PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zÀÄå£Áä£À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ
2£ÉÃ ªÀÄºÀr, n.n.JA.¹. PÀlÖqÀ, ‘J’ ¨ÁèPï, ©.JA.n.¹. PÁA¥ÉèPïì,
PÉ.ºÉZï. gÉÆÃqï, ±ÁAw£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 560 027,
(PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ MAzÀÄ G¢ÝªÉÄ.)

2005ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅದಿನಿಯಮ ವಿದಿ ()1(4ಬಿ )ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಟಣೆ
ಮಾಡಲಾದ ಕೆೈಪಿಡಿಗಳ ಸಂಗರಹ

ಕ ೈಪಿಡಿ –1
4.1 )ಬಿ( ಸಂಸ್ೆೆಯ ಉದೆದೇಶಗಳು:

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ ೆಯು ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಉದಯಮವನಗಿದುು

22.9.1976 ರಂದು ಸ್ನೆಪರ್ ಯನಗಿದ ಹನಗೂ ಕಂಪ ನಿಗಳ ಆಕ್ಸ್, 1956 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ ೂೋಂದನಯಿಸಲನಗಿದ . ಕಂಪನಿಯ
ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವನಳವು ರೂ. 27.50 ಕ ೂೋಟಿ 27,50,000 ರೂ. 100 / - ಪರತಿ. ಕಂಪ ನಿಯ ಪನವತಿಸಿದ ಪನಲು
ಬಂಡವನಳವು ರೂ. ರೂ. 100 / - ಪರತಿ 21,37,200 ಷ ೋರುಗಳ 21.37 ಕ ೂೋಟಿ. ಕಂಪನಿಯ ಪನಲು ಬಂಡವನಳವು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದಂದ ಸಂಪೂರ್ಾವನಗಿ ಚಂದನದನರವನಗಿದ . ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಮನಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞನನ,
ಜ ೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞನನ ಮತುು  ವಿಜ್ಞನನ ಮತುು  ತಂತರಜ್ಞನನ ಲಲನೆ ಯ ಆಡಿತತ ನಿಯಂತರರ್ದಲ್ಲಿದ .

I . ಸಂಸ್ೆೆಯ ಕಾಯಯನಿೇತಿಗಳು

:

1. ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷರ್ ಮತುು  ಸಕಿರಯಗ ೂಿತಸಿದ ಸ್ ೋವ ಗಳನುು (ಐಎಸ್ಒ 9001: 2000 ರ ಒಳಹರಿವು ಗುರ್ಮಟ್ದ
ಮನನದಂಡಗಳು) ರನಜ್ಯದನದಯಂತ ಜ್ನಸ್ನಮನನಯರಿಗ ಸುಮನರು 300 ಕ ೋಂದರಗಳ ಮೂಲಕ
ಸಲ್ಲಿಸಲನಗುತಿು ದ .
2. ರ್ ೈಪುರ್ಯದ ಮನನವ ಶಕಿು  ಮತುು  ಐಟಿ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಾವನುು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸಕನಾರಿ
ಸಂಸ್ ೆಗಿತಗ ಸ್ೌಲಭ್ಯ ನಿವಾಹಣನ ಸ್ ೋವ ಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು.
3. ವಿವಿಧ ಸಕನಾರಿ ಸಂಸ್ ೆಗಿತಗ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಹನರ್ ್ೋಾರ್, ಸ್ನಫ್ ್ವೋರ್ ಮತುು  ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ ಉಪಕರರ್ಗಳ
ಮನಕ ಾಟಿಂಗ್ ಸ್ೌಲಭ್ಯ.
4. ಲ-ಟ ಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ೌಲಭ್ಯ ವನುು ಸಕನಾರಿ ಸಂಸ್ ೆಗ ಒದಗಿಸುವುದು.
5.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಲಲನೆ ಗಳು ಮತುು  ಮಂಡಿತಗಳು ಹನಗೂ ಹ ೂರ ರನಜ್ಯಗಳ ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಿತಗ
ಐಟಿ ಸ್ ೋವ ಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು

.

6. ಭನರತ ಸಕನಾರವು ಪನರಯೋಜಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ರ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ
ಯೋಜ್ರ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ ೂಯೋಗಿ ಗನರಮೋರ್ ಯುವತಿಯರಿಗ , ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷರ್ ಮತುು  ಉದ ೂಯೋಗವನುು
ಒದಗಿಸುವುದು

II.ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ಕು ನೌಕ್ರರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ಕು ಕ್ತ್ಯವ್ಯಗಳು ಮತ್ಕು ನಿರ್ಾಯರ ಮಾಡಕವ್
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಕಾಯಯವಿರ್ಾನ :
ಈ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತುು  ಸಿಬಬಂದಗಳು ಸ್ ೋವನ ನಿಯಮಗಳ 1980, ಸಟಿಾಫ್ ೈಡ್ ಸ್ನ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಆಡಾಸ್ಾ
ಮತುು  ಕನಲಕನಲಕ ೆ ಕನರ್ಪಾರ ೋಷನ್ ಹ ೂರಡಿಸಿದ ಮನಗಾದಶಿಾ ಸೂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಗಿತಗ
ಅನುಸ್ನರವನಗಿ ತಮಮ ಕತಾವಯಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುತಿು ದನುರ .

ನಿದೆೇಯಶಕ್ರ ಮಂಡಳಿ
²æÃ. r. ¸ÀÄzsÁPÀgï,
«zsÁ£À ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ,
CzsÀåPÀëgÀÄ,
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zÀÄå£Áä£À C©üªÀÈ¢Þ
¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, 2£ÉÃ ªÀÄºÀr,
nnJA¹-‘J’ ¨ÁèPï, ©JAn¹
PÁA¥ÉèPïì, PÉ.JZï.gÀ¸ÉÛ, ±ÁAw£ÀUÀgÀ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 027

²æÃªÀÄw ¸À¯Áä PÉ. ¥sÁ»ªÀiï, LJJ¸ï,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
Ln ªÀÄvÀÄÛ ©n,
2£ÉÃ ªÀÄºÀr, ©JAn¹ PÁA¥ÉèPïì,
±ÁAw£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 027

²æÃ UËgÀªï UÀÄ¥ÀÛ, LJJ¸ï
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð,
ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À, eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À
ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À ºÁUÀÆ vÀAvÀæeÁÕ£À
E¯ÁSÉ, 5£ÉÃ ºÀAvÀ, 5£ÉÃ ªÀÄvÀÄÛ 6£ÉÃ
ªÀÄºÀr, JA.J¸ï.©°ØAUï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ560 001

²æÃªÀÄw ©. ¹AzsÀÄ, LJJ¸ï
¸ÀPÁðgÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ð,
§eÉmï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, ºÀtPÁ¸ÀÄ
E¯ÁSÉ, «zsÁ£À¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001

²æÃªÀÄw. gÉÃtÄPÀ azÀA§gÀA, LJJ¸ï
¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð
¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄUÀ¼À E¯ÁSÉ,
JA.J¸ï.©°ØAUï,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001

¥ÉÆæ. J¸ï. ¸ÀqÀUÉÆÃ¥À£ï
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,
QAiÉÆÃ¤Pïì J¯ÉPÁÖç¤Pïì ¹n, ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 100

²æÃ gÀAUÉÃUËqÀ, LJ¥sïJ¸ï
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «zÀÄå£Áä£À C©üªÀÈ¢Þ
¤UÀªÀÄ ¤AiÀÄ«ÄvÀ, 2£ÉÃ ªÀÄºÀr, nnJA¹
‘J’-¨ÁèPï, 2£ÉÃ ªÀÄºÀr, ©JAn¹
PÁA¥ÉèPïì, PÉ.JZï.gÀ¸ÉÛ, ±ÁAw£ÀUÀgÀ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 027

²æÃ ±ÉÊ¯ÉÃAzÀgï PÀÄªÀiÁgï vÁåV,
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ,
¸Á¥sïÖªÉÃgï mÉPÁß®f ¥ÁPïð D¥sï EArAiÀiÁ,
6£ÉÃ ªÀÄºÀr, ¸ÉÊ§gï ¥ÁPïð, £ÀA.76 ªÀÄvÀÄÛ
77, QAiÉÆÃ¤Pïì J¯ÉPÁÖç¤Pïì ¹n, ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ
gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 100

²æÃ ±À²zsÀgï, J¸ï.¹
©£ï ²æÃ ZËqÀ¥Àà.J¸ï
²ªÀªÉÆUÀÎ gÀ¸ÉÛ, ¸Ë®AV, ºÉÆ£Áß½,
ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèPÀÄ, zÁªÀtUÉgÉ

²æÃ J.J¸ï. ªÀÄAdÄ£Áxï
H.L.B.C. PÁA¥ËAqï »A¨sÁUÀ,
ºÉÃªÀiÁªÀw ¯ÉÃOmï,
UÀt¥Àw ¥ÁPïð gÀ¸ÉÛ,
PÀÈµÀÚgÁeï ¥ÉÃmÉ (K.R. ¥ÉÃmÉ)
ªÀÄAqÀå f¯Éè

²æÃ gÀWÀÄ .r.J¸ï.
©£ï ²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀAiÀÄå .r.JA
ªÀÄ£É £ÀA.124, 2£ÉÃ PÁæ¸ï,
PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉÃOmï, PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 086

²æÃ PÉ. ªÉAPÀl¸ÀÄ§âgÁdÄ
£ÀA.51, ¸ËgÁµÀÖç ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ,
N.n.¹. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 053

²æÃ C«£Á±ï ¨Á§Ä. ©. Dgï.
ªÀÄ£É £ÀA.68/8, PÀÈµÁÚ¨ÁèPï,
1£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ±ÉÃµÁ¢æ¥ÀÄgÀA,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 020

²æÃ §¸ÀªÀtÚ
ºÀÄPÀÌ®UÉgÉ, n.£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ,
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ f¯Éè

²æÃ JA.J. CPÀâgï ¥ÁµÀ
ªÀÄ£É £ÀA.224/J, ²æÃ UÀAUÁ¤®AiÀÄ,
2£ÉÃ ªÀÄºÀr, 6£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ
ºÀAvÀ, gÁeÁf£ÀUÀgÀ PÉÊUÁjPÁ mË£ï,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 044

²æÃ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ
©£ï ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁjVqÀ,
±ÁAvÀ«ÃgÀ¸Áé«Ä ¤®AiÀÄ, NA ±ÁAw ºÀwÛgÀ,
PÉÆÃmïð gÀ¸ÉÛ, µÀºÁ¥ÀÄgÀ-585 223
AiÀiÁzÀVj f¯Éè

²æÃ gÁªÀÄtÚ PÉ.PÀ®ètÚªÀgï
‘²æÃ VjªÁ¸À ¤®AiÀÄ’, 2£ÉÃ PÁæ¸ï,
3£ÉÃ ªÉÄÊ£ï, PÁ¼ÀAiÀÄå£À £ÀUÀgÀ, Q£Áß¼ï
gÀ¸ÉÛ, PÉÆ¥Àà¼À-583 231

