ಷಹವಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ, ಧಹಯಹಡ(ಶಿಿಭ) ಇರಿಿಂದ 2021 ಶಹವಿಂತ್ಯಕ ೆ
ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಭಹಹಿತಿ ಸಔಕೆ ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ನಿಮಭ 4(1) (ಬಿ) ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿಯಖಳನಕು ಷಹವಜನಿಔಯ
ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ರಔಟಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ.
ನಿಮಭ 4(1) (ಬಿ) ಔಕರಿತ್ಕ ವಿಯಖಳು
1. (1) (ಬಿ) (1) ಅದಯ ಯಚನ , ಕಹಮವಖಳು ಭತ್ಕು ಔತ್ವಯಖಳ ವಿಯಖಳು:
ಷಿಂಗಟನ :- ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಯಯಕ ಈ ಔಚ ೇರಿಮ ಭಕಕಯಷಥಯಹಗಿಯಕತಹುಯ ಭತ್ಕು ಈ ಕ ಳಔಿಂಡ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕತಿುಯಕತಹುಯ .
ಅ) ಷಸಹಮಔ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

: 02

ಆ) ತ ರಿಗ ಭತ್ಕು ಕಜಹನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

: 01

ಇ) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

: 04

ಈ) ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ
ಉ) ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ
ಊ) ಲ ಕಹೆಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ
ಋ) ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ
ಎ) ರಥಭ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ
ಏ) ದ್ವಿತಿೇಮ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ
ಐ) ಫ ಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ
) ಹಿರಿಮ ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ
ಒ) ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ
ಓ) ಅಟ ಿಂಡರ್
ಅಿಂ) ಜಹನಯಕ

: 06
: 04
: 01
: 01
: 08
: 12
: 02
: 01
: 02
: 01
: 06

ಈ ಔಚ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಭಕಕಯಹಗಿ ಷಹರಿಗ ಭತ್ಕು ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ ಹಸನಖಳ ನ ೇಿಂದಣಿ, ತ ರಿಗ ಷ ಲಹತಿ, ಔಲ್ಲಕಹ
ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ, ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ಭತ್ಕು ಹಸನಖಳ ಉಯೇಖದ ನಿಮಿಂತ್ರಣದ ಫಗ ೆ
ಈ ಕ ಳಔಿಂಡ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಲಹಖಕತ್ುದ .
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1) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ. 1988
2) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
3) ಔನಹವಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
4) ಔನಹವಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕು ನಿಮಭಖಳು 1957 ಭತ್ಕು ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ತಿದಕೆಡಿಖಳು
ರಭಕಕ ಕಹಮವಖಳು
1. ಹಸನಖಳ ನ ೇಿಂದಣಿ.
2. ಚಹಲನಹ ಸಹಖ ನಿಹವಸಔ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನಕು ನಿೇಡಕವಿಕ .
3. ಷಯಔಕ ಷಹಖಣ ಸಹಖ ರಮಹಣಿಔ ಹಸನಖಳಿಗ ಯಸದಹರಿಖಳನಕು ನಿೇಡಕವಿಕ .
4. ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ತ ರಿಗ ಷಿಂಖರಸಣ .
5. ಅಘಾತ್ಕ್ೆೇಡಹದ ಹಸನಖಳನಕು ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದಯ ಫಗ ೆ ಅಭಿಹರಮ ನಿೇಡಕುದಕ.
6. ಯಷ ು ಷಕಯಕ್ಷತಹ ಕಹಮವಔರಭಖಳು.
7. ಹಸನಖಳಿಿಂದಕಿಂಟಹಖಕ ಹಮಕ ಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಮಿಂತ್ರಣದ ಫಗ ೆ ರತ್ವನ .
8. ರತ್ವನ ಕಹಮವ ಸಹಖ ದಿಂಡ ವಿಧಿಷಕುದಕ.
9. ಷಹರಿಗ ಹಸನಖಳ ಅಸವತಹ ತ್ರ ನಿೇಡಿಕ /ನವಿೇಔಯಣ.
10. ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ ಹಸನಖಳ ನ ೇಿಂದಣಿ ನವಿೇಔಯಣ.
11. ಹಸನಖಳ ಅನಕಮಕಔುತ ರಿಶಿೇಲನ .

-32. 4 (1) (ಬಿ) (II) ಅದಯ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಭತ್ಕು ನೌಔಯಯ ಅಧಿಕಹಯಖಳು ಭತ್ಕು ಔತ್ವಯಖಳು:
1) ಔಚ ೇರಿ ವಿಳಹಷ:- ಹರಧ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಸಹಖ

ಕಹಮವದಶಿವ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹಯ ಭತ್ಕು

ಷಹವಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಚ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ(ಶಿಿಭ), ಯಹಮಹುಯ, ಜಿಲ :ಿ ಧಹಯಹಡ.
2) ಹರಧ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು:- ಔಚ ೇರಿಮ ಭಕಕಯಷಥಯಹಗಿದಕೆ, ಔಚ ೇರಿಮ ಷಿಂೂಣವ ಜಹಫಹೆರಿ ನಿವಹಿಷಕತಹುಯ .
ಔಚ ೇರಿಮ ಮಹುದ ೇ ಕ ಲಷಕ ೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಅಿಂತಿಭ ತಿಭಹವಣ ತ ಗ ದಕಕ ಳುು ಅಧಿಕಹಯ ಸ ಿಂದ್ವಯಕತಹುಯ . ಸಿಫಬಿಂದ್ವಮ
ನಿಮಿಂತ್ರಣ, ಕ ಲಷದ ಸಿಂಚಿಕ ಮನಕು ಭಹಡಕ ಅಧಿಕಹಯನಕು ಷಸ ಸ ಿಂದ್ವಯಕತಹುಯ . ಸಹಗ ಯ್ದೇ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ
ಹರಧಿಕಹಯದ ಕಹಮವದಶಿವ ಸಹಖ

