೂರು ಉತತರ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಲ 

21,001 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ (ಈ 

21,001 ಅಜಿಥಗಳ ಪ್ೈಕ್ರ - 6,950 ಅರ್ಜಿಗಳು 

ಬಿಬಿಎೊಂಪ್ತಗೆ ಸೇರಿವೆ; ಎಆರ್ಒ ಹೂಡಿ-1121: 

ಎಆರ್ಒ ವೆೈಟ್ಫೇಲ್  - 1730) ಮತುತ 

ಬೊಂಗಳೂರು ದ್ಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಲ 5,492 

ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. (ಈ 5,492 ಅಜಿಥಗಳ 

ಪ್ೈಕ್ರ 2,913 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಬೊಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಎಆರ್ಒ 

ಕೊಂಗೆೇರಿಯಲ್ಲಲ 1,596 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಎಆರ್ಒ - ರಾಜರಾಜೇಶವರಿ 

ನಗರದ್ಲ್ಲಲ 343 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ) . 

• ಬಳಗಾವಿ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 7,428 ಅರ್ಜಿಗಳು 

ಸಲ್ಲಲಕಯಾಗಿವೆ. ಬಳಗಾವಿ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಲ 2,097 

ಅರ್ಜಿಗಳು ಸೊಂಗರಹವಾಗಿದ್ುದ, ಈ ಪ್ೈಕಿ 2,097 

ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೊಂದ್ಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 

ರ್ಜಲಾಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಬಳಗಾವಿ -639).  

• ಧಾರವಾಡ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 5,183 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿದ್ುದ, ಈ ಪ್ೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳು 

ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ೂಕಿಗೆ (1,296) ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ವೆ. 

(ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ, ಬಿಬಿಎೊಂಪ್ತ-756 

ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ);  ವಲ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕತರು, 

ವಲ್ಯ ಕಚೇರಿ 1, ಹುಬಬಳಿಳ-ಧಾರವಾಡ 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ -931) 

• ಬೊಂಗಳೂರು ಗಾರಮಾೊಂತರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲ್ು ಸ್ಾಧುವಾಯಿತು. 

ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ ಅತ ಕಡಿಮ ಅವಧಿ ಮಿೇರಿದ್ ಅರ್ಜಿಗಳು 

-45 ಇದ್ದವು. ನೆಲಮಾಂಗಲ ತಾಲಲಾಕ್ರನ್ಲ್ಲಾ 17 

ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ನ್ಲ್ಮೊಂಗಲ್ ತಾಲ್ೂಲಕು; 

 
ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ವಹಿ: 

• ಸಪ್ಟೊಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಲ, 1,00,243 

ಅರ್ಜಿಗಳನುು ನ್ಸಗದಿತ ಸಮಯದ್ ನೊಂತರ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

• ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ ಅತ ಹೆಚ್ುಿ 

ವಿಳೊಂಬವಾದ್ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಗಳು ಕೊಂಡು ಬೊಂದಿವೆ – 

ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ ವಿಳೊಂಬವಾದ್ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಯು ಶ್ೇ 

6.64  ಇದೆ . ಒಟ್ುಟ 23,907 ಅರ್ಜಿಗಳನುು 

ನ್ಸಗದಿತ ದಿನ್ಾೊಂಕದ್ ನೊಂತರ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೊಂಗಳೂರು ಉತತರ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಲ 

9,569, ಆನ್ೇಕಲ್ ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಲ 6,896 

ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಯಾಗಿವೆ.  

• ಗದ್ಗ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ ಶ್ೇ.6.07ರರ್ುಟ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ 

ವಿಳೊಂಬವಾಗಿದೆ. ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 3,888 ಅರ್ಜಿಗಳ 

ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ವಿಳೊಂಬವಾಗಿದೆ. ರೊೇಣ-1,571, ಗದ್ಗ-

1,330 ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 

ಈ ಎರಡಲ ತಾಲ್ೂಲಕುಗಳಲ್ಲಲ ಅತ ಹೆಚ್ುಿ 

ಅಜಿಥಗಳು ವಿಳೊಂಬ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಯಾಗಿವೆ. 

• ವಿಜಯನಗರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ ಶ್ೇ.5.78ರರ್ುಟ 

ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ವಿಳೊಂಬವಾಗಿದೆ. ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 3,689 

ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ವಿಳೊಂಬವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಿಲಗಿ-

2,238, ಹಡಗಲ್ಲ-533 ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡಿದ್ ತಾಲ್ೂಲಕುಗಳಲ್ಲಲ ಅತ ಹೆಚ್ುಿ 

ವಿಳೊಂಬವಾದ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಯಾಗಿವೆ. 

• ಬಿೇದ್ರ್ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ ಅತ ಹೆಚ್ುಿ ಸಕಾಲ್ ಸಾೈಕ್ಟ 

ರೆೇಟ್ (ಇನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸೂಪೇಸಿರ್ನ್ ರೆೇಟ್) 

ಶ್ೇ.99.03 ಇದೆ. ಉತತರ ಕನುಡ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ 

ಶ್ೇ.98.92ರರ್ುಟ ಮುರ್ಾರ ನಡದಿದೆ. 
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ಗಾರಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ ಮತುತ ಪ್ೊಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಲ 9 ಮತುತ ಗಾರಮ ಪ್ೊಂಚಾಯತ್ 

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಲ 2, ಮರಳುಕುೊಂಟ. 

•  ಉಡುಪ್ತ ರ್ಜಲ್ಲಲಯಲ್ಲಲ ಎರಡನ್ೇ ಅತ ಕಡಿಮ ಅೊಂದ್ರೆ 

– 175 ಅಜಿಥಗಳು ಬಾಕ್ರಯಿವೆ. ಉಡುಪ್ತ 

ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಲ 47 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 

ಗಾರಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿಿ ಮತುತ ಪ್ೊಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲಾಖೆ - 31 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಪ್ೈಕಿ 

11 ಅರ್ಜಿಗಳು ಕ್ಕಲೇಟೆ ಗಾರಮ ಪ್ೊಂಚಾಯಿತಯಲ್ಲಲ 

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮುಖಾಯಾಂಶಗಳು 

• 2022ರ ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳ ತಿರಸಕೃತ್ ದರ ಶ್ೇ 6.68. ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ  28,12,384 ಅಜಿಥಗಳ ಪ್ೈಕ್ರ ಒಟ್ುಟ 

1,87,984 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ತಿರಸಕರಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುು.  

• ಚಿತ್ರದುಗಥ ಜಿಲೆಾಯು ಅತ್ಯಧಿಕ ತಿರಸಕೃತ್ ದರ ಶ್ೇ 11.02 ಹಲಾಂದಿದೆ. ತಿರಸಕೃತ್ ದರ ಹಚಿಲು ಹಲಸದುಗಥ – ಶ್ೇ 

14.10 ಮತ್ುು ಚಿತ್ರದುಗಥ ಶ್ೇ 13.36 ಕಾರಣವಾಗಿವೆ 

• ಕಲಬುಗಿಥ ಜಿಲೆಾಯ ತಿರಸಕೃತ್ ದರ ಶ್ೇ 10.04. ಸೆೇಡಾಂ ಶ್ೇ 18.14 ಮತ್ುು ಶಹಬಾದ್ ಶ್ೇ 16.36 ತಿರಸಕೃತ್ ದರದ 

ಕ್ಕಲಡುಗೆ ನಿೇಡಿವೆ. 

• ಕ್ಕಲೇಲ್ಾರ ಜಿಲೆಾಯ ತಿರಸಕೃತ್ ದರವು ಶ್ೇ 9.33 ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಕ ಮುಳಬಾಗಲು ಶ್ೇ 12.8 ಮತ್ುು ಕ್ಕಜಿಎಫ್ ಶ್ೇ 

10.15 ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 

• ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ ಶ್ೇ 3.70 ಅತ್ಯಾಂತ್ ಕಡಿಮ ತಿರಸಕೃತಿಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಾಗಿವೆ. ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ ವಿಲೆೇವಾರಿಯಾದ 

49,636 ಅಜಿಥಗಳ ಪ್ೈಕ್ರ 1,838 ಅಜಿಥಗಳು ತಿರಸಕೃತ್ಗೆಲಾಂಡಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ ಜಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ ವಿಲೆೇವಾರಿಯಾದ 

87,590 ಅಜಿಥಗಳ ಪ್ೈಕ್ರ 3,254 ಅಜಿಥಗಳು (ಶ್ೇ 3.72) ತಿರಸಕೃತ್ಗೆಲಾಂಡಿವೆ.  

 

 

 

 

ತಿರಸೃತ 
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• 2022 ರ ಸಪ್ಟೊಂಬರ್ ತೊಂಗಳ ಸಕಾಲ್ ತಾಲ್ೂಲಕಿನ ಶ್ರೇಯಾೊಂಕದ್ಲ್ಲಲ ಬೊಂಗಳೂರು 

ನಗರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯ ಬೊಂಗಳೂರು ದ್ಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ೂಲಕು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಾಾನವನುು ಪ್ಡದ್ುಕೂೊಂಡಿದೆ. 

ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಲ 1,28,960 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬೊಂದಿದ್ುದ, 1,25,869 ಅರ್ಜಿಗಳು 

ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಯಾಗಿವೆ. ತರಸಾೃತಗೊೊಂಡ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ೇ 6.87, ಸಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಲ 

ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಯಾದ್ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ೇ 96.36ರಷ್ಟಟದೆ. 

• ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯ ಬೊಂಗಳೂರು ಪ್ೂವಿ ತಾಲ್ೂಕು 61,018 

ಅರ್ಜಿಗಳೊೊಂದಿಗೆ 2ನ್ೇ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದ್ುದ, 59,165 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಯಾಗಿವೆ, ಶ್ೇ 

7.80ರರ್ುಟ ತರಸಾೃತ ದ್ರ, ಸಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಲ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಯಾದ್ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ೇ 

96.74. 

• ಧಾರವಾಡ ರ್ಜಲ್ಲಲಯ ಹುಬಬಳಿಳ ತಾಲ್ೂಲಕು 3ನ್ೇ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದೆ. ತಾಲ್ೂಕಿನಲ್ಲಲ 

28,354 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬೊಂದಿದ್ುದ, 26,951 ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ತರಸಾೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ೇ 7.25, ಸಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಲ ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ ಅರ್ಜಿಗಳ 

ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ೇ 97.04ರಷ್ಟಟದೆ. 

• ವಿಜಯಪ್ುರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯ ಆಲ್ಮೇಲ್ ತಾಲ್ೂಕು 234ನ್ೇ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದೆ. ತಾಲ್ೂಕಿಗೆ 

ಕೇವಲ್ 1 ಅರ್ಜಿ ಬೊಂದಿದ್ುದ, 1 ಅರ್ಜಿಯನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

• ಮೈಸೂರು ರ್ಜಲ್ಲಲಯ ಸ್ಾಲ್ಲಗಾರಮ ತಾಲ್ೂಲಕು 233ನ್ೇ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲದೆ. 

ತಾಲ್ೂಕಿಗೆ 14 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬೊಂದಿದ್ುದ, 11 ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

• ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯ ಬಾಂಗಳಲರು ಉತ್ುರ ತಾಲಲಕು ಅತ್ಯಧಿಕ 

ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ತ್ುು- 1,37,656, ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯ ಬಾಂಗಳಲರು 

ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲಲಕು- 1,28,960 ಮತ್ುು ಕಲಬುಗಿಥ ಜಿಲೆಾಯ ಕಲಬುಗಿಥ ತಾಲಲಕು –

62,927 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 

• ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲೆಾಯ ಅಲಮೇಲ ತಾಲಲಕು ಅತಿ ಕಡಿಮ -1 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು 

ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದೆ. ಮೈಸಲರು ಜಿಲೆಾಯ ಸ್ಾಲ್ಲಗ್ಾರಮ ತಾಲಲಾಕು ನ್ಾಂತ್ರದ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಾದುು, 

14 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ ಜಿಲೆಾಯ ಮಲಲ್ಲಕ ತಾಲಲಾಕು 183 

ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದೆ. 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ 

• 01-10-2022ರಾಂತೆ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಾಂಕದ ಬಳಿಕ ಅತಿ ಹಚುಿ ಅಜಿಥಗಳು ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದಿರುವುದು ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯ ಬಾಂಗಳಲರು ಉತ್ುರ ತಾಲಲಕು – 21,001.  

• 01-10-2022ರೊಂತ ನ್ಸಗದಿತ ದಿನ್ಾೊಂಕದ್ ಬಳಿಕ ಎರಡನ್ೇ ಅತುಧಿಕ ಸೊಂಖೆುಯಲ್ಲಲ 

ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲ್ಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದ್ು ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರ ರ್ಜಲ್ಲಲಯ ಬೊಂಗಳೂರು 

ದ್ಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ೂಕು– 5,492. 3ನ್ೇ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಲ ಮೈಸೂರು ರ್ಜಲ್ಲಲಯ ಮೈಸೂರು 

ತಾಲ್ೂಕು – 2,097. 

ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ ತಾಲಲಾಕ್ರನ್ ಹಸರು 

1 ಬಾಂಗಳಲರು ದಕ್ಷಿಣ 

2 ಬಾಂಗಳಲರು ಪ್ೂವಥ 

3 ಹುಬಬಳಿಿ 

4 ಕಲಬುಗಿಥ 

5 ಬಾಂಗಳಲರು ಉತ್ುರ 

6 ಮೈಸಲರು 

7 ವಿಜಯಪ್ುರ 

8 ಧಾರವಾಡ 

9 ದಾವಣಗೆರೆ 

10 ಜಮಖ್ಾಂಡಿ 

11 ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪ 

12 ಹಾಸನ್ 

13 ತ್ುಮಕಲರು 

14 ದೆೇವನ್ಹಳಿಿ 

15 ಶವಮೊಗಗ 

16 ನೆಲಮಾಂಗಲ 

17 ಬಾಗಲಕ್ಕಲೇಟೆ 

18 ಬಳಗ್ಾವಿ 

19 ಮುಧಲೇಳ 

20 ಬಳ್ಾಿರಿ 

21 ಮಾಂಗಳಲರು 

22 ಹುಬಬಳಿಿ-ನ್ಗರ 

23 ಹಲನಾುವರ 

24 ಗೆಲೇಕಾಕ 

25 ಹಾವೆೇರಿ 

26 ಚಿಕಕಮಗಳಲರು 

27 ತ್ರಿೇಕ್ಕರೆ 

28 ಚಿಕಕಬಳ್ಾಿಪ್ುರ 

29 ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ 

30 ಕ್ಕಲಪ್ಪಳ 

31 ರಾಮನ್ಗರ 

32 ಗದಗ 

33 ರಾಣೆಬನ್ಲುರು 

34 ಕಾರವಾರ 

35 ಚಿಕ್ಕಲಕೇಡಿ 

36 ಮಾಂಡಯ 

37 ರಾಯಭಾಗ 

38 ಬಿೇದರ್ 

39 ಹಲಸಪ್ೇಟೆ 

40 ಕ್ಕಲೇಲ್ಾರ 

41 ಹಲಸಕ್ಕಲೇಟೆ 

42 ಸ್ರಸ್ 

43 ಬಸವಕಲ್ಾಯಣ 

44 ಇಾಂಡಿ 

45 ರಾಯಚಲರು 

46 ಬಾದಾಮಿ 

47 ಸಕಲೆೇಶಪ್ುರ 

48 ಮಡಿಕ್ಕೇರಿ 

49 ಕುರ್ಟಗಿ 

50 ಗಾಂಗ್ಾವತಿ 

51 ಭಾಲ್ಲಕ 

52 ಮುಾಂಡಗೆಲೇಡ 

53 ಹರಪ್ನ್ಹಳಿಿ 

ತಾಲೂಯಕಟ 
ಶೆಾೀಯಾೆಂಕ 3 
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ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ ತಾಲಲಾಕ್ರನ್ ಹಸರು 

54 ಕುಾಂದಾಪ್ುರ 

55 ದೆಲಡಡಬಳ್ಾಿಪ್ುರ 

56 ಯಾದಗಿರಿ 

57 ಶ್ಲೇರಾಪ್ುರ 

58 ಚಿತ್ರದುಗಥ 

59 ಮಧುಗಿರಿ 

60 ಕುಾಂದಗೆಲೇಳ 

61 ಹಳಿಯಾಳ 

62 ಬಾಯಡಗಿ 

63 ಬಿೇಳಗಿ 

64 ಬಾಂಟ್ಾವಳ 

65 ಹುನ್ಗುಾಂದ 

66 ನೆಲಮಾಂಗಲ 

67 ಚನ್ುಗಿರಿ 

68 ಕಲಘಟ್ಗಿ 

69 ಹುಮಾುಬಾದ್ 

70 ಸ್ಾಂಧನ್ಲರು 

71 ತಿಪ್ಟ್ಲರು 

72 ಕಡಲರು 

73 ರಬಕವಿ-ಬನ್ಹಟಿಟ 

74 ಹಡಗಲ್ಲ 

75 ನ್ರಗುಾಂದ 

76 ಶಕಾರಿಪ್ುರ 

77 ಕುರುಗೆಲೇಡು 

78 ಚಿಾಂತಾಮಣಿ 

79 ಕನ್ಕಪ್ುರ 

80 ಹಲಳಲೆಕರೆ 

81 ಹಲನಾುಳಿ 

82 ಬೇಲಲರು 

83 ನ್ವಲಗುಾಂದ 

84 ಸ್ರುಗುಪ್ಪ 

85 ಯಲಬುಗಥ 

86 ಬಸವನ್ಬಾಗೆೇವಾಡಿ 

87 ರಾಮದುಗಥ 

88 ಪ್ುತ್ಲುರು 

89 ಉಡುಪಿ 

90 ಗುಬಿಬ 

91 ಶಹಪ್ುರ 

92 ಶಡಾಘಟ್ಟ 

93 ಶರಾ 

94 ಶಗ್ಾಗಾಂವಿ 

95 ಶರಹಟಿಟ 

96 ಸ್ಾಂದಗಿ 

97 ರೆಲೇಣ 

98 ಸವಣಲರು 

99 ಹಾನ್ಗಲ್ 

100 ಕುಮಟ್ಾ 

101 ಸ್ಾಗರ 

102 ತ್ುರುವೆೇಕ್ಕರೆ 

103 ಕುಣಿಗಲ್ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ 

• ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯ ಬಾಂಗಳಲರು ಉತ್ುರ ತಾಲಲಕ್ರನ್ಲ್ಲಾ ದಾಖ್ಲ್ಾದ 

ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಅಜಿಥಗಳ ಸಾಂಖೆಯ-9,569. ನ್ಾಂತ್ರದ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಾ 

ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯ ಆನೆೇಕಲ್ ತಾಲಲಕು 6,896 ಅಜಿಥಗಳು ಹಾಗಲ 

ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯ ಬಾಂಗಳಲರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲಲಾಕು 4,583  ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ ಅಜಿಥಗಳೆಲಾಂದಿಗೆ 3ನೆೇ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಾದೆ.  

 

ತಿರಸಕೃತಿ 

• ಬಿೇದರ್ ಜಿಲೆಾಯ ಕಮಲ್ಾನ್ಗರ ತಾಲಲಾಕ್ರನ್ಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಿರಸಕೃತ್ ದರ ಶ್ೇ. 

24.75ರರ್ುಟ ದಾಖ್ಲ್ಾಗಿದೆ.  ತಾಲಲಕು 371  ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ತಿರಸಕರಿಸ್ದುು 

1499 ಅಜಿಥಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 

• ಕಲಬುಗಿಥ ಜಿಲೆಾಯ ಸೆೇಡಾಂ ತಾಲಲಾಕ್ರನ್ಲ್ಲಾ 2ನೆೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಿರಸಕೃತ್ ದರ ಶ್ೇ 

18.14ರರ್ುಟ ದಾಖ್ಲ್ಾಗಿದೆ.  ತಾಲಲಕು 2,470  ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ತಿರಸಕರಿಸ್ದುು 

13,620 ಅಜಿಥಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 

• ರಾಯಚಲರು ಜಿಲೆಾಯ ಸ್ರವರ ತಾಲಲಾಕ್ರನ್ಲ್ಲಾ 3ನೆೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಿರಸಕೃತ್ ದರ 

ಶ್ೇ 17.88ರರ್ುಟ ದಾಖ್ಲ್ಾಗಿದೆ.  ತಾಲಲಕು 560  ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ತಿರಸಕರಿಸ್ದೆ. 

• ಅತಿ ಕಡಿಮ ಅಜಿಥಗಳು ತಿರಸಕೃತ್ಗೆಲಾಂಡಿರುವುದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಾಯ 

ಅಳ್ಾುವರ್ ತಾಲಲಕು-23. ಶ್ೇ.1.70 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಾ 1355 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು 

ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ನ್ಾಂತ್ರದ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲಾ ಬಳಗ್ಾವಿ ಜಿಲೆಾಯ ಕಾಗವಾಡ 

ತಾಲಲಕು ಇದುು ಶ್ೇ. 2.01ರ ದರದಲ್ಲಾ 5269 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಮಾಡಲ್ಾಗಿದುು 106 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ತಿರಸಕರಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ 

ಜಿಲೆಾಯ ಕಡಬ ತಾಲಲಕು 2317 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಿದುು ಶ್ೇ 

2.03ರ ದರದಲ್ಲಾ 47 ಅಜಿಥಗಳನ್ುು ತಿರಸಕರಿಸ್ದೆ.      
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ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ ತಾಲಲಾಕ್ರನ್ ಹಸರು 

104 ಚನ್ುರಾಯಪ್ಟ್ಟಣ 

105 ಮಳವಳಿಿ 

106 ಸ್ದಾುಪ್ುರ 

107 ಹಿರೆೇಕ್ಕರಲರು 

108 ಲ್ಲಾಂಗಸುಗಲರು 

109 ಜೇವಗಿಥ 

110 ಯಲ್ಾಾಪ್ುರ 

111 ಹುಕ್ಕಕೇರಿ 

112 ಅರಸ್ೇಕ್ಕರೆ 

113 ಗ್ೌರಿಬಿದನ್ಲರು 

114 ಅಫಜಲಪ್ುರ 

115 ಕಾಂಪಿಾ 

116 ಇಳಕಲ್ 

117 ಹುಣಸಲರು 

118 ಮುಾಂಡರಗಿ 

119 ಹಗರಿಬಲಮಮನ್ಹಳಿಿ 

120 ಚಳಿಕ್ಕರೆ 

121 ಶರೇರಾಂಗಪ್ಟ್ಟಣ 

122 ಅರಕಲಗಲಡು 

123 ಹಿರಿಯಲರು 

124 ಗುಾಂಡುಾಪ್ೇಟೆ 

125 ಕ್ಕಲಳೆಿೇಗ್ಾಲ 

126 ಗುಡಿಬಾಂಡೆ 

127 ಆಳೊಂದ್ 

128 ದ್ಾೊಂಡೇಲ್ಲ 

129 ಹರಿಹರ 

130 ಕಾಕಿಳ 

131 ಅೊಂಕೂೇಲಾ 

132 ಭ್ಟ್ಾಳ 

133 ಸವದ್ತತ 

134 ಜಗಳೂರು 

135 ಪಾವಗಡ 

136 ಹೊಳೆ ನರಸಿೇಪ್ುರ 

137 ಮದ್ೂದರು 

138 ಬೈಲ್ಹೊೊಂಗಲ್ 

139 ಗಜೇೊಂದ್ರಗಡ 

140 ಗುಳೆೇದ್ಗುಡ್ 

141 ಬಾಗೆೇಪ್ಲ್ಲಲ 

142 ದೆೇವದ್ುಗಿ 

143 ಕೃರ್ಣರಾಜಪ್ೇಟ 

144 ಹರಿವು 

145 ಕೂರಟ್ಗೆರೆ 

146 ಮೂಡಿಗೆರೆ 

147 ಚ್ಚಕಾನ್ಾಯಕನಹಳಿಳ 

148 ಹೊಸದ್ುಗಿ 

149 ಸೂರಾಬ್ 

150 ಚ್ಚೊಂಚೂೇಳಿ 

151 ಏಳು 
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ಶ್ರೇಯಾಾಂಕ ತಾಲಲಾಕ್ರನ್ ಹಸರು 

