ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ಅಧ್ಯಾ ಯ 2 ನಿಯಮ

4(1) ಬಿ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ
1) 4 (ಬಿ)1. ಅದರ ರಚನೆ, ರ್ಕಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಾವ್ಾ ವ್ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು:
ಸಂಘಟನೆ: ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಯವ್ರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ ಮತ್ತು ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಇವ್ರ ಅಧಿೀನದಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಿರುತ್ತು ರೆ.
ಅ) ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು

2

ಆ) ಹಿರಿಯ ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು

2

ಇ) ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು

1

ಈ) ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು (ಸಾರಿಗೆ)

4

ಉ) ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು

12

ಊ) ದ್ವಿ ತಿೀಯ ದರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕರು

16

ಋ) ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಲೆಕು

ಸಹಾಯಕರು

1

ಖೂ) ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರು

2

ಎ) ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

2

ಏ) ಜವಾನರು

9

ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೇರ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೀೋಂದಣಿ, ತೆರಿಗೆ
ವ್ಸೂಲಾತಿ, ಕಲ್ಲರ್ಕ ಚಾಲರ್ನ ಅನುಜ್ಞಾ

ಪ್ರ್ರ , ಚಾಲರ್ನ ಅನುಜ್ಞಾ

ಉಪ್ಯೀಗದ ನಿಯಂರ್ರ ಣದ ಕ್ಕರಿತ್ತದ ಕೆಲಸಗಳನುು

ರ್ಕಯ್ದೆ

ನಿವ್ಾಹಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.

ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

1) ಕೋಂದರ ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳ ರ್ಕಯ್ದೆ , 1988
2) ಕೋಂದರ ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳ ರ್ಕಯ್ದೆ

ಪ್ರ್ರ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ

ನಿಯಮಗಳು, 1989.

3) ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು, 1989.
4) ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ರ್ಕಯ್ದೆ

ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1957

5) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಗಳು
6) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತೆ
7) ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಜ್ಞನೆ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಇರ್ರ ನಿಯಮಗಳು

ಪ್ರ ಮುಖ್ ರ್ಕಯಾಗಳು
1. ವಾಹನಗಳ ನೀೋಂದಣಿ
2. ಚಾಲರ್ನ ಹಾಗೂ ನಿವಾಾಹಕ ಅನುಜ್ಞಾ

ಪ್ರ್ರ ಗಳನುು

ನಿೀಡುವಿಕೆ.

3. ಸರಕ್ಕ ಸಾಗಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಹದಾರಿಗಳನುು

ನಿೀಡುವಿಕೆ.

4. ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹಣೆ.
5. ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ವ್ರ್ಾನೆ.
6. ರಸ್ತು ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಕರ ಮಗಳು.
7. ವಾಹನಗಳಿೋಂದಾಗುವ್ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ
8. ರಾಜಸಿ ವ್ನುು

ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು.

9. ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ರ್ಕಯ್ದೆ
ಕೆಲಸಗಳನುು

ನಿಯಂರ್ರ ಣದ ಬಗೆೆ ಪ್ರ ವ್ರ್ಾನೆ.

ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವ್ಳಿಗಳ ಅನಿ ಯ ಇರ್ರ ಎಲಾಿ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು.

2) 4 (1) (ಬಿ) 2.ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಾವ್ಾ ಗಳು:

1) ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ:- ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ,
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಜ್ಞಾ ನಭಾರತಿ, ಮಲಿ ರ್ು ಹಳಿಿ , ಬೆೋಂಗಳೂರು-560110.

1.

ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು:- ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಾಗಿದುೆ

ಕಛೇರಿಯ ಸಂಪೂಣಾ

ಆಡಳಿತ್ತರ್ಮ ಕ ಜವಾಬ್ಧಾ ರಿ ನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ. ಕಛೇರಿಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕೆು
ಅೋಂತಿಮ

ತಿೀಮಾಾನ

ತೆಗೆದುಕೊಳುಿ ವ್

ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆಯನುು
ಸಾರಿಗೆ

ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರದ

ಸಮಿತಿಯ

ಹೋಂದ್ವರುತ್ತು ರೆ.

ಮಾಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರವ್ನುು
ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ

ಸದಸಾ ರು

ಅಧಿರ್ಕರ

ಮತ್ತು

ಸಿಬಬ ೋಂದ್ವಯ

ನಿಯಂರ್ರ ಣ,

ಸಹ ಹೋಂದ್ವರುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ

ರ್ಕಯಾದಶಿಾ

ಕಚೇರಿಯ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಹಾಗೂ

ಸಾವ್ಾಜನಿಕ

ಜಿಲಾಿ

ಮಟಟ ದ

ಮಾಹಿತಿ

ರಸ್ತು

ಸುರಕ್ಷತ್ತ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿಯೂ

ಸಹ

ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ.
2.

ಸಹಾಯಕ

ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್

ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ

ಸಾರಿಗೆ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು:-

ಸಾರಿಗೆ/ಸಾರಿಗೇರ್ರ/ಚಾಲರ್ನ

ಅನುಜ್ಞಾ

ಕಛೇರಿಗೆ
ಪ್ರ್ರ

ಬರುವ್

ಸಾವ್ಾಜನಿಕರು

ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಸಿಿ ೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುಮೀದ್ವಸುವುದು, ಅಜಿಾಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಜೊತೆಗೆ

ಅಜಿಾಗಳನುು
ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ನಿೀಡುವ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದು.
3.

ಹಿರಿಯ/ಮೀಟಾರು

ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ
ನವಿೀಕರಣಕೆು

ವಾಹನ

ಸಾರಿಗೆ

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು:-

ವಾಹನಗಳ

ನೀೋಂದಣಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಹನವ್ನುು

ಅಭ್ಾ ರ್ಥಾಗಳನುು
ನಿೀಡುವುದು

ಮೀಟಾರು

ವಾಹನ

ನವಿೀಕರಣ

ರ್ಕಯ್ದೆ

ಹಾಗೂ

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ರ್ರ

ಅಹಾತ್ತ

ರ್ಪ್ರಸಣೆ, ಅಪ್ಘಾರ್

ವಾಹನಗಳ

ಪ್ರ್ರ

ನಿೀಡುವುದು ಮತ್ತು

ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿ ಸಿ ನಿವಾಾಹಕ, ಕಲ್ಲರ್ಕ ಹಾಗೂ ಚಾಲರ್ನ ಅನುಜ್ಞಾ

ವಾಹನಗಳ

ಹಾಗೂ

ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ರ್ರ

ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ಬ್ಧಕ್ಷ

ತೆರಿಗೆ

ವ್ಸೂಲ್ಲ

ಸೇರಿದಂತೆ ಇರ್ನು ವುದೇ ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು.
4.

ಕಛೇರಿ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು:- ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು ಸಾವ್ಾಜನಿಕರು ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿ

ಕೆಲಸಗಳ ಅಜಿಾಗಳನುು
ಅೋಂಶಗಳ

ಸಂಗರ ಹಣೆ

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಸಿಿ ೀಕರಿಸುವುದು, ದೈನಂದ್ವನ ರಾಜಸಿ
ಸೇರಿದಂತೆ

ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ

ಕಛೇರಿಯ

ವ್ಸೂಲಾತಿಯ ಅೋಂಕ್ಷ

ಸಿಬಬ ೋಂದ್ವಗಳ

ಕೆಲಸ

ರ್ಕಯಾಗಳ

ಮೇಲ್ಲಿ ಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು ನಿೀಡಿದ ಆದೇಶ ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದು.
5.

ಪ್ರ ಥಮ/ದ್ವಿ ತಿೀಯ

ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದ

ದರ್ಜಾ

ಅಜಿಾಗಳನುು

ಸಲ್ಲಿ ಸುವುದು.

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ

ಕಡರ್ದಲ್ಲಿ

ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾರರು:-

ಮಾಡುವುದು.

ರಹದಾರಿ

ಹೇಳದ ಇರ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನುು
7.

ವಾಹನ

ವಾಹನವ್ನುು
8.

ಕಛೇರಿಯ

ಕಡರ್ದೋಂದ್ವಗೆ

ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ರ್ಕಯಾಗಳನುು
6.

