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ಕನಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾರ
ಷಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆ
ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 – ಅಧಹಾಯ 2 ನಿಯಮ 4(1)ಬಿ ಾರ್ಹರ ಾಕಟಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
I. 4(ಬಿ)1. ಅದರ ರಚನೆ, ರ್ಹಯಾಗಳು ಮತ್ುು ಕತ್ಾಾಗಳ ವಿರಗಳು:
ಷಂಘಟನೆ:- ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಯರು ಈ ಕಛೆೇರಿಯ ಮುಖಾಷಥಯಹಗಿರುತ್ಹುಯೆ. ಮತ್ುು ಈ
ರ್ೆಳಕಂಡ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು ಇರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ರ್ಹಯಾನಿಾಹಿಷುತ್ಹುಯೆ.
ಮಂಜ ಯಹಗಿರು ಸುದೆೆಗಳು
ಅ) ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ

-1

ಆ) ಷಸಹಯಕ ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು

-

ಇ) ಖಜಹನೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು

-

ಈ) ಹಿರಿಯ ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು

-2

ಉ) ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು

-2

ಊ) ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

-2

ಋ) ಾಥಮ ದಜೆಾ ಷಸಹಯಕರು

-3

ಋ) ದಿಿತಿೇಯ ದಜೆಾ ಷಸಹಯಕರು

-6

ಎ) ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗಹರರು

-1

ಏ) ಫೆರಳಚುುಗಹರರು

-1

ಐ) ಹಸನ ಚಹಲಕರು

-2

) ಗ ಾಫ್ ‘ಡಿ’ ನೌಕರರು

-6

ಈ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಹಗಿ ಷಹರಿಗೆ ಮತ್ುು ಷಹರಿಗೆೇತ್ರ ಹಸನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ, ತ್ೆರಿಗೆ ಷ ಲಹತಿ,
ಕಲ್ಲರ್ಹ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ಾ, ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ಾ ಮತ್ುು ಹಸನಗಳ ಉಯೇಗದ ನಿಯಂತ್ಾಣದ ಬಗೆೆ
ಈ ರ್ೆಳಕಂಡ ರ್ಹಯ್ದೆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಹಯಾ ನಿಾಹಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ.
1.

ಮೇಟಹರು ಹಸನಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1988

2.

ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಹರು ಹಸನಗಳ ರ್ಹಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು, 1989

3.

ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು 1989

4.

ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹರು ಹಸನ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಹಯ್ದೆ ಮತ್ುು ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ುು
ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದುೆಡಿಗಳು.

ಾಮುಖ ರ್ಹಯಾಗಳು:1.

ಹಸನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ.

2.

ಚಹಲನಹ ಸಹಗ ನಿಹಾಸಕ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ಾಗಳನುು ನಿೇಡುವಿರ್ೆ.

3.

ಷರಕು ಷಹಗಣೆ ಸಹಗ ಾಮಹಣಿಕ ಹಸನಗಳಿಗೆ ರಸದಹರಿಗಳನುು ನಿೇಡುವಿರ್ೆ.

4.

ಮೇಟಹರು ಹಸನಗಳ ತ್ೆರಿಗೆ ಷಂಗಾಸಣೆ.

5.

ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿಯಮಗಳ ಾತ್ಾನೆ.

6.

ರಷೆು ಷುರಕ್ಷತ್ಹ ಕಾಮಗಳು.

7.

ಹಸನಗಳಿಂದಹಗು ಹಯು ಭಹಲ್ಲನಾ ನಿಯಂತ್ಾಣದ ಬಗೆೆ ಾತ್ಾನೆ.

8.

ಯಹಜಷಿನುು ಷಂಗಾಹಿಷುುದು.

II. 4(ಬಿ)2. ಅದರ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಮತ್ುು ನೌಕರರ ಕತ್ಾಾಗಳು:
ಕಛೆೇರಿ ವಿಳಹಷ: ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಸಹಗ ರ್ಹಯಾದಶಿಾ, ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಹಾಧಿರ್ಹರ ಮತ್ುು
ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ, ಯಹಯಚ ರು-584101.
1.

ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು:-

1.

ಲೆರ್ಹುಧಿೇಕ್ಷಕರು:

