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ಔನಹಾಟಔ ಷರ್ಹಾಯ
(ಷಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆ)

ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005 ಯ
4(1)ಬಿ ಭಹಹಿತಿ
ಬಹಖ-2
ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ -2005
ಔಲಂ 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ದಗಿಷಕತಿಿಯಕ ಭಹಹಿತಿ
[01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ಯಯೆಗೆ]

ರಔಟಿಸಿದಯಕ

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ (ಶಿಿಭ),
2ನೆೇ ಫಹಿಕ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರ್ಹಂೆಿಕ್್, ಯಹಜಹಜಿನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ-560010
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ :- rtobngw-ka@nic.in ದೂಯಹಣಿ ಷಂಖೆೆ:- 080-23324388

ಬಹಖ-2
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ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ -2005ಯ ಷೆಕ್ಷನ್ 4 (1)(ಬಿ)
ದಿನಹಂಔ 31-12-2019 ಯಯೆಗಿನ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ
(ಶಿಿಭ), ಯಹಜಹಜಿನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ-560010 ಇಲ್ಲಿನ ಭಹಹಿತಿ
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ (ಶಿಿಭ) ಔಛೆೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಸಹಖೂ ಸಿಫಬಂದಿ ಖಾ ಭತಕಿ ದನಹಭ ಸಹಖೂ ಔತಾೆಖಳ ಷಂಕ್ಷಿಿ ವಿಯಖಳು ಭತಕಿ
ತಿೇಭಹಾನ ರ್ೆೈಗೊಳುುಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ ವಿಧಹನದ ಭಹಹಿತಿ.
1) ಔಛೆೇರಿಮ ವಿಯಖಳು
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ (ಶಿಿಭ), ಔಛೆೇರಿಮಕ ಸಹಲ್ಲ
ಫಹಡಿಗೆ ಆಧಹಯದ ಮೇಲೆ ಫೆಂಖಳೄಯಕ ನಖಯದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಷಂಕೇಣಾ, 2ನೆೇ ಫಹಿಕ್,
ಯಹಜಹಜಿನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ-560010 ಇಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದೆ. ಈ ಔಛೆೇರಿಮನಕು
ಷೆೆಟಂಫರ್ 1982 ರಿಂದ ಹರಯಂಭಿಷಲಹಗಿದೆ.
ಔಛೆೇರಿಮ ವಿಳಹಷ ಈ ರ್ೆಳಔಂಡಂತಿಯಕತಿದೆ
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ (ಶಿಿಭ),
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಷಂಕೇಣಾ, ಯಹಜಹಜಿನಖಯ, 2ನೆೇ ಫಹಿಕ್, ಫೆಂಖಳೄಯಕ-560010.
ದೂಯಹಣಿ ಷಂಖೆೆ.:- 080-23324388.
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ :- rtobngw-ka@nic.in

ಸಹಗೆಯೇ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರ ರ್ೊೇರಿ ಫಯಕ ಅಬೆರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಚಹಲನಹ ರಿಣತಿ
ರಿೇಕ್ಷೆಮನಕು ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಹೆಪಿಿಮಲ್ಲಿ ಷಹಾಪಿಷಲಹಗಿಯಕ ಚಹಲನಹ ರಿೇಕ್ಷಹ ಥದಲ್ಲಿ
(ಡೆೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಟ ಟಹರಾಕ್) ನಡೆಷಲಹಖಕತಿಿದೆ. ಈ ರಿೇಕ್ಷಹ ಥು ಫೆಳಿಗೆೆ 10-00 ಖಂಟೆಯಂದ
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ಭಧಹೆಸು 1-00 ಖಂಟೆಮ ತನಔ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದೆ. ಷದರಿ ಷಾಳದಲ್ಲಿ ವಕಲು ಹತಿಷಲಕ
ಸಹಖೂ ಅಜಿಾದಹಯಯ ಬಹಚಿತರನಕು ಡೆಮಲಕ ಷೌಲಬೆ ಔಲ್ಲಿಷಲಹಗಿದೆ.
ಚಹಲನಹ ಥದ (ಡೆೈವಿಂಗ್ ಟಹರಾಕ್) ವಿಳಹಷ ಈ ರ್ೆಳಔಂಡಂತಿಯಕತಿದೆ
ಪಿೇಣೆ ರ್ೆೈಗಹರಿಖಹ ರದೆೇವ, ಪಿೇಣೆ ಂದನೆೇ ಸಂತ ಮಟೊರೇ ಷೆಟೇಶನ್ ಭತಕಿ ಯವಿ ಕಲೊಾಷುರ್
ಆಷಿತ್ೆರ ಸತಿಿಯ, ವಿಪ್ರೇ ಹಿಂಬಹಖ, ತಕಭಔೂಯಕ-ಫೆಂಖಳೄಯಕ ಯಷೆಿ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ-560058.
ದೂಯಹಣಿ ಷಂಖೆೆ. 080-28394999.
2) ಔಛೆೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಸಹಖೂ ಸಿಫಬಂದಿಮಯ ಔತಾೆ ಭತಕಿ ಜಹಫಹಾರಿಖಳ ವಿಯ
ಅ) .ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು:
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ (ಶಿಿಭ), ಯಹಜಹಜಿನಖಯ,
ಫೆಂಖಳೄಯಕ -560010 ಔಛೆೇರಿಮಕ ಫೆಂಖಳೄಯಕ (ನಖಯ) ಜಿಲೆಿಮಲ್ಲಿನ ಶಿಿಭ ಬಹಖದ ಭತಕಿ
ಬಹಖವ: ಉತಿಯದ ರ್ೆಲು ರದೆೇವಖಳನಕು ಳಗೊಂಡಿಯಕತಿದೆ. ಔಛೆೇರಿಮ ಭಕಕೆಷಾಯಹದ
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿಯಕ ಎಲಹಿ ಅಧಿೇನ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಸಹಖೂ
ಸಿಫಬಂದಿ ಖಾದ ರ್ಹಮಾ ೆೈಕರಿಮ ಸಂಚಿರ್ೆ, ಮೇಲಕಷಕಿಹರಿ ಭತಕಿ ಅನಕಮೇದನಹ
ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ. ನೌಔಯರಿಗೆ ಹರ್ಷಾಔ ೆೇತನ ಭಕಂಫಡಿಿ ಭಂಜೂಯಕ ಭಹಡಕುದಕ,
ಎಲಹಿ ಫಗೆಮ ಯಜೆ ಭಂಜೂಯಕ ಭಹಡಕುದಕ, ಭಹನೆ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ, ಅಯ ಷಹರಿಗೆ
ಆಮಕಔಿಯಕ ಭತಕಿ ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ ಭತಕಿ ಇಲಹಖೆಮ ಇನಿುತಯ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಷೂಚನೆಖಳನಕು ಹಲ್ಲಷಕುದಕ, ಔಛೆೇರಿಮ ಸಿಫಬಂದಿ ವಿಬಹಖದ ಔತಾೆ, ಷಹರಿಗೆ ವಿಬಹಖದ
ಔತಾೆ ಷಹರಿಗೆ ವಿಬಹಖದ ನೊೇಂದಣಿ ಭತಕಿ ನೊೇಂದಣೆೇತಯ ಔತಾೆಖಳು, ಷಹರಿಗೆೇತಯ ಲಗು
ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನೊೇಂದಣಿ ಔತಾೆ, ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಚಹಲನಹ ತಯಫೆೇತಿ ವಹಲೆ;
ಸೊಷದಹಗಿ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕಿ ನವಿೇಔರಿಷಕುದಕ

ಸಹಖೂ

ಹಸನ

ಭಹಯಹಟಗಹಯರಿಗೆ ೃತಿಿಯ ಲೆೈಷೆನ್್ (ಟೆರೇಡ್ ಷಟಿರಾಫಿರ್ೆೇಟ್) (Trade Certificate), ಸೊಷದಹಗಿ
ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕಿ ನವಿೇಔರಿಷಕುದಕ ಸಹಖೂ ಅುಖಳ ರ್ಹಮಾ ೆೈಕರಿಮ ಮೇಲಕಷಕಿಹರಿ
ಭಹಡಕುದಕ. ಡಿಎಸ್ಟಎ ರಔಯಣಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಔತಾೆ, ರ್ೆೇಂದರ ಔಛೆೇರಿಯಂದ ರ್ೆೇಳು
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ಮಹುದೆೇ

ಯದಿಖಳನಕು

ನಿೇಡಕುದಕ,

ಷಹರಿಗೆ

ಆಮಕಔಿಯಕ

ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ೆು

ನಿೇಡಕ

ಆದೆೇವ/ಷೂಚನೆಖಳನಕು ಹಲ್ಲಸಿ ಅುಖಳನಕು ರ್ಹಮಾಯೂರ್ೆು ತಯಕುದಕ, ತ್ೆರಿಗೆಮನಕು
ಹಿಂಹತಿಷಕುದಕ ಭತಕಿ

ಮಹುದೆೇ ಖಾದ

ಹಸನಖಳಿಗೆ ಭಕಂಖಡ

ನೊೇಂದಣಿ

ಷಂಖೆೆಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ, ಭತಕಿ ಅಂತಯಯಹರ್ಷರೇಮ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳನಕು ನಿೇಡಕ
ಔತಾೆನಕು ನಿಾಹಿಷಕ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ..
ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಫೆಂಖಳೄಯಕ(ನಖಯ) ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ
ಹರಧಿರ್ಹಯದ ಸೆಚಕಿರಿ ರ್ಹಮಾದಶಿಾಮಹಗಿದಕಾ, ಹರಧಿರ್ಹಯದ ಅಧೆಕ್ಷಯಕ ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ೆು ಷಬೆಮನಕು
ಆಯೇಜಿಷಲಕ ನೆಯಹಖಕ ಸಹಖೂ ಷಬೆಮಲ್ಲಿ ಸೆಚಕಿರಿ ರ್ಹಮಾದಶಿಾಮಹಗಿ ಬಹಖಹಿಸಿ
ಹರಧಿರ್ಹಯ ನಿೇಡಕ ಆದೆೇವ/ಷೂಚನೆಖಳನಕು ಹಲ್ಲಷಕುದಕ, ಷಯಔಕ ಹಸನಖಳಿಗೆ ಯಹರ್ಷರೇಮ
ಯಸದಹರಿ, ಯಹಜೆದಲ್ಲಿ ಷಂಚರಿಷಲಕ ಯಸದಹರಿಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ, ರಹಸಿ ಹಸನಖಳಿಗೆ ವಿವೆೇಶ
ಯಸದಹರಿಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ, ಮೇಟಹರ್ ರ್ಹೆಬ್ ಖಳಿಗೆ ಯಸದಹರಿಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ,
ಹಸನಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ತನಿಖಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು ನಿೇಡಕ ತನಿಖಹ ಯದಿಖಳನಕು ವಿಲೆೇಹರಿ
ಭಹಡಕ ಸಿವೇಔರಿಷಲಹಖಕ ದೂಯಕ/ಔಕಂದಕರ್ೊಯತಖಳನಕು ನಿಹರಿಷಕುದಕ ಸಹಖೂ ಷರ್ಹಲ
ರರ್ಹಯ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕ ಫಗೆೆ ಎಲಹಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಸಹಖೂ ನೌಔಯಯ ರ್ಹಮಾೆೈಕರಿಮ
ಮೇಲಕಷಕಿಹರಿ ಹಿಸಿ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಉತಿಭ ರಿೇತಿಮ ಷೆೇೆಮನಕು ನಿೇಡಕ ಔತಾೆ
ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ.
ಆ) ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು (ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರ ವಿಬಹಖ:)
ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ ,ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಿ ಔತಾೆ
ನಿಾಹಿಷಕುದಕ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಸೊಷದಹಗಿ ಔಲ್ಲರ್ಹ ಲೆೈಷನ್್
ಭತಕಿ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ ಭತಕಿ ನಿಹಾಸಔ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳನಕು
ನಿೇಡಕುದಕ, ಅುಖಳ ನವಿೇಔಯಣ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆ, ನಔಲಕ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳನಕು ನಿೇಡಕ
ರ್ಹಮಾಖಳ

