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ಕಲಂ 4 ರಡಿ  
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ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಲಂ 4 ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ 

ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (i): ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಾಯಯಗಳು ಮತ್ತು  ಕರ್ಯವ್ಯ ಗಳ ವಿವ್ರ:-  

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲನ ರ್ನಗರೀಕರಗೆ ಗೊತ್ತು  ಮಾಡಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  2ನೇ ಏಪಿ್ರಲ್ 2012ರಂದ – “ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 

2011ನ್ನು  ಜಾರಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ  ಮತ್ತು  ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕು  2014 ರಲಿ್ಲ  ತಿದ್ದು ಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.  

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನಲಿ್ಲ  ಕರ್ಯವ್ಯ  ನಿವ್ಯಹಿಸುತಿು ರುವ್ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ವಿವ್ರ್ (ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ ) 
 

 ಮಾನಯ  ಸಕಾಲ ಸಚಿವ್ರು – ಶ್ರ ೀ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕ್ಕಮಾರ್ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

ಸಕಾಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಾದರ್ಶಾ, 

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ) 

ಹಾಗೂ ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಸಕಾಲಾ ಮಿಷನ್ 

ಅಪರ ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು-1 ಅಪರ ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು-

2 

 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ 

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ 

• ಶಾಖಾಧಿಕಾರ 

• ಲೆಕಾು ಧಿೀಕ್ಷಕರು 

• ಹಿರಯ ಸಹಾಯಕರು -1 

• ಹಿರಯ ಸಹಾಯಕರು – 2 

• ದಲಾಯತ್ 

• ನಿವಾಹಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರು  

• ರಾಜ್ಯ  ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ 

ಸಮಾಲೀಚಕರು 

• ಹೆಚ್ಚು ವರ ನಿವಾಹಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರು 

• ಹಚ್ಚು ವರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ 

ಸಮಾಲೀಚಕರು 

• ಪಿ್ೀಗಿ್ರಮರ್ – 2 ಹುದೆು  

• ದತಾು ಂಶ ನಮೂದಕರು -04 

• ಗಿೂಪ್ ಡಿ -03 

 

 



ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನಲಿ್ಲ  ಕರ್ಯವ್ಯ  ನಿವ್ಯಹಿಸುತಿು ರುವ್ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ವಿವ್ರ್ (ಜಿಲಿ್ಲ  ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ಪ್ರ ಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ: ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೆಯ . 607, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಗೇಟ್, ಬ್ಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ, 

ಅಂಬೇಡು ರ್ ಬ್ೀದಿ, ಬಂಗಳೂರು – 560001 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್್ನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ :http://www.sakala.kar.nic.in/Index 

ಕರೆ ಕಂದಿದ ಸಂಖೆಯ : 080-4455 4455 

 

ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (ii): ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು  ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಕರ್ಯವ್ಯ ಗಳು- 

ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದಯಶಕರು :-  

1. ಸಕಾಲ ಯೊೀಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ವಿಷಯಗಳು  
2. ಸಕಾಲ ಯೊೀಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿೀತಿ / ನಿರೂಪಣೆ ವಿಷಯಗಳು 

3. ಸಕಾಲ ಯೊೀಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು 
4. ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸೇರಸುವುದ್ದ/ತೆಗೆದ್ದಹಾಕ್ಕವುದ್ದ / ತಿದ್ದು ಪಡಿ ತರುವ 

ವಿಷಯಗಳು.  

5. ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ ವಿಷಯಗಳು. 

 

ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರ 

(ಪಿಧಾನ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರ 

ಅಪರ ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರ 

(ಸಕಾಲ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಕ) 

• ಮೇಲಮ ನವಿ ಅಧಿಕಾರ 

• ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರ 

• ಹೆಸರಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರ 

• ಜಿಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ 

ಸಮಾಲೀಚಕರು 

• ದತಾು ಂಶ ನಮೂದಕರು 



ಅಪ್ರ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದಯಶಕರು -1 :– 

ಸಕಾಲ 2.0, ಆನ್್ ಲೈನ್್ ಮುಖೇನ ಸೇವಾ ವಿಲೇವಾರ, ಸಕಾಲ ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ 

ಉನು ತಿೀಕರಣ, ನಿವಾಹಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರು /  ಹೆಚ್ಚು ವರ ನಿವಾಹಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರು / ರಾಜ್ಯ  

ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ ಸಮಾಲೀಚಕರು/ ಹೆಚ್ಚು ವರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ ಸಮಾಲೀಚಕರು 

ನೇಮಕಾತಿ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಂದಿಗೆ ಪತಿ  ವಯ ವಹಾರ (ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಅವಧಿ ಮಿೀರ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದ ಅಜಿಾಗಳು, ಬಾಕಿ ಉಳಿಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಮ ನವಿಗಳು, ಸಕಾಲ 2.0)  ಸಕಾಲ 2.0ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಪತಿ  ವಯ ವಹಾರ.  

 ಅಪ್ರ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದಯಶಕರು -2 :– ಸಕಾಾರದ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಾದರ್ಶಾಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸೇರಸುವುದ್ದ/ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕ್ಕವುದ್ದ/ತಿದ್ದು ಪಡಿ ವಿಷಯ, 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು,  ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗೆ 

ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ವಿಷಯ, ಕರೆ ಕಂದಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಸಕಾಲ ಪರರ್ಶೀಲರ್ನ ಸಭೆಗಳು, ಜಿಲಿಾ  

ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ ಸಮಾಲೀಚಕರು/ದತಾು ಂಶ ನಮೂದಕರು/ಗಿೂಪ-ಡಿ ಹುದೆು ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, 

ಸಕಾಲ ಪ್ೀಟಾಲ್ ನಿವಾಹಣೆ /ತರಬೇತಿ ಕಾಯಾಕಿಮಗಳಿಗ್ರಗಿ ಎನ್ ಐ ಸಿ /ಎಟಿಐಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ 

ಬ್ಡುಗಡೆ, ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು, 

ವಿವಿಧ ಕಚೇರಗಳ ತನಿಖೆ, ರ್ನಯ ಯಲಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ  ಕಡತಗಳು, ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ 

ವಿಷಯಗಳು ಇತಾಯ ದಿ.  

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ :- ಸಕಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು  ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸವುದ್ದ, ಕರೆ 

ಕಂದಿದ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  ಪರರ್ಶೀಲ್ಲಸುವುದ್ದ, ವಿವಿಧ ಕಚೇರಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಪರರ್ಶೀಲರ್ನ 

ಸಭೆಗಳನ್ನು  ಆಯೊೀಜಿಸುವುದ್ದ, ಬ್ಲಿು ಗಳಿಗೆ ಮೇಲು ಸಹಿ ಪಿಾಧಿಕಾರ, ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು ಹಾಗೂ 

ಅಪರ ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರ ನಿರ್ದಾಶನಗಳನಿ ಯ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ದ.  

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ:- ಸಕಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು  ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸವುದ್ದ, 

ಕರೆ ಕಂದಿದ ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆಯನ್ನು  ಪರರ್ಶೀಲ್ಲಸುವುದ್ದ, ವಿವಿಧ ಕಚೇರಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಪರರ್ಶೀಲರ್ನ 

ಸಭೆಗಳನ್ನು  ಆಯೊೀಜಿಸುವುದ್ದ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ  ಸಹಕಾರ ನಿೀಡುವುದ್ದ. 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ :- ಕಚೇರ/ವಿಭಾಗದ ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ, ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕರು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಎಲಿಾ  ಕಡತಗಳ 

ಪರರ್ಶೀಲನೆ / ವಿಮರ್ಶಾ ನಡೆಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಆ ಕಡತಗಳನ್ನು  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  

ಸಚಿವಾಲಯ ಕೈಪ್ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಚೇರಯ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ದ. 

ಲೆಕಾು ಧಿೀಕ್ಷಕರು:- ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಾನಿಹಿಾಸುತಿು ರುವ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಯ ಮಾಸಿಕ 

ಸಂಭಾವನೆ ಬ್ಲಿು ಗಳ ತಯಾರಕ್ಕ, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್್ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿವಾಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇನಿು ತರೆ ಖ್ಚ್ಚಾ 

ವೆಚು ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸವುದ್ದ. 



ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು-1:- ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ತಿದ್ದು ಪಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ನಿವಾಹಣೆ,  ಕ್ಕಂದ್ದ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು  ಬ್ಗೆಹರಸುವುದ್ದ (Grievance), ವಿಧಾನ 

ಮಂಡಲದ ವಿಷಯಗಳು, ರ್ನಯ ಯಲಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟಟ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, 

ಮೇಲಧಿಕಾರಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.  

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು-2:- ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸೇರಸುವುದ್ದ/ ತೆಗೆದ್ದಹಾಕ್ಕವುದ್ದ / 

ತಿದ್ದು ಪಡಿ ವಿಷಯ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳ ನಿವಾಹಣೆ,  ವಿಧಾನ 

ಮಂಡಲದ ವಿಷಯಗಳು, ಮೇಲಧಿಕಾರಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು 

ನಿವ್ಯಹಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರು:- ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪುಸು ಕ ಸಿದು ಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕ, ಟಂಡರ್ ಕಡತಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವುದ್ದ, ಸಭೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪಿಾತಯ ಕಿಿಕ್ಕ ಸಿದು ಪಡಿಸುವುದ್ದ, ಸಕಾಲ 

ಮಿಷನ್್ ನ ಮಾಸಿಕ ಪಿಗತಿ ವರದಿಗಳು, Business Process Re-Engineering. 

ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ನಿವ್ಯಹಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರು:- ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪುಸು ಕ ಸಿದು ಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಕ, 

ಟಂಡರ್ ಕಡತಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಕಾಯಾಗತಗೊಳಿಸುವುದ್ದ, ಸಭೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಪಿಾತಯ ಕಿಿ ಕ್ಕ 

ಸಿದು ಪಡಿಸುವುದ್ದ, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್್ ನ ಮಾಸಿಕ ಪಿಗತಿ ವರದಿಗಳು, Business Process Re-Engineering, 

ನಿವಾಹಣಾ ಸಮಾಲೀಚಕರಗೆ ಅಗತಯ  ಸಹಕಾರ ನಿೀಡುವುದ್ದ.  

ರಾಜ್ಯ  ಮಾಹಿತಿ ತಂರ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಮಾಲೀಚಕರು:- ಸಕಾಲ ಸಾಫ್ಟ ್ ವೇರ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಸಾಫ್ಟ ್ 

ವೇರ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಬ್ಗೆಹರಸಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಡಿಸುವುದ್ದ, ಜಿಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ 

ಸಮಾಲೀಚಕರಗೆ ಮಾಗಾದಶಾನ ಮತ್ತು  ನಿರ್ದಾಶನ ನಿೀಡುವುದ್ದ,  

ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ರಾಜ್ಯ  ಮಾಹಿತಿ ತಂರ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಸಮಾಲೀಚಕರು:- ಸಕಾಲ ಸಾಫ್ಟ ್ ವೇರ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ, ಸಾಫ್ಟ ್ ವೇರ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಬ್ಗೆಹರಸಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಡಿಸುವುದ್ದ, ಜಿಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತಿಜಾಾ ನ ಸಮಾಲೀಚಕರಗೆ ಮಾಗಾದಶಾನ ಮತ್ತು  ನಿರ್ದಾಶನ ನಿೀಡುವುದ್ದ, ರಾಜ್ಯ  ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತಿಜಾಾ ನ ಸಮಾಲೀಚಕರಗೆ ಅಗತಯ  ಸಹಕಾರ ನಿೀಡುವುದ್ದ. 

ಕಲಂ 4(1) (ಬಿ) (iii): ಮೇಲಿ್ಲಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಹೊಣೆಗ್ರರಕ್ಕಯ ಮಾಗಾಗಳು ಸೇರದಂತೆ ತಿೀಮಾಾನ 

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವ ಪಿ ಕಿಿಯೆಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಸರಸ ಬೇಕಾದ ಕಾಯಾವಿಧಾನ. 

ಶಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಸಿಿ ೀಕೃತವಾಗುವ ಪತಿ /ಕಡತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿದಿಾಷಾ  ಪಡಿಸಲಾದ ಪಿ ಕಿಿಯೆಯಂತೆ ಕಿಮ 

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುವುದ್ದ. ಮುಂದ್ದವರೆದ್ದ ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್್ ನಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 

ಅನ್ನಕಿಮಣೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಸರಸಲಾಗುತು ದೆ.  

