ಕ ಾ ಟಕ ಸ ಾ ರ

ಇ ಾ ೆ: ಮುದ ಣ, ೇಖನ
ೇಖನ, ಾಮ ಮತು ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಇ ಾ ೆ
ಾವ ಜ$ಕ %ಾ & ಾರ:
ಸಾ
8 ೇ

ೇಂದ ಮುದ ಾಲಯ,
ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059.
ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ : 080
080-28484515,
28484515, 28484518, 28484543, 28484544

ಾ

ಹಕು ಅ&$ಯಮ – 2005 ರ)ಯ
$ಯಮ 4(1)(*)

2021-22

4(i) *(i): ಸಂ ೆ,ಯ -ವರಗಳ., ರಚ ಾ ಸೂ1, ಾಯ ಗಳ. 2ಾಗೂ ಕತ ವ3ಗಳ.:
1. ಸಂ"ೆ(ಯ )ೆಸರು

: ಮುದ ಣ, ೇಖನ, ಾಮ ಮತು ಪ ಕಟ ೆಗಳ $4ೇ ಶಕರ ಾ6ಾ ಲಯ
ಸಾ
8 ೇ

ೇಂದ ಮುದ ಾಲಯ,
ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560059.
2. ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ

: (080) 28484515, 28484518, 28484543, 28484544

3. ೆ* "ೈ+

: https://gokprinting.karnataka.gov.in

4. ,ಾ -.

: (080) 28484518

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು# ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಇ ಾ ೆಯು ಮೂಲತಃ ಒಂದು "ೇ ಾ ಇ ಾ ೆ:ಾ2ದು;, ಸ< ಾಲಯ,
=ಾಜ >ಾಲರ ಾ:ಾ ಲಯ, ಎ ಾ@ ಇ ಾ ೆಗಳ, ಸ ಾ

"ಾAಮ ದ ಸಂ"ೆ(ಗಳ ಮುದ ಣ,

ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು# ಸ ಾ

ಪ ಕಟ ೆಗಳ $ೇB ೆಗಳನುC ಪD=ೈಸುE#Fೆ. ಅಲ@Fೆ Gಾನ ಮಂಡಲದ ನಡವJಗಳK )ಾಗೂ ಮತಪತ ಮತು# =ಾಜ ದ ಪಂಚ ಾM ಕ
)ಾಗೂ ಾM ಕ Nೕಜ ಾ ಸಂಪOಟಗಳನುC, ಈ )ೊ ೆQಾ

ೆ RೊSೆQೆ, ಉ<ತ ಪಠ ಪOಸ#ಕಗಳ ಮುದ ಣ ಮತು# ಸರಬ=ಾಜನುC ಸಹ

Xವ YಸುE#Fೆ. ಆಯವ ಯ ಸಂಪOಟಗಳ ಮುದ ಣ, ಚು ಾವ ೆಗJQೆ ಸಂಬಂZ[ದ ಮುದ ಣ ೆಲಸಗಳK )ಾಗೂ

ಧ ಇ ಾ ೆಗಳ

ಪ ಕಟ ೆಗಳನುC ಮು] [ ಸರಬ=ಾಜು ^ಾಡುE#Fೆ.
ಇ ಾ ೆಯು ಪ E ಗುರು ಾರ ಾರದ ಕ ಾ ಟಕ =ಾಜ ಪತ ವನುC ಪ ಕ_ಸುE#Fೆ. RೊSೆQೆ ಅಗತ `Fಾ;ಗ ೆ ಾ@ ಆ:ಾ
]ನದಂFೇ aೇಷ =ಾಜ ಪತ ಗಳನುC ಪ ಕ_ಸುವ ಜ ಾ$ಾ; ಯನುC Xವ YಸುE#Fೆ.
ಸ ಾ ರದ ಸ< ಾಲಯ, ಎ ಾ@ ಇ ಾ ೆಗJQೆ "ಾAಯತ# ಸಂ"ೆ(ಗJQೆ

ೇಖನ "ಾಮ2 ಗಳನುC ಸರಬ=ಾಜು ^ಾಡುವ

ಜ ಾ$ಾ; ಯನುC Xವ YಸುE#Fೆ.
ಸ ಾ ರದ ಎ ಾ@ ಪ ಕಟ ೆಗಳನುC "ಾವ ಜXಕ Qೆ ಸ ಾ ರದ ಇ ಾ ೆಗJQೆ ಾಭ ನಷd ಇಲ@ದ ಆGಾರದ
ಪOಸ#ಕ ಮJQೆಗಳ ಮು ಾಂತರ ಒದ2ಸುವ ಜ ಾ$ಾ; ಯನುC Xವ YಸುE#Fೆ.

ೕ ೆಸಾ

ಮುದ ಣ, ೇಖನ ಾಮ ಮತು ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಇ ಾ ೆಯ 8ೇ ಾ 1ತ
ಸ ಾ 9 ೇಂದ ಮುದ ಾಲಯ

$4ೇ ಶಕರು

$4ೇ ಶ ಾಲಯ ಮತು ಆಡ<ತ

ಉಪ $4ೇ ಶಕರು (ಆಡ<ತ ಮತು ೆಕ ಪತ )

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು

(ಖ9ೕA -Oಾಗ)

(Nೕಜ ೆ -Oಾಗ)

(@ೆ ೆ $ಗ& -Oಾಗ)

ೇಖನ ಾಮ ಮ<Bೆ

ಪ .ದ.ಸ

ಅ&ೕ?ಕರು

ಮುಖ3 @ೆ ೆ $ಗABಾರರು

ಅ&ೕ?ಕರು

AG.ದ.ಸ

ಪ .ದ.ಸ

@ೆ ೆ $ಗABಾರರು

ಪ .ದ.ಸ

ಅIೆಂಡJ

AG.ದ.ಸ

AG.ದ.ಸ

@ೆರಳಚುH ತಂತ Kರು

ಜLಾನರು

ಜLಾನರು

ಜLಾನರು

AG.ದ.ಸ
ಜವನರು/%ಾ3ಕJ

ಅ&ೕ?ಕರು

ಅ&ೕ?ಕರು

ಅ&ೕ?ಕರು

(QಬSಂ&)

(4ಾಖ ೆ)

( ೆಕ ಪತ )

ಪ .ದ.ಸ

ಪ .ದ.ಸ

ಪ .ದ.ಸ

AG.ದ.ಸ

AG.ದ.ಸ

AG.ದ.ಸ

ಅIೆಂಡJ

%ಾ3ಕJ

ಜLಾನರು

ಜLಾನರು

ಜLಾನರು

AG.ದ.ಸ

Cೕಘ EFBಾರರು
9ಯ @ೆರಳಚುHBಾರರು
@ೆರಳಚುHBಾರರು
ಜLಾನರು
Lಾಹನ Mಾಲಕರು

ಸ ಾ 9 ೇಂದ ಮುದ ಾಲಯ

$4ೇ ಶಕರು

ಜಂW $4ೇ ಶಕರು(Vಾಂ ಕ)

ಉಪ $4ೇ ಶಕರು(Vಾಂ ಕ)

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು(Vಾಂ ಕ)

\ೕEGMಾರಕರು

ಅಗ ಾg ಕರು

ೈ ೋ ಆಪ8ೇಟJ

ಮುಖ3 ಕರಡು ಪ9ೕ?ಕರು

ಅ&ೕ?ಕರು( ೈ)

ಉಪ ಮುಖ3 ಕರಡು ಪ9ೕ?ಕರು Vಾಂ ಕ ಸ2ಾಯಕರು

9ಯ

ಕ ಾ-ದರು

9ಯ ಆ_ ೆ`

).W.F.ಆಪ8ೇಟJ

ಎ ೆTYZಯ[

ಮುದ ಕರು

9ಯ ಕರಡು ಪ9ೕ?ಕರು

ಪ .ದ.ಸ( ೈ)

ಸ2ಾಯಕ ).W.F

\ ಾ3$]^

ಆ_ ೆ` ಮುದ ಕರು

T9ಯ ಕರಡು ಪ9ೕ?ಕರು

AG.ದ.ಸ( ೈ)

ಆಪ8ೇಟJ

ಸ2ಾಯಕ \ ಾ3$]^

ಆ_ ೆ` ಮುದ ಕರು

9ಯ @ೈಂಡJ

9ಯ ಅ?ರ

9ಯ ಯಂತ Mಾಲಕರು

@ೈಂಡJ

ಸಂNೕಜಕರು

ಸ2ಾಯಕ @ೈಂಡJ

ಅ?ರ ಸಂNೕಜಕರು

ಮುಖ3 ಸಮಯ%ಾಲಕರು

d ೕ ೆe ಆಪ8ೇಟJ

2ೆb ಾ%ೆ ಂಟJ

ಾವಲುBಾರರು

ಸಮಯ%ಾಲಕರು

ಸ2ಾಯಕ d ೕ ೆe

ಾ%ೆ ಂಟJ

ಜLಾನರು

Bೇ` TೕಪJ

ಆಪ8ೇಟJ

ಸ2ಾಯಕ Bೇ` TೕಪJ

ಯಂತ Mಾಲಕರು

9ಯ %ೆaೕ` \ೕಕJ

2ೆb ಾ3ಸcJ

%ೆaೕ` \ೕಕJ

ಾ3ಸcJ

ಸ2ಾಯಕ %ೆaೕ` \ೕಕJ

ಸ2ಾಯಕ ಾ3ಸcJ

QGೕಪJ/ ಾ fLೆಂಜJ

4(i) * (ii) ಅ& ಾ9ಗಳ. 2ಾಗೂ QಬSಂAಗಳ ಅ& ಾರ 2ಾಗೂ ಕತ ವ3ಗಳ.:
$4ೇ ಶಕರು:
XFೇ ಶಕರು ಇ ಾ ೆಯ ಮುಖ ಸ(=ಾ2ರುSಾ#=ೆ. ಇವ=ೊಂ]Qೆ ಈ ಇ ಾ ೆಯ @ ಇಬfರು ಜಂ_ XFೇ ಶಕರು, ಐವರು
ಉಪXFೇ ಶಕರುಗಳK (Sಾ0E ಕ), ಒಬfರು ಉಪ XFೇ ಶಕರು ಆಡJತ ಮತು#

ೆಕhಪತ )ಾಗೂ ಇಪತ#ಮೂರು ಸ)ಾಯಕ

XFೇ ಶಕರುಗಳK ಇರುSಾ#=ೆ. ಅಲ@Fೆ ಒಬf ೈFಾ Z ಾ , ಾi ಕ ಕ ಾ ಾZ ಾ , ಪ E XNೕಜ ೆಯ ಆGಾರದ

ೕ ೆ ಾಯ

Xವ YಸುE#ರುSಾ#=ೆ.
ಸ ಾ ರದ ಎ ಾ@ ಮುದ ಣ ಾಯ ಗಳನುC XFೇ ಶಕರು ಇXCತರ ಅZ ಾ ಗಳ ಸಹ ಾರFೊಂ]Qೆ Xವ YಸುSಾ#=ೆ. ಎ ಾ@
ಮುದ ಾಲಯಗಳK XFೇ ಶಕರ "ಾ^ಾನ ಾಯ
ಸಾ

ಾ j#Qೆ )ಾಗೂ XFೇ ಶನ ೆh ಒಳಪ_dರುತ# ೆ.

ೇಖನ "ಾಮ2 ಮJQೆಗಳK, ಸ ಾ

ಪOಸ#ಕ ಮJQೆಗಳK ಸಹ XFೇ ಶಕರ ಅZ ಾರ

ಾ j#ಯ @ ಬರುತ# ೆ.

XFೇ ಶಕರು ಕ ಾ ಟಕ =ಾಜ ಪತ ದ ಪದXiತ# ಸಂಕಲ ಾZ ಾ ಗಳ' ಆ2ರುSಾ#=ೆ. )ಾಗೂ XFೇ ಶ ಾಲಯದ

ೆಲವO

kಾಗಗಳK ಇವರ ೇರ ಆಡJತ ಾ j#Qೆ ಒಳಪಡುತ# ೆ.
ಮುದ ಣ ಯಂತ ಗಳ ಖ ೕ], Nೕಜ ೆ, ಮುದ ಾಲಯದ ಅlವೃ]n ಮತು#
ಾಯ ಗಳK )ಾಗೂ ಾi ಕರ $ೇB ೆಗಳK Qೌಪ
^ಾ=ಾಟ, ಆಂತ ಕ ೆಕh ಪ aೆpೕಧ ೆ, ಇSಾ ]

ಧ

kಾಗಗJQೆ ಸಂಬಂಧಪಟd ೆಲಸ

ಾಯ ಗಳK, $ೆ ೆ XಗZ ಉಸು# ಾ ,

ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು# ಪOಸ#ಕಗಳ

ಷಯಗJQೆ ಸಂಬಂಧಪಟd0Sೆ XFೇ ಶಕ=ೇ ಸರ ಾರ ೆh ೇರ ಾ2 ಪ "ಾ#ವ ೆ

ಸ @ಸಲು ಅZ ಾರ )ೊಂ]ರುSಾ#=ೆ.

