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ಪ�ಕರಣ 4(1)(b)(I) 

 

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� s ಇಲÁ�ೆಯ ರಚ�ೆ, �ಾಯ�ಗಳ� 

ಮತು� ಕತ�ವ�ಗಳ� 

 �ಾರತ ಸಂ��ಾನವ� ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾಲ�ೆ ಮತು� ರ��ೆ�ಾ� ಪ�ಗ�ಪರ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಹ���ೊಳ�ಲು  �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಅ��ಾರ �ೕ�ರುತ��ೆ. ಇದು ಮ��ೆಯ��ೆ ಸ�ಾನ�ೆ 

�ೕ�ರುವ�ದಲ��ೆ,  ಮ��ೆಯ��ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುವಂ�ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾದ �ೆ�ೆ�ಗಳನು�  �ಾಗೂ 

�ೕಜ�ೆಗಳನು� ಅಳವ���ೊಳ�ಲು ಒತು��ೊ���ೆ. ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ���ೆ ಉತ�ಮ �ೕವನ ರೂ�ಸುವ 

�ತದೃ���ಂ��ೆ ಸಂ��ಾನ �ೕ�ರುವ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು, �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� ಅ�ೇಕ ಪ�ಗ�ಪರ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅಳವ���ೊಂ��ೆ. ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ�ಳ ಸಮಗ� ಅ�ವೃ���ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�,  

�ಾಯ�ಕ�ಮ / �ೕಜ�ೆಗಳ ಮು�ಾಂತರ  ಒದ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ 1975 ರ�� ಮ��ೆಯರು ಮತು� 

ಮಕ���ಾ� ಪ��ೆ�ೕಕ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯವನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾ�ತು. 

 ಮಕ�ಳ ಸ�ಾ�ಂ�ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಮತು� ಮ��ೆಯರ ಸಬ�ೕಕರಣವ� ಇ�ಾ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ 

ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��ೆ. ಇ�ಾ�ೆಯು ಮ��ೆಯರ ಆ��ಕ ಅ�ವೃ���ಂ��ೆ, ಆ��ಕ ಸ�ಾನ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ 

�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಮ��ೆಯರನು� ಸಮಗ��ಾ� ಸ�ಾಜದ ಮುಖ��ಾ���ೆ ತರುವ ಮೂಲ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� 

�ೊಂ��ೆ. ಮ��ೆಯರ ಅ�ವೃ�� �ೇತ�ದ�� ಇ�ಾ�ೆಯು ಹ���ೊಂ�ರುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ��, ಮುಖ��ಾ� 

��ಣದ ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸಶಕ�ರ�ಾ�� �ಾಡುವ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಅದರಲೂ� �ೌಶಲ� ಅ�ವೃ�� ಮತು� 

ಆ��ಕ ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ಒತು��ೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮ��ೆಯರ�� ದು��ಯ ಶ�� ಮತು� �ೕವನಮಟ�ವನು� 

�ೆ��ಸುವ ಗು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ.  

ಇ�ಾ�ೆಯು ಮಕ���ೆ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು�ಗ�ಾದ ಇರು��ೆ, ಉ�ಯು��ೆ, ರ��ೆ, ಅ�ವೃ�� �ಾಗೂ 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ತ�ವನು� �ಾತ�ಪ�ಸುವ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಅಂ�ೆ�ೕ, ಮಕ�ಳ� ಅವರ �ೈಯು��ಕ �ೆಳವ��ೆ�ೆ 

�ಾಗೂ ಉತ�ಮ �ೕವನ�ೆ� ಅವಶ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಕ, �ೈ��ಕ, �ಾಂಸ��ಕ ಮತು� ಇ��ತ�ೆ ಆ�ಾಮಗಳ�� 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾಗವ�ಸುವಂತಹ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ. ಮ��ೆಯರು ಮತು� 

ಮಕ���ಾ� �ಾ�ಯ��ರುವ ಅ�ೇಕ �ೕಜ�ೆ/�ೇ�ೆಗಳನು� ಒಗೂ��� ,  ಒದ�ಸುವ �ೇ�ೆಗಳ  ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

ಸ�ಾ�ರವ� ಉತ�ಮ ಪ�ಸುವ�� �ೆಚು� ಒತು� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ.  
 

 ಇ�ಾ�ೆಯು ಪ�ಸು�ತ   �ಾ�ಯ��ರುವ �ೕಜ�ೆಗಳನು� �ಸ��ಸುವ �ೊ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೕಜ�ೆಗಳನು� 

ಹ���ೊಂ�ರುವ�ದಲ��ೆ,  ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ���ೆ ಸಂಬಂ��ರುವ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಸನಗ��ೆ ಅವಶ� 

�ದು�ಪ�ಗಳನು� �ಾ��ೊ�ಸುವ�� �ಾಗೂ ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ���ೆ ಇರುವ ಸ�ಾ�ರದ �ೕ�ಗಳನು� 

�ಾಗೂ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಅಥ�ಪ�ಣ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೆರವ� �ಾಗೂ 

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಸ�ಾಯ �ೕ� ��ೕ�ಾ�ಹ �ೕಡುತ��ೆ. 
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ಆಡ��ಾತ�ಕ ವ�ವ�ೆ� : 

 

ಅ. �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� : �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� �ಾರತ ಆಡ�ತ �ೇ�ೆಗಳ ವೃಂದದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಇ�ಾ�ೆಯ 

��ೇ�ಶಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� ಇರುವ 5 �ಾ�ೆಗಳ ಜಂ� / �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರುಗಳ�/ 

ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು,  ಇ�ಾ�ಾ ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಆಡ�ತದ�� ಸಹಕ�ಸು�ಾ��ೆ.  

 

 ಆಡ�ತ 

 ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆ 

 �ಾಯ�ಕ�ಮ ಅ�ವೃ�� ಮತು� ಉಸು��ಾ� ಘಟಕ / ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ / 

�ಾಲ���ಾಹ ��ೇಧ �ಾ��ಯ� ಉಸು��ಾ� �ೋಶ 

 ��ೕಶ��/ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ 

 �ೆಕ� �ಾ�ೆ 

 

ಆ. ��ಾ� ಮಟ�ದ�� : ��ಾ� ವಲಯ �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನವನು�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ವ��ಂದ ��ೆ�ಯ 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರುಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಡ�ಾಗು���ೆ. ಇವ��ೆ ಇ�ಾ�ೆಯ �ೕಜ�ೆ ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� 

ಕ�ಮ�ಾ� ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು,  ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� 

ಅ��ಾ�ಗಳ�, �ರೂಪ�ಾ��ಾ� ಮತು� ಇತ�ೆ �ಬ�ಂ�ಗಳ� ಸಹಕ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾಜ� ವಲಯ �ೕಜ�ೆಗಳನು� 

�ೇರ�ಾ� ��ೆ�ಯ ಉಪ ��ೇ�ಶಕರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.  

 

ಇ. �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� : ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆ ಮತು� ಇತ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು�  �ಾಲೂ�ಕು 

ಮಟ�ದ�� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅವ��ೆ ಸ�ಾಯಕ �ಶು ಅ�ವೃ�� 

�ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ�, �ೕ���ಾರ�ಯರು �ಾಗೂ ಇತ�ೆ �ಬ�ಂ�ಗಳ� �ಾಗೂ �ಾ�ಮ/�ಾ�� ಮಟ�ದ�� 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು �ಾಗೂ ಸ�ಾಯ�ಯರು �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು 

ಸಹಕ�ಸು�ಾ��ೆ. 

 

ಆಯವ�ಯ / ಆ��ಕ ವ�ವ�ೆ� : ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ�, �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� �ೕಜ�ೆಗಳ �ೆಕ� 

�ೕ���ೆಗಳ�   �ಾಗೂ  �ೇಂದ� ಪ�ರಸ�ತ �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� �ೇಂದ� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�ವೃ�� ಮಂ�ಾ�ಲಯ�ಂದ ಅನು�ಾನವನು� ಒದ�ಸ�ಾಗು���ೆ.  ಅಲ��ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ 

��ಾರ��ನ �ೕ�ೆ�ೆ ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ  ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� �ೇರ�ಾ�  ಸ�ಯಂ 

�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.  

 ಇ�ಾ�ೆಯ ��ಧ �ೆಕ��ೕ���ೆಯ� 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಪ�ಷ�ತ ಆಯವ�ಯದ��                            

ರೂ.420207.04 ಲ�ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ (�ಾಜ�ದ �ಾಲು ರೂ.323652.60 ಲ�ಗಳ� ಮತು� �ೇಂದ�ದ �ಾಲು 

ರೂ. 96554.44 ಲ�ಗಳ�). 
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�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�: ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಮುಖ��ಾ� ಮೂರು ��ಾಗಗಳ�� ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾ��ೆ. 

I. ಮ��ೆಯರ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� 

II. ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� 

III. �ಾ�ಾ�ಕ ರ��ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�  

 

I. ಮ��ಾ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� : ಮ��ೆಯರ ಆ��ಕ, �ಾ�ಾ�ಕ, �ೈ��ಕ ಸಬ�ೕಕರಣ�ಾ�� �ಾಗೂ 

ಅವ��ೆ ರ��ೆ �ೕ� ಸ�ಾಜದ ಮುಖ��ಾ��ಯ�� ತರಲು ಇ�ಾ�ಾವ��ಂದ  ಹಲ�ಾರು ಮ��ಾ ಅ�ವೃ�� 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ. 

��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆ: �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-41 : ��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆಯನು� �ಾಜ�ದ�� ಅ�ೊ�ೕಬ� 2000 

�ಂದ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ. �ಾಜ�ದ�� ಒಟು� 1,65,960 ��ೕಶ�� ಸ�ಸ�ಾಯ ಗುಂಪ�ಗಳ� 

ರಚ�ೆ�ಾ��ೆ. ��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆಯ�  ಮ��ೆಯರನು� ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಸಂಘ�ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ 

ಆ��ಕ �ಾಗೂ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಸಶಕ�ರ�ಾ��ಸುವ�ದು �ೕಜ�ೆಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��ೆ. 

 

�ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ�� ಒಟು� 25.85 ಲ� ಮ��ಾ ಸದಸ��ದು�, �ಾ�ರಂಭ�ಂದ 

ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ ಒಟು� ರೂ.12766.32 �ೋ� ಉ��ಾಯ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾ�ಂಕುಗ�ಂದ ಈವ�ೆ�ಗೂ ಒಟು� 

1,49,819 ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ� ರೂ.10218.10 �ೋ�ಗಳ �ಾಲ �ೌಲಭ�ವನು� ಪ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ. 

 

 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ರೂ.667.00 ಲ�ಗಳನು� ಆಯವ�ಯದ�� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಪ�ರಕ ಅಂ�ಾ�ನ�� ಅಮೃತ ಸ�ಸ�ಾಯ �ರು ಉ��� �ೕಜ�ೆ�ಾ� 

ರೂ.7500.00 ಲ�ಗಳ �ೆಚು�ವ� ಅನು�ಾನವನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ರೂ.353.00 ಲ�ಗಳ �ತ�ವನು� 

�ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆ�ಂದ ಮರು�ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಅಂ�ೆ�ೕ, ಒಟು� 8523.04 ಲ�ಗಳನು� 

ಒದ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

 

 �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� ರೂ.8523.04 ಲ�ಗಳನು� �ಬ�ಂ� �ೇತನ, ಸುತು��� ಮತು� ��ಾಗ 

ಮಟ�ದ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, ವಸು� ಪ�ದಶ�ನ ಮತು� �ಾ�ಾಟ �ೕಳ, ಅಮೃತ ಸ�ಸ�ಾಯ �ರು 

ಉ���ಯ� �ೕಜಧನ ಮತು� ಐ.ಇ.�. ಮತು� ಇತ�ೆ �ೆಚ�ಗ��ಾ� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ.  ಒಟು� 

ರೂ.8300.05 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ.  
 

�ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-41(059) ಇತ�ೆ �ೆಚ�ಗಳ �ವರ �ೆಳಕಂಡಂ��ೆ. : 

 

��ಾ�ೕಯ ಮಟ�ದ�� ��ೕಶ�� ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ: �ೖಸೂರು, ಗದಗ �ಾಗೂ �ೆಂಗಳ�ರು 

��ಾ�ೕಯ ಮಟ�ದ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ�ಾ� ರೂ.31.60 ಲ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ.  
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ವಸು� ಪ�ದಶ�ನ ಮತು� �ಾ�ಾಟ �ೕಳ: ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ� ಉ�ಾ��ಸುವ ವಸು�ಗ��ೆ �ಾರುಕ�ೆ� �ೌಲಭ� 

ಒದ�ಸಲು 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ��ಾ� ಮಟ�ದ ವಸು� ಪ�ದಶ�ನ ಮತು� �ಾ�ಾಟ �ೕಳಗಳನು� ಏಪ��ಸಲು 

ಪ�� ��ೆ��ೆ ರೂ.75,000/- ಗಳಂ�ೆ ಒಟು�   ರೂ.22.50 ಲ�ಗಳನು� ��ೆ�ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

 

��ೕಶ�� ಸ�ಾ�ೇಶ: ��ೕಶ�� ಸ�ಾ�ೇಶ ನ�ೆಸಲು ಪ�� ��ೆ��ೆ ರೂ.1.50 ಲ�ಗಳನು� 

�ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸದ� ಅನು�ಾನವನು� �ೌಜ�ನ� ಮು�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ನ�ೆಸಲು   

ಬಳಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಅತು�ತ�ಮ ಗುಂಪ�/ಒಕೂ�ಟಗ��ೆ ಪ�ಶ��: �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� 3 ಅತು�ತ�ಮ ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ�, ಕಂ�ಾಯ 

��ಾಗದ�� 4 ಅತು�ತ�ಮ ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ� �ಾಗೂ 3 ��ೕಶ�� �ಾಲೂ�ಕು ಒಕೂ�ಟಗಳನು� ಗುರು�� 

ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆಯಂದು ಪ�ಶ�� �ೕ� �ೌರ�ಸ�ಾ��ೆ.  ಇದ�ಾ�� ರೂ.4.10 ಲ� 

�ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

 

ಅಂತ�ಾಳ ಸಂ��ೆ-17: ಅತು�ತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ 

ಯ�ೆ�ೕ�ಾ�ೆಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಅಂತ�ಾಳ ಸಂ��ೆ-17 ನು� ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆಯಂದು 

�ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ.  

 

��ಾಗ ಮಟ�ದ �ಾ��ಕ �ಾ�ಾಟ �ೕಳ: 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯ �ಾಷಣದ�� �ೂೕಷ�ೆ �ಾ�ದಂ�ೆ 

��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ ಉತ�ನ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು ��ಾಗ ಮಟ�ದ�� ಒಂದು �ಾರದ ಅವ��ೆ �ಾ��ಕ 

�ಾ�ಾಟ �ೕಳವನು� ನ�ೆಸಲು ಪ�� ��ಾಗ�ೆ� ರೂ.15.00 ಲ�ದಂ�ೆ ಒಟು� ರೂ.60.00 ಲ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ 

�ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಅದರಂ�ೆ 4 ��ಾಗಗಳ�� �ಾಯ�ಕ�ಮ ನ�ೆಸ�ಾ��ೆ. 

 

��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆಯ� ಇತ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ: 2018-19�ೇ �ಾ�ನ�� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಕ�ಾವಸು��ನ 20 

ಸರ� �ತ�ಗಳನು� ��ೕ ��ೕ� �ಾಸರವ��ಯವರು ���ಸಲು ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕಡ�ಾ�ದು�, ಈ 

�ೈ� 5 ಸರ� �ತ�ಗಳನು� ಪ�ಣ��ೊ��ದು�,  ದೂರದಶ�ನ ಚಂದನ �ಾ��ಯ�� �ಾ��-2022 ಮತು� 

ಏ���-2022 ರ �ಾ�ೆಯ�� ಪ��ಾರ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಉ�ದ 15 ಸರ� �ತ�ಗಳನು� ��ೕಮ� ಅನನ� 

�ಾಸರವ��ಯವ�ಂದ ರೂ.80.05 ಲ�ದ�� ���ಸಲು ಆಡ��ಾತ�ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�ದು�, ಇದ�ಾ�� 

ರೂ.50.00 ಲ�ಗಳ �ತ�ವನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಅಮೃತ �ರು ಉ��� �ೕಜ�ೆ: 75�ೇ �ಾ�ತಂತ�� ಮ�ೋತ�ವದಂದು �ಾನ� ಮುಖ� ಮಂ��ಗಳ� 7500 

ಮ��ಾ ಸ�ಸ�ಾಯ ಗುಂಪ�ಗಳನು� �ರು ಉ���ಗಳ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸುವ ಅಮೃತ ಸ�ಸ�ಾಯ �ರು 

ಉ���ಗಳ �ೕಜ�ೆಯನು� �ೂೕಷ�ೆ �ಾ�ದು�, ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ� ಪ�� ಗುಂ��ೆ ರೂ.1.00 ಲ�ದಂ�ೆ 
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�ೕಜಧನ �ಾವ�ಸಲು ರೂ.75.00 �ೋ� ಅನು�ಾನವನು� ಮ��ಾ ಅ�ವೃ�� �ಗಮ�ೆ� 

�ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಆ���ಾದ ಗುಂಪ�ಗ��ೆ ಆ�ಾ�ೕತ�ನ� ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ನ�ೆಸಲು 

ಉದ�ಮ�ೕಲ�ಾ ಮತು� �ೌಶ�ಾ��ವೃ�� ತರ�ೇ� �ೕಡಲು ಪ�� ��ೆ��ೆ ರೂ.2.00 ಲ�ದಂ�ೆ ಒಟು� ರೂ.60.00 

ಲ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಸರ� �ೕಳ: �ೌಶ�ಾ��ವೃ��, ಉದ�ಮ�ೕಲ�ೆ ಮತು� �ೕವ�ೋ�ಾಯಗ��ಾ� ಇ�ಾ�ಾವ��ಂದ 

��ಾಂಕ: 08.04.2022 �ಂದ 18.04.2022 ರವ�ೆ�ೆ �ೆಂಗಳ��ನ�� ಏಪ��ಸ�ಾದ ಸರ� �ೕಳದ�� ��ೕಶ�� 

ಸ�-ಸ�ಾಯ ಗುಂಪ�ಗಳ� �ಾಗವ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾ�ತು.  ಮುಂದುವ�ೆದು,  ಇ�ಾ�ಾ �ೕಜ�ೆಗಳ 

ಬ�ೆ� �ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ �ಾ�� �ೕಡಲು, ಮ��ೆಗಳನು� �ಾ��ಸಲು ರೂ.15.00 ಲ�ಗಳನು� ಸಂ�ೕ�� 

�ೆ.ಎ�.ಆ�.ಎ�.�.ಎ�. ರವ��ೆ  �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆ 

ಸಂದಭ�ದ�� ��ೕಶ�� ಮತು� ಇತ�ೆ ಇ�ಾ�ಾ �ೕಜ�ೆಗಳ ಕು�ತು ಪ���ೆಯ�� �ಾ�ೕ�ಾತು ಪ�ಕ��ದ �ಾಬು� 

ರೂ.5.58 ಲ�ಗಳನು� �ಾವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-41 (422) ಪ��ಷ� �ಾ� ಉಪ�ೕಜ�ೆ: ಸುತು� ��:2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� 820 

ಪ��ಷ� �ಾ�ಯ ಗುಂಪ�ಗ��ೆ ತ�ಾ ರೂ.5,000/- ರಂ�ೆ ಸುತು���ಯನು� �ೕಡಲು ಒಟು� ರೂ.41.00 

ಲ�ಗಳನು� ��ೆ�ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-41 (423) ��ಜನ ಉಪ�ೕಜ�ೆ: 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ಆಯವ�ಯದ�� 

ರೂ.147.00 ಲ�ಗಳನು� ��ಜನ ಉಪ�ೕಜ�ೆಯ� ಒದ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸದ� ಅನು�ಾನದ�� 2016-17�ೇ 

�ಾ�ನ ನಂತರದ�� �ೊಸ�ಾ� ರಚ�ೆ�ಾ�ರುವ 3418 ಪ��ಷ� ಪಂಗಡಗಳ ಗುಂಪ�ಗಳ��ನ ಸದಸ���ೆ 

�ೌಶ�ಾ��ವೃ�� ತರ�ೇ�ಯನು� �ೕಡಲು ���ಾ �ೕಜ�ೆ ರೂ�ಸ�ಾ�ದು�, �ಾಜ� ಪ�ಷ� ಸ�ೆಯ�� 

ಸುತು��� �ತ�ಸಲು ತ�ಾ�� ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕಡ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ನಂತರ ಸದ� �ತ�ವನು� �ೕಜಧನ 

ಮಂಜೂರು �ಾಡಲು ���ಾ �ೕಜ�ೆ ಪ�ಷ��ಸ�ಾ�ದು�, ಪ�ಷ�ತ ���ಾ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಆ��ಕ ವಷ�ದ�� 

ಅನು�ೕದ�ೆ �ೊ�ೆ�ರುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ ರೂ.147.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� ಬಳ�ೆ �ಾಡಲು 

�ಾಧ��ಾ�ರುವ��ಲ� ಸದ� ಅನು�ಾನವನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಆದ�ಪ��ೆ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

 

 �ಾಗ�ಲ�� ಸುಕನ�ಸಮೃ�� �ೕಜ�ೆ�ಂದ ರೂ.353.00 ಲ�ಗಳನು� ��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆ�ೆ 

ಮರು�ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸದ� �ತ�ವನು� ಪ��ಷ� ಪಂಗಡದ ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗ��ೆ ಪ�� 

ಗುಂ��ೆ ರೂ.1.00 ಲ�ದಂ�ೆ �ೕಜಧನ �ಾವ�ಸಲು ಆಡ��ಾತ�ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�ದು�, ರೂ.353.00 

ಲ�ಗಳನು� ಮ��ಾ ಅ�ವೃ�� �ಗಮ�ೆ� �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ೖಸೂರು ��ಾ�ೕಯ ಮಟ�ದ ತರ�ೇ� �ೇಂದ� �ಾ�ಾಟ ಮ��ೆಗಳ ��ಾ�ಣ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ 4235-02-

103-1-04-059: �ೖಸೂರು ��ಾ�ೕಯ ಮಟ�ದ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ದ ಆವರಣದ�� ����ರುವ �ಾ�ಾಟ 
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ಮ��ೆಗಳ ಮುಂದುವ�ೆದ �ಾಮ�ಾ��ೆ �ಾ� ಅನು�ಾನ ರೂ.28, 81, 398/- ಗಳನು� ಪ�ರಕ ಅಂ�ಾ�ನ�� 

ಒದ��, �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಂತ�ನ: (2000-2001): �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-99-100 : ಸ�ಾಜದ�� ವರದ��ೆ �ರುಕುಳ, �ೈಂ�ಕ 

�ರುಕುಳ, �ೌಟುಂ�ಕ �ೌಜ�ನ�, ಅ�ಾ��ಾರ�ೊ�ಳ�ಾದ ಮ��ೆಯ��ೆ �ಾನೂನು �ೆರವ�, �ಾ�ಾ��ಕ 

ಆಶ�ಯವನು� ಒದ��,  �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾಗೂ ಆ��ಕ�ಾ� ಸಶಕ�ರ�ಾ��ಸುವ ಗು�ಯನು� �ೊಂ��ೆ.  

ಪ�ಸು�ತ �ಾಜ�ದ�� 181 �ಾಂತ�ನ �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. 

 

 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� �ಾಂತ�ನ �ೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ರೂ.800.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� 

ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. ರೂ.16.00 ಲ�ಗಳನು� ��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆಯ �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-41-059ರ� 

ಪ�ನ����ೕಗ �ಾ��ೊಳ��ಾ��ೆ. ��ೆ�ಗ��ೆ ರೂ.810.37 ಲ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ�� ರೂ.778.35 

ಲ�ಗಳ �ೆಚ�ವನು� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ.  

 

�ೌಟುಂ�ಕ �ೌಜ�ನ��ಂದ ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ �ಾ�� 2005 �ಯಮ 2006 :                                    

�ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-52-059 : ಕುಟುಂಬದ�� ಮ��ೆಯರ �ೕ�ೆ �ೌಜ�ನ� ನ�ೆ�ಾಗ, 

�ಾ��ಾಲಯದ ಮು�ಾಂತರ ಮ��ೆಯ��ೆ ಆ��ಕ ಪ��ಾರ, ರ��ಾ ಆ�ೇಶ, �ಾಸದ ಆ�ೇಶ, ಮಕ�ಳ ವಶ, 

�ಾ�ಾ��ಕ ಆಶ�ಯ, �ೈದ��ೕಯ �ಾಗೂ �ಾನೂನು �ೆರವನು� ಒದ�ಸಲು �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ�ಂದ 

ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ �ಾ�� 2005 �ಾಗೂ �ಯಮ 2006ನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ.  

 

 �ಾಜ�ದ��  ಪ�ಸು�ತ  ಒಟು�  47 �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� �ಾತ�  ಸಂರ��ಾ��ಾ�ಗಳ ಹು�ೆ�  

ಮಂಜೂ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಅಂ�ೆ�ೕ    ಸಂರ��ಾ��ಾ�ಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸು��ದು�,  ಉ�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� 

�ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗ�ೇ, ಸಂರ��ಾ��ಾ�ಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ. ��ಾ� ಮಟ�ದ�� 30 

��ೆ�ಗಳ ಉಪ��ೇ�ಶಕರು ಸಂರ��ಾ��ಾ�ಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ಾ��ೆ. 

             ಪ�ಸು�ತ 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ರೂ.553.00 ಲ�ಗಳ� (�ೇತನ �ೇ�) �ಗ��ಾ�ದು�, ರೂ.81.50 

ಲ�ಗಳನು� �ೆಕ� �ೕ���ೆ:2235-02-103-0-99(100)ರ� �ಾಲ�ಯರ ವಸ� �ಲಯ �ೕಜ�ೆ�ಂದ 

ಪ�ನ����ೕಗ �ಾ��ೊಳ��ಾ��ೆ. ಒಟು� 687.70 ಲ�ಗಳ�� (507.50+180.20) (ಸಂರ��ಾ��ಾ�ಗಳ 

�ೇತನ) ಗಳ�� (503.29+149.88) (ಸಂರ��ಾ��ಾ�ಗಳ �ೇತನ �ೇ�) ಒಟು� ರೂ. 653.17 ಲ�ಗಳ �ೆಚ�ವನು� 

ಭ�ಸ�ಾ��ೆ.  

ಮ��ಾ ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಆಯವ�ಯ: �ಾಜ�ದ�� 2007-08�ೇ �ಾ��ಂದ ಮ��ಾ ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಆಯವ�ಯವನು� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 2015-16�ೇ �ಾ��ಂದ ಮ��ಾ ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಆಯವ�ಯದ �ಷಯ ಕು�ತಂ�ೆ  

��ಾರ �ಾಗೂ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ�ೆ 

ಹ�ಾ�ಂತ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮ��ಾ ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಆಯವ�ಯವನು� 29 �ೇ��ೆಗಳ�ಯ�� ಎರಡು ವಗ�ಗಳ�� 

ಪ�ಚುರಪ�ಸ�ಾ��ೆ.  

 �ೇ.100ರಷು� ಮ��ೆಯರ �ೌಕಯ��ಾ�� ಇರುವ ‘ಎ’ ವಗ�ದ �ೕಜ�ೆಗಳ� �ಾಗೂ 
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            �ೇ.30 �ಂದ �ೇ.99ರವ�ೆ�ನ ಅನು�ಾನವನು� ಮ��ೆಯ��ಾ��ೕ �ೕಸ���ರುವ  

            �ೕಜ�ೆಗಳ� ‘�’ ವಗ�ದ �ೕಜ�ೆಗಳ�. 

 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಮ��ಾ ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಆಯವ�ಯ �ಾಖ�ೆಯ�� �ಾಜ�ದ  ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ೆಗಳ��  

ಒಟು�  876  �ೕಜ�ೆಗ�ದು�, ಇವ�ಗಳ�� ‘ಎ’ ವಗ�ದ�� 58 �ೕಜ�ೆಗಳನು� ‘�’ ವಗ�ದ�� 818 

�ೕಜ�ೆಗಳನು� ಮ��ಾ ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ೕಜ�ೆಗ�ೆಂದು ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ. 

  ‘ಎ’ ವಗ�ದ� 07 �ೕಜ�ೆಗಳನು� ‘�’ ವಗ�ದ� 524 �ೕಜ�ೆಗಳನು� �ೇರ ಫ�ಾನುಭ� 

ಉ�ೆ�ೕ�ತವಲ�ದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�ೆಂದು ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾಹ �ಾ��-1976: (�ಾಜ� �ಾ��) : ಈ �ಾ��ಯನು� ��ಾಂಕ         1-4-2004 ರಂದು 

�ಾಜ�ದ�� �ಾ��ೆ ತರ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಈ �ಾ���ೆ �ಾಜ�ದ �ಯಮಗಳನು� 18-4-2006ರ 

ಅ�ಸೂಚ�ೆಯನ�ಯ �ೊರ�ಸ�ಾ��ೆ. ಇ�� �ೆಕ�� ಜನರ� ಆ� ���ೆ�ೕಷ�  ಮತು� ಕ�ಷನ� ಆ� 

�ಾ��ಂಪ��ವರನು� ಮುಖ� ��ಾಹ �ೋಂದ�ಾ��ಾ�ಗ�ಾ� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. (1) ಮು�ಾ�ಂಕ ಮತು� �ೋಂದ� 

ಇ�ಾ�ೆಯ ಉಪ �ೋಂದ�ಾ��ಾ�ಗಳನು� �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� ��ಾ� ಮಟ�ದ��  �ಾಗೂ (2) ಕಂ�ಾಯ 

ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾ�ಮ �ೆ��ಗರನು� �ಾ��ಾಂತರ ಮಟ�ದ�� ��ಾಹ �ೋಂದ� ಅ��ಾ�ಗಳ�ಾ�� 

�ೇ�ಸ�ಾ��ೆ.  ಸ�ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯದ �ೕ��ನಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಧ�ೕ�ಯರು ��ಾಹವನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� 

�ೋಂದ� �ಾಡಲು ಆ�ೇ��ರುವ�ದ�ಂದ ಸೂಕ� �ಯಮಗಳನು� ರ�ಸ�ಾ��ೆ.  

 

         ವರದ��ೆ ��ೇಧ �ಾ�� 1961 (2007-08) : ವರದ��ೆಯ ವ�ವ�ೆ�ಯು ಒಂದು �ಾ�ಾ�ಕ �ಡು�ಾ�ದು�, 

ವರದ��ೆ �ೊಡುವ�ದು �ಾಗೂ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ವರದ��ೆ ��ೇಧ �ಾ�� 1961ರ �ಾ��ಯ ಪ��ಾರ ��ಾಹ� 

ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ �ಾ���ೆ 1984 �ಾಗೂ 1986ರ�� �ದು�ಪ�ಯನು� �ಾಡ�ಾ��ೆ. �ಾಜ�ದ�� ಈ 

ಸಂಬಂಧ �ಯ�ಾವ�ಗಳನು� ��ಾಂಕ:    31-3-2004ರ��  ಅ�ಸೂಚ�ೆ �ೊರ�ಸ�ಾ��ೆ. ��ೇ�ಶಕರು, 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ - ಇವರನು� ಮುಖ� ವರದ��ೆ ��ೇಧ ಅ��ಾ�ಗಳ�ಾ�� 

��ಾಂಕ:17-6-2004 ರಂ�ನ ಅ�ಸೂಚ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ೇಮಕ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ.  
 

          ವರದ��ೆ �ಡುಗನು� ��ಾ�ಸುವ��, ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಅಧ���ೆಯ��ರುವ ��ಾ� ಸಮನ�ಯ ಸ��ಯ 

ಮೂಲಕ ಈ �ಾ��ಯ ಅನು�ಾ�ನದ ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� �ೈ�ೊಳ��ಾಗು���ೆ.  

ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆ �ಾಗೂ �ತೂ�ರು �ಾ� �ೆನ�ಮ� ಪ�ಶ��: �ೆಕ��ೕ���ೆ : 2235-02-102-0-

99-100 : ಪ�� ವಷ� �ಾ�� 8 ರಂದು ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆಯನು� �ಾಜ� �ಾಗೂ ��ಾ� 

ಮಟ�ದ�� ಆಚ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಮ��ೆಯರ ಅ�ವೃ���ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಗೂ ಸಬ�ೕಕರಣ�ೊ�ಸುವ 

�ಷಯಗಳ ಕು�ತಂ�ೆ, ಇ�ಾ�ೆಯು �ಾಗೂ ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸಹ�ೕಗ�ೊಂ��ೆ  ಏಪ��ಸುವ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ��  �ೆಚು�  ಒತು�  �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. 
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 ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆ ಸಂದಭ�ದ�� ಮ��ೆಯರ ಅ�ವೃ���ಾ� ಐದು ವಷ�ಗಳ �ಾಲ 

ಸತತ�ಾ� �ಾ�ೕ�ನು�ಖ�ಾ�ರುವ ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಮತು� ವ���ಗ��ೆ �ತೂ�ರು �ಾ� �ೆನ�ಮ� 

ಪ�ಶ�� �ೕಡುವ ಕು�ತು �ನಪ���ೆಯ�� ಪ�ಕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.  ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ��ೆ �ೕಡುವ ಪ�ಶ��ಯು 

ರೂ.50,000/- ನಗದು ಮತು� ಪ�ಶ�� ಪತ� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ  �ೈಯ��ಕ ಪ�ಶ��ಯನು� ಮ��ಾ 

ಅ�ವೃ��, ��ೕ�ೆ, �ಾ�ತ�, ಕ�ೆ, ��ಣ �ೇತ�ಗಳ�� ಉತ�ಮ �ೇ�ೆ ಸ���ದ ಮ��ೆಯ��ೆ ಪ��ಾನ  

�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೈಯ��ಕ ಪ�ಶ��ಯು ತ�ಾ ರೂ.25,000/- ನಗದು ಮತು� ಪ�ಶ�� ಪತ�ವನು� 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

 

  �ತೂ�ರು �ಾ� �ೆನ�ಮ� ಪ�ಶ���ೆ  ಅಹ� ಸಂ�ೆ� / ವ���  ಆ�� �ಾಡಲು  �ಾನ� ಮ��ಾ ಮತು� 

ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಯ ಸ�ವರ ಅಧ���ೆಯ��  ಸ�ಾ�ರವ� ಆ�� ಸ��ಯನು� ರ��ದು�, ಸ�� 

ಮು�ಾಂತರ  ��ೕಕೃತ ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ��,  ಸೂಕ� ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� ಪ�ಶ���ೆ ಆ�� �ಾಡುವ 

ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುತ��ೆ.  ಪ�ಸು�ತ  2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆ 

�ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� ರೂ.35.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ�ಾ�ದು�, �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� ರೂ.35.00 

ಲ�ಗಳ ಖಚ�ನು� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಉತ�ಷ��ಾ �ೕಜ�ೆ (2021-22) : �ೆಕ��ೕ���ೆ:2235-02-106-0-15 : 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯ 

�ಾಷಣದ�� "�ೌಜ�ನ��ೆ� ಒಳ�ಾದ ಮ��ೆಯ��ೆ ಸೂಕ� �ೆರವ� �ಾಗೂ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡಲು   ”��ಾ��� 

, �ೆಂಗಳ�ರು ಮತು� �ಾ��ೕಯ �ಾನೂನು �ಾ�ೆ �ಶ� ��ಾ�ಲಯ, �ೆಂಗಳ�ರು, ಈ ಸಂ�ೆ�ಗಳ 

ಸಹ�ೕಗ�ೊಂ��ೆ �ೊಸೂರು ರ�ೆ�ಯ ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಆವರಣದ�� ಒಂದು ಉತ�ಷ��ಾ �ೇಂದ�ವನು� 

�ಾ��ಸಲು �ೂೕಷ�ೆ�ಾ�ದು�, ಈ ಕು�ತು  ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಆಡ��ಾತ�ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡ�ಾ��ೆ.  

 

�ಾ���� �ಾ� �ೆ� �ೕಜ�ೆ (2018-19):  ಉ�ೊ�ೕಗ, ಸಂದಶ�ನ, ಪ��ೇಶ ಪ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಇ��ತ�ೆ 

�ೋ� �ಗಳ ಪ��ೇಶ ಪ�ೕ�ೆಗ��ೆ �ಾಜ�ಾಗಲು, �ೇ�ೆ   ಸ�ಳಗ�ಂದ �ೆಂಗಳ���ೆ  ಬರುವ ಮ��ೆಯ��ೆ 

ಸುರ�ತ ಆಶ�ಯ, ರ��ೆ �ಾಗೂ ಇ��ತ�ೆ ಅಂಶಗಳನು� ಪ�ಗ��,  ಮ��ೆಯ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ  

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ�ಯ�� �ಾ���� �ಾ�ೆ�� ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು    �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� ಉ�ೆ�ೕ��ರುತ��ೆ.  

ಅಂ�ೆ�ೕ ಪ�ಸು�ತ  �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ�ಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ 11 - ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ 

ವಸ� �ಲಯಗಳನು� �ಾ���� �ಾ� �ೆ� ಗ�ಾ�  �ಾಯ��ವ��ಸಲು ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾ��ೆ.  

 

ಮ��ಾ ರ��ೆ ಮತು� ಸಬ�ೕಕರಣ ಅ��ಾನ (2021-22):- ನಮ� ಸ�ಾ�ರದ ಮ��ಾ ಪರ �ಂತ�ೆಗಳನು� 

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಾ��ೊ�ಸುವ ���ನ�� ಸ�ಾ�ನ� ಮುಖ�ಮಂ��ಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆಯ�� ಮ��ೆಯರ 

ರ��ೆ ಮತು� ಸಬ�ೕಕರಣ ಅ��ಾನವನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಇದ�ಂದ ಮ��ೆಯರ ಸುರ��ೆ �ಾಗೂ 

ಸಬ�ೕಕರಣ�ೆ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸು��ರುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ��ಧ ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಮ�ೆ� ಸಮನ�ಯ �ಾ�� 

�ಾ��ೊ�ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ�ದು. 
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 ಈ �ೕಜ�ೆಯ� �ೆಕ��ೕ���ೆ:  2235-02-102-0-32 ರ� ರೂ.200.00 ಲ�ಗಳನು� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸದ� �ೂೕಷ�ೆಯನ�ಯ ಮ��ೆಯರ ರ��ೆ ಕು�ತಂ�ೆ ಮ��ೆಯರ ಸಬ�ೕಕರಣ �ಾಗೂ 

�ೌಜ�ನ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸು��ರುವ ��ಧ ಇ�ಾ�ೆಗಳ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ 

ಅನು�ಾ�ನದ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ� ಎ�ಾ� ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಸ�ವರನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ 

ಸ�ಾ�ನ� ಮುಖ�ಮಂ��ಗಳ ಅಧ���ೆಯ�� ಪ��ೕಲ�ಾ ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ಾಜ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� �ಲಯಗಳ ��ಾ�ಣ �ಾಗೂ �ಸ�ರ�ೆ�ಾ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ 

�ೕಜ�ೆ (1975-76) �ೆಕ��ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-62 : ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ��ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ�� 4,000 

ಚದರ� ��ೇಶನದ�� 25 �ೊಠ�ಗಳ�ಳ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ ��ಾ�ಣ �ಾಡಲು 

�ಾಗ�ಸೂ�ಯ�� ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾ�ದು�, ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ�ಾ�� ಇ�ಾ�ೆಯ ವ��ಂದ ರೂ.25.00 ಲ�ಗಳ 

ಅನು�ಾನ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. 5 ವಸ� �ಲಯಗಳ ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಅನು�ಾನ ಮಂಜೂ�ಾ�ದು�, ಅದರ�� 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ �ಾಗೂ ದ�ಣಕನ�ಡ ��ೆ�ಗಳ 2 ವಸ��ಲಯಗಳ ಕಟ�ಡಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂ��ೆ. 2021-22�ೇ 

�ಾ�ನ�� ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ಪ�ರಕ ಅಂ�ಾ�ನ�� ರೂ.52.50 ಲ�ಗಳನು� ಒದ��ದು�, ಉ�ದ 3 ��ೆ�ಗ�ಾದ 

ಕಲಬುರ�, ಉಡು� �ಾಗೂ �ಜಯಪ�ರ ��ೆ�ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ�ೊ��ದು�, ರೂ.52.50 ಲ�ಗಳ ಖಚ�ನು� 

ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 3 ವಸ��ಲಯಗಳ ಕಟ�ಡಗಳ� ��ಾ�ಣ ಹಂತದ���ೆ.  

 

�ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ �ೕಜ�ೆಗಳ�: 

 

�ೇಂದ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� �ಲಯಗಳ ��ಾ�ಣ �ಾಗೂ �ಸ�ರ�ೆ�ಾ� ಅನು�ಾನ �ೕಜ�ೆ 

(1975-76) �ೆಕ��ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-62-059 (ಇತ�ೆ �ೆಚ�): �ೇಂದ�ದ �ಾಲು : �ಾಜ�ದ �ಾಲು : 

ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ� �ಾಲು = 65:25:10: ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯ��ೆ �ಾಗೂ ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾ�� ತರ�ೇ� 

ಪ�ೆಯು��ರುವ ಮ��ೆಯ��ೆ (ಒಂದು ವಷ��ೆ� �ೕರದಂ�ೆ) ಸುರ�ತ�ಾದಂತಹ �ಾಗೂ ಕ�� �ೆ�ೆಯ�� 

ವಸ� �ಲಯಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದ�ೊ�ೕಸ�ರ ವಸ� ಗೃಹಗಳನು� ���ಸಲು �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

ಅನು�ಾನವನು� ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೕಜ�ೆಯ �ೊಸ 

�ಾಗ�ಸೂ�ಯನ�ಯ ವಸ�ಗೃಹ ��ಾ�ಣ�ಾ�� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ವಸ�ಗೃಹದ ��ಾ�ಣದ �ೆಚ�ದ�� 

�ೇ.10ರಷು� ಅನು�ಾನವನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಉ�ದ �ೇ.25ರಷು� ಅನು�ಾನವನು� ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ� 

ಭ�ಸ�ೇ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಪ�ಸು�ತ �ಾಜ�ದ�� 65 ವಸ� �ಲಯಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. 

 

�ಾ��ಾರಗೃಹ : ಸಂಕಷ�ಪ����ಯ��ರುವ ಮ��ೆಯ��ಾ� �ೕಜ�ೆ: (2016-2017) : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-

02-103-0-64. �ೇಂದ�ದ �ಾಲು:�ಾಜ�ದ �ಾಲು-60:40. 

         2016-17�ೇ �ಾ��ಂದ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಾ��ಾರ ಮತು� ಅ�ಾ�ವ� ವಸ� ಗೃಹ ��ೕನ�ೊ�� 

�ಾ��ಾರಗೃಹ �ೕಜ�ೆ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ತಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಸಂಕಷ�ಕರ ಪ����ಯ��ರುವ ಮ��ೆಯ��ಾ� ಆಶ�ಯ, 
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ಆ�ಾರ, ಬ�ೆ�, ತರ�ೇ� �ಾಗೂ ��ಣ �ೕಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಆ��ಕ�ಾ� �ಾಗೂ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� 

ಸಶಕ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುವ�ದು �ೕಜ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಸ�ಾ��ೇತರ ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

�ೋಂದ��ಾ�  ಸತತ�ಾ� ಮೂರು ವಷ�ಗಳ  ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ �ೇತ�ದ�� �ೇ�ೆ ಸ���ರುವ �ಾಗೂ  

ಆ��ಕ�ಾ� ಸದೃಢ�ಾದ ಮತು� ಎ�ಾ� ಮೂಲಭೂತ  �ೌಕಯ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ  �ಾಗೂ ಅನುಭವ�ರುವ  

ಸಂ�ೆ�ಗಳ  ಮೂಲಕ ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ. �ಾಜ�ದ�� ಪ�ಸು�ತ 52 �ಾ��ಾರಗೃಹ 

�ೇಂದ�ಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯದ�� ಈ �ೕಜ�ೆ�ೆ 

ರೂ.454.75ಲ�ಗಳನು� ಒದ��ದು�, �ಾಗ�ಲ��  �ೕಜ�ೆ�ಂದ ರೂ.290.00 ಲ�ಗಳನು� 

ಪ�ನ����ೕಗ�ಂದ ಪ�ೆಯ�ಾ��ೆ. ಒಟು� ರೂ.744.75 ಲ�ಗಳ�� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ರೂ.721.19 ಲ�ಗಳನು� 

�ಡುಗ�ೆ�ೊ��ದು�, �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� ರೂ.721.19 ಲ�ಗಳ ಖಚ�ನು� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈ 

�ಾ��ಾರಗೃಹಗಳ�� 1,590 ��ಾ�ಗಳ� ಪ��ೕಜನ ಪ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ. 

 

�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಒ� �ಾ�� �ೆಂಟ�(ಸ�) 2016-17 : �ೆಕ� �ೕ���ೆ:  2235-02-102-0-42-101      �ೇಂದ�ದ 

�ಾಲು : 100% - �ೌಜ�ನ��ೆ� ಒಳ�ಾದ ಮ��ೆಯ��ೆ ಒಂ�ೇ ಸೂ�ನ� ಸಮಗ� �ೌಲಭ� ಅಂದ�ೆ, �ೈದ��ೕಯ 

���ೆ� ಮತು� �ೆರವ�, ��ೕ� �ೆರವ�, �ಾನೂನು �ೆರವ� �ಾಗೂ ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆ ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ 

ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಒ� �ಾ�� �ೆಂಟ� �ೕಜ�ೆಯನು�  �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

 ಪ�ಸು�ತ 30 ��ೆ�ಗಳ�� ಒ� �ಾ�� �ೆಂಟ� (ಸ�) ಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. 14 - ಒ� �ಾ�� 

�ೇಂದ�ಗಳ� ಸ�ಂತ ಕಟ�ಡದ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ದು�, ಉ�ದ ��ೆ�ಗಳ�� ಕಟ�ಡ �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಗ�ಯ��ರುತ��ೆ 

�ಾಗೂ ಪ�ಸು�ತ ��ಾ� ಆಸ��ೆ�ಗಳ ಆವರಣದ�� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. ಒ� �ಾ�� �ೇಂದ�ಗ��ೆ �ೇ.100 ರಷು� 

ಅನು�ಾನವನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ೇ ಭ�ಸು��ದು�, �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ೇರ�ಾ� ��ಾ���ಾ�ಗ��ೆ 

�.ಎ�.ಎಂ.ಎ�. ಮು�ಾಂತರ ��ೆ�ಗ��ೆ ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.  2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� 

6,363 ಮ��ೆಯರು ಈ �ೕಜ�ೆಯ �ೌಲಭ�ವನು� ಪ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ. 

 

ಯೂ�ವಸ��ೈ�ೇಷ� ಆ� ವ��� �ೆ�� �ೈ� ಸಂ�ೆ�- 181 : ಮ��ೆಯರು �ಾ��ಯನು� �ೕಡಲು 

�ಾಗೂ �ೌಜ�ನ� ಮತು� ಸಂಕಷ�ದ��ರುವ ಮ��ೆಯ��ೆ ತುತು� �ೆರವನು� ಒಂ�ೇ ಸೂ�ನ�ೆ ಒದ�ಸುವ 

���ನ�� ಯೂ�ವಸ��ೈ�ೇಷ� ಆ� ವ��� �ೆ�� �ೈ�-181 ಎಂಬ ಉ�ತ ದೂರ�ಾ� �ೇ�ೆಯನು� 

24*7 �ಾ�ಾ�ದ�ಂತ ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ �ಾಗೂ ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ 

ಇ�ಾ�ೆಯ ಸಹ�ಾ�ತ��ೊಂ��ೆ �ಾ��ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� 

ಒಟು� 10790 ದೂರ�ಾ� ಕ�ೆಗಳ� ��ೕಕೃತ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

II. ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� 
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��ಾಂಕ: 10-05-2002 ರಂದು �ಶ� ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾ�ಾನ� ಸ�ೆಯು ತನ� 27 �ೇ ��ೇಷ 

ಅ��ೇಶನದ�� ಆಳವ��ದ �ೂೕಷ�ೆ 

1. ಮಕ���ೆ �ದಲ ಆದ��ೆ 

2. ಬಡತನ �ಮೂ�ಲನ �ಾ�, ಮಕ���ಾ� �ೊಡ�� 

3. �ಾವ��ೇ ಮಗುವನು� �ಂ�ೆ ಸ�ಯಲು �ಡ�ೇ� 

4. ಪ�� ಮಗು�ನ ಆ�ೈ�ೆ  

5. ಪ�� ಮಗು��ೆ ��ಣ  

6. ಮಕ�ಳನು� ಅ�ಾಯ ಮತು� �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಂದ ರ�� 

7. ಯುದ��ಂದ ಮಕ�ಳನು� ರ�� 

8. ಎ� ಐ�/ ಏ���  �ರುದ� �ೋ�ಾ� 

9. ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವ�ದನು� �ೇ� ಮತು� ಅವರ �ಾಗವ�ಸು��ೆಯನು� 

�ಾತ�ಪ���ೊ�� 

10. ಭೂ ಮಂಡಲವನು� ಮಕ���ಾ� ರ�� 

 

 

 2011 ರ ಜನಗಣ�ಯ ಪ��ಾರ �ಾಜ�ದ�� 0 �ಂದ 6 ವಷ� ವ�ೕ��ಯ��ನ ಮಕ�ಳ ಸಂ�ೆ� 

�ೇ.11.2ರಷು� ಇರುತ��ೆ. ಮಕ�ಳ ಸವ��ೋಮುಖ �ೆಳವ��ೆ, �ಂಗ ಪ��ಾಣವನು� ಏ�ಸುವ�ದು, �ಶು �ಾಗೂ 

�ಾಯಂ�ರ ಮರಣ ಪ��ಾಣವನು� ಇ�ಸುವ�ದು. ಆ�ೋಗ�, �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ �ಾಗೂ �ಾ�ಾಪ�ವ� ��ಣ 

�ೕಡುವ�ದು, ಮಕ�ಳ ಹಕು�ಗಳನು� ರ�ಸುವ, ಮಕ�ಳ �ೕ�ನ �ೌಜ�ನ�ವನು� �ೋಗ�ಾ�� ಮಕ���ೆ �ಾಲ�ೆ 

ಮತು� �ೕಷ�ೆ ಕ��ಸುವ�ದು  �ೕಜ�ೆಗಳ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ರುತ��ೆ.   ಈ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ�  �ೕಜ�ೆಗಳ�, 

�ಾಯ��ೕ�ಗಳ� �ಾಗೂ ��ಧ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ರೂ�ಸ�ಾಗು���ೆ.  

ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆ : ಮಕ�ಳ ಉತ�ಮ ಭ�ಷ��ೇ �ಾರತದ ಭ�ಷ� ಎಂಬ ದೂರದೃ��ಯ 

��ೆ��ೆಯ��, ಇ�ಾ�ೆಯು ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ ಮತು� ಅ�ವೃ���ಾ� �ಾ�ಯ��ರುವ �ೕಜ�ೆಗಳ� ಮತು� 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� �ೆಚು� ಒತು� �ೕ� ಶ��ಸು���ೆ. ಈ ಶ�ಮವ�, �ೇಶದ ಪ�ಗ��ೆ 

ಸಹ�ಾ��ಾ�ದು�, �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಗೂ ಆ��ಕ ಭದ��ೆ�ಾ� �ಾಗೂ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಹೂಡು��ರುವ 

ಬಂಡ�ಾಳ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

 ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ��, 2�ೇ ಅ�ೊ�ೕಬ� 1975 ರಂದು �ಾ��ೕ�ಕ�ಾ� �ೖಸೂರು ��ೆ�ಯ 

�.ನರ�ೕಪ�ರ �ಾಲೂ��ನ�� 100 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಯನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸ�ಾ�ತು. ಪ�ಸು�ತ   �ಾಜ�ದ ಎ�ಾ� ��ೆ�ಗಳ��ರುವ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��ಯೂ �ಸ��ಸ�ಾ��ೆ. 0 - 6 

ವಷ� ಒಳ�ನ ಮಕ�ಳ, ಗ���, �ಾಣಂ� ಮತು� ��ೆ�ೕ�ಯರ ಕ�ಾ�ಣವ� ಈ  �ೕಜ�ೆಯ  ಮುಖ�  

ಗು��ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

 



13 
 

�ೕಜ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶ:- 

 0-6 ವಷ�ದ ಮಕ�ಳ ಆ�ೋಗ�, �ೌ��ಕ ಮಟ�ವನು� ವೃ��ಸುವ�ದು. 

 ಮಗು�ನ �ೈ�ಕ, �ಾನ�ಕ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಭದ� ಅ��ಾಯ �ಾಕುವ�ದು. 

 ಮಕ�ಳ�� �ಾವ�, ಅ�ಾ�ೋಗ�, ಅ�ೌ��ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಾ �ಡು��ೆಯ ಸಂ�ಾ� ಪ��ಾಣವನು� 

ಕ���ೊ�ಸುವ�ದು. 

 �ಶು ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಉತ�ಮ�ೊ�ಸುವ �ಾಯ��ೕ� ಮತು� �ೕಜ�ೆ/ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ��ೆಯ�� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾದ ಪ�ಗ�ಯನು� �ಾ�ಸುವ�ದು. 

 ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೌ��ಕ�ೆಯ ��ಣವನು� �ೕಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ �ಾಯಂ�ರ��, ತಮ� ಮಕ�ಳ ಆ�ೋಗ� 

ಮತು� �ೌ��ಕ�ೆಯ ಅಗತ�ಗಳ ಕು�ತು �ವ�ಹ�ಾ �ಾಮಥ��ವನು� �ೆ��ಸುವ�ದು. 

 

ಐ.�.�.ಎ� �ೇ�ಾ �ೌಲಭ�ಗಳ� 

�ೇ�ೆಗಳ�  ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ� 
�ಾರ ಮು�ಾಂತರ ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ�� �ೇ�ೆ 

ಲಭ��ಾ��ೆ 

ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ 
6 ವಷ�ದ ಒಳ�ನ ಮಕ�ಳ�, ಗ���, �ಾಣಂ�, 

��ೆ�ೕ�ಯರು 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು ಮತು� 

ಸ�ಾಯ�ಯರು 

ಚುಚು�ಮದು� 
6 ವಷ�ದ ಒಳ�ನ ಮಕ�ಳ�,  

ಗ���ಯರು 
��ಯ ಆ�ೋಗ� ಸ�ಾಯ� 

ಆ�ೋಗ� 

ತ�ಾಸ�ೆ 

6 ವಷ�ದ ಒಳ�ನ ಮಕ�ಳ�,  

�ಾಣಂ�ಯರು 

�ೈ�ಾ���ಾ�ಗಳ� /��ಯ ಆ�ೋಗ� ಸ�ಾಯ� / 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ� 

�ಾ�� �ೇ�ೆ 
6 ವಷ�ದ ಒಳ�ನ ಮಕ�ಳ�,  

�ಾಣಂ�, ��ೆ�ೕ�ಯರು 

�ೈ�ಾ���ಾ�ಗಳ� /��ಯ ಆ�ೋಗ� ಸ�ಾಯ� / 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ� 

�ಾ�ಾಪ�ವ� ��ಣ 3-6 ವಷ�ದ ಮಕ�ಳ� ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ� 

�ೌ��ಕ�ೆ ಮತು� 

ಆ�ೋಗ� ��ಣ 
15-45 ವಯ��ನ ಮ��ೆಯರು, ��ೆ�ೕ�ಯರು 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು / ��ಯ ಆ�ೋಗ� 

ಸ�ಾಯ� /ಎ ಎ� ಎಂ / ಆ�ಾರ ಮತು� �ೌ��ಕ�ೆ 

ಮಂಡ�ಯ �ಬ�ಂ� 

 

  



14 
 

�ಾಜ�ದ ಎ�ಾ� 225 �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��ಯೂ, 204 �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಗಳ ಮು�ಾಂತರ (181 

�ಾ��ಾಂತರ, 12 ಗುಡ��ಾಡು �ೕಜ�ೆ �ಾಗು 11 ನಗರ ಪ��ೇಶದ��) ಒಟು� 62,580 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� 

�ಾಗೂ 3331 �� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುತ��ೆ. �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ ವ��ಂದ 450 

ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳನು� ನಗರ ಮತು� �ೊಳ�ೆ ಪ��ೇಶಗಳ�� �ಾ�ರಂಭ�ಾ��ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ�ನ 

�ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� ಒಟು� 49, 00, 275 ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ ಐ��ಎ� �ೇ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

 

ಆಡ�ತ �ೆಚ�: 

�ೆಕ� �ೕ���ೆ: 

2211-00-102-0-22 

2211-00-102-0-02 

2235-02-102-0-04  

�ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 25:75/60:40 

  

 ಆಡ�ತ �ೆಚ�ದ ಅ�ಯ�� �ೌರವಧನ, ಉಸು��ಾ� ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನ, ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ದ 

ಕಟ�ಡದ �ಾ��ೆ, �ಾ�ಾ ಪ�ವ� ��ಣ ��, ���� ��, ಸಮವಸ� ಖ�ೕ� ಮುಂ�ಾದ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಭ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಸದ� �ೆಚ�ಗಳನು� 60:40 ಅನು�ಾತದ�� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ಾಗೂ �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಭ�ಸ�ಾಗು���ೆ. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಪತ� ಸಂ:11-36/2016 ��-1 ��ಾಂಕ:23-11-2017 ರಂ�ೆ 

2018-19�ೇ �ಾ�ನ ��ೆಂಬ� �ಾ�ೆ�ಂದ ��ಾ� ಘಟಕದ - �ರೂಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ�, ಅಂ� ಅಂಶಗಳ 

ಸ�ಾಯಕರು, �ೕಜ�ಾ ಕ�ೇ�ಗಳ �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ �ೕ���ಾರ�ಯರ 

�ೇತನದ �ಾಬು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು 25% �ಾಗೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು 75% ಆ�ರುತ��ೆ.  ಉ�ದ 

�ಬ�ಂ�ಗಳ �ೇತನದ �ಾಬು� �ಾಗೂ �ಾಜ� ಐ��ಎ� ಘಟಕದ ಸಂಪ�ಣ� �ೆಚ�ವನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� 

ಭ�ಸು���ೆ. 

 

 2021-22�ೇ �ಾ��ೆ ಈ �ೆಕ��ೕ���ೆಯ� ರೂ.163466.71 ಲ�ಗಳ ಆಯವ�ಯವನು� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ದು�, �ಾ��-2022 ರ ಅಂತ��ೆ� ರೂ.162764.70 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ� / ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ಸಮವಸ�: �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಪತ�ದ ಸಂ:    11-36/2016 ��-1 

��ಾಂಕ: 23-11-2017 ರಂ�ೆ ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�/ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ಪ��ೕ �ೕ�ೆ�ೆ ರೂ. 400/- ಗಳಂ�ೆ 

ಒಂದು ವಷ��ೆ� 2 �ೕ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸ�ೇ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

 

�ಾ�ಾ ಪ�ವ� ��ಣ ��: ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆ ಆಡ�ತ �ೆಚ�ದ� ಪ�� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ� 

�ಾಗು �� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ��ೆ� �ಾ��ಕ ರೂ.5000/-ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ�ದ�ಂತ, ಎ�ಾ� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ�� ಒಂ�ೇ ಗುಣಮಟ� �ಾಗೂ ಏಕ ರೂಪ�ೆ ತರುವ ���ನ��,      
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�ಾಜ� ಮಟ�ದ ಒಂದು ಸ��ಯನು� ರ��, ನು�ತ ��ಣ ತ�ರ �ಾಗೂ ��ಧ ಆಯ� ಐ��ಎ� 

ಕಮ��ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಯ��ಾರವನು� ನ�ೆ�, �ಾದ� �� ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

���� ��: ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆ ಆಡ�ತ �ೆಚ�ದ�, ಪ�� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ��ೆ� ರೂ 1500/-

ರಂ�ೆ �ಾಗೂ ಪ�� �� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ��ೆ� ರೂ.750/- ರಂ�ೆ ಒಟು� 62580 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� 

�ಾಗೂ 3331 �� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗ��ೆ ���� �� ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 

 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ �ಾಗೂ ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ �ೆಚು�ವ� �ೌರವಧನ: �ೆಕ��ೕ���ೆ: 2211-00-102-

0-22 :�ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 60:40 : ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆ �ವ�ಹ�ೆಯ�� 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು �ೇತ� ಮಟ�ದ�� ತಳಮಟ�ದ ಕಮ��ಾ�ಗ�ಾ�ದ�ರೂ, ಅವರ �ಾಯ�ವ� 

�ಾ�ಮ ಮಟ�ದ�� �ೆ��ನ ಮಹತ�ವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಸ�ಾಜ�ೆ� ಅವರು ಒದ�ಸು��ರುವ �ೇ�ೆಯನು� 

ಗುರು��, �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ�, ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� �ೕಡು��ರುವ 

�ೌರವಧನ�ೊಂ��ೆ �ೆಚು�ವ��ಾ� �ಾ�ೆ�ಾನ ರೂ.5500/- ಗಳನು�, �� ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ ರೂ.275/- �ಾಗೂ ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ರೂ.2750/-ಗಳನು� �ಾಜ�ದ �ೊಡು�ೆ�ಾ� 

�ೕಡು���ೆ. �ಾ�ೆ�ಾನ �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ ರೂ.10,000/-, �� ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ 

ರೂ.6250/- ಮತು� ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ರೂ.5,250/- �ೌರವಧನ �ಾವ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು/ ಸ�ಾಯ�ಯರು ಏಕ�ಾಲ�ೆ� �ೇಂದ� �ಾಗೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ�ನ �ೌರವಧನವನು� 

ಪ�ೆಯು��ರು�ಾ��ೆ.  

 

ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-00-101-0-61 �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 50:50 : ಪ�ರಕ 

�ೌ��ಕ ಆ�ಾರ�ಾ�� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ೆಚ� �ಾಡುವ �ತ�ದ �ೇ.50% �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� 

ಮರು�ಾವ�ಸುತ��ೆ. ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ� ಪ�� �ನ ಮ�ೆಯ�� �ೇ�ಸುವ ಆ�ಾರ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾ� ಪ�ಷ�ತ 

�ಾಗ�ಸೂ�ಯಂ�ೆ - (1) 6 �ಂಗ�ಂದ - 6 ವಷ�ದ ಮಕ���ೆ 500 �ಾ��ೊ�ಗಳನು�, 12-15 �ಾ�ಂ ��ೕ�� 

(2) ಗ���/ �ಾಣಂ�/�ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯ��ೆ 600 �ಾ��ೊ�ಗಳನು� ಮತು� 18-20 �ಾ�ಂ ��ೕ�� (3) 

�ೕವ�ಅ�ೌ��ಕ�ೆಯುಳ� ಮಕ���ೆ 800 �ಾ��ೊ�ಗಳನು� ಮತು� 20-25 �ಾ�ಂ ��ೕ�� -  �ೕಡುವ 

ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ �ೕಜ�ೆಯ� ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಅ�ಾರ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. �ೕಜ�ೆಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಯಂ�ೆ 

ವಷ�ದ�� 300 �ನಗ��ೆ ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ��ಾಂಕ:23-11-2017 ರ 

�ಾಗ�ಸೂ�ಯ�� (1) �ಾ�ಾನ� ಮಕ���ೆ ಪ�� �ನ ರೂ.8.00/-ರಂ�ೆ,                                                        

(2) ಗ���/�ಾಣಂ�/�ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯ��ೆ ಘಟಕ �ೆಚ� ರೂ.9.50/- ರಂ�ೆ ಮತು�                            

(3) �ೕವ� ಅ�ೌ��ಕ�ೆಯುಳ� ಮಕ���ೆ ರೂ.12.00/-ರ ಘಟಕ �ೆಚ�ವನು� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ�ದು�, ಪ�ಷ�ತ ಘಟಕ 

�ೆಚ�ದಂ�ೆ ಆ�ಾರವನು� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. 
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 �ಾಜ�ದ�� 137 ಮ��ಾ ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ ಉ�ಾ�ದನ �ಾಗೂ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗಳ� ಇ�ಾ�ೆಯ 

ಸ�ಾಯ�ೊಂ��ೆ �ಾಯ��ರತ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದರ�� 22-32 ಮ��ೆಯರು �ೆಲಸ �ವ��ಸು���ಾ��ೆ. 

ಇವರುಗಳ� ಬಡತನದ ��ೆ��ೆ�ಂದ ಬಂದವ�ಾ�ದು� �ಧ�ೆಯರು, �ಕಲ�ೇತನರು, ಪ�ತ�ಕ� ಮ��ೆಯರು, 

ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ಾಯಂ�ರು �ಾಗೂ ��ೕಶ�� ಗುಂ�ನ ಸದಸ�ರು ಆ�ರು�ಾ��ೆ. ಈ ಮ��ಾ ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ 

ಆ�ಾರ ಉ�ಾ�ದನ �ಾಗೂ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗಳ� �ನ�ಲು �ದ�ಪ��ದ ಆ�ಾರ / �ೇ�ಸಲು �ದ��ರುವ 

ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� �ಾರದ 6 �ನಗಳ� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� �ಾಯ��ರತ MSPTC ಮ��ಾ ಪ�ರಕ 

�ೌ��ಕ �ೇಂದ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗ��ೆ ಸರಬ�ಾಜು �ಾಡ�ಾಗು���ೆ.   

 ಪ�� ��ೆ�ಯ ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಅಧ���ೆಯ�� ರ��ರುವ ಸ��ಯ�� �ನು  �ಗ�ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು, ಉ�ಾ: 

 6�ಂ - 3 ವಷ� : �ೋ� ರ�ೆ, ಅ��, �ೆಸರು�ಾಳ�, ನೂ������ ಪ�� 

 3 - 6 ವಷ� : ��ಾ�ನ�, ರ�ೆ �ಾಡು, ಅ�� �ಚ�, �ಳ�ೆ ಬ��ದ �ೆಸರು�ಾಳ�, ಅನ� �ಾಂಬ�  

 �ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯ��ೆ : ಅ��, �ೆಸರು�ಾಳ�, �ೋ�  

 �ೕರ �ಾಗ� �ೕಜ�ೆಯ� 6 �ಂ – 6 ವಷ�ದ ಮಕ���ೆ �ಾರದ�� 5 �ನ 150 �.�ೕ �ಾಲು 

�ೕಡ�ಾಗು���ೆ (15�ಾ�ಂ �ಾ�ನಪ��, 10 �ಾ�ಂ ಸಕ��ೆ) 

 06 �ಂಗ�ಂದ 3 ವಷ�ದ �ೕವ� ಅ�ೌ��ಕ ಮಕ���ೆ �ಾರದ�� 3 �ನ ��ೆ�, 3-6 ವಷ�ದ �ೕವ� 

ಅ�ೌ��ಕ ಮಕ���ೆ �ಾರದ�� 5 �ನ ��ೆ� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. ��ೆ� �ನ�ದ ಮಕ���ೆ �ಾರದ 6 �ನ 

�ಾಲು �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. 

 �ಾಜ�ದ��ರುವ    5 - �ಂದು�ದ ��ೆ�ಗ�ಾದ �ೕದ�, ಕಲಬುರ�, �ಾಯಚೂರು, �ೊಪ�ಳ �ಾಗೂ 

�ಾದ�� ��ೆ�ಗಳ��ರುವ   6 �ಂಗ�ಂದ - 3 ವಷ�ದ �ಾ�ಾರಣ ಅ�ೌ��ಕ ಮಕ���ೆ �ಾರದ�� 3 

�ನ ��ೆ� �ಾಗೂ 3-6 ವಷ�ದ �ಾ�ಾರಣ ಅ�ೌ��ಕ ಮಕ���ೆ �ಾರದ�� 5 �ನ ��ೆ� 

�ೕಡ�ಾಗು���ೆ, ��ೆ� �ನ�ದ ಮಕ���ೆ �ಾರದ 6 �ನ �ಾಲು �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. 

 3-6 ವಷ�ದ ಎ�ಾ� ಮಕ���ೆ �ಾರದ�� 2 �ನ ��ೆ� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ.  

 

 2021-22�ೇ �ಾ��ೆ ರೂ.197419.20 ಲ�ಗಳ ಆಯವ�ಯ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾ��-22 ರ 

ಅಂತ��ೆ� ಒಟು� 49,00,275 ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ ಈ �ೕಜ�ೆಯ �ೌಲಭ� ಒದ�ಸ�ಾ�ದು�, ಇದ�ಾ�� 

ರೂ.195214.44 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

  

�ಾತೃಪ�ಣ� �ೕಜ�ೆ: ಗ��� ಮತು� �ಾಣಂ�ಯ��ೆ �ೌ���ಾಂಶಯುಕ� ��ಯೂಟವನು� ಮ�ಾ�ಹ�ದ �ೇ�  ೆ

ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ದ���ೕ �ೕಡುವ "�ಾತೃಪ�ಣ�" �ೕಜ�ೆಯನು� 2017 ಅ�ೊ�ೕಬ� 2�ೇ �ಾ�ೕ��ಂದ 

�ಾ�ಾ�ದ�ಂತ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮ��ೆಯ��ೆ ಆ�ಾರ ಭದ��ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ �ೊ�ೆ�ೆ �ೆ��ೆ 

ಸಮಯದ��ನ ಗ��� �ಾಗೂ �ಶು ಮರಣ ಸಂ�ಾ� ಪ��ಾಣವನು� ಮತು� ಕ�� ತೂಕದ ಮಕ�ಳ ಜನನ 

�ಯಂ��ಸುವ�ದು ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ರುತ��ೆ.  
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 �ಾತೃಪ�ಣ� �ೕಜ�ೆಯ� ಒದ�ಸುವ ಊಟದ�� ಅನ�, �ಾಂ�ಾ�, ಪಲ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ �ೇ��ದ 

��ೆ�, 200 �.�ೕ �ಾಲು ಮತು� ���ಯನು� �ಂಗ��ೆ ಕ�ಷ� 25 �ನಗಳ� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. ಈ ಒಂದು 

ಪ�ಣ� ಊಟ�ಂದ ಗ��� ಮತು� �ಾಣಂ�ಯ��ೆ ಪ���ನ�ೆ� �ೇ�ಾಗುವ ��ೕ�ೕ� ಮತು� �ಾ���ಯಂ 

ಅಂಶಗಳ�� �ೇ.40-45 (RDA-1342 �ಾ��ೋ�, 41 �ಾ�ಂ ��ೕ�ೕ�, 578 �ಾ�ಂ �ಾ���ಯಂ) 

�ಾ��ೋ�ಗಳನು� ಒದ��ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಪ�� ಫ�ಾನುಭ��ೆ �ನ ಒಂದ�ೆ� ರೂ.21.00ರ (ರೂ.9.50/- 

�ೇ�ದಂ�ೆ) ಘಟಕ �ೆಚ�ವನು� �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. ಕ���ಾಂಶ �ಾಗೂ �ಾ���ಯಂ �ಾ�ೆ� �ೇವ�ೆ�ೆ �ೆಂಬಲ 

�ಾಗೂ ಪ�� �ಂಗಳ� ಗ���ಯರ ತೂಕವನು� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗು���ೆ.  

 

 �ೋ��-19 ರ ��ೆ��ೆಯ�� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳನು� ಮು��ದ ಸಮಯದ�� ಗ��� ಮತು� 

�ಾಣಂ� ಮ��ೆಯರ ಮ�ೆ�ಾ���ೆ ಆ�ಾರ �ಾನ�ವನು� �ೕಡ�ಾಗು��ತು�. ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� �ೆ�ೆದ 

ನಂತರ ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ���ೕ ಮ�ಾ�ಹ�ದ �� ಊಟವನು� 

�ೕಡ�ಾಗು���ೆ. 

 

ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಯ ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ:  2235-02-102-0-05 : �ೇಂದ�ದ 

�ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 60:40 : ಐ��ಎ� �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸಮಗ� �ಶು 

ಆ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಯ ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಬಹು ಮುಖ� �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

ಐ��ಎ� ನ ಎ�ಾ� ಹಂತದ ಕಮ��ಾ�ಗಳ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ�ೆ ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಪ�ರಕ�ಾ�ದು�, 

�ಾಯ�  �ವ�ಹ�ೆಯು   ಅ�ವೃ���ೆ ಸಹ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ.  �ಶು ಆ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ� �ಾಗೂ 

ಸ�ಾಯಕ �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗ��ೆ ����, ದ�ಣ �ಾ��ೇ�ಕ ಸಂ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು ಇ�� �ಾಗೂ 

�ೕ���ಾರ�ಯ��ೆ, ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ೆ�ಯ ಉ��ೆಯ ಮಧ�ಮಸ�ರ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ದ��  ವೃ��/ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ 

ತರ�ೇ�ಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. ಪ�ಪ�ಥಮ�ಾ� �ೇ�ೆ�ೆ �ೊಸ�ಾ� �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ 32 �ನಗಳ ವೃ�� ತರ�ೇ�ಯನು� �ಾಜ�ದ�� ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ 

ನ�ೆಸ�ಾಗು��ದ� 21 ಅಂಗನ�ಾ� ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕ�, ನಂತರ 7 �ನಗಳ ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ 

ತರ�ೇ�ಯನು� 2 ವಷ��ೊ�� �ೕಡ�ಾಗು��ತು�. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ�, ಐ��ಎ� ಕಮ��ಾ�ಗ��ೆ ಸ�ಯಂ 

�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕಡ�ಾಗುವ ತರ�ೇ�ಯನು� ಸ��ತ�ೊ��ರುತ��ೆ. ಈ ��ೆ��ೆಯ�� ಸ�ಾ�ರದ 

ವ�ಯ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗಳ ಮೂಲಕ ತರ�ೇ�ಯನು� �ೕಡುವ ಕು�ತು ಕ�ಮ ವ�ಸ�ಾಗು���ೆ.  

 ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ� 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯದ�� ರೂ.1.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ದು�, ರೂ.400.00 ಲ�ಗಳ �ೆಚು�ವ� ಅನು�ಾನವನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ 

�ಾಡ�ಾ��ೆ. ಸದ� ಅನು�ಾನದ�� ರೂ.100.00 ಲ�ಗಳನು� ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� ಪ�ನ� 

���ೕಗ/ ಮರು�ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ�� ಆಡ��ಾತ�ಕ �ಾರಣಗ�ಂದ �ಾವ��ೇ 

�ೆಚ�ವನು� ಭ�ಸ�ಾ�ರುವ��ಲ�.  
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ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�/ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ಮರಣ ಪ��ಾರ �� ಮತು� �ೈದ��ೕಯ �ೆಚ� ಮರು�ಾವ� 

�ೕಜ�ೆ:- �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-99-(100) �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 0:100 : ಸಮಗ� �ಶು 

ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಗಳ�ಯ�� ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು ಮತು� ಸ�ಾಯ�ಯರು �ೌರವಧನದ  

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಗಳ�� �ಾಯ� �ವ��ಸು���ಾ��ೆ. ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು 

ಮತು� ಸ�ಾಯ�ಯರು �ೇ�ೆಯ��ರು�ಾಗ ಮರಣ �ೊಂ�ದ���, ಅವರ ಅವಲಂ�ತ ಕುಟುಂಬದ��ನ �ಾನೂನು 

ಬದ� �ಾರಸು�ಾರ��ೆ ಪ��ಾರವನು� ಮತು� �ೕವ�ತರ�ಾದ �ಾ��ೆಗ�ಂದ ನರಳ���ದ��� ಅವ��ೆ 

ರೂ.50.000/- ಗಳನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಕ�ಷ� ಒಂದು ವಷ� �ೇ�ೆ ಪ��ೈ�ರುವ 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�/ಸ�ಾಯ�ಯರು ಈ ಆ��ಕ ಸ�ಾಯ ಪ�ೆಯಲು ಅಹ��ರು�ಾ��ೆ. 

 

 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯದ�� ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ರೂ.75.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಅದರ�� ಒಟು� ರೂ.74.94 ಲ�ಗಳನು� ��ೆ�ಗ��ೆ ಮರುಹಂ��ೆ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

�ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾದ ಅನು�ಾನದ�� ರೂ.74.89 ಲ�ಗಳನು� �ೆಚ� �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ : ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಯ�ಯ��, ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗ��ೆ 

ಬರುವ ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ �ೕಜ�ೆಯ ಒ�ಾಂಗಣ �ಾಗೂ �ೊ�ಾಂಗಣ  ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� 

ನ�ೆಸಲು, ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ�� ಮೂಲಭೂತ �ೌಕಯ�ಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಸ�ಂತ ಕಟ�ಡ�ರುವ�ದು  

ಅವಶ��ಾ�ರುತ��ೆ.  

 ಪ�ಸು�ತ, �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ��, 63030 ಮುಖ� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ� 

�ಾಗೂ 3331 �� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ �ೈ� ಒಟು� 45817 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� ಸ�ಂತ ಕಟ�ಡಗಳನು� 

�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 1125 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� ಪಂ�ಾಯ� ಕಟ�ಡಗಳ��, 2419 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� 

ಸಮು�ಾಯದ ಕಟ�ಡಗಳ��, 73 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� ಯುವಕ ಮಂಡ� ಮತು� 49 ಮ��ಾ ಮಂಡ� 

ಕಟ�ಡಗಳ��, 4296 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡಗಳ��, 11703 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾ��ೆ 

ಕಟ�ಡಗಳ�� �ಾಗೂ 879 �ಾ�ಾ��ಕ/ಪ�ಾ�ಯ ವ�ವ�ೆ�ಯ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ.  

 

 ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳನು� ಅನು�ಾನ �ಾಗೂ ��ೇಶನ ಲಭ��ೆಗನುಗುಣ�ಾ�, ಆ�.ಐ.�.ಎ� 

�ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ನ�ಾ� ��ಂದ, ��ೇಷ ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆ, ನ�ೇ�ಾ ಒಗೂ��ಸು��ೆ, ಇ�ಾ�ಾ ವಂ��ೆ 

�ಾಗೂ ಇ��ತ�ೆ �ೕಜ�ೆಗಳ�ಯ�� ��ಾ�ಣ �ಾಡ�ಾಗು���ೆ.   

  

ಅ) ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ (ನ�ಾ�� �ೆರವ�) : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 4235-02-102-1-01-436 �ೇಂದ�ದ 

�ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 0:100 : ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ� ನ�ೆಸಲು ಸ�ಂತ ಕಟ�ಡ �ೊಂದುವ �ೕವ� 

ಅವಶ�ಕ�ೆಯನು� ಮನಗಂಡು ನ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�ಯು ಕಟ�ಡ ಕಟ�ಲು �ಾಲದ ರೂಪದ�� ಆ��ಕ �ೆರವನು� 

�ೕಡು��ರುತ��ೆ. ನ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�ಯು ಕಟ�ಡ ��ಾ�ಣ �ೆಚ�ದ �ೇಕಡ 85ರಷು� �ತ�ವನು� ಕಟ�ಡ 
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��ಾ�ಣ�ಾ�� �ೕಡು��ದು�, ಉ�ದ �ೇಕಡ 15 ರಷ�ನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� �ೕಡುತ��ೆ. ನ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�ಯ 

�ಾಲವನು� ಸ�ಾ�ರವ� �ಾಲ ಪ�ೆದ  7 ವಷ�ಗಳ ಒಳ�ಾ� �ಂ�ರು�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.  

 

2021-22-ನ�ಾ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ�: ಈ �ೕಜ�ೆಯ�, ಅ�ೕ ಮ�ೆ�ಂದ �ಾ��ೊಳ�ಾದ 842 ಅಂಗನ�ಾ� 

ಕಟ�ಡಗಳ ಪ�ನ� ��ಾ�ಣ�ೆ� ನ�ಾ�� ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕ�ದು�, ಈ ಕು�ತಂ�ೆ ಸ�ಾ�ರವ� 

��ಾಂಕ:11.03.2020 ರ�� ಆಡ��ಾತ�ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ನ�ಾ�� 

ಸ�ಾ�ಾನು�ಾನದ ಆ�.ಐ.�.ಎ�-25 �ೕಜ�ೆಯ� ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ�ಾ�� 

ಆಯವ�ಯದ�� ರೂ.4479.00 ಲ�ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ �ತ�ವನು� ��ೆ�ಗ��ೆ ಮರುಹಂ��ೆ 

�ಾ�ದು�, �ಾಮ�ಾ� �ಾಯ�ಗಳ� ಪ�ಗ�ಯ���ೆ. 

 

ಆ) ��ೇಷ ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಯ� ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ: �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 4235-02-102-0-02-

133 : �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 0:100 : �ಾ��ೇ�ಕ ಅಸ�ಾನ�ೆಯ ಕು�ತು �ೌರ�ಾ��ತ �ಾ. �. 

ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ� ವರ�ಯ�� 114 �ಂದು�ದ / ಅ� �ಂದು�ದ / ಅತ�ಂತ �ಂದು�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳನು� 

ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ. ��ೇಷ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮದ�ಯ�� �ೕ�ೆ ಗುರು�ಸ�ಾದ �ಾಲೂ�ಕು / ��ೆ�ಗಳ�� 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ�ಾ�� ಆದ��ೆ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ.  

 

 2021-22�ೇ �ಾ��ೆ ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ� ರೂ.2000.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. 

ಇದರ�� ಪ�� ಕಟ�ಡ�ೆ� ಘಟಕ �ೆಚ� ರೂ.10.00 ಲ�ದಂ�ೆ (ಇ�ಾ�ೆ �ಾಲು ರೂ.5.00ಲ� + ನ�ೆ�ಾ �ಾಲು 

ರೂ.5.00 ಲ�) 398 ಕಟ�ಡಗ��ೆ ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ಅನು�ಾನ ರೂ.5.00 ಲ�ದಂ�ೆ, ಒಟು� ರೂ.2000.00 

ಲ�ಗಳನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ. �ಾ��-2022 ರ ಅಂತ��ೆ� 

ರೂ.2000.00 ಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಯ�ಾ�ದು�, ಕಟ�ಡಗಳ  �ಾಮ�ಾ�ಗಳ� ಪ�ಗ�ಯ���ೆ. 

  

ಇ) ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ �ವ�ಹ�ೆ (��ಾ� ವಲಯ �ಾಯ�ಕ�ಮ) �ೆಕ� �ೕ���ೆ:         2211-00-102-0-61 : 

�ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 0:100 : 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ��ಾ�ವಲಯ �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ� ಯ�ಯ�� ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ �ವ�ಹ�ೆ�ಾ� ರೂ.2500.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ�ನ �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� ರೂ.2500.00 ಲ�ಗಳನು� �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ. �ಾ��-22 ರ ಅಂತ��ೆ� 5000 ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ 

ದುರ���ಾ� ರೂ. 2500.00 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� 

ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಈ) ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ: �ಾಜ� ವಲಯ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-102-0-40 : �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: 

�ಾಜ�ದ �ಾಲು 60:40 : 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ಯದ�� ಅಂಗನ�ಾ� �ವ�ಹ�ೆ (�ಾಜ� ವಲಯ 

�ೕಜ�ೆ) ಯ� ರೂ.1000.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸದ� ಅನು�ಾನವನು� 
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2500 ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ�� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ �ಾಡಲು ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಅನು�ೕದ�ೆ 

ಪ�ೆಯ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಅಂ�ೆ�ೕ ಸಂಬಂದಪಟ� ��ೆ�ಗ��ೆ ಅನು�ಾನವನು�  �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

 

 ಸ�ಾ�ನ� ಮುಖ�ಮಂ��ಗಳ�, �ಾರತ �ಾ�ತಂತ�� �ನದ ಅಮೃತ ಮ�ೋತ�ವದ ಪ�ಯುಕ� 750 ಅಮೃತ 

ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ �ೕಜ�ೆಯ� 750 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳನು� �ೕಲ���ಕ�ಸಲು ತ�ಾ ರೂ.1.00 

ಲ�ದಂ�ೆ ರೂ.750.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ೆ�ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ�ೊ��ರು�ಾ��ೆ. �ಾ��- 22 ರ 

ಅಂತ��ೆ� ರೂ.750.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನ �ೆ�ೆಯ�ಾ��ೆ. 

 

 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಪ�ರಕ ಅಂ�ಾಜು-1 ರ��, ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ಮೂಲಭೂತ �ೌಲಭ�ಗ�ಾದ 

�ೌ�ಾಲಯ, �ಾ�� & �ದು�� �ೌಲಭ�ಗಳನು�  ಒದ�ಸಲು ರೂ.2500.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ �ೆಕ� �ೕ���ೆಯ� �ಡುಗ�ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನವನು� ಸಂಬಂಧಪಟ� ��ೆ�ಗ��ೆ  

�ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ.  ಅದರ�� ಒಟು� ರೂ.2463.17 ಲ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಯ�ಾ��ೆ. 

  

ಉ) ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ಉನ��ೕಕರಣ (�ಾಜ� ವಲಯ) : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 4235-02-102-1-03 �ೇಂದ�ದ 

�ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 60:40 : 2021-22�ೇ �ಾ�ನ ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ಉನ��ೕಕರಣ �ೕಜ�ೆಯ 

�ೆಕ��ೕ���ೆ 4235-02-102-1-03-059 ರ�ಯ�� ರೂ.1629.18 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� ಒದ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ �ಾ�ಲ�ದ �ಾರಣ ಅನು�ಾನ �ೆಚ��ಾ�ರುವ���ಲ. 

 

ಊ) ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ (ನ�ೇ�ಾ) : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 4235-02-102-0-06-386 �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: 

�ಾಜ�ದ �ಾಲು 0:100 : 2021-22�ೇ �ಾ��ೆ ರೂ.500.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� ಆಯವ�ದ�� 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. ಇದರ�� ಪ�� ಕಟ�ಡ�ೆ� ರೂ.10.00 ಲ� ಘಟಕ �ೆಚ�ದಂ�ೆ (ನ�ೇ�ಾದ �ಾಲು ರೂ.5.00 

ಲ�, �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು ರೂ.4.00 ಲ� �ಾಗೂ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು ರೂ.1.00 ಲ�) 100 

ಕಟ�ಡಗ��ೆ ಇ�ಾ�ಾ ಅನು�ಾನ ಪ�� ಕಟ�ಡ�ೆ� ರೂ.5.00 ಲ�ದಂ�ೆ ಒಟು� ರೂ.500.00 ಲ�ಗಳನು� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಗ��ೆ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ. �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� ಒಟು� ರೂ.500.00 ಲ�ಗಳ 

ಅನು�ಾನವನು� �ೆ�ೆಯ�ಾ��ೆ. ಕಟ�ಡಗಳ �ಾಮ�ಾ� �ಾಯ� ಪ�ಗ�ಯ���ೆ. 

