
ಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ    
    

ಸಂ;ಆ.�ೈ.(ಮ���ೆ�ೆ.ಉ. .)"ಆ#/    / 09-10     ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ.ರವರ ಕ1ೇ.  
       ಮ���ೆ�ೆ ಉಪ  3ಾಗ ಮ4ೆ5ೕಶ7ರಂ ವಲಯ 
       ಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ 
       �ೆಂಗಳ�ರು :: 
 

<ಾ=� ಹಕು> �ಾ?@ <ಾ=� ಹಕು> �ಾ?@ <ಾ=� ಹಕು> �ಾ?@ <ಾ=� ಹಕು> �ಾ?@ 4444((((1111))))’’’’CCCC’ ’ ’ ’ ರ ಅನ7ಯರ ಅನ7ಯರ ಅನ7ಯರ ಅನ7ಯ    
1) <ಾ=� ಹಕು> �ಾ?@- 2005�ೆ> ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ. (ಮ���ೆ�ೆ) ಉಪ 3ಾಗ ಕ1ೇ.ಯ �ಾಯGಗಳH 

ಮತು� ಕತGವ+ಗಳH. 
ಅ) ಕ1ೇ. �ೆಸರು  : <ಾ=� ಹಕು> �ಾ?@ ಹಕು> �ಾ?@ �ೇಂದK 
    ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ.(ಮ���ೆ�ೆ) ಉ�ಾ  3ಾಗ 
    ಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ 
    ದೂರ�ಾL ಸಂMೆ+: 
ಆ) ರಚOೆ: 1) ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ. (ಮ���ೆ�ೆ) ಉಪ 3ಾಗ  
  2) =.ಯ ಆ�ೋಗ+ ಪ. ೕPಕರು:35,36,45 
  3) ಪK.ದ.ಸ�ಾಯಕರು 
  4) :7. ದ. ಸ�ಾಯಕರು 
  5) ಉಪ Oೋಂ,ಾLTಾರರು 
  6) Oಾಲ>Oೇ ದUೆG Oೌಕರರು 
 
�ಾಯGಗಳH ಮತು� ಕತGವ+ಗಳH�ಾಯGಗಳH ಮತು� ಕತGವ+ಗಳH�ಾಯGಗಳH ಮತು� ಕತGವ+ಗಳH�ಾಯGಗಳH ಮತು� ಕತGವ+ಗಳH::::    
 ಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ. (ಮ���ೆ�ೆ) ಉಪ 3ಾಗ �ಾ+"�Tೆ 
ಸಂಬಂ-WದಂXೆ YಾವGಜ[ಕರು �ೋರುವ <ಾ=�ಗಳH ಅ\Gಗ]Tೆ <ಾ=�ಯನು^ ಸಂಗK=W 
YಾವGಜ[ಕ.Tೆ [ೕಡುವ`ದು. ಸದ. ಅ\Gಗಳ ಬTೆa ಗಮನ ಹ.W YಾವGಜ[ಕ.Tೆ <ಾ=�ಯನು^ ಒದcW 
dೕ4ಾ-�ಾ. ಗಮನ�ೆ> ತರುವ`ದು 
 
1111) ) ) ) eಾeಾeಾeಾ|| || || ||  ಜಯಕು<ಾ# ಎh ಜಯಕು<ಾ# ಎh ಜಯಕು<ಾ# ಎh ಜಯಕು<ಾ# ಎh....C�ಾ,ಾ#C�ಾ,ಾ#C�ಾ,ಾ#C�ಾ,ಾ#.:.:.:.:----    ((((ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ.) 
 ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ. (ಮ���ೆ�ೆ) ಉಪ 3ಾಗ ಮ4ೆ5ೕಶ7ರಂ ವಲಯದ�5 �ಾಯG[ವG=WರುXಾ��ೆ 
dೕ4ಾ-�ಾ.ಗ]ಂದ ಬಂದ <ಾ=� ಹಕು> �ಾ?@ �ೇಂದK:ಂದ ಬಂ:ರುವ ಅ\Gಗ]Tೆ ಸೂಕ� .ೕ�ಯ�5 
ಉ��.ಸುವ`ದು ಮ���ೆ�ೆ ಉಪ 3ಾಗ ಮ4 5ೇಶ7ರಂ ವಲಯ�ೆ> ಸಂಬಂಧಪಟkಂXೆ �ಾಡG �ೊಸ ನಂ.35,36,45 



