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ಅಧ್ಹೆಮ - 1
[Section 4(1)(b)(i)]
ಔಛ ೇರಿಮಕ ಮವಂತ್ುಯ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ಹಣಿಜೆ ಷಂಕೇಣವ, 2ನ ೇ

ಭತ್ಕತ

3ನ ೇ

ಭಸಡಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಮವ

ನಿವಹಿಷಕತಿತದ . 2ನ ೇ ಭಸಡಿಮಲ್ಲಿ ಷ.ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ ಭತ್ಕತ ಡಿ.ಎಲ್. ವಿಭಹಖದ ಕ ಲಷಕಹಮವಖಳನಕನ ನಿವಹಿಷಲಹಖಕತಿತದ .
3ನ ೇ ಭಸಡಿಮಲ್ಲಿ, ಎ ಭತ್ಕತ ಬಿ ಬಹಿಕ್ಸ ಇದಕದ, ಎ ಬಹಿಔನಖ ಲ್ಲಿ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು, ಕಜಹನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು,
ರತ್ವನಹ ಸಿಫಾಂದ ವಿಭಹಖ, ಸಿಫಾಂದ ವಿಭಹಖ, ಯಸದಹರಿ ವಿಭಹಖ, ಷಹರಿಗ ವಿಭಹಖದ ಕಹಮವ ನಿವಹಿಷಲಹಖಕತಿತದ . ಬಿ
ಬಹಿಔನನ ಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಔ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು, ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ ವಿಭಹಖದ ಕಹಮವ ನಿವಹಿಷಲಹಖಕತಿತದ .
ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ನಿವಹಿಷಕತಿತಯಕ ಕಹಮವಖಳು ಭತ್ಕತ ಔತ್ವೆಖಳು
ಔರ.

ಔಛ ೇರಿಮ ಸ ಷಯಕ

ವಿಳಹಷ

ನಿವಹಿಷಕತಿತಯಕ ಕಹಮವಖಳು

ಔತ್ವೆಖಳು

ಷಂ.
ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ

2ನ ೇ ಭತ್ಕತ 3ನ ೇ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಛ ೇರಿ,

ಭಸಡಿ,

ಮವಂತ್ುಯಬ ಂಖ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

ನಖಯದ

ಳೄಯಕ (ಉತ್ತಯ),

ಕಹಂಪ್ ಿಕ್ಸ್,

ಔಛ ೇರಿಮ

ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ (ಉತ್ತಯ),
ಕ ಲು

ಔಛ ೇರಿ,

ಮವಂತ್ುಯ,

ಬ ಂಖಳೄಯಕ ಔಛ ೇರಿಮಕ ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ನಖಯ

ರದ ೇವಖಳನಕನ

ಭಕಕೆಷಥರಹದ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಳಗ ೂಂಡಿಯಕತ್ತದ .

ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಫಜಹರ್ ಸಿರೇಟ್

ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿಯಕ ಎಲಹಿ ಅಧಿೇನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಸಹಖೂ ಸಿಫಾಂದ

ಮವಂತ್ುಯ

ಖವದ ಕಹಮವ  ೈಕರಿಮ ರಿಶಿೇಲನ ಭತ್ಕತ ಅನಕಮೇದನಹ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ560022

ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ . ನೌಔಯರಿಗ ಹರ್ಷವಔ  ೇತ್ನ ಭಕಂಫಡಿತ
ಭಂಜೂಯಕ

ಮಹಡಕುದಕ,

ಎಲಹಿ

ಫಗ ಮ

ಯಜ

ಭಂಜೂಯಕ

ಮಹಡಕುದಕ,
ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗ

ಆಮಕಔತಯಕ ಭತ್ಕತ ಷಹರಿಗ

ಆಮಕಔತಯಕ ಕ ೇಳು

ಯಹುದ ೇ ಯದಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ, ಷಹರಿಗ ಆಮಕಔತಯಕ ಕಹಲ
ಕಹಲಕ ು ನಿೇಡಕ ಆದ ೇವ / ಷೂಚನ ಖಳನಕನ ಪ್ಹಲ್ಲಸಿ ಅುಖಳನಕನ
ಕಹಮವ

ಯೂಕ ು

ನ ೂೇಂದಣಿಖಳಿಗ

ತ್ಯಕುದಕ,

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಷಹರಿಗ

ಕ ಲಷ
ಭತ್ಕತ

ಸಹಖೂ

ಹಸನಖಳ
ಅಧರಯಣ

ಯಹುದ ೇ

/

ತ ರಿಗ ಮನಕನ

ಹಿಂಪ್ಹತಿಷಕುದಕ

ಖವದ

ಹಸನಖಳಿಗ

ಭಕಂಖಡ ನ ೂೇಂದಣಿ ಷಂಖ್ ೆಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ,

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ಚಹಲನಹ ತ್ಯಬ ೇತಿ ವಹಲ ಖಳನಕನ ತ ರ ಮಲಕ
ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ ಸಹಖೂ ಅುಖಳ ಕಹಮವ
 ೈಕರಿಮ ಮೇಲಕಷಕತಹರಿಮನಕನ ಮಹಡಕುದಕ ಭತ್ಕತ ಅಂತ್ಯ
ರಹರ್ಷರೇಮ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನಕನ ನಿೇಡಕ ಔತ್ವೆನಕನ
ನಿವಹಿಷಕ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ .
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ಈ ಔಛ ೇರಿಮ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಬ ಂಖಳೄಯಕ ನಖಯ
ಭತ್ಕತ ಗಹರಮಹಂತ್ಯ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ
ಕಹಮವದಶಿವಯಹಗಿದಕದ,

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ಸ ಚಕುರಿ
ಅಧೆಕ್ಷಯಕ

ಕಹಲಕಹಲಕ ು

ಷಭ ಮನಕನ ಆಯೇಜಿಷಲಕ ನ ಯಹಖಕ ಸಹಖೂ ಷಭ ಮಲ್ಲಿ ಸ ಚಕುರಿ
ಕಹಮವದಶಿವಯಹಗಿ
ಷೂಚನ ಖಳನಕನ

ಭಹಖಹಿಸಿ

ಪ್ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯು
ಷಯಔಕ

ನಿೇಡಕ

ಹಸನಖಳಿಗ

ಆದ ೇವ

ರಹರ್ಷರೇಮ

ಯಸದಹರಿ, ರಹಜೆ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಕುದಕ, ಮೇಟ್ಹಯಕ ಕಹೆಬ್ಖಳಿಗ
ಯಸದಹರಿಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ,
ಯಸದಹರಿಖಳಿಗ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ

ತ್ನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಖಳು

ನಿೇಡಕ

ತ್ನಿಖ್ಹ ಯದಖಳನಕನ ವಿಲ ೇಹರಿ ಮಹಡಕ ಕ ಲಷದ ಮೇಲಕಷಕತಹರಿ
ಮಹಡಕುದಕ,

ಷಹವಜನಿಔರಿಂದ

ಸಿವೇಔರಿಷಲಹಖಕ

ದೂಯಕ

/

ಔಕಂದಕಕ ೂಯತ ಖಳನಕನ ನಿಹರಿಷಕುದಕ ಸಹಖೂ ನಹಖರಿೇಔ ಷನನದನ
ರಕಹಯ ಕಹಮವ ನಿವಹಿಷಕ ಫಗ ೆ ಎಲಹಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಸಹಖೂ
ನೌಔಯಯ

ಕಹಮವ

ಷಹವಜನಿಔರಿಗ

 ೈಕರಿಮ

ಉತ್ತಭ

ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ .

ರಿೇತಿಮ

ಮೇಲಕಷಕತಹರಿ

ಹಿಸಿ

ಷ ೇ ಮನಕನ

ನಿೇಡಕ
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ಅಧ್ಹೆಮ - 2
[Section 4(1)(b)(ii)]
ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಭತ್ಕತ ಸಿಫಾಂದಮಯ ಅಧಿಕಹಯ ಭತ್ಕತ ಔತ್ವೆ ನಿವಸಣ ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದತ್ಸ ಸಕದ ದಖಳು
(as on 31-03-2022).
ಔರ.ಷಂ.

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ /

ಸಕದ ದ

ಸಿಫಾಂದಖವದಯ

ಔತ್ವೆ
ನಿವಹಿಷಕತಿತಯಕ ಔಛ ೇರಿ

ಸ ಷಯಕ ಶಿರೇ./ಶಿರೇಭತಿ
1

ಎಸ್. ಭಂಜಕನಹಥ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ
(ಉತ್ತಯ) ಭತ್ತ ಸ ಚಕುರಿ
ಉ ಕಹಮದಶಿವಖಳು

2

ಟಿ.ಎಲ್.ನಹರಹಮಣಷಹವಮ

ಷಸಹಮಔ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,

ನಹಮಕ್ಸ

ಅಧಿಕಹರಿ

ಸಹಷನ ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ

3.

ಸ ಚ್. ಎಸ್. ಬಖಹನ್ ದಹಸ್

ಕ ೇಂದರ ಷಹಥನಿೇಮ ಷಸಹಮಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ
(ಉತ್ತಯ)

4

ಜಿ. ಷಹಯಿರಷಹದ್

ಹಿರಿಮ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ

ಪ್ಹರಷಹಅ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಬ ಂ(ದಕ್ಷಿಣ) ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ

5

ನಯಸಿಂಸಭೂತಿವ.ಕ

ಹಿರಿಮ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ

ಷಪ್ಹರಷಹಅ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ದ ೇನಸಳಿಿ ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ

6

ಎಸ್.ಆರ್.ಔಕಷಕಭ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ
(ಉತ್ತಯ)

7

ಶಿರೇಕಹಂತ್ ಸ ಚ್.ಜ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ ಜಂ.ಷಹ.ಆ,
ಬ ಂ(ನ) ಔಛ ೇರಿಗ

ಎಸ್. ಔವಿತಹ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
ಬ ಂ (ಉತ್ತಯ)

9

ವಿದಹೆಖಣತಿ ಔಂಚಕಗಹಯ

ಲ ಕಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ
(ಉತ್ತಯ)

10

ವಿನಯಹ ಚೌಧರಿ

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಜಮನಖಯ
ಔಛ ೇರಿಗ ನಿಯೇಜನ

Powers
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11

ಷಕರ ೇಂದರ ಔಕಮಹರ್

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಬಿೇದರ್
ಔಛ ೇರಿಗ ನಿಯೇಜನ

12

ಎಂ.ಎನ್.ಷಕಧ್ಹಔರ್

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
ಎಲ ಕಹರನಿಕ್ಸ ಸಿಟಿ

13

ಕ .ವಿ.ಷಕಂದರ್

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
ಕ .ಆರ್.ುಯಂ

14

ಆವಹ ಷಕಭಹಷ್ ಸಜ ೇರಿ

ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹತಿವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
ಧ್ಹಯಹಡ

15

ಔೃಶಣಭೂತಿವ ಡಿ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
(ಉತ್ತಯ)

16

ಖಕಯಕರಹಜ್ ಬಿ.ಕ .

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
ತಿಟ್ೂಯಕ

17

ದ ೇರಹಜ್ ಸಿ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಕ ೂೇಲಹಯ
ಔಛ ೇರಿಗ ನಿಯೇಜನ

18

ಸಿ.ಆರ್.ಜಮಣಣ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ
ಉಷಹಆ&ಹಿಪ್ಹರಷಹಅ,
ಬ ಂ(ಕ ೇಂ)ಔಛ ೇರಿಗ

19

ಬಿ.ಎಂ.ರ ೇಣಕಕಹ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ
ಉಷಹಆ&ಹಿಪ್ಹರಷಹಅ,
ಬ ಂ() ಔಛ ೇರಿಗ

20

ನಹಖಯತ್ನ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ
(ಉತ್ತಯ)

21

ಕ ಜಖದೇಶ್

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ
ಉಷಹಆ&ಹಿಪ್ಹರಷಹಅ,
ಬ ಂ() ಔಛ ೇರಿಗ

22

ದಲ್ಲೇಪ್ ಔಕಮಹರ್ ಬಿ.ಎಸ್

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಬ ಂ (ಉತ್ತಯ)

23

ಫಷರಹಜಕ.ಎಸ್.ಎಂ.

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ
ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ,
ಇಂದರಹನಖಯ ಔಛ ೇರಿ

24

ಯವಿಕಯಣ್ ಡಿ.ಎಸ್

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ
(ಉತ್ತಯ)

19
25

ವಶಿಔಕಮಹರ್ ಬಿ.

