ಔನಹಾಟಔ ಷರ್ಹಾಯ
ಷಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆ

ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಸಹಖೂ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆಅಧಿರ್ಹರಿ,
ಖದಖ
ಇರಿಿಂದ

***

ಖದಖ, ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ
ದಿನಹಿಂಔ 31-12-2021 ಯ ಶಹಾಿಂತ್ಯರ್ೆೆ
ನಿಾಹಿಷುತಿಿಯು ದಹಕಲೆಖಳ ಷೂಚಿಟ್ಟಿಮನುು
ಭಹಹಿತಿ ಸಔುೆ ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ನಿಮಭ 4(1)(ಬಿ) ಅನುಷಹಯ
ಷಹಾಜನಿಔಯ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ರಔಟ್ಟಸಿದೆ.

ಷಹಾಜನಿಔಭಹಹಿತಿಅಧಿರ್ಹರಿ ಸಹಖೂಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆಅಧಿರ್ಹರಿ,ಖದಖ ಇರಿಿಂದ
31-12-2021 ಯ ಅಿಂತ್ಯರ್ೆೆಷಿಂಬಿಂದಿಸಿದಿಂತ್ಭಹಹಿತಿಸಔುೆಅಧಿನಿಮಭ-2005ಯನಿಮಭ 4(1)(ಬಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ )
.ವಿಯಖಳನುುಷಹಾಜನಿಔಯಭಹಹಿತಿಗಹಗಿರಔಟ್ಟಸಿದಭಹಹಿತಿ
ನಿಮಭ4(1)(ಬಿಔುರಿತ್ು) ವಿಯಖಳು
1. (1) (ಬಿ ( )i) ಅದಯಯಚನೆ, ರ್ಹಮಾಖಳು ಭತ್ುಿ ಔತ್ಾಯಖಳ ವಿಯಖಳು :
ಷಿಂಗಟನೆ : ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆಅಧಿರ್ಹರಿ ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಭುಕಯಷಿಯಹಗಿಯುತ್ಹಿಯೆ
ಭತ್ುಿ ಈ ರ್ೆಳಔಿಂಡ ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳು ಇಯ ಅದಿೇನದಲ್ಲಿರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷುತ್ಹಿಯೆ.
ಅ

ಹಿರಿಮಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿೇರಿಕ್ಷಔಯು :

2

ಆ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು :
ಇ
ಈ

3

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು )
ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯು )

2
:

ಉ ರಥಭದಜೆಾಷಸಹಮಔು )

1
:

5

ಊ)

ದಿಿತಿೇಮದಜೆಾಷಸಹಮಔಯು :

2

ಎ)

ಫೆಯಳಚುುಗಹಯಯು :

1

ಏ)

ಹಸನಚಹಲಔಯು :

2

ಐ

ಜಹನಯು ):

3

ಈಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಭುಕಯಹಗಿ ಷಹರಿಗೆ ಭತ್ುಿ ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ಹಸನಖಳ ನೊೇಿಂದಣಿ, ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿ, ಔಲ್ಲರ್ಹ ಚಹಲನಹ
ಅನುಜ್ಞಹತ್ರ, ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹತ್ರ ಭತ್ುಿ ಹಸನಖಳ ಉಯೇಖದ ನಿಮಿಂತ್ರಣದ ಫಗೆೆ ಈ ರ್ೆಳಔಿಂಡ ರ್ಹಯ್ದೆ ನಿಮಭದ
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಲಹಖುತ್ಿದೆ.
1)ರ್ೆೇಿಂದರಮೇಟಹಯು ಹಸನ ರ್ಹಯ್ದೆ, 1988
2)ರ್ೆೇಿಂದರಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
3)ಔನಹಾಟಔ

ಮೇಟಹಯು ಹಸನನಿಮಭಖಳು, 1989

4)ಔನಹಾಟಔಮೇಟಹಯು ಹಸನತ್ೆರಿಗೆರ್ಹಯ್ದೆಭತ್ುಿನಿಮಭಖಳು 1957

ರಭುಕರ್ಹಮಾಖಳು
1)ಹಸನಖಳ ನೊೇಿಂದಣಿ
2)ಚಹಲನಹ ಸಹಖೂ ನಿಹಾಸಔ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನುು ನಿೇಡುವಿರ್ೆ.
3)ಷಯಔು ಷಹಖಣೆ ಸಹಖೂ ರಮಹಣಿಔ ಹಸನಖಳಿಗೆ ಯಸದಹರಿಖಳನುು ನಿೇಡುವಿರ್ೆ
4)ಮೇಟಹಯು ಹಸನಖಳ vರಿUಷಿಂಖರಸಣೆ.
5)ಅಘಾತ್ಕ್ೆೇಡಹದ ಹಸನಖಳನುು ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದಯಫಗೆೆ ಅಭಿಹರಮ ನಿೇಡುದು.
6)ಯಷೆಿಷುಯಕ್ಷತ್ಹ ರ್ಹಮಾಔರಭಖಳು.
7)ಹಸನಖಳಿಿಂದಹಖು ಹಮುಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಮಿಂತ್ರಣದ ಫಗೆೆ ರತ್ಾನೆ.
8)ರತ್ಾನೆ ರ್ಹಮಾ ಸಹಖೂ ದಿಂಡ ವಿಧಿಷುದು.
9)ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳ ಅಸಾತ್ಹತ್ರ ನಿೇಡಿರ್ೆ.ನವಿೇಔಯಣ/
10) ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ಹಸನಖಳ ನೊೇಿಂದಣಿ .ನವಿೇಔಯಣ/
11) ಹಸನಖಳ ಅನುಮುಔಿತ್ ರಿಶಿೇಲನೆ.

2) 4(1)(ಬಿ()ii)ಅದಯಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಭತ್ುಿನೌಔಯಯಅಧಿರ್ಹಯಖಳುಭತ್ುಿಔತ್ಾಯಖಳು:
1) ಔಛೆೇರಿ ವಿಳಹಷ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳುಸಹಖೂ-:
ಹರದೆೇಶಿಔ

ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹಯ

ಭತ್ುಿ

ರ್ಹಮಾದಶಿಾ,

ಷಹಾಜನಿಔ

ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ

ಔಛೆೇರಿ,

ಔಳಷಹುಯ ಫಡಹಣೆ ಸುಡೊೆ ಲೆೇಓಟ್ ಲಕ್ಷೆಮೇವಿಯ ಯಷೆಿ ಖದಖ.
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ, ಖದಖ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ವಿಯಖಳು


ಔಛೆೇರಿಮ ಭುಕಯಷಥಯು: ಶಿರೇ ಭಿಂಜುನಹಥ ಎಸ್ ಶಿಯಹಲ್ಲ

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔತ್ಾಯಖಳು:
o

ಔಛೆೇರಿ ಆ ಆರ್ಥಾಔ ಶಾದಲ್ಲಿ ನಿಖದಿಗೊಳಿಸಿದ ಯಹಜಷಿ ಷೂಲಹಗಿ ಖುರಿಮನುು ಷಹಧಿಷುುದು.

o

ನೊೇಿಂದಣಿ ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟಿ ಎಲಹಿ ರ್ೆಲಷನುು ಆಧಿೇನ ಸಿಫಬಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಚಿ ಅರಿಿಂದ ರ್ೆಲಷ :
ಡೆಮುುದ.

o

ಈ ಅಧಿೇನ ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳ ಹರ್ಷಾಔ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ಯದಿಮನುು ತ್ಮಹರಿಷುುದು

o

ರ್ಹಮಾನಿಹಾಸಔ ಸಿಫಬಿಂದಿಮ ದಿನಚರಿಖಳನುು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಗೆ ಭಹಸೆಮಹನ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು.

o

ರತ್ಾನ ಚಟುಟ್ಟರ್ೆಖಳನುು ಆ ಔಛೆೇರಿಗೆ ದಗಿಸಿದ ರ್ಹಮಾ ನಿಹಾಸಔ ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳಿಿಂದ ನಡೆಷುುದು.

o

ಇಲಹಖಹತಿಯಿಂದ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ನಿೇಡಲಹಖು ಷೆೇೆಮನುು ನಹಖರಿೇಔ ಷನುದಿನ ಷಭಮದ ರಿವಿಧಿ ರರ್ಹಯ
ದಗಿಷುುದು.

o

ತ್ನು ಅಧಿೇನ ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳಿಗೆ ೆೇತ್ನ ಇತ್ಯೆ ಬತ್ೆಯಖಳ ಫಟಡೆ ಭಹಡು ಅಧಿರ್ಹಯ.

o

ಈ ಎಲಹಿ ಅಧಿೇನ ಸಿಫಬಿಂದಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಷೆೇಹ ಹಿಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು ಭತ್ುಿ ಹರ್ಷಾಔಹಯು ಅುಖಳ
ರಿಶಿೇಲನೆ ನಡೆಷುುದು.

o

ನೊೇಿಂದಣಿ.ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ನೊೇಿಂದಣಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿ ರ್ೆಲಷ ನಿಾಹಿಷುುದು :,

o

ಈ ಹಸನಗಿಳಿಗೆ ಯಸದಹರಿಖಳ ಭಿಂಜೂಯಹತಿನವಿೇಔಯಣ/ ತ್ತ್ಸಿಂಫಿಂಧಿ ರ್ೆಲಷಖಳನುು ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ
ಹರಧಿರ್ಹಯು ಅಧಿರ್ಹಯದ ಮೇರಿಗೆ ನಿೇಡುುದು.

o

ಆ ಜಿಲೆಿಮ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹಯದ ರ್ಹಮಾದಶಿಾಮಹಗಿ ಸೆಚುುರಿ ರ್ಹಮಾದಶಿಾಮಹಗಿ ರ್ಹಮಾ/
ನಿಾಹಿಷುುದು.

o

ಚಹಲನಹ ತ್ಯಫೆೇತಿ ವಹಲೆಖಳಿಗೆ ಯಹನಗಿ ನಿೇಡುುದು ನವಿೇ /ಔರಿಷುುದು .ತ್ನಿಖೆಗೊಳಡಿಷುುದು/

o

ಜಿಲಹಿ ಯಷೆಿ ಷುಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಯ ರ್ಹಮಾದಶಿಾಮಹಗಿ ರ್ೆಲಷ ನಿಾಹಿಷುುದು ಭತ್ುಿ ಯಷೆಿ ಷುಯಕ್ಷತ್ಹ /
ಷಹಿಸಖಳನುು ಇತ್ಯೆ ಇಲಹಖೆಮ .ಷಿಂಗ ಷಿಂಷೆಥಖಳ ಷಸಯೇಖದಿಿಂದ ನಡೆಷುುದು /

o

ಹಮುಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಮಿಂತ್ರಣ ಭಹಷಹಚಯಣೆಮನುು ಇತ್ಯೆ ಇಲಹಖೆಮ ಷಿಂಗ ಷ /ಂಿಂಷೆಥಖಳ ಷಸಯೇಖದಿಿಂದ
ನಡೆಷುುದು.