152 ಯಡ್ಾರಮಿ 

153 ಹುಣಸಗಿ 

154 ಅಣ್ಣಣಗೆೇರಿ 

155 ಪಾೊಂಡವಪ್ುರ 

156 ಖಾನ್ಾಪ್ುರ 

157 ಕರ್ಜಎಫ್ 

158 ಮಾಗಡಿ 

159 ಸೊಂಡೂರು 

160 ಪ್ತರಿಯಾಪ್ಟ್ಟಣ 

161 ಮಳಕಾಲ್ುಾರು 

162 ಚ್ಚತಾತಪ್ುರ 

163 ಲ್ಕ್ಷ್ಾೇಶವರ 

164 ಕಾರಟ್ಗಿ 

165 ಅಳಾುವರ 

166 ರಟಿಟೇಹಳಿಳ 

167 ನ್ಸಪಾಪಣ್ಣ 

168 ಮಾಲ್ೂರು 

169 ಯಳೊಂದ್ೂರು 

170 ಹೊಸನಗರ 

171 ತೇಥಿಹಳಿಳ 

172 ಕೂಪ್ಪ 

173 ನರಸಿೊಂಹರಾಜಪ್ುರ 

174 ಮುದೆದೇಬಿಹಾಳ 

175 ಅಥ್ನು 

176 ತರುಮಕುಡಲು – ನರಸಿೇಪ್ುರ 

177 ಕೃರ್ಣರಾಜನಗರ 

178 ವಿರಾಜಪ್ೇಟ 

179 ಔರಾದ್ 

180 ಬೊಂಗಾರಪ್ೇಟ 

181 ಮೂಡಲ್ಗಿ 

182 ಬಬಲ್ಲೇಶವರ 

183 ಕೂಟ್ೂಟರು 

184 ಶರೇನ್ಸವಾಸಪ್ುರ 

185 ಕಾಳಗಿ 

186 ಸೂೇಮವಾರಪ್ೇಟ 

187 ಹೆಗಗಡದೆೇವನಕೂೇಟ 

188 ನೊಂಜನಗೂಡು 

189 ಕಾಪ್ು 

190 ಅಜಜೊಂಪ್ುರ 

191 ಮುಳಬಾಗಿಲ್ು 

192 ಚ್ನುಪ್ಟ್ಟಣ 

193 ಕುಕನ್ಲರು 

194 ಹನೂರು 

195 ಬರಹಾಾವರ 

196 ನ್ಸಡಗುೊಂದಿ 

197 ಗುರುಮಿಠಕಲ್ 

198 ಶೃೊಂಗೆೇರಿ 

199 ಭ್ದ್ಾರವತ 

200 ಸುಳು 

201 ಕಮಲಾಪ್ುರ 

202 ವಡಗೆೇರ 

203 ಬೈೊಂದ್ೂರು 

204 ಕಾಗವಾಡ 

Rank Taluk name 

205 ಬಳತೊಂಗಡಿ 

206 ಸೂಪಾ 

207 ಕನಕಗಿರಿ 

208 ದೆೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ 

209 ಹೆಬಿರ 

210 ಹುಲಸಲರ್ 

211 ಚ್ಡಚ್ಣ 

212 ಕಮಲ್ಾನ್ಗರ 

213 ತಿಕೂೇಟಾ 

214 ನ್ಾುಮತ 

215 ಸಿರವರ 

216 ಶಹಾಬಾದ್ 

217 ಮೂಡಬಿದೆರ 

218 ಮಸ್ಕ 

219 ಮಾನ್ಸವ 

220 ಕಿತೂತರು 

221 ತಾಳಿಕೂೇಟ 

222 ಕಡಬ 

223 ಕೂಡಿಲಗಿ 

224 ಕ್ಕಲೇಳಲರ 

225 ಸರಗೂರು 

226 ಯಲ್ಹೊಂಕ 

227 ಆನ್ೇಕಲ್ 

228 ಯರಗಟಿಟ 

229 ಕುಶಾಲ್ನಗರ 

230 ಪ್ೂನುೊಂಪ್ೇಟ 

231 ಮಲಲ್ಲಕ 

232 ಉಳಾಳಲ್ 

233 ಸ್ಾಲ್ಲಗಾರಮ 

234 ಅಲ್ಮೇಲ್ 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

1 ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಬೃಹತ್ ಬಾಂಗಳಲರು ಮಹಾನ್ಗರ 

ಪ್ಾಲ್ಲಕ್ಕ (ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ) 

15 0 15 24561 22296 2274 10.2 3121 14.00% 11230 680 7 

2 ಬಾಂಗಳಲರು ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು , 

ಒಳಚರಾಂಡಿ 

ಮಾಂಡಳಿ(ಬಿಡಬುಾಯಎಸ್ಎಸ್.ಬಿ) 

9 0 9 16264 16659 1026 6.16 3032 18.20% 64 5 13 

3 ಮಹಾನ್ಗರ ಪ್ಾಲ್ಲಕ್ಕ (ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ 

ಹಲರತ್ು ಪ್ಡಿಸ್) 

19 0 19 19096 20238 1264 6.25 1829 9.04% 2780 7 12 

4 ನ್ಗರಸಭೆ (ಸ್ಎಾಂಸ್) 19 0 19 30213 34544 1035 3 3447 9.98% 2093 24 2 

5 ಪ್ುರಸಭೆ (ಟಿಎಾಂಸ್) 19 0 19 18326 20527 635 3.09 1949 9.49% 1058 3 1 

6 ಪ್ಟ್ಟಣ ಪ್ಾಂಚಾಯಿು (ಟಿಪಿ) 19 0 19 7822 8390 259 3.09 752 8.96% 370 0 0 

7 ಬಾಂಗಳಲರು ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 

(ಬಿಡಿಎ) 
15 0 15 1525 896 140 15.63 458 51.12% 1124 73 19 

8 ಬಾಂಗಳಲರು ಮಹಾನ್ಗರ 

ಪ್ರದೆೇಶಾಬಿವೃದಿಧ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 

(ಬಿ.ಎಾಂ.ಆರ್.ಡಿಎ.) 

2 0 2 2 12 0 0 11 91.67% 44 0 2 

9 ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 15 0 27 

10 ಕನಾಥಟ್ಕ ನ್ಗರ ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ುು  ಒಳಚರಾಂಡಿ ಮಾಂಡಳಿ 
3 0 3 0 1 0 0 1 100.00% 12 0 0 

      ಒಟ್ುಟ   121 0 121 117809 123563 6633 5.37% 14600 11.82% 18790 792 83 

 

ಇಲಾಖೆ 
ಅೆಂಕಿಅೆಂಶ 4 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bangalore_Metropolitan_Region_Development_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangalore_Metropolitan_Region_Development_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangalore_Metropolitan_Region_Development_Authority
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಖಾತಾ ವಗ್ಾಥವಣೆ – 7879 (ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ) 

2) ಖಾತಾ ವಿಭಜನೆ -1973 (ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ) 

1) ಅಪ್ಾಥಟ್ ಮಾಂಟ್ ಗಳನ್ುು ಹಲರತ್ು ಪ್ಡಿಸ್ ನಿವಾಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗ್ಾಗಿ ನಿೇರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ುು ಒಳಚರಾಂಡಿ ವಯವಸೆಾಗ್ಾಗಿ ಹಲಸ ಸಾಂಪ್ಕಥವನ್ುು/ ಹಚುಿವರಿ 

ಸಾಂಪ್ಕಥವನ್ುು ಕಲ್ಲಪಸುವುದಕ್ಕಕ ಅನ್ುಮತಿ -119 

2) ಖಾತಾ ವಗ್ಾಥವಣೆ - 2334 

1) ಖಾತಾ ವಗ್ಾಥವಣೆ -1548 (21.27%) 

 

2) ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ನಿೇಡುವುದು- 568 

(36.27%) 

3) ಖಾತಾ ನೆಲೇಾಂದಾವಣಿ/ನೆಲೇಾಂದಣಿ -1756 3) ಕಟಿಟಕ್ಕಲಾಂಡ ಒಳಚರಾಂಡಿಯ ಪ್ೈಪ್ುಗಳನ್ುು ಅರ್ವಾ ತ್ುಾಂಬಿಹರಿಯುತಿುರುವ 

ಮಾಯನ್ ಹಲೇಲ್ ಗಳನ್ುು ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದು ಹಾಗಲ ಒಡೆದು ಹಲೇದ ಅರ್ವಾ 

ಕಳೆದುಹಲೇದ ಮಾಯನ್ ಹಲೇಲ್ ಮುಚಿಳವನ್ುು ಬದಲ್ಾಯಿಸಲು 

ತೆಗೆದುಕ್ಕಲಳುಿವ ಕರಮ - 1568 

3) ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ನಿೇಡುವುದು- 363  

(20.55%)  

4) ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಟಪ್ಡಿಸ್ದ ಪ್ರವಗಥದ ವಾಣಿಜಯ ಲೆೈಸನ್  ಅನ್ುು 

ನಿೇಡುವುದು -46 (ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ)  

4) ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ನಿೇಡುವುದು- 985 (ಸ್ಎಾಂಸ್) 4) ಖಾತಾ ವಿಭಜನೆ -320  (28.5%)  

5) ಖಾತಾ ಒಾಂದುಗಲಡಿಸುವಿಕ್ಕ -176  5) ಆಸಿತ ಮಾಲ್ಲೇಕತವದ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ -1172 5) ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ನಿೇಡುವುದು-  

(ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಹಲರತ್ುಪ್ಡಿಸ್) 

- 462(29.46%) 

  

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

2 ಸ್ಾರಿಗೆ ಇಲ್ಾಖೆ 1 ಸ್ಾರಿಗೆ ಇಲ್ಾಖೆ 25 0 25 394308 383810 13030 3.39 6264 1.63% 4058 6 0 

2 ಈಶಾನ್ಯ ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ ರಸೆು 

ಸ್ಾರಿಗೆ ಸಾಂಸೆಾ 

6 0 6 42718 23943 2654 11.08 2546 10.63% 3884 0 3 

3 ವಾಯುವಯ ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ 

ರಸೆು ಸ್ಾರಿಗೆ ಸಾಂಸೆಾ 

6 0 6 26337 11041 2299 20.82 1327 12.02% 5662 3 5 

javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl02$lnkDept','')
javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl03$lnkDept','')
javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl02$lnkDept','')
javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl02$lnkDept','')
javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl04$lnkDept','')
javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl05$lnkDept','')
javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl05$lnkDept','')
javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl03$lnkDept','')
javascript:__doPostBack('ctl00$gsc_Contentmaster$gvService$ctl06$lnkDept','')
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

4 ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ ರಸೆು ಸ್ಾರಿಗೆ 

ನಿಗಮ (ಕ್ಕ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸ್) 

6 0 6 9395 10588 3329 31.44 1552 14.66% 568 0 21 

5 ಬಾಂಗಳಲರು ಮಹಾನ್ಗರ ಸ್ಾರಿಗೆ 

ನಿಗಮ (ಬಿಎಾಂಟಿಸ್) 

2 0 2 151243 151225 23 0.02 8 0.01% 1 0 0 

      ಒಟ್ುಟ  45 0 45 624001 580607 21335 3.67% 11697 2.01% 14173 9 29 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ವಾಹನ್ಗಳ ದೃಢತಾ ಪ್ತ್ರ (TR) – 779  1) ಕಲ್ಲಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನ್ುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ರ- 1855 1) ಶಾಲ್ಾ ವಿದಾಯರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ಾಸ್ ವಿತ್ರಣೆ 

(NWKRTC) –2930 (13.79%) 

  

2) ಚಾಲನಾ ಅನ್ುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ರ- 437 2) ಚಾಲನಾ ಅನ್ುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ರ- 713 2) ಶಾಲ್ಾ ವಿದಾಯರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ಾಸ್ ವಿತ್ರಣೆ 

(KSRTC) – 3234 (28.49%) 

  

3) ಶಾಲ್ಾ ವಿದಾಯರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ಾಸ್ ವಿತ್ರಣೆ (NWKRTC) – 3,638 3) ಚಾಲನಾ ಅನ್ುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ರ ನ್ವಿೇಕರಣ- 640 3) ವಾಹನ್ಗಳ ನೆಲೇಾಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ-

3702  (17.51%)  

4) ವಾಹನ್ಗಳ ನೆಲೇಾಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ-512  4) ವಾಹನ್ಗಳ ಬಿ ವಹಿ ಪ್ರತಿ- 1891 4) ಮಾಲ್ಲೇಕತವದ್ ವಗಾಿವಣೆ-1964  

(3.22%) 
 

5) ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವ ಹಸ್ಾುಾಂತ್ರ – 1154  5) ಶಾಲ್ಾ ವಿದಾಯರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ಾಸ್ ವಿತ್ರಣೆ – 2666 (ಕಲ್ಾಯಣ ಕನಾಥಟ್ಕ 

ರಸೆು ಸ್ಾರಿಗೆ ನಿಗಮ)  

5) ಅಾಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ಾಸ್ ವಿತ್ರಣೆ 

(ಬಿಎಾಂಟಿಸ್) 23 (ಶ್ೇ 76.67) 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

3 ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ 

ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ುು ಗ್ಾರಹಕರ 

ವಯವಹಾರಗಳು 

ಹಾಗಲ ಕಾನ್ಲನ್ು 

ಮಾಪ್ನ್ಶಾಸರ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ುು 

ಗ್ಾರಹಕರ ವಯವಹಾರಗಳ ಇಲ್ಾಖೆ 

3 0 3 119724 119661 5598 4.68 237 0.20% 326 1 6 

2 ಕಾನ್ಲನ್ು ಮಾಪ್ನ್ಶಾಸರ ಇಲ್ಾಖೆ 6 0 6 0 1 0 0 1 100.00% 21 1 45 

      ಒಟ್ುಟ  9 0 9 119724 119662 5598 4.68% 238 0.20% 347 2 51 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ತ್ಯಾರಕರ / ಮಾರಾಟ್ಗ್ಾರರ / ದುರಸ್ುದಾರರ ರಾಜಯ ವಾಯಪಿು 

ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳು  - 10 

1) ಹಾಲ್ಲ ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿಯಲ್ಲಾನ್ ಬದಲ್ಾವಣೆ -237 1) ಹಾಲ್ಲ ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿಯಲ್ಲಾನ್ ಬದಲ್ಾವಣೆ 

-5598  (4.68%) 
 

2) ಪ್ೂಟ್ಟಣ ಸ್ಾಮಗಿರ ನೆಲೇಾಂದಣಿ ಅಾಂತ್ರರಾಜಯ -8 

  

3)ಹಾಲ್ಲ ಪ್ಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿಯಲ್ಲಾನ್ ಬದಲ್ಾವಣೆ -51   

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

4 ಕಾಂದಾಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಕಾಂದಾಯ ಇಲ್ಾಖೆ 66 0 66 1212533 1210067 111563 9.22 14051 1.16% 8836 909 64 

2 ಭಲಮಾಪ್ನ್ ಕಾಂದಾಯ ವಯವಸೆಾ 

ಮತ್ುು ಭಲದಾಖ್ಲೆಗಳ ಇಲ್ಾಖೆ 
4 0 4 110269 110458 4 0 10968 9.93% 216 30 10 

      ಒಟ್ುಟ  70 0 70 1322802 1320525 111567 8.45% 25019 1.89% 9052 939 74 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರದ ಸತಾಯಪ್ನೆ / ಸ್ಾಂಧುತ್ವ -2952  1) ಪ್ಹಣಿಯಲ್ಲಾ ಆಧಾರ / ಭೆಲೇಗಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವ 

ಕುರಿತ್ು. ಹಕುಕ ಮತ್ುು ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪ್ಹಣಿಯಲ್ಲಾ 

ಇಾಂಡಿಕರಣಗೆಲಳಿಸುವ ಬಗೆಗ -3262  

1) ಎಲ್ಾಾ ವಿಧದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳು -

32804 (7.79%) 

2) ಖಾತಾ ಬದಲ್ಾವಣೆ (ವಿವಾದರಹಿತ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು)-1013 2) ಹಕುಕಪ್ತ್ರಗಳ ದಾಖ್ಲೆ - 596 2) ಸಾಂಧಾಯ ಸುರಕ್ಷಾ – 11401(22.11%) 

3) ಎಲಾ ವಿಧದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳು-961 3) ಸವೆಥ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ ನ್ಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ುು ನಿೇಡುವುದು (ಆಕಾರ್ 

ಬಾಂದ್) -4570 

3) ವಾಂಶವೃಕ್ಷ ದೃಢೇಕರಣ –12,510(18.83%) 

4) ಪ್ಹಣಿಯಲ್ಲಾ ಆಧಾರ/ಭೆಲಯೇಗಯ ವಿವರಗಳನ್ುು ನ್ಮಲದಿಸುವ ಕುರಿತ್ು. 

ಹಕುಕ ಮತ್ುು ಋಣದ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪ್ಹಣಿಯಲ್ಲಾ ಇಾಂಡಿಕರಣಗೆಲಳಿಸುವ 

ಬಗೆಗ. -477 

4) ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ -2703  4) ಇಾಂದಿರಾ ಗ್ಾಾಂಧಿ ವೃದಾಧಪ್ಯ ವೆೇತ್ನ್ – 9699 

(22.23%) 

5) ವಾಸ ಸಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ-1871 5) ಎಲ್ಾಾ ವಿಧದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳು -1257  5) ಎಲ್ಾಾ ವಿಧದ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರಗಳು – 

7614(3.5%) 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

5 ನೆಲೇಾಂದಣಿ ಮತ್ುು 

ಮುದಾರಾಂಕ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 

ನೆಲೇಾಂದಣಿ ಮತ್ುು ಮುದಾರಾಂಕ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
11 0 11 381383 380976 10763 2.83 16538 4.34% 1470 474 7 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಜಮಿೇನ್ು / ಆಸ್ು ನೆಲೇಾಂದಣಿ -1010 1) ಜಮಿೇನ್ು / ಆಸ್ು ನೆಲೇಾಂದಣಿ -8780 1) ಜಮಿೇನ್ು / ಆಸ್ು ನೆಲೇಾಂದಣಿ – 10803  

(4.5%) 

2) ಎನಾೊಂಬರೆನ್  ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ್ ವಿತರಣೆ - 340  2) ಎನಾೊಂಬರೆನ್  ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ್ ವಿತರಣೆ -7233  
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

  3) ನ್ೂೇೊಂದ್ಾಯಿತ ದ್ಾಖಲ್ಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್ಣೇಕೃತ ಪ್ರತಯ ವಿತರಣೆ -469  
  

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

6 ಒಳ್ಾಡಳಿತ್ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಪ್ೂೇಲ್ಲಸ್ ಇಲ್ಾಖೆ 22 0 22 94081 88605 6507 7.34 4164 4.70% 778 57 74 

2 ಅಗಿುಶಾಮಕ ಮತ್ುು ತ್ುತ್ುಥ ಸೆೇವೆಗಳ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
4 0 4 662 644 11 1.71 22 3.42% 164 0 17 

3 ಸೆೈನಿಕ ಕಲ್ಾಯಣ ಮತ್ುು ಪ್ುನ್ವಥಸತಿ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
6 0 6 15 2 0 0 0 0.00% 0 0 0 

      ಒಟ್ುಟ  32 0 32 94758 89251 6518 7.30% 4186 4.69% 942 57 91 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಪಿಟಿರ್ನ್ಗಳ ಸ್ವೇಕೃತಿ ಮತ್ುು ವಿಲೆೇವಾರಿ-437 1) ಪಿಟಿರ್ನ್ ಗಳ ಸ್ವೇಕೃತಿ ಮತ್ುು ವಿಲೆೇವಾರಿ-1963 1) ಪ್ೂೇಲ್ಲೇಸ್ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ ಕಲಲ್ಲಗ್ಾರರಿಗೆ /ಹಮಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ / 4ನೆೇ 

ದಜಥ ನೌಕರರಿಗೆ /ಸೆಕಲಯರಿಟಿ ಸ್ಬಬಾಂದಿ / ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾುಣದ 

ಸಲಪ್ವೆೈಥಸರ್ಗಳಿಗೆ -1572 

2) ಸೆೇವಾ ಸತಾಯಪ್ನೆ, ಸಾಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿು, 

ಹಲರಗಿನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿು -158 

2) ಸೆೇವಾ ಸತಾಯಪ್ನೆ, ಸಾಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿು, ಹಲರಗಿನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿು 

-1217 

2) ಸೆೇವಾ ಸತಾಯಪ್ನೆ, ಸಾಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪಿು, ಹಲರಗಿನ್ ಅಧಿಕಾರ 

ವಾಯಪಿು- 3824 

 3) ಪ್ೂೇಲ್ಲೇಸ್ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ ಕಲಲ್ಲಗ್ಾರರಿಗೆ /ಹಮಾಲ್ಲಗಳಿಗೆ /4ನೆೇ ದಜಥ ನೌಕರರಿಗೆ 

/ಸೆಕಲಯರಿಟಿ ಸ್ಬಬಾಂದಿ / ವಿಮಾನ್ನಿಲ್ಾುಣದ ಸಲಪ್ರ್ವೆೈಸರ್ಗಳಿಗೆ -553 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

7 ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ 

ಮತ್ುು ಪ್ ರೌಢ 

ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಪ್ದವಿ ಪ್ೂವಥ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖೆ 6 0 6 71 103 0 0 36 34.95% 7 4 3 

2 ಸ್ಾವಥಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖೆ 15 20 35 5131 5713 435 7.61 727 12.73% 489 12 17 

3 ನಿದೆೇಥಶಕರು, ಸಕಾಥರಿ ಕ್ಕೇಾಂದರ 

ಮುದರಣಾಲಯ, ಬಾಂಗಳಲರು 
0 20 20 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 11 

4 ಸ್ಾವಥಜನಿಕ ಗರಾಂಥಾಲಯ 4 0 4 1487 1457 5 0.34 21 1.44% 19 0 276 

      ಒಟ್ುಟ 

 

25 40 65 6689 7273 440 6.05% 784 10.78% 515 16 307 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಹಲಸ ಶಾಲೆಗಳ ನೆಲಾಂದಣಿ -66 1) ವಾಹನ್ ಖ್ರಿೇದಿ/ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್/ಕ್ಕ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ/ಗಣಕಯಾಂತ್ರ 

ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಮುಾಂಗಡಗಳು-179 

1) ಹಲಸ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸೆಾಗಳ ನೆಲಾಂದಣಿಗ್ಾಗಿ ಅಜಿಥ 

ವಿಲೆೇ (ಪ್ೂವಥ ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ) – 11  (14.86%)  

2) ವಾಹನ್ ಖ್ರಿೇದಿ/ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್/ಕ್ಕ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ/ಗಣಕಯಾಂತ್ರ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಮುಾಂಗಡಗಳು 

-92 

2) 10 / 15/ 20 ವರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ಗಬೇಕಾದ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿು - 

292 

2) ಹಲಸ ಶಾಲೆಗಳ ನೆಲಾಂದಣಿ – 4 (57.14%)  

3) ಹಲಸ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸೆಾಗಳ ನೆಲಾಂದಣಿಗ್ಾಗಿ ಅಜಿಥ ವಿಲೆೇ (ಪ್ೂವಥ ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ) - 

135 

3) ವೆೈದಯಕ್ರೇಯ ವೆಚಿ ಮರುಪ್ಾವತಿ- 29 

4) ಅಾಂಕಪ್ಟಿಟಗಳ ದಿವಪ್ರತಿ/ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಅಾಂಕಪ್ಟಿಟ – ಎಸ್

ಎಸ್ಎಲ್ಸ್ - 74 

4) ಅಾಂಕಪ್ಟಿಟಗಳ ದಿವಪ್ರತಿ/ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಅಾಂಕಪ್ಟಿಟ – 

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸ್ - 287 (29.05%) 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

8 ಉನ್ುತ್ ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಉನ್ುತ್ ಶಕ್ಷಣ-ಕಾಲೆೇಜು ಶಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
8 10 18 316 276 5 1.81 42 15.22% 259 0 282 

2 ತಾಾಂತಿರಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖೆ 10 0 10 2900 1206 39 3.23 1168 96.85% 8241 179 1 

3 ವಿಶವ ವಿದಾಯನಿಲಯಗಳು 30 0 30 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 38 

4 ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯದ ಹಣಕಾಸು 

ವಿಭಾಗ 
0 4 4 0 0 0 0 0 0.00% 1 0 6 

      ಒಟ್ುಟ  48 14 62 3216 1482 44 2.97% 1210 81.65% 8501 179 327 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಡಿಪ್ೂಾೇಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡುವುದು-7858 1) ಡಿಪ್ೂಾೇಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡುವುದು-1041 1) ವಗಾಿವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರದ್ ಚ್ಲ್ನ್ -5  

(9.62%)   

2) ತಿದುುಪ್ಡಿ ಅಾಂಕ ಪ್ಟಿಟ ನಿೇಡುವುದು -545 2) ತಿದುುಪ್ಡಿ ಅಾಂಕ ಪ್ಟಿಟ ನಿೇಡುವುದು – 14 2) ಪ್ೂಣಥ ಅಾಂಕ ಪ್ಟಿಟ ನಿೇಡುವುದು - 25 

(65.79) 

3) ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡುವುದು-170 3) ಅಾಂಕಪ್ಟಿಟಯ ದಿವಪ್ರತಿ ನಿೇಡುವುದು - 62 

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

9 ಆರೆಲೇಗಯ ಮತ್ುು 

ಕುಟ್ುಾಂಬ ಕಲ್ಾಯಣ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಆರೆಲೇಗಯ ಮತ್ುು ಕುಟ್ುಾಂಬ ಕಲ್ಾಯಣ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
8 0 8 30705 30669 91 0.3 767 2.50% 217 1 1167 

2 ಔರ್ಧಗಳ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಇಲ್ಾಖೆ 26 0 26 1853 1777 19 1.07 140 7.88% 55 0 3 

3 ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಾಖೆ 6 0 6 2 11 7 63.64 2 18.18% 0 1 219 

      ಒಟ್ುಟ  40 0 40 32560 32457 117 0.36% 909 2.80% 272 2 1389 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ುು ಸಾಂತಾನ್ ಹರಣ ಶಸರ ಚಿಕ್ರತೆ್ಯ 

ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರವನ್ುು ನಿೇಡುವುದು -31  

1) ವಯೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರವನ್ುು ನಿೇಡುವುದು- 436 1) ಗ್ಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರವನ್ುು ನಿೇಡುವುದು 