ಅನಕಜ್ಞಹತರದ

ಹರಧಿರ್ಹಯಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

ಔಲ್ಲರ್ಹ

ಅನಕಜ್ಞಹ

ತರಖಳನಕು

ನಿೇಡಕುದಕ. ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ಅಧಿನಿಮಭ 1988ಯ ಔಲಂ 19 (1) ರಿೇತೆ ಔರಭ
ಜಯಕಗಿಷಕುದಕ. ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ೆು ನಿೇಡಕ ಷೂಚನೆ ಭತಕಿ
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ಆದೆೇವಖಳನಕು

ಹಲ್ಲಷಕ

ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

ಇಯಕ

ಷಹಾಜನಿಔ

ಷಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿಖಳಹಗಿಮೂ ಷಸ ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ.
ಇ) ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು(ಷಹರಿಗೆೇತಯ ವಿಬಹಖ)
ಷಹರಿಗೆೇತಯ ವಿಬಹಖರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಜನರಿಯಂದ ಭಹರ್ಚಾ 2020ಯ ತನಔ ಫಬಯೆೇ
ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಕಾ ಷಹರಿಗೆೇತಯ
ಹಸನಖಳಿಗೆ

ನೊೇಂದಣಿ

ಹರಧಿರ್ಹಯಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ

ªÀÄvÀÄÛ

ಡಿ.ಎಲ್

ವಿಬಹಖದ

ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಸಿಯಕತ್ಹಿಯೆ. ಇಯಕ ಸೊಷದಹಗಿ ನೊೇಂದಣಿಮಹಖಫೆೇರ್ಹಗಿಯಕ ಷಹರಿಗೆೇತಯ
ಹಸನ ದಿವಚಔರ ಹಸನಖಳನಕು ನೊೇಂದಹಯಷಕ ಹರಧಿರ್ಹಯಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ. ಷಹರಿಗೆೇತಯ
ಹಸನಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಭಹಲ್ಲೇಔತವ ಗಹಾಣೆ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆ, ಔಂತಕ ಔಯಹಯಕ
ಿಂದನಕು ನಭೂದಿಷಕುದಕ, ಔಂತಕ ಔಯಹಯಕ ಿಂದದ ಯದಾತಿಮನಕು ನಭೂದಿಷಕುದಕ,
ಹಸನಖಳಿಗೆ ನಿಯಹಕ್ಷೆೇಣಹ ತರಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ, ತಿೇಯಕಳಿ ತರಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ,
ನಔಲಕ ನೊೇಂದಣಿ ತರಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ ಸಹಖೂ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ರ್ಹಯಾ 1988ಯ ಔಲಂ
53 (1) (ಬಿ) ರಿೇತೆ ಔರಭರ್ೆೈಗೊಳುುುದಕ ಸಹಖೂ ಔಛೆೇರಿಮ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ನಿೇಡಕ ಮಹುದೆೇ ಷೂಚನೆ ಭತಕಿ ಆದೆೇವಖಳನಕು ಹಲ್ಲಷಕ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ. ಇಯಕ
ಷಸ ಷಹಾಜನಿಔ ಷಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿಖಳಹಗಿ ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ.
ಈ) ಕಜಹನೆ ಭತಕಿ ತ್ೆರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು:
ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ತ್ೆರಿಗೆ/ಕಜಹನೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಸಕದೆಾಯದಕಾ, ತ್ೆರಿಗೆ ಭತಕಿ ಕಜಹನೆ
ವಿಬಹಖರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಹಿ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾಖಳು, ಹಸನಖಳಿಗೆ ಹತಿಷಕ ತ್ೆರಿಗೆ ಸಹಖೂ
ಮಹುದೆೇ ಫಗೆಮ ವಕಲುನಕು ಸಿವೇಔರಿಸಿ ಸಣನಕು ಕಜಹನಗೆ ಹತಿ ಭಹಡಕುದಕ, ಲೆಔು ಭಯಕ
ಸೊಂದಹಣಿರ್ೆ ಭಹಡಕುದಕ(ರಿಔನಿ್ಲೆೇಶನ್) ಭಹಡಕುದಕ, ಕಜಹನೆ ವಿಬಹಖದ ಯಹಜಷವ
ಷಂಖರಸಣೆಮ ಅಂಕ ಅಂವಖಳನಕು ದಗಿಷಕುದಕ, ಹರದೆೇಶಿಔ ಅಧಿರ್ಹರಿಮರಿಂದ ಆದೆೇವಹದ
ನಂತಯ ಷಯಔಕ ಹಸನಖಳ ಯಸದಹರಿ, ಯಹರ್ಷರೇಮ ಯಸದಹರಿಖಳಿಗೆ, ತ್ಹತ್ಹುಲ್ಲಔ ಯಸದಹರಿ,
ಲಔಕ್ರಿ ಟಹೆಕ್, ಪಿ ಎಸ್ಟ ವಿ ಭತಕಿ ವಿವೆೇಶ ಯಸದಹರಿಖಳಿಗೆ ಷಹಿ ಭಹಡಕುದಕ ಸಹಖೂ ಔಛೆೇರಿಮ
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ಭಕಕೆಷಾಯಹದ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ನಿೇಡಕ ಷೂಚನೆ ಸಹಖೂ ಆದೆೇವಖಳನಕು
ಹಲ್ಲಷಕ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಉ) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ/ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ:
ಔಛೆೇರಿಮ ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ/ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ
ಸೊಷದಹಗಿ ನೊೇಂದಣಿಮಹಖಲಕ ಸಹಜಯಕಡಿಷಕ ಎಲಹಿ ಖಾದ ಹಸನಖಳು ಮೇಟಹಯಕ
ಹಸನಖಳ ರ್ಹಯಾ ಭತಕಿ ನಿಮಭಖಳಿಖನಕಖಕಣಹಗಿಯಕತಿದೆಯೇ ಎಂಫಕದನಕು ರಿವಿೇಕ್ಷಿಸಿ
ದೃಢೇಔಯಣ ನಿೇಡಕುದಕ, ಸೊಯ ಯಹಜೆಖಳಿಂದ ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆ ಅಥಹ ಭಹಲ್ಲೇಔತವ
ಗಹಾಣೆ ಭೂಲಔ ಲಷೆ ಫಯಕ ಹಸನಖಳನಕು ತನಿಖೆ ಭಹಡಿ ರಿವೆೃೇಧನಹ ಯದಿಮನಕು
ನಿೇಡಕುದಕ, ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳಿಗೆ ಅಸಾತ್ಹ ತರಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ, ಷಹರಿಗೆೇತಯ ಹಸನಖಳ
ನೊೇಂದಣಿ ರತರಖಳನಕು ನವಿೇಔರಿಷಕ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಸನಖಳು ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ
ರ್ಹಯಾ ಸಹಖೂ ನಿಮಭಖಳಿಖನಕಖಕಣಹಗಿಯಕತಿೆಯೇ ಎಂಫಕದನಕು ರಿವಿೇಕ್ಷಿಸಿ ದೃಢೇಔಯಣ
ನಿೇಡಕುದಕ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳಿಗಹಗಿ ಸಹಜಯಹಖಕ ಅಬೆರ್ಥಾಖಳನಕು ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ
ಳಡಿಷಕುದಕ. ಔಲ್ಲರ್ಹ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳನಕು ರ್ೊೇರಿ ಫಯಕ ಅಬೆರ್ಥಾಖಳನಕು ಷಸ
ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಳಡಿಷಕ ರ್ಹಮಾನಕು ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ.
ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ/ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ ಹಸನಖಳನಕು
ಯಷೆಿಖಳಲ್ಲಿ ಹಸನಖಳನಕು ತಹಷಣೆಗೆ ಳಡಿಷಕ ಭತಕಿ ರತಾನ ರ್ಹಮಾನಕು
ನಿಾಹಿಷಕ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ ಹಸನಖಳ ಮೇಲೆ ಫಹಕ ಇಯಕ ತ್ೆರಿಗೆಮನಕು ಷೂಲ್ಲ
ಭಹಡಲಕ ಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔಯನಕು ಷಂಕಾಸಿ ಅರಿಗೆ ತಗಹದೆ ನೊೇಟಿೇಷನಕು ನಿೇಡಕ ಸಹಖೂ
ತ್ೆರಿಗೆಮನಕು ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡಕ ರ್ಹಮಾನಕು ಷಸ ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ. ಸಹಖೂ ಹಸನಖಳಿಗೆ
ಅಘಾತ ಉಂಟಹದ ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಪ್ೇಲ್ಲೇಸ್ಟ ಇಲಹಖೆಯಂದ ರ್ೊೇರಿರ್ೆ ಫಂದಹಖ ಅಘಾತರ್ೆು
ಳಟಿಟಯಕ ಹಸನಖಳನಕು ಷಸ ರಿವಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಯದಿ ನಿೇಡಕ ಹರಧಿರ್ಹಯಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ. ಹಸನ
ಅಘಾತಖಳ ೆೈಜ್ಞಹನಿಔ ಷಾಳ ರಿೇಕ್ಷೆಮ ತನಿಖಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಖಹಿಷಕುದಕ. ಷಹಾಜನಿಔ
ಯಷೆಿಮಲ್ಲಿ ಷಂಚರಿಷಲಕ ಯೇಖೆಲಿದ ಭತಕಿ ಅಂತಸ ಹಸನಖಳನಕು ಷಹಾಜನಿಔ ಸಯಹಜಕ
ಭೂಲಔ ವಿಲೆೇಹರಿ ಭಹಡಕ ಷಂಫಂಧ ಈ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ಭೌಲೆ ನಿಧಾರಿಷಕ
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ರ್ಹಮಾ ನಿಧಾರಿಷಕುದಕ. ಈ ಎಲಹಿ ಔತಾೆಖಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯ ಆದೆೇವದ ರರ್ಹಯ
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ೆು ಹಿಷಕ ಮಹುದೆೇ ರ್ಹಮಾ ನಕು ಷಸ
ನಿಾಹಿಷಕ ರ್ಹಮಾ ನಿಹಾಸಔ ಸಿಫಬಂದಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಊ) ಷಸಹಮಔ ಷಹಂಖ್ಯೆಔ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು:
ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಷಸಹಮಔ ಷಹಂಖ್ಯೆಔ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಹಸನಖಳ ಅಂಕ ಅಂವಖಳ
ರಿಶಿೇಲನೆ ಸಹಖೂ ರ್ೊರೇಢೇಔಯಣ, ವಿಬಹಖಹಯಕ ಅಂಕ ಅಂವಖಳ ಭಹಸಿಔ ಯದಿಮನಕು
ತಮಹರಿಸಿ ರ್ೊರೇಢೇಔೃತ ವಿಯಣಹ ಟಿಟಮನಕು ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯ ಔಛೆೇರಿಗೆ ದಗಿಷಕ
ರ್ಹಮಾನಕು ನಿಾಹಿಷಕ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ ಸಹಖೂ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ ಭತಕಿ ಅಯ
ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ(ನಖಯ) ಯಯಕ ರತಿ ತಿಂಖಳು ನಡೆಷಕ ರಿಶಿೇಲನಹ ಷಬೆಖಳಿಗೆ
ಅಂಕ