• ಹಿರಯ ಸಹಾಯಕರು /ಲೆಕಾು ಧಿೀಕ್ಷಕರು 



• ಶಾಖಾಧಿಕಾರ 
• ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ 
• ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ 
• ಅಪರ ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು -2 

• ಅಪರಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು – 1 

• ಸಕಾಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಾದರ್ಶಾಗಳು, ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-

ಆಡಳಿತ), ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್. 

ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)(iv) ಕಾಯಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ್ ಸೂರ್ರ  : ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಕಾಾರ (ಕಾಯಾನಿವಾಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು) 1977 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಚೇರ 

ಕಾಯಾವಿಧಾನದ ಕೈಪ್ರಡಿ (ಪರಷು ೃತ) 2005ರನಿ ಯ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತಿು ದೆ.  

 

ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)(v) ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾು ಗಿ ಹಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ 

ನಿಯಂರ್ರ ಣದಲಿ್ಲರುವ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ಬ್ಳಸುವ್ ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು, 

ಅನ್ನಸೂಚಿಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು : 

• ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2011 ಮತ್ತು  (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2014 
• ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಚೇರ ಕಾಯಾ ವಿಧಾನದ ಕೈಪ್ರಡಿ (ಪರಷು ೃತ) 2005.  
• ಇದರಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕು  ಸೂಕು  ಪಿಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಪ ಡುವ ಸುತ್ು ೀಲೆ, ಆರ್ದಶಗಳು. 
• ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಗಿಹಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾರದಶಾಕತೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1999. 
• ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸುವ ಇತರೆ 
ನಿಯಮಗಳು / ಆರ್ದಶಗಳನಿ ಯ ಕಾಯಾಗಳನ್ನು  ನೆರವೇರಸಲಾಗುವುದ್ದ.   
 

ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)(vi) ಹಂದಿರುವ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂರ್ರ ಣದಲಿ್ಲರುವ್ ದಸ್ತು ವೇಜುಗಳ ಪ್ರ ವ್ಗಯಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ : 

• ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸೇವೆಗಳ ಸೇಪಾಡೆ/ತೆಗೆದ್ದ ಹಾಕ್ಕವಿಕ್ಕ/ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಕ್ಕರತಾದ ಕಡತಗಳು. 
• ರ್ನಗರೀಕರ ಕ್ಕಂದ್ದ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು  
• ಸಕಾಲ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು 
• ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು.  
• ರ್ನಯ ಯಾಲಯ ಪಿಕರಣಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ. 
• ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ 
• ವಿವಿಧ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ನಡೆಸಿದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ / ಅಧಯ ಯನ ವರದಿಗಳು 

 



ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)(vii) ಕಾಯಯ ನಿೀತಿಯ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಸ್ತವ್ಯಜ್ನಿಕರೊಡನೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರರ ತಿನಿಧ್ಯ ವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು 
ಇರುವಂಥ ಯಾವುರ್ದ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ವಿವ್ರಗಳು: 

• ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವು ಗೌರವಾನಿಿ ತ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ಕರತ್ತ ಸಿ ತಂತಿ  ಸಮಿೀಕಿ್ಕ ಗಳನ್ನು  
ನಡೆಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ ದೆ.  

• ಸಕಾಲ ಕರೆ ಕಂದಿವು ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಾಕಲ್ಲಪ ಸುತು ದೆ. 
• ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು ಇಚಿಿ ಸಿದಲಿ್ಲ , ಲ್ಲಖಿತ ಮುಖೇನ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಭೇಟಿ 
ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತು ದೆ. 

• aosakala@karnataka.gov.in ಮುಖೇನ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಪಕಾಕ್ಕು  ಅವಕಾಶ. 
• ಸಕಾಲ ಜಾಲತಾಣದಲಿ್ಲ  ʼಸಂಪಕಿಾಸಿʼ ಅಡಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಸಂಪಕಾಕ್ಕು  ಅವಕಾಶ. 

