ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಮಯ ಕಛ ೇರಿ,ತುಯುನೂಯು ಯಷ ,ೆ ಚಿತರದುಗಗ
ಷಂ:ಹರಷಹಅ/ಚಿದು/ಭಹಸಷೂ/ಸಿ/2019-20, ದಿ:31-03-2020
2005 ಯ ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ ಕಲಭು 4(1)ಬಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಡಿಸಿದಂತ
ಸ ೂಯಡಿಷಲಹದ ಅಧಿಷೂಚನ
ಷಂಷ ೆಮ ಸ ಷಯು

:

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಮಯ ಕಛ ೇರಿ

ವಿಳಹಷ

:

ತುಯುನೂಯು ಯಷ ೆ ಚಿತರದುಗಗ

ಷಹಗಜನಿಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಸ ೂಣ ಗರಿಕ :
(1) ರತಿಯೊಫಬ ಷಹಗಜನಿಕ ಅಧಿಕಹರಿಮು (ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಮಭದಡಿ ಭಹಹಿತಿ ಸಕುನುು ಒದಗಿಷಲು ಅನುಕೂಲಹಗುಂತ ತನು ಎಲಹಿ
ಅಡಿಮಲ್ಲಿಯು ದಹಖಲ ಗಳನುು ಷೂಕೆಹಗಿ ಗರಂಥಷೂಚಿ ಭತುೆ ಷೂಚಿಮ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಿ ಭಹಡಿ
ಗಣಕಮಂತಿರೇಕರಿಸಿ

ಹರೆಹದ

ಎಲಹಿ

ಭಹಹಿತಿಮನುು

ಅಂತಜಹರಲದ

ಭೂಲಕ

ಷಂಕಗ

ಏಗಡಿಷುುದು. .
ಈ ಹರಧಿಕಹಯು ಎಲಹಿ ತಯಸದ ಹಸನಗಳ ನ ೂಂದಣಿ ಭತುೆ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹತರ
ನಿಹಗಸಕ ಅನುಜ್ಞಹತರ ಭತುೆ ಹಸನಗಳ ತನಿಖ ಇು ರಧಹನ ಕತಗಯಗಳಹಗಿದುು ಈ ಕುರಿತು
ಭಹಹಿತಿಮು ಷೂಚಿಮ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಿ ಬೌತಿಕಹಗಿ ಇಡಲಹಗಿದ .ಆದಯ , ಇನೂು ಈ ಕಛ ೇರಿಮು ಷಂೂಣಗ
ಗಣಕೇಕೃತಗ ೂಂಡಿಯದ

ಇಯುುದರಿಂದ ಅಂತಜಹಗಲದ ಭೂಲಕ

ಷಂೂಣಗ ಗಣಕೇಕೃತಗ ೂಂಡ ನಂತಯ ಷೂಕೆಕರಭ ಜಹರಿಮಲ್ಲಿಯುುದು.

ರಚೂಯಡಿಷಲಹಗಿಯುುದಿಲಿ.

ಅಧಹಯಮನ-1
ಷಹಗಜನಿಕ ಷಂಷ ೆಮ ಕತಗಯಗಳು ಭತುೆ ರಕಹಯಗಳು
[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ)(i)]
ಷಹಗಜನಿಕ ಷಂಷ ೆಮ ಕತಗಯ ಭತುೆ ರಕಹಯಗಳು ವಿಯ
4.(1) (ಬಿ)
1) ಷಂಘಟನ , ರಕಹಯಗಳು ಭತುೆ ಕತಗಯಗಳ ವಿಯ :ಈ ಕಛ ೇರಿಮು ದಿನಹಂಕ:18-02-1958 ಯಂದು ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಮಯ ಕಛ ೇರಿಮಹಗಿ
ಆಯಂಬಗ ೂಂಡಿಯುತೆದ . ಷಕಹಗರಿ ಷವಂತ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಕಹಮಗನಿಗಹಿಷುತಿೆದ ಭತುೆ ಷಂಘನಹ ಯಷ ೆ ಈ
ಕ ಳಕಂಡಂತಿಯುತೆದ .

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

ಕಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು -3

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು -7

ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು-8

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ-3

J¥sï.r.J
ಎಸ್.ಡಿ.ಎ -8

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ಚಹಲಕ -1

ಶಿೇಘರಲ್ಲೇಪಿಗಹಯಯು -1

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ಚಹಲಕ -2

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ. (ಲ ಕುಹಲಕಯು) -1

J¥sï.r.J
ಫ ಯಳಚುುಗಹಯಯು -3

ಡಿ-ಗೂರಪ್ -10

ರಕಹಯ ಭತುೆ ಕತಗಯಗಳು:
ಈ ಕಛ ೇರಿಮ ರಧಹನಹಗಿ ಮೇಟಹಯು ಹಸನಗಳ ನಿಮಭಗಳನುು ರತಿಗಸಿ ಹಸನಗಳ
ತನಿಖಹಯಿಸಿ ತ ರಿಗ

ದಂಡ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡುುದು ಭತುೆ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹತರ,ನಿಹಗಸಕ

ಅನುಜ್ಞಹತರ,ಚಹಲನಹ ತಯಫ ೇತಿ ವಹಲ ಗಳ ಅನುಜ್ಞಹತರ, ಹಸನ ಭಹಯಹಟಗಹಯರಿಗ

ಟ ರೇಡ್

ಷರ್ಟಗಫಿಕ ೇಟ್ ಭತುೆ ನಮೇದಿತ ಹಸನಗಳಿಗ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡುುದುರಧಹನ ರಕಹಮಗಗಳಹಗಿಯುತೆ
ಕತಗಯಗಳು:
 ಹಸನಗಳ ತಹತಹುಲ್ಲಕ ಭತುೆ ನ ೂೇಂದಣಿ ಭಹಡುುದು ಭತುೆ ನವಿೇಕರಿಷುುದು.
 ಕಲ್ಲಕಹ ಭತುೆ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹತರ ನಿೇಡುುದು.
 ನಿಹಗಸಕ ಅನುಜ್ಞಹತರ ನಿೇಡುುದು.
 ಹಸನ ಚಹಲನಹ ತಯಫ ೇತಿ ವಹಲ ಗಳಿಗ ಅನುಜ್ಞಹತರ ನಿೇಡುುದು.
 ಅಧಿಕೃತ ಹಸನ ಭಹಯಹಟಗಹಯರಿಗ ಟ ರೇಡ್ ಷರ್ಟಗಫಿಕ ೇಟ್ ನಿೇಡುುದು.
 ಹಸನಗಳ ತನಿಖ ಭಹಡುುದು.
 ಷಹರಿಗ ಹಸನಗಳಿಗ ಅಸಗತಹತರ ನಿೇಡುುದು ಭತುೆ ನವಿೇಕರಿಷುುದು.
 ಅಘಾತಗ ೂಂಡ ಹಸನಗಳನುು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು.
 ನ ೂೇಂದಣಿ ಭಹಡಿದ ಹಸನಗಳ ಬಿ-ಹಿ ನಿಗಹಿಷುುದು.
 ಚಹಲನಹ ಭತುೆ ನಿಹಗಸಕ ಅನುಜ್ಞಹತರ ನಿೇಡಿದ ಫಗ ೆ ಚರಿತ ರ ುಷೆಕ ನಿಗಹಿಷುುದು.
 ಕನಹಗಟಕ ಮೇಟಹಯು ಹಸನಗಳ ನಿಮಭಗಳಡಿ ರತಹಯಯೊಯೇಜಿತ ಅಧಿಕಹಯದ ಮೇಯ ಗ ಷಹರಿಗ
ಹಸನಗಳಿಗ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡುುದು.
 ಕ ಲು ಅನುಷೂಚಿತ ತಹಲೂಿಕು ರದ ೇವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಭಿಯ ನಡ ಸಿ ಷಹಗಜನಿಕಯ ಕ ಲಷಕಹಮಗ
ಭಹಡಿಕ ೂಡುುದು.
 ಈ ಕಛ ೇರಿಮ ಖಜಹನ ಮಲ್ಲಿ ತ ರಿಗ ವಲು ದಂಡ ಷಂಗರಹಿಸಿ ಖಜಹನ ಗ ಷಂದಹಯಿಷುುದು.