ಅಂವಖಳ

ಭಹಹಿತಿಮನಕು

ತಮಹರಿಸಿ

ಔಛೆೇರಿಮ

ಭಕಕೆಷಾರಿಗೆ

ಷಲ್ಲಿಷಕ

ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ ಸಹಖೂ ಇಲಹಖೆಮ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಅಥಹ ಔಛೆೇರಿಮ ಭಕಕೆಷಾಯಕ
ರ್ಹಲರ್ಹಲರ್ೆು

ಹಿಷಕ

ಇತಯೆ

ಷೂಚನೆ

ಭತಕಿ

ಆದೆೇವಖಳನಕು

ಹಲ್ಲಷಕ

ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಋ) ಲೆರ್ಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ:
ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಲೆರ್ಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ನೌಔಯಯ ೆೇತನ ಬಿಲಕಿಖಳನಕು ರಿವೆೃೇಧಿಷಕುದಕ, ಆಂತರಿಔ
ಆಡಿಟ್, ಲೆಔು ರಿವೆೃೇಧನೆ ಭಹಡಕುದಕ, ರಿವೆೃೇಧನಹ ಯದಿ ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ ಸಹಖೂ
ಯದಿಖಳಿಗೆ ಉತಿಯನಕು ಡೆದಕರ್ೊಳುುುದಕ ಸಹಖೂ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಹಿಷಕ ಇತಯೆ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಕ ಸಿಫಬಂದಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಎ) ಔಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ
ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳು ಅಯಕಖಳಿಗೆ ಹಿಷಲಹಗಿಯಕ
ವಿಬಹಖಖಳ(ಚಹಲನಹ ಲೆೈಷನ್್ ವಿಬಹಖ, ಷಹರಿಗೆೇತಯ ಹಸನಖಳ ವಿಬಹಖ ಭತಕಿ ಷಹರಿಗೆ
ಹಸನಖಳ ವಿಬಹಖ) ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆ, ವಿಶಮ ನಿಹಾಸಔಯಕ ಭಂಡಿಷಲಹಖಕ ಔಡತಖಳನಕು
ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ, ಟಿಿಣಿಯಂದಿಗೆ ಮೇಲಹಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಗೆ ಭಂಡಿಷಕುದಕ, ಅಯ ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ
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ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ ಸಹಖೂ ಅಂಕ ಅಂವಖಳನಕು ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಗೆ ದಗಿಷಕುದಕ ಸಹಖೂ
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಹಿಷಕ ಇತಯೆ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಕ
ಸಿಫಬಂದಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಏ) ರಥಭ/ದಿವತಿೇಮ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕ
ರಥಭ/ದಿವತಿೇಮ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕ ಇಯಕಖಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಖಖಳ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾ
ಖಳನಕು ಸಂಚಿರ್ೆ ಭಹಡಲಹಗಿದಕಾ, ಇರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಟಹಲಕಖಳನಕು/ಅಜಿಾಖಳನಕು
ಸಿವೇಔರಿಸಿ,ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಷೂಔಿ ಟಿಿಣಿಯಂದಿಗೆ ಔಡತಖಳನಕು ವಿಬಹಖದ ಅಧಿೇಕ್ಷಔರಿಗೆ ಭಂಡಿಷಕ
ುದಕ. ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಂದ ಆದೆೇವ ಡೆದಕ ಹಿಂತಿಯಕಗಿ ಫಯಕ ಔಡತಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ
ಆದೆೇವನಕು ಹಲ್ಲಷಕುದಕ. ತಭಮ ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಫಹಕ ಇಯಕ ಔಡತಖಳ
ವಿಯಖಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ ಸಹಖೂ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಹಿಷಕ ಇತಯೆ ಮಹುದೆೇ
ಫಗೆಮ

ರ್ೆಲಷ

ರ್ಹಮಾಖಳನಕು

ನಿಾಹಿಷಕ

ಸಿಫಬಂದಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

ಭತಕಿ

ತಭಮ

ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿಯಕ ವಿಬಹಖದ ಔಡತಖಳನಕು ಅಭಿಲೆೇಖಹಲಮದಲ್ಲಿ ಷಂಖರಹಿಸಿಡಕ ಜಹಫಹಾರಿಮನಕು
ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಐ) ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ:
ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಗೆ ಆಿ ಷಸಹಮಔಯಹಗಿ
ರ್ೆಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ. ಔಛೆೇರಿಮ ಎಲಹಿ ನೌಔಯರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಸಣಹ
ಯದಿಖಳನಕು ಸಹಖೂ ಆಸಿಿ ಭತಕಿ ದಹಯತವಖಳ ಟಿಟಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಕುದಕ ಭತಕಿ ಹರದೆೇಶಿಔ
ಷಹರಿಗೆ

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು

ಹಿಷಕ

ಇತಯೆ

ರ್ೆಲಷ

ರ್ಹಮಾಖಳನಕು

ನಿಾಹಿಷಕ

ಸಿಫಬಂದಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ
) ಫೆಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ:
ಈ

ಔಛೆೇರಿಮ

ಫೆಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ

ರತಿಯಂದಕ

ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳಿಂದ ಅನಕಮೇದನೆ ಡೆದಕ ಫಯಕ ಔಯಡಕ ತರಖಳನಕು ಫೆಯಳಚಕಿ ಭಹಡಕುದಕ,
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ಖಣಔ ಮಂತರದಲ್ಲಿ ದಹಕಲೆಖಳನಕು ಖಣಕೇಔಯಣಗೊಳಿಷಕ ರ್ಹಮಾನಕು ನಿಾಹಿಷಕುದಕ
ಸಹಖೂ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಬಹಖಖಳ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಹಿಷಕ ಮಹುದೆೇ ರ್ೆಲಷನಕು
ನಿಾಹಿಷಕಂತಸ ಸಿಫಬಂದಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
ಒ) ಖೂರಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯಕ/ಕಜಹನೆ ಯಕ್ಷಔಯಕ/ದಲಹಮತಯಕ:
ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಖೂರಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯಕ/ಕಜಹನೆ ಯಕ್ಷಔಯಕ/ದಲಹಮತಯಕಖಳಿಗೆ ರತಿಯಂದಕ
ವಿಬಹಖದಲ್ಲಿ ಸಹಖೂ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ರ್ೊಠಡಿಖಳಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಔಯಹಗಿ ರ್ೆಲಷ ನಿಾಹಿಷಕ
ಸಿಫಬಂದಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಖ

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ
ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ, ಕಜಹನೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಲೆರ್ಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ, ಔಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ, ರಥಭ/ದಿವತಿೇಮ
ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕ, ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ, ಫೆಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ ಸಹಖೂ ಖೂರಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯ
ಸೆಷಯಕಖಳನಕು ಅನಕಫಂಧ-1ಯಲ್ಲಿಯಕಂತ್ೆ ರಔಟಿಷಲಹಗಿದೆ.
ಓ) ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ
ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳನಕು ಔಛೆೇರಿಗೆ ಔಯೆತಯಕುದಕ ಸಹಖೂ
ಅಯಕ ಬಹಖಹಿಷಕ ಷಬೆಖಳಿಗೆ ಔಯೆದೊಮಕೆುದಕ ಭತಕಿ ಕಜಹನಗೆ ಸೊೇಖಕುದಕ, ಫಹೆಂಕಗೆ
ಸೊೇಖಕ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾನಕು ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ. ಅಲಿದೆ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ
ನಡೆಷಕ ರತಾನ ರ್ಹಮಾರ್ೆು ಚಹಲಔಯಕ ಇಲಹಖಹ ಜಿೇಪ್ಖಳನಕು ಉಯೇಗಿಷಕ ರ್ಹಮಾ
ನಿಾಹಿಷಕತ್ಹಿಯೆ.
3) ಈ ಔಛೆೇರಿಮಕ ಈ ರ್ೆಳಗಿನ ರ್ಹಯಾ ಭತಕಿ ನಿಮಭಹಳಿಖಳ ರ್ಹಮಾನಕು ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದೆ
ಅ) ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ಅಧಿನಿಮಭ 1988
ಆ) ರ್ೆೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ನಿಮಭಖಳು 1989
ಇ) ಔನಹಾಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ನಿಮಭಖಳು 1989
ಈ) ಔನಹಾಟಔ ಯಹಜೆ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ತ್ೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಮಭ 1957
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ಉ) ಔನಹಾಟಔ ಯಹಜೆ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ತ್ೆರಿಗೆ ನಿಮಭಖಳು 1957
ಊ) ಔನಹಾಟಔ ನಹಖರಿೇಔ ಷೆೇೆಖಳ ಖಹತರಿ ಅಧಿನಿಮಭ 2011
ಋ) ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005.
4) ಅಧಿರ್ಹರಿ ಭತಕಿ ನೌಔಯಯ ಸಕದೆಾ ಭತಕಿ ಡೆಮಕ ತಿಂಖಳ ೆೇತನದ ವಿಯ :
(01-01-2020 ರಿಂದ 31.12.2020 ಯಯೆಗೆ)
ಅ) ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-01
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ-01
ಔರಭ
ಷಂಖೆೆ

1

ಸೆಷಯಕ

ಡೆಮಕ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ
ಶಿರೇ. ಎಸ್ಟ. ಫಹಲಔೃಶಣ

ದನಹಭ

ೆೇತನ

ಹರ.ಷಹ.ಅ

72,500/-

ಅಧಿ

01.01.2020
ರಿಂದ

ಹರ.ಷಹ.ಅ

31.12.2020

ಆ) ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಭಂಜೂಯಹದ ಸದೆಾಖಳು-04
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ-01
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

1

ಆರ್.ಚಂದರವೆೇಕರ್

ದನಹಭ
ಷ.ಹರ.ಷಹ.ಅ

ಡೆಮಕ
ೆೇತನ
61,150

ಶಯಹ
02-09-2020 ಯಂದಕ
ಹರಷಹಅ ಸಕದೆಾಗೆ
ದೊೇನುತಿ ಸೊಂದಿ ಫೆೇಯೆ
ಔಛೆೇರಿಗೆ ಗಹಾಣೆ

11

ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.
2

ಎಸ್ಟ. ಎಸ್ಟ. ಮಿಲ್ಲಂದ

ಷ.ಹರ.ಷಹ.ಅ

64,250

25-11-2020 ರಿಂದ

ಔಕಭಹರ್

31-12-2020

ಇ) ಕಜಹನೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-01
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ-01
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

1

ದನಹಭ

ಡೆಮಕ
ೆೇತನ

ಆರ್.ಯಹಜಿ

ಕಜಹನೆ ಭತಕಿ

ಶಯಹ

59,700 01-01-2020 ರಿಂದ

ತ್ೆರಿಗೆ

26-11-2020

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
2

ಶಿರೇಭತಿ

ಕಜಹನೆ ಭತಕಿ

ಷಕಭಂಖಲಹ

ತ್ೆರಿಗೆ

ಎಸ್ಟ ಢಳಿ

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು

57,923

09-12-2020 ರಿಂದ
30-12-2020

ಈ) ಷಸಹಮಔ ಷಹಂಖ್ಯೆಔ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-01
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ-01
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

1

ಯವಿಔಕಭಹರ್ ಎಂ ಆರ್

ಉ)

ದನಹಭ
ಷ. ಷಹಂ.ಅ

ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಡೆಮಕ ೆೇತನ
46,400
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ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-06
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -03
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

ದನಹಭ

ಡೆಮಕ

ಶಯಹ

ೆೇತನ

1

ಸೆರ್ಚ ವಿ ೆಂಔಟೆೇಶ್

ಹಿ ಮೇ ಹನಿ

62,600

2

ಡಿ ಎಸ್ಟ ಡೆಮರ್

ಮೇ ಹ ನಿ

62,600

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ೆಷೆಾ ಹರಷಹಅ ನೆಲಭಂಖಲ
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ.