ರಥಭ ದಜ ವ

ಷಹರಿಗ ಆಮಕಔತಯ ಔಛ ೇರಿ,

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ ಇಲ್ಲಿಗ
ನಿಯೇಜನ ಗ ೂಂಡಿದಹದರ .

26

27

28

29

30

31

32

ಆನಂದ್
ಪಿ.ಕ .ಷಕಚಿತಹರ
ಆದಶ್ವ
ಷಕನಂದಭಮ
ರಹಭಚಂದರ ಎ. ಎನ್.
ಟಿ.ಎಲ್.ನಟ್ ೇಶ್
ವಿಜಮ ಔಕಮಹರ್

ರಥಭ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ ಇಂದರಹನಖಯ

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಔಛ ೇರಿಗ ನಿಯೇಜನ

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ
ಉಷಹಆ&ಹಿಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ
ಔಛ ೇರಿ,ಕ .ಆರ್.ುಯಂ
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ನಂದ ಔಕಮಹರ್

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ
ಷ.ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಔಭಧಕಗಿರಿ

34

ಷಹಯಂಭಿ

ಖೂರಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಬ ಂ(ಉ)
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ಕ . ುಟ್ಟರಹಜಕ

ಖೂರಪ್ ಡಿನೌಔಯಯಕ

ತ್ನಿಖ್ಹ ಠಹಣ ಗ ನಿಯೇಜನ

36

ಸರಿೇಶ್

ಖೂರಪ್ ಡಿನೌಔಯಯಕ

ತ್ನಿಖ್ಹ ಠಹಣ ಗ ನಿಯೇಜನ
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ಅಧ್ಹೆಮ - 3
ಕಹಮವ ನಿವಸಣ ಮಲ್ಲಿ ತಿೇಮಹವನ ಮಹಡಕ ಅಧಿಕಹಯ [Section 4(1)(b)(iii)]
ಕಹಮವ ನಿವಸಣ ಮಲ್ಲಿ ತಿೇಮಹವನ ಮಹಡಫಸಕದಹದ ಅಧಿಕಹಯಖಳ ಫಗ ೆ ವಿಯಣ
ಕಹಯಹವಧಿಕಹಯ

ಕಹಯಹವಧಿಕಹಯದ ವಿಯಖಳು

ತಿೇಮಹವನಿತ್

ಅಂತಿಭ

ಅಧಿಕಹಯ

ತಿೇಮಹವನಿತ್
ಅಧಿಕಹರಿಮ
ಸಕದ ದ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

(ಉತ್ತಯ),

ನಖಯದ

ಕ ಲು

ಔಛ ೇರಿಮ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ

ಔಛ ೇರಿ,

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ನಖಯ

ಭಕಕೆಷಥರಹದ

ಮವಂತ್ುಯ,

ಔಛ ೇರಿಮಕ

ರದ ೇವಖಳನಕನ
ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ಳಗ ೂಂಡಿಯಕತ್ತದ .

ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿಯಕ ಎಲಹಿ ಅಧಿೇನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಸಹಖೂ ಸಿಫಾಂದ
ಖವದ ಕಹಮವ  ೈಕರಿಮ ರಿಶಿೇಲನ ಭತ್ಕತ ಅನಕಮೇದನಹ
ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ . ನೌಔಯರಿಗ ಹರ್ಷವಔ  ೇತ್ನ ಭಕಂಫಡಿತ
ಭಂಜೂಯಕ

ಮಹಡಕುದಕ,

ಮಹಡಕುದಕ,

ಜಂಟಿ

ಎಲಹಿ

ಷಹರಿಗ

ಫಗ ಮ

ಯಜ

ಆಮಕಔತಯಕ

ಭಂಜೂಯಕ

ಭತ್ಕತ

ಷಹರಿಗ

ಆಮಕಔತಯಕ ಕ ೇಳು ಯಹುದ ೇ ಯದಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ, ಷಹರಿಗ
ಆಮಕಔತಯಕ ಕಹಲ ಕಹಲಕ ು ನಿೇಡಕ ಆದ ೇವ / ಷೂಚನ ಖಳನಕನ
ಪ್ಹಲ್ಲಸಿ

ಅುಖಳನಕನ

ಹಸನಖಳ

ಕಹಮವ

ನ ೂೇಂದಣಿಖಳಿಗ

ಯೂಕ ು

ತ್ಯಕುದಕ,

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಕ ಲಷ

ಷಹರಿಗ
ಸಹಖೂ

ಅಧೆವಣ /ತ ರಿಗ ಮನಕನ
ಹಿಂಪ್ಹತಿಷಕುದಕ

ಭತ್ಕತ

ಯಹುದ ೇ

ಖವದ

ಹಸನಖಳಿಗ

ಭಕಂಖಡ ನ ೂೇಂದಣಿ ಷಂಖ್ ೆಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ, ಮೇಟ್ಹಯಕ
ಹಸನ ಚಹಲನಹ ತ್ಯಬ ೇತಿ ವಹಲ ಖಳನಕನ ತ ರ ಮಲಕ ಅನಕಜಹÐ
ತ್ರಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ ಸಹಖೂ ಅುಖಳ ಕಹಮವ  ೈಕರಿಮ
ಮೇಲಕಷಕತಹರಿ ಮಹಡಕುದಕ ಭತ್ಕತ ಅಂತ್ಯ ರಹರ್ಷರೇಮ ಚಹಲನಹ
ಅನಕಜ್ಞಹ

ತ್ರಖಳನಕನ

ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ .

ನಿೇಡಕ

ಔತ್ವೆನಕನ

ನಿವಹಿಷಕ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ
ಷಹರಿಗ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

21
ಈ ಔಛ ೇರಿಮ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ನಖಯ ಭತ್ಕತ ಗಹರಮಹಂತ್ಯ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ
ಸ ಚಕುರಿ

ಕಹಮವದಶಿವಯಹಗಿದಕದ,

ಕಹಲಕಹಲಕ ು

ಷಭ ಮನಕನ

ಷಭ ಮಲ್ಲಿ

ಸ ಚಕುರಿ

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ

ಅಧೆಕ್ಷಯಕ

ಆಯೇಜಿಷಲಕ ನ ಯಹಖಕ
ಕಹಮವದಶಿವಯಹಗಿ

ಸಹಖೂ

ಭಹಖಹಿಸಿ

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯು ನಿೇಡಕ ಆದ ೇವ ಷೂಚನ ಖಳನಕನ ಪ್ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.
ಷಯಔಕ ಹಸನಖಳಿಗ
ನಿೇಡಕುದಕ,

ರಹರ್ಷರೇಮ ಯಸದಹರಿ, ರಹಜೆ ಯಸದಹರಿ

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಕಹೆಬಹೆ ಳಿಗ

ಯಸದಹರಿಖಳನಕನ

ನಿೇಡಕುದಕ, ಯಸದಹರಿಖಳಿಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ , ತ್ನಿಖ್ಹಧಿಕಹರಿಖಳು
ನಿೇಡಕ ತ್ನಿಖ್ಹ ಯದಖಳನಕನ ವಿಲ ೇಹರಿ ಮಹಡಕ ಕ ಲಷದ
ಮೇಲಕಷಕತಹರಿ ಮಹಡಕುದಕ, ಷಹವಜನಿಔರಿಂದ ಸಿವೇಔರಿಷಲಹಖಕ
ದೂಯಕ

/

ಔಕಂದಕ

ಕ ೂಯತ ಖಳನಕನ

ನಿಹರಿಷಕುದಕ

ಸಹಖೂ

ನಹಖರಿೇಔ ಷನನದನ ರಕಹಯ ಕಹಮವ ನಿವಹಿಷಕ ಫಗ ೆ ಎಲಹಿ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಸಹಖೂ

ಮೇಲಕಷಕತಹರಿ

ಹಿಸಿ

ನೌಔಯಯ

ಕಹಮವ

ಷಹವಜನಿಔರಿಗ

 ೈಕರಿಮ

ಉತ್ತಭ

ರಿೇತಿಮ

ಷ ೇ ಮನಕನ ನಿೇಡಕ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ .
ಲ ಕಹುಧಿಕಹರಿ

ಅಕೌಂಟ್್

ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗ

 ೇತ್ನ ಬಿಲಕಿ, ರಹಸಿ ಬತ ೆ ಬಿಲ್, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್, ಜನಯಲ್ ಕಹೆಶ್

ಆಮಕಔತಯಕ,

ಫಕಕ್ಸಖಳಂತ್ಸ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ಹಿಖಳನಕನ

ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕುದಕ,

ಷಂಖರಸಹಖಕ

ರಹಜಷವನಕನ

ಮಹಡಿಯಕ

ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕುದಕ,

ಫಗ ೆ

ಷಕಹವರಿ

ರತಿ

ಲ ಔುಕ ು

ದ ೈನಂದನ ಕಹೆಶ್

ದನ
ಜಮಹ

(ನಖಯ ಭತ್ಕತ

ಹಿ

ಗಹರಮಹಂತ್ಯ)

ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕುದಕ, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ತ್:ಖ್ ತ ರಿಶಿೇಲನ , ಲ ಔು ಷಭನವಮ

ಭತ್ಕತ

ಟಿಟಮ ರಿಶಿೇಲನ , ಆಮೆಮ ತ್ಯಹರಿ ಭತ್ಕತ ರಿಶಿೇಲನ ,

ಷಹರಿಗ

ಸಿಫಾಂದಮ

ರಿಶಿೇಲನ ,

ಆಮಕಔತಯಕ,

 ೇತ್ನದಂದ ಔಟ್ಹಯಿಷಕ ಔಟ್ಹು ಸಹಖೂ ಭಕಂಖಡಖಳ ಫಗ ೆ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ತ್ಪ್ಹಷಣ ,

ಷ ೇಹಹಿ
ಸಣಕಹಷಕ

ತ್ಪ್ಹಷಣ
ಭಸತ್ವದ

ಭತ್ಕತ
ಷಲಸ

ನಿೇಡಕುದಕ,

ಭಸಹಲ ೇಕಪ್ಹಲಯ ಆಕ್ ೇಣ ಖಳಿಗ ನಿಣಹವಮಔ ಉತ್ತಯ ನಿೇಡಕ
ಫಗ ೆ ಷಭನವಮ ಷಹಧಿಷಕುದಕ.
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ಆಡಿಟ್ :

ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗ

ಔಛ ೇರಿ ದಹಕಲ ಖಳ ಷಂೂಣವ ಆಂತ್ರಿಔ ಲ ಔು ರಿವ ೃೇಧನ , ಈ

ಆಮಕಔತಯಕ,

ಕ ಳಔಂಡ ಅಂವಖಳಿಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ೂವ ರಿಶಿೇಲನ , ಸ ೂಷ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ನ ೂೇಂದಣಿ ಹಸನಖಳಿಗ
ನವಿೇಔಯಣಕ ು
ಔಡತ್ಖಳು,

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಔಡತ್ಖಳು, ನ ೂೇಂದಣಿ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಅಧೆವಣಹ

ಔಡತ್ಖಳು,

ಹಿಂಪ್ಹತಿ

ಗಹರಮಹಂತ್ಯ)
ಭತ್ಕತ

ಔಡತ್ಖಳು, ಎನ್..ಸಿ/ ಸಿ.ಸಿ ಔಡತ್ಖಳು, ಹಸನ ಮಹಲ್ಲೇಔತ್ವ

ಷಹರಿಗ

ಗಹವಣ ಗ ಫಯಕ ಔಡತ್ಖಳ ರಿಶಿೇಲನ , ಪೇಸ್ಟ ಔನುಳರ ಂಟ್

ಆಮಕಔತಯಕ,

ಆಡಿಟ್,

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ಮಹಲ್ಲೇಔತ್ವ

ತ ರಿಗ

ನ ೂೇಂದಣಿ
ಫಗ ಗಿನ

ಹಸನ

ಸಹಖೂ

ಭಯಕ

(ನಖಯ ಭತ್ಕತ

ಗಹವಣ

ಔಡತ್,

ಡಿ.ಎಸ್.ಎ

ರಔಯಣಖಳ ವಿಲ ೇಹರಿ ಆದ ಔಡತ್, ತ ರಿಗ

ನಿಖದಡಿಷಕ /

ಭಯಕನಿಖದಡಿಷಕ

ಅಸವತಹ

ಫಗ ಗಿನ

ಔಡತ್ಖಳು,

ತ್ರ

ನವಿೇಔಯಣಖಳ ರಿಶಿೇಲನ .
ಷಸಹಮಔ

ಷಸಹಮಔ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ವಿಭಹಖ ಇಯಕ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳಿಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ

ಷಹರಿಗ

ಷಹರಿಗ

ಸ ೂಷದಹಗಿ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತ್ಕತ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಅಧಿಕಹರಿ

ನಿಹವಸಔ

ಅನಕಜ್ಞಹ

ಅುಖಳ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

(ಚಹಲನಹ

ನವಿೇಔಯಣ,

ವಿಳಹಷ

ಅನಕಜ್ಞಹ

(ಉತ್ತಯ)

ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ

ತ್ರಖಳನಕನ

ವಿಭಹಖ)

ತ್ರಖಳನಕನ
ಫದಲಹಣ ,

ನಿೇಡಕ

ಪ್ಹರಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ .

ನಿೇಡಕುದಕ,
ನಔಲಕ

ಕಹಮವಖಳ
ಸಹಖೂ

ಚಹಲನಹ
ಚಹಲನಹ

ಔಛ ೇರಿಮ

ಅನಕಜ್ಞಹ

ಭಕಕೆಷಥರಹದ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಕಹಲಕಹಲಕ ು ನಿೇಡಕ ಷೂಚನ
ಭತ್ಕತ ಆದ ೇವಖಳನಕನ ಪ್ಹಲ್ಲಷಕ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ .

23
ಷಸಹಮಔ

ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಕಹಮವ ನಿವಹಿಷಕತಿತದಕದ, ದವಚಔರ ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ

ಷಹರಿಗ

ಹಸನಖಳಿಗ

ವಿಭಹಖಕ ು

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ

ಷಸಹಮಔ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ನ ೂೇಂದಣಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯಹಗಿಯಕತಹತರ . ಈ ಹಸನಖಳಿಗ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ
ಷಹರಿಗ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳುಬ ಂ

ಅಧಿಕಹರಿ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಮಹಲ್ಲೇಔತ್ವ ಗಹವಣ , ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ , ಔಂತ್ಕ

ಖಳೄಯಕ

(ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ

ಔರಹಯಕ ಂದನಕನ ನಭೂದಷಕುದಕ, ಔಂತ್ಕ ಔರಹಯಕ ಂದದ

(ಉತ್ತಯ)

ವಿಭಹಖ)

ಯದದತಿಮನಕನ ನಭೂದಷಕುದಕ, ಹಸನಖಳಿಗ ನಿರಹಕ್ ೇಣ ತ್ರಖಳನಕನ
ನಿೇಡಕುದಕ, ತಿೇಯಕಳಿ ತ್ರಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ, ನಔಲಕ ನ ೂೇಂದಣಿ
ತ್ರಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ ಸಹಖೂ ಔಛ ೇರಿಮ ಭಕಕೆಷಥರಹದ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ
ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ನಿೇಡಕ

ಯಹುದ ೇ

ಷೂಚನ

ಭತ್ಕತ

ಆದ ೇವಖಳನಕನ ಪ್ಹಲ್ಲಷಕ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತಹತರ .
ಕಜಹನ ಭತ್ಕತ

ಜಿ.ವಿ.ಆರ್.

ುಷತಔಖಳ

ನಿವಸಣ ,

ಕಜಹನ

ಕ ಲಷ

ಕಹಮವಖಳ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ತ ರಿಗ

ಮೇಲಕಷಕತಹರಿ, ನಖದಕ ುಷತಔಖಳ ನಿವಸಣ ಉಷಕತಹರಿ, ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ

ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಷಂಖರಸಹದ ನಖದಕ ಸಹಖೂ ಡಿ.ಡಿ ಖಳನಕನ ಷಕಲಲ್ಲತ್ಹಗಿ ಷಕಹವಯಕ ು

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಜಮಹ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ಮಹಡಕಂತ

ಮಹಡಕುದಕ,

ಜಮಹ

ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಿುದಕ,
ಮಹಡಲಹದ

ಜಮಹ
ಡಿ.ಡಿ

ುಷತಔಕ ು
ಖಳ

ಷಹಿ

ದನಹಂಔ

(ಉತ್ತಯ)

ಭಕಕಹತಮಗ ೂಂಡಿದದಲ್ಲಿ ನವಿೇಔರಿಷಲಕ ಔರಭ ಹಿಷಕುದಕ, ಆಂತ್ರಿಔ ಲ ಔು
ರಿವ ೃೇಧನ ಸಹಖೂ ಎ.ಜಿ.ಆಡಿಟ್ೆಯ ಳಿಗ ದಹಕಲ ಖಳನಕನ ದಗಿಷಕುದಕ,
ಔಛ ೇರಿಮ
ಉಷಕತಹರಿ

ರಹಜಷವ

ಷಂಖರಸದ

ನ ೂೇಡಿಕ ೂಳುಿುದಕ,

ಲ ಔು

ಷಭನವಮ

ಯಸಿೇದಖಳನಕನ

ರತಿಕರಯ್ದಮ

ಯದಕದಗ ೂಳಿಷಕುದಕ

ಸಹಖೂ ದೃಢೇಔರಿಷಕುದಕ, ಯಸಿೇದ ುಷತಔಖಳು ಸಹಖೂ ಕಜಹನ ಮ
ದಹಕಲ ಖಳನಕನ ಷಂಯಕ್ಷಿಸಿಡಕುದಕ.
ಹಿರಿಮ

ಈ ಔಛ ೇರಿಮ ಹಿರಿಮ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ / ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ ಸ ೂಷದಹಗಿ ನ ೂೇಂದಣಿಯಹಖಲಕ ಸಹಜಯಕಡಿಷಕ

ಷಹರಿಗ

ಹಸನ

ಎಲಹಿ ಖವದ ಹಸನಖಳು ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನಖಳ ಕಹಯ್ದದ ಭತ್ಕತ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ನಿಮಭಖಳಿಖನಕಖಕಣಹಗಿಯಕತ್ತ ಯ್ದೇ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ /
ಮೇಟ್ಹಯಕ
ಹಸನ
ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಎಂಫಕದನಕನ

ರಿವ ೃೇಧಿಸಿ

ದೃಢೇಔಯಣ ನಿೇಡಕುದಕ, ಸ ೂಯ ರಹಜೆಖಳಿಂದ ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ
ಅಥಹ

ಮಹಲ್ಲೇಔತ್ವ

ಗಹವಣ

ಭೂಲಔ

ಲಷ

ಫಯಕ

ಹಸನಖಳನಕನ ತ್ನಿಖ್ ಮಹಡಿ ರಿವ ೃೇಧನಹ ಯದಮನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ,
ಷಹರಿಗ ಹಸನಖಳಿಗ ಅಸವತಹ ತ್ರಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ, ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ
ಹಸನಖಳ ನ ೂೇಂದಣಿ ರತ್ರಖಳನಕನ ನವಿೇಔರಿಷಕ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಈ
ಹಸನಖಳು ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದದ

(ಉತ್ತಯ)
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ಸಹಖೂ ನಿಮಭಖಳಿಖನಕಖಕಣಹಗಿಯಕತ್ತ ಯ್ದೇ ಎಂಫಕದನಕನ ರಿವ ೃೇಧಿಸಿ
ದೃಢೇಔಯಣ

ನಿೇಡಕುದಕ,

ಚಹಲನಹ

ಸಹಜರಹಖಕ

ಅಬೆರ್ಥವಖಳನಕನ

ರಿೇಕ್ ಗ

ಅನಕಜ್ಞಹ

ತ್ರಖಳಿಗಹಗಿ

ಳಡಿಷಕುದಕ,

ಔಲ್ಲಕಹ

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನಕನ ಕ ೂೇರಿ ಫಯಕ ಅಬೆರ್ಥವಖಳನಕನ ಷಸ
ರಿೇಕ್ ಗ ಳಡಿಷಕ ಕಹಮವನಕನ ನಿವಹಿಷಕತಹತರ .
ಹಿರಿಮ

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಹಸನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಹಸನಖಳನಕನ

ರತ್ವನ

ಕಹಮವನಕನ

ಹಸನಖಳ ಮೇಲ

ಯಷ ತಖಳಲ್ಲಿ

ಷಸ

ಮೇಟ್ಹಯಕ

/

ತ್ಪ್ಹಷಣ ಗ

ಹಸನ

ಳಡಿಷಕ

ನಿವಹಿಷಕ ಸಿಫಾಂದಯಹಗಿಯಕತಹತರ .

ಬಹಕ ಇಯಕ ತ ರಿಗ ಮನಕನ ಷೂಲ್ಲ ಮಹಡಲಕ

ಹಸನ ಮಹಲ್ಲೇಔಯನಕನ ಷಂಕವಸಿ ಅರಿಗ

ತ್ಗಹದ

ನ ೂೇಟಿೇಷನಕನ

ನಿೇಡಕ ಸಹಖೂ ತ ರಿಗ ಮನಕನ ಷೂಲ್ಲ ಮಹಡಕ ಕಹಮವನಕನ ಷಸ
ನಿವಹಿಷಕತಹತರ

ಸಹಖೂ

ಹಸನಖಳಿಗ

ಅಘಾತ್

ಉಂಟ್ಹದ

ಷಂದಬವದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಇಲಖ್ ಯಿಂದ ಕ ೂೇರಿಕ ಫಂದಹಖ ಅಘಾತ್ಕ ು
ಳಟಿಟಯಕ ಹಸನಖಳನಕನ ಷಸ ತ್ಪ್ಹಷಣ ಮಹಡಿ ಯದ ನಿೇಡಕ
ಪ್ಹರಧಿಕಹಯಹಗಿಯಕತಹತರ .

ಈ

ಎಲಹಿ

ಔತ್ವೆಖಳ

ಜ ೂತ ಗ

ಷಹರಿಗ

ಆಮಕಔತಯ ಆದ ೇವದ ರಕಹಯ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು
ಕಹಲಕಹಲಕ ು

ಹಿಷಕ ಮುದ ೇ

ಕಹಮವನಕನ

ಷಸ

ನಿವಹಿಷಕ

ಕಹಮವ ನಿಹವಸಔ ಸಿಫಾಂದಯಹಗಿಯಕತಹತರ .
ಲ ಕಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ  ೇತ್ನ ಬಿಲಕಿ, ರಹಸಿ ಬತ ೆ ಬಿಲ್, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್, ಜನಯಲ್ ಕಹೆಶ್
ಫಕಕ್ಸಖಳಂತ್ಸ

ಹಿಖಳನಕನ

ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕುದಕ,

ರತಿ

ದನ

ಷಂಖರಸಹಖಕ ರಹಜಷವನಕನ ಷಕಹವರಿ ಲ ಔುಕ ು ಜಮಹ ಮಹಡಿಯಕ
ಫಗ ೆ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕುದಕ, ದ ೈನಂದನ ಕಹೆಶ್ ಹಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕುದಕ,
ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ತ್:ಖ್ ತ ರಿಶಿೇಲನ , ಲ ಔು ಷಭನವಮ ಟಿಟಮ ರಿಶಿೇಲನ ,
ಆಮೆಮ
ತ್ಪ್ಹಷಣ

ತ್ಯಹರಿ

ಭತ್ಕತ

ರಿಶಿೇಲನ ,

ಸಿಫಾಂದಮ

ಷ ೇಹಹಿ

ಭತ್ಕತ ರಿಶಿೇಲನ ,  ೇತ್ನದಂದ ಔಟ್ಹಯಿಷಕ ಔಟ್ಹು

ಸಹಖೂ ಭಕಂಖಡಖಳ ಫಗ ೆ ತ್ಪ್ಹಷಣ , ಸಣಕಹಷಕ ಭಸತ್ವದ ಷಲಸ
ನಿೇಡಕುದಕ, ಭಸಹಲ ೇಕಪ್ಹಲಯ ಆಕ್ ೇಣ ಖಳಿಗ
ನಿೇಡಕ ಫಗ ೆ ಷಭನವಮ ಷಹಧಿಷಕುದಕ.