ಜಂW $4ೇ ಶಕರು:
ಇವರು ಸ ಾ

ೇಂದ ಮುದ ಾಲಯದ ಎ ಾ@ ಮುದ ಣ ೆಲಸಗಳ ೇರ ಜ ಾ$ಾ; ಯನುC )ೊಂ]ರುSಾ#=ೆ. ಮುದ ಾಲಯದ

ಉSಾqದ ೆ, Nೕಜ ೆ ಮತು# Xಯಂತ ಣ ಇವರ ಜ ಾ$ಾ; :ಾ2ರುತ#Fೆ.
ಇತರ ಅZ ಾ ವಗ ದವ Qೆ ಮುದ ಣ ಾಯ ೆh ಸಂಬಂZ[ದ0Sೆ ತrಣ ಆFೇಶXೕಡುವ ಅZ ಾರ ಇವ Qೆ ಇರುತ#Fೆ ಮತು#
Qೌಪ

ಾಯ ಚಟುವ_ ೆಗJQೆ ಸಂಬಂಧಪಟd0Sೆ ಇವ=ೇ ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ. ಎ ಾ@ ಮುದ ಣ

kಾಗಗಳ ಾಯ

ಾ j#ಯನುC

ೇರ ಾ2 ಜಂ_ XFೇ ಶಕರು ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ.
ಸರ ಾರ ೆh ಸಂಬಂZ[ದ ಎ ಾ@ ಮುದ ಣ ೆಲಸಗಳK, ನಮೂ ೆ ಮತು# ವYಗಳ ಮುದ ಣ ಸರಬ=ಾಜು ಾಯ ದ

ೇರ

ಜ ಾ$ಾ; ಇವರFಾ;2ರುತ#Fೆ.
[ಬfಂ] )ಾಜ=ಾE )ಾಗೂ ಸಮಯ >ಾಲ ೆ
ಆಯವ ಯ ೆh ಸಂಬಂZ[ದ

ೆಲಸ

kಾಗಗಳ ೇರ ಜ ಾ$ಾ; RೊSೆQೆ

ಾಯ ಗಳನುC XFೇ ಶಕರ ಆFೇಶದನAಯ ಇXCತರ

Gಾನಸkೆ,

Gಾನ ಪ ಷt )ಾಗೂ

ೆಲಸಗಳನುC ಜಂ_ XFೇ ಶಕರು

Xವ YಸುSಾ#=ೆ.

Lೈ4ಾ3& ಾ9:
ಸರ ಾ

ಮುದ ಾಲಯದ @ನ ಾi ಕರ ಆ=ೋಗ [(E

ಇ ಾ ಾ ವEuಂದ ೈFಾ Z ಾ ಗಳನುC ೇiಸ ಾ2ರುತ#Fೆ.

ೋB ೊಳsವ ಾರಣ ೆh ಆ=ೋಗ ಮತು# ಕುಟುಂಬ ಕ ಾ ಣ

ಉಪ$4ೇ ಶಕರು (ಆಡ<ತ ಮತು ೆಕ ಪತ ):
ಆಡJತ ಮತು# ೆಕhಪತ

kಾಗಗಳK ೇರ ಾ2 ಉಪXFೇ ಶಕರ ಅZ ಾರ ಾ j#ಯ @ ಬರುತ# ೆ.

ಮುದ ಾಲಯದ [ಬfಂ] ಇXCತರ `vಗಳನುC ತ:ಾ [ ಖRಾ ೆQೆ ಸ @[ ಹಣ ಸಂFಾಯ ^ಾಡುವ )ಾಗೂ ಸ :ಾದ
ೆಕh ಪತ ಗಳನುC Xವ Yಸುವ ಜ ಾ$ಾ; ಯು ಇವರFಾ;2ರುತ#Fೆ. ಆಯವ ಯ ತ:ಾ
ಇXCತರ ಎ ಾ@

ೆ, ಆಡJತ Xವ ಹ ೆ, ೆಕhಪತ Xವ ಹ ೆ

ಷಯಗಳಲೂ@ XFೇ ಶಕ Qೆ ಸ)ಾಯ XೕಡುವOದು ಇವರ ಜವ$ಾ; :ಾ2ರುತ#Fೆ. ಪ ENಂದು

ಪ wೕಲ ೆ, ಎ ಾ@ ಆಡJತ

kಾಗಗಳ, Fಾ"ಾ#ನು ಮJQೆಗಳ

ೆಕh ಪ wೕಲ ೆ,

kಾಗಗಳ ೆಕh

ೆಕh ಪತ ಗಳ Xವ ಹ ೆ ಇವರ

ೇರ

ಜ ಾ$ಾ; :ಾ2ರುತ#Fೆ.

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು (@ೆ ೆ $ಗA -Oಾಗ):
ಸರ ಾ ಮುದ ಾಲಯದ $ೆ ೆ XಗZ kಾಗವO ಇವರ ಅZೕನದ @ ಬರುತ#Fೆ.
ಮುದ ಣ ಾಯ ೆh ಸಂಬಂಧಪಟdಂSೆ

ಧ ೕEಯ ಕ!ಾx "ಾಮ2 ಗಳ $ೆ ೆ Xಗ] ಾಯ ವನುC ಇವರು Xವ YಸುSಾ#=ೆ.

ಅಲ@Fೆ $ೇ=ೆ $ೇ=ೆ, ಮುದ ಣ ಾಯ ಗJQೆ ಸಂಬಂಧಪಟdಂSೆ ಪ ENಂದು ಹಂತದ @ ಾಗದಗಳನುC )ಾಗೂ ಇದ ೆh ಸಂಬಂಧಪಟd
ೆಕhಪತ ಗಳನುC ಇವರು Xವ YಸುSಾ#=ೆ.

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು (Vಾಂ ಕ):
ಎ ಾ@ ಮುದ ಣ ೆಲಸಗಳ

ೇರ Xವ ಹ ೆ ಇವರ ಜ ಾ$ಾ; :ಾ2ರುತ#Fೆ. ಮುದ ಣ ಾಯ ಗಳನುC Nೕy[ ಾಯ

ಸೂ<ಯನುC ತ:ಾ [ ಅಗತ ಾಗದ ಇXCತರ "ಾಮ2 ಗಳನುC ಮJQೆಗJಂದ $ೇB ೆ ಸ @[ ಪzೆದು ಮುದ ಣ ಾಯ ೆh ಒದ2[
ಮುದ ಣ ಾಯ ಸೂ<ಯನAಯ ಮುದ ಣ $ೈಂBಂ{ ೆಲಸಗಳನುC Xವ Y[ ಮು] ತ "ಾಮ2 ಗಳನುC ಸರಬ=ಾಜು ^ಾಡುವ
ಜ ಾ$ಾ;
ತ:ಾ

ಇವರFಾ;2ರುತ#Fೆ. ಎ ಾ@ ಮುದ ಣ
ೆQೆ ^ೌಲ ^ಾಪನ

ೆಲಸಗಳ ತರು ಾಯ ಅವOಗಳ

ಾಯ ಸೂ<ಗಳನುC ^ೌಲ ^ಾಪನ /`v

kಾಗ ೆh ಕಳKYಸುವ ಜ ಾ$ಾ; ಯು ಸಹ ಇವರFಾ;2ರುತ#Fೆ. ಮುದ ಣ

ಗುಣಮಟd, ಉSಾqದ ೆ, Xಯಂತ ಣ ಸಹ ಇವರ ಜ ಾ$ಾ; . ೆಲಸQಾರರ
ಸ :ಾದ ೆ ಾh!ಾರ, ದುಬ ಳ ೆಯನುC ತjqಸುವ ಜ ಾ$ಾ; ಇವರ

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು (Vಾಂ

kಾಗಗಳ @ ೆಲಸಗಳ

ೕಲುಸು# ಾ , ಮುದ ಣ "ಾಮ2 ಗಳ ಸ :ಾದ ಬಳ ೆ,

ೕ ರುತ#Fೆ.

ೇತರ):

ಇವರು ಎ ಾ@ aಾ ೆಗಳ ಾM ಕ ೆಕh ತ>ಾಸ ೆ ^ಾಡುವOದು )ಾಗೂ Fಾ"ಾ#ನು ಮತು# $ೆ ೆಯ ತಃ ೆ# ತ:ಾ [ ಸ ಾ ರ ೆh
ಮತು# ಮ)ಾ ೇಖ>ಾಲ Qೆ ಕಳKYಸುವOದು ಇವರ ಜ ಾ$ಾ; :ಾ2ರುತ#Fೆ. Fಾ"ಾ#Xನ @ )ೆಚುx ಕB
ಅZ ಾ ಯ

ಕಂಡ @ ಅಂತಹ Fಾ"ಾ#ನು

ೕ ೆ ಕ ಮ ೈQೊಂಡು Fಾ"ಾ#ನು ವ Sಾ ಸವನುC ಸ ಪBಸುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2Fೆ.

ಅ&ೕ?ಕರು (QಬSಂA):
ಸರ ಾ

ಮುದ ಾಲಯದ ಕ|ೇ ಯ @

ಸ)ಾಯಕರು, ಇತರ [ಬfಂ]ಗಳ ಾಯ

ಾಯ

Xವ Yಸುವ ಪ ಥಮ ದRೆ

ಸ)ಾಯಕರು, )ಾಗೂ ]AEೕಯ ದRೆ

ೈಖ ಯನುC ಪ wೕ ಸುವ ಅZ ಾರ ಇವರFಾ;2ರುತ#Fೆ.

ೇಂದ ಮುದ ಾಲಯ ಮತು# ಮುದ ಾಲಯದ ಇತರ

kಾಗಗಳ ಪ ENಂದು "ಾ^ಾನ ವ ವ)ಾರಗಳ ೇರ Xವ ಹ ೆ

ಇವರ ಅZೕನದ @ ಬರುತ#Fೆ.
ಸರ ಾ

ಆFೇಶದಂSೆ ಕ|ೇ Qೆ ಸಂಬಂಧಪಟd ಎ ಾ@ ೆಕh ಪತ ಗಳ ವ ವ)ಾರವನುC ಮುಖ

ೆ ಾhZ ಾ ಗJQೆ ಒjqಸುವ

ಾಯ ಇವರFಾ;2ರುತ#Fೆ.
[ಬfಂ]

kಾಗ ೆh ಸಂಬಂಧಪಟdಂSೆ ಎ ಾ@ ಕ|ೇ

)ಾಜ=ಾEಯನುC ಪ wೕ ಸುSಾ#=ೆ.

ವ ವ)ಾರಗಳನುC ಇವರು ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ. ಪ E Eಂಗಳ [ಬfಂ]

ಅ&ೕ?ಕರು ( ೆಕ ಪತ ):
[ಬfಂ] ೇತನ ೆh ಸಂಬಂಧಪಟdಂSೆ ೇರ ಾ2 ಾಯ Xವ Yಸುವ ಅZ ಾರ ಇವ 2ರುತ#Fೆ. ^ಾ[ಕ ೇತನದ RೊSೆQೆ
$ಾ~

ೇತನ >ಾವE, ಉಪ)ಾರ ಭSೆ , ಗುಪ#aಾ ೆ

Xವ YಸುSಾ#=ೆ.

ಾM ಕ ಆಯವ ಯದ

ಾಯ ದ

ೇತನ )ಾಗೂ ಇXCತರ

ೆಕhಪತ ಪ wೕಲ ೆ )ಾಗೂ ಖಚು

ೇತನ ಭSೆ ಗಳ

ೆಚxಗಳ Xವ ಹ ಾ

ಾಯ ವನುC

ಾಯ ವನುC ಇವರು

Xವ YಸುSಾ#=ೆ.

ಅ&ೕ?ಕರು (Nೕಜ ೆ):
ಸರ ಾ

ಮುದ ಾಲಯದ ನ
@

ಯಂSೊ ೕಪಕರಣಗಳ ಅಳವB ೆ

ಾಯ

ಮತು#

ಮತು#

ಅದ ೆh

ಾಯ Nೕಜ ೆ ರೂjಸುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಮುದ ಾಲಯದ @

$ೇ ಾಗುವ

ಸ(•ಾವ ಾಶದ

ಕು ತು

Nೕಜ ೆ

ರೂjಸುವOದು

ಇವರ

ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.
"ಾವ E ಕ ಚು ಾವ ೆಗJQೆ $ೇ ಾಗುವ ಎ ಾ@ ೕEಯ "ಾಮ2 ಗಳನುC ಉQಾ ಣದ @ ಭE ^ಾಡುವOದು ಮತು# ಮು] ಸಲು
$ೇ ಾಗುವ ಎ ಾ@

ೕEಯ ಪ ~ €ಗಳನುC ಇವರು Xವ YಸುSಾ#=ೆ. ಅಲ@Fೆ ಇದ ೆh $ೇ ಾಗುವಂತಹ ಯಂತ ಗಳನುC ಸಮಯ ೆh

ಸ :ಾ2 ಅಳವB[ ಾಯ ಪDಣ QೊJಸಲು Nೕಜ ೆ ರೂjಸುSಾ#=ೆ.

ಅ&ೕ?ಕರು (ಆಂತ9ಕ ೆಕ ಪ9hೆiೕಧ ೆ):
=ಾಜ ಸರ ಾರದ Xಯಂತ ಕರು

ೆಕhಪ aೆpೕಧ ೆ ಇ ಾ ೆuಂದ ಇವರನುC ಈ ಸ(ಳ ೆh

ಸ @ಸ ಾಗುವ ಎ ಾ@ `ಲು@ಗಳನುC ತ>ಾಸ ೆ ^ಾB
ಸರ ಾ ಮುದ ಾಲಯದ

ೇiಸ ಾ2ರುತ#Fೆ. ಖRಾ ೆQೆ

ೕಲZ ಾ ಗಳ ಸYQೆ (Pre-Audit) ಕಳKYಸುವ ಜ ಾ$ಾ; ಇವರFಾ;2ರುತ#Fೆ.