ಜಿಲಹಿ ಭಟಟದ ಯಷ ು ಷಕಯಕ್ಷತಹ ಷಮಿತಿಮ ಷದಷಯ ಕಹಮವದಶಿವ ಭತ್ಕು ಔಚ ೇರಿಮ

ಷಹವಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮಹಗಿಮ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕತಹುಯ .
3) ಷಸಹಮಔ ಹರಧ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು 1 :ಇಯಕ ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ ನ ೇಿಂದಣಿ ವಿಬಹಖಕ ೆ ಭಕಕಯಷಥಯಹಗಿದಕೆ, ಷಹರಿಗ ೇತ್ಯ ವಿಬಹಖಕ ೆ ಳಡಕ ಎಲಿ ಸ ಷ ಹಸನಖಳ
ನ ೇಿಂದಣಿ ಷಿಂಖ್ ಯ ನಿೇಡಕ, ಸಳ ಹಸನಖಳ ಭಹಲ್ಲಔತ್ಿ ಗಹವಣ , ಔಿಂತ್ಕಕಹಯಹಯಕ ನಭ ದನ , ಯದಧತಿ ಇತಹಯದ್ವ
ಕಹಮವಖಳನಕು ನಿವಹಿಸಿ,
ಷಸಹಮಔ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು 2 :ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳ ವಿಬಹಖಕ ೆ ಭಕಕಯಷಥಯಹಗಿದಕೆ, ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳ ವಿಬಹಖಕ ೆ ಳಡಕ ಎಲಿ ಸ ಷ ಔಲ್ಲಕಹ
ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ/ಸ ಷ ಅನಕಜ್ಞಹತ್ರ ನಿೇಡಕ, ಸಳ ೇ ಅನಕಜ್ಞಹತ್ರಖಳ ನವಿೇಔಯಣ,ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ ನಭ ದನ , ಯದಧತಿ
ಸಹಖ ನಿಹವಸಔ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳ ನಿೇಡಿಕ /ನವಿೇಔಯಣ/ವಿಳಹಷ ಫದಲಹಣ ನಭ ದಕ ಇತಹಯದ್ವ ಕಹಮವಖಳನಕು ನಿವಹಿಸಿ,
ಔಚ ೇರಿ ಭಕಕಯಷಥರಿಗ ಷಸಹಮಔಯಹಗಿ ಸಹಖ ಅಯಕ ನಿೇಡಕ ಆದ ೇವದಿಂತ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕತಹುಯ .
4) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ / ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕ:ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ಸಹಖ

ನಿಮಭಖಳನಕಷಹಯ ಷಹರಿಗ ಹಸನಖಳ ನ ೇಿಂದಣಿ ನವಿೇಔಯಣ ಸಹಖ

ಅಸವತಹ ತ್ರ ನವಿೇಔಯಣಕ ೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಹಸನಖಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ರಭಹಣ ತ್ರ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತ್ಕು ಅಬಯರ್ಥವಖಳನಕು
ಔಲ್ಲಕಹ ಚಹಲನಹ ಸಹಖ

ನಿಹವಸಔಯ ರಿೇಕ್ಷ ಖಳಿಗ ಳಡಿಸಿ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳನಕು ನಿೇಡಲಕ ಯದ್ವಮನಕು ನಿೇಡಕುದಕ,

ಹಸನಖಳ ತ್ಹಷಣ ,ರತ್ವನ ಕಹಮವನಿವಸಣ , ಅಘಾತ್ ಹಸನಖಳ ವಿೇಕ್ಷಣ , ಫಹಕ್ ತ ರಿಗ ಷ ಲ್ಲ ಷ ೇರಿದಿಂತ
ಇನಹುೂದ ೇ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಖಳ ಆದ ೇವದಿಂತ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಷಕುದಕ.
5) ತ ರಿಗ ಭತ್ಕು ಕಜಹನ ಅಧಿಕಹರಿ: ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಹಜನಿಔರಿಿಂದ ಹತಿಷಲಪಡಕ ತ ರಿಗ ಭತ್ಕು ವಕಲೆಖಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ದ್ವನ
ನಿತ್ಯದ ನಖದಕ ಹಿಖಳಲ್ಲಿ ನಭ ದ್ವಸಿದ ಔಕರಿತ್ಕ ರಿವ ೃೇಧಿಸಿ, ಕಜಹನ ಗ ಜಭಹ ಭಹಡಕುದಕ ಕಜಹನ ವಿಬಹಖದ
ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣ , ಕಜಹನ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಿನ ಸಿಫಬಿಂದ್ವಖಳ ಕ ಲಷ ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣ , ತ ರಿಗ ಹತಿಸಿಕ ಳುುುದಕ, ತ ರಿಗ ಲ ಕಹೆಚಹಯ
ಭಹಡಕುದಕ ಔಛ ೇರಿಮ ಎ ಭತ್ಕು ಬಿ ಚಲನ್ ಸಹಖ ಔಿಂೂಯಟರ್ ಚಲನಖಳ ಜಹಫಹೆತಿ ಹಿಸಿಕ ಳುುುದಕ, ಷಸಹಮಔ ಷಹರಿಗ
ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ ಸಹಖ

ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಿಂದ ಆದ ೇವಹದ ದಹಕಲಹತಿಖಳಿಗ ಅಿಂತಿಭ ಷಹಿ

ಭಹಡಕುದಕ ಸಹಖ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಖಳ ಆದ ೇವದಿಂತ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕುದಕ.

-46) ಔಛ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ:- ಔಛ ೇರಿಮ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ಷಹಜನಿಔಯಕ ಔಛ ೇರಿಗ ಷಲ್ಲಿಷಕ ವಿವಿಧ ಕ ಲಷಖಳ ಅಜಿವಖಳನಕುರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ
ಸಿಿೇಔರಿಷಕುದಕ,ದ್ವನ ನಿತ್ಯದ ಯಹಜಷಿ ಷ ಲಹತಿಮ ಅಿಂಕ್ ಅಿಂವಖಳ ಷಿಂಖರಸಣ ಷ ೇರಿದಿಂತ ಟಹಟಯ ಮಹಗಿ ಔಛ ೇರಿಮ
ಸಿಫಬಿಂದ್ವಖಳ ಕ ಲಷ ಕಹಮವಖಳ ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣ ಸಹಖ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಖಳು ನಿೇಡಿದ ಆದ ೇವ ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.
7) ಲ ಕಹೆಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ: ಔಚ ೇರಿಮ ಕಜಹನ ವಿಬಹಖದ ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣ ಗ ಷಸಹಮ ಭಹಡಕುದಯ ಿಂದ್ವಗ , ದ್ವನನಿತ್ಯದ ಯಹಜಷಿ
ಷ ಲಹತಿ ಲ ಔೆ ತ್ರ ರಿವ ೃೇಧನ ಮಕ ರಭಕಕ ಕಹಮವಹಗಿದ . ಕಜಹನ ವಿಬಹಖದಲ್ಲಿ ಸಿಫಬಿಂದ್ವಖಳ ಕ ಲಷ ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣ ಮ
ಷ ೇರಿದಿಂತ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಖಳು ನಿೇಡಿದ ಆದ ೇವ ಹಲ್ಲಷಕುದಕ, ಯಹಜಷಿ ಷಿಂಖರಸಣ ಮ ಭಹಹಿತಿ,