(ಹlೇ ನಂ.4,99) ವಲಯದ ತ�ಾಸmೆ �ಾಗೂ ಪರ�ಾ[Tೆ [ೕಡಲು Yಾಂ�ಾKnಕ �ೋಗಗಳ [ಯಂತKಣದ 
ಬT aೆ ಮನವ.�ೆ <ಾp ಮುಂUಾಗೃ� ಕKಮವ=W. dೕ4ಾ-�ಾ.ಗಳ ಗಮನ�ೆ> ತರ4ಾಗುವ`ದು. 
 
2222) ) ) ) ಪKಥಮ ದUೆGಪKಥಮ ದUೆGಪKಥಮ ದUೆGಪKಥಮ ದUೆG    ಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರುಸ�ಾಯಕರು::::----    ಮಂಜುಳಮಂಜುಳಮಂಜುಳಮಂಜುಳ....�ೆ�ೆ�ೆ�ೆ....ಎhಎhಎhಎh.... ರWೕ:, ನಗದು ಪ`ಸ�ಕ [ವGಹmೆ, r:G ಪ`ಸ�ಕ, <ಾ=� 
ಹಕು> ಅ\Gಗ]Tೆ <ಾ=� ಒದcಸುವ`ದು. ಕ1ೇ.ಯ Wಬsಂ:ಯ �ೇತನವನು^ [ವG=ಸುXಾ��ೆ ಮತು� Tೆ, 
tಂದ, ವ=ಗಳ [ವGಹmೆ <ಾಡುXಾ��ೆ, UೊತTೆ ಆpu .vೕಟG, ಆಡ]Xಾತwಕ �ೆಚxದ [ವGಹmೆ, 
UೊXೆTೆ �ಾಡG 35,36,45ರ pWC [ವGಹmೆ, ಪರ�ಾ[Tೆ ಸೂಲ>ದ ವಸೂ4ಾ�, Oಾt ಪರ�ಾ[Tೆ, 
�ಾವ`ಟ yತ�ದ [ವGಹmೆಯ ಕ1ೇ.ಯ Wಬsಂ:ಯ Yೇ�ಾ ಪ`ಸ�ಕದ [�ಾGಹmೆ. 
 
3)3)3)3) :7�ೕಯ:7�ೕಯ:7�ೕಯ:7�ೕಯ    ದUೆG ಸ�ಾಯಕರುದUೆG ಸ�ಾಯಕರುದUೆG ಸ�ಾಯಕರುದUೆG ಸ�ಾಯಕರು::::----        