ನಿಣಹವಮಔ ಉತ್ತಯ

ಲ ಕಹುಧಿಕಹರಿ
ಖಳು
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ಆಡಿಟ್ :
ಔಛ ೇರಿ ದಹಕಲ ಖಳ ಷಂೂಣವ ಆಂತ್ರಿಔ ಲ ಔು ರಿವ ೃೇಧನ , ಈ
ಕ ಳಔಂಡ ಅಂವಖಳಿಗ
ನ ೂೇಂದಣಿ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ

ಹಸನಖಳಿಗ

ೂವ ರಿಶಿೇಲನ , ಸ ೂಷ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಔಡತ್ಖಳು,

ನ ೂೇಂದಣಿ

ನವಿೇಔಯಣಕ ು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಔಡತ್ಖಳು, ಭಯಕ ನ ೂೇಂದಣಿ ಔಡತ್ಖಳು,
ಅಧೆವಣಹ ಸಹಖೂ ತ ರಿಗ ಹಿಂಪ್ಹತಿ ಫಗ ಗಿನ ಔಡತ್ಖಳು, ಎನ್..ಸಿ/
ಸಿ.ಸಿ ಔಡತ್ಖಳು, ಹಸನ ಮಹಲ್ಲೇಔತ್ವ ಗಹವಣ ಗ ಫಯಕ ಔಡತ್ಖಳ
ರಿಶಿೇಲನ ,
ಗಹವಣ
ತ ರಿಗ

ಪೇಸ್ಟ

ಔನ್ಔರ ಂಟ್

ಆಡಿಟ್,

ಹಸನ

ಮಹಲ್ಲೇಔತ್ವ

ಔಡತ್, ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ರಔಯಣಖಳ ವಿಲ ೇಹರಿ ಆದ ಔಡತ್,

ನಿಖದಡಿಷಕ / ಭಯಕನಿಖದಡಿಷಕ ಫಗ ಗಿನ ಔಡತ್ಖಳು,

ಅಸವತಹ ತ್ರ ನವಿೇಔಯಣಖಳ ರಿಶಿೇಲನ .
ತಹತಹುಲ್ಲಔ ನ ೂೇಂದಣಿ, ಟ್ ರೇಡ್ ಷಟಿವಫಿೇಕ ೇಟ್, ತಹತಹುಲ್ಲಔ ಯಹನಗಿ,
ಷಯಔಕ ಷಹಗಹಣಿಕ
ಯಹನಗಿಗ

ಹಸನ ಭತ್ಕತ ಭಜಲಕ ಹಸನಖಳಿಗ

ನಿೇಡಕ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಔಡತ್ಖಳು, ಯಹನಗಿ ಔಡತ್, ಔಲ್ಲಕಹ

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ, ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ನಿೇಡಿಕ
ನವಿೇಔಯಣ

ಔಡತ್ಖಳ

ರಿಶಿೇಲನ ,

ಸಣಕಹಷಕ

ಸಹಖೂ
ಭಸತ್ವದ

ದಹಕಲಹತಿಖಳಹದ ದಹಷಹತನಿನ ಲ ಔು ರಿವ ೃೇಧನ . ಲ ಕಹುಧಿಕಹರಿಖಳು
ಸಿವೇಔರಿಷಕ ಇತ್ರ ಕ ಲಷ ಕಹಮವಖಳು.
ಔಛ ೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಈ ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಔತ್ವೆ ನಿವಹಿಷಕತಿತಯಕ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳು ಅಯಕಖಳಿಗ
ಹಿಷಲಹಗಿಯಕ
ಭಂಡಿಷಲಹಖಕ

ವಿಭಹಖಖಳ

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣ ,

ಔಡತ್ಖಳನಕನ

ವಿಶಮ

ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ,

ನಿಹವಸಔಯಕ

ಟಿಣಿಯಂದಗ

ಪ್ಹರಷಹಅ,
ಬ ಂಖಳೄಯಕ
(ಉತ್ತಯ)

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಖಳಿಗ ಭಂಡಿಷಕುದಕ, ಅಯ ವಿಭಹಖಖಳಿಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಮಹಹಿತಿ ಸಹಖೂ ಅಂಕ ಅಂವಖಳನಕನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗ ದಗಿಷಕುದ ಸಹಖೂ
ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಹಿಷಕ ಇತ್ರ ಕ ಲಷ ಕಹಮವಖಳನಕನ
ನಿವಹಿಷಕ ಸಿಫಾಂದಯಹಗಿಯಕತಹತರ .
ಅಕೌಂಟ್ ಂಟ್್

ಔಛ ೇರಿ ಸಿಫಾಂದಮ  ೇತ್ನ ಬಿಲಕಿಖಳ ರಿಶಿೇಲನ , ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಭತ್ಕತ ೂಯಔ

ಪ್ಹರಷಹಅ,

/ ಆಡಿಟ್ಸ್ವ

ಬಿಲ್ಖಳ ರಿಶಿೇಲನ , ರಹಜಷವ ಸಿವೇಔೃತಿಮ ಫಗ ೆ ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಇಡಫಸಕದಹದ

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ಹಿಖಳ ರಿಶಿೇಲನ , ನ ೂೇಂದಣಿ ಔಡತ್ಖಳ ಪಿರೇ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ ಆಡಿಟ್,

(ಉತ್ತಯ)

ಸಣಕಹಷಕ ಭಸತ್ವದ ದಹಕಲ ಖಳ ದಹಷಹತನಕ ರಿಶಿೇಲನ ,  ೇತ್ನದಂದ
ಔಟ್ಹು ಮಹಡಲಹದ ವಿಯಖಳನಕನ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕುದಕ, ಭಸಹಲ ೇಕಪ್ಹಲಔಯ
ಯದಖಳ ಫಗ ೆ ಅನಕಪ್ಹಲನಹ ಕಹಮವ, ಲ ಕಹುಧಿಕಹರಿಖಳು ಹಿಸಿದ ಇತ್ರ
ಕಹಮವಖಳು.
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ರಥಭ /

ರಥಭ / ದವತಿೇಮ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ ಅಯಕಖಳಿಗ ವಿವಿಧ ವಿಭಹಖಖಳ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ದವತಿೇಮ

ಕ ಲಷ ಕಹಮವಖಳನಕನ ಸಂಚಿಕ ಮಹಡಲಹಗಿದಕದ, ಇಯಕ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಷಹರಿಗ

ದಜ ವ
ಷಸಹಮಞಯಕ

ಟ್ಪ್ಹಲಕಖಳನಕನ

ಅಜಿವಖಳನಕನ

ಷೂಔತ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ಟಿಣಿಯಂದಗ ಔಡತ್ಖಳನಕನ ವಿಭಹಖದ ಅಧಿೇಕ್ಷಔರಿಗ ಭಂಡಿಷಕುದಕ,

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

/

ಡ್ ದಕ

ಸಿವೇಔರಿಸಿ,

ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ

ಆದ ೇವ

ಹಿಂತಿಯಕಗಿ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ

ಆದ ೇವನಕನ ಪ್ಹಲ್ಲಷಕುದಕ,

ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ,
ಫಯಕ
ತ್ಭಮ

ಔಡತ್ಖಳಿಗ

(ಉತ್ತಯ)

ವಿಭಹಖಖಳಿಗ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಬಹಕ ಇಯಕ ಔಡತ್ಖಳ ವಿಯಖಳನಕನ ನಿೇಡಕುದಕ ಸಹಖೂ
ನ ೂೇಂದಣಿ ವಿಭಹಖದಲ್ಲಿ ಷ ೇ ಷಲ್ಲಿಷಕ ರ.ದ.ಷ ಸಹಖೂ ದವ.ದ.ಷ ಖಳು
ತ ರಿಗ ಬಹಕ ಇಯಕ ಹಸನಖಳ ಟಿಟ ಮಹಡಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ತ್ಯಹರಿಸಿ ಹಸನ
ಮಹಲ್ಲೇಔರಿಗ ತ್ಗಹದ ನ ೂೇಟಿೇಷಕ ನಿೇಡಕುದಕ, ಬಹಕದಹಯಯ ಟಿಟಮನಕನ
ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔರಿಗ ನಿೇಡಿ ಬಹಕ ಷೂಲಹತಿ ರಕರಯ್ದಮಲ್ಲಿ
ಪ್ಹಲ ೂೆಳುಿುದಕ, ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಹಿಷಕ ಇತ್ರ
ಯಹುದ ೇ

ಫಗ ಮ

ಕ ಲಷ

ಕಹಮವಖಳನಕನ

ನಿವಹಿಷಕ

ಸಿಫಾಂದಯಹಗಿಯಕತಹತರ .
ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿ
ಗಹಯಯಕ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ

ಆತ

ಷಸಹಮಔರಹಗಿ

ಔತ್ವೆ

ಪ್ಹರಷಹಅ,

ನಿವಹಿಷಕತಿತದಕದ, ಔಛ ೇರಿಗ ಫಯಕ ದೂಯಹಣಿಖಳನಕನ ಸಿವೇಔರಿಷಕುದಕ,

ಬ ಂಖಳೄಯಕ

ಹರ್ಷವಔ ಕಹಮವನಿವಸಣಹ ಯದಖಳು, ಹರ್ಷವಔ ಆಸಿತ ದಹಯಿತ್ವ

(ಉತ್ತಯ)

ಟಿಟಖಳನಕನ ನಿವಹಿಷಕುದಕ, ಉಷಹಆ&ಹಿ.ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ ಯಯ ಮಹಸಿಔ
ಯದ, ಷಭ ಖಳ ಔಡತ್ ನಿವಸಣ .
ಬ ಯಳಚಕು

ಈ

ಔಛ ೇರಿಮ

ಬ ಯಳಚಕುಗಹಯಯಕ

ರತಿಯಂದಕ

ವಿಭಹಖಖಳಿಗ

ಗಹಯಯಕ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಂದ ಅನಕಮೇದನ ಡ್ ದಕ ಫಯಕ ಔಯಡಕ

ಪ್ಹರಷಹಅ,
ಬ ಂ(ಉತ್ತಯ)

ತ್ರಖಳನಕನ ಬ ಯಳಚಕು ಮಹಡಕುದಕ.
ಹಸನ

ಇಲಹಖ್ಹ ಹಸನಖಳ ಚಹಲನ

ಮಹಡಕುದಕ, ಇಲಹಖ್ಹ ಹಸನಖಳ

ಚಹಲಔಯಕ

ಷಭವಔ ನಿವಸಣ , ಇಲಹಖ್ಹ ಹಸನಖಳ ಲಹಗ್ ುಷತಔ ನಿವಸಣ

ಖೂರಪ್ ಡಿ

ಈ ಔಛ ೇರಿಮ ಖೂರಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯಕ / ಕಜಹನ ಯಕ್ಷಔಯಕ / ದಲಹಮತ್ಯಕಖಳಿಗ

ನೌಔಯಯಕ/

ರತಿಯಂದಕ

ವಿಭಹಖಖಳಲ್ಲಿ

ಸಹಖೂ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ

ಬ ಂ(ಉತ್ತಯ)

ಕ ೂಠಡಿಮಲ್ಲಿ

ಕಜಹನ

ಷಸಹಮಔರಹಗಿ ಕ ಲಷ ನಿವಹಿಷಕ ಸಿಫಾಂದಯಹಗಿಯಕತಹತರ . ಜ ೂತ ಗ

ಯಕ್ಷಔಯಕ/

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

ದಲಹಮತ್ಯಕ

ಹಿಷಕ

ಯಹುದ ೇ

ಕ ಲಷನಕನ

ನಿವಹಿಷಕಂತ್ಸ

ಸಿಫಾಂದಯಹಗಿಯಕತಹತರ .
ಈ

ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ

ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕತಿತಯಕ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳು, ಷಸಹಮಔ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು, ಹಿರಿಮ/
ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ, ಔಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ, ರಥಭ / ದವತಿೇಮ
ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ, ಬ ಯಳಚಕುಗಹಯಯಕ ಸಹಖೂ ಖೂರಪ್-ಡಿ ನೌಔಯಯ
ಸ ಷಯಕಖಳನಕನ ಅನಕಫಂಧ-1 ಯಲ್ಲಿಯಕಂತ ರಔಟಿಷಲಹಗಿದ .