o

ತ್ೆರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿ ರ್ೆಲಷ ಭಹಡುುದು, ತ್ೆರಿಗೆ ಫಹಕ್ದಹಯಯ ಟ್ಟಿಮನುು ತ್ಮಹರಿಸಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಹಾಸಔ

ಸಿಫಬಿಂದಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಿ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲ್ಲಷು ಔರಭ ರ್ೆೈಗೊಳುುುದು, ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ಗಹದೆ ನೊೇಟ್ಟಷುಖಳನುು ನಿೇಡುುದು, ಇತ್ಯೆ ತ್ೆರಿಗೆ
ತ್ತ್ಸಿಂಫಿಂಧಿ ರ್ೆಲಷಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು ಇದಲಿದೆ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿಗಹಗಿ ನಹಯಮಹಲಮದಲ್ಲಿ ಮಔದೆಮ ಸೂಡುುದು .
.ಬಿ.ಸಿ.ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳ ಡಿ .ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿಗಹಗಿ ಔಿಂದಹಮ ಇಲಹಖೆಗೆ ರಷಹಿನೆಮನುು ಔಳುಹಿಷುುದು
.ನಿಾಸಣೆ
o

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿೇರ್ಹಯದ ಷೂಚನೆ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಷೂಚನೆ ಮೇಯೆಗೆ/ ಇತ್ಯೆ ಹರಧಿರ್ಹಯದ ಷೂಚನೆ /

ರ್ೆಲು ಷಿಂದಬಾಖಳಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಹಾಸಔ ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳಿಿಂದ ಭಹಡಿಷಲು .ಭಹಖಾ ಷಮಿೇಕ್ಷೆಖಳನುು ಭಹಡಿ ಯದಿ ಷಲ್ಲಿಷುುದು
.ಔರಭ ರ್ೆೈಗೊಳುುುದು
o

ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಿಂದ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ತ್ಹಷಣಹ ಯದಿಖಳಿಗೆ ಅನುಷಯಣಹ ಯದಿಮನುು ಔಳುಹಿಷುುದು ಇಯುಖಳಿಿಂದ .

.ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ಎಲಹಿ ತ್ರಖಳಿಗೆ ಸಹಖೂ ಫೆೇಯೆಮರಿಿಂದ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ಎಲಹಿ ತ್ರಖಳಿಖೂ ಉತ್ಿರಿಷುುದು
o

ಡಿ.ರಔಯಣಖಳ ವಿಲೆೇಹರಿಗಹಗಿ ಔರಭ ರ್ೆೈಗೊಳುುದು .ಎ.ಎಸ್.

o

ಔಛೆೇರಿಮ ಭುಕಯಷಥನಹಗಿ ಎಲಹಿ ಅಧಿೇನ ನೌಔಯರಿಗೆ ಷಭಮದಿಿಂದ ಷಭಮರ್ೆೆ ಫಯು ಹರ್ಷಾಔ ೆೇತ್ನ ಫಡಿಿಮನುು

ಬಿಡುಖಡೆ ಭಹಡುುದು ಭತ್ುಿ ರ್ೊೇರಿದಹಖ ಯಜೆ ಭಿಂಜೂಯಹತಿ ರಿಖಣಿಷುುದು.
o

ಅಧಿೇನ ನೌಔಯಯುಖಳಿಗೆ ಸಫಬದ ಭುಿಂಖಡ ಭಿಂಜೂಯು ಭಹಡುುದು ಭತ್ುಿ ಔಿಂತಿನಿಂತ್ೆ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡುುದು.

o

ಕಜಹನೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಇದೆಯೂ ಇಲಿದಿದೆಯೂ ಕಜಹನೆ ವಿಬಹಖದ ಷಿಂೂಣಾ ಮೇಲುಷುಿಹರಿಮ ಸೊಣೆ ಜಮಮಹದ

ಯಹಜಷಿನುು ನಖದು ಡಿಡಿ ಭೂಲಔ ಕಜಹನೆಗೆ / ತ್ುಿಂಫುುದು ಭತ್ುಿ ಇದಯ ಲೆಔೆ ತ್ರಖಳ ಔರಭಫದಧತ್ೆಮನುು ತ್ಹಸಿಷುುದು .

ಖೆಿಮನುು ಕಜಹನೆ ಶೆಡೂಯಲ್:ಭಹಸೆಮಹನ ಷಭನಿಮ ತ್, ಯೆಮಿಟೆನಸ ಹಿ ಇತ್ಹಯದಿಖಳೆೄ ಿಂದಿಗೆ ತ್ಹಳೆ ಭಹಡಿ ತ್ಮಹರಿಷು ಫಗೆೆ
ಔರಭ ಹಿಷುುದು.
o

ಔಛೆೇರಿಮ ಲೆೇಕನ ಷಹಭಗಿರಖಳ ದಹಷಹಿನನುು ಔರಭಹಗಿ ನಿಾಹಿಷುುದು.

o

ಸಣರ್ಹಸಿನ ಭೌಲಯದ ಎ ಚಲನ್, ಬಿ ಚಲನ್, ಸಿುಷಿಔ .ಆರ್.ಆರ್., ಸಿುಷಿಔ.ಆರ್., ನೊೇಿಂದಣಿ ುಷಿಔ, ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ರ

ಇತ್ಹಯದಿಖಳ ಭೂಲ ದಹಷಹಿನು ಭತ್ುಿ ಉ ದಹಷಹಿನುಖಳ ನಿಾಸಣೆ ಫಗೆೆ ನಿಗಹ ಇಡುುದು.
o

ಅಸಾತ್ಹ ತ್ರ ರಿಶಿೇಲನಹ ಮೇಲುಷುಿಹರಿಮನುು ನೊೇಡಿರ್ೊಳುುುದು.

o

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಔಛೆೇರಿಮ ಭುಕಯಷಥಯಹಗಿದುೆ, ಇಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಆ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಔ

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ರ್ೆೇಿಂದರ ಷಹಥನಿೇಮಔಯು, ಕಜಹನೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ಹಿರಿಮ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು,
ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು, ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯುಖಳು, ರಥಭ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯು, ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯು, ಫೆಯಳಚುುಗಹಯಯು,
ದಿಿತಿೇಮ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯು, ಕಜಹನೆ ರ್ಹಲುಗಹಯಯು, ಖೂಪ್ ‘ಡಿ’ ನೌಔಯಯು ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷುತ್ಹಿಯೆ.
ರ್ೆಲು ಔಛೆೇರಿಖಳಲ್ಲಿ ಭೂಯು ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಎಯಡು ಷಸಹಸಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು /
ಫಬ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಭತ್ುಿ ಇನೂು ರ್ೆಲು ಔಛೆೇರಿಖಳಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ /
ಸುದ್ದೆಯ್ದೇ ಇಯುುದಿಲಿ.
ಭೂಯು ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಯು ಔಛೆೇರಿಖಳಲ್ಲಿ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಷಹರಿಗೆ ನೊೇಿಂದಣಿ, ಯಸದಹರಿ, ಚಹಲನಹ ತ್ಯಫೆೇತಿ ವಹಲೆಖಳ ಅನುಭತಿ ಭತ್ುಿ ಔಛೆೇರಿಮ ಷಿಂೂಣಾ
ಆಡಳಿತ್ದ ಸೊಣೆಮ ಔತ್ಾಯಖಳನುು ನಿಾಹಿಷಫೆೇರ್ಹಖುತ್ಿದೆಇಫಬಯು ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹಯ.ಂಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ನೊೇಿಂದಣಿ ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ, ಫಬ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರ ವಿಬಹಖನುು ನೊೇಡಿರ್ೊಳುಫೆೇರ್ಹಖುತ್ಿದೆ.
ಇಫಬಯು ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಯು ಔಛೆೇರಿಖಳಲ್ಲಿ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಷಹರಿಗೆ
ನೊೇಿಂದಣಿ, ಯಸದಹರಿ, ಚಹಲನಹ ತ್ಯಫೆೇತಿ ವಹಲೆಖಳ ಅನುಭತಿ ಭತ್ುಿ ಔಛೆೇರಿಮ ಷಿಂೂಣಾ ಆಡಳಿತ್ದ ಸೊಣೆಮ
ಔತ್ಾಯಖಳನುು ನಿಾಹಿಷಫೆೇರ್ಹಖುತ್ಿದೆಫಬ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ ನೊೇಿಂದಣಿ ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ., ಇನೊುಫಬ
ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರ ವಿಬಹಖನುು ನೊೇಡಿರ್ೊಳುಫೆೇರ್ಹಖುತ್ಿದೆ.
ಫಬ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಇಯು ಔಛೆೇರಿಖಳಲ್ಲಿ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಷಹರಿಗೆ
ನೊೇಿಂದಣಿ, ಯಸದಹರಿ, ಚಹಲನಹ ತ್ಯಫೆೇತಿ ವಹಲೆಖಳ ಅನುಭತಿ ಭತ್ುಿ ಔಛೆೇರಿಮ ಷಿಂೂಣಾ ಆಡಳಿತ್ದ ಸೊಣೆಮ
ಔತ್ಾಯಖಳನುು ನಿಾಹಿಷಫೆೇರ್ಹಖುತ್ಿದೆ ಫಬ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ ನೊೇಿಂದಣಿ ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ಭತ್ುಿ ಚಹಲನಹ.
.ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರ ವಿಬಹಖನುು ನೊೇಡಿರ್ೊಳುಫೆೇರ್ಹಖುತ್ಿದೆ

ಮಹ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಸುದೆೆ ಇಯುುದಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ
ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ನಿಾಹಿಷು ಔತ್ಾಯನುು ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔತ್ಾಯೆಿಂದೆೇ ತಿಳಿಮಫೆೇರ್ಹಖುತ್ಿದೆ
ಇಲಹಕ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು .ಔಛೆೇರಿಮ ಭುಕಯಷಥಯು ಹಿಷು ಇನಿುತ್ಯೆ ಮಹುದೆೇ ರ್ೆಲಷನುು ನಿಾಹಿಷುುದು /
ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔತ್ಾಯಖಳು:
o

ಔಛೆೇರಿಮ ಷಹಾಜನಿಔ ಷಿಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿ ರ್ೆಲಷ ನಿಾಹಿಷುುದು ತ್ತ್ಸಿಂಫಿಂಧಿ ದಹಕಲೆ ಭತ್ುಿ ಹಿಖಳನುು .