ಅಧಹಯಮ-2

ಷಹಗಜನಿಕ ಷಂಷ ೆಮಲ್ಲಿ ಕಹಮಗನಿಗಹಿಷುತಿೆಯು ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತುೆ
ನೌಕಯಯ ಅಧಿಕಹಯ ಸಹಗೂ ಕತಗಯಗಳು
[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ) (ii)]
ಷಹಗಜನಿಕ ಷಂಷ ೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಮಗನಿಗಹಿಷುತಿೆಯು ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತುೆ ನೌಕಯಯ
ಹಯಪಿೆಮಲ್ಲಿಯು ಅಧಿಕಹರಿ ಭತುೆ ಕತಗಯಗಳನುು ದಮವಿಟುಟ ಒದಗಿಸಿ
ಕರ.
ಷಂ

1

ಅಧಿಕಹರಿ/ನೌಕಯಯ ಸ ಷಯು

ಶಿರೇ.f.J¸ï.ºÉUÀqÉ

ಸುದ ು

ಅಧಿಕಹ

ನಿಗಹಿಷಫ ೇಕಹದ ಕತಗಯಗಳು

ರಿಗಳು

ಹರದ ೇಶಿಕ

ಇಯು ಈ ಹರಧಿಕಹಯದ ಭುಖಯಷೆಯಹಗಿದುು ಭತುೆ ಹರದ ೇಶಿಕ

ಷಹರಿಗ ,ಅಧಿಕಹರಿ

ಷಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹಯದ ದನಿಮಿತೆ ಕಹಮಗದಶಿಗಮಹಗಿ ಕಹಮಗ

(ರಬಹಯ)

ನಿಗಹಿಷುತಹೆಯ .ಈ

ಕಛ ೇರಿಮ

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣ ,ನಿಮಂತರಣ

ಭತುೆ ಷಭನವಮ ಇಯ ಅಧಿಕಹಯಹಗಿಯುತೆದ
ಮೇಟಹಯು

ಹಸನ

ರತಹಯಯೊೇಜಿತ

ನಿಮಭಹಳಿಗಳಡಿ

ಅಧಿಕಹಯದಡಿ

ಚಹಲನಹ

ಭತುೆ

ಅನುಜ್ಞಹತ್ಯ

,ನಿಹಗಸಕ ಅನುಜ್ಞಹತರ ಹಸನಗಳ ತನಿಖ
ನಿೇಡುವಿಕ

ಸಹಗೂ

ಯಸದಹರಿ

ಷಹರಿಗ ನ ೂೇಂದಣಿ ಭತುೆ ಭುಂತಹದ ರಧಹನ

ಅಧಿಕಹಯ ಕಲ್ಲಕಹ ಲ ೈಷ ನ್ಸ್, ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹತರ, ನಿಹಗಸಕ
ಅನುಜ್ಞಹತರ

ಭತುೆ

ಷಹರಿಗ ೇತಯ

ವಿಬಹಗ,

ಕತಗಯಗಳಹಗಿಯುತೆದ .
2

ಷಸಹಮಕ
ಹರದ ೇಶಿಕ

ರಿಕೆ

ಷಹರಿಗ ,ಅಧಿಕಹರಿ
3

ಶಿರೇಭತಿ ಭಂಜುಳ.ಬಿ

ಕಛ ೇರಿ

ಭಹನಯ ಜಂರ್ಟ ಷಹರಿಗ ಆಮುಕೆಯು ಶಿಮಗೆ ವಿಬಹಗ ಶಿಮಗೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ

4

ಶಿರೇಭತಿ ನಳಿನ.ಪಿ

ಕಛ ೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

ಇಯು ಷಹರಿಗ ವಿಬಹಗದ ಎಲಹಿ ನ ೂೇಂದಣಿ ಅಜಿಗಗಳ
ಸಿವೇಕೃತಿ ಭತುೆ ¸ÁjUÉÃvÀgÀ mÁæöPÀÖgï mÉæöÊ®gï ªÁºÀ£ÀzÀ
ºÉÆ¸À £ÉÆAzÀtÂ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆAzÀtÂ £ÀAvÀgÀzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ, ಮೇಲುಷುೆಹರಿ,ಯಸದಹರಿ ವಿಬಹಗದ ಎಲಹಿ
ಅಜಿಗಗಳ ಸಿವೇಕೃತಿ ಭತುೆ ಮೇಲುಷುೆಹರಿ,ಭಹಹಿತಿ
ಸಕುು ಅಜಿಗ ಸಿವೇಕೃತಿ, EAlgÀ£À¯ï ªÀÄvÀÄÛ J.f.Drmï
PÀqÀvU
À À¼À ¤ªÀðºÀuÉ,ªÁtÂdå ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ,

Dgï.n.J1

ಮೇಲುಷುೆಹರಿ,

&

11

ಇಯು

ಷಂಕಲನ,ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ.ನಭೂನ -14,
5

ಶಿರೇಭತಿ.Dgï.gÀÄzÀæªÀÄä

ಕಛ ೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

«¨sÁUÀ
ಭಯು

ಭತುೆ
ಅಂಕ

E-d£À¸àÀAzÀ£À

,

ಸಿವೇಕೃತಿ,ತ ರಿಗ ,ಸಿಫಬಂದಿ ವಿಬಹಗದ ಮೇಲುಷುೆಹರಿ
¤ªÁðºÀPÀ C£ÀÄeÁÕ¥ÀvæÀ ¤ÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ £À«ÃPÀgÀt «¨sÁUÀ
PÀ°PÁ ZÁ®£Á C£ÀÄeÁÕ¥ÀvÀæ ¤ÃrPÉ «¨sÁUÀ, ZÁ®£Á
C£ÀÄeÁÕ¥ÀvæÀ ªÀÄvÀÄÛ £À«ÃPÀgÀt ¤ÃrPÉ «¨sÁUÀ, L.r.¦/
jÃ¥sÀAqï «¨sÁUÀ, ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀÄ¤ªÁðºÀPÀgÀ ಸಿಫಬಂದಿ
ಬಿಲುಿ ವಹಖ ಸಹಗೂ ಷಹರಿಗ ೇತಯ ಮೇಟಹಯು ಷ ೈಕಲ್
ಗಳ ಸ ೂಷ ನ ೂೇಂದಣಿ ಭತುೆ ಲಘು ಮೇಟಹಯು
ಹಸನಗಳ

ನ ೂೇಂದಣಿಮಹದ

ನಂತಯ

ಕಡತ

ನಿಗಸಣ , ಹರ್ಷಗಕ ಅಮಯಮ ತಮಹರಿಕ
6

²æÃ.¹.r.ºÉÃªÀÄAvïPÀÄªÀiÁgï ಕಛ ೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆ¸À £ÉÆAzÀtÂ ತಹತಹುಲ್ಲಕ
ನ ೂೇಂದಣಿ r.J¸ï.J «¨sÁUÀ, ZÁ®£Á vÀgÀ¨ÃsÉ w
±Á¯ÉUÀ¼À PÀqÀvU
À À¼À ¤ªÁðºÀuÉ, ªÁAiÀÄÄªÀiÁ°£Àå
vÀ¥Á¸ÀuÁ PÉÃAzÀæUÀ¼À «¨sÁUÀ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ & ಎಸ್.ರ್ಟ.ಪಿ
ಕಡತಗಳ ನಿಹಗಸಣ , ಪಿೇಠ ೂೇಕಯಣಗಳ ಮೇಲು
ಉಷುೆಹರಿ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀgÀ Dgï.n.J-1
«¨sÁUÀ,
r.J¸ï.J
«¨sÁUÀ,
J£ï.¦.PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÁðºÀuÉ, £ÉÆAzÀtÂ £ÀAvÀgÀzÀ n.n.AiÀÄÆ¤mï
PÉJ-16n. nJ. n© ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄ ºÁUÀÆ
ಸ ೂಯಯಹಜಯ ಟಹರಕಟರ್ ಟ ರೆಲರ್ ಕಡತಗಳ ನಿಗಸಣ .
gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À¥ÁÛºÀ, ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀt
æ
ªÀiÁ¸ÀZÁgÀuÉ,

7

²æÃ.JA.PÉ.¥Àæ¸À£ßÀ

ಕಛ ೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

8
9

²æÃ.eÉ.¦.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð
ಶಿರೇಭತಿ.ಕಲಹತಿ.ಬಿ

ರಥಭ ದಜ ಗ

ಮೇಟಹಯು ಷ ೈಕಲ್ ಗಳ ನ ೂೇಂದಣಿ £ÀAvÀgÀzÀ PÀqÀvÀUÀ¼À
¤ªÀðºÀuÉ, ಭತುೆ ಲಘು ಮೇಟಹಯು ಹಸನzÀ
£ÉÆAzÀtÂ «¨sÁUÀ £ÉÆAzÀtÂ £ÀAvÀgÀzÀ PÀqÀvU
À À¼À
¤ªÀðºÀuÉ, ReÁ£É «¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ®Ä G¸ÀÄÛªÁj
£ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ, CAQCA±À «¨sÁUÀ jÃ PÀ£ïì¯ÉÃ±À£ï
¸ÉÖÃmïªÉÄAmï
PÀ°PÁ ¯ÉÊ¸É£ïì ¤ÃrPÉ «¨sÁUÀ, ¤ªÀðºÀPÀ ¯ÉÊ¸É£ïì ¤ÃrPÉ

ಷಸಹಮಕ

«¨sÁUÀ, ಕ ಎ-16/M.N. PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

ರಥಭ ದಜ ಗ

ಇಯು ಖಜಹನ

ಷಸಹಮಕ

ಹತಿಸಿಕ ೂಳುುುದು ಖಜಹನ ಗ ಷಂದಹಯಿಷುುದು ಭತುೆ

ವಿಬಹಗದ ವುಲು ಭತುೆ ತ ರಿಗ

ದಂಡ

ಇಯ ದಿವಚಕರ ಹಸನಗಳ ತಹತುಲ್ಲಕ ನ ೂೇಂದಣಿ
10

ಶಿರೇ.ಸಿ.ಎನ್ಸ,ಗೌಡ

ರಥಭ ದಜ ಗ

(ಫಳಹುರಿ ಕಛ ೇರಿಯಿಂದ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಷಸಹಮಕ

ಸ ೂಯಯಹಜಯ ಸ ೂಯಲಮ ದಿವಚಕರ ಹಸನಗಳ ನಿಗಸಣ .