ಪ್ಹರಷಹಅ,
ಪ್ಹರಷಹಅ,
ಬ ಂಖಳೄಯಕ
(ಉತ್ತಯ)
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ಅಧ್ಹೆಮ - 4
Norms set for the Discharge of Functions
[Section 4(1)(b)(iv)]
ಷಹವಜನಿಔ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದಲ್ಲಿ ನಿವಹಿಷಕ ಷ ೇ ಖಳಿಗ ಇಯಕ ನಭೂನ ಖಳು ಭತ್ಕತ ಕಹಮವನಿವಸಣ ನಂತ್ಯ
ಅುಖಳ ವಿಲ ೇಹರಿ ಫಗ ೆ ವಿಯಖಳು
ಔರಭ

ಷ ೇ ಖಳ ವಿಯ

ಅಜಿವಷಕ ವಿಧ್ಹನ

ಅನವಯಿಷಕ ವಕಲು

ಷಂಖ್ ೆ

ನಿಖಧಿಡಿಸಿಯಕ
ದಹಕಲ ಖಳ ಟಿಟ
(ಸಿಟಿಜನ್ ಚಹಟ್ವರ್/ಷವಿೇವಸ್
ಚಹಟರ್ ಇತಹೆದ)

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ವಿಭಹಖ
1.1

ಔಲ್ಲಕಹ ಲ ೈಷನ್್

www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಷಹಯರ್ಥ-4 ಅನಕನ
ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ

ರತಿ ಖವಕ ು

3-ಭಹ ಚಿತ್ರಖಳು,

ಯೂ.150/- + ರಿೇಕ್ಹ

ವಿಳಹಷ ುರಹ

ವಕಲು ಯೂ.50/-

ಮಷಕ್ ುರಹ .
 ೈದೆಕೇಮ ರಮಹಣ ತ್ರ
(ಷಹರಿಗ ಹಸನಹದರ )

1.2

ಅನಕಜ್ಞಹ ಚಹಲನಹ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ತ್ರ

ಲ ೈಷ ನ್್ ವಕಲು

ಚಹಲ್ಲತಮಲ್ಲಿಯಕ ಔಲ್ಲಕಹ

ಯೂ.200/-

ಲ ೈಷನ್್.

ಷಹಮಟ್ಹುವಞಡ್ವ ವಕಲು

ಹಸನದ ದಹಕಲಹತಿಖಳು

ಯೂ.151+58/-

ನಭೂನ _5 (ಷಹರಿಗ

ಚಹಲನಹ ರಿೇಕ್ಹ

ಹಸನಹದರ )

ವಕಲು ರತಿ ಖವಕ ು
ಯೂ.300/1.3

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ನವಿೇಔಯಣ ವಕಲು

 ೈದೆಕೇಮ ರಮಹಣ

ತ್ರದ ನವಿೇಔಯಣ –

ಯೂ.200/-

ತ್ರ

ಅದ ೇ ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ

+ ಷಹಮಟ್ವ ಕಹಡ್ವ

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ.

ನಿೇಡಿದದರ

ವಕಲು ಯೂ.151+58/-

ಭಹರಿ ಷಹರಿಗ ಹಸನಖಳ
ಲ ೈಷ ನ್್ ನವಿೇಔಯಣಕ ು
ಅಧಿಔೃತ್
ತ್ಯಬ ೇತ್ಕದಹಯರಿಂದ
ತ್ಯಬ ೇತಿ ಡ್ ದ ಫಗ ೆ
ರಮಹಣ ತ್ರ
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1.4

1.5

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ

ನವಿೇಔಯಣ ವಕಲು

 ೈದೆಕೇಮ ರಮಹಣ

ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಳಹಷ

ಯೂ.200/-, ವಿಳಹಷ

ತ್ರ

ಫದಲಹಣ ಭತ್ಕತ

ಫದಲಹಣ ಗ

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ

ನವಿೇಔಯಣ

ಯೂ.200/-

ತ್ರ.

+ ಷಹಮಟ್ವ ಕಹಡ್ವ

ಫದಲಹಖಕ ವಿಳಹಷ

ವಕಲು ಯೂ.151+58/-

ುರಹ

ನವಿೇಔಯಣ ವಕಲು

 ೈದೆಕೇಮ ರಮಹಣ

ತ್ರದ ನವಿೇಔಯಣ –

ಯೂ.300/-, +

ತ್ರ

ಅಧಿ

ಷಹಮಟ್ವ ಕಹಡ್ವ

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ಭಕಕಹತಮಹದ 30

ವಕಲು

.151+58/-

ದನದಂದ 5

ರತಿ ಶವದ

ಶವದರ ಗ

ಅಥಹ ಭಹಖವ:

ತ್ರ.

ಅಧಿಮ ವಿಳಂಫಕ ು
ಯೂ.1000/- ದಂತ
1.6

ಇಯಕ ಚಹಲನಹ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ಯೂ.500/- +

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ.

ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಕ ು

ಷಹಮಟ್ವ ಕಹಡ್ವ

ಯಹ ಹಸನಕ ು

ಭತ ೂತಂದಕ ಖವದ

ವಕಲು

ಹಿಂಫಯಸ

ಹಸನದ ಚಹಲನ ಮ

ಯೂ.151+58/-

ಡ್ ಮಬ ೇಕ ೂೇ ಆ

ಷ ೇವಡ್ ಗಹಗಿ.

ರತಿ ಖವಕ ು

ಹಸನದ ಔಲ್ಲಕಹ

ರಿೇಕ್ಹ ವಕಲು

ಚಹಲನಹ ತ್ರ.

ಯೂ.300/1.7

ಔಲ್ಲಕಹ ಚಹಲನಹ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಳಹಷ

ಯೂ.30/-

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ.
ವಿಳಹಷದ ುರಹ .

ಫದಲಹಣ
ನಭೂದಗಹಗಿ.
1.8

ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರದಲ್ಲಿ
ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ
ನಭೂದಗಹಗಿ ಭತ್ಕತ
ಇತ್ರ
ಫದಲಹಣ ಗಹಗಿ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ಯೂ.200/-

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ
ತ್ರ.
ವಿಳಹಷದ ುರಹ .

29

1.9

ಅಂತ್ರ್ ರಹರ್ಷರೇಮ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ಚಹಲನಹ ಯಹನಗಿ

ಯೂ.1,000/-

ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ
 ೈದ ೈಕೇಮ ರಮಹಣ
ತ್ರ
ಪ್ಹಸ್ ಪೇಟ್ವ, ವಿೇಷಹ.
ಏರ್ ಟಿಕ ಟ್ ನಭೂನ 1
ಭತ್ಕತ 1ಎ ಯಲ್ಲಿ
 ೈದ ೈಕೇಮ ರಮಹಣ
ತ್ರ
2 ಭಹಚಿತ್ರಖಳು

ಚಹಲನಹ
1.10

ತ್ಯಬ ೇತಿ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ವಹಲ ಮ ಯಹನಗಿ
ನಿೇಡಲಕ

ಯೂ.10,000/-

ಭತ್ಕತ

1.11

ೂರ ೈಸಿಯಬ ೇಔಕ.
ಮೇಲ್ಲನಂತ

ಯೂ.100/-

ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಹಮಕಹರಿ

+ ಷಹಮಟ್ವ ಕಹಡ್ವ

ಷಯಔಕ ಷಹಗಿಷಕ

ವಕಲು ಯೂ.

ಹಿಂಫಯಸ ಷ ೇರಿಷಲಕ

ನಿಮಭ 24 & 27
ಯಲ್ಲಿನ ಅಖತ್ೆತ ಖಳನಕನ

ನವಿೇಔರಿಷಲಕ
ಚಹಲನಹ ಲ ೈಷ ನ್್

ಕ ೇಂ.ಮೇ.ಹ.ನಿ 1989ಯ

ಯೂ.151+58/-

ತ್ಯಬ ೇತಿ ಡ್ ದ
ಫಗ ೆ ರಮಹಣ ತ್ರ
ಸಹಖೂ ಲ ೈಷ ನ್್
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ಔರಭ

ಷ ೇ ಖಳ ವಿಯ

ಅಜಿವಷಕ ವಿಧ್ಹನ

ನಿಖಧಿಡಿಸಿಯಕ

ಷಂಖ್ ೆ

ದಹಕಲ ಖಳ ಟಿಟ
(ಸಿಟಿಜನ್
ಚಹಟ್ವರ್/ಷವಿೇವಸ್
ಚಹಟರ್ ಇತಹೆದ)
ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನಖಳ ನ ೂೇಂದಣಿ

2.1

ತಹತಹುಲ್ಲಔ
ನ ೂೇಂದಣಿ

www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ
ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ

1] ಎಲ್.ಟಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ವಿ

ಸಿಎಂವಿ-21 ಮಹರಹಟ್

ಯೂ.222+50/-

ತ್ರ

2] ಎಂ.ಜಿ.ವಿ ಯೂ.444+50/3] ಸ ಚ್.ಜಿ.ವಿ
ಯೂ.666+50/4] ಆಟ್ ೂೇರಿಕ್ಹ
ಯೂ.111+50/5] ಮೇ.ಷ ೈಔಲ್ಯೂ.111+50/6] ಎಲ್.ಎಂ.ವಿ ಯೂ. 222+50/-

ೃತಿತ ರಮಹಣ ತ್ರ
(ಟ್ ರೇಡ್
ಷಟಿವಫಿಕ ೇಟ್)
ನಿೇಡಕವಿಕ ಭತ್ಕತ

www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ
ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ

ಅ] ಮೇ.ಷ ೈಔಲ್ ಯೂ.500/-

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಆ] ಆಷಔತಯ ಹಸನ ಯೂ.500/-

ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು

ಇ] ಇತ್ರ ಯೂ.1,000/-

1989 ಯ ನಿಮಭ

ಅ] ಮೇ.ಷ ೈಔಲ್ ಯೂ.300/-

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಆ] ಆಷಔತಯ ಹಸನ ಯೂ.300/-

ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು

ಇ] ಇತ್ರ ಯೂ.500/-

1989 ಯ ನಿಮಭ

ನವಿೇಔಯಣ
ೃತಿತ ರಮಹಣ ತ್ರ
ನಔಲಕ ನಿೇಡಕವಿಕ

www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ
ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ
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2.2

ಸ ೂಷ ಮೇಟ್ಹಯಕ www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ
ಹಸನಖಳ
ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ನ ೂೇಂದಣಿ,
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ
ನವಿೇಔಯಣ ಭತ್ಕತ

ಆ] ವಿವ ೇಶ ಚ ೇತ್ನಯ ಹಸನ ಮೇಟ್ಹರ್

1)ವಿಳಹಷ ುರಹ , 2)

ಷ ೈಔಲ್ ಯೂ.50/-

ಷ ೇಲ್ ಲ ಟ್ರ್, 3)

ಇ] ವಿವ ೇಶ ಹಸನ ಇತ್ರ ಯೂ.300/-

ವಿಮಹ ತ್ರ, 4) ತ ರಿಗ

ಇ] ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ ಹಸನ

ಪ್ಹತಿ ಯಶಿೇದ.

ಸ ೂಷ ನ ೂೇಂದಣಿ

ಯೂ.600/-

5)ಯಷ ತಮಲ್ಲಿ ಒಡ್ಹಡಕ

ಷಂಖ್ ೆ ನಿೇಡಲಕ

ಷಹರಿಗ ಹಸನ ಯೂ.1000/-

ಫಗ ೆ ಷಕಯಕ್ಹ ರಮಹಣ

ಭಧೆಭ ಷಯಔಕ ಷಹಗಹಣ ಭತ್ಕತ

ತ್ರ.

ರಯಹಣಿಔಯ ಹಸನ ಯೂ.1000/-

6) ಫಹಯಂ ಕ ಎಂವಿ-20.

ಭಹರಿ ರಯಹಣಿಔಯ ಭತ್ಕತ ಷಯಔಕ ಹಸನ

7)ಔಂತ್ಕ ಔರಹಯಕ ಇದದರ

ಯೂ.1200/-

ವಕಲು ಪ್ಹತಿ ಯಶಿೇದ

ಸ ೂಯ ದ ೇವದಂದ ಆಭದಹದ ಹಸನ

8)ನಭೂನ -60 ಅಥಹ

ಯೂ.5000/-

ಪ್ಹನ್ ಕಹಡ್ವ.

ಸ ೂಯ ದ ೇವದಂದ ಆಭದಹದ

9)ಭೂಯಕ ಭಹ

ದವಚಔರಹಸನ

ಚಿತ್ರಖಳು-ಅಗಿರಔಲುರ್

ಯೂ.2500/-

ಟಿ.ಟಿ. ಆಗಿದದರ .