 

�ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯರ �ೕಜ�ೆ – (SAG) �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-046 : �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: 

�ಾಜ�ದ �ಾಲು 60:40 :  �ೆಣು�ಮಕ�ಳ �ೕವನದ�� ��ೆ�ೕ�ಾವ�ೆ�ಯು �ಾನ�ಕ, �ೌ��ಕ, �ಾವ�ಾತ�ಕ 

�ೆಳವ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ೕ��ಾ ಅವ��ಾ��ೆ. �ೊಸ �ಂತ�ೆಯ ರೂಪದ�� 

��ೆ�ೕ�ಾವ�ೆ�ಯ��ರುವ �ಾಲ�ಯ��ೆ �ೆ��ನ �ೕ�ಯ�� �ೌ��ಕ �ಾಗೂ �ೌ���ೇತರ �ೌಲಭ�ಗಳನು�  

ಒದ�ಸುವ�ದ�ಾ��, ��ೆ�ೕ� ಶ�� �ೕಜ�ೆ (KSY) �ಾಗೂ ಸಬಲ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ��ೕನ�ೊ��, 2018-19 

�ೇ �ಾ�ನ�� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� ಸದ� �ೕಜ�ೆಯನು� �ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯರ �ೕಜ�ೆಯ�ಾ�� 

�ೆಸ��, ಈ �ೆಸ�ನ�� �ೕಜ�ೆಯನು� �ಾಜ�ದ 30 ��ೆ�ಗಳ��ಯೂ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸದ� 
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�ೕಜ�ೆಯ� 11-14 ವಷ�ದ �ಾ�ೆ�ಂದ �ೊರಗು�ದ �ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯರನು� �ೕಜ�ೆಯ 

ಫ�ಾನುಭ�ಗ�ೆಂದು ಗುರು�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ��ೆ 1805 ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� 

ಗುರು�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ �ಾಯ�ಕ�ಮ (SNP) �ಾಗೂ �ೌ���ೇತರ 

ಅಂಶ �ಾಯ�ಕ�ಮ (Non-Nutrition Components) ಗಳ �ೇ�ೆಯನು� �ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯ��ೆ 

�ೕಡ�ಾಗು���ೆ.  

 

  ಸಮಗ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಯ�, 11-14 ವಷ�ದ �ಾ�ೆ�ಂದ �ೊರ�ೆ ಉ�ದ ��ೆ�ೕ�ಯ��ೆ 

ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ�� ಘಟಕ �ೆಚ� ರೂ.9.50 ರಂ�ೆ ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ (SNP)ವನು� ಒದ�ಸಲು 

�ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ��ೇ�ಶನ�ರುತ��ೆ. ಸದ� �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು 50% �ಾಗೂ �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು 50% ರ ಅನು�ಾತದ�� �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ� 2021-22�ೇ �ಾ�ನ 

ಆಯವ�ಯದ  ಮೂಲ ಅಂ�ಾ�ನ�� ರೂ.319.00 ಲ�ಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ�ದು�, ರೂ.119.00 ಲ�ಗಳ ಪ�ಷ�ತ 

ಅನು�ಾನವನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ.  ಈ �ೕಜ�ೆಯ�� ಒಟು� 1805 ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ 

ಆ�ಾರವನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ.  

 

 ಎ�ಾ� �ೌ���ೇತರ ಅಂಶದ� (Non-Nutrition Components) ��ೆ�ೕ�ಯ��ೆ ಆ�ೋಗ� ತ�ಾಸ�ೆ, 

�ೌ��ಕ�ೆ ಮತು� ಆ�ೋಗ� ��ಣ (NHE), ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ, ಮಕ�ಳ �ಾಲ�ೆ, ಗೃಹ �ವ�ಹ�ೆ, 

ಸಂ�ಾ�ೋತ�� ಮತು� �ೈಂ�ಕ ಆ�ೋಗ�, �ೕವನ �ೌಶಲ� ��ಣ, ವೃ��ಪರ / �ೌಶಲ� ಅ�ವೃ�� 

ತರ�ೇ�ಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಯ �ೆಚ�ವನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು 60% �ಾಗೂ �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು 40% ರ ಅನು�ಾತದ�� ಭ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� �ೌ��ಕ �ಾಗೂ �ೌ���ೇತರ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ಾ� �ೇಂದ� �ಾಗೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಅನು�ಾನವನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ��ರುವ��ಲ�.  

 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ� ಮತು� ಸ�ಾಯ�ಯರ ವಂ��ೆ ಆ�ಾ�ತ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-

60-103-0-01 �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ �ಾಲು 0:100 : ಈ �ೕಜ�ೆಯ�  18-55 ವಷ�ದ ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�/ ಅಂಗನ�ಾ� ಸ�ಾಯ�ಯ�ಂದ �ಾ�ೆ�ಾನ ಕ�ಮ�ಾ� ರೂ.150/- �ಾಗೂ ರೂ.84/- 

ಗಳನು� ವಂ��ೆ�ಾ� ಪ�ೆದು, ಅ�ೆ�ೕ ಸಮ�ತ�ದ ವಂ��ೆಯನು� �ಾಜ�  ಸ�ಾ�ರವ� ಎ�.�.ಎ�. �ಾ�ೆ�ೆ 

ಜ� �ಾಡುತ��ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ಈ �ೆಕ��ೕ���ೆಯ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� ರೂ.1000.00 ಲ�ಗಳ 

ಆಯವ�ಯ ಒದ��ದು�,                    �ಾ��-22ರ ಅಂತ��ೆ� ಒಟು� 70630 ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�/ 

ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ಇ�ಾ�ೆಯ ವಂ��ೆ ರೂ.1000.00 ಲ�ಗಳನು�  ಎ�.�.ಎ� �ಾ�ೆ�ೆ ಜ� �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

 

ಪ��ಾನ ಮಂ�� �ಾತೃವಂದ�ಾ �ೕಜ�ೆ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-61 �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ 

�ಾಲು 60:40 : ಇಂ��ಾ�ಾಂ� �ಾತೃತ� ಸಹ�ೕಗ �ೕಜ�ೆಯನು� (ಐ�ಎ� ಎ� �ೈ)  �ಾಜ�ದ�� 2010-

11�ೇ �ಾ��ಂದ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾ�ದು�, 2017-18 �ೇ �ಾ��ಂದ ಪ��ಾನ ಮಂ�� �ಾತೃವಂದ�ಾ 

�ೕಜ�ೆ ಎಂಬ �ೆಸ�ನ�� ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� �ಾಜ�ದ ಎ�ಾ� ��ೆ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸ�ಾ��ೆ.  



22 
 

 

  ಈ �ೕಜ�ೆಯ �ೆಚ�ವನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ಾಗೂ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� 60 : 40 ಅನು�ಾತದ�� 

ಭ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಯ�� ಗ���/�ಾಣಂ�ಯರ ಆ�ೋಗ� ಮಟ�ವನು� ಸು�ಾ�ಸುವ 

���ನ��,ಸಂ�ಾರದ�� ಉತ�ಮ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಸೃ��ಸಲು ನಗದು ರೂಪದ�� ಗ���/�ಾಣಂ�ಯ��ೆ 

��ೕ�ಾ�ಹಧನವನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.  �ದಲ�ೇ ಕಂತು ರೂ.1000/-ಗಳನು� ಗ����ಾದ 3�ೇ �ಂಗಳ��, 

ಎರಡ�ೇ ಕಂತು ರೂ.2000/- ಗಳನು� ಗ����ಾ� 6 �ಂಗಳ�ಗಳ ಮತು� ಪ�ಸವಪ�ವ� ಪ�ೕ�ೆ ನಂತರ 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಮೂರ�ೇ ಕಂತು ರೂ.2000/- ಗಳನು� ಮಗುವ� �ದಲ�ೇ ಹಂತದ ಚುಚು�ಮದು� ಪ�ೆದ 

ನಂತರದ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಒಟು� 3 ಕಂತುಗಳ�� ರೂ.5000/- ಗಳ �ೆ��ೆ ಭ�ೆ�ಯನು� �ೇರ ನಗದು 

ವ�ಾ�ವ�ೆ ಮೂಲಕ ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. �ೕಲ�ಂಡ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ� NRHM 

ಅ� ಜನ� ಸುರ�ಾ �ೕಜ�ೆಯ �ೌಲಭ�ಕೂ� ಸಹ ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  

 

  2021-22�ೇ �ಾ��ೆ ರೂ.5155.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� ಒದ�ಸ�ಾ�ದು�, �ಾ��-22ರ ಅಂತ��ೆ�, 

3, 98, 750 ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ �ೕಜ�ೆಯ �ೌಲಭ�ವನು� ಒದ�ಸ�ಾ�ದು�, ಒಟು� ರೂ.9870.59 ಲ�ಗಳ 

�ೆಚ�ವನು� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ಾ��ೕಯ �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ� �ೕಜ�ೆ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-102-0-13 �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: �ಾಜ�ದ 

�ಾಲು: ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ� - 60:30:10 : �ಾ��ೕಯ �ಶು �ಾಲ�ಾ �ೇಂದ� �ೕಜ�ೆಯು �ೇಂದ� ಪ�ರಸ�ತ 

�ೕಜ�ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಸದ� �ೕಜ�ೆಯನು� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು,  �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ, 

�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ಾಗೂ ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ೆಚ�ವನು� ಅನುಕ�ಮ�ಾ� 60:30:10 ಅನು�ಾತದಂ�ೆ 

ಅನು�ಾನವನು� ಭ�ಸ�ೇ�ಾ�ರುತ��ೆ.   ನ�ೕಕೃತ�ೊಂಡ ಈ �ೕಜ�ೆಯು 6 �ಂಗ�ಂದ 3 ವಷ�ದ ಮಕ���ೆ 

�ಾ�ರಂ�ಕ �ಾ�ಾ�ವ�ೆ�ಯ �ೇ�ೆಗಳನು� �ೕ�, ಮಹತ�ಪ�ಣ� ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ತರುವ ಉ�ೆ�ೕಶ 

�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಉ�ೊ�ೕಗಸ� �ಾಯಂ�ರು ತಮ� �ೆಲಸದ ಅವ�ಯ�� ಮಕ�ಳ  ರ��ೆ �ಾಗೂ ಸಮಗ� 

�ೕಷ�ೆ�ಾ� ತಮ� ಮಕ�ಳನು� �ಶು �ಾಲ�ಾ �ೇಂದ�ಗ��ೆ ಕಳ��ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ. 2021-22�ೇ 

�ಾ��ೆ ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ� ರೂ.500.00 ಲ�ಗಳನು� ಒದ��ದು�, �ಾ��-2022 ರ ಅಂತ��ೆ� ರೂ.401.01 

ಲ�ಗಳ �ೆಚ�ವನು� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

ಉ�ೆ�ೕಶಗಳ�: 

 ಉ�ೊ�ೕಗಸ� �ಾಯಂ�ರ 6 �ಂಗ�ಂದ 6 ವಷ�ದ ಮಕ�ಳನು� �ನಪ��� ಸುರ�ತ�ಾ� 

�ೋ��ೊಳ��ವ�ದು. 

 ಮಕ�ಳ �ೌ��ಕ �ಾಗೂ ಆ�ೋಗ� ಮಟ�ವನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು. 

 ಮಕ�ಳ �ೌ�ಕ, �ಾ�ಾ�ಕ, �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ�ದು. 

 ಮಕ�ಳನು� �ಾಳ��ಂದ �ೋ��ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾಯಂ���ೆ �ಾಗೂ �ೕಷಕ��ೆ ��ಣ �ೕಡುವ�ದು 
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�ೇ�ೆಗಳ�: 

• �ನದ ಆ�ೈ�ೆ, ��ಾ�ಂ� �ೌಲಭ� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

• 0-3 ವಷ�ದ ಮಕ���ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕಡುವ�ದು �ಾಗೂ 3-6 ವಷ�ದ ಮಕ���ೆ �ಾ�ಾಪ�ವ� 

��ಣ �ೕಡುವ�ದು. 

• ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ. 

• �ೆಳವ��ೆ ಪ��ೕಲ�ೆ. 

• ಆ�ೋಗ� ತ�ಾಸ�ೆ ಮತು� ಚುಚು�ಮದು�. 

 

ನಗರ ಪ��ೇಶದ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ �ೕಲ��ೕ�ಕರಣ: �ೆಕ� �ೕ���ೆ:                                     

2235-02-102-0-44-154 (100% �ಾಜ�ದ �ಾಲು) : ನಗರ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಜನ �ಾಂದ��ೆ �ೆ�ಾ��ರುವ�ದ�ಂದ , 

ಐ��ಎ� �ಾ����ೆ ಒಳಪಡ�ೆ ಇರುವ ಪ��ೇಶಗಳ��ರುವ ಎ�ಾ� ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ ಐ��ಎ� �ೕಜ�ೆಯ 

�ೇ�ೆಗಳನು� ತಲು�ಸುವ ���ನ��, �ೆಚು�ವ��ಾ� ನಗರ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆಯಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ.  2017-18�ೇ �ಾ��ೆ 100 �ೊಳ�ೇ� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ�, 2018-19�ೇ 

�ಾ�ನ�� 250 ನಗರ ಪ��ೇಶಗಳ�� �ಾಗೂ 2019-20�ೇ �ಾ��ೆ 100 ನಗರ ಪ��ೇಶದ ಅಂಗನ�ಾ� 

�ೇಂದ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಒಟು� 450 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

ಆಡ��ಾತ�ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಅಂ�ೆ�ೕ �ೆಚು�ವ��ಾ� ಒಟು� 450 ಅಂಗನ�ಾ� 

�ೇಂದ�ಗಳ� ನಗರ ಪ��ೇಶಗಳ�� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. 

  ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ� 2021-22 �ೇ �ಾ�ನ ಆಯವ�ದ�� ರೂ.520.00 ಲ�ಗಳ (ಪ�ಷ�ತ ಅಂ�ಾಜು 

�ತ�) ಅನು�ಾನವನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. ರೂ.251.00 ಲ�ಗಳನು� ��ೆ�ಗ��ೆ ಮರುಹಂ��ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ.    

�ಾ��-22 ರ ಅಂತ��ೆ� ರೂ.173.18 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

  

ನಗರ ಪ��ೇಶದ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳನು� �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳ�ಾ�� ಉನ��ೕಕ�ಸುವ ಬ�ೆ�: 2021-22�ೇ 

�ಾ�ನ ಆಯವ�ಯ �ಾಷಣದ�� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ಮಕ�ಳ �ಾಲ�ೆ�ಾ� �ೆಂಗಳ�ರು ಮ�ಾನಗರ 

�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಇತ�ೆ ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆಗಳ�� ಇರುವ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳನು� �ಶು�ಾಲ�ಾ 

�ೇಂದ�ಗಳ�ಾ�� ಉನ��ೕಕ�ಸಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ನಗರ ಪ��ೇಶದ 170 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳನು� 

ಉನ��ೕಕ�ಸಲು ಗುರು�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಸದ� �ೕಜ�ೆಯನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶದ 

ಸಂ: ಮಮಇ 95 ಐ�� 2022, ��ಾಂಕ:21-02-2022 ರಂದು ಆಡ��ಾತ�ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� Mobile Creche, New Delhi ಇವರ �ಾಂ��ಕ ಸಲ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾಜ�ದ�� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಸದ� ಸಂ�ೆ��ಂ��ೆ MOU �ಾ��ೊಳ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ ಸಂ�ೆ�ಯ ಮು�ಾಂತರ 

�ೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾ�ನದ ಕು�ತು ತರ�ೇ�ಯನು� �ೊ�ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ಾ��ೕಯ �ೌ��ಕ�ೆ ಅ��ಾನ - �ೕಷ� ಅ��ಾನ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-102-0-43 �ೇಂದ�ದ �ಾಲು: 

�ಾಜ�ದ �ಾಲು - 60:40 :  ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಯ ಎಲ� �ೌ��ಕ�ೆಯ �ೕಜ�ೆಗಳನು� 
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ಒಗೂ��ಸುವ �ೕಜ�ೆ�ಾ��ೆ.   ಮುಖ��ಾ�  0-6 ವಷ�ದ ಮಕ�ಳ�, ಗ���ಯರು ಮತು� �ಾಲು�ಸುವ 

�ಾಯಂ�ರ  �ೌ��ಕ�ೆಯ ���ಯನು� ���ಷ� ಅವ��ೆ ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಮುಖ� 

ಗು��ಾ��ೆ.           8�ೇ �ಾ�� 2018�ೆ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ರುವ ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� ಕ�ಾ�ಟಕದ ಎ�ಾ� 

��ೆ�ಗಳ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ��ಧ ಇ�ಾ�ೆಗಳ ನಡು�ೆ ಸಮನ�ಯ�ೆ ತರುವ 

ಮೂಲಕ �ೌ��ಕ�ೆ �ಷಯದ�� ಸಮಗ��ಾದ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ದೂರದೃ��ಯನು� �ೊಂದ�ಾ��ೆ.  

 

ಉ�ೆ�ೕಶಗಳ�:  

• 0-6 ವಷ�ದ ಮಕ�ಳ��ನ ಕುಂ�ತ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಕ���ೊ�ಸುವ�ದು (ವಷ��ೆ� �ೇಕ�ಾ 2 ರಂ�ೆ)  

• 0-6 ವಷ�ದ ಮಕ�ಳ��ನ ಅ�ೌ��ಕ�ೆಯನು� (ಕ�� ತೂಕದ ಸ�ಾಸ� ಪ��ಾಣ) ಕ���ೊ�ಸುವ�ದು 

(ವಷ��ೆ� �ೇಕ�ಾ 2ರಂ�ೆ)  

• 6 �ಂಗ�ಂದ 59 �ಂಗಳವ�ೆ�ನ ಮಕ�ಳ�� ರಕ��ೕನ�ೆಯ ಪ��ಾಣ ಕ���ೊ�ಸುವ�ದು. 

• 15 �ಂದ 49 ವಯ��ನ ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಹ�ಹ�ೆಯದ �ೆಣು� ಮಕ�ಳ�� ರಕ��ೕನ�ೆಯ ಪ��ಾಣವನು� 

ಕ���ೊ�ಸುವ�ದು. (ವಷ��ೆ� �ೇಕ�ಾ 3ರಂ�ೆ)  

• ಕ�� ತೂಕದ ಮಕ�ಳ ಜನನ ಪ��ಾಣವನು� ಕ���ೊ�ಸುವ�ದು (ವಷ��ೆ� �ೇಕ�ಾ 2 ರಂ�ೆ) 

 

 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� �ೕಷ� ಅ��ಾನ �ೕಜ�ೆ�ೆ ರೂ. 8500.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� 

�ಗ�ಪ��ದು�, ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ�ಾ�ರುವ��ಲ�. 2021-22�ೇ �ಾ��ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಕ�ೆದ 

ವಷ�ದ ಉ��ೆ ಅನು�ಾನದ �ತ� ರೂ.3145.10 ಲ�ಗಳ ಮರು�ೌ��ಕರಣ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ಾ��-22 ರ 

ಅಂತ��ೆ� 2662.08 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

     

�ಾಗ�ಲ�� : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-102-0-25 : ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ��ಯ ಸೂ�ನ�ಯ�� ಬರುವ  

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ��  �ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆಯು ಪ�ಮುಖ �ೕಜ�ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ.         ಬಡತನ �ೇ�ೆ�ಂತ 

�ೆಳ�ರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ�� �ೆಣು� ಮಗು�ನ ಜನನವನು� ��ೕ�ಾ��ಸುವ ದೃ���ಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ�� 

ಜ��ದ 2 �ೆಣು� ಮಕ���ೆ �ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆಯ� ಆ��ಕ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಈ ಮೂಲಕ 

�ಂ�ಾನು�ಾತವನು� ಉತ�ಮ�ೊ�ಸುವ ಗು�ಯನು� �ಾಜ�ವ� �ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಇದ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾ� 

�ಾ�ಾ�ಕ �ಡುಗುಗ�ಾದ �ಾಲ�ಾ��ಕ�ೆ, �ೆಣು� ಮಕ�ಳ ಭೂ�ಣ ಹ�ೆ�, �ಾಲ� ��ಾಹ, ಮಕ�ಳ 

�ಾ�ಾ��ೆಯ �ಮೂ�ಲ�ೆ�ೆ ಪ�ಯ��ಸು���ೆ.  

 

 ಈ ಆ��ಕ �ೌಲಭ�ದ �ಬಲಗನು� 2006-07 �ಂದ 2019-20ರವ�ೆ�ೆ �ಾಲು�ಾರ ಹಣ�ಾಸು 

ಸಂ�ೆ��ಾದ �ಾರ�ೕಯ �ೕವ ��ಾ �ಗಮದ�� ಮಗು�ನ �ೆಸ�ನ�� �ೇವ� ಹೂ� ಮಗು��ೆ 18 ವಷ� 

ತುಂ�ದ ನಂತರ ಬ�� ಸ�ೕತ ಪ�ಪಕ� �ತ�ವನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. 
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 �ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� ಬರುವ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ಾಖ�ೆಗಳನು� 18 ವಷ�ದವ�ೆ�ೆ 

��ಾವ�ಸಲು �ೈ�� �ಾ���ಂ� ಪದ��ಯ ತಂ�ಾ�ಂಶವನು� ಎ�.ಐ.�. ಸಂ�ೆ�ಯ ಸಹ�ಾರ�ೊಂ��ೆ 

ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ  �ಾ�� �ೇ� ನ�� ಮಗು�ನ ಆ�ೋಗ�, ��ಣ, ಒಂದು ಸ�ಳ�ಂದ 

ಮ�ೊ�ಂದು ಸ�ಳ�ೆ� ವಲ�ೆ �ೋಗುವ�ದು ಮತು� �ೇ�ೆ ಇ�ಾ�ೆಗ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಂಡ ಇ��ತ�ೆ �ೌಲಭ�ಗಳನು� 

ಮಗು��ೆ 18 ವಷ� ತುಂಬುವವ�ೆ�ೆ �ೕ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. ��ಾಂಕ: 24-02-2018ರ ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶದ 

�ಾನದಂಡದಂ�ೆ, ಈ �ೕಜ�ೆಯ �ೌಲಭ��ಾ�� �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಲು ಮಗು ಜ��ದ 2 ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಅವ�ಯನು� �ಸ��ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ಾಗ�ಲ��-ಸುಕ�ಾ� ಸಮೃ�� �ಾ�ೆ �ೕಜ�ೆ (2021-22) : 2006-07 �ಂದ 2019-20 �ೇ �ಾ�ನವ�ೆ�ೆ 

�ಾರ�ೕಯ �ೕವ ��ಾ �ಗಮವ� �ಾಲು�ಾರ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ��ಾ�ದು�,     2020-21�ೇ �ಾ��ಂದ 

ಆಡ��ಾತ�ಕ �ಾರಣಗ�ಂದ �ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆಯನು�  ಅಂ�ೆ ಇ�ಾ�ೆಯ ಸುಕ�ಾ� ಸಮೃ�� �ಾ�ೆ 

�ೕಜ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆಯ �ೆಸರು, 

ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ �ೋಂದ��ೆ ಷರತು�ಗಳ� ಈ �ಂ�ನಂ�ೆ�ೕ ಮುಂದುವ�ೆಯುತ��ೆ. 

 

 ��ಾಂಕ 10-11-2020ರ ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶದ�� �ೕಜ�ೆಯನು� ಮರು��ಾ�ಸ�ೊ�� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಆಡ��ಾತ�ಕ ಮಂಜೂ�ಾ� ಆ�ೇಶವನು� �ೊರ���ೆ. ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ� ��ಎ� 

ಕುಟುಂಬದ 2 �ೆಣು� ಮಕ���ೆ ಪ�� ಮಗು�ನ �ೆಸ�ನ�� �ಾ��ಕ ರೂ.3000/-ರಂ�ೆ 15 ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ ಒಟು� 

ರೂ.45,000/-ಗಳನು� �ೇವ� ಹೂಡ�ಾಗುತ��ೆ.  21 ವಷ� ಅವ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ  ಸದ� ��ತವ�  

ಅಂ�ಾಜು ಪ�ಪಕ� �ತ�     ರೂ.1.27ಲ� ಗಳನು� ಪ�ಸು�ತ ಬ�� �ೇ�ದಂ�ೆ �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. 10�ೇ ತರಗ� 

ನಂತರ ಉನ�ತ ��ಾ��ಾ�ಸ�ಾ��  �ಾ�ೆಯ��ರುವ �ತ�ದ �ೇ.50ರಷು� �ಾಗವನು� �ಂಪ�ೆಯಲು 

ಅವ�ಾಶ�ರುತ��ೆ. 

 

 ಪ�ಸು�ತ 2021-22�ೇ �ಾ��ೆ ರೂ.11080.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವ� �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ದು�, 2021-22�ೇ 

�ಾ�ನ�� �ಡುಗ�ೆ�ಾ�ರುವ ಅನು�ಾನದ�� 2020-21�ೇ �ಾ�ನ 1,56,056 ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ 2�ೇ ವಷ�ದ 

ಕಂತನು� ಮತು� 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� 1,42,668 ಫ�ಾನುಭ�ಗ��ೆ �ದಲ�ೇ ವಷ�ದ ಕಂತನು� �ಾವ�ಸಲು 

ಒಟು� ರೂ.9725.98 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ.  

 

�ಶು��ಾರಗಳ� (�ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳ�) �ೆಕ��ೕ���ೆ:2235-02-102-0-45 (059): 2021-22 �ೇ �ಾ�ನ 

ಆಯವ�ಯ �ಾಷಣದ�� "ಪ�� ��ೆ�ಯ ಎರಡು ಸ�ಾ�� ಕ�ೇ�ಗಳ�� �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳನು� �ೆ�ೆಯುವ 

ಮೂಲಕ ಉ�ೊ�ೕ�ಗ��ೆ ಅನುಕೂಲ ಕ��ಸುವ�ದು" ಎಂದು �ೂೕ���ೆ. 30 ��ಾ���ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಮುಖ� 

�ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಗಳ�� ಒಟು� 60 �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. 30 

��ಾ� ಮುಖ� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಗಳ��, 22 ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಗಳ�� �ಾಗೂ 8 

��ೆ�ಗಳ�� ��ಾ���ಾ�ಗಳ ಮತು� ಮುಖ� �ಾಯ��ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಗಳ� ಒಂ�ೇ ಕ�ೆ 
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ಇರುವ�ದ�ಂದ ಸದ� ��ೆ�ಗಳ ��ಾ� ಆಸ��ೆ�ಯ ಆವರಣದ�� ಅಥ�ಾ ಸೂಕ� ಕ�ೇ�ಯ�� �ಶು�ಾಲ�ಾ 

�ೇಂದ�ಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಇದ�ಾ�� ರೂ.23.25 ಲ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ��ದು�,ರೂ.18.16 ಲ�ಗಳ 

�ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ೊಯ�ಳ ಮತು� �ೆಳ� �ೆನ�ಮ� �ೌಯ� ಪ�ಶ�� : �ೆಕ��ೕ���ೆ: 2235-02-102-0-27-117 : ಇದು �ಾಜ� 

ವಲಯದ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�ದು�,  6-18 ವಷ�ದ ವ�ೕ���ಳ�ನ ಮಕ�ಳ�� ಅಪ��ಮ �ೌಯ�ವನು� 

ಪ�ದ��� ಇತರರ �ಾ�ಣ ರ��ೆ �ಾ�ದ ಮಕ���ೆ ಪ�ಶ�� �ೕಡುವ �ೕಜ�ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ.   ಈ 

�ೕಜ�ೆಯನು� 2006-07�ೇ �ಾ��ಂದ �ಾ��ೆ ತರ�ಾ��ೆ. ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� 

ಪ�ಷ��� 2017-18�ೇ �ಾ��ಂದ 6-18 ವಷ�ದ ವ�ೕ���ಳ�ನ �ಾಲಕರನು� �ೊಯ�ಳ ಪ�ಶ���ೆ 

ಮತು� �ಾಲ�ಯರನು� �ೆಳ� �ೆನ�ಮ� ಪ�ಶ���ೆ ಆ�� �ಾಡಲು ಆ�ೇಶವನು� �ೊರ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈ ಪ�ಶ��ಯು 

ರೂ.10,000/- ಗಳ ನಗದು �ಾಗೂ ಪ�ಶ�� ಪತ�ವನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಈ ಪ�ಶ���ೆ   ಆ���ಾದ ಮಕ�ಳ� 

���ೕಯ �.ಯು.� ಪ��ೈಸುವವ�ೆಗೂ (18 ವಷ�ದ ���ಳ�ೆ) ��ಾ��ಾ�ಸ ಮುಂದುವ�ೆಸಲು ಪ�� ವಷ� 

ರೂ.2000/-ಗಳ �ಷ��ೇತನವನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. 

 

 ಅಲ��ೆ �ೊಯ�ಳ ಮತು� �ೆಳ� �ೆನ�ಮ� �ೌಯ� ಪ�ಶ�� �ೕಜ�ೆಯ� ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ಅ�ಾ�ಾರಣ 

�ಾಧ�ೆ �ಾ�ದ ಮಕ�ಳನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು ಆ�� �ೇತ�ಗಳನು� ಕ�ೆ, �ಾಂಸ��ಕ, ಸಂ�ೕತ ಈ ಮೂರು 

�ೇತ�ಗಳನು� ��ೕನ�ೊ�� ಒಂದು �ೇತ��ೆಂದು ಪ�ಗ�� �ಾ�ೕನ��ೆ, �ಾ��ಕ ಮತು� ��ೕ�ೆ ಒಟು� 4 

�ೇತ�ಗಳನು� �ಗ�ಪ�� ಪ�ಷ��� ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ�ೆ�:ಮಮಇ:16:ಮಮಅ:2017, 

��ಾಂಕ:06.09.2019ರ�� ಆ�ೇ���ೆ. ಇದ�ಂದ ಪ�� ��ೆ�ಗ��ೆ 4 �ೇತ�ಗ�ಂದ 8 ಮಕ�ಳನು� ಆ�� 

�ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ�ರುತ��ೆ. ಸದ� ಪ�ಶ��ಗಳನು� ಆ�ಾ ��ೆ�ಯ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಮುಖ� 

�ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�ಗಳ ಅಧ���ೆಯ�� ಆ�� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ�ಶ��ಯು ರೂ.10,000/- ನಗದು 

�ಾಗೂ ಪ�ಶ�� ಪತ�ವನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 2021-22 �ೇ �ಾ�ನ�� ಸದ� �ೕಜ�ೆ�ೆ ರೂ.26.00 

ಲ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ��ದು�, ಒಟು�  226 ಮಕ���ೆ ರೂ. 23.09 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� �ಾಜ� ಮಟ�ದ�� �ೊಯ�ಳ ಮತು� �ೆಳ� �ೆನ�ಮ� �ೌಯ� ಪ�ಶ�� �ೕಜ�ೆಯ� ಆ�� 

�ಾದವರ �ವರ ಈ �ೆಳಕಂಡಂ��ೆ. 

 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ�  
ಪ�ಶ�� ��ೇತರ �ೆಸರು  ಪ�ಶ��  

1 
�ಾಸ��  �ೕ��  �ೆ. ಆ�.  ಕುಡೂ�ರು �ಾ�ಮ, �ೋಮ�ಾರ�ೇ�ೆ, 

�ಾಲೂ�ಕು, �ೊಡಗು ��ೆ�  
�ೊಯ�ಳ �ೌಯ� ಪ�ಶ��  

2 ಕು: ಶ�ಕ�ಾ ಬ. �ಾ�ೕಲ, ರಂಗ�ೋ�, �ೆಳ�ಾ� ��ೆ�  �ೆಳ� �ೆನ�ಮ� �ೌಯ� ಪ�ಶ��  
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ಮಕ�ಳ ��ಾಚರ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-102-0-99-100 : ಇದು �ಾಜ� ವಲಯದ 

�ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಅಂತರ �ಾ��ೕಯ ಮಕ�ಳ ವಷ�ದ ಅಂಗ�ಾ� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ� 1979 ರ�� 

�ಾ��ೆ ತಂದ �ಾಷ� ಪ�ಶ���ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ �ೇತ�ದ�� �ರತ�ಾ�ರುವ 

ಕ�ಷ� 5 ವಷ�ಗಳ �ಾಲ �ರಂತರ�ಾ� �ೇ�ೆ ಸ���ದ 4 ಸಂ�ೆ�ಗಳನು� �ಾಗೂ 4 ವ���ಗಳನು� ಸ�ಾ��ಸಲು 

�ಾಜ� ಪ�ಶ��ಯನು� �ಾ��ೆ ತಂ�ರುತ��ೆ. ಈ ಪ�ಶ��ಯನು� ಪ�� ವಷ� ನವಂಬ�-14 ರಂದು ಆಚ�ಸ�ಾಗುವ 

ಮಕ�ಳ ��ಾಚರ�ೆಯ �ನದಂದು �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.   ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ�� ಆ���ಾದವರ �ವರ ಈ 

�ೆಳಕಂಡಂ��ೆ. 

 

ಕ�. 

ಸಂ. 
2021-22 ರ �ಾ��ೆ   ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ  �ೇತ� ವ��� ��ಾಗದ�� �ಾಜ� ಪ�ಶ���ೆ ಆ���ಾದ ವ���ಗಳ �ವರ  

1 �ಾ: ಅಮ��  ಹು�ೇ� , ��ಾ�ಪ�ರ, �ವ�ಗ� �� �ೆ 

2 ��ೕ ಎ. ಎ�.   ಅ��ೇ� , ��  ಸುಬ�ಣ� ಎ.ಎ�.  ಆಲೂರು �ಾ�ಮ, �ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ� 

3 ��ೕ ಸಂ�ೕ�  ದುಮಕ�ಾಳ, #42, �ರ�ನಗರ ಮುಖ�ರ�ೆ�, ಹುಬ���, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�. 

4 �� ರುದ��ಾ�� �ಕ�ಮಠ, # 5-1-227/7, ಲ�� �ೇವ�ಾ�ನದ ಹ��ರ, ಲ�� ನಗರ, �ಾದ��. 
 

ಕ�. 

ಸಂ. 

2021-22 ರ �ಾ��ೆ   ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ  �ೇತ� ಸಂ�ೆ�  ��ಾಗದ�� �ಾಜ� ಪ�ಶ���ೆ ಆ���ಾದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ 

�ವರ 

1 
 ಮ��ಾ ಸಬ�ೕಕರಣ ಮತು� ಕ�ಾಸಂ�ೆ�, �ಾಗಲೂರು, �ೇಗೂರು, �ೊಸ�ೋ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, 

�ೆಂಗಳ�ರು (�ಾ�) 

2 �ೕ�  ಸಮಗ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� (BIRDS) �ೆ.�ೆ�.  �ಾ�ೋ�, ಮಂಡ� ��ೆ�. 

3 ಮ��ಾ ಅ�ವೃ�� ಮತು� ಸಂರ��ಾ ಸಂ�ೆ�, ಮ�ಾಂ�ೇ�  ನಗರ, ಘಟಪ��ಾ, �ೆಳ�ಾ� ��ೆ�. 

4 ಲಯ��  �ಾ��ೇಬ�  ಟ���  (�), ಗಂ�ಾವ�, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 

 

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾ�ಾ��ೆ ��ಾರ�ೆ-2006-07 : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-102-0-24-100 : ಇದು 

�ಾಜ� ವಲಯದ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾಗ�ೆಯು ಇ��ೕ�ನ �ನಗಳ�� �ೆ��ನ 

ಪ��ಾಣದ�� ನ�ೆಯು��ದು�,  ಇದು ಸ�ಾಜದ�� ಆತಂಕ�ಾ��ಾದ �ೆಳವ��ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ �ಡುಗನು� 

ಸ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� ತ�ೆಯುವ�ದು ಅ��ಾಯ��ಾ�ರುತ��ೆ.  �ಾನವ �ಾ�ಾ��ೆಯನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು, 

�ಾ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳಪಟ� ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಪ�ನವ�ಸ� �ಾಡುವ�ದು �ಾಗ�ೕಕ ಸ�ಾಜದ 

ಪ���ಬ�ರ ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ.  ಈ  �ಡುಗನು� �ಯಂ��ಸಲು ��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� �ಾ�ಮ ಮಟ�ದ�� 

�ಾಗೃ�ಯನು� ಮೂ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��ೆಂದು ಇ�ಾ�ೆಯು ಮನಗಂಡು, ಈ ಕು�ತು  ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

�ಾಗ�ೆ  ��ಾರ�ೆ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� 2006-07ರ�� �ಾ��ೆ ತರ�ಾ��ೆ. 
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 ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶ ಸಂ�ೆ�: ಮಮಇ:48:ಮಮಅ:2018, ��ಾಂಕ:06.08.2019ರ��  ಮ��ೆಯರ ಮತು� 

ಮಕ�ಳ ಅ�ೈ�ಕ �ಾ�ಾ��ೆ ತ�ೆಗಟು���ೆ, �ಾಲ� ��ಾಹ ��ೇಧ �ಾಗೂ ಸಮಗ� ಮಕ�ಳ ರ��ೆ�ಾ�,  �ಾ�ಮ 

ಪಂ�ಾಯ� ಮಟ�ದ�� ರ�ಸ�ಾ�ದ�   ಮಕ�ಳ ರ��ಾ ಸ��ಯನು� ��ೕನ�ೊ��,   ಮ��ೆಯರ ಮತು� 

ಮಕ�ಳ ರ��ೆಯ �ಾವಲು ಸ�� ಯನು� ರ��  ಆ�ೇ�ಸ�ಾ��ೆ.  

 

 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ರೂ.30.00 ಲ� ಅನು�ಾನವನು� ಈ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಒದ��ದು�, �ೕಜ�ೆ ಬ�ೆ� 

�ಾವ�ಜ�ಕರ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸಲು ಕ�ಮಬದ� �ಾಯ���ಾನದ �ಾಗ�ಸೂ� (Operational Guidelines - 

To address Trafficking in Persons) ಯನು� �ದ�ಪ��,  ಮು���  30  ��ೆ�ಗ��ೆ  ರ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ.  

 

 ‘�ಾನವ ಕಳ� �ಾ�ಾ��ೆ ತ�ೆಗಟು���ೆಯ�� �ೇತ�ಮಟ�ದ �ಾ�ೕ�ಾರರ �ಾತ� ಕು�ತು ��ಾ� ಮಟ�ದ 

�ಾ�ಾ��ಾರವನು� ಆ�ೕ�ಸಲು ಪ�� ��ೆ��ೆ ರೂ.50,000/- ಗಳಂ�ೆ ಒಟು� ರೂ.15.00 ಲ�ಗಳನು� 

�ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕಜ�ೆಯ ಬ�ೆ� �ಾವ�ಜ�ಕರ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸಲು ಚಂದನ  ದೂರದಶ�ನ 

�ಾ��ಯ�� 06  ಸಂ�ಾದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾಗೂ 06  Time Check Before News (30 �ನಗಳ 

ಅವ�ಯ ವ�ೆ�ೆ) ಗಳನು� ಪ��ಾರ �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಶ�ಾ�ಯ�� 30 �ೆ�ೆಂಡುಗಳ 05 �ೇ��ೕ �ಾ�� 

ಗಳನು� 31 �ನ ಪ��ಾರ �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

 

ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ �ೇತ�ದ�� ಅತು�ತ�ಮ �ೇ�ೆ ಸ���ದ ವ��� �ಾಗೂ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾಷ� ಪ�ಶ�� : ಮಕ�ಳ 

ಕ�ಾ�ಣ/ಅ�ವೃ��/ರ��ೆ �ೇತ�ದ�� �ರತ�ಾ�ರುವ ವ��� �ಾಗೂ ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಅ�ರತ 

�ೇ�ೆಗಳನು� ಗುರು��, ಪ�ಶ�� �ೕಡುವ �ೕಜ�ೆಯನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವ� �ಾ��ೆ ತಂ�ರುತ��ೆ. 2018-19�ೇ 

�ಾ��ಂದ �ೇರ�ಾ� ಆ� �ೈ� ಮು�ಾಂತರ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಇ�ಾ�ಾ ಮಂ�ಾ�ಲಯದ ಮು�ಾಂತರ 

ಅ��ಯನು� ಆ�ಾ��� ,  ಅವರ ಹಂತದ���ೕ ಆ�� �ಾ� ಸ�ಾ���ರು�ಾ��ೆ. 

 

ಅ�ಾ�ಾರಣ �ಾಧ�ೆ �ಾ�ದ ಮಕ���ೆ �ಾಲಶ�� ಪ�ರ�ಾ�ರ : ��ೕ�ೆ, ಕ�ೆ, �ಾಂಸ��ಕ, �ಾ�ೕನ��ೆ, �ಾ��ಕ, 

ಸ�ಾಜ �ೇ�ೆ, ಸಂ�ೕತ ಮತು� �ೇಂದ� ಆ�� ಸ��ಯ ��ಾ�ರದ ಪ��ಾರ �ಾನ��ೆ�ೆ �ೕಗ��ಾದ 

�ಾವ��ೇ �ೇತ�ಗಳ�� ಅತು�ತ�ಮ �ಾಧ�ೆ �ಾ�ದಂತಹ ಮಕ���ೆ �ಾಷ� ಪ�ಶ��ಯನು� �ೕಡುವ 

�ೕಜ�ೆಯನು� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ� �ಾ��ೆ ತಂ��ೆ. ಈ ಪ�ಶ���ೆ ಅ�ಾ�ಾರಣ �ಾಧ�ೆಯನು� �ಾ�ರುವ 5-

18 ವಷ��ೊಳ�ನ ಮಕ�ಳನು� ಆ�� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.  

 

“ ಪ��ಾ� ಮಂ�� �ಾ��ೕಯ �ಾ� ಪ�ರ�ಾ�� ” ಪ�ಶ��: �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ�, 10 ವಷ�ಗ�ಂದ ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ 

�ೇತ�ದ�� �ೇ�ೆ ಸ���ದ ವ���ಗಳನು� �ೌರ�ಸಲು ಈ   ಪ�ಶ��ಯನ�  �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.  ಈ ಪ�ಶ��ಯು 

ರೂ.1.00 ಲ� ನಗದು ಮತು� ಪ�ಶ�� ಪತ� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 2018-19 �ೇ �ಾ��ಂದ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ� ಈ 

ಪ�ಶ���ಾ� ಆ� �ೈ� ಅ��ಯನು� ಆ�ಾ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 
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2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� �ಾಜ�ದ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಮಕ�ಳ� “ಪ��ಾ� ಮಂ�� �ಾ��ೕಯ �ಾ� ಪ�ರ�ಾ��” 

ಪ�ಶ���ೆ ಆ���ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 
�ೆಸರು ��ಾಗ ವಯಸು� 

1 �ೈಯ�  ಫ�ೕ�  ಅಹಮ� , �ೆಂಗಳ�ರು 
ಕ�ೆ ಮತು� 

ಸಂಸ�� 
13 ವಷ� 

2 
ಕು�ಾ� �ೆ�ೕನ ಇ�ೆಂ� �ೆ�ೇ�ಾ,   

ದ�ಣ ಕನ�ಡ 

ಕ�ೆ ಮತು� 

ಸಂಸ�� 
16 ವಷ� 

  

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಮಂ�ಾ�ಲಯ ನವ�ೆಹ��ಂದ ಅ�ಾ�ಾರಣ �ಾಧ�ೆ �ಾ�ದ 

ಮಕ���ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ 2021-22 �ೇ �ಾ�ನ “ಪ��ಾ� ಮಂ�� �ಾ��ೕಯ �ಾ� ಪ�ರ�ಾ��-2022” ಪ�ಶ���ೆ 

ಕ�ೆ ಮತು� ಸಂಸ�� ��ಾಗ�ಂದ   ��ೕ �ೈಯ� ಫ�ೕ� ಅಹಮ�, �ೆಂಗಳ�ರು ಇವರು 

ಆ���ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಇವರು �ಾ�ಾ�ತ� �ಾ��ೕಯ ಸಂ�ೕತದ�� ನು�ತ ��ಾ�ೋ  �ಾದಕ�ಾ�ದು�, 14 

�ೇಶಗಳ�� ನ�ೆದ ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಸ��ೆ�ಗಳ�� �ಾಗವ�� ��ೇತ�ಾ�ರುವ�ದು �ಾಜ��ೆ� �ೆ��ಯ 

ಸಂಗ��ಾ��ೆ. 
 

 ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಮಂ�ಾ�ಲಯ ನವ�ೆಹ��ಂದ ಅ�ಾ�ಾರಣ �ಾಧ�ೆ �ಾ�ದ 

ಮಕ���ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ 2021-22�ೇ �ಾ�ನ “ಪ��ಾ� ಮಂ�� �ಾ��ೕಯ �ಾ� ಪ�ರ�ಾ��-2022” ಪ�ಶ���ೆ 

ಕ�ೆ ಮತು� ಸಂಸ�� ��ಾಗ�ಂದ ಕು�ಾ� �ೆ�ೕನ ಇ�ೆ� ��ೇ�ಾ, ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ೆ� ಇವರು 

ಆ���ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಇವರು 16 �ಾಜ�ಗಳ�� ಭರತ�ಾಟ� ಪ�ದಶ�ನ �ೕ� 20 ಪ�ಶ��ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ಾಷ� ಮಟ�ದ�� ಸ�ಾ�ನ�ೊಂ�ರುವ�ದು �ಾಜ��ೆ� �ೆ��ಯ ಸಂಗ��ಾ��ೆ. 

 

ಉಜ�ಲ :  �ೆಕ� �ೕ�ೕ��ೆ: (2235-02-103-0-67-059)    ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಮಂ�ಾ�ಲಯವ� 

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾ�ಾ��ೆ ತ�ೆಗಟ�ಲು �ಾಗೂ �ಾ�ಾ��ೆ�ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಜ� �ೈಂ�ಕ 

ದುರುಪ�ೕಗ�ೆ� ಒಳಪಟ�ವರನು� ರ�ಸಲು, ಇವ��ೆ ಪ�ನವ�ಸ�     ಕ��ಸಲು ಮತು� ಕುಟುಂಬದವ�ೊಂ��ೆ 

ಪ�ನ� ��ೕನ�ೊ�ಸಲು ಉಜ�ಲ ಎಂಬ ಸಮಗ� �ೕಜ�ೆಯನು� ರೂ��ರುತ��ೆ. 

�ೕಜ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶಗಳ� : 

• ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾ�ಾ��ೆ ತ�ೆಗಟ�ಲು  ಸ�ಾಜವನು� ಸಜು��ೊ��, ಸ��ೕಯ 

ಸಮು�ಾಯವನು� �ೊಡ���ೊಂಡು, ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು�  ನ�ೆಸುವ�ದು �ಾಗೂ 

�ಾವ�ಜ�ಕ  ಸ�ೆಗಳನು� ನ�ೆ�, �ಾಯ��ಾರ/��ಾರ �ೋ��ಗಳ ಮೂಲಕ & ನ�ೕನ ಚಟುವ��ೆಗಳ 

ಮೂಲಕ  �ಾ�ಜ� �ೈಂ�ಕ ದುರುಪ�ೕಗ�ಾ��  ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಾ��ೆ�ಾಗುವ�ದನು� 

ತ�ೆಯಲು ಕ�ಮ�ೈ�ೊಳ��ವ�ದು. 

• �ಾ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾದವರನು� �ೆ�ೕಷ�ೆ ಸ�ಳ�ಂದ ರ�� ಸುರ�ತ ಸ�ಳದ�� ಇಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು. 
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• �ಾ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾದವ��ೆ ಮೂಲಭೂತ �ೌಲಭ�, ಆಶ�ಯ, ಆ�ಾರ, ವಸ�, ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆ 

ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ೈದ��ೕಯ �ೌಲಭ�, �ಾನೂ�ನ �ೆರವ� ಮತು� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಗೂ ವೃ�� ತರ�ೇ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ  ತ�ಣ ಮತು� �ೕಘ��ಾ�ಕ ಪ�ನವ�ಸ� �ೇ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.  

• �ಾ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾದವರನು� ಅವರ ಕುಟುಂಬ�ೊಂ��ೆ ಮತು� ಸ�ಾಜದ�� ��ೕನ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುವ�ದು. 

• �ಾ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾದವರ��   �ಾಜ� /  �ಾಷ�ಗ�ಪ��ೇಶವನು� �ಾ� ಬಂದಂತಹವರನು�  ಅವರ ಮೂಲ   

�ಾಜ�/ �ಾಷ��ೆ� ಕಳ����ೊಡಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು. 

 

�ಾ�ೆ�� ಗುಂಪ�: 

   �ಾ�ಜ� �ೈಂ�ಕ ದುರುಪ�ೕಗ�ೆ�  ತು�ಾ�ಗಬಹು�ಾದ ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ�ಳ�  

   �ಾ�ಜ� �ೈಂ�ಕ ದುರುಪ�ೕಗ�ೆ� ಒಳಪ��ರುವ ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ�ಳ� 

 

ಅನು�ಾತದ �ವರ: ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ��ೆ �ೇಕಡ 60ರಷು� 

ಅನು�ಾನವನು� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವ�,  �ೇಕಡ 30 ರಷು� ಅನು�ಾನವನು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� ಒದ�ಸುವ�ದು 

�ಾಗೂ ಉ�ದ �ೇಕಡ 10ರಷು� ಅನು�ಾನವನು� ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಭ�ಸುವ�ದು.  ಪ�ಸು�ತ �ಾಜ�ದ�� 

15 ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸು���ೆ. 

 

 2021-22 �ೇ �ಾ�ನ�� ಉಜ�ಲ �ೕಜ�ೆಯನು� ಅನು�ಾ��ೊ�ಸು��ರುವ ಅಹ� ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ 2019-20 ಮತು� 2020-21 �ೇ �ಾ�ನ �ೇಂದ�ದ �ಾ�ನ ಅನು�ಾನದ �ತ� ರೂ.250.40 

ಲ�ಗಳನು� ಒದ��ದು�,  ಪ�ಣ� �ತ�ವನು� �ೆಚ� �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

 

�ೇ� ಬ�ಾ� �ೇ� ಪ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮ : �ೆಕ��ೕ���ೆ: 2235-02-102-0-41-19 ( ಇತ�ೆ ಖಚು�) : 

ಸ�ಾ�ನ� ಪ��ಾನ ಮಂ��ಗಳ� “�ೇ� ಬ�ಾ� �ೇ� ಪ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮ” (Beti Bachao, Beti Padhao) 

ಎಂಬ �ೊಸ �ೕಜ�ೆಯನು� 22 ಜನವ� 2015ರಂದು �ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� �ಾ��ೆ ತಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

ಕು�ಯು��ರುವ �ೆಣು� ಮಕ�ಳ �ಂಗ ಅನು�ಾತವನು� (Declining CSR) ಉತ�ಮ ಪ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ 

ಮ��ೆಯರನು� ಸಬ�ೕಕರಣ�ೊ�ಸುವ�ದು, ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು, ಮಕ�ಳ �ಂ�ಾನು�ಾತ ಇ�ಮುಖ�ಾಗು��ರುವ �ಾರತದ 100 ��ೆ�ಗಳನು� ಆ�� 

�ಾ��ೊಳ��ಾ��ೆ. ಇದರ�� ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ �ಜಯಪ�ರ ��ೆ�ಯು ಒಂ�ಾ��ೆ.    ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಸ��ಾಲಯ ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಸ��ಾಲಯ �ಾಗೂ 

�ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ ಅ�ವೃ�� ಸ��ಾಲಯಗಳ ಸಹ�ಾರ�ಂದ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.   ಈ 

�ೕಜ�ೆಯನು� 2018-19 ರ �ಾ�ನ�� �ಜಯಪ�ರ ��ೆ�ಯ �ೊ�ೆ�ೆ 4 ��ೆ�ಗ�ಾದ �ಾಗಲ�ೋ�ೆ, �ಾ�ೇ�, 

ಗದಗ ಮತು� ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ೆ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸ�ಾ��ೆ. 
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ಉ�ೆ�ೕಶ : 

   �ಂಗ ಪ��ಾತ ಮತು� �ಂಗ ಆ�� �ಾಡುವ�ದನು� ತ�ೆಗಟು�ವ�ದು  

   �ೆಣು� ಮಕ�ಳ ಉ�ವ� ಮತು� ಅವರ ರ��ೆಯನು� �ಾ���ೊ�ಸುವ�ದು  

   �ೆಣು� ಮಕ���ೆ ��ಣವನು� �ಾ���ೊ�ಸುವ�ದು  

 

 ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಆ�ಾ ��ೆ�ಯ ��ಾ���ಾ�ಗಳ �ೇತೃತ�ದ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಈ 

�ೆಳಕಂಡ 5 ��ೆ�ಗ��ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ತ�ಾ   ರೂ. 30.00 ಲ� ಅನು�ಾನವನು� �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ದು�, 

ರೂ.120.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ  �ಾಗೂ �ಾ�� 2021ರ ಅಂತ��ೆ� ರೂ.12.00 

ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ೕಜ�ೆ�ೆ �ಡುಗ�ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನದ �ವರ                                   (ರೂ. ಲ�ಗಳ��) 

 

�ಾಲ� ��ಾಹ ��ೇಧ �ಾ��- 2006 (�ೇಂದ� �ಾ�� – 2006) : �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-001-0-01-051 : 

�ೇಂದ�ದ �ಾಲು:�ಾಜ�ದ �ಾಲು – 0:100 : �ಾಲ���ಾಹ ��ೇಧ �ಾ��-2006ನು�  �ಾಜ�ದ��   

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ� �ಾ��ಾಲಯವ� �� ಅ�� 

ಸಂ�ೆ�:11154/2006 ರ�� �ೕ�ದ ��ೇ�ಶನದಂ�ೆ ���ಾ �ೕಜ�ೆಯನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರವ� �ಾರತದ 

ಸ�ೕ�ಚ� �ಾ��ಾಲಯದ �ವೃತ� �ಾ�ಯಮೂ��ಗ�ಾದ ಜ��ೕ� �ವ�ಾ� �. �ಾ�ೕ� ಇವರ 

ಅಧ���ೆಯ�� �ೋ� ಕ��ಯನು� ರ��ದು�, ಸದ� �ೋ� ಕ��ಯು ��ಾಂಕ:30-06-2011 ರಂದು 

ಅಂ�ಮ ವರ�ಯನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಸ���ರುತ��ೆ.  

 

 ವರ�ಯ�� �ಾಡ�ಾ�ರುವ ��ಾರಸು�ಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶ 

ಸಂ�ೆ�: ಮಮಇ 501 ಎ��ೆ� 2011 ��ಾಂಕ:16-11-2011 ರ�� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� 

��ೇ�ಶ�ಾಲಯ�� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು-1, ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು-1, ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು-2, 

ಗಣಕ ಯಂತ�-2 ಸ�ಾಯಕರು ಮತು� �ೇವಕ-1 ರ�ೊ�ಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಉಸು��ಾ� �ೋಶವನು� �ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 
��ೆ� �ಡುಗ�ೆ�ಾದ ಅನು�ಾನ 

�ಾ��  2022 ರ ಅಂತ�ದವ�ೆ�ನ 

�ೆಚ� 

1. �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 0.00 0.00 

2. �ಾ�ೇ� 30.00 4.08 

3. ಗದಗ 30.00 1.95 

4. ದ�ಣ ಕನ�ಡ 30.00 4.16 

5. �ಜಯಪ�ರ 30.00 1.81 

 ಒಟು� 120.00 12.00 
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ಸದ� ವರ�ಯ��ನ ��ಾರಸು�ಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� �ಾಲ� ��ಾಹ ��ೇಧ ಉಸು��ಾ� 

�ೋಶವ� 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ಈ �ೆಳ�ನ ಕ�ಮಗಳನು� �ೈ�ೊಂ��ೆ.  

 

1) �ಾಲ� ��ಾಹ ��ೇಧ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ಾ� 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ರೂ.100 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನ 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. 2021-22�ೇ �ಾ��-22ರ ಅಂತ�ದವ�ೆ�ೆ ರೂ.100.00 ಲ� �ಡುಗ�ೆ�ಾ�ದು�, 

ಪ�ಷ�ತ ���ಾ �ೕಜ�ೆಯಂ�ೆ ರೂ.98.53 ಲ�ಗಳ �ೆಚ� ಭ���ಾ�ರುತ��ೆ. 

2) 01-04-2021 �ಂದ 31.03.2022 ರವ�ೆ�ೆ 2819 ದೂರು ��ೕಕೃತ�ಾ�ದು�, 2401 �ಾಲ� ��ಾಹಗಳನು� 

ತ�ೆಗಟ��ಾ�ದು�, �ಾಲ���ಾಹ ನ�ೆದ, ಎ�.ಐ.ಆ�. �ಾಖ�ಾದ ಬ�ೆ� ��ಾ��ಾರು �ಾ�� ಈ 

�ೆಳಕಂಡಂ��ೆ.  

 

2021-22�ೇ �ಾ�ನ �ಾಲ���ಾಹ ಪ�ಕರಣಗಳ �ಾ�� 

ಕ�.ಸಂ. ��ೆ�ಯ �ೆಸರು 

ಎ���-2021  to �ಾ��-2022    

��ೕಕೃತ�ಾದ 

ದೂರು 
ತ�ೆದ ನ�ೆದ 

ಎ�.ಐ.ಆ�. 

�ಾಖ�ಾದ 
�ಾ� 

1 �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 177 138 39 39 
 

2 �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ 59 51 8 8 
 

3 �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ 51 38 13 12 1 

4 �ೆಳ�ಾ� 140 124 16 16 
 

5 ಬ�ಾ�� 207 190 17 17 
 

6 �ೕದರ 42 42 0 0 
 

7 �ಜಯಪ�ರ 82 55 27 27 
 

8 �ಾಮ�ಾಜನಗರ 72 67 5 5 
 

9 �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 136 109 27 27 
 

10 �ಕ�ಮಗಳ�ರು 104 87 17 17 
 

11 �ತ�ದುಗ� 137 128 9 8 1 

12 ದ�ಣಕನ�ಡ 12 11 1 1 
 

13 �ಾವಣ�ೆ�ೆ 73 67 6 6 
 

14 �ಾರ�ಾಡ 32 22 10 10 
 

15 ಗದಗ 48 46 2 2 
 

16 ಕಲಬುರ� 171 165 6 4 2 

17 �ಾಸನ 106 67 39 31 8 

18 �ಾ�ೇ� 71 71 0 0 
 

19 �ೊಡಗು 10 7 3 3 
 

20 �ೋ�ಾರ 74 68 6 6 
 

21 �ೊಪ�ಳ 67 67 0 0 
 

22 ಮಂಡ� 142 66 76 70 6 

23 �ೖಸೂರು 238 205 33 33 
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24 �ಾಯಚೂರು 147 135 12 4 8 

25 �ಾಮನಗರ 92 81 11 9 2 

26 �ವ�ಗ� 94 76 18 18 
 

27 ತುಮಕೂರು 111 100 11 11 
 

28 ಉಡು� 0 0 0 0 
 

29 ಉತ�ರಕನ�ಡ 16 15 1 1 
 

30 �ಾದ�� 108 103 5 5 
 

ಒಟು� 2819 2401 418 390 28 

 

3) �ಾ�ಾ� ಮತು� ಸಂಪಕ� ಇ�ಾ�ೆಯ ಸಹ�ೕಗ�ೊಂ��ೆ “���ೕ ಆ� �ೕ��” �ಾಹನವನು� 

ಬಳ��ೊಂಡು �ಾಲ���ಾಹ ��ೇಧ ಕು�ತು �ೋಬ� ಮಟ�ದವ�ೆಗೂ ��ೇಷ ಅ��ಾನ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ. 

4) ಕ�ಾ�ಟಕ �ದು�ಪ� �ಾ��ಯ ಸುಗಮ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� �ಾಲ���ಾಹ ��ೇದ (ಕ�ಾ�ಟಕ) 

�ಯಮಗಳ� 2014, �ದು�ಪ� �ಾಡುವ ಸಲು�ಾ� ಸ��ಯನು� ರ�ಸ�ಾ��ೆ. 

5) �ಾಲ���ಾಹ ��ೇಧ (ಕ�ಾ�ಟಕ �ದು�ಪ�) ಅ��ಯಮ-2016 (�ಾ��ೆ-03-03-2018) ಸುಗಮ 

ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� �ಾ��ಾಂಗ ಅ�ಾ�ೆ� ಯವರ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೋರ�ಾ��ೆ. 

6) �ಾ��ಯ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� “ಕ�ಮಬದ� �ಾಯ���ಾನ” (ಎ�.ಓ.�.) �ಾಗ� ಸೂ�ಗಳನು� ಪ�ಷ��� 

ಮು��ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 

7) NHFS ಸ�ೆ� ಪ��ಾರ �ಾಲ���ಾಹ �ೆ�ಾ��ರುವ 26 ��ೆ�ಗಳ�� ಒಂದು �ಂಗಳ ವ�ೆ�ೆ �ಾಲ���ಾಹ 

��ೇಧ �ಾ��ಯ ಕು�ತು ಅ�ವ� ಮೂ�ಸಲು 911 ಬ�ಗ��ೆ ಬ� �ಾ��ಂ�ಂ� �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

8) �ಾಲ���ಾಹ ಪ�ಕರಣಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಗೂ ದ�ಾ�ಂಶ ಸಂಗ�ಹ�ೆ�ಾ� “ಸುರ�� �ೆ� 

�ೕಟ��”ಅನು� �ಾ�ಾ�ದ�ಂತ �ಸ��ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 

9) 10 �ಾಲ�ಯರ �ೕವನ �ೈಜ ಘಟ�ೆಗಳನು� ಆಧ�� 10 �ೕಸ��ಗಳನು� ಕೂ� ಆ� �ೋ� �ೊಂ��ೆ 

ಮು��� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ.  

�ಾಲ�ಯರ ವಸ� �ಲಯ:  �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-103-0-99-100 : �ೇಂ�ರದ �ಾಲು / �ಾಜ�ದ �ಾಲು 

– 0:100 : �ಂದು�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ �ಾ��ಾಂತರ ಪ��ೇಶದ �ೆಣು� ಮಕ�ಳ ��ಾ��ಾ�ಸವನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು 

�ಾಗೂ  �ೆಣು� ಮಕ�ಳ�  �ಾ�ೆ �ಡುವ�ದನು� ತ��ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ಾಲ�ಯ��ಾ� ವಸ� 

�ಲಯ ನ�ೆಸುವ�ದು ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ರುತ��ೆ.   ಅದರಂ�ೆ ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ಇ�ಾ�ೆಯು 

ಅನು�ಾ�ತ  ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ  �ಾಜ�ದ 19 ��ೆ�ಗಳ��  37 ವಸ� �ಲಯಗಳನು� 

ನ�ೆಸ�ಾಗು���ೆ.  

 

ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ಮಕ���ೆ �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ� (��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ೕಜ�ೆ): �ೆಕ� �ೕ���ೆ : 2211-

00-102-0-63 : ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ಇ�ಾ�ೆಯು �ಾ��ಾಂತರ ಪ��ೇಶಗಳ�� ವ�ವ�ಾಯ �ಾಗೂ ಇ��ತರ 

ವೃ�� �ರತ ಮ��ೆಯರ ಮಕ���ೆ �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸಲು ಮ��ಾ ಮಂಡಳಗ��ೆ ಮತು� 
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ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ  ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಮೂಲಕ ಅನು�ಾನವನು� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. ಈ �ೕಜ�ೆಯು 3 

ವಷ���ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಮಕ���ೆ �ನದ �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ.  ಈ  �ೇ�ೆಗಳ��  ಮಕ�ಳ  ಆ�ೈ�ೆ, 

ಮಲಗಲು ವ�ವ�ೆ�, ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ, ಚುಚು�ಮದು�, ಆ��ೆಗಳ�, ಮ�ೋರಂಜ�ೆ ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಪ�ಸು�ತ �ಾಜ�ದ�� 4 ��ೆ�ಗಳ�� 23 �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. 

ಪ�ಸು�ತ 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ಈ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ರೂ.20.00 ಲ�ಗಳ ಅನು�ಾನವನು� 

�ಗ�ಪ���ೆ. ಸದ� ಆಯವ�ಯದ�� ರೂ.6.00 ಲ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ�ೊ��ದು�, �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� 

ರೂ.6.00 ಲ�ಗಳ ಖಚ�ನು� ಭ���ೆ. 

 

�ಾಲ�ೆ ಮತು� �ೕಷ�ೆ ಅಗತ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೕಜ�ೆ – (�ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ) (��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮ) �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2211-02-102-0-26 : ಅ�ಾಥ ಮತು� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ �ಾಲ�ೆ/�ೕಷ�ೆಯು ಈ 

�ೕಜ�ೆಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸದ� �ೕಜ�ೆಯ� ಕ�ಷ� 3 ವಷ� ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ �ೇತ�ದ�� 

�ಾಯ� �ವ���ರುವ �ೋಂ�ಾ�ತ ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ  25 ಮಕ�ಳ ಒಂದು ಘಟಕದಂ�ೆ , �ಾಲ�ೆ 

�ಾಗೂ �ೕಷ�ೆ�ೆ �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರವನು� �ೆ�ೆಯಲು ಅನುಮ� �ಾಗೂ ಧನ ಸ�ಾಯವನು� 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಈ �ೕಜ�ೆಯ ರೂಪ��ೇ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ ಅನು�ೕ�ತ �ೆಚ�ದ �ೇಕ�ಾ 90 ರಷ�ನು� �ಾಜ� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಅನು�ಾನವ� �ಗ��ಾ�ರುತ��ೆ.   ಉ�ದ �ೇಕ�ಾ 10 ರಷ�ನು� ಸಂ�ೆ�ಯು 

ಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. ಈ �ೕಜ�ೆಯ� ಪ�� ಮಗು�ನ �ವ�ಹ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಕ ರೂ.1000/-ಗಳ 

ಅನು�ಾನವನು� �ೊಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಕು�ೕರದ ಮಕ���ೆ ಊಟ, ವಸ�, ಬ�ೆ�, �ೈದ��ೕಯ �ೌಲಭ�, 

ಮ�ೋರಂಜ�ೆ, ��ಣ  �ೕ� ಸ�ಾಜದ ಮುಖ� �ಾ���ೆ ತರ�ಾಗುವ�ದು. �ಾಜ�ದ�� ಒಟು� 128 ಸ�ಯಂ 

�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮು�ಾಂತರ  246 �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರಗಳ� �ಾಯ� �ವ��ಸು���ೆ. 

 

III. �ಾ�ಾ�ಕ ರ��ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� 

  

�ೕಜ�ೆ, ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ೕ���ಾರ�ಾ ಘಟಕದ ವ��ಂದ ಈ �ೆಳಕಂಡ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಸನಗಳ� ಮತು� 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ:-  

 

 ಅಪ�ಾ�ಗಳ ಪ��ೕ��ಾ ಅ��ಯಮ 1958  

 ಅ�ೈ�ಕ ವ�ವ�ಾರಗಳ (ತ�ೆಗಟು�ವ) �ಾ��, 1956 ಮತು� �ಯ�ಾವ�, 1989 

 ಅ�ಾ�ಾಲಯಗಳ ಮತು� ಧಮ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ (�ೕ���ಾರ�ೆ ಮತು� �ಯಂತ�ಣ) �ಾ�� 1960 ಮತು� 

�ಯಮಗಳ� 2000 

 

ಅಪ�ಾ�ಗಳ ಪ��ೕ��ಾ ಅ��ಯಮ 1958 : �ೆಕ� �ೕ���ೆ :  2235-02-001-0-01 :      �ೇಂದ� 

ಅಪ�ಾ�ಗಳ ಪ��ೕ��ಾ ಅ��ಯಮವ� �ಾ�ಾ�ದ�ಂತ �ಾ�ಯ��ದು�  ಈ �ಯಮದ �ೕ�ೆ�ೆ 21 

ವಷ��ೊಳ�ನ ಪ�ಥಮ ಅಪ�ಾ�ಗಳನು� ಉತ�ಮ ನಡ�ೆ�ಾ� ಪ��ೕ��ೆಯ�� ಇಡ�ಾಗುವ�ದು. ಪ���ಂದು 
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��ೆ�ಯ�� ಒಬ� ��ಾ� ಪ��ೕ��ಾ��ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ದು� ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ ಸ��ಯವರು / 

�ಾಲ�ಾ�ಯ ಮಂಡ�ಯವರು ವ��ದ ಪ�ಕರಣಗಳನು� ಮತು� ಅ�ೈ�ಕ ವ�ವ�ಾರ (ತ�ೆಗಟು�ವ) 

�ಾ��ೆಯ�ಯ�� ವ�ಸಲ�ಟ� ಪ�ಕರಣಗಳ ಗೃಹ ತ��ೆ �ಾಗೂ �ೕ���ಾರ�ೆ ನ�ೆಸು�ಾ��ೆ.  ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ� 

�ಾಗೂ �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯದ ��ಾ�ಯರ ಪ�ನವ�ಸ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ ಗೃಹ ತ��ಾ ವರ�ಯನು� 

�ಾಗೂ ಪ�ನವ�ಸ� �ೕ�ೆ�ೆ  ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ��ಾ�ಯರನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾ�ದ ನಂತರ ಮುಂ�ನ  ಮೂರು 

ವಷ�ಗಳವ�ೆಗೂ �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ. 

 

ಅ�ೈ�ಕ ವ�ವ�ಾರಗಳ (ತ�ೆಗಟು�ವ) ಅ��ಯಮ 1956 ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಗೂ �ೈ�ಕ ಆ�ೋಗ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�: �ೆಕ� �ೕ���ೆ – 2235-02-106-0-06 : �ಾಜ� �ಾಲು - 100% 

 

ಅ. ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�ಗಳ� : ಅ�ೈ�ಕ ವ�ವ�ಾರಗಳ (ತ�ೆಗಟು�ವ) ಅ��ಯಮ 1956 �ಯಮ 1989ರ ಅ� 

�ಾಜ�ದ�� 04 ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�ಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸು���ೆ. ಈ ಸಂ�ೆ�ಯ�� 18 ವಷ�ದ �ೕಲ�ಟ� ಮ��ೆಯ��ೆ 

�ಾ�ಾ��ಕ ಪ�ನವ�ಸ� �ೇಂದ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಆಶ�ಯ ಮತು� �ೕಷ�ೆ ಅಗತ��ರುವ ಮ��ೆಯರು ಸ�-

ಇ�ೆ��ಂದ, ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮು�ಾಂತರ, �ಾವ��ೇ ವ���ಗಳ ಮು�ಾಂತರ �ಾಗೂ ಅ�ೈ�ಕ 

ವ�ವ�ಾರಗಳ (ತ�ೆಗಟು�ವ) ಅ��ಯಮ 1956ರ ಅ�ಯ�� �ಾ��ಾಲಯ�ಂದ ಪ�ಕರಣವನು� �ಾಖ�� 

ಕಳ��ಸಲ�ಟ� ಮ��ೆಯರನು� �ಾಖ���ೊಳ��ಾಗುವ�ದು.  ಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಯ��ೆ �ಾಲ�ೆ, �ೕಷ�ೆ, 

ಊಟ, ವಸ�, ಬ�ೆ�, �ೈದ��ೕಯ �ೌಲಭ�, ರ��ೆ ಮತು� �ೌಶಲ� ತರ�ೇ�ಯನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. 

 

 ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸಹ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ��ಾ�ಯರ ಪ�ನವ�ಸ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ��ಧ 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� �ಾಗೂ ತರ�ೇ�ಗಳನು� ಹ���ೊಂಡು, ಇವರನು� ಸ�ಾಜದ ಮುಖ� �ಾ���ೆ 

ತರ�ಾಗುವ�ದು. �ೕಘ� �ಾಲ ಪ�ನವ�ಸ� ಅಗತ��ರುವ ಮ��ೆಯರನು� �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯಗ��ೆ  

ವ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.  2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� ಒಟು� 363 ಮ��ೆಯರು ಮತು� 3 ಮಕ�ಳ� �ಾಖ�ಾ�ದು�,  

ಪ�ನವ�ಸ�  ನಂತರದ��  �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ� 37 ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಇವ�ೊಂ��ೆ 2 ಮಕ�ಳ� 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಅ�ರ��ೆ ಪ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ.   

 

ಆ. �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ :   ಅ�ೈ�ಕ ವ�ವ�ಾರಗಳ (ತ�ೆಗಟು�ವ) ಅ��ಯಮ 1956 �ಯಮ 1989ರ ಅ� 

�ಾಜ�ದ�� �ೕ��ವ� ಪ�ನವ�ಸ� ಸಂ�ೆ�ಗ�ಾ� �ಾಜ�ದ�� 8 - �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯಗಳ� �ಾಯ� 

�ವ��ಸು���ೆ. �ಾಲ�ೆ ಮತು� ರ��ೆ ಅಗತ��ರುವ 18 ವಷ� �ೕಲ�ಟ� ಮ��ೆಯರನು� �ಾಗೂ ಅ�ೈ�ಕ 

ವ�ವ�ಾರಗಳ (ತ�ೆಗಟು�ವ) ಅ��ಯಮ 1956ರ ಅ�ಯ�� �ಾ��ಾಲಯ�ಂದ �ಾಖ�ಾದ ಪ�ಕರಣಗಳ� 

�ಾಗೂ �ಾಲ�ಯರ �ಾಲಮಂ�ರದ�� 18 ವಷ� ತುಂ�ದ ��ಾ�ಯರನು� �ೕ��ವ� ಪ�ನವ�ಸ��ಾ� 

�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ�ೆ� �ಾಖಲು �ಾ��ೊಳ��ಾಗುವ�ದು.  
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�ಾಜ�ದ��   8 �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯಗಳ� ಸ�ಂತ ಕಟ�ಡ �ೊಂ�ದು� ಸಂ�ೆ�ಯ ��ಾ�ಯ��ೆ ರ��ೆ 

�ೕಷ�ೆ, ಊಟ, ವಸ�, �ೈದ��ೕಯ �ೌಲಭ�, �ೕಡು���ೆ.  ��ಾ�ಗ��ೆ   ��ಣ �ಾಗೂ �ೌಶಲ� ತರ�ೇ�  

�ೕ�, ಸ�ಾಜದ ಮುಖ� �ಾ���ೆ ತರಲು  ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾಗು���ೆ.  ಮುಂದುವ�ೆದು,   ��ಾ�ಗ��ೆ  

ಪ�ನವ�ಸ�  ವ�ವ�ೆ�  ಒದ�ಸುವ ���ನ��  ಶ��ಸ�ಾಗು���ೆ.   

  

 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� 949 ಮ��ೆಯ��ೆ (�ಾ�ಯ �ೊ�ೆ�ನ 30 ಮಕ�ಳ�) �ಾಜ� ಮ��ಾ 

�ಲಯಗಳ�� ಆಶ�ಯ ಕ���ದು�, �ಾ��-2022ರ ಅಂತ��ೆ�  627 ಮ��ೆಯರು  6  ಮಕ�ಳ� 

ಸಂ�ೆ�ಯ��ರು�ಾ��ೆ.   ಇವರ�� 63 ��ಾ�ಗಳ� ��ಣ ಪ�ೆಯು��ದು�, 32 ��ಾ�ಗ��ೆ ಉ�ೊ�ೕ�ಾವ�ಾಶ 

ಕ��ಸ�ಾ��ೆ. ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ನ�� 10 ��ಾ�ಗ��ೆ ��ಾಹ �ಾಡ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ 45 ��ಾ�ಗಳನು� 

�ೕಷಕರು/ಪ�ಯ ವಶ�ೆ� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ.,  ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯಗಳ 

�ಬ�ಂ�ಗಳ �ೇತನ ಮತು� �ೇತ�ೇತರ �ೆಚ�ವನು� 2235-02-106-0-06 �ೆಕ��ೕ���ೆಯ� ಭ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

�ಾ�ಾನ� �ೆಚ�, �ಾಹ�ಮೂಲ �ಬ�ಂ�ಯ �ೌರವಧನ, ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾ�ಾ�� ಸರಬ�ಾಜು ಖ�ೕ�, 

�ಬ�ಂ�ಗಳ �ೈದ��ೕಯ �ೆಚ�ದ ಮರು�ಾವ�, �ದು��, �ಾ��ೆ, �ೕರು ಪ��ೈ�ೆ, ದೂರ�ಾ�, ಪ��ಾಣ �ೆಚ�, 

ಇ�ಾ�� �ೆಚ�ಗಳನು� ಭ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 
 

�ಾಧ�ೆಗಳ� 
 

• 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ �ೖಸೂರು, ಕಲಬು��, �ಾರ�ಾಡ, �ಾವಣ�ೆ�ೆ, ಉಡು� 

ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ 9 ��ಾ�ಗಳ�  ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ�ಾ� �ಾಗೂ                                6 

��ಾ�ಗಳನು� ಅಂಗನ�ಾ� ಸ�ಾಯ�ಯ�ಾ�  �ೇಮಕ�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

• 2021-22 �ೇ �ಾ�ನ�� �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ,  ಬ�ಾ�� ಮತು� �ೖಸೂರು 

ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಒಟು� 12 ��ಾ�ಗಳ� ಇ�ಾ�ೆಯ  ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ಮತು� ��ಾ� ಮಕ�ಳ 

ರ��ಾ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�ಗಳ�� �ಾಹ�ಮೂಲದ �ಬ�ಂ��ಾ�  �ೆಲಸ �ವ��ಸು���ಾ��ೆ. 

 

ಚಟುವ��ೆಗಳ� :- 

 

 ಕ�ಾ�ಟಕ �ೌಶ�ಾ��ವೃ�� ಉದ�ಮ�ೕಲ�ೆ ಮತು� �ೕವ�ೋ�ಾಯ ಇ�ಾ�ೆಯ �ೌಶಲ� �ಷ� ನ 

ಸಹ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ ಮತು� ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�ಗಳ 170 ��ಾ�ಗ��ೆ ರೂ.10.00  

ಲ�ಗಳ �ೆಚ�ದ��  �ಾ�ಂ� ಎಂ�ಾ� �ಡ�, ಬು���ಯ� �ೋ��, ಕಂಪ��ಟ� ತರ�ೇ�,   ಜು�ಾ ವ��, 

ಕುಂದ� ವ��, �ಹಂ� ��ೈ�,  ಹುಣ�ೇ ಹಣು� ಸಂಸ�ರ�ೆ, ಅಗರ ಬ�� ತ�ಾ��ೆ, �ಾ���,  

�ೊ���� �ಾ�ಾ ಎಂ�� ಆಪ�ೇಟ� (Domestic Data Entry Operator) ಮತು� �ೊ��ೆ 

ತರ�ೇ�ಯನು� �ೕಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. 
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 �ಾ��-2022 ರ ಅಂತ��ೆ� ಮ��ಾ �ಲಯಗಳ 459 ��ಾ�ಯ��ೆ ಆ�ಾ� �ಾ��, 128   

��ಾ�ಯ��ೆ ಚು�ಾವ�ಾ ಗುರು�ನ �ೕ�, 127 ��ಾ�ಯ��ೆ ಅಂಗ�ಕಲ�ಾ ಪ��ಾಣ  ಪತ�, 66 

��ಾ�ಯ��ೆ ಅಂಗ�ಕಲ�ಾ ಯು � ಐ� �ಾ�� �ಾ�ಸ�ಾ��ೆ. 
 

 

ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ (ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�) �ೆಕ� �ೕ���ೆ :  4235-02-106-1-01:  �ಾಜ� �ಾಲು -100%   

ಸದ� �ೆಕ� �ೕ���ೆಯ� �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ� �ಾಗೂ ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�ಗಳ 

ಕಟ�ಡದ ��ಾ�ಣವನು� �ೈ�ೊಳ��ಾಗು���ೆ. 

 

ಕಟ�ಡಗಳ ದುರ�� �ಾಗೂ �ವ�ಹ�ೆ (ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�): �ೆಕ� �ೕ���ೆ: 2235-02-106-0-05 :  �ಾಜ� 

�ಾಲು - 100% ಸದ� �ೆಕ� �ೕ���ೆಯ� �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ �ಾಗೂ ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ� �ಾಗೂ ಉಪ 

��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ಕಟ�ಡ ದುರ�� �ಾಗೂ �ವ�ಹ�ೆಯನು� �ೈ�ೊಳ��ಾಗು���ೆ. 

 

 

ಅ�ಾ�ಯ – 3 

ಕ�ೆದ 3 ವಷ�ಗಳ�� ಇ�ಾ�ಾ ವ��ಂದ �ೈ�ೊಂಡ �ೌಲ��ಾಪನ ಮತು� ಇತ�ೆ ಅಧ�ಯನಗಳ� 

 

• ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ�� 2010-11 �ಂದ 2015-16 ರ ಅವ�ಯ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದ ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ��ದ �ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆಯ �ಾಯ��ಮ�ೆಯ 

�ೌಲ��ಾಪನವನು�  ಕ�ಾ�ಟಕ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ���ಾರ �ೕಜ�ೆ, �ಾಯ�ಕ�ಮ ಸಂ�ೕಜ�ೆ ಮತು� 

�ಾಂ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ, ಇವರು  �ೆ�ೆ�ಂಬ�-2019 ರ�� �ೌಲ��ಾಪನ �ೈ�ೊಂಡು ವರ� ಸ���ರು�ಾ��ೆ. 

• ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ �ಜಯಪ�ರ ��ೆ�ಯ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೊಂಡ “�ೇ� ಬ�ಾ� �ೇ� 

ಪ�ಾ�”�ೕಜ�ೆಯ �ೌಲ��ಾಪನ - ಕ�ಾ�ಟಕ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ���ಾರ �ೕಜ�ೆ, �ಾಯ�ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ಾಂ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ,  ಇವರು �ೌಲ��ಾಪನ �ೈ�ೊಂಡು ವರ� ಸ���ರು�ಾ��ೆ. 

• 2021-22�ೇ �ಾ�ನ�� Evaluation of implementation of Prohibition of Child Marriage Act 

2006 in Karnataka - ರ �ೌಲ��ಾಪನ ಅಧ�ಯನವನು� ಕ�ಾ�ಟಕ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ���ಾರದ 

ವ��ಂದ �ೈ�ೊಳ��ಾ��ೆ.  

 

ಅ�ಾ�ಯ – 4 

 

ಇ�ಾ�ೆಯ ಪ�ಕಟ�ೆಗಳ� ಮತು� ವರ�ಗಳ� 

 

• �ಾಲ���ಾಹ ��ೇಧ �ಾ�� �ಾಗೂ ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ೈ�ಕ �ಾ�ಾ��ೆ ಕು��ಾದ  

ತರ�ೇ�  �ೈ��ಯನು� �ೊರತರ�ಾ��ೆ. 
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ಅ�ಾ�ಯ – 5 

�ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ವ�ಹ�ೆ ಮತು� ಆಡ�ತ ಚಟುವ��ೆಗಳ� 

 

ಅನುಬಂಧ-1 

ಇ�ಾ�ೆಯ ವ�ವ�ೆ�ಯ ರಚ�ೆ: 

 

ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�ಯ�� ಆಡ��ಾತ�ಕ ವ�ವ�ೆ� :  

 

��ೇ�ಶಕರು, �ಾರ�ೕಯ ಆಡ�ತ �ೇ�ೆಯ  ಅ��ಾ��ಾ�ದು�, ಇವರು ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ 

ಮುಖ�ಸ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  ಅವ��ೆ, ಸ�ಾಯಕ�ಾ� �ಾಲು� ��ಾಗಗಳ�� ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರುಗಳ� 

(ಆಡ�ತ/�ೕಜ�ೆ/ಅ�ವೃ�� ಮತು� ಉಸು��ಾ� ಘಟಕ / ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ/”ಸಮಗ� �ಶು 

ಅ�ವೃ�� �ೇ�ೆಗಳ�” ಮತು� ��ೕಶ�� / ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�) �ಾಗೂ ಒಂದು 

��ಾಗದ�� ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು ಇರು�ಾ��ೆ.  

 

ಮುಖ�ಸ�ರು 
ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು 

(ಆಡ�ತ)-1 

ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು 

(�ೆಕ� �ಾ�ೆ)-1 

ಜಂ� 

��ೇ�ಶಕರು 

(ಐ��ಎ�)-1 

ಜಂ� 

��ೇ�ಶಕರು  

(��ಎಂ)-1 

�ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು 

(��ೕಶ��)-1 

ಅ��ಾ�ಗಳ ಸಂ�ೆ� 

ಸ�ಾಯಕ 

��ೇ�ಶಕರು -1 

 

ಕ�ೇ� 

ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು-1 

�ೆ�ಾ���ಾ�ಗಳ�-1 

 

ಉಪ 

��ೇ�ಶಕರು-1 

ಸ�ಾಯಕ 

��ೇ�ಶಕರು-3 

�ರೂಪ�ಾ��ಾ�

ಗಳ�-1 

 

ಉಪ 

��ೇ�ಶಕರು-4 

�ೇ�ಾ���ಾ�ಗ

ಳ�-1 

ಉಪ 

��ೇ�ಶಕರು-4 

ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ�

�ಾ� ಗಳ�-1 

ಉಪ �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು 

(��ೕಶ��)-1                                                           

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು (ಮ��ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ)-1 

�ೕಜ�ಾ��ಾ� (ತ) (ಆ)-2    

ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು-2 

ಸ�ಾಯಕ �ೕಜ�ಾ��ಾ�-1

ಇತ�ೆ �ೌಕರರ ಸಂ�ೆ� 67 14 21 34 25 
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ಅನುಬಂಧ-2 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಯ�� ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ ಹು�ೆ� ಅ��ಾ� / �ಬ�ಂ�ಗಳ �ವರ  �ಾ�� 

2022ರ ಅಂತ��ೆ�  

 

ಕ�. 