ಧ kಾಗಗಳ ನ
@ ೆಕh ಪತ ವ ವ)ಾರಗಳನುC ಸಮಯ ೆh ಸ :ಾ2 ಪ E EಂಗಳK ಪ wೕ ಸುವOದು

ಇವರ ಕತ ವ )ಾಗೂ ಪ ENಂದು ಹಂತದ @ ಮುದ ಾಲಯ ೆh ಸಂಬಂZ[ದ ಆಯವ ಯವನುC ಪ wೕ [ ^ಾಗ ದಶ ನ
XೕಡುವOದು ಅZೕrಕರ ಕತ ವ ಾ2Fೆ. ಅದಲ@Fೇ ಇXCತರ Nೕಜ ೆಗJQೆ ಸಂಬಂZ[ದ ೆಕh ಪತ ಗಳ Fಾಖ ಾEಗಳನುC ಇವರು
ಪ wೕ ಸುSಾ#=ೆ.

ಉBಾ ಣ ತ$ ಾ& ಾ9:
ಮುದ ಣ ೆh ಸಂಬಂಧಪಟd ಎ ಾ@ ೕEಯ ಕ!ಾxವಸು#ಗಳ aೇಖರ ೆ ಮತು# Xವ ಹ ೆಯನುC ಇವರು ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ.
ಯಂತ ಗಳ `B kಾಗಗಳK, ೇಖನ "ಾಮ2 ಗಳK, ಅy ನಮೂ ೆ )ಾಗೂ

yಸd• ಗಳK ಇXCತರ "ಾಮ2 ಗಳ ಒಟುd

ಖಚು , ೆಚxಗಳ ಕು ತು ಇವರು ಪ wೕ ಸುSಾ#=ೆ.
ಪ E Xತ ಮುದ ಣ ಾಯ ೆh $ೇ ಾಗುವ "ಾಮ2 ಗಳ Xವ ಹ ೆ ಾಯ ವನುC ೋB ೊಳKsವOದು )ಾಗೂ ಪ E ವಷ
ಸರ ಾರಗಳ

ೇ ಾ Xವ ಹ ಾ ಾಯ ವನುC ಇವರು ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ.

ಮುFಾ ಾಲಯ ೆh ಸಂಬಂಧಪಟd ಎ ಾ@ kಾಗಗಳ ಒಟುd ಖಚು , ೆಚx ಮತು# ಉJ]ರುವ "ಾಮ2 ಗಳನುC ಪ wೕಲ ೆ ನzೆ[
ಒ‚ಾd=ೆ ವರವನುC ೆ ಾhZ ಾ ಗJQೆ XೕಡುSಾ#=ೆ.

ಾg ಕ ಕ ಾ3 ಾ& ಾ9:
ಇವರು ಸರ ಾ

ಮುದ ಾಲಯದ @ನ ಾi ಕ Qೆ )ಾಗೂ ಆಡJತ ವಗ ೆh ಸಂಬಂZ[ದಂSೆ ಇವರ ನಡು ನ ಾಯ

ಚಟುವ_ ೆಗಳನುC ಈ ಅZ ಾ ಗಳK
ಅZ ಾ ಗ•ಾ2ರುSಾ#=ೆ.

ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ. ಇವರು

ಾi ಕ ವೃಂದ ಮತು# ಆಡJತ ಮಂಡJQೆ ಸಮನAಯ

ಪ ಥಮ ದlೆ ಸ2ಾಯಕರು:
ಮುದ ಾಲಯದ ಕ|ೇ ಯ ನ
@ [ಬfಂ] ಬB#, XವೃE#

ೇತನ )ಾಗೂ [ಬfಂ]

ೇಮ ಾEQೆ ಸಂಬಂZ[ದಂSೆ ಎ ಾ@

ವ ವ)ಾರಗಳನುC ಇವರು ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ ಮತು# ಕತ ವ Xವ ಹ ೆಯ Fಾಖ ಾEಗಳನುC ಇವರು ೊ ೕBೕಕ ಸುSಾ#=ೆ.
YಂದುJದ RಾE/ಪಂಗಡ ೆh "ೇ ದ [ಬfಂ] ವಗ ದವ Qೆ ಸಂಬಂಧಪಟd Fಾಖ ಾEಯನುC ಪzೆದು ಅವ Qೆ [ಗ$ೇ ಾದ
ಪ ENಂದು "ೌಲಭ ಗಳನುC ಇವರು Fೊರ~[ ೊಡುSಾ#=ೆ.

ಪ ಥಮ ದlೆ ಸ2ಾಯಕ (9ೕ ಕ$^ ೇಶ[ ಆ_ ಆ ೌ0`^):
ಮುದ ಾಲಯದ ಕ|ೇ Qೆ ಸಂಬಂZ[ದಂSೆ, [ಬfಂ] ವಗ ದವರ ಪ ENಂದು ಹಂತದ ೆಕh ಪತ )ಾಗೂ ಮುದ ಾಲಯದ
ಆಯವ ಯ ಮತು# ಖಚು , ೆಚxಗಳ Fಾಖ ೆಗಳನುC ೊ ೕƒೕಕ [ ಪ wೕ [, ಮುಖ

ೆ ಾhZ ಾ ಗJQೆ ಒjqಸುವOದು ಇವರ ಆಧ

ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.

ಪ ಥಮ ದlೆ ಸ2ಾಯಕರು (ಹಣ ಾಸು)/AG ೕಯ ದlೆ ಸ2ಾಯಕರು:
ಹಣ ಾ[ನ ವ ವ)ಾರವನುC ಸಂಪDಣ

ಾ2 ಇವರು Xವ YಸುSಾ#=ೆ.

ವ ವ)ಾರವನುC ಮುದ ಾಲಯ ೆh ಸಂಬಂಧಪಟdಂSೆ
ಾಯ

Xವ YಸುSಾ#=ೆ. [ಬfಂ]

ಜವ

$ಾ ಂ- )ಾಗೂ ಇತರ $ಾ ಂ-ಗಳ

ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ. ಇವ Qೆ ಸ)ಾಯಕ=ಾ2 ]AEೕಯ ದRೆ

ೇತನ, ಅZ ಾ ಗಳ

ಸ)ಾಯಕರು

ೇತನ, ಭSೆ Qೆ ಸಂಬಂZ[ದ ಎ ಾ@ ವ ವ)ಾರಗಳನುC ಇವರು

ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ. ಮತು# XವೃE# )ೊಂ]ದ )ಾಗೂ ಮರಣ )ೊಂ]ದ

ೌಕರರ XವೃE# ಮತು# ಇತ=ೆ "ೌಲಭ ಗಳನುC

ಇತ ಥ QೊJಸುವOದು ಕಡತ Xವ YಸುವOದು.

Cೕಘ EFBಾರ:
ಮುದ ಾಲಯದ XFೇ ಶಕರ ಆಪ# ಸ)ಾಯಕ=ಾ2 ಾಯ Xವ YಸುSಾ#=ೆ. )ಾಗೂ XFೇ ಶಕರ ಆಪ# ಸ)ಾಯಕ

kಾಗ ೆh

ಸಂಬಂZ[ದ ಎ ಾ@ ೕEಯ Qೌಪ SೆಯನುC ಾಯ; ೊಳKsSಾ#=ೆ. ಇXCತರ ‚ೈjಂ{ ೆಲಸವನುC ಕೂಡ ಇವರು ^ಾಡುSಾ#=ೆ.

@ೆರಳಚುHBಾರರು:
ಮುದ ಾಲಯದ ಕ!ೇ ಯ @ ಇವರು ಕತ ವ Xವ YಸುSಾ#=ೆ. ಅಲ@Fೆ ಕ|ೇ Qೆ ಸಂಬಂಧಪಟd ಎ ಾ@
ವ ವ)ಾರಗಳನುC $ೆರಳಚುx ^ಾಡುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.

ಜLಾನರು/QGೕಪe :
ಕಡತಗಳನುC $ೇ ಾ2ರುವ ಕzೆQೆ SೆQೆದು ೊಂಡು )ೋಗುSಾ#=ೆ ಮತು# ಕಸಗುBಸುವ ೆಲಸಗಳನುC ^ಾಡುSಾ#=ೆ.

ೕEಯ ಪತ

ೈBಾ9 ಾ QಬS0A ವಗ
\ೕEHMಾರಕರು:
ಮುದ ಾಲಯ ೆh ಸ0ಬ0Z[ದ ಪ EN0ದು Sಾ0E ಕ )ಾಗೂ Sಾ0E ೇತರ, ಮುದ ಣ ಾಯ ಗಳನುC ಸ :ಾದ
ಸಮಯ ೆh, ಅಚುx ಕ‚ಾd2 Xವ Y[ ಸ ಾ ರದ ಕ|ೇ ಗJQೆ ತಲುjಸುವ0Sೆ ೋB ೊಳKsವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2Fೆ.
ಅಗ ಾg ಕರು:
ಮುFಾ ಾಲಯದ

ಧ

kಾಗಗಳ @ Xವ YಸುE#ರುವ ಪ EN0ದು ೆಲಸ ಾಯ ಗಳನುC ಸ :ಾದ ಸಮಯ ೆh

ಉತ#ಮ ಾ2 ಮು] ಸುವ ಾಯ

ೆರ ೇರುವ0Sೆ ೋB ೊಳKsವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.

).W.F. QಬSಂA:
ಕ0ಪD ಟ

ಮು ಾ0ತರ ತ:ಾ ಸ ಾದ ಪ EಯನುC ಕರಡು ಪ ೕrಕ 0ದ ಪ ೕ‡[ ತಪOqಗಳನುC Eದು;ಪB

^ಾಡುವOದು )ಾಗೂ ಬಟ
ಕರಡು ಪ

wೕ+ನ @ ಮು] [ XೕಡುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.

QಬSಂA:

ಾ ಕರಣ FೋಷಗಳನುC, ಮುದ ಣ FೋಷಗಳನುC, ಾಗು ತ FೋಷಗಳನುC ಮತು#

=ಾ^ಾ] FೋಷಗಳನುC

ಸ ಪBಸುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.
%ೆaೕ` \ೕTಂo QಬSಂA:
ಈ [ಬf0]ಗಳK ಆˆ"ೆ+ ಯ0ತ ೆh ಅಳವBಸಲು $ೇ ಾಗುವ >ೆ@ೕ+ಗಳ

ೕ ೆ ಏ-.Šೕ‹ ^ಾB ಯ0ತ

kಾಗಗ ೆh ಕJಸುವOದು ಇವರ ಕತ ವ .
ಕ ಾ-ದರು:
ಇ0BಯŒ ಇ0- ಮೂಲಕ <ತ ಕ ೆ )ಾಗೂ Šೕ‚ೋಗಳನುC ತ:ಾ [ ಬಣ•ದ )ಾ•ೆಯ @ ಅ0_[ Š ೕ"ೆ•
ಅಪ=ೇಟ Qೆ Xೕಡ ಾಗುತ#Fೆ.
d ೕ ೆe ಅಪ8ೇWಂo QಬS0A:
ಈ [ಬf0]ಗಳK ಆˆ"ೆ+ ಯ0ತ ೆh ಅಳವBಸಲು $ೇ ಾಗುವ >ೆ@ೕ+ಗಳ

ೕ ೆ ಏ-.Šೕ‹ ^ಾB ಯ0ತ

kಾಗಗ ೆh ಕJಸುವOದು ಇವರ ಕತ ವ .
ಆ_ ೆ` QಬS0A:
ಸತು ನ ಅಥ ಾ ಅಲೂ iXಯ0 ತ‚ೆdಗಳ

ೕ ೆ ಮುದ ಣ ^ಾಡ$ೇ ಾ2ರುವ

ಷಯ ರುತ#Fೆ ಅದರ

aಾuಯನುC ವQಾ uಸಲq_dರುತ#Fೆ. ಮುದ ಣ ಾಗ $ೇ ಾ2ರುವ

ಷಯವನುC Žದಲು ರಬf

ವQಾ uಸಲqಡುತ#Fೆ ನ0ತರ ಸದ

ಾಗದದ

ರಬf

$ಾ@0 ೇ+X0ದ

ಮುದ ಣವನುC ಆˆ"ೆ+ ಮುದ ಣ ಎ0ದು ಕ=ೆಯುSಾ#=ೆ.