.ನಿಾಹಿಷುುದು
o

ನೊೇಿಂದಣಿ.ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ಹಸನಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟಿ ಎಲಹಿ ರ್ೆಲಷನುು ಅಧಿೇನ ಸಿಫಬಿಂದಿಯಿಂದ ನಡೆಷುುದು :

o

ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಿ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ನಿೇಡಲಹಖು ಷೆೇೆಮನುು ನಹಖರಿೇಔ ಷನುದಿನ ಷಭಮದ ರಿವಿಧಿ

ರರ್ಹಯ ದಗಿಷುುದು.
o

ಔಲ್ಲರ್ೆ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹತ್ರ, ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹತ್ರ ನಿೇಡಿರ್ೆ ನವಿೇಔಯಣ /, ನಿಹಾಸಔಯ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರ ನಿೇಡಿರ್ೆ /

.ನವಿೇಔಯಣ ತ್ತ್ಸಿಂಫಿಂಧಿ ರ್ೆಲಷಖಳನುು ಅಧಿೇನ ಸಿಫಬಿಂದಿಯಿಂದ ನಿಾಹಿಷುುದು
o

ತ್ೆರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿ ರ್ೆಲಷ ಭಹಡುುದು, ತ್ೆರಿಗೆ ಫಹಕ್ದಹಯಯ ಟ್ಟಿಮನುು ತ್ಮಹರಿಸಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಹಾಸಔ

ಸಿಫಬಿಂದಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಿ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲ್ಲಷು ಔರಭ ರ್ೆೈಗೊಳುುದು, ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ಗಹದೆ ನೊೇಟ್ಟೇಷುಖಳನುು ನಿೇಡುುದು, ಇತ್ಯೆ ತ್ೆರಿಗೆ
ತ್ತ್ಸಿಂಫಿಂಧಿ ರ್ೆಲಷಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು ಇದಲಿದೆ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿಗಹಗಿ ನಹಯಮಹಲಮದಲ್ಲಿ ಮಔದೆಮ .ಸೂಡುುದು
ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿಗಹಗಿ ಔಿಂದಹಮ ಇಲಹಖೆಗೆ ರಷಹಿನೆಮನುು ಔಳುಹಿಷುುದು .ಬಿ.ಸಿ.ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ಹಸನಖಳ ಡಿ .
.ನಿಾಸಣೆ
o

ಭಹಸೆಮಹನ ಅಧಿೇನ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಮೇಜು ತ್ಹಷಣೆ ನಡೆಷುುದು.

o

ಹರದೆೇವಔ ಷಹಯುಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಯಜೆಮ ಮೇಲೆ ತ್ೆಯಳಿದಹಖ ಅಯ ವಿಬಹಖದ ರಬಹಯನುು ತ್ಹತ್ಹೆಲ್ಲಔಹಗಿ
ನೊೇಡಿರ್ೊಳುುುದು.

o

ಔಛೆೇರಿಮ ಭುಕಯಷಥಯು ಹಿಷು ಇನಿುತ್ಯೆ ಮಹುದೆೇ ರ್ೆಲಷನುು ನಿಾಹಿಷುುದು.

o

ಇಲಹಖಹ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು .ಭುಕಯಷಥಯು ಹಿಷು ಇನಿುತ್ಯೆ ಮಹುದೆೇ ರ್ೆಲಷನುು ನಿಾಹಿಷುುದು /

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯುಖಳ ಔತ್ಾಯಖಳು:
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿಯು ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯುಖಳ ಷಿಂಖೆಯಮನುು ಆಧರಿಸಿ ವಿಬಹಖಖಳನುು ಮೇಲುಷುಿಹರಿಗಹಗಿ ಸಿಂಚುುದು .
ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಸೆಚಿುನ ಷಿಂಖೆಯಮಲ್ಲಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಯುಖಳಿದೆಯೆ ನೊೇಿಂದಣಿ ಷಹರಿಗೆ ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ಎಯಡು, ನೊೇಿಂದಣಿ ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ
ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ಎಯಡು, ಯಸದಹರಿ ಸಿಫಬಿಂದಿ ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ಿಂದು ಭತ್ುಿ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರ ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ಎಯಡು ಸುದೆೆಖಳನುು /
ಇಲಿಹದಲ್ಲಿ ಔಡಿಭ .ನಿೇಡಫಸುದಹಗಿದೆಂೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಿಂದೊಿಂದು ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ಫೊಫಬಯಿಂತ್ೆ ಅಥಹ ಎಯಡು ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ಫಬಯಿಂತ್ೆ
ಅಥಹ ಎಲಹಿ ವಿಬಹಖಖಳು ಷೆೇರಿ ಫಬಯನುು ನಿೇಡಿ ರ್ೆಲಷ ಡೆಮಫಸುದಹಗಿದೆ.
o

ತ್ೆರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿ ಔತ್ಾಯ ನಿಾಹಿಷುುದು.

o

ನೊೇಿಂದಣಿ ಯಸದಹರಿ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಿಮ ವಿಶಮ / ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರ / ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ / ಷಹರಿಗೆ :

ನಿಾಂಹಸಔಯುಖಳಿಿಂದ ಷಲ್ಲಿಷಲಪಟಿ ಔಡತ್ಖಳ ಮೇಲುಷುಿಹರಿಮನುು ನಡೆಸಿ ಅವಯ ಶಿಪಹಯಸಿಸನೊಿಂದಿಗೆ ಅಿಂತಿಭ ಆದೆೇವರ್ೆೆ
ಔಳುಹಿಷುುದು.ಈ ಎಲಹಿ ರ್ೆಲಷಖಳು ನಹಖರಿೇಔ ಷನುದಿನ ರಿವಿಧಿಮಲ್ಲಿಯ್ದೇ ನಡೆಮುಿಂತ್ೆ ನೊೇಡಿರ್ೊಳುುುದು .
o

ಿಂದೊಿಂದು ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಇಲಿದ ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯೆೇ ಷಹಾಜನಿಔ ಷಿಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿ

ರ್ೆಲಷ ಭಹಡುುದು.
o

ಿಂದೊಿಂದು ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಇಲಿದ ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯೆೇ ಷಹಾಜನಿಔ ಷಿಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿ

ರ್ೆಲಷ ಭಹಡುುದು.
o

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯುಖಳು ಅಧಿೇನ ಸಿಫಬಿಂದಿಮ ಮೇಜು ತ್ನಿಖೆ ಭಹಡಿ ಅದಯ ದಹಕಲೆಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು.

o

ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯುಖಳಿಿಂದ ಫಯು ಔಡತ್ಖಳನುು ಿಂದು ಹಿಮಲ್ಲಿ ದಹಕಲ್ಲಸಿ ಅುಖಳ ವಿಲೆೇಹರಿಮನುು ಆದಯತ್ೆಮ

ಮೇಯೆಗೆ ನಡೆಮುಿಂತ್ೆ ಔರಭಹಿಸಿ ನಿಾಹಿಷುುದು.
o

ಭಸಹಲೆೇಕಹಲಔಯು ಡಿಸಿಬಿಮ .ಆಿಂತ್ರಿಔ ಲೆಔೆ ತ್ಹಷಔಯು ಭಹಡಿದ ಆಕ್ಷೆೇಣೆಖಳಿಗೆ ಉತ್ಿಯಷುುದು/

.ಮೇಲುಷುಿಹರಿ ನಿಂತ್ಯದ ರ್ಹಮಾಖಳ ನಿಾಸಣೆಮ ರಿಶಿೇಲನೆ
o

ಷಭನಿಮ ತ್.ಖೆಿಖಳ ಮೇಲುಷುಿಹರಿ ನಡೆಷುುದು:

o

ಷಸಹಮಔ ಮೇಜು ರ್ಹಮಾದ ಉಷುಿಹರಿ ನಡೆಷುುದು.

ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯ ಔತ್ಾಯಖಳು:
ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯುಖಳಿಗೆ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ನೊೇಿಂದಣಿ ಷಹರಿಗೆಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ /, ಯಸದಹರಿ, ಸಿಫಬಿಂದಿ ವಿಬಹಖ, ಚಹಲನಹ
ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರ ವಿಬಹಖ, ನಿಹಾಸಔಯ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರ ವಿಬಹಖ, ಷಹಭಹನಯಹಿ ಷಹಿಿಂಪ್ ಹಿ ನಿಾಸಣೆ /ಯಹನೆ ಹಿ /
ಇುಖಳನುು ಔಛೆೇರಿಮ ರ್ೆಲಷದ ತ್ಿಡ, ಸಿಫಬಿಂದಿಮ ಷಿಂಖೆಯಮನುು ಅನುಷರಿಸಿ ಷಭನಹಗಿ ಸಿಂಚಲಹಖುತ್ಿದೆ.
ಷಹಭಹನಯ ಹಿ ಷಹಿಿಂಪ್ ಹಿ ನಿಾಸಣೆಮ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯ ಔತ್ಾಯ/ ಯಹನೆ ಹಿ /
ಷಹಭಹನಯ ಹಿ:
o

ಷಹಭಹನಯ ಹಿಮನುು ನಿಖದಿತ್ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಿ ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು ಈ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ುಟಖಳಿಖೂ ಷಿಂಖೆಯ ಸಹಕ್ .