III. ಸ್ಾವ್ಯಜನಿಕ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವ್ು ಸ್ಾೆಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ಕು ಕಾಯಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ :
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತ ಪನರಥಮಕವನಗಿ ರ್ ವಲಪ ಮಂಟ್ ಕನರ್ಪೋಾರ ೋಶನ್
ಆಗಿದ . ಲದು ರನಜ್ಯದನದಯಂತ ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್, ಮನಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞನನ ಮತುು  ಸಂಬಂಧಿತ ಕ ೈಗನರಿಕ ಗಳನುು
ಸ್ನೆಪಿಸುವುದು, ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ಹನಗೂ ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಳ ಸಿಬಬಂದಗಿತಗ ಶುಲೆ ಸಹಿತ ಮತುು  ವಿವಿಧ ಸಕನಾರಿ
ಯೋಜ್ರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬ ೋತಿ ನಿೋಡುತು ದ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮತದ ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು , ಕ .ಎಸ್.ಲ.ಡಿ.ಸಿ /
00/2012 ದರ್ನಂಕ: 6-3-2012 ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಕುೆಗಳ ಮನಹಿತಿ ಕನಯ್ದುಯ ಸ್ ಕ್ಷನ್ 2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಲಮನವಿ
ಪನರಧಿಕನರವನಗಿ ರ್ ೋಮಕಗ ೂಂಡಿದನುರ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್ ರ್ ವಲಪ ಮಂಟ್ ಕನರ್ಪಾರ ೋಷನ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್, ವಯವಸ್ನೆಪಕ (

),

ಕ .ಎಸ್.ಲ.ಡಿ.ಸಿ / 00/2012 ದರ್ನಂಕ: 6-3-2012 ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಕುೆಗಳ ಮನಹಿತಿ ಕನಯ್ದುಯ ಸ್ ಕ್ಷನ್ 2 ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಪರ್ಧನಾತಮಕ ಪನರಧಿಕನರವನಗಿ ರ್ ೋಮಕ ಮನಡಲನಗಿದ .
IV.ಮಂಡಳಿಗಳು, ಕೌನಿಿಲ್ ಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ಕು ಇತ್ರ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಕವ್

ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಲಹೆ ಉದೆದೇಶಕಾುಗಿ ಒಳಗೆ ಂಡಿರಕವ್ ಅಥವಾ ಅದರ
ಮಂಡಳಿಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ಕು ಇತ್ರ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಸಭೆಗಳು ಸ್ಾವ್ಯಜನಿಕ್ರಿಗೆ
ತೆರೆದಿವೆಯೆೇ ಅಥವಾ ಇಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನಿಮಿಷಗಳು ಸ್ಾವ್ಯಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಬಹಕದಕ:

ಕ್ನಾಯಟಕ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ, 2000 ರ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 3 ರ ಕೆಿೇಸ್ )ಬಿ( ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ
ವ್ಯಕ್ರುಗಳ ಪ್ರಕ್ಟಣೆ.
ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್ ರ್ ವಲಪ ಮಂಟ್ ಕನರ್ಪೋಾರ ೋಷನ್ ನಿಯಮತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕ
ಮನಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕನಯಿದ 3 ರ ಪರಿಚ ಛೋದ (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕನಯಿದ , 2002 ರ ನಿಯಮ 3
ರ ೂಂದಗ :
1. ನಿಗಮದ ಕನಯಾಗಳು ಮತುು  ಕತಾವಯಗಳ ವಿವರ: ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ
ನಿಯಮತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್ ಲಂಡಸಿಾೋಸ್ ಪರಮೋಶನ್ ಗನಗಿ 1976 ರಲ್ಲಿ
ಸ್ನೆಪರ್ ಯನಯಿತು. ಮನಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞನನ ಮತುು  ಸಂಬಂಧಿತ ಪರದ ೋಶಗಳ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ಮನನವ

ಸಂಪನೂಮಲವನುು ಕನರ್ಪೋಾರ ೋಷನ್ ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಂಡಿದ . ಲದು ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್ ಮತುು  ಐಟಿ ಉತಪನುಗಳನುು
ಸಹ ಮನರನಟ ಮನಡುತಿು ದ .
ಶಿರೋ. ರಂಗ ೋ ಗೌಡ,ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್. ಸಂಸ್ ೆಯ ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು.
ಶಿರೋ . ಕ .ಆರ್. ರುದರಪಪ, ಕ .ಜಿ.ಎಸ್ ನಿದ ೋಾಶಕರು (ಕನಯನಾಚರಣ ಗಳು), ವಯವಸ್ನೆಪಕರು, ಸಹನಯಕ
ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ಮತುು  ಲತರ ಸಿಬಬಂದಗಳು ಸಂಸ್ ೆಯಲ್ಲಿದನುರ .

ನಿಗಮದ ಕಾಯಯಗಳು ಕೆಳಕ್ಂಡಂತಿವೆ:
1. ಗನರಮೋರ್ ಯುವಕರಿಗ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಕನಯನಾಚರಣ ಮತುು  ಐಟಿ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ ತರಬ ೋತಿ ನಿೋಡಲನಗುತು ದ .
2. ರ್ ೂೋರಡ್ ಯೋಜ್ರ್ ಮತುು  ಲತರ ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ / ಸಂಘಟರ್ ಗಳು ಪನರಯೋಜಿತ ಯೋಜ್ರ್ ಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೂಯಟರ್ ತರಬ ೋತಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳನುು ಅನುಷನಾನಗ ೂಿತಸುವುದು.
3. ಐಟಿ, ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತಪನುಗಳು ಮತುು  ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ ವಸುು ಗಳು ಮನಕ ಾಟಿಂಗ್
4.

ವ ೈಲ ಾಸ್, ಲಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಮತುು  ಆಫೋಸ್ ಆಟ ೂಮೋಷನ್ ಉಪಕರರ್ಗಳ ಸ್ ೋವ ಮತುು  ಅನುಸ್ನೆಪನ.

5. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ ಮತುು  ಐಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದಯಮಗಿತಗ
ಎಲ ಕನಾನಿಕ್ಸ್ ನಗರ, ಸ್ನಫ್ ್ವೋರ್ ಟ ಕನುಲಜಿ ಪನಕ್ಸಾ, ಐಟಿ ಪನಕ್ಸಾ ಮುಂತನದ ಮೂಲಭ್ೂತ
ಸ್ೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದಿ.
6. ರ್ನಗರಿಕರಿಗ ಮನಹಿತಿ ಪರ್ ದುಕ ೂಳಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು:
ನಿಗಮದ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಬಗ ಗಿನ ಮನಹಿತಿಯನುು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಜನಲತನರ್
http://www.keonics.in/ ನಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಲನಗಿದ . ನಿಗಮದ ನಿರ್ಧನಾರಗಳು
ಸಹ ನಿಗಮದ ರ್ ೂೋಟಿಸ್ ಬ ೂೋಡ್ಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟಗ ೂಂಡಿವ .

V ಗಾರಹಕ್ರಕ :
ಅಂಡರ್ ಗೌರಂಡ್ ಕೆೇಬಿಿಂಗ್ :
ಉತು ರ, ಪೂವಾ, ಪಶಿಿಮ ಹನಗೂ ಕ ೋಂದರೋಯ ಸ್ ೋರ್ ಮತುು  ವನಯುಪರ್ ಯ ಆದ ೋಶಗಳು.
ರಸ್ ು  ಸಂಚನರ ಸಿಗುಲ್ ಸಿಸ್ಮ್ಸ್( ಎಸ್ .ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್ )
ನಗರ ಸಂಚನರ ರ್ಪಲ್ಲೋಸ್ ಬ ಂಗಳೆಂರು ಜಿಲನಿ ಸಂಚನರ ರ್ಪಲ್ಲೋಸ್ ಗುಲಬಗನಾ –, ಗದಗ,
ಜಿಲನಿ ಕನರ್ಪಾರ ೋಷನ್ ಬ ಳಗನವಿ –
ನಗರಸಭ ಕೌನಿ್ಲ್ ಬಿೋದರ್ –, ತುಮಕೂರು, ಶಿವಮಗಗ

ವೆೈಲೆಯಸ್ ಸಲಕ್ರಣೆ:
ಬಿ. ಡಬುಿಬ ಂಗಳೆಂರು – ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್..
ಹ ಚ್– ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಬುಿ.ಎಂ. ಹ ೈದರನಬನದ್
ಕ ಬ ಂಗಳೆಂರು – ಸಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಬಿ / ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್.ಎಸ್.
ಆರ್ಬ ಂಗಳೆಂರು – ಒ.ಟಿ.
ಅರರ್ಯ ಲಲನೆ ಕ .ಒ.ಜಿ –
ನಿೋರನವರಿ ಲಲನೆ – ಜಿಕ .ಒ.
ಬಿ– ಪಿ.ಎಂ. ಬ ಂಗಳೆಂರು
ರ ೈಲ ್ೋಸ್
ಗಿರಂಡಲ್ & ರ್ ೂಟಾಲ್
ರ್ಪಲ್ಲೋಸ್ ಲಲನೆ – ಜಿಕ .ಒ.
ಕಿಲ ೂೋಾಸೆರ್
ರ್ನಯಷನಲ್ ಪ ಿೈವುಡ್

ಹಾಡ್ಯವೆೇರ್ :
ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಳು ಅರರ್ಯ :, ತರಬ ತಿ, ಶಿಕ್ಷರ್
ಹ ೂೋಮಯೋಪತಿ ಕನಲ ೋಜ್ು
ರನಜ್ಭ್ವನ
ರನಜ್ಯ ಚುರ್ನವಣನ ಆಯೋಗ
ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತ್
ತನಲೂಕು ಕಛ ೋರಿ
ಡಿ ಸಿ ಕಛ ೋರಿ.& ಡಿಸಿ ಕಛ ೋರಿ.ವಿ.

ತ್ರಬೆೇತಿ:
ಮನನವ ಸಂಪನೂಮಲ ಲಲನೆ ) ಮಹಿಳ ಹನಗು ಮಕೆಳ ಕುಟುಂಬ ಕಲನಯರ್ (
ಆರ್ೋಾವ್ಸ್ ಲಲನೆ , ಜಿಕ .ಒ.
ವಿಕಲಚ ೋತನರ ಲಲನೆ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ
ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ,ಕ ಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಹಿಂದುಿತದ ವಗಾ & ಅಲಪಸಂೆನಯತರ ಅಭಿವೃದು ನಿಗಮ
ೆನಸಗಿ ಶನಲ ಗಳು ಎಂ ಶನಲ ಉಜ ರ.ಡಿ.ಎಸ್ ಶನಲ ಬ ಂಗಳೆಂರು ಹನಗು ಎಸ್.ಎಸ್.ಜ :

ನೆಟವಕ್ರಯಂಗ್:
ಸ್ನರಿಗ ಕಮಷನರ್ ಕಛ ೋರಿ, ಬ ಂಗಳೆಂರು
ಆರ್ಒ ಮಂಗಳೆಂರು.ಟಿ., ರ್ಧನರವನಡ, ಬ ಳಗನವಿ, ರ್ತರದುಗನಾ, ತುಮಕೂರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹನರ ಸರಬರನಜ್ು ಕ ೋಂದರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರ ೋಷ ಮ ಉದಯಮ ನಿಗಮ , ಬ ಂಗಳೆಂರು, ಮೈಸೂರು, ಟಿನರಸಿೋಪುರ.
ನಗರ ಕ ೋಂದರೋಯ ಗರಂಥನಲಯ , ಮಲ ಿೋಶ್ರಂ ಬ ಂಗಳೆಂರು
ಮೈಸೂರು ಸ್ ೋಲ್್ ಲಂಟರ್ನಯಾಷನಲ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್, ಬ ಂಗಳೆಂರು,
ಸಕನಾರಿ ಔಷಧಿ ಉಗನರರ್,
ಪದವಿ ಪೂವಾ ನಿದ ೋಾಶರ್ನಲಯ.
ಜಿಲನಿ ಕ ೈಗನರಿಕನ ಕ ೋಂದರ.
ಕನಲ ೋಜ್ು ಶಿಕ್ಷರ್ ಲಲನೆ
ತನಂತಿರಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬ ೋತಿ ಮತುು  ಸಂಶ ೋಧರ್ನ ಸಂಸ್ ೆ

