ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ನಾರ
ಸನರಿಗೆ ಇಲನಖೆ

ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಅಧಿರ್ನರಿ ಹನಗೂ ಪ್ನಾದೆೇಶಿಕ ಸನರಿಗೆಅಧಿರ್ನರಿ,
ಗದಗ
ಇರ್ರಿಿಂದ

***

ಗದಗ, ಪ್ನಾದೆೇಶಿಕ ಸನರಿಗೆಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ
ದಿರ್ನಿಂಕ 31-12-2020 ರ ರ್ರನಾಿಂತ್ಯರ್ೆೆ
ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿಿರುರ್ ದನಖಲೆಗಳ ಸೂಚಿಪಟ್ಟಿಯನ್ುು
ಮನಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ) ಅನ್ುಸನರ
ಸನರ್ಾಜನಿಕರ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ಪಾಕಟ್ಟಸಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆಅಧಿಕಾರಿ,ಗದಗ ಇರ್ರಿಿಂದ
31-12-2020 ರ ಅಿಂತ್ಯಕೆೆಸಿಂಭಿಂದಿಸಿದಿಂತ್ಮಾಹಿತಿಹಕಕೆಅಧಿನಿಯಮ-2005ರನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿರ್ರಗಳನ್ಕುಸಾರ್ವಜನಿಕರಮಾಹಿತಿಗಾಗಿಪ್ಾಕಟಿಸಿದಮಾಹಿತಿ.
ನಿಯಮ4(1)(ಬಿ)ಕಕರಿತ್ಕ ವಿರ್ರಗಳು
1. (1) (ಬಿ) ( i) ಅದರರಚರ್ೆ, ರ್ನಯಾಗಳು ಮತ್ುಿ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳ ವಿರ್ರಗಳು :
ಸಿಂಘಟನೆ:-ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿರರ್ಗಳು ಈ ಕಛೆೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸತರಾಗಿರಕತ್ಾತರೆ
ಮತ್ಕತ ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳು ಇರ್ರ ಅದಿೇನ್ದಲ್ಲಿಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕತ್ಾತರೆ.
ಅ) ಹಿರಿಯಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿೇರಿಕ್ಷಕರಕ

:

2

ಆ) ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್

:

3

ಇ) ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

ನಿೇರಿಕ್ಷಕರಕ

:

2

ಈ) ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗಾರರಕ

:

ಉ) ಪ್ಾಥಮದರ್ೆವಸಹಾಯಕಕ

1
:

5

ಊ)

ದಿಿತಿೇಯದರ್ೆವಸಹಾಯಕರಕ :

ಎ)

ಬೆರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ :

1

ಏ)

ವಾಹನ್ಚಾಲಕರಕ :

2

ಐ) ಜವಾನ್ರಕ

:

2

3

ಈಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ಕತ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಾಹನ್ಗಳ ನೊೇಿಂದಣಿ, ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲಾತಿ, ಕಲ್ಲಕಾ ಚಾಲನಾ
ಅನ್ಕಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾ, ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾ ಮತ್ಕತ ವಾಹನ್ಗಳ ಉಪ್ಯೇಗದ ನಿಯಿಂತ್ಾಣದ ಬ್ಗೆೆ ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಕತ್ತದೆ.
1)ಕೆೇಿಂದಾಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1988
2)ಕೆೇಿಂದಾಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿಯಮಗಳು, 1989
3)ಕನಾವಟಕ

ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ನಿಯಮಗಳು, 1989

4)ಕನಾವಟಕಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ತ್ೆರಿಗೆಕಾಯ್ದೆಮತ್ಕತನಿಯಮಗಳು 1957

ಪ್ಾಮಕಖ್ಕಾಯವಗಳು
1)ವಾಹನ್ಗಳ ನೊೇಿಂದಣಿ
2)ಚಾಲನಾ ಹಾಗೂ ನಿವಾವಹಕ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾಗಳನ್ಕು ನಿೇಡಕವಿಕೆ.
3)ಸರಕಕ ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಾಯಾಣಿಕ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ರಹದಾರಿಗಳನ್ಕು ನಿೇಡಕವಿಕೆ
4)ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ಗಳ vರಿUಸಿಂಗಾಹಣೆ.
5)ಅಪ್ಘಾತ್ಕ್ೆೇಡಾದ ವಾಹನ್ಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದರಬ್ಗೆೆ ಅಭಿಪ್ಾಾಯ ನಿೇಡಕರ್ದಕ.
6)ರಸೆತಸಕರಕ್ಷತ್ಾ ಕಾಯವಕಾಮಗಳು.
7)ವಾಹನ್ಗಳಿಿಂದಾಗಕರ್ ವಾಯಕಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನಿಯಿಂತ್ಾಣದ ಬ್ಗೆೆ ಪ್ಾರ್ತ್ವನೆ.
8)ಪ್ಾರ್ತ್ವನೆ ಕಾಯವ ಹಾಗೂ ದಿಂಡ ವಿಧಿಸಕರ್ದಕ.
9)ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ್ಗಳ ಅಹವತ್ಾಪ್ತ್ಾ ನಿೇಡಿಕೆ/ನ್ವಿೇಕರಣ.
10) ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಾಹನ್ಗಳ ನೊೇಿಂದಣಿ /ನ್ವಿೇಕರಣ.
11) ವಾಹನ್ಗಳ ಅನ್ಕಪ್ಯಕಕತತ್ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ.

2) 4(1)(ಬಿ)(ii)ಅದರಅಧಿರ್ನರಿಗಳಮತ್ುಿರ್ೌಕರರಅಧಿರ್ನರಗಳುಮತ್ುಿಕತ್ಾರ್ಯಗಳು:

1) ಕಛೆೇರಿ ವಿಳಾಸ :-ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಹಾಗೂ
ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ

ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ

ಮತ್ಕತ

ಕಾಯವದಶಿವ,

ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ಕಛೆೇರಿ,

ಕಳಸಾಪ್ುರ ಬ್ಡಾರ್ಣೆ ಹಕಡೊೆ ಲೆೇಔಟ್ ಲಕ್ಷೆಮೇಶ್ಿರ ರಸೆತ ಗದಗ.
ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ, ಗದಗ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ವಿರ್ರಗಳು
1.

ಕಛೆೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥರಕ:

ಕಕ: ವಿನ್ಯಾ ಕಟೊೇಕರ ಆರ್
ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗದಗ.

ಪ್ನಾದೆೇಶಿಕ ಸನರಿಗೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳು:
o

ಕಛೆೇರಿ ಆ ಆರ್ಥವಕ ರ್ರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜಸಿ ರ್ಸೂಲಾಗಿ ಗಕರಿಯನ್ಕು ಸಾಧಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ನೊೇಿಂದಣಿ : ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಪ್ಟಟ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸರ್ನ್ಕು ಆಧಿೇನ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿ ಅರ್ರಿಿಂದ ಕೆಲಸ
ಪ್ಡೆಯಕರ್ುದ.

o

ಈ ಅಧಿೇನ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷವಕ ಕಾಯವನಿರ್ವಹಣಾ ರ್ರದಿಯನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ

o

ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯ ದಿನ್ಚ್ರಿಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ್ ರ್ರದಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ.

o

ಪ್ಾರ್ತ್ವನ್ ಚ್ಟಕರ್ಟಿಕೆಗಳನ್ಕು ಆ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಕಾಯವ ನಿವಾವಹಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳಿಿಂದ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

o

ಇಲಾಖಾರ್ತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಕರ್ ಸೆೇವೆಯನ್ಕು ನಾಗರಿೇಕ ಸನ್ುದಿನ್ ಸಮಯದ ಪ್ರಿವಿಧಿ ಪ್ಾಕಾರ
ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ತ್ನ್ು ಅಧಿೇನ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳಿಗೆ ವೆೇತ್ನ್ ಇತ್ರೆ ಭತ್ೆಯಗಳ ಬ್ಟರ್ಡೆ ಮಾಡಕರ್ ಅಧಿಕಾರ.

o

ಈ ಎಲಾಿ ಅಧಿೇನ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಸೆೇವಾ ರ್ಹಿಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕತ ವಾರ್ಷವಕವಾರಕ ಅರ್ುಗಳ
ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

o

ನೊೇಿಂದಣಿ: ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ನೊೇಿಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.,

o

ಈ ವಾಹನ್ಗಿಳಿಗೆ ರಹದಾರಿಗಳ ಮಿಂಜೂರಾತಿ/ನ್ವಿೇಕರಣ ತ್ತ್ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ
ಪ್ಾಾಧಿಕಾರರ್ು ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರಿಗೆ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ.

o

ಆ ಜಿಲೆಿಯ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಕಾಯವದಶಿವಯಾಗಿ/ಹೆಚ್ಕುರ್ರಿ ಕಾಯವದಶಿವಯಾಗಿ ಕಾಯವ
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಚಾಲನಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ / ನ್ವಿೇಕರಿಸಕರ್ುದಕ /ತ್ನಿಖೆಗೊಳಪ್ಡಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಜಿಲಾಿ ರಸೆತ ಸಕರಕ್ಷತ್ಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ / ಕಾಯವದಶಿವಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕತ ರಸೆತ ಸಕರಕ್ಷತ್ಾ
ಸಪ್ಾತಹಗಳನ್ಕು ಇತ್ರೆ ಇಲಾಖೆಯ / ಸಿಂಘ ಸಿಂಸೆಥಗಳ ಸಹಯೇಗದಿಿಂದ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

o

ವಾಯಕಮಾಲ್ಲನ್ಯ ನಿಯಿಂತ್ಾಣ ಮಾಸಾಚ್ರಣೆಯನ್ಕು ಇತ್ರೆ ಇಲಾಖೆಯ / ಸಿಂಘ ಸಿಂಸೆಥಗಳ ಸಹಯೇಗದಿಿಂದ
ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

o

ತ್ೆರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ, ತ್ೆರಿಗೆ ಬಾಕ್ದಾರರ ಪ್ಟಿಟಯನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಕಾಯವ ನಿವಾವಹಕ

ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಿ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲ್ಲಸಕರ್ ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ುದಕ, ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ಗಾದೆ ನೊೇಟಿಸಕಗಳನ್ಕು ನಿೇಡಕರ್ುದಕ, ಇತ್ರೆ ತ್ೆರಿಗೆ
ತ್ತ್ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಇದಲಿದೆ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕದೆಮ ಹೂಡಕರ್ುದಕ
ರ್ೊತ್ೆಗೆ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಕಿಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ಾಸಾತರ್ನೆಯನ್ಕು ಕಳುಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ್ಗಳ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ.
ನಿರ್ವಹಣೆ.
o

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿೇಕಾರದ ಸೂಚ್ನೆ / ಇತ್ರೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಸೂಚ್ನೆ /ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ

ಮಾಗವ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗಳನ್ಕು ಮಾಡಿ ರ್ರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ. ಕೆಲರ್ು ಸಿಂದಭವಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯವ ನಿವಾವಹಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಕ
ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ುದಕ.
o

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ತ್ಪ್ಾಸಣಾ ರ್ರದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕಸರಣಾ ರ್ರದಿಯನ್ಕು ಕಳುಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಇರ್ರಕಗಳಿಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಪ್ತ್ಾಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆೇರೆಯರ್ರಿಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಪ್ತ್ಾಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ಡಿ.ಎಸ್.ಎ. ಪ್ಾಕರಣಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳುರ್ುದಕ.

o

ಕಛೆೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥನಾಗಿ ಎಲಾಿ ಅಧಿೇನ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಯದಿಿಂದ ಸಮಯಕೆೆ ಬ್ರಕರ್ ವಾರ್ಷವಕ ವೆೇತ್ನ್ ಬ್ಡಿತಯನ್ಕು

ಬಿಡಕಗಡೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕತ ಕೊೇರಿದಾಗ ರರ್ೆ ಮಿಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ಅಧಿೇನ್ ನೌಕರರಕಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮಕಿಂಗಡ ಮಿಂಜೂರಕ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕತ ಕಿಂತಿನ್ಿಂತ್ೆ ರ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

o

ಖ್ರ್ಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದೆರೂ ಇಲಿದಿದೆರೂ ಖ್ರ್ಾನೆ ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಪ್ೂಣವ ಮೇಲಕಸಕತವಾರಿಯ ಹೊಣೆ ಜಮಯಾದ

ರಾಜಸಿರ್ನ್ಕು ನ್ಗದಕ / ಡಿಡಿ ಮೂಲಕ ಖ್ರ್ಾನೆಗೆ ತ್ಕಿಂಬ್ಕರ್ುದಕ ಮತ್ಕತ ಇದರ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ಾಗಳ ಕಾಮಬ್ದಧತ್ೆಯನ್ಕು
ತ್ಪ್ಾಸಿಸಕರ್ುದಕ. ಮಾಹೆಯಾನ್ ಸಮನ್ಿಯ ತ್:ಖೆತಯನ್ಕು ಖ್ರ್ಾನೆ ಷೆಡೂಯಲ್, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ ರ್ಹಿ ಇತ್ಾಯದಿಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ತ್ಾಳೆ
ಮಾಡಿ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ ಬ್ಗೆೆ ಕಾಮ ರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ಕಛೆೇರಿಯ ಲೆೇಖ್ನ್ ಸಾಮಗಿಾಗಳ ದಾಸಾತನ್ನ್ಕು ಕಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಹಣಕಾಸಿನ್ ಮೌಲಯದ ಎ ಚ್ಲನ್, ಬಿ ಚ್ಲನ್, ಸಿ.ಆರ್.ಆರ್. ಪ್ುಸತಕ, ಸಿ.ಆರ್.ಪ್ುಸತಕ, ನೊೇಿಂದಣಿ ಪ್ುಸತಕ, ತ್ೆರಿಗೆ ಪ್ತ್ಾ

ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಸಾತನ್ಕ ಮತ್ಕತ ಉಪ್ ದಾಸಾತನ್ಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬ್ಗೆೆ ನಿಗಾ ಇಡಕರ್ುದಕ.
o

ಅಹವತ್ಾ ಪ್ತ್ಾ ಪ್ರಿಶಿೇಲನಾ ಮೇಲಕಸಕತವಾರಿಯನ್ಕು ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದಕ.

o

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಛೆೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥರಾಗಿದಕೆ , ಇರ್ರ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆೇಿಂದಾ ಸಾಥನಿೇಯಕರಕ, ಖ್ರ್ಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ಹಿರಿಯ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ,
ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕಗಳು, ಪ್ಾಥಮ ದರ್ೆವ ಸಹಾಯಕರಕ, ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗಾರರಕ, ಬೆರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ,
ದಿಿತಿೇಯ ದರ್ೆವ ಸಹಾಯಕರಕ, ಖ್ರ್ಾನೆ ಕಾರ್ಲಕಗಾರರಕ, ಗೂಪ್ ‘ಡಿ’ ನೌಕರರಕ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕತ್ಾತರೆ.
ಕೆಲರ್ು ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಎರಡಕ ಸಹಾಹಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ಕತ ಇನ್ೂು ಕೆಲರ್ು ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಕದೆೆಯ್ದೇ ಇರಕರ್ುದಿಲಿ.
ಮೂರಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಕರ್ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ನೊೇಿಂದಣಿ, ರಹದಾರಿ, ಚಾಲನಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅನ್ಕಮತಿ ಮತ್ಕತ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಿಂಪ್ೂಣವ
ಆಡಳಿತ್ದ ಹೊಣೆಯ ಕತ್ವರ್ಯಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೇಕಾಗಕತ್ತದೆ.ಇಬ್ಬರಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ನೊೇಿಂದಣಿ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ, ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ವಿಭಾಗರ್ನ್ಕು ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಕತ್ತದೆ.
ಇಬ್ಬರಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಕರ್ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ
ನೊೇಿಂದಣಿ, ರಹದಾರಿ, ಚಾಲನಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅನ್ಕಮತಿ ಮತ್ಕತ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಿಂಪ್ೂಣವ ಆಡಳಿತ್ದ ಹೊಣೆಯ
ಕತ್ವರ್ಯಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೇಕಾಗಕತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೊೇಿಂದಣಿ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ, ಇನೊುಬ್ಬ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ವಿಭಾಗರ್ನ್ಕು ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಕತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಕರ್ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರಿಗೆ
ನೊೇಿಂದಣಿ, ರಹದಾರಿ, ಚಾಲನಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅನ್ಕಮತಿ ಮತ್ಕತ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಿಂಪ್ೂಣವ ಆಡಳಿತ್ದ ಹೊಣೆಯ
ಕತ್ವರ್ಯಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೇಕಾಗಕತ್ತದೆ.ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೊೇಿಂದಣಿ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ಮತ್ಕತ
ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ವಿಭಾಗರ್ನ್ಕು ನೊೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕಾಗಕತ್ತದೆ.
ಯಾರ್ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಕದೆೆ ಇರಕರ್ುದಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ
ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ ಕತ್ವರ್ಯರ್ನ್ಕು ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕತ್ವರ್ಯವೆಿಂದೆೇ ತಿಳಿಯಬೆೇಕಾಗಕತ್ತದೆ
ಇಲಾಖ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು / ಕಛೆೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥರಕ ರ್ಹಿಸಕರ್ ಇನಿುತ್ರೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ಕೆಲಸರ್ನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ಸಹನಯಕ ಪ್ನಾದೆೇಶಿಕ ಸನರಿಗೆ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳು:

o

ಕಛೆೇರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಂಪ್ಕಾವಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ತ್ತ್ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿ ದಾಖ್ಲೆ ಮತ್ಕತ ರ್ಹಿಗಳನ್ಕು

ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ನೊೇಿಂದಣಿ: ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಪ್ಟಟ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸರ್ನ್ಕು ಅಧಿೇನ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯಿಂದ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

o

ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಕರ್ ಸೆೇವೆಯನ್ಕು ನಾಗರಿೇಕ ಸನ್ುದಿನ್ ಸಮಯದ ಪ್ರಿವಿಧಿ

ಪ್ಾಕಾರ ಒದಗಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ಕಲ್ಲಕೆ ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾ, ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾ ನಿೇಡಿಕೆ / ನ್ವಿೇಕರಣ, ನಿವಾವಹಕರ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ನಿೇಡಿಕೆ /

ನ್ವಿೇಕರಣ ತ್ತ್ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ಅಧಿೇನ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ತ್ೆರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ, ತ್ೆರಿಗೆ ಬಾಕ್ದಾರರ ಪ್ಟಿಟಯನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಕಾಯವ ನಿವಾವಹಕ

ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಿ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲ್ಲಸಕರ್ ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳುರ್ುದಕ, ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ಗಾದೆ ನೊೇಟಿೇಸಕಗಳನ್ಕು ನಿೇಡಕರ್ುದಕ, ಇತ್ರೆ ತ್ೆರಿಗೆ
ತ್ತ್ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಇದಲಿದೆ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕದೆಮ ಹೂಡಕರ್ುದಕ
ರ್ೊತ್ೆಗೆ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಕಿಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ಾಸಾತರ್ನೆಯನ್ಕು ಕಳುಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಾಹನ್ಗಳ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ.
ನಿರ್ವಹಣೆ.
o

ಮಾಹೆಯಾನ್ ಅಧಿೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಜಕ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

o

ಪ್ಾಾದೆೇಶ್ಕ ಸಾರಕಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರರ್ೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ೆರಳಿದಾಗ ಅರ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ಾಭಾರರ್ನ್ಕು ತ್ಾತ್ಾೆಲ್ಲಕವಾಗಿ
ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದಕ.

o

ಕಛೆೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥರಕ ರ್ಹಿಸಕರ್ ಇನಿುತ್ರೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ಕೆಲಸರ್ನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಇಲಾಖಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು / ಮಕಖ್ಯಸಥರಕ ರ್ಹಿಸಕರ್ ಇನಿುತ್ರೆ ಯಾರ್ುದೆೇ ಕೆಲಸರ್ನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರುಗಳ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳು:
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿರಕರ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕಗಳ ಸಿಂಖೆಯಯನ್ಕು ಆಧರಿಸಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ಕು ಮೇಲಕಸಕತವಾರಿಗಾಗಿ ಹಿಂಚ್ಕರ್ುದಕ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚಿುನ್ ಸಿಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಅಧಿೇಕ್ಷರಕಗಳಿದೆರೆ ನೊೇಿಂದಣಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಎರಡಕ, ನೊೇಿಂದಣಿ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ
ವಿಭಾಗಕೆೆ ಎರಡಕ, ರಹದಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಒಿಂದಕ ಮತ್ಕತ ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಎರಡಕ ಹಕದೆೆಗಳನ್ಕು
ನಿೇಡಬ್ಹಕದಾಗಿದೆ. ಇಲಿವಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಇದೆಲ್ಲಿ ಒಿಂದೊಿಂದಕ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಒಬೊಬ್ಬರಿಂತ್ೆ ಅಥವಾ ಎರಡಕ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಒಬ್ಬರಿಂತ್ೆ
ಅಥವಾ ಎಲಾಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೆೇರಿ ಒಬ್ಬರನ್ಕು ನಿೇಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ಡೆಯಬ್ಹಕದಾಗಿದೆ.

o

ತ್ೆರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕತ್ವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ನೊೇಿಂದಣಿ: ಸಾರಿಗೆ / ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ / ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ / ರಹದಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ವಿರ್ಯ

ನಿವಾವಹಕರಕಗಳಿಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಪಟಟ ಕಡತ್ಗಳ ಮೇಲಕಸಕತವಾರಿಯನ್ಕು ನ್ಡೆಸಿ ಅರ್ಶ್ಯ ಶಿಫಾರಸಿಸನೊಿಂದಿಗೆ ಅಿಂತಿಮ ಆದೆೇಶ್ಕೆೆ
ಕಳುಹಿಸಕರ್ುದಕ. ಈ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಾಗರಿೇಕ ಸನ್ುದಿನ್ ಪ್ರಿವಿಧಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ನ್ಡೆಯಕರ್ಿಂತ್ೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದಕ.
o

ಒಿಂದೊಿಂದಕ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಿದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರೆೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಂಪ್ಕಾವಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ

ಕೆಲಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
o

ಒಿಂದೊಿಂದಕ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಿದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರೆೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಂಪ್ಕಾವಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ

ಕೆಲಸ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
o

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕಗಳು ಅಧಿೇನ್ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯ ಮೇಜಕ ತ್ನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕಗಳಿಿಂದ ಬ್ರಕರ್ ಕಡತ್ಗಳನ್ಕು ಒಿಂದಕ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಅರ್ುಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿಯನ್ಕು

ಆದಯತ್ೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಡೆಯಕರ್ಿಂತ್ೆ ಕಾಮರ್ಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ಮಹಾಲೆೇಖ್ಪ್ಾಲಕರಕ /ಆಿಂತ್ರಿಕ ಲೆಕೆ ತ್ಪ್ಾಸಕರಕ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷೆೇಪ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸಕರ್ುದಕ. ಡಿಸಿಬಿಯ

ಮೇಲಕಸಕತವಾರಿ ನ್ಿಂತ್ರದ ಕಾಯವಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ.
o

ಸಮನ್ಿಯ ತ್:ಖೆತಗಳ ಮೇಲಕಸಕತವಾರಿ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

o

ಸಹಾಯಕ ಮೇಜಕ ಕಾಯವದ ಉಸಕತವಾರಿ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

ವಿಷಯ ನಿರ್ನಾಹಕರ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳು:
ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕಗಳಿಗೆ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೊೇಿಂದಣಿ ಸಾರಿಗೆ/ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ, ರಹದಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ ವಿಭಾಗ, ಚಾಲನಾ
ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ವಿಭಾಗ, ನಿವಾವಹಕರ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ವಿಭಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯರ್ಹಿ / ರವಾನೆ ರ್ಹಿ/ ಸಾಟಿಂಪ್ ರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇರ್ುಗಳನ್ಕು ಕಛೆೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯ ಸಿಂಖೆಯಯನ್ಕು ಅನ್ಕಸರಿಸಿ ಸಮನಾಗಿ ಹಿಂಚ್ಲಾಗಕತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ಹಿ/ ರವಾನೆ ರ್ಹಿ /ಸಾಟಿಂಪ್ ರ್ಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರ ಕತ್ವರ್ಯ
ಸನಮನನ್ಯ ರ್ಹಿ:

o

ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ಹಿಯನ್ಕು ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೇಕಕ. ಈ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ್ುಟಗಳಿಗೂ ಸಿಂಖೆಯ ಹಾಕ್

ರ್ಹಿಯ ಮಕಖ್ಪ್ುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತ್ಾ ಹಾಕ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕಕ. ಈ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಾಗಕರ್ ಕಾಮ
ಸಿಂಖೆಯಯಕ ಏಪಿಾೇಲ್ 1 ನೆೇ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 1 ನೆೇ ಸಿಂಖೆಯಯಿಂದ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗಿ ಮಕಿಂದಿನ್ ರ್ರ್ವದ ಮಾರ್ಚವ 31 ರ ಅಿಂತ್ಯಕೆೆ
ಅದರ ಕಾಮ ಸಿಂಖೆಯ ಮಕಗಿಯಕತ್ತದೆ.
o

ಪ್ಾತಿ ದಿನ್ ವಿಭಾಗವಾರಕ ರ್ಹಿಗಳಿಟಿಟದೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಒಿಂದೆೇ ರ್ಹಿಯನ್ಕು ಇಟಿಟದೆರೆ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಜಿವಗಳನ್ಕು ಕಾಮವಾಗಿ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಲ್ಲಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ಹಿಯ ಸಿಂಖೆಯ ಮತ್ಕತ ದಿನಾಿಂಕರ್ನ್ಕು ನ್ಮೂದಿಸಿ ಆ
ಅಜಿವಯಾರ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಪ್ಟಿಟದೆ ಎಿಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ನ್ಮೂದಕ ಮಾಡಿ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಪ್ಟಟ ವಿಭಾಗದರ್ರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ನೊೇಡಿ
ಅರ್ರ ಪ್ೂಣವ ಪ್ಾಮಾಣದ ರಕಜಕರ್ನ್ಕು ರ್ಹಿಯ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಪ್ಟಟ ಅಿಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕಕ.
o

ದಿನ್ದ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಾಿರೆಯನ್ಕು ಹಾಕ್ ಒಟಕಟ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳು /ಪ್ತ್ಾಗಳು ಎರ್ಕಟ ಎಿಂದಕ ಲೆಕೆ ಹಾಕ್

ಯಾರ್ ಯಾರ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ ಎರ್ಟನ್ಕು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಬ್ಕದನ್ಕು ಲೆಕೆ ಮಾಡಿ ತ್ಾಳೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕ
ಪ್ಡೆಯಕರ್ುದಕ.