3

ಎಸ್ಟ. ಎಸ್ಟ. ಮಿಲ್ಲಂದ

ಹಿ.ಮೇ.ಹ.ನಿ

-

ಔಕಭಹರ್

ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ
ನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ
24-11-2020 ಯ ಯಗೆ ಔತಾೆ
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಾಯಕ.

ಊ) ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-17
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -02
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

1

ತಿೆಿೇಷಹವಮಿ ಸಿ

ಡೆಮಕ
ದನಹಭ
ಮೇ ಹ ನಿ

ಶಯಹ

ೆೇತನ
43,100

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾ
ಹರಷಹಅಔ ಮಲಸಂಔ ಔತಾೆ

ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ
2

ಜೆ ಆರ್ ಭಂಜಕನಹಥ

ಮೇ ಹ ನಿ

56,800

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾ
ಷಹರಷಹಅಔ ಬಿಜಹುಯ ಔತಾೆ

ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ.
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3

ನಹಖಯಹಜ ಎಸ್ಟ

ಮೇ ಹ ನಿ

56,800

ನಹಮಕ್

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾ
ಹರಷಹಅಔ, ರ್ೊೇಲಹಯ ಔತಾೆ

ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ

4

ರ್ೆ ವಿ ಯಗುಯಹಮ್

ಮೇ ಹ ನಿ

43,100

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾ

5

ಕಯಣ್ ಎ ಆರ್

ಮೇಹ ನಿ

40,900

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾ

6

ಶಿರೇ ನಯಸಿಂಸ

ಹರಷಹಅಔ ಜ್ಞಹನಬಹಯತಿ
ಉಷಹಆ&ಹಿಹರಷಹಔ ಫೆಂ (ದ)
ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ

ಮೇ ಹ ನಿ

ನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಭೂತಿಾ

ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ

ಋ) ಔಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-04
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -03
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

ದನಹಭ

ಡೆಮಕ

ಶಯಹ

ೆೇತನ

1

ಯೂ ಸಿ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

40,900

-

2

ಷಕಔಂದಯಹಜಕ ಬಿ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

38,850

-

3

ಚಂದರರ್ಹಂತ್ ಎಂ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

38,850

4

ಆರ್ ರ್ೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

51,400

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

-

--

ಯಂಖಷಹವಮಿ
5

ಷಕಭಂಖಲ ಎಸ್ಟ
ಢಳಿ

ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಈ
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ದಿನಹಂಔ 10-06-2020 ಯ ಯಗೆ
ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿ ದಾಯಕ.

ಎ) ರಥಭ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕ
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-13
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -09
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ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

1

ಡೆಮಕ
ದನಹಭ

ೆೇತನ

ಶಯಹ

ಯೂ

ಜಿ ಎನ್ ಗೌಯಭಮ

ರದಷ

31,100

ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ದಿನಹಂಔ

05-

12-2020 ಯ ಯಗೆ ರ್ಹಮಾ
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿ ದಾಯಕ. ನಂತಯ
ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯ ಸಕದೆಾಗೆ ದೊೇನುತಿ
ಸೊಂದಿ ಫೆೇಯೆ ಔಛೆೇರಿಗೆ
ಗಹಾಣೆ ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

2

ುಟಟಷಹವಮಿ

ರದಷ

50,150

-

3

ಎಸ್ಟ.ರ್ಹಂತಯಹಜಕ

ರದಷ

51,400

ರಷಕಿತ ಷರ್ಹಾರಿ ಷೆೇೆಯಂದ
ಜೂನ್ 2020 ಯಲ್ಲಿ ಯೇನಿೃತಿಿ
ಸೊಂದಿಯಕತ್ಹಿಯೆ.

4

ಎಸ್ಟ ನಹಖಯಹಜ

ರದಷ

52,650

5

ಎಂ. ಷಂತಲಕ್ಷಿಿ

ರದಷ

-

ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಈ
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ
ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ.

6

ಶಿರೇಭತಿ

ರದಷ

38,850

ರದಷ

38,850

ರದಷ

-

ಷಹವಿತರಭಮ ಟಿ. ರ್ೆ.
7

ಶಿರೇಭತಿ ನಜಹಕ್ಷಿ

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ೆಷೆಾ ಹರಷಹ ಫೆಂ (ದ)

ರ್ೆ.ಎಸ್ಟ
8

ರ್ೆ. ಜಖದಿೇಶ್

ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಈ
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ
ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ

9

ಬಿ. ಎಂ. ಯೆೇಣಕಔ

ರದಷ

-

ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಈ
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ
ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ.

ಏ) ದಿವತಿೇಮ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕ

15

ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-14
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -6
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

ದನಹಭ

ಡೆಮಕ ೆೇತನ
36,950

1

ಮಕ ಭಂಜಕನಹಥ

ದಿವದಷ

2

ದಿೇಕ್ ಎಂ

ದಿವದಷ

24,050 (ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ೆಷೆಾ ಷರಷಹಅ ಷಔಲೆೇವುಯ)

3

ರಮೇದ್ ಯಹಜೆೇಂದರ ಜೆ

ದಿವದಷ

22,950

4

ಮೇಸನ್ ಔಕಭಹರ್ ಎನ್

ದಿವದಷ

24,600

5

ಯಹಚಹಿಜಿ

ದಿವದಷ

ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ
ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ

6

ಚಂದರಮೇಸನ್ ರ್ೆ.ಎಸ್ಟ

ದಿವದಷ

ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ
ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ.

ಐ) ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-01
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -01
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

ದನಹಭ

ಡೆಮಕ ೆೇತನ

1

ಶಿರೇದೆೇವಿ ಎಸ್ಟ ಜಭಕಂಡಿ

ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ

27,650

) ಫೆಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು - 02
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ-01
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

ದನಹಭ

ಡೆಮಕ
ೆೇತನ

1

ಬಿ ಎಸ್ಟ ಯಹಧಹಭಣಿ

ಫೆಯಳಚಕಿಗಹತಿಾ

38,850

2

ವಹಯದಹದೆೇವಿ ಬಿ ಎಂ

ಫೆಯಳಚಕಿಗಹತಿಾ

34,300

ಶಯಹ
ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
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ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ
ಷಹರಷಹಅ ಸಕಣಷೂಯಕ
ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿ
ದಹಾಯೆ.

ಒ) ಯಹಜೆ ಲೆಔು ತರ ಇಲಹಖೆ (ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ)
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-02
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -02
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಡೆಮಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

ದನಹಭ

ೆೇತನ

ಶಯಹ

1

ಅಶಿವನಿ ಎಸ್ಟ

ಲೆರ್ಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

42,000

-

2

ಎಸ್ಟ. ವೆೈಲಹ

ಲೆರ್ಹುಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

45,300

-

ಓ) ಯಹಜೆ ಲೆಔು ತರ ಇಲಹಖೆ (ರದಷ- ಲೆಔು ರಿವೆೃೇಧಔಯಕ)
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-01
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -01
ಔರಭ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂಖೆೆ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

1

ದನಹಭ

ಆರ್.ನಹಖಯತು

ಡೆಮಕ ೆೇತನ

ರ.ದ.ಷ.

29,600

ಅಂ) ಖೂರಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯಕ+ಕಜಹನೆ ಯಕ್ಷಔಯಕ
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-12+2
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -04
ಔರ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

ದನಹಭ

ಡೆಮಕ
ೆೇತನ

ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕ ಷಾಳ/ವಿಬಹಖ

1

ಲಕ್ಷಿಭಮ

ಡಿ ಖೂರಪ್

23,500

ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ

2

ಬಹಖೆಭಮ

ಡಿ ಖೂರಪ್

22,400

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಹರಷಹಅಔ ಫೆಂಖಳೄಯಕ (ೂಾ)
ರ್ೆ.ಎಸ್ಟ.ಟಿ.ಎ.ಟಿ
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3

ಷಂತಭಮ

ಡಿ ಖೂರಪ್

23,500

-

4

ಶಿರೇನಹಥ್

ಡಿ ಖೂರಪ್

36,000

-

5

ಖಂಖಮೆ ಎಸ್ಟ

ಡಿ ಖೂರಪ್

32,600

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ

6

ಲಕ್ಷಿಿ ಎನ್

ಡಿ ಖೂರಪ್

23,500

-

7

ಡಿ ಎನ್

ಡಿ ಖೂರಪ್

31,100

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಡಿ ಖೂರಪ್

-

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ೆಷೆಾಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ನಂಗಿಿ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ

ಅತಿಿಫೆಲೆ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ

ನಯಸಿಂಸಭೂತಿಾ
8

ಷಯೊೇಜ್ ಅಂಖಡಿ

ಆ :) ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ
ಭಂಜೂಯಹದ ಸಕದೆಾಖಳು-03
ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕಯಕ -02
ಔರ

ಸೆಷಯಕ

ಷಂ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

ದನಹಭ

ಡೆಮಕ

ಔತಾೆ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕ

ೆೇತನ

ಷಾಳ/ವಿಬಹಖ

1

ಸೆರ್ಚ ಆರ್ ಯಹಜಣಣ

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

25,200

ಚಹಲಔಯ ಔತಾೆ

2

ಈವವಯಿ ಡಿ ಆರ್

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

24,600

ಚಹಲಔಯ ಔತಾೆ

3

ಷಕಯೆೇಶ್ ಯಹವ್ ಸಿಂಧೆ

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

36,950

ರಷಕಿತ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ೆಷೆಾ ಹರಷಹಅ
ನೆಲಭಂಖಲ

5)ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಫಳಷಕ ಇಲಹಖಹ ಹಸನಖಳ ವಿಯ
ಔರಷಂ

ಹಸನದ ನೊೇಂದಣಿ ಷಂಖೆೆ

ಖಾ

1

KA02-GA-4455

LMV

2

KA14-GA-5454

LMV

ತಮಹಯಔಯ ಸೆಷಯಕ
Maruti Swift
Bolero
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3

KA42-G-6999

LMV

Bolero

6) ಔಛೆೇರಿಮ ಷೆೇಹ ಖಕಣಭಟಟ ಷಕಧಹಯಣೆಗಹಗಿ ರ್ೆೈಗೊಂಡಿಯಕ ಔರಭಖಳು ಸಹಖೂ
ಯೂಪಿಸಿರ್ೊಂಡಿಯಕ ಯೇಜನೆಖಳು
ಅ) ಷರ್ಹಲ
ಷಹಾಜನಿಔಯ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾಖಳನಕು ದಕ್ಷ ಸಹಖೂ ಉತಿಭ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಿ ಸಹಖೂ ಹಯದವಾಔ
ಯೂದಲ್ಲಿ ನಿಾಹಿಷಕ ದೃರ್ಷಟಯಂದ ಭತಕಿ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಷೆೇೆಮನಕು ಮಹುದೆೇ ವಿಳಂಫ
ಭಹಡದೆೇ ಷರಿಮಹದ ಷಭಮರ್ೆು ದಗಿಷಕ ದೃರ್ಷಿಯಂದ ಔನಹಾಟಔ ಷರ್ಹಾಯು ಔನಹಾಟಔ
“ನಹಖರಿೇಔ ಷೆೇೆಖಳ ಖಹತರಿ ಅಧಿನಿಮಭ-2011 ಯಡಿಮಲ್ಲಿ 26 ಷೆೇೆಖಳನಕು ತಿದಕಾಡಿ
ಅಧಿಷೂಚನೆ 2018ಯಲ್ಲಿ ಜಹರಿಗೆ ತಯಲಹಗಿದೆ. ಅದಯಂತ್ೆ ಷಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆಮಕ ಷಹಾಜನಿಔಯ
ಷೆೇೆಖಳನಕು ಷರ್ಹಲದಡಿಮಲ್ಲಿ ದಗಿಷಕತಿಿದೆ.
ಆ). ಷಹರಿಗೆ ಅದಹಲತ್:
ಷಹಾಜನಿಔಯ ಔಕಂದಕ-ರ್ೊಯತ್ೆಖಳನಕು ನಿಹರಿಷಕ ಷಲಕಹಗಿ ರತಿ ಭೂಯಕ ತಿಂಖಳಿಗೊಮಮ
(ಭಹರ್ಚಾ, ಜೂನ್, ಷೆೆಟಂಫರ್ ಭತಕಿ ಡಿಷೆಂಫರ್ ಭಹಸೆಖಳಲ್ಲಿ) ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಹರಿಗೆ
ಅದಹಲತ್ನಕು