ಸಂ. 
ಪದ�ಾಮ �ೇತನ �ೆ�ೕ� 

ಮಂಜೂ

ರು  
ಭ�� �ಾ� 

ಭ���ಾ�ರುವ ಹು�ೆ�ಗಳ�� ಭ���ಾ�ರುವ ಹು�ೆ�ಗಳ�� 

ಇತ�ೆ ಪ.�ಾ. ಪ.ಪಂ ಒಟು� ಮ��  ೆ ಪ�ರುಷ ಒಟು� 

1. ��ೇ�ಶಕರು 78800-

209200 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

2. ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಆಡ�ತ), ಕ.ಆ.�ೇ 

(��ಯ �ೆ�ೕ�) ��ೕಜ�ೆ 

74400-

109600 

1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

3. ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (��ಎಂ)/ 

(ಐ��ಎ�) / �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು 

(��ೕಶ��) / (ಮ��ಾ ಅ�ವೃ�� �ಗಮ / 

�ಾಲಭವನ / ಅಂ.�.ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ / 

�ಾಲ��ಾಸ ಅ�ಾಡ�)  

74400-

109600 

6 5 1 5 0 0 5 4 1 5 

 

4. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು 67550-

104600 

38 36 2 26 8 2 36 12 24 36 

5. ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 61150-102100 102 04 98 4 0 0 4 1 3 4 

6. ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು (ಆಡ�ತ) 52650-97100 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

7. �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ� 52650-97100 203 163 40 119 35 09 163 72 91 163 

8. ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-1 / ಸ.�.ಅ.�ೕ.,  43100-83900 280 196 84 132 52 12 196 97 99 196 

9. ಸಂರ��ಾ��ಾ�ಗಳ� 43100-83900 47 18 29 12 5 1 18 18 0 18 

10. ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 275 241 34 191 41 09 241 154 87 241 

11. ��ಯ �ೕ���ಾರ� 37900-70850 400 309 91 250 47 12 309 309 0 309 

12. ಮು�ೊ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರು (ಸ�ಾಯಕ 

ಪದ�ೕಧರರು)  

33450-62600 25 12 13 5 6 1 12 6 6 12 

13. ಮುಖ� �ೋಧಕರು  33450-62600 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

14. ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು / �ೆ��ಗರು 

/ ಉಪ ಅ�ೕ�ಕರು / ಅಂ� ಅಂಶ 

ಸ�ಾಯಕರು  

 

27650-52650 810 401 409 296 76 29 401 182 219 401 

15. �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 17 11 06 07 03 01 11 10 01 11 

16. ಮ��ಾ �ೕ���ಾರ� 27650-52650 2096 1686 410 976 612 98 1686 1686 0 1686 

17. ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರು 27650-52650 21 12 09 10 2 0 12 11 1 12 

18. ��ಯ �ಾಹನ �ಾಲಕರು 27650-52650 41 20 21 14 4 2 20 0 20 20 

19. �ಾ�ಮ �ೇ��ಾ 23500-47650 3 1 2 1 0 0 1 1 0 1 
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ಕ�. 

ಸಂ. 
ಪದ�ಾಮ �ೇತನ �ೆ�ೕ� 

ಮಂಜೂ

ರು  
ಭ�� �ಾ� 

ಭ���ಾ�ರುವ ಹು�ೆ�ಗಳ�� ಭ���ಾ�ರುವ ಹು�ೆ�ಗಳ�� 

ಇತ�ೆ ಪ.�ಾ. ಪ.ಪಂ ಒಟು� ಮ��  ೆ ಪ�ರುಷ ಒಟು� 

20. ��ಕರು 23500-47650 114 18 96 14 2 2 18 6 12 18 

21. �ೋಧಕರು 23500-47650 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

22. ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು (��.ದ.ಸ. 

ಕಂ. �ೆರಳಚು��ಾರರು)  

21400-42000 341 122 219 88 26 08 122 48 74 122 

23. �ೆರಳಚು��ಾರರು 21400-42000 108 47 61 35 9 3 47 30 17 47 

24. �ಾ�ಾ ಆಪ�ೇಟ� 21400-42000 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

25. ಗೃಹ�ಾಲಕ / ಗೃಹ�ಾಲ� 21400-42000 135 39 96 19 9 11 39 25 14 39 

26. �ಾಹನ �ಾಲಕರು 21400-42000 224 88 136 69 16 03 88 0 88 88 

27. ಹ�ಾ�ಾ�� 21400-42000 2 2 0 1 1 0 2 0 2 2 

28. ಗೂ�� � (ಅ�ೆಂಡ�, ರ�ಕರು, ಮು��, 

ಅಡು�ೆಯವರು)  

18600-32600 231 08 223 4 3 1 8 6 2 8 

29. ಗೂ�� � (�ೇವಕರು, ಆ�ಾ, 

ಸ�ಚ��ಾ�ಾರರು, �ೈಕ� ಆಡ���, 

�ೋ� ಇ�ಾ��)  

17000-28950 718 173 545 114 37 22 173 76 97 173 

  ಒಟು�  6251 3615 2636 2394 995 226 3615 2756 859 3615 

1 ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು 74400-

109600 

1 �ಾಜ� �ೆಕ� ಪತ� ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ  

2 �ೆ�ಾ���ಾ�ಗಳ� 52650-97100 1  �ಾಜ� �ೆಕ� ಪತ� ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ 

3 ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು(ಆಡ�ತ) 52650-97100 1  �.�.ಎ.ಆ�. �ಾಜ� �ೆಕ� ಪತ� ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ 

4 ಮ��ಾ �ೈ�ಾ���ಾ�ಗಳ� / 

ಸ�ಾಯಕ ತ�ರು 

52650-97100 2 
 ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ   

5 �ೆ�ಾ��ೕ�ಕರು 40900-78200 5 �ಾಜ� �ೆಕ� ಪತ� ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ 

6 ಶುಶ��ಷಕರು 37900-70850 19  

ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ   7 ���ೕ �ೆರ��� 27650-52650 1 

8 �ಾ�ಾ���� 27650-52650 1 

9 �ೈ�ಕ ��ಕ �ೋಧಕರು 23500-47650 6 ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ   

10 ��ಯ ಆ�ೋಗ� ಸ�ಾಯ� 23500-47650 22 ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ   

   12561  

 

 

 

 

ಅನುಬಂಧ-3 
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ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಯ�� ಮಂಜೂ�ಾ�ರುವ ಹು�ೆ� – ಅ��ಾ� / �ಬ�ಂ�ಗಳ �ವರದ 

�ೂೕ�ಾ��ೆ  

ಕ�.

ಸಂ. 
ಪದ�ಾಮ 

ಮಂ

ಜೂರು 
ಭ�� �ಾ� 

ಭ���ಾ�ರುವ ಹು�ೆ�ಗಳ�� ಭ���ಾ�ರುವ ಹು�ೆ�ಗಳ�� 

ಇತ�ೆ ಪ.�ಾ. ಇತ�ೆ ಪ.�ಾ. ಮ��  ೆ ಪ�ರುಷ ಒಟು� 

1 ಗೂ�� “ಎ”  352 211 141 156 44 11 211 91 120 211 

2 ಗೂ�� “�” 327 214 113 144 57 13 214 115 99 214 

3 ಗೂ�� “�” 4621 3007 1614 1975 853 179 3007 2468 539 3007 

4 ಗೂ�� “�” 951 183 768 119 41 23 183 82 101 183 

 ಒಟು� 6251 3615 2636 2394 995 226 3615 2756 859 3615 

 

ಅನುಬಂಧ-4 

 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ��ೇ�ಶ�ಾಲಯ, �ೆಂಗಳ�ರು ಇ�� �ಾಹ�ಮೂಲದ �ೇ�ೆಯನು� 

ಪ�ೆಯು��ರುವ �ೌಕರರ �ವರ.  

 

ಕ�.ಸಂ.  
�ೆರಳಚು��ಾರರು / ಕಂಪ��ಟ� 

ಆಪ�ೇಟ� 
�ಾಹನ �ಾಲಕರು ಭದ��ಾ ರ�ಕರು 

�ೇವಕರು (ಗೂ�� 

�)  

 

1 
12 07 02 13 
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ಅನುಬಂಧ-5 

 

2021-22�ೇ (��ಾಂಕ:01/04/2021 �ಂದ 31/03/2022) �ಾ�ನ�� ನ�ೆದ ತರ�ೇ� / �ಾ�ಾ��ಾರದ 

�ವರಗಳ�  

 

ಕ�.ಸಂ. ತರ�ೇ� �ಷಯ  ಅವ� 
��ೕ��ರುವ ಅ��ಾ� / 

�ೌಕರರ ಸಂ�ೆ� 

1 

ಪ��ಾಮ�ಾ� ಕ�ೇ� 

�ವ�ಹ�ೆಯ�� �ಾ�� 

ತಂತ��ಾ�ನದ �ಾತ� 

22.06.2021 �ಂದ 

24.06.2021 
05 

2 
�ಪತು� �ವ�ಹ�ೆಯ�� ಮ��ಾ 

�ಾಯಕತ� 

05.08.2021 �ಂದ 

06.08.2021 
35 

3 “ಇ” ಪ�ಕೂ��  �ಂ� 
09.08.2021  �ಂದ 

11.08.2021 
05 

4 

 

�ಾ��ೆ� �ಂ�  ಆ�  ಪ���  

ಆಗ� �ೈಷ�  

02.09.2021 �ಂದ 

03.09.2021 
10 

5 ಆ����ೆ��ೕ�ೕ�  �ಾ 
01.09.2021 �ಂದ 

03.09.2021 
10 

6 
�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ದೂರದೃ�� 

�ೕಜ�ೆ 
28.09.2021 02 

7 
�ಾ�ಷನ�  �ೆನಷ�  ��ೕ�  

ಕು�ತು 
01.10.2021 01 

8 

 �ಾವ�ಜ�ಕ ಹಣ�ಾಸು 

�ೆಕ�ಪತ� �ವ�ಹ�ೆ, ಅ�ಾಯ 

�ೆ��ೆ, �.ಎ�.� ಮತು� 

ಖ�ಾ�ೆ-2, �ಾ�� ಭದ��ೆ 

07.10.2021 �ಂದ 

08.10.2021 

27.10.2021 �ಂದ 28.10.2021 

20 

20 
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ಅ�ಾ�ಯ – 6 

 

�ೆಕ�ಪತ� �ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆಸ�ಾಗು��ರುವ �ಾಯ�ಗಳ� 

 

• ಇ�ಾ�ೆಯ �ೆಕ��ಾ�ೆಯ�� �ಾ��ಕ �ವ�ಹ�ಾ ಆಯವ�ಯ ಬ�ೆ� ವರ� ಸ���ೆ,  ಧನ���ೕಗ �ೆಕ�ಗಳ 

ಬ�ೆ� ಪತ� ವ�ವ�ಾರ, �ಾ�ಾನ� ಭ�ಷ� ��, �ಾಹನಗಳ ಖ�ೕ��ಾ� �ಾಲ/ಮುಂಗಡ, ಮ�ೆ ಕಟ�ಲು 

�ಾಲ/ಮುಂಗಡ, �ೈದ��ೕಯ �ೆಚ�ದ ಮರು�ಾವ�, ಪ��ಾಸ ಭ�ೆ� �ಲು�ಗಳನು� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು. �ಾಗೂ 

ಮುಖ��ಾ� ಎ�ಾ� �ೕಜ�ೇತರ �ಾಗೂ �ೆಲವ� �ೕಜ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ೆ ಆಯವ�ಯ �ಡುಗ�ೆ 

�ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

• �ೆ2  �ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೆಕ��ೕ���ೆಗಳ� / ��ಓ �ೋ� �ಾ��ಂ� �ಾಗೂ �ಾ��ಾ�ರು �ಲು�ಗಳನು� 

�ದ�ಪ�ಸುವ�ದು, ��ಎ�, �ೇತನ, �ೈದ��ೕಯ �ೆಚ� ಮರು�ಾವ� �ಲು�ಗಳ�, ಪ��ಾಣ ಭ�ೆ� �ಲು�ಗಳ� 

ಮತು� �ವೃತ� ಅ��ಾ�/�ಬ�ಂ�ಗಳ �ಐಎ�, ��ಎ�, ರ�ೆ �ೇತನ, �ಾ� �ೇತನ �ಲು�ಗಳ 

ತ�ಾ��ೆ. 

• ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ��ಇ�ಾ�ೆಯ ಅ��ಾ�ಗಳ �ಾಗೂ �ಬ�ಂ�ಗಳ (�ೇತನ) ಅ�ೆಂ���-‘�’ 

�ದ�ಪ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ HRMS ತಂ�ಾ�ಂಶದ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳನು� 

�ವ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

• ಇ�ಾ�ಾ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ �ಾಗೂ ಮ�ಾ�ೇಖ�ಾಲರ �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧ�ಾ ವರ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ. 

• �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ ಬ�ೆ� �ಾಲು� ಕಂ�ಾಯ ��ಾಗಗಳ�  1. �ೆಂಗಳ�ರು ��ಾಗ, 2. �ೆಳ�ಾ� ��ಾಗ, 3. 

�ೖಸೂರು ��ಾಗ ಮತು� 4. ಕಲಬುರ� ��ಾಗ  -  ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ಾ�ೕಯ ಮಟ�ದ ಆ�� 

ತಂಡಗಳನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕರು ಸದ� ��ಾಗದ ಎ�ಾ� ��ೆ�ಗಳ  ಇ�ಾ�ಾ 

ಉಪ��ೇ�ಶಕರುಗಳ ಕ�ೇ�ಯ�ೊ�ಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಅ�ೕನ ಕ�ೇ�ಗಳ �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ಾ �ಾಯ� 

�ೈ�ೊಳ���ಾ��ೆ. 

• ಇತ�ೆ �ಾ�ೆಗ�ಂದ ಹಣ�ಾ�ನ ವ�ವ�ಾರಗಳ ಬ�ೆ� ಸ���ೕಕರಣ �ಾಗೂ ಅ��ಾ�ಯ �ೋ� ಬಂದಂತಹ 

ಕಡತಗಳನು� ಪ��ೕ��  ಅ��ಾ�ಯ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. 

• ಮ�ಾ�ೇಖ�ಾಲರ �ೆಕ� ತ��ಾ ವರ�ಯನ�ಯ �ಾ� ಇರುವ ಆ�ೇಪ�ಾ ಕಂ��ೆಗಳನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ���ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದ ��ೆ�ಗ�ಂದ ಮತು� ��ಾಗಗ�ಂದ ಅನು�ಾಲ�ೆ ಪ�ೆದು 

ಮ�ಾ�ೇಖ�ಾಲರ ಅ�ಾ��  ಕ�� ಮುಂ�ೆ ಅನು�ಾಲ�ೆ ಮಂ�ಸುವ �ಾಯ� �ವ��ಸ�ಾಗು���ೆ. 
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ಅನುಬಂಧಗಳ� 

�ೌಟುಂ�ಕ �ೌಜ�ನ��ಂದ ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ೆ ಅ��ಯಮ 2005 ರ� �ಾ�ತ ಮ�� �ೆೆ �ೆರವ� �ೕಡಲು �ೋಂ�ಾ�ಸಲ���ರುವ 

ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ವರ 

��ೆ�ಗಳ� 
ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 
�ಾಲೂ�ಕು 

ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಯ �ೆಸರು 

ಮತು� ��ಾಸ 
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

ಒದ�ಸು��ರುವ 

�ೇ�ೆ  

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ 1 �ಾ�ಾ� 

ಯುವಶ�� �ಾ��ೕಣ 

ಅ�ವೃ��ಸಂ�ೆ�, ಗು� ೕೆದ ಗುಡ�, 

�ಾ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು 

9448418838 
�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ� 

  2 ಹುನಗುಂದ 

�ಜಯಪ�ರ ಸಮಗ� 

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

(ಬ��), �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ 

ಅ�ವೃ���ೇಂದ�, �ಾಗ�ಂಗ 

ನಗರದ ಹ��ರ, ಎ�.�ೆ�.-13, 

ಹುನಗುಂದ �ಾಲೂ�ಕು 

260260   

260558 

ತಂಗು�ಾಣ �ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ�,  

  3 ಮು�ೋ� 

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

ಸಪ��� �ೇಔ�, 

ಮ�ಯಪ�ಯ� �ೈಸೂ�� 

ಹ��ರ, ಗದ�ನ �ೇ� ಮು�ೋ� 

�ಾಲೂ�ಕು 

9343238367 

ತಂಗು�ಾಣ �ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ�,  

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ 4 ಆ�ೇಕ� 

ಇ�ಾ�ನು�ಯ� ಆಫ��ೇ� 

ಅಂ� �ೈ�� �ೇ� �ೆಂಟ�, 

114/8, �ೕಮ�ಾ� �ೇಔ�, 

�.�.�.ಓ.ಕ�ೇ�ಎದುರು, 

ಆ�ೇಕ� 

9886164144 
�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ� 

  5 �ೆಂಗಳ�ರು �ಾಜ� 

ಮ��ಾ ದ��ಾ ಸ��, 

ನಂ.66/ಎ, ಸಂಜಯ ನಗರ 

ಮುಖ�ರ�ೆ�, �ೆದ�ಲಹ��, 

�ೆಂಗಳ�ರು 

 

080-23512543 

ತಂಗು�ಾಣ �ಾಗೂ 

�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ� 

  6 �ೆಂಗಳ�ರು �ೇಂದ� 

ಮ��ಾ ದ��ಾ ಸ��, 

ನಂ.66/ಎ, ಸಂಜಯ ನಗರ 

ಮುಖ�ರ�ೆ�, �ೆದ�ಲಹ��, 

�ೆಂಗಳ�ರು 

080-23512543 

ತಂಗು�ಾಣ �ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ�,  

  7 �ೆಂಗಳ�ರು �ೇಂದ� 

ಅಭಯ ಮ��ಾ �ೇಂದ�, 

ನಂ.296/�, 9�ೇ ಮುಖ�ರ�ೆ�, 

3�ೇ �ಾ��, ಮ���ೆ�ೆ, 

�ೆಂಗಳ�ರು. 

9902591664               

080-23472701 

ತಂಗು�ಾಣ �ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ�,  

  8 �ೆಂಗಳ�ರು ದ�ಣ 
ಇ�ಾ�ನು�ಯ� ಆಫ��ೇ� 

ಅಂ� �ೈ�� �ೇ� �ೆಂಟ�, 
9886164144 

 �ೌ���ಂ�  

�ೆಂಟ�  
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ಮು�ನರಸಪ� �ಾಡ��, 

�.�.ಎಂ.1�ೇ ಹಂತ, 

�ಾವ�ೆ�ೆ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು-29 

  9 �ೆಂಗಳ�ರು ಉತ�ರ 

ಪ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ೕ�ೕ� 

ಕ�ೕಷನ� ಕ�ೇ�, ನಂ.1, 

ಇ� �ೆಂ��  ರ� �ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

22943225 
 �ೌ���ಂ�  

�ೆಂಟ� 

  10 
ಸುಮಂಗ� 

�ೇ�ಾಶ�ಮ �ಾ��� 

ಜ�ೋದಯ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, 3, 

9�ೇ �ಾ��, 5�ೇ �ೖ�, 

ಜಯಮಹ� ಎ�ೆ��� ಷ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು 

23332564 

 �ೌ���ಂ�  

�ೆಂಟ�  

 

 

 

�ೆಂಗಳ�ರು 

�ಾ��ಾಂತರ 
11 �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 

�ಾ��ೕಣ ಅಭು�ದಯ �ೇ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�, 4�ೇ �ಾ��, 

�ೋ�ಪ�ರ, �ೋ�� ರ�ೆ�, 

�ೊಡ� ಬ�ಾ�ಪ�ರ 

24096 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  12 �ೇವನಹ�� 

ಸ�ೕ�ದಯ ಸ�ೕ�� 

�ೊ�ೈ�, �ೆ��ಹ�� �ೇ�, 

�ಡ�ಘಟ� ರ�ೆ�, �ೇವನಹ�� 

27680571 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  13 �ೆಲಮಂಗಲ 

�ಾ�ಾ ಆಶ�ಯ ಮ��ಾ 

�ೇಂದ�, ಜ�ಾ�� �ಾ�ಟ��, 

��ಎ �ಾ��, ಡಬ� �ೋ�, 

ಇಂ��ಾನಗರ,    �ೆ�ೕ�- 1 , 

�ೆಂಗಳ�ರು 

25251929 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  14 �ೊಸ�ೋ�ೆ 

 �ೆ���  ಎಜು�ೇಷ� ಸಂ�ೆ�, 

�ೇತ�ಾ �ಾ��ೆ��, ತಗ��� 

�ೊಸಹ�� ��ೇ�, 

ಜ��ೇನಹ�� �ೕ��, 

�ೊಸ�ೋ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು. 

9448585247 ತಂಗು�ಾಣ 

ಬ�ಾ�� 15 ಬ�ಾ�� 

��ಯದ��� ಮ��ಾ 

ಮಂಡ�ಗಳ ಒಕೂ�ಟ, 1�ೇ 

�ಾ��, �ೇ�ನಗರ, ಬ�ಾ��-

583104 

08392- 266964  

268286 

  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  16 ಸಂಡೂರು 

ಪ�ಜ�� ���ೋ�ೆ�ೕಶ �ೇ��ೆ, 

ಯಶವಂತ ನಗರ, ಸಂಡೂರು 

�ಾಲೂ�ಕು 

9449622924 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  17 �ರಗುಪ� 

�ೆ�� ಸಂ�ೆ�, �ೇ�ಾ� �ಾ. 

�ಾ��ಂಗಪ�, ಸ�ಾ�ವನಗರ, 

�ರಗುಪ� 

9964342805 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   
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�ೆಂಟ� 

  18 ಬ�ಾ�� �ಾ� 

�ಾ�� ಸಂ�ೆ�, ಪ��ಾಂತ 

�ಲಯ, �ೈಲು �ಂ�ಾಗ, 

�ಾವ��ನಗರ ಮುಖ� ರ� �ೆ, 

ಬ�ಾ�� �ಾ� �ಾಲೂ�ಕು 

9980833711 
 �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ೕದ� 19 �ಾ�� 

ಎಂ.ಎ�.ಎ�. ಎಜು�ೇಷ� 

�ೊ�ೈ�, �ೋಳ�ಾಪ�ಾ, 

ಕ�ೇ�: �ಾಂ�ೆಗ��, �ಚಕುಂ�ೆ 

�ಾಂ�ೆ���, �ಾ�� 

9886207852 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  20 ಬಸವ ಕ�ಾ�ಣ 

��ೕ�ಜಯಲ�� ಮ��ಾ 

ಮಂಡ�, ��ಪ�ರ�ಾಥ, 

ಬಸವಕ�ಾ�ಣ 

9342794129 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  21 ಔ�ಾದ 

�ಾಂ�ೕಶ�� ಎ�.�.ಓ. 

ಆಗ��ೈ�ೇಷ�, �ಾ�� 

��ಾಸ, 1/51, 1�ೇ �ಾ��, 

ಕಮ�ಾ�ಾ, ಔ�ಾ� 

9448343303 
 �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  22 ಹು�ಾ��ಾ� 

ಭ�ಾ� ಮ��ಾ ಮಂಡ�, 

ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ�, 

ಹು�ಾ��ಾ� 

08484-61446 
 �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ಜಯಪ�ರ 23 ಬಸವನ �ಾ�ೇ�ಾ� 

��ೕ ��ೕಧರ �ಾ�� ��ಾ� 

ವಧ�ಕ ಸಂಘ, �ಾ� 

ಮಂ��, ಸ�ಾ�� �ಾ��ೆ��� 

ಎದುರು, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ರ�ೆ�, 

�ಜಯಪ�ರ 

9945267833 

9902953825 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  24 �ಜಯಪ�ರ 

ಸೂ��� ಮ��ಾ ಮಂಡ�, 

"ವಷ�", ಸ�ಾ�ವ ನಗರ, 

�ೋ�ಾಪ�ರ ರ�ೆ�, �ಜಯಪ�ರ 

 

08352-260454 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  25 ಇಂ� 

�ೕ�ಾಲಯ ಸ�ಾಜ �ೇ�ಾ 

�ೇಂದ�, ಅ�ೆ� �ೇ� ರ� �ೆ, 

ಇಂ� 

08359-602074 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ೆಳ�ಾ� 26 �ೆಳ�ಾ�(ನ) 
ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, 2015, 

�ೋ�ೆಗ�� ಷ�ಾಪ�ರ, �ೆಳ�ಾ� 
0831- 2403261 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  27 �ೆಳ�ಾ�(�ಾ�) 
ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, 2015, 

�ೋ�ೆಗ�� ಷ�ಾಪ�ರ, �ೆಳ�ಾ� 
0831- 2403261 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   
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�ೆಂಟ� 

  28 �ಾಯ�ಾಗ 

ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ಮ��ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, ��ೆ�ೕಶ�ರ ಕೃಪ, 

�ಾ�� ನಂ.71, �ೆಕ�� ನಂ.12, 

ಎಂ.ಎಂ. ಎ�ೆ��� ಷ�, 

ಮ�ಾಂ�ೇಶ ನಗರ, �ೆಳ�ಾ� 

9449624128 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  29 �ಾಮದರ � 

ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ಮ��ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, ��ೆ�ೕಶ�ರ ಕೃಪ, 

�ಾ�� ನಂ.91, �ೆಕ�� 12, 

ಮ�ಾಂ�ೇಶ ನಗರ, 

�ಾಮದುಗ� 

9449624128 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  30 �ೋ�ಾಕ 

ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ಮ��ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, ��ೆ�ೕಶ�ರ ಕೃಪ, 

�ಾ�� ನಂ.71, ಬಂ�ಾರ ಗ��, 

�ೋ�ಾಕ 

9449624128 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  31 �ೈಲ�ೊಂಗಲ 

ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ಮ��ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, ನಂ.14, 

��ಾ�ನಗರ, �ೈಲ�ೊಂಗಲ 

9449624128 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  32 ��ೊ�ೕ� 

ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ಮ��ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, ನಂ.61, �ೆಕ�� 

112, ��ಾ�ನಗರ, ��ೊ�ೕ� 

�ಾಲೂ�ಕು �ೆಳ�ಾ�  

9449624128 
 �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  33 �ಾ�ಾಪ�ರ 

ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ಮ��ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, ಕೃ�ಾ �ಲಯ, 

ನಂ.71, �ೆಕ�� 12, ಎಂ.ಎಂ. 

ಬ�ಾವ�ೆ, �ಾ�ಾಪ�ರ 

�ಾಲೂ�ಕು 

9901517694 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ 34 �ೊ� �ೇ�ಾಲ 

ಪ�ಣ�ಚಂದ� ಎಜು�ೇಷ� 

ಟ���, �ೆ.ಎ�.ಆ�.�.�. ಬ� 

�ಾ��ಂ� ಹ��ರ, �ೊ� �ೇ�ಾಲ 

9241051041 
 �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  35 ಗುಂಡು��ೇ�ೆ 

��ೕ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� 

ತರ�ೇ� ಸಂ�ೆ�, �ೆಗ��ಾ�, 

ಕು�ೇರು ಅಂ�ೆ, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ 

9448425408 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  36 ಯಳಂದೂರು 

�ಾಧನ ಸಂ�ೆ�, �ಾಲೂ�ಕು 

ಕ�ೇ� �ಂ�ಾಗ, 

ಭ�ೕರಥನಗರ, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ 

9886563819 
 �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 37 �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ �ೕನ ದ�ಾಳ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 9449313604 ತಂಗು�ಾಣ  
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�ೖಲಪ�ನ ಹ��, ಕಲ�ಾರ 

�ೕ��, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  38 �ೌ��ದನೂರು 

ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� 

ಆಗ��ೈ�ೇಷ�, ನಂ.1231/2, 

ಅಯ�ಪ��ಾ�� �ೇ�ಾಲಯದ 

ಎದುರು, ��ೇಕನಗರ, 

�ೆ.�.ಎ�. 

9449583994 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  39 �ಂ�ಾಮ� 

�ೌಂದಯ� �ಾ��ೕಣ �ಾಗೂ 

ಪಟ�ಣ ಅ�ವೃ��ಸಂ�ೆ�, ಆಂಜ� 

ಬ�ಾವ�ೆ, �ಂ�ಾಮ� 

9886213879 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  40 �ಾ�ೇಪ�� 
� �� �ೆ� ಸಂ�ೆ�, ನಂ.18, 

6�ೇ �ಾ��, �ಾ�ೇಪ�� 
448209168 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  41 ಗು�ಬಂ�ೆ 
�ಾಂ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� 

ಸಂಘ, ಗು�ಬಂ�ೆ 
9945423162 

  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು 42 ಕಡೂರು 

��ೕರಂಗ�ಾಥ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, 

�� ೕೆಕಲು�, �ೊ�ೕ�ನಗರ 

ಅಂ�ೆ, ಕಡೂರು 

9448224872 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  43 ನರ�ಂಹ �ಾಜಪ�ರ 
 ಪ�ಷ� �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, ಪ�ಷ� 

ಆಸ��ೆ�, ನರ�ಂಹ�ಾಜಪ�ರ 
08266-220152 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  44 ತ�ೕ�ೆ�ೆ 

�ಕಸನ ಸಂ�ೆ�, �ೕ.�ಾ�� 

ನಂ23, ಗ�ಹ�� �ಾ��, 

ತ�ೕ�ೆ�ೆ 

9448224872 ತಂಗು�ಾಣ 

  45 �ೊಪ� 
ಪ��ೋ�� ಟ���, �ತ�ಕೂಟ, 

ಹ�ಹರಪ�ರ, �ೊಪ� 
08265-274232 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ತ�ದುಗ� 46 �ೊಸದುಗ� 

ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, 

�ಾ�ೆಹ��, ಓ�� �ಾ��ಟ� 

�ೕ��, �ೊಸದುಗ� 

08199-232544 

9448038400 

  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  47 ��ಯೂರು 

ಆಕ���� ಸಂ�ೆ�, �ಾಮ�ಾ� 

�ಾಂ�ೌಂ�, �ೋ�ಾಲಪ�ರ 

ರ� �ೆ, �ತ�ದುಗ� 

9448856394 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  48 �ತ�ದುಗ� ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, 9448038400   �ೌ���ಂ�   
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�ಾ�ೆಹ��, �ತ�ದುಗ� 

 

�ೆಂಟ� 

  49 ಚಳ��ೆ�ೆ 

�ೇ� ಸಂ�ೆ�, ಓ�� ಮಯೂರ 

�ೇಕ� �ೌ�, ಪಂ� �ೌ� 

�ಾ�ಟ�� �ಂ�ಾಗ, 

�.ಆ�.ನಗರ, ಚಳ��ೆ�ೆ  

9448531616 
 �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  50 �ಳ�ಾಲು�ರು 

�ೇ� ಸಂ�ೆ�, ಮಯೂರ �ೇಕ�, 

ಪಂ� �ೌ� �ಾ�ಟ�� �ಂ�ಾಗ, 

�ಳ�ಾಲು�ರು �ಾಲೂ�ಕು  

9448531616 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ 51 �ಾವಣ�ೆ�ೆ 

ಸಹ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 1579/2. 

ಅಯ�ಪ� �ಾ�� �ೇವ�ಾ�ನದ 

ಹ��ರ, ಎಂ.�.�.'�' �ಾ��, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ 

9945425506 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  52 ಹ�ಹರ 

�ಾದ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� 

ಸಂ�ೆ�, ಲ��  �ೆಂಕ�ೇಶ�ರ 

�ಲಯ, �ಾ� �ೋ�, ಹ�ಹರ 

9341004262 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  53 ಹರಪನ ಹ�� 

ಇಂ��ಾ�ಾಂ� ಪ.�ಾ/ಪಂಗಡ 

ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, 

ಹರಪನಹ�� 

9448872964 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  54 �ೊ�ಾ�� 
ಸೂ��� ಸಂ�ೆ�, �ೆ.ಇ.�.ಹ��ರ, 

�ೊ�ಾ�� 
9448976910 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  55 ಜಗಳ�ರು 

ಸಂ�ೇಶ ��ಣ ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಾ�ಾಲಯ ರ�ೆ�, ಜಗಳ�ರು. 

9448423231 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ಾರ�ಾಡ 56 ಹುಬ��� (�ಾ�) 

�ೖ�� ಅ�ೋ��ೕಷ�, 

ಜಗಳ�� �ವಪ� ���ಂ�, 

ಗಬೂ�ರು�ೕ��, ಹುಬ��� 

0836-2240628 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

ಗದಗ 57 ಗದಗ 

��ೕಮಂಜು�ಾಥ �ೇವ�ಾ�ನ 

ಟ���, ಟ� �ೆ� �ೇ�, 

�ೆಟ�ೇ�, ಗದಗ 

9448133320 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  58 �ೋಣ 

��ಯದ��� ಸ�ಯಂ 

ಉ�ೊ�ೕಗ ತರ�ೇ� ಸಂ�ೆ�, 

�ವ�ೇ�ೆ, 6�ೇ �ಾ��, �ೋಣ 

9964402367 

9845843806 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   
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�ೆಂಟ� 

  59 ನರಗುಂದ 

�ಾ�� ಇಂ��ಾ, ಓಉಔ, 

�ೇ�ಾ� ಗ��, ದಂ�ಾಪ��, 

ನರಗುಂದ �ಾಲೂ�ಕು ಗದ� 

��ೆ� 

9880967555 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ�,  

  60 ಮುಂಡರ� 

��ೕಯ� ಸಂ�ೆ�, �ೆ.�.�ಾ�ೇಜು 

�ಂ�ಾಗ, �ಾ�ೇಜು ರ�ೆ�, 

ಮುಂಡರ� �ಾಲೂ�ಕು ಗದ� 

��ೆ�. 

9449081385 

 ತಂಗು�ಾಣ 

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�  

�ೆಂಟ� 

ಕಲಬುರ� 61 �ೇಡಂ 

ಸೂ��� ��ಣ ಸಂ�ೆ�, ಅಂ�ೆ 

ಮುಳ�ೇಡ, �ಾಲೂ�ಕು�ೇಡಂ, 

ಕಲಬುರ� ��ೆ� 

  

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  62 �ಂ�ೋ� 

�ಮು�� �ಾನ ದಶ�ನ 

ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, 

ಎ�.ಐ.�. 66, �ೆ.�ೆ�.�. 

�ಾ�ೋ�, �ಾಂ�ನಗರ, 

ಎಂ.ಎ�.�ೆ.�� ರ�ೆ�, 

ಕಲಬುರ� 

  
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  63 ಅಫಜಲಪ�ರ 

�ೆಂಕಯ� ಕೂಸಯ� ಗು�ೆ�ೕ�ಾರ 

��ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾ.ಅಫಜಲ ಪ�ರ, 

ಕಲಬುರ� ��ೆ� 

994543303 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  64 ಆಳಂದ 

ಸಮ�ಾ �ೋಕ ��ಣ ಸ��, 

ಸಮ�ಾ �ೋಕ ��ಣ ಸ�� 

ಸೂ��, ಆಳಂದ. 

08472-220566 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  65 ಶ�ಾಪ�ರ 

��ೕ�ಾ�� ��ೇ�ಾನಂದ 

ಎಜು�ೇಷನ� �ೊ�ೈ�, 

ಕಲಬುರ� 

9902838489 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  66 ಕಲಬುರ� (�ಾ�) 

� �ಾ� �ಾ�ೊ�ೕ �ೊ�ೈ�, 

617,  

�.�.ಎ. �ೇಔ�, �ಾಗನಹ�� 

ರ� �ೆ, ಕಲಬುರ� 

08472- 255050 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  67 ಕಲಬುರ�(ನ) 

ಸಹ�ಾ ಸಂ�ೆ�, ನಂ.5-993, 

233/ಎ, �ಂ� �ೋ�, ಮಕ� 

�ಾ�ೋ�, ಕಲಬುರ� 

9844067193 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  68 ��ಾ�ಪ�ರ 

ಮು�� ಆಗ��ೈ�ೇಷ� �ಾ� 

�ೋ�ಯ� ಅಂ� 

ಎಕ�ಾ�� �ೇಂ�, ಮು��,  

ನಂ. 2-530, ಜಗ�, ಕಲಬುರ� 

9845124987 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 
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  69 ಸುರಪ�ರ 

ಸ�ೕ�ದಯ ಮ��ಾ 

�ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

�ಾ��ೆಂ�, ಸುರಪ�ರ 

�ಾಲೂ�ಕು 

9880710801 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  70 �ೇ� � 

ಯ�ೆ�ೕಧರ ��ಣ �ಾ��ೕಣ 

ಅ�ವೃ��ಸಂ�ೆ�, ಔ�ಾದ, 

�ೇವ�� �ಾಲೂ�ಕು 

9880204542 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  71 �ಾದ�� 

ಗಂ�ೋ�� ಮ��ಾ �ೇ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�, ನಂ.82, �.ಆ�.ನಗರ, 

ಆಳಂದ ರ�ೆ�, �ಾದ�� 

9342289051 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ�,  

�ಾ�ೇ� 72 ��ೇ�ೆರೂರು 

ಸೂ��� ��ಣ ಮತು� �ಾ��ೕಣ 

ಅ�ವೃ��ಸಂ�ೆ�, ಬ�  �ಾ��ಂ� 

ಹ��ರ, ರ��ಹ��, �ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರು 

�ಾ. 

9986349050 

9945113826 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  73 �ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರು 

��ಾ�� ಸಂ�ೆ�, ��ೇ�ೌಡ� 

�ಾಂ�ೆ���, ಅ�ೆ�ೕಕನಗರ, 3�ೇ 

�ಾ��, ��ೆ�ೕ� ರ� �ೆ, 

�ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರು 

08373-261649 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  74 �ಾ�ೇ� 

ಇ�ಾ� ಸಂ�ೆ�, 

�.ಆ�.�ೇ�ಾ� ಕಟ�ಡ, 2�ೇ 

ಮುಖ�ರ�ೆ�, �ಾ�ೇಂದ� ನಗರ, 

�ಾ�ೇ� 

9449186715 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  75 ಸವಣೂರು 

�ೈತನ� ರೂರ� 

�ೆವಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ�, 

�.ಆ�.�.�.�ಾ�ಟ� ���ಂ�, 

ಈ� �ಾ ನಗರ, ಸವಣೂರು 

9880644462 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ಾಸನ 76 ಚನ��ಾಯ ಪಟ�ಣ 

��ಾ�ರಣ� ��ಣ ಮತು� 

ಅ�ವೃ��ಸಂ�ೆ�, �ಾ�� ನಂ.2, 

ಚ��ಗ�ಾಯ ಬ�ಾವ�ೆ, 

�ೆ��ೕ� ಎ�ೆ��ೕಂ� ಹ��ರ, 

ಚನ��ಾಯಪಟ�ಣ 

22862622 ತಂಗು�ಾಣ 

�ೋ�ಾರ 77 �ೋ�ಾರ 

ಮ��ಾ �ೇ�ಾ�ವೃ�� ಸಂಘ, 

�ೋ�ಾರಮ� ಎ�ೆ��� ಷ�, 

6�ೇ �ಾ��, �ೋ�ಾರ-563101. 

9448523123 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  78 ಬಂ�ಾರ�ೇ�ೆ 

��ೕ ಸಂ�ೆ�, ಪ�ೕ� ಅಹಮ� 

�ೋ�, �ೊಡ �ೌ�, ಬಂ�ಾರ 

�ೇ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು 

9341937056 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   
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�ೆಂಟ� 

  79 ��ೕ��ಾಸಪ�ರ 

��ೕ��ಾಸಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು 

ರೂರ� ���� �ೆ�ೆ�ೕ� 

ಅ�ೋ��ೕಷ�, �ಾಮಕೃಷ� 

ಬ�ಾವ�ೆ, ��ೕ��ಾಸಪ�ರ. 

9916551553 ತಂಗು�ಾಣ 

�ೊಪ�ಳ 80 �ೊಪ�ಳ 

�ನೂತನ ��ಣ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 

ಮ�ಾ�ಾ�ಾ ಕೃಪ, 

ಸತ��ಾ�ನ ಪ�ರ ಬ�ಾವ�ೆ, 

�ಾಸ� �ೆಂಪ� ಹ��ರ, 

��ಾ�ಳ ರ�ೆ�, �ೊಪ�ಳ 

9448192428 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  81 ಗಂ�ಾವ� 

�ಾ���ಸ� �ೆ� �ೇ� �ೊ�ೈ�, 

�.�.ನಂ.10, ��ೇ�ಾನಂದ 

�ಾ�ೋ�, ಗಂ�ಾವ� 

�ಾಲೂ�ಕು 

9845847355 

�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ� 

 

 

 

  82 ಯಲು�ಗ� 

�ೕ� �ಾ� ಸಮಗ� �ಾ��ೕಣ 

ಅ�ವೃ��ಸಂ�ೆ�, ನಂ.441, 

ನೃಪತುಂಗ �ಾ�ೆ ಹ��ರ, 

�ೕ���ಾ�ೋ�, ಯಲು�ಗ� 

9880767706 

ತಂಗು�ಾಣ 

�ಾಗೂ�ೌ���ಂಗ 

�ೆಂಟ� 

ಮಂಡ� 83 �ೆ.ಆ�.�ೇ�ೆ 

ಸಮ�� ಟ���, ಜಯನಗರ 

ಬ�ಾವ�ೆ, �ೆ.ಆ�.�ೇ�ೆ �ೌ�, 

ಮಂಡ� 

9845015375 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  84 �ಾಗಮಂಗಲ 
ಧ�� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

�.�.ಬ�ಾವ�ೆ, �ಾಗಮಂಗಲ 

08232-230989 

08234-285002 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  85 ಮಂಡ� 
��ೕಅ�ಯ ��ೇತನ ಟ���, 

ಸೂನಗಹ��, ಮಂಡ� �ಾಲೂ�ಕು 
08232-314078 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  86 ಮದೂ�ರು 

�ಸಗ� ಆಗ��ೈ�ೇಷ�, 

�ೆಸೂ�ರು-571429, ಮದೂ�ರು 

�ಾಲೂ�ಕು 

9880757206 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  87 ��ೕರಂಗಪಟ�ಣ 

ಓಂ �ಾಂ���ೇತನ ಟ���, �-

1/33, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� 

ಹ��ರ, ��ೕರಂಗಪಟ�ಣ 

08236-253477 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  88 ಮಳವ�� ��ಾಸ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� 9449183723 ತಂಗು�ಾಣ  
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ಸಂ�ೆ�, �ೇ�ೆ �ೕ�, 

ಒಕ�ಲ�ೇ�, ಮಳವ�� 

�ಾಗೂ   

�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ� 

�ೖಸೂರು 89 �ೖಸೂರು (ನಗರ) 

ಒಡ�ಾ� �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 

ಎ�.ಆ�.ಎ�.�ಾ�ೋ�, 

�ೌತಮನಗರ, ಹೂಟಗ��, 

�ೖಸೂರು ��ೆ� 

0821-2402155 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  90 ಹುಣಸೂರು 

ಮ�ಾತ� �ಾಂ� ಟ���, 

ಕಲು���ೆ ಸಕ��, ಹುಣಸೂರು 

�ಾಲೂ�ಕು, �ೖಸೂರು ��ೆ� 

9448229723 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  91 ���ಾ ಪಟ�ಣ 

��ೕ�ಾ�ೕ� �ಾಂ� 

ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೆ�ೆ�ೕ� 

ಟ���, ನಂ.405/1, 2�ೇ ಹಂತ, 

�ಾ�ೕವನಗರ,  

�ೖಸೂರು-19. 

0821- 24578997 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  92 �ೆ.ಆ�.ನಗರ 

ಪ�ಣ�ಚಂದ� ಎಜು�ೇಷ� 

ಟ���, ನಂ.194/4, ಅಕ��ಾಥ 

ರ� �ೆ, �ೆ.ಆ�.ನಗರ 

9241051041 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  93 �ೖಸೂರು (�ಾ�) 

ಶ���ಾಮ ಮ��ೆಯರ 

ಪ�ನವ�ಸ� ಮತು� 

ಅ�ವೃ���ೇಂದ�, ನಂ.18/1-�, 

�ೖಸೂರು-ಊ� ರ�ೆ�, 

�ೆ.ಎ�.ಎ�. �ಾ�ೇಜು ಹ��ರ, 

�ೖಸೂರು-25 

2447952 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ಾಮನಗರ 94 �ಾಮನಗರ 

ಧ�� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

1�ೇ ಮಹ�, �ೕ�ನ �ಾ�ಂ� 

ಎದುರು, �ಾಮನಗರ 

08232-223332 ತಂಗು�ಾಣ 

  95 ಚನ�ಪಟ�ಣ 

��ಾಸ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� 

ಸಂ�ೆ�, �ೊನ�ಯ� ���ಂ�, 

ಚ�� ರ�ೆ�, ಚನ�ಪಟ�ಣ 

9242145362 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ಾಯಚೂರು 96 �ಂಧನೂರು 
ಆ�ಾರ ಸಂ�ೆ�, ಈಚ�ಾಳ 

�ಾಂಡ, �ಂಗಸಗೂರು 
9945888203 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  97 �ೇವದುಗ� 
ಆ��ಾಂಬವ ��ಣ ಸಂ�ೆ�, 

�ೇವದುಗ� 
9448633209 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 
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  98 �ಂಗಸಗೂರು 

ಸೃ�� �ಾ��ೕಣ ಮ��ಾ 

ಅ�ವೃ��ಸಂಘ, ಈಚ�ಾಳ 

�ಾಂಡ, �ಂಗಸುಗೂರು 

�ಾಲೂ�ಕು 

9449557829 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  99 �ಾಯಚೂರು 

ಸೃ�� �ಾ��ೕಣ ಮ��ಾ 

ಅ�ವೃ�� ಸಂಘ, ಸಂಗ�ೕಶ�ರ 

�ಾ�ೋ�, ತಹ�ೕ�ಾ�� 

ಆ�ೕ� ಹ��ರ, 

�ಾ�ೋ��ೕ��ಾಸ, 

�ಂಗಸಗೂರು 

9449557829 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  100 �ಾ�� 

ಸ�ೕ�ದಯ ಮ��ಾ 

�ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ��ಸಂಘ, 

ಎ�.ಎಂ.�.ಎ.ಎ�., ಚಂದ� 

ಬಂದ ರ�ೆ�, �ಾಯಚೂರು 

 

9880710801 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

�ವ�ಗ� 101 �ೊಸನಗರ 

ಮ�ಾಕ� ಕು�ೆಂಪ� ��ಾ� 

ವಧ�ಕ ಟ���, �ೊಸನಗರ 

ಮುಖ� ರ� �ೆ, �ೊಸನಗರ-

577418 

 

08185-221888  

9449731431 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  102 �ೊರಬ 
ಸ�ೕ�ದಯ �ಾ��ೕಣ 

ಅ�ವೃ��ಟ���, �ೊರಬ 
9880808849 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

ತುಮಕೂರು 103 ತುಮಕೂರು (ನ) 

��ೕ�ೕರಭ�ೆ��ೕಶ�ರ 

ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, 

ಸು�ೕ� ���ಂ�, 7�ೇ �ಾ��, 

ಎ�.ಎ�. ಪ�ರಂ, ತುಮಕೂರು 

9845015375 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  104 �ಕ��ಾಯ�ನ ಹ�� 

ಬದುಕು ಸಂ�ೆ�, ನಂ.71, 

ಅರ� ೕೆ�ೇ�ೆ, �ಕ��ಾಯ�ನ 

ಹ�� 

9902920907 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  105 ಮಧು�� 

�ಾಂ���ೇತನ ��ಾ�ಸಂ�ೆ�, 

�ೆ.ಇ.�. �ಂ�ಾಗ, �ಾರು� 

ನಗರ, ಮಧು�� 

9880375707 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  106 �ಪಟೂರು 

ಬದುಕು ಸಮಗ� 

�ಾನ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

�.ಎಂ.ನಟ�ಾಜು �ಾಂ�ೌಂ�, 

�ೊಳ�ೆ��ೆ ರ�ೆ�, �ಪಟೂರು 

9902920907 ತಂಗು�ಾಣ 
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  107 ಕು�ಗ� 

�ಾಂ���ೇತನ ಎಜು�ೇಷ� 

ಅಂ� �ೋ�ಯ� �ೆ� �ೇ� 

�ೊ�ೈ� (�) ಮಂಜು�ಾಥ 

�ಲಯ, ಕು�ಗ� �ೌ�, 

�ಾ�ಾ�ಾ� �ೕ�, ಅ��ೇತನ 

ರ� �ೆ, ಕು�ಗ� 

0816-2279045 

9880375707 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  108 ಗು�� 

�ಾಂ���ೇತನ ಎಜು�ೇಷ� 

ಅಂ� �ೋ�ಯ� �ೆ� �ೇ� 

�ೊ�ೈ� (�) ಉದು� �ಾ�ೆ 

�ಂ�ಾಗ, �ಾ��ೇ�ೆ, ಗು�� 

0816-2279045 

9880375707 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  109 ��ಾ 
ಮದ� ಸಂ�ೆ�, �ೊ�ೕ�ನಗರ, 

��ಾ-572137 
9900250016 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  110 �ಾವಗಡ 

�ೇವ�ಾಂ��ಯ ಎಜು�ೇಷ� 

ಅಂ� ರೂರ� �ೆವಲ�-

�ಂ� �ೊ�ೈ� �ೆ�ೊ��ೕ� 

ಬಂ� �ಂ�ಾಗ, ಬ�ಾ�� ರ�ೆ�, 

�ಾವಗಡ-561202 

9448923853 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  111 �ೊರಟ�ೆ�ೆ 

ಅ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�, 

�.ಆ�.ಎ�.�. ��ೕ�, 

�ೊರಟ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು 

9845888212 

ತಂಗು�ಾಣ  

�ಾಗೂ  

�ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  112 ತುಮಕೂರು (�ಾ�) 

��ೕ�ೕರಭ�ೆ�ೕಶ�ರ ಎಜು�ೇಷ� 

�ೊ�ೈ�, ಸು�ೕ� ���ಂ�, 

7�ೇ �ಾ��, ಎ�.ಎ�. ಪ�ರಂ, 

ತುಮಕೂರು 

9886275963 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  113 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 

ಬದುಕು ಸಂ�ೆ�, �ೇ�ಾ� 

�.�.ಆದಶ�, ಅ�ೊ�ೕ�ೇ� 

ಗುಡ�ದಹ��, �ಾಣಸಂದ�, 

ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 

9886275963 ತಂಗು�ಾಣ 

ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 114 ಯ�ಾ�ಪ�ರ 

��ಾಸ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 

ಮಂ��ೇ� ��ೇ�, 

ಯ�ಾ�ಪ�ರ 

08419 254540 

9448965686 

9341058747 

ತಂಗು�ಾಣ �ಾಗೂ 

�ೌ���ಂ� 

�ೆಂಟ� 

  115 ��� 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ �ೇ��ೆ, 

ಸ�ಾ��� �ಾ�ೋ�,         

���-581402 

9448629210 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 

  116 ಕುಮಟ 

�ಾರ�ೕಯ ಕುಟುಂಬ 

�ೕಜ�ಾ ಸಂಘ, ಎ�.ಯು. 

�ಾ�ಂ�, �ಾ�ೊ�ೕದಯ 

08386-222143 
  �ೌ���ಂ�   

�ೆಂಟ� 
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ವಸಂತ ��ಾ�, ಕುಮಟ-

581343 

ಒಟು� 116 �ೇಂದ�ಗಳ� 

 

�ಾಂತ�ನ �ೕಜ�ೆಯ� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ ಸ�ಯಂಸಂ�ೆ�ಗಳ �ವರ (181 ಪ��) 

ಕ�.

ಸಂ 
��ೆ�ಯ �ೆಸರು 

ಕ�.ಸಂ 
�ಾಂತ�ನ �ೇಂದ�ದ ��ಾಸ  ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

1 

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ 1 

ಜ�ೋದಯ ಟ���-1 �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ನಂ.2/1, 80 ಅ�ರ�ೆ�, 7�ೇ �ಾ��, �ೋರಮಂಗಲ, �ೆಂಗಳ�ರು 

ನಗರ ��ೆ�-560095 

25701974/ 

9902027928 

  
 

2 

ಇ�ಾ�ನು�� ಆಫ��ೇ� ಅಂ� �ೈ�� �ೇ� �ೆಂಟ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಆ�ೇಕ� �ಾಲೂ�ಕು, 

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ�-562106 

9886164144 

  

 
3 

ತ� �ೕ� ಉ�-��ಂ�ಾ �ಾ�ಟಬ� ಟ�� (�), �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ನಂ-28, 6�ೇ �ಾ��, ��ಾ�� 

ರ� �ೆ, ಸ�ಾಯಪ�ರಂ, 1�ೇ ಮಹ�, �ೆ�ಜ� �ೌ�, �ೆಂಗಳ�ರು 

ನಗರ ��ೆ�-560005,  

9845383905 

  
 

4 

ಜ�ೋದಯ -2, �ಾಂತ�ನಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�-2, 

ನಂ-41, 5�ೇ �ೖ�, ಜಯಮಹ� ಬ�ಾವ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

ನಗರ ��ೆ�-560046 

23332564/  

23557777 

   
5 

ಜ�ೋದಯ -3, �ಾಂತ�ನಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�-2, 

ಎಂ.ಎ�.���ಂ�, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ�-560001 

23332564/  

23557777 

  

 
6 

�ಶ��ಾಂ� ಟ���, �ಾಂತ�ನಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ನಂ-16/2, 2�ೇ ಅಡ�ರ�ೆ�, 10�ೇ ಮುಖ�ರ�ೆ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂ� 

ಹ��ರ, �ೆ�.ಎಂ.�.ಮುಖ�ರ�ೆ�, ಮ���ೆ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 560054 

 

23609888/ 

9008906655 

2 

�ೆಂಗಳ�ರು 

�ಾ��ಾಂತರ 
7 

��ೕ �ವಕು�ಾರ �ಾ��ೕ�ಯವರ ಏಕ�ಾ �ಾ�ಟಬ� ಟ���, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ನಂ.224, 

�ಾಘ�ೇಂದ� ನಗರ ಪ�ಸ�ಾ�ಂಜ�ೆಯ �ೇಔ�, �ೆಲಮಂಗಲ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ ��ೆ� 

9480026807 

  

 
8 

ನಂ�ಾ�ೕಪ ಅಂಗ�ಕಲರ ��ಣ ಮತು� ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 4�ೇ �ಾ��, 

�.�.ಬ�ಾವ�ೆ, �ೊಸ�ೋ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಂಗಳ�ರು 

�ಾ��ಾಂತರ ��ೆ� 562114 

9448613652/  

080-27931195 

  
 

9 

ಮ��ಾ �ಾ��ೕಣ ��ಾ��ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೇವನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು ಕ�ೇ� 

ಮುಂ�ಾಗ, �ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ ��ೆ�-562110 

080-27680055 

  
 

10 

�ಾ��ೕಣ ಅಭು�ದಯ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 4�ೇ �ಾ��, �ೋ�� ರ�ೆ�, 

�ೋ�ಪ�ರ, �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು-561203. 

080-27624096 
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3 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ 11 

��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಪ���ಾ�ನ ಅಂ� ಸ� 

ಉ�ೊ�ೕಗ ತರ�ೇ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �� ಸಂಘದ ಆವರಣ, �ಾ�ೇ� ಹ��ರ, ��ಾ���, 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�-587103 

08354-233680 

  
 

12 

�ಾಡ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ��ೇಂದ�, 

ಚಂದ��� ಮ�ೆ ನಂ-13, ��ಾಯಕ ನಗರ, ಮು�ೋಳ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�-587313 

08350-283634 

  

 
13 

��ೕ �ಾಗ�� ಮ��ಾ ���ೋ�ೆ�ೕಶ ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ��ೇಂದ�, ಸ�ಂದ�ಾ ಮ��ಾ �ಾಂತ�ನ �ೇಂದ� 

�ಾಗ�� ಮ��ಾ ���ೋ�ೆ�ೕಶಗಳ ಸಂಘ, �ೇಮರ�� ಮಲ�ಮ� 

ನಗರ, �ೊ�� �ಾ��, �ೕಳ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�-

587117 

9972365864 

  

 
14 

ಆ�ಾ�ೕಪ ಅಂಗ�ಕಲರ ಸವ� ಅ�ವೃ�� �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾ�� ನಂ-3, 

ಮ�ಾಂ�ೇಶ �ಾ�ೕಜ �ೋ�, ಹ�  ೆಕ�ಾ� ಆಸ��ೆ�, ಇಲಕಲ�, 

ಹುನಗುಂದ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ �� �ೆ-587125 

9986509910 

  
 

15 

��ೕ �ೊ�  ೆಹು�ೆ�ೕಶ�ರ ��ಣ �ಾಗೂ �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಗು�ೆದಗುಡ�, 

�ಾ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�-587201 

9731992696 

4 

�ೆಳ�ಾಂ 16 

ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾರತ�ಾ�ೋ�, ಕಣಬ�� �ೋ�, �ೆಳ�ಾ� ��ೆ�-

590016 

0831-2403261 

  

 
17 

ಆ�ಾ�ೊ�ೕ� ಮ��ಾ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �.�ೆ �ಾ�ೇ� �ೋ�, ಅರಣ� ಇ�ಾ�ೆ 

ಹ��ರ, ಭಂ�ಾ� ���ಂ�, ��ೊ�ೕ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾ� ��ೆ�-

591201 

08338-272191 

  

 
18 

ಸಹ�ಾರ ��ಣ ಮತು� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೋ��ಂ� ���ಂ�, 

ಗುಜ�ಾ� ಮಂಗಳ �ಾ�ಾ�ಲಯದ ಹ��ರ, ಗ��ನಮಠ �ೋಡ, 

ಅಥ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591304 

08289-251279 

  

 
19 

ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ತೃ�ಾ�ಾ, ಮ�ೆ ನಂ.241/�/6/� 

��ೇಮಠ ���ಂ�, ಗ�ೇಶಗು� ಎದು��ೆ, ಎ�ಎ�.�. 

�ೆಳ�ಾ�, �ೈಲ�ೊಂಗಲ �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591102                                                                                                                       

08288-233312 

  
 

20 

�ದಂಬ�ೇಶ�ರ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೋ�� ಹ��ರ , ಸವದ�� �ಾಲೂ�ಕು, 

�ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591126 

08330-223257 

  
 

21 

��ೕ �ಾ�ೇಶ�� ��ಣ �ಾಗೂ ���ೋ�ೆ�ೕಶ ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಜ�ಾಲಪ�ರ �ೋ� 

�ಾ�ನಗರ, �ವ�ೊ�ೆ, �ಾಯ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-

9686299545 
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591317 

  

 
22 

ಯಶ��� ��ಣ ಮತು� ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಬಸವನ ಕುಡ�, 

�ೊಸ�ೇಟಗ��, ಬಸ �ಾ��ಂ� ಹ��ರ, ಆ��� �ಾ�ಂ� ಹ��ರ, 

�ೋ�ಾಕ �ಾಲೂ�ಕು �ೆಳ�ಾ� ��ೆ�-591307 

08332-228357 

  

 
23 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಮ��ಾ ಮತು� �ಧ�ಾ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಬ�ಾರ �ೋ�, 

�ಾ� ಮ�ೕ� ಹ��ರ, ಅ�ಾ�� ���ಂ�, ಮ�ೆ.ನಂ.2158, 

ಹು�ೆ�ೕ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591309 

08333-265533 

  

 
24 

�ಾ�ೇಶ�� ��ಣ �ಾಗೂ ���ೋ�ೆ�ೕಶಗಳ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ವ�ೆ� �ೆ�ೊ�ೕ� ಪಂ� 

ಎದು��ೆ ವ�ೆ��ಾ�ೋ� ��� ���ಂ�, �ಾ�ಾಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು, 

�ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591123 

08336-223416 

  
 

25 

��ೕ �ಾರದ ���ೋ�ೆ�ೕಶಗಳ ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ನ�ೕ�ೇಠ ಐ�ಐ�ಐ �ಾ�ಂ� ಹ��ರ, 

�ಾಮದುಗ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591123 

9448693167 

  
 

26 

ಯಶ��� ��ಣ ಮತು� ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ��ೕ� �ೆ�ೕಶ� ಎದು��ೆ 

��ಾ�ನಗರ, ಮೂಡಲ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591312  

8884137544 

  

 
27 

�ೈ ಭ�ಾ� ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಂ�ಕುರ�ೇ�ೆ, ಪಟ�ಣ �ೆ�� 

���ಂ� �ಾ� �ೆನ��ಾ� ಸಕ��, ಅ�ೆ�ೕ� ನಗರ, ��ಾ��, 

�ೋ�ಾಕ �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591237  

08288-287786 

  

 
28 

ಸಹ�ಾರ ��ಣ ಮತು� ಸ�ಾಜ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಯಕ�ಂ�ಾ, ಪಟ�ಣ�ೆ�� ���ಂ� 

�ಾ� �ೆನ��ಾ� ಸಕ�ಲ ಅ�ೆ�ೕಕ ನಗರ ��ಾ��, ��ೊ�ೕ� 

�ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591237 

08338-222255 

  

 
29 

ಕ�ಾ�ಟಕ ಪ��ಷ� �ಾ� ಮತು� ಪ��ಷ� ಪಂಗಡಗಳ ಜನ�ೇ�ಾ 

ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ��ೕ��ಾಸ 

��ೆ�ೕಶ�ರ ನಗರ, �ೇಡ�ಾಳಕರ �ಲ�ಂ�, �ಾಗ�ಾಡ, ಹು�ೆ�ೕ�, 

ಅಥ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591223 

08339-264445 

  
30 

�ೆ�ೕ� �ೌಂ�ೇಷ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಎ�.�.ಕ�ೇ�, �ಾಂತ ಗಂಧವ� �ಾಂ�ೆ��� �ೆ�� ಮ�ಕ� 

ಹ��ರ �ಾಕ� �ೇ� �ೆಳ�ಾ� ��ೆ�-590001 

9538332616 

  
31 

�ೈ ಭ�ಾ� ಅ�ವೃ�� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಂ�ಕುರ�ೇ�ೆ, ಪಟ�ಣ �ೆ�� 

���ಂ� �ಾ� �ೆನ��ಾ� ಸಕ��, ಅ�ೆ�ೕ� ನಗರ, �ತೂ�ರು, 

�ೋ�ಾಕ �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�-591237 

  

5 ಬ�ಾ�� 32 
�ೆಂಟ� �ಾ� ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಪ��ಾಂತ �ಲಯ �ೈ� �ೋ�ೆ 
08392-266850 
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�ಂ�ಾಗ �ಾವ��ನಗರ, ಮುಖ� ರ� �ೆ, ಬ�ಾ�� ��ೆ�-583101 

  
33 

��ೕ ಜಗದು�ರು ಮರುಳ���ೆ�ೕಶ�ರ ಟ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ನಂ.262/2 �ೊ�ೕ� �ೕ�, 1�ೇ �ಾ��, 

�ೊಸ�ೇ�ೆ �ೋ�, ಹರಪನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು-583131, �ಾವಣ�ೆ�ೆ 

��ೆ� 

08398-280097 

  
34 

ಶು�ೋದಯ �ಾ��ೕಣ ಮತು� ನಗ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ದಂಬ�ೇಶ�ರ ಬ�ಾವ�ೆ, 

ಕೂ��� �ಾಲೂ�ಕು, ಬ�ಾ�� �� �ೆ-583135 

08391-220601 

  
35 

ಸುರ� ಸಮಗ� �ಾನವ ಕ�ಾ�ಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 32�ೇ �ಾ��, �ಾಣದ�ೇ� 

ಗರ� ಮ�ೆ ಹ��ರ, �ೊಸ�ೇ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, ಬ�ಾ�� ��ೆ�-

583203 

08394-221067 

  
36 

ಸ�ಂದನ ಸ�ಾಜ �ೇ�ಾ �ಾಗೂ �ಾಂಸ�È�ಕ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�.ಕೂ��� ಸಕ��, 

ಹಗ��ೊಮ�ನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು, ಬ�ಾ�� ��ೆ�-583212 

08397-238686 

  
37 

ಪ�ಗ� ಸಮಗç ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಲ��ೕಪ�ರ, ಸಂಡೂರು �ಾಲೂ�ಕು, 

ಬ�ಾ�� �� �ೆ-583119 

08395-260295 

  
38 

��ೕ ದು�ಾ�ಪರ�ೕಶ�� ಮ��ಾ ಮತು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� 

ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಆಂಜ�ೇಯ 

�ೇವ�ಾ�ನ ಹ��ರ, 4�ೇ �ಾ��, ಹೂ�ನಹಡಗ� �ಾಲೂ�ಕು, 

ಬ�ಾ�� 

08399-249751 

  
39 

�ೆಂಟ� �ಾ� ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಕ�ೇ� ಎದು��ೆ, 

�.�.�.ಓ.ಆ�ೕ� ಹ��ರ, �ರಗುಪ� �ಾಲೂ�ಕು, ಬ�ಾ�� �� �ೆ-

583121,  

08396-222144 

6 �ೕದ� 40 

�ತೂ�ರು �ಾ� �ೆನ�ಮ� ಮ��ಾ ಮಂಡ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಮನ��� ರ� �ೆ, �.��.�.�ಾ�ೇಜು, 

ಬಲ�ಾಗ, �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ ಅ��ಾ�, �ೕದ� ��ೆ�-

585401 

08482-224031/ 

9886659849 

  
41 

�ಂದೂ�ಾ�� �ಬರ� ��ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ ಅ��ಾ� 

ಕ�ೆರ, ಸಂ�ಾಪ�ರ, ಔ�ಾ�ಾ �ಾಲೂ�ಕು, �ೕದ� ��ೆ�-585212 

9448340736 

  
42 

ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ಯುವ� ಮಂಡ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೇಚ�� ��ಾಸ, ಹ�  ೆ���  �ಾ�ೇಜು 

ಹ��ರ, ಕುಂ�ಾರಕುಂ�ೆ, �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ ಅ��ಾ� 

ಕ�ೇ� ಹುಮ�ಾ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೕದ� ��ೆ�-585330 

9482491016/ 

9343609111 

  
43 

ಸರಸ�� ಮ��ಾ ಮಂಡಳ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾ|| �.ಆ�.ಅಂ�ೇಡ�ರ ವೃತ� �ಶು ಅ�ವೃ�� 

�ೕಜ�ಾ ಅ��ಾ� ಕ�ೇ�, �ಾ�� �ಾಲೂ�ಕು, �ೕದ� ��ೆ�-

08482-620022/ 

9448716442 
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585328 

 

  
44 

ಮು�ೋಳ ��ೕ �ವ�ೕ� �ವ�ಂ�ೇಶ�ರ ��ಣ ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೋ�ಂದ�ಾವ 

ಆ�.ಗುಲ�ರ, ಮ�ೆ ನಂ31/6, �ೋ�� �ೋ�, �ಶು ಅ�ವೃ�� 

�ೕಜ�ಾ ಅ��ಾ� ಕ�ೇ�, ಬಸವಕ�ಾ�ಣ �ಾಲೂ�ಕು, �ೕದ� 

��ೆ�-585327 

08483-250033/ 

8660516459 

7 �ಜಯಪ�ರ 45 

��ೕಧರ�ಾ�� ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�,          �ಾ|| ಎ� �ಾ�ಾ ಕೃಷ� ನಗರ 

ಬ.�ಾ�ೇ�ಾ� ರ�ೆ� �ಜಯಪ�ರ 

08352-267936 

  
46 

��ೕ ಅಮ�ೇಶ�ರ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಅರ�ೇ�ೆ ಹ�  ೆಐ.�.� �ಾ�ಂ� ಹ��ರ, 

�ಾಲತ�ಾಡ �ಾ|| ಮು�ೆ�ೕ��ಾಳ �||�ಜಯಪ�ರ 

08352-22050 

  
47 

��ೕಧರ�ಾ�� ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಜಯಪ�ರ �ಾ || ಎ� �ಾ�ಾ ಕೃಷ� 

ನಗರ ಬ.�ಾ�ೇ�ಾ� ರ�ೆ� �ಜಯಪ�ರ 

08448-221063 

  
48 

��ೕ �ಾನಮ� �ೇ� ಮ��ಾ �ೈ��ಕ ಮತು� �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಎ� �.ಐ �ಾ�ಂ� 

�ಂದುಗ�ೆ ಬಸ� ��ಾ�ಣ �ಜಯಪ�ರ ರ�ೆ�, �ೋ�ಾಪ�ರ �ೇಠ 

��ೕ ಶಂಕರ�ಂಗ �ೇವ�ಾ�ನದ  ಹ��ರ �ಜಯಪ�ರ 

08352-22050 

  
49 

��ೕ �ವಶರ�ೆ ಮ��ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ಕನಕ�ಾಸ ಬ�ಾವ�ೆ ಪ�ೆ�ೕದ ಕು�� ರು��� ��ಾಸ 

ಬ.�ಾ�ೇ�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಜಯಪ�ರ 

08358-284448 

  
50 

�ರುಮಲ ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೆ�ೆ�ೕ� �ೊಸ��, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಸಂಗ�ೕಶ�ರ �ೈಸೂ�� ಹ��ರ, 

ಸು�ಾಗ �ಾ�ೋ� �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ರ�ೆ� �ಜಯಪ�ರ. 

08352-276840 

8 �ಾಮ�ಾಜನಗರ 51 

�ಾ�ೕ� �ಾಂ�  ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೆ�ೆ�ೕ� ಟ���,  

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, # 84 ಲ��ೕ �ಲಯ 

�ಾಲಹ�� ಹುಂ� ರ�ೆ� ಸು�ಾಮನಗರ �ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ� 

08226-224491 

  
52 

ಪ�ಣ�ಚಂದ� ಎಜು�ೇಷ� ಟ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ�  �ೇಂದ�,  �ೇಶವ �ಾಯು� ���ಂ�, 

�ದ��ಾ� �ೕ�, �ೊ� �ೇ�ಾಲ �ಾಲೂ�ಕು-571440, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ� 

08224-252524 

  
53 

ಯೂ� �ೆವಲ� �ಂ� �ಾ�ಟಬ� ಟ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ��ೕ ���ೕಶ�ರ �ಲಯ, �ೕರ ಮದಕ� 

�ಾಯಕ ರ�ೆ�, �ೆ, ಎ�, ಆ�, �, � ಬ� ��ಾ�ಣ ಎದುರು, 

ಗುಂಡು��ೇ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು-571111,  

�ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ�  

08229-222060 

  
54 

��ೕ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಮತು� ತರ�ೇ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾರ� ��ಾ�� �ಾ�ೕ� 
08226-240144 
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�ಾಂ� �ೇ�ಾ �ೇಂದ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಆವರಣ, 

ಯಳಂದೂರು �ಾಲೂ�ಕು-571441, �ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ� 

9 �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 55 

�ೕ� ದ�ಾ� ಜನ�ೇ�ಾ ಸ��(�), �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ��ೕ��ಾಸ ���ಂ�, �ೈ�ೆ� �ೆ�ೕಷ� 

ಮು�ಾಗ, �ಾಮ�ಾಜ�ೇ�ೆ, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ�-562101 

08156-271145/ 

7760649349 

  
56 

�ೌಂದಯ� �ಾ��ೕಣ �ಾಗೂ ಪಟ�ಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೆಂಕ�ೇಶ�ರ �ಾ�ೕ� ಪಕ�, 

�.ಆ� ಬ�ಾವ�ೆ �ಡ�ಘಟ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ�-

562105 

08158-254010/ 

9886213879 

  
57 

� �� �ೆ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಸಂ�ೆ� 18, 15�ೇ �ಾ�� �ಾ�ೇಪ�� �ಾಲೂ�ಕು, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 

��ೆ�-561207 

08150-282091/ 

9448209168 

  
58 

ವಷ� ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� & ಎಜು�ೇಷ� ಟ���, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಸಪ�ಲಮ� �ೇ�ಾಲಯದ 

�ಂ�ಾಗ, � �ಾ��, �ಾಪ�� ನಗರ ಗು�ಬಂ�ೆ, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 

��ೆ�-561209 

08156-261288/ 

8105597072 

  
59 

ಆ�� �ಾ� �ೋ�ಯ� ಅಂ� ಎಜು�ೇಷನ� 

�ೆವಲ� �ಂ� ಅ�ೋ��ೕಷ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೌ��ದನೂರು �ಾಲೂ�ಕು, 

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ�-561208 

08155-285021/ 

9448260531 

  
60 

�ೌಂದಯ� �ಾ��ೕಣ �ಾಗೂ ಪಟ�ಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾ�ಂ� ಬಂ� �ೋ� �ೆ��, 

�ಂ�ಾಮ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ�-563125 

08154-254333/ 

9886213879 

10 �ಕ�ಮಗಳ�ರು 61 

ಕಸೂ�ರ�ಾ ಸದನ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಲ� �ಾಕ�  ರ�ೆ�, �ಜಯಪ�ರ, ಬ�ಾವ�ೆ, �ಕ�ಮಗಳ�ರು 

�ಾಲೂ�ಕು,  

�ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�-577101 

08262-236308 

  
62 

ಸಂ��ೊನ�ಮ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ೆ.�.�ಾ� �ಂ�ಾಗ, ಮೂ��ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, �ಕ�ಮಗಳ�ರು 

��ೆ�-577132 

08263-22628 

  
63 

ಜನ�ಂತನ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಕು�ೆಂಪ� ರ�ೆ�, ತ�ೕ�ೆ�ೆ, �ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�-577548 
08261-223056 

  
64 ��ೕ �ೕರಭ�ೆ�ೕಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�- 08267-221414 

  
65 

ಸಹ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೆ�ೆ 

ಆಂಜ�ೇಯ ರ� �ೆ, ಶೃಂ�ೇ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�-

577139 

948007371 

  
66 

�ೋ�ಯ� �ೆ� �ೇ� �ೊ�ೈ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಸುಂಕದಕ�ೆ�, ಎ�.ಆ�.ಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು, 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ� 

08266-22059 

  
67 �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 9449417548 
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�ೇಂದ�, �.ಯರದನ�ೆ�ೆ, ಸು�ಾ� ರ�ೆ�, �ೊಪ� �ಾಲೂ�ಕು,  

�ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�-577176 

11 �ತ�ದುಗ� 68 

ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾ�ೆಹ��,  

�ತ�ದುಗ� ��ೆ�-577501 

08194-221764 

  
69 

��ೕ �ೆಂಕ�ೇಶ�ರ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� �ಾಗೂ ��ಾ�ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಎ�.�.ಐ. 

�ಂ�ಾಗದ ರ�ೆ�, ಅ�ೇ�ಾ �ೆ�ಾ�� ಪಕ�, �ಾ�ಗ�ಾಜನಗರ,  

ಚಳ��ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು-577522,  

�ತ�ದುಗ� ��ೆ� 

08195-251140 

  
70 

��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ� , �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾ�ೆಹ��, �ತ�ದುಗ� ಹ� ೕೆ �ಾಲೂ�ಕು 

ಕ�ೇ�, �ೊಸದುಗ� �ಾಲೂ�ಕು, �ತ�ದುಗ� ��ೆ�-577527 

08199-232544 

  
71 

��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ೋ�� ಮುಂ�ಾಗ, �ೊಳ�ೆ��ೆ �ಾಲೂ�ಕು, �ತ�ದುಗ� 

��ೆ�-577527 

08191-275050 

  
72 

��ೕ. ��ೆ�ೕಶ�ರ ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ��ಯೂರು, �ೆ�ಾ�ಂ  ಎದುರು,  

ಚಳ��ೆ�ೆ ರ�ೆ�, ��ಯೂರು �ಾಲೂ�ಕು-577599, �ತ�ದುಗ� ��ೆ� 

08193-271524 

  
73 

�ಾಜಲ��ೕ ಅ�ೋ��ೕಷ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಸುಕೃತ �ೋ�ೆ� ���ಂ�, 

ಈಜು�ೊಳದ (ಎಂ.ಯು.ಎ�.ಎ�) ಪಕ�, �ೈ�ಾ� ರ�ೆ�, 

�ಾಸರಹ��, ಸಂ�ೇ �ೖ�ಾನ, �ಾ�� ಸಂ.10, �ಳ�ಾಲೂ�ರು 

�ಾಲು�ಕು, �ತ�ದುಗ�-577535 

  

12 �ಾವಣ�ೆ�ೆ 74 

ಸಂ�ೇಶ ��ಣ ಮತು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೊಟ��ೇಶ�ರ ಬ�ಾವ�ೆ, 

�ೊಲ�ರಹ�� �ೋ�, ಜಗಳ�ರು �ಾಲೂ�ಕು, �ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�-

577528 

08196-227888 

  
75 

��ೕ ಬಸವ ��ಾ� �ೕಠ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ಹ�  ೆ�.ಎ�.�. �ಾ�ಂ� ಕಟ�ಡದ �ೕ�ೆ, ಕಗತೂರು 

ರ� �ೆ, ಚನ��� �ಾಲೂ�ಕು, �ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�-577213 

08189-228511 

  
76 

ಮೂ� �ೆ� �ೋ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾವ�ಜ�ಕ ಆಸ��ೆ� ರ� �ೆ, �ೕ� �ಾ�ೋ�, ಹ�ಹರ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�-577601 

08192-244045 

  
77 

ಸೂ��� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಹ�  ೆ

ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ� ತು��ನಕ� �ೆ �ೋ�, �ೊ�ಾ�� �ಾಲೂ�ಕು, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�-577217 

08188-252992 

13 ದ�ಣ ಕನ�ಡ 78 
ಪ��ಾ�  ಸಲ�ಾ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ಫ��ೕ� ರ�ೆ�, ಕಂಕ�ಾ�, ಮಂಗಳ�ರು-575002 
0824-2432682 

  
79 �ಾಲೂ�ಕು ಮ��ಾ ಮಂಡಲಗಳ ಒಕೂ�ಟ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 08256-232245 
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ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೆಳ�ಂಗ� �ಾಲೂ�ಕು, ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ೆ�-

574214 

  
80 

ಜನ��ಣ ಟ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಅ�ರ ಸದನ, ಪ�ರಸ�ಾ ಕಟ�ಡ ಪ�ತೂ�ರು �ಾಲೂ�ಕು, 

ಮಂಗಳ�ರು ��ೆ�-574201 

08251-231988 

  
81 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಜೂ�ಯ� �ಾ�ೇಜು ರ�ೆ�, ಸುಳ� �ಾಲೂ�ಕು, ಮಂಗಳ�ರು ��ೆ�-

574239 

08257-232228 

  
82 

ಜನ��ಣ ಟ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

���ೕಶ�� ಭವನ, �.�.�ೋ�, ಬಂ�ಾ�ಳ �ಾಲೂ�ಕು, 

ಮಂಗಳ�ರು ��ೆ�-574219 

08255-233089 

14 �ಾರ�ಾಡ 83 

ರು�ಾ��   �ೆ�ೖನ�    ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೆ�ೆ�ೕ� �ೊ�ೈ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಂ� ಪ��ಾರ ಸ�ೆ 

ಹ��ರ, �.�.�ಾಂ�ೌ�, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�-580001 

0836-2747353 

  
84 

����,   �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಮ�ೆ ನಂ.188 

�ವನಂದ ನಗರ, ಗ�ಮನಗ�� �ೋ�, ನವನಗರ, ಹುಬ��� 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�-580025 

0836-2324587 

  
85 

�ಾಧ�ಾ �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಾಲೂ�ಾ�ನ ಹ��ರ, �ೊಸ �ೈನ ಬ�� ಹ��ರ, ನವಲಗುಂದ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�-582208 

08380-229777 

  
86 

ಕ��� �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಕಮ�� 

�ಾ��ೕಣ �ೇ�ಾ ಪ���ಾ�ನ �ೋ� ���ಂ�, �ೇವಣ��ೆ�ೕಶವರ 

�ಾ�� ಹ��ರ, �ೆ.ಎ�.ಆ�.�.�. ಬ� ��ಾ�ಣದ ಹ��ರ, 

ಕುಂದ�ೋಳ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�-581113 

08304-202717 

  
87 

ಕಲ�ವೃ� �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ರೂರ� 

�ೆವಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ�, ಬ��ಗ�� �ಾ��, �ಜಯ �ಾ�ಂ� 

ಹ��ರ, ಕಲಘಟ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�-581204 

08370-284233 

  
88 

ದಶ�ನ ��ಣ �ಾಗೂ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೕರ �್ �ೋ-ಆಫ�ೇ�� 

�ೊ�ೈ�, �ಾ�ಾ�ಾ �ಾ��, �ೊ���ೇ�, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�-

580001 

0836-2445484 

15 ಗದಗ 89 

ಯಶ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ೌಲ� �ೌಡ� ಕಟ�ಡ ಒಂದ�ೇ ಮಹ� ಬ� �ಾ��ಂ�◌್ ಹ��ರ, 

�ೋಣ �ಾಲೂ�ಕು, ಗದಗ ��ೆ�-582209 

08381-267091 

  
90 

ತೃ�� �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾ�ೇ�� 

�ೋ�, �ಾಂ� �ೌಕ ಹ��ರ �ರಹ�� �ಾಲೂ�ಕು, ಗದಗ ��ೆ�-

582120 

  

  
91 

ಪಂಚ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಎ�.ಆ�.�ೋ�ೆಶ�ರ �ಲ�ಂ� ಹ� ೕೆ ಎ.�.ಎ�.�.�ಾಡ� 

ನರಗುಂದ �ಾಲೂ�ಕು, ಗದಗ ��ೆ�-582207 

08377-241010 
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92 

�ೆ�ೕಯ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಮುಂಡರ� 1091 ಹ� ೕೆ ಎ.�.ಎಂ.�.ಎದುರುಗ�ೆ ಗದಗ �ೋ� 

ಮುಂಡರ� �ಾಲೂಕು, ಗದಗ ��ೆ�-582118 

08371-262270 

  
93 

�ಗುರು ನಗರ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ವಡ� 

�ೆ�ೕ� �ಾ�ಂ� ಆ� ಇಂ��ಾ ಎದುರುಗ�ೆ �ಾಯ�ರ ಆಸ��ೆ� 

ಹ��ರ ಗ�ೇಂದ�ಗಡ �ಾಲೂ�ಕು, ಗದಗ ��ೆ�-582114 

9448103779 

16 ಕಲಬುರ� 94 

ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� �ೆವಲ� �ಂ� ಆಗ��ೈ�ೇಷ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾ�� ನಂ.40 �ೈಭವ ಕ�ಾ�ಣ 

ಮಂಟಪ �ಂ�ಾಗ, �ೊಸ �ೇವ�� ರ�ೆ�, �ೋದು�ಾ� ನಗರ, 

ಕಲಬುರ� ��ೆ�-585102 

9314024061 

  
95 

ಸಮ�ಾ �ೋಕ��ಣ ಸ��, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ�ಲಯದ ಹ��ರ, ಅಳಂದ 

�ಾಲೂ�ಕು, ಕಲಬುರ� ��ೆ�-585302 

8951122350 

  
96 

�ಮು�� ಸುದಶ�ನ ��ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾಯನೂರು �ಾಂ�ೆ���, ಸರ�ಾ� ಪದ� 

ಪ�ವ� �ಾ�ೇ� ಎದುರುಗ�ೆ, ಚಂ�ಾಪ�ರ, �ಂ�ೋ� 

�ಾಲೂ�ಕು, ಕಲಬುರ� ��ೆ�-585307. 

9611080550 

  
97 

ಸೂ��� ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾ��ಾಥ �ಾ�ೇಕ� 

ಮ.ಸಂ-4/1/21 ಮ��ಾರ �ಲ�ಂ�, �ೆ.ಇ.�.�ಾ�ೋ�, ಬ� 

��ಾ�ಣ ಎದುರುಗ�ೆ, �ೇಡಂ �ಾಲೂ�ಕು, ಕಲಬುರ� ��ೆ�-585222 

7353661727 

  
98 

�.�ೆ.�.��ಣ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಬು�ೆ �ಾಂ�ೆ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಕಲಬುರ� �ೋ� ಅಫಜ� ಪ�ರ 

�ಾಲೂ�ಕು, ಕಲಬುರ� ��ೆ�-585301 

9980798197 

  
99 

�ಶ�ಕ�ಾ�ಣ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಇ�ೇ�, �ಾಕೂರು �ಲ�ಂ�, 

ಸರ�ಾ� ಪದ� ಪ�ವ� �ಾ�ೇ� ಎದುರುಗ�ೆ, ಶ�ಾಪ�ರ ರ�ೆ�, 

�ೇವ�� �ಾಲೂ�ಕು, ಕಲಬುರ� ��ೆ�-585310. 