ಇತ್ರ (ಮೇಲ್ಲನುಖಳನಕನ ಸ ೂಯತ್ಕ
ಡಿಸಿ) ಯೂ.3000/+ ಷಹಮಟ್ವಕಹಡ್ವ ವಕಲು ಯೂ.137+74/ನ ೂೇಂದಣಿ ನವಿೇಔಯಣ ವಿಳಂಫಕ ು ರತಿ
ತಿಂಖಳು ಯೂ.300/- ಮೇ.ಷ ೈಔಲ್
ಯೂ.500/- ಯಂತ ಇತ್ರ ಹಸನಖಳಿಗ
ದಂಡನಕನ ತಿಷಬ ೇಔಗಿದ .
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2.3

ಮಹಲ್ಲೇಔತ್ವ
ಗಹವಣ

www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ
ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ

ಔಲಂ 2.2 ಯಲ್ಲಿ

1)ನ ೂೇಂದಣಿ ತ್ರ, 2) ತ ರಿಗ ತ್ರ

ವಿಧಿಷಲಹಖಕ ವಕಲುದ

3) ವಿಮಹ ತ್ರ, 4) ವಿಳಹಷದ

ಅಧವದಶಕಟ

ುರಹ .

+ ಷಹಮಟ್ವಕಹಡ್ವ ವಕಲು

5) ಹಮಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ರಮಹಣ

ಯೂ.137+74/-

ತ್ರ.

ವಿಳಂಫ ಮಹಲ್ಲೇಔತ್ವ

6) ಬ ೇರ ರಹಜೆದ ಹಸನಹದರ

ಗಹವಣ ಗ

ಆಕ್ ೇಣಹ ಯಹಿತಿ ತ್ರ.

ಯೂ.300/- ಯಂತ

7) ರಹಜೆದ ಬ ೇರ ಲಮಹದರ

ದವಚಔರ ಹಸನಖಳಿಗ

ತಿೇಯಕಳಿ ಹಿಂಫಯಸ ತ್ರ.

ಸಹಖೂ ಯೂ.500/-

8)ಭೂಯಕ ಭಹ ಚಿತ್ರಖಳು

ಯಂತ ಇತ್ರ
ಹಸನಖಳಿಗ ದಂಡ
ಪ್ಹತಿಷಬ ೇಕಹಖಕತ್ತದ
2.4

ಔಂತ್ಕ ಔರಹಯಕ
ಂದ/ಸ ೈರ್
ಚ ೇಸ್/ಲ್ಲೇಸ್
ಅಗಿರಮಂಟ್.

2.5

ಔಂತ್ಕ ಔರಹಯಕ
ಯದದತಿ/ಸ ೈರ್
ಚ ೇಸ್/ಲ್ಲೇಸ್
ಅಗಿರಮಂಟ್

2.6

ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ

www.parivahan.com ಯೂ.500/- ಮೇ.ಷ ೈಔಲ್
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ
ಯೂ.800/- ಇತ್ರ
ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ಹಸನಖಳಿಗ
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ
www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ

ಯೂ.200/-

ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ

4) ಹಮಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ರಮಹಣ
ತ್ರ.
1)ನ ೂೇಂದಣಿ ತ್ರ, 2) ವಿಮಹ
4) ಹಮಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ರಮಹಣ

ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ

ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ

ತ್ರ. 3) ತ ರಿಗ ತ್ರ,

ತ್ರ. 3) ತ ರಿಗ ತ್ರ,

ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ

1)ನ ೂೇಂದಣಿ ತ್ರ, 2) ವಿಮಹ

ತ್ರ.
ಔರ.ಷಂ.2.2 ಯ ವಕಲುದ

1)ನ ೂೇಂದಣಿ ತ್ರ, 2) ವಿಮಹ

ಅಧವದಶಕಟ

ತ್ರ. 3) ತ ರಿಗ ತ್ರ,

+ ಷಹಮಟ್ವಕಹಡ್ವ ವಕಲು

4) ಹಮಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ರಮಹಣ

ಯೂ.137+74/-

ತ್ರ.
5) ವಿಳಹಷದ ುರಹ ,
6) ಭೂಯಕ ಭಹ ಚಿತ್ರಖಳು.

2.7

ಆಕ್ ೇಣಹ ತ್ರ
ನಿೇಡಕುದಕ

www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ
ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ

--

1)ನ ೂೇಂದಣಿ ತ್ರ, 2) ವಿಮಹ
ತ್ರ. 3) ತ ರಿಗ ತ್ರ,
4) ಹಮಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ರಮಹಣ
ತ್ರ.
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2.8

www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ

ತಿೇಯಕಳಿ ತ್ರ
ನಿೇಡಕುದಕ

--

ತ್ರ. 3) ತ ರಿಗ ತ್ರ,

ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ

4) ಹಮಕ ಮಹಲ್ಲನೆ ರಮಹಣ

ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ
2.9

www.parivahan.com
ನಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ಅನಕನ

ಅಸವತಹ ತ್ರದ
ನವಿೇಔಯಣ

ಆಯ್ದು ಮಹಡಿ
ಭಕಂದಕರಿಮಬ ೇಔಕ

1)ನ ೂೇಂದಣಿ ತ್ರ, 2) ವಿಮಹ

ತ್ರ.
ಯೂ.200/ರಿೇಕ್ಹ ವಕಲು
ಮೇಟ್ಹರ್ ಷ ೈಔಲ್ಯೂ.200/ತಿರಚಔರ ಭತ್ಕತ
ಎಲ್.ಎಂ.ವಿ ಯೂ.400/ಭಹರಿ ಹಸನಖಳಿಗ
ಯೂ.600/-

2.10

ನಔಲಕ ನ ೂೇಂದಣಿ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ತ್ರ ನಿೇಡಲಕ

ಔರ.ಷಂ.2.2ಯ ವಕಲುದ
ಅಧವದಶಕಟ
+ ಷಹಮಟ್ಹುವಿಡ್ವ ವಕಲು
ಯೂ.137+74/-

2.11

ಔರಭ

ಹಸನದ

ಮೇಲ್ಲನಂತ

ಔರ.ಷಂ.2.2ಯ ವಕಲುದ

ಫದಲಹಣ ಮನಕನ

ಅಧವದಶಕಟ

ನ ೂೇಂದಣಿ ತ್ರದಲ್ಲಿ

+ ಷಹಮಟ್ಹುಕವ ಡ್ವ ವಕಲು

ನಭೂದಷಲಕ

ಯೂ.137+74/-

ಷ ೇ ಖಳ ವಿಯ

ಷಂಖ್ ೆ

ಷಹಮಹನೆ ಭಟ್ಟದ

ನಿಖಧಿಡಿಸಿಯಕ ದಹಕಲ ಖಳ

ದಹಕಲ ಖಳ ಟಿಟ

ಟಿಟ (ಸಿಟಿಜನ್
ಚಹಟ್ವರ್/ಷವಿೇವಸ್ ಚಹಟರ್
ಇತಹೆದ)

ತ ರಿಗ ಷಂಖರಹಿಷಕುದಕ

1) ತ ರಿಗ ಮತ್ತ.
2) ತ ರಿಗ ತ್ರ.
3) ವಿಮಹ ತ್ರ.
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ಔರ.
ಷಂ.
1

ಹಸನ ಖವ
ಮೇಟ್ಹರ್ ಷ ೈಔಲ್

ತ ರಿಗ

ಷ ಸ್

ಟ್ಕಟ

ಯೂ.50,000/- ರ ಗ

10

11

11.10

ಯೂ.50,000/- ಮೇಲಟ್ಕಟ ಭತ್ಕತ

12

11

13.32

ಯೂ.1,00,000/- ಮೇಲಟ್ಕಟ

18

11

19.98

ಯೂ.5,00,000/- ಳಗ

13

11

14.43

ಯೂ.5,00,000/- ಮೇಲಟ್ಕಟ ಭತ್ಕತ

14

11

15.54

17

11

18.87

18

11

19.98

600
2500

66
275

666
2775

10,000/-

1,100/-

11,100/-

15,000/-

1,650/-

16,650/-

20,000/-

2,200/-

22,200/-

ಯೂ.1,00,000/- ಕುಂತ್ ಳಗ
2

ನಹಲಕು ಚಔರ ಹಸನ

ಯೂ.10,00,000/- ಕುಂತ್ ಳಗ
ಯೂ.10,00,000/- ಮೇಲಟ್ಕಟ ಭತ್ಕತ
ಯೂ.20,00,000/- ಕುಂತ್ ಳಗ
3
4

Invalid carriage
ತಿರಚಔರ ಹಸನ ಆಟ್ ೂೇ ರಿಕ್ಹ

5

ಎಲ್.ಜಿ.ವಿ

6

ಎಲ ಕರಕ್ಸ ಹಸನಖಳು

ಯೂ.20,00,000/-ಮೇಲಟ್ಕಟ
-Weight not exceeding 1500
kgs
Weight exceeding 1500 kgs.
And not exceeding 2000 kgs
Exceeding 2000 and not
exceeding 3000
Exceeding 3000 and not
exceeding 5500
Exempted from tax

ಕ ಲಷ ೂಣವಹದನಂತ್ಯ ದಹಕಲ ಮನಕನ ತ್ವರಿತ್ ಅಂಚ ಭಕಖ್ಹಂತ್ಯ ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡಲಹಖಕುದಕ

35
Chapter 5
Rules, Regulations, Instructions, Manual and Records, for
Discharging Functions
[Section 4(1)(b)(v) & (vi)]
Please provide list and gist of rules, regulations, instructions,
Manuals and records, held by public authority or under its control or used by
its employees for discharing functions in the following format.

(1)

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದದ 1988

(2)

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು 1989

(3)

ಔನಹವಟ್ಔ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು 1989

(4)

ಔನಹವಟ್ಔ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನಖಳ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದದ 1957

(5)

ಔನಹವಟ್ಔ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನಖಳ ತ ರಿಗ ನಿಮಭಖಳು 1957
ರಹಜೆ ಷಕಹವಯದಂದ ಸ ೂಯಡಿಷಲಹದ ಅಧಿಷೂಚನ ಖಳು.
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ಅಧ್ಹೆಮ - 6
ಷಹವಜನಿಔ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ನಿಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸ ೂಂದಯಕ ವಿವಿಧ ರಕಹಯದ ದಹಕಲ ಖಳು
[Section 4(1) (b) v (i)]
ಷಹವಜನಿಔ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯದ ನಿಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸ ೂಂದಯಕ ವಿವಿಧ ರಕಹಯದ ಅಧಿಔೃತ್
ದಹಕಲ ಖಳ ವಿಯದ ಮಹಹಿತಿ.
*****
[1]

ಈ ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ನ ೂೇಂದಣಿಯಹದ ಭೂಲ ಔಡತ್ಖಳು ಸಹಖಕ ಸ ೂಯ ಲಮಖಳಿಂದ ಭತ್ಕತ
ಸ ೂಯರಹಜೆಖಳಿಂದ ಲಷ ಯಹಗಿ ಫಯಕ
ಹಸನಖಳ ಔಡತ್ಖಳು.

[3] ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಖಣಔ ಮಂತ್ರದ ಷವರ್ನಲ್ಲಿ ಷಂಖರಹಿಷಲಹಗಿಯಕ ವಿದಕೆನಹಮನ ಯೂದಲ್ಲಿಯಕ ಮಹಹಿತಿಖಳು
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Chapter 7
Arrangement for Consultation with, or Representation by, the members of the Public in
relation to the Formulation of Policy or Implementation thereof
[Section 4(1)(b)viii]

Describe arrangements by the public authority to seek
Consultation / participation of public or its representatives for formulation and
implemention of policies?]

Sl.
No.