=.ಯ ಆ=.ಯ ಆ=.ಯ ಆ=.ಯ ಆ�ೋಗ+ ಪ.�ೋಗ+ ಪ.�ೋಗ+ ಪ.�ೋಗ+ ಪ. ೕPಕರು ೕPಕರು ೕPಕರು ೕPಕರು::::    02(35,36) ಜನ =.ಯ ಆ�ೋಗ+ ಪ. ೕPಕರು ರವರು Yಾಂ�ಾKnಕ �ೋಗಗಳ 
ತeೆಗಟುkವ �ಾಯG, Yೊl zೆ [ಯಂತKಣ, ಉ:@d ಪರ�ಾ[Tೆ,  {|ಾರಸು} <ಾಡುವ`ದು, YಾವGಜ[ಕರ 
ಆ�ೋಗ+ದ UಾಗರೂಕXೆ  [ೕಡುವ ಬT aೆ. ಸ7ಚxXಾ �ಾಯGಕKಮ, ಇXಾ+:, UೊXೆTೆ ತಮw ತಮw �ಾಡGಗಳ 
�ಾ+"�ಯ ಪK,ೇಶದ�5ರುವ ಉ:@dಗಳ ಪರ�ಾ[Tೆ ಪeೆದು �ಾ��ೆಯ [ಯ<ಾಗಳನುYಾರ ಉ:@dಯನು^ 
Oೆeೆಸು��ರುವ ಬTೆa ಪ.{ೕ�ಸು��ರುವ`ದಲ5,ೆ. YಾವGಜ[ಕ.ಂದ ಉ:@dಗಳ ಬT aೆ ಬರುವ ದೂರುಗಳನು^ �ಾಲ 
�ಾಲ�ೆ> ಪ.{ೕ�W ಸೂಕ� ಕKಮ �ೈTೊಳz4ಾಗುತ�,ೆ. ಕ1ೇ. Wಬsಂ:ಯ YಾವGಜ[ಕರಂದ ಬಂದಂತಹ 
ಕಡತಗ]Tೆ ಸ�ಂ:W ಸಂಬಂಧಪಟk YಾವGಜ[ಕ.Tೆ <ಾ=� ಅ-�ಾ.ಯವರು [ಗ:ತ ಸಮಯ,ೊಳTೆ 
ಸ�5ಸುವ Oೋ�h Uಾ. <ಾಡುವ`ದು. ಸಂಬಂಧಪಟkವ.Tೆ ಕಳH=ಸುವ`ದು. 
 

4)4)4)4) ಉಪಉಪಉಪಉಪ    OೊಂದLTಾರOೊಂದLTಾರOೊಂದLTಾರOೊಂದLTಾರರುರುರುರು::::----    {Kೕ{Kೕ{Kೕ{Kೕ....ಎಂಎಂಎಂಎಂ....ಎhಎhಎhಎh....ಕೃಷ�ಮೂ�Gಕೃಷ�ಮೂ�Gಕೃಷ�ಮೂ�Gಕೃಷ�ಮೂ�G    ಜನನ ಮತು� ಮರಣ ಪK<ಾಣ ಪತK ಬ�ೆಯುವ`ದು, 
ಜನನ ಮತು� ಮರಣದ ವರ:ಯನು^ Oೊಂ,ಾtಸುವ`ದು, ಜನನ ಮತು� ಮರಣ ಪK<ಾಣ ಪತK 
 ತ.ಸುವ`ಸುವ`ದು. [ೕ.ನ <ಾದ.ಯನು^ �ೇಖ.W ಪ.ೕ�ೆTೆ ಕಳH=ಸುವ`ದು, Yಾಂ�ಾKnಕ �ೋcಗಳ 
ತ�ಾಸmೆ <ಾಡುವ`ದು, ಇXಾ+:.    

    
5)5)5)5) Oಾಲ>Oೇ ದUೆG OೌಕರರುOಾಲ>Oೇ ದUೆG OೌಕರರುOಾಲ>Oೇ ದUೆG OೌಕರರುOಾಲ>Oೇ ದUೆG Oೌಕರರು::::    �ೕಗನರWಂಹ ಮತು� ರಂಗಮw�ೕಗನರWಂಹ ಮತು� ರಂಗಮw�ೕಗನರWಂಹ ಮತು� ರಂಗಮw�ೕಗನರWಂಹ ಮತು� ರಂಗಮw....    ಕ1ೇ. ಸ7ಚxTೊ]ಸುವ`ದು ಸಂಬಂಧಪಟk 

ಕ1ೇ.ಗ]Tೆ ಟ�ಾಲನು^ [ೕಡುವ`ದು ಕಡತಗಳನು^ ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ.ಗಳ ಸ=Tೆ ಇಡುವ`ದು 
dೕ�ನ ಅ-�ಾ.ಗಳ ಆ,ೇಶದಂXೆ ಕ1ೇ. �ೆಲಸಗಳನು^ [ವG=ಸುವ`ದು, ಇXಾ+:.    

