ನಂ.ಸರಷಅ/ತರೀಕೆಯೆ/ಸಿಫಬಂದಿ/ಆರ್ಟಿಐ/21-22

ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ ಅಧಿಕರಗಳ ಕಛೆೀರ, ತರೀಕೆಯೆ. ದಿ:21-10-2021

ರಗೆ,
ಆಮುಕತಯು,
ಷರಗೆ ಭತುತ ಯಷೆತ ಸುಯಕ್ಷತೆ,
1ನೆೀ ಭಹಡಿ,ಟಿ,ಟಿ,ಎಂ,ಸಿ ಕಟ್ಟಡ
ಎ ಫಾಕ್,ಕೆ.ಸೆಚ್. ಯಷೆತ,
ವಂತಿನಗಯ,ಫೆಂಗಳೂಯು-560027.
ಭನಯಯೆೀ
ವಿಷಮ:-ಭಹಿತಿ ಗಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ರಕಯಣ 4(1)(ಎ)ಸಗೂ 4(1)(ಬಿ)
2005ಯ ಕೆೀಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ೆಯ (22) ಯಂತೆ ಭಹಿತಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿತಯುವ ಫಗೆೆ.
ಉಲೆಾೀಖ:- ತಭಮ ಕಛೆೀರ ತರ ದಿ.11-10-2021
===
ರ್ಯೀಲ್ುಂಡ ವಿಷಮ ಸಗೂ ಉಲೆಾೀಖಕೆು ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ರಕಯಣ 2020-21 ಷಲಿನ 4(1)(ಎ)ಸಗೂ 4(1)(ಬಿ)
2005ಯ ಕೆೀಂದರ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ೆಯ (22) ಯಂತೆ ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ ಕಛೆೀರ, ತರೀಕೆಯೆ ಕಛೆೀರಮ ಭಹಿತಿಮನುು ತಮರಸಿ ಈ ತರದೊಂದಿಗೆ
ಲ್ಗತಿತಸಿ ತಭಮ ಆವಗಹನೆಗಗಿ ಸಲಿಾಸುತಿತದೆದೀನೆ.
ಗೌಯವಗಳೊ ಂದಿಗೆ.

ತಭಮ ವಿವಾಸಿ,
ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ ಅಧಿಕರ,
ತರೀಕೆಯೆ

ಭಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005 ಯ ರಕಯಣ 4(1) (ಬಿ) 2005ಯ ಕೆೀಂದಯ ಅಧಿನಿಮಭ ಸಂಖ್ೆಯ(22) ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿೀಕ ಷರಗೆ ಅಧಿಕರಗಳ
ಕಛೆೀರ, ತರೀಕೆಯೆ ಸಂಫಂದಿಸಿದಂತೆ ಭಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆದೆ.
ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ ಕಛೀರಮು ತರೀಕೆಯೆಮಲಿಾ .ದಿ.26-8-2016 ಯಲಿಾ ರಯಂಬಗಿದುದ ಈ ಕಛೆೀರ ಯಪ್ತತಮಲಿಾ ತರೀಕೆಯೆ, ಕಡೂಯು ಸಗೂ ಅಜ್ಜಂುಯ 3
ತಲ್ೂಾಕುಗಳು ಫಯುತತೆ.
ಕಮಯ ಸಾಯೂ:
ಮೀಟಯು ಹನಗಳ ನೊೀಂದಣಿ, ಅಹಯತ ತರ ನವಿೀಕಯಣ , ಕಲಿಕ ಚಲ್ನ ಯನಗಿ,ಚಲ್ನ ತರ, ನಿಯಹಕ ಯನಗಿ,ಯಹದರ ತರಗಳ
ನಿೀಡುವಿಕೆ, ಹನಗಳ ನೊೀಂದಣಿ ತರಗಳ ನವಿೀಕಯಣ,ಹನಗಳ ತೆರಗೆ ಸಂಗರಹಣೆ.
1) ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ ಕಛೆೀರ, ತರೀಕೆಯೆ ಕಛೆೀರಮಲಿಾನ ರಕಮಯಗಳನುು ಈ ಭುಂದಿನ ಅಧಿನಿಮಭಗಳು ಭತುತ ನಿಮಭಗಳಿಗೆ ಅನುಷಯಗಿ ಆಚಯಣೆಗೆ
ತಯಲಗುತಿತದೆ.
1) ಕೆೀಂದಯ ಮೀಟಯು ಹನ ಅಧಿನಿಮಭ, 1988 ಭತುತ ನಿಮಭಗಳು
2) ಕನಯಟ್ಕ ಮೀಟಯು ಹನ ನಿಮಭಗಳು, 1989
3) ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಯು ಹನ ತೆರಗೆ ನಿಧಯಯಣೆ, ಅಧಿನಿಮಭ 1957
4) ಕನಯಟ್ಕ ಮೀಟಯು ಹನ ತೆರಗೆ ನಿಧಯಯಣೆ ನಿಮಭಗಳು 1957

II) ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಅಧಿಕರಗಳು ಭತುತ ನೌಕಯಯ ಅಧಿಕರಗಳು ಭತುತ ಕತಯವಯಗಳು
ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ ಅಧಿಕರ :

ಇವಯು ಕಛೆೀರಮ ಭುಖಯಸಥಯಗಿಯುತತಯೆ ನೊೀಂದಣಿ ರದಿಕರ
ಸಗೂ ಲೆೈಷೆನಿಿನಂಗ್ ಅಥರಟಿ ಸಗೂ ಕಮಯದಶಿಯ,ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ
ರಧಿಕಯದ ಅಯ ಕಮಯದಶಿಯಮಗಿಯುತತಯೆ.

ಕಛೆೀರ ಅಧಿೀಕ್ಷಕಯು :

ತೆರಗೆ ರಧಿಕರ ಸಗೂ ಕಛೆೀರ ರ್ಯೀಲ್ಪಚಯಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಷವಯಜ್ನಿಕ
ಸಂಕಯದಿಕರಗಳಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಯಹಿಸುತತಯೆ.

ಮೀಟಯು ಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕಯು:

ರವತಯನ ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ಸಗೂ ಷವಯಜ್ನಿಕ ಕೆಲ್ಸ ಕಮಯಗಳದ
ಸೊಸ ನೊೀಂದಣಿಗಗಿ ಫಯುವ ಹನ ರಶಿೀಲ್ನೆ, ಲೆೈಷೆನಿಗಳಿಗಗಿ ಫಯುವ
ಅಬಯರ್ಥಯಗಳನುು ರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಭತುತ ಅಹಯತ ತರ ನಿೀಡಿಕೆ ಭತುತ
ನವಿೀಕರಸುವಿಕೆ.

ವಿಷಮ ನಿಯಹಕಯು:

ಯಜ್ಸಾ ವಸೂಲತಿ ಸಗೂ ಷಾ್ವಜ್ನಿಕರಂದ ಫಯುವ ಅರ್ಜಯಗಳದ ಸೊಸ
ಹನಗಳ ನೊೀಂದಣಿ, ರ್ಮಯಟ್,ಚಲ್ನ ಯನಗಿಗಳ ಕೆಲ್ಸ
ನಿವಯಹಿಸುತತಯೆ.

ಫೆಯಳಚುುಗಯಯು:

ಕಛೆೀರ ವಿವಿಧ ವಖ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಂಫಂದಟ್ಟಂತೆ ಫೆಯಳಚುು ಕಮಯವನುು
ನಿವಯಹಿಸುವುದು.