ಲ ಔೆ

ಭಯಕಸ ಿಂದಹಣಿಕ ತ್:ಖ್ ು ತ್ಮಹರಿಷಕುದಕ.
8)ರಥಭ ದಜ ವ/ದ್ವಿತಿೇಮ ದಜ ವ ಷಸಹಮಔಯಕ:- ಔಚ ೇರಿಮ ಅದ್ವೇಕ್ಷಔಯಕ/ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಖಳು ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ಅಜಿವಖಳನಕು
ಯಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಔಡತ್ದ ಿಂದ್ವಗ ಭಕಿಂದ್ವನ ಆದ ೇವಕಹೆಗಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔರಿಗ ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ, ಔಡತ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲಹಧಿೇಕಹರಿಖಳು ನಿೇಡಿದ
ಆದ ೇವದ ಮೇಯ ಗ ಷಹವಜನಿಔಯ ಕ ಲಷ ಕಹಮವಖಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ. ಔಚ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಹತಿ ಭಹಡಕ ವಕಲೆ ಭತ್ಕು
ತ ರಿಗ ಖಳನಕು ಸಿಿೇಔರಿಸಿ ಅುಖಳಿಗ ಷ ಔು ಯಶಿೇದ್ವ ನಿೇಡಕುದಕ.
9) ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ:- ಇಯಕ ಔಚ ೇರಿ ಭಕಕಯಷಥರಿಗ ಆು ಷಸಹಮಔಯಹಗಿ ಕಹಮವನಕು ನಿವಹಿಷಕತಹುಯ . ವಿವಿಧ ಷಬ ಭತ್ಕು
ಷಭಹಯಿಂಬಖಳ ಔಡತ್ಖಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ ಭತ್ಕು ಅುಖಳ ಭಹಹಿತಿಮನಕು ತ್ಮಹರಿಸಿ ಔಚ ೇರಿ ಭಕಕಯಷಥರಿಗ ನಿೇಡಕುದಕ.
ರತಿನಿತ್ಯ ಔಚ ೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷಕ ೆ ಸಿಿೇಔೃತ್ಹಖಕ ತ್ರಖಳನಕು ತ ಯ ದಕ ಔಚ ೇರಿ ಭಕಕಯಷಥಯ ಖಭನಕ ೆ ತ್ಯಕುದಕ. ಷಬ ಮ
ನಡಹಳಿ

ತ್ಮಹರಿಷಕುದಕ.

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಖಳು

ಷ ಚಿಷಕ

ಕ ಲಷಕಹಮವಖಳನಕು

ನಿವಹಿಷಕುದಕ.

10) ಫ ಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ:- ಔಚ ೇರಿಯಿಂದ ಸ ಯಡಿಷಕ ಎಲಹಿ ತ್ರಖಳನಕು ಫ ಯಳಚಕಿ ಭಹಡಕುದಕ ಯಸದಹರಿ ಯಹನಿಗ ಖಳನಕು
ಫ ಯಳಚಿಿಷಕುದಕ ಸಹಖ ಮೇಲಹಧಿೇಕಹರಿಖಳು ಸ ೇಳಿದ ಇತ್ಯ ಕ ಲಷಖಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ.
11) ಹಿರಿಮ/ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ: ಔಚ ೇರಿಮ ಎಲಹಿ ಕ ಲಷ ಕಹಮವಖಳಿಗ ನಿಖದ್ವಡಿಸಿದ ಹಸನಖಳನಕು ಚಲಹಯಷಕುದಕ.
12) ಅಟ ಿಂಡರ್/“ಡಿ” ಖ ರಪ್ ನೌಔಯಯಕ (ಜಹನಯಕ) :- ಷಥಳಿೇಮ ಟಹಲನಕು ವಿತ್ರಿಷಕುದಕ, ರತಿ ನಿತ್ಯ ಷಿಂಖರಸಹದ
ಯಹಜಯಷಿನಕು ಕಜಹನ ಗ ಜಭಹ ಭಹಡಲಕ ಷಸಹಮ ಭಹಡಕುದಕ ಸಹಖ
ನಿವಹಿಷಕುದಕ.

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಖಳ ಆದ ೇವದ ಮೇಯ ಗ ಕ ಲಷ

-54.(1) (ಬಿ) (iii) ಮೇಲ್ಲಿಚಹಯಣ ಭತ್ಕು ಸ ಣ ಗಹರಿಕ ಮ ಭಹಖವಖಳು ಷ ೇರಿದಿಂತ ತಿೇಭಹವನ ತ ಗ ದಕಕ ಳುು
ರಕ್ರಯ್ದಮಲ್ಲಿ ಅನಕಷರಿಷಫ ೇಕಹದ ಕಹಮವ ವಿಧಹನಖಳು:
ಷಹವಜನಿಔಯಕ ವಿವಿಧ ಕ ಲಷಖಳಿಗಹಗಿ ಔಚ ೇರಿಗ