ಇ : ಗ್ೆಂಡರಿಂಗ್ಕರ್ನಾಟಕ ನಿೋರು ಸರಬರನಜ್ು ಮತುು  ಒಳಚರಂಡಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಂಡಿತ
ಬ ಂಗಳೆಂರು ಮಹನನಗರ ಸ್ನರಿಗ ಸಂಸ್ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮೋರ್ ರಸ್ ು  ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ಹನಗು ಮೋನುಗನರಿಕ ವಿಜನುನ ವಿಶ್ವಿದನಯಲಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕನು  ವಿಶ್ವಿದನಯಲಯ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಮ್ಸ.ಪಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸರ್ಣ ಕ ೈಗನರಿಕ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞನನ ಮತುು  ಜ ೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞನನ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರಿಮೋಟ್ ಸ್ ನಿ್ಂಗ್ ಅಪಿಿಕ ೋಶನ್ ಕ ೋಂದರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಪರವನಸ್ ೂೋದಯಮ ನಿಗಮ
ಮಂಗಳೆಂರು ವಿಶ ೋಷ ಆರ್ಥಾಕ ವಲಯ
ಸ್ ಂಟರಲ್ ಪವರ್ ರಿಸಚ್ಾ ಲನ್್ ಟಿಟೂಯಟ್

ಸ್ ಂಟರಲ್ ವ ೋರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕನರ್ಪಾರ ೋಷನ್
ಲಂಡಿಯನ್ ಲನ್್ ಟಿಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಮನಯರ್ ೋಜ ಮಂಟ್ , ಬ ಂಗಳೆಂರು
ಕ ೋರಳ ರನಜ್ಯ ಆಹನರ ಪೂರ ೈಕ ನಿಗಮ
ಕ ೋರಳ ಸಸ್ ್ೋನಬಲ್ ಅಬಾನ್ ರ್ ವಲಪ ಮಂಟ್ ಪನರಜ ಕ್ಸ್
ಕ ೋರಳ ಜ್ಲಮಂಡಿತ
ಕ ೂೋರ್ಿನ್ ಬಂದರು ಟರಸ್್
ಜ್ವಹಲನಾಲ್ ರ್ ಹರು ರ್ಪೋಟ್ಾ ಟರಸ್್ , ಮುಂಬಯಿ
ಕ ೋರಳ ಸ್ನರಿಗ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗು ಹರ್ಕನಸು ನಿಗಮ
ಕ ೋರಳ ರನಜ್ಯ ಪೌಲ್ಲಾ ರ್ ವಲಪ ಮಂಟ್ ಕನರ್ಪಾರ ೋಷನ್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್
ಮಹನರನಷಾ ರನಜ್ಯ ವಿದುಯತ್ ಉತನಪದರ್ನ ಕ ೋಂದರ
ಪಬಿಿಕ್ಸ ವಕ್ಸ್ಾ ಲಲನೆ , ಪನಂಡಿಚ ೋರಿ.
ಜ . ಐ. ಪಿ.ಎಂ.ಲ.ಆರ್, ಪನಂಡಿಚ ೋರಿ.
ಮನಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞನನ ಲಲನೆ , ಗ ೂೋವನ
ಕ ೋಂದನರಡಿತತ ಪರದ ೋಶ, ಲಕ್ಷದ್ೋಪ
ಬಿಹನರ ರನಜ್ಯ ವಿದುಯರ್ನಮನ ಅಭಿವೃದಿ ನಿಗಮ

ಇ.ಆರ್.ಪಿ ಸಲ ಯಷನ್ಿ
ಹಟಿ್ ರ್ನುದ ಗಣಿ

ಸ್ಾಫ್ಟ್ ವೆೇರ್ ಸ್ೆ ಲ ಯಶನ್ಿ:
ಎನ್ಡಬೂಿಯ..ಕ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್.
ಬಿ– ಸಿ.ಎಂಟಿ. ಸ್ನಮಟ್ಾ ಕನಡ್ಾ

ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಮತ್ಕು ಪೇಟಯಲ್ ಗಳು :
ವಿಜ್ನ್ ಗೂರಪ್ ಸ್ ೈನ್್ & ಟ ಕನುಲಜಿ
ಕಣನಾಟಕ ರ ೋಷ ಮ ಮನಕ ಾಟಿಂಗ್ ಮಂಡಿತ
ಐಸಿಟಿ ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿ ಸಂಘ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದುಯತ್ ಕನೆನಾರ್

ಕ್ತ್ಯವ್ಯಗಳು ಮತ್ಕು ಪ್ರತಿಸಪಂದನಗಳು
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಯ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ ಲ್ಲಮಿಗ್ೆಡ್
2 ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ, "ಎ" ಬಾಿಕ್ಸ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆ.ಎಚ್. ರಸ್ೆು, ಶಾಂತಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರಕ -560 027

ಕ ೈಪಿಡಿ –2

ಡಿ & ಆರ್ ಕೆೈಪಿಡಿಗೆ ಮಕನಕುಡಿ
ನಿಗಮದ ನಿವನಾಹಕರು ಮತುು  ಲತರ ಅಧಿೋನ ಸಿಬಬಂದಗ ಸಪಷ್ ಮನಗಾದಶಾನವನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಕತಾವಯಗಳು
ಮತುು  ಹ ೂಣ ಗನರಿಕ ಕ ೈಪಿಡಿಯ ಉದ ುೋಶವನಗಿದ . ಲದು ಸಂಸ್ ೆಯ ಮತುು  ಅದರ ಕನಯಾಕತಾರ ಕನಯಾ ನಿವಾಹಣ ಗ
ಸಹನಯ ಮನಡುತು ದ . ಲದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ ುಶ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ನ ಸ್ ೋವ ಗಳ ದಕ್ಷತ ಯ ಮಟ್ ಮತುು  ಆಡಿತತವನುು
ಸುರ್ಧನರಿಸುವುದನಗಿದ . ಕ ೈಪಿಡಿಯನುು ಮದಲ ಬನರಿಗ ಪರಿಚಯಿಸಲನಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸುರ್ಧನರಣ ಯ ಅಳವಡಿಕ ಗಳು
ಹ ಚನಿಗಬಹುದು. ಎಲನಿ ಸಿಬಬಂದಗಳ ಸಲಹ ಗಳು ಸ್ನ್ಗತನಹಾ. ಸಿ್ೋಕರಿಸಿದ ಸಲಹ ಗಳನುು ಗರಹಿಸಿದ ನಂತರ
ಅವುಗಳನುು ಕ ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲನಗುವುದು. ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಚರ್ ಗಳು ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರ
ಸೂಚರ್ ಹನಗೂ ಮನಗಾದಶಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೂರಡಿಸಲನಗಿದ .

ರಂಗೆೇಗೌಡ, ಐ.ಎಫ್ಟ.ಎಸ್
ವ್ಯವ್ಸ್ಾೆಪ್ಕ್ ನಿದೆೇಯಶಕ್ರಕ

ಕ್ತ್ಯವ್ಯಗಳು ಮತ್ಕು ಪ್ರತಿ ಕೆೇಡರ್ ಜವಾಬಾದರಿ.
05.05.2014 ರಂದು ಎಸ್ನ್ಬಿಿಷ ಮಂಟ್ ವಿಭನಗದ ಪುನಪಾರಿಶಿೋಲರ್ನ ಸಭ ಯನುು ಆಯೋಜಿಸಲನಗಿದುು, ಸಭ ಗ ಲತರ
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ೆಂಂದಗ ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು ಮತುು  ನಿದ ೋಾಶಕರು (ಕನಯನಾಚರಣ ಗಳು) ಅಧಯಕ್ಷತ ವಹಿಸಿದುರು.
ಸ್ನೆಪರ್ ಯ ವಿಭನಗದ ಚಟುವಟಿಕ ಗಿತಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸುದೋಘಾವನದ ಚಚ ಾಯ ನಂತರ, ನಿವಾಹಣನ ನಿದ ೋಾಶಕರು
ಕತಾವಯಗಳನುು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಭನಗವನುು ನಿದ ೋಾಶಿಸಿದರು ಮತುು  ಎಲನಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತುು  ಅಧಿೋನದನರರಿಗ ಒಂದು
ತಿಂಗಳ ೆಂಳಗ ಕಚ ೋರಿ ಪರಕಿರಯ್ದಯ ಕ ೈಪಿಡಿ ಪರಕನರ ಮತುು  ಸ್ ೋವನ ದನಖ್ಲನತಿ, ೆನಲ್ಲ ರ್ ೂೋಂದಣಿ ಮತುು  ರ ೂೋಸ್ರ್ ರ್ ೂೋಂದಣಿ
ಮನಡತಕೆದುು. .

ಪ್ರತಿಯಂದಕ ವಿಭಾಗವ್ು ಕೆಳಗಿನ ಸಿಬಬಂದಿಗಳನಕು ಹೆ ಂದಿದೆ:
ಕರಮ
ಸಂೆ ಯ

ವಿಭಾಗ

ಕರಮ

ವೃಂದ

ಸಂೆ ಯ

1

ಅಧಯಕ್ಷರ ವಿಭನಗ

1

ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು

2

ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರ ವಿಭನಗ

2

ನಿದ ೋಾಶಕ ರು (ಕನಯನಾಚರಣ )

3

ನಿದ ೋಾಶಕರು (ಕನಯನಾಚರಣ )

3

ಕಂಪನಿ ಕನಯಾದಶಿಾ

4

ಕಂಪನಿ ಕನಯಾದಶಿಾ

4

ಪರರ್ಧನನ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು

5

ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ / ವಯವಸ್ನೆಪಕರು

5

ಪರರ್ಧನನ ವಯವಸ್ನೆಪಕರ ವಿಭನಗ

- ತನಂತಿರಕ ೋತರ
6

ಸ್ನೆಪರ್ನ ವಿಭನಗ

6

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ
ತನಂತಿರಕ ೋತರ

7

ಹರ್ಕನಸು ವಿಭನಗ

7

8

ಉಗನರರ್ ಮತುು  ಖ್ರಿೋದ ವಿಭನಗ

8

9

ಐ.ಟಿ ಸವಿಾಸಸ್ ವಿಭನಗ ( ಕ .ಎಸ್.ಎಸ್,
ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)

9

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಸಹನಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ೆನಸಗಿ ಕನಯಾದಶಿಾ