ಸಹಾಯಕರು:-

ನಿೀಡಿದ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು/ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ಮುೋಂದ್ವನ

ಆದೇಶರ್ಕು ಗಿ

ಆದೇಶವ್ನುು

ಪ್ರಲ್ಲಸಿ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು.
ಕಛೇರಿಯೋಂದ
ಪ್ರವಾನಿಗೆಗಳನುು

ಹರಡಿಸುವ್

ಎಲಾಿ

ಬೆರಳಚಿು ಸುವುದು

ಪ್ರ್ರ ಗಳನುು
ಹಾಗೂ

ಬೆರಳಚ್ಚು

ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು.

ಚಾಲಕರು:-

ಕಛೇರಿಯ

ಎಲಾಿ

ಕೆಲಸ

ರ್ಕಯಾಗಳಿಗೆ

ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿದ

ಚಲಾಯಸುವುದು.

ಡಿ ಗೂರ ಪ್ ನೌಕರರು:- ಸಥ ಳಿೀಯ ಟಪ್ರಲನುು

ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ಾವ್ಾ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವುದು.

ವಿರ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ

3) 4(ಬಿ) 3. ಮೇಲ್ಲಿ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಗಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಿೀಮಾಾನ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಿ ವ್ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ ರ್ಕಯಾವಿಧ್ಯನಗಳು:

ಸಾವ್ಾಜನಿಕರು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ್ ಅಜಿಾಗಳನುು

ನಿಯರ್ನನುಸಾರ

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರುಗಳು ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿರುತ್ತು ರೆ. ರ್ದನಂರ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸಿಿ ೀಕೃತಿ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖೋಂರ್ರ ಆಯಾ ವಿಭಾಗಗಳನುು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ನಂರ್ರ

ಅಜಿಾಗಳನುು

ಅದನುು

ಕಡರ್ದಲ್ಲಿ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ನಿವ್ಾಹಿಸುವ್ ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕರು ರ್ಮಗೆ

ಟಿಪ್ಪ ಣಿಯೋಂದ್ವಗೆ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ

ವಿಷಯವ್ನುು

ರ್ಮಮ

ಮಂಡಿಸುತ್ತು ರೆ.

ಟಿಪ್ಪ ಣಿಯನುು

ಮಂಡಿಸಿದ

ನಂರ್ರ ಅೋಂತಿಮವಾಗಿ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು/ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕಡರ್ಕೆು
ರ್ಮಮ

ತಿೀಮಾಾನ

ಆದೇಶವ್ನುು

ನಿೀಡುತ್ತು ರೆ.

ಸದರಿಯವ್ರು

ನಿೀಡಿದ

ಆದೇಶವ್ನುು

ಅೋಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಷಯ ನಿವಾಾಹಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿೀಕ್ಷಕರುಗಳು ಪ್ರಲ್ಲಸುತ್ತು ರೆ.

ಕೆಲವೋಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ತ್ತೋಂತಿರ ಕ ಸಿಬಬ ೋಂದ್ವಗಳಾದ
ಹಿರಿಯ/ಮೀಟಾರು
ಅಜಿಾಗಳನುು

ವಾಹನ

ನಿರಿೀಕ್ಷಕರುಗಳ

ಕಡರ್ಗಳಿಗೆ

ಅವ್ಶಾ ಕವಾಗಿದುೆ

ಅೋಂರ್ಹ

ಕಛೇರಿ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದ ನಂರ್ರ ತ್ತೋಂತಿರ ಕ ಸಿಬಬ ೋಂದ್ವಗಳು ತ್ತವೂ

ಸಹ ವಾಹನವ್ನುು /ಅಭ್ಾ ರ್ಥಾಗಳನುು
ಶಿಫಾರಸುು

ಪ್ರಿಶಿೀಲನೆ

ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತ್ತೋಂತಿರ ಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅೋಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿರ್ಕರಿಗಳು ತಿೀಮಾಾನ ತೆಗೆದುಕೊೋಂಡು ಅೋಂರ್ಹ
ಆದೇಶ

ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.

ಸದರಿಯವ್ರ

ಆದೇಶವ್ನುು

ಅೋಂತಿಮವಾಗಿ

ರ್ರಲಾಗುವುದು.

4 (ಬಿ) 4.ಅದರ ರ್ಕಯಾಗಳ ನಿವ್ಾಹಣೆಗೆ ಅದು ರೂಪಿಸಿರುವ್ ಸೂರ್ರ ಗಳು:
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಧಿೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ್ ಸಿಬಬ ೋಂದ್ವಯವ್ರು ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ರ್ಕಯ್ದೆ

ಮತ್ತು ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾವ್ಾ

ನಿವ್ಾಹಿಸಲಾಗುರ್ು ದೆ.