ಷಲ್ಲಿಸಿಯಕ ಅಜಿವಖಳನಕು ನಿಮಭಹನಕಷಹಯ ಔಚ ರಿಮಲ್ಲಿನ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಔರಿಸಿಯಕತಹುಯ . ತ್ದನಿಂತ್ಯ ಔಚ ೇರಿಮ ಸಿಿೇಔೃತಿ ವಿಬಹಖದ ಭಕಖ್ಹಿಂತ್ಯ ಆಮಹ ವಿಬಹಖಖಳನಕು
ನಿವಹಿಸಿಯಕ ವಿಶಮ ನಿಹವಸಔಯಕ ತ್ಭಗ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ಅಜಿವಖಳನಕು ಔಡತ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಪಣಿಯಿಂದ್ವಗ ವಿಶಮನಕು
ಭಿಂಡಿಷಕತಹುಯ , ನಿಂತ್ಯ ಅದನಕು ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ತ್ಭಮ ಟಿಪಣಿಮನಕು ಭಿಂಡಿಸಿದ ನಿಂತ್ ಅಿಂತಿಭಹಗಿ
ಔಚ ೇರಿ ಭಕಕಯಷಥಯಕ ಷದರಿ ವಿಶಮದ ಫಗ ೆ ಔಡತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಭಮ ತಿಭಹವನದ ಆದ ೇವನಕು ನಿೇಡಕತಹುಯ . ಷದರಿಮಯಕ ನಿೇಡಿದ
ಆದ ೇವನಕು ಅಿಂತಿಭಹಗಿ ವಿಶಮ ನಿಹವಸಔಯಕ ಭತ್ಕು ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳು ಹಲ್ಲಷಕತಹುಯ . ಕ ಲವಿಂದಕ ವಿಶಮದ ಕ ಲಷಖಳಿಗ
ಔಚ ೇರಿಮ ತಹಿಂತಿರಔ ಸಿಫಬಿಂದ್ವಖಳಹದ ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಔಯಕಖಳ ರಿಶಿೇಲನ ಅವಯಔಹಗಿದಕೆ, ಅಿಂತ್ಸ
ಅಜಿವಖಳನಕು ಔಚ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ ನಿಂತ್ಯ ತಹಿಂತಿರಔ ಸಿಫಬಿಂದ್ವಖಳಿಗ ಔಳುಹಿಷಕತಹುಯ . ಹಸನನಕು/
ಅಬಯರ್ಥವಖಳನಕು ಬೌತಿಔಹಗಿ ತಹಿಂತಿರಔಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ಯದ್ವ/ ದಹಕಲ ಖಳನಕು ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ನಿಂತ್ಯ ಔಚ ೇರಿ
ಭಕಕಯಷಥರಿಗ ಶಿಪಹಯಷಕು ಭಹಡಕತಹುಯ . ಅಿಂತಿಭಹಗಿ ಔಚ ೇರಿ ಭಕಕಯಷಥಯಕ ತಿೇಭಹವನ ತ ಗ ದಕಕ ಿಂಡಕ ಅಿಂತ್ಸ ಔಡತ್ಖಳಿಗ
ಆದ ೇವ ಭಹಡಕತಹುಯ . ಔಚ ೇರಿ ಭಕಕಯಷಥಯ ಆದ ೇವನಕು ವಿಶಮ ನಿಹವಸಔಯಕ ಸಹಖ ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ ಅಿಂತಿಭಹಗಿ ಹಲ್ಲಷಕತಹುಯ .

-64.(1) (ಬಿ) (IV) ಅದಯ ಕಹವಖಳ ನಿವಸಣ ಗ ಅದಕ ಯ ಪಿಸಿಯಕ ಷ ತ್ರಖಳು:ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ಭತ್ಕು ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಫಯಕ ಸಿಫಬಿಂದ್ವಮಯಕ ಈ ಕ ಳಔಿಂಡ ಕಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕು
ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿ ಔತ್ವಯ ನಿವಹಿಷಲಹಖಕತ್ುದ .

5) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ. 1988
6) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
7) ಔನಹವಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
8) ಔನಹವಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕು ನಿಮಭಖಳು 1957 ಭತ್ಕು ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕೆಡಿಖಳು
5. (ಬಿ) 5. ಅದಯ ಕಹಮವಖಳಿಗ ನ ಯ ೇರಿಷಕುದಕಹೆಗಿ ಅದಕ ಸ ಿಂದ್ವಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ ನಿಮಿಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ
ಉದ ಯೇಗಿಖಳು ಫಳಷಕ ನಿಮಭಖಳು, ಉ ನಿಮಭಖಳು, ಅನಕಷ ಚಿಖಳು, ಕ ೈಪಿಡಿಖಳು ಭತ್ಕು ದಹಕಲ ಖಳು:-

1) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ. 1988
2) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
3) ಔನಹವಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಖಳು, 1989
4) ಔನಹವಟಔ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕು ನಿಮಭಖಳು 1957 ಭತ್ಕು ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕೆಡಿಖಳು

-73) 4 (1) (ಬಿ) (V) & (VI) ಅದಕ ಸ ಿಂದ್ವಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ ನಿಮಿಂತ್ರದಲ್ಲಿಯಕ ದಷಹು ೇಜಕಖಳ ರಖವಖಳ ವಿವಿಯ ಟಿಟ
1. ಹಸನಖಳ ನ ೇಿಂದಣಿಮ ಔಡತ್
2. ಅನಕಮಕಔುದಲ್ಲಿಯಕ ಹಸನಖಳ ಅಜಿವ ಸಹಖ ಔಡತ್ಖಳು
3. ನಿಹವಸಔ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಖಳ ಇತಿಸಹಷ
4. ಷಯಔಕ ಷಹಖಣ ಸಹಖ ರಮಹಣಿಔ ಹಸನಖಳಿಗ ಯಸದಹರಿಖಳನಕು ನಿೇಡಿಯಕ ವಿಯಖಳ ುಷುಔಖಳು
5. ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಖಳ ತ ರಿಗ , ಸಸಿಯಕ ತ ರಿಗ ಸಹಖ ವಕಲೆ ಷಿಂಖರಸಣ ಮ ಹಿಖಳು
6. ರತ್ವನ ವಿಯಖಳ ಹಿಖಳು
7. ಸಿಫಬಿಂದ್ವಖಳ ಷ ೇಹುಷುಔಖಳು ಸಹಖ ಅಯ  ೈಮಕ್ುಔ ಹಿಖಳು
8.  ೇತ್ನ ಫಟಹಡ ಮ ಹಿಖಳು
9. ಸಿಫಬಿಂದ್ವಖಳ ಹರ್ಷವಔ ಆಸಿು ಭತ್ಕು ದಹಯತ್ಿ ವಿವಿಯಖಳು
10. ಇಲಹಖ್ಹ ಹಸನಖಳ ಲಹಗ್ ುಷುಔಖಳು
11. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲಕಿಖಳ ಔಡತ್ಖಳು ಹಿಖಳು
12.ಷಹಮರ್ಟವ ಕಹರ್ಡವ, ತ ರಿಗ ಚಿೇಟಿ, ಎ-ಚಲನ್, ಬಿ-ಚಲನ್ ಸಹಖ ಖಣಕ್ೇಔೃತ್ ಚಲನೆಳ ದಹಷಹುನಕ ಹಿಖಳು.
ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಕಹರಿಖಳು ಈ ಔಚ ೇರಿಮ ಭಕಕಯಷಥಯಹಗಿ ಆಡಳಿತ್ದ ಷಿಂೂಣವ ಜಹಫಹೆರಿ ಸ ಿಂದ್ವಯಕತಹುಯ .

-8-

3) 4 (1) (ಬಿ) (VII) 7. ಅದಯ ಕಹಮವನಿೇತಿಮ ಯಚನ ಅಥಹ ಅದಯ ಅನಕಶಹಠನಕ ೆ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಷಹವಜನಿಔಯ ಡನ
ಷಭಹಲ ೇಚಿಸಿ ಅಥಹ ಅದಯ ಹರತಿನಿದಯವಿಯಕಿಂತ ಭಹಡಲಕ ಇಯಕಿಂತ್ಸ ಮಹುದ ೇ ಯಷ ಥಮ ವಿಯಖಳು.