PÉJ16/EE.EJ¥sï,Ef,Er, PÀqÀvU
À À¼À ¤ªÀðºÀuÉ,
11

ಷಲಫರ್ ಹಶ.ಸಿ.ಬಿ.

ರಥಭ ದಜ ಗ

ಲ ೇಖನಹ ಷಹಭಗಿರ ದಹಷಹೆನು ಇಲಹಖಹ ನಭೂನ ಗಳ ಭುಖಯ

ಷಸಹಮಕ

ದಹಷಹೆನು ಹಿ ನಿಗಸಣ , ರಿೇಪಂಡ್ ನಿಗಸಣ , ಷಹರಿಗ
ವಿಬಹಗದ ಕ ಎ-16/ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ, ಸ ೂಯಯಹಜಯ & ಸ ೂಯಲಮ
ಕಡತಗಳ ನಿಗಸಣ ಭಹಡುುದು. CAQCA±À

12

ಶಿರೇ.ಜ .ವಿವವನಹಥ

ರಥಭ ದಜ ಗ

ಇಯು ಸಿಫಬಂದಿ ವಿಬಹಗ, ಷಹರಿಗ

ಹಸನಗಳು ಭತುೆ

ಷಸಹಮಕ

ಷಹರಿಗ ೇತಯ

ಸ ೂಷ

ಟಹರಕಟರ್

ಟ ರೆಲರ್

ನ ೂೇಂದಣಿ

ವಿಬಹಗ,ಯಸದಹರಿ ವಿಬಹಗ, ಅನುಮುಕೆ ವಿಬಹಗ
13
14

ಲ ಕುಹಲಕಯು

ರಿಕೆ

ಶಿರೇ.ಭತಿ.ಕಷೂೆರಿ.

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ

ಇಯು ಡಿ.ಎಲ್.ವಿಬಹಗ ಭತುೆ

ಎಸ್.ಎಸ್.

ಷಸಹಮಕ

ಲಘು ಮೇಟಹರ್ ಹಸನ ಸ ೂಯಲಮ ಕಡತಗಳ
ನಿಗಸಣ ,ಅಂತಯ ಯಹರ್ಷರೇಮ ಚಹಲನಹ ಯಹನಿಗ ನಿೇಡು
ವಿಬಹಗ,ಅಂಚ ತರಗಳ ಅಕ ವಿಬಹಗನುು ನಿಗಹಿಷುತಹೆಯ .

15

ಶಿರೇಭತಿ.ಕವಿತಹ ಆರ್

ರಥಭ ದಜ ಗ

ಇಯು ಖಜಹನ

ವಿಬಹಗದ ವುಲು ಭತುೆ ತ ರಿಗ

ದಂಡ

ವ ರ್ಟಟ

ಷಸಹಮಕ

ಹತಿಸಿಕ ೂಳುುುದು ಖಜಹನ ಗ ಷಂದಹಯಿಷುುದು ಭತುೆ
ಲಘು ಮೇಟಹರ್ ಹಸನಗಳ ಸ ೂಷ ನ ೂೇಂದಣಿ ವಿಬಹಗ
ನಿಗಸಣ ಭಹಡುುದು.

16

ಶಿರೇ.ಭತಿ.ಎಸ್.ಸ ಚ್.

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ

ಅನುೂಣಗಭಮ

ಷಸಹಮಕ

ಇಯು

ಷಹರಿಗ ೇತಯ

ವಿಬಹಗದ

ಕ ಎ-16/

ಇ,ºÉZï,ಜ ,ಕ ,ಎಲ್, ಆರ್,ಎಸ್,ಮು, «,qÀ§Äè,JPïì, ªÉÊ
ªÀÄvÀÄÛ EJ,E©,E¹,ವ ರೇಣಿಮ ಕಡತಗಳ ನಿಗಸಣ ,
CªÀPÀ «¨sÁUÀzÀ (¸ÁjUÉ «¨sÁUÀzÀ E£ïªÁqïð)

DAZÉ¬ÄAzÀ §AzÀAvÀ l¥Á¯ï «¨sÁUÀ
17

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ

ರಿಕೆ

ಷಸಹಮಕ
18

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ

ರಿಕೆ

ಷಸಹಮಕ
19

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ

ರಿಕೆ

ಷಸಹಮಕ
20

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ

ರಿಕೆ

ಷಸಹಮಕ
21

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ

ರಿಕೆ

ಷಸಹಮಕ
22

ಕುಭಹರಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಹಣಿ

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹಯ
ಯು

ಕ ಎ-16/EH.EJ.EK.EL.EM.EN PÀqÀvÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ

23

ಫ ಯಳಚುುಗಹಯತಿ

ರಿಕೆ

24

ಫ ಯಳಚುುಗಹಯತಿ

ರಿಕೆ

25

ಫ ಯಳಚುುಗಹಯಯು ರಿಕೆ

26

ಶಿರೇಷುಫಬಮಯ.ಎನ್ಸ.ಎಂ

ಹಿರಿಮ

(ಹರಷಅ ಕ ೂಪಳ ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಮೇಟಹಯು
ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
27

ಶಿರೇ.ಉಮೇಶ್.ಪಿ

ಹಿರಿಮ

(¸Àಹರಷಅ zÉÃªÀ£ÀºÀ½î ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಮೇಟಹಯು
ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
28

ಶಿರೇ.ಭಲ ಿೇಶ್.ಎಸ್

ಹಿರಿಮ

(ಹರಷಅ £É®ªÀÄAUÀ® ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಮೇಟಹಯು
ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
29

.

ಹಿರಿಮ

ರಿಕೆ.

ಮೇಟಹಯು
ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
30

ಹಿರಿಮ

ರಿಕೆ.

ಮೇಟಹಯು
ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
31

ಹಿರಿಮ
ಮೇಟಹಯು

ರಿಕೆ.

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
32

ಹಿರಿಮ

ರಿಕೆ.

ಮೇಟಹಯು
ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
33

ಶಿರೇ,ಆರ್,ಬಿ.ಪೊಲ್ಲೇಸ್

ಹಿರಿಮ

(ಹರಷಅ ಯಹಮಚೂಯು ಕಛ ೇರಿಯಿಂದ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಹರ್ಟೇಲ್

ಮೇಟಹಯು

ಇಯು

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ

ಅಧಿಕಹಯದಡಿ

ಮೇಟಹಯು

ಹಸನಗಳ

ನಿಮಭಗಳ

ನ ೂೇಂದಣಿಮಹಗಿಯದ,

ತ ರಿಗ

ರದತೆ
ಬರಿಷದ,

ದಹಖಲ ಗಳ ಯಹಿತ ಹಸನಗಳ ಭತುೆ ಅಧಿಕ ಬಹಯ ಷಹಗಿಷು
ಹಸನಗಳ ಸಹಗೂ ಇತಯ ನೂಯನತ ಗಳಿಗ ಹಸನಗಳನುು
ತಹಷಣ ಭಹಡಿ ಜುೆ ಭಹಡುುದು ಯಹಜಿ ರಕಯಣಗಳಿಗ
ದಂಡ/ತ ರಿಗ
ಚಹಲನಹ

ಷಂಗರಹಿಷುುದು.
ಅನುಜ್ಞಹತರಗಳಿಗ

ರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು.
ನ ೂೇಂದಣಿಗಹಗಿ

ಕಲ ಕ /ಚಹಲನಹ/ನಿಹಗಸಕ
ಫಯು

ಅಸಗತಹ
ಫಯು

ಅಬಯರ್ಥಗಗಳನುು

ತರಗಳಿಗಹಗಿ
ಹಸನಗಳನುು

ಭತುೆ

ಬೌತಿಕಹಗಿ

ರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು ಭತುೆ ನವಿೇಕರಿಷುುದು. ಅಘಾತಗ ೂಂಡ
ಹಸನಗಳನುು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು
34

ಶಿರೇ.ಎನ್ಸ.ಬಿ.ಕಯುಣಹಕರ್

ಹಿರಿಮ

(ಹರಷಅ ಬಿಜಹುಯ ಕಛ ೇರಿಯಿಂದ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಮೇಟಹಯು

ಇಯು

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ

ಅಧಿಕಹಯದಡಿ

ಮೇಟಹಯು

ಹಸನಗಳ

ನಿಮಭಗಳ

ನ ೂೇಂದಣಿಮಹಗಿಯದ,

ತ ರಿಗ

ರದತೆ
ಬರಿಷದ,

ದಹಖಲ ಗಳ ಯಹಿತ ಹಸನಗಳ ಭತುೆ ಅಧಿಕ ಬಹಯ ಷಹಗಿಷು
ಹಸನಗಳ ಸಹಗೂ ಇತಯ ನೂಯನತ ಗಳಿಗ ಹಸನಗಳನುು
ತಹಷಣ ಭಹಡಿ ಜುೆ ಭಹಡುುದು ಯಹಜಿ ರಕಯಣಗಳಿಗ
ದಂಡ/ತ ರಿಗ
ಚಹಲನಹ

ಷಂಗರಹಿಷುುದು.
ಅನುಜ್ಞಹತರಗಳಿಗ

ರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು.
ನ ೂೇಂದಣಿಗಹಗಿ

ಕಲ ಕ /ಚಹಲನಹ/ನಿಹಗಸಕ
ಫಯು

ಅಸಗತಹ
ಫಯು

ಅಬಯರ್ಥಗಗಳನುು

ತರಗಳಿಗಹಗಿ
ಹಸನಗಳನುು

ಭತುೆ

ಬೌತಿಕಹಗಿ

ರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು ಭತುೆ ನವಿೇಕರಿಷುುದು. ಅಘಾತಗ ೂಂಡ
ಹಸನಗಳನುು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು
35

ಶಿರೇ.ಶಿರೇಕಹಂತ್ ಫಡಿಗ ೇರ್

ಹಿರಿಮ

(ಹರಷಅ ಬಿಜಹುಯ ಕಛ ೇರಿಯಿಂದ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಮೇಟಹಯು

ಇಯು

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ

ಅಧಿಕಹಯದಡಿ

ಮೇಟಹಯು

ಹಸನಗಳ

ನ ೂೇಂದಣಿಮಹಗಿಯದ,

ನಿಮಭಗಳ
ತ ರಿಗ

ರದತೆ
ಬರಿಷದ,

ದಹಖಲ ಗಳ ಯಹಿತ ಹಸನಗಳ ಭತುೆ ಅಧಿಕ ಬಹಯ ಷಹಗಿಷು
ಹಸನಗಳ ಸಹಗೂ ಇತಯ ನೂಯನತ ಗಳಿಗ ಹಸನಗಳನುು
ತಹಷಣ ಭಹಡಿ ಜುೆ ಭಹಡುುದು ಯಹಜಿ ರಕಯಣಗಳಿಗ

ದಂಡ/ತ ರಿಗ
ಚಹಲನಹ

ಷಂಗರಹಿಷುುದು.
ಅನುಜ್ಞಹತರಗಳಿಗ

ರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು.
ನ ೂೇಂದಣಿಗಹಗಿ

ಅಸಗತಹ
ಫಯು

ಕಲ ಕ /ಚಹಲನಹ/ನಿಹಗಸಕ
ಫಯು

ಅಬಯರ್ಥಗಗಳನುು

ತರಗಳಿಗಹಗಿ
ಹಸನಗಳನುು

ಭತುೆ

ಬೌತಿಕಹಗಿ

ರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು ಭತುೆ ನವಿೇಕರಿಷುುದು. ಅಘಾತಗ ೂಂಡ
ಹಸನಗಳನುು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಯದಿ ನಿೇಡುುದು
36

ಶಿರೇ.ಕ .ವಿ.ನಹಗಯಹಜ್

ಮೇಟಹಯು

(ಹರಷಅ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
37
38

ಶಿರೇ.ಆರ್.ದಿಲ್ಲೇಪ್

ಮೇಟಹಯು

ಕುಭಹರ್

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ

ಶಿರೇ.ಭಸಹಂತ ೇಶ್

ಮೇಟಹಯು

(ಹರ.ಷ.ಅ PÉÆÃ¯Ágï ಕಛ ೇರಿಯಿಂದ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )
(ಹರಷಅ zÁªÀtUÉgÉ ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
40

ಮೇಟಹಯು

ರಿಕೆ.

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
41

ಮೇಟಹಯು

ರಿಕೆ.

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
42

ಮೇಟಹಯು

ರಿಕೆ.

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
43

ಮೇಟಹಯು

ರಿಕೆ.

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
44

ಮೇಟಹಯು

ರಿಕೆ.

ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ
45

ಖಜಹನ ಯಕ್ಷಕ

ರಿಕೆ.

ತಥಹ ಸಿಹಯಿ
46

ಶಿರೇ.ಫಹಲಕೃಶಣ.ಸಿ

ಸಿಹಯಿ

(ಹರ.ಷ.ಅ ನ ಲಭಂಗಲ ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )

47

ಕುಭಹರಿ ಗಿೇತಭಮ

ಸಿಹಯಿ

ಇಯು ಈ ಕಛ ೇರಿಗ ಎಲಹಿ ಸಿಫಬಂದಿ ಭತುೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ
ನಿದ ೇಗವನದ ಮೇಯ ಗ ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು

48

ಶಿರೇ.ತಿ ಪೇಷಹವಮಿ.ಎ£ï.

ಸಿಹಯಿ

ಆರ್.
49

ಶಿರೇಭತಿ. ಆರ್,ಇಂದರಭಮ

ಇಯು ಈ ಕಛ ೇರಿಗ ಎಲಹಿ ಸಿಫಬಂದಿ ಭತುೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ
ನಿದ ೇಗವನದ ಮೇಯ ಗ ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು

ಸಿಹಯಿ

ಇಯು ಈ ಕಛ ೇರಿಗ ಎಲಹಿ ಸಿಫಬಂದಿ ಭತುೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ
ನಿದ ೇಗವನದ ಮೇಯ ಗ ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು

50

ಸಿಹಯಿ

ರಿಕೆ.

51

ಸಿಹಯಿ

ರಿಕೆ.

52

ಸಿಹಯಿ

ರಿಕೆ.

53

ಸಿಹಯಿ

ರಿಕೆ.

54

ಸಿಹಯಿ

ರಿಕೆ.

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಇಯು ಈ ಕಛ ೇರಿಮ ಕಛ ೇರಿ ಹಸನಗಳನುು ಚಹಲನ ೇ

55

ಶಿರೇ.ದ ೇಯಹಜ.ಕ

ಭಹಡುುದು
56

ಶಿರೇ.ಬಿ.ರ್ಟ.ಯುದರಭುನಿ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಇಯು ಈ ಕಛ ೇರಿಮ ಕಛ ೇರಿ ಹಸನಗಳನುು ಚಹಲನ ೇ
ಭಹಡುುದು

57

ಶಿರೇ.ಯಹಘ ೇಂದರ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

(ಹರ.ಷ.ಅ ಗದಗ ಕಛ ೇರಿಯಿಂದ ನಿಯೊೇಜನ ಮೇಯ ಗ )
ಇಯು ಈ ಕಛ ೇರಿಮ ಕಛ ೇರಿ ಹಸನಗಳನುು ಚಹಲನ ೇ
ಭಹಡುುದು

58

ಶಿರೇ.ಅತಹೂರ್

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಇಯು ಈ ಕಛ ೇರಿಮ ಕಛ ೇರಿ ಹಸನಗಳನುು ಚಹಲನ ೇ

ಯ ಸಭಹನ್ಸ

ಭಹಡುುದು

ಅಧಹಯಮ-3
ಷಹಗಜನಿಕ ಷಂಷ ೆಗಳಲ್ಲಿಯು ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿಧಹಗಯ ತಗ ದುಕ ೂಳುಫ ೇಕಹದಲ್ಲಿ ಅನುಷರಿಷಫ ೇಕಹದ ನಿಮಭಗಳು

[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ) (iii)]
ಷಹಗಜನಿಕ ಷಂಷ ೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಬಯವಿಯು ಅಧಿಕಹಯದ ಹಯಪಿೆಮಲ್ಲಿ ಕ ೈಗ ೂಳುಫ ೇಕಹದ
ನಿಧಹಗಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷರಿಷಫ ೇಕಹದ ನಿಮಭಗಳು.
ಕರ.
ಷಂ

Description
ಸ ೂಷ ಹಸನಗಳ
ನ ೂೇಂದಣಿ
ಹಸನಗಳಿಗ
ಯಸದಹರಿ
ನಿೇಡುವಿಕ ,ಚಹಲನಹ

ನಿಧಹಗಯ ಕ ೈಗ ೂಳುು ವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಅನುಷರಿಷಫ ೇಕಹದ