$ಾ@0 ೇ+

ೕ ೆ
ೕ ೆ

ೕ ೆ ಮುದ ಣ ಾಗುತ#Fೆ. ಇ0ತಹ

ರಟುc ಕಟುcವ QಬSಂA:
ಮುFಾ ಾಲಯದ @ ಮು] [ದ ಪ EಗಳನುC )ೊ0][, $ೈ0• ^ಾBದ ನ0ತರ ಕಟುdಗಳನುC ಸ :ಾ2 ಕತ# [
ಉತ#ಮ ಗುಣಮಟdದ @ ಯ0ತ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟುdಕ_d[ ತುSಾ 2 ಪ EN0ದು ಗು0jನ @ ೆಲಸ Xವ Yಸ ಾಗುತ#Fೆ.
ಪ ENಬf ಾi ಕ 0ದ ಪ E]ನದ ಾಯ ಪ ಗEಯನುC Fಾಖ ಸ ಾಗುವOದು.
9ಯ ಅ?ರ ಸಂNೕಜಕರು/ಅ?ರ ಸಂNೕಜಕರು/T9ಯ ಅ?ರ ಸಂNೕಜಕರು :
ಮುದ ಣ
ಸ0Nೕಜಕ

ೆಲಸವನುC ಅrರ Žೕ•ೆ Rೋಡ ೆu0ದ B._.j.Qೆ ಆಧುXೕಕರಣ ^ಾBರುವOದ 0ದ ಅrರ
kಾಗವನುC ಮು<xಸ ಾ2Fೆ. ಆದ; 0ದ ಅrರ ಸ0NೕಜಕರುಗಳನುC $ೈ0ಡ

ಹುFೆ;Qೆ ವೃ0ದ ಬದ ಾವ ೆ

^ಾಡಲು ಸ ಾ ರ ೆh ಈQಾಗ ೇ ವರ] ಸ @[Fೆ )ಾಗೂ ಇವ ಂದ $ೈಂBಂ{ ಾಯ Xವ Y[ ೊಳs ಾ2Fೆ.
9ಯ ಯಂತ Mಾಲಕರು/ಯಂತ Mಾಲಕರು / ಸ2ಾಯಕ ಯಂತ Mಾಲಕರು:
ಮುದ ಣ

ೆಲಸವನುC

ಅrರ

Ž•ೆ

Rೋಡ ೆu0ದ

B._.j.Qೆ

ಆಧುXೕಕರಣ

^ಾBರುವOದ 0ದ

ಯ0ತ kಾಗವನುC ಮು<xಸ ಾ2Fೆ. ಆದ; 0ದ ಯ0ತ !ಾಲಯಕರುಗಳನುC ಆˆ"ೆ+ ಮುದ ಕ=ಾ2 ಬದ ಾವ ೆ
^ಾಡಲು ಸ ಾ ರ ೆh ಈQಾಗ ೇ ವರ] ಸ @[Fೆ.
2ೆb ಾಸcJ/ ಾಸcJ/ಸ2ಾಯಕ ಾಸcJ:
ಮುದ ಣ

ೆಲಸವನುC ಅrರ Žೕ•ೆ Rೋಡ ೆu0ದ B._.j.Qೆ ಆಧುXೕಕರಣ ^ಾBರುವOದ 0ದ

kಾಗವನುC ಮು<xಸ ಾ2Fೆ. ಆದ; 0ದ ಾಸd

kಾಗದ ೌಕರರನುC $ೈ0ಡ

ಾಸd

ಹುFೆ;Qೆ ವೃ0ದ ಬದ ಾವ ೆ ^ಾಡಲು

ಸ ಾ ರ ೆh ಈQಾಗ ೇ ವರ] ಸ @[Fೆ.
ಅ&ೕ?ಕರು ( ೈBಾ9 ೆ) / Vಾ0 ಕ ಸ2ಾಯಕರು / ಪ ಥಮ ದlೆ ಸ2ಾಯಕರು ( ೈBಾ9 ೆ) / AG ೕಯ ದlೆ
ಸ2ಾಯಕರು ( ೈBಾ9 ೆ):
ಸರ ಾ

ಮುದ ಾಲಯದ @ ಾಯ Xವ ಹ ೆ ^ಾಡುE#ರುವ [ಬf0] ವಗ ದವರ

ೆಕhಪತ ವ ವ)ಾರಗಳನುC

ೋB ೊಳKsವOದು RೊSೆQೆ ಮುದ ಣ ೆh ಸ0ಬ0ಧಪಟd "ಾಮ2 ಗಳನುC ಹ0ತ ಹ0ತ ಾ2 ಪD=ೈಸುವOದು ಮತು#
ಪ EN0ದು ಹ0ತದ @ ಅ0ದ=ೆ $ೈ0B0{, >ಾ ~0{ ಮು0Sಾದ ಇತರ

ಾಯ ಗಳ ಸ0ಪDಣ

ಜ ಾ$ಾ;

ಅZೕrಕರFಾ;2ರುತ#Fೆ.
\ ಾ3$ಕt \ೕEGMಾರಕರು/\ ಾ3$ಕt ಅಗ ಾg ಕರು/\ ಾ3$]^/ಸ2ಾಯಕ \ ಾ3$]^:
ವಸ)ಾಯಕ

aಾ•

kಾಗದ @

ಾ Xv ಇವರು

ಾ Xಕv

ೕ A!ಾರಕರು /

ಾ Xಕv ಅಗ ಾi ಕರು

ೆಲಸ Xವ YಸುSಾ#=ೆ. ಮುದ ಾ ಯ0ತ ಗಳK :ಾವOFಾದರು

ಅವOಗಳನುC ಸ ಪB[ ಉಪNೕಗ ೆh ತರಲು )ಾಗೂ )ೊಸFಾ2

ಾ X- )ಾಗೂ
ೆಟುd )ೋದ=ೆ

ೊ0ಡು ೊಳKsವ ಯ0ತ ಗಳನುC ಪ ೕw [

ಸ :ಾ2Fೆ€ೕ ಎ0ಬುದರ ಬQೆ’ XFೇ ಶಕ Qೆ EJಸುವOದು ಮತು# ಈ ಇ ಾ ೆಯ @ ಎಷುd ಯ0ತ ಗJ ೆ ಎ0ಬುದರ
ಬQೆ’ ಎ ಾ@ ೆಕhಗಳನುC ಈ aಾ ೆ Xೕಡುತ#Fೆ.

-ದು3u \ೕEGMಾರಕರು/ಎ ೆTYೕZಯ[ 2ಾಗೂ LೈಯJಮ[:
ಈ aಾ ೆಯು ಯ0ತ ಗಳ

ದು t

ಾಯ ಗಳನುC

ೋB ೊಳKsತ#Fೆ )ಾಗೂ ಎ ೆ ಾ“X-

ೆಲಸಗಳನುC

ೈಯ 0{, ಇ”ಾd ೇಷŒಗಳನುC ೋB ೊಳKsSಾ#=ೆ.
2ೆb %ಾ3ಕJ/ 9ಯ %ಾ3ಕJ/%ಾ3ಕJ:
ಈ ಾ ೆಯು $ೈ0B0{X0ದ ಬರುವ ಎ ಾ@ ಪOಸ#ಕಗಳK ಇSಾ ZಗಳನುC >ಾ ~0{ ^ಾB ಅದರ

ೕ ೆ

•ಾಸ

ಮು0SಾದವOಗಳನುC ಅ0_[ ಸ0ಬ0Z[ದ ಕ|ೇ ಗJQೆ ತಲುj[ ೊಡುವ ೆಲಸಗಳನುC ^ಾಡುSಾ#=ೆ.
ಮುಖ3 Lೇvಾ ಸ2ಾಯಕರು/Lೇvಾ ಸ2ಾಯಕರು/ಸ2ಾಯಕ Lೇvಾ ಸ2ಾಯಕರು/ ಾವಲುBಾರರು/ಕಸಗು)ಸುವವರು:
Y ಯ ಸಮಯ>ಾಲಕರು, ಸಮಯ>ಾಲಕರು, ಸಮಯ ಮತು# ಾ•
ೈQಾ

ಾ ಕ@- , FಾAರ>ಾಲಕರು, ಸ)ಾಯಕ FಾAರ>ಾಲಕರು, =ಾE

kಾಗದ ಮುಖ ಸ(=ಾ2ರುSಾ#=ೆ. ಇಬfರು
ಾವಲುQಾರರು, "ೈಕv

ಾವಲುQಾರರು,

ಕಸಗುBಸುವವರರು ಮತು# $ಾtರೂಂ ಸAಚ•QೊJಸುವವರು. ಈ ಅZ ಾರಗಳ ಾ j#ಯ @ ಾಯ Xವ YಸುSಾ#=ೆ.
4(i) * (iii): \ೕEGMಾರ ೆ 2ಾಗೂ 2ೊ ೆBಾ9 ೆNಂABೆ ೕ ಾ ನ VೆBೆದು ೊಳ.wವ ಾಯ -xಾನ
ಆಡ<ತ -Oಾಗ
ಪ .ದ.ಸ / ]A.ದ.ಸ

:[Aೕಕ ಸದ ಪತ / ಪ "ಾ#ವ ೆ ಪ wೕ [ )ೊಸ ಕಡತ
>ಾ ರಂlಸುವOದು.

ಕಡತ

>ಾ ರಂಭ ಾ2ದ; @

ಮುಂದುವ=ೆಸುವOದು.

:ಾವ

Xಯಮ/ ಾನೂXನ

ಅBಯ @ ಪ "ಾ#ವ ೆಯನುC ಪ wೕ ಸಬಹುದು ಎಂದು
ನಮೂ]ಸುವOದು.
ಅZೕrಕರು

:[ಬf0]u0ದ [Aೕಕೃತ ಾದ ಕಡತಗಳನುC ಪ wೕ [
aಾ ಾZ ಾ ಗJQೆ ಸ @ಸುವOದು. ಪ wೕ [ ತಮ—
ಅl>ಾ ಯFೊ0]Qೆ ಮು0]ನ ಕ ಮ ೆh ಸ @ಸುವOದು.

aಾ ಾZ ಾ ಗಳK/

:ಕಡತವನುC

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು

ಸಂಬಂZ[ದ

ಪ wೕ [

ಸೂಕ#

ೆ ಾhZಕ ಗಳK

ಸಲ)ೆಗ•ೆ' ಂ]Qೆ
ಉಪXFೇ ಶಕ Qೆ

ಮುಂ]ನ ^ಾಗ ದಶ ನ ೆh \ಸ @ಸುವOದು.
ಉಪ XFೇ ಶಕರು

:ಸೂಕ# ಾ2

(ಆಡJತ ಮತು# ೆಕhಪತ

XFೇ ಶಕ Qೆ ಸ @ಸುವOದು.

XFೇ ಶಕರು

:ಪ "ಾ#ವ ೆಯನುC
ಕ ಮದ ಬQೆ’
XೕಡುವOದು

ಪ wೕ [,

ಸೂಕ#

aೆ@ೕM[,

ಸಲ)ೆಗ•ೆ' ಂ]Qೆ

SೆQೆದು ೊಳsಬಹುFಾದ

Xಣ u[ Xಯ^ಾನು"ಾರ ಆFೇಶ
)ಾಗೂ

ಸ ಾ ರ ೆh ಸ @ಸುವOದು.

ಅಗತ ದ; ,@

ಪ "ಾ#ವ ೆಯನುC

Vಾಂ ಕ -Oಾಗ
AG ೕಯ ದlೆ ಸ2ಾಯಕ( ೈBಾ9 ೆ)/ಪ ಥಮದlೆ ಸ2ಾಯಕ ( ೈBಾ9 ೆ)/Vಾಂ ಕ ಸ2ಾಯಕರು/ 9ಯ ಕಂಪy3ಟJ/
ಅ&ೕ?ಕರು:
)ೊಸ ಕಡತವನುC ಪ wೕ [ ಮುದ ಣ ಾಯ ೆh ಸಂಬಂZ[ದ XNೕಗ ಪತ XೕಡುವOದು.

\ೕEGMಾರಕರು:
ಮುFಾ ಾಲಯದ @ ಮುದ ಣ ಾಗುವ ಪ EN0ದು Sಾ0E ಕ ಾಯ ಗಳK ಸುಗಮ ಾ2 ೆರ ೇರುವ0Sೆ ೋB ೋಳKsವOದು
ಇವರ ಆದ ಕತ ವ .
ಮುದ ಣ "ಾಮ2 , )ಾ•ೆ, ಮ[ )ಾಗೂ ಇXCತರ ಮುದ ಣ ಾಯ ೆh $ೇ ಾಗುವ ವಸು#ಗಳ

XNೕಗದ @ ಅಚುxಕ‚ಾd2

ಮು] [, ರಟುdಕ_d, >ಾ - ^ಾB ಸಂಬಂZ[ದ ಇ ಾ ೆಗJQೆ ಸರಬ=ಾಜು ^ಾಡುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.

ಅಗ ಾg ಕ:
ೕ A!ಾರಕರ XFೇ ಶನದ0Sೆ ಮುFಾ ಾಲಯದ @ನ

ಧ kಾಗಗಳ @ನ ಾi ಕ ಂದ ಸ :ಾದ ಸಮಯ ೆh ಮುದ ಣ

ೆಲಸಗಳನುC ಮು] [ ಸರಬ=ಾRಾಗುವಂSೆ ೋB ೊಳKsವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.

).W.F. -Oಾಗ:
ಕಂಪD ಟ
)ಾಗೂ ಬಟ

ಮು ಾಂತರ ತ:ಾ ಸ ಾದ ಪ EಯನುC ಕರಡು ಪ ೕrಕ ಂದ ಪ ೕ‡[ ತಪOqಗಳನುC Eದು;ಪB ^ಾಡುವOದು

wೕ+ನ @ ಮು] [ XೕಡುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.

d ೕ ೆe ಅಪ8ೇWಂo -Oಾಗ:
ಈ

kಾಗದ @ ಆˆ"ೆ+ ಯಂತ ೆh ಅಳವBಸಲು $ೇ ಾಗುವ >ೆ@ೕ+ಗಳ

ೕ ೆ ಏ-.˜ೕ‹ ^ಾB ಯಂತ

kಾಗಗ ೆh

ಕJಸುವOದು ಇವರ ಕತ ವ .

ಕ ಾ-ದರು:
ಇ0BಯŒ ಇಂ- ಮೂಲಕ <ತ ಕ ೆ )ಾಗೂ Šೕ‚ೋಗಳನುC ತ:ಾ [ ಬಣ•ದ )ಾ•ೆಯ @ ಅಂ_[ Š ೕ"ೆ• ಅಪ=ೇಟ Qೆ
Xೕಡ ಾಗುತ#Fೆ.

%ೆaೕ` \ೕTಂo -Oಾಗ:
ಮುದ ಣ ೆh $ೇ ಾಗುವ )ಾಗೂ ಪ ENಂದು ಷಯ ೆh ಸಂಬಂಧಪಟdಂSೆ >ೆ@ೕ+ಗಳನುC ತ:ಾ [ XೕಡುವOದು ಇವರ ಕತ ವ .

ಆ_ ೆ` -Oಾಗ:
ಪ ENಂದು ಮುದ ಣ ಾಯ ವನುC ಚುರುಕುQೊJ[ aೇ.80 ~hಂತ )ೆ<xನ ಪ ^ಾಣದ @ ಪ E]ನ ಮು] [ Xೕಡ ಾಗುವOದು.