III) ರ್ಯೀಲಿಾಚಯಣೆ ಭತುತ ಸೊಣೆಗರಕೆಗಳ ಹಂತಗಳೂ ಷೆೀರ ತಿೀಭಯನವನುು ಕೆೈಗೊಳುುವ ರಕ್ರರಯೆಮಲಿಾ
ಅನುಸರಸಫೆೀಕದ ಕಮಯವಿಧನ.
ಎ) ತಿೀಭಯನವನುು ಕೆೈಗೊಳುುವ ರಕ್ರರಮಲೆಾ ಅನುಸರಸಲಗುವಂತಹ ಕಮಯವಿಧನವು ಹಿೀಗಿದೆ:
ವಿಷಮ ನಿಯಹಕ: ಇವಯು ರಷತವನೆಮನುು ಷೆಾೀಕರಸಿದ ನಂತಯ ಸೊಸ ಕಡತವನುು ತೆಯೆಮುತತಯೆ ಅಥ ಈಗಗಲೆೀ
ಇಯುವ ಕಡತದಲಿಾನ ತರಗಳ ಭಹಿತಿಮನುು ರಶಿೀಲಿಸುತತಯೆ.
ಅಧಿೀಕ್ಷಕಯು: ಇವಯು ರಸದತವನೆಗೆ ಸಂಫಂಧಟ್ಟ ಎಲಾ ಅಂಶಗಳನುು ರಶಿೀಲಿಸುತತಯೆ ಭತುತ ಕೆೈಗೊಳುಫೆೀಕದ
ಭುಂದಿನ ಕರಭಕುಗಿ ಕಡತವನುು ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ ಅಧಿಕರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತತಯೆ.
IV) ರಕಮಯಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗಗಿ ನಿಯೂಪ್ತಸಲದ ಭದರಗಳು:
ಸಸಮ ರ್ಯೀಜ್ು:(Help Desk) ಸಿಫಬಂದಿಯೊಫಬಯನುು ನಿಯೊರ್ಜಸಿ ಷವಯಜ್ನಿಕರಗೆ ಕಛೆೀರಮ ಕೆಲ್ಸ ಕಮಯಗಳ
ಫಗೆೆ ಸಂೂಣಯ ಭಹಿತಿ ನಿೀಡಲಗುತತದೆ.
V) ರಕಮಯಗಳನುು ನಿವಯಹಿಸುವುದಕುಗಿ, ಸೊಂದಿಯುವ ಅಥ ಅದಯ ನಿಮಂತರಣದಲಿಾಯುವ
ಅಥ ನೌಕಯಯು ಫಳಸುವ ನಿಮಭಗಳು, ನಿಭಮಗಳು, ಸೂಚನೆಗೆಗಳು,ಕೆೈಪ್ತಡಿಗಳು ಭತುತ ದಖಲೆಗಳು:
1) ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಯುವ ಹನಗಳ ಅಧಿನಿಮಭ 1988
2) ಕನಯಟ್ಕ ಮೀಟಯು ಹನಗಳ ನಿಮಭಗಳು, 1989
3) ಕನಯಟ್ಕ ಮೀಟಯು ಹನಗಳ ತೆರಗೆ ನಿಧಯಯಣೆ ಅಧಿನಿಮಭ 1957
4) ಕನಯಟ್ಕ ಮೀಟಯು ಹನಗಳ ತೆರಗೆ ನಿಧಯಯಣೆ ಅಧಿನಿಮಭ 1957
5) ಕನಯಟ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಷೆೀ (ಕಮಯನಿವಯಹಣ ವಯದಿಗಳು) ನಿಮಭಗಳು 1994
6) ಕನಯಟ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಷೆೀ(ಷೆೀೆ ಭತುತ ಕನುಡ ಬಶ ರೀಕ್ಷೆ) ನಿಮಭಗಳು,1997
7) ಕನಯಟ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಷೆೀ(ಷಭನಯ ನೌಕರ ಬತಿಯ) ನಿಮಭಗಳು, 1977

8) ಕನಯಟ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಷೆೀ ಪ್ರೀಫೆೀಷ಼್ನು) ನಿಮಭಗಳು 1977