ಹಿಮ ಭುಕುಟದಲ್ಲಿ ರಭಹಣ ತ್ರ ಸಹಕ್ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜು ಡೆಮಫೆೇಔು ಈ ಹಿಮಲ್ಲಿ ನಭೂದಹಖು ಔರಭ .
ಷಿಂಖೆಯಮು ಏಪಿರೇಲ್1 ನೆೇ ದಿನಹಿಂಔದಿಿಂದ 1 ನೆೇ ಷಿಂಖೆಯಯಿಂದ ಹರಯಿಂಬಹಗಿ ಭುಿಂದಿನ ಶಾದ ಭಹರ್ಚಾ 31 ಯ ಅಿಂತ್ಯರ್ೆೆ
ಅದಯ ಔರಭ ಷಿಂಖೆಯ ಭುಗಿಮುತ್ಿದೆ.
o

ರತಿ ದಿನ ವಿಬಹಖಹಯು ಹಿಖಳಿಟ್ಟಿದೆಯೆ ವಿಬಹಖದ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಿಂದೆೇ ಹಿಮನುು ಇಟ್ಟಿದೆಯೆ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ

ಷಹಾಜನಿಔಯ ಅಜಿಾಖಳನುು ಔರಭಹಗಿ ಹಿಮಲ್ಲಿ ದಹಳಲ್ಲಸಿ ಷಹಭಹನಯ ಹಿಮ ಷಿಂಖೆಯ ಭತ್ುಿ ದಿನಹಿಂಔನುು ನಭೂದಿಸಿ ಆ
ಅಜಿಾಮಹ ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ಷಿಂಫಿಂಧಟ್ಟಿದೆ ಎಿಂಫ ಫಗೆೆ ನಭೂದು ಭಹಡಿ ಷಿಂಫಿಂಧಟಿ ವಿಬಹಖದರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣೆೇ ನೊೇಡಿ ಅಯ
ೂಣಾ ರಭಹಣದ ಯುಜುನುು ಹಿಮ ಷಿಂಫಿಂಧಟಿ ಅಿಂಔಣದಲ್ಲಿ ಡೆಮಫೆೇಔು.
o

ದಿನದ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೂೇಶಹಿಯೆಮನುು ಸಹಕ್ ಟುಿ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ಅಜಿಾಖಳು ತ್ರಖಳು ಎಶುಿ ಎಿಂದು ಲೆಔೆ ಸಹಕ್ ಮಹ/

.ಮಹ ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ಎಶಿನುು ನಿೇಡಲಹಗಿದೆ ಎಿಂಫುದನುು ಲೆಔೆ ಭಹಡಿ ತ್ಹಳೆ ಭಹಡಿ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜು ಡೆಮುುದು

ಯಹನೆ ಹಿ:
o

ಯಹನೆ ಹಿಮನುು ನಿಖದಿತ್ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಿ ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು ಈ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ುಟಖಳಿಖೂ ಷಿಂಖೆಯ ಸಹಕ್ ಹಿಮ .

ಈ ಹಿಮಲ್ಲಿ ನಭೂದಹಖು ಔರಭ ಷಿಂಖೆಯಮು .ಭುಕುಟದಲ್ಲಿ ರಭಹಣ ತ್ರ ಸಹಕ್ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜು ಡೆಮಫೆೇಔು
ಏಪಿರೇಲ್1 ನೆೇ ದಿನಹಿಂಔದಿಿಂದ 1 ನೆೇ ಷಿಂಖೆಯಯಿಂದ ಹರಯಿಂಬಹಗಿ ಭುಿಂದಿನ ಶಾದ ಭಹರ್ಚಾ 31ಯ ಅಿಂತ್ಯರ್ೆೆ ಅದಯ ಔರಭ
ಷಿಂಖೆಯ ಭುಗಿಮುತ್ಿದೆ.
o

ರತಿದಿನ ವಿಬಹಖಹಯು ಹಿಖಳಿಟ್ಟಿದೆಯೆ ವಿಬಹಖದ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಿಂದೆೇ ಹಿಮನುು ಇಟ್ಟಿದೆಯೆ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖದ ವಿಶಮ /

ನಿಹಾಸಔಯುಖಳಿಿಂಧ ಭತ್ುಿ ಇತ್ಯೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಿಂದ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ತ್ರಖಳನುು ಆದಯತ್ೆಮ ಮೇಯೆಗೆ ಯಹನೆ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಔರಭಹಗಿ

ನಭೂದಿಸಿ ಯಹನೆ ಭಹಡುುದು ಅದೆೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಿಂದೆೇ ಊರಿನ ಿಂದೆೇ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಸೊೇಖು ಎಲಹಿ ತ್ರಖಳನುು ಿಂದೆೇ .
ಈ ತ್ರಖಳನುು ಯಹನೆ ಭಹಡುಹಖ ಷಹಭಹನಯ ಅಿಂಚೆಮಲ್ಲಿ ಔಳುಹಿಸಿದ ತ್ರಖಳ ಫಗೆೆ .ಲರ್ೊೇಟೆಮಲ್ಲಿ ಷೆೇರಿಸಿ ಯಹನಿಷುುದು
ಇುಖಳಿಗೆ ತ್ಖಲು ಅಿಂಚೆ ೆಚು .ಭತ್ುಿ ನೊೇಿಂದಹಯತ್ ಅಿಂಚೆಮಲ್ಲಿ ಔಳುಹಿಸಿ ತ್ರಖಳ ಫಗೆೆ ಅವಯ ನಭೂದಿಯಫೆೇಔುನುು
ಆಮಹ ನಭೂದಿನ ಭುಿಂದೆ ದಹಕಲ್ಲಷಫೆೇಔು.
ಷಹಿಿಂಪ್ ಹಿ:
1.

ಷಹಿಿಂಪ್ ಹಿಮನುು ನಿಖದಿತ್ ನಭೂನೆಮಲ್ಲಿ ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು ಈ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ುಟಖಳಿಖೂ ಷಿಂಖೆಯ ಸಹಕ್ ಹಿಮ .

.ಭುಕುಟದಲ್ಲಿ ರಭಹಣ ತ್ರ ಸಹಕ್ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜು ಡೆಮಫೆೇಔು
2.

ದಿನಿಂ ರತಿ ಯಹನೆ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಲೆಔೆ ಸಹಕ್ದಿಂತ್ೆ ಅಿಂಚೆ ೆಚುನುು ಈ ಹಿಮಲ್ಲಿ ದಹಕಲ್ಲಸಿ ಲೆಔೆನುು ನಿಾಹಿಷಫೆೇಔು .
ದಿನಿಂರತಿ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ಷಹಿಿಂೆಔಳು ಭತ್ುಿ ಕಚಹಾದ ಷಹಿಿಂಪಿೆಳನುು ತ್ೆಗೆದಹಖ ಉಳಿಮು ಶಿಲುೆ ಷರಿಮಹಗಿಯುಿಂತ್ೆ ಲೆಔೆ

ಷರ್ಹಾರಿ ಔಛೆೇರಿಖಳಲ್ಲಿ ರಷುಿತ್ ಉಯೇಖದಲ್ಲಿಯು ಷಹಿಿಂುೆಳು .ಸಹಕ್ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜು ಡೆಮಫೆೇಔು
ಷಹಾಜನಿಔಯು ಉಯೇಗಿಷು ಷಹಿಿಂೆಿಂಳು ಿಂದೆೇ ಆಗಿಯುತ್ಿೆ ಹಿೇಗಹಗಿ ಇದಯ ದುಯುಯೇಖಹಖದಿಂತ್ೆ .
.ಔರಭಹಿಷುುದು
ಇನುುಳಿದಿಂತ್ೆ ಇತ್ಯೆ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯ ಔತ್ಾಯಖಳು ಕಜಹನೆ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯನುು(
:)ಸೊಯತ್ುಡಿಸಿ
o

ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯು ಷಹಭಹನಯ ಹಿಮಿಂದ ಡೆದ ಅಜಿಾಖಳನುು ಅುಖಳನುು ಡೆದ ಷಭಮ, ದಿನಹಿಂಔದ ಆಧಹಯದ

ಮೇಲೆ ೆೈಮಕ್ಿಔ ಹಿಮಲ್ಲಿ ದಹಕಲ್ಲಷಫೆೇಔು ಈ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ುಟಖಳಿಖೂ ಷಿಂಖೆಯ ಸಹಕ್ ಹಿಮ ಭುಕುಟದಲ್ಲಿ ರಭಹಣ .
ಈ ಅಜಿಾಖಳನುು ಆ ಔರಭದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ವಿಲೆೇಹರಿ ಭಹಡಲು ಔರಭ .ತ್ರ ಸಹಕ್ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜು ಡೆಮಫೆೇಔು
-ಅಜಿಾಖಳು ಫಿಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಟ್ಟಪಣಿಮನುು ಫಯೆದು ಚಲನ .ರ್ೆೈಗೊಳುತ್ಔೆದುೆಲನ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಅದನುು ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯ ಷುದಿಾಗೆ
ಭುಿಂದಿನ ಔರಭರ್ಹೆಗಿ ಔಳುಹಿಷುುದು ತ್ದ ನಿಂತ್ಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಔರಿಿಂದ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಗೆ ಸೊೇಗಿ ಅಿಂತಿಭ ಆದೆೇವಹದ ನಿಂತ್ಯ .
ದಹಕಲೆಖಳನುು ತ್ಮಹರಿಸಿ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜುನುು ಅಥಹ ಅಧಿಔೃತ್ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜುನುು ಡೆದು ರ್ೌಿಂಟರ್
ಭುಖಹಿಂತ್ಯ ಅುಖಳನುು ಷಿಂಜೆ ಅಜಿಾದಹಯರಿಗೆ ವಿಲೆೇಂಹರಿ

ಭಹಡುುದು ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯುಖಳು ಅಜಿಾಖಳನುು ನಹಖರಿೇಔ ಷನುದಿನಲ್ಲಿ ಆಮಹ ಷಭಮರ್ೆೆ ನಿಖದಿಗೊಳಿಸಿದ ರಿವಿಧಿಮಲ್ಲಿ.
.ೂಯೆೈಷುುದು
o

ಅಜಿಾದಹಯಯು ತ್ಮಹಯಹದ ದಹಕಲೆಖಳನುು ಡೆಮಲು ಫಹಯದಿದೆ ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಿಂತ್ಸ ವಿಲೆೇಹರಿಗಹಗಿ ಸಿದೆಹದ

ದಹಕಲೆಖಳ ಟ್ಟಿಮನುು ಷೂಚನಹ ಪಲಔರ್ೆೆ ಷಹಾಜನಿಔಯ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ರದಶಿಾಷಲು ಔರಭ ರ್ೆೈಗೊಳುುುದು.
o

ೆೈಮಕ್ಿಔ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಖಳ ವಿಲೆೇಹರಿ ಫಗೆೆ ದಿನಹಿಂಔನುು ತ್ಪದೆೇ ದಹಕಲ್ಲಷಫೆೇಔು ಭಹಸೆಮಹನ .

.ಘೂೇಶಹಿಯೆಮನುು ಸಹಕ್ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜುನುು ಡೆಮತ್ಔೆದುೆ
o

ನೊೇಿಂದಣಿತ್ಮಹರಿಷುುದು .ಬಿ.ಸಿ.ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯುಖಳು ಭಹಸೆಮಹನ ಡಿ/ ಷಹರಿಗೆ-, ಈ ಡಿ .ಬಿ.ಸಿ.