ಅಂತಿಭಹಗಿ ನಿಧಹಗಯ

ನಿಮಭಗಳು

ಕ ೈಗ ೂಳುು ಅಧಿಕಹರಿ

ಈ
ಅಧಿನಿಮಭ
ನಿಮಭು

ಹರಧಿಕಹಯು
1988,
1989,

ಮೇಟಹಯು

ಕ ೇಂದರ
ಕನಹಗಟಕ

ಮೇಟಹಯು

ಹಸನಗಳ
ಹಸನಗಳ

ಮೇಟಹಯು

ಹಸನ

ಹರಷಹಅ
ಚಿತರದುಗಗ

ತರ ನಿೇಡುವಿಕ
ಸಹಗೂ ಈ ಭೂಯು
ವಿಶಮಗಳಿಗ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ
ಇತಯ ಕ ಲಷಗಳು
ಭತುೆ ರತಗನ
ಕಹಮಗಗಳು

ನಿಮಭಗಳು 1989 ಸಹಗೂ ಕನಹಗಟಕ ನಹಗರಿಕ ಷ ೇಹ
ನಿಮಭಹಳಿಗಳಡಿ

ನಿಯೊೇಜಿತ

ಕಹಮಗನಿಗಹಿಸಿದುು

,

ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹಯದಡಿ

ಇಲಹಖ ಮ

ಅಧಿೇನ

ಕಛ ೇರಿಮಹಗಿದುರಿಂದ ಕಹಲ-ಕಹಲಕ ು ನಿೇಡು ಷುತ ೂೆೇಲ
ಭತುೆ ಅಧಿಷೂಚನ ಗಳ ರಕಹಯ ವಿಶಮ ನಿಹಗಸಕಯು
ಭಂಡಿಸಿದ ನಂತಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು ಶಿಪಹಯಷ್ನುು ಒಟುಟಗೂಡಿಸಿ
ನಿಧಹಗಯ

ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣ

ಭತುೆ

ಸ ೂಣ ಗಹರಿಕ ಮನುು ನಿಬಹಯಿಷಲಹಗುತೆದ .

ಅಧಹಯಮ-4
ಷ ೇ ಗಳು/ಕಹಮಗಕರಭಗಳ ಅನುಶಹಾನಕ ು ಬಿಡುಗಡ ಗ ೂಳಿಷಲು ಇಯಫ ೇಕಹದ
ಅಂಗಿೇಕೃತ ನಭೂನ ಗಳು
[ಬಹಗ-4(1) (ಬಿ) (iv)]
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯು ತಭಮಲ್ಲಿ ಲಬಯವಿಯು ಕಹಮಗಕರಭಗಳು/ಷ ೇ ಗಳನುು ನಿೇಡುಲ್ಲಿ ಮಹ ಮಹ
ಭಹನದಂಡಗಳು/ಅಂಗಿೇಕೃತ ನಭೂನ ಗಳನುು ಷಪಶಟಹದ ವಿಯಗಳನುು ದಮವಿಟುಟ ಒದಗಿಸಿ
ಕರ.ಷಂ

ಕಹಮಗಕರಭ/ಷ ೇ ಗಳು

ಕಹಮಗನಿಗಸಣ ಗಹಗಿ

ಒದಗಿಷಲಹದ

ವಿಯಣ ಗಹಗಿ ನಹಗರಿಕ

ನಿಗಧಿಡಿಷಲಹದ

ಷಭಮ

ಷನದು,ನಹಗರಿಕ

ಭಹನದಂಡಗಳು

ಷ ೇ ಗಳಲ್ಲಿ
ವಿರಿಷಲಹದ ಅಧಹಯನ

ಷಹಭಗಿರಗಳನುು
ಯಹಭವಗನ
1

ಸ ೂಷ ಹಸನಗಳ ನ ೂೇಂದಣಿ

ತನು ರಕಹಮಗಗಳನುು

ಹಸನಗಳಿಗ ಯಸದಹರಿ

ನಿಗಹಿಷುಲ್ಲಿ ಈ ಹರಧಿಕಹಯು

ನಿೇಡುವಿಕ ,ಚಹಲನಹ ತರ

ಷಹರಿಗ ಇಲಹಖ ಮ ಅಧಿೇನ

ನಿೇಡುವಿಕ ಸಹಗೂ ಈ ಭೂಯು

ಕಛ ೇರಿಮಹಗಿದುು, ವ ರೇಣಿ

ವಿಶಮಗಳಿಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ

ದುತಿಮಹನುಷಹಯ

ಇತಯ ಕ ಲಷಗಳು ಭತುೆ

ಕಹಮಗನಿಗಹಿಷುುದು ಭತುೆ

ರತಗನ ಕಹಮಗಗಳು

ಮೇಟಹಯು ಹಸನಗಳ ನಿಮಭ
1988,ಕ ೇಂದರ ಮೇಟಹಯು
ಹಸನಗಳ ನಿಮಭು
1989,ಕನಹಗಟಕ ಮೇಟಹಯು
ಹಸನ ತ ರಿಗ 1957 ಭತುೆ
ಕನಹಗಟಕ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ
ನಿಮಭಗಳು 1989 ಸಹಗೂ
ಕನಹಗಟಕ ನಹಗರಿಕ ಷ ೇಹ
ನಿಮಭಹಳಿಗಳಡಿ ನಿಗಹಿಷುತಿೆದ
ವಿನಸ ಷವತಂತರಹಗಿ
ನಿಮಭಗಳನುು ಯೂಪಿಸಿಕ ೂಳುು
ಅಧಿಕಹಯ

2

ಹಸನಗಳ ನ ೂೇಂದಣಿ

-do-

30 ದಿನಗಳು

3

ನಕಲು ನ ೂೇಂದಣಿ ುಷೆಕ

-do-

30 ದಿನಗಳು

4

ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತರ

-do-

30 ದಿನಗಳು

5

ನಕಲು ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತರ

-do-

30 ದಿನಗಳು

6

ಕಲ್ಲಕ ಲ ೈಷ ನ್ಸ್

-do-

7 ದಿನಗಳು

ನಭೂನ ಗಳಿಗ ಗಹಗಿ ಷಹರಿಗ ಆಮುಕೆಯ ನಂ: rto.kar.nic.in ಭುಖಹಂತಯ ಡ ಮಫಸುದು.

ಅಧಹಯಮ-5
ಷಹಗಜನಿಕ ಷ ೇ ಗಳು/ಕಹಮಗಕರಭಗಳ ಅನುಶಹಾನಕ ು ಬಿಡುಗಡ ಗ ೂಳಿಷಲಹದ
ನಿಮಭಗಳು,ನಿಫಂದನ ,ಭಹಗಗಷೂಚಿಗಳು,ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು ಭತುೆ ದಹಖಲ ಗಳು

[ಬಹಗ (4)(1)(ಬಿ)(V)]
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಯದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿಯು ಷಪಧಿಮಲ್ಲಿಯು ಅಥಹ ಉಯೊೇಗಿಷಲಪಡು ನೌಕಯಯು/ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗ
ಬಿಡುಗಡ ಗ ೂಳಿಷಲಹದ ಷಹಗಜನಿಕ ಷ ೇ ಗಳ/ಕಹಮಗಕರಭಗಳ ಅನುಶಹಾನಕ ುೇಯ ಭಹಹಿತಿಗಳನ ೂಳಗ ೂಂಡ ರ್ಟಟ
ಅಥಹ ನಭೂನ ಗಳನುು ದಮವಿಟುಟ ಒದಗಿಷುುದು.

1. ಮೇಟಹಯು ಹಸನಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ 1988.
2. ಕ ರೇಂದರ ಮೇಟಹಯು ಹಸನಗಳ ನಿಮಭು 1989.
3. ಕನಹಗಟಕ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ತ ರಿಗ 1957.
4. ಕನಹಗಟಕ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿಮಭಗಳು 1989 ಸಹಗೂ
5. ಕನಹಗಟಕ ನಹಗರಿಕ ಷ ೇಹ ನಿಮಭಹಳಿಗಳ ಕ ೈಪಿಡಿ,ಅನುಫಂಧ,ಅನುಷೂಚಿ ಭತುೆ
ಉಫಂದಗಳು.
6. ಕನಹಗಟಕ ಷಕಹಗರಿ ನೌಕಯಯ ( ೈದಯಕೇಮ ಸಹಜಯಹತಿ)ನಿಮಭಗಳು 1963.
7. ಕನಹಗಟಕ ನಹಗರಿಕ ಷ ೇ ಗಳು ನಡತ ನಿಮಭಗಳು 1966.
8. ಕನಹಗಟಕ ನಹಗರಿಕ ಷ ೇ ಗಳು (ಗಿಗಕಯಣ,ನಿಮಂತರಣ ಭತುೆ ಮೇಲಮನವಿ)ನಿಮಭಗಳು 1957.
9. ಹರ್ಷಗಕ ಕಹಮಗನಿಗಸಣಹ ಯದಿ ನಿಮಭಗಳು.
10. ಕನಹಗಟಕ ಆರ್ಥಗಕ ಷಂಹಿತ .
11. ಷಹದಿಲಹವಯು  ಚುದ ಕ ೈಪಿಡಿ 1958.
12. ಕನಹಗಟಕ ಯಹಜಯ ಷಯಕಹರಿ ನೌಕಯಯ ಗುಂು ವಿಮ ನಿಮಭಗಳು 1981.
13. ಕಹಲಕಹಲಕ ು ನಿೇಡಿದ ಷಕಹಗಯ,ಕ ೇಂದರ ಕಛ ೇರಿ ಇನಿುತಯ ಷಕ್ಷಭ ಹರಧಿಕಹಯದಿಂದ ಸ ೂಯಡಿಷಲಹದ
ಷುತ ೂೆೇಲ ಅಧಿಷೂಚನ ಆದ ೇವಗಳು.