ರಟುcಕಟುcವ -Oಾಗ:
ಮುFಾ ಾಲಯದ @ ಮು] [ದ ಪ EಗಳನುC )ೊಂ][, $ೈಂ• ^ಾBದ ನಂತರ ಕಟುdಗಳನುC ಸ :ಾ2 ಕತ# [ ಉತ#ಮ
ಗುಣಮಟdದ @ ಯಂತ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟುdಕ_d[ ತುSಾ 2 ಪ ENಂದು ಗುಂjನ @ ೆಲಸ Xವ Yಸ ಾಗುತ#Fೆ.
ಪ ENಬf ಾi ಕ ಂದ ಪ E]ನ ಾಯ ಪ ಗEಯನುC Fಾಖ ಸ ಾಗುವOದು.

ವ] hಾz:
ಯ0Sೊ ೕಪಕರಣಗಳK ೆಟುd XಂSಾಗ ಅದ ೆh $ೇ ಾಗುವ `BkಾಗಗಳನುC ತ [ ತುSಾ 2 ಸ ಪB[
ಪD=ೈಸುವ0Sೆ ^ಾB ಯಂತ ಗಳ ಸು[(Eಯ @ ಾಯ Xವ YಸುವಂSೆ ೋB ೊಳKsವOದು ಇವರ ಕತ ವ .

ದು t ಸ :ಾ2

Lೇvಾ ಕ{ೇ9:
ಮುದ ಾಲಯದ ಕಟdಡದ ಾವಲು )ಾಗೂ ಸAಚ•Sೆ, Xೕರು ಪD=ೈ ೆ, ಮುದ ಣ "ಾಮ2 ಗಳK ಒಳ ಮತು# )ೊರ )ೋಗುವOದನುC
XಯಂE ಸುವOದು ಅಲ@Fೇ ೌಕರರ )ಾಜ=ಾE ೋB ೊಳKsವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2Fೆ.

@ೆ ೆ $ಗA:
ಮುದ ಾಲಯದ @ ಮು] ತQೊಳKsವ ಪ ENಂದು

ಾಯ ಪ ಗEQೆ $ೇ ಾಗುವ ಮುದ ಣ "ಾಮ2 ಗಳ ಖಚು ,

ೆಚxಗಳ

ೆಕh!ಾರದ ಮೂಲಕ $ೆ ೆ Xಗ] ^ಾಡುವOದು ಇವರ ಆದ ಕತ ವ .

ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು (Vಾಂ ಕ):
ಮುದ ಾಲಯದ

ಧ

ಉತ#ಮ ಗುಣಮಟdದ @

ಾಯ

kಾಗಗಳ @ನ ಾಯ ಪ ಗEಯನುC ಚುರುಕುQೊJ[, ಮುದ ಣ ಾಯ ವನುC ಸಮಯ ೆh ಸ :ಾ2,
Xವ YಸುವಂSೆ ^ಾB ಅದರಲೂ@ ತುತು

ೆಲಸಗಳನುC ‡ೕ ಪ ಗEಯ @ Xವ Y[ ತಮ—

ೕ ಾZ ಾ ಗ•ಾದ ಉಪXFೇ ಶಕರು (SಾಂE ಕ) ಇವ Qೆ ವರ] ಒjq[ ಅವQಾಹ ೆQೆ ತರ ಾಗುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2ರುತ#Fೆ.

ಜಂW $4ೇ ಶಕರು:
ಉಪ XFೇ ಶಕರು XೕBರುವ ವರ]ಯನುC ಮರು ಪ wೕ [ ಪ ENಂದು ಾಯ ಪ ಗEಯನುC ಸ ವರ ಾ2 XFೇ ಶಕರ
ಗಮನ ೆh ತರುವOದು ಇವರ ಕತ ವ ಾ2Fೆ.

$4ೇ ಶಕರು :
ಇ ಾ ೆQೆ ಸಂಬಂZ[ದ ಾಯ ವನುC ಪ wೕ [ ಆFೇwಸುವOದು XFೇ ಶಕರ ಪDಣ ಪ ^ಾಣದ ಕತ ವ

ಾ2ರುತ#Fೆ.

ಸೂಚ ೆಗಳ.:
1. XFೇ ಶಕ ಂದ [Aೕಕ [ದ ಪತ ಗಳನುC ಅFೇ ]ನ ೋಂFಾu[ ಸಂಬಂZ[ದ aಾ ೆಗJQೆ XೕಡುವOದು.
2. aಾ ೆಗಳ @ [Aೕಕ [ದ ಪತ / ಕಡತಗಳನುC ಐದು ]ನಗ•ೆ' ಳQಾ2 ಮಂBಸುವOದು. ಐದು ]ನಗಳ @ ಮಂBಸ]ದ; @
ಸಂಬಂZ[ದ

kಾಗದ ಮುಖ ಸ(ರು / ತಡ ಾದ ಬQೆ’ ಪ wೕ [ ಸೂಕ#ಕ ಮ ವYಸುವOದು.

3. EಂಗJQೆ ಒಂದು $ಾ

ಸಂಬಂZ[ದ

kಾಗದ ಮುಖ ಸ(ರು ಪ ENಬf

ಾಯ

X ಾ ಹಕರ

ೆಲಸವನುC ಪ wೕ [

ಉಪXFೇ ಶಕ Qೆ ವರ] XೕಡುವOದು. ಳಂಬ ಾದ ಾಯ / ಕಡತಗಳ ಬQೆ’ ಉಪ XFೇ ಶಕರು ಪ wೕ [ ಸಹ XFೇ ಶಕರು
ಮತು# XFೇ ಶಕ Qೆ ವರ] ^ಾಡುವOದು.

4(i) * (iv) ಾಯ ವನು• $ವ

ಸಲು $ಗAಪ)ಸ ಾದ ಸೂತ ಗಳ. :

ವY[ರುವ Fೈನಂ]ನ ಾಯ ಗಳನುC ಅFೇ ]ನ Xವ YಸುವOದು, [Aೕಕ [ದ ಪತ / ಕಡತಗಳನುC ಅFೇ ]ನ ಅಥ ಾ ಐದು
]ನಗಳ @

ೇ ^ಾಡಲು ಕ ಮ ೈQೊಳKsವOದು. ಕಡತಗಳ ಚಲ ಾ ವYಯ @

ಇ ಾ ಾ ಪDವ XFೇ ಶನ ಮತು# XಯಮಗಳನುC ಉದn ಸುವOದು.

ವರಗಳನುC Xವ YಸುವOದು. ಚ!ೆ ಮೂಲಕ )ಾಗೂ

4(i) * (v) ಾಯ $ವ

ಸುವ ಸಂಬಂಧLಾ ಸಂ ೆ, 2ೊಂAರುವ ಅಥLಾ ಅ&ೕನದEaರುವ ಅಥLಾ ಅದರ ೌಕರರು

ಉಪNೕ ಸುವ $ಯಮಗಳ., $ಬಂಧ ೆಗಳ., ಸೂಚ ೆಗಳ. ೈF) ಮತು 4ಾಖ ೆಗಳ.:
ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ (ವ2ೕ ಕರಣ, Xಯಂತ ಣ ಮತು#

ೕಲ—ನ ) XಯಮಗಳK 1957

ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ ( ಾM ಕ ಾಯ Xವ ಹ ಾ) Xಯ^ಾವJ 2003
ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ Xಯ^ಾವJಗಳK
ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ (ನಡSೆ) XಯಮಗಳK 1966
ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ ( ೇತನ, ಪFೋನCE ಮತು# jಂಚ ) ಾ€; 1974
ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ (ಅನುಕಂಪದ ಆGಾ ತ) ೇಮ ಾE XಯಮಗಳK 1996
ಕ|ೇ

ಾಯ

Gಾನ ೈjB

ಕ ಾ ಟಕ ಸ ಾ

("ಾ^ಾನ ಭ ಷ XZ) Xಯ^ಾವJ 1957

ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ (ಅ"ಾGಾರಣ XವೃE# ೇತನ) XಯಮಗಳK 2003
ಕ ಾ ಟಕ ಸ ಾ

ೌಕರರ (ಕುಟುಂಬ XವೃE# ೇತನ) Xಯ^ಾವJಗಳK 2002

ಕ ಾ ಟಕ "ಾವ ಜXಕ ಸಂಗ ಹ ೆಗಳ @ >ಾರದಶ ಕSೆ ಅZXಯಮ 1999 )ಾಗೂ ಕ ಾ ಟಕ
"ಾವ ಜXಕ ಸಂಗ ಹ ೆಗಳ @ >ಾರದಶ ಕSೆ XಯಮಗಳK 2000
ಕ ಾ ಟಕ ಆ™ ಕ ಸಂYSೆ
ಆಯವ ಯ ೈjB
ಕ|ೇ

ೈjB

^ಾYE ಹಕುhಅZXಯಮ 2005
ಸ ಾ ರದ ಆFೇಶಗಳK
ಸ ಾ ರದ ಸುSೊ#ೕ ೆಗಳK
ಸ ಾ ರದ ಪತ _ಪq ಗಳK
ಕ ಾ ಟಕ ಸ ಾ

ೌಕರ ( ೈದ ~ೕಯ ೆಚx ಮರು>ಾವE) Xಯಮ 1963

ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ Xಯಮ ("ಾ^ಾನ

ೇಮ ಾE) Xಯ^ಾವJ 1977

ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ Xಯಮ ("ೇ ೆ ಮತು# ಕನCಡ kಾ”ಾ ಪ ೕšೆ) XಯಮಗಳK 1974
ಕ ಾ ಟಕ ಾಗ ಕ "ೇ ಾ Xಯಮ (Š $ೇಷನ ) XಯಮಗಳK 1977
ಕ ಾ ಟಕ ಖRಾ ೆ ಸಂYSೆ
ಕ ಾ ಟಕ ಸ ಾ

ೌಕರರ (ಕzಾ›ಯ ^ಾ Nೕಜ ೆ) Xಯ^ಾವJ 1958

>ೆ • ^ಾ ನೂ v
j ಂ_ಂ{ ^ಾ ನೂ v
"ೆdೕಷನ ಬು-BŠೕ ^ಾ ನೂ v
Bಕv ಅ‚ೆಂzೆŒ.ರೂv.
Rೆನರv =ೆಕೂ œ+
[ೕX:ಾ _ ರೂv.

ಂ+ ರೂv.

4(i) * (vi)ಸಂ ೆ, 2ೊಂAರುವ ಅಥLಾ ಅದರ ಅ&ೕನದEaರುವ ವ ೕ ಕೃತ 4ಾಖ ೆಗಳ ಪWc:
ಪತ ಗಳ ೊಂದ ಾ ವY

ೇತನ ಬಟ ಾzೆ ಪOಸ#ಕ
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂ=ಾE ಮತು# ಬಟ ಾzೆ ವY

ೊ ೕƒೕಕೃತ ಅಂಕ ವY
ಅಂಕಪ_d ವರ ಾ ವY

ಅಂ!ೆ <ೕ_ಗಳ Xವ ಹ ಾ ವY(,ಾ œಂ~ಂ{ ಯಂತ Xವ ಹ ಾ ವY)

ರ ಾ ೆ ವY

ಅZ ಾ ಗಳK ಮತು# [ಬfಂ]ಗಳ ಚಲನ ವಲನ ವY

[Aೕಕೃತ ವY

ಗ ಂ•ಾಲಯ ವY

ಅಂ!ೆ [AೕಕೃE ವY

Fಾ"ಾ#ನು ವY

ಮುFಾ;ಂ ಅ0!ೆ ವY

ಸಾ

ಏಕ ಕಡತಗಳ ರ ಾ ೆ ವY

ಕ|ೇ ಸುSೊ#ೕ ೆ ಕಡತ

ಷಯ X ಾ ಹಕರ ೈಯ~#ಕ ಪತ / ಕಡತ Xವ ಹ ಾ ವY

ಆFೇಶಗಳ ಕಡತ

ಕಂಪD ಟ

[.B.ಗಳK ಮತು# ,ಾ@jಗಳK

ಆಕ[—ಕ ರRೆ ವY

ಮ)ಾ ೇಖ>ಾಲಕ ಂದ ನzೆ[ದ ತ>ಾಸ ಾ ವರ]ಗಳ

"ೇ ಾ ಪOಸ#ಕಗಳK

ಅನು>ಾಲ ಾ ವY

ನಗದು ಪOಸ#ಕ

aೇಷ =ಾಜ ಪತ ಗಳK

]ನವY ವY ಾಟು ಪOಸ#ಕ

=ಾಜ ಪತ ಗಳK

ಅನುFಾನ `ಡುಗzೆQೆ ಸಂಬಂZ[ದ ವY

4(i) * (vii): $ೕ $ಯಮಗಳನು• ರೂFಸಲು 2ಾಗೂ ಅನು‚ಾƒನBೊ<ಸಲು ಾವ ಜ$ಕರ ಅಥLಾ ಅವರ $Lೇದ ೆಗಳ
ಕು9ತಂVೆ ಸ ಾ ೋ1ಸಲು ಇರುವ ವ3ವ ೆ,ಗಳ.:
"ಾವ ಜXಕ

ಸಂಪಕ ವನುC

ಾಯ ರೂಪ ೆh

ತರುವOದು

)ಾಗೂ

ವರ ೆಗಳನುC

ಸ "ಾರ ಾ2

ಪ ಕ_ಸಲು

ಸಂಪ ಾ Z ಾ ಯನುC ಪ EXZಸುವOದು.
ಸರ ಾ

ಆFೇಶದಂSೆ SಾಂE ಕ ಸಂಬಂZ

ಷಯ ಾ2 ಆಡJSಾತ—ಕ ಸಂಬಂZಗಳನುC ವೃ]nಸುವOದು )ಾಗೂ ಆಡJತ

ವಗ ಮತು# ಾi ಕ ವಗ ಗಳ ನಡು ನ ಸಂಬಂಧವನುC ವೃ]nQೊJಸುವOದು.
ಈ ಕು ತು "ಾವ ಜXಕ ಂದ ಸಲ)ೆಪzೆಯಲು ಸಲ)ಾ >ೆ_dQೆಯನುC ಕ|ೇ ಯ @ ಅಳವBಸಲು ಸೂ<ಸುವOದು.
ಈ ಸಲ)ೆಗಳನುC ಪzೆದು ಪ wೕಲ ೆQಾ2 ಒಂದು
ಸೂಚ ೆಗಳ

kಾಗವನುC Sೆ=ೆದು ಆ ಮೂಲಕ ಾi ಕರ )ಾಗೂ "ಾವ ಜXಕರ ಸಲ)ೆ

ೕ=ೆQೆ ಪ ಗE ಾಯ ವನುC ೈQೊಳsಲು Nೕ<ಸುವOದು.