.ಮಲ್ಲಿ ಅಯು ಸೊಿಂದಿದ ನೊೇಿಂದಣಿ ವಿಬಹಖದ ಎಲಹಿ ಹಸನಖಳು ಅದಯಲ್ಲಿ ಷೆೇರಿಯುಿಂತ್ೆ ನೊೇಡಿರ್ೊಳುುುದು
o

ಎಿಂ ಡಿ.ವಿ.1 ಭತ್ುಿ 3ರ್ೆೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಸಿಹಿಮನುು ನಿಾಹಿಷುುದು .ಆರ್.ಪಿ., ಎಿಂ .ಡಿ.ವಿ.2ಭತ್ುಿ 4 ರ್ೆೆ

ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಏಔ ಖಿಂಟ್ಟನ ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ಗಹದೆ ಟ್ಟಿಮನುು ತ್ಮಹರಿಷುುದುಅುಖಳನುು ರ್ಹಮಾನಿ .ಹಾಸಔ ಸಿಫಬಿಂದಿಗೆ ಷೂಔಿ
ಔರಭರ್ಹೆಗಿ ವಿತ್ರಿಷುುದು.
o

ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ಗಹದೆ ನೊೇಟ್ಟಷುಖಳನುು ನಿೇಡುುದು, ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿಗಹಗಿ ರಔಯಣಖಳನುು ನಹಯಮಹಲಮದಲ್ಲಿ

ಅಭಿಯೇಜನೆಗೆ ಳಡಿಷು ರಕ್ರಯ್ದ, ಇದಲಿದೆ ಔಿಂದಹಮ ಇಲಹಖೆಗೆ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿಗಹಗಿ ರಷಹಿನೆ ರಕ್ರಯ್ದಖಳನುು
ನಡೆಷುುದು.
o

ಇದಲಿದೆ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು /

.ಹಿಷಫಸುದಹದ ಮಹುದೆೇ ರ್ೆಲಷಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು

ಕಜಹನಹಧಿರ್ಹರಿ ರ್ೆೇಿಂದಿರೇಮ ಷಹಥನಿೇಮ ಷಸಹಮಔ /
ಈ ಸುದೆೆಖಳು ಈ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಭಿಂಜೂಯಹಗಿಯುುದಿಲಿ.
ಕಜಹನೆ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔ ಔತ್ಾಯಖಳು:
o

ಕಜಹನೆ ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯು ರತಿ ದಿನ ಆ ವಿಬಹಖದ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು ಕಜಹನಹಧಿರ್ಹರಿಯಿಂದ ಆ ದಿನರ್ೆೆ ಫೆೇರ್ಹಖುಶುಿ /

ಆ ಯಸಿೇದಿ ುಷಿಔದಲ್ಲಿ .ಎ ಚಲನ್ ಅಥಹ ಬಿ ಚಲನ್ ುಷಿಔಖಳನುು ಡೆದು ಿಂದು ಹಿಮಲ್ಲಿ ಅುಖಳನುು ದಹಕಲ್ಲಸಿರ್ೊಳುಫೆೇಔು
ಚಲನೆಳನುು ಹಷು ಭಹಡು ೂಾದಲ್ಲಿ ಆ ಚಲನ್ ುಷಿಔದಲ್ಲಿ ಎಲಹಿ ಚಲನೆ ಳನುು ಷರಿಮಹಗಿೆಯ್ದೇ ಎಿಂದು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ
ಹರಯಿಂಬದ ುಟದಲ್ಲಿ ಿಂದು ರಭಹಣ ತ್ರನುು ದಹಕಲ್ಲಸಿ ಚಲನೆಔಳನುು ಹಷು ಭಹಡಲು ಹರಯಿಂಭಿಷಫೆೇಔು .

o

ಚಲನೆಳನುು ತಿರರತಿಮಲ್ಲಿ ಫಯೆಮಫೆೇಔು ಿಂದು ರತಿ ಆ ಚಲನ್ .ಎಯಡು ರತಿಖಳನುು ಅಜಿಾದಹಯರಿಗೆ ರ್ೊಡಫೆೇಔು .

.ುಷಿಔದಲ್ಲಯ್ದೇ ಉಳಿಮುತ್ಿದೆ
o

ಚಲನುಮ ಭೂಯನೆೇ ರತಿಮ ಆಧಹಯದ ಮೇಲೆ ದಿನದ ನಖದು ುಷಿಔನುು ಫಯೆಮಫೆೇಔುಇದನುು ಫಯೆದು ಆಡಿಟ್ .

ಇದರ್ಹೆಗಿ ವುಲೆದ ನಖದು ಡೆೇ ರ್ಹಯಷ್ ಫುಕ್ .ಭಹಡಿಸಿ ನಿಂತ್ಯ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಯುಜುನುು ಹಿಗೆ ಡೆಮಫೆೇಔು, ವುಲೆದ
ಡಿಡಿ ಡೆೇ ರ್ಹಯಷ್ ಫುಕ್, ತ್ೆರಿಗೆ ನಖದು ಡೆೇ ರ್ಹಯಷ್ ಫುಕ್ ಭತ್ುಿ ತ್ೆರಿಗೆ ಡಿಡಿ ಡೆೇ ರ್ಹಯಷ್ ಫುಕ್ ಇುಖಳ ಮತ್ಿನುು ಟಹಿಗಿಸಿ
ಷಹಭಹನಯ ರ್ಹಯಷ್ ಫುಔುುುಳ ಫಯೆದು ಆ ದಿನದಿಂದು ಷೂಲಹದ ಮತ್ಿನುು ತ್ಹಳೆ ಭಹಡಿರ್ೊಳುಫೆೇಔು ಆ ರರ್ಹಯ ಇದನುು .
.ಯೆಮಿಟೆನಸ ಹಿಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಚಲನ್ ಬತಿಾಭಹಡಿ ಕಜಹನೆಗೆ ತ್ುಿಂಫು ರ್ೆಲಷ ಭಹಡಫೆೇಔು
o

ರತಿ ಭಹಹಿ ಷಭನಿಮ ತ್ಖೆಿಮನುು ಯೆಮಿಟೆನಸ ಹಿ:,/ ನಖದು ುಷಿಔ ಇತ್ಹಯದಿಖಳನುು ಕಜಹನೆ ಶೆಡೂಯಲೊುಿಂಇದಿಗೆ

ತ್ಹಳೆ ಭಹಡಿ ತ್ಮಹರಿಷುುದು.
o

ಈ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಿ ನಖದು ುಷಿಔಖಳನುು ಯೆಮಿಟೆನಸಹಿ, ಉಯೇಗಿಸಿದ ಚಲನ್ ುಷಿಔಖಳ ಭೂಲ ದಹಷಹಿನು ಭತ್ುಿ

ಉ ದಹಷಹಿನುಖಳನುು, ಷಭನಿಮ ತ್.ಖೆಿ ಇತ್ಹಯದಿಖಳನುು ನಿಾಹಿಷಲಹಖುತ್ಿದೆ:
ಶಿೇಗರ ಲ್ಲಪಿಗಹಯಯು :ಫೆಯಳಚುುಗಹಯಯ ಔತ್ಾಯಖಳು /
o

ಔಛೆೇರಿಮ ಭುಕಯಷಿಯು ಸೊಿಂದಿದ ವಿಬಹಖ, ಷಹರಿಗೆ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಸೊಿಂದಿದ ವಿಬಹಖದಿಿಂದ ಫಯು

ತ್ರ ಯಸಹಯನುು ಫೆಯಳಚುು ಭಹಡುುದು.
o

ಷಹಾಜನಿಔಯ ರ್ೆಲಷಖಳನುು ಆದಯತ್ೆಮ ಮೇಯೆಗೆ ಫೆಯಳಚುು ಭಹಡಿ ಆಮಹ ವಿಬಹಖರ್ೆೆ ತ್ಕ್ಷಣೆೇ ಔಳುಹಿಷುುದು.

o

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹಯದ ರ್ೆಲಷನುು ಫೆಯಳಚುು ಭಹಡುುದು

o

ಆಿ ಷಸಹಮಔಯಹಗಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷುುದು.

o

ಶಿೇಗರ ಲ್ಲಪಿರ್ಹಯಯು ರ್ಹಮಾ ನಿಾಸಣಹ ಯದಿ ಸಹಖೂ ಆಸಿಿ ವಿಯ ಹಿಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು .

ರ್ಹಮಾನಿಹಾಸಔ ಸಿಫಬಿಂದಿಮ ಔತ್ಾಯಖಳು:

o

ನೊೇಿಂದಣಿಗಹಗಿ ಫಿಂದ ಸೊಷ ಹಸನಖಳ ತ್ಹಷಣೆ ಭಹಡಿ ಅಸಾತ್ಹ ತ್ರ ನಿೇಡುವಿರ್ೆ.

o

ನೊೇಿಂದಣಿಮಹದ ಹಸನಖಳು ಅಸಾತ್ಹ ತ್ರ ನವಿೇಔಯಣರ್ಹೆಗಿ ಫಿಂದಹಖ ರಿೇಕ್ಷೆಗೊಳಡಿಸಿ ಅಸಾತ್ಹ ನವಿೇಔಯಣ
ಭಹಡುುದು ಇಲಿೆೇ ಷೂಔಿ ರ್ಹಯಣಖಳೆೄ ಿಂದಿಗೆ ತಿಯಷೆರಿಷುುದು.

o

ನೊೇಿಂದಣಿ ನವಿೇಔಯಣರ್ಹೆಗಿ ಫಯು ಷಹರಿಗೆೇತ್ಯ ಹಸನಖಳ ತ್ಹಷಣೆ.

o

ಅಘಾತ್ರ್ೊೆಳಗಹದ ಹಸನಖಳ ಷಥಳಖಳಿಗೆ ಸೊೇಗಿ ಅಥಹ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಠಹಣೆಖಳಿಗೆ ಸೊೇಗಿ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು.

o

ಔಲ್ಲರ್ಹ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರರ್ಹೆಗಿ ಫಯು ಅಬಯರ್ಥಾಖಳನುು ಭೌಖಿಔ .ಲ್ಲಖಿತ್ ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಳಡಿಷುುದು /

o

ಔಲ್ಲರ್ಹ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರರ್ಹೆಗಿ ಫಯು ಅಬಯರ್ಥಾಖಳಿಗಹಗಿ ಭುಿಂಖಡಹಗಿ ಆ ಔುರಿತ್ು ನಿಮಭಖಳ ಫಗೆೆ
ತ್ಯಫೆೇತಿ ನಿೇಡುುದು.