ರರ್ನರ್ೆ ರ್ಹಿ:
o

ರವಾನೆ ರ್ಹಿಯನ್ಕು ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೇಕಕ. ಈ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ್ುಟಗಳಿಗೂ ಸಿಂಖೆಯ ಹಾಕ್

ರ್ಹಿಯ ಮಕಖ್ಪ್ುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತ್ಾ ಹಾಕ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕಕ. ಈ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದಾಗಕರ್ ಕಾಮ
ಸಿಂಖೆಯಯಕ ಏಪಿಾೇಲ್ 1 ನೆೇ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 1 ನೆೇ ಸಿಂಖೆಯಯಿಂದ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗಿ ಮಕಿಂದಿನ್ ರ್ರ್ವದ ಮಾರ್ಚವ 31ರ ಅಿಂತ್ಯಕೆೆ
ಅದರ ಕಾಮ ಸಿಂಖೆಯ ಮಕಗಿಯಕತ್ತದೆ.
o

ಪ್ಾತಿದಿನ್ ವಿಭಾಗವಾರಕ ರ್ಹಿಗಳಿಟಿಟದೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಒಿಂದೆೇ ರ್ಹಿಯನ್ಕು ಇಟಿಟದೆರೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ/ ವಿರ್ಯ

ನಿವಾವಹಕರಕಗಳಿಿಂಧ ಮತ್ಕತ ಇತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಪ್ತ್ಾಗಳನ್ಕು ಆದಯತ್ೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರವಾನೆ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಮವಾಗಿ ನ್ಮೂದಿಸಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಕರ್ುದಕ. ಅದೆೇ ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ಒಿಂದೆೇ ಊರಿನ್ ಒಿಂದೆೇ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಹೊೇಗಕರ್ ಎಲಾಿ ಪ್ತ್ಾಗಳನ್ಕು
ಒಿಂದೆೇ ಲಕೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಿ ರವಾನಿಸಕರ್ುದಕ. ಈ ಪ್ತ್ಾಗಳನ್ಕು ರವಾನೆ ಮಾಡಕವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಪ್ತ್ಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಮತ್ಕತ ನೊೇಿಂದಾಯತ್ ಅಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ತ್ಾಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಅರ್ಶ್ಯ ನ್ಮೂದಿರಬೆೇಕಕ. ಇರ್ುಗಳಿಗೆ ತ್ಗಲಕರ್
ಅಿಂಚೆ ವೆಚ್ುರ್ನ್ಕು ಆಯಾ ನ್ಮೂದಿನ್ ಮಕಿಂದೆ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೆೇಕಕ.
ಸನಿಿಂಪ್ ರ್ಹಿ:
1.

ಸಾಟಿಂಪ್ ರ್ಹಿಯನ್ಕು ನಿಗದಿತ್ ನ್ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೇಕಕ. ಈ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ್ುಟಗಳಿಗೂ ಸಿಂಖೆಯ ಹಾಕ್

ರ್ಹಿಯ ಮಕಖ್ಪ್ುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತ್ಾ ಹಾಕ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕಕ.

2.

ದಿನ್ಿಂ ಪ್ಾತಿ ರವಾನೆ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕೆ ಹಾಕ್ದಿಂತ್ೆ ಅಿಂಚೆ ವೆಚ್ುರ್ನ್ಕು ಈ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಲೆಕೆರ್ನ್ಕು

ನಿರ್ವಹಿಸಬೆೇಕಕ. ದಿನ್ಿಂಪ್ಾತಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಸಾಟಿಂಪ್ಗಳು ಮತ್ಕತ ಖ್ಚಾವದ ಸಾಟಿಂಪ್ಗಳನ್ಕು ತ್ೆಗೆದಾಗ ಉಳಿಯಕರ್ ಶಿಲಕೆ
ಸರಿಯಾಗಿರಕರ್ಿಂತ್ೆ ಲೆಕೆ ಹಾಕ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕಕ. ಸಕಾವರಿ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸಕತತ್ ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿರಕರ್
ಸಾಟಿಂಪ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಕರ್ ಸಾಟಿಂಪ್ಗಳು ಒಿಂದೆೇ ಆಗಿರಕತ್ತವೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಇದರ ದಕರಕಪ್ಯೇಗವಾಗದಿಂತ್ೆ
ಕಾಮರ್ಹಿಸಕರ್ುದಕ.
ಇನ್ಕುಳಿದಿಂತ್ೆ ಇತ್ರೆ ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರ ಕತ್ವರ್ಯಗಳು (ಖ್ರ್ಾನೆ ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರನ್ಕು
ಹೊರತ್ಕಪ್ಡಿಸಿ):
o

ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ಹಿಯಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಅಜಿವಗಳನ್ಕು ಅರ್ುಗಳನ್ಕು ಪ್ಡೆದ ಸಮಯ, ದಿನಾಿಂಕದ

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೆೈಯಕ್ತಕ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೆೇಕಕ. ಈ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಪ್ುಟಗಳಿಗೂ ಸಿಂಖೆಯ ಹಾಕ್ ರ್ಹಿಯ
ಮಕಖ್ಪ್ುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತ್ಾ ಹಾಕ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕಕ. ಈ ಅಜಿವಗಳನ್ಕು ಆ ಕಾಮದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ವಿಲೆೇವಾರಿ
ಮಾಡಲಕ ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳುತ್ಕೆದಕೆ. ಅಜಿವಗಳು ಬ್ಿಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ಕು ಬ್ರೆದಕ ಚ್ಲನ್-ರ್ಲನ್ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ಕು ಅಧಿೇಕ್ಷಕರ
ಸಕಪ್ದಿವಗೆ ಮಕಿಂದಿನ್ ಕಾಮಕಾೆಗಿ ಕಳುಹಿಸಕರ್ುದಕ. ತ್ದ ನ್ಿಂತ್ರ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಿಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅಿಂತಿಮ ಆದೆೇಶ್ವಾದ
ನ್ಿಂತ್ರ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕರ್ನ್ಕು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕರ್ನ್ಕು ಪ್ಡೆದಕ
ಕೌಿಂಟರ್ ಮಕಖಾಿಂತ್ರ ಅರ್ುಗಳನ್ಕು ಸಿಂರ್ೆ ಅಜಿವದಾರರಿಗೆ ವಿಲೆೇವಾರಿ

ಮಾಡಕರ್ುದಕ.ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕಗಳು ಅಜಿವಗಳನ್ಕು ನಾಗರಿೇಕ ಸನ್ುದಿನ್ಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಮಯಕೆೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ
ಪ್ರಿವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ೂರೆೈಸಕರ್ುದಕ.
o

ಅಜಿವದಾರರಕ ತ್ಯಾರಾದ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ಕು ಪ್ಡೆಯಲಕ ಬಾರದಿದೆ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಿಂತ್ಹ ವಿಲೆೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸಿದೆವಾದ

ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಪ್ಟಿಟಯನ್ಕು ಸೂಚ್ನಾ ಫಲಕಕೆೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ಾದಶಿವಸಲಕ ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳುುರ್ುದಕ.
o

ವೆೈಯಕ್ತಕ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಿವಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಬ್ಗೆೆ ದಿನಾಿಂಕರ್ನ್ಕು ತ್ಪ್ಪದೆೇ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೆೇಕಕ. ಮಾಹೆಯಾನ್

ಘೂೇಷಾಿರೆಯನ್ಕು ಹಾಕ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕರ್ನ್ಕು ಪ್ಡೆಯತ್ಕೆದಕೆ.
o

ನೊೇಿಂದಣಿ-ಸಾರಿಗೆ /ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕಗಳು ಮಾಹೆಯಾನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ. ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ, ಈ

ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ರಕ ಹೊಿಂದಿದ ನೊೇಿಂದಣಿ ವಿಭಾಗದ ಎಲಾಿ ವಾಹನ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿರಕರ್ಿಂತ್ೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುರ್ುದಕ.

o

ಎಿಂ.ವಿ.ಡಿ 1 ಮತ್ಕತ 3ಕೆೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಸಿ.ಪಿ.ಆರ್. ರ್ಹಿಯನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ, ಎಿಂ.ವಿ.ಡಿ. 2ಮತ್ಕತ 4 ಕೆೆ

ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದಿಂತ್ೆ ಏಕ ಗಿಂಟಿನ್ ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ಗಾದೆ ಪ್ಟಿಟಯನ್ಕು ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ. ಅರ್ುಗಳನ್ಕು ಕಾಯವನಿವಾವಹಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ
ಸೂಕತ ಕಾಮಕಾೆಗಿ ವಿತ್ರಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ತ್ೆರಿಗೆ ತ್ಗಾದೆ ನೊೇಟಿಸಕಗಳನ್ಕು ನಿೇಡಕರ್ುದಕ, ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ಾಕರಣಗಳನ್ಕು ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

ಅಭಿಯೇಜನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಕರ್ ಪ್ಾಕ್ಾಯ್ದ, ಇದಲಿದೆ ಕಿಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ಾಸಾತರ್ನೆ ಪ್ಾಕ್ಾಯ್ದಗಳನ್ಕು
ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.
o

ಇದಲಿದೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ರ್ಹಿಸಬ್ಹಕದಾದ ಯಾರ್ುದೆೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ಖಜನರ್ನಧಿರ್ನರಿ / ರ್ೆೇಿಂದಿಾೇಯ ಸನಾನಿೇಯ ಸಹನಯಕ
ಈ ಹಕದೆೆಗಳು ಈ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಮಿಂಜೂರಾಗಿರಕರ್ುದಿಲಿ.
ಖಜನರ್ೆ ವಿಷಯ ನಿರ್ನಾಹಕ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳು:
o

ಖ್ರ್ಾನೆ ವಿರ್ಯ ನಿವಾವಹಕರಕ ಪ್ಾತಿ ದಿನ್ ಆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ / ಖ್ರ್ಾನಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಆ ದಿನ್ಕೆೆ