ಏಾಡಿಷಲಹಖಕತಿದೆ. ಇಲಹಖೆಮ ಹಿರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಸಹಖೂ ಹರದೆೇಶಿಔ

ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಸಹಖೂ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಈ ಷಹರಿಗೆ
ಅದಹಲತ್ಖಳಲ್ಲಿ ಬಹಖಹಿಸಿ ಷಹಾಜನಿಔಯಕ ನಿೇಡಕ ದೂಯಕ/ ಷಲಸೆಖಳನಕು ಸಿವೇಔರಿಸಿ
ಅುಖಳಿಗೆ ಷೂಔಿ ಉತಿಯ ಭತಕಿ ರಿಸಹಯ ನಿೇಡಕ ೆಷೆಾಮನಕು ಭಹಡಲಹಗಿದೆ.
ಇ) ಜನಷಿಂದನ :
ಷಹಾಜನಿಔಯ ಅಸಹಲಕಖಳನಕು ಆಲ್ಲಸಿ ಅಯ ಷಭಷೆೆಖಳನಕು ಫಗೆಸರಿಷಕ ಹಿನೆುಲೆಮಲ್ಲಿ
ರತಿ ಭಂಖಳಹಯ ಭಧಹೆಸು 3.30 ರಿಂದ 4.30 ಯಯೆಗೆ ಜನಷಿಂದನ ರ್ಹಮಾಔರಭನಕು
ಸಮಿಮರ್ೊಂಡಕ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಉತಿಭ ಷೆೇೆಮನಕು ದಗಿಷಲಹಖಕತಿದೆ.
ಈ) ಖಣಕೇಔಯಣ:
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ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ತವರಿತಹಗಿ ಉತಿಭ ರಿೇತಿಮ ಷೆೇೆ ನಿೇಡಕ ದೃರ್ಷಿಯಂದ ಈ ಔಛೆೇರಿಮ
ರತಿಯಂದಕ ವಿಬಹಖನಕು ಖಣಕೇಔಯಣಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ. ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ನಡೆಮಕ ಆಡಳಿತರ್ೆು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಎಲಹಿ ತರ ೆಸಹಯಖಳು ಹಸನಖಳ ನೊೇಂದಣಿಖಳು, ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ
ತರಖಳು, ಯಸದಹರಿಖಳು, ತ್ೆರಿಗೆ ಸಹಖೂ ವಕಲುನಕು ಷಂಖರಸಣೆ ಭಹಡಕ ರ್ೆಲಷ ಇತ್ಹೆದಿ
ಔಛೆೇರಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾಖಳನಕು ಷಂೂಣಾ ಖಣಕೇಔಯಣಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ.
ಹಸನಖಳ ನೊೇಂದಣಿ, ಭಹಲ್ಲೇಔತವ ಗಹಾಣೆ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆ, ನೊೇಂದಣಿ
ನವಿೇಔಯಣ ಸಹಖೂ ಅಸಾತ್ಹ ತರ ನವಿೇಔಯಣ ಇತ್ಹೆದಿ ವಿಶಮಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಅಜಿಾಮನಕು
https://parivahanseva.gov.in ನಲ್ಲಿ vahan-4ತಂತ್ಹರಂವದಲ್ಲಿ ಭಹಡಿ ರ್ೊಡಲಹಖಕತಿಿದೆ
ಉ) ಷಹಾಜನಿಔ ಷಂಔಾ ೆಷೆಾ:
ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಹಾಜನಿಔ ಷಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿಮನಕು (ಪಿ ಆರ್ ಒ) ಆಗಿ ನೆೇಮಿಷಲಹಗಿದಕಾ,
ಮಹುದೆೇ ರ್ೆಲಷ ರ್ಹಮಾಖಳ ಫಗೆೆ ಷಹಾಜನಿಔಯಕ ಅರಿಂದ ಷೂಔಿಹದ ಭಹಖಾದವಾನ/
ಷಲಸೆಖಳನಕು ಡೆಮಲಕ ೆಷೆಾ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ.

ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ರ್ೆಲಷ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿಯಕ

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ಸಹಖೂ ಸಿಫಬಂದಿ ಖಾದಯೂ ಷಸ ತಭಮ ತಭಮ ವಿಬಹಖಖಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಟಟಂತ್ೆ ಷಹಾಜನಿಔ ಷಂರ್ಹಾಧಿರ್ಹರಿಖಳಹಗಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಲಕ ಷಹಾಜನಿಔ
ಯೊಂದಿಗೆ ಷೌಜನೆದಿಂದ ತಿಾಷಕುದಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ತವರಿತ ಸಹಖೂ ಉತಿಭ ರಿೇತಿಮ ಷೆೇೆ ಮನಕು
ದಗಿಷಲಕ ರ್ಹಯೇಾನಕಮಕಯಹಖಕಂತ್ೆ ಷೂಔಿ ತಿಳುಳಿರ್ೆಖಳನಕು ನಿೇಡಲಹಗಿಯಕತಿದೆ

ಊ) ಆನ್ –ಲೆೈನ್ ೆಷೆಾ:
ಷಹಾಜನಿಔಯ ಉಯೇಖರ್ಹುಗಿ ಆನ್-ಲೆೈನ್ ೆಷೆಾಮನಕು ಔಲ್ಲಿಷಲಕ ಔರಭ ಹಿಷಲಹಗಿದಕಾ,
ಔಲ್ಲರ್ಹ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರ/ಡಿಎಲ್ ಭತಕಿ ಸೊಷ ನೊೇಂದಣಿ ಭತಕಿ ಇತಯ ನೊೇಂದಣೆೇತಯ
ಷೆೇೆಖಳನಕು ೆಬ್ ಷೆೈಟ್ ಭಕಖಹಂತಯ ಅಜಿಾ ನಭೂನೆ, ಹತಿಷಫೆೇರ್ಹದ ವಕಲು ಭಕಂತ್ಹದ
ವಿಯಖಳು ಔನುಡ ಭತಕಿ ಆಂಖಿ ಬಹಶೆಖಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಕ ೆಷೆಾಮನಕು ತಯಲಹಗಿದೆ.
ೆಬ್ ಷೆೈಟ್ https://parivahanseva.gov.in

ಋ) ಷಹಯರ್ಥ-4 ಅನಕಶಹಿನದ ಫಗೆೆ :ಷರ್ಹಾಯದ ಆದೆೇವದನವಮ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಹಯರ್ಥ-4 ತಂತ್ಹರಂವನಕು ಅನಕಶಹಿನಗೊಳಿಸಿದಕಾ,
ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಷೆೇೆ ದಗಿಷಲಹಖಕತಿಿದೆ.
https://parivahanseva.gov.in ಲಹಗಿನ್ ಆಗಿ ಷಹಯರ್ಥ-4 ನಕು ಆಯು ಭಹಡಿ
ಭಕಂದಕರಿಮಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ. ಚಹಲನಹ ಲೆೈಷನಿ್ಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಅಜಿಾಷಕ ವಿಧಹನ ಭತಕಿ
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ಅಜಿಾ ಷಂಖೆೆ ಅನವಯಷಕ ವಕಲು ಸಹಖೂ ಷಲ್ಲಿಷಫೆೇರ್ಹಖ ದಹಕಲೆಖಳ ಭಹಹಿತಿಮಕ ಷಹರಿಗೆ
ಇಲಹಖೆಮ “transport.karnataka.gov.in“ ೆಬ್ ಷೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಬೆ ವಿಯಕತಿದೆ.

ಎ) ಹಸನ್-4 ಅನಕಶಹಿನದ ಫಗೆೆ :ಷರ್ಹಾಯದ ಆದೆೇವದನವಮ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಹಸನ್-4 ತಂತ್ಹರಂವನಕು ಅನಕಶಹಿನಗೊಳಿಸಿದಕಾ, ಈ
ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಷೆೇೆ ದಗಿಷಲಹಖಕತಿಿದೆ.
https://parivahanseva.gov.in

ಲಹಗಿನ್

ಆಗಿ

ಹಸನ್

-4

ನಕು

ಆಯು

ಭಹಡಿ

ಭಕಂದಕರಿಮಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ. ಹಸನದ ನೊೇಂದಣಿ ಭತಕಿ ನೊೇಂದಣೆೇತಯ ಷೆೇೆಖಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಅಜಿಾಷಕ ವಿಧಹನ ಭತಕಿ ಅಜಿಾ ಷಂಖೆೆ ಅನವಯಷಕ ವಕಲು/ತ್ೆರಿಗೆ ಸಹಖೂ
ಷಲ್ಲಿಷಫೆೇರ್ಹದ

ದಹಕಲೆಖಳ

ಭಹಹಿತಿಮಕ

ಷಹರಿಗೆ

ಇಲಹಖೆಮ

“

transport.karnataka.gov.in “ ೆಬ್ ಷೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಬೆ ವಿಯಕತಿದೆ.
ಏ) ಹಸನಖಳ ತಹಷಣಹ ರ್ಹಮಾ :
ಯಷೆಿಮಲ್ಲಿ ಷಂಚರಿಷಲಕ ಯೇಖೆಲಿದ ಭತಕಿ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ರ್ಹಯಾ ಭತಕಿ
ನಿಮಭಖಳನಕು ಉಲಿಂಘಿಷಕ ಹಸನಖಳನಕು ತಡೆಖಟಕಟ ಷಲಕಹಗಿ ಹಸನಖಳ ವಿವೆೇಶ
ತಹಷಣಹ

ರ್ಹಮಾ

ಸಮಿಮರ್ೊಂಡಕ,

ಅಂತಸ

ಹಸನಖಳ

ವಿಯಕದಾ

ರಔಯಣಖಳನಕು

ದಹಕಲ್ಲಷಲಹಖಕತಿದೆ. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ರತಾನ ರ್ಹಮಾನಕು ಔಛೆೇರಿಮ ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯಕ
ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ ನಡೆಸಿ ವಿವಿಧ ಅಯಹದಖಳಿಗೆ ತನಿಖಹ ಯದಿ ನಿೇಡಕತಿಿದಕಾ ಚಹಲಔಯಕ/
ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ನಿಮಭಹನಕಷಹಯ ದಂಡ ಷೂಲ್ಲಸಿ ಷರ್ಹಾಯರ್ೆು ಜಭಹ ಭಹಡಲಹಖಕತಿಿದೆ..
ಐ) ಇಲಹಖಹ ವಹಷನ ಔರಭ (ಡಿ.ಎಸ್ಟ.ಎ):
ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ರ್ಹಯಾ 1988 ಅನಕು ಭತಕಿ ಅದಯಡಿಮಲ್ಲಿ ಯಚಿತಹಗಿಯಕ
ನಿಮಭಖಳನಕು ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಷಹಾಜನಿಔ ಯಷೆಿಮಲ್ಲಿ ಷಂಚರಿಷಕಂತ್ೆ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳನಕು
ತನಿಖೆಗೆ ಳಡಿಸಿ ಅಂತಸ ಹಸನಖಳ ವಿಯಕದಧ ರಔಯಣ ದಹಕಲ್ಲಸಿ ರ್ಹನೂನಿ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಷೂಔಿ
ಔರಭರ್ೆೈಗೊಂಡಕ ಎಷಗಿದ ಅಯಹಧರ್ಹುಗಿ ಯಹಜಿೇದಂಡನಕು ಷೂಲಕ ಭಹಡಿ ಷರ್ಹಾಯರ್ೆು ಜಭಹ
ಭಹಡಕ ಭತಕಿ ಯಸದಹರಿಖಳನಕು ಅಭಹನತಕಿಗೊಳಿಷಕ ಸಹಖೂ ನೊೇಂದಣಿ ಭತಕಿ ಚಹಲನಹ
ಅನಕಜ್ಞಹ ತರಖಳ ಮೇಲೆ ಔರಭ ಜಯಕಗಿಷಕ ರ್ಹಮಾನಕು ನಿಾಹಿಷಲಹಖಕತಿದೆ.
) ಷಹಧನೆಖಳು:
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I) ಯಹಜಷವ ಷಂಖರಸಣೆ: ಔನಹಾಟಔ ಷರ್ಹಾಯರ್ೆು ಸೆಚಕಿ ಯಹಜಷವನಕು ದಗಿಷಕ ಇಲಹಖೆಖಳಲ್ಲಿ
ಷಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆಮಕ ಷಸ ಂದಹಗಿಯಕತಿದೆ.