ಕಛೆೇರಿಯ ಖಜಹನೆ ವಿಬಹಗದಲ್ಲಿ ಷಹಾಜನಿಕರು ಹತಿಷು ತ್ೆರಿಗೆ/ವುಲುಗಳಿಗೆ ರಶಿೇತಿ ನಿೇಡಿರುುದು ಸಹಗ
ಅದರಂತ್ೆ ವಿರನುು ನಗದು ಹಿಯಲ್ಲಿ ದಹಖಲ್ಲಸಿರುುದನುು ತ್ಹಳೆ ಭಹಡಿ ಲೆಕು ಕಾಮಬದಧಹಗಿರುುದನುು
ರಿಶಿೇಲ್ಲಷುುದು, ಯಹಜಷಿ ಷಂಗಾಸ ಅಂಕಿ-ಅಂವಗಳನುು ನಿಾಸಣೆ ಭಹಡುುದು, ಹಸನಗಳ ಮೇಲ್ಲರು ಆಡಿಟ್
ಆಕ್ೆೇಣೆಗಲ್ಲಿರು ಮಬಲಗನುು ಷ ಲ್ಲಸಿ ಮುರ್ಹುಯಗೆ ಳಿಷು ನಿಟಿಿನಲ್ಲಿ ಕಛೆೇರಿಯ ರ್ೆಲಷರ್ಹುಗಿ ಬರು
ಅರ್ಜಾ/ಕಡತ್ಗಳನುು ಎಲಹಿ ಸಂತ್ದಲ್ಲಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷುುದು.
2.

ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು: ಕಛೆೇರಿಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಷಹಾಜನಿಕರು ಷಲ್ಲಿಷು ವಿವಿಧ ಕಛೆೇರಿ ರ್ೆಲಷಗಳ

ಅರ್ಜಾಗಳನುು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಷುುದು. ದೆೈನಂದಿನ ಯಹಜಷಿ ಷ ಲಹತಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂವಗಳ ಷಂಗಾಸಣೆ
ಷೆೇರಿದಂತ್ೆ ಟಹಿಯೆಮಹಗಿ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಯಾಗಳ ಮೇಲ್ಲಿಚಹರಣೆ ಸಹಗ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು
ನಿೇಡಿದ ಆದೆೇವ ಹಲ್ಲಷುುದು..
3.

ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗಹರರು: ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಆು ಷಸಹಯಕಯಹಗಿ ರ್ೆಲಷ ನಿಾಹಿಷುುದು ಮತ್ುು

ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯು ಎಲಹಿ ಷಬೆಗಳ ಷ ಚಿಟಿಿ ಮತ್ುು ನಡಹಳಿಗಳನುು ತ್ಮಹರಿಷುುದು.
4.

ಾಥಮ/ದಿಿತಿೇಯ ದಜೆಾ ಷಸಹಯಕರು:- ಕಛೆೇರಿಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು/ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ

ಅರ್ಜಾಗಳನುು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ದೆ ಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಆದೆೇವರ್ಹುಗಿ ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷುುದು. ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ
ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದೆೇವನುು ಹಲ್ಲಸಿ ಷಹಾಜನಿಕರ ರ್ೆಲಷರ್ಹಯಾಗಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು.
ಖಜಹನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಕ ಯಂತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆರಿಗೆ ದಂಡ ಮತ್ುು ವಿವಿಧ ವುಲುಗಳನುು ಷಾಜನಿಕರಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಷುುದು.
ಷ ಲು ಭಹಡಿದ ಯಹಜಷಿನುು ಫಹಾಂಕಿಗೆ ಬಟಹಡೆ ಭಹಡುುದು ಷಂಗಾಹಿಸಿದ ಯಹಜಷಿನುು ರ್ಜಲಹಿ
ಖಜಹನೆಯಲ್ಲಿ ಭದಾ ರ್ೆ ೇಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುುದು.
5.

ಫೆರಳಚುುಗಹರರು:- ಕಛೆೇರಿಯಿಂದ ಸೆ ರಡಿಷು ಎಲಹಿ ತ್ಾಗಳನುು ಫೆರಳಚುು ಭಹಡುುದು. ರಸದಹರಿ

ರಹನಿಗೆಗಳನುು ಫೆರಳಚಿುಷುುದು ಸಹಗ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು ಸೆೇಳಿದ ಇತ್ಯೆ ರ್ೆಲಷಗಳನುು ನಿಾಹಿಷುುದು.
6.

ಹಸನ ಚಹಲಕರು:- ಕಛೆೇರಿಯ ಎಲಹಿ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಯಾಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಡಿಸಿದ ಹಸನನುು ಚಲ್ಲಷುುದು.

7.

‘ಡಿ’ ಗ ಾಪ್ ನೌಕರರು(ಜಹನರು):- ಷಥಳಿೇಯ ಟಹಲನುು ವಿತ್ರಿಷುುದು ಸಹಗ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಗಳ

ಆದೆೇವದ ಮೇಯೆಗೆ ರ್ೆಲಷ ನಿಾಹಿಷುುದು.

III. 4(ಬಿ)3. ಮೇಲ್ಲಿಚಹರಣೆ ಮತ್ುು ಸೆ ಣೆಗಹರಿರ್ೆಯ ಭಹಗಾಗಳು ಷೆೇರಿದಂತ್ೆ ತಿೇಭಹಾನ
ತ್ೆಗೆದುರ್ೆ ಳುು ಪಿಾಕಿಾಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಅನುಷರಿಷಫೆೇರ್ಹದ ರ್ಹಯಾ ವಿಧಹನಗಳು.
ಷಹಾಜನಿಕರು ವಿವಿಧ ರ್ೆಲಷಗಳಿಗಹಗಿ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷು ಅರ್ಜಾಗಳನುು ನಿಯಭಹನುಷಹರ
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರುಗಳು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿರುತ್ಹುಯೆ.