ಬೆೇಕಾಗಕರ್ರ್ಕಟ ಎ ಚ್ಲನ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಚ್ಲನ್ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ಕು ಪ್ಡೆದಕ ಒಿಂದಕ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳನ್ಕು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಕ. ಆ
ರಸಿೇದಿ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿ ಚ್ಲನ್ಗಳನ್ಕು ಪ್ಾಸಕ ಮಾಡಕರ್ ಪ್ೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಚ್ಲನ್ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಚ್ಲನ್ಗಳನ್ಕು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯ್ದೇ
ಎಿಂದಕ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಪ್ಾಾರಿಂಭದ ಪ್ುಟದಲ್ಲಿ ಒಿಂದಕ ಪ್ಾಮಾಣ ಪ್ತ್ಾರ್ನ್ಕು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ ಚ್ಲನ್ಗಳನ್ಕು ಪ್ಾಸಕ ಮಾಡಲಕ
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಬೆೇಕಕ.
o

ಚ್ಲನ್ಗಳನ್ಕು ತಿಾಪ್ಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಯಬೆೇಕಕ. ಎರಡಕ ಪ್ಾತಿಗಳನ್ಕು ಅಜಿವದಾರರಿಗೆ ಕೊಡಬೆೇಕಕ. ಒಿಂದಕ ಪ್ಾತಿ ಆ ಚ್ಲನ್

ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಯ್ದೇ ಉಳಿಯಕತ್ತದೆ.
o

ಚ್ಲನ್ನ್ ಮೂರನೆೇ ಪ್ಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿನ್ದ ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸತಕರ್ನ್ಕು ಬ್ರೆಯಬೆೇಕಕ. ಇದನ್ಕು ಬ್ರೆದಕ ಆಡಿಟ್

ಮಾಡಿಸಿ ನ್ಿಂತ್ರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕಜಕರ್ನ್ಕು ರ್ಹಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕಕ. ಇದಕಾೆಗಿ ಶ್ಕಲೆದ ನ್ಗದಕ ಡೆೇ ಕಾಯಷ್ ಬ್ಕಕ್, ಶ್ಕಲೆದ
ಡಿಡಿ ಡೆೇ ಕಾಯಷ್ ಬ್ಕಕ್, ತ್ೆರಿಗೆ ನ್ಗದಕ ಡೆೇ ಕಾಯಷ್ ಬ್ಕಕ್ ಮತ್ಕತ ತ್ೆರಿಗೆ ಡಿಡಿ ಡೆೇ ಕಾಯಷ್ ಬ್ಕಕ್ ಇರ್ುಗಳ ಮತ್ತರ್ನ್ಕು ಒಟಾಟಗಿಸಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಷ್ ಬ್ಕಕ್ನ್ಕು ಬ್ರೆದಕ ಆ ದಿನ್ದಿಂದಕ ರ್ಸೂಲಾದ ಮತ್ತರ್ನ್ಕು ತ್ಾಳೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕಕ. ಆ ಪ್ಾಕಾರ ಇದನ್ಕು
ರೆಮಿಟೆನ್ಸ ರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆದಕ ಚ್ಲನ್ ಭತಿವಮಾಡಿ ಖ್ರ್ಾನೆಗೆ ತ್ಕಿಂಬ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕಕ.
o

ಪ್ಾತಿ ಮಾಹಿ ಸಮನ್ಿಯ ತ್:ಖೆತಯನ್ಕು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ ರ್ಹಿ,/ ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸತಕ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ಕು ಖ್ರ್ಾನೆ ಷೆಡೂಯಲ್ನೊಿಂದಿಗೆ

ತ್ಾಳೆ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾರಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಗದಕ ಪ್ುಸತಕಗಳನ್ಕು ರೆಮಿಟೆನ್ಸರ್ಹಿ, ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಚ್ಲನ್ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಮೂಲ ದಾಸಾತನ್ಕ ಮತ್ಕತ

ಉಪ್ ದಾಸಾತನ್ಕಗಳನ್ಕು, ಸಮನ್ಿಯ ತ್:ಖೆತ ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಕತ್ತದೆ.
ಶಿೇಘ್ಾ ಲ್ಲಪಿಗನರರು / ಬೆರಳಚುುಗನರರ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳು:
o

ಕಛೆೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸತರಕ ಹೊಿಂದಿದ ವಿಭಾಗ, ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಿಂದಿದ ವಿಭಾಗದಿಿಂದ

ಬ್ರಕರ್ ಪ್ತ್ಾ ರ್ಯರ್ಹಾರರ್ನ್ಕು ಬೆರಳಚ್ಕು ಮಾಡಕರ್ುದಕ.
o

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ಆದಯತ್ೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೆರಳಚ್ಕು ಮಾಡಿ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಕೆೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಕಳುಹಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಕೆಲಸರ್ನ್ಕು ಬೆರಳಚ್ಕು ಮಾಡಕರ್ುದಕ

o

ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಶಿೇಘಾ ಲ್ಲಪಿಕಾರರಕ ಕಾಯವ ನಿರ್ವಹಣಾ ರ್ರದಿ ಹಾಗೂ ಆಸಿತ ವಿರ್ರ ರ್ಹಿಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

ರ್ನಯಾನಿರ್ನಾಹಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯ ಕತ್ಾರ್ಯಗಳು:
o

ನೊೇಿಂದಣಿಗಾಗಿ ಬ್ಿಂದ ಹೊಸ ವಾಹನ್ಗಳ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅಹವತ್ಾ ಪ್ತ್ಾ ನಿೇಡಕವಿಕೆ.

o

ನೊೇಿಂದಣಿಯಾದ ವಾಹನ್ಗಳು ಅಹವತ್ಾ ಪ್ತ್ಾ ನ್ವಿೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಬ್ಿಂದಾಗ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗೊಳಪ್ಡಿಸಿ ಅಹವತ್ಾ ನ್ವಿೇಕರಣ

ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಇಲಿವೆೇ ಸೂಕತ ಕಾರಣಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ತಿರಸೆರಿಸಕರ್ುದಕ.
o

ನೊೇಿಂದಣಿ ನ್ವಿೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಬ್ರಕರ್ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಾಹನ್ಗಳ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ.

o

ಅಪ್ಘಾತ್ಕೊೆಳಗಾದ ವಾಹನ್ಗಳ ಸಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅಥವಾ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ರ್ರದಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ.

o

ಕಲ್ಲಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾಕಾೆಗಿ ಬ್ರಕರ್ ಅಭಯರ್ಥವಗಳನ್ಕು ಮೌಖಿಕ / ಲ್ಲಖಿತ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಕಲ್ಲಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾಕಾೆಗಿ ಬ್ರಕರ್ ಅಭಯರ್ಥವಗಳಿಗಾಗಿ ಮಕಿಂಗಡವಾಗಿ ಆ ಕಕರಿತ್ಕ ನಿಯಮಗಳ ಬ್ಗೆೆ
ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ.

o

ಚಾಲನಾ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾಕಾೆಗಿ ಬ್ರಕರ್ ಅಭಯರ್ಥವಗಳನ್ಕು ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗೊಳಪ್ಡಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ನಿವಾವಹಕ ಲೆೈಸೆನ್ಸ ಪ್ಡೆಯಲಕ ಬ್ರಕರ್ ಅಭಯರ್ಥವಗಳು ತ್ತ್ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಜ್ಞಾನ್ ಹೊಿಂದಿರದ ಬ್ಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ಡೆದಕ ರ್ರದಿ ಮಾಡಕರ್ುದಕ.

o

ಚಾಲನಾ ತ್ರಬೆೇತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕಮತಿ ನಿೇಡಕರ್ ಪ್ೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ುಗಳ ಯೇಗಯತ್ೆ ಬ್ಗೆೆ ಅರ್ುಗಳು ಅನ್ಕಮತಿಗೆ
ಅಹವವೆೇ ಇಲಿವೆೇ ಎಿಂಬ್ ಬ್ಗೆೆ ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ರ್ರದಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ.

o

ರಸೆತ ಸಕರಕ್ಷತ್ಾ ಸಪ್ಾತಹ, ವಾಯಕ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಮಾಸಾಚ್ರಣೆ ಇತ್ಾಯದಿ ಕಾಯವಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಾಯವಾಗಿ ಭಾಗರ್ಹಿಸಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ರ್ಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೇಶ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಗವ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸಿ ರ್ರದಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ.

o

ಅನ್ಕಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿರಕರ್ ವಾಹನ್ಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹೆಯಾನ್ ರ್ರದಿ ನಿೇಡಕರ್ುದಕ.

o

ತ್ೆರಿಗೆ ಬಾಕ್ಯಲ್ಲಿರಕರ್ ವಾಹನ್ಗಳು ತ್ೆರಿಗೆ ಪ್ಾರ್ತಿಸದೆೇ ರಸೆತಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಕತಿತದೆರೆ ಅರ್ುಗಳ ಮಕಟಕಟಗೊೇಲಕ

ಹಾಕ್ಕೊಳುುರ್ುದಕ.
o

ತ್ೆರಿಗೆ ಬಾಕ್ದಾರರ ಪ್ಟಿಟಯ ಪ್ಾಕಾರ ವಾಹನ್ಗಳ ಮಾಲ್ಲೇಕರಕಗಳಿಿಂದ ತ್ೆರಿಗೆ ರ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಲಕ ಕಾಮ
ಕೆೈಗೊಳುುರ್ುದಕ.

o

ಕಮಾಯಿಂಡ್ ನೊೇಟಿಸಕಗಳನ್ಕು ರ್ಾರಿಗೊಳಿಸಕರ್ುದಕ.

o

ಪ್ಾರ್ತ್ವನ್ ಕಾಯವ ಚ್ಟಕರ್ಟಿಕೆ ಅಿಂದರೆ ವಿವಿಧ ಅಪ್ರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಓಡಾಡಕರ್ ವಾಹನ್ಗಳನ್ಕು ತ್ಪ್ಾಸಿಸಿ

ಪ್ಾಕರಣಗಳನ್ಕು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಕರ್ುದಕ. ಸಥಳದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ದಿಂಡ ರ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಕರ್ುದಕ ಇಲಿವೆೇ ತ್ನಿಖಾ ರ್ರದಿ ನಿೇಡಿ
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಕರ್ ಪ್ಾಕ್ಾಯ್ದ ನ್ಡೆಸಕರ್ುದಕ.

o
o

ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮಾಹೆಯ ದಿನ್ಚ್ರಿಗಳನ್ಕು ಕಛೆೇರಿ ಮಕಖ್ಯಸಥರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ುದಕ.
ಕಛೆೇರಿ ಮಕಖ್ಯಸಥರಕ ರ್ಹಿಸಕರ್ ಇನಿುತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ುದಕ.