Function / Service

Arrangements
For consultation with or
representation of public in
relation with police
formulation

Not Applicable

Arrangements for
consultation with or
representation of public in
relations with police
implementation
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ಚಹಟರ್ - 8
Boards, Councils, Committees and other Bodies
constituted as part of Public Authroity
[Section 4(1)(b)v(iii)]
ಪ್ಹರಧಿಕಹಯಕ ು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇಯಕ ಬ ೂೇಡೆವt ಳು, ಕೌನಿ್ಲೆe ಳು, ಔಮಟಿಖಳು ಭತ್ಕತ ಇತ್ರ ಷಂಷ ಥಖಳು
ಇದದಲ್ಲಿ ಅುಖಳು ಮಹಹಿತಿ.
ಬ ೂೇಡಿೆವ ಳು,

Composition

ಕೌನಿ್ಲೆಔ ಳು, ಔಮಟಿಖಳ

ಅಧಿಕಹಯ ಭತ್ಕತ
ಕಹಮವಖಳು

ಸ ಷಯಕ.
ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ

[1] ಜಿಲ ಿಮ ಜಿಲಹಿಧಿಕಹರಿಖಳು,

ಔನಹವಟ್ಔ

ಪ್ಹರಧಿಕಹಯ

ಅಧೆಕ್ಷಯಕ.

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಯಷ ತ ಷಕಯಕ್ಷತಹ
ಪ್ಹರಧಿಕಹಯ

[2] ಜಿಲ ಿಮ ಪೇಲ್ಲೇಸ್
ಉಪ್ಹಧಿೇಕ್ಷಯಕ, ಷದಷೆಯಕ
[3] ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ
ಆಧಿಕಹರಿಖಳು
ಬ ಂಖಳೄಯಕ (ದಕ್ಷಿಣ), ಜಮನಖಯ
ಇಯಕ ಕಹಮವದಶಿವಯಹಗಿಯಕತಹತರ
ಭತ್ಕತ ಈ ಔಛ ೇರಿಮ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ
ಷಹರಿಗ ಆಧಿಕಹರಿಖಳು ಸ ಚಕುರಿ
ಕಹಮವದಶಿವಯಹಗಿಯಕತಹತರ .

ಹಸನಖಳ ನಿಮಭ
1989ಯ ನಿಮಭ 53
ಯ ರಕಹಯ.

Whetehr its
Meetings open to
public / Minutes of
its Meetings
accessible for Public
ಸೌದಕ
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ಚಹಟರ್ - 9
Directory of Officers and Employees
[Section 4(1) (b) (ix)]
ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತ್ಕತ ಸಿಫಾಂದಮಯಕ ವಿವಿಧ ಔಛ ೇರಿಖಳಲ್ಲಿ ಭತ್ಕತ ವಿವಿಧ ಸಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕತಿತಯಕುದಯ
ಫಗ ೆ ಮಹಹಿತಿ ವಿಯ.
ಔರ.ಷಂ.

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಭತ್ಕತ

ಸಕದ ದ

ನೌಔಯಯ ಸ ಷಯಕ

ಔತ್ವೆ

ಔಛ ೇರಿ ವಿಳಹಷ

ನಿವಹಿಷಕತಿತಯಕ

ಇ-ಮೈಲ್
ಐ.ಡಿ.

ಔಛ ೇರಿ /
ನಿಯೇಜಿಸಿಯಕ
ಔಛ ೇರಿ
1

ಎಸ್. ಭಂಜಕನಹಥ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,

2 ಭತ್ಕತ 3ನ ೇ

ಅಧಿಕಹರಿ

ಬ ಂ (ಉತ್ತಯ)

ಭಸಡಿ,

rtobngn-ka
@nic.in

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಷಂಕೇಣವ.
ಫಜಹಯ ಯಷ ತ,
ಮವಂತ್ುಯ,
ಬ ಂಖಳೄಯಕ-22
2

3

ಟಿ.ಎಲ್.ನಹರಹಮಣಷಹವ

ಷಸಹಮಔ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಸಹಷನ

ಮ ನಹಮಕ್ಸ

ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

ಔಛ ೇರಿಗ ನಿಯೇಜನ

ಜಿ. ಷಹಯಿರಷಹದ್

ಹಿರಿಮ ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಪ್ಹರಷಹಅ

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಬ ಂ(ದಕ್ಷಿಣ) ಔಛ ೇರಿಗ

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

ನಿಯೇಜನ
4

ನಯಸಿಂಸಭೂತಿವ.ಕ

ಹಿರಿಮ ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಷಪ್ಹರಷಹಅ

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ದ ೇನಸಳಿಿ ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ

5

ಎಸ್.ಆರ್.ಔಕಷಕಭ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
ಬ ಂ (ಉತ್ತಯ)

6

ಶಿರೇಕಹಂತ್ ಸ ಚ್.ಜ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ
ಜಂ.ಷಹ.ಆ,
ಬ ಂ(ನ) ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ
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7

ಎಸ್. ಔವಿತಹ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

ಬ ಂ (ಉತ್ತಯ)
8

ಸ ಚ್.ಎಸ್.ಬಖಹನ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ದಹಸ್

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.
ಜ್ಞಹನಭಹಯತಿ
ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ

9

ವಿದಹೆಖಣತಿ ಔಂಚಕಗಹಯ

ಲ ಕಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
ಬ ಂ (ಉತ್ತಯ)

10

11

12

13

14

ವಿನಯಹ ಚೌಧರಿ

ಷಕರ ೇಂದರ ಔಕಮಹರ್

ಎಂ.ಎನ್.ಷಕಧ್ಹಔರ್

ಕ .ವಿ.ಷಕಂದರ್

ಆವಹ ಷಕಭಹಷ್ ಸಜ ೇರಿ

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.

ಹಸನ

ಜಮನಖಯ ಔಛ ೇರಿಗ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಬಿೇದರ್

ಹಸನ

ಔಛ ೇರಿಗ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಎಲ ಕಹರ

ಹಸನ

ನಿಕ್ಸ ಸಿಟಿ ಔಛ ೇರಿಗ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಕ .ಆರ್.

ಹಸನ

ುಯಂ ಔಛ ೇರಿಗ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ

ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹತಿವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,
ಧ್ಹಯಹಡ ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ

15

16

ಔೃಶಣಭೂತಿವ ಡಿ
ಖಕಯಕರಹಜ್ ಬಿ.ಕ .

ರಥಭ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಬ ಂ (ಉತ್ತಯ)

ರಥಭ ದಜ ವ

ಷ.ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ

ಷಸಹಮಔಯಕ

,ತಿಟ್ೂಯಕ ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ

17

ದ ೇರಹಜ್ ಸಿ

ರಥಭ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಕ ೂೇಲಹಯ ಔಛ ೇರಿಗ
ನಿಯೇಜನ
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18

ಸಿ.ಆರ್.ಜಮಣಣ

ರಥಭ ದಜ ವ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಉಷಹಆ&ಹಿಪ್ಹರಷಹಅ,

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

ಬ ಂ(ಕ ೇಂ)ಔಛ ೇರಿಗ
19

ಬಿ.ಎಂ.ರ ೇಣಕಕಹ

ರಥಭ ದಜ ವ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಉಷಹಆ&ಹಿಪ್ಹರಷಹಅ,
ಬ ಂ() ಔಛ ೇರಿಗ

20

21

ನಹಖಯತ್ನ
ಕ ಜಖದೇಶ್

ರಥಭ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ರಥಭ ದಜ ವ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಉಷಹಆ&ಹಿಪ್ಹರಷಹಅ,
ಬ ಂ() ಔಛ ೇರಿಗ

22

23

ದಲ್ಲೇಪ್ ಔಕಮಹರ್

ರಥಭ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಬಿ.ಎಸ್

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ಫಷರಹಜಕ.ಎಸ್.ಎಂ.

ರಥಭ ದಜ ವ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ,
ಇಂದರಹನಖಯ
ಔಛ ೇರಿಯಿಂದ

24

25

ಯವಿಕಯಣ್ ಡಿ.ಎಸ್
ವಶಿಔಕಮಹರ್ ಬಿ.

ರಥಭ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ರ.ದ.ಷ ದಜ ವ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಷಹರಿಗ ಆಮಕಔತಯ
ಔಛ ೇರಿ, ಬ ಂಖಳೄಯಕ

26

27

28

29

ಆನಂದ್
ಪಿ.ಕ .ಷಕಚಿತಹರ
ಆದಶ್ವ
ಷಕನಂದಭಮ

ರಥಭ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)
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30

ರಹಭಚಂದರ ಎ. ಎನ್.

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ

ಷಸಹಮಔಯಕ

ಇಂದರಹನಖಯ

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

-“-

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ. ಬ ಂ(ಉ)

-“-

-“-

ಔಛ ೇರಿಗ ನಿಯೇಜನ
31

32

ಟಿ.ಎಲ್.ನಟ್ ೇಶ್
ವಿಜಮ ಔಕಮಹರ್

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ

ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಬ ಂ

ಷಸಹಮಔಯಕ

(ಉತ್ತಯ)

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ ಮೇರ ಗ
ಉಷಹಆ&ಹಿಪ್ಹರ.ಷಹ.ಅ
ಔಛ ೇರಿ,ಕ .ಆರ್.ುಯಂ

33

ನಂದ ಔಕಮಹರ್

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

ನಿಯೇಜನ
ಷ.ಪ್ಹರ.ಷಹ.ಔ.
ಭಧಕಗಿರಿ

34

ಷಹಯಂಭಿ

ಖೂರಪ್ ಡಿ
ನೌಔಯಯಕ

35

ಕ . ುಟ್ಟರಹಜಕ

ಖೂರಪ್ ಡಿನೌಔಯಯಕ

ತ್ನಿಖ್ಹ ಠಹಣ

-“-

-“-

36

ಸರಿೇಶ್

ಖೂರಪ್ ಡಿನೌಔಯಯಕ

ತ್ನಿಖ್ಹ ಠಹಣ

-“-

-“-
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ಚಹಟರ್ - 10
Monthly Remuneration received by Officers and Employees, including the System of
Compensation as provided in Regulations
[Section 4(1)(b)(x)]
ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತ್ಕತ ಸಿಫಾಂದಮಯಕ ಡ್ ಮಕತಿತಯಕ ಮಹಸಿಔ ನಿವಳ  ೇತ್ನದ ವಿಯ
(as on 31-03-2022).
ಔರಭ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ/ನೌಔಯಯ ಸ ಷಯಕ

ಸಕದ ದ

ಷಂಖ್ ೆ

ಮಹಸ ಮಲ್ಲಿನ
ಭೂಲ
 ೇತ್ನ

1

ಎಸ್. ಭಂಜಕನಹಥ

ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

65550

2

ಟಿ.ಎಲ್.ನಹರಹಮಣಷಹವಮ ನಹಮಕ್ಸ

ಷಸಹಮಔ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

67550

3

ಸ ಚ್. ಎಸ್. ಬಖಹನ್ ದಹಸ್

ಕ ೇಂದರ ಷಹಥನಿೇಮ ಷಸಹಮಔಯಕ

50150

4

ಜಿ. ಷಹಯಿರಷಹದ್

ಹಿರಿಮ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

65900

5

ನಯಸಿಂಸಭೂತಿವ.ಕ

ಹಿರಿಮ ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

65900

6

ಎಸ್.ಆರ್.ಔಕಷಕಭ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

50150

7

ಶಿರೇಕಹಂತ್ ಸ ಚ್.ಜ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

42000

8

ಎಸ್. ಔವಿತಹ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

44200

9

ಸ ಚ್.ಎಸ್.ಬಖಹನ್ ದಹಸ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

50150

10

ವಿದಹೆಖಣತಿ ಔಂಚಕಗಹಯ

ಲ ಕಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

44200

11

ಕ .ಎನ್. ಷಕಶಿೇಲಹ

ಲ ಕಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

55350

12

ವಿನಯಹ ಚೌಧರಿ

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

44200

13

ಷಕರ ೇಂದರ ಔಕಮಹರ್

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

44200

14

ಎಂ.ಎನ್.ಷಕಧ್ಹಔರ್

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

44200

15

ಕ .ವಿ.ಷಕಂದರ್

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

44200

16

ಆವಹ ಷಕಭಹಷ್ ಸಜ ೇರಿ

ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹತಿವ

31850

17

ಔೃಶಣಭೂತಿವ ಡಿ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

51400

18

ಖಕಯಕರಹಜ್ ಬಿ.ಕ .

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

31100

19

ದ ೇರಹಜ್ ಸಿ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

32600

20

ಬಿ.ಎಂ.ರ ೇಣಕಕಹ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

51400

21

ನಹಖಯತ್ನ

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

38850

22

ಕ ಜಖದೇಶ್

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

42000

23

ದಲ್ಲೇಪ್ ಔಕಮಹರ್ ಬಿ.ಎಸ್

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

29600
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24

ಫಷರಹಜಕ.ಎಸ್.ಎಂ.