ಫೆಂಖಳೄಯಕ ನಖಯರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಈ

ಔಛೆೇರಿಮಕ ಷಸ ಸೆಚಿಿನ ಯಹಜಷವನಕು ಷಂಖರಹಿಷಕ ಔಛೆೇರಿಮಹಗಿಯಕತಿದೆ. 2019ನೆೇ ಷಹಲ್ಲಗೆ
ಷಂಫಂಧಟಟಂತ್ೆ(01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ಯಯೆಗೆ ಈ ಔಛೆೇರಿಗೆ ನಿಖಧಿಡಿಸಿದಾ ರ್ೊೇಟಿ
ಯೂ .297.45 ಯಹಜಷವ ಷಂಖರಸಣೆಮ ಖಕರಿಮ ಮತಿಹಗಿದಕಾ ರ್ೊೇಟಿ ಯೂ 229.1 ಷಂಖರಹಿಸಿದಕಾ
ಈ ಔಛೆೇರಿಮಕ ಯಹಜಷವ ಷಂಖರಸಣೆಮಲ್ಲಿ ವೆೇಔಡ 77% . ಯಶಕಟ ರಖತಿ ಷಹಧಿಸಿದೆ.
II. ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ೆ ಷಹಿಸ:ಜನರಿ 2020 ಯಲ್ಲಿ ದಿನಹಂಔ 14-01-2020 ರಿಂದ 21-01-2020 ತನಔ 31ನೆೇ ಯಹರ್ಷರೇಮ
ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಷಹಿಸನಕು ಆಚರಿಸಿದಕಾ ಈ ಷಂಫಂಧ ಜನ ಜಹಖೃತಿಗಹಗಿ ಸಲು ರ್ಹಮಾಔರಭ
ಸಮಿಮರ್ೊಂಡಕ, ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ, ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕಖಳಿಗೆ ಸಹಖೂ ವಹಲಹ ರ್ಹಲೆೇಜಕಖಳ
ವಿದಹೆರ್ಥಖಳಿಗೆ ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ೆ ತಿಳುಳಿರ್ೆ ನಿೇಡಲಹಗಿದೆ. ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಹೆಪಿಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟಟಂತ್ೆ
ಯಷೆಿ ಅಘಾತಖಳ ದಕಶಿರಿಣಹಭಖಳ ಫಗೆೆ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಅರಿು ಭೂಡಿಷಕ ಷಲಕಹಗಿ
ಷಾಳಿೇಮ ಷಂಗ ಷಂಷೆಾಖಳ, ಖಣೆ ೆಕಿಖಳ ಸಹಖೂ ಅನೆೇಔ ವಹಲಹ ರ್ಹಲೆೇಜಕಖಳ ತಿಯಂದ
ಔಯತರಖಳನಕು ಸಂಚಕುದಕ, ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ೆ ಫಗೆೆ ವಹಲಹ ವಿದಹೆರ್ಥಾಖಳಿಂದ ಷಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತರ
ಬಿಡಿಷಕ ಷಿಧೆಾ, ದೆೈನಂದಿನ ತಿರರ್ೆಖಳ ಭೂಲಔ ರಚಹಯ ಇನೂು ಭಕಂತ್ಹದ ಮವಸಿವ
ರ್ಹಮಾಔರಭಖಳನಕು ನೆಯೆೇರಿಷಲಹಗಿದೆ.
III. ಹಮಕಭಹಲ್ಲನೆ ನಿಮಂತರಣದ ಜಹಖೃತಿ ಭಹಷಹಚಯಣೆ:-:
ಹಸನಖಳಿಂದಕಂಟಹಖಕ ಹಮಕಭಹಲ್ಲನೆ ತಡೆಖಟಕಟ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ರತಿ ಶಾೂ ನೆಂಫರ್
ತಿಂಖಳಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಷಫೆೇರ್ಹಗಿದಾ ಭಹಷಹಚಯಣೆಮನಕು 2020 ಯ ನೆಂಫರ್ ತಿಂಖಳಲ್ಲಿ
ಆಚರಿಷಲಹಗಿದೆ.

ಭಹಲ್ಲನ್ಮದ

ನಿಮಂತರಣದ

ಷಹಾಜನಿಔಯ

ಜಹಖೃತಿಗಹಗಿ

ಸಲು

ರ್ಹಮಾಔರಭ ಸಮಿಮರ್ೊಂಡಕ, ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ, ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕಖಳಿಗೆ ಸಹಖೂ ವಹಲಹ
ರ್ಹಲೆೇಜಕಖಳ

ವಿದಹೆರ್ಥಖಳಿಗೆ

ಹಮಕಭಹಲ್ಲನೆದ

ದಕಶಿರಿಣಹಭಖಳು

ಭತಕಿ

ಅುಖಳ

ನಿಮಂತರಣದ ಫಗೆೆ ತಿಳುಳಿರ್ೆ ನಿೇಡಲಹಖಕತಿಿದೆ. ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಹೆಪಿಿಗೆ ಷಂಫಂಧಟಟಂತ್ೆ
ಹಮಕಭಹಲ್ಲನೆದಿಂದಕಂಟಹಖಕ ದಕಶಿರಿಣಹಭಖಳ ಫಗೆೆ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಅರಿು ಭೂಡಿಷಕ
ಷಲಕಹಗಿ ಷಾಳಿೇಮ ಷಂಗ ಷಂಷೆಾಖಳ, ಖಣೆ ೆಕಿಖಳ ಸಹಖೂ ಅನೆೇಔ ವಹಲಹ ರ್ಹಲೆೇಜಕಖಳ
ತಿಯಂದ ಔಯತರಖಳನಕು ಸಂಚಕುದಕ, ಹಮಕಭಹಲ್ಲನೆದ ಫಗೆೆ ವಹಲಹ ವಿದಹೆರ್ಥಾಖಳಿಂದ
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ಷಾಳದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತರ ಬಿಡಿಷಕ ಷಿಧೆಾ, ದೆೈನಂದಿನ ತಿರರ್ೆಖಳ ಭೂಲಔ ರಚಹಯ ಇನೂು ಭಕಂತ್ಹದ
ಮವಸಿವ ರ್ಹಮಾಔರಭಖಳನಕು ನೆಯೆೇರಿಷಲಹಗಿದೆ.
IV.. ಯಹರ್ಷರೇಮ ಐಔೆತ್ಹ ಷಹಿಸ:
ದಿನಹಂಔ 19-11-2020 ರಿಂದ 25-11-2020 ಯ ಯಗೆ ಷರ್ಹಾಯದ ನಿದೆೇಾವನದಂತ್ೆ
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಯಹರ್ಷರೇಮ ಐಔೆತ್ಹ ಷಹಿಸನಕು ಆಚರಿಷಲಹಯತಕ. ಔಛೆೇರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರ್ೆಲಷ
ರ್ಹಮಾಖಳ

ನಿಮಿತಿ ಸಹಜಯಹದ ಷಹಾಜನಿಔರಿಗೆ ಯಹರ್ಷರೇಮ ಐಔೆತ್ೆ ಫಗೆೆ ವಿವಿಧ

ರ್ಹಮಾಔರಭಖಳನಕು ಸಮಿಮರ್ೊಂಡಕ ಜಹಖೃತಿ ಭೂಡಿಷಲಹಯತಕ.
VI.. ವಫಾಭಹಲ್ಲನೆ:
ರತಾನ ರ್ಹಮಾ ನಡೆಸಿದಕಾ ವಫಾಭಹಲ್ಲನೆ /ಹಮಕಭಹಲ್ಲನೆ:ತಡೆಖಟಕಟ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈ
ಔಛೆೇರಿಮಕ ಆಗಿಂದಹಗೆೆ ಹಸನಖಳ ವಿವೆೇಶ ತಹಷಣೆಖಳನಕು ಸಮಿಮರ್ೊಂಡಕ, ರಔಯಣಖಳನಕು
ದಹಕಲ್ಲಸಿರ್ೊಂಡಕ, ದಂಡ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡಲಹಖಕತಿಿದೆ.
VII. ಹಸನಖಳ ತಹಷಣಹ ರ್ಹಮಾ :
ಯಷಿಮಲ್ಲಿ ಷಂಚರಿಷಲಕ ಯೇಖೆವಿಲಿದ ಹಸನಖಳನಕು ತಡೆಖಟಕಟ ಷಲಕಹಗಿ ಸಹಖೂ
ಹಸನಖಳ ಚಹಲಔಯಕ ರ್ಹಯದೆ ಭತಕಿ ನಿಮಭಖಳನಕು ಉಲಿಂಘಿಷಕುದನಕು ತಡೆಖಟಟಲಕ
ತಹಷಣಹ ರ್ಹಮಾನಕು ಸಮಿಮರ್ೊಂಡಕ, ರಔಯಣಖಳನಕು ದಹಕಲ್ಲಸಿರ್ೊಂಡಕ ನಿಮಭಹನಕಷಹಯ
ಔರಭ ರ್ೆೈಗೊಳು ಲಹಖಕತಿಿದೆ.
VIII.ಹಸನಖಳ ಅಸಾತ್ಹ ತರ ನವಿೇಔಯಣ:
ಯಷೆಿಮಲ್ಲಿ ಷಂಚರಿಷಕ ಹಸನಖಳು ಷಕಸಿಾತಿಮಲ್ಲಿಯಫೆೇರ್ೆಂಫ ದೃರ್ಷಟಯಂದ, ಷಹರಿಗೆ
ಹಸನಖಳಿಗೆ