3) 4(1)(ಬಿ)(iii)ಮೇಲ್ಲಿಚನರಣೆಮತ್ುಿ ಹೊಣೆಗನರಿರ್ೆಯಮನಗಾಗಳುಸೆೇರಿದಿಂತೆ

ತಿೇಮನಾನ್ತೆಗೆದುರ್ೊಳುುರ್ಪಾಕಿಯೆಯಲ್ಲಿಅನ್ುಸರಿಸಬೆೇರ್ನದರ್ನಯಾವಿಧನನ್ಗಳು.:
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಕ ವಿವಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಕರ್ ಅಜಿವಗಳನ್ಕು ನಿಯಮಾನ್ಕಸಾರ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿನ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕಗಳು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿರಕತ್ಾತರೆ. ತ್ದನ್ಿಂತ್ರ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಿಿೇಕೃತಿವಿಭಾಗದ ಮಕಖಾಿಂತ್ರ ಆಯಾವಿಭಾಗಗಳನ್ಕು
ನಿರ್ವಹಿಸಕರ್ ವಿಷಯನಿವಾವಹಕರಕ ತ್ಮಗೆ ಸಿಂಭಿಂದಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳನ್ಕು ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿಂದಿಗೆ ವಿರ್ರ್ರ್ನ್ಕು
ಮಿಂಡಿಸಕತ್ಾತರೆ, ನ್ಿಂತ್ರ ಅದನ್ಕು ಸಿಂಭಿಂದಿಸಿದ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ತ್ಮಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ಕು ಮಿಂಡಿಸಿದ ನ್ಿಂತ್ರ

ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಕಛೆೇರಿ ಮಕಖ್ಯಸರಕ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬ್ಗೆೆ ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ತಿೇಮಾವನ್ದ ಅದೆೇಶ್ರ್ನ್ಕು ನಿೇಡಕತ್ಾತರೆ.

ಸದರಿಯರ್ರಕ ನಿೇಡಿದಆದೆೇಶ್ರ್ನ್ಕುಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಷಯನಿವಾವಹಕರಕ ಮತ್ಕತ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕಗಳು ಪ್ಾಲ್ಲಸಕತ್ಾತರೆ.ಕೆಲವಿಂzುಕ
ವಿಷಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಛೆೇರಿಯ ತ್ಾಿಂತಿಾಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳಾದ ಹಿರಿಯ/ಮೇಟಾರು ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನ್

ಅರ್ಶ್ಯಕವಾಗಿದಕೆ ಅಿಂತ್ಹ ಅಜಿವಗಳನ್ಕು ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದನ್ಿಂತ್ರ ತ್ಾಿಂತಿಾಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಕತ್ಾತರೆ.ವಾಹನ್ವನ್ಕು/ಅಬ್ಯರ್ಥವಗಳನ್ಕು ಬೌತಿಕವಾಗಿ ತ್ಾಿಂತಿಾಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ರ್ರದಿ/ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ಕು ಅದಿೇಕ್ಷಕರಕ
ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ನ್ಿಂತ್ರ ಕಛೆೇರಿ ಮಕಖ್ಯಸತರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸಕ ಮಾಡಕತ್ಾತರೆ. ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಕಛೆೇರಿ ಮಕಖ್ಯಸತರಕ ತಿೇಮಾವನ್

ತ್ಗೆದಕಕೊಿಂಡಕ ಅಿಂತಹ ಕಡತ್ಗಳಿಗೆ ಆದೆೇಶ್ ಮಾಡಕತ್ಾತರೆ. ಕಛೆೇರಿ ಮಕಖ್ಯಸಥರ ಆದೆೇಶ್ರ್ನ್ಕು ವಿಷಯ ನಿವಾವಹಕರಕ ಹಾಗೂ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಕತ್ಾತರೆ.

4. 4 (1) (ಬಿ) ( iv ). ಅದರ ರ್ನಯಾಗಳ ನಿರ್ಾಹಣೆಗೆ ಅದು ರೂಪಿಸಿರುರ್ ಸೂತ್ಾಗಳು :-

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ಕತ ಅರ್ರ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಕರ್ ಸಿಬ್ಬಿಂಧಿಯರ್ರಕ ಈ ಕೆಳಕಿಂಡ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ಕತ
ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ವರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಕತ್ತದೆ..
1) ಕೆೇಿಂದಾ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1988

2) ಕೆೇಿಂದಾ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿಯಮಗಳು, 1989

3) ಕನಾವಟ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿಯಮಗಳು, 1989

4) ಕನಾವಟಕ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ತ್ೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ಕತ ನಿಯಮಗಳು 1957

5) 4 (1) (ಬಿ) (v) ಅದರ ರ್ನಯಾಗಳಿಗೆ ರ್ೆರರ್ೆೇರಿಸುರ್ುದರ್ನೆಗಿ ಅದು ಹೊಿಂದಿರುರ್ ಅಥರ್ನ ಅದರ ನಿಯಿಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರುರ್ ಅಥರ್ನ
ಅದರ ಉದೊಯೇಗಿಗಳು ಬ್ಳಸುರ್ ನಿಯಮಗಳು,

ಉಪ ನಿಯಮಗಳು. ಅನ್ುಸೂಚಿಗಳು. ರ್ೆೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ುಿ ದನಖಲೆಗಳು :1) ಕೆೇಿಂದಾ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1988

2) ಕೆೇಿಂದಾ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿಯಮಗಳು, 1989

3) ಕನಾವಟಕ

ಮೇಟಾರಕ ವಾºನ್ ನಿಯಮಗಳು, 1989

4) ಕನಾವಟಕ ಮೇಟಾರಕ ವಾºನ್ ತ್ೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ಕತ ನಿಯಮಗಳು 1957.

6) 4 (1) (ಬಿ) (vi) ಅದು ಹೊಿಂದಿರುರ್ ಅಥರ್ನ ಅದರ ನಿಯಿಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರುರ್ ದಸನಿರ್ೆೇಜುಗಳ ಪಾರ್ಗಾಗಳ ವಿರ್ರ ಪಟ್ಟಿ ;
1) ವಾಹನ್ಗಳ ಹೊಸ ನೊೇಿಂದಣಿಯ ಕಡತ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ರ್ಹಿಗಳು.
2) ಅನ್ಕಪ್ಯಕಕತದಲ್ಲಿರಕರ್ ವಾಹನ್ಗಳ ಅಜಿವ ಹಾಗೂ ಕಡತ್ಗಳು.
3) ಚಾಲನಾ ಹಾಗೂ ನಿವಾವಹಕ ಅನ್ಕಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ರ್ಹಿಗಳು.
4) ಸರಕಕ ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಾಯಾಣಿಕ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ ರಹದಾರಿಗಳನ್ಕು ನಿೇಡಿರಕರ್ ವಿರ್ರಗಳ ಪ್ುಸಕತಗಳು
5) ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ಗಳ ತ್ೆರಿಗೆ, ಹಸಿರಕ ತ್ೆರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಶ್ಕಲೆ ಸಿಂಗಾಹಣೆ ರ್ಹಿಗಳು.
6) ಪ್ಾರ್ತ್ವನ್ ವಿರ್ರಗಳ ರ್ಹಿ.
7) ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳ ಸೆೇವಾ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಹಾಗೂ ವೆೈಯಕ್ತಕ ಕಡತ್ಗಳು.
8) ವೆೇತ್ನ್ ಬ್ಡರ್ಡೆಯ ರ್ಹಿಗಳು.
9) ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗಳ ವಾರ್ಷವಕ ಆಸಿತ ಮತ್ಕತ ದಾಯತ್ಿ ವಿರ್ರಗಳು.
10) ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ್ಗಳ ಲಾಗ್ ಪ್ುಸತಕಗಳು.
11) ಡಿಸಿ ಬಿಲಕಿಗಳ ಕಡತ್ಗಳು ರ್ಹಿಗಳು.
12) ಹೊಸ ನೊೇಿಂದಣಿ ಪ್ುಸತಕಗಳ, ಸಾಮಟವ ಕಾಡವಗಳ, ತ್ೆರಿಗೆ ಚಿೇಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎ ಮತ್ಕತ

ದಾಸಾತನ್ಕ ರ್ಹಿ.