-2  (0.39%)  

2) ವಯೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರವನ್ುು ನಿೇಡುವುದು-100 1) ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ುು ಸಾಂತಾನ್ ಹರಣ ಶಸರ ಚಿಕ್ರತೆ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರವನ್ುು ನಿೇಡುವುದು -99 
 

2) ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಾ ವಿತ್ರಿಸುವ ಜನ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ – 8 (0.79%) 
 

  3) ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಾ ವಿತ್ರಿಸುವ ಜನ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ -113 3) ವಯೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರವನ್ುು 

ನಿೇಡುವುದು- 39  (0.59%)  

  4) ಗ್ಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರವನ್ುು ನಿೇಡುವುದು -55 4) ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೇಡುವುದು – 10 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

10 ಆರ್

ಡಿಪಿಆರ್ 

1 ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ 21 0 21 105995 84866 2380 2.8 11592 13.66% 24259 101 61 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಫಾಮ್ಿ 11B - 1470 1) ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ್ ನಿವಥಹಣೆ -4050 1) ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ್ ನಿವಥಹಣೆ - 46 

2) ಫಾಮ್ಿ 9/11A – 18701 2) ಬಿೇದಿ ದಿೇಪ್ಗಳ ನಿವಥಹಣೆ -3627 2) ಬಿೇದಿ ದಿೇಪ್ಗಳ ನಿವಥಹಣೆ – 46 (0.28%) 

3) ಬಿೇದಿ ದಿೇಪ್ಗಳ ನಿವಥಹಣೆ -1682 3) ಗ್ಾರಮ ನೆೈಮಥಲಯ ನಿವಥಹಣೆ-485 3) ಫಾಮ್ಿ 11B – 297 (2.9%) 

4) ಗ್ಾರಮ ನೆೈಮಥಲಯ ನಿವಥಹಣೆ-743 
4) ಫಾಮ್ಿ 9/11A – 2989 

4) ಫಾಮ್ಿ 9/11A -2079 (7.05%) 

5) ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ್ ನಿವಥಹಣೆ -1780 5) ಫಾಮ್ಿ 11B - 326 5) ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಥಣ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ -49 

(10.06%) 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

11 ಹಣಕಾಸು 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಅಬಕಾರಿ ಇಲ್ಾಖೆ 38 6 44 398 467 121 25.91 126 26.98% 342 1 35 

2 ಕನಾಥಟ್ಕ ಸಕಾಥರಿ ವಿಮಾ ಇಲ್ಾಖೆ/ 

ನಿದೆೇಥಶನಾಲಯ/ ಜಿಲ್ಾಾ ವಿಮಾ 

ಕಛೇರಿಗಳು 

0 47 47 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

      ಒಟ್ುಟ  38 53 91 398 467 121 25.91% 126 26.98% 342 1 35 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಸನ್ುದುಗಳ ಮಾಂಜಲರಾತಿ -96 1) ಸನ್ುದುಗಳ ಮಾಂಜಲರಾತಿ -24 1) ಸಾಳಿೇಯ ಲೆೇಬಲ್ ಅನ್ುಮೊೇದನೆ -16  

2) ಸಾಳಿೇಯ ಲೆೇಬಲ್ ಅನ್ುಮೊೇದನೆ -119 2) ಮದಯಸ್ಾರ ಆಮದಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ -21 2) ಸನ್ುದುಗಳ ಮಾಂಜಲರಾತಿ -21  

(30.43%)  

 3) ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ (ಕನಾಥಟ್ಕ) ನಿಯಮಗಳು, 1985ರ ನಿಯಮ 31ರ ಅನ್ವಯ 

ಲೆೈಸೆನ್ ಗಳ ನ್ವಿೇಕರಣ (ಎಲಾ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಸಹಿತ್) - 21 

3) ಎನ್.ಡಿ.ಪಿಎಸ್ (ಕನಾಥಟ್ಕ) ನಿಯಮಗಳು, 

1985, ನಿಯಮ-31(1)ರ ಪ್ರಕಾರ 

ವಾಯಪ್ಾರಿಗಳು ಮತ್ುು ಕ್ಕಮಿಸ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಸನ್ುದು 

ಮಾಂಜಲರು (ನ್ಮಲನೆ- 1V ಮತ್ುು ನ್ಮಲನೆ- 

V ), (ಎಲಾ ಸಲಕು ದಾಖ್ಲೆಗಳೆಲಾಂದಿಗೆ) – 9 

(100% 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

12 ಕಾಮಿಥಕ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಕಾಮಿಥಕ ಇಲ್ಾಖೆ 12 0 12 4664 4678 190 4.06 250 5.34% 123 1 40 

2 ಇಎಸ್ಐಎಸ್ ನಿದೆೇಥಶನಾಲಯ 

(ವೆೈದಯಕ್ರೇಯ) ಸೆೇವೆಗಳು 
3 0 3 1359 1291 16 1.24 182 14.10% 3 2 34 

3 ಕಾಖಾಥನೆಗಳು, ಬಾಯಾರುಗಳು, 

ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ುು ಆರೆಲೇಗಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

10 0 10 1016 872 74 8.49 95 10.89% 14 0 0 

4 ಕನಾಥಟ್ಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ 

ನಿಮಾಥಣ ಕಾಮಿಥಕರ ಕಲ್ಾಯಣ ಮಾಂಡಳಿ 
16 0 16 184282 140976 28525 20.23 9218 6.54% 5120 29 80 

      ಒಟ್ುಟ  41 0 41 191321 147817 28805 19.49% 9745 6.59% 5260 32 154 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಿಥಕರ ನೆಲೇಾಂದಣಿ -2252 1) ಕನಾಥಟ್ಕ ಅಾಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ುು ವಾಣಿಜಯ ಸ್ಾಾಪ್ನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1961 

ರಡಿಯಲ್ಲಾ ನೆಲೇಾಂದಣಿ -228 

1)ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಿಥಕರ 

ನೆಲೇಾಂದಣಿ – 29,202  (20.23%)  

2) ಹರಿಗೆ ಸ್ೌಲಭಯ -670 2)  ಮದುವೆ ಸಹಾಯಧನ್ - 806 2)  ಮದುವೆ ಸಹಾಯಧನ್ – 488  

(20.41%)  

3)ಮದುವೆ ಸಹಾಯಧನ್ - 1446 3) ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಿಥಕರ ನೆಲೇಾಂದಣಿ  - 7754 3) ಹರಿಗೆ ಸ್ೌಲಭಯ -342  (35.85%) 

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

13 1 ವಿಕಲಚೇತ್ನ್ರ ಹಾಗಲ ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಇಲ್ಾಖೆ  
5 20 25 5410 3926 156 3.97 445 11.33% 1065 43 4 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

ಮಹಿಳ್ಾ ಮತ್ುು 

ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

2 ಮಹಿಳ್ಾ ಮತ್ುು ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
1 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 7 

      ಒಟ್ುಟ  6 20 26 5410 3926 156 3.97% 445 11.33% 1065 43 11 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ್ ಚಿೇಟಿ -854 1) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ್ ಚಿೇಟಿ -446 1) ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ್ ಚಿೇಟಿ -156 (3.94%) 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

14 ವಸತಿ ಇಲ್ಾಖೆ 1 ಕನಾಥಟ್ಕ ಗೃಹ ಮಾಂಡಳಿ 4 0 4 54 34 0 0 0 0.00% 0 0 16 

2 ಕನಾಥಟ್ಕ ಕ್ಕಲಳಗೆೇರಿ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಮಾಂಡಳಿ 
3 0 3 122 180 23 12.78 57 31.67% 161 4 3 

3 ರಾಜಿೇವ್ ಗ್ಾಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತ್ 
2 0 2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

      ಒಟ್ುಟ  9 0 9 176 214 23 10.75% 57 26.64% 161 4 19 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಘಲೇಷಿತ್ ಕ್ಕಲಳಚ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ನಿವಾಸ್ಗಳ ಮನೆ 

ನಿಮಿಥಸ್ಕ್ಕಲಾಂಡವರಿಗೆ ಹಕುಕ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದವರು ಸಕಾಥರ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸ್ದ ಹಣ 

ಪ್ಾವತಿಸ್ದ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶುದು ಕರಯಪ್ತ್ರ -79 
 

1) ಹಾಂಚಿಕ್ಕಯಾದ ಆಸ್ು (ಮನೆ / ನಿವೆೇಶನ್ / ಮಳಿಗೆ) ಕರಯ ಪ್ತ್ರ -14 

2) ಮಾಂಡಳಿಯು ಮಾಂಜಲರು ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳ ಮಾಲ್ಲೇಕರಿಾಂದ ಮನೆಗಳನ್ುು 

ಖ್ರಿೇದಿ ಮಾಡಿದವರಿ, ವಾಸ್ಸುತಿುರುವವರಿಗೆ ಹಕುಕ ವಗ್ಾಥವಣೆ - 9 

1) ಘಲೇಷಿತ್ ಕ್ಕಲಳಚ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ನಿವಾಸ್ಗಳ ಮನೆ 

ನಿಮಿಥಸ್ಕ್ಕಲಾಂಡವರಿಗೆ ಹಕುಕ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದವರು ಸಕಾಥರ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸ್ದ ಹಣ 

ಪ್ಾವತಿಸ್ದ ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶುದು ಕರಯಪ್ತ್ರ -19 (15.97%) 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

 

3)ಘಲೇಷಿತ್ ಕ್ಕಲಳಚ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ನಿವಾಸ್ಗಳ ಮನೆ ನಿಮಿಥಸ್ಕ್ಕಲಾಂಡವರಿಗೆ 

ಹಕುಕ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡೆದವರು ಸಕಾಥರ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸ್ದ ಹಣ ಪ್ಾವತಿಸ್ದ 

ಫಲ್ಾನ್ುಭವಿಗಳಿಗೆ ಶುದು ಕರಯಪ್ತ್ರ  - 34 
 

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಾಖೆ ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

15 ಪ್ಶುಸಾಂಗೆಲೇಪ್ನೆ 

ಮತ್ುು ಮಿೇನ್ುಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಮಿೇನ್ುಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖೆ 10 0 10 297 370 9 2.43 61 16.49% 22 0 52 

2 ಪ್ಶುಸಾಂಗೆಲೇಪ್ನೆ ಮತ್ುು ಮಿೇನ್ುಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
6 0 6 3430 3432 2 0.06 95 2.77% 99 1 835 

      ಒಟ್ುಟ  16 0 16 3727 3802 11 0.29% 156 4.10% 121 1 887 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಕುಕುಕಟ್ ಮತ್ುು ಪ್ಶು ಆಹಾರ ಉತಾಪದನಾ ಘಟ್ಕಕ್ಕಕ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ -45 1) ಆರೆಲೇಗಯ ದೃಢೇಕರಣ ಪ್ತ್ರ – 67  1) ಕುಕುಕಟ್ ಮತ್ುು ಪ್ಶು ಆಹಾರ 

ಉತಾಪದನಾ ಘಟ್ಕಕ್ಕಕ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ -1 

 

2) ಮಿೇನ್ುಗ್ಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಿಕರಗಳ 

ಕ್ರಟ್ ವಿತ್ರಣೆ – 9 (ಶ್ೇ 9.38) 

  

2) ಆರೆಲೇಗಯ ದೃಢೇಕರಣ ಪ್ತ್ರ -6 2) ಮರಣೆಲೇತ್ುರ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ದೃಢೇಕರಣ ಪ್ತ್ರ-8 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

 

1) ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಲಸದಾಗಿ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೇಡಲು / 

ನ್ವಿಕರಿಸಲು ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಾಂದ ಪ್ೂ.ಪ್ರಮಾಣದ 

ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ಟ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ-2 

 

1) ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಲಸದಾಗಿ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೇಡಲು / 

ನ್ವಿಕರಿಸಲು ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಾಂದ ಪ್ೂ.ಪ್ರಮಾಣದ 

ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ಟ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ-7 

1) ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಲಸದಾಗಿ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೇಡಲು / ನ್ವಿಕರಿಸಲು 

ಗುತಿುಗೆದಾರರಿಾಂದ ಪ್ೂ.ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ಟ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ುು ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದ 

ನ್ಾಂತ್ರ-3  (3.53%) 

 

2) ರಾಷಿರೇಯ ಹದಾುರಿ, ರಾಜಯ ಹದಾುರಿ ಮತ್ುು ಎಾಂಡಿಆರ್ಗಳಲ್ಲಾ ಹಲೇಡಿಥಾಂಗ್ 

ಅಳವಡಿಕ್ಕ ಮತ್ುು ನಿಮಾಥಣ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಕ ಅನ್ುಮತಿ ನಿೇಡುವುದು – 1 (ಶ್ೇ 5.88) 