 

ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)(viii) ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಿಷತ್ತು ಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇರ್ರೆ ನಿಕಾಯಗಳು ಮತ್ತು  

ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸಲಹೆಯ ಉದ್ದ ೀಶಕಾು ಗಿ ರಚಿರ್ವಾದ ಇಬ್ಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು  
ವ್ಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ಳಗಂಡ ಮಂಡಳಿಗಳ, ಪ್ರಿಷತ್ತು ಗಳ, ಸಮಿತಿಗಳ ಮತ್ತು  ಇರ್ರೆ ನಿಕಾಯಗಳ 

ಸಭೆಗಳು ಸ್ತವ್ಯಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿರುರ್ು ವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಂರ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಡವ್ಳಿಗಳೂ 
ಸ್ತವ್ಯಜ್ಯನಿಕರಿಗೆ ದ್ರೆಯುರ್ು ವೆಯಂಬುದರ ಪ್ಟ್ಟಟ :- 

ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ರ್ನಗರೀಕ ಕಂದಿಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸಕಾಲ ಯೊೀಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಸುವ / 

ತೆಗೆದ್ದಹಾಕ್ಕವ  / ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಕಾಾರದ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲಿ . 

ನಡವಳಿಯನ್ನು  ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು ಪಡೆಯಬ್ಹುದಾಗಿದೆ.  

 

ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)(ix) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು  ನೌಕರರ ನಿರ್ದಯಶ್ಕ್ಕ: 

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು / ನೌಕರರ ನಿರ್ದಾರ್ಶಕ್ಕಯನ್ನು  ʼಸಕಾಲʼ ಜಾಲತಾಣದಲಿ್ಲ  ʼಸಂಪಕಿಾಸಿʼ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 

 

 

 

mailto:aosakala@karnataka.gov.in


ಕಲಂ4(1)(ಬಿ)(x) ವಿನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಬಂಧಿಸಿದರುವಂತೆ ಪ್ರಿಹಾರದ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಅದರ ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ನೌಕರರು ಪ್ಡೆಯುವ್ ತಿಂಗಳ ಗೌರವ್ಧ್ನ: 

 

ಕರ  

ಸಂ 

ವೇರ್ನ ಶೇಣಿ 

(ರೂ.ಗಳಲಿ್ಲ ) 

 

ಒಟ್ಟಟ  

ವೇರ್ನ 

ಹುದ್ದ ಯ ವಿಧ್ 
ಹುದ್ದ ಯ 

ವ್ಗಯ 
ಒಟ್ಟಟ  

ಹುದ್ದ ಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ  
ಪ್ತಾರ ಂಕ್ತರ್/ 

ಪ್ತಾರ ಂಕ್ತರ್ರಲಿದ 

ಖಾಯಂ/ 

ತಾತಾು ಲ್ಲಕ 

ಗ್ರರ ಪ್  

ಎ, ಬಿ, ಸಿ,  

1. ಅಪರ ಮಿಷನ್್ 

ನಿರ್ದಾಶಕರು - 1 

90,000/- ಪತಿಾಂಕಿತ ಖಾಯಂ ಎ 01 

2. ಅಪರ ಮಿಷನ್್ 

ನಿರ್ದಾಶಕರು - 2 

1,01,226/- ಪತಿಾಂಕಿತ ಖಾಯಂ ಎ 01 

3. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ 1,03,796/- ಪತಿಾಂಕಿತ ಖಾಯಂ ಎ 01 

4. ಸಹಾಯಕ 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ 

61,868/- ಪತಿಾಂಕಿತ ಖಾಯಂ ಬ್ 01 

5. ಶಾಖಾಧಿಕಾರ  

(43100-83900) 

61,868/- ಪತಿಾಂಕಿತ ಖಾಯಂ ಬ್ 01 

6. ಲೆಕಾು ಧಿೀಕ್ಷಕರು  

(40900-78200) 

63,356/- ಪತಿಾಂಕಿತ ಖಾಯಂ ಬ್ 01 

7. ಹಿರಯ 

ಸಹಾಯಕರು – 1 

 (37900-70,850) 

56,017/- ಪತಿಾಂಕಿತರಲಿದ ಖಾಯಂ ಸಿ 01 

8. ಹಿರಯ 

ಸಹಾಯಕರು – 2 

 (37900-70,850) 

56,017/- ಪತಿಾಂಕಿತರಲಿದ ಖಾಯಂ ಸಿ 01 

9. ದಲಾಯತ್್ 

 (19,950-37,900) 