o

ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರರ್ಹೆಗಿ ಫಯು ಅಬಯರ್ಥಾಖಳನುು ರಿೇಕ್ಷೆಗೊಳಡಿಷುುದು.

o

ನಿಹಾಸಔ ಲೆೈಷೆನಸ ಡೆಮಲು ಫಯು ಅಬಯರ್ಥಾಖಳು ತ್ತ್ಸಿಂಫಿಂಧಿ ನಿಮಭಖಳ ಜ್ಞಹನ ಸೊಿಂದಿಯದ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ
ಡೆದು ಯದಿ ಭಹಡುುದು.

o

ಚಹಲನಹ ತ್ಯಫೆೇತಿ ವಹಲೆಖಳಿಗೆ ಅನುಭತಿ ನಿೇಡು ೂಾದಲ್ಲಿ ಅುಖಳ ಯೇಖಯತ್ೆ ಫಗೆೆ ಅುಖಳು ಅನುಭತಿಗೆ
ಅಸಾೆೇ ಇಲಿೆೇ ಎಿಂಫ ಫಗೆೆ ನಿಮಭಹನುಷಹಯ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು.

o

ಯಷೆಿ ಷುಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಹಿಸ, ಹಮು ಭಹಲ್ಲನಯ ಭಹಷಹಚಯಣೆ ಇತ್ಹಯದಿ ರ್ಹಮಾಔರಭಖಳಲ್ಲಿ ಷಕ್ರಮಹಗಿ ಬಹಖಹಿಸಿ
ಷಹಾಜನಿಔಯಲ್ಲಿ ಜಹಖೃತಿ ಭೂಡಿಷುುದು.

o

ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಆದೆೇವದ ಮೇಯೆಗೆ ಭಹಖಾ ಷಮಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು.

o

ಅನುಯೇಖದಲ್ಲಿಯು ಹಸನಖಳ ರಿಶಿೇಲನೆ ಭಹಡಿ ಭಹಸೆಮಹನ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು.

o

ತ್ೆರಿಗೆ ಫಹಕ್ಮಲ್ಲಿಯು ಹಸನಖಳು ತ್ೆರಿಗೆ ಹತಿಷದೆೇ ಯಷೆಿಮ ಮೇಲೆ ಒಡಹಡುತಿಿದೆಯೆ ಅುಖಳ ಭುಟುಿಗೊೇಲು
ಸಹಕ್ರ್ೊಳುುುದು.

o

ತ್ೆರಿಗೆ ಫಹಕ್ದಹಯಯ ಟ್ಟಿಮ ರರ್ಹಯ ಹಸನಖಳ ಭಹಲ್ಲೇಔಯುಖಳಿಿಂದ ತ್ೆರಿಗೆ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡಲು ಔರಭ
ರ್ೆೈಗೊಳುುುದು.

o

ಔಭಹಯಿಂಡ್ ನೊೇಟ್ಟಷುಖಳನುು ಜಹರಿಗೊಳಿಷುುದು.

o

ರತ್ಾನ ರ್ಹಮಾ ಚಟುಟ್ಟರ್ೆ ಅಿಂದಯೆ ವಿವಿಧ ಅಯಹಧಖಳಿಗಹಗಿ ಒಡಹಡು ಹಸನಖಳನುು ತ್ಹಸಿಸಿ
ರಔಯಣಖಳನುು ದಹಕಲ್ಲಷುುದು ಷಥಳದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ದಿಂಡ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡುುದು ಇಲಿೆೇ ತ್ನಿಖಹ ಯದಿ ನಿೇಡಿ .
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡು ರಕ್ರಯ್ದ ನಡೆಷುುದು.

o

ನಿಖದಿತ್ ಷಭಮಲ್ಲಿ ಆಮಹ ಭಹಸೆಮ ದಿನಚರಿಖಳನುು ಔಛೆೇರಿ ಭುಕಯಷಥರಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷುುದು.

o

ಔಛೆೇರಿ ಭುಕಯಷಥಯು ಹಿಷು ಇನಿುತ್ಯೆ ರ್ೆಲಷಖಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು.

3) 4(1)(ಬಿ()iii)ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣೆಭತ್ುಿ ಸೊಣೆಗಹರಿರ್ೆಮಭಹಖಾಖಳುಷೆೇರಿದಿಂತ್ೆ

ತಿೇಭಹಾನತ್ೆಗೆದುರ್ೊಳುುರಕ್ಯ್ದಮಲ್ಲಿಅನುಷರಿಷಫೆೇರ್ಹದರ್ಹಮಾವಿಧಹನಖಳು:.
ಷಹಾಜನಿಔಯು ವಿವಿದ ರ್ೆಲಷಖಳಿಗಹಗಿ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷು ಅಜಿಾಖಳನುು ನಿಮಭಹನುಷಹಯ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿನ
ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯುಖಳು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಔರಿಸಿಯುತ್ಹಿಯೆ ತ್ದನಿಂತ್ಯ ಔಛೆೇರಿಮ ಸಿಿೇಔೃತಿವಿಬಹಖದ ಭುಖಹಿಂತ್ಯ ಆಮಹವಿಬಹಖಖಳನುು .
ನಿಾಹಿಷು ವಿಶಮನಿಹಾಸಔಯು ತ್ಭಗೆ ಷಿಂಬಿಂದಿಸಿದ ಅಜಿಾಖಳನುು ಔಡತ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಪಣಿಯಿಂದಿಗೆ ವಿಶಮನುು
ಭಿಂಡಿಷುತ್ಹಿಯೆ, ನಿಂತ್ಯ ಅದನುು ಷಿಂಬಿಂದಿಸಿದ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ತ್ಭಮ ಟ್ಟಪಣಿಮನುು ಭಿಂಡಿಸಿದ ನಿಂತ್ಯ ಅಿಂತಿಭಹಗಿ
ಔಛೆೇರಿ ಭುಕಯಷಯು ಷದರಿ ವಿಶಮದ ಫಗೆೆ ಔಡತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಭಮ ತಿೇಭಹಾನದ ಅದೆೇವನುು ನಿೇಡುತ್ಹಿಯೆ ಷದರಿಮಯು .
ನಿೇಡಿದಆದೆೇವನುುಅಿಂತಿಭಹಗಿ ವಿಶಮನಿಹಾಸಔಯು ಭತ್ುಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯುಖಳು ಹಲ್ಲಷುತ್ಹಿಯೆರ್ೆಲವಿಂ.zಂು ವಿಶಮದ
ರ್ೆಲಷಖಳಿಗೆ ಔಛೆೇರಿಮ ತ್ಹಿಂತಿರಔ ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳಹದ ಹಿರಿಮಮೇಟಹ/ಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಖಳ ರಿಶಿೇಲನ ಅವಯಔಹಗಿದುೆ
ಅಿಂತ್ಸ ಅಜಿಾಖಳನುು ಔಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದನಿಂತ್ಯ ತ್ಹಿಂತಿರಔ ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳಿಗೆ
ಔಳುಹಿಷುತ್ಹಿಯೆಹಸನ.ನುುಅ/ಫಯರ್ಥಾಖಳನುು ಫೌತಿಔಹಗಿ ತ್ಹಿಂತಿರಔಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ಯದಿದಹಕಲೆಖ/ಳನುು ಅದಿೇಕ್ಷಔಯು
ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ನಿಂತ್ಯ ಔಛೆೇರಿ ಭುಕಯಷಿರಿಗೆ ಶಿಪಹಯಷು ಭಹಡುತ್ಹಿಯೆಅ .ಂಿಂತಿಭಹಗಿ ಔಛೆೇರಿ ಭುಕಯಷಿಯು ತಿೇಭಹಾನ
ತ್ಗೆದುರ್ೊಿಂಡು ಅಿಂತ್ಸ ಔಡತ್ಖಳಿಗೆ ಆದೆೇವ ಭಹಡುತ್ಹಿಯೆಔಛೆೇರಿ ಭುಕಯಷಥಯ ಆದೆೇವನುು ವಿ .ಶಮ ನಿಹಾಸಔಯು ಸಹಖೂ
ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು ಅಿಂತಿಭಹಗಿ ಹಲ್ಲಷುತ್ಹಿಯೆ.

4. 4 (1) (ಬಿ ( )iv ). ಅದಯ ರ್ಹಮಾಖಳ ನಿಾಸಣೆಗೆ ಅದು ಯೂಪಿಸಿಯು ಷೂತ್ರಖಳು -:

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಭತ್ುಿ ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಫಯು ಸಿಫಬಿಂಧಿಮಯು ಈ ರ್ೆಳಔಿಂಡ ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ುಿ
ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿ ಔತ್ಾಯ ನಿಾಹಿಷಲಹಖುತ್ಿದೆ..
1) ರ್ೆೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ರ್ಹಯ್ದೆ, 1988

2) ರ್ೆೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989

3) ಔನಹಾಟ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989

4) ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ುಿ ನಿಮಭಖಳು 1957

5) 4 (1) (ಬಿ( )v) ಅದಯ ರ್ಹಮಾಖಳಿಗೆ ನೆಯೆೇರಿಷುುದರ್ಹೆಗಿ ಅದು ಸೊಿಂದಿಯು ಅಥಹ ಅದಯ ನಿಮಿಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯು ಅಥಹ
ಅದಯ ಉದೊಯೇಗಿಖಳು ಫಳಷು ನಿಮಭಖಳು,
ಉ ನಿಮಭಖಳು-: ರ್ೆೈಪಿಡಿಖಳು ಭತ್ುಿ ದಹಕಲೆಖಳು .ಅನುಷೂಚಿಖಳು .
1) ರ್ೆೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ರ್ಹಯ್ದೆ, 1988

2) ರ್ೆೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989

3) ಔನಹಾಟಔ

ಮೇಟಹಯು ಹºನ ನಿಮಭಖಳು, 1989

4) ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯು ಹºನ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಹಯ್ದೆ ಭತ್ುಿ ನಿಮಭಖಳು 1957.