9900594271 

  
100 

ಆಸ�ೆ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾ�� 

ನಂ118, ಎ.�.ಎ�.�.�ಾ�ೋ� �ಂದುಗ�ೆ, ಆಶ�ಯ �ಾ�ೋ� 

��ಾ�ಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು, ಕಲಬುರ� ��ೆ�-585211 

9611500086 

  
101 

ಪ��ಾ �ಾನೂನು ಸಲ�ಾ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ��ೕ� ಮ�ಾ ��ೕ�ಕರ ಈ�ಾನ� 

ವಲಯ, ಮ��ಾ ��ೕ� ಕ�ೇ� ಆವರಣ ಕಲಬುರ� ��ೆ�- 

585105 

9148405023 

17 �ಾಸನ 102 

�ೕವನ�ಾ�ಾ �ೇ�ಾ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, , �ೕವನ�ಾರ �ೇ�ಾ �ೇಂದ�, ಲ��ೕಪ�ರ ಬ�ಾವ�ೆ, 

2�ೇ �ಾ��, �ಾಸನ ��ೆ�-573201 

8277659730 

  
103 

�ಾರುಣ� ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ಎ�.�.ರ� �ೆ, ಕು�ಾಲನಗರ ಬ�ಾವ�ೆ, ಸಕ�ೇಶಪ�ರ 
8453765688 
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�ಾಲೂ�ಕು, �ಾಸನ ��ೆ�-573134 

  
104 

�ಲ���ೕ ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾರು� ನಗರ, �ೊಯ�� ೕೆಶ�ರ �ಾ�ೇಜು �ಂ�ಾಗ, 

ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಸನ ��ೆ�-573103 

9731242816 

  
105 

ಮಧು��ೕ ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ (�), �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೆಂಟ�ೆ�ೆ ರ� �ೆ, ಅರಕಲಗೂಡು �ಾಲೂ�ಕು, 

573102,  

�ಾಸನ ��ೆ� 

9449707511 

  
106 

��ೇ��ಾ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ��ೆ�ೕಶ�ರ �ೕ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ �ೇಲೂರು 

�ಾಲೂ�ಕು,  

�ಾಸನ ��ೆ�-573115 

9743627256 

  
107 

ಪೃ�� ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ,   �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ, ಜವ�ೇ�ೌಡ ರ�ೆ�, ಚನ��ಾಯಪಟ�ಣ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾಸನ ��ೆ�. 

9964813579 

  
108 

�ೆ�ೕ�ಾ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ೆಂಕ�ೇಶ�ರ ���ಂ�, ಹ�  ೆ�ೋ�� ಸಕ��, �.ಎಂ �ೋ�, 

ಆಲೂರು �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಸನ ��ೆ�-573213 

9488330386 

  
109 

��ೕ�ಾಂತ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ೇ�ಾವ� ಬ�ಾವ�ೆ, �ೊ�ೆನರ�ೕಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು, 

�ಾಸನ ��ೆ�-573211 

9141171067 

18 �ಾ�ೇ� 110 

ಇ�ಾ� ಸಂ�ೆ�, ಮ��ಾ �ಾಂತ�ನ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಾ||�ೋ� ಕಟ�ಡ �ೌಡಮ�ನ ಗು� ಹ��ರ ಬಂ�ಾಪ�ರ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾ�ೇ� ��ೆ�-581205 

08375-237345/ 

9448357313 

  
111 

ಶ�� ಅ�ೋ��ೕಷ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾ�ೇ� ಕು� ೕೆನೂರ ���ಂ�, ಉದಯ ನಗರ ಗುತ�ಲ 

�ೋ� �ಾ�ೇ� ��ೆ�-581110 

08375-236401/ 

9910871566 

  
112 

ಸೂ��� ��ಣ ಮತು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ��ಾಳ�ೊಪ� �ೋ�, 

�.ಇ.ಎ�, �ಾ�ೇಜು ಪಕ�ದ�� ��ೇ�ೆರೂರ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾ�ೇ� 

��ೆ�-581111 

08376-219600/ 

9742109770 

  
113 

ಅರು�ೋದಯ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂ�ೆ�, ಮ��ಾ �ಾಂತ�ನ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಜಯ ನಗರ ಬ�ಾವ�ೆ ಯಲ�ಪ� 

�ೊಸಮ� ���ಂ�, �ಾನಗ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಾ�ೇ� ��ೆ�-

581104 

9483855671 

  
114 

ಸ�ಾ�ಾ ಸಂ�ೆ�, ಮ��ಾ �ಾಂತ�ನ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರ, �ಾಜ�ಾ�ೇಶ�� ನಗರ 1�ೇ �ಾ��, �ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರ 

�ಾಲೂಕು,  

�ಾ�ೇ� ��ೆ�-581115 

08373-260004/ 

9480343040 

  
115 ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 08375-226272/ 
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�ೇಂದ�, �ೆಟ�� ���ಂ�, �ೕ�� ಆ�ೕ� ರ�ೆ�, �ಾ�ಡ� 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾ�ೇ� ��ೆ�-581106 

9448038400 

  
116 

ಸ�ಂದನ ಅ�ೋ��ೕಷ�, ಮ��ಾ �ಾಂತ�ನ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ಬಂ�ಾಪ�ರ, ಬಸವ�ಾಜ ಭೂ�ೆ�� ಭರಮ�ಂ�ೇಶ�ರ 

ಸ�ಾ�� ಸವಣೂರು �ಾಲೂ�ಕು, �ಾ�ೇ� ��ೆ�-581110 

08378-241091/ 

9448338027 

19 �ೊಡಗು 117 

�ೇತನ �ಲು� �ಶು ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೆ.ಎ�.ಆ�.�.�. ಬಸು� ��ಾ�ಣ 

ಮ��ೇ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೊಡಗು ��ೆ�-571201 

08272-229004 

  
118 

�ಾಂತ�ನ �ೌಟುಂ�ಕ ಸಲ�ಾ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಮ�ೆ ನಂ.418 ಗುಮ�ನ�ೊ�� ಕೂ��ೆ 

ರ� �ೆ, ಕು�ಾಲನಗರ �ೋಮ�ಾರ�ೇ�ೆ �ಾ�ಾ�ಕು, �ೊಡಗು ��ೆ�-

571234 

08276-272195 

20 �ೋ�ಾರ 119 

��ೕ ಜಯ�ಾಮ�ಾ�ೇಂದ� ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಮು�ಾ�ಲ�ೇ�ೆ, ಮುಳ�ಾ�ಲು 

�ಾಲೂ�ಕು, �ೋ�ಾರ ��ೆ�-563131 

9242160926 

  
120 

��ೕ ಮ�ೇಶ�� ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� ಟ��� (�), �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ��ೕ �ಾ��ಾಂಬ �ೇ�ಾಲದ 

ಎದುರು, ಎಂ.�.ರ� �ೆ, ��ೕ��ಾಸಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು,  

�ೋ�ಾರ ��ೆ� -563135 

9008429999 

  
121 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ೇ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೊಡ���ಾರ �ಾ�ಮ, �ೊಡ� ಕಡತೂರು 

ಅಂ�ೆ, �ಾಲೂರು �ಾಲೂ�ಕು,  

�ೋ�ಾರ ��ೆ�-563130 

9972998301 

 

 

 

  
122 

���ಯ� ಟ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ� �ೇತಮಂಗಲ, �ೕ�ೕ� 

�ಾ�ಟ�� �ಂ�ಾಗ, �ೇತಮಂಗಲ �ಾಲೂ�ಕು,  

�ೋ�ಾರ ��ೆ�-563116 

9663617192 

21 �ೊಪ�ಳ 123 

�ನೂತನ ��ಣ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ಾಂತ�ನ �ೇಂದ�, ಅಳವಂ�, ಬು�� ಬಸ�ೇಶ�ರ ನಗರ �ಶು 

ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ� ಎದುರಗ�ೆ, ಕುಷ�� 

�ಾಲೂ�ಕು, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�-583237 

9448192428 

  
124 

ಮ��ಾ ವೃ�� ��ಣ ಮತು� ಅ�ವೃ��, ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ಾಂತ�ನ �ೇಂದ�, �ಾಗ�ನಗರ ಬ� ��ಾ�ಣ ಹ��ರ �ಾಂತ�ನ 

ಯಲಬು�ಾ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�-583236 

9448634046 

  
125 

�ೕರು �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� �ಾಗೂ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ಾಂತ�ನ �ೇಂದ�, �.�.ಎ�.�ಾಪ�ಕ� �ೋಟ� 

ಎದು��ೆ ಗಂ�ಾವ� �ಾಲೂ�ಕು, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�-583227 

9620443543 

  
126 

�ಾ.�.ಆ�.ಅಂ�ೇಡ�� ��ಣ ಮತು� �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ 

ಸಂ�ೆ�, ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ಾಂತ�ನ�ೇಂದ�, ಎ�.ಓ.ಆ� 

163/96 ಬಸ�ೇಶ�ರ ನಗರ �ೊಪ�ಳ ��ೆ�-583231 

9972762642 
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127 

��ೕ.��ೇಂದ� �ೇಶವ �ಾರ�ಾನಂದಪ�� ರೂರ� ಎಜು�ೇಷ� 

�ೊಸ��, ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ಾಂತ�ನ�ೇಂದ�, ಕನಕ�� 

�ಾಲೂ�ಕು ಗಂ�ಾವ�, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�-583238 

9964194095 

22 ಮಂಡ� 128 

��ಾಸ �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ �ೇಂದ�, ಮ��ಾ �ಾಂತ�ನ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಜಯ �ಾ�ಂ� ಪಕ� �ೖಸೂರು ರ� �ೆ, 

ಮಳವ�� �ಾಲೂ�ಕು,  

ಮಂಡ� ��ೆ�-571430 

958231-214266 

  
129 

��ೕ ಅ�ಯ��ೇತನ �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೆ.ಎ�.ಆ�.�.�. �ಂ�ಾಗ, 

1�ೇ �ಾ��, ��ೇ�ಾನಂದ ನಗರ, ಮದೂ�ರು �ಾಲೂ�ಕು,  

ಮಂಡ� ��ೆ�-571428 

232135 

  
130 

�ವ� �ಾ�� �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಹ�  ೆ�ೖಸೂರು ರ� �ೆ, �ೆ.ಆ�.�ೇ�ೆ, 

ಮಂಡ� ��ೆ�-571426 

262848 

  
131 

ಅನುಪಮ �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಕ�ೇ� ಕಟ�ಡ 

��ೕರಂಗಪಟ�ಣ,  

ಮಂಡ� ��ೆ�-571348 

253355 

  
132 

�ಸಗ� �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೆಂಕ�ೇಶ�ರ �ತ�ಮಂ�ರದ ಹ��ರ, 

ಮಂಡ� ರ�ೆ�, �ಾಗಮಂಗಲ �ೌ�, ಮಂಡ� ��ೆ�-571432 

285110 

23 �ೖಸೂರು 133 

ಶ���ಾಮ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 18-1�. 

��ಸೂರು-ಊ� ರ�ೆ�,  

�ೆ.ಎ�.ಎ�.�ಾ�ೇ� ಹ��ರ,  

�ೖಸೂರು-570025 

0821-2484371 

  
134 

ಒಡ�ಾ� �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, # 15/2 �, ಎ�.ಆ�.ಎ�.�ಾ�ೋ�, ಹೂಟಗ��, 

�ೆಳ�ಾ� ಅಂ�ೆ, �ೖಸೂರು-570018  

0821-2403664 

  
135 

ಅ�ಲ �ಾರತ ಮ��ಾ ಸ��ಳನ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ 

ಕ�ೇ�, ಎ�.ಐ.� ಕ�ೇ� ಹ��ರ, ನಂಜನಗೂಡು �ಾಲೂ�ಕು,  

�ೖಸೂರು ��ೆ�-571301 

08221-224664 

  
136 

ಮ�ಾತ� �ಾಂ� ಟ���, �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ವಸಂತ �ಲಯ, ಕಲು���ೆ 

ಸಕ��, ಹುಣಸೂರು �ಾಲೂ�ಕು, �ೖಸೂರು ��ೆ�-571105 

08222-250512 

  
137 

��ೕ �ಾ�ೕ� ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೆ�ೆ�ೕ� ಟ���, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾವ�ಜ�ಕ ಆಸ��ೆ�, ಬ�ಾ� 

�ೋರೂ� ಎದುರು, �.ಎಂ ರ�ೆ�, ���ಾಪಟ�ಣ �ಾಲೂ�ಕು, 

�ೖಸೂರು ��ೆ�-571107 

08223-273895 

  
138 �ಾತೃ��ೕ ��ಣ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 08223-264690 
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ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� ರ�ೆ�, ಬಸ�ೇಶ�ರ �ಾ�� 

ಗುರುಕುಲ �ಾ�ೆ ಹ��ರ, �ೆ.ಆ�.ನಗರ �ಾಲೂ�ಕು, �ೖಸೂರು 

��ೆ�-571602 

  
139 

��ೕ �ಾಮುಂ�ೇಶ�� ಮ��ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 1�ೇ ಮುಖ�ರ�ೆ�, �ೕ�� ಆ�ೕ� 

�ಂ�ಾಗ, �ೆ�.�.�ೋ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, �ೖಸೂರು ��ೆ�-571114 

08228-255699 

  
140 

ಜ�ೋದಯ �ೇ�ಾ ಟ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ� �ಾಗೂ �ೆಳ� ���ಾ� ಘಟಕ, �ಾವ�ಜ�ಕ ಆಸ��ೆ�, 

�ಾ�ಂ�� ಹ��ರ, �.ನರ�ೕಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು, �ೖಸೂರು ��ೆ�-

571124 

08227-260051 

24 �ಾಯಚೂರು 141 

�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, # 12-

11-110/1, ತುರ� ಅ��ಾಬ ದಗ� ಎದುರುಗ�ೆ ಅರ� �ಹ�ಾ�, 

�ಾಯಚೂರು ��ೆ�-584101  

08532-225456/ 

9448815926 

  
142 

ಸೃ�� ಮ��ಾ ಮತು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಮ��ಾ �ಾಂತ�ನ �ೇಂದ� ಹ�  ೆ

ತಹ��ಾ�� ಕ�ೇ� ಹ��ರ �ಂಗಸಗೂರು �ಾಲೂ�ಕು, 

�ಾಯಚೂರು-584122 

08537-257828/ 

8904450113 

  
143 

ಆ� �ಾಂಬವ ��ಣ ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾಪ�� ಓ�, �ೇವದುಗ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಯಚೂರು 

��ೆ�-584111 

08531-260737/ 

9448633209 

  
144 

ಭರ� ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ���ಂ� ಗುರಪ� ಕಟ� ಅ�ೆ� ಹ��ರ 

ನಟ�ಾಜ �ಾ�ೋ�, �ಾಪ�� �ೋ� �ಂಧನೂರು �ಾಲೂ�ಕು, 

�ಾಯಚೂರು ��ೆ�-584128  

8660194025 

  
145 

�ೇ� ಮ��ಾ ಮಂಡ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾ|| ಪ��ಾಕರ ಆಸ��ೆ� ಹ��ರ �ಂಧನೂರು �ೋ�,  

�ಾನ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಯಚೂರು ��ೆ�-584123 

08538-203203/ 

9448910405 

25 �ಾಮನಗರ 146 

ಧ�� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, 1�ೇ �ಾ��, �ೇವರ�ೇ�ೌಡನ �ೊ�� ಮುಖ�ರ�ೆ�, 

�ಾಮನಗರ-562159 

9448494414 

  
147 

�ೆ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ನಂ.526/2, �.ಎಂ.ರ� �ೆ, ಚನ�ಪಟ�ಣ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಮನಗರ 
  

  
148 

ಉದ�ವ �ೈ��ಕ ಮತು� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಕನಕಪ�ರ. 
  

  
149 

��ೕ �ೕರಭದ��ಾ�� ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಸು�ೕಲ ���ಂ�, 7�ೇ �ಾ��, 

ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ,  

  

26 �ವ�ಗ� 150 

��ೕ ��ಾ��ಾರ� ಎಜು�ೇಷ� ಟ��� (�), �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ ಕಟ�ಡ, ನಗರಸ�ೆ 

ಹ��ರ, �ವ�ಗ� ��ೆ�-577201 

08182-271628 
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151 

ಜನಕ�ಾ�ಣ ಮ��ಾ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�(�), �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೆ.�. 

ಒ�ೆಯ� ���ಂ�, �.�ೆ�.ರ� �ೆ, ಬ� �ಾ��ಂ� ಹ��ರ, �ಾಗರ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ�-577401 

08183-221177 

  
152 

��ೕ �ೖ��  ಅ�ೋ��ೕಷ�(�), �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೋಯ� ಹು�ಾ�, �.�ೆ�. ರ� �ೆ, 

ಭ�ಾ�ವ� �ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ� ��ೆ�-577301 

08282-261077 

  
153 

�ಾ��� ��ಾ� ಸಂ�ೆ�(�), �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ೇರು�ೕ�, ��ಾ�ಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ� �� �ೆ-

577427 

08187-222471 

  
154 

ಸ�ೕ�ದಯ �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಟ���(�), �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಸಮು�ಾಯ ಭವನ ರ�ೆ�, �ಾನ�ೇ�, 

�ೊರಬ �ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ�-577429. 

08184-293617 

  
155 

ಮ�ಾಕ� ಕು�ೆಂಪ� ��ಾ�ವಧ�ಕ ಟ��� (�), �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೊಸನಗರ �ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ� �� �ೆ-

577418. 

08185-201268 

  
156 

ಮದ� �ಾ�ಮ�ೆ, 5�ೇ �ಾ��, ನಂ�� ಬ�ಾವ�ೆ, 

�ಾ�ೊ�ಳ, �ೕಥ�ಹ�� �ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ� 
  

27 ತುಮಕೂರು 157 

ವರದ��ಾ ��ೋ� �ೇ��ೆ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ತುಮಕೂರು ನಗರ ಅ�ೆ�ೕಕ �ಾಂ�ೌ�, ಉ�ಾ�ರಹ�� 

�ೈ�ೆ� �ೇ� ಹ��ರ, ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ, ತುಮಕೂರು ��ೆ�-572101 

0816-2277246 

  
158 

��ೕ �ೕರಭದ� �ಾ�� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, #56/2, ಸು�ೕಲ ���ಂ�, 7�ೇ �ಾ��, 

ಎ�.ಎ�.ಪ�ರಂ, ತುಮಕೂರು ಗ�ಮಂತರ ��ೆ�-572101 

0816-2251542 

  
159 

��ೕ �ೕರಭದ� �ಾ�� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಗು�� �ಾಂ�ಾ �ೕಟರ �್ ಮಹ� �ೕ�ೆ, 

�ೆನ�ಾ �ಾ�ಂ� ಪಕ�, �ೈ�ೆ� �ೆ�ಷ� ರ�ೆ� ಗು�� �ಾಲೂ�ಕು, 

ತುಮಕೂರು ��ೆ� 

08131-22339 

  
160 

��ೕ ಮ�ರಂಗ�ಾಥ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೕಥ�ಪ�ರ, �ಕ��ಾಯಕನಹ�� 

�ಾಲೂ�ಕು, ತುಮಕೂರು ��ೆ�-572214 

08133-267776 

  
161 

�ಾಗ�ದ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಾ�ಾ� ನಗರ, ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು, ತುಮಕೂರು ��ೆ�-572137 
08135-275061 

  
162 

ಅ�ಾ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಾಲೂ�ಕು ಕ�ೇ� ಹ��ರ, �ಾವಗಡ �ಾ�ಂ� �ಂ�ಾಗ, 

�ೊರಟ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, ತುಮಕೂರು ��ೆ�-572129 

08138-232309 

  
163 

ಬದುಕು �ಾಂತ�ನ �ೇಂದ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ೋ�ನಪ�ರ, 6�ೇ �ಾ��, �ಾಲು���ೆ ರ�ೆ�, �ಪಟೂರು 

�ಾಲೂ�ಕು, ತುಮಕೂರು ��ೆ�-572201 

08134-254040 

  
164 �ಾಂ���ೇತನ ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೋ�ಯ� �ೆ� �ೇ� 08137-283796 
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�ೊ�ೆ��, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 1�ೇ �ಾ��, 

ದಂಡೂರು �ಾ�ಲು ಹ��ರ, ಮಧು�� �ಾಲೂ�ಕು, ತುಮಕೂರು 

��ೆ�-572132 

  
165 

��ೕ �ಾಂ���ೇತನ ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೋ�ಯ� �ೆ� 

�ೇ� �ೊ�ೆ��, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

ಆ�ಾ� ��ೕಟ� ಮುಂ�ಾಗ, ಸಂ�ೇ �ೖ�ಾನ ರ�ೆ�, �ೋ�ೆ, 

ಕು�ಗ� �ೌ�, ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು, ತುಮಕೂರು ��ೆ�-572130 

08132-221727 

  
166 

�ೇವ�ಾಂ��ಯ �ೊ�ೈ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ಬ�ಾ�� ರ�ೆ�, �ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು, ತುಮಕೂರು ��ೆ�-

572116 

08133-245012 

28 ಉಡು� 167 

��ಾ� ಮ��ಾ ಮಂಡಳ ಒಕೂ�ಟ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಕೃ�ಾ� ಕಂ�ೌಂ� �ೋ�ೆ� �ಂಬ� ರ� �ೆ 

��ಾ�� ಟವ� ಹ��ರ ಉಡು� ��ೆ�-576101 

0820-2536394/ 

1679964078925 

  
168 

ಮ��ಾ ಮಂಡ�ಗಳ ಒಕೂ�ಟ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾಲೂ�ಕು ಆ�ೕಸು ಹ��ರ,  ��ಾ�ಂ 

�ೋ�,  �ಾಕ�ಳ �ಾಲೂ�ಕು, ಉಡು� ��ೆ�-574104 

08258-234311 

  
169 

��ೕ ಮೂ�ಾಂ�ಕ ಮ��ಾ ಮಂಡ�ಗಳ ಒಕೂ�ಟ, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಭಂ�ಾ� �ಾ� �ಾ�ೇಜ ರ�ೆ� 

ಅಂ�ೇಡ�� ಭವನದ ಬ�, ಕುಂ�ಾಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು, ಉಡು� 

��ೆ�-576201  

08254-235311 

29 ಉತ�ರಕನ�ಡ 170 

ಅ�ಲ �ಾರ�ಯ ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಕರು�ಾ ಸಂ�ೆ�, 

�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 495, �ೆ��ಾಮ� 

�ೋ�, �ಾರ�ಾರ ��ೆ�-581301 

08382-221085 

  
171 

�ಂದು�ದ ಗುಡ��ಾಡು ಜನರ ��ಾಸ ಸಂಘ, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, ಕುಂ�ಗ�, �ೈವ� ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಟಪ 

�ೋ�, ಅಂ�ೋ�ಾ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾರ�ಾರ ��ೆ�-581314 

08385-222234 

  
172 

ಅರು�ೋದಯ ಟ���, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ರ� ಎ�.ಐ.�.ಆ�ೕ� ಎದುರು, ಕುಮ�ಾ �ಾಲೂ�ಕು 

�ಾರ�ಾರ ��ೆ�-581320 

08385-222234 

  
173 

ಆಶ�ಯ �ೌಂ�ೇಶ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

��ೇಗು��, ಕುಮ�ಾ, 895 ಪ��ಾತ ನಗರ �.�ೆ�.ಎ�.ರ� �ೆ, 

�ೆ.ಇ.�. ಎದುರು, �ೊ�ಾ�ವರ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾರ�ಾರ ��ೆ�-

581334 

08387-220256 

  
174 

ಕುಮು�ಾ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, ��ೇ�ೈ�, �ೊ�ಾ�ವರ, �.� �ಾ�ೋ� �ಾಗರ 

�ೋ�, ಭಟ�ಳ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾರ�ಾರ ��ೆ�-581320  

08385-222234 

  
175 

ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ �ೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಟ�ಡ, �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾಯ� ಎದುರು, �ರ� �ಾಲೂ�ಕು, �ಾರ�ಾರ ��ೆ�-581401 
  

  
176 

�ೋ�� �ೊ�ೕ�, �ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಲ�ಂ�, �ೊ� �ೆಗು� ರ�ೆ�, ಬ� ��ಾ�ಣದ ಹ��ರ, ��ಾ�ಪ�ರ 
08383-230689 
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�ಾಲೂ�ಕು,  

�ಾರ�ಾರ ��ೆ�-581355 

  
177 

�ವ�ೊ�ೕ� ��ಣ ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ಾಂತ�ನ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ಾ�ಾಸ� ಕಟ�ಡ 1�ೇ ಮಹ� 

�ಾಳಮ�ನಗರ ಯ�ಾ�ಪ�ರ -581359 

08419-261217 

  
178 

�ಾಧ�ಾ ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವ�ರ�� ಸಂ�ೆ� �ಾರ�ಾಡ 

�.ಎ�.� �ಾ�ೕ�ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, 

�ಾ�ಾಸ� ಕಟ�ಡ 1�ೇ ಮಹ� �ಾಳಮ�ನಗರ ಯ�ಾ�ಪ�ರ  -

581359 

08301-222331 

  
179 

��ೕ �ೕ�ಾ�ಾ�ಾ ���ೕಯ ಮ�ಾ�ಾ ಸಂಘ, ಹ��ಾಳ 

ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�,  -581349 
08284-221200 

  
180 

ಅರು�ೋದಯ ��ಾ�ವಂತರ ಸಂಘ, ��ಾಂತ�ನ ಮ��ಾ 

ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇಂದ�, �ೇ�ಾ� ���ಂಗ ಹ��ರ �ೋ��ಾ  -

581186 

08383-290500 

  
181 

 �ೊ�ೕಡ�ೇ�  ಸಂ�ೆ� (�) �ರ�, ಮ��ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

�ೇಂದ�, �ಾ�ೆ�ಂ� ಎದುರು, ಬ�� �ಾ��ಂ� ಹ��ರ, �ಾಂ�ೇ�, 

ಉತ�ರಕನ�ಡ �� �ೆ  -581325 

08284-230102 

 

ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� �ಲಯಗಳ ಪ�� 

��ೆ�ಗಳ� 
ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 
ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� �ಲಯಗಳ ��ಾಸ ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

�ೆಂಗಳ�ರು (ನಗರ) 1 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ೆ�ೕ� �ೌ��� �ಾ� �ೈ�� �ೆ� �ೇ�, 

�ೋಕಸುಂದ� �ಾಮ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ 

ವಸ�ಗೃಹ, ನಂ. 135, 3�ೇ �ಾ��, ನಂ�ದುಗ� ರ� �ೆ, 

ಜಯಮಹ� ಬ�ಾವ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು-46. 

080-23330846  /  

22925898 

  2 

��ೕ �ಾರ�ಾ ಸ�ತ ಮಂಡ�, ��ೕ�ಾರ�ಾ ಕು�ೕರ 

ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ. 46, 

ರಂಗ�ಾ� ರ�ೆ�, ಶಂಕರಪ�ರ, �ೆಂಗಳ�ರು-4. 

080-26674697   /  

080-25634813 

  3 

ಯಂ� ಉಮ� ����ಯ� ಅ�ೋ�ಯಷ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� 

ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ. 32,  CSI  �ಾಂ�ೌಂ�, 

�ಷ� �ೋ�,  

�ೆಂಗಳ�ರು-27. 

080-25503635 

  4 

ಯೂ�ವ��� ಉಮ� ಅ�ೋ�ಯಷ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� 

ಮ��ೆಯರ ವಸ�ಗೃಹ, ನಂ.43, 4�ೇ �ೖ�, 

ಸಂಪಂ��ಾಮನಗರ,  

�ೆಂಗಳ�ರು-27. 

080-22223314  26631838   

9845023783 

  5 
ಮ�ಾತ��ಾಂ�  ��ಾ��ೕಠ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ 

ವಸ� ಗೃಹ, ಕು�ಾರ�ಾ�� �ೇಔ�, �ೆಂಗಳ�ರು-78. 

080-42716172     

9591514653 

  6 
ಜಯನಗರ ��ೕ ಸ�ಾಜ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� 

ಗೃಹ, ನಂ. 141, 5�ೇ �ಾ��, 1�ೇ �ಾ��, ಜಯನಗರ, 
080-26674697 
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�ೆಂಗಳ�ರು-11. 

  7 

ಆ� ಇಂ��ಾ ಉಮನ� �ಾನ��ೆನ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� 

ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ. 67, 7�ೇ ಅ �ೖ� �ೋ�, 

�ಾ�ೕ��ೇಷ� �ೇ ಔ�, ಜಯನಗರ 4�ೇ �ಾ��, 

�ೆಂಗಳ�ರು-11. 

080-26349676  /  

22449676 

  8 

ಬಸವ ಸ�� ಬಸವ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� 

ಗೃಹ, ಬಸ�ಾಶ�ಮ, 18 �.�ೕ.  

�ೖಸೂರು ರ� �ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು. 

080-22723355   

9448826182 

  9 

�ಾ�ಷನ� �ಾ ಸೂ�� ಆ� ಇಂ�ಯ� ಯು�ವ��� 

ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, �ಾಗರ�ಾ� 

�ಾ�ಂಪ�, �ೆಂಗಳ�ರು-72. �. ನಂ. 7201. 

080-23160531  /  23160535 

  10 

�ೕಜನ� ಇ���ಟೂ�� ಆ� ಇಂ��ೕ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� 

ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, �ಾನ�ಾರ� �ಾ�ಂಪ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು 56 

 

080-23213243   

080-23218452 

  11 

ಯಂ� ಉಮ� ����ಯ� ಅ�ೋ�ಯಷ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� 

ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ.7, 20�ೇ �ೖ�, 6�ೇ 

�ಾ��, �ೋರಮಂಗಲ, �ೆಂಗಳ�ರು-95. 

080-25634813 

�ೆಳ�ಾಂ ��ೆ� 12 
��ಾ����  ಪ��ಾದ �ಲಯ, ನಂ. 132/4,  �ವಬಸವ 

ನಗರ, �ೆಳ�ಾಂ 
0831-2472179  /  2428055 

  13 

�ೆಳ�ಾಂ  ವ�ಮ� �ೆ�ೆ�ೕ� �ೊ�ೈ�, ಸುಕನ� 

ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ. 151, 

�ಾ� �� ರ� �ೆ, �ೆಳ�ಾಂ. 

0831-2428055 

9741869270 

  14 
��ೕ�ೇಣು�ಾ ಯಲ�ಮ� ಎಜು�ೇಷ� ಟ���, �ೌಂದ��, 

�ೆಳ�ಾಂ. 

08330-222376   

222484, 222584 

  15 
��ೕ�ೕಲಕಂ�ೇಶ�ರ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂ�ೆ�, ಮೂರು �ಾ�ರ 

ಮಠ, �ೈಲ�ೊಂಗಲ, �ೆಳ�ಾಂ. 

08288-237204   

233191, 233948 

  16 
ಕ�ಾ�ಟಕ �ೆ�� ಇನ�ಟೂ�� ಘಟಪ��ಾ, �ೋ�ಾ� 

�ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ . 

08332-286482   

286266 

  17 
�ತೂ�ರು �ಾ� �ೆನ�ಮ� ��ೕ�ಯ� ಟ���, �ತೂ�ರು,  

�ೈಲ�ೊಂಗಲ �ಾಲೂ�ಕು, �ೆಳ�ಾಂ. 

08288-286239  

 286238, 287299 

  18 ಕೃ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, ಅರ�ಾ�, �ೆಳ�ಾಂ ��ೆ�. 
08332-284502  

 284506, 284545 

  19 
ಗುರು��ೆ�ೕಶ�ರ ಸಹ�ಾ� ಆಸ��ೆ�  ಮತು� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ 

�ೇಂದ� , ಘಟಪ�ಭ, �ೆಳ�ಾಂ . 

08332-286262 

 286933 

ಬ�ಾ�� �� �ೆ 20 �ಸಸ� �ಾ�ಫ�� �ೇ�ೕ� ಕ��, �ೋಟ� ರ�ೆ�, ಬ�ಾ��   

  21 �ೕರ�ೈವ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, �ಾಂ�ನಗರ, ಬ�ಾ��   

  22 ಗುಲ��ಾ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, �.�. �ೇಂದ�, ಬ�ಾ��   

  23 
ಗುಲ��ಾ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, �.�. �ೇಂದ�, ಸಂಡೂರು, 

ಬ�ಾ�� 
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�ೕದ� ��ೆ� 24 
ಮ��ಾ ಮಂಡ�, ಕಸೂ�ರ�ಾ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ 

ವಸ� ಗೃಹ, ಷಹಗಂ� ಏ��ಾ, �ೕದ�. 
  

  25 
��ೕ �ೕರಭ�ೆ�ೕಶ�ರ ಎಜು�ೇಷ� ಟ���, ಹು�ಾ��ಾ�-

585330, �ೕದ�. 

08483-270644   

270248 

  26 �ಟೂ�ರು ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, �ಾ�ೇ ಇ�ಾ��ಂ, �ೕದ� 
08482-225679  

 230768 

  27 
ಗುಜ�ಮ� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, ನಂ. 503/2, 

ಹು�ಾ��ಾ� ರ�ೆ�, �ೕದ�. 
08484-261148 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ� 28 
��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, �ೕ�ಾಪ�ರ �ಾ�ಮ, 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ. 
08354-233380 

  29 
�ಜಯಮಹಂ�ೇಶ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, ಹುನಗುಂದ, 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ 
08351-200121 

��ಾಪ�ರ ��ೆ� 30 ಕೃ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, ��ಾಪ�ರ. 08352-267378 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ� 31 
ವ��ಾ ಸ�ಾಜ, ನಂ. 1889,  6�ೇ �ೖ�, 4�ೇ �ಾ��, 

MCC  A �ಾ��, �ಾವಣ�ೆ�ೆ-4 
08192-225586 

�ತ�ದುಗ� 32 
��ೕಜಗದು�ರು ಮುರುಗ�ಾ�ೇಂದ� ��ಾ��ೕಠ, ನಂ.4, P.B. 

ರ� �ೆ, �ತ�ದುಗ�. 
08194-220436 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು  33 
ಕಸೂ�ರ�ಾ ಸದನ, �ಲ� �ಾಕ� ರ� �ೆ, �ಜಯಪ�ರ 

ಬ�ಾವ�ೆ, �ಕ�ಮಗಳ�ರು 
  

  34 
ಆಶ�ಯ �ಾ�ಾ�ಕ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, ಮೂ��ೆ�ೆ, 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು. 
  

ಉಡು�  35 ಅ�ಾಡ� ಆ� ಜನರ� ಎಜು�ೇಷ�, ಉಡು� 0820-2570362 

ಮಂಗಳ�ರು  36 
ಈಶ��ಾನಂದ ಮ��ಾ �ೇ�ಾಶ�ಮ �ೊ�ೈ�, ಕನಕ�ಾ�, 

ಮಂಗಳ�ರು 

0824-2438187   

2435718 

  37 
��ೕ �ಾಮಕೃಷ� ��ಾ����ಭವನ, �ಾ� �ಾ�, 

ಮಂಗಳ�ರು. 
0824-2214684 

  38 
�ಾಮಕೃಷ� �ೇ�ಾ ಸ�ಾಜ, ಕಸೂ�ರ�ಾ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� 

ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ಪ�ತೂ�ರು, ಮಂಗಳ�ರು ��ೆ�. 
230016 

  39 
ಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯ, ನಂ. 113, �ೊಣ� �ಾ�ಮ, 

ಮಂಗಳ ಗಂ�ೋ�� , ಮಂಗಳ�ರು. 

0824-2287276   

2287424 

�ಾರ�ಾಡ  40 ಜನ�ಾ ��ಣ ಸ��, ��ಾ���, �ಾರ�ಾಡ. 0836-2461184 

  41 ಜಗದು�ರು ಮೂರು �ಾ�ರ ಮಠ, ಹುಬ��� 0836-2243784 

  42 ಮ��ಾ ��ಾ��ೕಠ, ��ಾ�ನಗರ, ನಂ. 4608, ಹುಬ��� 
0836-2271073   

2373349 

  43 ಕ�ಾ�ಟಕ �ಶ���ಾ��ೕಠ, ನಂ. 12, ಸಪ�ಪ�ರ, �ಾರ�ಾಡ 0836-2479299 

ಗದಗ  44 
ರೂರ� �ೆ��ಕ� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, ಹು��ೋ�ೆ, 

ಗದಗ 
08372-289253 

  45 
ಹು��ೋ�ೆ �ೋ ಆಪ�ೇ�� �ೊ�ೈ�, ಹು��ೋ�ೆ, 

ಗದಗ 

9448760153/ 

08372-221727 

ಗುಲ��ಾ�  46 ಕ�ಾ�ಟಕ �ೕಪ�� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, ಸ�ಾ��   
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ಆಸ��ೆ� ಬ�, ಗುಲ��ಾ� 

  47 
ಗುಲ��ಾ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, ಯು�ವ��� �ಾ�ಂಪ�, 

ಗುಲ��ಾ� 
  

  48 
ಗುಲ��ಾ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, ನಂ. 52, ಯು�ವ��� 

�ಾ�ಂಪ�, ಕುಸನೂರು, ಗುಲ��ಾ� 
  

�ಾಸನ  49 
ಮ�ಾ�� �ೆ��ಕ� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, ��ಾ�ನಗರ, 

�ಾಸನ 
08172-267324 

ಉತ�ರಕನ�ಡ 50 ಕೃ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, ���, �ಾರ�ಾರ ��ೆ� 08384-226146 

  51 �ೆ.ಎ�.ಇ. �ೊ�ೈ�, ಅಂ�ೋ�ಾ 08388-230252 

ಮ��ೇ�  52 
��ೕರ�ಾ�ೇ� ಆ�ಾ�ತ� ಸಂಘ, ��ೕರ�ಾ�ೇ� ಮಂ�ರ 

�ಾಂ�ೌಂ�, �ೆಂಪ� �ೈ�, ಮ��ೇ�-571201. 
  

ಮಂಡ�  53 
�ೋಟ� ವ��ಂ� ಉಮ� �ೆ� �ೇ� �ೌ��� ಟ���, �ಾ: 

�.ಆ�. ಅಂ�ೇಡ�� �ೋ�, ಸು�ಾ� ನಗರ, ಮಂಡ�. 

08232-221897  

  9844155320 

  54 
�ಾರ� ಎಜು�ೇಷ� ಟ���, �ಾರ�ನಗರ, ಮದೂ�ರು 

�ಾಲೂ�ಕು, ಮಂಡ� ��ೆ�. 
08232-235034 

  55 
�ೕಪ�� ಎಜು�ೇಷ� ಟ���, ಕಲ�ಹ��, PES 

ಇಂ��ಯ�ಂ� �ಾ�ೇ� �ಾ�ಂಪ�, ಮಂಡ�. 

08232-226312,  

220043 

  56 

��ೕಆ� ಚುಂಚನ�� ��ಣ ಟ���, ನಂ. 37, ಜವರನಹ�� 

�ಾ�ಮ, �ಾಗಮಂಗಲ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಲಗಂ�ಾಧರ�ಾಥ 

ನಗರ, �ೆಳ��ರು-561448. 

287580 

�ೖಸೂರು  57 
ಜಗದು�ರು ��ೕ�ವ�ಾ��ೕಶ�ರ ಮ�ಾ��ಾ��ೕಠ, 

ಸರಸ��ಪ�ರಂ, �ೖಸೂರು. 
0821-2543142 

  58 
ಆ� ಇಂ��ಾ ಉಮ�� �ಾನ��ೆನ�, �ೊಣ� �ೊಪ��, 

ಜಯನಗರ, �ೖಸೂರು. 
0821-2461185 

  59 
ಇ�� ಟೂ�� ಆ� ಎಜು�ೇಷ� ಟ���, P-12,  ಇ & ಈ 

�ಾ��, ಕು�ೆಂಪ�ನಗರ, �ೖಸೂರು 

0821-2343727  2343726, 

 2343725 

  60 
�ೖಸೂರು �ಶ���ಾ��ಲಯ, �ಾನಸಗಂ�ೋ��, 

�ೖಸೂರು 
0821-2412918 

�ಾಯಚೂರು ��ೆ� 61 

ಗುಲ��ಾ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, P.ಉ. �ೆಂಟ�, ನಂ. 347/1, 

ಯರಗು, �ಾಯಚೂರು 

 

08532-200146 

  62 ಕೃ� �ಶ���ಾ��ಲಯ, �ಾಯಚೂರು 08532-220041 

�ವ�ಗ�  63 
ಕು�ೆಂಪ� ಯು�ವ���, B R.  �ಾ��ೆ��  ,  ಭ�ಾ�ವ� 

�ಾಲೂ�ಕು, �ವ�ಗ�. 
08282-256257 

ತುಮಕೂರು  64 
��ೕ��ಾ�ಥ� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, ��ಾ�ಥ�ನಗರ, 

ತುಮಕೂರು 
0816-2200314/ 2201073 

  65 
H M S. ವ��ಂ� ಉಮ�� �ಾಸ��, �ೆ��ಹ�� ರ�ೆ�, 

ತುಮಕೂರು. 

0816-2290106  2290107 / 

2292522 
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�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರದ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ �ಾ����� �ಾ�ೆ�� ಗಳ� 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 
ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹದ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

1 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ೆ�ೕ� �ೌ��� �ಾ� �ೈ�� �ೆ� �ೇ�, �ೋಕಸುಂದ� �ಾಮ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� 

ಮ��ೆಯರ ವಸ�ಗೃಹ, ನಂ. 135, 3�ೇ �ಾ��, ನಂ�ದುಗ� ರ� �ೆ, ಜಯಮಹ� ಬ�ಾವ�ೆ, 

�ೆಂಗಳ�ರು-46. 

080-23330846 

22925898 

2 
��ೕ �ಾರ�ಾ ಸ�ತ ಮಂಡ�, ��ೕ�ಾರ�ಾ ಕು�ೕರ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, 

ನಂ. 46, ರಂಗ�ಾ� ರ�ೆ�, ಶಂಕರಪ�ರ, �ೆಂಗಳ�ರು-4. 
080-26674697 

3 
ಯಂ� ಉಮ� ����ಯ� ಅ�ೋ�ಯಷ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ. 

32,  CSI �ಾಂ�ೌಂ�, �ಷ� �ೋ�, �ೆಂಗಳ�ರು-27. 

080-25503635  

25634813 

4 
ಯೂ�ವ��� ಉಮ� ಅ�ೋ�ಯಷ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ�ಗೃಹ, ನಂ.43, 

4�ೇ �ೖ�, ಸಂಪಂ��ಾಮನಗರ, �ೆಂಗಳ�ರು-27. 

080-22223314  

26631838 

9845023783 

5 
ಮ�ಾತ��ಾಂ�  ��ಾ��ೕಠ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ಕು�ಾರ�ಾ�� 

�ೇಔ�, �ೆಂಗಳ�ರು-78. 

080-42716172  

9591514653 

6 
ಜಯನಗರ ��ೕ ಸ�ಾಜ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ. 141, 5�ೇ �ಾ��, 

1�ೇ �ಾ��, ಜಯನಗರ, �ೆಂಗಳ�ರು-11. 
080-26674697 

7 
ಆ� ಇಂ��ಾ ಉಮನ� �ಾನ��ೆನ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ. 67, 7�ೇ 

ಅ �ೖ� �ೋ�, �ಾ�ೕ��ೇಷ� �ೇ ಔ�, ಜಯನಗರ 4�ೇ �ಾ��, �ೆಂಗಳ�ರು-11. 

080-26349676  

22449676 

8 
ಬಸವ ಸ�� ಬಸವ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, ಬಸ�ಾಶ�ಮ, 18 �.�ೕ. 

�ೖಸೂರು ರ� �ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು. 

080-22723355 

9448826182 

9 
�ಾ�ಷನ� �ಾ ಸೂ�� ಆ� ಇಂ�ಯ� ಯು�ವ��� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� 

ಗೃಹ, �ಾಗರ�ಾ� �ಾ�ಂಪ�, �ೆಂಗಳ�ರು-72. �.�ಾ. ನಂ. 7201. 

080-23160531  

23160535 

10 
�ೕಜನ� ಇ���ಟೂ�� ಆ� ಇಂ��ೕ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, 

�ಾನ�ಾರ� �ಾ�ಂಪ�, �ೆಂಗಳ�ರು 56 

080-23213243  

23218452 

11 

ಯಂ� ಉಮ� ����ಯ� ಅ�ೋ�ಯಷ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ, 

ನಂ.7, 20�ೇ �ೖ�, 6�ೇ �ಾ��, �ೋರಮಂಗಲ,  

�ೆಂಗಳ�ರು-95. 

080-25634813 

�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹ ��ಾ�ಣ �ೕಜ�ೆಯ� ಮಂಜೂ�ಾ� ಪ�ೆದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಕ�.ಸಂ. ��ೆ� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೆಸರು, ��ಾಸ ಮತು� ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

1 ಉಡು� ಮ��ಾ ಮಂಡಲ (�), ಕಟ�ಾ� 

2 �ಜಯಪ�ರ 
ಆ�-ಫ�ಾ�-�ೋ�ಯ� �ೆ� �ೇ� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, ಹು�ೊ�ೕ �ಾ�ೋ�, 

3�ೇ �ಾ��, ಮು�ೆ�ೕ��ಾಳ, �ಜಯಪ�ರ, �:9481538985 

3 ಕಲಬುರ� � �ೊಹ�ಾ ವ��� ಅಂ� �ಲ��� �ೆ� �ೇ� �ಾ��ೇಬ� ಟ���, ಕಲಬುರ� 

4 ಸುಳ� (ದ�ಣಕ�ನಡ) 
ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ (�), �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಬ�, ಸುಳ�, ದ�ಣ ಕನ�ಡ-574 239. 

ದೂ.ಸಂ:0824-232228. 

5 
�ೖಸೂರು 

(�ಾಮ�ಾಜನಗರ) 
�ೆ.ಎ�.ಎ�. ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ಾ ವಸ�ಗೃಹ, �ೖಸೂರು 
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30 ��ೆ�ಗಳ ಒ� �ಾ�� �ೆಂಟ� ಗಳ ಪ�� 

ಕ�.ಸಂ. ��ೆ�ಗಳ� ಒ� �ಾ�� �ೆಂಟ� ಗಳ ��ಾಸ ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

1 �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ 
ಸ�-ಒ� �ಾ�� �ೆಂಟ�, ��ೆ��� �.ಎಂ.�.� ಕಟ�ಡ 

ಆವರಣ, ��ೆ���, �ೆಂಗಳ�ರು. 
080-26578977 

2 �ೆಂಗಳ�ರು (�ಾ�) 
ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ� ಕಟ�ಡ ಆವರಣ, �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ, �ೆಂಗಳ�ರು 

(�ಾ�) 
080-29787445 

3 �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ� ಕಟ�ಡ ಆವರಣ, ನವನಗರ, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 08354-235182 

4 �ೆಳ�ಾಂ ���� ಆಸ��ೆ�, ಕ�� �ೋ�, �ೆಳ�ಾ� 0831-2421967 

5 ಬ�ಾ�� ��ಾ� ಆಸ��ೆ�, ಬ�ಾ��. 
08392-266219 

08392-266217 

6 �ೕದ� ��ಾ� ಆಸ��ೆ�, ���� �ೕದ� 08482-233146 

7 ��ಾಪ�ರ ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ� ಕಟ�ಡ ಆವರಣ, �ಜಯಪ�ರ 
08352-276353 

08352-278962 

8 �ಾಮ�ಾಜನಗರ ರೂ� ನಂ.185, �ೊಸ ಕಟ�ಡ, ��ಾ� ಆಸ��ೆ� �ಾಮ�ಾಜನಗರ 08226-226371 

9 �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ಾ� ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ� �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 08262-220930 

10 �ಕ�ಮಗಳ�ರು 
ರು���ಯಮ� ಸ�ಾ�� �ೆ��ೆ ಆಸ��ೆ� ಕಟ�ಡ ಆವರಣ, 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು-577101 
08156-270181 

11 �ತ�ದುಗ� ��ಾ� ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ�, �ತ�ದುಗ� 08194-235709 

12 ದ�ಣ ಕನ�ಡ ಸ�ಾ�� �ೇ� �ೋ� �ಾ� ಆಸ��ೆ� ಮಂಗಳ�ರು 0824-2441222 

13 �ಾವಣ�ೆ�ೆ �ಟ�ೇ� ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ� ಕಟ�ಡ ಆವರಣ, �ಾವಣ�ೆ�ೆ 08192-259899 

14 �ಾರ�ಾಡ ��� ಆಸ��ೆ�, ಹುಬ��� 0836-2270020 

15 ಗದಗ ಗದ� ��ಾ� ಆಸ��ೆ�, ಗದ� 08372-295555 

16 ಗುಲ�ಗ� ��ಾ� ಆಸ��ೆ�, ಕಲಬುರ� 08472-228659 

17 �ಾಸನ ��ೕ �ಾಮ�ಾ�ೇಂದ� ಆಸ��ೆ�, �ಾಸನ ಹ� ೕೆ ���ಂ� 
08172-267218 

08172-235133 

18 �ಾ�ೇ� ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ� �ಾ�ೇ� 08375-236726 

19 �ೊಡಗು ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ� , ಮ��ೇ�, �ೊಡಗು 08272-225444 

20 �ೋ�ಾರ ��ಾ� ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ�, ಎ�.ಎ�.ಆ� ಆಸ��ೆ�, �ೋ�ಾರ 
08152-223665 

08152-222753 

21 �ೊಪ�ಳ ��ೕಗ���ೆ�ೕಶ�ರ ಆಯು�ೇ��� �ಾ�ೆ��, �ೊಪ�ಳ 08539-225941 

22 ಮಂಡ� ��� ಆಸ��ೆ�, ಮಂಡ� 08232-224316 

23 �ೖಸೂರು �ೆಲು�ಾಂಬ ಆಸ��ೆ�, �ೖಸೂರು 0821-2423181 

24 �ಾಯಚೂರು ��� ಆಸ��ೆ�, �ಾಯಚೂರು. 08532-221818 

25 �ಾಮನಗರ ��ಾ� ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ�, �ಾಮನಗರ �ಾಲೂ�ಕು, �ಾಮನಗರ 
080-27272741 

080-27273036 

26 �ವ�ಗ� ��ಾ� �ಗ�� ಆಸ��ೆ�, �ವ�ಗ� 08182-223055 

27 ತುಮಕೂರು ��ಾ� ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ�, ತುಮಕೂರು 0816-2274199 

28 ಉಡು� 
�ೆ�ೕ� �ೋ� �ಾ�ಂಪ�, �ೊಡಂಕು�, �ಟೂ�ರು,  ಉಡು�-

576103 
0820-2987592 



77 
 

29 ಉತ�ರಕನ�ಡ ಜನರ� ಆಸ��ೆ�, �ಾರ�ಾರ 
08382-226761 

08382-221914 

30 �ಾದ�� ��ಾ� ಸ�ಾ�� ಆಸ��ೆ�, �ಾದ�� 08473-253886 
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�ಾ��ಾರ ಗೃಹ �ೇಂದ�ಗಳ ಪ�� (52 �ೇಂದ�ಗಳ�) 

��ೆ�    
ಕ�.

ಸಂ 
ಸಂ�ೆ�ಯ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸ  �ೇಂದ�ದ ��ಾಸ �ೕ� ನಂ. 

�ೆಂಗಳ�ರು 

ನಗರ ��ೆ� 
1 

��ಾ�ರಣ�, ಮಂಡೂ�, ��ೋ�ನಗರ, �ೆಂಗಳ�ರು(ಪ�ವ�), 

�ೆಂಗಳ�ರು. 

 

ಮಂಡೂ�, ��ೋ�ನಗರ, 

�ೆಂಗಳ�ರು(ಪ�ವ�), �ೆಂಗಳ�ರು. 

9343207349                  

080-28470731 

  2 

��ೕ �ವಕು�ಾರ �ಾ���ಯವರ ಏಕ�ಾ �ಾ�ಟಬ� ಸ�, 

�ೆಗ�ನಹ��, �ೕಣ� 2�ೇ ಹಂತ, �ಶ��ೕಡಂ �ೕಸ�, �ೆಂಗಳ�ರು-

91. 

�ೆಗ�ನಹ��, �ೕಣ� 2�ೇ ಹಂತ, 

�ಶ��ೕಡಂ �ೕಸ�, �ೆಂಗಳ�ರು-91. 

080-28360888 

9480026807 

  3 

�ೆ�ೕಹ �ಾರ� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, ನಂ. 150/347, 

ನಗ�ೇಶಪ�ರ ಎದುರು, ನಗತ��ೇ�ೆ 2�ೇ �ಾ��, �ಾ�ಗ�ಾಜ 

ರ� �ೆ, ಆ�ೇಕ� 

3002-58, ಮು��ೆಂಕಟಪ� �ೇಔ�, 

ಆ�ೇಕ�, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ. 

8027841504 

9845419318 

  4 

ಸಮಥ�ನಂ ಟç�� �ಾ� ��ೇಬ��, �.ಎ-39, 15�ೇ ಅಡ�ರ� �ೆ, 

16�ೇ ಮುಖ�ರ� �ೆ, �ೆಕ��-4, �ೆ�.ಎ�.ಆ�.�ೇಔ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು-560102- ದೂ: 08025721444 

�.ಎ-39, � 15�ೇ ಅಡ�ರ� �ೆ, 16�ೇ 

ಮುಖ�ರ�ೆ�, �ೆಕ��-4, 

�ೆ�.ಎ�.ಆ�.�ೇಔ�, �ೆಂಗಳ�ರು-

560102 

9845419318 

  5 
ಅ�ೋ��ೕಷ� ಆ� �ೋ�ಯ� �ೆ�� ಇ� ಇಂ��ಾ, 

4�ೇ �ಾ��, �ಲ�� �ಾಡ��, �ೆಂಗಳ�ರು-27. 

4�ೇ �ಾ��, �ಲ�� �ಾಡ��, 

�ೆಂಗಳ�ರು-27. 

080-22220834 / 

9449864780 

  6 

ಮ��ಾ ದ��ಾ ಸ��, �.ಎ-4, �ೆ�, �ೆ�.�.�.ಎ�. 

�ೇಔ�, 1 �ೇ �ಾ��  

�ೆಂಗಳ�ರು-94. 

�.ಎ-4, �ೆ�, �ೆ�.�.�.ಎ�. 

�ೇಔ�, 1 �ೇ �ಾ��, �ೆಂಗಳ�ರು-32 

7406247087/           

080-23642581 

  7 
�ೆ�ೕರ�ಾ ��ೋ�� �ೆಂಟ�, ನಂ.6, 1�ೇ �ಾ��, 7�ೇ �ೖ�, 

3�ೇ �ಾ��, �ೊಣ�ಪ� ರ�ೆ�, �ೊರುಗುಂ�ೆ�ಾಳ�, �ೆಂಗಳ�ರು 

ನA.6, 1�ೇ �ಾ��, 7�ೇ �ೖ�, 3�ೇ 

�ಾ��, �ೊಣ�ಪ� ರ�ೆ�, 

�ೊರುಗುಂ�ೆ�ಾಳ�, �ೆಂಗಳ�ರು-22 

9448834084 /          

080-23573705 

  8 
�ಾರ�ೕಯ ಅ�ಮ �ಾ� �ೇವಕ ಸಂಘ, ಗುರುಕುಲ, �ೆಂ�ೇ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು. 

ಗುರುಕುಲ ��ಾ� �ೕಠ, �ೆಂ�ೇ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು-560060. 

9632027701 

8362445477 

  9 
ಅA��ಾ ಮ��ಾ ಸಂಘ, ನಂ .24, �ಾ�ೕವ �ಾಂ�ನಗರ, 

�ೊಡ��ದರಕಲು�, �ಾಗಸಂದ� �ೕ��, �ೆಂಗಳ�ರು-73. 

ನA 24, �ಾ�ೕವ �ಾಂ�ನಗರ, 

�ೊಡ��ದರಕಲು�, �ಾಗಸಂದ� �ೕ��, 

�ೆಂಗಳ�ರು-73. 

9742120806 

8362445477 

  10 
�ಾರ�ೕಯ �ಾç�ೕಣ ಮ��ಾ ಸಂಘ, 18�ೇ�ಾ��, ರ�ೕ� 

ನಗರ, �ಭೂ�ಪ�ರ, �ೆಂಗಳ�ರು-37 

18�ೇ�ಾ��, ರ�ೕ� ನಗರ, 

�ೆ�.ಎ.ಎ�. ಏ� �ೕ�� �ೋ�, 

�ಭೂ�ಪ�ರ, �ೆಂಗಳ�ರು-37 

080-25449445 

�ೆಂಗಳ�ರು 

�ಾ��ಾಂತರ 

��ೆ� 

11 

ಸ�ೕ�ದಯ ಸ��� �ೊ�ೈ�, ಎವರ��ೕ� �ಾ�ೆಯ ಹ��ರ, 

ಅಂಕತ�� �ೇ�, �ಡ�ಘಟ� ರ�ೆ�, �ಜಯಪ�ರ, �ೇವನಹ�� 

�ಾಲೂ�ಕು,  

ಅAಕತ�� �ೇ�, ಎವ� ��ೕ� ಸೂ�� 

ಹ��ರ, �ಡ�ಘಟ� ರ�ೆ�, �ಜಯಪ�ರ 

�ೇವನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು 

080 27666353                  

27403889     

9342070731 

  12 
�ಾç�ೕಣ ಅಭು�ದಯ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 4�ೇ �ಾ��, 

�.�.ಸಕ��, �ೋ�� ರ�ೆ�, �ೋ�ಪ�ರ, �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 

4�ೇ �ಾ��, �.�.ಸಕ��, 

�ೋಟ���ೆ�, �ೋ�ಪ�ರ, 

�ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ, �ೆಂಗಳ�ರು 

�ಾ� ��ಾಂತರ ��ೆ�. 

080 27666353 

27403889 

9342070731 

�ೆಳ�ಾ� 13 ಯು�ೈ�ೆ� �ೋ�ಯ� �ೆ�ೆ�ೕ� ಅ�ೋ��ೕಷ�, ��ೕ �ಾರ�ಾ ಮಠ, �ಾ��ಾರ�ೇಂದ�, 8314215634 
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�ೋವಧ�� ���ಂ�, ಇನ�ಂ�ಾ�ಕ� �ಾ�ೋ�, ಮಹಂ�ೇಶ 

ನಗರ, �ೆಳ�ಾಂ. 

�ೋವಧ�� ���ಂ�, ಸಂಗ�ೕಶ�ರ 

ನಗರ, ಮಹಂ�ೇಶ ನಗರ, �ೆಳ�ಾಂ. 

  14 
ಸಮೃ�� ಸ�ೕ�� �ೊ�ೆ��, ���, ನಂ.221, 6�ೇ ಅಡ�ರ� �ೆ, 

�ೊ�ೆ ಬ� �ಾ��, ಸ�ಾ�ವನಗರ, �ೆಳ�ಾಂ. 

���, ನಂ.221, 6�ೇ ಅಡ�ರ� �ೆ, �ೊ�ೆ 

ಬ� �ಾ��, ಸ�ಾ�ವನಗರ, �ೆಳ�ಾಂ. 

9900552339 

8314215634 

  15 
ವ�ಮ� �ೆ�ೆ�ೕ� �ೊ�ೈ�, ನಂ., 146, ಆ�ೕ�ಾ�� ���ಂ�, 

�ೆಕ�� ನಂ.2, �ವಬಸವ ನಗರ, �ೆಳ�ಾಂ. 

ಆಸ�ಯ ಎ�.ಎ�.�ೆ�. ಈ-6, 

�ಡಕ� �ಾ�ಂ, ಹು�ೆ�ೕ�, �ೆಳ�ಾಂ 

��ೆ�. 

8312474733 

9448111921 

�ೕದ�  ��ೆ� 16 
�ತೂ�ರು �ಾ� ಮ��ಾ ಮಂಡಳ, �ೆ.�ೆ�.�. �ಾ�ೋ�, 

�ೕದ�. 

ಎಂ.ಐ.�-19, �ೆ.�ೆ�.�.�ಾ�ೋ�, 

�ೕದ�. 
9886659849 

  17 ಬಸವ �ಾಯ� ಸ��, �ಾ�� ನಂ.1, �ವನಗರ, �ೕದ� 

�ೆ� ನಂ.�-9, �ಾಂ� ಗುಂ�, 

ಇಂಡ��ೕಯ� ಏ��ಾ, �ೕದ�-

585402 

9886659849 

8867820308 

  18 ಬಸವ ತತ� ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, �.�.�. �ಾ�ೇ� �ೋ�, �ೕದ�. 

�-9-9-473, ಆ��� �ಾ�ಂ� ಎದುರು, 

�ಾ��ಾ� ನಗರ (��ಾ� ನಗರ), 

�ೕದ�. 

8482225680 

9448568202 

�ಜಯಪ�ರ 

��ೆ� 
19 

�ರುಮಲ ಎಜು�ೇಷ� & �ೋ�ಯ� �ೆ�ೆ�ೕ� �ೊ�ೈ�, 

�ೆ�ೕ� �ಾ�ಂ� ಆ� �ೖಸೂರು �ೕ�ಾ�ಗ, ಎ�. ಎ�.ಫç◌ಂ� 

ರ� �ೆ, ��ಾಪ�ರ 

�.ಎ�.�ದ� ���ಂ�, �ದ� 

�ಾಂ�ೆ���-III, ನಂ.970/ಎ/2, 

ಎ�.ಎ�.ಫç� �ೋ�, ��ಾಪ�ರ 

8352278640 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ 

��ೆ� 
20 

ಸಂ�ೕ�� ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಯ� ರೂರ� �ೕ�ೕ� 

�ೆ�ೕಷ� ಹ��ರ, ಎ�ೆ��� ಷ� ಏ��ಾ, ಲ�� ನಗ�, 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ 

ಸೃ�� ಮ��ಾ ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ 

�ಾ��ಾರಗೃಹ , �ೆಕ�� ನಂ.50, �ಾ�� 

ನಂ.2�, ನವನಗ�, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ-

587103. 

8095427999 

9448440245 

  21 
ಸು��ಂ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, ಐ.�. ಸ�ಾ� ���ಂ� ಹ��ರ, �ೆಂಕ�ೇಶ 

�ಾ�ೕ� �ಂ�ಾಗ, ಹುನಗುಂದ �ಾಲೂ�ಕು 

�ೇತನ ��ಾ����ೇಷ� �ೆಂಟ� 

�ಾ� ���, �ೕ�� �ಾ�� ನಂ.14, 

�ಾ�� ನಂ.161, �ಠ�� ಚ�ಾ� 

���ಂ�, ಹನಮ�ಾಗರ ರ� �ೆ, 

ಬಸವನಗರ, ಇಳಕ�, ಹುನಗುಂದ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ. 

9880840090 

  22 
�ಾಗ���ೕ ಮ��ಾ ಮಂಡಳ, �ಾಂ�ೇ� ರ�ೆ�, ಜಮಖಂ�, 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ. 

�ಾಮ-�ೕಥ�, ಹುನೂ�� �ೕ��, 

ಮದ� �ೆ�ೇ�ಾ ಸೂ�� ಹ��ರ, 

ಜಮಖಂ�-587301, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ(�). 

 

9945951359 

�ಾಮ�ಾಜನ

ಗರ ��ೆ� 
23 

�ೆ�ೕಹ �ಾರ� ��ಣ ಸಂ�ೆ�, ನಂ .2, 2�ೇ �ಾ��, ಎ�.�ೆ.�ಾಳ�, 

��ಾ�ನಗರ, �ೆಂಗಳ�ರು-51 

��ಯದ��� ��ಾ����ೇಷ� 

�ೆಂಟ� �ಾ� ���, 

�ಾ.�ವಕು�ಾರ �ಾ�� ಎ�ೆ��ನ��, 

ಪ�ಣ� ಪ��ಾ �ಾ�ೆ �ಂ�ಾಗ, 

�ೊ� �ೇ�ಾಲ, �ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ�. 

9741447514 

9741674793 

  24 

�ಾ�ೕ� �ಾಂ�s ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೆ�ೆ�ೕ� ಟç��, ಸ�ಂಧನ 

�ೌ���ಂ� �ೆಂಟ�, �ವಕಮಲ �ಾಂ�ೆ�ಕ�, �� ಬ�ಾ� ��ೕ�, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ. 

ಸ�ಂಧನ ವ���� �ಾ��ಾರಗೃಹ, 

ನಂ.22/60, 2�ೇ ಅಡ� ರ�ೆ�, 

ಭ�ಮ�ಾಂಭ ಬ�ಾವ�ೆ, 

8226224491 

9341624476 

9448208062 
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�ಾಮ�ಾಜನಗರ-571313. 

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 

��ೆ� 
25 

ಆ�ಾ �ರಣ ಎಜು�ೇಷ� & ��ಾ����ೇಷ� �ೊ�ೈ�, �ೆ�� 

�ಾ�ೋ�, �ೕ�� ಆ�ೕ� ರ�ೆ�, �ಡ�ಘಟ�, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ�. 

�ೆ�� �ಾ�ೋ�, �ೕ�� ಆ�ೕ� ರ�ೆ�, 

�ೈ�ೆ�ೕ �ೆ�ೕಷ� ರ�ೆ� �ಂ�ಾಗ, 

�ಡ�ಘಟ�, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ�. 

8431469172 

08158-255600 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ 

��ೆ� 
26 ಶು�ೋದಯ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಾವಣ�ೆ�ೆ 

# 3059, �ವಶಂಕರ, 8�ೇ �ೖ�, 3�ೇ 

�ಾ��,          ಎಂ.�.�. ‘�’ �ಾ��, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ 

8192214500 

9448415081 

  27 
�ಾಗೃ� ಮ��ಾ ಸಂಘ, ಎಂ.�.�.�ಾ��, ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ, 1�ೇ 

�ಾ��, �ಾವಣ�ೆ�ೆ. 

#3364/ಎ-3, ಎಂ.�.�. ‘�’ �ಾ��, 

ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ, 18�ೇ �ೖ� �ೋ� 

ಶಂಕರ �ೕ�ಾ ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಟಪ ರ�ೆ�, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ. 

8192220568 

�ಾರ�ಾಡ 

��ೆ� 
28 

��ೕ ���ç ಅ�ೋ��ೕಷ�, ಶುಗ� �ಾ�ಕ�� ರ�ೆ�, 

�ೊಡ��ಾ�, �ಾವಣ�ೆ�ೆ. 

�ಾ�� ನಂ.60, ಸ�ಾ��� �ಾ�ೋ�, 

ನವನಗರ, ಹುಬ���, �ಾರ�ಾಡ �� �ೆ. 

 

0836-2240458,         

0836-3099911 

  29 

�ೆ�ೕಹ ಎಜು�ೇಷನ� ಮತು� �ೆವಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ�, 23, 

��ಾನಂದ ನಗರ, 2�ೇ ಮುಖ� ರ�ೆ�, ಗಮನಗ�� ರ�ೆ�, ನವನಗರ 

�ಾಲೂ�ಕು, ಹುಬ���, �ಾರ�ಾಡ 

ನಂ.11, ��ಾನಂದ ನಗರ, 2�ೇ ಮುಖ� 

ರ� �ೆ, ನವನಗರ �ಾಲೂ�ಕು, ಹುಬ���, 

ಗಮನಗ�� ರ�ೆ�, ನವನಗರ �ಾಲೂ�ಕು, 

ಹುಬ���, �ಾರ�ಾಡ 

8362225665 

  30 

�ಾರ�ೕಯ ಅ�ೕಮ  �ಾ� �ೇವಕ ಸಂಘ, �ೇ�ಾ� �ಾ: 

�ೆ�ೕನ� ���ೕ�� ಎಜು�ೇಷನ� ಇ��ಟೂ�� �ಾ� �ಂಟ� 

��ಾ�ೆ��, �.�.�ಾಂ�ೌಂ�, �ಾರ�ಾಡ. 

�ೇ�ಾ� �ಾ: �ೆ�ೕನ� �ç�ೕ�� 

ಎಜು�ೇಷನ� ಇ��ಟೂ�� �ಾ� 

�ಂಟ� ��ಾ�ೆ��, 

�.�.�ಾಂ�ೌಂ�, �ಾರ�ಾಡ. 

7022359924 

8362747353 

ಗದಗ ��ೆ� 31 
�ಾ�ಾ� �ಾ� �ಾ��ೕ�ೊ�ೕಗ �ೈ�ಾ��ಾ ಸಂಘ, ಹು��ೋ�ೆ, 

ಗದಗ 

ಎ�.ಐ.�ೋ� ���ಂ�, �ಾ�ೕ� 

�ಾಂ� ನಗರ, 1�ೇ �ಾ��, 

�ಾ��ಾ�ಾ �ೇವ�ಾ�ನ ಹ��ರ, ಗದಗ 

08372289654 

9482087463 

ಗುಲ��ಾ� ��ೆ� 32 
ಮಹ�ೇ� �ಾ� ಮ��ಾ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, ಆಳಂದ 

�ಾ�ೋ�, ಆಳಂದ ರ�ೆ�, ಗುಲ��ಾ�. 

ಆಳಂದ �ಾ�ೋ�, ಆಳಂದ ರ�ೆ�, 

ಗುಲ��ಾ�. 

7353148502 

9448347657 

  33 
ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ೕ�ದಯ �ೇ�ಾಸಂಘ, ಬಸವನಗರ, 11/861, 

ಗುಲ��ಾ�. 

�ಾವ�� ಅ�ಾ�ವ� ವಸ� ಗೃಹ, ನಂ.1-

891/80231/145/144, �.ಐ.ನಗರ,  

ಹ�  ೆಆ�ಾಶ�ಾ� �ಾ�ಹಕ �ೇಂದ�, 

�ಾಮು�ೇಶ�ರ ನಗರ, �ೇವ�� �ೋ�, 

ಗುಲ��ಾ�. 

8050666462 

�ಾಸನ ��ೆ� 34 ��ಾ�ರಣ�, ಚನ��ಾಯಪಟ�ಣ 

��ಾ�ರಣ�, �ಾ�� ನಂ.2, 

�ೆ��ಗ�ಾಯ ಬ�ಾವ�ೆ, 

ಚನ��ಾಯಪಟ�ಣ, �ಾಸನ ��ೆ�. 

7348983327 

08176256996 

9343207349 

�ಾ�ೇ� ��ೆ� 35 

ನವ�ೊ�ೕ� ಇನ�ಟೂ�� �ಾ� �ೆಲ� ಅಂ� ರೂರ� �ೆವಲ� 

�ಂ�, ��ೇ�ೌಡ� �ಾಂ�ೆ�ಕ�, ಅ�ೆ�ೕಕನಗರ, 3�ೇ ಅಡ� ರ�ೆ�, 

��ೆ�ೕ� ರ� �ೆ, �ಾ��ೆನೂ�ರು, �ಾ�ೇ�. 

�ಾ�� ನಂ.20 �ೌ� ನಂ.733, 

ಮೃತು�ಂಜಯ ನಗರ, �ಾ��ೆನೂ�ರು, 

�ಾ�ೇ�. 

9886704004 

8373761649 

  36 
ಇ��ಟೂ�� ಆ� �ೆವಲ� �ಂ� ಅ��ಕಲ�� ಅಂ� ರೂರ� 

ಯೂ�, �.ಆ�. �ೇ�ಾ� ಕಟ�ಡ, �ಾ�ೇಂದ�ನಗರ, ��ಾ�ಂವ, 

ಇ�ಾ�, �.ಆ�. �ೇ�ಾ� ಕಟ�ಡ, 

2�ೇ ಅಡ�ರ� �ೆ, �ಾ�ೇಂದ�ನಗರ, 

8375237345 

9449186715 
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�ಾ�ೇ�. ��ಾ�ಂವ, �ಾ�ೇ�-581110. 

ಮಂಡ� ��ೆ� 37 
�ಾ�ನ �ಂಧು ಎಜು�ೇಷನ� ಮತು� ಕಲ�ರ� �ೊ�ೈ�, 22:6, 

7�ೇ ಮುಖ� ರ�ೆ�, 4�ೇ �ಾ��, �ಾ�ಾ�ನಗರ, �ೆಂಗಳ�ರು. 
�ೊಸಹ��, �ಾಕ�ಾ� ರ�ೆ�, ಮಂಡ� 

8232225100 

9845635966 

  38 
�ವ� �ಾ�� ಆಗ��ೈ�ೇಷ� �ಾ� ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ�, 

��ೕರಂಗಪಟ�ಣ, ಮಂಡ� ��ೆ�. 

�.�.  ನಂ. .28, �ಾಂ� ಗ� �ೋ�, 

��ೕರಂಗಪಟ�ಣ-571438, ಮಂಡ� ��ೆ�. 

9620296006 

8236252848 

  39 
ಧ�� ಇ��ಟೂ�� �ಾ� ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ�, �.�. 

ಎಕ��ೆನ��, �ಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ�. 

�.ಎಂ.�ೋ�, ಎ�ಾ���� �ೋರೂಂ 

ಎದುರು, �ಾಗಮಂಗಲ �ೖ� �ೋ�, 

�.�. ಎಕ��ೆನ��, �ಾಗಮಂಗಲ, 

ಮಂಡ�. 

8073907509 

  40 ��ೕ ಅ�ಯ��ೇತನ ಟ�ಸ�, ಸೂನಗಹ��, ಮಂಡ�. 
�ಾಹು�ಾ� �ೆನ�ಯ� ಎ�ೆ��ಂಷ�, 

ಅರ�ೇಶ�ರ ನಗರ, ಮಂಡ�. 

82322211456 

9448914277 

ಮಂಗಳ�ರು 

��ೆ� 
41 

ಪ��ಾ �ೌ���ಂ� �ೆಂಟ�, �ಾಲ�ೕ� ರ�ೆ�, ಕಂಕ�ಾ�, 

ಮಂಗಳ�ರು. 

�ೋ�ಗು��, 3�ೇ ಅಡ�ರ� �ೆ, ಕಂಕ�ಾ�, 

��ೋಜ �ಾಂ�ೌಂ�, ಮಂಗಳ�ರು. 
8242240081 

�ಾಮನಗರ 

��ೆ� 
42 

ಧ��  �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ��  ಸಂ�ೆ�, �.�.ಎ�� �ೆನ��, 

�ಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ� 

��ೇ�ಾನಂದ ನಗರ, �.ಎಂ.ರ� �ೆ, 

�ಾಮನಗರ 
8762116824 

�ವ�ಗ� ��ೆ� 43 
��ೕ �ೖ��   ಮ��ಾ ಮಂಡ�, �ತೂ�ರು �ಾ� �ೆನ�ಮ� �ೇಔ�, 

3�ೇ �ಾ��, �ೆ�ಾ�ಪ�ರ, ಭ�ಾ�ವ�, �ವ�ಗ� �� �ೆ 

�ೋ� ನಂ.146/159, �.�ೆ�.�ೋ�, 

ಸೃ�� ಭ�ೆ�ೕಶ�ರ �ೇವ�ಾ�ನ ��ೕ�, 

�ೋಯ� ಹು�ಾ�, ಭ�ಾ�ವ�, 

�ವ�ಗ� ��ೆ�. 

0816-2201256, 

97421220806 

  44 
ಸುರ� ಮ��ಾ ಮಂಡಳ, 8�ೇ ಮುಖ� ರ�ೆ�, �.�ೆ. ಬ�ಾವ�ೆ, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ. 

ಅಶçಯ�ಾಮ, ಆ�ೋ �ಾ�ೋ�, 

�ೆ�ೆ�ೕನಹ�� ರ�ೆ�, �ೋಮನ �ೊಪ�, 

5�ೇ �ಾ��, �ವ�ಗ� 

08123471726 

9686464915 

ತುಮಕೂರು 

��ೆ� 
45 

ಅಂ�ಕ ಮ��ಾ ಸಂಘ, ನಂ.24, �ಾ�ೕವ �ಾಂ� ನಗರ, 

�ಾಗಸಂದ�  �ೊಡ��ದರಕಲು�, �ೆಂಗಳ�ರು 

�ಾತೃ ಕೃಪ ��ಾ����ೇಷ� 

�ೆಂಟ� �ಾ� ವ���, ರಂಗ�ಾಮ 

�ಲಯ, �ಾಯ�� ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಟಪ 

ಹ��ರ, ಮರಳ�ರು, ತುಮಕೂರು 

08151232891 

9482390346 

�ೋ�ಾರ 

��ೆ�. 
46 

�ಾ�ಸ��� �ೋ��ಾಲ� ಸಂ�ೆ�, �ೇ�ಾ ಭವನ, �ಾಲೂರು, 

�ೋ�ಾರ 

‘ಆ�ಾ ಭವನ’ �ೇಂ� �ೕ�ೕ� 

�ಾ��ಟ� �ಾ�ಂಪ�, ಗುಡ�ನ ಹ��, 

�ಾಲೂರು, �ೋ�ಾರ ��ೆ�. 

08151232891 

9482390346 

�ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 47 
�ನೂತನ ��ಣ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, ಅಳವಂ�, ಅ�����ೕ�ೕ� 

ಆ�ೕ�, 1�ೇ �ಾ��, ಪ�ಗ� ನಗರ, ��ಾ�ಳ ರ�ೆ�, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 

ಅಳವಂ�, ಅ�����ೕ�ೕ� ಆ�ೕ�, 

1�ೇ �ಾ��, ಪ�ಗ� ನಗರ, ��ಾ�ಳ 

ರ� �ೆ, �ೊಪ�ಳ, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 

8548976883 

9448192428 

�ಕ�ವiಗಳ�

ರು ��ೆ� 
48 

ಕಸೂ�� �ಾ ಸದನ, �ಲ� �ಾ�� ರ�ೆ�, �ಜಯಪ�ರ, 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು-577101. 

60 ಅ� ರ� �ೆ, �ೌ� �ಾಲು�ೆ, 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು 

08262-236308, 

9449031120 

9632129118 

ಉತ�ರಕನ�ಡ 

��ೆ�  
49 

�ೊ�ೕ� �ೇ� ಸಂ�ೆ�, ಸ��ಲಯ ���ಂ�, ಮ�ಾ� �ೊಪ� 

ಮುಖ� ರ� �ೆ, ���, ಉತ�ರಕನ�ಡ ��ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ� 

�ೇವ�ಲಯ, ಮ�ಾ� �ೊಪ� ಮುಖ� 

ರ� �ೆ, ���, ಉತ�ರಕನ�ಡ ��ೆ�-581402 
08384-236398 

�ತ�ದುಗ� 

��ೆ� 
50 

�ಾಜಲ�� ಅ�ೋ��ೕಷ�, ಎಂ.ಯು.ಎ�.ಎ�. ಪಕ�, 

�ನೂ��ಾ�� �ಾ�ಷನ� �ೈಸೂ�� ಹ��ರ, �ೈ�ಾ� �ೋ� 

ಎ�.�ೆ�-4, �ತ�ದುಗ�-577502 

ಎಂ.ಯು.ಎ�.ಎ�. ಪಕ�, �ನೂ��ಾ�� 

�ಾ�ಷನ� �ೈಸೂ�� ಹ��ರ, �ೈ�ಾ� 

�ೋ� ಎ�.�ೆ�-4, �ತ�ದುಗ�-

9844942404/ 
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577502 

 

 

�ಾದ��  

��ೆ� 
51 

ಶರಣರ �ಾಡು ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�, ಮ�ಾ�ೇವ ನಗರ, �ೇ� 

�ೋ�ಾ �ಾದ�� 

�ಾ.�.ಆ�.ಅಂ�ೇಡ�� ನಗರ, 

ಮು��ಪ� �ಾ�ೋ�, �ಾದ�� ��ೆ�. 
7338492248 

�ಾಯಚೂರು 

��ೆ� 
52 

�ೇ� ಮ��ಾ ಮಂಡ�, ನಂ.1-25/1, �ಾತೃ�ಲಯ, 

ಚು���ಾ�ೋ�, �ಾಂಪ�ರ �ೋ�, �ಾಂ� ��ಾ���ೇತನ �ಾ�ೆ 

ಹ��ರ, �ಾಯಚೂರು 

�ೌ� ನಂ.1-11-45/1 �ಾತೃ�ಲಯ, 

����ಾ�ೋ�, �ಾಂಪ�ರ �ೋ�, 

�ಾಂ� ��ಾ���ೇತನ �ಾ�ೆ ಹ��ರ, 

�ಾಯಚೂರು 

9972466695 

 
 

��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�ಗಳ ಪ�� 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 
��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�ಗಳ ಸ�ಳ ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�ಗಳ ��ಾಸ ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

1 ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�, �ೆಂಗಳ�ರು(ನ) 
��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�, ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ�, ��ಾ�� ಆಸ��ೆ� ಪಕ�, 

�ಾ|| ಮ��ೌಡ ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು-560029. 
080-26567039 

2 ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�, �ಾರ�ಾರ 
��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�, �.ಎ�.ಎ�.ಎ�. ಕ�ೇ� ಎದುರುಗ�ೆ, �ಾ|| 

ಕಮ�ಾಕ� ರ�ೆ�, �ಾರ�ಾರ-581301. 
08382-226726 

3 ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�, ತುಮಕೂರು 
��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�, ಅಮ�ಾವ�ನಗರ, ಕು�ಗ� �ೋ�,  �ರ� 

�ಾ��ಾಬ �ೇವ�ಾ�ನದ ಪಕ�, ತುಮಕೂರು-572105 
0816-2201401 

4 ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�, ಗದಗ 
ಅ�ೕ�ಕರ ಕ�ೇ�, ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ� �ೆ� �ೕಸ� �ಂ�ಾಗ, �ಾಂ� 

ಸಕ�� ಹ��ರ,    ಗದಗ- 582101 
08372-220711,  220448 

�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯಗಳ ಪ�� 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 
�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯಗಳ ಸ�ಳ  �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯದ ��ಾಸ   ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

1 
�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ,  

�ೆಂಗಳ�ರು (ನ) 

�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಆವರಣ, ��ಾ�� ಆಸ��ೆ� 

ಪಕ�, �ಾ|| ಎಂ. �ೆ�. ಮ��ೌಡ ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು-560029.  
080/26561713 

2 �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, ಬ�ಾ�� ��ೕ �ೇ�ಾ��ೇತನ, �ಾಂ��ಾಮ, ಕಂ�ೋ�ೆ�ಂ�, ಬ�ಾ��-583104. 08392/297108 

3 
�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ 

�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, ��ೕ�ಾಮನಗರ, ಇಂಡ��ೕಯ� ಏ��ಾ, 

�ರಮ�ೊಂಡನಹ�� �ೕ��, �ಾವಣ�ೆ�ೆ-577005.  
0819/2214025 

4 �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, ಕಲಬುರ� 
�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, �ೕನು�ಾ��ೆ ಇ�ಾ�ೆ ಕ�ೇ� ಹ��ರ ಆಳಂದ 

�ಾ�ೋ�, ಕಲಬುರ�-585101.  
08472/274441 

5 
�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, 

�ಾರ�ಾಡ  
�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, ಪತ�ಕತ� ನಗರ, ���ನಗರ, ಹುಬ���-580032,  0836/2373873 

6 
�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, 

�ೖಸೂರು 

��ೕ �ೇ�ಾ ��ೇತನ, ನಂ: 976, �ೕತ ರ� �ೆ, �ಾಮ�ಾಜಪ�ರಂ, 

�ೖಸೂರು-570011.  
0821/2543918 

7 �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, ಉಡು� 
��ೕ �ೇ�ಾ ��ೇತನ, ಅಂಬಲ�ಾ� �ೕ��, �ಾ��ೕಯ �ೆ�ಾ��-66 

�ಟೂ�ರು �ೕ��, ಉಡು�-576103.  
0820/2987580 

8 �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, �ವ�ಗ� 
�ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ, 100 ಅ� ರ� �ೆ, ಆ �ಾ�ೆ�� ಐ.�, �ಾಗರ ರ� �ೆ, 

�ವ�ಗ� ��ೆ�. 
08182/250233 
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�ಾಜ�ದ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ �ಾಲ�ಯರ ವಸ� �ಲಯದ �ವರ  

��ೆ�ಯ �ೆಸರು 
ಕ�. 

ಸಂ. 

ವಸ� �ಲಯದ 

ಸ�ಳ 

ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಯ �ೆಸರು ಮತು� 

��ಾಸ 

���� 

ಪ�ವ� 

���� 

ನಂತರ 

ಮಂಜೂ�ಾದ 

ಸಂ�ಾ�ಬಲ 

ಬ�ಾ�� ��ೆ� 1 ಬ�ಾ�� 

�ಜಯಲ��ೕ    ಯುವ� ಮಂಡ� (�), 

�.�ೆ.ನಗರ, ಕಪ��ಗ� ರ�ೆ�, ಬ�ಾ��-

583101 

1 - 50 

  2 �ೊಸ�ೇ�ೆ 

�ಾ� �ಾ�ೊ�ೕ, � �ೊಸ�ೇ�ೆ ಸ�ೈ��ಯ� 

�ೊ�ೈ�, ಜಂಬು�ಾಥ ರ�ೆ�, �ೊಸ�ೇ�ೆ-

583201 

1 - 50 

  3 ಕೂ��� 

ಸ�ಂದನ ಸ�ಾಜ �ೇ�ಾ �ಾಗೂ 

�ಾಂಸ��ಕ ಸಂ�ೆ�, 3�ೇ �ಾ�� ಊರಮ� 

�ೇವ�ಾ�ನದ ಹ��ರ, ಕೂ��� 

- 1 50 

�ೕದ� ��ೆ� 4 �ೕದ� 

ಸ�ೕ�ದಯ ಮ��ಾ ಸಂ�ೆ�, ಭ�ೊ�ೕ��ೕ� 

�ಾ�ೋ�, ��� ರ�ೆ�, ಹನು�ಾ� ನಗರ, 

�ೕದ� 

1 - 50 

  5 ಹುಮ�ಾ�ಾ� 

��ೕ ಸಂಗ�ೕಶ�ರ ��ಣ ಸಂ�ೆ�, ಆಳಂದ 

�ಾ�ೋ�, ಆಳಂದ ರ�ೆ�, �ಾ�� ನಂ.  3/4, 

ನ�ಗು� �ೇ�, ಷ�ಾ ಬ�ಾ�, 

ಹುಮ�ಾ�ಾ�. �ೕದ� 

1 - 50 

  6 �ಾ��,  
ಸಂ�ೋ��ಾ ಮ��ಾ ಮಂಡ�, �ಾ��, 

�ೕದ�. 
- 1 50 

  7 ಔ�ಾದ 

��ೕಮ� �ಾ��� �ಾ� ಹ�ಜನ �ಂದು�ದ 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, 

�ಾದ�ೕರ ರ�ೆ�, �ೕದ� 

- 1 50 

�ಜಯಪ�ರ. 8 �ಜಯಪ�ರ. 

��ೕ ಶರಣ�ೊ�ೕ� ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, 

�ೆ.�ೆ�.�.�ಾ�ೋ�, ಹಂ��ಾಳ, 

�ೋ�ಾಪ�ರ ರ�ೆ�, �ಜಯಪ�ರ. 