/

9

ಐ.ಟಿ ಸವಿಾಸಸ್ ವಿಭನಗ ( ವನಣಿಜ್ಯ, ಕ

10

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕರು

ಕರ್ ಕ್. )
10

ಮನನವ ಸಂಪನೂಮಲ ವಿಭನಗ

11

11

ಲ,ಡಿ.ಪಿ ವಿಭನಗ

12

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

12

ಕನನೂನು ವಿಭನಗ

13

ಸಹನಯಕರು

13

ಮೂಲಸ್ೌಕಯಾ

14

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

ಹ ಲಫರ್

ಕ್ತ್ಯವ್ಯಗಳು ಮತ್ಕು ಪ್ರತಿ ವ್ೃಂದ ಜವಾಬಾದರಿ :
ವ್ಯವ್ಸ್ಾೆಪ್ಕ್ ನಿದೆಯಶಕ್ರಕ :
1. ಸಂಸ್ ೆಯ ಮುಖ್ಯಸೆರನಗಿರುವ ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರಿಗ ದನನಿತಯದ ಆಗುಹ ೂೋಗುಗಳ ನಿರ್ಧನಾರ
ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಅಧಿಕನರವನುು ನಿಯೋಜಿಸಲನಗಿದ . ನಿೋತಿ ನಿರ್ಧನಾರಗಳನುು ಮಂಡಿತ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ
ಚರ್ಾಸಲನಗುವುದು ಮತುು  ಮಂಡಿತಯ ನಿರ್ಾಯವನುು ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು ಸಂದಭನಾನುಸ್ನರ ಎಲ್ಲಿ
ಬ ೋಕನದರೂ ಜನರಿಗ ೂಿತಸಬ ೋಕನಗುತು ದ , ಈ ವಿಷಯವನುು ಸಕನಾರದ ಅನುಮೋದರ್ / ಸಮಮತಿಗನಗಿ
ಉಲ ಿೋಖಿಸಲನಗುತು ದ . ಬ ೂೋಡ್ಾ / ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು ಉಪ ನಿದ ೋಾಶಕರು ಮತುು  ಲತರರಿಗ
ಅಗತಯವಿರುವ ಎಲಿ ಅಧಿಕನರಗಳನುು ಪರತಿನಿಧಿಸುತನು ರ .
2. ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರಿಗ ಮಂಡಿತ ಮತುು  ಕನರ್ಪೋಾರ ೋಶನ್ ಅಸ್ ೂೋಸಿಯ್ದೋಶನ್ ಆಟಿಾಕಲ್ ಮತುು  ಎಲನಿ
ಆಡಿತತನತಮಕ ಅಧಿಕನರ ಮತುು  ಶಿಸಿು ನ ಪನರಧಿಕನರವನುು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕನರವನುು ಕನರ್ಪಾರ ೋಷನ್
ಮತುು  ಮಂಡಿತ ನಿಯಮನನುಸ್ನರ ಅಧಿಕನರವನುು ಹ ೂಂದರುತನು ರ .

ನಿದೆೇಯಶಕ್ (ಕಾರ್ಾಯಚರಣೆ):
1. ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರಿಗ ವರದ ಮನಡುವುದು
2. ಮನನವ ಸಂಪನೂಮಲ / ಐಟಿ ಸ್ ೋವ ಗಳು ( ವನಣಿೋಜ್ಯ) ಲತನಯದ ಸ್ ೋವ ಗಳನುು ಸಕಿರಯಗ ೂಿತಸುವುದು.
3. ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು ಒಪಿಪಸಿಕ ೂಡುವ ಯನವುದ ೋ ಕ ಲಸಕ ೆ ಹನಜ್ರನಗತಕೆದುು .

ಪ್ರರ್ಾನ ವ್ಯವ್ಸ್ಾೆಪ್ಕ್ರಕ :
ೆನಲ ಲರುವ ಹುದ ು

ವ್ಯವ್ಸ್ಾೆಪ್ಕ್ರಕ/ ಸಹಾಯಕ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಾೆಪ್ಕ್ರಕ)ಸ್ಾೆಪ್ನ ವಿಭಾಗ( :
1. ಲವರು ನಿದ ೋಾಶಕರಿಗ ವರದ ಮನಡತಕೆದುು
2. ಎಲನಿ ಆಡಿತತನತಮಕ ಕ ಲಸಗಿತಗ ಸಹನಯ ಮನಡತಕೆದುು
3. ರ್ೌಕರ ವಗಾದವರಿಗ ತರಬ ೋತಿ, ಸ್ ಮರ್ನರ್ ಮತುು  ಸಭ ಗಳನುು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.
4. ರ್ ೋಮಕನತಿ ನಿಯಂತರರ್ಗಳು, ಪರಚನರ, ಅಧಿಕನರಿಗಳ ನಿವೃತಿು  ಮುಂತನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿತತ
ವಗಾಕ ೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬ ೋಕು.

5. ರ ಜಿಸ್ಗಾಳ ನಿವಾಹಣ , ಹನಜ್ರನತಿ, ರಜ , ೆನಲ್ಲ ಲರುವ ಹುದ ,ು ವ ೋತನ ಹ ಚಿಳ, ಶಿಸಿು ನ ಕರಮ ಮತುು 
ಅನುಮತಿಗಳ ನಿವಾಹಣ ಗ ಸ್ ೋವನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿತತ ವಗಾದ ಒಪಪಂದಕ ೆ

6.

ಸಂಸ್ ೆಯಲ್ಲಿ ರ ೂೋಸ್ರ್ ವಯವಸ್ ೆಗಳ ಅನುಷನಾನ.

7. ರ್ೌಕರರ, ಸ್ೌಕಯಾ ಮತುು  ಕಛ ೋರಿಯ ನಿವಾಹಣ ಗಳ ಕಲನಯರ್ ಕರಮಗಳ ಪರಸ್ನು ಪ.
8. ಅಸ್ ೂೋಸಿಯ್ದೋಷನ್

ಹನಗು

ರ್ೌಕರರ

ವಿವನದಗಿತಗ

ಆಡಿತತ

ವಗಾದ ೂಂದ ಗ

ಸಹಕನರವನುು

ಜ ೂೋಡಿಸುವುದು

9. ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು ವಹಿಸುವ ಯನವುದ ೋ ಕ ಲಸಕ ೆ ಹನಜ್ರನಗುವುದು
10. ವಯವಸ್ನೆಪ ನಿದ ೋಾಶಕರು ವಹಿಸಿಕ ೂಡುವ ಯನವುದ ೋ ಕ ಲಸಕ ೆ ರ್ೌಕರ ವಗಾ ಹನಜ್ರನಗಬ ೋಕು.

ಸಹಾಯಕ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಾೆಪ್ಕ್ರಕ :
1. ಲವರು ಸಂಬಂಧಿತ ವಯವಸ್ನೆಪಕರಿಗ ವರದ ಮನಡಬ ೋಕು.
2. ಕಡತದ ಪನಲಕರು ಕಡತಗಳನುು ಲನಕ್ಸ ಮನಡಿ ಲಡತಕದುು .
3. ಲಲನೆ ಗ ಸಂಬಧವಿರುವ ಎಲನಿ ಕ ಲಸಗಳನುು ಮನಡಬ ೋಕು.

4. ಲವರು ಅಧಿೋನ ಸಿಬಬಂದಗಳ ಕ ಲಸವನುು ಮೋಲ್ಲ್ಚನರಣ ಮನಡಬ ೋಕು
5. ಲಲನೆ ಯ ಆಡಿತತಕ ೆ ಲವರು ಜ್ವನಬನುರರನಗಿರುತು ರ .

6. ಲಲನೆ ಗ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ ಎಲನಿ ದನಖ್ಲ ಗಳನುು ನಿವಾಹಣ ಮನಡುವುದು.
7. ಕಡತಗಳನುು ನಿಗದತ ಸಮಯದ ೂಳಗ ಪರಕಿರಯ್ದಗ ೂಿತಸುವುದು.
8. ಕನಿಷಾ ಮಟ್ದಲ್ಲಿ ಈ ದನಸ್ನು ನು ನಿವಾಹಿಸಲಪಡುತು ದ ಯ್ದೋ ಹ ೂರತು ಗರಿಷ್ ಮಟ್ಕಿೆಂತ ಹ ಚನಿಗಿಲಿ ಎಂದು
ಅವರು ಖ್ರ್ತಪಡಿಸತಕೆದುು .
9. ಕಡತಗಳ ರ ಗಿಸ್ರ್ ನಿವಾಹಣ .
10. ಎಲನಿ ಫ್ ೈಲುಗಳು ಪುಟಗಳು ಮತುು  ಟಿಪಪಣಿ ಶಿೋಟ ೂುಂದಗ ಸಂೆ ಯಯನುು ಹ ೂಂದರಬ ೋಕು.
11. ವಿಭನಗದ ಸ್ನ್ಕ್ಸ ರಿಜಿಸ್ರ್ ಅನುು ನಿವಾಹಿಸಬ ೋಕು
12. ವಿಭನಗದ ಆಟಿಾಐ ಅಜಿಾದನರರಿಗ ಬ ೋಕನದ ಮನಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸಬ ೋಕು.

13.

ಸಂಸ್ ೆಯ ಆಸಕಿು ಯರ್ುಗುರ್ವನಗಿ ಮನರನಟಗನರರು ಗನರಹಕರ ೂಂದಗ ಉತು ಮ ಬನಂಧವಯವನುು /
.ಬ ಳ ಸಿಕ ೂಳಳಬ ೋಕು

14. ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ಒಳಗರ್ ಮತುು  ಬನಹಯ ರಿಜಿಸ್ರ್ ಅನುು ಕನಪನಡಿಕ ೂಳಳಬ ೋಕು ಮತುು  ಪರತಿ
ಹದರ್ ೈದು ದನಹಿತಗ ೂಮಮ ವಿಭನಗದ ಮುಖ್ಯಸೆರಿಗ ಬನಕಿ ಉಿತದ ಪಟಿ್ಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೋಕು
15. ಲವರು ಸಂಬಂಧಿತ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು / ಆಡಿತತ ವಗಾ ವಹಿಸಿಕ ೂಡುವ ಯನವುದ ೋ ಕ ಲಸಕ ೆ
ಹನಜ್ರನಗಬ ೋಕು

ಇತ್ರೆ ಅಧಿೇನ ಸಿಬಬಂದಿ ಕ್ತ್ಯವ್ಯಗಳು ಮತ್ಕು ಜವಾಬಾದರಿಗಳು :
1. ಅವರು ಸಂಬಂಧಿತ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು / ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರಿಗ ವರದ ಮನಡುತನು ರ
2. ಸಂಬಂಧಿತ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು / ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರಿಂದ ವಹಿಸಲಪಡುವ ಕ ಲಸಕ ೆ ಹನಜ್ರನಗಬ ೋಕು

ಕ್ಂಪ್ನಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಚಟಕವ್ಟಿಕೆಗಳು:
1. ಕಂಪನಿಯ ನಿದ ೋಾಶಕರ ಮಂಡಿತಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳು
2. ಮಂಡಿತಯ ಸಭ ಯನುು ಆಯೋಜಿಸುವುದು, ಮಂಡಿತಯ ಸಭ ಗ ಅಜ ಂರ್ನ ತಯನರಿಸುವುದು, ಬ ೂೋಡ್ಾ
ಮೋಟಿಂಗ್ ನ ಆಹುಹ ೂೋಗುಗಳು, ಎಲನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ವಿಭನಗಗಿತಗ ಮಂಡಿತಯ ಸಭ ಯ ನಿರ್ಧನಾರವನುು
ತಿಿತಸಿವುದು.
3. ನಿದ ೋಾಶಕರ ಮಂಡಿತಯ ರ್ ೋಮಕನತಿ ಮತುು  ನಿಲುಗರ್ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳು
4. ಕಂಪನಿಯ ಷ ೋರ್ ಹ ೂೋಲಡಗಾಿತಗ ಸಂಬಂದಪಟ್ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳು.
5. ಕಂಪ ನಿಯ ವನರ್ಷಾಕ ಸ್ನಮನನಯ ಸಭ ಯನುು ಆಯೋಜಿಸುವುದು
6. ಸಂಬಂದಪಟ್ ನಮೂರ್ ಹನಗು ರಿಟನ್್ಾ ಗಳನುು ಕಂಪನಿಯ ರಿಜಿಸ್ಗ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು
7.