6) 4 (1) (ಬಿ( )vi) ಅದು ಸೊಿಂದಿಯು ಅಥಹ ಅದಯ ನಿಮಿಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯು ದಷಹಿೆೇಜುಖಳ ರಖಾಖಳ ವಿಯ ಟ್ಟಿ ;
1) ಹಸನಖಳ ಸೊಷ ನೊೇಿಂದಣಿಮ ಔಡತ್ ಸಹಖೂ ಬಿ ಹಿಖಳು.
2) ಅನುಮುಔಿದಲ್ಲಿಯು ಹಸನಖಳ ಅಜಿಾ ಸಹಖೂ ಔಡತ್ಖಳು .
3) ಚಹಲನಹ ಸಹಖೂ ನಿಹಾಸಔ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳ ಇತಿಸಹಷದ ಹಿಖಳು.
4) ಷಯಔು ಷಹಖಣೆ ಸಹಖೂ ರಮಹಣಿಔ ಹಸನಖಳಿಗೆ ಯಸದಹರಿಖಳನುು ನಿೇಡಿಯು ವಿಯಖಳ ುಷಔಿಖಳು
5) ಮೇಟಹಯು ಹಸನಖಳ ತ್ೆರಿಗೆ, ಸಸಿಯು ತ್ೆರಿಗೆ, ಸಹಖೂ ವುಲೆ ಷಿಂಖರಸಣೆ ಹಿಖಳು .
6) ರತ್ಾನ ವಿಯಖಳ ಹಿ .
7) ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳ ಷೆೇಹ ುಷಿಔಖಳು ಸಹಖೂ ೆೈಮಕ್ಿಔ ಔಡತ್ಖಳು .
8) ೆೇತ್ನ ಫಡಡೆಮ ಹಿಖಳು .
9) ಸಿಫಬಿಂದಿಖಳ ಹರ್ಷಾಔ ಆಸಿಿ ಭತ್ುಿ ದಹಮತ್ಿ ವಿಯಖಳು .
10) ಇಲಹಖಹ ಹಸನಖಳ ಲಹಗ್ ುಷಿಔಖಳು .
11) ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಖಳ ಔಡತ್ಖಳು ಹಿಖಳು .
12) ಸೊಷ ನೊೇಿಂದಣಿ ುಷಿಔಖಳ, ಷಹಮಟಾ ರ್ಹಡಾಖಳ, ತ್ೆರಿಗೆ ಚಿೇಟ್ಟಖಳು ಸಹಖೂ ಎ ಭತ್ುಿ

ಬಿ ಚಲನ ುಷಿಔಖಳ ದಹಷಹಿನು

ಹಿ .
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಭುಕಯಷಥಯಹಗಿ ಆಡಳಿತ್ದ ಷಿಂೂಣಾ ಜಹಫಹೆರಿ ಸೊಿಂದಿಯುತ್ಹಿಯೆ .

7) 4 (1) (ಬಿ( )viii) 7. ಅದಯ ರ್ಹಮಾನಿೇತಿಮ ಯಚನೆ ಅಥಹ ಅದಯ ಅನುಶಹಿನರ್ೆೆ
ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಷಹಾಜನಿಔಯೊಡನೆ ಷಭಹಲೊೇಚಿಷಲು ಅಥಹ ಅದಯ ಹರತಿನಿಧಯವಿಯುಿಂತ್ೆ
ಭಹಡಲು ಇಯುಿಂತ್ಸ ಮಹುದೆೇ ಯಷೆಥಮ ವಿಯಖಳು -:
- ಇಲಿ -–

8) 4 (1) (ಬಿ )v(iii). ಭಿಂಡಳಿಖಳು, ರಿಶತ್ುಿಖಳು, ಷಮಿತಿಖಳು ಅಥಹ ನಿಮಭಖಳು
ಭತ್ುಿಅದಯ ಬಹಖಹಗಿಅಥಹಅದಯ ಷಲಸೆಮಉದೆೆೇವರ್ಹೆಗಿಯಚಿತ್ಹದಇಫಬಯು
ಅಥಹ ಸೆಚುು ಯಕ್ಿಖಳನೊುಳಗೊಿಂಡ ಭಿಂಡಳಿಖಳಷಮಿತಿಖಳ ಭತ್ುಿಇತ್ಯ .ರಿಶತ್ುಿಖಳ.
ನಿಮತ್ರ್ಹಲ್ಲಔ ಷಬೆಖಳು ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಭುಔಿಹಗಿಯುತ್ಿೆಯೇಅಥಹಅಿಂತ್ಸ ಷಬೆಖಳ
ನಡಹಳಿಖಳು ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆದೊಯೆಮುತ್ಿೆಯೇ ಎಿಂಫುದಯ ವಿಯ ಟ್ಟಿರ್ೆ:

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹಯಖದಖ, ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ರ್ಹಯ್ದೆ 1988 ಷೆಕ್ಷನ್
68(1)ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡು ಅಧಿರ್ಹಯ ಸೊಿಂದಿಯುತ್ಹಿಯೆ .

1) ಅಧಯಕ್ಷಯು .ಜಿಲಹಿಧಿರ್ಹರಿಖಳು :

2) ಷದಷಯಯು .ಜಿಲಹಿ ಪೇಲ್ಲಷ ರಿಶಹಾಧಿರ್ಹರಿಖಳು :

3) ರ್ಹಮಾದಶಿಾ .ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು :

9) 4 (1) (ಬಿ( )ix) ಯ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಭತ್ುಿ ನೌಔಯಯ ನಿದೆೇಾಶಿರ್ೆ :
1) ಶಿರೇ ಭಿಂಜುನಹಥ ಎಸ್.ಶಿಯಹಲ್ಲ

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು .

2) ಶಿರೇ ಎಸ್ ಎರ್ಚ ಔರಿಗಹಯ -

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು )ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಷಹರಷಅ ಗೊೇರ್ಹಔರ್ೆೆ(

3) ಶಿರೇಭತಿ ಕ್ೇತಿಾ ಫ ಸುರ್ೆೆೇರಿ

-

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು

4) ಶಿರೇ ದಮಹನಿಂದ - ತಿಳಳಿು .ಎನ್ .

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು (ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಹಅ ಧಹಯಹಡ
ಔಚೆೇರಿಯಿಂದ ಈ ಔಚೆೇರಿಗೆ(.

5) ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

-

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು

6) ಶಿರೇ ಹಾಯ್ ಎನ್ ಭಷಯಔಲ್

-

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು
(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಅ ಔಛೆೇರಿ ಫೆಳಗಹವಿಗೆ)

7) ಶಿರೇ ನಹಖಯಹಜ ವೆೇಳಗಿ

-

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು
(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಅ ಔಛೆೇರಿ ಧಹಯಹಡರ್ೆೆ )

8) ಶಿರೇ ಫಹಲಚಿಂದರ ತ್ೊದಲಫಹಗಿ

-

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು

9) ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು-

10) ಶಿರೇಭತಿ ಭಹಲತಿ .ಬಿ . -

ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯು,
(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಅ ಫಳಹುರಿ)

.
11) ಶಿರೇ ಆರ್ - ಸಹಲಫಹವಿ.ಎನ್.

ರದಷ

12) ಶಿರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಫಬಳಿು

ರದಷ)ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಹಅ ಧಹಯಹಡ ೂಾ ಔಚೆೇರಿಗೆ(

-

13) ಶಿರೇ ರ್ೆಲೊೇರ್ೆೇವ.

-ರದಷ ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಹಅ ಔಚೆೇರಿಗೆ ಯಹಜಹಜಿ ನಖಯರ್ೆೆ

14) ಶಿರೇ ಅಶಿಿನ ಔುಲಔಣಿಾ

ರದಷ

15)

ಎಮ್ ಭಿಂಜುನಹಥ

16) ಶಿರೇ ರವಿೇಣ ಔುಲಔಣಿಾ

ರದಷ )ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಹಔಚೆೇರಿ ರ್ೊಪಳರ್ೆೆ)

-

ರದಷ )ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಹಅ ಧಹಯಹಡ ಔಚೆೇರಿಯಿಂದ(

17) ಶಿರೇ ಷಚಿನ್ ಸುಲರ್ೊೇಟ್ಟ

ರದಷ )ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಹಅ ಧಹಯಹಡ ಔಚೆೇರಿಯಿಂದ(

18) - ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ದಿಿ.ಷ.ದ.

-

19)ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

-

ದಿಿ.ಷ.ದ.

20) ಶಿರೇಭತಿ ಷಹವಿತಿರ ದೆೇಯಭನಿ 21) ಖಹಲ್ಲಸುದೆ

ಫೆಯಳಚುುಗಹಯಯು

ಸುದೆೆ

-

ಹಸನ ಚಹಲಔ

22) ಶಿರೇ ರ್ೆಯಹಗೆೇಿಂದರ .

-

ಹಸನ ಚಹಲಔ (ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹರಷಅ ಚಿತ್ರದುಖಾ)

23) ಶಿರೇ ಎಸ್.ಎಷ.ದಹನಪನಯ

-

ಹಸನ ಚಹಲಔ(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇಯೆಗೆ ಹಿ)ಅ ಧಹಯಹಡ.ಷಹ.ಹರ.

24) ಖಹಲ್ಲಸುದೆೆ

-

ಖೂರಪ್‘ಡಿ’

25) ಖಹಲ್ಲಸುದೆೆ

-

ಖೂರಪ್‘ಡಿ’

26) ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

-

ಖೂರಪ್‘ಡಿ’

10) 4 (1) (ಬಿ ( )x) ಅದೆಯ ವಿ

ನಿಮಭಖಳಲ್ಲಿ ಉ ಷಿಂಧಿಸಿಯುಿಂತ್ೆ ರಿಸಹಯದ ಯಷೆಥಮೂ ಷೆೇರಿದಿಂತ್ೆಅದಯ .

ರತಿಯಫಬಅಧಿರ್ಹಯ ಭತ್ುಿ ನೌಔಯಯುಡೆಮು ತಿಿಂಖಳ ಗೌಯಧನ :

ಔರಭ

ದನಹಭ ಶಿರೇಮುತ್ಯು

ಸುದೆೆ

ೆೇತ್ನ ಮತ್ಿ
ಯೂ .

ಷಿಂಖೆಯ

1

ಶಿರೇ ಭಿಂಜುನಹಥ ಎಸ್.ಶಿಯಹಲ್ಲ

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ

52650

2

ಶಿರೇ ಎಸ್ ಎರ್ಚ ಔರಿಗಹಯ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು

47650

3

ಶಿರೇಭತಿ ಕ್ೇತಿಾ ಫ ಸುರ್ೆೆೇರಿ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು

38850

4

ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು

-

5

ಶಿರೇ ಹಾಯ್ ಎನ್ ಭಷಯಔಲ್

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು

65900

6

ಶಿರೇ ನಹಖಯಹಜ ವೆೇಳಗಿ

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು

44200

7

ಶಿರೇ ಫಹಲಚಿಂದರ ತ್ೊದಲಫಹಗಿ

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು

43100

8

ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯು

-

9

ಶಿರೇಭತಿ

ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯು.