ಆಧುXಕ ಯಂSೊ ೕಪಕರಣಗಳ ಬಳ ೆ, ಇದ ಂದ ಉJSಾಯ )ಾಗೂ rಪ ಾಯ ಪ ಗEQಾ2 ಾಯ ರೂಪ ೆh ತರುವOದು
"ಾಧ ಾಗುತ#Fೆ.

4(i) * (viii) ಅಂಗ ಸಂ ೆ,6ಾ ಅಥLಾ ಸಲ2ೆBಾ ರ1Qದ ಎರಡುಅಥLಾ 2ೆ1Hನ ಸದಸ39ರುವ ಮಂಡ<, ಪ9ಷu,
ಸg

ಮತು ಇತ8ೆ ಸಂ ೆ,ಗಳ ಬBೆ… ಇರುವ -ವರ ಮತು ಅವ†ಗಳ. ನ‡ೆಸುವ ಸOೆBೆ ಾವ ಜ$ಕ9Bೆ ಮು ಾವ ಾಶ

ಅಥLಾ ಸOಾ ನಡವ<ಗಳ ಲಭ3Vೆ ಬBೆ… :
ಚ< ಸಲು ಆಧುXೕಕರಣ, ಅZ ಾರ

ೇಂ] ಕರಣದ ಕು ತು ಚ< ಸಲು ಉನCತ ಸiEಯನುC ರೂj[ ಅವ ಂದ

ಅl>ಾ ಯ ಸ0ಗ YಸುವOದು.
ಾಸ"ೌಧದ X^ಾ ಣ ಾಯ ಾh2 ಸರ ಾ
ಸ(•ಾಂತ ಸ ಾ2Sಾ#ದರೂ, ಸ ಾ

ೇ0ದ ಮುದ ಾಲಯವನುC ತrಣ jೕಣ

ೈQಾ

ಾ ಪ Fೇಶ ೆh

)ೊರವಲಯ ಮುದ ಾಲಯದ ಆವರಣದ @ ನೂತನ ಾ2 Xi [ರುವ ಕಟdಡ ೆh ಪOನಃ

ಸ(•ಾಂತ ಸ ಾ2Fೆ.
ಈ ಕು ತು ಒಂದು ಸiEಯನುC ರ<ಸ ಾuತು. ಅದರ @ Xವೃತ# XFೇ ಶಕ=ಾದ w ೕ `.j.ಮಲ@=ಾಜ ಅರ• )ಾಗೂ
ಇತರ ಸದಸ ರನುC ೇಮಕ ^ಾಡ ಾuತು.
1. ವ ವ"ಾ(ಪಕರು

:kಾರತ ಸ ಾ ರದ ಪಠ ಪOಸ#ಕ ಮುದ ಾಲಯ,

2. >ಾ !ಾಯ ಕರು

:ಸ ಾ

3. XFೇ ಶಕರು

:ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು# ಪ ಕಟ ೆಗಳK.

ೖಸೂರು

ಮುದ ಣ ತಂತ žಾನ ಸ0"ೆ(

kಾಗ, ಇವರು ಸದಸ ಾಯ ದw ಗ•ಾ2ರುSಾ#=ೆ.

4(i) * (ix) ಅ& ಾ9ಗಳ. 2ಾಗೂ QಬSಂA ವಗ ದವರ -ವರ ಸೂ1 ೆ (‡ೈ8ೆಕc9):
ಕಮ

ಅ& ಾ9ಗಳ 2ೆಸರು / ಪದ ಾಮ

ಸ0 ೆ3

C ೕ / C ೕಮ

01

ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ, XFೇ ಶಕರು

02

ಎಂ. ಮಹFೇವಯ , ಜಂ_ XFೇ ಶಕರು (Sಾ )

03

SೇRೋ ಮೂE . ಎ.ಎ•, ಉಪ XFೇ ಶಕರು (Sಾಂ)

04

_. ಾ=ಾಯಣಮ—, ಉಪ XFೇ ಶಕರು (ಆಡJತ & ೆಕhಪತ )

05

.w ೕX ಾಸ, ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು (SಾಂE ೇತರ)

06

`.ಲSಾ, ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು (SಾಂE ೇತರ)

07

ಸುXೕv ಗFೆ , ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು (Sಾಂ)

08

ತಮ—ಯ , ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು (Sಾಂ)

09

.ಮುರJ, ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು (Sಾಂ)

10

jಕ ೌಕರರು

11

ದೂರLಾ‰ ಸ0 ೆ3

ೈQಾ ಕ ೌಕರರು

28484518
28483133
28484540
28484543
28484544
28484549
28484515

4(i) * (x) $ಯ ಾವ<ಗಳಂVೆ, ಪ‡ೆಯುವ ಪ92ಾರ ವ3ವ ೆ,ಯೂ ೇ9ದಂVೆ ಪ
ಾŠ -2022 ರ
Sl. No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ಅ& ಾ9 ಮತು QಬSಂAಯವರ

ಾ2ೆಯ ಸಂOಾವ ೆ -ವರ:

Employee Name
N LAKSHMINARAYANA
MAHADEVAIAH M
T NARAYANAMMA
THEJOMURTHY A S
B LATHA
D VASUDEVAN
SAHANA C S
SUNIL GARDE
THAMMAIAH
V MURALI
V SRINIVASA
A BRUNDA
A G MUJAWAR
A JAMUNARANI
A L SUNILKUMAR SINGH
A MANJUNATH
A THIRUMALAGANGABYRAPPA
A YASHODAMMA
ABHISHEK S
ALBERT SANDEEP
ANANDA M K
ANITHA B M
ASHA KIRAN S
ASHALATHA C H
ASHOK C
ASHOKA P H
ATHIQ PASHA
B A NAGAMAHESH
B A RAJESH
B C GURUPRAKASH
B C SATHISH KUMAR
B CHANDRASHEKAR
B DEEPAK
B H PADMAVATHI
B K ANIL KUMAR
B L GANGADHAR
B M VENKATACHALA
B N KUMARASWAMY
B N NARASIMHA MURTHY
B N NAVEENKUMAR
B N SHANKAR
B N VENKATESH
B NALINADEVI
B S BALAJISINGH
B S CHANDRASHEKAR
B S PRAVEEN KUMAR
B S RAGHUNATH

Designation
DIRECTOR
DEPUTY DIRECTOR (TECH)
DEPUTY DIRECTOR (ADM. AND ACCTS)
DEPUTY DIRECTOR (TECH)
ASSITANT DIRECTOR(NON TECH)
ASSISTANT DIRECTOR (TECH)
ACCOUNTS SUPERINTENDENT
ASSISTANT DIRECTOR (TECH)
ASSISTANT DIRECTOR (TECH)
ASSISTANT DIRECTOR (TECH)
ASSITANT DIRECTOR(NON TECH)
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
TYPEWRITER MECHANIC
BINDER
OFFSET PRINTER
SENIOR MACHINE MINDER
OFFSET PRINTER
BINDER
JUNIOR PROOF EXAMINER
BINDER
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
ASSITANT D.T.P OPERATOR
FOREMAN
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
ARTIST
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
TECHNICAL ASSISTANT
PACKER
COST ACCOUNTANT
LINO OPERATOR
DEPUTY CHIEF EXAMINER
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
LINO OPERATOR
SENIOR OFFSET PRINTER
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
COST ACCOUNTANT
PEON (MINISTERIAL)
SENIOR OFFSET PRINTER
PACKER(MINISTIRAL)
SENIOR MACHINE MINDER
BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (ML)
BINDER

Gross Salary
155931
112134
94611
117902
81345
100962
68921
97186
102312
109313
81345
69246
91370
41065
48881
48834
48040
49081
38614
39431
46820
61773
72874
52434
84565
49154
54520
65754
63707
42124
44741
57916
62298
54308
42913
60737
60462
82548
49047
53948
39572
57916
36048
59252
43065
44741
0

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

B S SUDHARSHAN
B UMASHANKARA
BABU
BASAVARAJU P S
BHARATHI
BHARATHI H B
C K MEENAKUMARI
C L CHANNAKESHAVAIAH
C PURUSHOTTAMA
C RAGHU
C S SANDEEP
C SHOBHA
CHAITHRA M C
CHAITHRA R
CHANDRAKALA
CHANDRAKANTH
CHANDRAPPA
CHANDRASHEKARA N
CHANDRASHEKHARA T R
CHELUVARAJU
CHETHAN M
CHINMAYEE G
D C KRISHNAMURTHY
D HANUMANTHARAJU
D N RANGALAKSHMI
D RAVI
D YATISHKUMAR
DEEPAK N
DIKSHITH R
DIMPLE H
DIVAKARA V S
DIVYA R
DOMINIC SAVIO JOSEPH
FLAVY
G ASIF PASHA
G H NARASIMHAMURTHI
G MANJUNATH
G MANJUNATH
G N CHANNAPPA
G NAGESH
G NARAYANASWAMY
G PURUSHOTHAMA
G SHIVAKUMAR
G VIJAYA
GANESH S
GANESH S BALLUR
GIRIJA R
GIRISH M
GIRISH M
GIRISH S
GOVINDARAJU N G

CHIEF COST ACCOUNTANT
SENIOR BINDER
ATTENDER (INDL.)
SUPERVISOR
ATTENDER (INDL.)
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
BINDER
ATTENDER (MINISTERIAL)
SENIOR MACHINE MINDER
BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
SENIOR BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
ATTENDER (MINISTERIAL)
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
ATTENDER (INDL.)
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
FOREMAN
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
SENIOR BINDER
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
SENIOR BINDER
SENIOR MACHINE MINDER
BINDER
FOREMAN
ASSISTANT BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
BINDER
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
PACKER
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR BINDER
PEON (MINISTERIAL)
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
ELECTRICIAN
BINDER
LINO OPERATOR
ASSISTANT DTP OPERATOR
BINDER
BINDER
PACKER
SUPERVISOR
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
ASSISTANT GATE KEEPER
JUNIOR PROOF EXAMINER
PACKER
SENIOR BINDER

56060
57916
43015
83212
44846
39172
37818
53086
58202
45726
43946
54243
37692
42776
38681
41108
59252
51908
65170
46926
38142
36679
59302
45494
59252
59252
48040
65240
30571
37464
48584
33679
69021
37001
55777
58152
39772
44956
81230
44826
57916
71974
42080
48881
30921
73680
36256
28195
38664
29927
47890

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

GUNDAPPA
H BHAGYA LAKSHMI
H CHANDRASHEKAR
H K NARASIMHAIAH
H K RAVI
H M VIJAYAKUMAR
H MANJULA
H N POORNIMA
H P NITHYANANDA
H R THIPPESWAMY
H RAJU
H RAMU
H SHIVRAMA
HARISH KUMAR M
HARISH S
HARSHITH B Y
HEMAVATHI K
ILIYAS AHEMED INAMADAR
J KESHAVA MURTHI
J NAVEENDEV
J RAJASHEKAR
J RUPA
J VINCENTMARI
JAGADEESH A
JAGANNATH
JAYALAKSHMI
JAYAMMA
JAYANTHI BJ
JAYARAM
JAYASIMHA M N
JYOTHI M H
JYOTHILAKSHMI
JYOTHIRAO
JYOTHY V
K KALAVATHI
K M MANJUNATHA
K MALLIKARJUNA
K MANJUNATH
K MANJUNATH
K NAVEEN
K PADMABAI
K RAGHU
K RAJENDRA PRASAD
K SHARAVANA
K SUDHA
K SURESH
K V SRINIVASA RAO
K VANITHA
K VARA LAKSHMI
K VENKATESH
K VENUGOPALA

LINO OPERATOR
SENIOR TYPIST
PACKER
SENIOR BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
OFFSET PRINTER
PEON (MINISTERIAL)
SENIOR BINDER
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR OFFSET PRINTER
TECHNICAL ASSISTANT
BINDER
HEAD CASTER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SUPERVISOR
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
LINO OPERATOR
TECHNICAL ASSISTANT
SENIOR OFFSET PRINTER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SENIOR MACHINE MINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
PACKER
BINDER
ASSISTANT CASTER
PACKER / COUNTER (INDL.)
ATTENDER
SUPERVISOR
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SENIOR BINDER
PACKER(MINISTIRAL)
JUNIOR PROOF EXAMINER
SENIOR BINDER
BINDER
SENIOR BINDER
BINDER
SENIOR MACHINE MINDER
PACKER(MINISTIRAL)
PACKER
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
SENIOR BINDER
PEON (MINISTERIAL)
ATTENDER (MINISTERIAL)
ASSISTANT DTP OPERATOR
SENIOR MACHINE MINDER
ATTENDER (MINISTERIAL)
PACKER
SENIOR MACHINE MINDER
PEON (MINISTERIAL)