ಕಂಪನಿಯ ಎಲನಿ ಶನಸನಬದಿ ದನಖ್ಲ ಗಳ ನಿವಾಹಣ

ಕ್ರಯೇನಿಕ್ಸಿ ನ ವಾಣಿಜಯ ವಿಭಾಗದ ಚಟಕವ್ಟಿಕೆಗಳು:
1. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಿರ್ ುಲ ಹ ೂಂದರುವ ತನಂತಿರಕ ತಂಡವನುು ಹ ೂಂದದುು, ಕ ಳಕಂಡ

ಯೋಜ್ರ್ ಗಳು ಹನಗು ಅವುಗಳ ನಿವಾಹಣ ಕನಯಾವನುು ಕ ೈಗ ೂಳಳಲನಗುತು ದ :
a. ವಿವಿಧ ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಿತಗ

ಲಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಎಕ ್್ೋಂಜ್ಗಳ ಪೂರ ೈಕ , ಅನುಸ್ನೆಪರ್ ಮತುು 

ಕನಯನಾಚರಣ ಯನುು ಒದಗಿಸುವುದು.

b. ವಿವಿಧ ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಿತಗ

ಟನಿೆೋಾ ಆರ್ಧನರದ ಮೋಲ

ವಿಎಚ್ಎಫ್ ಉಪಕರರ್ಗಳ

ಸರಬರನಜ್ು, ಅನುಸ್ನೆಪರ್ ಮತುು  ಆಯೋಗ
c.

ನಮಮ ಸಿಬಬಂದಗಳು ತರಬ ೋತಿ ಕ ೋಂದರಗಳ ಮೂಲಕ ಗರ್ಕಯಂತರಗಳ ನಿವಾಹಣ ಹನಗು ಅವುಗಳ
ಸವಿೋಾಸಿಂಗ್

ಸ್ ೋವ ಯನುು

ಕರ್ನಾಟಕದನದಯಂತ

ಹನಗು

ಲತರ

ಸಕನಾರಿ

ಲಲನೆ ಗಿತಗ

ಒದಗಿಸಲನಗುವುದು.
d. ವಿವಿಧ ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಿತಗ ರ್ನಟನ ವ ೋರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ / ರ್ನಟನ ಎಂಟಿರ ಯೋಜ್ರ್ ಗಳನುು
ನಮಮಂದ ಕ ೈಗ ೂಳಳಲನಗುತು ದ .
2. ರ್ ಟ್ಕಿಾಂಗ್ , ವ ಬ್ ರ್ ವಲಪ ಮಂಟ್ ಹನಗೂ ಸಂಭನವಯತ
ಕಿಯೋನಿಕ್ನ

ತನಂತಿರಕ ಸಿಬಬಂದಗಳ ತಂಡವು ರ್ ಟ್ಕಿಾಂಗ್ ಮತುು  ವ ಬ್ ರ್ ವಲಪ ಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿ

ತರಬ ೋತಿ ಪರ್ ದದುು

ಹಲವನರು ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ ಟ್ಕಿಾಂಗ್ ಯೋಜ್ರ್ ಗಳನುು

ಕ ೈಗ ತಿು ಕ ೂಂಡಿದ . ಲದರ ನಿವಾಹಣ ಕನಯಾವನುು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಿಬಬಂದಗಳು ನಿವಾಹಿಸುತಿು ದನುರ .
3. ಡಿಫ್ ನ್್ ಟ ಲ್ಲಕನಂ ರ್ ಟ್ಕ್ಸಾ ಕನಯಾಯೋಜ್ರ್ :
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಮೋಲ್ಲನ ಯೋಜ್ರ್ ಗಳು ಸ್ ೋರಿದಂತ ಯುಪಿಐ ಕ ೋಬಲ್ಲಿಂಗ್ ಹನಗು ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ
ಲಪಿಎಬಿಎಕ್ಸ್ ಎಕ ್್ೋಂಜ್ಗಳ
(ಟನಟನ ಟ ಲ್ಲಕನಂ ಲ್ಲಮಟ ಡ್)

ಸರಬರನಜ್ನುು ಕ ೈಗ ತಿು ಕ ೂಂಡಿದ ಹನಗೂ ಮಸ್. ಅವಗ ಗ ೂಿೋಬಲ್ ಕರ್ ಕ್ಸ್
ಮತುು  ಮಸ್. ಪ ೋರ್ ಕ ೋಬಲ್್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣನ ವಲಯಗಿತಗ

ಫ್ ೈಬರ್ ಕ ೋಬಲ್ ಮನಡುವ ಕ ಲಸವನುು ಕ ೈಗ ತಿು ಕ ೂಂಡಿದ .
4. ರ ೂೋಡ್ ಟನರಫಕ್ಸ ಲ ೈಟ್ ಸಿಗುಲ್ಲಂಗ್ ಪನರಜ ಕ್ಸ್:
ಕಳ ದ 15 ವಷಾಗಿತಂದ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಈ ಯೋಜ್ರ್ ಯನುು ಮಸ್. ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಟನರಫಕ್ಸ ಲ ೈಟ್ ಸಿಗುಲ್
ಸಿಸ್ಮ್ಸ್ ಸಹಕನರದ ೂಂದಗ ಲದನುು ನಿವಾಹಿಸುತಿು ದುು ಹನಗು ಅನುಷನಾನಗ ೂಿತಸುತಿು ದ .
5. ಗರ್ಕಯಂತರ ಹನಗು ಹನರ್ ್ೋಾರ್ :
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್

ವಿವಿಧ

ಸಕನಾರಿ

ಲಲನೆ ಗಿತಗ

ಗರ್ಕಯಂತರ

ಹನಗು

ಪಿರಂಟರ್

ಗಳ

ಸರಬರನಜ್ು,ಅನುಸ್ನೆಪನ ಕನಯಾವನುು ನಿವಾಹಿಸುತಿು ದ . ಬಹು ರನರ್ಷ್ೋಯ ಕಂಪನಿಗಳನದ ಹ ಚ್.ಪಿ,
ಕನಂಪನಯಕ್ಸ, ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್ & ಡಬೂಿಯ. ಲ.ಪಿ ಗಳ ಜ ೂತ ಕ ೈಗೂಡಿಸಿದ .
6. ಸ್ನಫ್್ ವ ೋರ್ :
ವಿವಿಧ ಸಕನಾರಿೋ ಲಲನೆ ಗಳ ಅಗತಯಗಳ ಆರ್ಧನರದ ಮೋಲ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್
ಒರನಕಲ್

ಮುಂತನದ ತಂತನರಂಶಗಳನುು ಮನಕ ಾಟಿಂಗ್

ಮೈಕ ೂರೋಸ್ನಫ್್, ಆಂಟಿವ ೈರಸ್,

ಮನಡುತಿು ದ . ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್

ಸ್ನಫ್ ್ವೋರ್ ಲಲನೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲನ ತಂತನರಂಶವನುು ಒದಗಿಸಿ ಮತುು  ಸ್ನೆಪಿಸಿದ .

ಈಗನಗಲ ೋ ವಿವಿಧ

7. ಲ-ಟ ಂಡರಿಂಗ್:
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್

ಎಂ

/

ಎಸ್.ಎರ್ನ್ರನಸ್

ಸಿಸ್ಮ್ಸ್

ಲ್ಲಮಟ ಡ್

ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದ

ಲ-ಟ ಂಡರಿಂಗ್

ವಯವಹನರವನುು 20 ಕೂೆ ಹ ಚುಿ ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಿತಗ ಜನರಿಗ ತಂದದುು , ಲತರ ಲಲನೆ ಗಿತಗ ಮತುು 
ಹ ೂರ ರನಜ್ಯಗಿತಗ ಚಟುವಟಿಕ ಯನುು ಮತು ಷು್ ವಿಸು ರಿಸಿದ .
8. ಲ-ದ ೋವನಲಯ :
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್

ಎಂ / ಎಸ್ QUASAR ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದ ಲ-ದ ೋವಲನಯ ತಂತನರಂಶವನುು ಕರ್ನಾಟಕ

ರನಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ದ ೋವಸ್ನೆನಗಿತಗ ಪರತ ಯೋಕವನಗಿ ಎಂರ್ ೂೋಮಂಟ್ ಲಲನೆ ಗ ಒದಗಿಸಿದ .
9. ವಕ್ಸಾ ಮನಯರ್ ೋಜ ಮಂಟ್ ಸಿಸ್ಮ್ಸ:
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂ/ಎಸ್ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ಸಿಸ್ಮ್ಸ್ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದ ವಕ್ಸಾ ಮನಯರ್ ೋಜ ಮಂಟ್ ಸಿಸ್ಮ್ಸ ಅನುು
ಆರ್.ಡಿ.ಲ.ಡಿ ಗ ಒದಗಿಸಿದ .
10. ಡರಗನಿಗಸಿ್ಕ್ಸ್:
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂ/ಎಸ್ ಬನರರ್ ಿೈನ್, ಚ ರ್ ೈ ಮೂಲಕ ಡರಗ್ ಲನಗಸಿ್ಕ್ಸ್ ಸ್ನಫ್ ್ವೋರ್ ಅನುು ಆರ ೂೋಗಯ
ಲಲನೆ ಗ ಕನಯಾಗತಗ ೂಿತಸಿದ .
11. ಗನರಫಕ್ಸ ಮನಹಿತಿ ಸಿಸ್ಮ್ಸ:
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಮೋಲ್ಲನ ವಯವಸ್ ಯ
ೆ ನುು ಎಂ/ಎಸ್ ಪಿಕ ್ಲ್ ಲಂಫೋಟ ಕ್ಸ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಮೂಲಕ ಮಜ್ುರನಯ್
ಲಲನೆ ಗ

ಕನಯಾಗತಗ ೂಿತಸಿದ .