9) ರಶಿಷಟ ಜತಿ, ರಶಿಷಟ ಂಗಡಗಳು ಭತುತ ಇತಯೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ರ್ಮೀಸಲತಿ ಯೊೀಸಟರ್
10) ಕನಯಟ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಷೆೀ(ಕಮಯ ನಿವಯಹಣ ವಯದಿಗಳು) ನಿಮಭಗಳು 1994
11) ಷೆೀೆಮಲಿಾಯುಗಲೆೀ ಭೃತಯದ ಸಕಯರ ನೌಕಯಯ ವಲ್ಂಬಿತರಗೆ ಅನುಕಂ ಆಧಯದಲಿಾ
ನೆೀಭಕತಿ
12) ಕನಯಟ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಷೆೀ(ವಗಿೀಯಕಯಣ,ನಿಮಂತರಣ ಭತುತ ಅಪ್ತೀಲ್ು) ನಿಮಭಗಳು 1957
13) ಕನಯಟ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಷೆೀ (ನಡವಳಿಕೆ) ನಿಮಭಗಳು, 1966
14) ಕನಯಟ್ಕ ಸಕಯರ (ವಯವಸಯ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಮಭಗಳು, 1977
15) ಕಮಯವಿವಯಹಣ ನಿಮಭಗಳು 1977
16) ಕನಯಟ್ಕ ಸಕಯರ ನೌಕಯಯ (ೆೈದಯಕ್ರೀಮ ಚಿಕ್ರತೆಿ) ನಿಮಭಗಳು 1963
17) ಕನಯಟ್ಕ ಸಿವಿಲ್ ಷೆೀ ನಿಮಭಗಳು
Vi) ಅದು ಸೊಂದಿಯುವ ಅಥವ ನಿಮಂತರಣದಲಿಾಯುವ ದಖಲೆಗಳ ರವಗಯ:
ನೊೀಂದಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೀಟಯು ಹನಗಳ ಕಡತಗಳು, ಚಲ್ನ ಯನಗಿ ಕಡತಗಳು, ರ್ಮಯಟ್ ಕಡತಗಳು,
ಯಜ್ಸಾ ಸಂಗರಹಣೆ ಭಡಿದ ಚಲ್ನ್ಗಳು
Vii) ಯಚನ ನಿೀತಿ ಅಥ ಅದಯ ಅನಿಷಠನದ ಸಂಫಂಧದಲಿಾ ಷವಯಜ್ನಿಕಯೊಡನೆ ಸಭಲೊೀಚನೆ ನಡೆಸುವುದಕು ಅಥ
ಅವಯ ರತಿನಧಯಕುಗಿ ಭಡಲದ ಏಯಡುಗಳ ವಿವಯಗಳು:
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಯುವ ಕಮಯನಿೀತಿ ನಿಧಯಯಗಳು ಸಘೂ ಭಡಿಯುವ ಅನಶಟನವು ಮೀಟಯು ಹನಗಳ ಅಧಿ
ನಿಮಭ ಭತುತ ನಿಮಭಗಳಲಿಾ ಳಗೊಂಡಿಯುತತದೆ. ಅಂಥ ಸಭಲೊೀಚನೆಗಗಿ ಅಧಿನಮಭ ಭತುತ ನಿಮಭಗಳಲಿಾ
ಉಫಂಧವನುು ಕಲಿಪಸಿದಯೆ ತದನುಷಯಗಿ ಕರಭಕೆೈಗೊಳುಲಗುವುದು.
Viii) ಸಲ್ಸೆಮ ಉದೆದೀಶಕುಗಿ ಭಂಡಳಿಗಳ, ಸರ್ಮತಿ ಇತಯದಿಗಳ ವಿವಯಣೆ: ಇಲ್ಾ

iX) ಅಧಿಕರಗಳು ಭತುತ ನೌಕಯಯ ನಿದೆೀಯಶಿಕೆ
ಕರ. ಸಂ
1

ಅಧಿಕರಮ ಸೆಸಯು ಶಿರೀ/ ಶಿರೀಭತಿ

ದನಭ

ದೂಯಣಿ

ಶಿರೀ ಭುಯುಗೆೀಂದರ ಬಿ

ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ

08261 - 223888

ಶಿಯೊೀಳಕಯ

ಅಧಿಕರ

2

ಶಿರೀ ಭಂಜ್ುನಥ ಎನ್.

ಅಧಿೀಕ್ಷಕಯು

08261 – 223888

3

ಶಿರೀ ಈಶಾರ್ . ಎನ್

ಮೀಟಯು ಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕಯು

08261 – 223888

4

ಶಿರೀ ಭಂಜ್ುನಥ ಎನ್.

ರಥಭ ದಜೆಯ ಸಸಮಕಯು

08261-223888

5

ಶಿರೀ ಮೀಹನ್ ಕುಭರ್

ದಿಾತಿೀಮ ದಜೆಯ ಸಸಮಕಯು

08261 – 223888

6

ಶಿರೀಭತಿ ವೆಾೀತ

ಡಿ ದಜೆಯ ನೌಕಯಯು

08261 - 223888

ಷೆಕ್ಷನ್ 4(1): X ಯಂತೆ ಕಛೆೀರ ಸಿಫಬಂದಿಮವಯು ಭಚ್ಯ 2021 ಯ ಭಸೆಮಲಿಾ
ಡೆಮುತಿತಯುವ ೆೀತನ ವಿವಯಗಳು
ಕರ.