ತ್ದನಂತ್ರ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಿಿೇಕೃತಿ ವಿಬಹಗದ

ಮುಖಹಂತ್ರ ಆಮಹ ವಿಬಹಗಗಳನುು ನಿಾಹಿಷು ವಿಶಯ ನಿಹಾಸಕರು ತ್ಮಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಾಗಳನುು
ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಪಣಿಯಂದಿಗೆ ವಿಶಯನುು ಮಂಡಿಷುತ್ಹುಯೆ.

ನಂತ್ರ ಅದನುು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ತ್ಮಮ ಟಿಪಣಿಯನುು ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅಂತಿಮಹಗಿ ಷಕ್ಷಮ ಹಾಧಿರ್ಹರದ ಅಧಿರ್ಹರಷಥರು ಷದರಿ
ವಿಶಯದ ಕಡತ್ರ್ೆು ತ್ಮಮ ತಿೇಭಹಾನದ ಆದೆೇವನುು ನಿೇಡುತ್ಹುಯೆ.

ಷದರಿಯರು ನಿೇಡಿದ ಆದೆೇವನುು

ಅಂತಿಮಹಗಿ ವಿಶಯ ನಿಹಾಸಕರು ಮತ್ುು ಅಧಿೇಕ್ಷಕರುಗಳು ಹಲ್ಲಷುತ್ಹುಯೆ ಮತ್ುು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನುು
ನಿಾಹಿಷುತಿುರುತ್ಹುಯೆ.
ರ್ೆಲವಂದು ವಿಶಯಗಳಿಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ೆಲಷಗಳಿಗೆ ಕಛೆೇರಿಯ ತ್ಹಂತಿಾಕ ಸಿಬಬಂದಿಗಳಹದ
ಹಿರಿಯ/ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರುಗಳ ರಿಶಿೇಲನೆ ಅವಾಕಹಗಿದುೆ, ಅಂತ್ಸ ಅರ್ಜಾಗಳನುು ಕಛೆೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ತ್ಹಂತಿಾಕ ಸಿಬಬಂದಿಗಳು ತ್ಹು ಷಸ ಹಸನನುು/ಅಭಾರ್ಥಾಗಳನುು
ಬೌತಿಕಹಗಿ ತ್ಹಂತಿಾಕಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಷಕ್ಶಮ ಹಾಧಿರ್ಹರದ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಪಹರಷುುಗಳೆ ಂದಿಗೆ
ಮಂಡಿಷುತ್ಹುಯೆ.

ಅಂತಿಮಹಗಿ ಷಕ್ಷಮ ಹಾಧಿರ್ಹರದ ಅಧಿರ್ಹರಷಥರು ತಿೇಭಹಾನ ತ್ೆಗೆದುರ್ೆ ಂಡು ಅಂತ್ಸ

ಕಡತ್ಗಳಿಗೆ ಆದೆೇವ ಭಹಡುತ್ಹುಯೆ. ಷದರಿಯರ ಆದೆೇವನುು ವಿಶಯ ನಿಹಾಸಕರು ಸಹಗ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರುಗಳು
ಅಂತಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಷುತ್ಹುಯೆ. ಮತ್ುು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳನುು ನಿಾಹಿಷುತ್ಹುಯೆ.

IV. 4(ಬಿ). ಅದರ ರ್ಹಯಾಗಳ ನಿಾಸಣೆಗೆ ಅದು ರ ಪಿಸಿರು ಷ ತ್ಾಗಳು:
ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು ಮತ್ುು ಅರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಬರು ಸಿಬಬಂದಿಯರು ಈ ರ್ೆಳಕಂಡ ರ್ಹಯ್ದೆ
ಮತ್ುು ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಾಾ ನಿಾಹಿಷಲಹಗುತ್ುದೆ.
1.

ಮೇಟಹರು ಹಸನಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1988.

2.

ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಹರು ಹಸನಗಳ ರ್ಹಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು 1989.

3.

ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು, 1989.

4.

ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹರು ಹಸನ ತ್ೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ುು ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ುು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ
ತಿದುೆಡಿಗಳು.

V. 4(ಬಿ)5. ಅದರ ರ್ಹಯಾಗಳನುು ನೆರೆೇರಿಷುುದರ್ಹುಗಿ ಅದು ಸೆ ಂದಿರು ಅಥಹ ಅದರ
ನಿಯಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರು ಅಥಹ ಅದರ ಉದೆ ಾೇಗಿಗಳು ಬಳಷು ನಿಯಮಗಳು, ಉ ನಿಯಮಗಳು,
ಅನುಷ ಚಿಗಳು, ರ್ೆೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ುು ದಹಖಲೆಗಳು:
1.

ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಹರು ಹಸನಗಳ ರ್ಹಯ್ದೆ 1988.

2.

ರ್ೆೇಂದಾ ಮೇಟಹರು ಹಸನಗಳ ರ್ಹಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು 1989.

3.

ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು, 1989.

4.

ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹರು ಹಸನ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಹಯ್ದೆ ಮತ್ುು ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ುು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ
ತಿದುೆಡಿಗಳು.

5.

ರ್ೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.

6.

ಸಿ.ಸಿ.ಎ.

7.

ರ್ೆ.ಎಫ್.ಸಿ.

8.

ರ್ೆ.ಟಿ.ಸಿ.

9.

ಕಛೆೇರಿ ರ್ೆೈಪಿಡಿ ಮತ್ುು ಷರ್ಹಾರದಿಂದ ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ೆು ಸೆ ರಡಿಸಿರು ಅಧಿಷ ಚನೆಗಳು, ಷುತ್ೆ ುೇಲೆಗಳು

ಮತ್ುು ಇತ್ಯೆ ಆದೆೇವ ಷ ಚನೆ ಷಲಸೆಗಳನಿಯ ನಹಗರಿೇಕ ಷನುಧಿನಲ್ಲಿ ಷ ಚಿಷಲಪಟಿಂತ್ೆ ನಿಯಮಗಳು,
ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು ವಿಧಹನಗಳನುು ಅಳಡಿಸಿರ್ೆ ಂಡಂತ್ೆ ರ್ಹಯಾನಿಾಹಿಷಲಹಗುತಿುದೆ.
VI.4(ಬಿ) 6. ಅದು ಸೆ ಂದಿರು ಅಥಹ ಅದರ ನಿಯಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರು ದಷಹುೆೇಜುಗಳ ಾಗಾಗಳ
ವಿರ ಟಿಿ.
ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು ತ್ಮಮ ಅಧಿೇನ ಹಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಬರು ಷಹಾಜನಿಕರ ಅರ್ಜಾಗಳನುು
ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಈ ರ್ೆಳಕಂಡ ಾಮುಖ ರ್ಹಯಾಗಳನುು ನಿಾಹಿಸಿ ರ್ೆಳಕಂಡ ದಷಹುೆೇಜುಗಳನುು ಸೆ ಂದಿರುತ್ಹುಯೆ.
1.

ಹಸನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ ವಿರಗಳು.

2.

ಚಹಲನಹ ಸಹಗ ನಿಹಾಸಕ ಅನುಜ್ಞಹತ್ಾಗಳನುು ನಿೇಡಿರು ವಿರಗಳು.

3.

ಷರಕು ಷಹಗಣೆ ಸಹಗ ಾಮಹಣಿಕ ಹಸನಗಳಿಗೆ ರಸದಹರಿಗಳನುು ನಿೇಡಿರು ವಿರಗಳು.

4.

ಮೇಟಹರು ಹಸನಗಳ ತ್ೆರಿಗೆ ಷಂಗಾಸಣೆ ವಿರಗಳು.

5.

ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿಯಮಗಳ ಾತ್ಾನ ಚಟುಟಿರ್ೆ ವಿರಗಳು.

6.

ರಷೆು ಷುರಕ್ಷತ್ಹ ಕಾಮಗಳು.

7.

ಹಸನಗಳಿಂದಹಗು ಹಯು ಭಹಲ್ಲನಾ ನಿಯಂತ್ಾಣದ ಬಗೆೆ ಾತ್ಾನ ವಿರಗಳು.

8.

ಯಹಜಷಿನುು ಷಂಗಾಹಿಸಿದ ವಿರಗಳು.

ಈ ಕಛೆೇರಿಯ ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು ಮುಖಾಷಥಯಹಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಷಂೂಣಾ ಜಹಫಹೆರಿ ಸೆ ಂದಿರುತ್ಹುಯೆ.

VII. 4(ಬಿ)7. ಅದರ ರ್ಹಯಾನಿೇತಿಯ ರಚನೆ ಅಥಹ ಅದರ ಅನುಶಹಾನರ್ೆು ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ.
ಷಹಾಜನಿಕಯೆ ಡನೆ ಷಭಹಲೆ ೇಚಿಷಲು ಅಥಹ ಅದರ ಹಾತಿನಿಧಾವಿರುಂತ್ೆ ಭಹಡಲು ಇರುಂತ್ಸ
ಮಹುದೆೇ ಾಷೆಥಯ ವಿರಗಳು.
ಷಸಹಯಕ ಮೇಜು, ಷಹಾಜನಿಕ ಷಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿ, ಷಲಸಹ ದ ರು ೆಟಿಿಗೆ, ಾತಿ ಭಹಸೆ ನಿಾಹಿಷು
ಷಹಾಜನಿಕ ಕುಂದುರ್ೆ ರತ್ೆ ಮತ್ುು ಫೇನ್ ಇನ್ ರ್ಹಯಾಕಾಮಗಳು, ಇತ್ಹಾದಿ.
ಷಸಹಯಕ ಮೇಜುವಿನಲ್ಲಿ