    
 
 
 



ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ. (ಮ���ೆ�ೆ ಉಪ  3ಾಗ)  <ಾ=� �ೇಂದK  ಅ-�ಾ. Wಬsಂ:ಗಳ 
 ವರಗಳH 

ಕK. 
ಸಂ 

ಅ-�ಾ./ Oೌಕರರ 
�ೆಸರು 

 ಪದOಾಮ ಕ1ೇ.  lಾಸ ದೂರ�ಾL  
ಸಂMೆ+ 

1  ಜಯ ಕು<ಾ# 
ಎh. C�ಾ,ಾ# 

ಆ�ೋಗ+ 
�ೈ,ಾ+-�ಾ.  

YಾವGಜ[ಕ <ಾ=�ಹಕು> �ಾ?@ 
�ೇಂದK ಬೃಹ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ 
�ಾ��ೆ ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ. 
ಮ���ೆ�ೆ ಉಪ  3ಾಗ ವಲಯ 

9480684484 

2 {Kೕ {Kೕ[�ಾಸ. ಎ�. =.ಆ.ಪ 
�ಾಡGನಂ:35/4 

 
````````’’’’’’’’’’’’````````` 

9620183018 

3 {Kೕ ಮು[ಯಪ� =.ಆ.ಪ 
�ಾಡGನಂ:99/36 

 
````````’’’’’’’’’’’’````````` 

9480684243 

4 ಮಂಜುಳ �ೆ.ಎh. ಪK.ದ. ಗು  
        ````````’’’’’’’’’’’’````````` 

----------- 

5 ರಂಗ�ಮ 4Oೇ ದUೆG 
Oೌಕರರು 

 
````````’’’’’’’’’’’’````````` 

----------- 

6 �ೕಗನರWಂಹ ---||--- 
 

 
       ````````’’’’’’’’’’’’````````` 

----------- 

7 ಎಂ.ಎh.ಕೃಷ�ಮೂ�G ಉಪ 
OೊಂದLTಾರರು 

 
````````’’’’’’’’’’’’````````` 

----------- 

 
[ಯ<ಾ[Yಾರ ಅ-�ಾ.ಗಳH ಮತು�[ಯ<ಾ[Yಾರ ಅ-�ಾ.ಗಳH ಮತು�[ಯ<ಾ[Yಾರ ಅ-�ಾ.ಗಳH ಮತು�[ಯ<ಾ[Yಾರ ಅ-�ಾ.ಗಳH ಮತು�    Wಬsಂ: ವಗGWಬsಂ: ವಗGWಬsಂ: ವಗGWಬsಂ: ವಗGದವರು ಪeೆಯು��ರುವ <ಾWಕ  ವರಗಳHದವರು ಪeೆಯು��ರುವ <ಾWಕ  ವರಗಳHದವರು ಪeೆಯು��ರುವ <ಾWಕ  ವರಗಳHದವರು ಪeೆಯು��ರುವ <ಾWಕ  ವರಗಳH     