1 - 100 

  9 
ಬಸವನ 

�ಾ�ೇ�ಾ� 

��ೕಜಗ�ೊ�ೕ� ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ವಧ�ಕ 

ಸಂಘ, ಪ�ಲ�ೇ�ನಗರ, ��ಾಪ�ರ. 
1 - 50 

  10 �ಂಧ� 

��ೕ ��ೕಧರ�ಾ�� ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, 

ಸ�ಾ�� �ಾ��ೆ��� ಎದುರು, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 

ರ� �ೆ, �ಜಯಪ�ರ. 

- 1 100 

�ೆಳ�ಾ� 11 �ೆಳ�ಾ� 

ಯು�ೈ�ೆ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಸಂ�ೆ�, 

�ೋ�ೆ�ಾ� ���ಂ�, ಇ� ಕಂ�ಾ��� 

�ಾ�ೋ�, ಮ�ಾಂ�ೇ� ನಗರ, �ೆಳ�ಾ�-

590016. 

1 - 75 

  12 ಸವದ�� 

��ೕ �ಾ�ೇಶ�� �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, ನಂ.50, 

�ಾ�� ನಂ.17, �ಾ��-ಎ, �ಾದವಗ��, 

�ಾಹೂನಗರ, �ೆಳ�ಾ�. 

1 - 50 
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�ಾಗಲ�ೋ�ೆ 13 �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 
��ೕ ಯಲಗೂ�ೇಶ�ರ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂ�ೆ� 

ಅ�ೕನನಗರ �ಾಗಲ�ೋ�ೆ. 
- 1 50 

  14 ಜಮಖಂ� 

ಭರತ �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, ���ೆ 

���ಂ�, ಮು�ೋಳ ರ�ೆ�, ಜಮಖಂ�, 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�. 

1 - 50 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು 15 �ಕ�ಮಗಳ�ರು 

ಕಸೂ�ರ�ಾ ಸದನ (�), �ಲ� �ಾ�� ರ�ೆ�, 

�ಜಯಪ�ರ ಬ�ಾವ�ೆ, �ಕ�ಮಗಳ�ರು-

577101 

1 - 50 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ 16 
�ಾಮ�ಾಜ 

ನಗರ 

��ೕ �ಾ�ೕ� �ಾಂ� ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� 

�ೆ� �ೇ� ಟ���, ನಂ.405, 2�ೇ ಹಂತ, 

�ಾ�ೕವನಗರ, �ೖಸೂರು. 

- 1 100 

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 17 �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ಪ�ಗ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ೇ�ೆಹ��,  - 1 100 

  18 �ೌ��ದನೂರು ಪ�ಗ� �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, �ೇ�ೆಹ��,  1 - 100 

�ತ�ದುಗ� 19 �ಳ�ಾಲೂ�ರು 
��ೕ ವರ�ೆಂ�ಾಂ��ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, 

ಚಳ��ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, �ತ�ದುಗ� ��ೆ�. 
1 - 50 

�ಾರ�ಾಡ 20 ಕಲಘಟ� 

��ೕ �ಾ�ೇಶ�� �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, ನಂ.50, 

�ಾ�� ನಂ.17, �ಾ��-ಎ, �ಾದವಗ��, 

�ಾಹೂನಗರ, �ೆಳ�ಾ�. 

- 1 50 

ಕಲಬು�� 21 ಕಲಬು�� 
ಮ�ಾ�ೇ��ಾ� ಮ��ಾ ��ಾ�ವಧ�ಕ 

ಸಂ�ೆ�, ಆಳಂದ �ಾ�ೋ�, ಕಲಬು�� 
1 - 75 

  22 �ಂ�ೋ� 
�ೌತಮ �ಾ��ೕಣ ಸ�ಯಂ�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, 

�ಂ�ೋ�. 
- 1 50 

�ಾದ�� 23 ಸುರಪ�ರ 
�ಾ.�ಾ�ಾ �ಾ�ೇ� ಅಂ�ೇಡ�� 

��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ, ಸುರಪ�ರ, �ಾದ��. 
- 1 100 

  24 ಷ�ಾಪ�ರ 
��ೕಚರಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂ�ೆ�, 

ಷ�ಾಪ�ರ 
1 - 50 

ಗದಗ 25 ಮುAಡರ� 

�ೆ�ೕಯ� �ೌ�ಾಗ�ಲ�� �ೆ�� ಅಂ� 

ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ�, �ವ��ೕ 

���ಂ�, 5�ೇ �ಾ��, ಬಸ�ೇಶ�ರ ಬ�ಾವ�ೆ, 

�ಾ�ತ�ಂದ�, ಮುಂಡರ�, ಗದಗ ��ೆ�. 

1 - 50 

�ಾ�ೇ� 26 �ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರು 

��ಾ�� ಸಂ�ೆ�, ��ೇ�ೌಡರ �ಾಂ�ೆ���, 

ಅ�ೆ�ೕಕನಗರ, 3�ೇ �ಾ��, ಮ�ೆ�ೕ� ರ� �ೆ, 

�ಾ�ೆ�ೆನೂ�ರು-581115. 

- 1 50 

�ಾಸನ 27 �ಾಸನ 

�ೆ�ೕ�ಾ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, ��ೕ ಮಂಜು�ಾ�ೇಶ�ರ 

ಐ.�.ಐ. ���ಂ�, �ಾಸರ �ೊಪ�ಲು, 

�ಾಲ�ಾ�ಮ ರ�ೆ�, �ಾಸನ. 

- 1 75 

  28 �ೇಲೂರು 
�ೕಪ�� ಎಜು�ೇಷ� �ೊ�ೈ�(�), 

�ೆ�ೇಹ�� ರ�ೆ�, �ೇಲೂರು. 
- 1 50 
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  29 ಸಕ�ೇಶಪ�ರ 

��ೕ�ೌ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�, ಅಗ��ಾರ 

�ೇ�, �ೕಚನಹ�� ಅಂ�ೆ, �ೊ�ೆನರ�ೕಪ�ರ 

�ಾಲೂ�ಕು 

- 1 50 

  30 �ಾ�ಾಪ�ರ 

�ಾ�ಮ�ಾರ� ಸ�ೕ�ದಯ ��ಣ ಟ���(�), 

�ಾ�ಾಪ�ರ, �ಾಂ��ಾ�ಮ �ೋಬ�, �ಾಸನ 

�ಾಲೂ�ಕು. 

- 1 100 

  31 �ೊಣನೂರು 
ಮಧು��ೕ ಮ��ಾ ಸ�ಾಜ, �ೆಟ�ೆ�ೆ ರ�ೆ�, 

ಅರಕಲಗೂಡು-573102. 
- 1 50 

�ೋ�ಾರ 32 �ೋ�ಾರ 

ಮ��ಾ �ಾಗೃ� �ೇ��ೆ, ನಂ.640, 

�ಡಬೂ�� �ಾ�ೋ�, ��ೕ��ಾಸಪ�ರ, 

�ೋ�ೆ�ೕ� ಸಕ��, �ೋ�ಾರ-563101. 

1 - 50 

�ೊಪ�ಳ 33 �ೊಪ�ಳ 
��ೕ�ೖ�� ಅ�ೋ��ೕಷ�, �ೊಡ��ಾ�, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ. 
- 1 100 

�ೖಸೂರು 34 �ೆ�.�.�ೋ�ೆ 

��ೕ �ಾ�ೕ� �ಾಂ� ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� 

�ೆ� �ೇ� ಟ���, ನಂ.405, 2�ೇ ಹಂತ, 

�ಾ�ೕವನಗರ, �ೖಸೂರು. 

1 - 50 

�ಾಯಚೂರು 35 �ಾಯಚೂರು 

ಸಂಕಲ� �ೊ�ೈ� �ಾ� ವ��� ಅಂ� 

�ೈ�� �ೆವಲ� �ಂ�, ಮ�ೆ ನಂ.12-12-

83/16, ಅರ� �ಹ�ಾ�, �ಾಯಚೂರು-

504104. 

1 - 75 

  36 �ೇವದುಗ� 

ಆ��ಾಂಬವ ��ಣ ಸಂ�ೆ� (�), �ಾಪ�� 

ಓ�, ಹ� ೕೆ ಬ� ��ಾ�ಣದ ಹ��ರ, 

�ೇವದುಗ�, �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 

1 - 75 

  37 �ಂಗಸೂಗೂರು 

��ೕ�ೈಲ ಮ���ಾಜು�ನ ��ಣ �ಾಗೂ 

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�, ಈಚ�ಾಳ, 

ಗಂ�ಾವ�, �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 

- 1 50 

ಒಟು� 19 18 2375 

�ೂೕ�ಾ��ೆ  ���� ಪ�ವ� ���� ನಂತರ   ಒಟು� 

50 ಸಂ�ಾ�ಬಲದ ವಸ� �ಲಯಗಳ�  13 11 24 

75 ಸಂ�ಾ�ಬಲದ ವಸ� �ಲಯಗಳ�  4 1 5 

100 ಸಂ�ಾ�ಬಲದ ವಸ� �ಲಯಗಳ�  2 6 8 

ಒಟು�  19 18 37 
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�ಾಲೂ�ಕು�ಾರು ಮುಖ�, �� �ಾಗೂ �ೊಸ ಅಂ.�ೇಂದ�ಗಳ �ವರ  

ಕ�.ಸಂ. ��ೆ�ಯ �ೆಸರು 
ಮಂಜೂ�ಾದ 

ಅಂ.�ೇಂದ�ಗಳ� 

�� 

ಅಂ.�ೇಂದ�ಗಳ� 

�ೊಸ 

ಅಂ.�ೇಂದ�ಗಳ� 
ಒಟು� 

1 �ಾಗಲ�ೋ�ೆ         

1 �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 326 1 0 327 

2 �ೕಳ� 182 26 0 208 

3 ಹುನಗುಂದ 391 7 0 398 

4 �ಾ�ಾ� 403 0 0 403 

5 ಜಮಖಂ� 527 0 0 527 

6 ಮು�ೋ� 335 23 0 358 

ಒಟು� 2164 57 0 2221 

2 �ೆಂಗಳ�ರು (�ಾ�)         

1 �ೇವನಹ�� 255 8 1 264 

2 �ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 320 49 0 369 

3 �ೊಸ�ೋ�ೆ 305 5 0 310 

4 �ೆಲಮಂಗಲ 228 59 0 287 

ಒಟು� 1108 121 1 1230 

3 �ಾಮನಗರ         

1 ಚನ�ಪಟ�ಣ 316 18 0 334 

2 ಕನಕಪ�ರ 268 67 0 335 

3 �ಾಗ� 306 63 0 369 

4 �ಾಮನಗರ 295 60 0 355 

5 ಮರಳ�ಾ� 116 34 0 150 

ಒಟು� 1301 242 0 1543 

4 �ೆಂಗಳ�ರು (ನ)         

1 �ೆಂಗಳ�ರು ಉತ�ರ 693 20 72 785 

2 �ೆಂಗಳ�ರು ದ�ಣ 454 34 11 499 

3 ಸುಮಂಗ� �ೇ�ಾಶ�ಮ 206 8 10 224 

4 ಆ�ೇಕ� 405 27 19 451 

5 �ೆಂಗಳ�ರು �ೇಂದ� 308 0 43 351 

6 �ೆಂಗಳ�ರು �ಾಜ� 263 2 12 277 

ಒಟು� 2329 91 167 2587 

5 �ೆಳ�ಾಂ         

1 �ೈಲ�ೊಂಗಲ 421 4 10 435 

2 �ೆಳ�ಾಂ(�ಾ�) 674 0 0 674 

3 ��ೊ�ೕ� 240 0 5 245 

4 �ಾ�ಾಪ�ರ 361 6 1 368 

5 �ಾಮದುಗ� 295 3 3 301 
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6 ಅಥ� 297 2 5 304 

7 �ೆಳ�ಾಂ (ನ) 370 0 6 376 

8 �ೋ�ಾ� 212 4 4 220 

9 ಹು�ೆ�ೕ� 463 8 1 472 

10 �ಾಯ�ಾ� 458 10 0 468 

11 ಸವದ�� 326 15 2 343 

12 �ಾಗ�ಾಡ 250 2 0 252 

13 ಅರ�ಾ� 402 5 0 407 

14 ��ಾ�� 466 0 0 466 

ಒಟು� 5235 59 37 5331 

6 ಬ�ಾ��         

1 ಬ�ಾ�� (�ಾ�) 381 8 0 389 

2 ಬ�ಾ�� (ನ) 185 0 18 203 

3 �ರುಗುಪ� 391 16 6 413 

4 ಸಂಡೂರು 257 4 0 261 

ಒಟು� 1214 28 24 1266 

7 �ೕದ�         

1 ಬಸವಕ�ಾ�ಣ 411 0 0 411 

2 �ಾ�� 324 15 0 339 

3 �ೕದ� 466 0 0 466 

4 ಹು�ಾ��ಾ� 326 0 5 331 

5 ಸಂ�ಾಪ�� 339 12 0 351 

ಒಟು� 1866 27 5 1898 

8 ��ಾಪ�ರ         

1 ಬಸವನ�ಾ�ೇ�ಾ� 414 6 0 420 

2 ��ಾಪ�ರ 341 0 0 341 

3 ಮು�ೆ�ೕ��ಾ� 427 0 0 427 

4 ಇಂ� 301 22 0 323 

5 �ಂಧ� 421 0 0 421 

6 ��ಾಪ�ರ(ನ) 233 0 18 251 

7 ಬ��ೆ �ೕ� 132 16 0 148 

ಒಟು� 2269 44 18 2331 

9 �ಾಮ�ಾಜನಗರ         

1 �ಾಮ�ಾಜನಗರ 272 7 2 281 

2 ಗುಂದು��ೇ�ೆ 280 18 1 299 

3 �ೊ� �ೇ�ಾಲ 455 16 1 472 

4 ಯಳಂದೂರು 107 5 0 112 

5 ಸಂ�ೇ�ಾರನಹ�� 257 4 0 261 
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ಒಟು� 1371 50 4 1425 

10 �ಕ�ಮಗಳ�ರು         

1 �ಕ�ಮಗಳ�ರು 381 13 0 394 

2 ನರ�ಂಹ�ಾಜಪ�ರ 118 16 0 134 

3 ಶೃಂ�ೇ� 105 0 0 105 

4 ತ�ೕ�ೆ�ೆ 294 30 0 324 

5 ಕಡೂರು 402 54 0 456 

6 �ೊಪ� 139 16 0 155 

7 ಮೂ��ೆ�ೆ 228 29 0 257 

ಒಟು� 1667 158 0 1825 

11 �ತ�ದುಗ�         

1 �ತ�ದುಗ� 246 6 1 253 

2 �ಳ�ಾಲೂ�ರು 192 10 0 202 

3 ಚಳ��ೆ�ೆ 480 8 2 490 

4 ��ಯೂರು 422 31 0 453 

5 �ೊಳ�ೆ��ೆ 273 22 0 295 

6 �ೊಸದುಗ� 318 39 6 363 

7 ಭ�ಾಮ�ಾಗರ 277 0 0 277 

ಒಟು� 2208 116 9 2333 

12 ದ�ಣ ಕನ�ಡ         

1 ಬಂ�ಾ�ಳ 340 1 0 341 

2 ಮಂಗಳ�ರು (�ಾ�) 450 0 3 453 

3 ಪ�ತೂ�ರು 370 0 0 370 

4 �ೆಳ�ಂಗ� 306 18 0 324 

5 ಮಂಗಳ�ರು(ನ) 225 0 0 225 

6 ಸೂಳ� 165 0 1 166 

7 ��ಾ� 228 1 0 229 

ಒಟು� 2084 20 4 2108 

13 �ಾವಣ�ೆ�ೆ         

1 �ಾವಣ�ೆ�ೆ 498 14 6 518 

2 ಹ�ಹರ 249 5 1 255 

3 ಜಗಳ�ರು 247 10 2 259 

4 ಚನ��� 383 20 0 403 

5 �ೊ�ಾ�� 279 16 0 295 

ಒಟು� 1656 65 9 1730 

14 �ಾರ�ಾಡ         

1 �ಾರ�ಾಡ 297 5 6 308 

2 ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ 430 0 0 430 
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3 ಕಲಘಟ� 189 2 0 191 

4 ಕುಂದ�ೋಳ 212 0 0 212 

5 ನವಲಗುಂದ 222 2 0 224 

6 ಹುಬ��� 145 1 0 146 

ಒಟು� 1495 10 6 1511 

15 ಗದಗ         

1 ನರಗುಂದ 130 0 0 130 

2 ಗದಗ 329 4 0 333 

3 ಮುಂಡರ� 172 0 0 172 

4 �ೋಣ 300 0 0 300 

5 �ರಹಟ� 231 0 0 231 

ಒಟು� 1162 4 0 1166 

16 ಗುಲ��ಾ�         

1 ಆಲಂದ 421 0 0 421 

2 ಗುಲ��ಾ� (�ಾ�) 400 16 0 416 

3 ಆಫ�ಲಪ�ರ 260 0 0 260 

4 �ಂ�ೋ� 336 17 0 353 

5 ��ಾ�ಪ�ರ 260 0 3 263 

6 ಗುಲ��ಾ� (ನ) 453 11 35 499 

7 �ೇವ�� 333 22 0 355 

8 �ೇಡಂ 311 7 0 318 

9 ಶ�ಾ�ಾ� 251 0 4 255 

ಒಟು� 3025 73 42 3140 

17 �ಾದ��         

1 ಶ�ಾಪ�ರ 386 9 1 396 

2 �ೆ�ೕ�ಾಪ�ರ 451 23 0 474 

3 �ಾದ�� 239 4 0 243 

4 ಅ��ಕು�� 260 14 0 274 

ಒಟು� 1336 50 1 1387 

18 �ಾಸನ         

1 ಆಲೂರು 143 35 0 178 

2 ಅರಕಲಗೂಡು 265 15 3 283 

3 ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ 423 25 11 459 

4 ಸಕ�ೇಶಪ�ರ 213 43 2 258 

5 �ೇಲೂರು 225 76 0 301 

6 ಚನ��ಾಯಪಟ�ಣ 367 27 1 395 

7 �ಾಸನ 364 42 5 411 

8 �ೊ�ೆನರ�ೕಪ�ರ 248 12 3 263 
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ಒಟು� 2248 275 25 2548 

19 �ಾ�ೇ�         

1 �ಾ�ಡ� 160 2 0 162 

2 �ಾ�ೇ� 283 0 0 283 

3 ಸವಣೂರು 205 0 0 205 

4 ��ಾ�� 225 8 0 233 

5 �ಾನಗ� 319 0 0 319 

6 ��ೇ�ೆರೂರು 340 3 0 343 

7 �ಾ��ೆನೂ�ರು 359 14 0 373 

ಒಟು� 1891 27 0 1918 

20 �ೋ�ಾರ         

1 �ೋ�ಾರ 434 23 7 464 

2 ��ೕ��ಾಸಪ�ರ 321 17 0 338 

3 ಬಂ�ಾರ�ೇ�ೆ 250 10 5 265 

4 �ಾಲೂರು 280 20 4 304 

5 ಮುಳ�ಾ�ಲು 425 0 3 428 

6 �ೇತಮಂಗಲ 270 11 0 281 

ಒಟು� 1980 81 19 2080 

21 �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ         

1 �ಂ�ಾಮ� 429 31 0 460 

2 �ೌ��ದನೂರು 347 4 0 351 

3 ಗು�ಬಂ�ೆ 125 0 0 125 

4 �ಡ�ಘಟ� 310 29 3 342 

5 �ಾ�ೇಪ�� 356 25 0 381 

6 �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 281 24 0 305 

ಒಟು� 1848 113 3 1964 

22 ಮ��ೇ�         

1 ಮ��ೇ� 247 4 0 251 

2 �ನ�ಂ�ೇ�  ೆ 326 10 0 336 

3 �ೋಮ�ಾರ�ೇ�ೆ 275 9 0 284 

ಒಟು� 848 23 0 871 

23 �ೊಪ�ಳ         

1 �ೊಪ�ಳ 426 8 0 434 

2 ಗಂ�ಾವ� 315 11 0 326 

3 ಕುಷ�� 381 11 0 392 

4 ಯಲಬುಗ� 376 1 0 377 

5 ಕನಕ�� 302 19 0 321 

ಒಟು� 1800 50 0 1850 
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24 ಮಂಡ�         

1 �ೆ.ಆ�. �ೇ�ೆ 338 60 0 398 

2 ಮದೂ�ರು 392 16 0 408 

3 ಮಂಡ� 249 2 0 251 

4 ಮಳವ�� 339 42 0 381 

5 �ಾಗಮಂಗಲ 245 121 0 366 

6 �ಾಂಡವಪ�ರ 236 30 0 266 

7 ��ೕರಂಗಪಟ�ಣ 210 11 0 221 

8 ದುದ� 231 24 0 255 

ಒಟು� 2240 306 0 2546 

25 �ೖಸೂರು         

1 �ೆ.ಆ�. ನಗರ 288 12 0 300 

2 �ೖಸೂರು 316 24 15 355 

3 ನಂಜನಗೂಡು 283 2 0 285 

4 ���ಾಪಟ�ಣ 322 27 0 349 

5 �ೆಗ�ಡ�ೇವನ�ೋ�ೆ 341 62 0 403 

6 ಹುಣಸೂರು 332 34 0 366 

7 �ೖಸೂರು(ನ) 214 0 0 214 

8 �. ನರ�ೕಪ�ರ 333 4 0 337 

9 �� �ೆೆ�ೆ 262 4 0 266 

ಒಟು� 2691 169 15 2875 

26 �ಾಯಚೂರು         

1 �ಾ�� 247 0 0 247 

2 �ಾಯಚೂರು 286 0 0 286 

3 �ಂಧನೂರು 345 0 6 351 

4 �ೇವದುಗ� 453 23 0 476 

5 �ಂಗಸುಗೂರು 521 12 0 533 

6 ���ಾ�ಾ 247 0 0 247 

7 �ಲಸುಗೂರು 289 0 0 289 

8 ಕನ�ಟ� 233 6 0 239 

ಒಟು� 2621 41 6 2668 

27 �ವ�ಗ�         

1 �ೊಸನಗರ 206 139 0 345 

2 ��ಾ�ಪ�ರ 296 4 2 302 

3 �ವ�ಗ� 362 34 19 415 

4 �ೕಥ�ಹ�� 251 49 0 300 

5 ಭ�ಾ�ವ� 377 24 0 401 

6 �ಾಗರ 306 36 0 342 
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7 �ೊರಬ 327 28 0 355 

ಒಟು� 2125 314 21 2460 

28 ತುಮಕೂರು         

1 �ಕ��ಾಯ�ನಹ�� 336 33 0 369 

2 ಗು�� 362 102 2 466 

3 �ಪಟೂರು 308 40 7 355 

4 ತುಮಕೂರು (�ಾ�) 454 45 0 499 

5 ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ 274 54 0 328 

6 �ೊರಟ�ೆ�ೆ 232 59 2 293 

7 ಕು�ಗ� 352 44 0 396 

8 ಮಧು�� 371 57 0 428 

9 �ಾವಗಡ 315 15 0 330 

10 ��ಾ 396 68 2 466 

11 ತುಮಕೂರು (ನ) 176 2 1 179 

ಒಟು� 3576 519 14 4109 

29 ಉಡು�         

1 �ಾಕ�ಳ 230 0 0 230 

2 ಕುಂ�ಾಪ�ರ 412 0 0 412 

3 ಉಡು� 274 0 0 274 

4 ಬ�ಹ��ಾರ 275 0 0 275 

ಒಟು� 1191 0 0 1191 

30 ಉತ�ರಕನ�ಡ         

1 ಭಟ�ಳ 216 9 0 225 

2 ಹ��ಾಳ 214 17 0 231 

3 �ೊ�ಾ�ವರ 320 5 0 325 

4 �ಾರ�ಾರ 236 10 0 246 

5 ಮುಂಡ�ೋಡು 169 17 0 186 

6 ��ಾ�ಪ�ರ 205 17 0 222 

7 �ರ� 321 30 0 351 

8 ಅಂ�ೋ�ಾ 214 15 0 229 

9 ಕುಮು�ಾ 272 10 0 282 

10 ಸೂ�ಾ 183 10 0 193 

11 ಯ�ಾ�ಪ�ರ 180 17 0 197 

ಒಟು� 2530 157 0 2687 

31 �ಜಯನಗರ         

1 ಹಗ��ೊಮ�ನಹ�� 238 0 0 238 

2 ಹೂ�ನಹಡಗ� 230 0 1 231 

3 �ೊಸ�ೇ�ೆ 321 0 19 340 



93 
 

93 
 

4 ಕೂ��� 342 20 0 362 

5 ಹರಪನಹ�� 370 21 0 391 

ಒಟು� 1501 41 20 1562 

�ಾಜ�ದ ಒಟು� 62580 3331 450 66361 
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�ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರಗಳ ಪ�� 

��ೆ�ಯ �ೆಸರು ಕ�ಮ ಸಂ�ೆ� 
ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ� �ೆಗಳ 

�ೆಸರು  
ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ� �ೆಗಳ ��ಾಸ 

ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ 

ಸಂ�ೆ� 

ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ನ�ೆಸು��ರುವ �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರಗಳ ಸಂ�ೆ� 

ಗಂಡು  �ೆಣು� 

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ ��ೆ� 1 1 
�ಾರ�ೕಯ �ಾ��ೕಣ ಮ��ಾ 

ಸಂಘ 

�ಭೂ�ಪ�ರ, #8, ರ�ೕಶನಗರ, 

�ೆಂಗಳ�ರು-37 
14 1 4 

  2 2 
ಅಕ�ಮ�ಾ�ೇ� �ೇ�ಾ 

ಸ�ಾಜ,  

 ನಂ .666, 3�ೇ ಮುಖ�ರ� �ೆ, �ೆ��ಆ� 

�ಾ�� ರ�ೆ�, �ಾ�ಾ�ನಗರ, 

�ೆಂಗಳ�ರು-86 

  0 1 

  3 3 
 �ಾರ�ೕಯ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಸ� 

ಸಂಘ (ಅಭ�ಾಶ�ಮ)  

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ೆ, 4�ೇ �ಾ��, 

�ಲ�� �ಾಡ��, �ೆಂಗಳ�ರು 
  0 2 

  4 4 
��ೕ. ಶಂಕ�ಾ�ಾಯ� 

��ಾ��ೕಠ  

 ಸ�ೆ� ನಂ.206, �ೊಮ�ಘಟ� ರ� �ೆ, 

�ೆಂ�ೇ� �ಾ�� �ೈ� �ೌ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು-60 

  0 2 

  5 5 ಆಯ��ೇ�ಾಶ�ಮ ಟ��� 
83, 1�ೇ ಎ� �ಾ��, �ಾ�ಾ�ನಗರ, 

�ೆಂಗಳ�ರು-10 
  2 0 

  6 6 
ಯು�ವಸ�� ಕಲ�ರ� 

ಅ�ೋ��ೕಷ�(�) 

��ೕ ಕೃಷ� ಅ�ಾಥ �ಶು��ಾಸ 

(ಯು.�.ಎ) ನಂ.3, ಈಶ�� ಮಂ�ರ, 

ಉತ�ರಹ�� ಸಕ��, ಸುಬ�ಮಣ�ಪ�ರ 

ಅಂ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು-61 

  1 1 

  7 7 ಅನ�ಪ�ಣ� �ೇ�ಾಶ�ಮ 

#1, 2�ೇ �ೖ� �ೋ�, 13�ೇ �ಾ��, 

�.�ೆ.ನಗರ, ಯಶವಂತಪ�ರ,  

�ೆಂಗಳ�ರು-22. 

  1 0 

  8 8 ಬಸವಗಂ�ೂೇ�� ಅ�ಾ�ಾಲಯ  

ಬಸವ  ಗಂ�ೋ��, ಕುಂಬಳ�ೋಡು, 

�ೖಸೂರು ಮುಖ�ರ� �ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು. 

ದ�ಣ �ಾ: 

  0 1 

  9 9 
�ೋ�ೋ��ೕ �ೊ�ೈ� 

�ೆಂ� �ಾ���   �ಾ�ೆ�ಂ� 

�ೆಣೂ�ರು ರ� �ೆ, �ಂಗ�ಾಜಪ�ರ, �ೆಂ� 

�ಾಮ�� �ೌ�,  

�ೆಂಗಳ�ರು-84 

  0 2 

  10 10 �ೆ.ಎ�.�.�.ಡಬೂ�� 
�ಶು ರ�, 135, 3�ೇ �ಾ��, ನಂ�ದುಗ� 

�ೋ�, ಜಯಮಹ�, �ೆಂಗಳ�ರು-46 
  0 1 

  11 11 �ೆಂ� �ೕ�� ಆಫ��ೇ� 

 # 8,  2�ೇ �ಾ��, �ಾ�ೋ�� 

�ೇಔ�, �ೆಂ� �ಾಮ� �ೌ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು-84 

  3 0 

  12 12 �ಶ��ೕಡಂ ಟ��� 
ವಲ�ಭ ��ೇತನ, 19, ಕು�ಾ� �ಾ�� 

ಈ��, �ೆಂಗಳ�ರು-01 
  1 0 

  13 13 ��ೕ. ��ಾ���ಾಸ �ೇಂದ� 
 #17, ಮಳ��ರು�ಾ�ಮ, �ೊಡ��ೇ�, 

ಸ�ಾ�ಪ�ರ ರ� �ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು-35 
  0 1 

  14 14 
ಯಶ��� ಮ��ಾ ಮಂಡ�ಗಳ 

ಒಕೂ�ಟ 

ಚಂ�ಾಪ�ರ, �ೕ�� �ೇಔ�, ಆ�ೇಕ� 

�ಾ:,  

�ೆಂಗಳ�ರು-81,  

  0 2 
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ಒಟು� 14 9 17 

�ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ 15 1 
ಅ�   ಅ�ೕ� �ೆ��ೆ��ಯ� 

ಎಜು�ೇಷ� ಟ���,  

�ಾಲೂರು ರ�ೆ�, �ೊಸ�ೋ�ೆ 

�ಾಲೂ�ಕು 
3 1 1 

  16 2 ��ೕ ಸ��ಾ�ಂಭ ��ಾ�ಗುರುಕುಲ 
�ೊನ�ಮ� ಗ�ಮಠ, �ವಗಂ�ೆ 

�ೆಲಮಂಗಲ. 
  2 0 

  17 3 

��ೕ ವನಕಲು� ಮ�ೆ�ೕಶ�ರ 

ಮ�ಾಸಂ�ಾ�ನ, ಮಠ, 

ಟ���(�) 

��ೕ ವನಕಲು� ಮ�ೆ�ೕಶ�ರ �ೇತ�, �ೆಗು�ಂದ 

ಅಂ�ೆ, �ೋಂಪ�ರ �ೋಬ�, 

�ೆಲಮಂಗಲ �ಾಲೂ�ಕು. 

  2 0 

ಒಟು� 3 5 1 

�ತ�ದುಗ� ��ೆ� 18 1 

��ೕ ಸದು�ರು 

ಕ�ೕ�ಾನಂದ�ಾ�� 

��ಾ��ೕಠ (�),  

ಕ�ೕ�ಾನಂದ ನಗರ, ಕರು�ನ ಕ�ೆ�, 

�ತ�ದುಗ� 
7 0 4 

  19 2 
��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ 

��ಾ�ಸಂ�ೆ�(�),  

�ಾ�ೇಹ��, �ತ�ದುಗ� 

 
  1 1 

  20 3 

ಆಶ�ಯ�ಾಮ ಅ�ಾಥ ಮಕ�ಳ 

ಆಶ�ಮ ಮತು� 

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ� �ೆ(�),  

�ೕ�ಾರ, ಐನ�� ಅಂ�ೆ, �ತ�ದುಗ�   0 1 

  21 4 
��ೕ ತರಳ�ಾಳ� ಜಗದು�ರು 

��ಾ�ಸಂ�ೆ�(�),  
�ತ�ದುಗ�, �ಾ�ೇಹ�� ಕು�ೕರ   0 1 

  22 5 

��ೕ ವರ �ೆಂ�ಾಂ��ೇಶ�ರ 

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� 

��ಾ�ಸಂ�ೆ�(�),  

ಚಳ��ೆ�ೆ �ಾ.   1 0 

  23 6 ಮ��ಾ �ೇ�ಾ ಸ�ಾಜ (�),  �ೆ� �ೆ�ೆ, ಓಬವ� ವೃತ�, �ತ�ದು�ಗ   1 0 

  24 7 
��ೕ ತರಳ�ಾಳ� ಜಗದು�ರು 

��ಾ�ಸಂ�ೆ�(�),  
���ೆ�ೆ, �ತ�ದುಗ�   0 2 

ಒಟು� 7 3 9 

�ೋ�ಾರ ��ೆ� 25 1 �ೋ�ಾರ �ಲ���  �ೋಂ  
�ೊ�ೆ�ೕನಹ�� �ಾ�ಮ ಟಮಕ ಅಂ�ೆ, 

�ೋ�ಾರ  
1 1 0 

  26 2  ��ೆ�� �ೆ�ೆ�ೕ� ಟ���  �ೋ�ಾರ 1 1 0 

ಒಟು� 2 2 0 

ತುಮಕೂರು �� �ೆ 27 1 
��ೕ �ದ��ಾ�ೕಶ�ರ �ಾ�� 

��ಾ��� �ಲಯ,  

��ೕ ಗ�ಮಠ, �ೆಟ�ದಹ��, ಗು�� 

�ಾಲೂ�ಕು 
7 3 0 

  28 2 
��ೕ �ೇವಣ��ೆ�ೕಶ�ರ �ಾ�� 

�ೇ�ಾ ಟ���,  

�ದ�ರ�ೆಟ�, �ೇಗ�ಾಲ ಅಂ�ೆ, 

�ೊರಟ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು 
  2 0 

  29 3 
��ೕ ಗುರು �ರಂ��ಾ�� 

ಗುರುಕು�ಾಶ�ಮ  

��ಾ��ೕಠ(�), (��ೕ ಗುರು�ರಂ��ಾ�� 

ಅ�ಾ�ಾಲಯ), ಅಂಕನಹ�� ಮಠ, 

ಕು�ಗ� �ಾಲೂ�ಕು 

  3 0 

  30 4 
��ೕ �ೕರ ಭದ��ಾ�� ��ಾ� 

ಸಂ�ೆ� (ರ) 

ಸು�ೕ� ���ಂ�, 1�ೇ ಮಹ�, 7�ೇ 

ಅಡ� ರ�ೆ�, �ೋ�ೕಶ�ರ ಪ�ರಂ, 

ತುಮಕೂರು 

  2 0 

  31 5 
�ಾಪ�� ��ಾ�ಸಂ�ೆ�(�), 

�ಾಪ�� ��ಾಸ ಮಂ�ರ  
�ೆಳಗುಂಬ ರ�ೆ�, ತುಮಕೂರು   2 0 
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  32 6 
��ೕ �ವ �ೈ��ಕ 

�ೇ�ಾಶ�ಮ(�),  

�ೊಂಡ�ಾಯಕನಹ��, �ೖ�ಾಳ ಅಂ�ೆ, 

ತುಮಕೂರು �ಾಲೂ�ಕು 
  2 0 

  33 7 
��ೕ ಪರ�ೇ� �ೇಂದ� �ಾ��ೕ� 

��ಾ��ೕಠ(�) 
ರಂ�ಾಪ�ರ, �ಪಟೂರು �ಾಲೂ�ಕು   2 0 

ಒಟು� 7 16 0 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ� 34 2 
�ಾಯ�� �ಾ��ೕಣ 

��ಾ�ಸಂ�ೆ�(�) 
�ಾಯ�ೊಂಡ, �ಾವಣ�ೆ�ೆ 2 0 2 

  35 4 
��ೕ �ೆ�ೕ�ಾಲಯ �ಶು ಕ�ಾ�ಣ 

ಮಂಡ� 
ಎಂ.�.�, ಎ �ಾ��, �ಾವಣ�ೆ�ೆ   0 1 

ಒಟು� 2 0 3 

�ಾಮನಗರ �� �ೆ 36 1 
��ೕ ಮ�ಾ�ಂ�ೇಶ�ರ ��ಾ��� 

�ಲಯ  

ಕಂಚುಗ� ಬಂ�ೆಮಠ, �ೋಲೂರು 

�ಾಗ�, �ಾಗ� �ಾಲೂ�ಕು 
3 2 0 

  37 2 
��ೕ. �ವ�ೕ� 

ಮು�ೇಶ�ರ�ಾ�� ��ೕ�ೇತ�,  
ಮರ� ೕೆಗ�ಮಠ, ಕನಕಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು.   3 0 

  38 3 
��ೕ. ��ಾ�ಣ�ಾ�� �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ 
��ೕ �ೇಗುಲಮಠ, ಕನಕಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು    5 0 

ಒಟು� 3 10 0 

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ� 39 1 
��ೕ. �ೆಂಕಟನರಸಮ�, 

ಗುರುಕು�ಾಶ�ಮ, �ೆ.�.ಟ���,  
ಕಂದ�ಾರ �ೇ�ೆ, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ  3 2 0 

  40 2 
ಆ�ಾ� �ಾರೂ� ಉಲೂ�� 

ಟ���,  
ಮಹಮ�� ಪ�ರ, �ಂ�ಾಮ�    1 0 

  41 3 ಆ� �ಾರೂ� ಟ���,  �ೆ.ಆ�.  Extension , �ಂ�ಾಮ�    1 0 

ಒಟು� 3 4 0 

�ೖಸೂರು ��ೆ� 42 1 
��ೕ ಆ�ಚುಂಚುನ�� �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ,  
ಚುಂಚನಕ�ೆ�, �ೆ.ಆ�.ನಗರ �ಾ: 4 4 0 

  43 2 
1.�ೆ.ಎ�.ಎ�. �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ,  
ಹುಲ�ಹ��, ನಂಜನಗೂಡು �ಾ:   1 0 

  44 3 
2.�ೆ.ಎ�.ಎ�. �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ,  
ಸುತೂ�ರು, ನಂಜನಗೂಡು �ಾ:   1 0 

  45 4 
�ಾಮುಂ� ಮಕ�ಳ ಮ�ೆ, 

�ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ,  

# ಎ, 2�ೇ ಹಂತ, ಬೃಂ�ಾವನ 

ಬ�ಾವ�ೆ, �ೖಸೂರು. 
  1 0 

ಒಟು� 4 7 0 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ� 46 1 
��ೕ ರಂ�ಾಪ�� ಪ���ಾ�ನ 

ಸಂ�ೆ�(�)  

 ��ೕ �ೌ�ೇಶ�� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ 

ಕು�ೕರ, ��ೕ ರಂ�ಾಪ�� ಪ���ಾ�ನ 

ಸಂ�ೆ�(�), �ಾ� ಹೊನೂ�ರು, 

ಎ�.ಆ�.ಪ�ರ �ಾ: 

1 1 0 

ಒಟು� 1 1 0 

ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ೆ� 47 1 
ಈಶ��ಾನಂದ ಮ��ಾ 

�ೇ�ಾಶ�ಮ �ೊ�ೈ�,  

�ಾ��ಾಶ�ಮ �ೋ�, ಕಂಕ�ಾ�, 

ಮಂಗಳ�ರು 
10 0 3 

  48 2 
�ಾಲ ಸಂರ��ಾ �ೇಂದ�, 

(ಮಂಗಳ �ೇ�ಾ ಸ�� ಟ���) 
ಕು�ಾ� ಪದವ�, ಮಂಗಳ�ರು   2 1 

  49 3 ಅ�ೋ�ಯ� �ಾ�� �ೋಂ,  �ೆಹರು ನಗರ, �ೋ�ೆ�ಾ� ಅಂ�ೆ,   2 0 
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ಮಂಗಳ�ರು. 

  50 4 ಅಭಯ �ಾಲಮಂ�ರ,  
ಅ�ೈ�ೋ� ಅಂ�ೆ, �ೊ�ಾ�ೆ, 

ಮಂಗಳ�ರು. 
  2 0 

  51 5 ಪ��ಾ �ೌ�ೆ��ಂ� �ೆಂಟ�,  
��ೕ� ಸದನ, ಬ�ಾ�ಣ ಕ�ೕಲು, 

ಮಂಗಳ�ರು 
  0 1 

  52 6 �ಾರ� �ೇ�ಾಶ�ಮ,  �ೇ�ಾ�ಾ� ಕ�ಾ�ನ, ಬಂ�ಾ�ಳ.   1 1 

  53 7 �ಾಪ�� �ಾಲ��ೇತನ,  ಸತ��ಾ� ��ಾರ, ಅ��ೆ, ಬಂ�ಾ�ಳ   2 0 

  54 8 
��ೕ �ಾಮಕೃಷ� �ೇ�ಾ 

ಸ�ಾಜ,  
�ೈ�ೆ�ೕ �ೆ�ೕಷ�, ಕಬಕ, ಪ�ತೂ�ರು   1 1 

  55 9 
ಸದು�ರು ��ೕ ��ಾ�ನಂದ 

ಮಕ�ಳ ಅ�ಾಥಶ�ಮ,  

(�ಾ�ಾ�ಾಮ ಭಕ� ಮಂಡ�) ��ೕ 

ಗುರು�ೇವ ಮಠ (�), ಧಮ�ಸ�ಳ, 

�ೆಳ�ಂಗ� 

  1 1 

  56 10 
ಅ� ಮ�ೕ�ಾ ಇ�ಾ��� 

�ಾಂ�ೆ���,  

ಮದವ�ರು ನಗರ, ನ�ಂ�ಾನ ಅಂ�ೆ, 

ಮಂಜ�ಾ� ಮಂಗಳ�ರು 
  2 0 

ಒಟು� 10 13 8 

�ಾಸನ ��ೆ� 57 1 ಷ�ೕ� �ಾ��ೕ�,  �ಾಸನ 2 0 2 

  58 2 
�ೆ�ೕ�ಾಲಯ, ಆ�ೆ�ೕ�ಯಂ 

��ಾಸ �ೇಂದ�,  
�ೋ�ೆ� ನಗರ, ಆಲೂರು (�ಾ)   0 2 

ಒಟು� 2 0 4 

�ೊಡಗು ��ೆ� 59 1 
�ೊಡಗು ��ಾ� �ಶು ಕ�ಾ�ಣ 

ಸಂ�ೆ�,  

�ೇತನ �ಲು�, �ೊ�ನೂರು ರ� �ೆ, 

(�ಾ�ೇ� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ ) 

ಮ��ೇ� 

2 0 1 

  60 2 
�ಾ�ಥ�� �ತ��� �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ 'ಎ' & '�' 

ಕದನೂರು ಅಂ�ೆ, �ೆದಮಳ��ರು, 

��ಾಜ�ೇ�ೆ 
  0 2 

ಒಟು� 2 0 3 

ಮಂಡ� ��ೆ� 61 1 
��ೕ ಭಕ��ಾಥ�ಾ�� �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ,  

ಆ�ಚುಂಚನ�� �ೇತ�, �ಾಗಮಂಗಲ 

�ಾ   -   4 ಕು�ೕರ 
2 4 0 

  62 2 
�ಮ�ಾಲಯ �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ 

ಕು�ೕರ,  
ಗುತ�ಲು, ಮಂಡ� ನಗರ-1 ಕು�ೕರ   1 0 

ಒಟು� 2 5 0 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ� 63 1 �ೕನಬಂಧು ಟ���,  

�ಡಬೂ���     �ಾ�ೋ�, ಅರಣ� 

ಇ�ಾ�ೆ ನಸ�� �ಂ�ಾಗ, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ �ೌ� 

2 1 0 

  64 2 
��ೕ ಮ�ೆಮಹ�ೇಶ�ರ �ಾ�� 

ಕೃ�ಾ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�,  

1.ಮಹ�ೇಶ�ರ �ೆಟ�, �ೊ� �ೇ�ಾಲ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾಮ�ಾಜನಗರ �� �ೆ  
0 5 2 

        
2. ಒ�ೆಯರ�ಾಳ�, �ೊ� �ೇ�ಾಲ 

�ಾಲೂ�ಕು, �ಾಮ�ಾಜನಗರ �� �ೆ. 
0 2 0 

ಒಟು� 2 8 2 

�ೆಳ�ಾ� �� �ೆ 65 1 
��ೕ. �ಾ�ೋ�ೇಶ�ರ 

�ಾ��ಗಳ ಅ�ಾ�ಾಶ�ಮ  
ಐಗ� �ಾ��, �ಾ|| ಅಥ� 5 1 0 

  66 2 
ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�,  
ಮೂಡಲ�. �ಾ|| �ೋ�ಾಕ   1 0 
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  67 3 
�ಾ�� ��ೇ�ಾನಂದ �ೇ�ಾ 

ಪ���ಾ�ನ  

1. ಗಂಗ�ಾ� �ಕು�ಂ�ಮಠ 

�ಾಲಕ�ಾ�ಣ �ೇಂದ�, ಸು�ಾ� ನಗ�ರ, 

�ಾ|| �ೕ� ���ಂ�, �ೆಳ�ಾ�. 2. 

�ೆಹರು ನಗರ 

  1 1 

  68 4 ��ೕ.�ವ�ಂ�ೇಶ�ರ ��ಣ ಸಂ� �ೆ  ಯಕು�ಂ� �ಾ|| ಸವದ��.   0 1 

  69 5 
ಗುರು ಚಕ�ವ�� ಸ�ಾ�ವ 

��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂ� �ೆ,  

ಕತಕನ ಹ�� �ಾ� ,ೆ ಅಥ� ಚಮ�ೇ� 

ಹ�ೆಯ ಕು�ೕರ 
  1 0 

ಒಟು� 5 4 2 

�ಜಯಪ�ರ �� �ೆ 70 1 
�ೋಂಟ�ಾಯ� 

ಅ�ಾ�ಾಶ�ಮ,  

�ೆವ��, �ಾ//�ರಟ�, �ಂದ�(�ಾ), 

�ಜಯಪ�ರ 
3 2 0 

  71 2 
�ವ�ೕ� ಸಂಗ�ಾಯ� 

�ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ,  
�ಾ��ೋ�ೆ. ಮು�ೆ�ೕ��ಾಳ.   2 0 

  72 3 
�ೌತಮ ಬುದ� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ 

ಕು�ೕರ,  
ಬಂ�ಾಳ �ೋ�, �ಂದ�   2 0 

ಒಟು� 3 6 0 

�ಾರ�ಾಡ ��ೆ� 73 1 

�ಶ�ಧಮ� ಮ��ಾ ಮತು� 

ಮಕ�ಳ ��ಣ �ೇ�ಾಶ�ಮ 

ಸ�� 

 

�ೇ�ಾರನಗರ, �ೕ�ಾಪ�ರ, ಓ�, 

ಹುಬ��� 
1 2 2 

ಒಟು� 

 
1 2 2 

ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 74 1 
�ೌ�� ಎಜು��ೇಶ� 

�ೊ�ೈ�,  

�ಾಜು�ಾಗ, �ಾರ�ಾರ ಮದ��  

�ೋಂ- 1 &  2 
2 0 2 

  75 2 ಪ�ಗ� ��ಣ ಅ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�,  ಭರತನಹ��, ಯ�ಾ�ಪ�ರ   0 1 

ಒಟು� 2 0 3 

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ� 76 2 �ೈನ ಅ�ಾ�ಾಶ�ಮ 
ಆ�.�.ಓ ಆ�ೕ� ಹ��ರ, �ಾ|| 

ಜಮಖಂ� �||, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ. 
6 1 0 

  77 5 
��ೕ �ಾಗ�ವಂ� �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ  
ಕಮತ�. �ಾ: ಹುನಗುಂದ   2 0 

  78 7 
��ೕ ಗುಡ�ದ �ದ��ಾ�ೕಶ�ರ 

��ಣ ಸಂ� �ೆ  

ಕ��ಮ�� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ 

�ೋ�ಾಪ�ರ. �ಾ: ಮ 
  2 0 

  79 9 
��ೕ ಆದಶ� ��ಾ�ವಧ�ಕ 

ಸಂ�ೆ�  
�ೇವ�ರ �ಾ:�: �ಾಗಲ�ೋಟ   2 0 

  80 10 
��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ ಉ�ತ 

ಪ��ಾದ �ಲಯ  
ಹಳ��ರ �ಾ: �: �ಾಗಲ�ೋಟ   2 0 

  81 11 

��ೕ ಬಸವಕೃ�ಾ ಅ�ಾ�ಾಲಯ 

ಬಸವ ಮ�ಾಮ�ೆ 

�ಾ��ೇಬ� ಟ�ಸ�  

ಕೂಡಲಸಂಗಮ. �ಾ:ಹುನಗುಂದ   2 0 

ಒಟು� 6 11 0 

ಗದಗ ��ೆ� 83 1 
�ಾತೃಪ�ನ� �ಲನ �ೇ�ಾ 

ಸ�� 
ಗದಗ 4 1 0 

  84 2 ಕುಂಟಜ� �ಾ�ರಕ �ೇ�ಾ ಸವ� �ಾ:�ೋಣ �: ಗದಗ   1 0 
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ಸ�� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ 

ಕು�ೕರ  

  85 3 

��ೕ �ವ�ೕ�ಶ�ರ ಪ��ಾದ 

�ಲಯ �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ 

ಕು�ೕರ  

�ೆ�ಾ�ಳ �ಾ: �ರಹ�� �:ಗದಗ   2 0 

  86 4 ಮಂಜು ��ಣ ಸಂ�ೆ� �ೇಟ�ೆ�ೆ, ಗದಗ   1 0 

ಒಟು� 4 5 0 

�ಾ�ೇ� ��ೆ� 86 1 
��ೕ ಗುರು ಹು�ೆ�ೕಶ�ರ �ಾ��ೕಣ 

��ಾ� ಸಂ� �ೆ,  
ಗುಡ�ದ ಮ�ಾ�ಪ�ರ, �ಾ�ಡ� �ಾ||  7 2 0 

  87 2 ��ೕ ಗುರುಕುಲ ��ಣ ಸಂ�ೆ�,  ಹೂ�ನ ��� �ಾ||, ಸವಣೂರು   3 0 

  88 3 
�ಾ��ೆ�ೆ ಮ�ಾಸಂ�ಾ�ನ, 

ಕನಕಗುರು �ೕಠ,  
�ಾ��ೆ�ೆ �ಾ||, �ಾ�ಡ�   3 0 

  89 4 
ಅರು�ೋದಯ ��ಾ�ವಧ�ಕ 

ಸಂ�ೆ�, ��ೇಕ�� 
�ಾ�ೇ� (��ೇಕ��), �ಾನಗ�   2 2 

  90 6 ಕನಕ�ಾಸ ��ಾ� ಸಂ�ೆ�,  �ಾ��ೆ�ೆ �ಾ�ಡ�,    2 0 

  91 7 

�ೊ�ೈ� ಆ� ದ �ಾಮ��ೈ� 

�ಸ� � ಆ� �ೆಂ� �ೆ�ೆ�ಾ 

�ೆ�ೕಹಸದನ,  

�ಾ�ಡ�   0 2 

  92 8 �ೆ.ಎ�.ಇ ಸಂ�ೆ�.  �ಾ��ೆನೂ�ರು   1 1 

ಒಟು� 7 13 5 

ಕಲಬುರು� �� �ೆ 93 1 
ಷಡ�� �ದ��ಾ�ೕಶ�ರ ��ಣ 

ಸಂ�ೆ�  
�ೋಟನೂರ-� ಗುಲ��ಾ� 11 3 0 

  94 2 ದತ� �ಾಲ�ೇ�ಾಶ�ಮ  
�ೇವಲ �ಾಣ�ಾಪ�ರ(�ಾ:) 

ಅಫಜಲಪ�ರ  
  1 1 

  95 3 ಮ�ಾ�ಾ��ಾಂ� ��ಣ ಸಂ�ೆ�  ಆಳಂದ �ಾಲೂ�ಕು. ಆಳಂದ   1 0 

  96 4 
�ಾರ�ೕಯ �ಾಂಗರ�ಾ� 

�ೆಲ�ೇ� �ೊ�ೈ�  
�ಾಪ�ನಗರ ಕಲಬುರ�   1 0 

  97 5 

�ೋಹ�ಾ ವ��ೕ� &  

�ಲ��� �ಾ��ೇಬ� 

�ೆಲ�ೇ� ಟ�ಸ�  

ಹ�  ೆ�ೇವ�� ರ�ೆ�, ಕಲಬುರ�   0 3 

  98 6 
�ಹಬೂಬ ಸು�ಾ� �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ  
�ಾಲ�ೇ� ಕಲಬುರ�   2 0 

  99 7 

ಜಗದು�ರು �ೋಂಟ�ಾಯ� 

��ಾ��ೕಠ �ೕನಬಂದು 

�ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ,  

�ೆ�ೋ� �ಾ: �ೇವ��.   3 0 

  100 8 
ಜಗದು�ರು �ೋಂಟ�ಾಯ� 

��ಾ��ೕಠ  

��ಾನಂದ �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ, 

�ೊನ� �ಾ: �ೇವ��. 
  3 0 

  101 9 
ಸಂಜಯ�ಾಂ� 

��ೕ�ಯ� ��ಣ ಸಂ� �ೆ  
ಬಂಕೂರ ಶ�ಾ�ಾದ �ಾ: ��ಾ�ಪ�ರ.   1 0 

  102 10 
ಸಂ�ೕ�� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ 

ಕು�ೕರ 
ಬ�ಹ�ಂಪ�ರ ಕಲಬುರ�   1 0 

  103 11 �ೌತಮ �ಾ��ೕಣ ಸ�ಯಂ ಚಂ�ಾಪ�ರ, �ಂ�ೋ� �ಾಲೂ�ಕು,   1 0 
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�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ� ಕಲಬುರ� 

ಒಟು� 11 17 4 

ಬ�ಾ�� ��ೆ� 104 1 

ಎ�ೆಯೂರು ��ೕ �ದ��ಂ�ೇಶ�ರ 

��ಾ� ಸಂ� �ೆ (�), 

�ಾನಮಡಗು, ಕೂಡ��(�ಾ)                             

�ೇ�ಾ� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ, 

ಹಗ��ೊಮ�ನಹ�� 
4 2 0 

  105 2 

��ೕ �ದ��ಂ�ೇಶ�ರ 

�ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ� �ೆ(�), 

�ಾನಮಡುಗು, ಕೂಡ��. 

�ಾ�� ��ೇ�ಾನಂದ �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ 

ಕು�ೕರ, �ಾನಮಡುಗು, ಕೂಡ��. 
  2 0 

  106 3 

��ೕ ತರಳ�ಾಳ� ಜಗದು�ರು 

��ಾ��ೕಠ 

���ೆ�(�)�ತ�ದುಗ� 

��ೕ ತರಳ�ಾಳ� ಜಗದು�ರು �ಗ��ಕ 

ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ �ೆಲಗು�ಾಳ�, �ಲಕನ 

ಹ��, �ೊಸ�ೇ�ೆ, ಬ�ಾ�� ��ೆ�.  

  3 0 

  107 4  ��ೕ ತರಳ�ಾಳ� ಜಗದು�ರು 

�ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ 
 ತುಲಹ��, ಕೂಡ��, ಬ�ಾ�� ��ೆ� 

  1 0 

ಒಟು� 4 8 0 

�ೕದ� ��ೆ� 108 1 
ಸಂ�ೕ�� ��ಾ�ವಧ�ಕ 

ಸಂ�ೆ�,  

 ಕಲಬು��, �ರ�ಾ�ಾಂವ �ಾ: 

ಬಸವಕ�ಾ�ಣ 

 

16 1 0 

  109 2 �ಾಹುಲ ��ಣ ಸಂ�ೆ�  �ಟಗು�ಾ�, �ಾ. ಹುಮ�ಾ�ಾದ   3 0 

  110 3 ಚಂ�ೊ�ೕದಯ ��ಣ ಸಂ�ೆ�  �ಾ�ಾ �ಾ.ಔ�ಾದ,    3 0 

  111 4 
ಭ�ಾ� ಮ��ಾ ಮಂಡಳ  

 
ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ�, �ಾ��    1 0 

  112 5 

ಅಮರ �ಾ�ಾ �ೆಹರು 

��ೕ�ಯ� �ಾ��ೆಬ� 

ಟ���,  

��ಾ�ನಗರ, �ೕದರ.   1 0 

  113 6 

ಸೂ�ೈ� �ಾರ ಎ�� ಇ� 

ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� 

�ಾ�� �ೆ�ಾ�ಲ�  

��ಾ��ಾ�, �ೕದ�   2 0 

  114 7 ��ಾಲ ��ಣ ಸಂ�ೆ�,  ಮ�ಾ�ಎ�ೇ�� �ಾ|| ಹುಮ�ಾ�ಾದ   2 0 

  115 8 
ರುದ� ಮ�ಾ�ೇ� ಮ��ಾ 

ಮಂಡಳ  
ಮ�ಾ�ಎ�ೇ�� �ಾ|| ಹುಮ�ಾ�ಾದ   1 0 

  116 9 
ಬಸವ ಮ�ಾಮ�ೆ 

�ಾ��ೇಬ� ಟ���  

�ೆಂಗಳ�ರು ಅಕ� �ಾಗ�ಾಂ��ಾ 

��ಪ��ಾಂತ �ಾ.ಬ.ಕ�ಾ�ಣ 
  1 1 

  117 10 

��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ �ಾ�ಾ�ಕ 

ಆ��ಕ ಮತು� �ಾಂಸ��ಕ 

ಟ���,  

ಬಸವ ಮು�� ಮಂ�ರ, �ೕದರ    1 0 

  118 11 
��ೕ �ಾ�ಕ ಪ�ಭು ��ಣ 

ಸಂ�ೆ�,  
�ಾ�ಕನಗರ �ಾ:ಹುಮ�ಾ�ಾದ,    1 1 

  119 12 �ದಂಬರ ��ಣ ಸಂ�ೆ�,  ��ಾ�ರೂಢ ಮಠ, �ೕದರ.    2 0 

  120 13 ನವಯುಗ ��ಣ ಸಂ� �ೆ  ಬಂಡರಕುಮ�ಾ �ಾ. ಔ�ಾದ,    2 0 

  121 14 
�ಾ�ಾ�ಾ� ಪ��ೆ ��ಣ 

ಸಂ�ೆ�,  
ಕಮಲನಗರ �ಾ. ಔ�ಾದ,    2 0 

  122 15 ಅಕ� ಮ�ಾ�ೇ� ಯುವ� �ಾದ� �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರ,   1 0 
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ಮಂಡಳ,  ಅ��ಕಲ�� �ಾ�ೋ�, ಹಡಪದ, ಅಪ�ಣ� 

�ೌಕ, �ೕದ�. 

  123 16 
ರ�ಾ�ಾ� ಅಂ�ೇಡ�� 

ಮ��ಾ ಮಂಡಳ,  
ಜನ�ಾ �ಾ�ೋ�, ಔ�ಾದ   1 0 

ಒಟು� 16 25 2 

�ಾಯಚೂರು ��ೆ� 124 1 �ೇ�ಾಶ�ಮ,  ಕ��ಾಳ, �ಾ|| �ಾನ� 3 0 1 

  125 2 
��ೕ �ೕರ�ೈವ ��ಾ�ವಧ�ಕ 

ಸಂಘ,  
�ಂಗಸುಗೂರು.   1 0 

  126 3 
��ೕ �ಜಯ ಮ�ಾಂ�ೇಶ 

��ಾ�ವಧ�ಕ ಸಂಘ,  
ಮುದಗ� �ಾ|| �ಂಗಸುಗೂರು.   1 0 

ಒಟು� 3 2 1 

�ೊಪ�ಳ ��ೆ� 127 1 
ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾ�ವದ�ಕ 

ಸ��  
ಅಳವಂ� �ಾ/�/�ೊಪ�ಳ- 1 3 1 0 

  128 2 
��ಾ�ನಂದ ಗುರುಕುಲ ��ಣ 

�ಶ�ಸ� ಮಂಡ�  

ಕುಕನೂರ �ಾ/ಯಲಬು�ಾ� - 2 

�/�ೊಪ�ಳ 
  2 0 

  129 3 

��ೕ ಮ��ಾಂತ�ೕರ 

ಮ�ಾ�ಾ�� ರೂರ� 

ಎಜು�ೇಷ� ಅ�ೋ�ೆ� (�) 

��ೆಮ�ಾ�ಪ�ರ �ಾ/ಕುಷ�� -1   1 0 

ಒಟು� 3 4 0 

Grand Total 129 185 63 

 

ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ನ�ೆಸು��ರುವ ಉಜ�ಲ �ೇಂದ�ಗಳ ಪ�� 

ಕ�. ಸಂ ಸಂ�ೆ�ಯ �ೆಸರು 
�ಾ��ೊಳ����ರುವ ��ೆ�ಯ 

�ೆಸರು 
ಮಂಜೂ�ಾದ ಅಂಶ 

ದೂರ�ಾ� / 

��ೈ� ಸಂ�ೆ� 

1.  

ಸ�ೕ�ದಯ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�, �ಡ�ಘಟ� ರ�ೆ�, 

ಚಂ�ೇನಹ�� �ೇ�, �ಜಯಪ�ರ, �ೇವನಹ�� 

�ಾಲೂ�ಕು, �ೆಂಗಳ�ರು-561135 

�ೆಂಗಳ�ರು(�ಾ�) 

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

9342070731 / 

9980123452 

2.  

��ಾ�ರಣ� ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೆವಲ� �ಂ� 

�ೊ�ೈ�, ನಂ.49, RIFCO �ಾಂ���ೇತ�, 

ಎ�.ಆ�.ಐ. �ಾ�ೋ�, �ೕಡಹ��, 

ಮಂಡೂರು, ��ೋ�ನಗರ, �ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ 

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ  

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

8123963850 

080-28470731 / 

22862622 

3.  

ಪರಸ�ರ ಟ���, ನಂ.17/3, 1�ೇ ಮಹ�, 7�ೇ 

ಅಡ� ರ� �ೆ, ಬಂಡಪ� ರ�ೆ�, ಯಶವಂತಪ�ರ, 

�ೆಂಗಳ�ರು. 

�ೆಂಗಳ�ರು ನಗರ 

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

8884128003/ 

9482216080 080-

23472701 

4.  
� ವ���� �ೆ� �ೇ� �ೊ�ೈ� , ನಂ.146, 

�ೆಕ�� ನಂ.2, �ವಬಸವನಗರ, �ೆಳ�ಾ� 
�ೆಳ�ಾ� 

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

9448446353/ 

9880431016/ 

9901477007   

0831-2436351/ 

2403261 

5.  

ಸಹ�ಾ ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ�, 

ನಂ.64, 8�ೇ �ೆಕ��, ಆಂಜ�ೇಯ ನಗರ, 

�ೆಳ�ಾ� 

�ೆಳ�ಾ� ತ�ೆಗಟು���ೆ 8884783842 
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6.  

��ೆ�ೕಶ�ರ ರೂರ� �ೆವಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ� 

(�), �ೆ�ಾ�ಂ ಕ�ೇ� ಎದುರು, ಚಳ��ೆ�ೆ ರ�ೆ�, 

��ಯೂರು �ತ�ದುಗ� 

�ತ�ದುಗ� ತ�ೆಗಟು���ೆ 
9900973339  

08193-229524 

7.  
��ೕ ಬಸ�ೇಶ�ರ ��ಾ� ಸಂ� �ೆ, �ಾ�ೆಹ��, 

�ತ�ದುಗ� 
�ತ�ದುಗ� ರ��ೆ ಪ�ನವ�ಸ� 

9448038400  

08194-

229236/221764 

08194-225407 

8.  

� �ೇಹ ಎಜು�ೇಷ� ಅಂ� �ೆವಲಂ� �ಂ� 

�ೊ�ೈ�, ನಂ.132, ವಸಂತನಗರ, 4�ೇ �ಾ��, 

� ಅಂ� � �ಾ�ೋ�, ಗ�ೇಶ �ೇವ�ಾ�ನದ 

ಹ��ರ, �ೇಶವಪ�ರ, ಹುಬ��� - 580023. 

�ಾರ�ಾಡ 

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

0836-2225665  

8748089752 / 

9886499463 

9.  
ಸು��ಾ �ೆ� �ೇ� ಅ�ೋ��ೕಷ�, ಹುಬ��� 

ರ�ೆ�, ಜೂ �ಾ��, ಆ�.�.ಓ ಎದುರು, ಗದಗ 
ಗದ� 

ರ��ೆ ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

7829999118 / 

9448272524 

10.  

�ೆ�� ಎಂ�ಾ�� �ಂ� �ೆ��ಂ� �ೆಂಟ� 

ಮತು� ರೂರ� �ೆ�ೆಲ� �ಂ� �ೊ�ೈ�, 

ಹು�ೊ�ೕ �ಾ�ೋ�, 3�ೇ ಅಡ� ರ� �ೆ,  

ಗದಗ – 582103 

ಗದ� 

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

8762656644 / 

9480371134 

11.  

� �ೇತ ��ಾ� ಸಂ� �ೆ (NGO)  

��ೕ ಮಂಜು�ಾ�ೇಶ�ರ ಐ.�.ಐ.ಕಟ�ಡ, �ಾಸರ 

�ೊಪ�ಲು, �ಾಲ�ಾ� ರ� �ೆ, �ಾಸನ 

�ಾಸನ 

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

08172-266888 / 

9448330386 

12.  

�ೇ�ಾ ಅಂಧರ ಸಂ�ೆ�(�)  

1�ೇ ಮುಖ�ರ�ೆ�, �ಾರು� ನಗರ, 

�ಾ��ೆನೂ�ರು, �ಾ�ೇ�-581115 

�ಾ�ೇ� 
ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

9448309957 / 

9945380626 / 

8088759999 

13.  

�ಾನ ��ಾಸ ಎಜು�ೇಷ� ಟ���(�), 

�ನಕುರು�, �ಾಂಡವಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು,  

ಮಂಡ� ��ೆ� 

ಮಂಡ� ಪ�ನವ�ಸ� 

9480314133  

08236-

256584/255283 

14.  

ಸುರ� ಮ��ಾ ಮಂಡ�(�),  

�� �ಾ� ಮನ��, �ಾ�� ನಂ.10, 1�ೇ 

ಮುಖ� ರ�ೆ�, �ಹ� ನಗರ, �ಾ�ಂ� �ಹ�ಾ�, 

�ಾ� �ಾ� ಅರ� ರ�ೆ�, �ವ�ಗ� 

�ವ�ಗ� 

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

9945171418 / 

8105702378 08192-

320915 

15.  
��ೕ �ೖ�� ಅ�ೋ��ೕಷ�, ಶುಗ� �ಾ�ಕ�� 

�ೋ�, �ೊಡ�ಬ�� �ಾವಣ�ೆ�ೆ 
�ಾವಣ�ೆ�ೆ 

ತ�ೆಗಟು���ೆ ರ��ೆ 

ಪ�ನವ�ಸ� 

ಪ�ನ���ೕನ 

9449825054 
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[ಪ�ಕರಣ 4(1)(b)(II)]   

��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ ಅ� s�ಾ�ಗಳ/�ಬ�ಂ� ವಗ�ದ ಅ��ಾರ ಮತು� 

ಕತ�ವ�ಗಳ� 

01. ��ೇ�ಶಕರು B 
 

      ��ೇ�ಶಕರು ಇಲÁ�ೆಯ ಮುಖ�ಸ�ರು �ಾಗೂ �ಯಂತ��ಾ�s�ಾ�ಗ�ಾ�ದು�, ಇಲÁ�ೆಯ J¯Áè 

AiÉÆÃd£ÉಗಳÀನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ �ೕಡುವರು.  ಇಲÁ�ೆಯ �ನ�ತ�ದ 

�ಾoÄÀÄð �ವ�ಹ�ೆಯ �ೕಲುಸು��ಾ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ದು�, ಸ�ಾ�ರದ ಮÁಗ�ದಶ�ನ  

ಸೂ�ಗಳನ�ಯ ಇಲÁ�ಾ ಕತ�ವ�ಗಳನು� ಸುಸೂತ��ಾ� ನ�ೆ��ೊಂಡು �ೋಗುವ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ 

��ೇ�ಶಕರು/ಆಯುಕ�ರು �ೕ�ರುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ ಇತ�ೆ ಇಲÁ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂಪಕ� �ೊಂ� ಇಲÁ�ೆಯ 

�ೕಜ�ೆಗಳÀನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�� ಸಮನ�oÄÀÄ ಅ� s�ಾ�ಗ�ಾ�oÄÀÄÆ ಸಹ �ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  

ಇಲÁ�ೆಗೂ ಮತು� ಸ�ಾ�ರಕೂ� �ಕಟ ಸಂಪಕ�ವನು� �ೆ�ೆ��ೊಂಡು �ಾವ�ಜ�ಕ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� 

��ಾ�ಸುವ ಅ�s�ಾ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  ಇ�ೕ  ಇಲÁ�ೆಯ  J¯Áè �ಬ�ಂ� ವಗ�ದವರನು� �AiÀÄA��ಸುವ ಮತು� 

ಅವ�� Àೆ ಮÁಗ�ದಶ�ನ �ೊಡುವ ಮತು� �ೕ���ಾರ�ೆ ಮÁಡುವ ಅ� s�ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಇಲÁ�ೆಯ 

DAiÀÄªÀåAiÀÄ �ಡುಗ�ೆ, ಅದರ �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದಲ��ೆ ಇಲÁ�ೆಯ �ಬ�ಂ�oÄÀÄ 

�ಾAiÀÄð�ವ�ಹ�ೆ, �ೇಮ�ಾ�, ವ�ಾ�ವ�ೆ, �ಸು� ಕ�ಮ, �ಾ��ಾಲಯದ ಪ�ಕರಣಗಳನು� ಕು�ತು �ೕಮÁðನ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಜ�ಾ�ಾ��� ಅ� s�ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  
 

02. ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರುಗಳ�:-  
 

      ಇಲÁ�ೆಯ�� �ಾಲು� ಜನ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರುಗ�ದು�, ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ರುತ��ೆ. 1) ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು 

(ಆಡ�ತ), 2) ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಐ��ಎ�),3) ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (��ಎಂ), 4) ಜಂ� 

��ೇ�ಶಕರು/◌ಂÄÉÆÃಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು (��ೕ ಶ��) 5) ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು 
 

 

C. ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಆಡ�ತ) B-  
  

     ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಆಡ�ತ) ಇವರು �ೇಂದ� �ಾ��ಕ ಅ�s�ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಇ�ಾ�ೆಯ�� ಆಡ�ತ 

�ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂತಹ ಎ�ಾ� ಕಡತವನು� ಪ��ೕ�� ತಮ� ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ  �ೕ�ಾ�s�ಾ�ಗ��ೆ  

ಸ��ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆಯ �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಗೂ ��ೇ�ಶಕ�ಂದ 

�ಾಗೂ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಬಂದ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನ�ಯ �ಾ�ಾ�ನು�ಾ�ನ �ಾಡುವ ಅ� s�ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ಾ�� .ೆ ಈ 
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ಅ� s�ಾ�ಯು �ಾ�� ಹಕು� ಅ�s�ಯಮದ� ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� ಪ�ಥಮ �ೕಲ�ನ� �ಾ��s�ಾ�ಗ�ಾ� 

�ಾಯ�  �ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  

 

ಆ. ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (ಐ��ಎ� ):- 

 

      ೦-6 ವಷ��ೊಳ�ನ ಮಕ�ಳ � Âೌ��ಕ�ೆ, ಮÁನ�ಕ, �ಾಮÁ�ಕ, �ೈ�ಕ   ಬÉಳವ��ೆ, ಮಕ�ಳ 

ಆ�ೋಗ�, ಮಗು�ನ ಸ�ಾ�ಂ�ೕಣ ಅ� sವೃ��s�ೆ, ಸಮಗ� �ಶು ಅ�sವೃ��soÄÀÄನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾ�ನ     

�ಾಗೂ ಅದರ �ೕ���ಾರ�ೆ ಮÁಡುವ�ದು ಇವರ ಜ�ಾ�ಾ����ಾ�ರುತ��ೆ. ಆ ಕಮ��ಾ�ಗಳ ತರಬÉÃ�, ಮಕ�ಳ 

ಕ�ಾ�ಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�, �ಶ� �ಾ�ಂ�ನ �ೆರ�ನ� ತರಬÉÃ� �ಾoÄÀÄðಕ�ಮಗಳನು� ಉಸು��ಾ� 

ಮÁಡುವ�ದಲ��ೆ ಒ�ಾ��ೆ �ಾಜ�ದ ಸಮಗ� �ಶು ಅ�sವೃ��s �ೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾ�ನ �ಾಗೂ �ೕ���ಾರ�ೆ 

ಮÁಡುವ ಅ�s�ಾ��ಾ�ರು�ಾ�� .ೆ  ��ೆ�ಯ�� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� ನ�ೆಯುವ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ 

�ಾಯ� �ವ�ಹ�ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ��� ಇವರ�ಾ�ದು�, ��ಾ� ಮಟ�ದ ಅ�s�ಾ�ಗ��ೆ �ಾಗೂ �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ 

ಅ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಮÁಗ�ದಶ�ಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  �ಶ��ಾ�ಂ�, ನಬÁ��, ಮುಂ�ಾದ ಸಂ�ೆ�sಗಳ ಮು�ಾಂತರ 

�ಮÁðಣ�ಾಗು��ರುವ ಕಟ�ಡ �ೕ���ಾರ�ೆ, ಆಯವ�ಯ ಹಂ��ೆ ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ�� ಸ�ಾ�ರ ಮತು� 

��ೇ�ಶಕರ ಮÁಗ�ದಶ�ನದ�� �ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ. 

 

ಇ. ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು (��ಎಂ) B-  

 
      ಸಮÁಜದ�� �ಲ���ೊ�ಳಪಟ� ಮಕ�ಳ ರ��ೆ, �ೕಷ�ೆ�ಾ� ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗ�ದು�, ಈ ಸು�ಾರ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�sಗಳ ಪ�ಣ� �ೕ���ಾರ�ೆoÄÀÄ ಜ�ಾ�ಾ�� ಈ ಅ�s�ಾ�ಗಳ� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  ಸು�ಾರ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�sಗಳ��ರುವ ��ಾ�ಗಳ ವಸ�, ಊಟ, �ಾಗೂ ಪ�ನವ�ಸ� ಕ��ಸುವ�ದು ಮುಂ�ಾದ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� 

ಸಹ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾಮÁ�ಕ �ಾಸನಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��oÄÀÄನು� �ೊಂ�ದು� ಮಕ�ಳ 

ಮತು� ಮ��ೆಯರ ಸವ��ೋಮುಖ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಮÁಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  

ಇಲÁ�ೆ�ೆ �ೊಸ �ೊಸ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ತರುವ ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಪ�ಣ� ಜ�ಾ�ಾ�� 

ಇವರ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾ��ಕ ಅಯವ�ಯ ಮತು� �ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯನು� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು, 

�ಾ��ಕ �ೕಜ�ಾ ವರ� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು , ಸ�ಾ�ರ�ೆ� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ� sಸ�ೇ�ಾದ ವರ�ಯನು� 

�ೊ�ೕ�sÃಕ�� �ೕ�ಾ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು, ��ಧ ��ೆ�ಗ��ೆ �ೇ� �ೕ�ದ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾ�ೆ�ೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟ� �ಾಯ� �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ ಬ�ೆ� ಪ��ೕ�� ವರ� �ೕಡುವ�ದು, �ೋಡ� 

ಅ� s�ಾ��ಾ� ೨ ��ೆ�ಗಳ��  ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ೆ ಸಂಬಂ�s�ದಂ�ೆ ಪ��ೕ�� ವರ� �ೕಡುವ�ದು.  

ಅ� sÃನ ಅ� s�ಾ�ಗ�ಂದ ಮಂ�ಸಲ�ಡುವ ಕಡತಗಳನು� ಪ��ೕ�� ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಕಳ��ಸುವ�ದು, ಸು�ಾರ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ ಕಟ�ಡಗಳ  �ವ�ಹ�ೆ, ದುರ��, ��ಾ�ಣ, ಇ�ಾ�� �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಪ��ಾ�ವ�ೆ 

ಮಂಜೂ�ಾ� �ೕಡುವ ಬ�ೆ� ಪ��ೕ�� �ೕ�ಾ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಕಡತವನು� ಕಳ��ಸುವ�ದು.   
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 �ಾಯ�ಕ�ಮ, ಅ�sವೃ�� ಮತು� �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾ�ೆಯ�� ಜಂ� ��ೇ�ಶಕ�ಾ�  

�ಾಯ��ವ��ಸು�ಾ��ೆ. ��ದ �ಾ��ಗ�ಾದ ಅ�ಾ�ಾಲಯಗಳ� �ಾಗೂ ಧಮ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�(�ೕ���ಾರ�ೆ) , 

ಅ�ೈ�ಕ ವ�ವ�ಾರಗಳ(ತ�ೆಗಟು�ವ�ದು) 1990 �ಾಗೂ �ಯ�ಾನು�ಾರ ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�� 

�ೕ�ಾ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು, ��ದ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಾದ  ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�ಗಳ�, �ಾಗೂ �ಾಜ� ಮ��ಾ 

�ಲಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ�s�ದಂ�ೆ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆಯ �ೕ���ಾರ�ೆ ಮತು� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವ�ದು. 

 

 �ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ� s�ದಂ�ೆ �ಾಯ� �ವ�ಹ�ೆ  �ಾಲ� ��ಾಹ ��ೇಧ �ಾ��ಯ  

ಸಮಪ�ಕ ಅನು�ಾ�ನ �ಾಗೂ  �ೕ�ನ �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ�s�ದಂ�ೆ  ಇ��ತ�ೆ  �ೆಲಸಗಳ �ವ�ಹ�ೆ 

�ಾಗೂ ಆಯುಕ�ರು/��ೇ�ಶಕರು �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ೕಡುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನ�ಯ �ಾಯ� �ವ��ಸುವ 

ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.   

ಈ. �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು (��ೕಶ��)B- 
 

��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ���ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾ��ೕಣ 

ಪ��ೇಶದ��ರುವ ಬಡತನ �ೇ�ೆ�ಂತ �ೆಳ�ರುವಂತಹ ಮ��ೆಯರನು� ಒಗೂ��� ತಮ� ಆ��ಕ ಅ�sವೃ���ಾ� 

ಸ�-ಇ�ೆ��ಂದ ಗುಂಪ�ಗಳನು� ರ�ಸಲು ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�oÄÀÄ��ೆ ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೕ� ��ಾ� ಮಟ�ದ, 

�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ ಸಮನ�ಯ�ೊಂ��ೆ ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳನು� ಬಲವಧ��ೆ ಮÁಡುವ�� ಇವರು 

�ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  ಇದ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ� ಆಯವ�ಯ ಗು� ಮುಂ�ಾದುವ�ಗಳ ಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು 

ಇವರ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮ��ೆಯರ �ಾಮÁ�ಕ ಮತು� ಆ��ಕ ಬದಲÁವ�ೆ�ೆ ಸೂಕ� �ಾ�ಾವರಣವನು� 

ಕ����ೊಡುವ ಅ� s�ಾ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.ಸ�ಾ�ರದ ಮತು� ��ೇ�ಶಕರ ಮÁಗ�ದಶ�ನದಂ�ೆ �ಾಯ� 

�ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  

 

    �ಾಂತ�ನ, �ಾಲ�ಯರ ವಸ� �ಲಯ, ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ� �ಲಯ ಇ�ಾ�� 

ಮ��ೆಯ��ೆ ಸಂಬಂ� s�ದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� �ಾಗೂ �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ�ಂದ ಮ��ೆಯರನು�  ಸಂರ�ಸುವ 

�ಾ��, ವರದ��ೆ ��ೇಧ �ಾ�� ಇ�ಾ�� �ಾ�� �ಾಗೂ ಕ�ಾ�ಟಕ ಮ��ಾ ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ೆ ಮ��ಾ 

ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆಯನ�� ಸಹ �ಾಡು���ಾ��ೆ. 

ಉ) ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು(�ೆಕ� �ಾ�ೆ): 

 

     ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು(�ೆಕ� �ಾ�ೆ) ಇವರು ಇ�ಾ�ೆಯ ಹಣ�ಾ�ನ ವ�ವ�ಾರ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� 

�ಯಮಗ�ಗೂ ಅ��ಾ�ಯ �ೕಡುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  ಇ�ಾ�ೆಯ ಜ�-ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ�ೇಖ�ಾಲರ �ೆಕ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಸಮನ�ಯ�ೊ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ �ೆಕ� ���ೕಗ, ಸ�ಾ�� �ೆಕ� ಪತ�ಗಳ 

�ಾಗೂ ಸ�ಾ�� ಸಂಗ�ಹಣದ ಬ�ೆ�ನ �ೆಲಸಗಳ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

03.  ಉಪ  ��ೇ�ಶಕರು / ಉಪ �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು (��ೕಶ��)B 
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      ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�ಯ�� ೦7 ಹು�ೆ�ಗ�ದು�, ಇವ�ಗಳ� ಸಮ�ಾಂತರ ಹು�ೆ�ಗ�ಾ�ದು� ಆ�ಾ �ಾ�ೆ�ೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ �ಷಯ ಪ��ೕಲ�ೆ ಮÁ� ತಮ� ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಕಡತಗಳನು� ಮಂ�� 

�ೕಜ�ೆಗÀಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಪ�ಣ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  ಅಲ��ೆ ಇಲÁ�ೆಯ 

��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ ��ಯ ಅ� s�ಾ�ಗಳ ಮÁಗ�ದಶ�ನದಂ�ೆ �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� 

ಸಹ�ಾ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

04 ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು/�ರೂಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ�/�ೇ�ಾ���ಾ�ಗಳ�/�ೕಜ�ಾ��ಾ� 

       ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�ಯ�� 13 ಹು�ೆ�ಗ�ದು�, ಇವ�ಗಳ� ಸಮ�ಾಂತರ ಹು�ೆ�ಗ�ಾ�ದು�, ಕ�ೇ�ಯ ಆ�ಾ 

�ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ ಕಡತಗಳ �ಷಯ ಪ��ೕಲ�ೆ ಮÁ� ತಮ� ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ �ೕಜ�ೆಗಳನು� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�� ಪ�ಣ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  ಇಲÁ�ೆಯ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ ��ಯ 

ಅ� s�ಾ�ಗಳ ಮÁಗ�ದಶ�ನದ�� ತಮ�ೆ ವ��ದ ಇ��ತ�ೆ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ ಪ�ಣ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

 05.  ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು(ಆಡ�ತ):-  
 

      ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು(ಆಡ�ತ) ಇವರು ತಮ� �ಾಯ� �ವ�ಹ�ೆ �ೊ�ೆ�ೆ ಬಟ�ಾ�ೆ 

ಅ� s�ಾ��ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸು���ಾ��ೆ. ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು(ಆಡ�ತ) ಇವರು ಜಂ� 

��ೇ�ಶಕರು(ಆಡ�ತ) ಇವರ ಅ� sÃನದ�� �ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  ಆಡ�ತ ��ಾಗ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಡುವ ಎ�ಾ� 

�ಷಯಗಳನು� (�ೆಕ� �ಾ�ೆಯನು� �ೊರತುಪ��) ಪ��ೕ�� �ೕ�ಾ� s�ಾ�ಗ��ೆ ��ೇ�ಶನ �ೋರುವ�ದು 

ಇವರ �ಾಯ��ಾ����ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ ಕತ�ವ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ ��ೇ�ಶನ �ೋರುವ�ದು ಇವರ 

�ಾಯ��ಾ����ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ ಕತ�ವ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ ಹಣ�ಾ�ನ ವ�ವ�ಾರಗಳ ಬಟ�ಾ�ೆ 

ಅ� s�ಾ�ಗ�ಾ� ಕತ�ವ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  �ಾ�� ಹಕು� ಅ� s�ಯಮ�ೆ� ಒಳಪಡುವ ಕಡತಗಳನು� 

ಪ��ೕ�ಸುವ �ಾಯ��ಾ���ಯ ಇವ���ೆ. 