ಅಧಹಯಮ-6
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯಗಳು ಷಭಗರ ನಿೇತಿಗಳನುು ಯೂಪಿಷುುದು ಭತುೆ ಅನುಶಹಾನಗ ೂಳಿಷುಲ್ಲಿ
ಷಹಗಜನಿಕ ರತಿನಿಧಿಗಳ ಷಲಸ /ಬಹಗಹಿಷುವಿಕ ಮನುು ಕುರಿತು ಷಪಶಟಹಗಿ ವಿರಿಷುುದು.

[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ)(vi)]

ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯಗಳು ನಿೇತಿಗಳನುು ಯೂಪಿಷುುದು/ಷಹಗಜನಿಕಯಲ್ಲಿ ಷಂಕಗವಿಯು
ರತಿನಿಧಿಗಳ ಷಲಸ ಗಳನುು ಡ ಮು ಯಷ ೆಮನುು ಅಳಡಿಷುುದು.
ಕರ.ಷಂ

ಕಹಮಗಕರಭಗಳು/ಷ ೇ ಗಳು

ನಿೇತಿಗಳನುು ಯೂಪಿಷುುದು

ನಿೇತಿಗಳನುು ಯೂಪಿಷುುದು ಭತುೆ

ಭತುೆ ಅನುಶಹಾನಗ ೂಳಿಷುಲ್ಲಿ

ಅನುಶಹಾನಗ ೂಳಿಷುಲ್ಲಿ ಷಹಗಜನಿಕ

ಷಹಗಜನಿಕ ಷಲಸ ಗಳನುು

ಷಲಸ ಗಳನುು ಡ ಮಲು ಯಷ ೆ

ಡ ಮಲು ಯಷ ೆ ಭಹಡುುದು

ಭಹಡುುದು ಕ ೂನ ಮ ಹಯಖಯ
ಅನುಶಹಾನಗ ೂಳಿಷುುದು

ಸ ೂಷ ಹಸನಗಳ

ಈ ಹರಧಿಕಹಯು ಷಹರಿಗ ಇಲಹಖ ಮ ಅಧಿನ ಕಛ ೇರಿಮಹಗಿದುು,ಮೇಟಹಯು

ನ ೂೇಂದಣಿ,ಹಸನಗಳಿಗ ಯಸದಹರಿ

ಹಸನ

ನಿೇಡುವಿಕ ,ಚಹಲನಹ ತರ ನಿೇಡುವಿಕ

ಕಹಮಗನಿಗಹಿಷುತಿೆಯುುದು.ಆದಯ ಷವತಂತರಹಗಿ ಕಹಮಗನಿೇತಿ ಯೂಪಿಷು

ಸಹಗೂ ಈ ಭೂಯು ವಿಶಮಗಳಿಗ

ಕಹಮಗನಿೇತಿ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಇತಯ ಕ ಲಷಗಳು ಭತುೆ

ಷಹಗಜನಿಕಯು ಭುಕೆಹಗಿ ಷಲಸ ನಿೇಡಲು ಫಮಸಿದಹಗ ಷಲಸ  ರ್ಟಟಗ ಇರ್ಟಟದುು

ರತಗನ ಕಹಮಗಗಳು

ಈ ಭೂಲಕ ಷಹಗಜನಿಕಯು ತಭಮ ಹರತಿನಿದಯನುು ಹಿಷಫಸುದು. ಈ
ಷಂಫಂದ

ನಿಮಭಗಳು

ಈ

ಭತುೆ

ಯೂಪಿಷು

ಹರಧಿಕಹಯದ

ಷಹಗಜನಿಕ ಷಬ

ಕ ೇಂದರ

ಕಹಮಗ

ಕಛ ೇರಿಮ

ನಿದ ೇಗವನಗಳಂತ

ಹರೆಹಗಿಯುುದಿಲಿ.

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳ

ಭತುೆ ಷಭಹಲ ೂೇಚನ

ಆದಹಗ ೂಯ

ಷೂಚನ ಮ

ಮೇಯ ಗ

ಏಗಡಿಷುಂತ ಷಂದಬಗ

ಒದಗಿಫಂದಲ್ಲಿ ಷಹಗಜನಿಕ ಹರತಿನಿದಯಕ ು ಭುಕೆ ಯಷ ೆ ಇಯುತೆದ .

CzsÁåAiÀÄ-7
¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¨sÁUÀªÁgÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÄÀ ß
gÁ°¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
[¨sÁUÀ 4(1)(©)(vii)]
¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ F ªÀÄÄAzÉ vÉÆÃj¸À¯ÁzÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
¸ÁªÀðd¤PÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÅÀ
M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ
ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ, ¥ÀjÃµÀvïUÀ¼ÀÄ,

AiÀiÁgÀ¯ÉègÀ£ÄÀ ß
M¼ÀUÉÆArzÉ

C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ

¸ÀA§A¢ü¹zÀ

EªÀÅUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß
¸ÁªÀð¤PÀgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À
EzÉAiÉÄÃ

¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ
¤PÁAiÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ

F ¥Áæ¢üPÁgÀ ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢ü£À PÀbÉÃjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®àqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ
CAvÀºÀ ¸À«Äw ªÀÄAqÀ½, PË¤ì¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ C¹ÜvÀézÀ°ègÀÄªÀÅ¢®è.

ಅಧಹಯಮನ-8
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತುೆ ನೌಕಯಯ ನಿದ ೇಗರ್ಷಕ
[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ)(viii)]
ವಿವಿಧ ವಿಬಹಗಗಳಲ್ಲಿ ಷ ೇ ಷಲ್ಲಿಷುತಿೆಯು ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತುೆ ನೌಕಯಯ ಮಫ ೈಲ್ ಷಂಖ ಯ ಭತುೆ ಇ-ಮೇಲ್

ಕರ.

ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಸ ಷಯು

ದನಹಭ / ಸುದ ು

ಷಂ
1

ಶಿರೇ f.J¸ï.ºÉUÀqÉ

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ,ಅಧಿಕಹರಿ

ಕಛ ೇರಿ

ಷಂಕಗಷು

ವಿಳಹಷ

ಷಂಖ ಯ/ಇ-ಮೇಲ್

ಚಿತರದುಗಗ

08194-230457
rtoctg-ka@nic.in

ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ

2

ಷಹರಿಗ ,ಅಧಿಕಹರಿ

ಚಿತರದುಗಗ

(ರಿಕೆ)

3

ಶಿರೇಭತಿ ಭಂಜುಳ.ಬಿ

ಕಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

ಚಿತರದುಗಗ

4

ಶಿರೇಭತಿ ನಳಿನ.ಪಿ

ಕಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

ಚಿತರದುಗಗ

5

ಶಿರೇಭತಿ.ಆರ್.ಯುದರಭಮ

ಕಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

ಚಿತರದುಗಗ

6

ಶಿರೇ.ಜ .ವಿವವನಹಥ

ರಥಭ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

ಚಿತರದುಗಗ

7

ಶಿರೇಭತಿ.ಕಲಹತಿ.ಬಿ

ರಥಭ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

ಚಿತರದುಗಗ

8

ಷಲಫರ್ ಹಶ.ಸಿ.ಬಿ.

ರಥಭ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

ಚಿತರದುಗಗ

9

ಕುಭಹರಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಹಣಿ

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯು

ಚಿತರದುಗಗ

10

ಶಿರೇ.ಭತಿ.ಕಷೂೆರಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

ಚಿತರದುಗಗ

11

ಶಿರೇ.ಭತಿ.ಎಸ್.ಸ ಚ್.