57791
43176
31758
59187
36072
56455
39463
55841
57841
60262
60562
50281
60512
40954
66862
38122
47934
47934
57916
57841
60612
47934
61023
37464
37868
38684
42174
31908
58432
71674
37281
55341
45141
36114
57916
32340
51543
49967
56430
36231
41283
46611
59252
31444
41354
73730
59352
41604
36801
58202
40463

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

KALAVATHI
KAMALAMMA
KAVITHA S
KESHAVAMURTHY
KOKILA H
KUMAR M
L G KUMAR
L K MANUPRAKASH
L VANITHA
L VASANTHKUMAR
LAKSHMIDEVI
LAKSHMIKANTH K N
LAVANYA R
LUCI RETA
M DEEPA
M KRISHNAPPA
M MUNIRAJU
M N GURURAJA RAO
M NARAYANA
M NATARAJA
M P PARASHURAMAIAH
M R SHIVANNAGOWDA
M RAMACHANDRAPPA
M RAMANNA
M ROOPAKALA
M RUPA
M SARASWATHI
M SURESH
M SURESH
M V KANTHAMMA
M YUVARAJ
M. SUDHINDRA
MADHUKUMARA H P
MAHALINGASWAMY
MAHESH R
MALLIKARJUN B
MAMATHA V
MANGALA R
MANJULA
MANJULA B
MANJUNATH K
MANJUNATH R
MANJUNATHA M
MANJUNATHA M C
MANJUNATHA R
MARIA FILIX
MARIYAN RICHARD A
MEENA
MOHAMMAD HARIF M
MUDDEGOWDA
MURALIDHAR RAO

BINDER
PACKER
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
FOREMAN
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
BINDER
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
SUPERVISOR
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
BINDER
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
PHARMACIST
SENIOR BINDER
BINDER
BINDER
HEAD CASTER
ASSITANT D.T.P OPERATOR
FOREMAN
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR MACHINE MINDER
HEAD PACKER(INDL.)
CASTER
CASTER
CHIEF COST ACCOUNTANT
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
PEON (MINISTERIAL)
PACKER
BINDER
PACKER(MINISTIRAL)
PACKER
SENIOR PROOF EXAMINER
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
TECHNICAL ASSISTANT
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
NURSE
PEON (MINISTERIAL)
SENIOR BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
SENIOR MACHINE MINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
OFFSET PRINTER
MACHINE MINDER
JUNIOR PROOF EXAMINER
PACKER(MINISTIRAL)
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
HEAD CASTER
SENIOR OFFSET PRINTER

44476
38431
42154
60637
42726
49104
70010
67991
56796
46926
69654
37464
52686
53830
40274
41831
60662
73730
58162
57841
52543
57841
42436
56330
59642
42095
39572
37031
40233
38681
36084
59252
47934
56430
38831
37748
62887
31776
59102
42445
55570
52686
56841
41845
46876
56591
36731
32879
43776
60462
60312

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

N B SHOBHA
N CHANDRA
N DHARMENDRA
N JANARDHANA
N JNANESHWARI
N LAKSHMANA
N MANJULA
N MANJULA
N MANJUNATH
N MEENAKSHI
N NAGARATHNA
N R VIMALA
N RAJENDRA
N RAJENDRA
N RAJESHA
N RAMANNA
N RAMESHKUMAR
N RAVI
N RAVISHANKAR
N ROOPA
N SADANANDA
N SHIVATEJASVI
N SRINIVAS
N SRINIVAS MURTHY
N SRINIVASAMURTHY
N VASU
N YESHODA KUMARI
N. DAYASAGARA
NAGAMMA
NAGARAJ R
NALINI
NANJUNDA
NARASIMHA MURTHY N
NATARAJ
NAVEENKUMAR K A
NAZIR ULLA KHAN
NISAR AHMED
P BALARAJ
P GURURAJ
P JAGADEESHA
P JAGADISH KUMAR
P KABALESHWARA
P KRISHNAIAH
P MANJUNATH
P NAGAVENU
P PRADEEP KUMAR
P R BABU
P SHASHIKUMAR
P SURESHA
PRABHAKAR
PRADEEP KUMAR

SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
FOREMAN
OFFSET PRINTER
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
SENIOR BINDER
CASTER
SWEEPER
PEON (MINISTERIAL)
SENIOR BINDER
SENIOR BINDER
BINDER
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
PEON (MINISTERIAL)
SENIOR BINDER
PEON (MINISTERIAL)
LINO OPERATOR
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR BINDER
SENIOR OFFSET PRINTER
BINDER
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR MACHINE MINDER
BINDER
SENIOR BINDER
ASSISTANT CASTER
BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SENIOR PROOF EXAMINER
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
SENIOR BINDER
HEAD CASTER
BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
OFFSET PRINTER
TECHNICAL ASSISTANT
SENIOR OFFSET PRINTER
OFFSET PRINTER
LINO OPERATOR
PEON (MINISTERIAL)
SWEEPER
SENIOR BINDER
SENIOR BINDER
SENIOR MACHINE MINDER
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
ASSISTANT CASTER
MACHINE MINDER
FOREMAN
SENIOR MACHINE MINDER
FOREMAN

40954
72374
48981
66974
54118
60712
36901
33187
59277
59512
37251
48942
35231
53756
39572
57916
55727
59327
57841
51406
60662
56752
43065
58202
48090
51506
37372
59252
40392
44926
57002
58152
42174
40392
47934
52643
60512
60512
50304
57641
36814
30378
55430
53906
55068
57841
50131
42596
62273
59252
63757

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

PUSHKAL JAIN J
R C RAMESH
R GANESH
R GAYATHRI
R GIRISH
R GIRISHA
R GURUSWAMY
R JAGANATH
R JAGANATHA
R JAYALAKSHMI
R JAYAPPA
R KRISHNAMURTHY
R MANJUNATHRAJU
R MURALIDHARA
R NANDAKUMAR
R NAVEENKUMAR
R RAJESH
R SHASHIREKHA
R SUDHA
R SURESH
R UMASHANKER
R UMESH
R USHARANI
RADHAMANI A
RAGHAVENDRA C M
RAGU KESHAVAMURTHY
RAJAMMA
RAJASHIVA G
RAJESH S
RAMESH D
RAMESH H
RATHIVAR
RATHNAMMA
RATHNAMMA
RAVEENDRA
RAVIKUMAR M
RAVIKUMAR S
RAVISHANKAR KH
RUCHITA B
S AMARAVATHI
S ANANDA
S ANITHA
S BASAVARAJU
S CHETHAN KUMAR
S G SRINATH
S G SURESH
S GIRISH KUMAR
S HEMANTHKUMAR
S HEMANTHRAJAN
S JINNARASAPPA
S KESHAVA MURTHY

BINDER
TIME KEEPER
SENIOR MACHINE MINDER
BINDER
BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
BINDER
HEAD CASTER
BINDER
BINDER
ASSISTANT DTP OPERATOR
BINDER
SENIOR OFFSET PRINTER
OFFSET PRINTER
SENIOR MACHINE MINDER
OFFSET PRINTER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
ATTENDER (MINISTERIAL)
SENIOR BINDER
BINDER
SENIOR OFFSET PRINTER
SENIOR BINDER
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
FOREMAN
SENIOR BINDER
SENIOR BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
HEAD PACKER(INDL.)
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
BINDER
OFFSET PRINTER
PACKER
PEON (MINISTERIAL)
BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
TECHNICAL ASSISTANT
BINDER
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
LINO OPERATOR
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR BINDER
JUNIOR PROOF EXAMINER
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
BINDER
WATCHMAN
SENIOR BINDER
PACKER(MINISTIRAL)

34272
48040
57191
48931
47990
37464
42199
57052
51506
42930
77049
52543
67741
56430
57773
43065
42810
42245
60712
51181
57841
60562
58032
31770
71724
53756
60662
49047
44996
47934
35422
54643
28827
0
38584
38172
46011
38684
39172
77049
51381
67387
57916
52943
58852
59887
52686
40983
57841
55430
37048

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

S KRISHNAMURTHY
S KRISHNAVENI
S LAKSHMI
S MADHUSHREE
S MAHADEVASHARMA
S MAMATHA
S N NANJUNDASWAMY
S NEELARAJU
S P SHASHIKALA
S R SADANANDA
S R SHIVAKAVERI
S RAVISHANKAR
S S ANAND KUMAR
S SHASHIKALA
S V CHANDRASHEKARA
S YOGESHA
SAMPATH KUMAR
SANDHYA BAI H
SANKETH KUMAR S
SATISH KUMAR P
SAVITHA V
SHILPA S
SHIVALINGAMMA
SHIVANNA
SHIVAPRASAD
SHOBHA B H
SHOBHA RAMESH
SHRI S P HOSAMANI
SHRUTHI
SOMASHEKAR B E
SRINIVASA T
SULOCHANA R
SULTANA BEGUM
SUNIL N
SURESHA
SYED HAFEEZ UR RAHAMAN
SYED MUJEEBULLA
SYED SAIFULLA
T G ARUNAKUMARI
T MOHANKUMAR
T N RAJU
T N SOMASHEKARA
T NAGARATHNA
T RAVI PRASHANTH
T SATISH
TEJASHREE R
THIYAGARAJU
UMADEVI
V BALARAJU
V DHANANJAYA
V GOVINDA

FOREMAN
ATTENDER (MINISTERIAL)
JUNIOR PROOF EXAMINER
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
CHIEF EXAMINER
COST ACCOUNTANT
FOREMAN
PEON (MINISTERIAL)
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
LINO OPERATOR
BINDER
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
SUPERVISOR
BINDER
SENIOR OFFSET PRINTER
BINDER
JUNIOR PROOF EXAMINER
OFFSET PRINTER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
ASSISTANT BINDER
SENIOR BINDER
SENIOR BINDER
SUPERINTENDENT MINISTERIAL
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SUPERVISOR
CHIEF TIME KEEPER
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
SUPERVISOR
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
JUNIOR PROOF EXAMINER
ATTENDER (MINISTERIAL)
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)
LINO OPERATOR
SENIOR MACHINE MINDER
JUNIOR PROOF EXAMINER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SENIOR BINDER
SENIOR PROOF EXAMINER
JUNIOR PROOF EXAMINER
SENIOR OFFSET PRINTER
SENIOR BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
PACKER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SENIOR BINDER
SENIOR BINDER
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR MACHINE MINDER

59712
41354
34679
59842
87218
45706
70774
31776
44030
57491
45740
72510
47890
42024
60562
42174
63757
34729
36114
48290
40063
31908
59252
60612
59442
39054
71924
63707
42154
73730
43060
39299
44824
39501
57841
58202
55168
41845
57841
59252
46904
56916
59302
37231
36951
40954
27547
58102
50268
58102
59252

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

V JAGADISH
V KUPPARAJ
V MANJU
V NARAYANASWAMY
V RAVI
V RAVI KUMAR
V S SUDHAKARAN
V SHANKARANARAYANA
V SUJATHA
VASUDEVA
VEENA M
VIJAY N M
VIJAYA
VINOD DESHPANDE
VINODKUMAR S
VIRUPAKSHAYYA P SWAMY
VIVEK C
Y MANJULA
YASHODHA
YASHWANTH T N

OFFSET PRINTER
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (M)
SENIOR MACHINE MINDER
LINO OPERATOR
SENIOR MACHINE MINDER
SENIOR MACHINE MINDER
FIRST DIVISION ASSISTANT (M)
FIRST DIVISION ASSISTANT (INDUSTRIAL)
PEON (MINISTERIAL)
FOREMAN
ATTENDER (MINISTERIAL)
ASSITANT D.T.P OPERATOR
PACKER
SUPERVISOR (PZS)
FOREMAN
BINDER
BINDER
SECOND DIVISION ASSISTANT (INDL)

54005
58202
59252
39272
58202
57916
57602
53906
56746
59202
33818
71924
40463
62073
32144
87118
65340
39233
39372
38142

4 (i) * (xi) ಾಯ Oಾರಕ ನುಗುಣLಾ ಎ ಾa Nೕಜ ೆಗಳ -ವರಗಳನು• ಸೂ1Q, ಹಂ1 ೆ6ಾ ರುವ ಆಯವ3ಯ,
ಪ ಾ,Fತ ಖಚು ಮತು ಬಟLಾ‡ೆ

ಾ)ದ -ವರ:

Statement Showing The Budget Allotment, Expenditure of Govt Central Press Bengaluru for the
Year 2021-22.
Head of Account
Allotment
2058-00-103-0-01 Government Press
002 Pay of Officers
157.00
003 Pay of Staff
2697.00
011
014
020
015
021
033
034
041
051
052
059
071
180
195
221
251

Dearness Allowances
Other Allowances
Medical Allowances
Subsidiary Expenses

714.00
824.00
16.00
-

Reimbursement of Medical Expenses
52.00
Daily Wages
946.00
Contract/Out Soirces
299.00
Travel Expenses
5.00
General Expenses
50.00
Telephone Charges
5.00
Other Expenditure
Building Expenses
150.00
Machinery & Equipment
250.00
Transportation Expenses
9.00
Materials and Expenses
1211.59
Pension & Retirement Benefits
123.52
2058-104-00 Cost of Printing by Other Source
051 General Expenses
500.00

Expenditure
(Upto March-2022)
155.32
2597.69
547.05
822.7
15.12
24.93
935.18
251.88
1.48
40.6
3.3
107.97
53.01
8.97
1054.06
121.64
462.22