6. �ೆ�ಾ���ಾ�ಗಳ� B- 
 

     �ೆ�ಾ��s�ಾ�ಗಳ ಒಂ�ೇ ಹು�ೆ� ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ��ದು�, ಸದ� ಅ�s�ಾ�ಗಳ� ಇಲÁ�ೆಯ ��ಧ 

�ೕಜ�ೆಗ��ೆ ಆಯವ�ಯ �ಡುಗ�ೆ ಮÁಡುವ�ದು, ಹಣವನು� �ಯಂ��ಸÀÄವ�ದು, ಅ� sÃನ ಕ�ೇ�ಗಳ ಲ Éಕ� 

ತ�ಾಸ�ೆ ಮÁ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ ವರ�ಗಳನು� ತ���ೊಂಡು ಸೂಕ� ಸಲ�ೆ �ಾಗೂ ಮÁಗ�ದಶ�ನ �ೕ� 

ಆ�� �ಾ�ರಗಳನು� ಕ���ೊ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� ಲ É�ಾ��s�ಾ�ಗ��ೆ ಇರುವ�ದಲ��ೆ, ಆಡ�ತ �ಾ�ೆ É�ೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ  ರ�ೆ ಮಂಜೂ�ಾ�, �ೇತನ ಬ�� ಮಂಜೂ�ಾ� ಮುಂ�ಾದ ಕಡತಗಳನು� ಕಳ����ಾಗ, 

ಕಡತಗ��ೆ ಅ�s�ಾ�ಯ ಸೂ��ಮÁಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯೂ ಇವರ�ಾ�ರುತ��ೆ 

7. ಕ�ೇ� ವ�ವ�ಾ� sಪಕರುB-  
 

       ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� ಕ�ೇ� ವ�ವ�ಾ�sಪಕರು ಆಡ�ತ �ಬ sÁಗ�ೆ� �ೇಪ��ೆ�ೊಂಡು ಆಡ�ತ �ಬ sÁಗದ 

ಕಡತಗಳನು� ಪ��ೕ�� ತಮ� ಅ�s�ಾ�ಯಗ��ೆಂ��ೆ �ೕಲÁ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಸ��ಸು�ಾ��ೆ.  ಕ�ೇ��ೆ ಬರುವ 
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�ಾಗದ ಪತ�ಗಳ ��ೕ�ಾರ ಮತು� ರ�ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ�s�ದ �ಾಯ�ಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಗೂ ಕ�ೇ�ಯ 

ಉಪ À�ೕಗ�ೆ� ಅಗತ��ರುವ ಲÉÃಖನ �ಾಮ��ಗಳ ಪ��ೈ�ೆ ಮÁ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ �ೕ�ೋಪಕರಣಗಳನು� 

�ವ��ಸುವ, �ಬ�ಂ�ಯ �ೕ���ಾರ�ೆ ಮÁಡುವ ಅ� s�ಾ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� 

ಅ� s�ಾ�ಗಳ� ಉಪ�ೕಗ ಮÁಡು��ರುವ �ಾಹನಗಳ �ವ�ಹ�ೆ�ೆ ಮತು� "�"ಗೂ�� �ೌಕರರ �ಾಯ� 

��ಾನದ �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸುವ�ದಲ��ೆ, ಇಲÁ�ಾ ಮುಖ�ಸ�ರು �ಾಗೂ ��ಯ ಅ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸೂ��ದ ಎ�ಾ� �ಾಯ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಅ� s�ಾ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

8. ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ� B-  

       ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ 2 ಹು�ೆ�ಗ�ದು�, �.�.ಎಂ  �ಬ sÁಗದ�� ಸು�ಾರ�ಾ 

ಸಂ�ೆ�sಗ��ೆ ಸಂಬಂ� s�ದ ಅಂ� ಅಂಶಗಳನು� �ೊ�ೕ�ೕಕ�ಸುವ�ದು, �ಾ��ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ, �ಬ�ಂ� ವಗ�ದ 

ತರಬÉÃ�, ದತು��ೋಶ �ಬsÁಗದ �ಾಯ� �ವ�ಹ�ೆ, ಅಹ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, �ಗ��ಕ ಮಕ�ಳ ಕು�ೕರಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ�s�ದ ಕಡತಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆ ಮÁ� �ೕಲÁ� s�ಾ�ಗ��ೆ ತಮ� ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಸ��ಸುವ 

ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

9. ಸ�ಾಯಕ �ೕಜ�ಾ�s�ಾ� (��ೕ ಶ��)B 
 

     ��ೕಶ�� �ಬsÁಗದ�� ಒಬ�ರು ಸ�ಾಯಕ �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗ�ದು�, �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ�s�ದ ಎ�ಾ� 

ಕಡತಗಳನು� ಪ��ೕ�� ತಮ� ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ �ೕಲÁ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಸ��ಸು�ಾ��ೆ.  �ಾಗೂ 

�ೕಲÁ� s�ಾ�ಗಳ� ಸೂ��ದ ಇ��ತರ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ. 

 

10. ��ಾ� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರುಗಳ�B 

 
      ಪ���ಂದು ��ೆ�ಗೂ ಒಬ�ರು ಉಪ ��ೇ�ಶಕ�ದು�, ಇಲÁ�ೆಯ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ೆಗಳನು� 

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ ಪ�ಣ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ��ೆ�ಯ 

�ಯಂತ��ಾ�s�ಾ��ಾ�ದು�, �ೕಲು ಸ� ಮÁಡುವ ಅ� s�ಾರವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

�ಾಗೂ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಸಮನ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಇಲÁ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದು 

ಇವರ ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ.  ಇಲÁ�ೆಯ ಮುಖ�ಸ�ರ �ಾಗೂ ��ಯ ಅ� s�ಾ�ಗಳ ಮÁಗ�ದಶ�ನದ�� 

ಇಲÁ�ೆಯ ಎ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸು�ಾ��ೆ.  ಇದಲ��ೆ, ಮ��ಾ ಅ�sವೃ��s �ಗಮ �ಾಗೂ 

ಅಂಗ�ಕಲರ ��ಯ �ಾಗ�ೕಕರ ಸಬ�ೕಕರಣ ಇಲÁ�ೆಯ �ೕಜ�ೆಗÀಳ ಅನು�ಾ�ನದ �ೕ���ಾರ�ೆ 

ಮÁಡು�ಾ��ೆ. 
 

11. �ರೂಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ� B (��ೆ�) 
 

 ಉಸು��ಾ��ಂಬುದು ಒಂದು �ಾಯ�ಕ�ಮದ� �ೕ�ದ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಗೂ ಫ��ಾಂಶದ �ರಂತರ 

�ಮ�ೆ�ಯ ಪ�����ಾ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅನು�ಾ�ನದ�� ಕಂಡುಬಂದ ನೂ�ನ�ೆಗಳನು� 
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ಸ�ಪ�ಸಲು ಸಹ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ.  �ಾವ��ೇ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ�   �ೕಜ�ೆಯನು� ರೂ�ಸಲು �ಾಗೂ 

ಅದನು� ವ�ವ��ತ �ೕ�ಯ�� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಉಸು��ಾ�ಯು ಪ�ಮುಖ �ಾತ� 

ವ�ಸುವ�ದಲ��ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಉ�ೆ�ೕಶದ �ಾಧ�ೆ �ಾಗೂ ಸ�ಾಲದ�� ಸೂಕ� ಕ�ಮಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ವ  

ಒಂದು �ರಂತರ ಪ�����ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

 ಉಸು��ಾ�ಯು ಗು�ಯ ಪ��ಾತ�ಕ �ವ�ಹ�ೆ �ಾತ�ವಲ��ೆ, �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಉ�ೆ�ೕ�ತ �ಾ�ಯ�� 

�ೋಗು���ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಪ��ೕ�ಸುವ �ಾಗೂ ಅದರ ಉ�ೆ�ೕಶದ ಈ�ೇ��ೆಯನು� ಗು�ಾತ�ಕ�ಾ� 

�ವ��ಸುವ ಪ�����ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ �ನ��ೆಯ�� ಸಮಗ� �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� 

��ಧ ಹಂತಗಳ ಸಮಪ�ಕ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ��ಾ� �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ �ಾತ� ಮಹತ��ಾ��ರುತ��ೆ.  ಆದ��ಂದ 

��ಾ� �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗ��ೆ ��sðಷ��ಾದ ಅ�s�ಾರ, ಜ�ಾ�ಾ�� �ಾಗೂ ಕತ�ವ�ಗಳನು� ವ��ರುವ ಕತ�ವ� 

ಸೂ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ICDS  �ಾಗ�ದಶ��ಾನು�ಾರ �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಯು ICDS 

ಅನು�ಾ�ನದ�� �ೕಜ£É ( planning )  ಉಸು��ಾ� ( Monitoring )  ಮತು� �ೕ���ಾರ�ೆ ( 

supervision), �ಯಂತ�ಣ (Controlling )  ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನ (Evaluation) �ಾಡುವ 

ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

 ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಸಮಗ� �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ೆ ಅನು�ಾ�ನ�ೊಳ����ರುವ�ದ�ಂದ 

��ೆ�ಯ ಇ�ಾ�ಾ ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ �ೇತೃತ�ದ�� ಇವರು ಸಮನ��ಾ� s�ಾ��ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ�ದು. 

 ಕತ�ವ�ಗಳ� : 

 

I. �ೕಜ�ೆ ( Planning) 

 a) �ೌ�ಕ ವ�ವ¸ÉÜ: 
 

         1. ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ ಆರಂಭ, �ರಂತರ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ, �ೕಜ�ಾ �ೈ�� ಪ��ಾರ ಸ�ಾ �ಾಲ 

ವ�ವ��ತ�ಾ� �ಾಮ�� ಸರಂ�ಾಮುಗಳ ಸರಬ�ಾಜು, ಆ�ಾರ �ಾ�ಾ�ನು, ತೂಕದ ಯಂತ�,  

ಅಂಗನ�ಾ� ���� ಇ�ಾ��  ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ� ಇತ�ೆ ಪ�ಕರಗಳ�, �ೌಲಭ�ಗಳ�, 

�ೌ�ಾಲಯ, �ೕ�ನ �ೌಕಯ�, �ಾಂ�ೌಂ� ಇ�ಾ��ಗಳ ವ�ವ�ೆ� �ಾ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��. 

      2. ಪ�� �ೕಜ�ೆಯ�� ಪ�� ವಷ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� ಸ�ೆ� �ಾಯ� ನ�ೆ�, �ೌ�ಕ  ಗು�ಯನು�  

          �ೇ.1೦೦ರಷು� �ಾ�sಸುವಂ�ೆ ಕ�ಮ ಜರು�ಸ�ೇಕು. 

3. �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ� ಕ�ೆಯುವ �ಾ��ಕ �ೆಂಡರುಗಳನು� ಕ�ಮಬದ��ಾ� 

�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವ�ದು.  �ಾಗೂ ��ಾ� ಮಟ�ದ�� ದರ �ಗ� s ಸಮಯದ�� 

ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಉಪ ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು. 

 
 

b) ಹಣ�ಾಸು:- 
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 1. ಪ��ೕ ವಷ� �ೕಜ�ೆ�ೆ ತಗಲುವ ಅಂ�ಾಜು �ೆಚ�ದ ಆಯವ�ಯ �ದ�ಪ�ಸಲು ಮತು�        

ಬ�ೆ� �ೊ�ೕ�sÃಕರಣ. 

 2. ಇತ�ೆ ಎ�ಾ� �ಯಮಗಳನು� ಅನುಸ�� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಮು�ಾಂತರ ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ೆ 

��ೆ�ಯ ಕರಡು �ೕಜ�ೆ ಅನು�ೕದ�ೆ�ೆ ಅನು�ಾಲ�ೆ, �ಂ� �ಾಕು��ಂ� ನ�� ಒದ��ರುವ 

ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ, ನಂತರ MMR ಪ��ಾರ ಅನು�ಾನ ಹಂ��ೆ. 

 3. ಮರುಹಂ��ೆ ವ�ವ�ೆ�: ICDS �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ಸಂಬಂ�s�ದಂ�ೆ ಪ�ತ�� �ಾಗೂ 

ಪ�ೋ��ಾದ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ಾ �ಾಯ�ಗಳ� ( �ಾ��ಂ�) 

 4. ICDS �ೊ�ೆ�ೆ �ೋಡ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ ಇತ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಕೂಡ �ಾವ��ೇ 

�ಾಧಕ�ಲ��ೆ �ಾ��ೊ�ಸುವಂತಹ ���ಾತ�ಕ �ೕಜ�ಾ �ಾಯ�ಗಳನು� ರೂ�ಸುವ�ದು. 

 

      II ಉಸು��ಾ� (Monitoring): 

 
(a) ICDS �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಸ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊಳ�����ೆ�ೕ ಎಂದು ಸ�ಾ �ಾಗೃತ�ಾ� 

�ೋಡು��ರ�ೇಕು.  

(b) ಈ �ೕ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು �ೇತ��ೇ� ( Field visits),  �ಯತ�ಾ�ಕ ವರ� 

(Monthly Reports)ಗಳ�, �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಗೂ ಪ��ಾನ ಕ�ೇ� �ಾಗ�ದಶ�ನಗಳ� 

ಆ�ಾರ�ಾ�ರ�ೇಕು.  (�ೇತ� �ೇ� ಎಂದ�ೆ, ಅಂಗನ�ಾ� ಪ��ೕಲ�ೆ,  �ೕಜ�ಾ ಕ�ೇ�  

ಪ��ೕಲ�ೆ,  ಆ�ೋಗ�  ಪ�ಕರಗಳ �ಾಗೂ ಐ��ಎ� �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆ, ವೃತ�ಸ�ೆ 

ಇ�ಾ��ಗಳ�. 

      III. �ೕ���ಾರ�ೆ (Supervision) :- 

 

 �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರಲು ಇದು ಮುಖ� �ಾಧ�ೆ : 

 
 (a) ��ೆ�ಯ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ೆಗಳ� ಸ�ಾನ ಪ�ಗ� ಹಂತ ತಲುಪಲು �ೕಜ�ಾ�ಾರು ಗಮನ  

ಅಗತ�.  �ಂದು�ದ �ೕಜ�ೆಗ��ೆ �ೆಚು� ಗಮನ�ರ�ೇಕು.   

       (b) �ೕಜ�ೆಯ �ೇ�ಾ �ೌಲಭ�ಗಳ� ಗು�ಗ�ಗನು�ಾರ �ಾ��ೊಳ�����ೆ�ೕ? ಎಂಬು�ೇ 

�ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಗೂ ಪ��ೕಲ�ೆಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ. 

       (c) ಅದರಂ�ೆ ಪ��ೕ �ಂಗಳ� �ೕಜ�ೆಯ ಅಂಗನ�ಾ�ಗ��ೆ ವಲಯ�ಾರು �ೇ� ಕ�ಾ�ಯ 

ಪ��ೕಲ�ೆಯು �ಾಗ�ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರ�ೇಕು        

       (d) ನಂತರ ಗಂ� sÃರ �ೋಪ�ೋಷಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಸ��ೕಯ / �ೕಘ� ಕ�ಮ   

            ಜರು�ಸುವ�ದು. �ಾ�ಾನ� ಅಂಶಗಳನು� ಗಮ�ಸ�ೇಕು. ಪ��ಾರಗಳನು�   

            ಸೂ�ಸ�ೇಕು. ಈ ಬ�ೆ� �ವ�ಹ�ೆ ಕ�ಾ�ಯ. (ನಮೂ�ೆ-1  ಲಗ����ೆ) 

       (e)  �ೇತ��ೇ�ಯ �ೊ�ೆ �ಶು ಅ� sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� / ಸ�ಾಯಕ �ಶು  ಅ�sವೃ�� 
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            �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, ವೃತ�ದ �ೕ���ಾರ�ಯರ ಪ��ಾಸ �ಾಯ�, �ೇ�ಾ �ೌಲಭ�ಗಳ 

            ಗುಣಮಟ� ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ ಇರುವ �ಾಳ� ಇ�ೆಲ�ವನು� ಗಮ�ಸ�ೇಕು. 

         (f) ಪ��ೕಲ�ಾ ವರ� ��ತ ರೂಪದ�� �ೕ� ಅನು�ಾಲ�ೆ ಪ�ೆಯ�ೇಕು. ಅಲ��ೆ �ೕಜ�ಾ 

ಕ�ೇ� ಸಂ�ಪ� / ಸ�ವರ ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು. 

 (g) �ಂಗಳ�� 2 �ೕಜ�ೆಗಳ ಸ�ವರ ಪ��ೕಲ�ೆ, ಒಂದು �ನದ ಪ��ೕಲ�ೆ ಕ�ಾ�ಯ, 2/3   

�ವಸದ ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾ��ಾಗ �ಾ�� �ಾಸ�ವ� ಕ�ಾ�ಯ. 

              
 (h)  ಒಂದು �ೕಜ�ೆಯ ಸಂಪ�ಣ� �ೇತ� �ೇ� CDPO / ACDPO / Supervisors 

ಪ��ಾಸ ಪ��ೕಲ�ೆ, ಅಂಗನ�ಾ� �ೌಲಭ�ಗಳ�; ಮುಖ��ಾ� ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ, ಆ�ಾರ 

�ಾಮ��ಗಳ �ೇ��ೆ, ಗುಣಮಟ�, ಆ�ಾರ �ಾಮ��ಗಳ �ೋ��ೆರ�ತ �ಾ�ಾ��ೆ ಪದ�� 

(Pilferage Free Transportation System), ಆ�ಾರ �ಾಮ��ಗಳ �ೇ��ೆ, 

�ಾ�ಾ�ನು, �ತರ�ೆ, �ಾಗೂ ಸದ�ಳ�ೆ, �ಾ�ಾಪ�ವ� ��ಣದ�� �ಷ�ಾ�ಾ�ತ ಪದ�� 

ಅಳವ��ೆ, ಆ�ೋಗ� �ೇ�ಾ ಪ�ಕರಗಳ�, �ಾಖ�ೆಗಳ  �ವ�ಹ�ೆ, ಸ��ೕಯ ಸಹ�ಾರ, 

ಸಮನ�ಯ (Co-ordination) ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ ಇ�ೆ�ಾ� ಪ��ೕಲ�ೆ 

�ಾ����ೆ ಒಳಪಡುವ ಮು�ಾ�ಂಶಗಳ�.  

           (i)  ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾ� ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಗುರು�� ಪ��ಾರಗಳನು� ಸೂ�ಸುವ ವರ�ಯನು� ಉಪ 

��ೇ�ಶಕ��ೆ ಮುಂ�ನ 7 �ವಸ�ೊಳ�ೆ ಸ���, ನಂತರ 7 �ವಸ�ೊಳ�ೆ 

�ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗ�ಂದ ಅನು�ಾಲ�ೆ ಪ�ೆಯುವ�ದು. 

  (j) ö��ೕಶ��  �ೕಜ�ೆಯ  ಅನು�ಾ�ನದ  �ೋಡ� ಅ� s�ಾ�ಗ�ಾದ �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

                 ��ೆ�ಯ�� ರಚ�ೆ�ಾ�ರುವ ��ೕಶ�� ಸ�ಸ�ಾಯ ಸಂಘಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆ, ತರ�ೇ� ಸ�ೆ   

                 ನ�ೆಸುವ�ದು. 

   (k)  �ಾ�ಕ ಪ�ಗ� ವರ�ಗಳನು� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ�ೆಯ�� ಪ��ೕ��, ಪ��ಾನ  

              ಕ�ೇ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು. 

  

IV. �ಯಂತ�ಣ (Controlling) 

 

 ��ೆ�ಯ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನದ�� �ಯಂತ�ಣ �ೊಂ�ರ�ೇಕು.  ಈ ಬ�ೆ� ಎ�ಾ� �ಶು 

ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗ��ೆ �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� ತ�ಣದ �ೕ�ಾ� s�ಾ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.                   

�ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� �ೕಡುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು �ಶು                

ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� ಬದ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  

(a)  ಪ���ಂದು �ಾಯ�ವ� �ಾಲಬದ��ಾ� (Timebound programme) ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�ಯ 

ಸೂಚ�ೆಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ನ�ೆಯಲು �ರೂಪ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ� ಜ�ಾ�ಾ�ರರು.                        



111 
 

111 
 

�ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡುವ�� �ಳಂಬ�ೆ� ಅವ�ಾಶ �ೕ� ಪ�ಗ� ಕುಂ�ತ�ಾದ��                          

�ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರರು  

(b) ಎ�ಾ� �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� ವರ�ಗಳನು� ಕು�ಪ� ಅವ�sಯ�� ಪ�ೆದು �ೊ�ೕ� sÃಕ��,                         

ಪ��ೕ��,�ಮ��� ಪ��ಾನ ಕ�ೇ� �ಗ�sಪ�ಸುವ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸ��ಸುವ                        

ಏ�ಾ�ಡು  ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ�ಾ� �ಾಡ�ೇಕು. 

 

 V. �ೌಲ��ಾಪನÀ ( Evaluation ) : 
 

 ಈ ಪ���� ಬಹು ಮುಖ��ಾ�ದು� ICDS �ೇ�ೆಗಳ� ಗು�, ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಪ��ಾಮ�ಾ��ೕ? ಎಂದು ಮನವ��ೆ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು.  ಇದ�ಾ�� �ೈ��ಯ�� �ವ��ರುವ �ಾದ�ಯ�� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ಾದರೂ �ೇ�ಾ �ೌಲಭ�ವನು�   ಒಂ�ೊಂ�ಾ� ಒ�ಾ�� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ� 

ವಷ��ೊ��� ಫ��ಾಂಶ  ಕಂಡು�ೊಳ��ೇಕು.  �ಾಗೂ   �ೇಂದ� ಕ�ೇ��ೆ ಈ ಬ�ೆ� ವರ� �ೕಡುವ�ದು. 

VI. ಇತ�ೆ ಇ�ಾ�ೆಗ� �ೆಂ��ೆ ಸಮನ�ಯ ( Co-Ordination):- 

 

 �ೕಜ�ೆ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ, ��ಧ ಹಂತದ ಸಮನ�ಯ ಅಗತ� 

 
(a) ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ `` �ಾಲ��ಾಸ ಸ�� `` �ಂದ ��ದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��, �ಾಲೂ�ಕು 

ಪಂ�ಾ��, ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ ��ಧ ಸ�ರಗಳ�� ಇತ�ೆ ಅ�sವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ 

ಸಮನ�ಯ �ಾ�ಾಡುವ, ಸು�ಾ�ಸುವ ಪದ�� �ಾ��ೊ�ಸ�ೇಕು. �ಾಗೂ ಇವ� 

�ಾಯ�ರೂಪ�ೆ� ಬರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. 

(b) ��ಾ� ಕ�ೇ�ಯ� è ICDS ಘಟಕದ ಮುಖ� ಅ��ಾ��ಾ� ಇ�ಾ�ೆಯ ICDS 

�ೊರತುಪ��, ಉ�ದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರುವ ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಅ� s�ಾ�, ಅಂಗ�ಕಲರ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ� �ಾಗೂ ಮ��ಾ ಅ�sವೃ�� �ಗಮದ �ೊ�ೆ ಉತ�ಮ 

ಸಂಪಕ� �ಾಂಧವ� �ೊಂ�ರುವ�ದು ಅಗತ��ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ 

ಸ�ೆಯನು� �ಯ�ತ�ಾ� ಏಪ��ಸಲು ಕ�ಮವ�ಸುವ�ದು.  ಇ�ೇ �ೕ� ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರ ಪ�ಶ�� ಆ�� ಸಮಯದ�� ��ೕ�ತ ಸಮಯದ�� ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರನು� ��ಾ�ಮಟ�ದ�� ಆ�� �ಾ� ಪ��ಾನ ಕ�ೇ��ೆ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� ಸ��ಸುವ�ದು. 

 VII. ತರ�ೇ� (Training ) : 

 
 

(a) ICDS ನ ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ��ೆ �ೈ��ಯ�� ಸೂ��ರುವ �ಾ� �ೋ��, ಓ�ಯಂ�ೇಷ� �ೋ��, 

ಪ�ನ:�ೆ�ೕತನ �ಾಯ�ಕ�ಮ, ಒ�ಾ��ೆ ಎ�ಾ� ಐ��ಎ� �ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳ ತರ�ೇ� ಜ�ಾ�ಾ��,ATI, 

DTI/MLTC/NIPCCD/AWTC �ಾಗೂ ಇ��ತರ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆಡ�ೆ ಸಮನ�ಯ�ೆ, ತರ�ೇ� 

�ಾಯ�ಸಂಬಂಧICDS �ಾಮ��ಾ�ಗಳ ವೃ�� ತರ�ೇ�/ ಪ�ನ:�ೆ�ೕತನ ತರ�ೇ�/ಓ�ಯಂ�ೇಶ� 
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ತರ�ೇ� ��ಾಂಕಗಳನು� ನಮೂ��ದ ವ� CDPO/ Deputy Director, ಕ�ೇ�ಯ�� 

�ವ��ಸ�ೇಕು. 

(b)  �ೕ���ಾರ�ಯರ, ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರ �ಾಗೂ ಸ�ಾಯ�ಯರ ತರ�ೇ� �ೇಂದ� 

�ರಂತರ ಅನು�ಾನದ �ೕ�ೆ ನ�ೆಯು��ದು�, ತರ�ೇ� ಸ��ಾ� ಮುಟು�ವಂ�ೆ ಎಚ���ೆ 

ವ�ಸುವ�ದು.  ತರ�ೇ� ಅವ�sಯ�� �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� ತಪ��ೇ MLTC/AWTC �ೆ �ೇ� 

�ೕಡತಕ�ದು�. 

        

   VIII. ಕ�ೇ� ಆಡ�ತ:- 

 (a) �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� ICDS ನ ಸಂಬಂ� s�ದ ಎ�ಾ� ಪತ� ವ�ವ�ಾರಗ��ೆ  ಕ�ೇ� 

       �ಯ�ಾನು�ಾರ ಆಡ�ತ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊಂ�ರುವರು. 

(b)  �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ �ಾಗೂ ಅ�sÃನ �ಬ�ಂ�, ��ೕಜ�ೆ / 

ತರ�ೇ�/ರ�ೆ/ವ�ಾ�ವ�ೆ �ೇ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ�s�ದ �ಷಯಗಳ ಬ�ೆ� �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ 

ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಉಪ ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು. 

(c)  ಅನು�ಾನ: �ೕಜ�ೆಯ ಎ�ಾ� �ೕ���ೆಗಳ �ೆಚ�, �ಯಂತ�ಣ, MMR ಪ��ಾರ �ೌ�ಕ 

- ಆ��ಕ ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ೆ, ಅನು�ಾನ �ಡುಗ�ೆ, �ೆಚ�ದ ��ರ, NDC , AC  

�� ಅನುಮ�, DC �� ಇ�ಾ�� ಎ�ಾ� ಅನು�ಾನ �ೆಚ�ಗಳ ಕಡತಗಳ�  

�ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪ��ೇ�ಶಕರವ��ೆ ಸ���ೆ. 

 (d)   ��ೆ�ಯ ಎ�ಾ� �ೕಜ�ಾ �ಬ�ಂ�ಯ �ೕ�ೆ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ಯಂತ�ಣ, �ಾಯ� 

ಪ��ೕಲ�ೆ, �ನಚ� �ಾಗೂ ಪ��ಾಸ ಪ��ೕಲ�ೆ, �ೋ�ಾಮುಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆ,  

�ಾಹನಗಳ �ವ�ಹ�ೆ / ಚಲನವಲನ ಪ��ೕಲ�ೆ ಇ�ಾ�� 

(e)   ICDS  ಅ� s�ಾ�/�ಬ�ಂ� ಇವರ ಕತ�ವ�ದ�� �ಲ���ೆ, ಉ�ಾ�ೕನ, ಅಕ�ಮ 

         ಇ�ಾ�� �ೇವ�ೆ ಸಂಬಂ� s�ದ CCA Conduct �ಯ�ಾವ�ಗಳ  ಉಲ�ಂಘ�ೆ 

       ಕು��ಾ�  �ಸು�  ಕ�ಮ�ೆ� ��ಾರಸು� �ಾಡುವ ಅ� s�ಾರ. 

 (f)   �ೆಕ�ಪತ� ಪ��ೕಲ�ೆ : ಪ�� ವಷ� / 2 ವಷ��ೊ��� ಆ�� �ಾ�ಸುವ�ದು.  

�ಾಗೂ    ಆ�ೇಪ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂಧಪ��ರುವ ಅನು�ಾಲ�ೆ ಪ�ೆದು ಪ��ೕ�� ಆ�ೇಪ  

�ೕರುವ��ಾಗುವ�� ಉಪ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ ಪ��ಾನ ಕ�ೇ��ೆ ಸಹಕ�ಸುವ�ದು.  

�ಾಗೂ ಆ�� ಆ�ೇಪ�ೆ �ಾ� �ಾ��ಾಗ��ೆ ಅನು�ಾಲ�ೆ ಸ��ಸುವ ವ�ವ�ೆ�  

�ಾಡುವ�ದು 

(g)  ��ಾ�ಮಟ�ದ ��ಾ�ೕಯ ಮಟ�ದ, ಪ��ಾನ ಕ�ೇ� �ಾಗೂ ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಸ��ಸುವ 

�ಾವ��ೇ ಪತ� ಪ��ಾ�ಪ, ಪ��ೆ��ೕತ�ರಗಳ�  ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ �ಾಗ�ದಶ�ನದ 

ಮು�ಾಂತರ�ೇ ಆಗ�ೇಕು.  
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 (h) �ಾಹನ: �ರೂಪ�ಾ� s�ಾ�ಗ��ೆ/�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗ��ೆ �ೕ�ರುವ 

�ಾಹನವನು� ಐ.�.�.ಎ�., �ೕಜ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ� s�ದ �ೆಲಸಗ��ೆ �ಾತ� 

ಬಳಸುವ�ದು. 

 
 (i) ಸಮಗ� �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ೆಗಳ ತ��ಾ ವರ�ಯನು� �ಗ�ತ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ 

��ಾ� ಉಪ ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು.  �ಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಪ��ಯನು� ಜಂ�  

��ೇ�ಶಕರು (ಐ��ಎ�) ರವ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು. 

 �ೕ�ೆ �ವ��ದ ಪ�ಷ�Èತ ಕತ�ವ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೕಲ� s�ಾ�ಗಳ� ಸೂ�ಸುವ ಇತ�ೆ ಕ�ೇ� 

�ೆಲಸಗಳನು� ಸಹ �ವ��ಸಲು ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ. 
 

12. ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� s ಅ� s�ಾ�ಗಳ�ಃ 

       ಪ�� ��ಾ� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�ಯ�� ಒಬ�ರು ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��                       

ಅ� s�ಾ�ಗ�ದು�, ಬಟ�ಾ�ೆ  ಅ� s�ಾ��ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ� ಸು�ಾರ�ೆ ಸಂ�ೆ�sಗಳ ತ�ಾಸ�ೆ �ಾಗೂ 

�ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  ಇದಲ��ೆ, ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂ�ೆ� sಗಳ ಮ��ಾ ಅ� sವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ 

ತ�ಾಸ�ೆ ಮತು�  ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ  ಮÁಗ�ಸೂ�ಯನ�ಯ ತಮ�ೆ ವ��ದ �ಾಯ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಇಲÁ�ೆಯ 

��ಧ �ೕಜ�ೆಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆ ಮÁಡುವ�ದು ಇವರ ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ 

13. ಸಂರ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ�:-  

 

           �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ�ಂದ ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ �ಾ�� 2005 �ಯಮ ೨೦೦೬ರ �ೕ�ೆ�ೆ ತನ� 

ಪ�ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�� ದಂ�ಾ� s�ಾ��ೆ �ೆರ�ಾಗುವ�ದು. 

 

  �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆಯ ದೂರನು� ��ೕಕ��ದ �ೕ�ೆ, �ೊತು�ಪ�ಸಬಹು�ಾದಂಥ ನಮೂ�ೆಯ�� ಮತು� 

ಅಂಥ �ೕ�ಯ�� ದಂ�ಾ� s�ಾ��ೆ �ೌಟುಂ�ಕ ಘಟ�ೆಯ ವರ�ಯನು� ಸ��ಸುವ�ದು ಮತು� �ೌಟುಂ�ಕ 

�ಂ�ೆಯು �ಾರ ಅ� s�ಾರ �ಾ���ಯ�� ನ�ೆ��ೆ�ಂದು �ೇಳ�ಾ��ೆ�ೕ ಆ ಸ��ೕಯ 

ಪ����ಳ�ನ ��ೕ� �ಾ�ೆಯ ಪ��ಾರದ��ರುವ ��ೕ� ಅ� s�ಾ��ೆ ಮತು� ಆ ಪ��ೇಶದ��ನ 

�ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಅದರ ಪ��ಗಳನು� ಕಳ��ಸುವ�ದು.  

 

  �ಾ� sತ ವ���ಯು �ಾ�ೆ ಇ���ದ�ೆ, ಸಂರ��ಾ ಆ�ೇಶ �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಪ��ಾರವನು� �ೋ� 

���ಷ�ಪ�ಸಬಹು�ಾದಂಥ ನಮೂ�ೆಯ�� ಮತು� ಅಂಥ �ೕ�ಯ�� ದಂ�ಾ� s�ಾ��ೆ ಅ��ಯನು� 

ಸ��ಸುವ�ದು 
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  �ಾ� sತ ವ����ೆ �ಾನೂನು �ೇ�ಾ �ಾ��s�ಾ�ಗಳ ಅ� s�ಯಮ, 1987 (೧೯೮೭ರ ೩೯)ರ �ೕ�ೆ�ೆ 

�ಾನೂನು �ೆರವನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� �ಾವ �ೊತು�ಪ��ದ 

ನಮೂ�ೆಯ�� �ೊತು�ಪ��ದ ನಮೂ�ೆಯನು� ಉ�ತ�ಾ� ಒದ�ಸುವ�ದು. 

 

  ದಂ�ಾ�s�ಾ�ಯ ಅ�s�ಾರ �ಾ���ಯ��ನ ಸ��ೕಯ ಪ��ೇಶದ�� �ಾನೂನು �ೆರವ� ಅಥ�ಾ ಸಲ�ೆ, 

ಆಶ�ಯ ಮ�ೆಗಳನು� ಮತು� �ೈದ��ೕಯ �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ಎ�ಾ� �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಪ��ಯನು� 

ಇಟು��ೊಂಡು ಬರುವ�ದು. 

 

  �ಾ� sತ ವ����ೆ ಸುರ�ತ ಆಶ�ಯ ಮ�ೆಯ ಅಗತ��ರುವ��  ಆಶ�ಯ ಮ�ೆಯನು� �ಾ�ೇ ಅದನು� 

ಒದ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಆಶ�ಯ ಮ�ೆಯ�� ಆ �ಾ� sತ ವ����ೆ ವಸ� ಕ���ದ ಬ�ೆ� ತನ� ವರ�ಯ ಒಂದು 

ಪ��ಯನು� ಆಶ�ಯ ಮ�ೆ ಇರುವ ಪ��ೇಶದ ಅ�s�ಾರ �ಾ��� �ೊಂ�ರುವ ��ೕ� �ಾ�ೆ�ೆ ಮತು� 

ದಂ�ಾ�s�ಾ��ೆ ಕಳ��ಸುವ�ದು. 

 

  �ಾ� sತ ವ����ೆ �ೈ�ಕ �ಾಯಗಳ�ಂ�ಾ�ದ��ೆ ಆ�ೆಯನು�  �ೈದ��ೕಯ ಪ�ೕ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಸುವ�ದು 

ಮತು� �ೈದ��ೕಯ ವರ�ಯ ಒಂದು ಪ��ಯನು� �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ ನ�ೆ��ೆ�ಂದು �ೇಳ�ಾದ ಪ��ೇಶದ 

ಅ� s�ಾರ �ಾ���ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ��ೕ� �ಾ�ೆ�ೆ ಮತು� ದಂ�ಾ�s�ಾ��ೆ ಕಳ��ಸುವ�ದು. 

 

  ೨೦�ೇ ಪ�ಕರಣದ �ೕ�ೆ�ೆ ಹಣ�ಾ�ನ ಪ��ಾರ�ಾ�� �ಾ�ದ ಆ�ೇಶವನು�, ದಂಡ ಪ����ಾ 

ಸಂ��ೆ, ೧೯೭೩ (೧೯೭೪ರ 2)ರ �ೕ�ೆ�ೆ �ೊತು�ಪ��ದ ಪ����ಗಳ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾಲ�ೆ 

�ಾಡ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು. 

 

  �ೊತು�ಪ�ಸಬಹು�ಾದಂಥ ಇತರ ಕತ�ವ�ಗಳನು� �ೆರ�ೇ�ಸುವ�ದು. 

 

  ಸಂರ��ಾ ಅ� s�ಾ�ಯು ದಂ�ಾ� s�ಾ�ಯ �ಯಂತ�ಣ ಮತು� �ೕ���ಾರ�ೆಯ��ರತಕ�ದು� ಮತು� ಈ 

ಅ� s�ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ೕ�ೆ�ೆ ದಂ�ಾ� s�ಾ�ಯು ಮತು� ಸ�ಾ�ರವ� ಅವ��ೆ ವ��ದ 

ಕತ�ವ�ಗಳನು� �ೆರ�ೇ�ಸತಕ�ದು�.  
 

14.  �ೈ�ಾ���ಾ�ಗಳ�B-  
 

     ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ೦2 �ೈ�ಾ�� s�ಾ�ಗಳ ಹು�ೆ�ಗ�ರುತ��ೆ.  ಈ ಹು�ೆ�ಗ��ೆ ಆ�ೋಗ� ಮತು� 

ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇಲÁ�ೆ�ಂದ ��ೕಜ�ೆ ಮÁ��ೊಳ�ಲÁಗುತ��ೆ.  ಇವರು ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ��ನ 

��ಾ�ಗಳ ಆ�ೋಗ� ತ�ಾಸ�ೆ ಮÁಡುವ�ದು ಮತು� ಅವ��ೆ ಔಷ�ೋಪ�ಾರ ಮÁಡುವ�ದು �ಾಗೂ ಅವರನು� 

ಗುಣಮುಖರ�ಾ�� ಮÁಡುವ�ದು ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ.  

15.  �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� (� � � ಓ) 
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1. �ೇತ� ಮಟ�ದ�� ಐ��ಎ� ತಂಡದ �ಾಯಕ�ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸ�ೇಕು. ಐ��ಎ�    �ೕಜ�ೆಯ 

  ಜ�ಾ�ಾ�� ಈ ಅ� s�ಾ�ಯ�ಾ�ದು�, �ೕಜ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸುವ�� ಮತು�  

  �ೈನಂ�ನ ಆಡ�ತ �ೕ���ಾರ�ೆಯ ಉಸು��ಾ�ಯನು� ವ���ೊಳ��ೇಕು. 

2. ಅಂಗನ�ಾ� ಚಟುವ��ೆಗಳನು� ಸ�ಾಗ�ಾ� ನ�ೆ��ೊಂಡು �ೋಗಲು, ಪ��  ಅಂಗನ�ಾ��ೆ ಹಣ 

  �ತರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು, �ಾ�ಕ �ಾಗೂ �ಾ��ಕ ಆಯವ�ಯ ತ�ಾ�ಸುವ�ದು.. 
 

3. �ೕ���ಾರಕರು �ಾಗೂ ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ�ರ ಕತ�ವ��ೆ ಅಲ��ೇ �ೕಜ�ಾ ತಂಡದ ಪ�ಣ� 

   �ೕ���ಾರ�ೆ, ಸಲ�ೆ ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ಾಡ�ೇಕು. ಈ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ �ೇತ��ೆ� �ೇ� �ೕಡುವ�ದು,  

   �ಬ�ಂ�ಯವರ ಸ�ೆ ಕ�ೆಯುವ�ದು ಇವ�ೆ�ಲ� �ಾಡ�ೇಕು. 
 

1.  ಆ�ಾ ಪ��ೇಶದ��ರುವ ಮಕ�ಳ�, ಗ� sð�ಯರು ಮತು� �ಾಲೂ�ಸು��ರುವ �ಾಯಂ�ರ �ಾ�� 

   ಸಂಗ��ಸಲು, ಜನಗಣ� �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು.  

   ಈ ಎ�ಾ� ಸ�ೕ�ಾ ವರ�ಗಳ� ಮತು� ���ಓ ಅ�s�ಾ� ಸ�ತ: ಸಂಗ���ದ �ಾ���ಂದ ���ಓ  

   ಅ� s�ಾ�ಯು �ೕಜ�ಾ ವರ��ಂದನು� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು. 

 �ೇತ� ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ದ ಮಟ�ದ�� ಸ��ಾದ ��ಸ�ರು ಮ��ತರ   �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಇಡ�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು. ಆ�ಾ�ೆ� ಈ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡತಕ�ದು�. 

 ಸಮಗ� �ಾಲ ಅ�sವೃ�� �ೇ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� ನಮೂ�ಾ�ರುವಂ�ೆ ��ಧ   �ಾಮ��ಗಳನು� 

�ೊರ��, �ಾ��, ಸಂಗ���, �ತರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು. ಇದ�ೆ� ��ಾ� ಮತು� �ಾಜ� ಅ�s�ಾ�ಗ��ೆಡ�ೆ 

ಸೂಕ� ಸಂಪಕ� ಕ��ಸತಕ�ದು�. 

  ಐ��ಎ� �ಾಯ�ಕ�ಮಕ� ಸರಬ�ಾಜು �ಾ�ದ ಉಪಕರಣ, ಪ�ಾಥ�ಗ��ೆಲ� ಸ��ಾದ �ೆಕ� 

ಇಡ�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ಾತ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. 

  �ೇತ� ಮಟ�ದ, ಸ��ಯ ಅಥ�ಾ �ಾಯ��ಾ� ಸ��ಯ ಸಂ�ಾಲಕ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡ�ೇಕು. 

ಸ��ಯ ಸ�ೆಗಳನು� ವ�ವ�ೆ� �ಾ�, ಚ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಷಯಗಳನು�  ಗುರುತು �ಾ�, ಸ�ೆಯ 

ನಡವ��ೆಗಳನು� �ಾಖಲು �ಾಡ�ೇಕು. �ೕಜ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� ಆಚರ�ೆ�ೆ 

ಬರುವ�� ಈ ಅ�s�ಾ� ಸವ�ಕ�ಮಗಳನೂ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. 

  �ೇತ�ದ ಒಂದು ಅ��ಾಜ� ಅಂಗದಂ�ೆ ನ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. �ೇತ�ದ ಮುಖ� �ೇಂದ�, �ಾ�ಥ�ಕ 

ಆ�ೋಗ� �ೇಂದ�, ಪಂ�ಾ�� �ಾಜ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಇ��ತರ �ೇತ�ಗಳ�� �ೆಲಸ �ಾಡು��ರುವ 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸಂಪ�ಾ��s�ಾ��ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡ�ೇಕು. 

 ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ���ೆ ಮತು� �ೕಜ�ೆಯ ಇತರ �ಾಯ�ಕತ���ೆ �ೇ�ಾಗುವ �ಾ��ಾ�ರು 

ಖಚ�ನು� (ಆ�ೋಗ��ೆ� ಸಂಬಂ�s�ದ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� �ಟು�) �ತರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು. 
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   ಐ��ಎ� �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ಾ��ೊ�ಸುವ�� ಸ��ೕಯ �ೇತ� ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ದ ಮಟ�ದ�� 

ಸ��ಾದ ��ಸ�ರು ಮ��ತರ   �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಇಡ�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು. ಆ�ಾ�ೆ� ಈ 

�ಾಖ�ೆಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡತಕ�ದು�. 

   ಸಮಗ� �ಾಲ ಅ�sವೃ�� �ೇ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� ನಮೂ�ಾ�ರುವಂ�ೆ ��ಧ   �ಾಮ��ಗಳನು� 

�ೊರ��, �ಾ��, ಸಂಗ���, �ತರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು. ಇದ�ೆ� ��ಾ� ಮತು� �ಾಜ� ಅ�s�ಾ�ಗ��ೆಡ�ೆ 

ಸೂಕ� ಸಂಪಕ� ಕ��ಸತಕ�ದು�. 

 ಐ��ಎ� �ಾಯ�ಕ�ಮಕ� ಸರಬ�ಾಜು �ಾ�ದ ಉಪಕರಣ, ಪ�ಾಥ�ಗ��ೆಲ� ಸ��ಾದ �ೆಕ� 

ಇಡ�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ಾತ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. 

  �ೇತ� ಮಟ�ದ, ಸ��ಯ ಅಥ�ಾ �ಾಯ��ಾ� ಸ��ಯ ಸಂ�ಾಲಕ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡ�ೇಕು. 

ಸ��ಯ ಸ�ೆಗಳನು� ವ�ವ�ೆ� �ಾ�, ಚ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಷಯಗಳನು�  ಗುರುತು ಜನ ಸಮು�ಾಯದ 

ಸಹ�ಾರ ಮತು� ಸಹ�ಾ�ತ��ಾ�� ಪ�ಯತ� �ಾಡುವ�ದು. ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�, ಕಟ�ಡ �ಾಮ��ಗಳ�, 

ಮ��ತರ �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�� ಸ��ೕಯ ಜನರ ಮನ��� ಉ�ೆ�ೕಜನ �ೊಡುವ�ದು. 

  �ಾ�ಮ ಮಟ�ದ ಸಂ�ಾಲನ ಸ��ಗಳನು� ರ��, ನ�ೆ��ೊಂಡು �ೋಗುವ��  ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕತ���ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು. �ಾ��ೕಣ ಮ��ಾ ಮಂಡ�, ಯುವಜನ �ೇತ�ಗಳ�,  ಅವ�ಗಳ 

�ೊ�ೆ ಮಧುರ�ಾದ �ಾಂಧವ�ಗಳನು� ಉಂಟು �ಾಡುವ��ಯೂ ಸ�ಾಯ �ಾಡ�ೇಕು. 

  �ೇತ�ದ ಇತರ �ಬ�ಂ�ಯ ಸ�ಾಯ�ಂದ �ೕಷ�ೆ, ಶು�ತ�ದ ಬ�ೆ� �ಾ�ತ���ೆಗಳನು� ಏಪ��ಸುವ�ದು. 

  ಸಂಬಂ�s�ದ �ೕ�ಾ�s�ಾ�ಗ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ವರ�ಗಳನು� ತ�ಾ�� ಕಳ��ಸುವ�ದು. �ಾಜ� ಮತು� 

�ೇಂದ�ದ ಐ��ಎ� ಯು�ಟುಗ��ೆ �ೇ�ಾದ ಎ�ಾ� �ಾ��ಗಳನೂ� ಒದ�ಸ�ೇಕು. 

   �ೇತ� ಮಟ�ದ�� �ಾಡ�ೇ�ಾದ �ಬ�ಂ� �ೇಮ�ಾ��ೆ ಎ�ಾ� ಕ�ಮಗಳನೂ�                                     

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಗತ��ಾ�ಾಗ �ೕ���ಾರಕರನು� ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ�ರನು� ತರ�ೇ� 

ಇ�ಾ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ೆ ಕಳ��ಸುವ�ದು. 

  �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ೇತ� �ೇ�ಗಳನು� �ಾ�, �ಾ�ಕ ಪ��ಾಸ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ೕ�ಾ�s�ಾ�ಗ��ೆ 

ಒ��ಸುವ�ದು. ಈ ಪ��ಾಸ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ��ಓ ಮತು� �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೋಗ� �ೇಂದ� 

�ೈ�ಾ��s�ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಸ�ಾ�ೋ�� ಏಪ����ೊಳ��ೇಕು.  

   ಪ��ೆ�ೕಕ ಸಂರ��ಾ��ಾ� ಹು�ೆ� ಸೃ���ಾಗ�ೇ ಇರುವ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ಈ ಅ�s�ಾ�ಗಳ� �ೌಟುಂ�ಕ 

�ಂ�ೆ�ಂದ ಮ��ೆಯರನು� ಸಂರ�ಸುವ �ಾ��ಯ� ಸಂರ��ಾ�s�ಾ�ಗ�ಾ� �ಾಯ� 

�ವ��ಸು�ಾ��ೆ. 

  ಐ��ಎ� �ೕಜ�ೆಯಲ��ೆ ಇ�ಾ�ೆಯ ಇ��ೕತ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�ಾದ �ಾಗ�ಲ��, ��ö◌್ರÃಶ��, �ಾಲ� 

��ಾಹ ��ೇಧ �ಾ�� �ಾಗೂ ಇ��ೕತ�ೆ �ೕಜ�ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ ಅ�s�ಾ�ಗ�ಾ� �ಾಯ� 

�ವ��ಸು�ಾ��ೆ. 

16. ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ� sಗಳ ಮುಖ�ಸ� sರುಃ 
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     ಇ�ಾ�ೆಯ�� ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ ಅ� sÃ�ಕರು ಸಂ�ೆ�sಯ��ನ ��ಾ�ಗಳ ರ��ೆ, �ಾಲ�ೆ �ಾಗೂ 

ಅವರ ಪ�ನವ�ಸ�ಯ ಪ�ಣ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ� sಗಳ�� ��ಾ�ಗ��ೆ 

ಊಟ, ವಸ�, ��ಾ��ಾ�ಸ, ಆ�ೋಗ� �ಾಗೂ ರ��ೆಯನು� ಕ����ೊಡುವ�ದು ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ.  

ಈ �ೕ��ಾ� �ೕ��ಾಲಯ, �ಾಲಕರ �ಾಲಮಂ�ರ, ಬÁಲಮಂ�ರ, �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯಗಳ�, ��ೕ�ಾರ 

�ೇಂದ�ಗಳ�, ಪ�ರುಷರ ಅನು�ಾಲ�ಾ ಗೃಹಗಳ�, ಬÁಲ�ಯರ ಬÁಲಮಂ�ರಗಳ� �ಾಗೂ ಮುಂ�ಾದ 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� �ಾನೂ�ನ ಸಂಘಷ��ೆ� ಒಳಪಟ�, ಸಮÁಜದ�� �ಲ���ೊ�ಳÀ�ಾದ, �ಾ� ತ��ದ, ಅ�ಾಥ, 

�ಗ��ಕ, ��ಾ��ತ �ಾಗೂ ಹ�ೋ� �ೕ�ದ ಮಕ�ಳ ರ��ೆ ಮತು� ಅಬ�ೆಯರ ಪ�ನವ�ಸ� �ಾಯ�ಗಳನು� 

ಈ ಸು�ಾರ�ೆ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� �ವ��ಸಲÁಗು���ೆ.  ಈ �ೕ��ಾ� ಸು�ಾರ�ೆ ಸಂ�ೆ�sಗ��ೆ �ಾಖ�ಾದÀ 

��ಾ�ಗಳ ಪ�ವ� ಇ��ಾಸವನು� ವರ� ಮೂಲಕ ಪ�ೆಯಲು ಪ���ಂದು ��ೆ�ಗಳ��ಯೂ ಅಪ�ಾ�s 

ಪ��ೕ��ಾ� ssÀ�ಯಮ ಕ�ೇ�ಗಳ� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ದು�, ಅ�� ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ� �ಾ��ಾಲಯ�ೆ� 

ಸು�ಾರ�ೆ ಸಂ�ೆ�sಗ��ೆ ��ಾ�ಗÀಳ ಮ�ೆಗ��ೆ �ೇ� �ೕ� ��ಾ�ಗÀಳ ಪ�ವ� ಇ��ಾಸದ ಬ�ೆ� ಮ�ೆ 

��ಾರ�ಾ ವರ�ಗಳನು� ಸಂಬಂಧಪಟ�ವ��ೆ ಸ��ಸು�ಾ��ೆ. 

17. ಸ�ಾಯಕ �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�  ( ಎ.�.�.�.ಓ) 

 

1) �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ� �ವ��ಸುವ ಎ�ಾ� �ೆಲಸಗಳ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು. 

2) �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ �ೆಲಸದ ಪ��ಯ��ನ ಕ�ಮ ಸಂ.2,4,5,6,10 �ಾಗು 14ರ 

�ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು. 

3) �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ� ಪ��ಾಸದ�� ಇ�ಾ�ಗ ಕ�ೇ�ಯ �ೆಲಸಗಳನು� 

�ವ��ಸುವ�ದು.. 

 

18. ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ� ದ�ೆ� -2 B-  

      ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ� ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ�� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ದು� ಇವರು ಸಮ�ಾ�ತ�ಕ 

ಮಕ�ಳನು� ಕಂಡು ಸಂದಶ�ನ ಮÁ� ಅವರ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಅಥ� ಮÁ��ೊಂಡು ಅವ��ೆ ಸೂಕ� ಮÁಗ�ದಶ�ನ 

�ಾಗೂ ಸಲ�ೆ �ೕಡುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಪ�ನವ�ಸ� ಕ��ಸುವ�ದು ಇವರ ಮುಖ� ಜ�ಾ�ಾ����ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಇರುವ ��ಾ�ಗ Àಳ ಮ�ೆ ��ಾರ�ೆ ಮÁ� ಅವ�ಗಳನು� ಬÁಲ�ಾ��ಾಲಯ �ಾಗೂ 

ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ ಸ���ೆ ವರ�ಗಳನು� ಸ��� ಅವರ ಪ�ನವ�ಸ��ೆ ಅನುವ�      ಆಗುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನೂ� 

ಸಹ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  ಒ�ಾ��ೆ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ� ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�s  ಗಳ�� ಮಕ�ಳ �ೕಗ�ೇಮ 

ಅವ��ೆ ಊಟ, ವಸ�, ಆ�ೋಗ� ಕ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಅವ��ೆ ಸೂಕ� ಮÁಗ�ದಶ�ನ �ಾಗೂ ಸಲ�ೆಗಳನು� 

�ೕ� ಪ�ನವ�ಸ� ಕ��ಸುವ  ಮುಖ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

19. ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2:- 
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       ಅ� sÃ�ಕರು ದ�ೆ�-2 ಹು�ೆ�ಯು ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ� ದ�ೆ�-೨�ೆ� ಸಮÁನಂತರ 

ಹು�ೆ��ಾ�ರುತ��ೆ.  ಅ� sÃ�ಕರು �ಾಮÁನ��ಾ� ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�, ��ಾ� ಮಟ�ದ ಕ�ೇ�ಗಳ�� �ಾಗೂ 

ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ತಮ�ೆ �ೕ�ದ �ಬsÁಗಗಳ�� �ೕಲÁ� s�ಾ�ಗಳ ಮÁಗ�ಸೂ�ಯನ�ಯ �ಾಯ� 

�ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  ಇವರು �ಬ�ಂ�, ಐ��ಎ�, ��ೕಶÀ��, ಸು�ಾರ�ೆ ಮುಂ�ಾದ �ಬsÁಗಗಳ�� �ೆಲಸಗಳನು� 

�ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  �ಾಗೂ �ೕಲÁ� s�ಾ�ಗಳ� ಸೂ��ದ ಇ��ತ�ೆ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ ಪ�ಣ� 

ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

20. �ೕ���ಾರ�ಯರು 

 

1. ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ ಅವರ ಪ��ೇಶದ ಸ�ೕ�ೆ ನ�ೆಸಲು, ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ�ೕ�ೆ ನ�ೆಸಲು,  

  �ೇ�ೆ ಒದ�ಸ�ೇ�ೆಂ�ರುವ ಸಮು�ಾಯ (�ಾ�ೆ�� ಗೂ��) ವನು�   ಗುರು�ಸಲು �ಾ�ಮದ ಎ�ಾ�  

   ಜನನ-ಮರಣದ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಇಡಲು ಮತು� ಉಪ�ೕಗ ಪ�ೆದವರ  �ವರಗಳನು� ಇಡುವ��  

   ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು ಮತು� 

 2. �ೕ���ಾರ�ಯ �ಯಂತ�ಣ�ೆ� ಬರುವ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ದ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಸಂಬಂ�s�ದ  

       ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ��ೊಡ�ೆ �ೕ�ಸುವ�ದು. ��ಧ ಬ�ೆಯ  �ೇ�ೆಗಳ� ಅಗತ��ರುವವ��ೆ 

         �ೊರಕು���ೆ�ೕ ಎಂದು �ೋ�, �ೇ�ೆ ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� �ೊ�ೆಯುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು 

1.ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ�ರನು� ನೂ�ನ�ೕಷ�ೆ�ೊಳ�ಾದ, ಅ�ಾ�ೋಗ� �ೕ�ತ�ಾದ ಮಕ�ಳನು� ಪ�ೆ� 

ಹಚ�ಲು, ಮ�ಕಳ ಸ��ಾದ ವಯಸು� ಮತು� ತೂಕವನು� ��ಯಲು (ತೂಕದ �ಾ��ನ�� ಸ��ಾದ 

ತೂಕವನು� �ಾಖಲು �ಾಡಲು) ಸಣ� ಪ�ಟ� ಔಷ�sಗಳನು� ಒದ�ಸಲು, ಅ�ಾಯ ���ಯ��ರುವ 

ಮಕ�ಳನು� ಉಪ �ೇಂದ�ಗ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೋಗ� �ೇಂದ�ಗ��ೆ ಕಳ��ಸುವ�ದು ಈ 

�ಾಯ�ಗಳ�� ತರ�ೇ� �ಾಡುವ�ದು. ಈ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� �ೕ���ಾರ�ಯು ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯಕತ��ಾ� �ಾ�� ಅಥ�ಾ `� sÃ��` ಮಟ�ದ ಕ�� ಅವ� sಯ ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� 

ಏಪ��ಸ�ೇಕು. 

1. ಅಂಗನ�ಾ�ಯ �ೆಲಸಗಳನು� �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು. ಇದ�ಾ�� �ೇತ�ಗಳ �ೇ�,                                   

�ಂಗ��ೊ���ಾದರೂ  �ಾ�ಮ �ೕಜ�ೆಯ ಅಂಗನ�ಾ�ಗ��ೆ �ೇ� �ೊಡುವ�ದು ಮತು� �ೆಟ�, 

ಬುಡಕಟು� ಪ��ೇಶಗ��ೆ ಆರು �ಾರಗ��ೊ�� �ೇ� �ೕಡುವ�ದು. 

 
2. ಮ�ೆಗ��ೆ �ೇ�, ಕುಟುಂಬಗ��ೆಡ�ೆ ಸಂಪಕ� ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಸ�ೆಗಳನು� ನ�ೆಸುವ��                    

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ���ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು. 

 
3. ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೕಷ�ಾಂಶ ��ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಏಪ��ಸುವ�� ಸರಳ ಮತು� ಸುಲಭ�ಾ� 

�� �ೇಳ�ವ ಆ�ೋಗ� �ೕಷ�ಾಂಶಗಳ ಸಂ�ೇಶಗಳನು� ತ�ಾ�ಸುವ�ದು, ಇ�ೇ �ಷಯಗಳ 

�ೕಲಣ ಪ��ಾರ �ಾಮ��ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು ಮತು� ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ���ೆ ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುವ�ದು 
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4. ಪ�� ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ದಲೂ� �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ಅ��ನ ��ಸ�ರುಗಳನೂ�, ನಗದು ಮತು� �ೆಕ�                 

ಪತ�ಗಳನು�, ಇತರ �ಾಮ��ಗಳನೂ� ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. ಮತು� ಈ ��ೆಯ�� ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕತ���ೆ ಸೂಕ� ಸೂಚ�ೆ, ಸಲ�ೆಗಳನು� �ೊಡ�ೇಕು. 

 

5. ಐ��ಎ� ಮತು� ಫಂ�ನ� �ಟರ� �ೕಜ�ೆಯ ಪ�ಗ�ಯನು� ಪ�� �ಂಗಳ� 

ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. �ೕಜ�ೆಯನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸುವ�� ಇರುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� �ಂಗ��ೊ�� 

�ಬ�ಂ�ಯ ಸ�ೆಗಳನು� ಕ�ೆದು ಚ��ಸ�ೇಕು. 

 

6. �ಾ�ಮ ಮಟ�ದ ಸಂ�ಾಲಕ ಸ�� ಮತು� ಮ��ಾ ಮಂಡ�ಗಳ ರಚ�ೆ ಮತು� 

�ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ��   �ಾಗೂ �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� �ಾವ��ೇ �ೊರ�ೆ ಕಂಡುಬಂದ�� ಅದನು� 

ಸ�ಪ�ಸುವ ಬ�ೆ� ಸ��ೕಯ �ಾಧನಗಳ ಸಂಘಟ�ೆ �ಾಡುವ�ದು. 

 

 7. ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ�ರು ಮತು� ���ಓ ಅ�s�ಾ�, ಅಲ��ೆ ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕತ�ರು ಮತು� 

           ಆ�ೋಗ� �ಬ�ಂ� ಇವರುಗಳ ನಡು�ೆ ಸಂಪಕ� ಉಂಟು �ಾಡುವ�ದು. 

 

8. �ೕಜ�ೆಯ ಆಡ�ತ ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ�� ಇರುವ ಹಲವ�        

�ೆಲಸಗಳ�� ���ಓ ಅ�s�ಾ�ಗ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು. 

 

9. ಇ�ಾ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗ�ಾದ �ಾಗ�ಲ�� �ಾಗೂ ��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆಯನು� �ೇತ�               

ಮಟ�ದ�� ಅನು�ಾ�ನ,  ಇ��ೕತ�ೆ �ೕಜ�ೆಗಳನು� �ೇತ� ಮಟ�ದ�� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ��             

ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

21. ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು B- 
 

       ��ೇ�ಶ�ಾಲಯ, ಉಪ ��ೇ�ಶಕರುಗಳ ಕ�ೇ�, �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ� sಗಳ�� ��ಧ ಬ sÁಗಗಳ�� �ಾಯ� ಹಂ��ೆ�ಾದಂ�ೆ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸು��ರು�ಾ��ೆ.  

ಕ�ೇ��ೆ ಬಂದ ಪತ�ಗಳನು� ��ೕಕ�� ಅವ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�� �ಪ���ಂ��ೆ ಕಡತಗಳನು� 

�ೕಲÁ��ಾ�ಗ��ೆ ಮಂ�ಸುವ�ದು ಇವರ ಪ�ಣ� ಜ�ಾ�ಾ���ಾ�ರುತ��ೆ.  ಕ�ೇ�ಯ��ನ ಲ Éಕ�ಪತ� �ಾಯ� 

�ವ�ಹ�ೆ, �ೇತನ, ಪ��ಾಸ �ಾಗೂ �ಾ��ಾ�ರು �ಲು�ಗಳ ತ�ಾ��ೆ, ನಗದು ಪ�ಸ�ಕ, �ೇತನ ಬಟ�ಾ�ೆ ವ�, 

�ೇ�ಾ ಪ�ಸ�ಕ, ಇ�ಾ�� ಕ�ೇ� �ಾ�ಾ�ನುಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, ಅ� s�ಾ�/�ಬ�ಂ�ಗಳ �ೈಯ��ಕ ಕಡತಗಳ� ಮತು� 

ಕ�ೇ�ಯ �ೕಲÁ� s�ಾ�ಗಳ� ವ�ಸುವ ಇ��ತರ �ಾಯ�ಗಳ�. 
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22. ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರುಃ - 
 

      ��ೇ�ಶ�ಾಲಯ, ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, �ಾಲೂ�ಕು �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�ss�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ� 

�ಾಗೂ ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ�� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ರು�ಾ��ೆ.  ಇವರು ಮುಖ��ಾ� ರ�ಾ�ೆ ಮತು� ��ೕ�ಾರ 

�ಬsÁಗದ �ೆಲಸ, ಉ�ಾ� �ಣ �ವ�ಹ�ೆ ಇ�ಾ��ಗಳಲ��ೆ �ಷಯ �ವ�ಹ�ೆಯ ಕಡತಗಳನು� �ಾ�ರಂ�s� 

�ೕಲÁ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು,  ಮತು� �ೕಲÁ� s�ಾ�ಗಳ� ವ�ಸುವ ಇ��ತ�ೆ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ 

ಜ�ಾ�ಾ���ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

 

23. ಮು�ೊ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರು/ಉ�ಾ�ಾ�ಯರುಃ -  
 

     ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಾದ �ಾಲಮಂ�ರದ�� 25 ಜನ ಮು�ೊ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರು �ಾಗೂ 114 ಜನ 

ಉ�ಾ�ಾ�ಯ�ದು�, ಇವರು ಒಂದ�ೇ ತರಗ��ಂದ ಏಳ�ೇ ತರಗ�ಯವ�ೆಗೂ ಪಠ�ಕ�ಮಗಳನ�ಯ �ೋಧ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದು ಇವರ ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ.  ಮಕ�ಳನು� ಆಟ �ಾಠಗಳ�� �ೊಡ�� ಇವರ ಮನಸ�ನು� 

ಪ�ವತ��ೆ �ಾಡುವ�� ಇವರ ಜ�ಾ�ಾ�� ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

 

24. �ೕಘ����ಾರರುಃ -  
 

      ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� ಕತ�ವ� �ವ��ಸು��ರುವ �ೕಘ����ಾರರು ಅವರುಗ��ೆ ವ�ಸಲÁ�ರುವ               

��ಾಗ Àಗ��ೆ ಸಂಬಂ�s�ದಂ�ೆ ಕಡತಗಳ/ಅ�ೆ ಸ�ಾ�� ಪತ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಇ��ತ�ೆ ಪತ�ಗಳ ಚಲನ ವಲನ 

�ಾಯ� �ವ�ಹ�ೆ, ದೂರ�ಾ�ೆ ಕ�ೆಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, ಸ�ೆಗಳ�� ಸ�ಾ ನಡವ�ಯನು� �ಾಖ���ೊಳ��ವ, 

ಅ� s�ಾ�ಗ�ಂದ ಉಕ��ೇಖನ ಪ�ೆದು ಗಣಕಯಂತ��ೆ� ಅಳವ�ಸುವ ಮತು� ಅ� s�ಾ�ಗಳ� ಸೂ�ಸುವ ಇ��ತರ 

�ಾಯ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ, �ಾಗೂ ಆಪ� �ಾ�ೇಯ ಪ�ಣ� �ಾಯ� 

�ವ�ಹ�ೆಯ� ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.  ಒಟು� 17 ಹು�ೆ�ಗ�ರುತ��ೆ. 

 

25. ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರುಃ 
 

 ��ೇ�ಶ�ಾಲಯ �ಾಗೂ 19 ��ಾ� ಕ�ೇ�ಗಳ�� ಮತು� ಒಂದು �ಶು ಅ� sವೃ�� s 

�ೕಜ�ಾ� s�ಾ� ಕ�ೇ�ಯ�� ಒಟು� 26 ಹು�ೆ�ಗಳ� ಮಂಜೂ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಬÉÃ�ೆ ಬÉÃ�ೆ 

�ಬ sÁಗಗ�ಂದ ಬರುವ ಕರಡು ಪತ�ಗಳನು� ಕ�ೇ�/ಸಂ�ೆ� sಗಳ ತ�ಾಸ�ಾ ಕಂ��ೆಗಳನು� 

��ೕಕ�� ಸೂಕ� ಸಮಯದ�� ಬÉರಳಚು� ಮÁಡುವ �ಾಯ�ವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.   

 

26. �ೆರಳಚು��ಾರರು B-  
 



121 
 

121 
 

     ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� ಕತ�ವ� �ವ��ಸು��ರುವ �ೆರಳಚು��ಾರರು �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ��ಾಗಗ�ಂದ ಬರುವ 

ಕರಡು ಪತ�ಗಳನು� ಕ�ೇ�/ಸಂ�ೆ�ಗಳ ತ�ಾಸ�ಾ ಕಂ��ೆಗಳನು� ��ೕಕ�� ಸೂಕ� ಸಮಯದ�� �ೆರಳಚು� �ಾಡುವ 

�ಾಯ�ವನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಒಟು� 133 ಹು�ೆ�ಗಳ� ಇರುತ��ೆ.  ��ೇ�ಶ�ಾಲಯ �ಾಗೂ ��ಧ ಕ�ೇ�ಗಳ��  

�ಾಗೂ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಹು�ೆ�ಗಳ� ಇರುತ��ೆ 

 

27. ಮುಖ� �ೋಧಕರು/ವೃ�� �ೋಧಕರು:- 

     ಮುಖ� �ೋಧsÀಕರು ೦4 �ಾಗೂ ವೃ�� �ೋಧಕರು ೦8 ಹು�ೆ�ಗಳ� ಇದು�, ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ� sಗಳ��   

��ಣದ�� ಅ�sರು��ಲ�ದ ��ಾ�ಗ��ೆ ಬಡ�, �ೊ��ೆ, ಮಗ� �ೇಯುವ�ದು, ಚಮ�  ಉ�ೊ�ೕಗ ಮುಂ�ಾದ 

ವೃ�� ��ಣವನು� ಕ��ಸುವ�ದು ಇವರ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಅವರ ರ��ೆ ಮತು� ನಡವ��ೆಯ 

ಪ�ವತ��ೆಯೂ ಸಹ ಇವರ ಜ�ಾ�ಾ����ಾ�ರುತ��ೆ. 
 

28. �ೆ�ಾ��sÃ�ಕರು B- 
 

      �ೆಕ� �ಾ�ೆಯ�� ಲ É�ಾ��sÃ�ಕರ ಒಂದು ಹು�ೆ� ಇದು�, ಇವರು ಆಯವ�ಯ, ಲ Éಕ� ಸಮನ�ಯ     

�ೆಲಸಗಳನು�, ಗೃಹ �ಮÁðಣ, �ಾಹನ ಮುಂಗಡ, �ಾಮÁನ� ಬ sÀ�ಷ� �ಧ ಮುಂಗಡ, �ೈದ��ೕಯ �ೆಚ� 

ಮರು�ಾವ� �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದಲ��ೆ ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�ಯ ��ಧ �ಾ�ೆಗÀ�ಂದ ಅ�s�ಾ�ಯ �ೋ� 

ಬರುವ ಕಡತಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಇದ�ೊಂ��ೆ ��ಯ ಅ�s�ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಇಲÁ�ಾ ಮುಖ�ಸ�ರು 

��ಸುವ ಇ��ೕತರ  �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

 

29. �ೆಕ�  ಪ��ೆ�ೕಧ�ಾ� sÃ�ಕರು B-   

 
      ಇಲÁ�ೆಯ �ಾಲು� �ಬsÁಗ ಮಟ�ದ�� �ೆಕ�� ಪ��ೆ�ೕಧ�ಾ�sÃ�ಕರುಗ�ದು�, ಇಲÁ�ೆಯ �ೆಕ�               

ಪತ�ಗಳ ಸಮಗ� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಗೂ ಲÉ�ಾ��s�ಾ�ಗಳ ��ೇ�ಶನದಂ�ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸುವ�ದು ಇವರ ಪ�ಮುಖ 

ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ.  ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�ಯ�� ಒಬ� ಅ� sÃ�ಕ�ದು�, �ಬsÁಗದ ಅ� sÃ�ಕರುಗ��ೆ ಲÉಕ� ತ��ಾ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು ಅನುಸರ�ಾ ವರ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಲÉ�ಾ�� s�ಾ�ಗಳ �ೊ�ೆ 

ಪ�ನ� ��ೋಕ�ೆಯ�� ಸಹಕ�ಸುವ �ಾಯ�ವನು� �ವ��ಸುವರು. 

30. �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕರು (ಪ�.ದ.ಸ. ಸ�ಾನಂತರ ಹು� �ೆ) B- 

 
        ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�ಯ �ೆಕ� �ಾ�ೆಯ�� �ಾಗೂ �ಬsÁಗದ ಮಟ�ದ�� �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕರ ಹು�ೆ�ಗ�ದು�, 

ಈ ಹು�ೆ�ಗಳ��ರುವ �ೌಕರರು ಕ�ೇ�ಗ��ೆ ಬ sÉÃ� �ೕ� ಲÉಕ� ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ �ಾಯ� �ವ�ಹ�ೆ, ಆ�� 

ಕಂ��ೆಗಳ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಗೂ ಲÉಕ� ಸಮನ�ಯ �ಾಯ�ವನು� ಮÁ� ಲ Éಕ� ತ�ಾಸ�ಾ ವರ�ಯನು� 

�ೕಲÁ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಸ��ಸುವ�ದು ಇವರ ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

31. ಎ.ಎ�.ಎಮï(�ಾ�ಯರು)/ ಸ�ಾಯಕ �ಾ�ಯರು/ ಶುಶ��ಷಕರು B- 
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        ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಎ.ಎ�.ಎಂ 24 ಹು�ೆ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಶುಶ��ಷಕರ 12 ಹು�ೆ�ಗಳ� ಒಟು� 42 

ಹು�ೆ�ಗ�ದು�, ಈ ಹು�ೆ�ಗ��ೆ ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇಲÁ�ೆ�ಂದ �ಂÄ�ೕಜ�ೆ 

ಮÁ��ೊಳ�ಲÁಗುತ��ೆ.  �ಾ�ಯರು ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ ��ಾ�ಗÀಳನು� ಶುಶ���ೆ ಮÁಡುವ�ದು, ಔಷ� s  

ಮÁ�ೆ�ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು �ಾಗೂ ಅಗತ��ದ��� �ಾವ�ಜ�ಕ ಆಸ��ೆ�Éಗ��ೆ ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋ� ���ೆ�ಯನು� 

�ೊ�ಸುವ�ದು ಇವರ ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ. �ೈದ�ರ ಮÁಗ�ದಶ�ನದ�� ಕತ�ವ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ. 

32. ಗೃಹ�ಾಲಕ/ಗೃಹಮÁ�ೆಃ-  

     ಇಲÁ�ೆಯ  ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಒಟು� 112 ಗೃಹ�ಾಲಕ/ಗೃಹಮÁ�ೆoÄÀÄರ ಹು�ೆ�ಗ�ದು�, ಇವರು 

��ಾ�ಗಳ �ೕಗ�ೇಮ �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು, ಇವ��ೆ ಆ�ಾರ �ತರ�ೆ ಮÁಡುವ�ದು, �ಾ�� Éೆ, �ೊ��ೆ 

�ತರ�ೆ ಮÁಡುವ�ದು, ��ಾ�ಗಳನು� �ಾಲÉ�ೆ ಕಳ��ಸುವ�ದು ಅವರ ಊಟ, ವಸ�, ಮುಂ�ಾದ 

�ೌಲಭ�ಯಗಳನು� ಒದ���ೊಟು� ಸಂ�ೆ�sಯ ಮುಖ�ಸ�ರು ಸೂ��ದ ಇ��ತ�ೆ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು 

ಇವರ ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

33. ��ಯ �ಾಹನ �ಾಲಕರು/�ಾಹನ �ಾಲಕರು B- 

 
        ��ೇ�ಶ�ಾಲಯ, ��ಾ� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� ಎ�ಾ� ಕ�ೇ�ಗಳ�� ��ಯ �ಾಹನ �ಾಲಕರ 

21 ಹು�ೆ�ಗಳ� ಮತು� �ಾಹನ �ಾಲಕರ 241 ಹು�ೆ�ಗಳ� ಒಟು� 262 ಇದು�, ಇವರುಗಳ�  ಆ�ಾ ಕ�ೇ�ಯ 

�ಾಹನವನು� ಸು���ಯ��ಟು��ೊಂಡು ಸುರ�ತ�ಾ� �ಾಲ�ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸುವ�ದು �ಾಗೂ �ಾಹನ�ೆ� 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಲÁ� ಬು�, �ಾಹನ ��, ಆ�.� ಪ�ಸ�ಕ ಮತು� �ೆ��ೆ �ಾ�� ಇ�ಾ�� �ಾಖ�ೆಗÀಳ 

ಸಮಪ�ಕ �ವ�ಹ�ೆ ಮÁ��ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದು ಇವರ ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

34. ಹ�ಾ�ಾ��/ರ�ಕರು B-  

         ಇಲÁ�ೆಯ ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ�� ಹ�ಾ�ಾ�� ಮತು� ರ�ಕರ ಹು�ೆ�ಗ�ದು�, ಇವರು ��ಾ�ಗಳ 

ರ��ೆ ಮÁಡುವ�ದು ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ ಆ�� �ಾ��ಗÀಳನು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು, ಸಂ�ೆ�sಯ 

��ಾ�ಗಳನು� ಆಟ �ಾಠಗಳ�� �ೊಡ�� ಅವರ ಮನಃಪ�ವತ��ೆ�ೆ ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು ಮತು� ��ಾ�ಗಳನು� 

�ಾವ�ಜ�ಕ ಆಸ��ೆ�ಗ��ೆ, �ಾ��ಾಲಯಗ��ೆ �ಾಗೂ ��ಾ�ಯ �ಾಸ ಸ�ಳಗ��ೆ �ೋ� �ಟು� ಬರುವ�ದು 

ಇವರ ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

35. �ೇವಕರು / ಜ�ಾನರು / ಸ�ಚ��ೆ�ಾರರುB-  

 
     ಇಲÁ�ೆಯ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯ, ��ೆ� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ�� �ಾಗೂ ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ�� ಒಟು� 

635 ಜನ �ಬ�ಂ� ವಗ�ದವ�ದು�, ಇವರು ಕ�ೇ�ಯ �ನ�ತ�ದ �ೆಲಸಗ�ಾದ ಸ�ಚ��ೆ, ಟ�ಾಲು �ತರ�ೆ, 

�ಾ���ಾ�, �ಾವಲು �ಾಯ�, �ೕಲÁ�s�ಾ�ಗಳ� ವ�ಸುವ ಇ��ತ�ೆ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು ಇವರ 

ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ. 
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36. ಅಡು�ೆಯವರುಃB-  

ಇಲÁ�ೆಯ ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ��ಾ�ಗ��ೆ ಶು�ಕರ�ಾದ ಅಡು�ೆ ತ�ಾ�� ಊಟ ಬ�ಸಲು ಒಟು� 86 

ಹು�ೆ�ಗ�ರುತ��ೆ. ಈ ಅಡು�ೆಯವರು ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗ��ೆ ಸ�ಾಲ�ೆ� �ಾಜ�ಾ� ��ಾ�ಗಳ 

ಅಗತ�ಕ�ನುಗುಣ�ಾ� ಆ�ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ಪ�ೆದು ಶು�ಕರ�ಾ�/ಸ�ಚ��ೆ�ಂದ ಅಡು�ೆ ತ�ಾ�� 

��ಾ�ಗ��ೆ ಊಟ ಬ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸ�ಚ��ೆಯನು� �ಾ�ಾಡುವ�ದು ಇವರ ಮುಖ� ಕತ�ವ��ಾ�ರುತ��ೆ, 

�ಾಗೂ �ೕಲÁ� s�ಾ�ಗಳ� ವ�ಸುವ ಇ��ತ�ೆ ಕ�ೇ�ಯ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��ಸುವ ಅ�s�ಾರವನು� 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

37. ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�: 
 

 ಜನ ಸಮು�ಾಯದ ಸ�ೕ�ೆಯನು� �ೈ�ೊಂಡು, ಸ�ಾಯ ಅಗತ��ಾ�ರುವಂಥವರ �ವರ                   

ಸಂಗ��ಸುವ�ದು. ಆರು ವಷ�ದ �ೆಳ�ನ ಮಕ�ಳ ಸಂ�ೆ�, ಗ� sð� ಮತು� �ಾಲೂ�ಸು��ರುವ 

�ಾಯಂ�ರು, ಇವ�ಗಳನೂ� ಸಂಗ��ಸ�ೇಕು. ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂ�ೆ�, ಕುಟುಂಬದ�� ಸದಸ�ರ ಸಂ�ೆ�, 

ಕುಟುಂಬದ ಆ�ಾಯ ಇವ�ಗಳನು� ಸಂಗ��ಸ�ೇಕು. ಮುಖ� ಅಂ�-ಅಂಶಗ�ಾದ ಜನನ-ಮರಣಗಳ 

�ಾಖ�ೆಯನೂ� ಇಡ�ೇಕು. 

 3 ಮತು� 6 ವಷ�ಗಳ ನಡುವಣ ಮಕ�ಳ �ಾ�ಾಪ�ವ� ��ಣವನು� �ೈ�ೊಳ��ೇಕು. 

 ೦-6 ವಷ�ಗಳ ನಡು�ನ ಮಕ�ಳ ಮತು� ಗ�sð� �ಾಗೂ �ಾಲೂ�ಸು��ರುವ �ಾಯಂ���ೆ ಅ� sಕ 

�ೕಷ�ಾಂಶ  ಇರುವ  ಅ�ಾರವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.   

 �ಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೋಗ� �ಾಗೂ ಪ�ಥಮ ���ಾ� �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು. 

 �ೋಗ ��ೋಧಕ ಚುಚು�ಮದು� ಮತು� ಆ�ೋಗ� ತ�ಾಸ�ೆ �ಾಡುವ�� ಆ�ೋಗ� �ಬ�ಂ��ೆ ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುವ�ದು. 

 ಪ�ಬಲ�ಾ� ನೂ�ನ�ೕಷ�ೆ�ೊಳ�ಾದ, �ೕಷ�ಾಂಶದ ಅಗತ�ವ�ಳ�, ಅ�ಾ�ೋಗ� ಉಂ�ಾದ, 

ಅ�ಾಯದ��ರುವ ಮಕ�ಳನು�, ಅಂಟು�ೋಗ ಇರುವ �ೋ�ಗಳನು� ತ� �ೈದ�ರ���ೆ ಕಳ��ಸ�ೇಕು. 

 ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ��ೆ� ಬರುವ ಗ� sð� ಮತು� �ಾಲೂ�ಸು��ರುವ �ಾಯಂ���ೆ ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕತ�ರು ಮ�ೆ �ೇ� �ಾಡುವ �ೇ�ೆಯ�� ಮತು� ��ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾಲದ�� ಆ�ೋಗ� 

ಮತು� �ೕಷ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ�s�ದ �ಳ�ವ��ೆಯನು� �ೊಡ�ೇಕು. 

 ಅಂಗನ�ಾ��ೆ ಬರುವ ತಂ�ೆ-�ಾ�ಯರನು� ಕಂಡು ಅವ�ೊಡ�ೆ ಸಂಪಕ� �ೆ�ೆಸುವ�ದು. 

 ತೂಕದ �ಾಡ��ಳ�, ��ಸ�ರುಗಳ�, ಮಗು�ನ ಆ�ೋಗ�, �ೕಷ�ಾಂಶ�ೆ� ಸಂಬಂ�s�ದ              

�ಾಖ�ೆಗಳ�, ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಜ� �ಾಖ�ೆಗಳ� ಇವ�ಗಳನು� ಬ�ೆ�ಟು� ಜನ ಸಮು�ಾಯ �ೇ�ೆಯ 

ಉಪ�ೕಗವನು� ಸ��ಾ� ಪ�ೆಯು���ೆ�ೕ ಎಂದು ��ಯುವ�� ಸಹಕ�ಸುವ�ದು. 

 �ಾ�ಮದ ಇತರ ಸಂಘ-ಸಂ�ೆ�ಗ�ಾದ ಪಂ�ಾ��, ಮ��ಾ ಮಂಡ�ಗ��ೆಡ�ೆ ಸಂಪಕ�, �ಾ�ಾ 

ಉ�ಾ�ಾ�ಯ�ೊಡ�ೆ ಸಂಪಕ� ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಯಶ���ೆ ಅವರ ಸಹ�ಾರ                     

ಸಹ�ಾ�ತ�ವನು� �ೋರುವ�ದು. 
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 15-45 ವಷ�ಗಳ ವಯ��ನ �ೆಂಗಸರ ಅ�ರ ಕ��ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಏಪ��� ನ�ೆಸುವ�ದು. 

38.  ಅಂಗನ�ಾ� ಸ�ಾಯ� : 

• ಮಕ���ೆ �ಾಗೂ �ಾಯಂ���ೆ ಆ�ಾರವನು� �ದ�ಪ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ �ೕಡುವ�ದು. 

• ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ದ ಆವರಣವನು� ಸ�ಚ��ಾ��ಸುವ�ದು �ಾಗೂ �ೕರು ತರುವ�ದು. 

 

• ಅ�ೕ �ಕ� ಮಕ�ಳ ಸ�ಚ��ೆಯನು� �ಾ�ಾಡುವ�ದು. 

 

• �ಾ�ಮದ �ಕ� ಮಕ�ಳನು� ಮ�ೆಗ�ಂದ ಅಂಗನ�ಾ�ಗ��ೆ ಕ�ೆತರುವ�ದು. 

 

• ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರ �ೈರು �ಾಜ�ಯ�� �ೇಂದ�ದ ಚಟುವ��ೆ  ನ�ೆ��ೊಂಡು  

      �ೋಗುವ�ದು. 

ಪ�ಕರಣ 4(1)b(III) 

�ಣ�ಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗ ಅನುಸ�ಸುವ ��ಾನ �ಾಗೂ 

�ೕ���ಾರ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� s ಇಲÁ�ೆಯ�� ಆಡ�ತ �ಾ�ೆ, ಐ��ಎ�, ��ಎಂ, ��ೕಶ��,ಮ��ಾ 

ಕ�ಾ�ಣ, ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ, �ೆಕ� �ಾ�ೆಗ�ದು�, ಆ�ಾ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಂ�ೆ �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು, 

ಕಡತವನು� �ದ�ಪ�� ಆ�ಾ ಅ� sÃ�ಕರುಗ��ೆ ಕಳ��ಸು�ಾ��ೆ. ಅ�sÃ�ಕರು ಕಡತವನು�ಪ��ೕ�� 

ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ �ೕ�ನ ಅ� s�ಾ�ಗ��ೆ ಸ��ಸು�ಾ��ೆ. ಅ� s�ಾ�ಗಳ� ಕಡತವನು� ಪ��ೕ�� ಉಪ 

��ೇ�ಶಕರು/ಜಂ� ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಸ��ಸು�ಾ��ೆ. ಸದ� ಅ� s�ಾ�ಗಳ� ಅವರ ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಕಡತವನು� 

ಪ��ೕ�� �ಾನ� ��ೇ�ಶಕ��ೆ/ಆಯುಕ���ೆ ಕಳ��ಸು�ಾ��ೆ. ��ೇ�ಶಕರು/ಆಯುಕ�ರು �ೊ�ೆಯ�ಾ� ತಮ� 

ಹಂತದ�� ��ಾ�ರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಕಡತಗ��ೆ ��ಾ�ರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ. ಸ�ಾ�ರದ ಹಂತದ�� 

��ಾ�ರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಕಡತಗಳನು� ಅ�s�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಸ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಮ��ೆಯರ ಮತು� 

ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��sಯ�� �ಾಮÁ�ಕ�ಾ� ಆಡ��ಾತ�ಕ�ಾ� �ಾಗೂ ಆ��ಕ �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ�s�ದಂ�ೆ 

ಸ�ಾ�ರದ ಆ�ೇಶ, ಸು�ೊ�ೕ�ೆ, ಮÁಗ�ಸೂ�ಗಳನ�ಯ �ಣ�ಯ �ೈ�ೊಂಡು ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

�ೆ�ೕಂÄÉÆÃ� sವೃ��s�ೆ ಶ��ಸ�ಾಗು���ೆ. 

�ಣ�ಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಹಂತಗಳ� �ಾಗೂ ಕಡತ �ಾಲ�ೆ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಾರು 

ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ. 