40,255/- ಪತಿಾಂಕಿತರಲಿದ ಖಾಯಂ ಡಿ 01 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ಕಲಂ4(1)(ಬಿ)(xi) ಎಲಿ  ಯೊೀಜ್ನೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸುವ್ , ಪ್ರ ಸ್ತು ವಿರ್ ವೆಚು ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಮಾಡಲ್ಲದ ಬ್ಟ್ವಾಡಗಳ ವ್ರದಿಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿ; ಅದರ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಏಜೆನಿಿ ಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಕ 

ಮಾಡಲ್ಲದ ಆಯವ್ಯ ಯವ್ನ್ನು : 

 

ಕರ  

ಸಂ 

ಲೆಕು  ಶ್ೀರ್ಷಯಕ್ಕ ವಿವ್ರ 
ಬಿಡುಗಡಿಯಾದ್

ಅನ್ನದಾನ್ರೂ    
ವೆಚು ದ ವಿವ್ರ 

ಅಂದಾಜು 

ವೆಚು ದ ಮೊರ್ು  

ರೂ  

1 
 2052-00-090-0-26-34 

(ಗುತಿು ಗೆ / ಹೊರಗುತಿು ಗೆ) 

 

2,36,00,000/- 

ಗುತಿು ಗೆ / ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ನೌಕರರ 

ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆಗ್ರಗಿ 

 

2,36,00,000/- 

 

2 

2052-00-090-0-26-015 

(ಪೂರಕ ವೆಚು )  

 

35,00,000/- 

ಹೈ-ಟಿೀ, ವಕಿಾಂಗ್ ಲಂಚ್, 

ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಸಂಬಂಧ ಕಿಟ್ 

ಗಳನ್ನು  ರ್ಶಭಿರಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 

ನಿೀಡಲು ಆಗುವ ವೆಚು   

 

35,00,000/- 

 

3 

 

2052-00-090-0-26-041 

(ಪಿಯಾಣ್ವೆಚು )  

 

1,00,000/- 

ಜಿಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿ ತಂತಿಜಾಾ ನ 

ಸಮಾಲೀಚಕರು (30) ಮತ್ತು  

ಬ್.ಬ್.ಎಂ.ಪ್ರ ಯಲಿ್ಲ  ಕತಾವಯ  

ನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತಿಜಾಾ ನ ಸಮಾಲೀಚಕರ 

ಪಿಯಾಣ ವೆಚು ಕಾು ಗಿ ಆಗುವ 

ವೆಚು  

 

1,00,000/- 

 

4 

 

2052-00-090-0-26-051 

(ಸಾಮಾನಯ  ವೆಚು ಗಳು)  

 

1,20,00,000/- 

ಸಕಾಲ ಕರೆ ಕಂದಿದ ಸೇವಾ 

ವೆಚು , ಲೇಖ್ನ ಸಾಮಗಿಿ  ಖ್ರೀದಿ 

ವೆಚು , ಕಚೇರ ಖಾಯಂ 

ಮುಂಗಡದ ವೆಚು , ಸಕಾಲ 

ಕಾಯಾಕಿಮಗಳ ಪಿಚಾರಕು ಗಿ 

ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಮಾದಯ ಮಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪಿಚಾರಕಾು ಗಿ ವೆಚು .  

 

1,20,00,000/- 

5 2052-00-090-0-26-052 2,00,000/- ದೂರವಾಣಿ ವೆಚು ಗಳಿಗ್ರಗಿ  2,00,000/- 

 

6 

2052-00-090-0-26-195                

(ಸಾರಗೆ ವೆಚು ) 
5,00,000/- 

ಕಚೇರ ವಾಹನದ ಇಂದನ 

ವೆಚು , ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚು ,  

 

5,00,000/- 

 

7 
2052-00-090-0-26-053 1,00,000/- 

ಕಚೇರ ಪ್ರೀಠೀಪಕರಣಗಳು 

ಮತ್ತು  ಜೀಡಣೆಗಳ 

ಖ್ರೀದಿಗ್ರಗಿ  

1,00,000/- 

 

 

ಕಲಂ4(1)(ಬಿ)(xii) ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಲದ ಮೊಬ್ಲಗನ್ನು ಳಗಂಡು,  ಸಹಾಯಧ್ನ 

ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಜ್ಞರಿಯ ವಿಧಾನವ್ನ್ನು  ಮತ್ತು  ಅಂರ್ಹ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಫಲ್ಲನ್ನಭವಿಗಳ 
ವಿವ್ರಗಳನ್ನು : 

ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಾಗಳು ಇರುವುದಿಲಿ . 