02 ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು
-

01 ಷಸಹಯಕರು

-

01 ‘ಡಿ’ ಗ ಾಪ್ ನೌಕರರುಗಳು ಷಹಾಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಾಹದ
ಇಲಹಖೆಗೆ ಷಂಬಂಧಟಿ ಎಲಹಿ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಗಳನುು
ನಿೇಡುುದರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಷಹಾಜನಿಕ ರ್ೆಲಷರ್ಹಯಾಗಳು
ಷುಷ ತ್ಾಹಗಿ ಆಗಲು ಕತ್ಾಾ ನಿಾಹಿಷುತ್ಹುಯೆ.

ಷಹಾಜನಿಕ ಷಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿ - ಷಸಹಯಕ ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ (ಡಿ.ಎಲ್.ವಿಬಹಗ)
ದ ರಹಣಿ ಷಂಖೆಾ

- 08532-223094

ಪಹಾಕ್ು ಷಂಖೆಾ

- 08532-223094

ಇ- ಮೇಲ್

- rtorcr-ka@nic.in

4(ಬಿ) 8.

ಮಂಡಳಿಗಳು, ರಿಶತ್ುುಗಳು, ಷಮಿತಿಗಳು ಅಥಹ ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು

ಅದರ

ಬಹಗಹಗಿ ಅಥಹ ಅದರ ಷಲಸೆಯ ಉದೆೆೇವರ್ಹುಗಿ ರಚಿತ್ಹದ ಇಬಬರು ಅಥಹ ಸೆಚುು
ಾಕಿುಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡ ಮಂಡಳಿಗಳ, ರಿಶತ್ುುಗಳ, ಷಮಿತಿಗಳ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ನಿಯತ್ರ್ಹಲ್ಲರ್ೆ ಷಬೆಗಳು
ಷಹಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕುಹಗಿರುತ್ುೆಯ್ದೇ ಅಥಹ ಅಂತ್ಸ ಷಬೆಗಳ ನಡಹಳಿಗಳು ಷಹಾಜನಿಕರಿಗೆ
ದೆ ಯೆಯುತ್ುೆಯ್ದೇ ಎಂಬುದರ ವಿರ ಟಿಿ. ಯಹಯಚ ರು ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಹಾಧಿರ್ಹರು
ರ್ಹಯಾನಿಾಹಿಷುತಿುದೆ.
ಹಾಧಿರ್ಹರು ಈ ರ್ೆಳಕಂಡರನುು ಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ುದೆ.
1.

ಅಧಾಕ್ಷರು, ರ್ಜಲಹಿಧಿರ್ಹರಿಗಳು.

2.

ಷದಷಾರು, ರ್ಜಲಹಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ರಿಶಹಾಧಿರ್ಹರಿಗಳು.

3.

ರ್ಹಯಾದಶಿಾ, ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ.

ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಹಾಧಿರ್ಹರಿ, ಯಹಯಚ ರು-584101 ಕನಹಾಟಕ ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿಯಮ 1989
ನಿಯಮ (55)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಗಳ ರಸದಹರಿ ನಿೇಡು ಅಧಿರ್ಹರ ಸೆ ಂದಿರುತ್ಹುಯೆ. ಹಾದೆೇಶಿಕ
ಷಹರಿಗೆ ಹಾಧಿರ್ಹರು ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ೆು ಷಬೆ ನಡೆಷುತಿುದುೆ, ಈ ಷಬೆಗಳ ಎಲಹಿ ನಡಹಳಿಗಳು ಷಹಾಜನಿಕರಿಗೆ
ಲಭಾವಿರುತ್ುೆ ಮತ್ುು ರ್ೆ ೇರಿದಹಗ ಅುಗಳ ಾತಿ ನಿೇಡಲಹಗುತಿುದೆ.
ರ್ಜಲಹಿಧಿರ್ಹರಿಗಳು

ಅಧಾಕ್ಷಯಹಗಿರು

ಷದಷಾರನೆ ುಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ುದೆ.