 
ಆಡ�ತ �ಾ�ೆ ಐ��ಎ� �ಾ�ೆ ��ಎಂ �ಾ�ೆ ��ೕಶ�� �ಾ�ೆ 

�ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು 

ಅ�ೕ�ಕರು/ಕ�ೇ� ಅ�ೕ�ಕರು ಅ�ೕ�ಕರು ಅ�ೕ�ಕರು 
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ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು 

��ಯ ಸ�ಾಯಕ 

��ೇ�ಶಕರು  

��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು  ��ಯ ಸ�ಾಯಕ 

��ೇ�ಶಕರು  

ಸ�ಾಯಕ �ೕಜ�ಾ��ಾ�/ 

�ೕಜ�ಾ��ಾ�  

ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು(ಆ) ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು ಉಪ �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು 

��ೇ�ಶಕರು ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು 

 ��ೇ�ಶಕರು/ಆಯುಕ�ರು ��ೇ�ಶಕರು/ಆಯುಕ�ರು ��ೇ�ಶಕರು/ಆಯುಕ�ರು 

 
ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ �ಾ�ೆ ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ �ಾ�ೆ �ೆಕ� �ಾ�ೆ ನಗದು �ಾ�ೆ 

�ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು �ಷಯ ��ಾ�ಹಕರು 

ಅ�ೕ�ಕರು ಅ�ೕ�ಕರು ಅ�ೕ�ಕರು ಅ�ೕ�ಕರು 

��ಯ ಸ�ಾಯಕ 

��ೇ�ಶಕರು 

��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು �ೆ�ಾ��s�ಾ�ಗಳ� ��ಯ ಸ�ಾಯಕ 

��ೇ�ಶಕರು (ಆಡ�ತ) 

ಉಪ  ��ೇ�ಶಕರು ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು 

ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು  (ಆಡ�ತ) 

(��ಎಂ) ��ೇ�ಶಕರು/ಆಯುಕ�ರು   

 

ಪ�ಕರಣ 4(1)b(IV) 
 

�ಾಯ��ವ�ಹ�ೆಯ�� ಅನುಸ�ಸುವ ಸೂತ�ಗಳ� 

     ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆಯ�� ��ಧ �ೕಜ�ೆಗÀಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 

ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳ ಕಟ�ಡಗಳನು�, ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳನು� �ಾಗೂ ಉ�ೊ�ೕಗಸ�s ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹಗಳ 

�ಮÁðಣ �ಾಗೂ ರ��ೆಯನು�  �ೈ�ೊಳ�ಲÁಗುವ�ದು.  ಈ ಎ�ಾ� �ಾಯ�ಚಟುವ��ೆಗಳ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� �ಾ��ಕ 

���ಾ �ೕಜ�ೆಯನು� �ದ�sಪ�� ಸ�ಾ�ರದ ಅನು�ೕದ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲÁಗುವ�ದು. ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

ಅನು�ೕದ�ೆ�ೊಂಡ ಆ �ಾಯ�ಗಳನು� ಆ��ಕ  ಪ��ಾ�ಂÄÉÆÃಜ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ಾಯ� �ವ��ಸಲÁಗುವ�ದು. 

ಇಲÁ�ೆಯ �ಾಯ� ಚಟುವ��ೆಗÀಳ ಪ�ಗ�ಯನು� ಪ�� �ಂಗಳ� ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ ಮಟ�ದ�� �ೆಲ��� 

ಸ�ಾ�Àರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ ಅಧ���ೆಯ�� ಪ�ಗ� ಪ��ೕಲ�ಾ ಸಬ sÉಗಳನು� ಮÁ� �ೕಜ�ೆಗಳ 

ಅನು�ಾ�ನದ ಬ�ೆ� ��ಧ ಹಂತಗಳ�� ಪ�ಾಮ��ಸಲÁಗುವ�ದು.  �ಾಗೂ ಅದರ �ೕ���ಾರ�ೆoÄÀÄನೂ� ಸಹ ಮÁಡಲÁ 

ಗುವ�ದು. 

                                                 ಪ�ಕರಣ 4(1)b(V) 
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�ಾಯ��ವ�ಹ�ೆಯ�� �ಬ�ಂ�ಯವರು ಉಪ À�ೕ�ಸು��ರುವ �ಯಮ / 

�ೈ��/ �ಾಖ�ೆ / ಆ�ೇಶ ಇ�ಾ�� �ವರ 

ಇಲÁ�ೆಯ ಆಡ��ಾತ�ಕ ಮತು� �ೆಕ� ಪತ� �ಷoÄÀÄಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೆ.�.ಎ�. ��ಾಮÁವ�, 

ಕ�ಾ�ಟಕ ಆ��ಕÀ ಸಂ��ೆ, �ೆ��ೇಷ� ಆ� �ೈ�ಾ��ಯ� ಪ�� ಎಂ.�.ಇ., ಖ�ಾ�ೆ �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾರದಶ�ಕ �ಾ�� ಇ�ಾ��ಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಆ�ಂ�ಾ�ೆ� �ಾಯ���ಾನ, ��ಎ. 

ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸÀಲÁಗುವ�ದು. 

• ಜು�ೆ�ೈಲï ಜ��ೕ� ಆ�� (�ೇ� ಅಂ� ���ೆ�� ಆ� �ಲ���) 2000 ಮತು� �ಯಮಗಳ� 

• ಇಲÁ�ೆಯ  ಇ�ಾ�ರಲï  �ಾ��ss� (���ೆನïಷ� ) ಆ�� 1986 

• � ��ಬÉÃಷ� ಆ� ಆ�ೆಂರ �್ ಅ��, 1958 

• ವರದ��ೆ ��ೇದ �ಾ��, 1961 ಮತು� �ಯಮಗಳ� 2004 

• ಬÁಲ���ಾಹ �ಾ�� 2006 ಮತು� �ಯಮಗಳ� 

• �ೇವ�ಾ�(ಸಮಪ��ಾ ��ೇಧ) �ಾ��,  1982  ಮತು� �oÄÀÄಮಗಳ� 1988 

• ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾಹ �ಾ��, ೧೯೭೬ ಮತು� �ಯಮಗಳ�  

• �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ�ಂದ ಮ��ೆಯರನು� ಸಂರ�ಸುವ �ಾ��-2005 �ಾಗೂ �ಯಮ-2006 

 

                            

ಪ�ಕರಣ 4(1)b(VI) 

ಕ�ೇ�ಯ��  ಉಪÀ�ೕ�ಸು��ರುವ �ಾ�ಾ��ೇಜುಗಳ ಪ�� 

    ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ�� ಇಲÁ�ೆಯ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಕ�ೇ�ಗಳ�� �ಾಗೂ 

�ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಕ�ೇ�ಗಳ�� �ಾಗೂ ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ� sಗಳ ಎ�ಾ� ಕ�ೇ�/ಸಂ�ೆ�sಗಳ�� ಈ �ೆಳಕಂಡ 

�ಾ�ಾ��ೇಜುಗಳ� ಉಪ�ೕಗÀದ��ದು� �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಪ�� ಮÁಡಲÁ��ೆ. 

 

• �ಬ�ಂ� �ಾಜ�ಾ� ಪ�ಸ�ಕ 

• �ೕಕೃ� ಮತು� ರ�ಾ�ೆ ವ� 

• ಅಂ�ೆ �ೕ� �ಾ�ಾ�ನು ವ� 

• ನಗದು ಪ�ಸ�ಕ �ಾಗೂ ಧ�ಾ�ೇಶದ ವ� 

• �ೇತನ ಬಟ�ಾ�ೆ ವ� 

• ಸ�ಾ�ರದ ಹಣವನು� ಜ�ಾ ಮÁಡುವ ವ� 

• ಪ��ಾಣ �ೆಚ�ದ ವ� 

• ಕ�ೇ� �ೕ�ೋಪಕರಣ �ಾ�ಾ�ನು ವ� 

• ಲ ÉÃಖನ �ಾಮ�� �ಗಳ� �ನ�ತ�ದ �ಾಮ�� ವ� 
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• �ಾಹನದ ಲÁ� ಪ�ಸ�ಕ 

• ಕ�ೇ�ಯ �ವ�ಹ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ�s�ದ ಇ��ತರ �ಾಮÁನ� ವ�ಗಳ� 

• ಮಕ�ಳ �ಾಜ�ಾ� ರ�ಾ ಪ�ಸ�ಕ (��ಾ�ಗÀಳ) 

• �ಾ��ಾ�ರು ಪ�ಸ�ಕ 

• ��ಾ�ಗÀಳ �ೋಂದ�ೆ ಪ�ಸ�ಕ 

• ��ಾ�ಗಳ ಚ�ಾ��ಗಳÀ ಪ�ಸ�ಕ 

• ಆ�ಾರ �ಾ�ಾ�ನು �ಾಗೂ �ತರ�ಾ ಪ�ಸ�ಕ 

• �ಾ��ೆ ಮತು� �ೊ��ೆ �ಾ�ಾ�ನು ಮತು� �ತರ�ಾ ವ� 

• ���ಾ��  ವ� 

• ಆಯವ�ಯ ವ� 

• �ಯತ�ಾ�ಕ ವ�                                                                                                                    

ಪ�ಕರಣ 4(1)b(VII) 
 

�ಾಯ��ೕ� ರೂ�ಸುವ�� �ಾವ�ಜ�ಕ�ೊಂ��ೆ ಚ��� ಅಥ�ಾ ಅವರ 

ಅ�s�ಾ�ಯಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ ಇರುವ ಬ�ೆ�. 

 

        ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆಯ�� ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಸ�ಾ�ಂ�ೕಣ 

ಅ�sವೃ��s�ೆ �ೊಸ �ೕಜ�ೆಗಳ Àನು� ರೂ�ಸು�ಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೇತ�ದ�� ಪ��� �ೊಂ�ರುವ ತ�ರುಗಳ 

ಅ�s�ಾ�ಯ  ಪ�ೆಯಲÁಗುವ�ದು. ಅಲ��ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸು�ಾಗ 

��ಧ ಸ��ಗಳ�� ಅವರುಗಳನು� �ೊಡ���ೊಳ�ಲÁಗುವ�ದು. �ಾಮÁ�ಕ �ಾ��ಗಳ� �ೊಸ �ಯಮಗಳನು� 

ರ�ಸು�ಾಗ �ಾವ�ಜ�ಕ ಅ�s�ಾ�ಯವನು� �ೊ�ೕ�sÃಕ�� �ಯಮ  ಗಳನು� ರ�ಸಲÁಗುವ�ದು �ಾಗೂ 

�ಾ��ಗಳನು� ಅಥ�ಾ �ಯಮಗ��ೆ �ದು�ಪ� ತರುವ ಸಂದಬsÀðದ�� �ೇತ� ತ�ರ �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� 

ಪ�ೆಯಲÁಗುವ�ದು.  ಈ ಎ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನವ� ಸ�ಾ�ರ ರೂ��ರುವÀ ಮÁಗ�ಸೂ�ಗಳನ�ಯ 

ಪ���ಯ��ರುತ��ೆ. 

                                                                                                                           ಪ�ಕರಣ 4(1)b(VIII) 

 

ಎರಡು ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ ಸದಸ��ರುವ ಮಂಡ�/ಸ��  ಅಥ�ಾ ಸಲ�ಾ ಸ��ಯ   

ಪ�� �ಾಗೂ ಸದ� ಮಂಡ�/ಸ��ಯ ಸ�ೆಯ�� �ಾವ�ಜ�ಕರು  �ಾಗವ�ಸಲು  

ಅವ�ಾಶ��ೆ�ೕ? ಅಥ�ಾ ಸಬsÉಯ ನಡವ�ಗಳ� �ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ ಲಭ�ಯ��ೆ�ೕ ? 

      ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆಯ�� ��ಧ �ೕಜ�ೆಗÀಳನು� ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಗಳನು� 

ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�� ಸ�ಾ�ರದ ಮÁಗ�ಸೂ� ಪ��ಾರ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ ಮಟ�ದ��, ��ಾ� ಮಟ�ದ��, 
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�ಾಲೂ��ಕು ಮಟ�ದ��, �ಾ�ಮ ಮಟ�ದ�� ��ಧ ಸ��ಗಳನು� ರ���ೆ.  ಈ ಸ��ಗಳ ಸಬsÉಯ�� 

ಸ�ಾ�ರ/ಇಲÁ�ಾ ಮುಖ�ಸ�ರು ಮತು� ��ಯ ಅ� s�ಾ�ಗಳ� �ೇ��ರುವ ಸದಸ�ರು ಮÁತ�    

�ಾಗವ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. ಸ�� ಸಬsÉಯ �ವರಗಳನು� �ಾವ�ಜ�ಕರು ಪ��ೕ�� �ಾ��  

ಪ�ೆಯಬಹು�ಾ��ೆ. 

 

��ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ�� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, �ರೂಪ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಮ��ೆಯರ 

ಮತು� ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಇ��ತರ �ಬ�ಂ� ವಗ�ದವ�ದು� ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ, ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾ�� 

                     
ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

1 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇ�ಾ�ೆ, ಎ �ಾ��, ೩�ೇ ��ೕ�,  

�ೈ� �ಂ�  ��ಾ� ಆಡ�ತ ಸಂ�ೕಣ�, 

�ೇವ�� ರ� �ೆ ,  �ಾ�ೇ�-೫೮೧೧೧೦ 

08375-249005 

2 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇ�ಾ�ೆ, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಆವರಣ, 

�.�.ಎಂ. ಕ�ೇ�ಯ ೧�ೇ ಮಹ�,              

ಮನ�ೋ�  ರ� �ೆ, ��ಾಪ�ರ. 

08352-278962 

278369 

3 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇ�ಾ�ೆ, ೨�ೇ ಮಹ� , ��ೕವ�� 

�ಾಂ�ೆ���, �ಾ�ಹ�ಣರ �ೕ�, ಮ��ೇ�,  

�ೊಡಗು ��ೆ�-೫೭೧೨೦೧ 

 

08272-298379 

4 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇ�ಾ�ೆ, �ಾಲಕರ �ಾಲಮಂ�ರ ಕಟ�ಡ, 

ಎಂ.�.�. �ಾ��, ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ,             

08192-264056 
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ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ-೦೪. 

5 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇ�ಾ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�,  

��ಾ� ಆಡ�ತ ಭವನ,  ೧�ೇ ಮಹ�  

�ೊಪ�ಳ-೫೮೩೨೩೧. 

08539-222709 

6 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇ�ಾ�ೆ, �ಾಲಭವನ, �ೆ.ಎ�.ಆ�.�.�. 

ಬ� �ಾ�ಂ� �ಂ�ಾಗ, ಎಂ.�.ರ�ೆ�,   

ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೧. 

0816-2272590 

7 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ಸ�ಾ�� ಅಂಧ ಮಕ�ಳ �ಾಲÁ 

ಕಟ�ಡದ �ದಲ�ೇ ಮಹ� ,  

ಚಂದ��ೇಖ� �ಾ�ೕ�  ��ೕ�ಾಂಗಣದ 

ಎದುರುಗ�ೆ,   

ಗುಲ�ಗ�, ಗುಲ�ಗ� ��ೆ� 

08472-278659  

 

 

8 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��  

ಇಲÁ�ೆ, �ಲ�ಶ ಕ�ೇ�, �ಾಲಭವನ 

ಆವರಣ, ಒನ�ೆ ಓಬವ� �ೆ�ೕ�ಯಂ ಹ��ರ,   

�ತ�ದುಗ�-೫೭೭೫೦೧. 

08194-230462 

 
9 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� , ಮ��ೆಯರ 

ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� 

ಕ�ೇ�, ��ಾ� ಆಡ�ತ ಭವನ,  

�ೆಲಮಹ�, ರೂಂ.ನಂ.೬,   

ಗದ�-೫೮೨೧೦೧. 

 

08372-220711 

 
10 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ೆಯರ 

ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ,�-�ಾ��, 

 

0820-2531062 
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ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

�ದಲ�ೇ ಮಹ�, ರಜ�ಾ�� ಮ��ಾಲ, 

ಉಡು�-೫೭೬೧೦೪ 

 
11 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� , ಮ��ೆಯರ 

ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ಆಡ�ತ 

ಭವನ ಕಟ�ಡ, ನವನಗರ,  

ಬÁಗಲ�ೋ�ೆ-೫೮೭೧೦೨ 

 

08354-235708 

 
12 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� , ಮ��ೆoÄÀÄರ 

ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� 

ಕ�ೇ�, ��ೕ�ೇ�ಾ ��ೇತನದ ಆವರಣ, 

ಕ�ಬï �ೋ�, �ೇ�ನಗರ, ಬ�ಾ��-

೫೮೩೧೦೪. 

 

08392-266219 

 
13 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�,  

�ೖಲೂರು ರ�ೆ� ,   �ೕದ�. 

 

08482-234237 

233146 

 
14 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, ��ಾ�ಂ� �ೋಂ 

ಆವರಣ,��ಾ�ನಗರ , 

�ೆಳ�ಾಂ-೫೯೦೦೦೨ 

 

0831-2407235 

2407236 

 
15 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� , 

 ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, �ಲ�ಶ ಕ�ೇ�,  

�Áದಲ�ೇ ಮಹ� , ನೂ� �ೋಲÁರ          

ನ��ಂ� �ೋಂ ಕಟ�ಡ, ಅಂತರಗಂ�ೆ ರ�ೆ�, 

೨�ೇ �ಾ�� , ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ , 

�ೆ.ಎ�.ಆ�.�.� ಬ� ��ಾ�ಣದ ಹ��ರ, 

�ೋಲÁರ-೫೬೩೧೦೧. 

 

 

 

08152-222753 
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ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

 
16 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, �.�.ಕ�ೇ� �ಂ�ಾಗ, 

 �ಾರ�ಾರ-೫೮೧೩೦೧ ,         

 ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

 

08382-226761  

 

 
17 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� , 

 ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, ಬÁಲಬsÀವನ, 

ಬÁಲ��ಾಸ ನಗರ, ಈಜು�ೊಳದ ಎದುರು, 

�.�.�ಾಂ�ೌಂ�, �ಾರ�ಾಡ 

 

0836-2447850 

2435741 

 

  

 
18 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, ಹ�ೇ ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ಮುಖ� ಲÉ�ಾ��s�ಾ�ಗಳ ಕಟ�ಡ 

��ಾ� �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಮತು� 

ಅಲ�ಸಂ�ಾ�ತರ ಕ�ೇ� ಕಟ�ಡದ �ೆಳÀಹಂತ,  

��ೕ �ೕರನ�ೌಡ ರ�ೆ� ,  

ಮಂಡ�-೫೫೧೪೦೭. 

 

08232-231315 

227336 

 
19 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� , 

 ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, ದ�ಣ ಕನ�ಡ 

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�ಾ�ಲಯದ 

ಸಂ�ೕಣ�, ಅ�ೆ�ೕಕನಗರ ಅಂ�ೆ,  

ಮಂಗಳ�ರು-೫೭೫೦೦೬ 

 

0824-2451254 

20 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�,  

ಮ��ೆoÄÀÄರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ನಂ.೯/ಎ, ೩�ೇ ಮಹ�, 

ಕೃಷ��ಾಮ ಎದುರು, �ಾಹು�ಾ� ಚನ�ಯ� 

ರ�ೆ�, ಸರಸ��ಪ�ರಂ, 

0821-2495432 

2498031 
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ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

�ೖಸೂರು-೫೭೦೦೦೯ 

 
21 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, 

 ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ಆ�ಾಪ�ರ ಸಕ��, ಮಂ�ಾ�ಲಯಂ 

ರ�ೆ�, �ೆ�ೕಷ� ಏ�ಯ ,  

�ಾಯಚೂರು-೫೮೪೧೦೧ 

 

08532-226292 

234793 

 
22 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, 

 ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ೧೦೦ ಅ� ರ�ೆ�, ಕಂ�ಾಯ ಭವನ, 

�ಾ�ೇಂದ� ನಗರ, �ವ�Áಗ�-೫೭೭೨೦೧.. 

 

08182-250355 

250376 

  

 
23 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� , ಮ��ೆಯರ 

ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ೯�ೇ 

�ಾ��,��ೕ�ೇ� �ಲಯ, �ೆ.ಆ�.ಪ�ರಂ ,  

�ಾಸನ-೫೭೩೨೦೧ 

 

08172-267218 

 
24 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, �ೇ�ಾ� ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� ���ಂ�, �ೊ�ೕ� ನಗರ , 

ಕಡೂರು ರ�ೆ�, �ಕ�ಮಗಳ�ರು-

೫೭೭೧೦೧ 

 

08262-220930 

220931 

 
25 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, ��ಾ�ಡ�ತ ಭವನ, 

ನಂ-206, �ೇವನಹ�� �ಾಲೂ�ಕು, 

�ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ 

 

080-23522175 

23522176 

 
26 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, 

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ಸು�ಾರ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ 

ಸಂ�ೕಣ�,��ಾ�� ಆಸ��ೆ� ಪಕ�, 

 

080-26578688 
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ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 
ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� 

�ೊಸೂರು ರ� �ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು-೨೯. 

 
 
27 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ� ,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, �ದಲ�ೇ ಮಹ�,  

�.�ಾಚಯ� �ೋ� ರ�ೆ� ,  

�ಾಮ�ಾಜನಗರ-೫೭೧೩೧೩. 

 

 

08226-224720 

222445 

 
28 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ ಪಂ�ಾಯ� ಭವನ,  

೨�ೇ ಮಹ�,  �ಾಮನಗರ-೫೭೧೫೧೧ 

08113-7273036 

 
29 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, �.ಎ.�.�.ಎಂ.ಎ�. ಕಟ�ಡ,  

೧�ೇ ಮಹ�, �ೆನ�ಾ �ಾ�ಂ� ಎದುರು, 

�.�.ರ�ೆ�, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 

08156-270808 

¥sÁåPïì 273268 

30 ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು �ಾಗೂ 

�ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�,  

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ೕಶ�� ಭವನ, �.�.ಎ�. ಹ��ರ, 

�ೆ�ೕಷ� ಏ��ಾ, �ಾದ��. 

08473-253739 

08473-253740 
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�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ   �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, �ಾಗೂ 

ಇ��ತರ �ಬ�ಂ� ವಗ�ದವ�ದು� ಕ�ೇ�ಯ ��ಾಸ, ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಯ �ಾ�� 

 

 
ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 

ದೂರ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ� 

1. �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಕುಮು�ಾ, ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

08386-222354 

2 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಬ sÀಟ�ಳ -೫೮೧೩೨೦, ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

08385-224122 

3 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�Áದಲ�ೇ ಮಹ�, ಜನ�ಾ ಬಜÁ�, 

ಶಹರ ಆರ�ಕ �ಾ�ೆ ಎದುರು, �ಾರ�ಾರ. 

08382-222533 

4 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಯ�ಾ�ಪ�ರ-೫೮೧೩೧೪,  

ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

08284-220737 

5 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಅಂ�ೋಲÁ-೫೩೧೩೧೪, 

ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

08383-231042 

6 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಸೂಪ (�ೋ��ಾ), 

ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ�. 

08383-282710 

 

 

7 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೊ�ಾ�ವರ-೫೮೧೩೪೯, 

08387-222023 
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ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

8 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಪ�ಬsÀÄ�ಾಳ , �.�.ಓ.ಆ� sÃ� ರ�ೆ�, 

ಮುಂಡ�ೋಡ-೫೮೧೩೪೯೯, 

ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ�. 

08301-222484 

9 �ಶು ಅ� sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಆಶ�oÄÀÄ ��ಾ�ನಂದ ಮಠ ರ�ೆ�, 

ಮ�ಾ��ೋ��, ���-೫೮೧೪೦೨, 

ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

08384-236415 

10 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ಾ�ಪ�ರ �ೇ�ಾ��sವೃ�� ಅ�s�ಾ�ಗಳ 

ಕ�ೇ�, ��ಾ�ಪ�ರ, ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

08389-231402 

11 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಬ� �ಾ��ಂ� ನ ಹ��ರ, 

ಹ��ಾಳ, ಉತ�ರ ಕನ�ಡ ��ೆ� 

08284-220737 

12 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ೕ��ಾಸಪ�ರ-೫೬೮೧೩೧, �ೋಲÁರ 

��ೆ� 

08157-245238 

13 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ನಂ.೨೨೩೦, ೨�ೇ ಮುಖ�ರ�ೆ�, 

��ೇ�ಾನಂದ 

ನಗರ, ಬಂ�ಾರ�ೇ�ೆ, �ೋಲÁರ ��ೆ�. 

08153-255409 
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14 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಮುಳಬÁ�ಲು, �ೋಲÁರ ��ೆ�.. 

08157-242161 

15 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,,  

ಮÁಲೂರು-೫೬೩೧೩೦, �ೋಲÁರ ��ೆ�. 

08251-232215 

16 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ನೂ� �ೋಲÁರ ನ��ಂ� �ೋಂ ಕಟ�ಡ,  

ಕು�ೆಂಪ�ನಗರ, �ೋಲÁರ ��ೆ�. 

08152-229225 

17 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೇತಮಂಗಲ, 

 �ೋಲÁರ ��ೆ� 

 

18 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

(�ೇಂದ�), 

ನಂ.೩೯, ೪೦ �ಾ���ೇಷ� �ಾ�ಂ� 

�ಾಂ�ೆ���, ೨�ೇ ಮಹ�, 

�ೆ.�.ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು-೨. 

080-22121917 

19 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

(�ಾಜ�), 

ನಂ. ೫೦-೫೧, �ಾ�ೕ��ೇಷ� 

�ಾ�ಂ� �ಾಂ�ೆ��� , ೨�ೇ ಮಹ�, 

�ೆ.�.ರ�ೆ� , �ೆಂಗಳ�ರು-೨. 

080-22121917 

20 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ನಂ.೧೯೯, ೨�ೇ ಮಹ�, ೫೬�ೇ �ಾ��, 

��ೇ�ಾನಂದ �ಾಲÉÆÃ�, ಬನಶಂಕ�, 

080-26713097 
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ಕನಕಪ�ರ ಮುಖ�ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು ದ�ಣ, 

ಹನುಮಂತನಗರ �ೋ ಅಪ�ೇ�� 

�ಾ�ಂ� ಎದು�ನ��, �ೆಂಗಳ�ರು -೭೮ 

ಹನುಮಂತನಗರ �ೋ ಅಪ�ೇ�� �ಾ�� 

ಎದು�ನ��, �ೆಂಗಳ�ರು-೭೮ 

21 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಬ É◌ಂಗಳ�ರು ಉತ�ರ �ಾಲೂ�ಕು, 

ನಂ.೧೨೬೫, �ೆ�.ಐ.�ೆ.�. �ೆಕ��, 

oÄÀÄಲಹಂಕ ಉಪನಗರ �ೕ�ೕ� �ಾ�ೆ 

ಹ��ರ, �ೆಂಗಳ�ರು -೬೪ 

080-28462513 

22 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಚಂ�ಾ�ೆ�� ಸಕ�ಲï, ಆ�ೇಕಲï - 

೫೬೨೧೦೬   

�ೆಂಗಳ�ರು ��ೆ�-೭೮ 

7830962 

23 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಸುಮಂಗ� �ೇ�ಾಶ�ಮ, 

�ೋಳ�ಾಯಕನಹ��, ಆ�.�.ನಗರ 

�ೕ��, �ೆಂಗಳ�ರು -೫೬೦೦೩೨ 

23330499 

24 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಅ�ಯಬ sÀವನ, �.�ೆ�.ರ�ೆ� 

�ೇವನಹ��-೫೬೨೧೧೦, 

�ೆಂಗಳ�ರು ��ೆ�. 

7682268 

25 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ತ���ೌಡ ಬ�ಾವ�ೆ, �ೊಸ�ೋ�ೆ, 

�ೆಂಗಳ�ರು �ಾ��ಾಂತರ ��ೆ� 

7931493 
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26 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  oÄÉÄÁÃಜ�ೆ,  

ಗು�� ಹುಚ�ಪ� ಲÉÃಔ�, ಸುಬÁ� ನಗರ, 

�ೆಲಮಂಗಲ. 

77221177 

27 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೊಡ��ಾಳಮ�ನ ಗು� ಹ��ರ, 

�ೊಡ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ-561203, �ೆಂಗಳ�ರು 

�ಾ��ಾಂತರ ��ೆ� 

7625228 

28 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

��ಾ�ಂ� �ೋಂ ಕಟ�ಡ, �ೆಳ�ಾಂ,  

 ��ಾ�ನಗರ,  

ಬ Éಳ�ಾಂ (ನಗರ). 

0831-2471579 

 
29 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಬ Éಳ�ಾಂ (�ಾ��ಾಂತರ). 

0831-2476209 

 
30 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಹು�ೆ�ೕ�-೫೯೧೩೦೯, ಬÉಳ�ಾ� ��ೆ� 

 

08333-265099 

 
31 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ೋ�ಾ�-೫೯೧೩೦೭, ಬÉಳ�ಾ� ��ೆ� 

 

08332-226365 

 
32 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

 �ೋ�� ಆವರಣ �ಂದುಗ�ೆ,  

ಕಂಕಣ�ಾಡ �ೋ�, 

�ಾoÄÀÄಬÁ�-೫೯೧೩೧೭, ಬÉಳ�ಾ� ��ೆ� 

 

08331-225292 
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33 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ೌದ��-೫೯೧೧೨೬, ಬÉಳ�ಾ� ��ೆ�. 

08330-222383 

34 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ಅಥ�-೫೯೧೩೦೪, ಬ Éಳ�ಾ� ��ೆ�. 

08289-285732 

35 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

�.ಎಂ.�.ನಂ.೫೮೬, ಬ�ಾ� �ೇ�ೆ,  

ಸೂ��� ��ಕಲï �ಾ� ಹ��ರ,  

�ಾÁ�ಾಪ ÀÅರ-೫೯೧೩೦೨, ಬÉಳ�ಾ� ��ೆ�. 

08336-222501 

36 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,   

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾಮದುಗ�, ಬÉಳ�ಾ� ��ೆ�. 

08335-241913 

37 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

 ಬÉÊಲ�ೊಂಗಲ, ಬ Éಳ�ಾ� ��ೆ�. 

08288-236119 

38 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

��ೊ�ೕ�, ಬÉಳ�ಾ� ��ೆ�. 

08338-273371 

39 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾಗ�ಾಡ, ಬ Éಳ�ಾ� ��ೆ�. 

 

40 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಅರ�ಾ�, ಬ Éಳ�ಾ� ��ೆ� 

 

41 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

��ಾ��,  ಬÉಳ�ಾ� ��ೆ�. 
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42 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

 ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ, ೪�ೇ �ಾ��, 

�ಾಸನ-೫೭೩೨೦೧. 

08172-267223 

43 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಬ ÉÃಲೂರು-೫೭೩೧೧೫, 

 �ಾಸನ ��ೆ� 

08177-722269 

44 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಚನ��ಾಯಪಟ�ಣ-೫೭೩೧೧೬, 

�ಾಸನ ��ೆ� 

08176-252365 

45 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಲÁಲï �ಾ�s ವ��� ಕಟ�ಡ,  

ಆಲï ಮ�ೕ� �ಾಂ�ೆ�ೕ��,  ಅ�ೆ�ೕಕ 

ರ�ೆ�, ಸಕಲÉÃಶಪ�ರ-೫೭೩೧೩೪. 

08173-244557 

46 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�.ಎ�.ರ�ೆ�, �.ಎಲï.�.�ಾ�ಂ� ಕಟ�ಡ 

ಮಹ�, ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ-೫೭೩೧೦೦, 

�ಾಸನ ��ೆ� 

08174-233060 

47 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ಅರಕಲಗೂಡು-೫೭೩೧೦೫,   �ಾಸನ 

��ೆ� 

08175-220124 

48 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

�ೊ�ೆನರ�ೕಪ�ರ-೫೭೩೨೧೧, 

ಹ� ೕೆ ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ� ಕಟ�ಡದ ಹ��ರ, 

08175-273307 
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ಎ�.�.ಐ.ಕಟ�ಡದ ಹ��ರ, 

�ಾಸನ ��ೆ� 

49 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

ಆಲೂರು, �ಾಸನ ��ೆ� 

081790-218220 

50 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

ನಂಜನಗೂಡು-೫೭೧೩೦೧, 

�ೖಸೂರು ��ೆ�. 

08221-2261615 

51 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

�.ನರ�ಪ�ರ, �ೖಸೂರು ��ೆ�. 

08227-261267 

52 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

�ೆ�.�.�ೋ�ೆ-೫೭೧೧೧೪, 

�ೖಸೂರು ��ೆ�. 

08228-255320 

53 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,     

�ೖಸೂರು (ನಗರ). 

0821-2491962 

54 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,     

�ೖಸೂರು (�ಾ��ಾಂತರ). 

0821-256940 

55 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,     

ಹುಣಸೂರು, �ೖಸೂರು  ��ೆ�. 

0822-2252254 

56 
 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 ೭�ೇ ರ�ೆ�, ಹ�ೇ ಎಲï.ಐ.�.ಕಟ�ಡ, 

�ೌ�ಶಂಕರ �ತ�ಮಂ�ರದ ಎದುರು, 

 

08223-262714 
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ಕೃಷ��ಾಜನಗರ-೫೭೧೬೦೨, 

�ೖಸೂರು ��ೆ� 

 
57 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

���ಾಪಟ�ಣ-೫೭೧೧೦೭, 

�ೊಡ��ೕ�, ನಂ.೭೨೮, 

�ೖಸೂರು ��ೆ� 

 

08223-274742 

 

58 
�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�� ೕೆ�ೆ�ೆ, 

�ೖಸೂರು ��ೆ�. 

 

 
59 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

 �ೊ� �ೇ�ಾಲ-೫೭೧೪೪೦, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ�. 

 

08226-252367 

60 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,   

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 ಗುಂಡು��ೇ�ೆ-೫೭೧೧೧೧, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ�. 

0821-222286 

 
61 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ -೫೭೧೩೧೩, 

�ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ�. 

 

08226-240224 

 

62 
�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಯಳಂದೂರು, �ಾಮ�ಾಜನಗರ ��ೆ�. 

 

63 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಸಂ�ೇ�ಾರನಹ��, �ಾಮ�ಾಜನಗರ 
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��ೆ� 

64 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಬ sÉÊರ�ೇಶ�ರ �ಾಂ�ೆ���,  ಮಳವ��-

೫೭೧೪೩೦, ಮಂಡ� ��ೆ�. 

 

0834-242004 

 
65 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

��ಾನ�ೌಧ ಕಟ�ಡದ ಎದುರು, 

ಎ�.ಆ�.ರ�ೆ�,  

�ಾಂಡವಪ�ರ-೫೭೧೪೩೪, ಮಂಡ� ��ೆ�. 

08236-255642 

66 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 �ಾ� �ಶ��ಾಥ ಕಟ�ಡ, ೧�ೇ ಮಹ�, 

�ಾ�ೇ� ಬ�ಾವ�ೆ,   

��ೕರಂಗಪಟ�ಣ-೫೭೧೪೩೮, 

ಮಂಡ� ��ೆ�. 

08236-252349 

67 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಮದೂ�ರು-೫೭೧೪೨೮, 

ಎಲï.ಐ.�.ಕ�ೇ� ಎದುರು,  ಮಂಡ� ��ೆ�. 

08232-233814 

68 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 �ೋಕುಲ �ಲoÄÀÄ, ಮ�ೆ ನಂ.೮೫೬, 

�ಾಲೂ�ಕು ಕ�ೇ� �ೕ�, ಸುಬ sÁ�  

ನಗರ, �ೆ.ಆ�.�ೇ�ೆ-೫೭೧೪೨೬, 

ಮಂಡ� ��ೆ�. 

08230-262627 

69 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

 �ೇಶವ�ಾ�� �ೇವ�ಾ�ನ ರ�ೆ�,  

08234-086072 
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ಸಂ�ೆ� 

�ಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ� ��ೆ�. 

70 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

೩�ೇ �ಾ��, ಅ�ೆ�ೕಕನಗರ, ಮಂಡ�. 

08232-227709 

71 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ದುದ�,  ಮಂಡ�. 

 

72 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ಾವ�ಜ�ಕ ಆಸ��ೆ� �ಂ�ನ ಬsÁಗ, 

ಗದು��ೆ ಮಠ ರ�ೆ� ಪಕ�, ಬಸವ ಕ�ಾ�ಣ,  

�ೕದ� ��ೆ� 

08481-250142 

73 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ೖಲ�Æರು ರ�ೆ�, �ೕದ�-೫೮೫೪೦೧. 

08482-233115 

74 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ೇರ�ಾ� �ದು�ಚ��� �ಂದುಗ�ೆ, 

�ೆ�ಾ�� ರ�ೆ�, ನಂ.೯೯, ��ೇಶನ-೪೭೪, 

ಹುಮÁ�ಾಬÁ�-೫೮೫೩೩೦, �ೕದ� 

��ೆ� 

08483-270253 

75 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ಬÁ��-೫೮೫೩೨೮, �ೕದ� ��ೆ� 

08484-262307 

76 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ಸಂ�ಾಪ�ರ,  �ೕದ� ��ೆ�. 

08485-287634 

77 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

 ಸಮ�ರ  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

08397-238156 
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ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 

ದೂರ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ� 

ಹಗ� ಬÉÆಮ�ನಹ��-೫೮೩೨೧೨, 

ಬ�ಾ�� ��ೆ� 

78 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ರಗುಪ�-೫೮೩೧೨೧, ಬ�ಾ�� ��ೆ�. 

08396-220203 

79 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ೊಸ�ೇ�ೆ-೫೮೩೨೦೧, ಬ�ಾ�� ��ೆ�. 

08394-228084 

80 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,   

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಹೂ�ನ ಹಡಗ�-೫೮೩೨೧೯, ಬ�ಾ�� 

��ೆ�. 

08399-240260 

81 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

 �ೆ.ಎ�.ಆ�.�.�. ಬ� ��ಾ�ಣದ 

�ಂ�ಾಗ,  ಕೂ���, ಬ�ಾ�� ��ೆ�. 

08391-220240 

82 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಎ�.�.�ಾ�ೋ�, �ಾ�� ನಂ.೧೪, 

ಸಂಡೂರು, ಬ�ಾ�� ��ೆ�. 

08395-261156 

83 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

��ೕ�ೇ�ಾ ��ೇತನ ಆವರಣ, ಕ�� 

�ೋ�,ಬ�ಾ�� (ನಗರ), ಬ�ಾ�� ��ೆ�. 

08392-268609 

84 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ೕ�ೇ�ಾ ��ೇತನ ಆವರಣ, ಕ�� 

�ೋ�,ಬ�ಾ�� (�ಾ��ಾಂತರ), ಬ�ಾ�� 

��ೆ�  

08392-266080 
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ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 

ದೂರ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ� 

85 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಲ��ಾ�� �ೋ�, �ಷ� �ಕ�� ರ�ೆ� 

ವಲ É��ಯ  ಮಂಗಳ�ರು (ನ). 

0824-2432809 

86 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ಮಂ�ೇ� ಆ�ೇ�� ���ಂ� 

ಅ�ೆ�ೕಕನಗರ, ಊವ� �ೊ�ೕ�� 

ಮಂಗಳ�ರು(�ಾ�) 

0824-2459572 

87 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,   

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ೆಳ�ಂಗ�-೫೭೪೨೧೪, ಪ��ಾ� 

ಮಂ�ರದ �ಂಬ�,ದ�ಣ ಕನ�ಡ. 

08256-230388 

88 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�.�.ಓ ಕ�ೇ� ಬ�, �ೋ�� ರ�ೆ�, 

ಪ�ತೂ�ರು-೫೭೪೨೦೧,  ದ�ಣ ಕನ�ಡ 

��ೆ�. 

08251-230388 

89 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,   

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ದು�� ಪ�ಸರಣ �ಗಮ ಕ�ೇ� ಬ�, 

�ಾ�ೇ� ರ�ೆ�, ಸೂಳ�-೫೭೪೨೩೯೯,  

ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ೆ�. 

08257-230239 

90 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,    

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಕಟ�ಡ,  

�ೋಡು�ಾಗ� ಅಂ�ೆ, ಬಂ�ಾ�ಳ 

ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ೆ�. 

08255-232465 

91 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 
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��ಾ�, 

ದ�ಣ ಕನ�ಡ ��ೆ�. 

92 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

೨�ೇ ಮಹ�, �ಾ��ಾಜ �ಾಂ�ೆ��� 

ಉಡು�-೫೭೬೧೦೧, ಉಡು� ��ೆ�. 

0820-2524055 

93 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 ಕ�ಚ� ಟವ�, ಎ�.�ೆ�-೧೭, 

�ೆ.ಎ�.ಆ�.�.�.ಎದುರು 

ಕುಂ�ಾಪ�ರ-೫೭೬೨೦೧, ಉಡು� ��ೆ�. 

08254230807 

94 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಆವರಣ, 

ಕುಕ�ಂದೂರು, �ಾಕ�ಳ-೫೭೪೧೦೧, 

ಉಡು� ��ೆ� 

08258-230992 

95 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಬ��ಾ�ವರ, ಉಡು� ��ೆ�. 

 

96 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ಶ�ಾಪ�ರ-೫೮೫೨೨೩,  �ಾದ�ೕ�  

��ೆ�. 

08479-243254 

97 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ರಂಗ�ೇ�ೆ, ಸುರಪ�Áರ , �ಾದ�ೕ� ��ೆ�. 

08443-256808 

98 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾದ�ೕ�-೫೮೫೨೦೧,�ಾದ�ೕ� ��ೆ�. 

08473-252265 
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99 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಅ��ಕು��,   �ಾದ�ೕ� ��ೆ�. 

 

100 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೇಡಂ-೫೮೫೨೨೨, ಗುಲ�ಗ� ��ೆ�. 

08441-276136 

 

101 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ಅಳಂದ, ಗುಲ�ಗ� ��ೆ�. 

08477-202346 

102 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೇವ��-೫೮೫೩೦೧, ಗುಲ�ಗ� ��ೆ�. 

08442-236143 

103 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

��ಾ�ಪ�ರ-೫೮೫೨೧೧, ಗುಲ�ಗ� ��ೆ�. 

08474-236393 

104 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ಅಫಜ� ಪ�ರ-೫೮೫೩೦೧, ಗುಲ�ಗ� ��ೆ�. 

08470-283073 

105 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,    

ಚಂ�ಾಪ�ರ- �ಂ�ೋ�-೫೮೫೩೦೭, 

�ಂ�ೋ� , ಗುಲ�ಗ� ��ೆ�. 

08475-273371 

106 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,   

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,      

(�ಾ�)ಐ�ಾನ , ಇ-�ಾ�ಂ ರ�ೆ� �ಂ�ಾಗ, 

ಚಂದ��ೇಖರ �ಾ�ೕ� ��ಾ�ಂ� �ೋಂ 

ಕಟ�ಡ , �ೆ�ೕ�ಯಂ ಎದುರು, ಗುಲ�ಗ�-

೫೮೫೧೦೨. 

08472-278656 
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107 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� oÄÉÄÁÃಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  oÄÉÄÁÃಜ�ೆ,   

(ನಗರ)ನಂ.೨-೯೦೭-೨೩, ಈ-೧ , 

ಬಸ�ೇಶ�ರ ಆಸ��ೆ� ಮುಂ�ಾಗ , �ೇಡಂ 

ರ�ೆ�, ಬ�ೇಪ�ರ �ಾ�ೋ�,ಗುಲ�ಗ� ನಗರ. 

08472-278661 

108 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಶ�ಾ�ಾ�,  ಗುಲ�ಗ� ��ೆ�. 

 

109 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಮುಂಡರ�-೫೮೨೧೧೯೯, ಗದ� ��ೆ� 

08371-262228 

110 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ರಹ��-೫೮೨೧೨೦, ಗದ� ��ೆ�. 

08487-242203 

111 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ನರಗುಂದ, ಗದ� ��ೆ�. 

08377-264293 

112 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ೋಣ, ಗದಗ ��ೆ� 

08381-267270 

113 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಗದಗ, ಗದಗ ��ೆ� 

08372-238823 

114 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 ಕುಂದ�ೋಳ, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�. 

08304-290561 

115 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾರ�ಾಡ (�ಾ��ೕಣ) , ೧�ೇ ಅಂತಸು�, 

ಎ.�.ಎಂ.�. �ಾರ�ಾಡ. 

0836-2444838 
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116 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ ಶಹರ, ಬ� �ಾ��ಂ�  

ಹ��ರ , �ೇ�ಾ� �ೆ�.�.ಎಂ.�. ಆಸ��ೆ�, 

�ಾರ�ಾಡ ��ೆ�. 

0836-2440733 

117 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ನವಲಗುಂದ, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�. 

08380-229618 

118 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 ಕಲಘಟ�-೫೮೧೨೦೪, 

�ಾರ�ಾಡ ��ೆ�. 

08370-284532 

119 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಯಣಕ� �ಾ��, ಹುಬ��� �ಾ��ಾಂತರ 

0836-2377288 

120 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

��ಾ�ಂ�-೫೮೧೨೦೫, �ಾ�ೇ� ��ೆ�. 

08378-255302 

121 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾ�ಡ�-೫೮೧೧೦೬, 

�ಾ�ೇ� ��ೆ�. 

08375-228860 

122 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾ��ೆನೂ�ರು-೫೮೧೧೧೫, 

�ಾ�ೇ� ��ೆ�. 

08373-266731 

123 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾನಗ�, �ಾ�ೇ� ��ೆ�. 

08379-262265 
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124 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವ�ಗ 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ೇ�ೆರೂರು, �ಾ�ೇ� ��ೆ�. 

08376-282243 

125 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಸವಣೂರು, �ಾ�ೇ� ��ೆ�. 

241585 

126 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾ�ೇ�, �ಾ�ೇ� ��ೆ�. 

08375-232164 

127 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಳ�ಾಲೂ�ರು -೫೭೭೫೩೫ 

�ತ�ದುಗ� ��ೆ�. 

08198-229565 

128 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

��ೕ ರಂಗ�ಾಥ�ಾ�� �ಲಯ, 

ಪ��ಾ�ಂಜ� �ಾ�ೕ� �ಂ�ಾಗ,  

��ಯೂರು-೫೭೨೧೪೩,  �ತ�ದುಗ� 

��ೆ�. 

08193-227212 

129 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

��ೕ ಕೃಷ� �ಲಯ, 

೧�ೇ ಅಡ� ರ�ೆ�, �.�.ಬ�ಾವ�ೆ, 

�ತ�ದುಗ�-೫೭೭೫೦೧. 

08194-230080 

130 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ೊಸದುಗ�, �ತ�ದುಗ� ��ೆ� 

08199-230212 

131 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಚಳ��ೆ�ೆ-೫೭೭೫೨೨,�ತ�ದುಗ� ��ೆ�. 

08195-250291 
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132 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೊಳ�ೆ��ೆ-೫೭೭೫೨೬, 

�ತ�ದುಗ� ��ೆ�. 

08191-275250 

133 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಭರಮ�ಾಗರ, �ತ�ದುಗ� ��ೆ�. 

 

134 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಜಗಳ�ರು-೫೭೭೫೨೮, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�. 

08196-227132 

135 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ೊ�ಾ��-೫೭೭೨೧೭, �ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�. 

08188-251283 

136 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, �ಾ� 

�ಹ�ಾ�, ಚನ���-೫೭೭೨೧೩, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�. 

08189-228010 

137 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಹರಪ�ನಹ��-೫೮೩೧೩೧, �ಾವಣ�ೆ�ೆ 

��ೆ�. 

08398-280251 

138 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ಾವಣ�ೆ�ೆ. �ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�. 

08192-263219 

139 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಹ�ಹರ, �ಾವಣ�ೆ�ೆ ��ೆ�. 

08192-241431 
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140 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೇ� �ೋ�� ರ�ೆ�, ಮ��ೇ�-

೫೭೧೨೦೧, 

�ೊಡಗು ��ೆ�. 

08272-228197 

141 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ನ�ಂ�ೇ�ೆ, ��ಾಜ�ೇ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು, 

�ೊಡಗು ��ೆ�. 

08274-249010 

142 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾಜಮಹ� ಕಟ�ಡ,  

�ೋಮ�ಾರ �ೇ�ೆ-೫೭೧೨೩೬, �ೊಡಗು 

��ೆ�. 

08276-282281 

 

 

143 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಮನ�ೊ�ರ�ೆ�, ��ಾ� �ಾಲಭವನ, 

��ಾಪ�ರ (�ಾ��ಾಂತರ), 

��ಾಪ�ರ ��ೆ�. 

08352-276391 

 

144 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ೆ,  

�ಾಬು � �ೕ�ನ ಕಟ�ಡ, 

��ಾಪ�ರ �ೋ�, ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ�  

ಎದುರುಗ�ೆ, ಬಸವನ �ಾ�ೇ�ಾಡ, 

��ಾಪ�ರ ��ೆ�. 

08358-244083 

145 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ನೂ� ��ೕ� �ೆ�ೕಷ� �ಂ�ಾಗ, 

ಮು�ೆ�ೕ��ಾ�, ��ಾಪ�ರ ��ೆ�. 

08356-220034 



154 
 

154 
 

ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 
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146 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಇಂ��ಯ�ಂ� 

ಕಟ�ಡ, ಇಂ� �ಾಲೂ�ಕು, ��ಾಪ�ರ ��ೆ�. 

08359-225076 

147 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಂಧ�-೫೮೬೧೨೮, ��ಾಪ�ರ ��ೆ�. 

08488-821332 

148 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

��ಾಪ�ರ ನಗರ,  ��ಾಪ�ರ ��ೆ�. 

 

149 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಬ��ೆ�ೕ�,  ��ಾಪ�ರ ��ೆ�. 

 

150 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

ನವನಗರ , ಇಳಕ� ರ�ೆ�, 

ಹುನಗುಂದ-೫೮೭೧೧೮, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 

��ೆ�. 

08351-260116 

151 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾ�ಾ�-೫೮೭೨೦೧, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 

��ೆ�. 

08357-220356 

152 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾಗಲ�ೋ�ೆ,  ರೂಪ�ಾ�ಂ� ಬ�ಾವ�ೆ, 

��ಾ���, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�. 

08354-223293 

153 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೕಳ�, �ಾಂ� sನಗರ, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ� 

08425-275321 

154 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  08350-280162 
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�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಮು�ೋಳ, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�. 

155 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಎ�ಎಂ� ಆವರಣ, ಜಮಖಂ�-

೫೮೭೩೦೧, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ ��ೆ�. 

08353-220265 

156 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾ��-೫೮೪೧೨೩, �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 

08538-220438 

157 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ಂಧನೂರು, �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 

08352-221043 

158 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾಯಚೂರು, �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 

08352-235630 

159 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ಂಗಸೂಗೂರು, �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 

08352-257257 

160 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ೇವದುಗ�-೫೮೪೧೧೧, �ಾಯಚೂರು 

��ೆ�. 

 

161 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

���ಾರ, �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 

 

162 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ೆ�ಸುಗೂರು,  �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 
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163 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ತುರು��ಾ�,  �ಾಯಚೂರು ��ೆ�. 

 

164 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಯಲು�ಗ�-೫೮೩೨೩೬, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 

�ಶು ಅ�sವೃ�� oÄÉÄÁÃಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

08534-220393 

165 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

  �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ೇವಣ¬ಕ� ���ಂ�, �ಾಃ�.�.�ಾ�ೕ�  

ನಗರ, �ೊಸ�� ರ�ೆ�, ಗಂ�ಾವ�-

೫೮೩೨೨೭, 

�ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 

08533-230643 

166 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 �ೊಪ�ಳ, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 

08539-221205 

167 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 ಕುಷ��, �ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 

08536-267747 

168 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 ಕನಕ��,  �ೊಪ�ಳ ��ೆ�. 

 

169 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಕ��ಾಯಕನಹ��-೫೭೨೨೧೪, 

ತುಮಕೂರು ��ೆ�. 

08113-268245 

170 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಭೂ �ಾಪನ ಕ�ೇ� ಕಟ�ಡ, ಎ�.ಎ�-

೨೦೬, �ಪಟೂರು-೫೭೨೨೦೧, 

08134-252991 
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ತುಮಕೂರು ��ೆ�. 

171 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಗು��-೫೭೨೨೧೬,   ತುಮಕೂರು ��ೆ�. 

08131-223731 

172 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾವಗಡ-೫೭೧೨೦೨, ತುಮಕೂರು ��ೆ�. 

08136-245733 

173 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ಾ, ತುಮಕೂರು ��ೆ�. 

08135-277578 

174 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ  

ಮಧು��, ತುಮಕೂರು ��ೆ�. 

08137-282452 

175 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ  

 �ೊರಟ�ೆ�ೆ-೫೭೨೧೨೯೯, 

ತುಮಕೂರು ��ೆ�. 

08138-232315 

176 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ  

ತುಮಕೂರು(ನಗರ), ತುಮಕೂರು ��ೆ�  

0816-2272204 

177 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ 

ತುಮಕೂರು (�ಾ��ಾಂತರ),  

ತುಮಕೂರು ��ೆ� 

0816-2385021 

178 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ತುರು�ೇ�ೆ�ೆ, ತುಮಕೂರು ��ೆ� 

08139-288468 

179 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

 ಕು�ಗ�-೫೭೨೧೩೦ ತುಮಕೂರು ��ೆ�. 

08132-222691 
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180 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ನರ�ಂಹ�ಾಜಪ�ರ-೫೭೭೧೩೪, 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�. 

08266-220005 

181 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೌ�ಂ� �ೋ�� �ಾ�ೋ�, 

ಮೂ��ೆ�ೆ-೫೭೭೧೩೨, �ಕ�ಮಗಳ�ರು 

��ೆ�. 

08263-220608 

182 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

 �ೊಪ�-೫೭೭೧೨೮,�ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�. 

08265-221212 

183 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಶೃಂ�ೇ�-೫೭೭೧೩೯೯೯, 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�. 

08265-250342 

184 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

 ಕಡೂರು, �ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�. 

08267-221336 

185 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಹ��ರ 

�ೇಲೂರು ರ�ೆ�, �ಕ�ಮಗಳ�ರು -

೫೭೭೧೦೧ 

08262-235793 

186 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� oÄ◌ೆÄÁÃಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  oÄÉÄÁÃಜ�ೆ,  

 �ೌ��ಾ �ಹ�ಾ�, �ಾ��ೆ�ೆ ���ಂ� 

ಪಕ�, �.�.�. ರ�ೆ�,  ತ�ೕ�ೆ�ೆ-

೫೭೭೨೨೮ 

�ಕ�ಮಗಳ�ರು ��ೆ�. 

08261-227740 
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187 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ಾ�ಪ�ರ-೫೭೭೪೨೭, 

�ವ�ಗ� ��ೆ�. 

08187-222593 

188 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಆಯ� ಈ�ಗ ಸ�ಾಜ ಕಟ�ಡ, 

�ೊರಬ ರ�ೆ�, �ೊರಬ ಬ� �ಾ��ಂ�, 

�ಾಗರ, �ವ�ಗ� ��ೆ�. 

08183-226804 

189 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೊರಬ-೫೭೭೪೨೯  

�ವ�ಗ� ��ೆ�. 

08184-272381 

190 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ೊಸನಗರ-೫೭೭೪೧೮, 

�ವ�ಗ� ��ೆ�. 

08185-221485 

191 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ೕಕ�ಾ , �ೆ.ಇ.�. ಕ�ೇ� ಎದುರು,  

ಸಪ�ಗುಡ� , �ೕಥ�ಹ�� 

�ವ�ಗ� ��ೆ�. 

08181-228940 

192 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಭ�ಾ�ವ� , �ವ�ಗ� ��ೆ�. 

08282-266384 

193 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  oÄÉÄÁÃಜ�ೆ,  

�ವ�ಗ� , �ವ�ಗ� ��ೆ�. 

08182-251540 
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194 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

��ೕ� �ೌ� ಕಟ�ಡ,  �ಾ �ಾ�ಾ�ಾ� 

ರ�ೆ�, ಕನಕಪ�ರ, �ಾಮನಗರ ��ೆ�. 

7522282 

195 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಎ�.ಇ.ಎ�. ಬ�ಾವ�ೆ ಮುಖ�ರ�ೆ�,  

�ಾಗ�, �ಾಮನಗರ ��ೆ� 

7745431 

196 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�.ಎಂ ರ�ೆ�, �ಾತನೂರು ಸಕ��, 

ಚನ�ಪಟ�ಣ, �ಾಮನಗರ ��ೆ� 

08113-7254891 

197 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮ�ರ  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾಮನಗರ, �ಾಮನಗರ ��ೆ� 

08113-7273036 

198 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

ಮರಳ�ಾ�,  �ಾಮನಗರ ��ೆ� 

 

199 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ, 

�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ� 

08156-271161 

200 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�, 

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

ಗು�ಬಂ�ೆ, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ� 

08156-26116 

201 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಂ�ಾಮ�, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ� 

08154-255589 

202 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,   

�ೌ��ದನೂರು, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ� 

08155-284168 
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ಕ�. 

ಸಂ. 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ� 

ಕ�ೇ�ಯ 

��ಾಸ 

ದೂರ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ� 

203 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಡ�ಘಟ�, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ�. 

08158-256497 

204 �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ� 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ�,  

ಸಮಗ�  �ಶು ಅ�sವೃ��  �ೕಜ�ೆ,  

�ಾ�ೇಪ��, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ��ೆ� 

08150-283295 
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¹. ಅಪ�ಾ� sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ 
 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 

ಅ� s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ�  
ಸು�ಾರ�ೆ ಸಂ� �ೆಗಳ ��ಾಸ 

1 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ �� �ೋ��  ಆವರಣ, ನೃಪತುಂಗ 

ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು 

2 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ ಅ�s�ಯಮ, 

�ೆಲ ಮಹ�, ���ನ� �ೋ�� �ಾಂ�ೆ�ಕ�,, ನೃಪತುಂಗ ರ�ೆ�,  

�ೆಂಗಳ�ರು-೧ 

3 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ� ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ, ಬ�ಾ��. 
4 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ, ��ಾ� ಆಡ�ತ ಭವನ ಕಟ�ಡ 

ನವನಗರ, �ಾಗಲ�ೋ�ೆ 

5 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ,  

�ಾಲಭವನ, ��ೕನಗರ, ಡಬ� �ೋ�, �ೆಳ�ಾ� 
6 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ  �ೕದ�. 
7 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ  ಕ�ೇ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, ��ಾಪ�ರ 

8 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ  ಕ�ೇ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� 

ಇ�ಾ�ೆ, �.ಎ.�.�.ಎಂ.ಎ�.ಕಟ�ಡ, �ೆ�ಾರ �ಾ�ಂ� ಎದುರು, 

�.�.ರ�ೆ�, �ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ 08156-270808 �ಾ��:273268 

9 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ� ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, �ೇ�ಾ�. ಸ�ಾ�� �ಾಲಕರ 

�ಾಲಮಂ�ರ, �ೌ�ಂ� �ೋಡ�, �ಕ�ಮಗಳ�ರು 08262-220025 

10 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, ಮ��ೆoÄÀÄರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, �ಾಲಭವನ ಆವರಣ,  

ಒನ�ೆ ಓಬವ� �ೆ�ೕ�ಯಂ ಹ��ರ, �ತ�ದುಗ� -577501. 



163 
 

163 
 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 

ಅ� s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ�  
ಸು�ಾರ�ೆ ಸಂ� �ೆಗಳ ��ಾಸ 

08194-230080 
11 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�,  

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s �ಯಮ, 

�ೇ�ಾ�.�ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, �ೌ�ಂ� 

�ೋ�� �ಾ�ೋ�, �ೋ�� ರ�ೆ�, �ಾಮ�ಾಜನಗರ. 

12 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, 

�ಾಲಭವನ ಕ�ೇ�, ಕ�� �ಾ�� ಬ�, ಕ��, ಮಂಗಳ�ರು.  

0824-2212206 
13 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ, 

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ,  �ಾಲಕರ 

�ಾಲಮಂ�ರ ಕಟ�ಡ, ಎಂ.�.�.�ಾ��, ಕು�ೆಂಪ� ನಗರ, 

�ಾವಣ�ೆ�ೆ -04. 

14 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ� ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, �ೇ�ಾ�.�ೕ��ಾಲಯ,  

�.�.�ಾಂ�ೌಂ�, �ಾರ�ಾಡ ��ೆ�. 

15 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, 

�ೇ�ಾ�. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ೆoÄÀÄರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಆಡ�ತ ಭವನ, �ೆಲ ಮಹ� , ರೂಂ ನಂ.೬  

ಗದಗ-೫೮೨೧೦೧. 

16 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, ಪ��� �ಾಡ��, ಗುಲ�ಗ�. 

17 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ 

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮ�ಕಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ,  ೯�ೇ �ಾ��, ��ಾ� 

ಕ�ೇ�, ��ೕ�ೇ� �ಲಯ, �ೆ.ಆ�.ಪ�ರಂ , �ಾಸನ-೫೭೩೨೦೧ 
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ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 

ಅ� s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ�  
ಸು�ಾರ�ೆ ಸಂ� �ೆಗಳ ��ಾಸ 

18 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�,  

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, 

��ಾ� ಆಡ�ತ ಭವನ, �.�.ಆ�sÃ� �ಾಂ�ೆ���, �ೇವ��, �ಾ�ೇ�  

೦೮೩೭೫-೨೪೯೦೦೫ 

19 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ 

�ೇ�ಾ�.��ಾ�ಂ� �ೋಂ ಕಟ�ಡ, �ಾ.ಕಮ�ಾಕ� �ೋ�, 

�ಾರ�ಾರ 

20 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ  ಪ��ೕ��ೆಯ ಅ� s�ಯಮ, �ೊಸ ಬಡ�ಾ�ೆ, 

ಮ��ೇ� 

21 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ �ೋ�ಾರ 

22 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 
ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ 

�ೇ�ಾ�. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ೆoÄÀÄರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, ��ಾ� ಆಡ�ತ ಬsÀವನ,  ೧�ೇ 

ಮಹ� �ೊಪ�ಳ-೫೮೩೨೩೧. �ೊಪ�ಳ 

23 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 
ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, ೧�ೇ �ಾ��, ಸು�ಾ� ನಗರ, 

ಮಂಡ� 

24 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ �ೇ�ಾ�.ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ 

ಕ�ೇ�, ಮ��ೆoÄÀÄರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ,  ನಂ.೯/ಎ, 

೩�ೇ ಮಹ�, ಕೃಷ��ಾಮ ಎದುರು, �ಾಹು�ಾ� �ೆನ�ಯ� ರ�ೆ�,  

ಸರಸ�� ಪ�ರಂ, �ೖಸೂರು-೫೭೦೦೦೯ �ೖಸೂರು. ೦೮೨೧-

೨೪೯೮೦೩೧ 

25 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ �ಾಮನಗರ 

26 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, 
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ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ� 

ಅ� s�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಬ�ಂ�ಗಳ�  
ಸು�ಾರ�ೆ ಸಂ� �ೆಗಳ ��ಾಸ 

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ ಅ� s�ಯಮ, �ೇ�ಾ�.ಉಪ 

��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ�� 

ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�, ಆ�ಾಪ�ರ ಸಕ��, ಮಂ�ಾ�ಲಯಂ ರ� �ೆ, 

� �ೇಷ� ಏ��ಾ ,  

�ಾಯಚೂರು-೫೮೪೧೦೧. �ಾಯಚೂರು 

27 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ ಕ�ೇ�, ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ ಅ� s�ಯಮ 

�ೇ�ಾ�. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ೧೦೦ ಅ� ರ�ೆ�, ಕಂ�ಾಯ ಭವನ, �ಾ�ೇಂದ� 

ನಗರ, �ವ�Áಗ�-೫೭೭೨೦೧. 

28 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ� 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ ಅ�s�ಯಮ 

�ೇ�ಾ�. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ೆoÄÀÄರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, �ಾಲಭವನ, �ೆ.ಎ�.ಆ�.�.�.ಬ� �ಾ�ಂ� 

�ಂ�ಾಗ, ಎಂ.�.ರ�ೆ�, ತುಮಕೂರು-೫೭೨೧೦೧. ತುಮಕೂರು 

29 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ��ಾ À�ಗಳ ಕ�ೇ�  

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ NH-17, 

�ಟೂ�ರು, ಉಡು� 

30 ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�  

�ಾಗೂ �ಬ�ಂ� ವಗ� 

ಪ��ೕ��ಾ� s�ಾ�ಗಳ�, 

ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ, 

�ೇ�ಾ�. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ��ೕಶ�� ಭವನ, �.�.ಎ�.ಹ��ರ, 

�ೆ�ೕಷ� ಏ��ಾ,  �ಾದ��. �ಾದ�� ��ೆ�. 
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ಇ�ಾ�ೆಯ� ರ��ರುವ ಸ��ಗಳ �ವರ 

1. ಬÁಲ ��ಾಸ ಸ��ಃ 

ಸಮಗ� �ಶು ಅ�sವೃ�� s �ೕಜ�ೆಯು ಸಮಪ�ಕ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ ಮತು� ನಗರ ಪ��ೇಶದ 

ಬÁಲ��ಾಸ ಸ��ಯನು� ಪ�ನ� ರ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

�ಾ��ೕಣ/ಗುಡ��ಾಡು ಪ��ೇಶದ ಬÁಲ��ಾಸ ಸ�� 

 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಸ���ಂದ  ಆ�� ಮÁ�ದ ಸದಸ� (ಆ�ಾ �ಾಡ�� ಸದಸ�) 

 ಮು�ೊ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರು (�ಾ�ಥ�ಕ ��ಯ �ಾ�ಥÀ�ಕ �ಾಲÉ) 

 ವೃತ� �ೕ���ಾರ��ಂದ ಆ���ಾದ ಆ ಪ��ೇಶದ ��ೕಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ� 4 ಪ���� sಗಳ� 

 ವೃತ� �ೕ���ಾರ��ಂದ ಆ���ಾದ ಅಂಗನ�ಾ� ಮಕ�ಳ 4 ಜನ �ಾಯಂ�ರು                     

(ಒಬ�ರು ಪ��ಷ� �ಾ�/ಪ��ಷ� ಪಂಗಡ�ೆ� �ೇ�ದವರು) 

 ಆ�ೋಗ� ಇಲÁಖÉಯ ಆ�ಾ/��ಯ ಮ��ಾ ಆ�ೋಗ� ಸ�ಾಯ� 

 ಒಬ� �ಥ�ೕಯ ��ಯ �ಾಗ�ೕಕರು 

 ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ� 

ನಗರ ಪ��ೇಶದ �ಾಲ��ಾಸ ಸ��: 
 

 ಮ�ಾನಗರ �ಾ��ೆ, ನಗರ ಸ�ೆ, ಪ�ರಸ�ೆ, ಪಟ�ಣ ಪಂ�ಾ��ಗ�ಂದ ಆ���ೊಂಡ ಸದಸ� (ಆ�ಾ 

�ಾಡ�� ಸದಸ�) 

 ಆ �ಾ��ನ �ಾ���ಯ ಅಥ�ಾ ಆ ಬ�ಾವ�ೆಯ ��ಯ �ಾ�ಥ�ಕ �ಾ�ೆಯ ಮು�ೊ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರು/ಸಹ 

ಉ�ಾ�ಾ�ಯರು 

 ವೃತ� �ೕ���ಾರ��ಂದ ಆ���ಾದ ಆ ಪ��ೇಶದ ��ೕ ಶ�� ಗುಂಪ�ಗಳ 4 ಪ����sಗಳ� 

• ವೃತ� �ೕ���ಾರ��ಂದ ಆ���ಾದ ಆ ಪ��ೇಶದ ಅಂಗನ�ಾ� ಮಕ�ಳ ೪ ಜನ �ಾಯಂ�ರು (ಒಬ�ರು 

      ಪ.�ಾ/ಪ.ಪಂ.�ೆ� �ೇ�ದವರು) 

• ಆ�ೋಗ� ಇ�ಾ�ೆಯ ಆ�ಾ/��ಯ ಮ��ಾ ಆ�ೋಗ� ಸ�ಾಯ� 

• ಒಬ� ಸ��ೕಯ ��ಯ �ಾಗ�ೕಕರು 

• ಆ ಬ�ಾವ�ೆಯ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ದ ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ� 

  �ೕಲ�ಂಡ ಎರಡು ಸ���ೆ ಆ�ಾ ಸ��ಯ ಸದಸ�ರು �ೇ� ಸದಸ�ರುಗಳ�� ಒಬ�ರನು� 

ಅಧ��ರ�ಾ�� ಆ�� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದು. ಅಂಗನ�ಾ� �ಾoÄÀÄðಕ�ೆ� ಸದಸ� �ಾಯ�ದ���ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

ಸ��ಯ ಅವ� s ೩ ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ಾತ� ಇರತಕ�ದು�. ಸ��ಯ ಸದಸ�ರುಗಳ� �ಾವ��ೇ 

ಸಂ�ಾವ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು ಅಹ�ರಲ�. �ಾಲ��ಾಸ ಸ�� ��ೕಕ�ಸುವ ಎ�ಾ� �ಾವ�ಜ�ಕ ವಂ��ೆ, 
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ಸ�ಾ�� ಅನು�ಾನ ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ಾಲ��ಾಸ ಸ�� �ೆಸ�ನ�� �ಾ�ಂ� �ಾ�ೆ �ೆ�ೆದು �ೇವ� 

ಇ�ಸುವ�ದು. 

2. ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರ/ಸ�ಾಯ�ಯರ  ಆ�� ಸ��ಃ 

 

1. ��ಾ���ಾ�ಗಳ� ಅಧ��ರು 

2. ಮುಖ� �ಾಯ� �ವ�ಹ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� 

 ಸಹ ಅಧ��ರು 

3. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ  

 ಸದಸ�ರು 

4. �ಾಲೂ�ಕು ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ 

ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

         ಸದಸ�ರು 

5. �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾoÄÀÄð 

�ವ�ಹ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

         ಸದಸ�ರು 

6. �ಾಲೂ�ಕು ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�,        ಸದಸ�ರು 

7. �ಶು ಅ�sವೃ��s �ೕಜ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ� ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

 

3. ಸಮನ�ಯ ಸ��ಗಳ� 

     ಸಮಗ� �ಶು ಅ�sವೃ��s �ೕಜ�ೆಗÀಳ ಅನು�ಾ�ನ�ಾ�� ��ಧ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ�s�ದಂ�ೆ ��ಧ              

ಇಲÁ�ೆಗÀಳ ನಡು�ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ, ಒಗೂ�ಡು��ೆ, ಸಮನ�ಯ�ೆ�ಾ� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ���ರುವಂ�ೆ �ಾಜ� ಮಟ�ದ, 

��ಾ� ಮಟ�ದ �ಾಗÀÆ �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸಲÁ��ೆ. 

     �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಸ�� 

      �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ���ೆ ಸ�ಾ�ರದ ಅಪರ ಮುಖ� �ಾಂÄÀÄðದ��ಗಳ� �ಾಗೂ ಅ� sವೃ�� s 

ಆಯುಕ�ರು ಅಧ���ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಇತರ ಇಲÁ�ೆಂÄÀÄ ��ೇ�ಶಕರು ಅಥ�ಾ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, 

UNICEF ಪ����s, CFTRI ಮುಖ�ಸ� sರು, �ಾ��ೇ�ಕ ��ೇ�ಶಕರು NIPCCD, �ೕ�ಯ� �ೕಜನಲï 

�ಾ��ೇಜ� FAO, ಜನರ� �ಾ��ೇಜ� NABARD, ��ೇ�ಶಕರು, �ೇಂ��ಯ ಆ�ಾರ ತರ�ೆÃ� 

ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ಸಂ� �ೆ, �ೖಸುÁರು �ಾಗೂ ಸ�ಾಯಕ �ಾಂ��ಕ ಅ� s�ಾ�, ಆ�ಾರ ಮತು� �ೌ��ಕ ಮಂಡ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು ಇವರುಗಳ� ಸದಸ��ಾ�ದು�, ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ�� s ಇಲÁ�ೆ,  

�ೆಂಗಳ�ರು ಇವರು ಸದಸ� �ಾಯ�ದ���ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  ಈ ಸ��ಯು ಪ�� 6 �ಂಗ��ೊ�� ಸಬsÉ 

�ೇರುತ��ೆ. 

��ಾ� ಮಟ�ದ �ಾ�ಟ�ಂ� ಮತು� �ವ�� ಕ�� (ಐ��ಎ�) 
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1. ��ಾ���ಾ�ಗಳ� ಅಧ��ರು 

2. ಮುಖ� �ಾಯ� �ವ�ಹ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, ��ಾ� 

ಪಂ�ಾಯ� 

ಸಹ ಅಧ��ರು 

3. ಮುಖ� ಆ�ೋ�ಾ���ಾ�ಗಳ�, ಆ�ೋಗ� ಮತು� 

ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ 

ಸದಸ�ರು 

4. ��ಾ� �ೕಜ�ಾ ಅ� s�ಾ�ಗಳ� ಸದಸ�ರು 

5. ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, ಸ�ಾಜ 

ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ 

ಸದಸ�ರು 

6. ��ಾ� ಕೃ�/�ೋಟ�ಾ��ಾ ಅ�s�ಾ�ಗಳ� ಸದಸ�ರು 

7. ��ಾ� ಅ� s�ಾ�ಗಳ�, �ಾ��ೕ�ಾ�sವೃ��/ 

ಎಂ.ಎ�.ಆ�.ಇ.�.ಎ 

ಸದಸ�ರು 

8. ಎ��ಕೂ��� ಇಂ��ಯ�, �.ಎ�.ಇ.�. ಸದಸ�ರು 

9. ��ಾ�  ���ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, ಸದಸ�ರು 

10. ಆ�ಾ ��ೆ�ಯ �ೋಕಸ�ಾ ಸದಸ�ರು ಸದಸ�ರು 

11. �ಾಸಕರು ಸದಸ�ರು 

12. �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು (ಎಂ.ಎ�.�.�) ಸದಸ�ರು 

13. �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು (ಎ.ಡಬೂ��.�.�)  -2 ಸದಸ�ರು 

14. �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ� – 3 ಸದಸ�ರು 

15. �ರೂಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ� (ಐ��ಎ�) ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

 

�ಾ�� ಮಟ�ದ �ಾ�ಟ�ಂ� ಕ�� (ಐ��ಎ�): 

 

1. ಸ� ��ಸನ� �ಾ���ೆ�ೕ� ಅಧ��ರು 

2. �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� �ಾಯ� �ವ�ಹ�ಾ��ಾ�ಗಳ� ಸಹ ಅಧ��ರು 

3. �ಾ�� ಅನು� ಪ����sಸುವ ಆ�ೋ�ಾ���ಾ�ಗಳ� ಸದಸ�ರು 

4. �ಾ�� ಎಜು�ೇಷ� ಆ�ೕಸ� ಸದಸ�ರು 
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5. �ಾ�� ಎ�ೆ��ೕ�ಷ� ಆ�ೕಸ� (ಕೃ� ಅಥ�ಾ  ಸದಸ�ರು 

6. �ೋಟ�ಾ��ೆ) ಸದಸ�ರು 

7. ಆ�ಾ �ಾ��ನ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ�ರು ಸದಸ�ರು 

8. �ಾ�ಂಶು�ಾಲರು, ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರ 

ತರ�ೇ� �ೇಂದ� 

ಸದಸ�ರು 

9. �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� ಕ��ನ� 

 

ಅಂಗನ�ಾ�  ಮಟ�ದ �ಾ�ಟ�ಂ� ಮತು� ಸ�ೕ��ಂ� ಕ�� (ಐ��ಎ�):    

 

1. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�/�ಾ�� �ಂಬ� (ಮ��ೆಯ��ೆ ಆದ��ೆ) ಅಧ��ರು 

2. ಮ��ಾ ಮಂಡಲದ ಇಬ�ರು ಸದಸ�ರು ಸದಸ�ರು 

3. ಆ�ಾ ಸದಸ�ರು 

4. ಸಮು�ಾಯ ಆ�ಾ�ತ ಸಂಘಟ�ೆ (ಇಬ�ರು) ಸದಸ�ರು 

5. ಕಮು��� (�ೕಚ�/�ವೃ�� ಸ�ಾ�� �ೌಕರರು/ಕಮು��� 

(�ೕಚ�/�ವೃ�� ಸ�ಾ�� �ೌಕರರು/ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ��ೆ� ಬರುವ 

ಮಕ�ಳ �ೕಷಕರುಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ��ೆ� ಬರುವ ಮಕ�ಳ 

�ೕಷಕರು 

ಸದಸ�ರು 

6. ಸ� ಅಂಡ� ಸಬಲ ��ೕ�ಾ�ಂ ಸದಸ�ರು 

7. ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ� ಕ��ನ� 

 
          ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸಮನ�oÄÀÄ ಸ��ಯ�� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಮುಖ� �ಾಂÄÀÄð �ವ�ಹ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� 

ಅಧ���ಾ�ದು�, ��ೆ�ಯ ಇತರ ಇಲÁ�ೆಂÄÀÄ ಮುಖ�ಸ�ರು ಸದಸ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  ಇದು ಪ�� 3 �ಂಗ��ೊ�� ಸ�ೆ 

�ೇರುತ��ೆ. 

   �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ���ೆ �ಾಯ� �ವ�ಹ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಇವರು 

ಅಧ���ಾ�ದು�, �ಾಲೂ��ನ ಇತರ ಇಲÁ�ೆಂÄÀÄ ಮುಖ�ಸ�ರು ಸದಸ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.  ಇದು ಪ��                           

೦3 �ಂಗ��ೊ�� ಸಬ sÉ �ೇರುತ��ೆ. 

 

     ಈ ಸಬsÉಗಳ�� ಸಮಗ� �ಶು ಅ�sವೃ�� �ೕಜ�ೆಗಳ�� �ಾ� sಸಲÁ�ರುವ ಪ�ಗ�ಯನು� ಪ��ೕ�� 

ಐ.�.�.ಎ�. �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಬ�ೆ� �ಮ�ೆ� ನ�ೆ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಬ�ೆ� ಚ��� ಪ��ಾರವನು� ಸೂ�ಸುವ�ದು ಈ 
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ಸ��ಯ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ��ಗಳ� ಸ�ೆಯನು� ನ�ೆ�ದ ಬ�ೆ�, ಚ���ದ 

�ಷಯಗಳ ಬ�ೆ� ವರ�ಯನು� ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು ಇವ��ೆ 

ಕಳ��ಸಬ ÉÃಕು.  �ಾಜ� ಮಟ�ದ, ��ಾ� ಮಟ�ದ, �ಾಗÀÆ �ೕಜ�ಾ ಮಟ�ದ ವರ�ಗಳನು� ಕೂ��sÃಕ�� 

��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ ಇವರು ೬ �ಂಗ��ೊ�� ವರ�ಯನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� 

ಕಳ��ಸಬ ÉÃಕು. 

4. ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ 1958 ರ �ಯಮ 1960  4(2) ರ ಪ��ಾರ    

   ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ�s�ಯಮ, ��ಾ� ಪ��ೕ��ಾ ಸಲ�ಾ ಸ�� 

ಅ�s�ಾ� ಸದಸ�ರುಃ 

01. ��ಾ� ಪ��ಾನ ಸತ� �ಾ��ಾ�sÃಶರು B  ಅಧ��ರು 

02. ��ಾ� �ೇಂದ� �ಾ�ನದ��ರುವ ��ಯ ಮು��ೕ� ಮತು� B  ಸದಸ�ರು 

    �ೆ.ಎಂ.ಎ�.� 

03. ��ಾ� ��ೕ� ಅ�sÃ�ಕರು B  ಸದಸ�ರು 

04. ಉಪ/ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, :  ಸದಸ�ರು 

    ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� s ಇಲÁ�ೆ 

05. ಪ��ೕ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�, :ಸದ�ಯ �ಾಯ�ದ�� 

    ಅಪ�ಾ�sಗಳ ಪ��ೕ��ಾ� s�ಯಮ 

ಅ�s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರು ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾಮ ��ೇ�ಶನ ಮÁಡುವರು 

01. ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಯ ಮುಖ�ಸ�ರು : ಸದಸ�ರು 

02. �ೈ�ಾ��ೋದ�� ಸದಸ�ರು 

5. �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯಗಳ ��ಾ� ವ�ವ�ಾ� sಪಕ ಸ�� 

         ಹುಬ���, ಗುಲ�ಗ�, ಅಥ�, ಉಡು�, �ಾವಣ�ೆ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು ಮತು� �ೖಸೂರು ��ೆ�ಗಳ �ಾಜ� ಮ��ಾ 

�ಲಯಗಳ ವ�ವ�ಾ�ಪಕ ಸ�� ಪ�ನ� ರಚ�ೆ ಮತು� ಬ�ಾ�� ��ೆ� ವ�ವ�ಾ�sಪಕ ಸ��ಯನು� ಈ  �ೆಳ�ನಂ�ೆ 

ರ�ಸಲÁ��ೆ. 

ಅ�s�ಾ� ಸದಸ�ರು 

01. ��ಾ��s�ಾ�ಗಳ� B ಅಧ��ರು 

02. ��ಾ� ಆರ�ಕ ಅ�sÃ�ಕರು B ಸದಸ�ರು 

03. ��ಾ� ಕುಟುಂಬ ಮತು� ಆ�ೋಗ� ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ� B ಸದಸ�ರು  
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04. ಉಪ/ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ : ಸದಸ�ರು    

    ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ� 

05. ��ಾ� ಉ�ೊ�ೕಗ ��ಮಯ ಅ� s�ಾ� B ಸದಸ�ರು    

06. ಅ� sÃ�ಕರು, �ಾಜ� ಮ��ಾ �ಲಯ                            : ಸದಸ� 

 �ಾಯ�ದ�� ಅ� s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರನು� (��ಾ�� s�ಾ�ಗಳ� �ಾಮ ��ೇ�ಶನ ಮÁಡುವರು) 

 
01. ಸಮÁಜ �ೇ�ಾಕತ�ರು                              : ಸದಸ�ರು 

 02. ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮುಖ�ಸ�ರು : ಸದಸ�ರು 

 

6 ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�ಗಳ ��ಾ� ವ�ವ�ಾ� sಪಕ ಸ�� ಪ�ನ� ರಚ�ೆ 

                          ಅ� s�ಾ� ಸದಸ�ರುಃ 

 
01. ��ಾ��s�ಾ�ಗಳ� : ಅಧ��ರು 

02. ��ಾ� ಅರ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ� : ಸದಸ�ರು 

03. ಉಪ/ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ       :ಸದಸ�ರು 

   ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ� 

04. ಅ�sÃ�ಕರು, ��ೕ�ಾರ �ೇಂದ�:                       : ಸದಸ� �ಾಯ� ದ�� 

 

ಅ�s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರನು� ��ಾ��s�ಾ�ಗಳ� �ಾಮ ��ೇ�ಶನ ಮÁಡುವರು. 

01. ಸಮÁಜ �ೇ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು  : ಸದಸ�ರು 

02. ವ�ೕಲರು �ಾಗುÁ �ಾನೂನು ಸಲ�ೆ�ಾರರು : ಸದಸ�ರು 

 
7  �ಾಲ�ಯರ  ವಸ�  �ಲಯ �ೕಜ�ೆಯ� (ವಸ� �ಲಯಗಳ �ವ�ಹ�ೆ, �ಾಯ��ೈಖ� 

ಕು�ತಂ�ೆ �ೕ���ಾರ�ೆ, �ೊಸ �ಲಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ಾರಸು�, ಸ��ಾ� �ಾಯ� 

�ವ��ಸದ ವಸ� �ಲಯಗಳ ರದ���ೆ ��ಾರಸು� ಒಳ�ೊಂಡು) ಬ�ೆ� ��ಾ� ಮಟ�ದ ವ�ವ�ಾ�ಪಕ 

ಸ�� ರಚ�ೆ ಬ�ೆ�. 

1 ��ಾ���ಾ�ಗಳ� ಅಧ��ರು 
2 ಉಪ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಉ�ಾಧ��ರು 

3 ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ 

ಇ�ಾ�ೆ 

ಸದಸ�ರು 

4 ಉಪ��ೇ�ಶಕರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ ಸದಸ�ರು 
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5 ಉಪ��ೇ�ಶಕರು, ಪದ� ಪ�ವ� ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ ಸದಸ�ರು 

6 ��ಾ� �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಕ�ಾ��ಾ��ಾ�ಗಳ�, 

�ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ 

ಸದಸ�ರು 

7 ��ಾ� ಮಕ�ಳ ರ��ಾ��ಾ�ಗಳ� ಸದಸ�ರು 

8 �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ�(�ಾಲ�ಯರ ವಸ� 

�ಲಯ �ಾಯ� �ವ��ಸು��ರುವ �ಾಲೂ��ನ �ಾ���ಯ) 

ಸದಸ�ರು 

9 ��ೆ�ಯ�� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ೇತ�ದ�� �ಾಯ� 

�ವ��ಸು��ರುವ ಪ�ಮುಖ ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ� �ೆಯ 

ಪ���� 

ಸದಸ�ರು 

10 ��ಾ� ಉಪ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� 

ಇ�ಾ�ೆ 

ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ� 

 

8 �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ  �ೕ�ೆ�ಾದ  ಉ�ೊ�ೕಗಸ�s ಮ��ೆಯರ ವಸ� ಗೃಹದ 

ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಅನು�ೕದ�ೆ �ೕಡಲು �ಾಜ� ಮಟ�ದ  ಪ��ೕಲ�ಾ 

ಸ��. 

 
01.  ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, : ಅಧ��ರು 

    ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� s �ಕಲ�ೇತನರ 

    �ಾಗೂ ��ಯ �ಾಗ�ಕರ ಸಬ�ೕಕರಣ ಇ�ಾ�ೆ 

02. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ : ಸದಸ�ರು 

03. ಮುಖ� ಇಂ��ಯ� (ಕಟ�ಡಗಳ�) : ಸದಸ�ರು 

    �ೋ�ೋಪ�ೕ� ಇ�ಾ�ೆ 

04. �ಾಯ�ದ��, : ಸದಸ�ರು 

   ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಸಮÁಜ ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಡ� ಪ���� s 

05. ಆಂತ�ಕ ಆ��ಕ ಸಲ�ೆ�ಾರರು,  : ಸದಸ�ರು 

    ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು. 