ಬಿ ಚ್ಲನ್ ಪ್ುಸತಕಗಳ

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಛೆೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಸಥರಾಗಿ ಆಡಳಿತ್ದ ಸಿಂಪ್ೂಣವ ಜವಾಬಾೆರಿ ಹೊಿಂದಿರಕತ್ಾತರೆ.

7) 4 (1) (ಬಿ) (viii) 7. ಅದರ ರ್ನಯಾನಿೇತಿಯ ರಚರ್ೆ ಅಥರ್ನ ಅದರ ಅನ್ುರನಿನ್ರ್ೆೆ
ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ಸನರ್ಾಜನಿಕರೊಡರ್ೆ ಸಮನಲೊೇಚಿಸಲು ಅಥರ್ನ ಅದರ ಪ್ನಾತಿನಿಧ್ಯವಿರುರ್ಿಂತೆ
ಮನಡಲು ಇರುರ್ಿಂತ್ಹ ಯನರ್ುದೆೇ ರ್ಯರ್ಸೆಾಯ ವಿರ್ರಗಳು:- ಇಲಿ -–

8) 4 (1) (ಬಿ) v(iii). ಮಿಂಡಳಿಗಳು, ಪರಿಷತ್ುಿಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥರ್ನ ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ುಿಅದರ ಭನಗರ್ನಗಿಅಥರ್ನಅದರ ಸಲಹೆಯಉದೆದೇಶರ್ನೆಗಿರಚಿತ್ರ್ನದಇಬ್ಬರು
ಅಥರ್ನ ಹೆಚುು ರ್ಯಕಿಿಗಳರ್ೊುಳಗೊಿಂಡ ಮಿಂಡಳಿಗಳ.ಪರಿಷತ್ುಿಗಳ. ಸಮಿತಿಗಳ ಮತ್ುಿಇತ್ರ
ನಿಯತ್ರ್ನಲ್ಲಕ ಸಭೆಗಳು ಸನರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕಿರ್ನಗಿರುತ್ಿರ್ೆಯೇಅಥರ್ನಅಿಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ
ನ್ಡನರ್ಳಿಗಳು ಸನರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆದೊರೆಯುತ್ಿರ್ೆಯೇ ಎಿಂಬ್ುದರ ವಿರ್ರ ಪಟ್ಟಿರ್ೆ:

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಗದಗ, ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ಕಾಯ್ದೆ 1988 ಸೆಕ್ಷನ್
68(1)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ್ಗಳ ರಹದಾರಿ ನಿೇಡಕರ್ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಿಂದಿರಕತ್ಾತರೆ.

1) ಅಧಯಕ್ಷರಕ : ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು.

2) ಸದಸಯರಕ : ಜಿಲಾಿ ಪೇಲ್ಲಸ ರ್ರಿಷಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು.

3) ಕಾಯವದಶಿವ : ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

9) 4 (1) (ಬಿ) (ix) ರ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಮತ್ುಿ ರ್ೌಕರರ ನಿದೆೇಾಶಿರ್ೆ :
1) ಕಕ: ವಿನ್ಯಾ ಕಟೊೇಕರ್ ಆರ್-

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

2) ಶಿಾೇ ಎಸ್ ಎರ್ಚ ಕರಿಗಾರ -

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ (ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಪ್ಾಾಸಅ ಗೊೇಕಾಕ)

3) ಶಿಾೇಮತಿ ಪಿ ವಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೇ

-

4) ಶಿಾೇ ದಯಾನ್ಿಂದ. ಎನ್. ತಿಳರ್ಳಿು -

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ (ದಿ:31.07.2020 ರಿಂದಕ ರ್ಯೇನಿರ್ೃತಿತ)
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ (ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ಾಾಸಾಅ ಧಾರವಾಡ ಕಚೆೇರಿಯಿಂದ ಈ ಕಚೆೇರಿಗೆ.)

5) ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

-

ಹಿರಿಯ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

6) ಶಿಾೇ ಆರ್ ಎಲ್ ಹೊಸಮನಿ

-

ಹಿರಿಯ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ
(ಪ್ಾಾಸಾಅ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಿಯೇಜನೆ)

7) ಶಿಾೇ ವಾಾಯ್ ಎನ್ ಮಸರಕಲ್

-

ಹಿರಿಯ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ
(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಪ್ಾಾಸಅ ಧಾರವಾಡ)

8) ಶಿಾೇ ನಾಗರಾಜ ಶೆೇಳಗಿ

-

ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ
(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಪ್ಾಾಸಅ ಬಿರ್ಾಪ್ುರ)

9) ಶಿಾೇ ಬಾಲಚ್ಿಂದಾ ತ್ೊದಲಬಾಯ -

ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

10) ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

-ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

11) ಶಿಾೇಮತಿ. ಬಿ. ಮಾಲತಿ -

ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗಾರರಕ,
(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ಾಾಸಅ ಬ್ಳಾುರಿ)

12) ಶಿಾೇ ವಿ ಗಣೆೇಶ್

-

ಪ್ಾ.ದ.ಸ. (ದಿ:31.05.2020 ರಿಂದಕ ರ್ಯೇನಿರ್ೃತಿತ)

(
.
13) ಶಿಾೇ ಟಿ ಕೆ ಪ್ಾಟಣೆರ್

-

ಪ್ಾ.ದ.ಸ (ದಿ:17-11-2020 ರಿಂದಕ ನಿಧನ್ರಾಗಿರಕತ್ಾತರೆ).

14) ಶಿಾೇ ಆರ್.ಎನ್.ಹಾಲಬಾವಿ 15) ಶಿಾೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಹೆಬ್ಬಳಿು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ.

-

ಪ್ಾ.ದ.ಸ. (ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ಾಾಸಾಅ ಧಾರವಾಡ ಪ್ೂರ್ವ ಕಚೆೇರಿಗೆ)

16) ಶಿಾೇ ಕೆ.ಲೊೇಕೆೇಶ್

-

17) ಶಿಾೇ ಪ್ಾವಿೇಣ ಕಕಲಕಣಿವ -

ಪ್ಾ.ದ.ಸ. (ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ಾಾಸಾಅ ಧಾರವಾಡ ಕಚೆೇರಿಯಿಂದ)

18) - ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ
19)

-

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ಪ್ಾ.ದ.ಸ.

ದಿಿ.ದ.ಸ.
-

ದಿಿ.ದ.ಸ.

20) ಶಿಾೇಮತಿ ಸಾವಿತಿಾದೆೇರ್ರಮನಿ

-

ಬೆರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ

21) ಖಾಲ್ಲಹಕದೆ

ಹುದ್ದೆ

-

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ

22) ಶಿಾೇ ಕೆ. ರಾಘವೆೇಿಂದಾ

-

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ
(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ಾಾಸಅ ಚಿತ್ಾದಕಗವ)

23) ಶಿಾೇ ಎಸ್.ಎಸ್.ದಾನ್ಪ್ಪನ್ರ್ರ

-

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ
(ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಿ.ಪ್ಾಾ.ಸಾ.ಅ ಧಾರವಾಡ)

24) ಖಾಲ್ಲಹಕದೆೆ

-

ಗೂಾಪ್ ‘ಡಿ’

25) ಖಾಲ್ಲಹಕದೆೆ

-

ಗೂಾಪ್ ‘ಡಿ’

26) ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

-

ಗೂಾಪ್ ‘ಡಿ’

10) 4 (1) (ಬಿ) (x) ಅದೆರ ವಿ. ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಿಂಧಿಸಿರುರ್ಿಂತೆ ಪರಿಹನರದ ರ್ಯರ್ಸೆಾಯೂ ಸೆೇರಿದಿಂತೆಅದರ
ಪಾತಿಯಬ್ಬಅಧಿರ್ನರ ಮತ್ುಿ ರ್ೌಕರರು ಪಡೆಯುರ್ ತಿಿಂಗಳ ಗೌರರ್ಧ್ನ್ :

ಕಾಮ

ಪ್ದನಾಮ ಶಿಾೇಯಕತ್ರಕ

ಹಕದೆೆ

ವೆೇತ್ನ್ ಮತ್ತ

1

ಕಕ: ವಿನ್ಯಾ ಕಟೊೇಕರ್ ಆರ್

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ

55,350/-

2

ಶಿಾೇ ಎಸ್ ಎರ್ಚ ಕರಿಗಾರ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

44,200/-

3

ಶಿಾೇ ಪಿ ವಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೇ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

42,000/-

4

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ಹಿರಿಯ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

-

5

ಶಿಾೇ ವಾಾಯ್ ಎನ್ ಮಸರಕ¯

ಹಿರಿಯ ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

61,150/-

6

ಶಿಾೇ ನಾಗರಾಜ ಶೆೇಳಗಿ

ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

40,900/-

7

ಶಿಾೇ ಬಾಲಚ್ಿಂದಾ ತ್ೊದಲಬಾಗಿ

ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

40,900/-

8

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ಮೇಟಾರಕ ವಾಹನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

-

9

ಶಿಾೇಮತಿ. ಬಿ. ಮಾಲತಿ

ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗಾರರಕ.

43,100/-

ಸಿಂಖೆಯ

ರೂ.

.

10

ಶಿಾೇ ವಿ ಗಣೆೇಶ್

ಪ್ಾ.ದ.ಸ.

51,400/-

11

ಶಿಾೇ ಟಿ ಕೆ ಪ್ಾಟಣೆರ್

ಪ್ಾ.ದ.ಸ.

48,900/-

12

ಶಿಾೇ ಆರ್ ಎನ್ ಹಾಲಭಾವಿ

ಪ್ಾ.ದ.ಸ.