ನೌಕಯಯ ಸೆಸಯು

ಸಂ.

ದನಭ

ಡೆಮುತಿತಯುವ
ಟ್ುಟ ೆೀತನ

ನಿವಾಳ ೆೀತನ

01.

ಶಿರೀ ಭುಯುಗೆೀಂದರ ಬಿ ಶಿಯೊೀಳಕಯ

ಆರ್.ಟಿ.ಒ.

69463/-

43163/-

02.

ಭಂಜ್ುನಥ ಎನ್.

ಅಧಿೀಕ್ಷಕಯು

50911/-

30253/-

03.

ಸತಿೀಶ ಕೆ.ಡಿ.

ಅಧಿೀಕ್ಷಕಯು

50861/-

46732/-

04.

ಷೊೀಭಣಣ

ರ.ದ.ಸ.

49281/-

43868/-

05.

ಸವಿತ ರ್ಜ.

ದಿಾ.ದ.ಸ.

31345/-

22498/-

ಸರಷಅ ತರೀಕೆಯೆಮಲಿಾ ಸಿಫಬಂದಿವಗಯದವಯ ಭಹಿತಿ
ಕರ.ಸಂ

1

ಸಿಫಬಂದಿ ವಗಯ

ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ

ಭಂಜ್ೂಯದ

ತುಂಫಲಗಿಯುವ

ಹುದೆದಗಳು

ಹುದೆದಗಳು

1

-

ಖ್ಲಿ
ಇಯುವ
ಹುದೆದಗಳು

1

ನಿಯೊೀಜ್ನೆ ರ್ಯೀಯೆಗೆ ಈ

ನಿಯೊೀಜ್ನೆ ರ್ಯೀಯೆಗೆ ಫೆೀಯೆ

ಕಛೆೀರಮಲಿಾ ಕತಯವಯ

ಕಛೆೀರಮಲಿಾ ಕತಯವಯ

ನಿವಯಹಿಸುತಿತಯುವ

ನಿವಯಹಿಸುತಿತಯುವ

ಸಿಫಬಂದಿಗಳು

ಸಿಫಬಂದಿಗಳು

-

-

ಅಧಿಕರ

ಷಯ

ರಷಅ ಚಿಕುಭಗಳೂಯು ಯವಯು
ರಬರಮಗಿ ಕತಯವಯ
ನಿವಯಹಿಸುತಿತದದಯೆ.

2

ಹಿರಮ ಮೀಟಯು ಹನ

1

-

1

-

-

2

-

2

1

-

-

ನಿರೀಕ್ಷಕಯು
3

ಮೀಟಯು ಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕಯು

ಫಬ ಮೀ..ನಿರೀಕ್ಷಕಯು ರಷಅ
ಷಗಯ ಕಛೆೀರಯಿಂದ
ನಿಯೊೀರ್ಜಸಲ್ಪಟಿಟಯುತತಯೆ.

4

ಅಧಿೀಕ್ಷಕಯು

2

2

0

-

1

ಫಬಯು ಷರಷಅ ನಗಭಂಗಲ್
ಕಛೆೀರಗೆ ನಿಯೊೀರ್ಜಸಲ್ಪಟಿಟಯುತತಯೆ.

5

ರ.ದ.ಸಸಮಕಯು

5

3

2

-

1

ಫಬಯು ರಷಅ ದವಣಗೆಯೆ ಕಛೆೀರಗೆ
ನಿಯೊೀರ್ಜಸಲ್ಪಟಿಟಯುತತಯೆ.

6

ದಿಾ.ದ.ಸಸಮಕಯು

5

1

4

0

1

ಫಬಯು ಶಿವಮಗೆ ಕಛೆೀರಗೆ
ನಿಯೊೀರ್ಜಸಲ್ಪಟಿಟಯುತತಯೆ.