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

28950

25

ಯವಿಕಯಣ್ ಡಿ.ಎಸ್

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

28950

26

ವಶಿಔಕಮಹರ್ ಬಿ.

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

28950

27

ಆನಂದ್

ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

27650

28

ಪಿ.ಕ .ಷಕಚಿತಹರ

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

24600

29

ಆದಶ್ವ

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

23500

30

ಷಕನಂದಭಮ

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

25200

31

ರಹಭಚಂದರ ಎ. ಎನ್.

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

38850

32

ಟಿ.ಎಲ್.ನಟ್ ೇಶ್

ದವತಿೇಮ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ

25200

33

ವಿಜಮ ಔಕಮಹರ್

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

27000

34

ನಂದ ಔಕಮಹರ್

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

27000

35

ಷಹಯಂಭಿ

ಖೂರಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯಕ

25200

36

ಕ . ುಟ್ಟರಹಜಕ

ಖೂರಪ್ ಡಿನೌಔಯಯಕ

31850

37

ಸರಿೇಶ್

ಖೂರಪ್ ಡಿನೌಔಯಯಕ

28300
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Chapater 11
Budget Allocated to Each Agency including Plans etc.
[Section 4(1)(b)xi]
Provide information about the details of the plans, programmes and schemes undertaken
by the public authority for each agency.
Agency

Plan/ Programme /
Scheme / Project /
Activity / Purpose for
which budget it
allotted

Proposed
Expenditure
As on last year

Expected
Outcomes

Report on
Disbursements made or
where such details are
available
(website, reports, notice
board etc.,)

Transport Department comes under Non-Plan expenditure of the State.

46
Chapter 12
Manner of Execution of Subsidy Programmes
[Section 4(1)(b)xii]
1. Describe the activities / programmes / schemes being implemented
by the public authority for which subsidy is provided.
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೇಜನ ಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಪಲಹನಕಬವಿಖಳಿಗ ಚಹಲನಹ ತ್ಯಬ ೇತಿ ನಿೇಡಲಕ
2. Provide information on the nature of subsidy, eligibility criteria for accessing
subsidy, and designation of officer competent to grant subsidy under various
programmes / schemes.
Name of programme
/ Activity
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ /
ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ

Nature / Scale of
subsidy

Eligibility criteria
for grant of subsidy

25% of the Amount

By selecting eligible
candidate from
among applied.

ಯೇಜನ ಮಡಿಮಲ್ಲಿ

Designation of officer o
grant susidy
Deputy Commissioner for
Transport & Senior
Regional Transport Officer,
Bangalore (North)

ಪಲಹನಕಬವಿಖಳಿಗ
ಚಹಲನಹ ತ್ಯಬ ೇತಿ
ನಿೇಡಲಕ
3. Describe the nammer of execution of the subsidy programme
Name of the
programme /
Activity
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ
ಯೇಜನ ಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ಪಲಹನಕಬವಿಖಳಿಗ
ಚಹಲನಹ ತ್ಯಬ ೇತಿ
ನಿೇಡಲಕ

Application
procedure

Sanction
Procedure

Disbursement
Procedure

Inviting applications
from eligible SC / ST
candidates

By selecting eligible
candidate from
among applied.

Through Cheque issued by
State Huzur Treasury
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Chapater 13
Particulars of Recipients of Concessions, Permits or Authorization Granted by the Public
Authority
[Section 4 (1)(b)xiii]
Provide the names and addresses of recipients of benefits under each programme / scheme
separately in the following format.
Institutional Beneficiaries

Name of programme / scheme : Driving Training for SC & ST Candidates under the
scheme SCP/STP Programme.

Sl.
No.

Name & address of receipient
institutions

Nature /
quantum of
benefit granted

NIL

Date of grant

Name &
designation of
granting
authority
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Chapter 14
Information Available in Electronic Form
[Section 4(1)(b)x(iv)]
Please provide the details of information related to the various
Schemes of the department which are available in electronic formats.
(Floppy, CD, VCD, Web Site, Internet etcl.)

Electronic

Description (site
address / location
where available etc.,)

Contents or title

Designation and address
of the custodian of
information held by
whom?

Electronic

rto.kar.nic.in

Information regarding
Department activities,
services provided and
latest notifications and
orders.

Commissioner for
Transport, Bangalore.
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Chapter 15
Particulars of Factilities available to Citizens for Obtaining Information
[Section 4(1)(b)xv]
Describe the particulars of information dissemination mechanisms in
Place / facilities available to the public for accessing of information :
Facility

1]

Description
(Location of
Facility /
Name etc.)
ಔಲ್ಲಕಹ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ನಿೇಡಿಕ , ನವಿೇಔಯಣ, ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ
ಯದದಯಹತಿ, ನಔಲಕ ಔಲ್ಲಕಹ ತ್ರ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ
ಭತ್ಕತ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

2]

ಮಹಹಿತಿ.

ಷಹರಿಗ ಹಸನಕ ು ಬಹೆಡ್್ ನಿೇಡಕ ಮಹಹಿತಿ, ಚಹಲನಹ
ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ನಿೇಡಿಕ , ನವಿೇಔಯಣ, ಯದದಯಹತಿ, ನಔಲಕ
ಔಲ್ಲಕಹ ತ್ರ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ ಭತ್ಕತ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಮಹಹಿತಿ.

3]

ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ , ಯದದಯಹತಿ ಭತ್ಕತ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಮಹಹಿತಿ.
4]

1] Through
www.parivahan.gov.in
ಭತ್ಕತ 3ನ ೇ ಭಸಡಿ, website ನಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ
ಆಧಿಕಹರಿಖಳು, 2
ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಮಹಹಿತಿಖಳು ಲಬೆವಿದಕದ,

ಕಹಂಪ್ ಿಕ್ಸ್, ಫಜಹರ್ ಅಜಿವಖಳನಕನ ಷದರಿ
ಸಿರೇಟ್,

ಮವಂತ್ುಯ,

ನಿಹವಸಔನ ಲ ೈಷ ನ್್ ನಿೇಡಿಕ , ನವಿೇಔಯಣ, ನಔಲಕ,

Details of Information
made available

ಬ ಂಖಳೄಯಕ-22

 ಬ್ಷ ೈಟ್ನಲ್ಲಿ
ಷಲ್ಲಿಷಫಸಕದಹಗಿದ .
Through
www.karnataka
transport
department.com

ಮೇಟ್ಹಯಕ ಹಸನಖಳ ನ ೂೇಂದಣಿ, ಗಹವಣ , ವಿಳಹಷ
ಫದಲಹಣ , ಔಂತ್ಕ ಔರಹಯಕ ಂದದ ನಭೂದಕ,
ಯದದಯಹತಿ,

ತಿೇಯಕಳಿ ತ್ರ, ತ್ಔರಹಯಕ ಯಹಿತ್

ತ್ರ, ನಔಲಕ ನ ೂೇಂದಣಿ
ನವಿೇಔಯಣ,

ಟ್ ರೇಡ್

ುಷತಔ, ನ ೂೇಂದಣಿ
ಷಟಿವಫಿಕ ೇಟ್

ನಿೇಡಿಕ ,

ನವಿೇಔಯಣ ಇತಹೆದಖಳಿಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹಹಿತಿ.

Electronic devices such
as CD, Floppy disk, in
case of information
available in Computer.
2] Through hard copy in
various sizes of paper as
the case may be.
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5]

ಷಹರಿಗ ಹಸನಖಳ ಅಸವತಹ ತ್ರ, ನಿೇಡಿಕ ,
ನವಿೇಔಯಣ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹಹಿತಿ.

6]

ಮೇಟ್ಹಯಕ

ಹಸನಖಳಿಗ

ವಿಧಿಷಕ

ತ ರಿಗ ,

ಹಸನಖಳನಕನ ಅನಕಯೇಖಕ ು (ಅಧೆವಣ ಗ )
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

ಮಹಹಿತಿ.

7] ವಿವಿಧ ಖವಖಳ ಹಸನಖಳಿಗ ಯಸದಹರಿ, ನಿೇಡಿಕ ,
ನವಿೇಔಯಣ, ಯದಧತಿ, ಗಹವಣ , ವಿಳಹಷ
ಫದಲಹಣ , ರಿೇಪ್ ಿೇಸ್ಮಂಟ್,
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
8]

 ರಿಯ್ದೇಶನ್ಖಳಿಗ

ಮಹಹಿತಿ.

ಹಮಕಮಹಲ್ಲನೆ, ವಫಧ ಮಹಲ್ಲನೆ ಔಕರಿತ್ಕ
ಹಸನಖಳನಕನ ತ್ಪ್ಹಸಿಸಿದ ಮಹಹಿತಿ.

9]

ಐ.ಡಿ.ಪಿ.ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮಹಹಿತಿ.

10]

ಫಸ್ಖಳ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಿಕ ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ
ನಡ್ ಷಕ ಮಹಖವ ಷಮೇಕ್ ಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಮಹಹಿತಿ.

11]

ಯಷ ತ ಅಘಾತ್ದಲ್ಲಿ ಅಡಔಹದ ಹಸನಖಳಿಗ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ

12]

ಮಹಹಿತಿ.

ವಿವಿಧ ಅರಹಧಖಳಿಗಹಗಿ ಹಸನಖಳನಕನ ತ್ಪ್ಹಸಿಸಿ
ಆ

ಯದಖಳ ಮೇಲ ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿ

ವಹಷನಫದಧ ಔರಭದ ಫಗ ೆ ಮಹಹಿತಿ.

ಷ ಸ್,
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Chapter 16
Names, Designations and Other particulars of Public Information Officers
[Section 4(1)(b) xvi]
Please provide contact information about the Public Information Officers and Assistant
Public Information Officers designated for various
Offices / administrative units and Appellate Authroity / Officer(s) for the public authority
in the following format.
Public Information Officer : ಷಹವಜನಿಔ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ
Sl.
No.
1

Name of the Office /
administrative Unit
ಎಸ್. ಭಂಜಕನಹಥ

Name of
Designation of
PIO
ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳು.

Office Tel.
Residence Tel. Fax
Off.080-23376039
080-23371538

E-mail

rtobngn-ka
@nic.in

CUG Mobile No.
9449864004
Asst. Public Information Officer : ಷಸಹಮಔ ಷಹವಜನಿಔ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ:Sl.
No.
2

Name of the Office /
administrative Unit
ಜ . ಂಔಟ್ ೇಷಕಲಕ

Name of Designation of PIO
ಷಸಹಮಔ ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳು (ರಭಹಯ)

3.

ಸ ಚ್. ಎಸ್. ಬಖಹನ್
ದಹಸ್ಿಕ

ಕ ೇಂದರ ಷಹಥನಿೇಮ ಷಸಹಮಔಯಕ

Office Tel.
Residence Tel. Fax
Off.080-23376039
Res.
CUG Mobile No.
9449863447
Off.080-23376039
Res.
CUG Mobile No.
9449863447

E-mail
rtobngn-ka
@nic.in

rtobngn-ka
@nic.in
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Appellate Authority ಮೇಲಮನವಿ ಪ್ಹರಧಿಕಹಯ :Sl.No.

Name of the Office /
administrative Unit

Name of Designation
of PIO

1

ಶಿರೇ ಸಹಲಷಹವಮ ಕ .ಟಿ.

ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗ ಆಮಕಔತಯಕ,
ಬ ಂಖಳೄಯಕ (ನಖಯ)

Office Tel.
Residence Tel.
Fax
Off. 22371100
CUG Mobile
No.
9449863217

E-mail

jcturbanrural
@yahoo.in
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Chapter 17
Other Useful Information
[Section 4(1)(b)xvii]
Please give below any other information or details of publications
Which are of relevance or of use to the Citizens.

1]

ನಹಖರಿೇಔ ಷನನದಕ
Citizen chart

2]

ಷಹರಿಗ ಇಲಹಖ್ ಯಿಂದ ರಔಟಿಷಲಹಖಕ ಹರ್ಷವಔ ಯದ
Annual Report published by the Department

ಷಹವಜನಿಔ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ ಸಹಖೂ
ಪ್ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಮಯ ಔಚ ೇರಿ,
ಬ ಂಖಳೄಯಕ (ಉತ್ತಯ), ಮವಂತ್ುಯ,
ಬ ಂಖಳೄಯಕ-560022.