--ಇಲಿ--

-9-

3) 4 (1) (ಬಿ) V(III). ಯ ಭಿಂಡಳಿಖಳು, ರಿಶತ್ಕುಖಳು, ಅಮಿತಿಖಳು ಅಥಹ ನಿಮಭಖಳು ಭತ್ಕು ಅದಯ ಬಹಖಹಗಿ ಅಥಹ
ಷಲಸ ಮ ಉದ ೆೇವಕಹೆಗಿ ಯಚಿತ್ಹದ ಇಫಬಯಕ ಅಥಹ ಸ ಚಕಿ ಯಕ್ುಖಳನ ುಳಗ ಿಂಡ ಭಿಂಡಳಿಖಳ, ರಿಶತ್ಕುಖಳ ಷಮಿತಿಖಳ
ಭತ್ಕು ಇತ್ಯ ನಿಮತ್ಕಹಲ್ಲಔ ಷಬ ಖಳು ಷಹವಜನಿಔರಿಗ ಭಕಔುಹಗಿಯಕತ್ ಯೇ ಅಥಹ ಅಿಂತ್ಸ ಷಬ ಖಳ ನಡಹಳಿಖಳು
ಷಹವಜನಿಔರಿಗ ದ ಯ ಮಕತ್ು ಯೇ ಎಿಂಫಕದಯ ವಿಯ ಟಿಟಕ .
ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹಯ, ಧಹಯಹಡ (ಶಿಿಭ), ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ 1988 ಷ ಔಞನ್ 68(1)ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಷಹರಿಗ
ಹಸನಖಳ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಕ ಅಧಿಕಹಯ ಸ ಿಂದ್ವಯಕತಹುಯ .
1. ಅಧಯಕ್ಷಯಕ

: ಜಿಲಹಿಧಿಕಹರಿಖಳು

2. ಷದಷಯಯಕ

: ಜಿಲಹಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ರಿಶಹಠಧಿಕಹರಿಖಳು

3. ಕಹಮವದಶಿವ

: ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ, ಧಹಯಹಡ(ಶಿಿಭ)

-10-

3) 4 (1) (ಬಿ) (IX)ಯ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಭತ್ಕು ನೌಔಯಯ ನಿದ ೇವಶಿಕ .
ಔರಭ

ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಸ ಷಯಕ

ಷಿಂಖ್ ಯ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಭತಿ

1.

ಶಿರೇ. ಆರ್. ಎಮ್.ಣ ೇðಔರ್

ಸಕದ ೆ
ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

ವಿಳಹಷ
ಹರಷಹಅ ಔಛ ೇರಿ,ಭಿಂಖಳೄಯಕ ಇಲ್ಲಿಗ
ನಿಯೇಜನ

2.

ಬಿ ವಿಂಔರಪ

ಷಸಹಮಔ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

3.

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಷಸಹಮಔ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಚ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

4.

ವಿ.ನಹಖಯಹಜಹಚಹರ್

ತ ರಿಗ ಭತ್ಕು ಕಜಹನ ಅಧಿಕಹರಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಫ ಿಂಖಳೄಯಕ (ೂð)
ಇಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

5.

ಪಿ.ವಿ. ಔಕಲಔಣಿð

ಲ ಕಹೆಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

6.

ದಮಹನಿಂದ ತಿಳಿಳಿು

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಖದಖ ಇಲ್ಲಿಗ
ನಿಯೇಜನ

7.

ಭಿಂಜಕನಹಥ ಹಟಿೇಲ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಔಲಫಕಯಗಿ ಇಲ್ಲಿಗ
ನಿಯೇಜನ

8.

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

9.

ಎಿಂ.ಎಫ್.ಫನಸಟಿಟ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

10.

ವಶಿಧರ್ ಔಿಂಫಹಯ

ರ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ (ೂð)
ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

11

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ರ.ದ.ಷ.

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

.12

ಪಿ.ಎಸ್.ಔಕಲಔಣಿð

ರ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಖದಖ ಇಲ್ಲಿಗ
ನಿಯೇಜನ

13

ವಿ.ಡಿ.ಹಿಯ ೇಭಠ

ರ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

14

ಎಸ್.ಡಿ.ಫ ಳಿುಹಲ್ಲ

ರ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

15

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಕಲಕ ೇಟಿ

ರ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಖದಖ ಇಲ್ಲಿಗ
ನಿಯೇಜನ

16

ಪಿ.ಆರ್.ಖಿಂಗಹಧಯ

ರ,ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

17

ಪಿ.ಜಿ.ಔಕಲಔಣಿð

ರ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಚ ೇರಿ,ಧಹಯಹಡ

18

ಲಕ್ಷಿಮೇ ಜ ಫಕದಣಣನರ್

ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

19

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

20

ಜಿ.ಎಲ್.ಖಣ ಯ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

21

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

22

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ.

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

23

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

-1124

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ.

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ

25

ಶಿರೇ. ಕ .ಷಕಯ ೇವ ಔಕಭಹಯ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಷ.ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಝಳಕ್ ತ್ನಿಖ್ಹ ಠಹಣ ಇಲ್ಲಿಗ
ನಿಯೇಜನ

26

ಕ .ಎಸ್.ಫ ಿಂಡಿಗ ೇರಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ.

ಷ.ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಯಹಭದಕಖð ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

27

ಎಸ್.ಎಮ್.ಖ್ಹಜಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಷ.ಹರ.ಷಹಔಛ ೇರಿ,ದಹಿಂಡ ೇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

28

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಚ ೇರಿ,ಧಹಯಹಡ

29

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಚ ೇರಿ,ಧಹಯಹಡ

30

ಆರ್.ಸ ಚ್.ನಹಖಷಭಕದರ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

ಷ.ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಚ ೇರಿ,ಧಹಯಹಡ

31

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಫ ಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಚ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

32

ವಿ.ಆರ್.ಯಟಔಲ್

ಫ ಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

33

ಎ.ಐ.ಧಹಯಹಡಹಲ

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಚ ೇರಿ,ಧಹಯಹಡ (ೂ)ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

34

ಪಿ.ಎ.ಭಡಿಡ

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

35

ಎಸ್.ಸಿ.ದಹನಪನಯ

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಖದಖ ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