7

ಫೆಯಳಚುುಗಯಯು

2

-

2

-

-

8

ಹನ ಚಲ್ಕಯು

1

-

1

-

-

ಗುತಿತಗೆ ಆಧಯದ ರ್ಯೀಲೆ ಚಲ್ಕಯ
ಕತಯವಯ ನಿವಯಹಿಸುತಿತದದಯೆ.

9

ಡಿ ದಜೆಯ ನೌಕಯಯು

3

-

3

1

-

ಫಬಯು ದವಣಗೆಯೆ ಕಛೆೀರಯಿಂದ
ನಿಯೊೀರ್ಜಸಲ್ಪಟಿಟಯುತತಯೆ.

ಟ್ುಟ

22

06

16

2

3

-

ಕಛೆೀರಮಲಿಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಖಲತಿಗಳನುು ನಿವಯಹಿಸಲಗುತಿತದೆ.
1

ಸಿಾೀಕೃತಿ ವಹಿ (ಯಿಂದ ವಹಿ)

2

ಯನೆ ವಹಿ (ಗೆ ವಹಿ)

3

ಅಕ್ರಾಟೆನ್ಿ ಯೊೀಲ್

4

ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಷೆೀ ುಸತಕಗಳು

5

ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಷೆೀ ುಸತಕಗಳ ಚಲ್ನ-ವಲ್ನ ವಹಿ

6

ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ರ್ಷಯಕ ೆೀತನ ಫಡಿತ ರಶಿೀಲ್ನ ವಹಿ

7

ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಕಮಯ ನಿವಯಹಣ ವಯದಿಗಳ ವಹಿ

8

ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಆಸಿತ-ಜ್ಫದರ ರಶಿೀಲ್ನ ವಹಿ

9

ಷಂದರ್ಭಯಕ ಯಜೆ ವಹಿ

10

ನಗದು ುಸತಕ

11

ಷದಿಲಾಯು ೆಚುದ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ವಹಿ

12

ರಮಣ ಬತೆಯ ಬಿಲ್ುಾಗಳ ವಹಿ

13

ಬಿಲ್ುಾಗಳ ನಗದು ರವತಯನೆ ವಹಿ (ಎನ್ ಕಯಷ಼್ರ್ಯಂಟ್ ರರ್ಜಸಟರ್)

14

ಚೆಕುುಗಳ ವಹಿ

15

ವಿಷಮ ವಹಿಗಳು

16

ಸಿಫಬಂದಿ ಚಲ್ನ-ವಲ್ನ ವಹಿ

17

ಹನದ ಲಗ್ ುಸತಕ

18

ಖಜನೆ ನಗದು ವಹಿ

19

ಖಜನೆ ಡಿ.ಡಿ. ವಹಿ

20

ರ್ಯೀನ್ ಕಯಷ಼್ ವಹಿ

21

ಕಯಷ಼್ ಯೆರ್ಮಟೆನ್ಿ ವಹಿ

22

ಡಿ.ಡಿ. ಯೆರ್ಮಟೆನ್ಿ ವಹಿ

ix) ಅಧಿಕರಗಳು ಭತುತ ನೌಕಯಯ ನಿದೆೀಯಶಿಕೆ
ಕರ.

ಅಧಿಕರಮ ಸೆಸಯು ಭತುತ ದನಭ

ನಿವಯಹಿಸುತಿತಯುವ ಕತಯವಯ

ಸಂ.
1

ಶಿರೀ ಭುಯುಗೆೀಂದರ ಬಿ ಶಿಯೊೀಳಕಯ

ಕಛೆೀರ ಭುಖಯಸಥಯಗಿದುದ ರ್ಯೀಲ್ಮನವಿ ರಧಿಕರಗಳಗಿಯುತತಯೆ.

ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ
ಅಧಿಕರಗಳು
2

ಶಿರೀ ಭಂಜ್ುನಥ್ ಎನ್.

ಕಛೆೀರಮ ರ್ಯೀಲಿಾಚಯಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಷವಯಜ್ನಿಕರಂದ ಫಂದ ಅರ್ಜಯಗಳ ವಿಲೆೀರ ಸಗೂ ಷವಯಜ್ನಿಕ

ಕಛೆೀರ ಅಧಿೀಕ್ಷಕಯು

ಸಂಕಯಧಿಕರಗಳಗಿಯುತತಯೆ. ಸಗೂ ಕಛೆೀರಗೆ ಫಂದ ಷವಯಜ್ನಿಕ ಅರ್ಜಯಗಳ ವಿಲೆೀಗಗಿ
ರ್ಯೀಲಧಿಕರಗಳಗೆ ಆದೆೀಶಕೆು ಕಳುಹಿಸುವುದು.