12. ಫೋಲ್ಡ ಆರ ೂೋಗಯ ಮನನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಮ್ಸ್:
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಮೋಲ್ಲನ ವಯವಸ್ ೆಯನುು ಎಂ/ಎಸ್ ಆಲ್ ಸ್ನಫ್್ ಲ್ಲಮಟ ಡ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದುು
ಲದನುು ಆರ ೂೋಗಯ ಲಲನೆ ಗ ಸರಬರನಜ್ು ಮನಡಲನಗಿದ .
ಕ್ರಯೇನಿಕ್ಸಿ ನ ಐ.ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಚಟಕವ್ಟಿಕೆಗಳು:
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಎಲನಿ ಜಿಲ ಿಗಳಲ್ಲಿ 12 ವಷಾಗಿತಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಿತಗ ಕಂಪೂಯಟರ್ ತರಬ ೋತಿ ನಿೋಡುತಿು ದ ಮತುು  ಗನರಮೋರ್
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ತರಬ ೋತಿಗ ಪರಮುಖ್ ಹ ಸರನುು ಹ ೂಂದದ . ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲನಿ ಕ ೋಂದರದಲ್ಲಿರುವ 27 ತರಬ ೋತಿ
ಕ ೋಂದರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ತರಬ ೋತಿ ಜನಲವು ಹರಡಿದ . ಸಬಿ್ಡಿ ಶುಲೆದಲ್ಲಿ ಗನರಮೋರ್ ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷರ್ವನುು ಉತ ು ೋಜಿಸಲು
ಉದ ುೋಶಿಸಿರುವ ಎಲನಿ ತನಲೂಿಕು ಪರರ್ಧನನ ಕಛ ೋರಿಗಳಲ್ಲಿ 49 ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ yuva.com ಫ್ನರಂಚ ೈಸಿ ಕ ೋಂದರಗಳನುು
ರ್ನವು ಸ್ನೆಪಿಸಿದ ುೋವ . ಮೂಲಭ್ೂತ ದತನು ಂಶ ಪರವ ೋಶ ತರಬ ೋತಿಗಿತಂದ ಹಿಡಿದು

ಸುರ್ಧನರಿತ ಕಂಪೂಯಟರ್

ರ್ಪರೋಗನರಮಂಗ್, ವ ೈದಯಕಿೋಯ ಪರತಿಲ ೋಖ್ನ ತರಬ ೋತಿ ಮತುು  ಕನಲ್ ಸ್ ಂಟರ್ ಏಜ ಂಟ್ ತರಬ ೋತಿಯನುು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್
ತರಬ ೋತಿ ಕ ೋಂದರಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲನಗುವುದು.

ಭನರತ ಸಕನಾರ ಮತುು  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಪನರಯೋಜಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಿತಗೂ

ಸಹ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್

ತರಬ ೋತಿ

ನಿೋಡುತು ದ . ಚುರ್ನಯಿತ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತುು  ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ಸ್ನಂಸಿೆಕ ತರಬ ೋತಿ
ಕನಯಾಕರಮಗಳನುು ಕ ೈಗ ೂಳಳಲನಗುತು ದ .
ಕ್ರಯೇನಿಕ್ಸಿ ಕ್ಂಪ್ಯಯಟರ್ ತ್ರಬೆೇತಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮಕಖ ಉದೆದೇಶಗಳು:
1. ಅನುದನನಿತ ಶುಲೆದಲ್ಲಿ ಗನರಮೋರ್ ಯುವಕರಿಗ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಕನಯನಾಚರಣ ಗಳು ಹನಗು ಐಟಿ ಕ್ ೋತರದಲ್ಲಿ
ತರಬ ೋತಿ ನಿೋಡುವುದು.
2. ಕ ೋಂದರ ಸಕನಾರ ಪನರಯೋಜಿಸಿದ ಯೋಜ್ರ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೂಯಟರ್ ತರಬ ೋತಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳ
ಅನುಷನಾನ ಮತುು  ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಮತುು  ಲತರ ಸಂಸ್ ೆಗಳು ಪನರಯೋಜಿಸಿದ ಲತರ ತರಬ ೋತಿ
ಕನಯಾಕರಮಗಳು ಅನುಷನಾನಗ ೂಿತಸುವುದು.
3. ಅಭ್ಯರ್ಥಾಗಿತಗ ಸ್ಯಂ ಉದ ೂಯೋಗವನುು ಸೃರ್ಷ್ಸಲು ಕಂಪೂಯಟರ್ ತರಬ ೋತಿ ಸಹನಯ ಮನಡುತು ದ
4. ಸಕನಾರಿೋ ಲಲನೆ ಗಳು ಮತುು  ಲತರ ಸಂಸ್ ೆಗಿತಗ ಅವರ ಅಗತಯತ ಗಳ ಪರಕನರ ತಂತನರಂಶ ಅಭಿವೃದಿ
5. ಸಕನಾರಿ ಲಲನೆ ಗಿತಗ ಐಟಿ ಮತುು  ಲತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ ಂಬಲವನುು ಒದಗಿಸುವುದು
ಸಿಬಬಂದಿ, ಕಾನ ನಕ ಮತ್ಕು ಆಡಳಿತ್ ಇಲಾಖೆ:
1. ಸಿಬಬಂದ

ಲಲನೆ ಯ

ಮುಖ್ಯ

ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು

ರ್ೌಕರರು

ಮತುು 

ಅಧಿಕನರಿಗಳ

ಒಿತತನುು

ರ್ ೂೋಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಮತುು  ಉತು ಮ ಕ ೈಗನರಿಕನ ಸಂಬಂಧಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
2. ಎಲನಿ ಸ್ನೆಪರ್ ವಿಭನಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು
3. ಮನತುಕತ / ರ್ೌಕರ ಸಂಘಗಳ ೆಂಂದಗ ಚಚ ಾಗಳು, ಮತುು  ಕುಂದುಕ ೂರತ ಗಳ ಪರಿಹನರ
4. ಸಿಬಬಂದ ದನಖ್ಲ ಗಳ ನಿವಾಹಣ
5. ವನರ್ಷಾಕ ವ ೋತನ ಏರಿಕ ಗಳನುು ಅನುಮೋದಸುವುದು
6. ಸಿಬಬಂದ ಬಡಿು  ವಿಚನರ
7. ಕನಲಕನಲಕ ೆ ಮಂಡಿತ / ಸಕನಾರದ

ನಿದ ೋಾಶನಗಳ ಪರಕನರ ವಧಿಾತ ಡಿಎ ಮತುು  ಲತರ

ಪರಯೋಜ್ನಗಳನುು ಅನುಷನಾನಗ ೂಿತಸುವುದು
8. ಮೋಸಲನತಿ ವಿಭನಗ ರ್ೌಕರರಿಗ ಮೋಸಲನತಿಯ ನಿವಾಹಣ ಹನಗು ಅದರ ಅನುಷನ್ನಕ ೆ ಸಂಬಂದಸಿದಂತ
ಸಕನಾರಕ ೆ ವರದ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
9. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸುು  ಕನಪನಡುವುದು.
10. ವನಹನಗಳ ನಿವಾಹಣ , ಕಟ್ಡ, ಕಚ ೋರಿ ಮೋಲ್ಲ್ಚನರಣ , ಭ್ದರತ ಮತುು  ಲತರ ಸಂಬಂಧಿತ ತರಬ ೋತಿ
ಕ ೋಂದರಗಳು ಸ್ ೋರಿದಂತ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಿತತನತಮಕ ಕನಯಾಗಳು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

11. ಸಂಸ್ ೆಗ ಸಂಬಂದಸಿದ ಸವಿೋಾಸ್ ವಿಷಯಗಳು, ರ್ನಗರಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಲತನಯದ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ
ಕಂಪನಿಯ ಎಲನಿ ಕನನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ನಂತರ ರ್ ೂೋಡುತಿು ರುವುದು. ಲ ೋಬರ್ ಕ ೂೋಟ್ಾ,
ಹ ೈಕ ೂೋಟ್ಾ, ಸಿವಿಲ್ ಕ ೂೋಟ್ಾ, ಕಿರಮನಲ್ ಕ ೂೋಟ ಗಾ ಪನಲ ೂಗಳಳಲು ಪುರನವ ಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು
12. ಕನನೂನು ಅಭಿಪನರಯಕ ೆ ಕಳುಹಿಸಲನದ ಕಡತಗಳನುು ಪರ್ ಯುವುದು ಮತುು  ವನಣಿಜ್ಯ, ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷರ್,
ಮೂಲಭ್ೂತ ಸ್ೌಕಯಾ, ಲತನಯದಗಿತಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನನೂನು ಅಭಿಪನರಯವನುು ಒದಗಿಸುವುದು

ಕ ೈಪಿಡಿ-3
ನಿರ್ಧನಾರ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಮೋಲುಸುು ವನರಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತುು  ಮೋಲ್ಲ್ಚನರಣ ಮತುು  ಅಕೌಂಟ ಬಿಲ್ಲಟಿ ಚನರ್ ಲ್
ಗಳನುು ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತು ದ :
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ರ್ ೋಮಸಿರುವ ಕಂಪ ನಿಯ ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು ಕಂಪ ನಿಯ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ಗ
ನಿರ್ಧನಾರ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಳತನು ರ . ಮಂಡಿತಯನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು, ಮಂಡಿತಯಿಂದ ಚರ್ಾಸಲಪಡುತು ವ
ಮತುು  ಮಂಡಿತಯು ಅದನುು ಅಗತಯವಿರುವಲ ಿಲಿ ಸೂಕು  ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲು ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರನುು
ದೃಢೋಕರಿಸುತು ದ . ಅನುಮೋದರ್ ಅಗತಯವಿರುವಲ ಲ
ಿ ಿ ಈ ವಿಷಯವನುು ಸರಕನರಕ ೆ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲನಗುತು ದ

ಕ ೈಪಿಡಿ –4
ನಿರ್ಾಯರದ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಕಸರಿಸಕತಿುರಕವ್ ಕಾಯಯವಿರ್ಾನಗಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ೇೇಲ್ಲವಾಾರಣೆ ಮತ್ಕು
ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದಂದ ರ್ ೋಮಕಗ ೂಂಡ ಕಂಪ ನಿಯ ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು, ಕಂಪ ನಿಯ ಎಲನಿ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ ಗ ನಿರ್ಧನಾರ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುಳತನು ರ . ಬ ೂೋಡ್ಾ ಅನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಮಂಡಿತಯಿಂದ
ಚರ್ಾಸಲಪಡುತು ವ ಮತುು  ಮಂಡಿತಯು ಅಗತಯವಿರುವಲ ಿಲಿ ಸೂಕು  ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲು ವಯವಸ್ನೆಪ ಕ ನಿದ ೋಾಶಕರನುು
ಪರಿಹರಿಸುತು ದ ಮತುು  ದೃಢೋಕರಿಸುತು ದ . ಮಂಡಿತಯಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಮಂಡಿತಯಿಂದ
ಚರ್ಾಸಲಪಡುತು ವ ಮತುು  ಮಂಡಿತಯು ಅಗತಯವಿರುವಲ ಿಲಿ ಸೂಕು  ಕರಮ ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲು ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರಿಗ
ಅಧಿಕನರ ನಿೋಡುತು ದ . ಅನುಮೋದರ್ ಅಗತಯವಿರುವಲ ಿಲಿ ಈ ವಿಷಯವನುು ಸರಕನರಕ ೆ ಕಳುಹಿಸಲನಗುತು ದ .

ಕ ೈಪಿಡಿ – 5
ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಾವ್ಳಿ ಸ ಚನೆಗಳು, ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ಕು ದಾಖಲೆಗಳು ಕ್ಂಪ್ನಿಯ
ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ:
ಕ ಳಗ ವಿವರಿಸಿದಂತ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತುು  ಸಂಬಂಧಿತ ಆದ ೋಶಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತು ದ .
1. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ನ 1980 ರ ಸ್ ೋವನ ನಿಯಮಗಳು.
2. ಕನಲಕನಲಕ ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕನರವು ಜನರಿಗ ೂಿತಸಿದ ಸರಕನರದ ಆದ ೋಶ
3. ಸ್ನ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಆಡಾಸ್ಾ.
4. ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ನ ರ್ೌಕರರಿಗ ಕ ೋಡರ್ ಮತುು  ರ್ ೋಮಕನತಿ ಮತುು  ನಿೋತಿ.
5. ಹರ್ಕನಸು ಮತುು  ಖ್ರಿೋದ ವಿಭನಗದ ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು.