ರ್ಜಲಹಿ

ರಷೆು

ಷುರಕ್ಷತ್ಹ

ಷಮಿತಿಯು

ಈ

ರ್ೆಳಕಂಡ

ಷದಷಾರುಗಳು
1)

ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು, ಯಹಯಚ ರು

2)

ಮುಖಾ ರ್ಹಯದಶಿಾಗಳು, ರ್ಜಲಹಿ ರಿಶತ್, ಯಹಯಚ ರು

3)

ರ್ಹಯಾಹಲಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರು,ಲೆ ೇರ್ೆ ೇಯೇಗಿ ಇಲಹಖೆ, ಯಹಯಚ ರು ರ್ಹಯಾಹಲಕ
ಅಭಿಯಂತ್ರರು, ಲೆ ೇರ್ೆ ೇಯೇಗಿ ಇಲಹಖೆ,

4)

ಹಾದೆೇಶಿಕ ಾಷಹಥಕರು, ಕನಹಾಟಕ ಯಹಜಾ ರಷೆು ಷಹರಿಗೆ ಷಂಷೆಥ, ಯಹಯಚ ರು.

5)

ಷಸಹಯಕ ನಿದೆೇಾವಕರು, ಟಿಣ ಯೇಜನೆ, ಯಹಯಚ ರು

6)

ಆಯುಕುರು, ಯಹಯಚ ರು ನಗಯಹಭಿೃದಿಧ ಹಾಧಿರ್ಹರ.

7)

ರ್ಜಲಹಿ ಹತ್ಹಾ ಾಚಹಯಹಧಿರ್ಹರಿಗಳು, ಯಹಯಚ ರು
ಷದಷಾ ರ್ಹಯಾದಶಿಾ

8)

ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ, ಯಹಯಚ ರು.

IX.4(ಬಿ) 9. ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಮತ್ುು ನೌಕರರ ನಿದೆೇಾಶಿರ್ೆ.

ಕಾ.ಷಂ.
1
2

ದನಹಮ

ಸುದೆೆ

ದ ರಹಣಿ ಷಂಖೆಾ

ವಿವಹಲ ರ್ಜ ಪಿ

.ಹಾ.ಷಹ.ಅ.

08532-223094

ಹಿ.ಮೇ.ಹ.ನಿ

08532-223094

ಮೇ.ಹ.ನಿ

08532-223094

ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗಹರರು

08532-223094

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

08532-223094

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

08532-223094

ಾ.ದ.ಷ

08532-223094

ಬಿ. ಆರ್. ಪೊೇಲ್ಲಸ್
ಹಟೆೇಲ್

3

ೆಂಕಟಪ

4

ರಿಕು

5

ಶಿಾೇಮತಿ ರ್ೆ. ರ ಹ

6

ಯಮಯಹಜ ಹರ

7

ಅನಿತ್ಹ

8

ರ್ಜೇನತ್ ಷಹರ್ಜೇದ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

08532-223094

9

ಷಹರ್ಜೇದ ಸುಷೆೇನ್

ಾ.ದ.ಷ

08532-223094

10

ರವಿೇಂದಾ ಯೆಡಿಿ

ದಿಿ.ದ.ಷ

08532-223094

11

ಯಹಮಕೃಶಣ

ದಿಿ.ದ.ಷ

08532-223094

12

ಅಜುಾನ

13

ಸೆಚ್.ಎಸ್. ಬಷgÁd

ದಿಿ.ದ.ಷ

08532-223094

14

ಬಷ

ದಿಿ.ದ.ಷ

08532-223094

15

ರವಿಕಿರಣ

ದಿಿ.ದ.ಷ

08532-223094

16

ಕೃಶಣ ಬಿ. ರ್ಹಲಹಲ್

ಹಸನ ಚಹಲಕ

08532-223094

ಾ.ದ.ಷ

08532-223094

17

ಮಸಮದ್ ರಫೇಕ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

08532-223094

18

ರಿಕು

ಖಜಹನೆ ರಕ್ಷಕ

08532-223094

19

ಜರಿೇನಹ ಫೆೇಗಂ

‘ಡಿ’ ಗೆ ಾೇಪ್

08532-223094

20

ರಿಕು

‘ಡಿ’ ಗ ಾಪ್

08532-223094

21

ರಿಕು

‘ಡಿ’ ಗ ಾಪ್

08532-223094

X. 4(ಬಿ)10. ಅದರ ವಿ.ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉ ಷಂಬಂಧಿಸಿರುಂತ್ೆ ರಿಸಹರದ ಾಷೆಥಯ ಷೆೇರಿದಂತ್ೆ
ಅದರ ಾತಿಯಬಬ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಮತ್ುು ನೌಕರರು ಡಿಯು ತಿಂಗಳ ೆೇತ್ನ
ಕಾ.ಷಂ.

ದನಹಮ

ಸುದೆೆ

ೆೇತ್ನ

1

ವಿವಹಲ ರ್ಜ.ಪಿ.

.ಹಾ.ಷಹ.ಅ.

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 56,800/- ಸಹಗ

ಆರ್.ಬಿ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಹಟಿೇಲ್

ಹಿ.ಮೇ.ಹ.ನಿ

2

ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು
ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 62,600/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

3

ೆಂಕಟಪ

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 43,100/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

4

5

ಶಿಾೇಮತಿ ರ್ೆ. ರ ಹ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಯಮಯಹಜ ಹರ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 42,000/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು
ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 37,900/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

6

ಅನಿತ್

ಾ.ದ.ಷ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 28,950/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

7

ಷೆೈಯದ್ ಷಹರ್ಜೇದ ಸುಷೆೇನ್

ಾ.ದ.ಷ.