1.

ಕೋಂದರ ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳ ರ್ಕಯ್ದೆ , 1988

2.

ಕೋಂದರ ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳ ರ್ಕಯ್ದೆ

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು, 1989

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ರ್ಕಯ್ದೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದುೆ ಪ್ಡಿಗಳು

ನಿಯಮಗಳು, 1989

ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ತು

ಜ್ಞರಿಗೆ

5.

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಗಳು

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತೆ

7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಜ್ಞನೆ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಇರ್ರ ನಿಯಮಗಳು

4) 4 (ಬಿ) 5. ಸದರಿ ರ್ಕಯಾಗಳನುು

ನೆರವೇರಿಸುವುದರ್ಕು ಗಿ ಅದು ಹೋಂದ್ವರುವ್ ಅಥವಾ ಅದರ

ನಿಯಂರ್ರ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಉದಾ ೀಗಿಗಳು ಬಳಸುವ್ ನಿಯಮಗಳು, ಉಪ್ ನಿಯಮಗಳು,
ಅನುಸೂಚಿಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖ್ಲೆಗಳು:
1.

ಕೋಂದರ ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳ ರ್ಕಯ್ದೆ , 1988

2.

ಕೋಂದರ ಮೀಟಾರು ವ್ಆಹನಗಳ ರ್ಕಯ್ದೆ

3.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು, 1989

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ರ್ಕಯ್ದೆ

ನಿಯಮಗಳು, 1989

ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ತು

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದುೆ ಪ್ಡಿಗಳು.
5.

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವ್ಳಿಗಳು

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತೆ

7.

ಕರ್ನಾಟಕ ಖ್ಜ್ಞನೆ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಇರ್ರ ನಿಯಮಗಳು

5) 4 (ಬಿ) 6. ಅದು ಹೋಂದ್ವರುವ್ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂರ್ರ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ್ ದಸಾು ವೇಜುಗಳ
ಪ್ರ ವ್ಗಾಗಳ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿಟ :

ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ರ್ಮಮ
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಅಜಿಾಗಳನುು

ಅಧಿೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ್ ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ್

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರ ಮುಖ್ ರ್ಕಯಾಗಳನುು

ನಿವ್ಾಹಿಸುತ್ತು ರೆ.
1.

ವಾಹನಗಳ ನೀೋಂದಣಿ

2.

ಚಾಲರ್ನ ಹಾಗೂ ನಿವಾಾಹಕ ಅನುಜ್ಞಾ

ಪ್ರ್ರ ಗಳನುು

ನಿೀಡುವಿಕೆ.

3.

ಸರಕ್ಕ ಸಾಗಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಹದಾರಿಗಳನುು

4.

ಮೀಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹಣೆ.

5.

ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ವ್ರ್ಾನೆ.

6.

ರಸ್ತು ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಕರ ಮಗಳು.

7.

ವಾಹನಗಳಿೋಂದಾಗುವ್ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ

8.

ಹೆಚಿು ನ ರಾಜಸಿ ವ್ನುು

ನಿೀಡುವಿಕೆ.

ನಿಯಂರ್ರ ಣದ ಬಗೆೆ ಪ್ರ ವ್ರ್ಾನೆ.

ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು.

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಾಗಿ ಆಡಳಿತೆಯ ಸಂಪೂಣಾ
ಜವಾಬ್ಧಾ ರಿ ಹೋಂದ್ವರುತ್ತು ರೆ,

6) 4(ಬಿ) 7. ಅದರ ರ್ಕಯಾನಿೀತಿಯ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆು
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರೊಡನೆ

ಸಮಾಲೀಚಿಸಲು

ಅಥವಾ

ಅದರ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಪ್ರರ ತಿನಿಧಾ ವಿರುವಂತೆ

ಮಾಡಲು

ಇರುವಂರ್ಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಾ ವ್ಸ್ತಥ ಯ ವಿವ್ರಗಳು:

-ಇಲಿ -

7) 4 (ಬಿ) 8. ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಿಷತ್ತು ಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇರ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ
ಭಾಗವಾಗಿ