4(i) * (xii) ಸ2ಾಯಧನ ಾಯ ಕ ಮಗಳನು• ಾಯ ಗತBೊ<Qದ -xಾನ, ‹ಬಲಗು ಹಂ1 ೆ 2ಾಗೂ ಸದ9 ಾಯ ಕ ಮಗಳ
ಫ ಾನುಭ-ಗಳ -ವರ:
ಸ`.B ಆGಾ ತ :ಾವOFೆ Nೕಜ ೆಗಳK ಈ ಇ ಾ ೆಯ @ ಅ[#ತAದ @ರುವO]ಲ@ )ಾಗೂ :ಾವOFೇ :ಾuE [hೕ©ಗಳK
ಈ ಇ ಾ ೆಯ @ ಅ[#ತAದ @ರುವO]ಲ@. kಾರತ ಸ ಾ ರದ ಅ>ೆ ಂ_• Nೕಜ ೆಯBಯ @ ಪ wrುಗJQೆ ಎರಡ ಂದ ಮೂರು ವಷ ದ
ಅವZಯ ತರ$ೇEಯನುC ^ಾತ ಮುದ ಣ ಆGಾ ತ ಷಯಗಳ @ Xೕಡ ಾಗುE#Fೆ.
4(i) * (xiii) ಮಂಜೂ8ಾದ 96ಾ• ಗಳ., ಪರLಾ$Bೆಗಳ., ಅಥLಾ ಅ& ಾರ ಪತ ಗಳನು• ಪ‡ೆದವರ -ವರಗಳ.
ಅನAuಸುವO]ಲ@.
4(i) * (xiv) ಲಭ3-ರುವ ಅಥLಾ 2ೊಂAರುವ

ಾ

ಗಳನು• -ದು3 ಾŽನ

ಾಧ3ಮ ೆ ಅಳವ)Qರುವ -ವರಗಳ.:

ಕ ಾ ಟಕ =ಾಜ ಪತ ವನುC ಗಣ~ೕಕರಣQೊJಸ ಾ2Fೆ.
4(i) * (xv) ಗ ಂ•ಾಲಯ ಮತು Lಾಚ ಾಲಯಗಳ.
ಒಳBೊಂಡಂVೆ ಾಗ9ೕಕ9Bೆ

ಾ

ಾವ ಜ$ಕರ ಉಪNೕಗ ೆ ಇದ•Ea ಅವ†ಗಳ

ೆಲಸದ Lೇvೆಗಳನೂ•

ಪ‡ೆಯಲು ಇರುವ ಸವಲತುಗಳ -ವರ:

ಅನAuಸುವO]ಲ@.
4(i)* (xvi) ಾವ ಜ$ಕ
ಾವ ಜ$ಕ

ಾ
ಾ

ಅ& ಾ9ಗಳ 2ೆಸರುಗಳ., ಪದ ಾಮಗಳ. 2ಾಗೂ ಇತ8ೆ -ವರಗಳ.:
:C ೕ W. ಾ8ಾಯಣಮŽ,

ಅ& ಾ9

ಉಪ $4ೇ ಶಕರು (ಆಡ<ತ ಮತು ೆಕ ಪತ )
ಸಾ

ೇ0ದ ಮುದ ಾಲಯ, 8 ೇ

ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖ ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#,

$ೆ0ಗಳ'ರು-59.
ದೂರ ಾ : 28484543 ,ಾ -. : 28484518
ಸ2ಾಯಕ ಾವ ಜ$ಕ

ಾ

ಅ& ಾ9

:ಸ2ಾಯಕ $4ೇ ಶಕರು (Vಾಂ
ಸಾ

ೇತರ ಮತು Vಾಂ ಕ)

ೇ0ದ ಮುದ ಾಲಯ, 8 ೇ

ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖ ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#,

$ೆ0ಗಳ'ರು - 59.
ದೂರ ಾ : 28484515 ,ಾ -. : 28484518
ಪ ಥಮ \ೕಲŽನ- ಅ& ಾ9

:C ೕ ಎ[. ಲ’“ೕ ಾ8ಾಯಣ
$4ೇ ಶಕರು
ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು# ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಇ ಾ ೆ,
ಸಾ

ೇ0ದ ಮುದ ಾಲಯ, 8 ೇ

ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖ ,

ೖಸೂರುರ"ೆ#,

$ೆ0ಗಳ'ರು - 59.
ದೂರ ಾ : 28484544, ,ಾ -. : 28484518
ಸY/[ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ]
XFೇ ಶಕರು

Secreteriat Depatment
Sub Unit
Public Authorty

: Education
: Government Press
: Department Of Printing Stationery and Publication, 8th Mile,
R.V.College Post, Mysore Road, Bangalore.

Sl.no
Public Authority
1

Assistant Public
Information Officer
(Name/Address. etc.)

Public Information Officer
(Name/Address/Phone
etc..)

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

w ೕ ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ,

w ೕಮE _. ಾ=ಾಯಣಮ—,

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರುಗಳK

ಪ ಕಟ ೆಗಳ XFೇ ಶಕರ ಾ:ಾ ಲಯ,

XFೇ ಶಕರು

ಉಪ XFೇ ಶಕರು

(SಾಂE ೇತರ/SಾಂE ಕ)

8 ೇ

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

(ಆಡJತ ಮತು# ೆಕhಪತ )

ಸಾ

ಪ ಕಟ ೆಗಳ XFೇ ಶಕರ ಾ:ಾ ಲಯ,

ಸಾ

8 ೇ

8 ೇ

8 ೇ

ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560059
,ಾ -. ಸಂ ೆ :080 28484518
ದೂರ ಾ :080-

ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059

ೇಂದ ಮುದ ಾಲಯ,
ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059

ಅಂ!ೆ,

ೇಂದ ಮುದ ಾಲಯ,
ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು
ೖಸೂರು ರ"ೆ#,

$ೆಂಗಳ'ರು-560 059

,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518

,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518

,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518

ದೂರ ಾ :080-

ದೂರ ಾ :080-

ದೂರ ಾ :080-

28484515/40/43/49

28484515/40/43/44/49

28484515/40/43/44/49

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

w ೕ ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ,

w ೕ =ಾಮಕೃಷ•. ೆ. ಎv

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು (SಾಂE ಕ)

ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಜಂ_ XFೇ ಶಕರ

XFೇ ಶಕರು

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು(SಾಂE ೇತರ)

ಸಾ

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

ಸಾ

28484515/40/43/44/49

2

Appellate Authority
(Name/Address/Phone
etc..)

ಾ:ಾ ಲಯ, ಸ ಾ

ಮುದ ಾಲಯ

Gಾನ "ೌಧ ಘಟಕ, 3 ೇ ತಳಮಹB,
ಾಸ"ೌಧ, $ೆಂಗಳ'ರು-560001
,ಾ -. ಸಂ ೆ : 080-22034977
ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ : 080 22034967

ಪ ಕಟ ೆಗಳ XFೇ ಶಕರ ಾ:ಾ ಲಯ,
8 ೇ

ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059
,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518

ಮುದ ಾಲಯ

Gಾನ "ೌಧ ಘಟಕ, 3 ೇ ತಳಮಹB,
ಾಸ"ೌಧ, $ೆಂಗಳ'ರು-560001
,ಾ -. ಸಂ ೆ : 080-22034977

ಮುದ ಾಲಯ

Gಾನ "ೌಧ ಘಟಕ, 3 ೇ ತಳಮಹB,
ಾಸ"ೌಧ, $ೆಂಗಳ'ರು-560001
,ಾ -. ಸಂ ೆ : 080-22034977
ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ : 080-22034967

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ : 080-22034967

ದೂರ ಾ :08028484515/40/43/44/49
3

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

w ೕ ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ,

w ೕ ಎ•. "ೋಮaೇಖ .

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರುಗಳK

ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಉಪ XFೇ ಶಕರ

XFೇ ಶಕರು

ಉಪ XFೇ ಶಕರು(SಾಂE ಕ)

(SಾಂE ೇತರ/SಾಂE ಕ)

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

ಸಾ

ಸಾ

ಾ:ಾ ಲಯ, ಸ ಾ

ಭದ Sಾ

ಮುದ ಾಲಯ, ನಂ.6/ಇ, 1 ೇ ಅಡ›ರ"ೆ#, ಪ ಕಟ ೆಗಳ XFೇ ಶಕರ ಾ:ಾ ಲಯ,
ೆ.ಐ.ಎ._.`, jೕಣ 1 ೇ ಹಂತ,
ತುಮಕೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560058

8 ೇ

ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059

ಭದ Sಾ ಮುದ ಾಲಯ,

ಭದ Sಾ ಮುದ ಾಲಯ,

ನಂ.6/ಇ, 1 ೇ ಅಡ›ರ"ೆ#, ೆ.ಐ.ಎ._.`,

ನಂ.6/ಇ, 1 ೇ ಅಡ›ರ"ೆ#, ೆ.ಐ.ಎ._.`,

jೕಣ 1 ೇ ಹಂತ, ತುಮಕೂರು ರ"ೆ#,

jೕಣ 1 ೇ ಹಂತ, ತುಮಕೂರು ರ"ೆ#,

$ೆಂಗಳ'ರು-560058

$ೆಂಗಳ'ರು-560058

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 080-28378335

,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 080-28378335

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 080-28378335

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ : 080-2893440

ದೂರ ಾ :080-

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ : 080-2893440

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ : 080-2893440

28484515/40/43/44/49
4

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

w ೕ ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ,

w ೕಮE Rೊ ೕE

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು

ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಉಪ XFೇ ಶಕರ

XFೇ ಶಕರು

ಉಪ XFೇ ಶಕರು (SಾಂE ಕ)

(SಾಂE ಕ/SಾಂE ೇತರ)

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

ಸಾ

ಸಾ

ಪ ಕಟ ೆಗಳ XFೇ ಶಕರ ಾ:ಾ ಲಯ,

ಸರಸAEಪOರಂ,

8 ೇ

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 08212-2540684

ಾ:ಾ ಲಯ,
ಸಾ

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ,

ಸರಸAEಪOರಂ,

ೖಸೂರು-570009

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 08212-2540684
ದೂರ ಾ :0821-2343225, 2540684

ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059
,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518
ದೂರ ಾ :08028484515/40/43/49

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ,
ೖಸೂರು-570009

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ,

ಸರಸAEಪOರಂ,

ೖಸೂರು-570009

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 08212-2540684

ದೂರ ಾ :0821-2343225, 2540684 ದೂರ ಾ :0821-2343225, 2540684

5

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

w ೕ ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ,

zಾ|| )ೆ¬.ಆ . ಪ ಾ- ಾಯ-

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು

ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಉಪ XFೇ ಶಕರ

XFೇ ಶಕರು

ಉಪ XFೇ ಶಕರು (SಾಂE ಕ)

(SಾಂE ಕ/SಾಂE ೇತರ)

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

ಸಾ

ಸಾ

ಪ ಕಟ ೆಗಳ XFೇ ಶಕರ ಾ:ಾ ಲಯ,

"ಾಧನ ೇ Gಾರ ಾಡ-580008

"ಾಧನ ೇ Gಾರ ಾಡ-580008

8 ೇ

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 0836-2748145

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 0836-2748145

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ :0836-2748145

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ :0836-2748145

ಾ:ಾ ಲಯ,
ಸಾ

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ,

"ಾಧನ ೇ Gಾರ ಾಡ-580008
,ಾ -. ಸಂ ೆ :0836-2748145
ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ : 0836-2748145

ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ.

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ.

,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518
ದೂರ ಾ :08028484515/40/43/49

6

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

w ೕ ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ,

ಉಪ XFೇ ಶಕರು (SಾಂE ಕ)

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು

ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಉಪ XFೇ ಶಕರ

XFೇ ಶಕರು

ಸಾ

(SಾಂE ೇತರ/SಾಂE ಕ)

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

ಕಲಬುರ2-585102

ಸಾ

ಪ ಕಟ ೆಗಳ XFೇ ಶಕರ ಾ:ಾ ಲಯ,

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 08472-220299

ಕಲಬುರ2-585102

8 ೇ

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ :08472–220299

,ಾ -. ಸಂ ೆ : 08472-220299

ಾ:ಾ ಲಯ,
ಸಾ

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ,

ಕಲಬುರ2-585102
,ಾ -. ಸಂ ೆ : 08472-220299
ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ :08472–220299

ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059

kಾ2ೕಯ ಮುದ ಾಲಯ,

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ :08472–220299

,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518
ದೂರ ಾ :08028484515/40/43/49

7

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

w ೕ ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ,

w ೕ aೈಲRಾ

ಪ ಕಟ ೆಗಳ ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರ

XFೇ ಶಕರು

ಸ)ಾಯಕ XFೇ ಶಕರು(SಾಂE ೇತರ)

ಮುದ ಣ, ೇಖನ "ಾಮ2 ಮತು#

ಸಾ

ಪ ಕಟ ೆಗಳ XFೇ ಶಕರ ಾ:ಾ ಲಯ,

y ೆ@, ಮB ೇ -571201

8 ೇ

,ಾ -. ಸಂ ೆ :08272-228363

ಾ:ಾ ಲಯ,
ಸಾ

y ಾ@ ಮುದ ಾಲಯ, ೊಡಗು

y ೆ@, ಮB ೇ -571201
,ಾ -. ಸಂ ೆ :08272-228363
ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ :08272–228363

ೖ , ಆ . . ಾ ೇಜು ಅಂ!ೆ,

ೖಸೂರು ರ"ೆ#, $ೆಂಗಳ'ರು-560 059

y ಾ@ ಮುದ ಾಲಯ, ೊಡಗು

--

ದೂರ ಾ ಸಂ ೆ :08272–228363

,ಾ -. ಸಂ ೆ :080-28484518
ದೂರ ಾ :08028484515/40/43/44/49

ಸY/[ಎŒ. ಲ‡¨ೕ ಾ=ಾಯಣ]
XFೇ ಶಕರು