ಕK. 
ಸಂ 

ಅ-�ಾ./ Oೌಕರರ 
�ೆಸರು 

 ಪದOಾಮ �ೇತನ �ೆKೕL ಮೂಲ �ೇತನ 

1 eಾ. ಜಯ ಕು<ಾ# 
ಎh. C�ಾ,ಾ# 

ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ.  18,150-26,925 24450.00 

2 {Kೕ {Kೕ[�ಾಸ. ಎ�. =.ಯ ಆ�ೋಗ+ 
ಪ. ೕPಕರು 

8000-14800 12000.00 

3 {Kೕ ಮು[ಯಪ� =.ಯ ಆ�ೋಗ+ 
ಪ. ೕPಕರು  

8000-14800  

4 ಮಂಜುಳ �ೆ.ಎh. ಪKಥಮ ದUೆG ಸ�ಾಯಕರು 7275-13350 7450.00 

5 ರಂಗಮw 4Oೇ ದUೆG Oೌಕರರು 4800-7275 5800.00 



6 �ೕಗನರWಂಹ 4Oೇ ದUೆG Oೌಕರರು 4800-7275 5000.00 

7 ಎಂ.ಎh.ಕೃಷ�ಮೂ�G ಉಪOೊಂದLTಾರರು 5200-8200 8200+1000 

 
 4444((((1111))))ಎಎಎಎ....ರರರರ....ಪK�ಾಪK�ಾಪK�ಾಪK�ಾರ ಉಪ ವಲಯದ�5 [ವವG=ಸು��ರುವ ದYಾ��ೇಜುಗಳ  ವರರ ಉಪ ವಲಯದ�5 [ವವG=ಸು��ರುವ ದYಾ��ೇಜುಗಳ  ವರರ ಉಪ ವಲಯದ�5 [ವವG=ಸು��ರುವ ದYಾ��ೇಜುಗಳ  ವರರ ಉಪ ವಲಯದ�5 [ವವG=ಸು��ರುವ ದYಾ��ೇಜುಗಳ  ವರ    
1.�ಾಜ�ಾ� ಪ`ಸ�ಕ 
2.ಚಲನ ವಲನ ಪ`ಸ�ಕ 
3.�ೇತನ ಬಡ�ಾeೆ ಪ`ಸ�ಕ 
4.p.W.C. ಪ`ಸ�ಕ 
5.ಕಡತಗಳನು^ W7ೕಕ.ಸುವ �ಾಗೂ ರ�ಾ[ಸುವ ಪ`ಸ�ಕ 
6.ಉ:@d ಪರ�ಾ[Tೆ [ೕpರುವ ಕಡತಗಳH 
7.r:G ಪ`ಸ�ಕ 
8.ನಗದು ಪ`ಸ�ಕ 
9.,ಾYಾ�ನು ಪ`ಸ�ಕ 
10. ಷಯ ಸ=ಗಳH 
11.ರWೕ: ಪ`ಸ�ಕಗಳH 
12.Yೇ�ಾ ಪ`ಸ�ಕಗಳH 
13. Wಬsಂ:ಯ �ೈಯr�ಕ ಕಡತ 
14. 4ೆಕ>ಪ.�ೆ�ೕಧನ ವರ:ಯ ಕಡತ 
15. ಬUೆu .\ಸk# 
16. ದೂ.ನ ಪ`ಸ�ಕ 
17. ಆಯುಕ�ರು, ಉಪ ಆಯುಕ�ರು, ಜಂ� ಆಯುಕ�ರು, ಆ�ೋಗ+ ಅ-�ಾ.ಯವರ ಕ1ೇ. ಆ,ೇಶದ ಕಡತ 
�ಾಯG[ವGಹmೆ: ಆ�ೋಗ+ �ೈ,ಾ+-�ಾ.(ಮ���ೆ�ೆ)  ಉಪ  3ಾಗ ಮ4 5ೇಶ7ರಂ ವಲಯ <ಾ=� ಹಕು> 
�ಾ?@ YಾವGಜ[ಕರು ಸ�5ಸುವ ಮನ  �ಾಗೂ ಅದರ  ಷಯಗಳನು^ ಸಂಬಂ-WದಂXೆ YಾವGಜ[ಕರ 
<ಾ=� ಅ-�ಾ.Tೆ ಸ�5ಸಲು ಅ\Gಗಳನು^ [ವG=ಸಲು Wಬsಂ:ಗಳನು^ [�ೕ\ಸ4ಾc,ೆ. ಆ ಪK�ಾರ�ಾc 
ಕ1ೇ. �ಾ+"�Tೆ ಸಂಬಂ-Wದ <ಾ=�ಗಳನು^ �ೋ. ಬಂದಂತಹ ಅ\Gಗಳನು^  4ೇ�ಾ. <ಾಡುವ`ದು.  