45300

12

ಶಿರೇ ಆರ್ ಎನ್ ಸಹಲಬಹವಿ

ರದಷ

40900

13

ಶಿರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಫಬಳಿು

ರದಷ

28300

14

ಶಿರೇ ಲೊೇರ್ೆೇವ ರ್ೆ

ರದಷ

29600

15

ಶಿರೇ ಅಶಿಿನ ಔುಲಔಣಿಾ

ರದಷ

27650

16

ಎಮ್ ಭಿಂಜುನಹಥ

ರದಷ

42000

17

ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಭಹಲತಿ .ಬಿ .

16

ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ದಿಿ.ದ.ಷ

17

ಶಿರೇಭತಿ ಷಹಔೆ ದೆೇಯಭನಿ

ಫೆಯಳಚುುಗಹಯಯು

18

ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ಹಸನ ಚಹಲಔ

-

-

19

ಶಿರೇ ರ್ೆಯಹಗೆೇಿಂದರ .

ಹಸನ ಚಹಲಔ

-

25800

20

ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ಖೂರಪ್ ‘ಡಿ’

-

21

ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ಖೂರಪ್ ‘ಡಿ’

-

22

ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆೆ

ಖೂರಪ್ ‘ಡಿ’

.

24600

11) 4 (1) (ಬಿ( )xi) 11 ಎಲಹಿ ಯೇಜನೆಖಳ ವಿಯಖಳನುು ಷೂಚಿಷು, ರಷಹಿವಿತ್ ೆಚುಖಳನುು
ಭತ್ುಿ ಭಹಡಲಹದ ಫಟಹಡೆಖಳ ಯದಿಮನುು ಷೂಚಿಸಿ ಅದಯ ರತಿಯಿಂದುಏಜೆನಿಸಗೆ ಸಿಂಚಿರ್ೆ:
ಭಹಡಲಹದಆಮಯಮ.
ಅನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ 2021-22 ಲೆಔೆ

ಅನುದಹನ ಬಿಡುಖಡೆ

ಕಚಿಾನ ಫಹಫುಿ

ಉಳಿದ ಸಣ

ರಹಷ ಬತ್ೆಯ –- 041

-

-

-

ಔಛೆೇರಿ ೆಚುಖಳು -051

911177

911177

-

ಔಟಿಡ ಫಹಡಿಗೆ ಭತ್ುಿ ವಿದುಯತ್ ೆಚು -071

129999

129999

-

ಹಸನ ೆಚು -195

336567

336567

ಯೇಜನೆ-01-052

36962

36962

ಯೇಜನೆ-07-059

60000

60000

ಎಸ್-ಪಿ.ಎಸ್.ಟ್ಟ/ಪಿ.ಸಿ.051

-`

-

-

ಆರ್-.ಎ.ಟ್ಟ.051 (ಹಿನ್ )

-

-

-

ಆಧುನಿೇಔಯಣ-125

-

-

-

ಶಿೇರ್ಷಾರ್ೆ

12) 4 (1) (ಬಿ()xii) ಸಿಂಚಿರ್ೆ ಭಹಡಲಹದ ಮಫಲನೊುಳಗೊಿಂಡು, ಷಸಹಮಧನ
ರ್ಹಮಾಔರಭಖಳ ಜಹರಿಮ ವಿಧಹನನುು ಭತ್ುಿ ಅಿಂತ್ಸ ರ್ಹಮಾಔರಭಖಳನುು
ಪಲಹನುಬವಿಖಳ ವಿಯಖಳು.

* ಷದರಿ ಶಾದಲ್ಲಿ ಷರ್ಹಾಯು ಮಹುದೆೇ ರ್ಹಮಾಔರಭ ಖುರಿ ನಿಖದಿ ಡಿಸಿಯುುದಿಲಿ.

13) 4 (1) (ಬಿ( )xiii) ಅದು ನಿೇಡಿಯು ರಿಮಹಯತಿಖಳನುು ಅನುಭತಿ ತ್ರಖಳನುು ಅಥಹ
ಅಧಿರ್ಹಯ ತ್ರಖಳನುು ಡೆಮುಯ ವಿಯಖಳು -:

- ಇಯುುದಿಲಿ .–

14) 4 (1) (ಬಿ )x(iv) ಅದಯ ಫಳಿ ಲಬಯವಿಯು ಅಥಹ ಅದು ಸೊಿಂದಿಯು
ವಿದುಯನಹಮನ ಯೂರ್ೆೆ ರಿತಿಾಸಿಯು ಭಹಹಿತಿಗೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ವಿಯಖಳು :

ಬಹಖವ .ಖಣಕ್ೇಔಯಣಹಗಿದುೆ ಖಣಕ್ೇಔಯಣಗೊಿಂಡ ಔಡತ್ಖಳ ಲಬಯ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಫಸುದು :

15) 4 (1) (ಬಿ( )xv) ಷಹಾಜನಿಔ ಉಯೇಖರ್ಹೆಗಿ ಖರಿಂಥಹಲಮನುು ಅಥಹ
ಹಚನಹಲಮನುು ನಿಾಹಿಷುತಿಿದೆಲ್ಲಿ ಅದಯ ರ್ೆಲಷದ ಷಭಮನೊುಳಗೊಿಂಡಿಂತ್ೆ
ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲು ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯು ಷೌಲಬಯಖಳ ವಿಯಖಳು :
ಷೌಲಬಯವಿಲಹಿ .
ಸಣ ಹತಿಷು ಷಭಮ ಷೊೇಭಹಯ ದಿಿಂದ ವುಔರಹಯದಯೆಗೆ -

ಫೆಳಗೆೆ 10.30 ರಿಿಂದ 02.30 ಯ ಯಗೆ

ವನಿಹಯ ಫೆಳಗೆೆ 10.30 ರಿಿಂದ 12.00 ಯ ಯೆಗೆ

ಷಹಾಜನಿಔ ಉಯೇಖರ್ಹೆಗಿ ಖರಿಂಥಹಲಮ ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮ ಈ ಯಗೆ ಅಸಿಿತ್ಿದಲ್ಲಿ ಇಯುುದಿಲಿ.

16. 4 (1)(ಬಿ( )xvi).ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಸೆಷಯುಖಳು, ದನಹಭ ಭತ್ುಿಇತ್ಯ ವಿಯಖಳು :
ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿಅಧಿರ್ಹರಿ::
ಅನಿಂ. ಔಛೆೇರಿಸೆಷಯು

01

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ
ಔಛೆೇರಿ,ಖದಖ

ಷಹಾಜನಿಔಭಹಹಿತಿಅಧಿರ್ಹರಿ

ಔಛೆೇರಿನಿಹಷದ/

ಸೆಷಯು&ದನಹಭ

ದೂಯಹಣಷಿಂಖೆಯ

ಶಿರೇ ಭಿಂಜುನಹಥ ಎಸ್.ಶಿಯಹಲ್ಲ

08372 297219

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆಅಧಿರ್ಹರಿ

9449864026

ಈಮೇಲ್ಲಿಿಂಳಹಷ

www.rtogdg.com

ಷಹಾಜನಿಔ ಷಿಂಔಾಭಹಹಿತಿಅಧಿರ್ಹರಿ:
ಅನಿಂ. ಔಛೆೇರಿಸೆಷಯು

01

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ
ಔಛೆೇರಿ,ಖದಖ

ಷಹಾಜನಿಔಭಹಹಿತಿಅಧಿರ್ಹರಿ

ಔಛೆೇರಿನಿಹಷದ/

ಸೆಷಯು&ದನಹಭ

ದೂಯಹಣಷಿಂಖೆಯ

ಶಿರೇಭತಿ ಕ್ೇತಿಾ ಫ ಸುರ್ೆೆೇರಿ

08372 297219

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯು

9449864026

ಈಮೇಲ್ಲಿಿಂಳಹಷ

www.rtogdgka@nic.in

ಮೇಲಮನವಿ ಹರಧಿರ್ಹಯ:
ಅನಿಂ. ಔಛೆೇರಿಸೆಷಯು

01

ಷಹಾಜನಿಔಭಹಹಿತಿಅಧಿರ್ಹರಿ

ಜಿಂಟ್ಟಷಹರಿಗೆಆಮುಔಿಯ

ಸೆಷಯು&ದನಹಭ
ಶಿರೇಭತಿ
ಎಮ್ ವೆೃೇಬಹ

ಔಛೆೇರಿ,ಫೆಳಗಹವಿ

ಜಿಂಟ್ಟಷಹರಿಗೆಆಮುಔಿಯು

ವಿಬಹಖ, ಫೆಳಗಹವಿ

ಔಛೆೇರಿನಿಹಷದ/
ದೂಯಹಣಷಿಂಖೆಯ
0831-2423900

ಈಮೇಲ್ಲಿಿಂಳಹಷ

www.dctbg
m-tranka@nic.in

17) 4 (1) (ಬಿ( )xvii). ನಿಮಮಿಷಫಸುದಹದಿಂತ್ಸಇತ್ಯೆ ಭಹಹಿತಿಮನುು ರಔಟ್ಟಷತ್ಔೆದುೆ:.

ಅ)

ಈ ಔಛೆೇರಿಗೆ ಟುಿ 2021 ಶಾದ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಟುಿ ಯೂ.

3989

ಲಕ್ಷ

ಯಹಜಷು ಷೂಲಹತಿಗೆ ನಿಖಧಿ ಡಿಷಲಹಗಿದುೆ ಅದಯಲ್ಲಿ ಟುಿ ಆ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಯೂ. 3941.5 ಲಕ್ಷ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ.

ಆ)

ರ್ೆೇಿಂದರ ಔಛೆೇರಿಮಹದ ಭಹನಯ ಷಹರಿಗೆ ಆಮುಔಿಯ ಔಛೆೇರಿ ಫೆಿಂಖಳೄರಿನಿಿಂದ .
ಬಿಡುಖಡೆಮಹದ ೆಬ್ ಷೆೈಟ್ www.rto.kar.nic.coಯಲ್ಲಿ
ಷಹಾಜನಿಔಯು ತ್ಭಮರ್ಹಮಾ ರ್ೆಲಷಖಳಿಗೆ ಅನುಷರಿಷಫೆೇರ್ಹದ ಷೂಔಿ ಭಹಖಾದವಾನ
ರಔಟ್ಟಷಲಹಗಿದೆ.

ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿಅಧಿರ್ಹರಿ,
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆಅಧಿರ್ಹರಿ, ಖದಖ