ಕಲಂ4(1)(ಬಿ)(xiii)  ನಿೀಡಿರುವ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ,  ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ರ್ರ ಗಳನ್ನು  ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ 

ಪ್ರ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ ವಿವ್ರಗಳನ್ನು : 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ,2011 ಮತ್ತು  (ತಿದ್ದು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2014ರ ಕಲಂ 9ರನಿ ಯ 

ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಾ (ಚ್ಚರ್ನವಣಾ ಸಂದರ್ಾ) ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಫಲಾನ್ನರ್ವಿ ಕಂದಿಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 

ಈಗ್ರಗಲೇ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ರಯಾಯಿತಿ ನಿೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸಲಾಗಿದೆ.  

ಕಲಂ 4(1)(ಬಿ)(xiv) ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಅಥವಾ ಹಂದಿರುವ್ ವಿದುಯ ನ್ಮಾ ನ ರೂಪ್ಕ್ಕು  ಪ್ರಿವ್ತಿಯಸಿರುವ್, 

ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವ್ರಗಳು: 

ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ www.sakala.kar.nic.in ನಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಕಲಂ4(1)(ಬಿ)(xv) ಸ್ತವ್ಯಜ್ನಿಕ ಉಪ್ಯೊೀಗಕಾು ಗಿ ಗರ ಂಥಾಲಯವ್ನ್ನು  ಅಥವಾ 

ವಾಚನ್ಮಲಯವ್ನ್ನು  ನಿವ್ಯಹಿಸುತಿು ದದ ಲಿ್ಲ  ಅದರ ಕ್ಕಲಸದ ಅಮಯವ್ನ್ನು ಳಗಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿ 
ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ತವ್ಯಜ್ನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು: 

ಸಕಾಲ ಯೊೀಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಉಪಯೊೀಗಕಾು ಗಿ ಗಿಂಥಾಲಯವನ್ನು  / ವಾಚರ್ನಲಯ 

ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲಿ . 

ಕಲಂ4(1)(ಬಿ)(xvi) ಸ್ತವ್ಯಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಪ್ದನ್ಮಮ ಮತ್ತು  ಇರ್ರೆ 

ವಿವ್ರಗಳು:  

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಸಿಿ ೀಕೃತವಾಗುವ ಅಜಿಾಗಳನ್ನು  ಸಾವಾಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ 

ಅಧಿಕಾರಗಳು ವಿಲೇ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಾವಾಜ್ನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊೀರ 

ಅಜಿಾಯನ್ನು  ನಂ. 607, 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಗೇಟ್, ಬ್ಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟಟ ಡ, ಬಂಗಳೂರು - 560 001 ಇಲಿ್ಲ  

ಸಲಿ್ಲಸ ಬ್ಹುದಾಗಿರುತು ದೆ. 

ಸ್ತವ್ಯಜ್ನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಶ್ರ ೀಮತಿ / ಶ್ರ ೀ 

ಮೇಲಾ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ 
ಶ್ರ ೀಮತಿ / ಶ್ರ ೀ 

ಸಿೀಮಾ ರ್ನಯಕ್.ಬ್ 
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ, 

ಡಾ. ಬ್. ಆರ್. ಮಮತಾ 
ಅಪರ ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು - 1 

 ವರಪಿಸಾದರೆಡಿಿ .ಬ್.ಎನ್ 
ಅಪರ ಮಿಷನ್್ ನಿರ್ದಾಶಕರು–2 

ಕಲಂ4(1)(ಬಿ)(xvii) ನಿಯಮಿಸ ಬ್ಹುದಾದಂರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸರ್ಕು ದುದ  ಮತ್ತು  ಆ 

ರ್ರುವಾಯ ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷಯ ಈ ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆಗಳನ್ನು ಅಂದಿನವ್ರೆಗೆ ಪ್ರಿಷು ರಿಸ ರ್ಕು ದುದ .  

ಪರಷು ರಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

http://www.sakala.kar.nic.in/