ಕ ೈಪಿಡಿ – 6
ಕ್ಂಪ್ೆನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರಕವ್ ದಾಖಲೆಗಳ ವ್ಗಯಗಳು:
ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ವನಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ ೆಯನಗಿರುವುದರಿಂದ

ವನಯಪನರ ೂೋದಯಮ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು ಮತುು  ಅಭಿವೃದಿಯ

ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಮೋಲ ಕ ೋಂದರೋಕರಿಸುತಿು ದ . ಕಂಪ ನಿಯು ವನಣಿಜ್ಯ, ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷರ್, ತನಂತಿರಕ, ಕಂಪೂಯಟರ್,
ಹರ್ಕನಸು ಮತುು  ೆನತ ಗಳು, ಮನನವ ಸಂಪನೂಮಲ ನಿವಾಹಣ , ಆಡಿತತ ಮತುು  ಕನನೂನು ಲಲನೆ ಮುಂತನದ
ವಿವಿಧ ವಿಭನಗಗಳನುು ಹ ೂಂದದ. ಪರತಿಯಂದು ಲಲನೆ ಯು ಆಯನ ವಿಭನಗದ ಮುಖ್ಯಸೆರ ಮಲ್ಲ್ಚನರಣ ಯಲಲ್ಲಿ
ಮತುು  ಆಯನ ವಿಭನಗಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫ್ ೈಲಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುತು ವ . ಆಟಿಾಐ ಆಯ್ೆ್ 2005 ರ 4 (1) (ಎ)
ಪರಕನರವನಗಿ ಫ್ ೈಲಗಳ ಪಟಿ್ಯನುು ಪರತ ಯೋಕವನಗಿ ಪಟಿ್ಮನಡಲನಗಿದ . ಫ್ ೈಲಗಳನುು ಪರತ ಯೋಕ ರ ಕನಡ್ಾ ಕ ೂೋಣ ಯಲ್ಲಿ
ಲಡಲನಗುತು ದ ಮತುು  ಫ್ ೈಲಗಳನುು ಸುರಕ್ಷಿತವನಗಿರಿಸಲು ಅಗತಯ ಮುರ್ ುಚಿರಿಕ ಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲನಗುತು ದ .

ಕ ೈಪಿಡಿ – 7
ಕಂಪನಿಯ ನಿೋತಿಗಳು ಅಥವನ ಆಡಿತತದ ರಚರ್ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರ ಸದಸಯರು ಅಥವನ
ಪನರತಿನಿಧಯವನುು ಹ ೂಂದರುವ ಅಥವನ ಲತಯಥಾಪಡಿಸುವ ವಯವಸ್ ೆಗಳ ವಿವರಗಳು:
ಕಂಪನಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರದ ಉದಯಮವನಗಿದುು, ಎಲನಿ ನಿೋತಿಗಳು ಮಂಡಿತ ಮತುು  ಸಕನಾರದ
ಅನುಮೋದರ್ ಯಂದಗ ಕನಯಾಗತಗ ೂಳುಳತು ವ .

ಕ ೈಪಿಡಿ – 8
ಎರಡು ಅಥವನ ಹ ರ್ಿನ ವಯಕಿು ಗಳನುು ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಮಂಡಿತಗಳು, ಕೌನಿ್ಲಗಳು, ಸಮತಿಗಳು ಮತುು  ಲತರ
ಸಂಸ್ ೆಗಳ ಹ ೋಿತಕ ಕಂಪನಿಗ ೂಸೆರ ಅಥವನ ಕಂಪನಿಯ ಸಲಹ ಯ ಉದ ುೋಶದಂದ ಮತುು  ಮಂಡಿತಗಳು,
ಸಮತಿಗಳು ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ತ ರ ದವ ಯ್ದೋ ಅಥವನ ಲಂತಹ ಸಭ ಯ ನಡವಿತಕ ಗಳು ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರಿಗ
ತ ರ ದದ ಯ್ದೋ?.
ಮಂಡಿತಯು ಹರ್ಕನಸು ಲಲನೆ , ಐಟಿ ಲಲನೆ , ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ., ಟ ಕನುಕನರಟ್ ಗಳ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ೆಂಂದಗ , ವಯವಸ್ನೆಪಕ
ನಿದ ೋಾಶಕ ಮತುು  ಕಂಪನಿಯ ನಿದ ೋಾಶಕ ಕನಯನಾಚರಣ ಗಳ ೆಂಂದಗ

ರಚರ್ ಗ ೂಂಡಿದ

ಸಂದಭನಾನುಸ್ನರ

ಮಂಡಿತಯು ಈ ಪರಕರರ್ವನುು ವಿವರವನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಲು ಮತುು  ಮಂಡಿತಗ ವರದಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪ
ಸಮತಿಯನುು ರರ್ಸುತು ದ .

ಕ ೈಪಿಡಿ – 9 & 10
ಕಂಪ ನಿಯ ನಿದ ೋಾಶರ್ನಲಯದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತುು  ರ್ೌಕರರ ಮನಸಿಕ ಸಂಭನವರ್ ಯ ಸಿ್ೋಕನರ, ಅದರ
ನಿಬಂಧರ್ ಗಳು ನಿಯಮನನುಸ್ನರವನಗಿವ .
ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತುು  ಉದ ೂಯೋಗಿಗಳ ಮನಸಿಕ ಸಂಭನವರ್ ವಿವರಗಳನುು ಈ ಕ ಳಗಿನಂತಿದ .

ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2017 ರ ಮಾಸಿಕ್ ವೆೇತ್ನ
ಕ್ರಮ

ಸಿಬಬಂದಿ

ಸಂಖೆಯ ಸಂಖೆಯ

ಹೆಸರಕ

ಹಕದೆದ

ಗಳಿಕೆಗಳು

1

813 ರಂಗ ೋ ಗೌಡ

ವಯವಸ್ನೆಪಕ ನಿದ ೋಾಶಕರು

2

812 ರುದರಪಪ ಕ .ಆರ್

ನಿದ ೋಾಶಕ ರು (ಕನಯನಾಚರಣ )

3

240 ಎನ್.ಆರ್. ಮಂಜ್ುರ್ನಥ್

ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

103004

4

286

ಮುತು ರ್ಣ ಯು ಎ

ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

104504

5

368 ಶಿವಕುಮನರ್ ಕ ಕರನಡೆಲ್

ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

95906

6

166 ಟಿ. ರನಮಕೃಷಣಪಪ

ವಯವಸ್ನೆಪಕರು - ತನಂತಿರಕ ೋತರ

93803

7

199 ಡಿ.ಪರಮೋಶ್ರಪಪ

ವಯವಸ್ನೆಪಕರು - ತನಂತಿರಕ ೋತರ

93803

8

175 ಚಂದರಕ ದ ೋವಿ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

78718

9

206 ಶನಂತ ಪಿ.

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74838

10

228 ಶಿವನನಂದ ಕ .ಎಸ್

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

76803

11

251 ಆರ್.ಕೃಷಣಮೂತಿಾ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74963

12

258

ಶ ೈಲನ ಎನ್ ರ್ನಯ್ೆ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74838

13

264

ಬಿ.ಪಿ. ಜ್ಗದೋಶ್

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74838

14

266 ಬಿ.ಎನ್. ಗ ೂೋಪನಲಕೃಷಣ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74963

15

267 ಗಜನನನ ಕಠನರ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

75388

16

296 ಶಿವರನಂ ಆರ್. ಕ .

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74838

17

299 ಉದಯ ಕುಮನರ್ ಆರ್.

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74838

228846
92606

18

302 ಆನಂದ ಐಯಂಗನರ್

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74838

19

315

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

75363

20

317 ಲಕ್ಷಿಿ ಎಸ್. ಶ ಟ್ರ್

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74838

21

318

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

75363

22

319 ಐ.ಎಂ. ತ ೂೋಗಾಲ್

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

74838

23

330 ಜ್ಯಶಿರ. ಪಿ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

72998

24

345 ಕುಮನರಸ್ನ್ಮ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

73148

25

347 ಬ ೋಬಿ ಹ ಮನಲತನ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

73123

26

360 ಎನ್. ನಿಮಾಲರನಣಿ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

72998

27

419

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

73548

28

421 ಎಮ್ಸ. ಮನರುತಿ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

72998

29

452 ಟಿ.ಎಸ್. ಹರಿಣನಕ್ಷಿ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು ತನಂತಿರಕ

73148

ಶಿರೋಮತಿ ಎಸ್ ಅವನಟಿ
ಎಸ್.ಎ. ಮುಲನಿ

ಸುರ್ಧನಕರ್ ಎನ್ ರ್ನಯ್ೆ

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು
30

188 ಎನ್. ನರಸಿಂಹ ಪರಕನಶ್

ತನಂತಿರಕ ೋತರ

78518

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು
31

194 ವಿದನಯಸ್ನಗರ್

ತನಂತಿರಕ ೋತರ

94678

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು
32

195 ಬಿ.ಎಸ್. ರೂಪನಕಲನ

ತನಂತಿರಕ ೋತರ

94553

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು
33

218

ವಿಜ್ಯ ದ ೋವ

ತನಂತಿರಕ ೋತರ

62257

ಸಹನಯಕ ವಯವಸ್ನೆಪಕರು
34

424 ಎನ್. ಕೃಷಣ

ತನಂತಿರಕ ೋತರ

82733

35

143

ಪುಷನಪವತಿ

ೆನಸಗಿ ಕನಯಾದಶಿಾ

66739

36

350 ಎಸ್ ರೂಪಕನಲನ

ೆನಸಗಿ ಕನಯಾದಶಿಾ

62057

37

351 ಕಮಲನ ಸ್ನಯಿಕುಮನರ್

ೆನಸಗಿ ಕನಯಾದಶಿಾ

62057

38

381 ಕ . ಕನಂತಮಮ

ೆನಸಗಿ ಕನಯಾದಶಿಾ

62132

39

385

ೆನಸಗಿ ಕನಯಾದಶಿಾ

62057

ಎಂ.ಎಂ. ಸುಮಲನ

125 ಕೃಷಣ ವ ೋಣಿ ಕ .ಸಿ
ವಿಜ್ಯಲಕ್ಷಿಿ ಬನಯಿ

ಸಹನಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

71220

41

131 ಹ ಚ್.ಕ .

ಸಹನಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್

71120

42

277 ಪಿ.ಸಿ. ಚೌಡಪಪ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

74638

43

278 ವ ಂಕಟನಚಲ ಎನ್

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

74688

44

348 ಎಚ್.ಎಲ್. ರನಮಮೂತಿಾ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

66439

40

45

93 ಸುಂದರ ಬನಯಿ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

63309

46

94 ಜ್ಯಲಕ್ಷಿಮಮ ಎಸ್

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

63359

47

95 ಕ .ವಿ.ರತು

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

63309

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

61832

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

63584

48

170 ಜ್ಯಶಿರೋ ಬಿ. ಬಿರನದನರ್

49

173

50

174 ರನಮರ್ಣ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

63234

51

210 ಚಂದರಶ ೋಕರ ಟಿ.ಮ್ಸ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

60430

52

213 ಎಸ್.ಎ. ರುದರಮೂತಿಾ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

60505

53

219 ಮಂಜ್ುಳ. ಜಿ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

60430

54

225 ಮಂಜ್ುರ್ನಥ್ ಆರ್. ವಿ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

60430

55

246 ವ ೈ. ಮೋಹನರನಜ್ು

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

59103

56

247 ನರಸಿಂಹ ಮೂತಿಾ ಬಿ.