3

ಶಿರೀ ಈಶಾರ್ ಎನ್.

ರವತಯನ ಕಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಛೆೀರಗೆ ಸೊಸದಗಿ ನೊೀಂದಣಿಗಗಿ ಫಯುವ ಹನಗಳ ರಶಿೀಲ್ನೆ,

ಮೀಟಯು ಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕಯು

ಹನಗಳ ಅಹಯತ ತರ ನಿೀಡುವಿಕೆ ಫಗೆೆ ಹನ ತಸಣೆ, ಕಲಿಕ ಅನುಜ್ಞ ತರ, ಚಲ್ನ ತರ
ಸಗೂ ನಿಯಹಕ ಲೆೈಷೆನ್ಿಗಗಿ ಫಂದ ಅಬಯರ್ಥಯಗಳನುು ರೀಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಪಯಸುಿ ಭಡುವುದು, ಹನಗಳ
ಅನುಯೊೀಗ ರಶಿೀಲ್ನೆ.

4

ಶಿರೀ ಮೀಹನ್ ಕುಭರ್

ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ವಿಬಗ, ಸೊಸ ಚಲ್ನ ತರ ಸಗೂ ಚಲ್ನ ತರ ನವಿೀಕಯಣ-ಆಡಿಟ್ ವಿಬಗ, ಸೊಸ

ದಿಾ.ದ.ಸಸಮಕಯು

ಹನಗಳನುು ಸೊಯತು ಡಿಸಿ ದಿಾ ಚಕರ ಸಗೂ ಲ್ಘು ಮೀಟಯು ಹನಗಳ ನೊೀಂದಣಿ ವಿಬಗ,
ಖಜನೆ ವಿಬಗ, ಕಲಿಕ ಲೆೈಷೆನ್ಿ ವಿಬಗ, ಕಂಡಕಟರ್ ಲೆೈಷೆನ್ಿ ವಿಬಗ
ಸೊಸ ದಿಾಚಕರ ಹನ-ಸೊಸ ಲ್ಘು ಮೀಟಯು ಹನ-ಸೊಸ ಬರ ಹನ ವಿಬಗ, ಸೊಸ ಟರಕಟರ್
ಹನಗಳ ಸಗೂ ಸಯಕರ ಹನಗಳ ನೊೀಂದಣಿ ವಿಬಗ, ಷೆಯೆಂಡರ್ ಸಗೂ ರಪಂಡ್ ವಿಬಗ,
ಸಿಫಬಂದಿ ವಿಬಗ, ಅಂಕ್ರ ಅಂಶ ವಿಬಗ

5

ಶಿರೀಭತಿ ವೆಾೀತ

ಅವಕ ಸಗೂ ಯನೆ ವಿಬಗ, ಯೆಕಡ್ಯ ಯೂಂ ನಿವಯಹಣೆ ಸಗೂ ಕಛೆೀರಮ ಅಧಿಕರ ವಗಯದವಯು

ಡಿ ವಗಯದ ನೌಕಯಯು

ಆದೆೀಶಿಸುವ ಇತಯೆೀ ವಗಯದವಯು

16. ಷವಯಜ್ನಿಕ ಭಹಿತಿ ಅಧಿಕರಮ ಸೆಸಯು, ದನಭ ಭತುತ ಇತಯೆ ವಿಷಮಗಳು
ಶಿರೀ ಭುಯುಗೆೀಂದರ ಬಿ ಶಿಯೊೀಳಕಯ
ಸಸಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಷರಗೆ ಅಧಿಕರ
ತರೀಕೆಯೆ

ರ್ಯೀಲ್ಮನವಿ ರಧಿಕಯ
ಜ್ಂಟಿೀ ಷರಗೆ ಆಮುಕತಯು,
ಶಿವಮಗೆ ವಿಬಗ,
ಶಿವಮಗೆ