36

ಪಿ.ಆರ್.ದ ೇಷಹಯ

ಹಿಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

37

ಶಿರೇ. ಆರ್.ಎ.ಕ್ತ್ ುಯ

ಹಿಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

38

ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ, ಅಥ ೇರ್

ಹಿಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ , ಸ ಷ ೇಟ ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

39

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಹಿಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

40

ವಿನಹಮಕ್ ನಹಮಕ್

ಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

41

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

42

ಆರ್.ಎಸ್.ಭಹಳಗಿ

ಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ (ೂ) ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

43

ಎ.ಎಫ್.ಔಟಿಟಭನಿ

ಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

44

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

45

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಮೇಹನಿ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

46

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಅಟ ಿಂಡರ್

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

47

ಜ .ಕ .  ಡಹಡಯ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಛ ೇರಿ,ಚಿಕ ೆೇಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಯೇಜನ

48

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

49

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

50

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

51

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ ಧಹಯಹಡ

52

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

ಹರ.ಷಹ.ಅ.ಔಛ ೇರಿ,ಧಹಯಹಡ

-12ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಚ ೇರಿ, ಧಹಯಹಡ(ಶಿಿಭ) ಔಛ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ನಿಯೇಜನ ಮೇಯ ಗ ಔತ್ವಯ
ನಿವಹಿಷಕತಿುಯಕಯಕ
ಔರಭ
ಷಿಂಖ್ ಯ

ಸ ಷಯಕ

ಸಕದ ೆ

ಭ ಲ ಔಚ ೇರಿ

ಹಿಮೇಹನಿ

ಹರಷಹಅ, ಔಛ ೇರಿ ಫ ಳಗಹವಿ

1.

ಶಿರೇ ಭಲ್ಲಿಕಹಜಕðನ್ ಔಪಯದ

2.

ಶಿರೇ.ಎಸ್.ಡಿ.ಫ ಲಿದ್

ಮೇಹನಿ

ಹರಷಹಅ ಔಚ ೇರಿ, ಫ ಳಗಹವಿ

3.

ಶಿರೇ.ನಹಖಯಹಜ ವ ೇಳಗಿ

ಮೇಹನಿ

ಹರಷಹಅ ಔಛ ೇರಿ, ಖದಖ

4.

ಶಿರೇ  .ಆರ್.ಔಕಭಕದನ್

ದ್ವಿದಷ

ಷ.ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಛ ೇರಿ ಸ ನಹುಯ

5.

ಶಿರೇಭತಿ ಎಮ್.ಎಲ್.ಬಿೇಡಿಔರ್

ರದಷ

ಹರ.ಷಹ.ಅ ಔಛ ೇರಿ ಕ ೇಲಹಯ

6.

ಔಕ.ಆವಹ ಸಜ ೇರಿ

ಶಿರೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹತಿð

ಹರ.ಷಹ.ಅ , ಔಛ ೇರಿ ಫ ಿಂಖಳೄಯಕ (ಉತ್ುಯ)

7.

ಶಿರೇಭತಿ ವ ೈಲಶಿð,

ರದಷ

ಹರಷಹಅ ಔಚ ೇರಿ, ಸಹ ೇರಿ

8.

ಶಿರೇ. ಶಿಹನಿಂದ ತ್ಕಪದ್

ಹಸನ ಚಹಲಔ

ಅಯ ಷಹರಿಗ ಆಮಕಔುಯಕ (ರತ್ðನ) (ಉತ್ುಯ), ಧಹಯಹಡ
ಔಛ ೇರಿ

-133) 4 (1) (ಬಿ) (X) ಅದಯ ವಿ. ನಿಮಭದಲ್ಲಿ ಉ ಷಿಂಧಿಸಿಯಕಿಂತ ರಿಸಹಯದ ಯಷ ಥಮ

ಷ ೇರಿದಿಂತ ಅದಯ

ರತಿಯಫಬ ಅಧಿಕಹರಿ ಭತ್ಕು ನೌಔಯಯಕ ಡ ಮಕ ತಿಿಂಖಳ ಗೌಯಧನ:.
ದ್ವ:31-12-2021 ಯ ಅಿಂತ್ಯಕ ೆ
ಔರಭ
ಷಿಂಖ್ ಯ

 ೇತ್ನ ಯ ಖಳಲ್ಲಿ

ಅಧಿಕಹರಿ/ಸಿಫಬಿಂದ್ವಖಳ ಸ ಷಯಕ

ಸಕದ ೆ

1.

ಶಿರೇ. ಆರ್.ಎಮ್. ಣ ೇðಔರ್

ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

93,040=00

2.

ಬಿ ವಿಂಔರಪ

ಷಸಹಮಔ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

93,040 =00

3.

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಷಸಹಮಔ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ

--

4.

ವಿ.ನಹಖಯಹಜಹಚಹರ್

ತ ರಿಗ ಭತ್ಕು ಕಜಹನ ಅಧಿಕಹರಿ

76,180=00

5.

ಪಿ.ವಿ.ಔಕಲಔಣಿð

ಲ ಕಹೆಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

71,011=00

6.

ದಮಹನಿಂದ ತಿಳಿಳಿು

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

56,519 =00

7.

ಭಿಂಜಕನಹಥ ಹಟಿೇಲ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

56,519 =00

8.

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

--

9.

ಎಿಂ.ಎಫ್.ಫನಸಟಿಟ

ಅಧಿೇಕ್ಷಔಯಕ

67,548=00

10.

ವಶಿಧರ್ ಔಿಂಫಹಯ

ರ.ದ.ಷ

42,188=00

11

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ರ.ದ.ಷ.

--

.12

ಪಿ.ಎಸ್.ಔಕಲಔಣಿð

ರ.ದ.ಷ

44,296=00

13

ವಿ.ಡಿ.ಹಿಯ ೇಭಠ

ರ.ದ.ಷ

43,242=00

14

ಎಸ್.ಡಿ.ಫ ಳಿುಹಲ್ಲ

ರ.ದ.ಷ

43,242 =00

15

ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಕಲಕ ೇಟಿ

ರ.ದ.ಷ

43,242 =00

16

ಪಿ.ಆರ್.ಖಿಂಗಹಧಯ

ರ,ದ.ಷ

40,362=00

17

ಪಿ.ಜಿ.ಔಕಲಔಣಿð

ರ.ದ.ಷ

44,296=00

18

ಲಕ್ಷಿಮೇ ಜ ಫಕದಣಣನರ್

ಶಿೇಗರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯಕ

45,514 =00

19

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

--

20

ಜಿ.ಎಲ್.ಖಣ ಯ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

30,667=00

21

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

--

22

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ.

--

23

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

--

-1424

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ.