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

17 ಅರಣಯ, ಪ್ರಿಸರ 

ಮತ್ುು ಜಿೇವಿಶಾಸರ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ 

ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಮಾಂಡಳಿ 
17 0 17 767 669 6 0.9 369 55.16% 439 0 14 

2 ಅರಣಯ ಇಲ್ಾಖೆ 12 21 33 1304 1577 12 0.76 261 16.55% 23 0 119 

      ಒಟ್ುಟ  29 21 50 2071 2246 18 0.80% 630 28.05% 462 0 133 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

16 ಲೆಲೇಕ್ಕಲೇಪ್ಯೇಗಿ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
1 ಲೆಲೇಕ್ಕಲೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲ್ಾಖೆ 8 27 35 168 148 5 3.38 7 4.73% 9 0 128 

2 ಕ್ಕಶಪ್ ವಿಭಾಗ/ ಉಪ್ ವಿಬಾಗ   0 44 44 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 6 

      ಒಟ್ುಟ  8 71 79 168 148 5 3.38% 7 4.73% 9 0 134 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1)ಜಲ ಕಾಯೆು 1974 ಮತ್ುು ವಾಯು ಕಾಯೆು 1981 ರಡಿಯಲ್ಲಾ 

ಕಾಯಾಥಚರಣೆ ಸಮಮತಿ ಅಜಿಥಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿ - ಕ್ಕಾಂಪ್ು ವಗಥದ ಪ್ರಿಸರ ಆಘಾತ್ 

ಅಧಯಯನ್ವನ್ುು ಹಲರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ದ ಯೇಜನೆಗಳು -38  

1) ಸ್ಾರಿಗೆ ರಹದಾರಿ -42 1) ಜಲ ಕಾಯೆು 1974 ಮತ್ುು ವಾಯು 

ಕಾಯೆು 1981 ರಡಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಯಾಥಚರಣೆ 

ಸಮಮತಿ ಅಜಿಥಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿ - ಕ್ಕಾಂಪ್ು ವಗಥದ 

– ಟಿಎಸ್ ಯೇಜನೆಗಳ ಜಲತೆಗೆ ಇಐಎ -2 (ಶ್ೇ 

10)  

2) ಜಲ ಕಾಯೆು 1974 ಮತ್ುು ವಾಯು ಕಾಯೆು 1981 ರಡಿಯಲ್ಲಾ 

ಕಾಯಾಥಚರಣೆ ಸಮಮತಿ ಅಜಿಥಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿ - ಕ್ರತ್ುಳೆ ವಗಥದ ಮಲಲಭಲತ್ 

ಸ್ೌಕಯಥ ಯೇಜನೆಗಳು -30 

2) ಜಲ ಕಾಯೆು 1974 ಮತ್ುು ವಾಯು ಕಾಯೆು 1981 ರಡಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಯಾಥಚರಣೆ 

ಸಮಮತಿ ಅಜಿಥಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿ - ಹಸ್ರು ವಗಥದ ಉದಿುಮಗಳು -69 

2) ವನ್ಯಜಿೇವಿಗಳಿಾಂದ ಜಾನ್ುವಾರುಗಳು 

ಸ್ಾವನ್ುಪಿಪದ ಸಾಂದಭಥದಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಧನ್ ಬಿಡುಗಡೆ – 2 (ಶ್ೇ 6.45)  

 3) ಜಲ ಕಾಯೆು 1974 ಮತ್ುು ವಾಯು ಕಾಯೆು 1981 ರಡಿಯಲ್ಲಾ ಕಾಯಾಥಚರಣೆ ಸಮಮತಿ 

ಅಜಿಥಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿ - ಕ್ರತ್ುಳೆ ವಗಥ-44 

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

18 

  

ವಾಣಿಜಯ 

ಮತ್ುು 

ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ುು ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖೆ 6 0 6 154 166 0 0 5 3.01% 40 1 0 

2 ಕನಾಥಟ್ಕ ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಮಾಂಡಳಿ 

15 0 15 202 347 89 25.65 236 68.01% 76 1 0 

3 ಕನಾಥಟ್ಕ ಉದೆಲಯೇಗ ಮಿತ್ರ 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

4 ಕನಾಥಟ್ಕ ಸಣಣ 

ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕ್ಕಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್ 

14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      ಒಟ್ುಟ 36 0 36 356 513 89 17.35% 241 46.98% 116 2 0 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಮುದಾರಾಂಕ ಶುಲಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಹಾಗಲ ನೆಲಾಂದಣಿ ಶುಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿ -

20 

1) ಹಣಕಾಸು ಸಾಂಸೆಾ ಬಾಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡಲು (ನಿಗದಿತ್ 

ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅನ್ುಷ್ಾಟನ್ಗೆಲಳಿಸುವ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ) -26 

1) ಮುಾಂಗಡ ಹಣ ಹಾಗಲ ಇ.ಎಾಂ.ಡಿ. 

ಪ್ಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ ಸಲಚನಾ ಪ್ತ್ರ -28 (ಶ್ೇ 

28.57) 

2) ಅತಿ ಸಣಣ, ಸಣಣ ಮತ್ುು ಮಧಯಮ ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡವಾಳ 

ಅಭಿವೃದಿು ಸಬಿ್ಡಿ ಮಾಂಜಲರಾತಿ -14 

2) ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಸಾಂಪ್ಕಥಕಾಕಗಿ ಅನ್ುಮತಿ -18 2) ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಸಾಂಪ್ಕಥಕಾಕಗಿ ಅನ್ುಮತಿ 

– 24 (ಶ್ೇ 96)  

3) ಮುಾಂಗಡ ಹಣ ಹಾಗಲ ಇ.ಎಾಂ.ಡಿ. ಪ್ಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ ಸಲಚನಾ ಪ್ತ್ರ -

28 

3)ಮುಾಂಗಡ ಹಣ ಹಾಗಲ ಇ.ಎಾಂ.ಡಿ. ಪ್ಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ ಸಲಚನಾ ಪ್ತ್ರ -40  

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

19 ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ುು 

ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲ್ಾಖೆ (ಗಣಿ 

1 ಗಣಿ ಮತ್ುು ಭಲವಿಜ್ಞಾನ್ 14 0 14 72 45 9 20 19 42.22% 15 0 12 

2 ಕ್ಕೈಮಗಗ ಮತ್ುು ಜವಳಿ 4 0 4 53 17 2 11.76 5 29.41% 10 0 6 

      ಒಟ್ುಟ  18 0 18 125 62 11 17.74% 24 38.71% 25 0 18 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1)ಪ್ವರ್ ಸಬಿ್ಡಿ -1 

2) ಕಾವರಿ ಯೇಜನ್ -4 

1)ಪ್ವರ್ ಸಬಿ್ಡಿ -3 

1) ಕಾವರಿ ಯೇಜನ್ -20 

1) ಕಾವರಿ ಯೇಜನ್ -9 (ಶ್ೇ 19.15) 

2) ಪ್ವರ್ ಸಬಿ್ಡಿ -2 (ಶ್ೇ 14.29%) 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

20 ಕನ್ುಡ ಸಾಂಸಕೃತಿ 

ಮತ್ುು ವಾತಾಥ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಕನ್ುಡ ಸಾಂಸಕೃತಿ ಮತ್ುು ವಾತಾಥ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
4 0 4 666 581 183 31.5 125 21.51% 118 0 1 

2 ಆಕ್ಕೈಥವ್  (ಪ್ತಾರಗ್ಾರ) 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 0 1 9 15 0 0 0 0.00% 0 0 2 

      ಒಟ್ುಟ 5 0 5 675 596 183 30.70% 125 20.97% 118 0 3 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಪ್ಾರಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಥಕರಮ -54 1) ಪ್ಾರಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಥಕರಮ -129 1) ಪ್ಾರಯೇಜಿತ್ ಕಾಯಥಕರಮ -211  

(31.63%) 

2) ನ್ಯನ್ ಸಭಾಾಂಗಣ ಕಾಯಿುರಿಸುವಿಕ್ಕ -3  

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

21 ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು 

ಸ್ಾವಥಜನಿಕ 

ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಸ್ಾವಥಜನಿಕ 

ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ ಇಲ್ಾಖೆ 
1 0 1 47 18 1 5.56 2 11.11% 21 1 2 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ರಾಜಯದೆಲಳಗೆ ಚಿತಿರೇಕರಣಕ್ಕಕ ಅನ್ುಮತಿ -21 1) ರಾಜಯದೆಲಳಗೆ ಚಿತಿರೇಕರಣಕ್ಕಕ ಅನ್ುಮತಿ -2 1) ರಾಜಯದೆಲಳಗೆ ಚಿತಿರೇಕರಣಕ್ಕಕ ಅನ್ುಮತಿ -1 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಾಖೆ ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

22 ಸ್ಬಬಾಂದಿ ಮತ್ುು 

ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಸ್ಬಬಾಂದಿ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ 

ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಾಖೆ 
0 21 21 1 0 0 0 0 0 24 0 100 

      ಒಟ್ುಟ  0 21 21 1 0 0 0 0 0 24 0 100 

 

ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು Services with Greater Pendency 

ಗಲರಪ್-ಸ್ ಅರ್ವಾ ಡಿ ಪ್ೂೇಸ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾನ್ಲಭುತಿ ನೆೇಮಕಾತಿ (ನಾಮಕರಣ/ವಿವಾದಿತ್/ಕ್ಕಲೇಟ್ಥ ಪ್ರಕರಣ) -21 1) Compassionate Appointment to Group-C or D posts (barring without nomination/ disputed / court cases) -21 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

23 ಸಹಕಾರ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ ಉಗ್ಾರಣ ನಿಗಮ 2 0 2 5 5 0 0 0 0.00% 0 0 1 

2 ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟೆಟ ಇಲ್ಾಖೆ 30 0 30 646 508 3 0.59 35 6.89% 10 0 27 

3 ಸಹಕಾರ ಸಾಂಘಗಳ ನಿಬಾಂಧಕರ ಕಛೇರಿ 12 0 12 434 545 23 4.22 251 46.06% 171 0 2 

      ಒಟ್ುಟ  44 0 44 1085 1058 26 2.46% 286 27.03% 181 0 30 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಚಿೇಟಿ ನಿಧಿ ಕಾಯೆು 1982 ರನ್ವಯ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಕ ಧೃಢೇಕರಣ ಪ್ತ್ರ -26 1) ದಲ್ಾಾಲರ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ -9 
1) ಖಾಸಗಿ ಗೊೇದ್ಾಮು/ಸಹಕಾರಿ ಸೊಂಘಗಳಿಗೆ 

ಉಗಾರಣ ಪ್ರವಾನಗಿ - 1  
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

2) ಸಹಕಾರ ಸಾಂಘಗಳ ಕಾಯೆು 1959 ರ ಪ್ರಕರಣ 7 ರಡಿ ಸಹಕಾರ ಸಾಂಘಗಳ ನೆಲೇಾಂದಣಿ -13 2) ಖ್ರಿೇದಿದಾರರ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ -8 2) ಸ್ೌಹಾದಥ ಸಹಕಾರ ಕಾಯೆು 1997ರ 

ಅನ್ವಯ ಸ್ೌಹಾದಥ ಸಹಕಾರ ಸಾಂಘಗಳ 

ಕಾಯಥನಿವಥಹಣೆ ತಿದುುಪ್ಡಿ -8 (ಶ್ೇ 40)  

3) ಕನಾಥಟ್ಕ ಸಾಂಘಗಳ ನೆಲೇಾಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1960 ರ ಪ್ರಕರಣ 8 ರಡಿ ಸಾಂಘ ಸಾಂಸೆಾಗಳ ನೆಲೇಾಂದಣಿ 

-3 

4) ಸ್ೌಹಾದಥ ಸಹಕಾರ ಕಾಯೆು 1997ರ ಅನ್ವಯ ಸ್ೌಹಾದಥ ಸಹಕಾರ ಸಾಂಘಗಳ ಕಾಯಥನಿವಥಹಣೆ 

ತಿದುುಪ್ಡಿ - 44 

3) ದಾಸ್ಾುನ್ುದಾರರ ಪ್ರವಾನಿಗೆ-6 

4) ಕನಾಥಟ್ಕ ಸಾಂಘಗಳ ನೆಲೇಾಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮ 

1960 ರ ಪ್ರಕರಣ 8 ರಡಿ ಸಾಂಘ ಸಾಂಸೆಾಗಳ 

ನೆಲೇಾಂದಣಿ-9 

 