37,900/-

13

ಶಿಾೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಹೆಬ್ಬಳಿು

ಪ್ಾ.ದ.ಸ.

27,650/-

14

ಶಿಾೇ ಲೊೇಕೆೇಶ್ ಕೆ

ಪ್ಾ.ದ.ಸ.

28,950/-

15

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ದಿಿ.ದ.ಸ. -

16

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ದಿಿ.ದ.ಸ.

17

ಶಿಾೇಮತಿ ಸಾರ್ಕೆ ದೆೇರ್ರಮನಿ

ಬೆರಳಚ್ಕುಗಾರರಕ

18

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ

-

-

19

ಶಿಾೇ ಕೆ. ರಾಘವೆೇಿಂದಾ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ

-

24,050/-

20

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ಗೂಾಪ್ ‘ಡಿ’

-

21

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ಗೂಾಪ್ ‘ಡಿ’

-

22

ಖಾಲ್ಲ ಹಕದೆೆ

ಗೂಾಪ್ ‘ಡಿ’

21,400/-

11) 4 (1) (ಬಿ) (xi) 11 ಎಲನಿ ಯೇಜರ್ೆಗಳ ವಿರ್ರಗಳನ್ುು ಸೂಚಿಸುರ್, ಪಾಸನಿವಿತ್ ರ್ೆಚುಗಳನ್ುು
ಮತ್ುಿ ಮನಡಲನದ ಬ್ಟರ್ನಡೆಗಳ ರ್ರದಿಯನ್ುು ಸೂಚಿಸಿ :ಅದರ ಪಾತಿಯಿಂದುಏಜೆನಿಿಗೆ ಹಿಂಚಿರ್ೆ
ಮನಡಲನದಆಯರ್ಯಯ.
ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆ 2020-21 ಲೆಕೆ

ಅನ್ಕದಾನ್ ಬಿಡಕಗಡೆ

ಖ್ಚಿವನ್ ಬಾಬ್ಕತ

ಉಳಿದ ಹಣ

ಪ್ಾವಾಸ ಭತ್ೆಯ –- 041

-

-

-

ಕಛೆೇರಿ ವೆಚ್ುಗಳು - 051

6,67,010/-

6,67,010/-

-

ಕಟಟಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ಕತ ವಿದಕಯತ್ ವೆಚ್ು -

1,49,843/-

1,49,843/-

-

ವಾಹನ್ ವೆಚ್ು -195

2,00,000/-

1,67,795/-

32,205/-

ಯೇಜನೆ-01-052

45,000/-

42,793/-

2,207/-

ಯೇಜನೆ-07-059

10,000/-

9,800/-

200/-

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ-051

-`

-

-

ಆರ್.ಟಿ.ಎ.-051 (ಪ್ಾಿನ್)

-

-

-

ಆಧಕನಿೇಕರಣ-125

-

-

-

ಶಿೇರ್ಷವಕೆ
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12) 4 (1) (ಬಿ)(xii) ಹಿಂಚಿರ್ೆ ಮನಡಲನದ ಮೊಬ್ಲರ್ೊುಳಗೊಿಂಡು, ಸಹನಯಧ್ನ್
ರ್ನಯಾಕಾಮಗಳ ಜನರಿಯ ವಿಧನನ್ರ್ನ್ುು ಮತ್ುಿ ಅಿಂತ್ಹ ರ್ನಯಾಕಾಮಗಳನ್ುು
ಫಲನನ್ುಭವಿಗಳ ವಿರ್ರಗಳು.

* ಸದರಿ ರ್ರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕಾವರರ್ು ಯಾರ್ುದೆೇ ಕಾಯವಕಾಮ ಗಕರಿ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿರಕರ್ುದಿಲಿ.

13) 4 (1) (ಬಿ) (xiii) ಅದು ನಿೇಡಿರುರ್ ರಿಯನಯಿತಿಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮತಿ ಪತ್ಾಗಳನ್ುು ಅಥರ್ನ
ಅಧಿರ್ನರ ಪತ್ಾಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುರ್ರ್ರ ವಿರ್ರಗಳು :-

- ಇರಕರ್ುದಿಲಿ. –

14) 4 (1) (ಬಿ) x(iv) ಅದರ ಬ್ಳಿ ಲಭಯವಿರುರ್ ಅಥರ್ನ ಅದು ಹೊಿಂದಿರುರ್
ವಿದುಯರ್ನಾನ್ ರೂಪರ್ೆೆ ಪರಿರ್ತಿಾಸಿರುರ್ ಮನಹಿತಿಗೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ರಗಳು :

ಭಾಗಶ್: ಗಣಕ್ೇಕರಣವಾಗಿದಕೆ ಗಣಕ್ೇಕರಣಗೊಿಂಡ ಕಡತ್ಗಳ ಲಭಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಬ್ಹಕದಕ.

15) 4 (1) (ಬಿ) (xv) ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಉಪಯೇಗರ್ನೆಗಿ ಗಾಿಂಥನಲಯರ್ನ್ುು ಅಥರ್ನ
ರ್ನಚರ್ನಲಯರ್ನ್ುು ನಿರ್ಾಹಿಸುತಿಿದಲ್ಲ
ದ ಿ ಅದರ ರ್ೆಲಸದ ಸಮಯರ್ರ್ೊುಳಗೊಿಂಡಿಂತೆ
ಮನಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸನರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುರ್ ಸೌಲಭಯಗಳ ವಿರ್ರಗಳು:
ಸೌಲಭಯವಿಲಾಿ.
ಹಣ ಪ್ಾರ್ತಿಸಕರ್ ಸಮಯ - ಸೊೇಮವಾರ ದಿಿಂದ ಶ್ಕಕಾವಾರದರ್ರೆಗೆ

ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ರಿಿಂದ 02.30 ರ ರ್ರಗೆ

ಶನಿರ್ನರ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ರಿಿಂದ 12.00 ರ ರ್ರೆಗೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕಾೆಗಿ ಗಾಿಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ವಾಚ್ನಾಲಯ ಈ ರ್ರಗೆ ಅಸಿತತ್ಿದಲ್ಲಿ ಇರಕರ್ುದಿಲಿ.

16. 4 (1)(ಬಿ) (xvi).ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಪದರ್ನಮ ಮತ್ುಿಇತ್ರ ವಿರ್ರಗಳು :
ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿಅಧಿರ್ನರಿ::
ಅ.ನ್ಿಂ ಕಛೆೇರಿಹೆಸರಕ

ಸಾರ್ವಜನಿಕಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿ
ಹೆಸರಕ&ಪ್ದನಾಮ

01

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ
ಕಛೆೇರಿ,ಗದಗ

ಕಕ: ವಿನ್ಯಾ ಕಟೊೇಕರ್ ಆರ್
ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆಅಧಿಕಾರಿ

ಕಛೆೇರಿ/ನಿವಾಸದ

ಈಮೇಲ್ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಸಿಂಖೆಯ

08372 297219

www.rtogdg.com

9449864026

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಿಂಪ್ಕವಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿ:
ಅ.ನ್ಿಂ ಕಛೆೇರಿಹೆಸರಕ

ಸಾರ್ವಜನಿಕಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿ
ಹೆಸರಕ&ಪ್ದನಾಮ

01

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ
ಕಛೆೇರಿ,ಗದಗ

ಶಿಾೇಮತಿ ಪಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೇ

ಕಛೆೇರಿ/ನಿವಾಸದ

ಈಮೇಲ್ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಸಿಂಖೆಯ

08372 297219

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

www.rtogdgka@nic.in

ಮೇಲಮನ್ವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ:
ಅ.ನ್ಿಂ ಕಛೆೇರಿಹೆಸರಕ

01

ಸಾರ್ವಜನಿಕಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿ

ಜಿಂಟಿಸಾರಿಗೆಆಯಕಕತರ

ಹೆಸರಕ&ಪ್ದನಾಮ
ಶಿಾೇ, ರ್ೆ. ಪ್ುರಕಶೆ ೇತ್ತಮ

ಕಛೆೇರಿ,ಬೆಳಗಾವಿ

ಜಿಂಟಿಸಾರಿಗೆಆಯಕಕತರಕ

ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಕಛೆೇರಿ/ನಿವಾಸದ
ದೂರವಾಣಸಿಂಖೆಯ

0831-2423900

ಈಮೇಲ್ವಿಳಾಸ

www.dctbg
m-tranka@nic.in

17) 4 (1) (ಬಿ) (xvii). ನಿಯಮಿಸಬ್ಹುದನದಿಂತ್ಹಇತ್ರೆ ಮನಹಿತಿಯನ್ುು ಪಾಕಟ್ಟಸತ್ಕೆದುದ.:

ಅ)

ಈ ಕಛೆೇರಿಗೆಒಟಕಟ 2020 ರ್ರ್ವದ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಒಟಕಟ ರೂ.

3732

ಲಕ್ಷ

ರಾಜಸು ರ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ನಿಗಧಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟಕಟ ಆ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ
ರೂ.

ಆ)

3663.20

ಲಕ್ಷ ರ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೆೇಿಂದಾ ಕಛೆೇರಿಯಾದ ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯಕಕತರ ಕಛೆೇರಿ. ಬೆಿಂಗಳ ರಿನಿಿಂದ
ಬಿಡಕಗಡೆಯಾದ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್

www.rto.kar.nic.coರಲ್ಲಿ
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