ಶಾರ್ೊುಮಮ

ಅಸಾತ್ಹ

ತರಖಳನಕು

ನವಿೇಔರಿಷಕುದಕ

ಸಹಖೂ
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ಶಾ ೂಯೆೈಸಿದ ಷಹರಿಗೆೇತಯ ಹಸನಖಳಿಗೆ ನೊೇಂದಣಿ ನವಿೇಔರಿಷಕ ರ್ಹಮಾನಕು
ೆಸಿಾತಹಗಿ ನಡೆಷಲಹಖಕತಿಿದೆ. ಯಸದಹರಿ ಸಿಂಧಕತವ ಸೊಂದಿಯದ ಅಸಾತ್ಹ ತರಖಳಿಲಿದೆ
ಷಂಚರಿಷಕಂತಸ ಹಸನಖಳನಕು ತನಿಖೆಗೆ ಳಡಿಸಿ ರಔಯಣಖಳನಕು ದಹಕಲ್ಲಸಿರ್ೊಂಡಕ
ತಪಿಿತಷಾ ಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಔರಿಂದ ದಂಡನಕು ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡಲಹಖಕತಿಿದೆ.
7) ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ಷೆಕ್ಷನ್ 6ಯ ರಿೇತ್ಹೆ ಭಹಹಿತಿಮನಕು ಡೆಮಕುದರ್ಹುಗಿ
ನಹಖರಿೇಔರಿಗೆ ಅನಕಔೂಲತ್ೆಖಳ ವಿಯಖಳ ರಔಟಣೆ.
ಅ) ಷಹಭಹನೆ ವಿಯ: ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ರ್ೆಳಔಂಡ ಸಂತಖಳ ಷಹಾಜನಿಔ ಹರಧಿರ್ಹಯಖಳನಕು
ಸೊಂದಿದಕಾ, ವಿಯ ರ್ೆಳಔಂಡಂತಿದೆ: ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು
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ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ ಸಹಖೂ ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿನ ಷಸಹಮಔ
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಷಸಹಮಔ ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಮಹಗಿಯಕತ್ಹಿಯೆ
I) ಔಛೆೇರಿಮ ವಿಳಹಷ:- ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ
ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ,
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರ್ಹಂೆಿಕ್್, ಯಹಜಹಜಿನಖಯ 2ನೆೇ ಫಹಿಕ್,
ಫೆಂಖಳೄಯಕ-560010.
ದೂಯಹಣಿ ಷಂಖೆೆ :- .080 23324388 . . .
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ:-

rtobngw-ka@nic.in

.ಚಹಲನಹ ರಿಣತಿ ರಿೇಕ್ಷೆಮನಕು ಪಿೇಣೆ ರ್ೆೈಗಹರಿಖಹ ರದೆೇವ, ಪಿೇಣೆ ಂದನೆೇ ಸಂತ ಮಟೊರೇ
ಷೆಟೇಶನ್ ಭತಕಿ ಯವಿ ಕಲೊಾಷುರ್ ಆಷಿತ್ೆರ ಸತಿಿಯ, ವಿಪ್ರೇ ಹಿಂಬಹಖ, ತಕಭಔೂಯಕ-ಫೆಂಖಳೄಯಕ
ಯಷೆಿ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ-560058 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಷಲಹಖಕತಿಿದೆ.
ದೂಯಹಣಿ ಷಂಖೆೆ. 080-28394999.
(II) ರಷಕಿತ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು ಔಛೆೇರಿಮ ಭಕಕೆಷಾಯಹಗಿ
ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ. ಇಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಷಸಹಮಔ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ
ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು,

ತ್ೆರಿಗೆ/ಕಜಹನೆ

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು,

ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯಕ

ಹಸನ

ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳು, ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ, ರಥಭ ಸಹಖೂ ದಿವತಿೇಮ ದಜೆಾ ಷಸಹಮಔಯಕಖಳು,
ಚಹಲಔಯಕ ಸಹಖೂ ಖೂರಪ್ ಡಿ ನೌಔಯಯಕ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ. ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ
ಹಸನಖಳ ನೊೇಂದಣಿ ಭತಕಿ ಚಹಲನಹ ಲೆೈಷನ್್ ವಿಬಹಖದ ಡಹಟಹ ಎಂಟರ
ಔತಾೆಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಲಕ ಮ|| ಯೊೇಷಭಹಟಹಾ ಔಂನಿಯಂದ ಡಹಟಹ ಎಂಟಿರ
ಆಪಯೆೇಟರ್ಖಳನಕು ಸೊಯಖಕತಿಿಗೆ ಸಿಫಬಂದಿಮಹಗಿ

ದಗಿಷಲಹಗಿಯಕತಿದೆ. ಸಹಗೆಯೇ

ಷರ್ಹಲ ನಿಾಸಣೆ ರ್ಹಮಾಖಳನಕು ನಿಾಹಿಷಲಕ ಕಯೇನಿಕ್್ ಔಂನಿಯಂದ ಷರ್ಹಲ
ನಿಾಸಣಹ ಸಿಫಬಂದಿಮನಕು ದಗಿಷಲಹಗಿದೆ ಭತಕಿ ತ್ಹಂತಿರಔ ೆಷೆಾಮನಕು ನಿಾಹಿಷಲಕ
ಕಯೇನಿಕ್್ ಔಂನಿಯಂದ ತ್ಹಂತಿರಔ ಷಸಹಮಔಯ ಷೆೇೆಮನಕು ದಗಿಷಲಹಗಿದಕಾ,
ಅಯಕ ಈ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ.
(III) ವಿಬಹಖ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಯ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ(ನಖಯ),
ಫೆಂಖಳೄಯಕ ಇಯಕ ನಿಮಂತರಣಹಧಿರ್ಹರಿಖಳಹಗಿ ರ್ಹಮಾ ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದಹಾಯೆ.
ಇಯ ಔಛೆೇರಿಮಕ 1ನೆೇ ಭಸಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಔಟಟಡ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ
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ಷಂಕೇಣಾ, ವಹಂತಿನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ-27 ಯಲ್ಲಿಯಕತಿದೆ.
ದೂಯಹಣಿ ಷಂಖೆೆ :- 080-22271100
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ:-

jctbng-tran-ka@nic.in

(IV) ಇಲಹಖಹ ಭಕಕೆಷಾಯಹದ ಭಹನೆ ಆಮಕಔಿಯಕ, (ಷಹರಿಗೆ ಭತಕಿ ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ೆ) ಔಛೆೇರಿಮಕ
ಫೆಂಖಳೄರಿನ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಔಟಟಡ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಷಂಕೇಣಾ,ವಹಂತಿನಖಯ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ-27 ಇಲ್ಲಿ
ರ್ಹಮಾನಕು ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದೆ
ದೂಯಹಣಿಷಂಖೆೆ:

080-22214900

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ:- transcom@nic.in
(v) ಭಹನೆ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಯ ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಭಹನೆ ಅಯ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ
(ಆಡಳಿತ), ಅಯ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ (ರಿಷಯ ಭತಕಿ ಇ ಆಡಳಿತ), ಅಯ ಷಹರಿಗೆ
ಆಮಕಔಿಯಕ ಭತಕಿ ರ್ಹಮಾದಶಿಾ, ಔನಹಾಟಔ ಯಹಜೆ ಷಹರಿಗೆ ಹರಧಿರ್ಹಯ ಭತಕಿ
ಅಯ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ, ರತಾನ (ದಕ್ಷಿಣ) ಇಯ ಔಛೆೇರಿಮಕ ರ್ಹಮಾನಕು
ನಿಾಹಿಷಕತಿಿದೆ.
(VI) ಈ ಔಛೆೇರಿಮಕ ಗಹಂಧಿನಖಯ, ಯಹಜಹಜಿನಖಯ, ಭಹಖಡಿ ಯಷೆಿ, ಮೈಷೂಯಕ ಯಷೆಿ,
ಗಹಮತಿರನಖಯ, ಭಸಹಲಕ್ಷಿಿ ಲೆೇಓಟ್, ನಂದಿನಿ ಲೆೇಓಟ್,

ವಂಔಯಭಠ, ಮೇದಿ ಆಷಿತ್ೆರ ಯಷೆಿ,

ಶಿಿಭ ರ್ಹಡ್ಾ ಯಷೆಿ ರದೆೇವಖಳು, ಸೌಸಿಂಗ್ ಫೊೇಡ್ಾ ರ್ಹಲೊೇನಿ, ಫಷೆೇವವಯ ನಖಯ,
ವಿಜಮನಖಯ, ಭೂಡಲಹಳೆ, ರ್ಹಭಹಕ್ಷಿಹಳೆದಿಂದ ಷಕಂಔದಔಟೆಟಯಗಿನ

ರದೆೇವಖಳು,

ಔಕಯಕಫಯಸಳಿು, ಲಗೆೆಯೆ, ಶಿುಯ, ಸೆಖೆನಸಳಿು, ಪಿೇಣೆ, ದಹಷಯಸಳಿು ಸಹಖೂ ಚೊಔುಷಂದರ,
ಗೊಯಖಕಂಟೆಹಳೆ ರದೆೇವಖಳ ಹೆಪಿಿಮನಕು ಳಗೊಂಡಿಯಕತಿದೆ.
(VII) ಈ ಔಛೆೇರಿಮ ಔತಾೆದ ಅಧಿ ಈ ರ್ೆಳಔಂಡಂತಿಯಕತಿದೆ.
ಫೆಳಗೆೆ 10-00 ರಿಂದ 05-30 (ವಕಲು ಹತಿ ಫೆಳಗೆೆ 10-00ರಿಂದ 2-30 ಯಯೆಗೆ)
ಊಟದ ವಿಯಹಭ –ಭಧಹೆಸು 1-30 ರಿಂದ 2-15
ವನಿಹಯದಂದಕ ವಕಲು ಹತಿ.ತ್ೆರಿಗೆ ಕಜಹನೆ ಷಭಮ
(10-00ರಿಂದ 12-00 ಯಯೆಗೆ)
ಔಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಖಳನಕು ಸಿವೇಔರಿಷಕ ಷಭಮ ಫೆಳಗೆೆ 10-ರಿಂದ 2-30ಯಯೆಗೆ.
ರತಿ ಬಹನಕಹಯ,ಎಯಡನೆೇ ಸಹಖೂ ನಹಲುನೆೇ ವನಿಹಯ ಷಹಾತಿರಔ ಯಜೆ ಇಯಕತಿದೆ.
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ಷರ್ಹಾಯದ ಆದೆೇವದನವಮ ಯಹರ್ಷರೇಮ ಸಫಬ ಸಹಖೂ ಇತಯ ಸಫಬ ಸರಿದಿನಖಳಲ್ಲಿ
ಷಹಾತಿರಔ ಯಜೆ ಇಯಕತಿದೆ.
(8) ಷಹಾಜನಿಔ ಹರಧಿರ್ಹಯದ ದನಹಭ ಭತಕಿ ವಿಳಹಷದ ವಿಯಖಳು
ಭಹನೆ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ ಅಯ ಅಧಿಔೃತ ಜ್ಞಹನಹ ತರ ಷಂಖೆೆ ಷಹಆ/ಸಿಫಬಂದಿ5/ಪಿಆರ್ -271/2001-02, ದಿನಹಂಔ 14-10-2005ಯ ರರ್ಹಯ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ
ಔಲಂ 5(1) ಭತಕಿ 19(1)ಯ
ಫೆಂಖಳೄಯಕ(ಶಿಿಭ)
ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು

ಅನವಮ ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳ ಔಛೆೇರಿ,

ಯಹಜಹಜಿನಖಯರ್ೆು

ಸಹಖೂ

ಮೇಲಮನವಿ

ಷಂಫಂಧಟಟಂತ್ೆ
ಹರಧಿರ್ಹಯಖಳನಕು

ಷಹಾಜನಿಔ
ರ್ೆಳಔಂಡಂತ್ೆ

ಭಹಹಿತಿ
ಷಹಾಜನಿಔಯ

ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ರಔಟಿಷಲಹಗಿದೆ.
1 ಷಹಾಜನಿಔ ಹರಧಿರ್ಹಯ

ಆಮಕಔಿಯಕ, ಷಹರಿಗೆ
ಟಿಟಿಎಂಸಿ

ಭತಕಿ ಯಷೆಿ ಷಕಯಕ್ಷತ್ೆ, 1ನೆೇ ಭಸಡಿ,

ಔಟಟಡ,ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಷಂಕೇಣಾ,

ವಹಂತಿನಖಯ,

ಫೆಂಖಳೄಯಕ-560027
ದೂಯಹಣಿ ಷಂಖೆೆ 080-22254900
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ transcom@nic.in
CUG No 9449863211
ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ
2 ಅಧಿರ್ಹರಿ

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು, ಫೆಂಖಳೄಯಕ(ಶಿಿಭ),
ಯಹಜಹಜಿನಖಯ,
ದೂಯಹಣಿ.ಷಂಖೆೆ ಔಛೆೇರಿ 080-23324388
ಸಿಮಕಜಿ ಷಂಖೆೆ 9449864002
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ rtobngw-ka@nic.in