--

25

ಶಿರೇ. ಕ .ಷಕಯ ೇವ ಔಕಭಹಯ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

52,515=00

26

ಕ .ಎಸ್.ಫ ಿಂಡಿಗ ೇರಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ.

48,792=00

27

ಎಸ್.ಎಮ್.ಖ್ಹಜಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

48,792=00

28

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

--

29

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

--

30

ಆರ್.ಸ ಚ್.ನಹಖಷಭಕದರ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ

37,692 =00

31

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಫ ಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ

--

32

ವಿ.ಆರ್.ಯಟಔಲ್

ಫ ಯಳಚಕಿಗಹಯಯಕ

35,163 =00

33

ಎ.ಐ.ಧಹಯಹಡಹಲ

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

38,127 =00

34

ಪಿ.ಎ.ಭಡಿಡ

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

56,894=00

35

ಎಸ್.ಸಿ.ದಹನಪನಯ

ಹಸನ ಚಹಲಔಯಕ

38,127 =00

36

ಪಿ.ಆರ್.ದ ೇಷಹಯ

ಹಿಮೇಹನಿ

93,240=00

37

ಆರ್.ಎ. ಕ್ತ್ ುರ್

ಹಿಮೇಹನಿ

93,340=00

38

ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ, ಅಥ ೇರ್

ಹಿಮೇಹನಿ

93,140=00

39

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಹಿಮೇಹನಿ

--

40

ವಿನಹಮಕ್ ನಹಮಕ್

ಮೇಹನಿ

62,751=00

41

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಮೇಹನಿ

--

42

ಆರ್.ಎಸ್.ಭಹಳಗಿ

ಮೇಹನಿ

62,801=00

43

ಎ.ಎಫ್.ಔಟಿಟಭನಿ

ಮೇಹನಿ

62,751=00

44

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಮೇಹನಿ

--

45

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಮೇಹನಿ

--

46

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಅಟ ಿಂಡರ್

--

47

ಜ .ಕ .  ಡಹಡಯ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

47,457 =00

48

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

--

49

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

--

50

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

--

51

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

--

52

ಖ್ಹಲ್ಲ ಸಕದ ೆ

ಡ ಖವದ ನೌಔಯಯಕ

--

-153) 4 (1) (ಬಿ) (XI) 11 ಎಲಹಿ ಯೇಜನ ಖಳ ವಿಯಖಳನಕು ಷ ಚಿಷಕ ರಷಹುವಿತ್  ಚಿಖಳನಕು ಭತ್ಕು ಭಹಡಲಹದ ಫಟಹಹಡ ಖಳ
ಯದ್ವಮನಕು ಷ ಚಿಸಿ: ಅದಯ ರತಿಯಿಂದಕ ಏಜ ನಿುಗ ಸಿಂಚಿಕ ಭಹಡಲಹದ ಆಮಯಮ
ಅನಕಧಹನ ಬಿಡಕಖಡ - 2021-22
ರಧಹನ ಲ ಔೆ ಶಿೇರ್ಷೇವಕ :2041-00-101-0-01 (ಯೇಜನ ೇತ್ಯ)
ದ್ವನಹಿಂಔ:31-12-2021 ಯ ಅಿಂತ್ಯಕ ೆ
ಲ ಔೆ ಶಿೇರ್ಷೇವಕ

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಖಡ

ಕಚಿವನ ಫಹಫಕು

ಉಳಿದ ಸಣ

-

-

-

ಔಚ ೇರಿ  ಚಿಖಳೄ 051 (Non Plan)

5,81,000=00

5,80,529=00

471=00

ಔಟಟಡ, ಬಹಡಿಗ ಭತ್ಕು ವಿದಕಯತ್  ಚಿ-071 (Non Plan)

3,41,000=00

2,90,421=00

50,579=00

ಹಸನ ದಕಯಸಿು ಭತ್ಕು ಇಿಂಧನ-195 (Non Plan)

4,50,000=00

2,72,614=00

1,77,386=00

ಹಮಕಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಮಿಂತ್ರಣ ಭಹಷಹಚಯಣ -059 (Plan)

--

--

--

ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ -422(Plan)

--

--

--

ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ -423 (Plan)

--

--

--

ಯಹರ್ಷರೇಮ ಯಷ ು ಷಕಯಕ್ಷತ ಷಹುಸ 125 (Plan)

--

--

--

 ೈಧಯಕ್ೇಮ  ಚಿ (021)

--

--

--

ದ ಯಹಣಿ  ಚಿ (052)

1,25,000=00

1,21,048=00

3,952=00

50,000=00

00

50,000=00

ರಹಷ ಬತ ಯ 041 (Non Plan)

ಮಿಂತ ರೇಔಯಣ ಭತ್ಕು ಉಔಯಣ

(180)
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3) 4 (1) (ಬಿ) (XII)ಯ ಸಿಂಚಿಕ ಭಹಡಲಹದ ಮಫಲಖಕನ ುಳಗ ಿಂಡಕ, ಷಸಹಮಧನ ಕಹಮವ ಔರಭಖಳ ಜಹರಿಮ ವಿಧಹನನಕು
ಭತ್ಕು ಅಿಂತ್ಸ ಕಹಮವಔರಭಖಳನಕು ಪನಹನಕಬವಿಖಳ ವಿಯಖಳು.
1) ಷಹರಿಗ ಇಲಹಖ್ ಮ ನಿದ ೇðವನದ ಮೇಯ ಗ ಔಛ ೇರಿಮ ಹಯಪಿುಮಲ್ಲಿನ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಭತ್ಕು ರಿಶಿಶಟ ಿಂಖಡದ ಯೇಜನ ಮ
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 2021-22ನ ೇ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥðಔ ಸಹಖ ಬೌತಿಔ ಖಕರಿಮನಕು ನಿಖದ್ವಡಿಸಿ ನಿೇಡಿಯಕುದ್ವಲಿ.
2) ಆಟ ೇರಿೇಕ್ಷಹ ಹಸನಖಳಿಗ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಕ್ರ್ಟ ಅಳಡಿಸಿದ ಹಸನಖಳ ಪಲಹನಕಬವಿಖಳಿಗ ಯ .2000/- ಖಳನಕು ರತಿ
ಆಟ ೇರಿೇಕ್ಷಹ ಯಸದಹರಿದಹಯರಿಗ ಭಿಂಜ ಯಕ

ಭಹಡಕ ಯೇಜನ ಮಡಿಮಲ್ಲಿ ರಷಔು ಯಕಶದ ಡಿಷ ಿಂಫರ್-2021ಯ

ಅಿಂತ್ಯದಯ ಗ ಮಹುದ ೇ ರಷಹುನ ಷಲ್ಲಿಸಿಯಕುದ್ವಲಿ.

-173) 4 (1) (ಬಿ) (XIII)ಅದಕ ನಿೇಡಿಯಕ ರಿಮಹಮತಿಖಳನಕು ಅನಕಭತಿ ತ್ರಖಳನಕು ಅಥಹ ಅಧಿಕಹಯ ತ್ರಖಳನಕು
ಡ ಮಕಯ ವಿಯಖಳು:
-ಇಯಕುದ್ವಲಿ-

-183) 4 (1) (ಬಿ) (XIV)ಅದಯ ಫಳಿ ಲಬಯವಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಕ ಸ ಿಂದ್ವಯಕ ವಿದಯನ್ಿಂನ ಯ ಕ ೆ ರಿತಿವಸಿಯಕ ಭಹಹಿತಿಗ
ಷಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ ವಿಯಖಳು:
ಬಹಖವ:- ಭಹಹಿತಿಖಳು ಖಣಕ್ೇಔಯಣಗ ಿಂಡಿದಕೆ, ಖಣಕ್ೇಔಯಣಗ ಿಂಡ ಔಡತ್ಖಳ ಲಬಯವಿಯಕ ಭಹಹಿತಿಮನಕು ಡ ಮಫಸಕದಕ.
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3) 4 (1) (ಬಿ) (XV) ಷಹವಜನಿಔ ಉಯೇಖಕಹೆಗಿ ಖರಿಂಥಹಲಮನಕು ಅಥಹ
ಹಚನಹಲಮನಕು ನಿವಹಿಷಕತಿುದೆಲ್ಲಿ ಅದಯ ಕ ಲಷದ ಷಭಮನ ುಳಗ ಿಂಡಿಂತ ಭಹಹಿತಿ
ಡ ಮಲಕ ಷಹವಜನಿಔರಿಗ ಲಬಯವಿಯಕ ಷೌಲಬಯಖಳ ವಿಯಖಳು:
-ಷೌಲಬಯವಿಲಹಿಸಣ ಹತಿಷಕ ಷಭಮ- ಷ ೇಭಹಯದ್ವಿಂದ ವಕಔರಹಯದಯ ಗ
ಫ ಳಿಗ ೆ 10:30ರಿಿಂದ 02.30ಯ ಯ ಗ
ವನಿಹಯ 10:30ರಿಿಂದ 12:00ಯ ಯ ಗ
ಷಹವಜನಿಔ ಉಯೇಖಕಹೆಗಿ ಖರಿಂಥಹಲಮ ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮ ಈ ಯ ಗ ಅಸಿುತ್ಿದಲ್ಲಿ ಇಯಕುದ್ವಲಿ.
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3) 4 (1) (ಬಿ) (XVI). ಷಹವಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಖಳ ಸ ಷಯಕಖಳು, ದನಹಭ ಭತ್ಕು ಇತ್ಯ ವಿಯಖಳು.
ಷಹವಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ
ಭತ್ಕು ದ .ಷಿಂಖ್ ಯ

ಷಸಹಮಔ ಷಹವಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ
ಅಧಿಕಹರಿ ದ .ಷಿಂಖ್ ಯ

-

1ನ ೇ ಮಲಮನವಿ ಹರಧಿಕಹಯ
ಭತ್ಕು ದ . ಷಿಂಖ್ ಯ

ಶಿರೇ. ಬಿ.ವಿಂಔರಪ

ಶಿರೇ. ಬಿ.ವಿಂಔರಪ

ಶಿರೇಭತಿ. ವ ೃೇಬಹ

ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ, ಧಹಯಹಡ

ಷಸಹಮಔ ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ

ಜಿಂಟಿ ಷಹರಿಗ ಆಮಕಔುಯಕ,

(ಶಿಿಭ) (ರಬಹಯ)

ಅಧಿಕಹರಿ, ಧಹಯಹಡ (ಶಿಿಭ)

ಫ ಳಗಹವಿ ವಿಬಹಖ, ಫ ಳಗಹವಿ,
ಷಿಂಗ ೇಳಿುಯಹಮಣಣ ೃತ್ು, ಫ ಳಗಹವಿ.

ದ .ಷಿಂ:0836-2233929/925

ದ .ಷಿಂ:0836-2233929/925

ದ .ಷಿಂ:0831-2423900

e-mail: rtodwd-ka@nic.in

e-mail: rtodwd-ka@nic.in

e-mail: dctbgm-tran-ka@nic.in
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3) 4 (1) (ಬಿ) (XVII). ನಿಮಮಿಷಫಸಕದಹದಿಂತ್ಸ ಇತ್ಯ ಭಹಹಿತಿಮನಕು ರತ್ಟಿಷತ್ಔೆದಕೆ.
ಅ. ಈ ಔಚ ೇರಿಗ ಟಕಟ 2021-22 ಶವದ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಟಕಟ ಯ . 86.09 ಕ ೇಟಿ ಯಹಜಷಿ ಷ ಲಹತಿಗ ಖಕರಿ ನಿಖದ್ವಡಿಸಿದಕೆ
ಅದಯಲ್ಲಿ ಡಿಷ ಿಂಫರ್-2021ಯ ಅಿಂತ್ಯದಯ ಗ ಟಕಟ ಯ .62.38 ಕ ೇಟಿ (96.61%) ಯಹಜಷಿ ಷ ಲ್ಲ ಭಹಡಲಹಗಿದ . ಅದಯಿಂತ
ಖಕರಿ ಭಕಟಟಲಹಗಿದ .
ಆ.ಕ ೇಿಂದರ ಔಚ ೇರಿಮಹದ ಭಹನಯ ಷಹರಿಗ

ಆಮಕಔುಯ ಔಚ ೇರಿ, ಫ ಿಂಖಳೄರಿನಿಿಂದ ಬಿಡಕಖಡ ಮಹದ  ಬ್ ಷ ೈರ್ಟ

https://transport.karnataka.gov.in ಸಹಖ

https://parivahan.gov.in ಯಲ್ಲಿ ಷಹವಜನಿಔಯಕ ತ್ಭಮ ಕಹಮವಕ ಲಷಖಳಿಗ

ಅನಕಷರಿಷಫ ೇಕಹದ ಷ ಔು ಭಹಖವದವವನನಕು ರಔಟಿಷಲಹಗಿಯಕತ್ುದ .

ಷಹವಜನಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಹರದ ೇಶಿಔ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ
ಧಹಯಹಡ (ಶಿಿಭ).