5) ಲೆೇವಾದೆೇವಿದಾರರು ಮತ್ುು ಪ್ಾನ್ 

ದಲ್ಾಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ - 3 

3.ಚಿಟ್ ಫಾಂಡ್ ಕಾಯೆು 1982ರ ಅನ್ವಯ 

ಅನ್ುಮೊೇದನೆ – 7 (ಶ್ೇ 4.61) 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

24 ತೆಲೇಟ್ಗ್ಾರಿಕ್ಕ   

ಇಲ್ಾಖೆ 
1 ರೆೇಷ್ಮಮ ಇಲ್ಾಖೆ 6 0 6 619 628 1 0.16 60 9.55% 0 0 73 

2 ತೆಲೇಟ್ಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಇಲ್ಾಖೆ 6 0 6 109 99 3 3.03 31 31.31% 35 1 65 

     ಒಟ್ುಟ  12 0 12 728 727 4 0.55% 91 12.52% 35 1 138 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಬಿೇಜ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ -30 1) ಬಿೇಜ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ -30 1) ತೆಲೇಟ್ಗ್ಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳ ಬಿೇಜ / ಗಿಡ 

ಉತಾಪದಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ -2 (ಶ್ೇ 66.7) 

  

2) ಸ್ಾವಯವ ಗೆಲಬಬರ ವಿಶ್ಾೇರ್ಣೆ -1 2) ರೆೇಷ್ಮಮ ಉತಾಪದಕರಿಗೆ ಪ್ಾಸ್ಬುಕ್ ವಿತ್ರಣೆ – 53  
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

25 ಜಲಸಾಂಪ್ನ್ಲಮಲ 

ಇಲ್ಾಖೆ 
1 ಜಲಸಾಂಪ್ನ್ಲಮಲಇಲ್ಾಖೆ 0 27 27 74 75 0 0 1 1.33% 11 0 259 

2 ಕಾವೆೇರಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ 4 0 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

3 ವಿಶ್ವೇಶವರಯಯ ಜಲ ನಿಗಮ 4 0 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

4 ಕೃರ್ಣಭಾಗಯ ಜಲ ನಿಗಮ 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 24 

5 ಕಾಡಾ ನಿದೆೇಥಶನಾಲಯ 4 0 4   0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

6 ಕನಾಥಟ್ಕ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮ 4 0 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

      ಒಟ್ುಟ  17 27 44 74 75 0 0.00% 1 1.33% 11 0 283 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ವಾಷಿಥಕ ವೆೇತ್ನ್ ಬಡಿು - 6 1) ವೆೇತ್ನ್ ಬಿಡುಗಡೆ – 1 ---------------------------------- 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

26 ಕ್ರರು 

ನಿೇರಾವರಿ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

(ಅಾಂತ್ಥಜಲ 

ನಿದೆೇಥಶನಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ) 

1 

ಕ್ರರು ನಿೇರಾವರಿ ಇಲ್ಾಖೆ 

(ಅಾಂತ್ಥಜಲ ನಿದೆೇಥಶನಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ) 

6 0 6 357 305 10 3.28 8 2.62% 43 0 0 

      ಒಟ್ುಟ  6 0 6 357 305 10 3.28% 8 2.62% 43 0 0 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಅಧಿಸಲಚಿತ್ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರಸುುತ್ ಬಳಕ್ಕದಾರರ ನೆಲೇಾಂದಣಿ 

-17 

1) ಅಧಿಸಲಚಿತ್ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ರಸುುತ್ ಬಳಕ್ಕದಾರರ ನೆಲೇಾಂದಣಿ-1 1) ರ್ಜಯೇಫಸಿಕಲ್ ವಿಧಾನದಿೊಂದ್ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಬೂೇರ್ ವೆಲ್ ಗಾಗಿ 

ತಾೊಂತರಕ ಸಲ್ಹೆ -10 

 

2) ಅಾಂತ್ಜಥಲ ವಾಣಿಜಯ ಬಳಕ್ಕಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡುವ 

ಕುರಿತ್ು-7 

3) ರ್ಜಯೇಫಸಿಕಲ್ ವಿಧಾನದಿೊಂದ್ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಬೂೇರ್ 

ವೆಲ್ ಗಾಗಿ ತಾೊಂತರಕ ಸಲ್ಹೆ-21 

2) ರ್ಜಯೇಫಸಿಕಲ್ ವಿಧಾನದಿೊಂದ್ ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಬೂೇರ್ ವೆಲ್ ಗಾಗಿ 

ತಾೊಂತರಕ ಸಲ್ಹೆ -4 
2) ಅಾಂತ್ಜಥಲ ವಾಣಿಜಯ ಬಳಕ್ಕಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೆೇಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡುವ 

ಕುರಿತ್ು-0 

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಾಖೆ ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

27 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ 

ಮತ್ುು ಕ್ರರೇಡಾ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಯುವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ುು 

ಕ್ರರೇಡಾ ಇಲ್ಾಖೆ 
4 0 4 4 10 5 50 6 60.00% 5 0 16 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಯಲತ್ ಅಸೆಲೇಸ್ಯೆೇರ್ನ್ ನೆಲೇಾಂದಣಿ-5 1)ಯಲತ್ ಅಸೆಲೇಸ್ಯೆೇರ್ನ್ ನೆಲೇಾಂದಣಿ-2 

2) ಯವನಿಕ ಸಭಾಾಂಗಣದ ಕಾಯಿುರಿಸುವಿಕ್ಕ - 4 

1) ಯವನಿಕ ಸಭಾಾಂಗಣದ ಕಾಯಿುರಿಸುವಿಕ್ಕ - 4 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ (%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

28 ಹಿಾಂದುಳಿದ 

ವಗಥಗಳ ಕಲ್ಾಯಣ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಥಗಳ ಕಲ್ಾಯಣ ಇಲ್ಾಖೆ 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 171 

      ಒಟ್ುಟ 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 171 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಾಖೆ ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

29 ಮಾಹಿತಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್, 

ಜೈವಿಕ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್, 

ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಮಾಹಿತಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್, 

ಜೈವಿಕ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್, ವಿಜ್ಞಾನ್ 

ಮತ್ುು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಇಲ್ಾಖೆ 

2 0 2 78 51 42 82.35 0 0.00% 0 0 0 

  

 ಒಟ್ುಟ 2 0 2 78 51 42 82.35% 0 0.00% 0 0 0 

 

ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ವಿದುಯತ್ ದರ ರಿಯಾಯಿು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ -1 

2) ಐಟಿ / ಬಿಟಿ / ಕ್ಕಇಎಸ್ಡಿಎಾಂ ನೆಲೇಾಂದಣಿ - 40 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ- 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

ಇಾಂಧನ್ ಇಲ್ಾಖೆ 1 ವಿದುಯತ್ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣಾಲಯ 18 0 18 3774 3601 283 7.86 78 2.17% 101 0 0 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ- 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

30 2 ಬಾಂಗಳಲರು ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು 

ನಿಗಮ 

9 0 9 19224 16613 5755 34.64 96 0.58% 1552 0 505 

3 ಮಾಂಗಳಲರು ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು 

ನಿಗಮ 

9 0 9 3147 3528 177 5.02 279 7.91% 212 0 4 

4 ಗುಲಬಗಥ ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು 

ನಿಗಮ 

9 0 9 11257 11256 0 0 0 0.00% 1 0 14 

5 ಹುಬಬಳಿಿ ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು 

ನಿಗಮ 

9 0 9 59060 57671 0 0 237 0.41% 40 2 19 

6 ಚಾಮುಾಂಡೆೇಶವರಿ ವಿದುಯತ್ 

ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ 

9 0 9 121 1 0 0 1 100.00% 158 0 10 

      ಒಟ್ುಟ  63 0 63 96583 92670 6215 6.71% 691 0.75% 2064 2 552 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1)ವಿದುಯತ್ ಸಾಂಪ್ಕಥದ ಕಡಿತ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ ಪ್ುನ್ಃ ಸಾಂಪ್ಕಥ 

ಕಲ್ಲಿಸುವುದು-854 (ಬಿಇ)  

1) Application for Additional Load/New 

Connection -96(B.E) 

1)ವಿದುಯತ್ ಸಾಂಪ್ಕಥದ ಕಡಿತ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ ಪ್ುನ್ಃ ಸಾಂಪ್ಕಥ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು-

96  

1)ವಿದುಯತ್ ಸಾಂಪ್ಕಥದ ಕಡಿತ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ ಪ್ುನ್ಃ ಸಾಂಪ್ಕಥ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು- 634 

2) ವಿದುಯತ್ ಕಡಿತ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ ಪ್ುನ್ಃ ಸಾಂಪ್ಕಥ ಒದಗಿಸುವುದು 

– 139 (ಸ್ಇ)  

2) Release of supply where network 

expansion/enhancement required for providing 

connection – 216(M.E) 
 

2) ಮಾಲ್ಲೇಕತವದ್ ವಗಾಿವಣೆ – 5113 ((38.81%) 

  

2) ಸಾಂಪ್ಕಥವನ್ುು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಲ 

ವಿಸುರಣೆ/ಹಚಿಳಕ್ಕಕ ಸರಬರಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ-120 (M.E) 

  

3)Distribution Transformer failure -151 (H.E) 

3) ವಿತ್ರಣಾ ಪ್ರಿವತ್ಥಕ ವಿಫಲತೆ-151 

3) ವಿದುಯತ್ ಸಾಂಪ್ಕಥದ ಕಡಿತ್ದ ನ್ಾಂತ್ರ ಪ್ುನ್ಃ ಸಾಂಪ್ಕಥ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು- 172 (ಶ್ೇ 

6.1) 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಡಿಸ್ಇಐ ಅವರಿಾಂದ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ಶಫಾರಸು 

(ಎಲಾ ಹಲಸ ಮತ್ುು ನ್ವಿೇಕೃತ್ ಲ್ಲಫ್ಟ, ಎಸಕಲೆೇಟ್ರ್

ಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ಾಯಸೆಾಂಜರ್ ಕನ್ವೆೇಯರ್ಗಳು – ಎಚ್

ಟಿ, ಎಲ್ಟಿ, ಎಾಂಎಸ್ ಬಿಲ್ಲಡಾಂಗ್ಗಳು – 24 ಮಿೇಟ್ರ್

ವರೆಗೆ) 

 

ಟ್ಾರನ್ ಫಾಮಥರ್ ಮತ್ುು ಡಿಜಿ ಅನ್ುಸ್ಾಾಪಿತ್ 

ಸ್ಾಮರ್ಯಥ 24 ಮಿೇಟ್ರ್- 57 

 

 4) ವೆೈರ್ ಮನ್ ಅನ್ುಮತಿ  ನ್ವಿೇಕರಣ ನಿೇಡುವುದು (E.I) -113  

(15.01%) 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

31 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಾಖೆ 1 ಕೃಷಿ ಇಲ್ಾಖೆ 8 0 8 759 544 112 20.59 199 36.58% 501 1 8 

      ಒಟ್ುಟ  8 0 8 759 544 112 20.59% 199 36.58% 501 1 8 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಕ್ರೇಟ್ನಾಶಕ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಪ್ಡೆಯಲು -99 1) ಚಿಲಾರೆ ಗೆಲಬಬರ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ವಿತ್ರಣೆ-51  1) ಕ್ರೇಟ್ನಾಶಕ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ 

ಪ್ಡೆಯಲು -47 (24.61%)  

2) ಬಿೇಜ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ-99 2) ಬಿೇಜ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ-55 2) ಬಿೇಜ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ-36 

(25.17%) 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

3) ಚಿಲಾರೆ ಗೆಲಬಬರ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ವಿತ್ರಣೆ-134 3) ಕ್ರೇಟ್ನಾಶಕ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಪ್ಡೆಯಲು -73 3) ಚಿಲಾರೆ ಗೆಲಬಬರ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ 

ವಿತ್ರಣೆ-23 (12.57%) 
 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಾಖೆ ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

32 ಕೌಶಲ್ಾಯಭಿವೃದಿಧ, 

ಉದಯಮಶೇಲತೆ ಮತ್ುು 

ಜಿೇವನೆಲೇಪ್ಾಯ ಇಲ್ಾಖೆ 

1 
ಕ್ಕೈಗ್ಾರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ುು 

ಉದೆಲಯೇಗ ಇಲ್ಾಖೆ 

6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 
ಸಕಾಥರಿ ಉಪ್ಕರಣಾಗ್ಾರ 

ಮತ್ುು ತ್ರಬೇತಿ ಕ್ಕೇಾಂದರ 

3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     ಒಟ್ುಟ  9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

33 ವೆೈದಯಕ್ರೇಯ 

ಶಕ್ಷಣ ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ ಶುಶಲರರ್ ಪ್ರಿರ್ತ್ 4 0 4 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 1 

2  ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ ಅರೆವೆೈದಕ್ರೇಯ 

ಮಾಂಡಳಿ 
8 0 8 190 231 39 16.88 83 35.93% 0 1 1 

3 ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ ಶುಶಲರರ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ 