06. ಸ�ಾ�ರ ಜಂ� �ಾಯ�ದ��/ಉಪ �ಾಯ�ದ��, : ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

     ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s �ಕಲ�ೇತನರ 

     �ಾಗೂ ��ಯ �ಾಗ�ಕರ ಸಬ�ೕಕರಣ ಇ�ಾ�ೆ 

9. �ೇಂದ�  ಸ�ಾ�ರದ �ೕಜ�ೆಂÄÀÄÁದ ಅ�ಾ�ವ�s ವಸ� ಗೃಹಗಳ ಮಂಜೂ�ಾ��ಾ� ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� 

ಪ��ೕ�ಸಲು ಈ �ೆಳಕಂಡ �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಅ� s�ಾರಯುಕ� ಸ�� ಸ�ೆಯನು� ರ�ಸಲÁ��ೆ. 

01. ಸ�ಾ�ರದ  ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ� B ಅಧ��ರು 
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   ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ 

02. �ಾಯ�ದ��, �ಾಜ� ಸಮÁಜ ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಡ� B ಸದಸ�ರು 

03. ಆ��ಕ ಇಲÁ�ೆಯ ಪ����s B ಸದಸ�ರು 

04. ಮುಖ� �ಾಸು� ���, �ೋ�ೋಪ�ೕ� ಇಲÁ�ೆ B ಸದಸ�ರು 

    ಅಥ�ಾ ಅವರ ಪ����s 

05. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, B ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

   �ೆಂಗಳ�ರು 

10. �ತೂ�ರು �ಾ� �ೆನ�ಮ� ಪ�ಶ��, ��ೕಶ�� ಪ�ರ�ಾ�ರ ಪ�ಶ�� �ಾಗೂ �ಾ.ದು�ಾ�ಬÁ�  

     �ೇ� ಮು� ಪ�ಶ��ಗಳ ಆ���ಾ� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಸ�� ರ�ಸಲÁ��ೆ. 

 

01. �ಾನ� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಸ�ವರು : ಅಧ��ರು 

02. �ೆಚು�ವ� ಮುಖ� �ಾಂÄÀÄðದ��ಗಳ� :ಸದಸ�ರು 

03. ಇಲÁ�ಾ �ಾಯ�ದ��ಗಳ� : ಸದಸ�ರು 

04. ಅಧ��ರು, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಸಮÁಜ ಕ�ಾ�ಣ ಮಂಡ� : ಸದಸ�ರು 

05. ��ೕಮ� ಸ�ೋಜ ತುಳ� �ಾಸ Àಪ� : ಸದಸ�ರು 

06. ��ೇ�ಶಕರು, : ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

   ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು. 

11. �ಾಂತ�ನ �ೕಜ�ೆಯ� ವರದ�� �ರುಕುಳ, ಅ�ಾ��ಾರ, �ೈಂ�ಕ �ರುಕುಳ  �ೌಜ�ನ�  

�ಾಗೂ ಇ��ೕತ�ೆ �ೕ�ಯ �ೌಜ�ನ��ೊ�ಳ�ಾದ ಮ��ೆಯರು �ೈ�ಕ�ಾ� �ಾಗೂ  

�ಾನ�ಕ�ಾ� �ಂ�ೆಯನು� ಅನುಭ�ಸುವ�ದಲ��ೆ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾಗೂ ಆ��ಕ�ಾ� 

�ೊಂದ�ೆ ಅನುಭ�ಸು��ರುವವ��ೆ �ಾಂತ�ನ �ೕಡಲು ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು�  

�ಾ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

           ��ಾ� ಮಟ�ದ  ಸ��ಯ ಸದಸ�ರ �ವರ. 

 
01. ��ಾ��s�ಾ�ಗಳ� B ಅಧ��ರು 

02. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು  : ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

03. ��ಾ� �ಾನೂನು �ೆರವ� ಸ��/�ಾ� ಅ�ೋ��ೕಷ� : ಸದಸ�ರು 

04. ಮ��ಾ ಪ����s : ಸದಸ�ರು 
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05. ��ಾ� ಆರ�ಕ ಅ� sÃ�ಕರು : ಸದಸ�ರು 

06. ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� �ಾ�ಯ ಸ�� ಅಧ��ರು : ಸದಸ�ರು 

07. ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ ಇ�ಾ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� :  ಸದಸ�ರು 

08. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಸಲ�ಾ ಮಂಡ�ಯ ��ಾ� ಸದಸ�ರು :  ಸದಸ�ರು 
 

 12 ವರದ��ೆ �ಾ�� �ಾ��ೊ�ಸಲು ವರದ��ೆ ��ೇಧ �ಾ�� 8 (B) 4 ರ ಪ��ಾರ 

��ಾ� ಮಟ�ದ ಸಲ�ಾ ಸ��ಯನು� �ಾಜ�ದ  30 �� �ೆಗಳ�� ರ�ಸಲÁ��ೆ. ಪ�� 

�� �ೆಗಳ��ಯೂ ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ಸ��ಗ�ರುತ��ೆ. 

01. ��ಾ��s�ಾ�ಗಳ� : ಅಧ��ರು 

02. ��ಾ� ��ೕ� ಅ� sÃ�ಕರು : ಸದಸ�ರು 

03. ��ಾ� ಸ�ಾ�� ವ�ೕಲರು : ಸದಸ�ರು 

04. ��ಾ� �ಾ�ಾ� ಮತು� ಪ��ಾ�ಾ� s�ಾ�ಗಳ� : ಸದಸ�ರು 

05. ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s : ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

   ಇಲÁ�ಾ ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು 

06. ಇಬ�ರು ಮ��ಾ  ಸಮÁಜ �ಾಂÄÀÄðಕತ�ರು : ಅ�s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರು 

   (�ಾಮ ��ೇ�ಶನ) 

   

 13. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾ��ಾರ �ೕಜ�ೆಂÄÀÄ�ಯ�� ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಸ��ಸುವ              

ಪ��ಾ�ವ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ��ಾರಸು� ಮÁ� ಕಳ��ಸಲು �ಾಜ� ಮಟ�ದ 

ಅ� s�ಾರಯುಕ� ಸ��ಯನು� �ಾಗೂ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಮಂಜೂ�ಾದಂತಹ ಸಂ�ೆ�ಗಳ 

�ಾoÄÀÄð �ೈಖ�oÄÀÄನು� ಪ��ೕ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ��ಯನು� ರ�ಸಲÁ��ೆ. 

 
 

�ಾಜ� ಮಟ�ದ ಅ� s�ಾರಯುಕ� ಸ��ಃ 

01. ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಮ��ಾ ಮತು�         B ಅಧ��ರು 

     ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

02. �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಸಮÁಜ ಕ�ಾ�ಣ         B ಸದಸ�ರು 

     ಸಲ�ಾ ಮಂಡ�, �ೆಂಗಳ�ರು 

03. ಆಂತ�ಕ ಆ��ಕ ಸಲ�ೆ�ಾರರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ         B  ಸದಸ�ರು 

     ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 
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04. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ,        B  ಸದಸ�ರು 

     �ೆಂಗಳ�ರು 

05. ಮುಖ� ಇಂ��ಯ� (ಕಟ�ಡಗಳ�)       B  ಸದಸ�ರು 

     06. ಉಪ �ಾಂÄÀÄðದ��ಗಳ�, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ       B ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

        ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

 

          ��ಾ� ಮಟ�ದ ��ಾ� ಪ��ೕಲ�ಾ ಸ��ಃ 

01. ��ಾ��s�ಾ�ಗಳ�  B ಅಧ��ರು 

02. ��ಾ� ��ೕ� ಅ� sÃ�ಕರು  B ಸದಸ�ರು 

03. �ೕಜ�ೆಂÄÀÄನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�sಗಳ  B ಸದಸ�ರು 

    ಅಧ��ರು/�ಾಯ� ��ಾ�ಹಕ ಮುಖ�ಸ�sರು 

04. �ಾ�ೇ�ನ ಮ��ಾ �ಾ�ಂಶು�ಾಲರ/�ೆಣು� ಮಕ�ಳ �ಾ�ೆಯ  B ಸದಸ�ರು 

    ಮು�ೊ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರು 

05. ��ಾ� �ೈ�ಾ��ಾ �ೇಂದ�ದ ಪ��ಾನ ವ�ವ�ಾ�sಪಕರು  B ಸದಸ�ರು 

06. ಮುಖ� �ೈ�ಾ��s�ಾ�ಗ�ಂದ �ೇ�ಸಲ�ಟ� ��ಯ ಮ��ಾ  B ಸದಸ�ರು 

    �ೈದ�ರು   

07. ಪಂ�ಾಯ�/ಅಬ�� �ೆÆÃಕ� ಬÁ�ಯ ಮ��ಾ ಪ����sಗಳ� B ಸದಸ�ರು 

08. ��ಾ�� s�ಾ�ಗ�ಂದ �ೇಮಕ�ೊಂಡ �ಾಮÁ�ಕ �ೇತ�ದ�����ಾ�ೕಲ�ಾ�    

   �ೊಡ���ೊಂಡ ಮ��ೆ      B ಸದಸ�ರು 

09. ��ಾ� ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ� (ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು,) ಮ��ಾ             B ಸದಸ�ರು 

      �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ�� ಇಲÁ�ೆ, ��ಾ� ಕ�ೇ�. 

 

14)  ಮÁದಕ ವಸು� �ೇವ�ೆಯ ಸಮ�ೆ� ��ಾರ�ೆ�ಾ� ಪ��ಾರ �ಾಯ�ದ�� ಸಲ�ೆ ಸೂಚ�ೆ 

        �ೕಡಲು �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ��ಯನು� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ರ�ಸಲÁ��ೆ. 

ಅ� s�ಾ� ಸದಸ�ರು 

01. ಮÁನ� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಸ�ವರು  :       ಅಧ��ರು 

02. ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಗೃಹ ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು      :             ಸದಸ�ರು 

03. ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ         B ಸದಸ�ರು 
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04. ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ         B ಸದಸ�ರು 

     ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

05. ಆಯುಕ�ರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು                 B ಸದಸ�ರು 

06. ��ೕ� ಆಯುಕ�ರು, �ೆಂಗಳ�ರು                  B ಸದಸ�ರು 

07. ��ೇ�ಶಕರು, ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇಲÁ�ೆ,                   B ಸದಸ�ರು 

     �ೆಂಗಳ�ರು 

08. ��ೇ�ಶಕರು, �ೈದ��ೕಯ ��ಣ ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು                 B ಸದಸ�ರು 

09. ಔಷಧ �ಯಂತ�ಕರು, �ೆಂಗಳ�ರು                    B ಸದಸ�ರು  

10. ��ೇ�ಶಕರು, ��ಾ��, �ೆಂಗಳ�ರು              B ಸದಸ�ರು  

11. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ,                   B ಸದಸ�  �ಾಯ�ದ��       

�ೆಂಗಳ�ರು.    
 

ಅ�s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರು 

 

01. �ಾ��ೆ�� �ೈರಕ�� �ೆ��� ಸಂ�ೆ�s, ��ಎ ಲÉÃಔ�, 

    ಕಸೂ�� ನಗರ, �ೆಂಗಳ�ರು 

02. �ೈರಕ��, ಪ��Á �ೌ���ಂ� �ೇಂದ�, ಕಂಕ�ಾ�, ಮಂಗಳ�ರು 

03. �����ಾಲರು, �ೆಂ� �ಾ� ��ಕಲï �ಾ�ೆÃ�, �ೋರಮಂಗಲ, 

    �ೆಂಗಳ�ರು 

04. ��ೇ�ಶಕರು, �ೇಮï ಸಂ�ೆ�, �ೕ. �ಾಸರಹ��, �ೆಂಗಳ�ರು 

05. ಪ����s, ಎಆ� ಎಂ�ಎ ಸಂ�ೆ�s, �ೆಂಗಳ�ರು 

 

15 �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ�ಂದ ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ ಅ� s�ಯಮ 2005 ರ ಪ�ಕರಣ 

11(¹)ರನ�ಯ �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ�� �ಾನೂನು ಮತು� ಸುವ�ವ� �ೆ, 

ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� �ಾಗೂ ಇತ�ೆ ಇ�ಾ�ೆಗಳ� ಒದ�ಸು��ರುವ 

�ೇ�ೆಗಳ ನಡು�ೆ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಸಮನ�ಯ �ಾಡಲು �ಾಗೂ �ಯ�ತ�ಾ� 

ಪ��ೕ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ 
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ಇವರ ಅಧ���ೆಯ�� ಈ �ೆಳಕಂಡ �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ��ಯನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ 

ರ�ಸ�ಾ�� .ೆ  

 

01. ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಒ�ಾಡ�ತ ಇ�ಾ�ೆ        B ಅಧ��ರು 

02. ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ��, ಸಂಸ�ೕಯ ವ�ವ�ಾರಗಳ�       B ಸಹ ಅಧ��ರು 

     ಮತು� �ಾಸನ ರಚ�ೆ ಇ�ಾ�ೆ  

03. ��ೇ�ಶಕರು, �ಾ�ಾ� ಮತು� ಪ��ಾರ ಇ�ಾ�ೆ          B ಸದಸ�ರು 

04. �ಾಯ�ದ��,  ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾನೂನು �ೇ�ಾ �ಾ��s�ಾರ      B ಸದಸ�ರು 

05. �ಾಯ�ದ��, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಮ��ಾ ಆ�ೕಗ            B ಸದಸ�ರು 

06. ��ೇ�ಶಕರು, ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ         B ಸದಸ�ರು 

    07. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ ಇವರು ಸದ�  

       ಸ��ಯ ಸಂ�ಾಲಕ�ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ.  

 

16  �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ�ಂದ ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ ಅ�s�ಯಮ 2005 ರ ಪ�ಕರಣ 

11(¹)ರನ�ಯ �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆಯ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ�� �ಾನೂನು ಮತು� 

ಸುವ�ವ�ೆ�, ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ� �ಾಗೂ ಇತ�ೆ ಇ�ಾ�ೆಗಳ� 

ಒದ�ಸು��ರುವ �ೇ�ೆಗಳ ನಡು�ೆ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಸಮನ�ಯ �ಾಡಲು �ಾಗೂ 

�ಯ�ತ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸಲು ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ��ಯನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ 

ರ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 

01. ��ಾ��s�ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ ��ಾ� ದಂ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� B ಅಧ��ರು 

02. �ಾಯ�ದ��, ��ಾ� �ಾನೂನು �ೇ�ಾ �ಾ��s�ಾರ B ಸಹ ಅಧ��ರು 

03. ��ಾ� ಆರ�ಕರ ಅ�sÃ�ಕರು  B ಸದಸ�ರು 

04. ��ಾ� ಪ��� �ಾ��ಕೂ�ಟ� B ಸದಸ�ರು 

05. ��ಾ� ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ� B ಸದಸ�ರು 

06. ��ಾ� �ಾ�ಾ� ಮತು� ಪ��ಾ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� B ಸದಸ�ರು 
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07. �ೌಟುಂ�ಕ �ಂ�ೆ�ಂದ ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ B ಸದಸ�ರು 

   �ಾ��ಯ� �ಾಯ� �ವ��ಸು��ರುವ ಎರಡು �ೇ�ಾ 

   ಸಂ�ೆ�ಯ (Service Providers)  ಪ����sಗಳನು�  

   ಸ��ಯ ಅಧ��ರು �ಾಮ ��ೇ�ಶನ �ಾಡುವ�ದು 

08.  ��ಾ� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ B ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

       ಅ�sವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ 

   09. ಇಬ�ರು ಸಂರ��ಾ�s�ಾ�ಗಳನು� ಅಧ��ರು �ಾಮ ��ೇ�ಶನ �ಾಡುವ�ದು. 

 

  17  ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ರುದ�   ನ�ೆoÄÀÄÄವ �ೌಜ�ನ�ಗಳನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು 

       ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸ��ಯನು� ರ�ಸ�ಾ��ೆ. 

01. ��ಾ��s�ಾ�ಗಳ�        B ಅಧ��ರು 

02. ��ಾ� ��ೕ� ಅ�sÃ�ಕರು        B ಸದಸ�ರು 

03. ��ಾ� ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�         B ಸದಸ�ರು 

04. ��ಾ� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�        B ಸದಸ�ರು 

05. ��ಾ� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇ�ಾ�ೆ        B ಸದಸ�ರು 

06. ��ಾ� ಪ��� �ಾ��ಕೂ�ಟ�        B ಸದಸ�ರು 

07. ��ಾ��s�ಾ�ಗ�ಂದ �ೇ�ಸಲ�ಡುವ ��ೆ�ಯ        B ಸದಸ�ರು 

 02 ಸಂ�ೆ�ಗಳ ತ�ಾ ಒಬ�ರು ಪ����s. 

08. ��ಾ� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ À        B ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ� 

    ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ. 

 
 

 18. ��ೕಶ�� ಈ �ೕಜ�ೆಯನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದನು� 

ಗಮ�ಸಲು ಈ �ೆಳ�ಾ��ರÀÄವ ಮೂರು ಸ��ಗಳನು� ರ�ಸಲÁ��ೆ. 

�ಾಜ� ಮಟ�ದ �ಾಲ�ಾ ಸ��ಃ 

01. ಮÁನ� ಮುಖ�ಮಂ��ಗಳ�, ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ           B ಅಧ��ರು 
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02. ಮÁನ� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ ಸ�ವರು            B ಉ�ಾಧ��ರು 

03. ಮುಖ�, ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ            B ಸದಸ�ರು 

04. ಪ��ಾನ �ಾಂÄÀÄðದ��ಗಳ�, ಪಶು ಸಂ�ೋಪನ ಮತು�           B ಸದಸ�ರು 

     �ೕನು�ಾ��ೆ ಇಲÁ�ೆ 

05. ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ          B ಸದಸ�ರು 

    ಕ�ಾ�ಣ ಇಲÁ�ೆ 

06. ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಅರಣ�, ಪ�ಸರ ಮತು�          B ಸದಸ�ರು 

    �ೕ��ಾಸ� ಇಲÁ�ೆ 

07. �ಾಯ�ದ��, �ಾ��ೕ�ಾ�sವೃ��s ಮತು�           B ಸದಸ�ರು 

    ಪಂ�ಾಯ� ಇಲÁ�ೆ  

08. �ಾಯ�ದ��, ��ಣ ಇಲÁ�ೆ                                B ಸದಸ�ರು 

09. �ಾಯ�ದ�� ಮÁ�� ಮತು� ತಂತ��ಾನ ಇಲÁ�ೆ            B ಸದಸ�ರು 

10. �ಾಯ�ದ�� ಸಮÁಜ ಕ�ಾ�ಣ ಇಲÁ�ೆ                   B ಸದಸ�ರು 

11. �ಾಯ�ದ��, ಕೃ� ಮತು� �ೋಟ�ಾ��ೆ ಇಲÁ�ೆ            B ಸದಸ�ರು 

12. ಆಯುಕ�ರು, �ೇ�ೆ� ಇಲÁ�ೆ                           B ಸದಸ�ರು 

13. ಮುಖ� ಅ� sಯಂತರರು, �.�ೆ�.ಇ �ೆಂಗಳ�ರು            B ಸದಸ�ರು 

14. ಆಯುಕ�ರು, �ಾ�ಜ� ಮತು� �ೈ�ಾ��ೆ ಇಲÁ�ೆ           B ಸದಸ�ರು 

15. ��ೇ�ಶಕರು, ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇಲÁ�ೆ       B ಸದಸ�ರು 

16. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ         B ಸದಸ�ರು 

17. ��ೇ�ಶಕರು, �ಾ�ಾ� ಇಲÁ�ೆ                         B ಸದಸ�ರು 

18. ಮುಖ� ಪ��ಾನ ವ�ವ�ಾ�sಪಕರು, ನಬÁ��, �ೆಂಗಳ�ರು          B ಸದಸ�ರು 

19. ವ�ವ�ಾ�sಪಕ ��ೇ�ಶಕರು, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಮ��ಾ         B ಸದಸ�ರು 

   ಅ� sವೃ��s �ಗಮ 

20. �ೕ� �ೆ��ಂ� ಏ�ೆ��            B ಸದಸ�ರು 

21. �ಾಜ� ಮಟ�ದ �ಾ�ಂ�ಂ� ಕ��ಯ ಕ��ೕನ�            B ಸದಸ�ರು 
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22. ��ೇ�ಶಕರು, ಮÁ�� ಮತು� ತಂತ��Áನ               B ಸದಸ�ರು 

23. �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ      B ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

     ��ಾ� ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ��ಃ 

 

01. ��ಾ��s�ಾ�         B ಅಧ��ರು 

02. ಮುಖ� �ಾಯ� ��ಾ�ಹ�ಾ�s�ಾ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�           B ಉ�ಾಧ��ರು 

03. ಉಪ ಅರಣ� ಸಂರ��ಾ�s�ಾ�           B ಸದಸ�ರು 

04. ಉಪ �ಾಯ�ದ��(ಅ� sವೃ��s), ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ�         B ಸದಸ�ರು 

05. ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು, ಕೃ� ಇಲÁ�ೆ                     B ಸದಸ�ರು 

06. ��ಾ� �ೋಟ�ಾ��ಾ ಅ�s�ಾ�        B ಸದಸ�ರು 

07. ��ಾ� ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಅ�s�ಾ�           B ಸದಸ�ರು 

08. �ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�sಯಂತರರು, �.�ೆ�.ಇ            B ಸದಸ�ರು 

09. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇಲÁ�ೆ       B ಸದಸ�ರು  

10. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, �ೇ�ೆ� ಇಲÁ�ೆ                     B ಸದಸ�ರು 

11. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, �ೕನು�ಾ��ೆ ಇಲÁ�ೆ                B ಸದಸ�ರು 

12. ಪ��ಾನ ವ�ವ�ಾ�sಪಕರು, ��ಾ� �ೈ�ಾ��ಾ �ೇಂದ�       B ಸದಸ�ರು 

13. ��ಾ� ಸಮÁಜ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�       B ಸದಸ�ರು 

14. �ೕ� �ಾ�ಂ� �ಾ��ೇಜ�                        B ಸದಸ�ರು 

15. ನಬÁ�� ಪ����s       B ಸದಸ�ರು  

16. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು, ಪಶು ಸಂ�ೋಪ�ೆ ಇಲÁSÉ            B ಸದಸ�ರು 

17. ��ಾ� ವಯಸ�ರ ���ಾ�s�ಾ�          B ಸದಸ�ರು  

18. ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ          B ಸದಸ�ರು 

      ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ 

 �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಸಮನ�ಯ ಸ��ಃ 
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      01. �ಾಂÄÀÄð ��ಾ�ಹಕ ಅ�s�ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��          B ಅಧ��ರು 

02. ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, ಕೃ� ಇಲÁ�ೆ                     B ಸದಸ�ರು 

03. ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, �ೋಟ�ಾ��ೆ ಇಲÁ�ೆ       B ಸದಸ�ರು 

04. ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, �ೕನು�ಾ��ೆ ಇಲÁ�ೆ             B ಸದಸ�ರು 

05. ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, ಪಶು�ಾಲ�ೆ ಮತು� ಪಶು �ೈದ�    B ಸದಸ�ರು 

    �ೇ�ಾ ಇಲÁ�ೆ  

06. �ೇ�ೆ� �ಸ�ರ�ಾ�s�ಾ�              B ಸದಸ�ರು 

07. ಸ�ಾಯಕ �ಾಯ��ಾಲಕ ಅ�sಯಂತರರು, �.�ೆ�.ಇ             B ಸದಸ�ರು 

08. �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಆ�ೋ�ಾ�� s�ಾ�, �ಾ�ಥ�ಕ        B ಸದಸ�ರು 

   ಆ�ೋಗ� �ೇಂದ� 

09. ವಲಯ ಅರಣ� ಅ�s�ಾ�              B ಸದಸ�ರು 

10. ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು, �ಾ�ಜ� ಮತು�              B ಸದಸ�ರು 

   �ೈ�ಾ��ಾ ಇಲÁ�ೆ 

11. �ೇತ� ���ಾ�s�ಾ�          B ಸದಸ�ರು 

12. �ಾಲೂ�ಕು ಮಟ�ದ ಸಮÁಜ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�         B ಸದಸ�ರು 

13. ಬÁಲ��ಾಸ �ೕಜ�ಾ�s�ಾ�, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ À              B ಸದಸ�ರು 

      ಅ�sವೃ�� s ಇಲÁ�ೆ 

 

19) ��ೕಶ�� �ೕಜ�ೆಯ� ಅತು�ತ�ಮ�ಾ� �ಾಯ� �ವ���ರುವ ಗುಂಪ�ಗ��ೆ �ಾಜ�ಮಟ�ದ��   

     ಪ�ಶ��   �ೕಡುವ �ಷಯದ ಬ�ೆ� ಸ�� 

 

01. ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��  ಮತು�  �ಕಲ�ೇತನರ  B ಅಧ��ರು 

 �ಾಗೂ ��ಯ �ಾಗ�ೕಕರ ಸಬ�ೕಕರಣ ಸ�ವರು 

02. ಸ�ಾ�ರದ  �ಾಯ�ದ��ಗಳ�,  B ಸದಸ�ರು 

    ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

03. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s  
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     ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು                                 B ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

04. ಅ�s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರು, ಅಧ��ರು, ಶ���ಾಮ ವ�ಮ� B ಸದಸ�ರು 

     ��ಾ����ೇಷ� ಅಂ� �ೆವಲ� �ಂ� �ೆಂಟ�, 

     ಊ� ರ� �ೆ, 18-1-�, �ೆ.ಎ�.ಎ�.�ಾ�ೇಜು ಹ��ರ, 

     �ೖಸೂರು. 

20. ಮಕ�ಳ ಕ�ಾ�ಣ �ೇತ�ದ�� ಅತು�ತ�ಮ �ೇ�ೆ ಸ���ದ ವ���ಗ��ೆ �ಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂ�ೆ� sಗ��ೆ                          

�ೇಂದ�   �ಾಗೂ �ಾಜ� ಪ�ಶ�� �ೕಡುವ �ಷoÄÀÄದ�� ��ಾರಸು� ಮÁಡಲು �ಾಜ� ಮಟ�ದ 

ಸ�� ಮತು� �ಾ�ೕ� �ಾಂ� s ಮÁನವ �ೇ�ಾ ಪ�ಶ�� �ೕಡಲು ಈ �ೆಳಕಂಡ ಅ� s�ಾ�ಗಳ 

�ಾಗೂ ಅ� s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಸ�� ಇರುತ��ೆ 

 

ಅ�s�ಾ� ಸದಸ�ರುB 

 

01. ಮÁನ� ಸ�ವರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ  B ಅಧ��ರು 

   ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

02. ಸ�ಾ�ರದ  �ಾಯ�ದ��ಗಳ�,  B ಸದಸ�ರು 

    ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

03. ��ೇ�ಶಕರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇಲÁ�ೆ (�ಾ�ಥ�ಕ),  B ಸದಸ�ರು 

     �ೆಂಗಳ�ರು   

04. ��ೇ�ಶಕರು, ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇಲÁ�ೆ  B ಸದಸ�ರು 

    �ೆಂಗಳ�ರು 

05. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು B ಸದಸ�ರು 

ಅ�s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರುಃ ಇಬ�ರು ಅ� s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರು �ೕಲ�ಂಡ ಸ��oÄÀÄ�� 

ಸದಸ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

01. ರೂ� ಮ�ೋರ�ಾ, ವ���� �ಾ�� 

02. �.ಲ�ಾಪ� (ಅ�ಾ�) 

 



183 
 

183 
 

21. ��ೕ�ೆ, �ಾಂಸ�È�ಕ ಚಟುವ��ೆ, ಕ�ೆ ಮತು� ��ಣ �ೇತ�ದ�� ಮಕ�ಳ ಅಪ��ಮ �ಾಧ�ೆಯನು� 

ಗುರು�� ಮಕ���ೆ ಪ�ಶ�� �ೕಡಲು ��ಾರಸು� ಮÁಡುವ ಸ�� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ರುತ��ೆ. 

 

01. ಮÁನ� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ�� ಸ�ವರು B ಅಧ��ರು 

02. ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ  

    ಅ� sವೃ�� s ಇಲÁ�ೆ   B ಸದಸ�ರು 

03. ಆಯುಕ�ರು, �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಣ ಇಲÁ�ೆ B ಸದಸ�ರು  

04. ��ೇ�ಶಕರು, ಕನ�ಡ ಮತು� ಸಂಸ�È� ಇಲÁ�ೆ           B ಸದಸ�ರು  

05. ��ೇ�ಶಕರು, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ       B ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ� 

ಅ�s�ಾ�ೇತರ ಸದಸ�ರುಃ 

01. ಅಧ��ರು, ಬÁಲಬsÀವನ �ೊ�ೈ�, �ೆಂಗಳ�ರು B ಸದಸ�ರು 

02. ಅಧ�ಕರು, �ೆ.ಎ�.�.�.ಡಬು��., �ೆಂಗಳ�ರು B ಸದಸ�ರು 

 
22. ಉತ�ಮ �ೇ�ೆಯನು� ಸ���ದ ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯ��ೆ �ಾಜ� ಮತು� �ಾಷ� ಪ�ಶ��  

�ೕಡುವ ಬ�ೆ� ��ಾರಸು� ಮÁಡಲು ��ಾ� �ಾಗೂ �ಾಜ� ಮಟ�ದ ಆ�� ಸ��ಯು ಈ 

�ೆಳಕಂಡ ಸದಸ�ರನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ     

 01) ��ಾ� ಸ��B 

1. ಉಪ �ಾಯ�ದ��ಗಳ� (ಆಡ�ತ),        B ಅಧ��ರು 

   ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� 

2. ��ಾ� ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ��ಾ�s�ಾ�ಗಳ�     B ಸದಸ�ರು 

3. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು/ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು/                        B ಸದಸ�ರು 

  ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ�� s ಇಲÁ�ೆ  

4. ��ಾ� �ರೂಪ�ಾ�s�ಾ�ಗಳ� (ಐ�ಎ� ಘಟಕ),                    B ಸದಸ� �ಾಂÄÀÄðದ��ಗಳ� 

   ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ   

02) �ಾಜ� ಸ��B  

1. ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�,       B ಅಧ��ರು 

   ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ 
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2. ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�,          B ಸದಸ�ರು 

   ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಕ�ಾ�ಣ ಇಲÁ�ೆ 

3. ಆಯುಕ�ರು/��ೇ�ಶಕರು,                                     B ಸದಸ� �ಾಯ�ದ��ಗಳ� 

   ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ 

23. ಅ�ಾ�ಾಲಯ ಮತು� ಧಮ� ಸಂ�ೆ� sಗಳ (�ೕ���ಾರ�ೆ ಮತು� �ಯಂತ�ಣ) �ಾ��  

    1960 ರ�ಯ�� �ಯಂತ�ಣ ಮಂಡ�B 

01. ಸಂಸದರು                            B  01 

02. ��ಾನಸ�ೆ ಸದಸ�ರು                            B  02 

03. ��ಾನ ಪ�ಷ� ಸದಸ�ರು                            B  01 

04. ಸ�ಯಂ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�sಗಳÀ ಪ����sಗಳ�                       B  05 

05. ಇಲÁ�ಾ ಮುಖ�ಸ�sರು, ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ           B  01 

 ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ 

24. ಮಕ�ಳ ಸ�ಾಯ�ಾ� �ೇ�ೆ ಸಲ�ಾ ಸ��B 

01. ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s   B ಅಧ��ರು 

    ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

    02. ಇಲÁ�ಾ ಮುಖ�ಸ�sರು, ಮ��ೆಂÄÀÄರ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��   B ಸದಸ�ರು 

        �ಾಯ�ದ�� ಇಲÁ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು 

03. ��ೇ�ಶಕರು, �ಮÁ��    B ಸದಸ�ರು 

04. ಅಧ��ರು, ಜು�ವ�ೈಲï �ೆಲï�ೇ� �ೆÆÃ��   B ಸದಸ�ರು 

05. �ೕ�ೕ� ಆಯುಕ�ರು    B ಸದಸ�ರು 

06. ಆಯುಕ�ರು, �ಾ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ                          B ಸದಸ�ರು 

07. ��ೇ�ಶಕರು, �ಾ�ಾ�, ಪ��ಾ�ೋದ�ಮ ಮತು� ಯುವಜನÀ          B ಸದಸ�ರು 

 �ೇ�ಾ ಇ�ಾ�ೆ. 

08. ��ೇ�ಶಕರು, ಅಂಗ�ಕಲರ ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ                B ಸದಸ�ರು 

09. ಪ����ಗಳ�, ಯೂ��ೆ�, �ೈದ�ಾ�ಾ�  B ಸದಸ�ರು 

10. ಪ����ಗಳ�,  ಮಕ�ಳ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೇಂದ�, 

    �ಾ�ಷನ� �ಾ ಸೂ��,  �ೆಂಗಳ�ರು.  B ಸದಸ�ರು 

11. ಅಧ��ರು, ಮಕ�ಳ ಸ�ಾಯ�ಾ�  B ಸದಸ�ರು 

12. ಪ����ಗಳ� �ಸ��� �ೆಟವ��, �ೆಂಗಳ�ರು  B ಸದಸ�ರು 
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13. ಪ����ಗಳ�, �ೆಂಗಳ�ರು �ೕರ�  B ಸದಸ�ರು 

14. ಅಧ��ರು, �ೆಎ� ��ಡಬು��  B ಸದಸ�ರು 

15. ಪ����ಗಳ�, �ಾ��ೆ, �ೈ�ೈ ಇ�ಾ�ೆ                   B ಸದಸ�ರು 

    16. ಜನರ� �ಾ��ೇಜ�, �ೆ��ಾಂ  B ಸದಸ�ರು 

17. ಪ����ಗಳ�, ಅ�ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು  B ಸದಸ�ರು 

18. �ಾಯ�ದ��ಗಳ�,ಕನ��� �ಾ� �ಲ����  B ಸದಸ�ರು 

19. �ಾಯ�ದ��ಗಳ�, �ಾ�ೊ�ೕ ಸಂ�ೆ�,  B ಸದಸ�ರು 

 
 

25. ಪ��ಾನ ಮಂ�� �ಾತೃವಂದ�ಾ �ೕಜ�ೆಯನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೆ� ತರಲು 

��ಧ ಹಂತದ�� ಈ �ೆಳಕಂಡ ಅ��ಾ�ಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡA�ೆ �ೕ���ಾರ�ಾ ಸ��  ರ�ಸ�ಾ��ೆ 

B 

  �ಾಜ� ಮಟ�ದ��:  

೧.ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ�� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ   : ಅಧ��ರು 

೨.ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��/ �ಾಯ�ದ��, ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಕುಟುಂಬ  : ಸದಸ�ರು 

  ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ 

೩.ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��/ �ಾಯ�ದ��, ಆ��ಕ ಇ�ಾ�ೆ         : ಸದಸ�ರು 

  ಕ�ಾ�ಣ ಇ�ಾ�ೆ  

4 ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��/ �ಾಯ�ದ��, �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ��       : ಸದಸ�ರು 

  ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ�ೆ   

5. .ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��/ �ಾಯ�ದ��, �ೕಜ�ೆ, �ಾಯ�ಕ�ಮ    : ಸದಸ�ರು 

6. ಸ�ಾ�ರದ ಪ��ಾನ �ಾಯ�ದ��/ �ಾಯ�ದ��, �ಾ�� ಮತು�          : ಸದಸ�ರು 

  ತಂತ��ಾನ ಇ�ಾ�ೆ    

7. �ಾಯ�ದ��/ ಆಯುಕ�ರು, �ೈಮ�ಲ� ಮತು� ಕು�ಯುವ �ೕರು            : ಸದಸ�ರು 

8. �ೋ�ೆ� ಆ�ೕಸ�, �ಎಂಎA��ೈ (ಇ�ಾ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು)             : ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

 

��ಾ� ಮಟ�ದ� è :  

 
1. ��ಾ���ಾ�ಗಳ�                                               : ಅಧ��ರು 

2. ��ಾ� ಆ�ೋ�ಾ���ಾ�ಗಳ�                                      : ಸದಸ�ರು 
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3. ಸಂಬAಧಪಟ� �ೕ� �ಾ�ಂ� / ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ� ಅ��ಾ�ಗಳ�              : ಸದಸ�ರು 

4. ��ೆ�ಯ ಎ�ಾ� �ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ�                   : ಸದಸ�ರು 

5. ��ಾ� �ರೂಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ�                                    : ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

 
 
�ೕಜ�ಾ ಮಟ�ದ�� è: 
 
 1. ತಹ�ೕ�ಾ��                                                :ಅಧ��ರು   

 2. �ೕಜ�ೆಯ ಎ�ಾ� �ೕಲ��ಾರ�ಯರು                           : ಸದಸ�ರು 

 3.�ಶು ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ�                              : ಸದಸ� �ಾಯ�ದ�� 

�ಾ�ಮ ಮಟ�ದ�� è : 

�ಾ�ಮ ಆ�ೋಗ� ಮತು� �ೈಮ�ಲ� ಸ��ಯ ಸದಸ�ರು �ಾಗೂ �ೆಚು�ವ��ಾ�  

ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು �ಾ�ಂ� ಅಥ�ಾ ಅಂ�ೆ ಕ�ೇ� ಅ��ಾ�ಗಳ�: ಸದಸ�ರು 

 

[¥ÀæPÀgÀt 4(1)(b)(IX &X)]   

 

11. ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�sವೃ��s ಇಲÁ�ೆಯ ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�ಯ��  

�ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ ಅ�s�ಾ� : �ಬ�ಂ� �ೆಸರು ಮತು� ಪ�ೆಯು��ರುವ �ಾ�ಕ 

ಸಂ�ಾವ�ೆ(�ಾ��-22 ರ ಅಂತ��ೆ�) 

 

ಕ�. 

ಸಂ. 

�ೆಸರು ಪದ�ಾಮ   

��ೕ/��ೕಮ� 

 

�ೇತನ �ೆ�ೕ�  ಒಟು�  

�ೇತನ 

 ���ಾಂಕ �ೕ� �ಾ���� ��ೇ�ಶಕರು(ಪ��ಾರ) 78800-209200  

DqÀ½vÀ ±ÁSÉ  

1 �ಾ|| ಔ�ಾ�ಮ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು(ಆಡ�ತ) 74400-109600 111084 

2 ಕಮಲಮ�.� ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 52650-97100 119549 

3 ��ಾ��ಾ�.ಎಂ                           ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 69604 

4 �ಾ�ೇ�.�ೆ.ಆ�    ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 80742 
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5 �ೇಮ.ಎಂ.ಆ� ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 77029 

6 ಅಮೃತ �ಾ�ೕ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 45306 

7 ಪ��ೕ�ಾ. ಎ�                    ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 52898 

8 �.ಎ�. �ಾ�ಮಲ                                           ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 48147 

9 ಸು�ಾ�.� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 44656 

10 ಅಜ�.�ೆ�.ಎ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 43691 

11 ��ಾ�ನಂದ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 44656 

12 �ಾಜಣ� �ೆ.                                                    ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 58392 

13 �ೕ�ಾ.�.�ೆ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 43691 

14 �ವ.ಎ�. ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 51636 

15 ಮಂಜುಳ.� �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 53198 

16 �ಾಗ�.�.ಎ� �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 52594 

17 ಜಹ�ಾರ ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರು 27650-37900 60103 

18 ಸುಬ�ಲ��ಮ�. ಎ� ಎ� ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರು 27650-37900 60178 

19 �ೆಂಚಮ�.�.ಇ ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 34781 

20 ವಂ�.�ೆ ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 34781 

21 ಗಂ�ಾಧ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 55564 

22 ಮಮ�ಾ.�ೈ.� �ೆರಳಚು��ಾರರು 21400-42000 32779 

23 �ೌ�ಾಗ�.ಎ� �ೆರಳಚು��ಾರರು 21400-42000 32779 

24 ಚನ�ಯ� �ೆ�.�                                           �ಾಹನ �ಾಲಕ 21400-42000 49811 

25 ಎಂ.�.�ಾಗ�ಾಜಪ�                                            �ಾಹನ �ಾಲಕ 21400-42000 63845 

26 �ೇತ�.�ೆ�.� UÀÆç¥ï-r 19950-37900 26345 
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ಐ��ಎ� �ಾ�ೆ  

27 �ಾ.ಉ�ಾ. � ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು(ಐ��ಎ�) 74400-109600 116727 

28 ಅರ�ಂದ�ಾಬು. �.ಎ� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು(ಐ��ಎ�) 67550-104600 122370 

29 ��ೕ�ೇ� ಎ� ಮು�ೋ�  �ಾಜ� �ರೂಪ�ಾ��ಾ�ಗಳ� 61150-102100 82795 

30 ಸಕ�ೇಶ��.ಎ� ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 56982 

31 �ವಕು�ಾ� �.�.  ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 77029 

32 �ೊ�ೕ�.ಎಂ �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 43991 

33 ಸು�ೕ�.� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 51636 

34 ಪಂ�ಾ�� �ೆ�.� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 46884 

35 �ಾರದ.�ೆ.ಎ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 51636 

36 �ಾ�ಾ�.� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 42826 

37 ಸು�ೇ�ಾ.�ೆ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 51986 

38 ಪ��ಾಂ�.ಎಂ ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 33964 

39 �ಾಯತ�ಮ� ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರು 27650-37900 79185 

40 ಲ��ಾ.�ೆ�.ಎಂ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-52650 513636 

41 �ೕಪ.�� ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರು 27650-37900 49411 

42 �ೇ�ಾವ� ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 61150-102100 82795 

43 �ೇದ��ೕ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 47997 

44 ಪ�ಸನ� �ಾವ�ತಮ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 42726 

��ಎಂ �ಾ�ೆ  

46 ಪ�ಷ�ಲ�ಾ � �ಾಯ�  ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು(��ಎಂ) 74400-109600 128459 
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47 ಅ��ಾ.� ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 77279 

48 ಚಂದ�ಕ�ಾ ಎ�. ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 56982 

49 ಮಮತ ಹಳ��� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 43691 

50 �ಾ� ಹು�ೆ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 - 

53 �ಾ� ಹು�ೆ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 - 

51 ರ��ೇಜ�                                                  ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರು 27650-37900 64191 

52 �ಾ� ಹು�ೆ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 - 

53 �ಾ� ಹು�ೆ� ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 61150-102100 - 

54 ಹ�ೕ�ಾ �ೆ. ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು(ಮಕ�ಳ 

ಕ�ಾ�ಣ) 

67550-104600 119949 

55 �ಾಗರತ� ಎ� �ವರ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 51636 

56 �ಾ� ಹು�ೆ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 - 

57 �ಾ� ಹು�ೆ� ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 61150-102100 - 

58 ಜಗ�ೊ���.� ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು(�ಾ���ೋ) 67550-104600 122370 

59 ಅಂ��ಾ �ೆ.ಎ�. ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 78885 

60 ಶಕುಂತ�ಾ  ಎ�.                                ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 77029 

61 �ಾ� ಹು�ೆ� ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 - 

62 ಉ�ಾ  ಎ�.                                            �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 - 

63 �ಾ� ಹು�ೆ� �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 57345 

64 ಪ��ಾ� �.�                                           ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 55571 

65 �ಾ� ಹು�ೆ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 - 

66 ��ೕ ��ಾ�.ಆ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 33964 
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67 ಅನು�ಾ.ಎ�.� �ೆರಳಚು��ಾರರು 21400-42000 33964 

68 ಚಂದ�.ಎ�                                            �ಾಹನ �ಾಲಕ 21400-42000 32779 

69 ಸುಬ�ಲ�� ಗೂ��-� 19950-37900 49811 

70 �.�ಜಯ ಕು�ಾ� ಗೂ��-� 19950-37900 35181 

71 ರೂಪ��ೕ ಆ� ಹುನಕುಂ� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ��ಾ� 43100-83900 55971 

72 �ಾ� ಹು�ೆ� ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 61150-102100 - 

73 ���ಾಂಬ.�.�ೆ ಉಪ��ೇ�ಶಕರು(ತ��ೆ) 67550-104600 122187 

74 �ೕ�ಾ ಕಲ�ಮ�ನವ� ಉಪ��ೇ�ಶಕರು(ಸು�ಾರ�ೆ) 67550-104600 100912 

  �ೆಕ��ಾ�ೆ  

75 �ಾ� ಹು�ೆ� �ೆ�ಾ��ೕ�ಕರು 40900-78200 - 

76 �ಾ� ಹು�ೆ� �ೆ�ಾ��ೕ�ಕರು 40900-78200 - 

77 �ಮ�ಯ�.�ೆ.� ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-೨ 37900-70850 80742 

78 �ೇವ�ಾಜು ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 59878 

79 ��� �ಾದ�  ಎ�.�.                                        ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 51636 

80 �ಹಮ�� ರ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 25124 

81 �ಾನಸ.�.ಆ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 43691 

82 ಭರ�.ಎ.ಎ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 43691 

83 ಅನ�ಪ�ಣ�.ಎಂ �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 58692 

84 �ಾಘವ�ಾಜು.�ೆ�.ಎ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 42726 

85 �ಾ� ಹು�ೆ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 - 

86 ���ಾಂಕ.ಎ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 33964 
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87 �ಾಮ�ಾಜು.ಆ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 33964 

88 �ಾ� ಹು�ೆ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 - 

89 �ಾ� ಹು�ೆ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 - 

90 �ಾ� ಹು�ೆ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 - 

91 �ೕ�ಕ.ಎಂ �ೆರಳ�ಚು��ಾರರು 21400-42000 32779 

92 ಮಂಜು�ಾಥ.� ಗೂ��-� 19950-37900 - 

93 �ೌ��.ಎ� ಗೂ��-� 19950-37900 28127 

95 ��ೕ� ವ�ೇ�ಕ� �ೆ�ಾ���ಾ�ಗಳ� 52650-97100 78785 

96 �.ಕನಕ�ಾಜು ಜಂ� �ಯಂತ�ಕರು 74400-109600 125192 

 ��ೕಶ��  

97 ಪ�ತ� �.ಎ�. ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2(ತರ�ೇ�) 37900-70850 56982 

98 ವನಜ ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2(ಆಡ�ತ) 37900-70850 77029 

99 �ಾ� ಎ�. ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 58492 

100 �.ಮಂಜು�ಾಥ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 64704 

101 ಎ�.ಮಂಜುಳ �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 61812 

102 �ಾ� ಹು�ೆ� ��.ದ.ಸ 21400-42000 - 

103 �ೋ�ೆ�.�.� ��ಯ �ಾಹನ �ಾಲಕರು 27650-52650 75948 

104 �ಾ� ಹು�ೆ� �ಾಹನ �ಾಲಕರು 21400-42000 - 

105 ಜ�ಾ�ಾ�                                              ಗೂ��-� 19950-37900 48397 

106 �ಾ� ಹು�ೆ� ಗೂ��-� 19950-37900 - 

107 �ಾರಕೂರಪ� ಸ�ಾಯಕ �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ� 43100-83900 103362 
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108 �ಾ� ಹು�ೆ� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ�(ಆಡ�ತ)   

109 ಸ�ತ.�ೈ.� �ೕಜ�ಾ��ಾ�ಗಳ�(ತರ�ೇ�) 61150-102100 82795 

110 ಪ�ಟ��ಾ��.�.� ಉಪ �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು 67550-104600 122370 

111 �ೕ�ಾ � �ಾ�ೕ� �ೕಜ�ಾ ��ೇ�ಶಕರು 67550-104600 125192 

��ೕಕೃ� ಮತು� ರ�ಾ�ೆ 

112 �ಾ� ಹು�ೆ� ಅ�ೕ�ಕರು 37900-70850 - 

113 �ರ�.ಆ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 43691 

114 ಮ�ಾಲ��.�.� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 33964 

115 ���ಾಂಕ.ಎ ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 33964 

116 �ಾ� ಹು�ೆ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 - 

117 �ಾ� ಹು�ೆ� �ೆರಳ�ಚು��ಾರರು 21400-42000 - 

118 �ೆ�ೕಮ ಎಂ. ಗೂ��-� 19950-37900 42600 

119 ಹ�ೕ�.�.ಎ� ಗೂ��-� 19950-37900 28127 

120 ಪ�ಭು�ಾ� �. ಕ�ೇ� ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು 43100-83900 87226 

ಮ��ಾ ಕ�ಾ�ಣ �ಾ�ೆ  

121 �ಾಲ�.�ೆ ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-೨ 37900-70850 80742 

122 �ೇದ��ೕ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 47997 

123 �ೕ�ಾ.�.�ೆ. ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 49111 

124 ಕ�ಾ�ಣಕು�ಾ�.�.�ೆ ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 42726 

125 ಎ�.ಎ. �ಾಗ� ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರು 21400-42000 54048 

126 ಕೃಷ�ಮೂ�� �ೆ.ಆ�. ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-೨ 37900-70850 68989 
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127 ಪ��ಾ�.ಎ� ಪ�ಥಮ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 58567 

128 �ೕಪ �.ಎ�. ಪ�ಥಮ  ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-37900 47997 

129 �ಾ�ಾ�� ����ಾ ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 33964 

130 �ಾ�  ಹು�ೆ� ���ೕಯ  ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 - 

130 �ೆ.ಆ�.ರು��� �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 57282 

131 �ಾ� ಹು�ೆ� ಗೂ��-� 19950-37900 - 

132 �ೕಹ� ಕು�ಾ�  ಎ�.                           ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 61150-102100 108263 

133 �ಾ� ಹು�ೆ�(��ೇಷ ಘಟಕ) ��ಯ ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 61150-102100 - 

134 �ಾ.ಪ�ಷ�  

ಮುದ�ಂಗಮ�ನವ�, 

ಉಪ ��ೇ�ಶಕರು                67550-104600 108263 

135 �ೆ�.ಆ�.ಭ�ಾ� �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 51936 

136 ಅ��ಾ ಎ�.ಉಗ��ೊ� �ೕಘ����ಾರರು 27650-52650 46070 

137 ಬಸವ�ಾಜು.� �ೕಘ����ಾರರು 25800-51400 52594 

138 �ೕಬು ಕು��ಕ� �ಾಹನ �ಾಲಕರು 25800-51400 48690 

139 �ೆ�ೕಭ ಎ� �ೊಣೂ�ರು �ೕಘ����ಾರರು 25800-51400 52444 

140 �ೕಹ� �ಂ� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 44656 

141 ಪ��ೕಳ.� ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 77254 

142 �ೆ�ೕಭ.�.� ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-2 37900-70850 77254 

143 ��ೇ�.ಎ.� ಪ�ಥಮ  ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-52650 51636 

144 �ಾಗ�.ಎ�.ಎ ��ಯ �ೆರಳಚು��ಾರರು 27650-52650 54048 

145 ಪದ�.ಎ� ಪ�ಥಮ  ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 27650-52650 44656 

146 �ಾಗಮ�.�ೆ �ೕಘ����ಾರರು 25800-51400 57345 
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147 �ೇಜ���. �ೆರಳಚು��ಾರರು 21400-42000 33779 

148 �ೇಣು�ೋ�ಾ�.� ���ೕಯ ದ�ೆ� ಸ�ಾಯಕರು 21400-42000 33964 

149 �ವಕು�ಾ�.�ೆ ಗೂ��-� 19950-37900 39413 

150 ಯಲ�ವ� ಅ�ೕ�ಕರು ದ�ೆ�-1 43100-83900 67871 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

195 
 

ಪ�ಕರಣ 4(1)(b)(XI)]   

��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�, ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆಯ 2021-22�ೇ �ಾ�ನ �ೕಜನ�ಾರು 

�ಡುಗ�ೆ �ಾದಅನು�ಾನದ ಮತು� �ೆಚ�ದ �ವರ(�ಾ�� 2022ರ ಅಂತ��ೆ�) 

ಆಯವ�ಯ                                                                                                            (ರೂ. ಲ�ಗಳ��) 

ಕ�. 

ಸಂ. 
�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೆಕ��ೕ���ೆ 

ಆಯವ�ಯ  ಅಂ�ಾಜು 

 2019-20 

ಆಯವ�ಯ  ಅಂ�ಾಜು  

2020-21 

ಆಯವ�ಯ  ಅಂ�ಾಜು  

2021-22 

ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ 

1 

ಆಡ�ತ  �ೆಚ�                 

2235-02-197-6-03(22)TP 

2235-02-196-6-01(02)ZP 

(25:75, 0:100,  60:40) 

2235-02-102-0-04 (0:100) 

- 

 

154745.00 

1282.00 

 

472.00 

- 

 

156826.81 

1212.66 

 

265.00 

- 

 

162019.14 

1174.57 

 

273.00 

ಒಟು� ಆಡ�ತ �ೆಚ� - 156499.00 - 158304.47 - 163466.71 

2 

ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ   

(CSS:SS - 50:50)                      

2235-02-197-1-01 

- 215042.00 - 197174.53 - 197419.20 

3 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು / 

ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ತರ�ೇ� 

2235-02-102-0-05 (CSS:SS-

60:40) 

 

- 

100.00   

+500.00 
- 299.17 - 301.00 

4 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು / 

ಸ�ಾಯ�ಯರು �ೇ�ಾ�ವೃ�� 

(�ಾಜ� ವಲಯ) 

 2235-60-103-0-01  

- 100.00 - 60.00 - 75.00 

5 

ಅ�ೌ��ಕ ಮಕ�ಳ �ೈದ��ೕಯ �ೆಚ� 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

2235-02-102-0-30 

- 200.00 - 200.00 - - 

6 

�ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯರ 

�ೕಜ�ೆ (CSS:SS) 

(ಪ�.�ೌ.50:50) (�ೌ��ೕ�ೇತರ – 

60:40) 

2235-02-103-0-46  

- 900.00 - 712.00 - 119.00 

7 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರ 

�ೊಸ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆ 

(�ಾಜ�ವಲಯ)               2235-

60-103-0-01 

- 1000.00 - 1000.00 - 1000.00 

8 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ   

NABARD (�ಾಜ�ವಲಯ) 

4235-02-102-1-01 

100.00 - 5000.00 - 4479.00 - 

9 
ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ  

(SDP)    (�ಾಜ�ವಲಯ) 
3600.00 - 

2000.00+ 

8775.00 
- 2000.00 - 
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4235-02-102-1-02 

10 

ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ ಕಟ�ಡಗಳ 

�ವ�ಹ�ೆ (�ಾಜ�ವಲಯ) 

2211-00-102-0-61 

- 2476.00 - 2500.00 - 2500.00 

11 

ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ 

(�ಾಜ�ವಲಯ)           

 2235-02-102-0-40 

- 
1001.00     

+1470.00 
- 1979.00 - 4250.00 

12 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ 

ಉನ��ೕಕರಣ (�ಾಜ�ವಲಯ) 

4235-02-102-1-03 

3.00                  

+1746.40 
- 1000.00 - 1.00 - 

13 

 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ನ�ೇಗ 

(�ಾಜ�ವಲಯ)         

4235-02-102-1-06  

375.00 
 

- 
500.00 - 500.00 - 

14 

�ಾ��ೕಯ �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ� 

�ೕಜ�ೆ (CSS:SS-60:40) 

2235-02-102-0-13 

- 636.00 - 636.00 - 500.00 

15 

ನಗರ ಪ��ೇಶದ ಅಂಗನ�ಾ� 

�ೇಂದ�ಗಳ �ೕಲ��ೕ�ಕರಣ 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

  2235-02-102-0-44 

- 300.00 - 300.00 - 520.00 

16 

 ಪ��ಾನಮಂ�� �ಾತೃವಂದ�ಾ 

�ೕಜ�ೆ  (CSS:SS-60:40) 

2235-02-103-0-61  

- 1000.00 - 5700.00 - 5155.00 

17 

 �ೕಷ�  ಅ��ಾ�  

  (CSS:SS-60:40) 

2235-02-102-0-43 

- 12972.15 - 8893.45 - 8500.00 
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�ೆಚ�                                                                                                                     (ರೂ. ಲ�ಗಳ�� )  

ಕ�. ಸಂ. 
�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೆಕ��ೕ���ೆ 

 

ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು  

2019-20 

ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು  

2020-21 

ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು  

2021-22 

ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ 

1 

ಆಡ�ತ  �ೆಚ�                

2235-02-197-6-03(22)TP 

2235-02-196-6-01(02)ZP 

(25:75, 0:100,  60:40) 

2235-02-102-0-04  

- 

 

143276.12 

1094.40 

 

241.98 

 

 

155074.35 

1308.34 

 

209.29 

- 

 

161378.90 

1167.42 

 

218.38 

ಒಟು� ಆಡ�ತ �ೆಚ�      - 144612.5 - 156591.98 - 162764.70 

2 

ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ   

(CSS:SS - 50:50)                   

2235-02-197-1-01 

- 147736.28 - 194697 - 195214.44 

3 

ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು / 

ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ತರ�ೇ� 

2235-02-102-0-05 

(CSS:SS-60:40) 

- 465.39 - 204.59 - 0.00 

4 

ಅಂ. �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು / 

ಸ�ಾಯ�ಯರು 

�ೇ�ಾ�ವೃ�� (�ಾಜ� 

ವಲಯ)  

2235-60-103-0-01  

- 177.46 - 99.22 - 74.89 

5 

ಅ�ೌ��ಕ ಮಕ�ಳ 

�ೈದ��ೕಯ �ೆಚ� 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

2235-02-102-0-30 

- 163.20 - 148.84 - 0.00 

6 

�ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯರ 

�ೕಜ�ೆ 

(CSS:SS)(ಪ�.�ೌ.50:50) 

(�ೌ��ೕ�ೇತರ – 60:40) 

2235-02-103-0-46  

- 75.27 - 15.55 - 0.00 

7 

ಅಂಗನ�ಾ� 

�ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರ �ೊಸ 

�ಂಚ� �ೕಜ�ೆ 

(�ಾಜ�ವಲಯ)               

2235-60-103-0-01 

- 1000.00 - 1000.00 - 1000.00 

8 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ 

��ಾ�ಣ   NABARD 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

4235-02-102-1-01 

- - 5000.00 - 4479.00 - 
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9 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ 

��ಾ�ಣ  (SDP)    

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

4235-02-102-1-02 

3597.50 - 
1990.00+ 

8775.00 
- 2000.00 - 

10 

ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ ಕಟ�ಡಗಳ 

�ವ�ಹ�ೆ (�ಾಜ�ವಲಯ) 

2211-00-102-0-61 

 

- 1660.26 - 2499.87 - 2500.00 

11 

ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ 

(�ಾಜ�ವಲಯ)            

2235-02-102-0-40 

- 2302.04 - 1952.64 - 4213.17 

12 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ 

ಉನ��ೕಕರಣ 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

4235-02-102-1-03 

1643.78 
 

- 
0.00 - 0.00 - 

13 

 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ 

ನ�ೇಗ (�ಾಜ�ವಲಯ)         

4235-02-102-1-06  

370.00 - 500.00 - 500.00 - 

14 

�ಾ��ೕಯ �ಶು�ಾಲ�ಾ 

�ೇಂದ� �ೕಜ�ೆ 

 (CSS:SS-60:40) 

2235-02-102-0-13 

- - - 590.37 - 401.01 

 

 

15 

ನಗರ ಪ��ೇಶದ 

ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ 

�ೕಲ��ೕ�ಕರಣ 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

  2235-02-102-0-44 

- - - 61.92 - 173.18 

16 

 ಪ��ಾನಮಂ�� 

�ಾತೃವಂದ�ಾ �ೕಜ�ೆ  

 (CSS:SS-60:40) 

2235-02-103-0-61  

- 22982.74 
 

- 
20227.79 - 9870.59 

17 

 �ೕಷ�  ಅ��ಾ�  

  (CSS:SS-60:40) 

2235-02-102-0-43 

- - - 5821.28 - 991.31 

 

 

�ೌ�ಕ �ಾಧ�ೆ 

 

ಕ�. 

ಸಂ.. 
�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೆಕ��ೕ���ೆ 2019-20 2020-21 2021-22 

1 
ಆಡ�ತ  �ೆಚ�                        

 2235-02-197-6-03(22)TP 

 

1, 26, 773 

 

1, 26, 773 

 

1, 25, 843 
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2235-02-196-6-01(02)ZP 

(25:75, 0:100,  60:40) 

2235-02-102-0-04 (0:100) 

166 

 

19 

166 

 

19 

152 

 

26 

ಒಟು� ಆಡ�ತ �ೆಚ�  1, 26, 958 143, 392 1, 26, 021 

2 

ಪ�ರಕ �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ  

 (CSS:SS - 50:50)                      2235-

02-197-1-01 

42, 79, 858 48, 21, 572 49, 00, 275 

3 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು / 

ಸ�ಾಯ�ಯ��ೆ ತರ�ೇ� 

2235-02-102-0-05 (CSS:SS-60:40) 

905 26157 - 

4 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರು / 

ಸ�ಾಯ�ಯರು �ೇ�ಾ�ವೃ�� (�ಾಜ� 

ವಲಯ) 2235-60-103-0-01  

157 ಅಂ.�ಾ 

225 ಅಂ. ಸ  

157 ಅಂ.�ಾ 

225 ಅಂ. ಸ  

73 ಅಂ.�ಾ 

80 ಅಂ. ಸ 

5 

ಅ�ೌ��ಕ ಮಕ�ಳ �ೈದ��ೕಯ �ೆಚ� 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

2235-02-102-0-30 

 

9, 506 7, 442 - 

6 

�ಾ�ಯಪ�ವ� �ಾಲ�ಯರ �ೕಜ�ೆ 

(CSS:SS)(ಪ�.�ೌ.50:50) (�ೌ��ೕ�ೇತರ – 

60:40) 2235-02-103-0-46  

15, 566 7, 664 1, 805 

7 

ಅಂಗನ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ೆ�ಯರ �ೊಸ 

�ಂಚ� �ೕಜ�ೆ (�ಾಜ�ವಲಯ)               

 2235-60-103-0-01 

72, 287 99, 935 70, 630 

8 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ   NABARD 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

4235-02-102-1-01 

1215  

(RIDF 21 & 22 ) 
306 

271 ಅಂ. ಕಟ�ಡಗಳ ಪ�ನ�  

��ಾ�ಣ   

9 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ��ಾ�ಣ  (SDP)    

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

4235-02-102-1-02 

207 910 400 

10 

ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ ಕಟ�ಡಗಳ �ವ�ಹ�ೆ 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

2211-00-102-0-61 

4, 846 5000 5000 

11 
ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ (�ಾಜ�ವಲಯ)  

 2235-02-102-0-40 
-- 

982 ಅಂ.ಕಟ�ಡಗಳ 

ದುರ�� ಮತು� �ವ�ಹ�ೆ 

�ಾಯ� ಪ�ಣ��ೊಂ� 

ರುತ��ೆ. 

ಅಂ.�ೇಂದ�ಗಳ �ೌ�ಾಲಯ 

– 2500, ಅಂ.�ೇಂದ�ಗಳ 

ಮೂಲಭೂತ 

�ೌಕಯ�ಗಳ�- 750 

12 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ ಉನ��ೕಕರಣ 

(�ಾಜ�ವಲಯ) 

4235-02-102-1-03 

ಉನ��ೕಕರಣ -1292 

�ೌ�ಾಲಯ- 1206 

ಕು�ಯುವ �ೕ�ನ 

�ೌಲಭ� -1940 

-- -- 

13 

 

ಅಂಗನ�ಾ� ಕಟ�ಡಗಳ  ��ಾ�ಣ    ನ�ೇಗ 

(�ಾಜ�ವಲಯ)   

  4235-02-102-1-06  

75 -   ಅಂಗನ�ಾ� 

ಕಟ�ಡಗಳನು� 

���ಸ�ಾಗು���ೆ. 

100 -  ಅಂಗನ�ಾ� 

ಕಟ�ಡಗಳನು� 

���ಸ�ಾಗು���ೆ. 

100 -  ಅಂಗನ�ಾ� 

ಕಟ�ಡಗಳನು� 

���ಸ�ಾಗು���ೆ. 



200 
 

200 
 

14 

�ಾ��ೕಯ �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ� �ೕಜ�ೆ 

 (CSS:SS-60:40) 

2235-02-102-0-13 

587 �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ� 544 �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ� 544 �ಶು�ಾಲ�ಾ �ೇಂದ� 

15 

ನಗರ ಪ��ೇಶದ ಅಂಗನ�ಾ� �ೇಂದ�ಗಳ 

�ೕಲ��ೕ�ಕರಣ (�ಾಜ�ವಲಯ) 

  2235-02-102-0-44 

450 450 450 

16 

 ಪ��ಾನಮಂ�� �ಾತೃವಂದ�ಾ �ೕಜ�ೆ  

 (CSS:SS-60:40) 

2235-02-103-0-61  

42, 778 3, 79, 728 3, 98, 750 

17 

 �ೕಷ�  ಅ��ಾ�  

  (CSS:SS-60:40) 

2235-02-102-0-43 

- - - 

 

ಅನು�ಾನದ �ವರ (ರೂ.ಲ�ಗಳ��) 

ಕ�. 

ಸಂ. 
�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೆಕ��ೕ���ೆ¯ 

2019-20 2020-21 2021-22 

ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ 

1 
�ಾಂತ�ನ        

 2235-02-103-0-99-100 
-- 1380.00 -- 1200.00 -- 816.00 

2 

�ೌಟುಂ�ಕ �ೌಜ�ನ��ಂದ 

ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ �ಾ�� 

2006 �ಯಮ 2006 

2235-02-103-0-52 

-- 

 

723.50 

(�ೇತನ 

�ೇ�) 

 

-- 

706.67 

(�ೇತನ 

�ೇ�) 

-- 687.70 

3 

 �ೆಳ� – ��ಾ� ��ೇಷ ���ಾ�  

ಘಟಕ          2235-02-103-0-

52 

-- 194.61 

 

                ಸ��ತ�ೊಂ��ೆ. 

 

4 

�ಾಜ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ 

ವಸ�ಗೃಹ �ೕಜ�ೆ   

2235-02-103-0-62-059  

ಇತ�ೆ �ೆಚ� 

-- 0.50 -- 0.00 -- 52.50 

5 

 �ೌಯ� ಮತು� �ಾಹಸ ಪ�ಶ�� 

�ಾಗೂ ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ 

��ಾಚರ�ೆ  

2235-02-102-0-99-100 

ಧನಸ�ಾಯ 

-- 35.00 -- 35.00 -- 35.00 

6 
ಉತ�ಷ��ಾ �ೇಂದ� �ೕಜ�ೆ  

2235-02-106-0-15 
-- -- -- -- -- 100.00 

7 
�ಾ����  �ಾ� �ೆ�       2235-

02-103-0-62 
-- 1.00 -- -- -- -- 



201 
 

201 
 

8 

ಮ��ಾ ರ��ೆ ಮತು� 

ಸಬ�ೕಕರಣ ಅ��ಾ�ಾ   

2235-02-103-0-32 

-- -- -- -- -- 200.00 

9 

ಒ�  �ಾ��  �ೆಂಟ� :  2235-

02-102-0-42-101 

ಆವತ�ಕ �ೆಚ� 

 

-- -- -- 1.00 -- 

�ೇಂದ� 

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 

�ೇರ�ಾ� �� 

ಮತು� 

ಉ.�.ರವರ 

�ಾ�ೆ�ೆ 

�ಡುಗ�ೆ�ಾ

ಗುತ�� .ೆ 

10 

�ಾ��ಾರ ಗೃಹ            2235-

02-103-0-64. 

�ೇಂದ� : �ಾಜ�ದ �ಾಲು  

60:40 

-- 384.10 -- 454.75 -- 744.75 

 

�ೆಚ� (ರೂ.ಲ�ಗಳ��) 

ಕ�. 

ಸಂ. 
�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೆಕ��ೕ���ೆ 

2019-20 2020-21 2021-22 

ಬಂಡ

�ಾಳ 
ಕಂ�ಾಯ ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ ಬಂಡ�ಾಳ ಕಂ�ಾಯ 

1 
�ಾಂತ�ನ        

 2235-02-103-0-99-100 
-- 1256.67 -- 1195.00 -- 778.35 

2 

�ೌಟುಂ�ಕ �ೌಜ�ನ��ಂದ 

ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ �ಾ�� 2006 

�ಯಮ 2006 

2235-02-103-0-52 

-- 

701.20 

(ಸಂರ��ಾ��ಾ

�ಗಳ �ೇತನ 

�ೇ�) 

-- 

636.57 

(ಸಂರ��ಾ��ಾ

�ಗಳ �ೇತನ 

�ೇ�) 

-- 

687.70 

(ಸಂರ��ಾ��ಾ�

ಗಳ �ೇತನ �ೇ�) 

3 
 �ೆಳ� – ��ಾ� ��ೇಷ ���ಾ�  

ಘಟಕ          2235-02-103-0-52 
-- 109.95 

ಸ��ತ�ೊಂ��ೆ. 

 

4 

�ಾಜ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ 

ವಸ�ಗೃಹ �ೕಜ�ೆ 2235-02-103-

0-62-059  ಇತ�ೆ �ೆಚ�-- 

-- 0.00 -- 0.00 -- 52.50 

5 

 �ೌಯ� ಮತು� �ಾಹಸ ಪ�ಶ�� �ಾಗೂ 

ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆ               

2235-02-102-0-99-100 

ಧನಸ�ಾಯ 

-- 2.31 -- 35.00 -- 35.00 

6 
ಉತ�ಷ��ಾ �ೇಂದ� �ೕಜ�ೆ  

2235-02-106-0-15 
-- -- -- -- -- -- 

7 �ಾ����  �ಾ� �ೆ�       2235-02- -- 0.45 -- 0.00 -- 0.00 



202 
 

202 
 

103-0-62 

8 
ಮ��ಾ ರ��ೆ ಮತು� ಸಬ�ೕಕರಣ 

ಅ��ಾ�ಾ  2235-02-103-0-32 
-- -- -- -- -- -- 

9 

ಒ�  �ಾ��  �ೆಂಟ� :  2235-02-

102-0-42-101 

ಆವತ�ಕ �ೆಚ� 

 

-- 26.50 -- 0.00 -- 0.00 

10 

�ಾ��ಾರ ಗೃಹ    

 2235-02-103-0-64. 

�ೇಂದ� : �ಾಜ�ದ �ಾಲು 60:40 

 

-- 425.57 -- 454.75 -- 721.19 

 

 

�ೌ�ಕ �ಾಧ�ೆ 

�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೆಕ��ೕ���ೆ 2019-20 2020-21 2021-22 

�ಾಂತ�ನ 

2235-02-103-0-99-100 
193  �ೇಂದ�ಗಳ� 194 �ೇಂದ�ಗಳ� 181 �ೇಂದ�ಗಳ� 

�ೌಟುಂ�ಕ �ೌಜ�ನ��ಂದ ಮ��ೆಯರ ಸಂರ��ಾ 

�ಾ�� 2006 �ಯಮ 2006 

2235-02-103-0-52 

3536 

ಪ�ಕರಣಗಳ� 
10345 ಪ�ಕರಣಗಳ� 4053 ಪ�ಕರಣಗಳ� 

�ೆಳ� – ��ಾ� ��ೇಷ ���ಾ�  ಘಟಕ          2235-

02-103-0-52 
1317 ಸ��ತ�ೊಂ��ೆ 

�ಾಜ� ಉ�ೊ�ೕಗಸ� ಮ��ೆಯರ ವಸ�ಗೃಹ 

�ೕಜ�  ೆ

2235-02-103-0-62-059  ಇತ�ೆ �ೆಚ� 

-- -- 3  ವಸ� �ಲಯಗಳ� 

�ೌಯ� ಮತು� �ಾಹಸ ಪ�ಶ�� �ಾಗೂ 

ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮ��ಾ ��ಾಚರ�ೆ 

2235-02-102-0-99-100 ಧನಸ�ಾಯ 

25                  

ಪ�ಶ���ಾರರು 

24 

ಪ�ಶ���ಾರರು 

26 

ಪ�ಶ���ಾರರು 

ಉತ�ಷ��ಾ �ೇಂದ� �ೕಜ�ೆ 

2235-02-106-0-15 
- - - 

�ಾ����  �ಾ� �ೆ� 

2235-02-103-0-62 
11 �ೇಂದ�ಗಳ� 11  �ೇಂದ�ಗಳ� 11   �ೇಂದ�ಗಳ� 

ಮ��ಾ ರ��ೆ ಮತು� ಸಬ�ೕಕರಣ ಅ��ಾ�ಾ  

2235-02-103-0-32 
- - - 

ಒ�  �ಾ��  �ೆಂಟ� : 

2235-02-102-0-42-101 

ಆವತ�ಕ �ೆಚ� 

3009 

ಪ�ಕರಣಗಳ� 

3094 

ಪ�ಕರಣಗಳ� 

6363 

ಪ�ಕರಣಗಳ� 

�ಾ��ಾರ ಗೃಹ 1227   (ಮ��ೆಯರು 1851 (ಮ��ೆಯರು 1590 



203 
 

203 
 

2235-02-103-0-64. 

�ೇಂದ� : �ಾಜ�ದ �ಾಲು 

60:40 

ಮತು� ಮಕ�ಳ�) 

 

ಮತು� ಮಕ�ಳ�) ( 1250 ಮ��ೆಯರು ಮತು�   

340 ಮಕ�ಳ�) 

 

 

ಆಯವ�ಯ (ರೂ. ಲ�ಗಳ��) 

ಕ�. 

ಸಂ. 
�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೕ���ೆ  

ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು  2019-20 ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು  2020-21 
ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು   

2021-22 

�ಾಜಸ�  ಬಂಡ�ಾಳ  �ಾಜಸ�  ಬಂಡ�ಾಳ  �ಾಜಸ�  ಬಂಡ�ಾಳ  

1 
�ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆ  

2235-02-102-0-25 
29442.00 - 10000.00 - 11080.00 - 

2 
�ಶು ��ಾರಗಳ�  

2235-02-102-0-45 
0.00 - 0.00 - 300.00 - 

3 

 �ೊಯ�ಳ ಮತು� �ೆಳ� 

�ೆನ�ಮ� �ೌಯ� ಪ�ಶ��  

2235-02-102-0-27 

30.00 - 30.00 - 30.00 - 

4 

ಮಕ�ಳ ��ಾಚರ�ೆ 

�ಾಯ�ಕ�ಮ 

2235-02-102-0-99-100 

15.00 - 15.00 - 1.00 - 

5 

 

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

�ಾ�ಾ��ೆ ��ಾರ�ೆ 

2235-02-102-0-24 

30.00 - 30.00 - 30.00 - 

6 
�ೇ�ಬ�ಾ�  �ೇ�ಪ�ಾ� 

2235-02-102-0-41 
125.00 - 125.00 - 120.00 - 

7 

�ಾಗ�ಲ�� 

�ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� 

�ೊಸ�ಾ� ಸೃಜ�ೆ�ಾದ 

�ಬ�ಂ�ಗ��ೆ �ೆಚು�ವ� 

ಅನು�ಾನ  

2235-02-001-0-01-034 

480.81 - 480.81 - 479.00 - 

8 
ಉಜ�ಲ �ೕಜ�ೆ 

2235-02-103-0-67 
100.00 - 205.00 - 250.40 - 

 

 

�ೆಚ�                                                                                                                     (ರೂ. ಲ�ಗಳ�� ) 

ಕ�ಮ 

ಸಂ�ೆ�  
�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೕ���ೆ  

ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು  2019-20 ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು  2020-21 
ಆಯವ�ಯ ಅಂ�ಾಜು   

2021-22 

�ಾಜಸ�  ಬಂಡ�ಾಳ  �ಾಜಸ�  ಬಂಡ�ಾಳ  �ಾಜಸ�  ಬಂಡ�ಾಳ  

1 
�ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆ  

2235-02-102-0-25 
29442.00 - 4681.68 - 9725.98 - 

2 �ಶು ��ಾರಗಳ�  0.00 - 0.00 - 18.16 - 



204 
 

204 
 

2235-02-102-0-45 

3 

 �ೊಯ�ಳ ಮತು� �ೆಳ� �ೆನ�ಮ� 

�ೌಯ� ಪ�ಶ��  

2235-02-102-0-27 

25.36 - 21.72 - 23.09 - 

4 
ಮಕ�ಳ ��ಾಚರ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

2235-02-102-0-99-100 
7.75 - 5.72 - 5.00 

 

- 

 

5 

ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

�ಾ�ಾ��ೆ ��ಾರ�ೆ 

2235-02-102-0-24 

29.88 - 16.97 - 28.35 

 

 

- 

 

6 
�ೇ�ಬ�ಾ�  �ೇ�ಪ�ಾ� 

2235-02-102-0-41 
99.71 - 106.51  12.00 - 

7 

�ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� 

�ೊಸ�ಾ� ಸೃಜ�ೆ�ಾದ 

�ಬ�ಂ�ಗ��ೆ �ೆಚು�ವ� ಅನು�ಾನ  

2235-02-001-0-01-034 

479.15 - 478.76 
 

478.76 
 

8 

 

ಉಜ�ಲ �ೕಜ�ೆ 

2235-02-103-0-67 
68.58 - 183.01 - 250.40 - 

 

 

�ೌ�ಕ �ಾಧ�ೆ 

ಕ�. 

ಸಂ. 
�ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೕ���  ೆ 2019-20 2020-21 2021-22 

1 
�ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆ  

2235-02-102-0-25 
150569 156056 298724 

2 
�ಶು ��ಾರಗಳ�  

2235-02-102-0-45-059 
- - 60 

3 
 �ೊಯ�ಳ ಮತು� �ೆಳ� �ೆನ�ಮ� �ೌಯ� ಪ�ಶ�� 

2235-02-102-0-27-117 
245 226 226 

4 
ಮಕ�ಳ ��ಾಚರ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

2235-02-102-0-99-100 
8 8 8 

5 
ಮ��ೆಯರ ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾ�ಾ��ೆ ��ಾರ�ೆ 

2235-02-102-0-24-100 
17, 180 91, 960 

ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ 

�ಾಯ�ಕ�ಮ  

6 
�ೇ�ಬ�ಾ�  �ೇ�ಪ�ಾ� 

2235-02-102-0-41-59  
ಅ�ವ� ಮೂ�ಸುವ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಗು� �ಗ�ಪ�ಸಲು �ಾದ��ಾಗುವ��ಲ�. 

7 

�ಾಗ�ಲ�� �ೕಜ�ೆಯ�ಯ�� �ೊಸ�ಾ� 

ಸೃಜ�ೆ�ಾದ �ಬ�ಂ�ಗ��ೆ �ೆಚು�ವ� ಅನು�ಾನ  

2235-02-001-0-01-034 

236 236 236 

8 
ಉಜ�ಲ �ೕಜ�ೆ 

2235-02-103-0-67-059 
425 

15 ಸಂ�ೆ�,  

463 ��ಾ�ಗಳ� 

15 ಸಂ�ೆ�,  

425 ��ಾ�ಗಳ� 



205 
 

205 
 

 

ಪ�ಕರಣ 4(1)(b)(Xiii)] 

 

�ೕ�ರುವ ��ಾ��ಗಳನು�, ಅನುಮ� ಪತ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರ ಪತ�ಗಳನು� 

ಪ�ೆಯುವವರ �ವರಗಳ� 

ಅನ��ಸುವ��ಲ� 

[ಪ�ಕರಣ 4(1)(b)(XiV)] 

�ದು��ಾ�ನ ಮÁದ�ಮ�ೆ� ಅಳವ��ರ ÀÄವ �ಾ��ಗಳ �ವರ 

     ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� �ೆಬï�ೈ� www.dwcdkar.gov.in ಯ�� ಇ�ಾ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ �ವರ 

ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅದಲ��ೆ ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ�� �ಾ���, ಡೂ��ೕ, �ೆ�ಾ��, ಗಣಕಯಂತ�ಗಳನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ. 

ಇ�ಾ�ಾ �ೕಜ�ೆಗಳ ಬ�ೆ� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೈ��ಗಳನು�, ಕರಪತ�ಗಳನು� ಮು��� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. ಇ�ಾ�ೆಯ�� 

�ೕಜ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಪ��ಾರ�ೊ�ಸಲು �ಾಗೃ� ��ರ, �ಾ�ಾ��ಾರ, ಉಪಗ�ಹ ಆ�ಾ�ತ ತರ�ೇ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮ, ಆ�ಾಶ�ಾ�, ದೂರದಶ�ನ ಮುಂ�ಾದ ಪ��ಾರ �ಾದ�ಮಗಳ�� ಪ��ಾರ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. ಕಡತಗಳನು� 

ಈ-ಆ�ೕ� ನ��  ಅಳವ���ೊಂಡು  ಚಲನ ವಲನ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ಕಡತಗಳ �ಾ�� ಈ-ಆ�ೕ� 

ನ��  ಲಭ��ರುತ��ೆ.                        

[ಪ�ಕರಣ 4(1)(b)(XV)] 

 

�ಾವ�ಜ�ಕರ ಉಪ�ೕಗ�ಾ�� ಗ�ಂ�ಾಯಲವನು� ಅಥ�ಾ �ಾಚ�ಾಲಯವನು� 

�ಹ��ಸು��ದ��ೆ ಅದರ �ೆಲಸದ ಸಮಯವನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾ�� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾವ�ಜ�ಕ��ೆ ಲಭ��ರುವ �ೌಲಭ�ಗಳ �ವರಗಳ� 

    ��ೇ�ಶಕರ ಕ�ೇ�ಯ�� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ಗ�ಂ�ಾಲಯ/�ಾಚ�ಾಲಯ �ವ��ಸು��ಲ�, ಆದ�ೆ ಇಲÁ�ೆಂÄÀÄ ��ಧ 

�ೕಜ�ೆಗÀ��ೆ ಸಂಬಂ�s�ದಂ�ೆ �ೕಜ�ೆಗÀಳ �ೈ��, �ಾ��ಕ ವರ�,  ತರಬÉÃ�  �ೈ��, ಕರಪತ�ಗಳ�, ��� 

ಪತ�ಗಳ� �ದ��ೊ�ಸಲÁ��ೆ. �ಾವ�ಜ�ಕರು  �ಾಗ ÀÆ ��ಾಸ��ಯುಳ�ವರು ಬಂದು ಕ�ೇ� �ೇ�ೆಯ�� ಅಂದ�ೆ 

ಬ É��ೆ� 10.೦೦ �ಂದ ಸಂ�ೆ 5.30ರ ಒಳ�ೆ ಉ�ತ�ಾ� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹು�ಾ��ೆ.. 

 

     [ಪ�ಕರಣ 4(1)(b)(XVi)] 

   

�ಾಜ� �ಾವ�ಜ�ಕ  ಮÁ��  ಅ� s�ಾ�ಗಳ ಪದ�ಾಮ ಮತು� ಇತ�ೆ �ವರಗಳ�. 

     2005 ರ ಮÁ�� ಹಕು� �ಾ�� (2005 ರ �ೇಂದ� ಸಂ�ೆ�ಃ22, �ೆ�� 5(1) ಅ�ಯ�� ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ�sವೃ��s ��ೇ�ಶ�ಾಲಯದ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಅ� s�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ�ಜ�ಕ ಮÁ�� ಅ� s�ಾ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ 
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�ಾವ�ಜ�ಕ ಮÁ�� ಅ� s�ಾ�ಗಳ� ಮತು� �ರಥಮ �ೕಲ�ನ� �ಾ��s�ಾ�ಗಳ� ಎಂಬು�ಾ� ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ 

�ೇಮಕ ಮÁ� ಆ�ೇ�ಸಲÁ��ೆ. 

 
ಕ�. 

ಸಂ 

�ಾಜ� �ಾವ�ಜ�ಕ 

ಮÁ�� ಅ�s�ಾ�ಗಳ� 

�ಾಜ� ಸ�ಾಂÄÀÄಕ 

�ಾವ�ಜ�ಕ ಮÁ�� 

ಅ� s�ಾ�ಗಳ� 

ಪ�ಥಮ �ೕಲ�ನ�  

�ಾ�� s�ಾ� 

 
1 

§sÁUÀ- I                                  

�ಾವ�ಜ�ಕ ಮÁ�� 

ಅ�s�ಾ� �ಾಗೂ    ಉಪ 

��ೇ�ಶಕರು  

(ತ��ೆ)   �.�.ಎಂ. �ಾ�ೆ              

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, ಪ��ಾನ 

ಕ�ೇ�, ಬಹು ಮಹ�ಗಳ 

ಕಟ�ಡ, �ಾ.ಅಂ�ೆÃಡ�� 

�ೕ�,  

�ೆಂಗಳ�ರು-560001  

ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಃ 

22353777 

 

ಸ�ಾಯಕ ��ೇ�ಶಕರು 

(ಆಡ�ತ) �ಾಗೂ 

ಸ�ಾಯಕ �ಾವ�ಜ�ಕ 

ಮÁ�� ಅ�s�ಾ�ಗಳ�, 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ 

ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, ಪ��ಾನ 

ಕ�ೇ�, ಬಹು ಮಹ�ಗಳ 

ಕಟ�ಡ, 

�ಾ:�.ಆ�.ಅಂ�ೆÃಡ�� 

�ೕ�s �ೆಂಗಳ�ರು -

560001    ದೂರ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಃ 22374981 

 

ಪ�ಥಮ �ೕಲ�ನ� �ಾ��s�ಾ�      

�ಾಗೂ ಜಂ� ��ೇ�ಶಕರು 

(ಆಡ�ತ), ಮ��ಾ ಮತು� 

ಮಕ�ಳ ಅ� sವೃ��s ಇಲÁ�ೆ, 

ಪ��ಾನ ಕ�ೇ�, ಬಹು 

ಮಹ�ಗಳ ಕಟ�ಡ, 

�ಾ.�.ಆ�.ಅಂ�ೆÃಡ�� �ೕ�, 

�ೆಂಗಳ�ರು -560 001    

ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಃ 22353778 

 
 

ಪ�ಕರಣ 4(1)(b)(XVII)] 

 

�ೆ��ನ �ಾ���ಾ� ��ೇ�ಶಕರು, 

ಮ��ಾ ಮತು� ಮಕ�ಳ ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ,  

ಇವರನು� ಸಂಪ��ಸಬಹು�ಾ��ೆ. 

ಬಹುಮಹ�ಗಳ ಕಟ�ಡ, 2�ೇ ಮಹ�, ಅಂ�ೇಡ�� �ೕ�, �ೆಂಗಳ�ರು-56001 


	