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

ಚಿತರದುಗಗ

12

ಶಿರೇ.ದ ೇಯಹಜ.ಕ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಚಿತರದುಗಗ

13

ಶಿರೇ.ಅತಹೂರ್ ಯ ಸಭಹನ್ಸ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಚಿತರದುಗಗ

ಅನುೂಣಗಭಮ

14

ಶಿರೇ.ಬಿ.ರ್ಟ.ಯುದರಭುನಿ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಚಿತರದುಗಗ

15

ಶಿರೇ.ಷುಫಬಮಯ.ಎನ್ಸ.ಎಂ

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ

ಚಿತರದುಗಗ

16

ಶಿರೇ.ಭಲ ಿೇಶ್.ಎಸ್

17

ಶಿರೇ.ಉಮೇಶ್.ಪಿ

18

ಶಿರೇ.ಆರ್.ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಭಹರ್

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

ಚಿತರದುಗಗ

19

ಶಿರೇ.ಕ .ವಿ.ನಹಗಯಹಜ್

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

ಚಿತರದುಗಗ

20

ಶಿರೇ.ªÀÄºÁAvÉÃ±ï

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

ಚಿತರದುಗಗ

21

ಶಿರೇ.ತಿ ಪೇಷಹವಮಿ.ಎಸ್.ಆರ್.

‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

ಚಿತರದುಗಗ

22

ಶಿರೇಭತಿ. ಆರ್,ಇಂದರಭಮ

‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

ಚಿತರದುಗಗ

23

ಶಿರೇ.ಫಹಲಕೃಶಣ .ಸಿ

‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

ಚಿತರದುಗಗ

24

ಕುಭಹರಿ ಗಿೇತಭಮ

‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

ಚಿತರದುಗಗ

ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು
ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ

ಚಿತರದುಗಗ

ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು
ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ

ಚಿತರದುಗಗ

ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

ಅಧಹಯಮ-9
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯದಲ್ಲಿ ಕತಗಯ ನಿಗಹಿಷುತಿೆಯು ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತುೆ ನೌಕಯಯ ಕಹಯ್ದು
ನಿಮಭನುಷಹಯಹಗಿ ಭಹಸಿಕ  ೇತನ, ಇತಯ ರಿಸಹಯ ಬತ ೈಗಳು ಷ ೇರಿದಂತ

[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ) (ix)]
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯದಲ್ಲಿ ಕತಗಯ ನಿಗಹಿಷುತಿೆಯು ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತುೆ ನೌಕಯಯ ಡ ಮುತಿೆಯು
ಭಹಸಿಕ  ೇತನ, ಇತಯ ರಿಸಹಯ ಬತ ೈಗಳು ಭಹಹಿತಿಗಳನುು ಒದಗಿಷುುದು.
ಕತಗಯ ನಿಗಹಿಷುತಿೆಯು

ಸುದ ು ಷಂಷ ೆಮ ವಿಬಹಗದ ವಿಯ

ಭಹಸಿಕ  ೇತನ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತುೆ ನೌಕಯಯ
ಸ ಷಯು
ಶಿರೇ.f.J¸ï.ºÉUÀqÉ

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ,ಅಧಿಕಹರಿ

65900

ಶಿರೇಭತಿ ನಳಿನ.ಪಿ

ಕಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

46400

ಶಿರೇಭತಿ ಭಂಜುಳ.ಬಿ

ಕಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

47650

ಶಿರೇಭತಿ.ಆರ್.ಯುದರಭಮ

ಕಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

38850

ಶಿರೇಭತಿ.ಕಲಹತಿ.ಬಿ

ರಥಭ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

45300

ಶಿರೇ.ಜ .ವಿವವನಹಥ

ರಥಭ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

28950

ಷಲಫರ್ ಹಶ.ಸಿ.ಬಿ.

ರಥಭ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

46400

ಕುಭಹರಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಹಣಿ

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯು

28950

ಶಿರೇ.ಭತಿ.ಎಸ್.ಸ ಚ್.

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

27650

ಶಿರೇ.ಭತಿ.ಕಷೂೆರಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕ

21400

ಶಿರೇ.ದ ೇಯಹಜ.ಕ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

25200

ಶಿರೇ.ಬಿ.ರ್ಟ.ಯುದರಭುನಿ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

33450

ಶಿರೇ.ಅತಹೂರ್ ಯ ಸಭಹನ್ಸ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

36950

ಶಿರೇ.ಷುಫಬಮಯ.ಎನ್ಸ.ಎಂ

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

62600

ಶಿರೇ.ಭಲ ಿೇಶ್.ಎಸ್

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

64250

ಶಿರೇ.ಉಮೇಶ್.ಪಿ

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

64250

ಶಿರೇ.ಭಸಹಂತ ೇಶ್

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

43100

ಶಿರೇ.ಆರ್.ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಭಹರ್

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

33450

ಶಿರೇ.ಕ .ವಿ.ನಹಗಯಹಜ್

ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು

43100

ಶಿರೇ.ಫಹಲಕೃಶಣ .ಸಿ

‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

24050

ಕುಭಹರಿ ಗಿೇತಭಮ

‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

24050

ಶಿರೇ.ತಿ ಪೇಷಹವಮಿ.ಎಸ್.ಆರ್.

‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

18600

ಶಿರೇಭತಿ. ಆರ್,ಇಂದರಭಮ

‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

-

ಅನುೂಣಗಭಮ

ಖಹಲ್ಲ ಇಯು ಸುದ ುಗಳು
ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ,ಅಧಿಕಹರಿ
ಲ ಕು ಷಸಹಮಕಯು

-1

-1

ದಿವೇತಿಮ ದಜ ಗ ಷಸಹಮಕಯು

-6

ಖಜಹನ ಯಕ್ಷಕ ತಥಹ ‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

-1

¨ಫ ಯಳಚುುಗಹಯ

-3

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು
ಮೇಟಹಯು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು
‘ಡಿ’ಗೂರಪ್

-4
-5

-5

ಅಧಹಯಮ-10
ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗ ಷಂಷ ೆಗಳಿಗ ಹರ್ಷಗಕ ಅಂದಹಜು ಖಚುಗ  ಚುಗಳ ವಿಯಗಳು
ಇತಯ ಯೊೇಜನ ಗಳು ಷ ೇರಿದಂತ
[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ) (x)]
ಅನುಶಹಾನಗ ೂಳಿಷುತಿೆಯು ಯೊೇಜನ ಗಳು,ಇತಯ ಕಹಮಗಕರಭಗಳ ಷಂೂಣಗ ಭಹಹಿತಿಮನುು
ನಿೇಡುುದು
ಅಂಗ

ಯೊೇಜನ ಗಳು/ಕಹಮಗಕರಭಗಳು

ಕಳ ದ ಹಿಂದಿನ

ನಿೇರಿಕ್ಷಿಸಿಲಹದ

ಅನುದಹನನುು

ಷಂಷ ೆಗಳ

ಯೊೇಜನ ಗಳು ಮಹ ಮಹ

ಶಗದಲ್ಲಿ

ಖಚುಗ

ವಿತರಿಷು ಫಗ ೆ

ವಿಯ

ಯೊೇಜನ ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಮಹದ

ಭಹಡಲಹದ

 ಚುಗಳು

ವಿಯಗಳು

ಮತೆ

ಖಚುಗ  ಚುಗಳ
ವಿಯ

ಈ ಕಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಮಹದ ೇ ಯೊೇಜನ ಗಳು ಅಸಿೆಷವದಲ್ಲಿಯುುದಿಲಿ. ಈ ಕಛ ೇರಿಗ ವಿಯ ಷಹದಿಲಹವಯು
 ಚುಕಹುಗಿ ಇಲ್ಲಿಮಯಗ ಯೂ.21,77,000/- ಸಂಚಿಕ ಮಹಗಿದುು, ಯೂ.16,35,149/-ಖಚಹಗಗಿಯುತೆದ . ಭತುೆ
ಯೂ.5,41,851/- ಫಹಕ ಉಳಿದಿಯುತೆದ ಮಹುದ ೇ ಏಜ ನಿ್ಗಳು ಇಯುುದಿಲಿ.

ಅಧಹಯಮ-11
ಅನುಷಹರಿಷಫ ೇಕಹದ ರಿೇತಿ-ನಿಮಭಗಳು
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಯು ಜನ ೂೇರಮುಕೆ ಕಹಮಗಕರಭಗಳ ನಿಗಸಣ ಮಲ್ಲಿ
[ ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ)(xi)]
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯ ಭುಖಹಂತಯ ಅನುಶಹಾನಗ ೂಳಿಷುತಿೆಯು ಕಹಮಗಕರಭಗಳು/ಚಟುರ್ಟಕ ಗಳು,
ಯೊೇಜನ ಗಳಿಗ ನಿೇಡು ಷಸಹಮಧನ ಕುರಿತು ಷಪಶಟಹದ ವಿಯಗಳನುು ನಿೇಡುುದು.

ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯದಿಂದ ಅನುಶಹಾನಗ ೂಳಿಷುತಿೆಯು ಕಹಮಗಕರಭಗಳಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಧನ ಡ ಮುದ ಅಸಗತ ,ಷವಯೂ,
ಮಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಂದ ಅನುಶಹಾನಗ ೂಳುುತಿೆದ .ಇದಕ ು ಷಂಫಂಧಟಟ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಅನುಷರಿಷಫ ೇಕಹದ ನಿಮಭಗಳನುು
ತಿಳಿಷುುದು.
ಕಹಮಗಕರಭ/ಚಟುರ್ಟಕ ಮ

ಷಸಹಮಧನದ

ಷಸಹಮಧನದ ನಿೇಡಲು ಅಸಗತಹ

ಷಸಹಮಧನ

ಸ ಷಯು

ಷವಯೂ ಭತುೆ

ಭಹನದಂಡಗಳು

ಭಂಜೂಯು

ರಭಹಣ

ಭಹಡು
ಅಧಿಕಹರಿ/ಸುದ ು

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ

ಯೊೇಜನ ಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ರಿಶಿಶಾ ಜಹತಿ ಗಗದ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳು
--

ಇಲಿ

ಚಿತರದುಗಗ

ಅಬಯರ್ಥಗಗಳಿಗ ಚಹಲನಹ
ತಯಫ ೇತಿ ನಿೇಡು ಯೊೇಜನ
ರ್ಟ.ಎಸ್.ಪಿ

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ

ಯೊೇಜನ ಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ರಿಶಿಶಾ ಜಹತಿ ಗಗದ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳು
--

ಇಲಿ

ಚಿತರದುಗಗ

ಅಬಯರ್ಥಗಗಳಿಗ ಚಹಲನಹ
ತಯಫ ೇತಿ ನಿೇಡು ಯೊೇಜನ

ಷಸಹಮಧನ ನಿೇಡಲು ಇಯು ಕಹಮಗಕರಭಗಳ ಅನುಶಹಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಷರಿಷಫ ೇಕಹದ ರಿೇತಿ-ನಿಮಭಗಳು

ಕಹಮಗಕರಭ/ಚಟುರ್ಟಕ ಮ ಸ ಷಯು

----

ಅಜಿಗ ಷಲ್ಲಿಷು

ಭಂಜೂಯಹತಿ

ಖಚುಗ  ಚುದ

ವಿಧಹನ

ವಿಧಹನ

ವಿಧಹನ

ಅಧಹಯಮ-12
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತಹಗಿ ಷಸಹಮ ಡ ದು,ಡ ಮುಯ
ರಿಮಹಯಿೆ ಭತುೆ ಅನುಭತಿ ಡ ದಯ ಫಗ ೆ ವಿಯಣ ಮನುು ಸ ೂಂದುುದು.
[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ)(12)]
ರತಿಯೊಂದು ಕಹಮಗಕರಭದಲ್ಲಿ ಡ ದ ಪಲಹನುಬವಿಗಳು ಸ ಷಯು ಭತುೆ ವಿಳಹಷ/ರತಿಯೊಂದು
ಯೊೇಜನ ಗ ನಿಗದಿತ ನಭೂನ ಮಲ್ಲಿ.

ಷಂಷ ೆಯಿಂದ ಡ ದ ಪಲಹನುಬವಿಗಳು
ಕಹಮಗಕರಭದ ಸ ಷಯು / ಯೊೇಜನ ಮ ಸ ಷಯು
ಕರ.ಷಂ

ರಯೊೇಜನ ಡ ದ

ಮಹ ಗಹತರದಲ್ಲಿ ಭಂಜೂರಿಮಹದ

ಷಂಷ ೆಮ ಸ ಷಯು ಭತುೆ ರಯೊೇಜನನುು
ವಿಳಹಷ

ದಿನಹಂಕ

ಭಂಜೂಯು

ಭಂಜೂಯು ಭಹಡಿದ
ಅಧಿಕಹರಿಮ ಸ ಷಯು
ಭತುೆ ದನಹಭ

ಭಹಡಲಹಗಿದ

ಷಸಹಮಧನ ಇಯು ಯೊೇಜನ ಮನುು ಕಹಮಗಗತಗ ೂಳಿಷು ವಿಧಹನ
ಕಹಮಗಕರಭದ ಸ ಷಯು

ಅಜಿಗ ಸಹಕು ಯಷ ೆ

ಅನುದಹನ

ಸಣ ಬಿಡುಗಡ ಭಹಡು

ಭತುೆ ವಿಧಹನ

ಭಂಜೂಯಹತಿಮ

ವಿಧಹನ

ವಿಧಹನ
-

-

-

-

ಅಧಹಯಮನ-13
ಲಬಯವಿಯು ಭಹಹಿತಿಮ ವಿದುಯನಹಮನ ಯೂದಲ್ಲಿ ದ ೂಯಕಷುುದು
[ಬಹಗ 4(1)(ಬಿ)(13)]
ಇಲಹಖ ಮ ಸಲಹಯು ಯೊೇಜನ ಗಳ ಭಹಹಿತಿಮನುು ವಿದುಯನಹಮನ ಯೂದಲ್ಲಿ ದ ೂಯಕಷುುದು.

ವಿದುಯನಹಮನ
-

ಬಿಯುದುಗಳು

Description
(site, add/
location where
available etc,

Content or title

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

-

-

-

ಈ ಹರಧಿಕಹಯ ಇನೂು ಷಂೂಣಗ ಗಣಕೇಕೃತ ಸ ೂಂದಿಯುುದಿಲಿ.ಆದುುದರಿಂದ ಲಬಯವಿಯು
ಭಹಹಿತಿಮನುು ವಿದುಯನಹಮನ ಯೂಕ ು ಇಳಿಸಿಯುುದಿಲಿ.

ಅಧಹಯಮನ-14
Particulars of Facilities available to Citizens for Obtaining Information
[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ) (14)]
Describe the particulars of information dissemination mechanism in
place/facilities available to the public for accessing of information.
Facility

Description
(Location of
Facility/Name etc.)

Details of Information made
available

ಈ ಕಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಗರಂಥಹಲಮ ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮ ಇಯುುದಿಲಿ. ಷಹಗಜನಿಕರಿಗ ಭಹಹಿತಿ

ಡ ಮಲು ಕಛ ೇರಿ ಷಭಮ ಫ ಳಿುಗ 10.00 ಘಂ.ಯಿಂದ 1.30 ಘಂ. ಭತುೆ ಭಧಹಯಸು 2.15 ರಿಂದ
ಷಹಮಂಕಹಲ 5.30 ಯಯಗ ಡ ಮಫಸುದಹಗಿದ .

ಅಧಹಯಮ-15
ಷಹಗಜನಿಕ ಹರಧಿಕಹಯ ಅಧಿಕಹಯಮ ಸ ಷಯು ದನಹಭ
[ಬಹಗ 4(1)(ಬಿ)(15)]
Please provide contact information about the public information officers
and Assistant Public Information Officers designated for various
offices/administrative units and Appellate Authority/Officer(s) for the
public authority in the following format
ಷಹಗಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ
ಕರ.ಷಂ

ಕಛ ೇರಿಮ ಸ ಷಯು

PIOನ ಸ ಷಯು

ಕಛ ೇರಿಮ

ಆಡಳಿತ ವಹಖ

ಭತುೆ

ಪೊೇನ್ಸ ನಂ:

ಇ-ಮೇಲ್

ದನಹಭ
ಶಿರೇ..f.J¸ï.ºÉUÀqÉ

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ

08194-230457

rtoctg-ka@nic.in

Office Tel.
Residence Tel.
Fax

E-mail

08194-230457

rtoctg-ka@nic.in

ಹರ.ಷ.ಅ.

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಛ ೇರಿ
ಚಿತರದುಗಗ
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj
SL.No

Name of the office/
administrative unit

Name of designation
of PIO

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಛ ೇರಿ
ಚಿತರದುಗಗ

ರಿಕೆ

Appellate Authority
SL.
No

Name of the office/
administrative unit

Name of
designation of
PIO

Office Tel.
Residence Tel.
Fax

ಭಹನಯ ಜಂರ್ಟ ಷಹರಿಗ

ಶಿರೇ.PÉ.n.ºÁ®¸Áé«Ä 08182-278045

ಆಮುಕೆಯು ಶಿಮಗೆ

ಜಂಷಹಅ ಶಿಮಗೆ

ವಿಬಹಗ ಶಿಮಗೆ ಹರಷಅ

E-mail

dctsmg-trans-ka@nic.in

ವಿಬಹಗ

ಕಛ ೇರಿ ಕಟಟಡ 1ನ ೇ ಭಸಡಿ
ಶಿಮಗೆ

ಅಧಹಯಮನ-16
Other Useful Information
[ಬಹಗ 4(1) (ಬಿ)(16)]
Please give below any other information or details of publications
which are of relevance or of use to the Citizens.
ಷದರಿ

ಮೇಲ್ಲನ

ಅಧಿಷೂಚನ

ಡಿಷ ಂಫರ್-2019ಯ

ಅಂತಯದಂತ

ಇಯುುದು.ನಂತಯದ

ಷೂಚನ ಗಳನುು ಡಿಷ ಂಫರ್-2020 ಕ ು ಕಹಲ ೂೇಚಿತಗ ೂಳಿಷಲಹಗುುದು.
ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಚಿತರದುಗಗ