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 38,850/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

8

ರವಿೇಂದಾ ಯೆಡಿಿ

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 24,600/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

9

ಯಹಮಕೃಶಣ

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 24,600/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

10

ಸೆಚ್,ಎಸ್. ಬಷಯಹಜ

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 28,950/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

11

ರವಿಕಿರಣ

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 24600/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

12

ಬಷ

ದಿಿ.ದ.ಷ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 21,400/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

13

ರಿಕು

ಫೆರಳಚುುಗಹರರು

-

14

ಕೃಶಣ . ಬಿ. ಕಲಹಲ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 24,600/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

ಮಸಮದ್ ರಫಕ

15

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 21,400/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

16

ರಿಕು

ಖಜಹನೆ ರಕ್ಷಕ

-

17

ಯಹಬಿಮಹ ಫೆೇಗಂ

‘ಡಿ’ ಗ ಾಪ್

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 24,050/- ಸಹಗ
ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

18

ಜರಿೇನಹ ಫೆೇಗಂ

‘ಡಿ’ ಗ ಾಪ್

ಮ ಲ ೆೇತ್ನ ರ . 22,950/ಸಹಗ ಇತ್ಯೆ ಅನಿಯಹಗು ಭತ್ೆಾಗಳು

19

ರಿಕು

‘ಡಿ’ ಗ ಾಪ್

XI.4(ಬಿ) 11. ಎಲಹಿ

-

ಯೇಜನೆಗಳ ವಿರಗಳನುು ಷ ಚಿಷು, ಾಷಹುವಿತ್ ೆಚುಗಳನುು ಮತ್ುು ಭಹಡಲಹದ

ಬಟಹಡೆಗಳ ರದಿಯನುು ಷ ಚಿಸಿ, ಅದರ ಾತಿಯಂದು ಏಜೆನಿುಗೆ ಸಂಚಿರ್ೆ ಭಹಡಲಹದ ಆಯಾಯ ಅನುದಹನ
ಬಿಡುಗಡೆ – 2020-21 (31.03.2021).
ಲೆಕುಶಿೇರ್ಷಾರ್ೆ

ಅನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಖಚಿಾನ ಫಹಬುುಸಣ

ಉಳಿದ

ಕಛೆೇರಿ ೆಚುಗಳು 051

8,81,092

8,75,262

5830

ವಿದುಾತ್ೆಚು 071

4,29,091

4,29,091

-

ಇಂಧನ ೆಚು 195

4,00,000

2,82,710

1,17,290

ವಿವೆೇಶ ಘಟಕ ಯೇಜನೆ(SCP)422

-

-

-

ವಿವೆೇಶ ಘಟಕ ಯೇಜನೆ(TSP)423

-

-

-

ರಷೆು ಷುರಕ್ಷತ್ೆ TC-051(ಯೇಜನೆ)

-

-

-

10,000

9800

200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

-

180
051 (ಹಯು ಭಹಲ್ಲನಾ)
125
041
041 IMV
2041.03 gÉÊvÀ

¸ÁgÀy AiÉÆÃd£É

XIV.4(ಬಿ) 14. ಅದರ ಬಳಿ ಲಭಾವಿರು ಅಥಹ ಅದು ಸೆ ಂದಿರು ವಿದುಾನಹಮನ ರ ರ್ೆು ರಿತಿಾಸಿರು
ಭಹಹಿತಿಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರಗಳು:
ಹಸನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ, ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹತ್ಾ, ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ಾದ ನವಿೇಕರಣ, ಸೆಚುುರಿ
ಹಸನ ಚಹಲನೆಗೆ ಹಿಂಬರಸ ವುಲು ಹತಿ, ತ್ೆರಿಗೆ ಹತಿ, ಸರದಹರಿ ವಿರ ಇತ್ಹಾದಿಗಳ ನಿದಿಾಶಿಡಿಸಿ ಟಿiಛಿ
ಯರು ತ್ಮಹರಿಸಿದ ತ್ಂತ್ಹಾವ ಷಸಹಯದಿಂದ ಗಣಕಿೇಕರಣಗೆ ಳಿಸಿ ಹಸನ ಷಹರರ್ಥ ಸಹಗ

ರಸದಹರಿ

ಷಹಪ್ಿೆೇರ್ಗಳ ಷಸಹಯದಿಂದ ಈಗಹಗಲೆೇ ಆರ್ಸಿ ರ ದ - ಡಿ.ಎಲ್.ರ ದ - ಸಹಗ ರಸದಹರಿ ರ ದ ವಿದಾನಹಮನ ರ ರ್ೆು ರಿತಿಾಷಲಹಗಿದೆ
XV.4(ಬಿ) 15. ಷಹಾಜನಿಕರ ಉಯೇಗರ್ಹುಗಿ ಗಾಂಥಹಲಯನುು ಅಥಹ ಹಚನಹಲಯನುು
ನಿಹಹಿಷುತಿುದೆಲ್ಲಿ ಅದರ ರ್ೆಲಷ ಷಮಯನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತ್ೆ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಯಲು
ಷಹಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಾವಿರು ಷೌಲಭಾಗಳ ವಿರಗಳು:
ಷಹಾಜನಿಕರ ಉಯೇಗರ್ಹುಗಿ ಗಾಂಥಹಲಯ ಅಥಹ ಹಚನಹಲಯ ಈಯೆಗೆ ಅಸಿುತ್ಿದಲ್ಲಿ ಇರುುದಿಲಿ.
XVI. 4(ಬಿ) 16. ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಸೆಷರು, ದನಹಮ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ವಿರಗಳು.
1.

ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಶಿಾೇ ರ್ಜ.ಪಿ.ವಿವಹಲ ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ, ಯಹಯಚ ರು-

2.

584101.
ಮೇಲಮನವಿ ಹಾಧಿರ್ಹರ ಶಿಾೇ ಸಿ ಮಲ್ಲಿರ್ಹಜು
ನ, ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗೆ ಆಯುಕುರು,
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಬಹಗ, ಕಲಬುರಗಿ -585 105.

ಅ)

ಈ ಕಛೆೇರಿಗೆ 2020-21ನೆೇ (31.03.2021) ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಟುಿ ರ . /-670800000/- ಯಹಜಷಿ ಗುರಿ
ನಿಗಧಿಡಿಷಲಹಗಿದುೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟುಿ ರ . 65,50,85,021/- ನುು ಷ ಲ್ಲ ಭಹಡಲಹಗಿದುೆ.
977.65 % ರ್ೆ ರತ್ೆ ರ . 1,57,14,979/-

ಆ)

ರ್ೆೇಂದಾ ಕಛೆೇರಿಮಹದ ಭಹನಾ ಷಹರಿಗೆ ಆಯುಕುರ ಕಛೆೇರಿ, ಫೆಂಗಳ ರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಹದ
ೆಬ್ಷೆೈಟ್ www.parivahan.gov.in (vahan and sarathi) ರಲ್ಲಿ ಚಹಲನಹ ಅನುಜ್ಞಹ ತ್ಾ ºÁUÀÆ
ಹಸನಗಳ ವಿರಗಳಿಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಭಹಹಿತಿ ಡೆದು ಷಹಾಜನಿಕರು ತ್ಮಮ
ರ್ೆಲಷರ್ಹಯಾಗಳಿಗೆ ಅನುಷರಿಷಫೆೇರ್ಹದ ಷ ಕು ಭಹಗಾದವಾನ ಾಕಟಿಷಲಹಗಿದೆ.

XVII. 4(ಬಿ) 17 ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಾಹಿಷಲಹಗಿರು ಎಲಹಿ ಭಹಹಿತಿಗಳನುು ಾಕಟಿಷಲಹಗಿದೆ. ಮತ್ುು
ಭಹಹಿತಿಗಳನುು 31.03.2021 ರಯೆಗೆ ರಿಶುರಿಷಲಹಗಿದೆ.

G.P.Vishal

(ರ್ಜ.ಪಿ ವಿವಹಲ್)

REGIONAL TRANSPORT OFFICER

ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಸಹಗ

& INFORMATION OFFICER RAICHUR-584101

ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ, ಯಹಯಚ ರು-584101.

PH NO- 9449864036

PH NO-9449864036

ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಮತ್ುು ಮೇಲಮನವಿ ಹಾಧಿರ್ಹರಿ ವಿರ
ಷಹಾಜನಿಕ ಹಾಧಿರ್ಹರ

ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ

ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಯಮ

(5)(2)ರ ಅನುಷಹರ ಷಹಾಜನಿಕ

2005ರ (19)(1)ರ ಅನುಷಹರ

ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಹಾಧಿರ್ಹರಿ

ಮೇಲಮನವಿ

ಆಯುಕುರು, ಷಹರಿಗೆ ಮತ್ುು ರಷೆು

ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ,

ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗೆ ಆಯುಕುರು

ಷುರಕ್ಷತ್ೆ,

ಯಹಯಚ ರು

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಬಹಗ, ಕಲಬುರಗಿ

ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟಿಡ

ದ ರಹಣಿ ಷಂಖೆಾ

ಪಿನ್-585105

ವಹಂತಿನಗರ

08532-223094

ದ ರಹಣಿ

ಫೆಂಗಳ ರು-560027

08472-248005

ಷಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಸಹಗ
ಹಾದೆೇಶಿಕ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ
ಯಹಯಚ ರು-ರ್ೆಎ-36