ಮಾಂಡಳಿ 
5 0 5 24 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

 4 ರಾಜಿೇವ್ ಗ್ಾಾಂಧಿ  ಆರೆಲೇಗಯ 

ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ 
5 0 5 4371 4449 3 0.07 37 0.83% 187 0 1 

      ಒಟ್ುಟ  22 0 22 4585 4680 42 0.90% 121 4.00% 187 1 3 
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ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಡಿಪ್ೂಾಮಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ-51 1) ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ-37 

 

2) ಡಿಪ್ೂಾಮಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ-37 

1) ತಾತಾಾಲ್ಲಕ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ -20 
 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

34 ಅಲಪಸಾಂಖಾಯತ್ರ 

ಕಲ್ಾಯಣ ಹಜ್ 

ಮತ್ುು ವಕ್  

ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಅಲಪಸಾಂಖಾಯತ್ರ ನಿದೆೇಥಶನಾಲಯ 7 0 7 3 2 0 0 0 0.00% 0 0 97 

2 ಕನಾಥಟ್ಕ ರಾಜಯ ವಕ್  ಮಾಂಡಳಿ 
3 0 3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 

     ಒಟ್ುಟ  10 0 10 3 2 0 0.00% 0 0.00% 0 0 97 

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ- 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

35 ಸಮಾಜ 

ಕಲ್ಾಯಣಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಸಮಾಜಕಲ್ಾಯಣ  ಇಲ್ಾಖೆ 10 0 10 0 253 70 27.67 158 62.45% 375 2 0 

2 ಪ್. ವಗಥಗಳ ಕಲ್ಾಯಣ ಇಲ್ಾಖೆ 9 0 9 3789 2772 799 28.82 258 9.30% 494 0 0 

     ಒಟ್ುಟ  19 0 19 3789 3025 869 28.73% 416 13.75% 869 2 0 

 

ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಮಟಿರಕ್ ನ್ಾಂತ್ರದ ವಿದಾಯರ್ಥಥನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ-211  1) ಮಟಿರಕ್ ನ್ಾಂತ್ರದ ವಿದಾಯರ್ಥಥನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ -88 1) ಪ್ರಿಶರ್ಟ ಪ್ಾಂಗಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಾಂತ್ ವಿದಾಯರ್ಥಥಗಳಿಗೆ 

ಪ್ೂರೇತಾ್ಹಧನ್-798 
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ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

2) ಪ್ರಿಶರ್ಟ ವಗಥಗಳ ಕಲ್ಾಯಣ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಮಟಿರಕ್ ನ್ಾಂತ್ರದ ವಿದಾಯರ್ಥಥ 

ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ -95 (STD) 

2) ಪ್ರತಿಭಾವಾಂತ್ ವಿದಾಯರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರೇತಾ್ಹಧನ್-232 2) ಅಾಂತ್ಜಾಥತಿ ವಿವಾಹಿತ್ ಪ್ರಿಶರ್ಟ ಪ್ಾಂಗಡದವರಿಗೆ 

ಪ್ೂರೇತಾ್ಹಧನ್ - 9 

3) ಪ್ರಿಶರ್ಟ ಪ್ಾಂಗಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಾಂತ್ ವಿದಾಯರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರೇತಾ್ಹಧನ್-267 4) ಅಾಂತ್ಜಾಥತಿ ವಿವಾಹಿತ್ ಪ್ರಿಶರ್ಟ ಪ್ಾಂಗಡದವರಿಗೆ ಪ್ೂರೇತಾ್ಹಧನ್-

26 (STD) 

 

4) ಅಾಂತ್ಜಾಥತಿ ವಿವಾಹಿತ್ ದಾಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರೇತಾ್ಹಧನ್ -138 (SWD) 5) ಅಾಂತ್ಜಾಥತಿ ವಿವಾಹಿತ್ ದಾಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರೇತಾ್ಹಧನ್-30 

 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ-1 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

36 ಕಾನ್ಲನ್ು ಇಲ್ಾಖೆ  1 ರಾಜಯ ಕಾನ್ಲನ್ು 

ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ 
13 0 13 153 60 21 35 26 43.33% 68 4 0 

 

ಅಧಿಕ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿದ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ವಿಳಾಂಬಿತ್ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಸೆೇವೆಗಳು ಅಧಿಕ ತಿರಸಕತ್ವಾದ ಸೆೇವೆಗಳು 

1) ಅಹಥತಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ- 22 1) ಅಹಥತಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ- 26 1) ಅಹಥತಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ-21 

 

2) ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ – 4 (ಶ್ೇ 40) 
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ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲ್ಾಖೆ ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ- 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

37 ಮಲಲಸ್ೌಕಯಥ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಇಲ್ಾಖೆ 
1 ಬಾಂದರು ಮತ್ುು ಒಳನಾಡು 

ಜಲಸ್ಾರಿಗೆ ಇಲ್ಾಖೆ 
9 0 9 24 18 0 0 0 0 0 0 1 

 

ಕರ.ಸಾಂ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಇಲ್ಾಖೆ 

ಕರ.ಸಾಂ ಇಲ್ಾಖೆ / ಸಾಂಸೆಾ ನಾಗರಿಕ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಸ್ಬಬಾಂದಿ 

ಸೆೇವಾ ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸೆೇವಾ 

ಲೆಕಕ 

ಒಟ್ುಟ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ಒಟ್ುಟ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ತಿರಸಕೃತ್ 

ದರ (%) 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

ವಿಳಾಂಬಿತ್ 

ವಿಲೆೇವಾರಿ 

(%) 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿಕ್ಕ 

ಬಾಕ್ರ 

ಉಳಿದ 

ಮನ್ವಿ 

ಶಲನ್ಯ 

ಸ್ವೇಕೃತಿ 

ಕಚೇರಿ 

38 ಯೇಜನೆ, 

ಕಾಯಥಕರಮ 

ಸಾಂಯೇಜನೆ ಮತ್ುು 

ಸ್ಾಾಂಖ್ಯಯಕ ಇಲ್ಾಖೆ 

1 ಕನಾಥಟ್ಕ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  

48 | P a g e  
 

 

 

 ಜಿಲೆಾಗಳು ಕರೆಗಳು ಜಿಲೆಾಗಳು ಕರೆಗಳು 

ಬೊಂಗಳೂರು ನಗರ 13099 ತುಮಕೂರು 659 

ಬಳಗಾವಿ 2676 ಗದ್ಗ 641 

ಕುಸಿತ 1449 ಹಾಸನ 629 

ಬಾಗಲ್ಕೂೇಟ 1383 ಚ್ಚಕಾಮಗಳೂರು 503 

ಬೊಂಗಳೂರು ಗಾರಮಾೊಂತರ 1376 ಚ್ಚತರದ್ುಗಿ 490 

ವಿಜಯನಗರ 1244 ಕೂಪ್ಪಳ 444 

ಮೈಸೂರು 1234 ರಾಮನಗರ 427 

ಧಾರವಾಡ 1230 ರಾಯಚ್ೂರು 397 

ಬಿೇದ್ರ್ 1115 ಚಾಮರಾಜನಗರ 366 

ಉತತರ ಕನುಡ 1053 ಮೊಂಡು 352 

ಕಲ್ಬುರಗಿ 1024 ಉಡುಪ್ತ 348 

ದ್ಾವಣಗೆರೆ 1001 ಚ್ಚಕಾಬಳಾಳಪ್ುರ 291 

ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ 969 ಯಾದ್ಗಿರಿ 270 

ಕೂೇಲಾರ 892 ಕೂಡಗು 69 

ಬಳಾಳರಿ 732   

ಶವಮಗಗ 682 ಒಟ್ುಟ ಕರೆಗಳು 37045 
 

 

ಸಕಾಲಕ್ಕಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ದ 

ಕುಾಂದುಕ್ಕಲರತೆಗಳನ್ುು ಸಹಾಯವಾಣಿ 

ಕ್ಕೇಾಂದರದಲ್ಲಾ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 

ಅವುಗಳನ್ುು ಸಲಕು ಕರಮ ಹಾಗಲ 

ನಿಣಥಯಕಾಕಗಿ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ಟ 

ಇಲ್ಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಾಗುತ್ುದೆ  

 

 

 

 

 

  

 

 ಮುಖಾಯಾಂಶಗಳು: 

• ಸೆಪ್ಟಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಾ ಒಟ್ುಟ 

37,467 ಕರೆಗಳು ಸಾಂಪ್ಕಥಕ್ಕಕ 

ಬಾಂದಿದುವು  

• ಅತಿ ಹಚುಿ ಕರೆಗಳು ಬಾಂದಿದುು 

ಬಾಂಗಳಲರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಾಯಿಾಂದ – 

13,099 ಕರೆಗಳು, ಬಳಗ್ಾವಿ ಜಿಲೆಾ – 

2,676 ಕರೆಗಳು, ಹಾವೆೇರಿ ಜಿಲೆಾ- 

1,449 ಕರೆಗಳು ಬಾಗಲಕ್ಕಲೇಟೆ ಜಿಲೆಾ 

1,383 ಕರೆಗಳು ಮತ್ುು  ಮತ್ುು 

ಬಾಂಗಳಲರು ಗ್ಾರಮಾಾಂತ್ರ ಜಿಲೆಾ – 

1,376 ಕರೆಗಳು 

• ಅತಿ ಕಡಿಮ ಕರೆಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಾಗಿದುು 

ಕ್ಕಲಡಗು – 69 ಕರೆಗಳು, ಯಾದಗಿರಿ 

270 ಕರೆಗಳು ಮತ್ುು ಚಿಕಕಬಳ್ಾಿಪ್ುರ 

291 ಕರೆಗಳು 

 

1, 42%

2, 17%

3, 14%

4, 10%

5, 5%

6, 5% 7, 3%

8, 2%

9, 1%

10, 0%

ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯೆ, 

ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿಮತ 

 5 
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ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಾ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಕಾಣಲು ಅಜಿಥಗಳ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿಕ್ಕ, ತಿರಸಕೃತ್, ಶಲನ್ಯ ಸ್ವೇಕೃತಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ುು ಪ್ತೆು ಮಾಡುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಕನಾಥಟ್ಕದ ಎಲಾ ಜಿಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ ಹಚುಿವರಿ ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾ ಸಕಾಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ುು ರಚಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹಾಸನ 

ಸಕಾಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ 

ಸಭೆಗಳು 
6 

ಧಾರವಾಡ ಬೀದರ್ 
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69%

15%

7%
6% 3%0%0%0%0%

ಸ್ಟಿ ಕಾರ್ಪಿರಲೀಷನ್ಗಳಿಂದ (ಬಿಬಿಎಿಂಪಿ ಹಲೊರತ್ನಪಡಿಸ್) ಸಮರ್ಿನಲ

Description

Rejected

THIS APPLICATION NOT FOUND IN OUR
DATA

ಆರ  ೋಗ್ಯ ನೋರಿಕ್ಷಕರು ವರದಿ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ

Due to technical issue

Double Entry

47%

29%

6%

3%
2%

2%
2%1%1%1%1%1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

ತಿರಸೃತಿಗಲ ನ್ಗರಸಭಲ (ಸ್ಎಿಂಸ್) ನೀಡಿರನವ ಸಮರ್ಿನಲ

Description

Rejected

This file is in DCB Section Prosasing

recent RTC

NO RECORDS

File is pending at TPA, officer is not
available hence rejected

Applicant did not submit Required
document

as per NET Report Submitte approved
layout copy

Wrong Entry

ತಿರಸಕ ೃತಿಗೆ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿತ 

ಇಲಾಖೆ ನ್ನೀಡಿದ ಸಮರ್ವನೆ 

 

 

s 

7 
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ಚಿಕಕಮಗಳಲರು ಜಿಲೆಾಯ ಕಡಲರು ತಾಲಲಕ್ರನ್ ಬಸವನ್ಹಳಿಿ ಗ್ಾರಮದಲ್ಲಾ ಸಕಾಲ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯಥಕರಮ ಏಪ್ಥಡಿಸಲ್ಾಗಿತ್ುು., 

180ಕಲಕ ಹಚುಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ 30ಕಲಕ ಅಧಿಕ ಸವಯಾಂಸೆೇವಕರು ಹಾಗಲ ಶಾಲ್ಾ ಮಕಕಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ದುರು. ಕಾಯಥಕರಮದಲ್ಲಾ 

ಭಾಗವಹಿಸ್ದವರಿಗೆ ಸಕಾಲ ಕ್ರಟ್ ಮತ್ುು ಸೆೇವಾ ವಿಶವಕ್ಕಲೇಶವನ್ುು ವಿತ್ರಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು. ಈ ಕಾಯಥಕರಮವನ್ುು ಏಪ್ಥಡಿಸುವಲ್ಲಾ 

ಉಪ್ಕೃತಿ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತ್ುು. 

 

 

 

8 ಸಕಾಲ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯಥಕರಮ 
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