3 ಷಸಹಮಔ ಷಹಾಜನಿಔ
ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ

ಷಸಹಮಔ

ಹರದೆೇಶಿಔ

ಷಹರಿಗೆ

ಅಧಿರ್ಹರಿಖಳು,

ಫೆಂಖಳೄಯಕ(ಶಿಿಭ) ಯಹಜಹಜಿನಖಯ,
ಸಿಮಕಜಿ ಷಂಖೆೆ 9449863431.
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ rtobngw-ka@nic.in

4 ಮೇಲಮನವಿ ಹರಧಿರ್ಹಯ

ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗೆ ಆಮಕಔಿಯಕ, ಫೆಂಖಳೄಯಕ (ನಖಯ), 1ನೆೇ ಭಸಡಿ,
ಟಿಟಿಎಂಸಿ

ಔಟಟಡ,ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಫೆಂಖಳೄಯಕ-27

ಷಂಕೇಣಾ

ವಹಂತಿನಖಯ,
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ದೂಯಹಣಿ.ಷಂಖೆೆ ಔಛೆೇರಿ 080-22271100
CUG No 9449863217
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ jctbng-tran-ka@nic.in
9)

ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ಷೆಕ್ಷನ್ 2005ಯ ಷೆಕ್ಷನ್ 6ಯ

ರರ್ಹಯ ಡೆಮಫಸಕದಹದ ಭಹಹಿತಿಮ ವಿಯಖಳು
1. ಔಲ್ಲರ್ಹ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರ ನಿೇಡಿರ್ೆ, ನವಿೇಔಯಣ, ಯದಾತಿ, ನಔಲಕ ಔಲ್ಲರ್ಹ ತರ,
ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆ ಭತಕಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ.
2. ಷಹರಿಗೆ ಹಸನರ್ೆು ಬಿಲೆಿ ನಿೇಡಕ ಭಹಹಿತಿ, ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರ ನಿೇಡಿರ್ೆ, ನವಿೇಔಯಣ,
ಯದಾತಿ, ನಔಲಕ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತರ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆ ಭತಕಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಭಹಹಿತಿ.
3. ನಿಹಾಸಔ ಲೆೈಷೆನ್್ ನಿೇಡಿರ್ೆ, ನವಿೇಔಯಣ, ನಔಲಕ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆ, ಯದಾತಿ ಭತಕಿ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ.
4. ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ನೊೇಂದಣಿ, ಗಹಾಣೆ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆ, ಔಂತಕ ಔಯಹಯಕ
ಿಂದದ ನಭೂದಕ, ಯದಾತಿ,ತಿೇಯಕಳಿ ತರ, ತಔಯಹಯಕ ಯಹಿತ ತರ,ನಔಲಕ ನೊೇಂದಣಿ
ುಷಿಔ, ನೊೇಂದಣಿ ನವಿೇಔಯಣ, ಟೆರೇಡ್ ಷಟಿಾಫಿರ್ೆೇಟ್ ನಿೇಡಿರ್ೆ, ನವಿೇಔಯಣ ಇತ್ಹೆದಿಖಳಿಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
5. ಷಹರಿಗೆ ಹಸನಖಳ ಅಸಹಾತ್ಹ ತರ, ನಿೇಡಿರ್ೆ, ನವಿೇಔಯಣ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
6. ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳಿಗೆ ವಿಧಿಷಕ ತ್ೆರಿಗೆ, ಷೆಸ್ಟ, ಹಸನಖಳ ಅನಕಯೇಖ
(ಅದೆಾಣೆ)
7. ಗಹಾಣೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
8. ಹಸನಖಳಿಗೆ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಿರ್ೆ, ನವಿೇಔಯಣ, ಯದಾತಿ, ಗಹಾಣೆ, ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣೆಗೆ
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
9. ಹಮಕಭಹಲ್ಲನೆ, ವಫಾ ಭಹಲ್ಲನೆ ಔಕರಿತಕ ಹಸನಖಳನಕು ತಹಸಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
10. ಐಡಿಪಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
11. ಯಷೆಿ ಅಘಾತದಲ್ಲಿ ಳಗೊಂಡ ಹಸನಖಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಭಹಹಿತಿ
12. ವಿವಿಧ ಅಯಹಧಖಳಿಗಹಗಿ ಹಸನಖಳನಕು ತಹಸಿಸಿ ಯದಿಖಳ
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ಮೇಲೆ ತ್ೆಗೆದಕರ್ೊಳುು ಇಲಹಖಹ ವಹಷನ ಔರಭದ ಫಗೆೆ ಭಹಹಿತಿ
10) ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯಡಿಮಲ್ಲಿ ಭಹಸತಿಗಹಗಿ ದಷಹಿೆೇಜಿನ
ರತಿಖಳನಕು ದಗಿಷಕುದರ್ಹುಗಿ ಷಲ್ಲಿಷಫೆೇರ್ಹದ ಅಜಿಾ ಭತಕಿ ವಕಲುದ ವಿಯಖಳು.
I. ಭಹಹಿತಿ ಇಚಿಿಷಕ ೆಕಿಮಕ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಮನಕು
ಔನುಡ( ಷಾಳಿೇಮ ಬಹಶೆ ) ಅಥಹ ಆಂಖಿ ಬಹಶೆ ಅಥಹ ಹಿಂದಿ ಬಹಶೆಮಲ್ಲಿ ಅಜಿಾಮನಕು
ಷಂಫಂಧಟಟ
ಅಧಿನಿಮಭ

ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಗೆ ಷಲ್ಲಿಷಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ. ಔನಹಾಟಔ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು
2005ಯಲ್ಲಿ

ಸೊಯಡಿಸಿದ

ನಭೂನೆ-ಎ

ಯಲ್ಲಿ

ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ

ಅಜಿಾಮನಕು

ಷಲ್ಲಿಷಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ.
2 ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಿಷಕಹಖ ಹರಯಂಭಿಔ ವಕಲು ಯೂ 10ನಕು ಔನಹಾಟಔ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ನಿಮಭಖಳು
2005ಯ ನಿಮಭ 4(1)ಯಲ್ಲಿ ಹತಿಷಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ.. ಔನಹಾಟಔ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕುಖಳ ನಿಮಭಖಳು
2005ಯ ನಿಮಭ 4(2)(ಎ)ಯಂತ್ೆ ಭಹಹಿತಿ ೂಯೆೈರ್ೆಗಹಗಿ ಎ4 ಅಳತ್ೆಮ ರ್ಹಖದದಲ್ಲಿನ ವಿಶಮದ
ಷಂಧಬಾದಲ್ಲಿ ರತಿ ುಟರ್ೆು ಯೂ 2/- ಅನಕು ಹತಿಷಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ.
3. ಭಹಹಿತಿಮನಕು ಡಿಸ್ಟು, ಸಿಡಿ ಅಥಹ: ಪಹಿಪಿಮಲ್ಲಿ ಡೆಮಕುದರ್ಹುಗಿ ಯೂ50/-ಯ ವಕಲು ನಕು
ಹತಿಷಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ.(ನಿಮಭ 4(3) )
4. ಔನಹಾಟಔ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕುಖಳ ನಿಮಭಖಳು ನಿಮಭ 4(2)(ಸಿ)ಯ ರಿೇತ್ಹೆ ಭದಹಕಲೆಖಳನಕು
ಭತಕಿ ದಷಹಿೆೇಜಕಖಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕ ಷಂಫಂಧದಲ್ಲಿ ಮದಲಕ ಂದಕ ಖಂಟೆಗೆ ಮಹುದೆೇ
ವಕಲುವಿಲಿ. ಷೆಕ್ಷನ್ 4(1)ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ನಿಮಮಿಷಲಹದಂತ್ೆ ಹರಯಂಭಿಔ ವಕಲುದೊಡನೆ ಅಜಿಾ
ಷಲ್ಲಿಸಿದ ೆಕಿಖಳಿಗೆ ತದ ನಂತಯದ ರತಿ ಅಧಾ ಖಂಟೆಗೆ ಅಥಹ ಅದಯ ಬಹಖರ್ೆು ಯೂ. 20/- ಖಳಂತ್ೆ
ವಕಲುನಕು ಹತಿಷಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ
5. ಔನಹಾಟಔ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕು ನಿಮಭಖಳು 2005ಯ ನಿಮಭ 4(4) ಯಡಿಮಲ್ಲಿ ವಕಲುನಕು
ಷಹಾಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಸೆಷರಿನಲ್ಲಿ ಡೆದಕ ಇಂಡಿಮನ್ ಪ್ೇಷಟಲ್ ಆಡಾರ್
ೆೇ- ಆಡಾರ್, ಫಹೆಂಔಸ್ಟಾ ಚೆಕ್, ಅಥಹ ೆೇ ಆಡಾರ್ ಯೂದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಭನಿಮಹಡಾರ್
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6. ಔನಹಾಟಔ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕುಖಳ ನಿಮಭಖಳು 2005ಯ ನಿಮಭ 5ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತ್ೆ 7ನೆೇ
ರಔಯಣದ (5ನೆೇ ಉಔಯಣದ ಯಂತಕಔದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿನಹಯತಿಮನಕು ರ್ೆಿೈಂ ಭಹಡಕ

ೆಕಿಮಕ ಅನಕ/ಅಳು ಫಡತನ ಯೆೇಖೆಗಿಂತ ರ್ೆಳಗಿಯಕಯ ಯಂತಕಔದ ರಖಾರ್ೆು
ಷೆೇರಿಯಕಯೆಂದಕ ಷಂಫಂಧಟಟ ಹರಧಿರ್ಹರಿಮಕ ನಿೇಡಿದ ಸಿಂಧಕಹದ ರಭಹಣ ತರ
ದಗಿಷಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ. ನಿಮಭ 6 ಯಂತ್ೆ ಫಡತನ ಯೆೇಖೆಗಿಂತ ರ್ೆಳಗಿಯಕಯ ರಖಾರ್ೆು
ಷೆೇರಿಯಕಯೆಂದಕ ಷಂಫಂಧಟಟ ಹರಧಿರ್ಹರಿಮಕ ನಿೇಡಿದ ಸಿಂಧಕಹದ ರಭಹಣ ತರನಕು
ದಗಿಷತಔುದಕಾ.
7. ಔನಹಾಟಔ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲಕ ಸಔಕು ನಿಮಭಖಳು 2005ಯ ನಿಮಭ 14ಯ ರರ್ಹಯ ಷೆಕ್ಷನ್ 6ಯ
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಲ್ಲಖ್ಯತ ರ್ೊೇರಿರ್ೆಮಕ ಂದಕ ವಿಶಮರ್ೆು ಷಂಫಂಧಟಟಂತ್ೆ ಭತಕಿ
ಷಹಭಹನೆಹಗಿ 150 ದಖಳಿಗೆ ಮಿೇಯದಂತ್ೆ ಭಹಹಿತಿಮನಕು ರ್ೊೇಯತಔುದಕಾ. ಂದಕುಂತ ಸೆಚಿಿನ
ಷಕಿ ವಿಶಮರ್ೆು ಷಂಫಂಧಟಟಂತ್ೆ ಭಹಹಿತಿಮನಕು ರ್ೊೇಯ ಫಮಷಕ ೆಕಿಮಕ ರತ್ೆೆೇಔಹಗಿ
ಅಜಿಾಮನಕು ಷಲ್ಲಿಷಫೆೇರ್ಹಖಕತಿದೆ

ಹರದೆೇಶಿಔ ಷಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿ
ಫೆಂಖಳೄಯಕ(ಶಿಿಭ) ಯಹಜಹಜಿನಖಯ,