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

59428

57

259 ನಂಜನಮರಿ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

59428

58

260 ಉಮೋಶ್ ಕುಮನರ್

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

60555

59

291 ಆರ್. ಲ ೂೋಕಮಮ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

59028

60

292 ಗ ೂಿೋರಿಯ ನಿಮಲ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

59028

294 ಕನಂತರನಜ್ು . ಎಮ್ಸ
ಉದಯ ವಿಷುಣ ಶನನ್

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

59028

295 ಭನಗ್
ಎಂ.ಎನ್.

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

59028

305 ಬನಲಕೃಷಣಮೂತಿಾ

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

59153

61

62

63

ಮನಧವ

64

379 ರಂಗಸ್ನ್ಮ ಜಿ.ಆರ್

ಹಿರಿಯ ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

45409

65

136

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕರು

47537

353 ವ ೈ.
ಮಂಜ್ುರ್ನಥ್ ರನವ್ಸ ಕ .

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕರು

60640

67

354 ಎಸ್

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕರು

59028

68

355 ಚಂದರಪಪ ಕ .

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕರು

59503

69

388 ಎಚ್.ಎಸ್. ಗಿರಿಧರ್

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕರು

59028

70

437 ಲಂದರನ ಎಮ್ಸ.ಎಲ್

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕರು

46545

71

180

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

48688

72

181 ನಂಜ್ಪಪ ಎನ್. ಎನ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

48688

73

371 ಮುನಿಗಂಗಯಯ

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41403

74

373 ವ ಂಕಟ ೋಶಯಯ ಟಿ.

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41228

75

374 ವರದರನಜ್ು

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41253

76

376

ಬಿ.ಆರ್. ರ್ನಗರ ಡಿಡ

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41203

77

377 ಚಂದರಶ ೋಕರ ಹ ಚ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41153

78

390 ಶಿವಕುಮನರ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41153

79

395 ರ್ನಗ ೋಂದರ ಎನ್.ಆರ್.

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41653

80

396 ಎನ್.ವಿ. ದ ೋವರನಜ್ು

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41703

81

398 ಗಜ ೋಂದರ ಎ.

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41153

82

403 ಕ .ಎಸ್. ರವಿಕುಮನರ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41203

83

406 ವ ಂಕಟ ೋಶ ಆರ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41253

84

412

ಸಿ.ಎನ್. ಮುನಿರನಜ್ು

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41153

85

413

ಹ ಚ್. ಅಶ ೋಕಕುಮನರ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41203

86

414 ಮಂಜ್ುರ್ನಥ ಸಿ.ಆರ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41153

87

416 ಎಂ. ದನಸ್ ಪರಕನಶ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41253

¤ÐÁ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤ý .Š¹ý.‘Ù
ಲಂದರನ ಬನಯಿ ಎಮ್ಸ.

66

ಜಿ. ಶಿರೋನಿವನಸ

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41253

443 ಟಿ. ರ್ನರನಯರ್ಪಪ

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41153

449 ಹ ಚ್. ಮನರುತಿ

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41203

450 ಸಿದುಗಂಗಪಪ
380 ಗಂಗನಧರ ಎ.ಎಸ್

ತನಂತಿರಕ ಸಹನಯಕರು

41153

ಸಹನಯಕರು

41628

404 ನಂಜ್ುಡಪಪ
454 ಶಿವರನಂ ಬಿ.

ಸಹನಯಕರು

41153

ಸಹನಯಕರು

33091

455 ವಿೋಣನ ಭ್ಟ್
459 ಬಿ.ಆರ್. ರಕ್ಷಿತ

ಸಹನಯಕರು

39400

ಸಹನಯಕರು

34893

88

438

89
90
91
92
93
94
95
96

ಎಮ್ಸ. ಸುಶಿೋಲನ

ನರಸಿಂಹ ಮೂತಿಾ ಬಿ.
97

453 ಎನ್

ಹ ಲಫರ್

28884

98

456 ಗಂಗನಧರ ಎಮ್ಸ

ಹ ಲಫರ್

25380

99

460 ವಿಜ್ಯಕುಮನರ್ ಎಮ್ಸ.

ಹ ಲಫರ್

23628

ಕ ೈಪಿಡಿ – 11 & 12
ಎಲನಿ ಯೋಜ್ರ್ ಗಳ ವಿವರಗಳು ಸೂರ್ಸುವ ಕಂಪನಿಗ ಬಜ ಟ್ ನಿಗದಪಡಿಸಲನಗಿದ .
ವಿಭನಗನನುಸ್ನರ 2017-18 ರ ವನರ್ಷಾಕ ಆಯವಯಯದ ವಹಿವನಟು ಲಂತನಗಿದ :
ಕ್ರಮ

ವಿಭಾಗ

ಸಂಖೆಯ

ವ್ಹಿವಾಟಕ )ರ .
ಕೆ ೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ(

1

ಐಟಿ ಸ್ ೋವ ಗಳು

150

2

ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷರ್ ಸ್ ೋವ ಗಳು

10

3

ಮನನವ ಸಂಪನೂಮಲ

100

ಸ್ ೋವ ಗಳು
4

ಮೂಲಸ್ೌಕಯಾ ವಿಭನಗ

5

5

ಕನರ್ಪಾರ ೋಟ್

5

ಒಟು್

270

ಕ ೈಪಿಡಿ – 13
ಮಂಜ ರಕ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ುಗಳು ಮತ್ಕು ಫಲಾನಕಭವಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳನಕು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಸಬಿಿಡಿ
ಪರೇಗಾರಂಗಳ ನಿವ್ಯಹಣೆ:
ಮುಂಗಡ ಪತರ - ಆಯವಯಯ ಪಟಿ್ ಮತುು  ಲನಭ್ ಮತುು  ನಷ್ ವಿವರಗಳು : 2016-17 ರ ವಷಾಕ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಂಪನಿಯ ವನರ್ಷಾಕ ವರದ ಲಗತಿು ಸಲನಗಿದ .

ಕ ೈಪಿಡಿ – 14
ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ಸ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರಕವ್ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವ್ರಗಳು :
ಕಂಪನಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳು www.keonics.in / www.keonics.com
ಜನಲತನರ್ದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ .

ಕ ೈಪಿಡಿ – 15
ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕ ಬಳಕ ಗನಗಿ ನಿವಾಹಿಸಿರುವ , ಗರಂಥನಲಯ ಅಥವನ ಓದುವ ಕ ೂಠಡಿಯ ಕ ಲಸದ ಗಂಟ ಸ್ ೋರಿದಂತ
ಮನಹಿತಿಯನುು ಪರ್ ದುಕ ೂಳಳಲು ರ್ನಗರಿಕರಿಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು :
ಭನನುವನರಗಳು, ಎರಡರ್ ೋ ಶನಿವನರ ಮತುು  ಸಕನಾರಿ ರಜನದನಗಳನುು ಹ ೂರತುಪಡಿಸಿ ಕಂಪ ನಿಯು ಎಲನಿ
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲಸ ಮನಡುತು ದ . ಕಂಪ ನಿಯ ಕ ಲಸದ ಸಮಯವು 10.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರ ಗ ಲರುತು ದ . ಊಟದ
ವಿರನಮ 1.30 ರಿಂದ 2.00 ರವರ ಗ ಲರುತು ದ . ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರು www.keonics.in ಜನಲತನರ್ದ
ಮೂಲಕ ಅಥವನ ವ ೈಯಕಿು ಕವನಗಿ ಮನಹಿತಿಯನುು ಪರ್ ಯಬಹುದು.

ಕ ೈಪಿಡಿ – 16
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಯ ವಿದಕಯನಾಾನ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್
2ರ್ ೋ ಮಹಡಿ,ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. 'ಎ' ಬನಿಕ್ಸ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ, ಶನಂತಿನಗರ, ಕ .ಹ ಚ್.ರಸ್ ,ು  ಬ ಂಗಳೆಂರು - 560027
ದೂರವನಣಿ ಸಂೆ ಯ: + 91-80-22248919

ಫ್ನಯಕ್ಸ್ ಸಂೆ ಯ: +91-88-22232652

ದರ್ನಂಕ: 05-07-2018

ಸ್ಾವ್ಯಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಾವ್ಯಜನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ಟಿ್
ಕ್ರ.

ಸ್ಾ.ಮಾ.ಅ.ಗ

ಸಂ

ಳ ಹೆಸರಕ

.

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

1

ಸ್ಾ.ಮಾ.ಅ.

ಸ.ಸ್ಾ.ಮಾ.ಅ.ಗ

ಸ.ಸ್ಾ.ಮಾ

ಳ ಹೆಸರಕ

.ಅ.ಗಳ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ಹಕದೆದ

ಗಳ ಹಕದೆದ

ಸ್ಾ.ಮಾ.ಅ.ಗ
ಳ/

ದ ರವಾ

ಸ.ಸ್ಾ.ಮಾ.ಅ.

ಣಿ ಸಂಖೆಯ

ಇ-ೇೇಲ್

ಗಳ ವಿಭಾಗ

ಕ .ಆರ್.

ನಿದ ೋಾಶಕರು

ಮನಹಿತಿ ಹಕುೆ

ರುದರಪಪ

- ನಿವಾಹಣ

ಮತುು 

99003098
99

keonicsdt
@keonics.com

98455673
08

skkardkal
@gmail.com

98454325
89

parameshwarappad
@keonics.com

97315607
30

bsrkeonics
@gmail.com

ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕ
ಪನರಧಿಕನರಗಳ
ಹ ೂಣ ಗನರಿಕ
4

ಶಿವಕುಮನರ್

ವಯವಸ್ನೆಪಕ

ಶಿವನನಂದ

ಕ . ಕರಡೆಲ್

ರು ತನಂತಿರಕ

ಕ .ಎಸ್

ಸ.ವಯ.ತನಂ
ತಿರಕ ೋತರ

ಮನನವ
ಸಂಪನೂಮಲ
ವಿಭನಗ
ತರಬ ೋತಿ(ಐಟಿ
ಲಡಿ)

3

4

ಡಿ.

ವಯವಸ್ನೆಪಕ

ಶ ೈಲ

ಸ.ವಯ.ತನಂ

ಸಿಬಬಂದ

ಪರಮೋಶ್ರ

ರು

ಎನ್.ರ್ನಯಕ್ಸ

ತಿರಕ

ವಿಭನಗ

ಪಪ

ತನಂತಿರಕ ೋತ

ಎನ್.ವ ಂಕಟನಚ

ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು

ಕನನೂನು

ರ

ಲ

ಬಿ.ಎಸ್.

ವಯವಸ್ನೆಪಕ

ಆರ್.ಕೃಷಣಮೂ

ಸ.ವಯ.ತನಂ

ಉಗನರರ್

ರೂಪಕಲನ

ರು
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