ಅಥವಾ

ವ್ಾ ಕ್ಷು ಗಳನು ಳಗೋಂಡ

ಅದರ

ಸಲಹೆಯ

ಮಂಡಳಿಗಳ

ಉದೆೆ ೀಶರ್ಕು ಗಿ

ರಚಿರ್ವಾದ

ಪ್ರಿಷತ್ತು ಗಳ, ಸಮಿತಿಗಳ

ಇಬಬ ರು

ಮತ್ತು

ಇರ್ರ

ಅಥವಾ

ಹೆಚ್ಚು

ನಿಯರ್ರ್ಕಲ್ಲಕ

ಸಭೆಗಳು ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿರುರ್ು ವೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವ್ಳಿಗಳು ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ
ದರೆಯುರ್ು ವೆಯೇ ಎೋಂಬುದರ ವಿವ್ರ ಪ್ಟಿಟ ಕೆ:

ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರರ ಧಿರ್ಕರ ಬೆೋಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಿ

ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ರ್ಕಯ್ದೆ

1988

ಸ್ತಕ್ಷನ್ 68 (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ರಹದಾರಿ ನಿೀಡುವ್ ಅಧಿರ್ಕರ ಹೋಂದ್ವರುತ್ತು ರೆ.
1.

ಅಧಾ ಕ್ಷಕರು

2.

ಸದಸಾ ರು

3.

ರ್ಕಯಾದಶಿಾ

:

ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಗಳು
:

:

ಉಪ್ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಆಯುಕು ರು (ಸಂಚಾರಿ)

ಉಪ್ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು

ಹಿರಿಯ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ
ಬೆೋಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿ ಣ)
4. ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ

: ಬೆೋಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಿ ಯ ಎಲಾಿ
ಉಪ್ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು,
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು.

8) 4 (ಬಿ) 9. ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ನಿದೇಾಶಿಕೆ:

ಕರ .ಸಂ

ಹೆಸರು

ಹುದೆೆ

ವಿಳಾಸ

1

ಜಿ. ಹೇಮಂತ್
ಕ್ಕಮಾರ್

ಪ್ರರ .ಸಾ.ಅ

ಉಮಾ ಕೃಪ್ರ, ಡಿ ಬ್ಧಿ ಕ್,
ಸಹರ್ಕರ ನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು-560092

2

ಹೆಚ್. ಡಿ.
ಮಂಜುರ್ನಥ.
ಚಂದರ ಉಪ್ರಪ ರ್
ಕೆ. ಸಿ. ಜಗದ್ವೀಶ್

ಸಪ್ರರ ಸಾಅ

ಬಸವೇಶಿ ರ ನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು

ಸಪ್ರರ ಸಾಅ
ಹಿ.ಮೀ.ವಾ.ನಿ

ರಾಜರಾಜೇಶಿ ರಿ ನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು
ನಂ. 428/301 ಚಿರಾಗ್ ಕೃಷಣ
ಅಪ್ರರ್ಟಾಮೋಂರ್ು , 20 ನೇ ರ್ಕರ ಸ್
1ನೇ ಬ್ಧಿ ಕ್, ರಾಜ್ಞಜಿನಗರ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು-560010

5

ವಿಶಿ ರ್ನಥ.ಎನ್.
ಶೆಟಟ ರ

ಮೀ.ವಾ.ನಿ

ಕರಾಫ್ ವೆೋಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರ ಭು, ನಂ.
187 49ನೇ ರ್ಕರ ಸ್, 17ನೇ ಮೈನ್, 3ನೇ
ಬ್ಧಿ ಕ್, ರಾಜ್ಞಜಿನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು560010.

6

ವಿನಯ. ಸಿ.ಕೆ.

ಮೀ.ವಾ.ನಿ

7

ಕೆ. ವಿ. ರಘುರಾಮ

ಮೀ.ವಾ.ನಿ

ನಂ. 206, ನಯನ 8ನೇ ರ್ಕರ ಸ್,
ಬಿ.ಇ.ಎೋಂ.ಎಲ್. ಲೇಔರ್,
# 690, 2ನೇ ಮುಖ್ಾ ರಸ್ತು , 5ನೇ
ಅಡಡ ರಸ್ತು , ಉಪ್ರ್ಕರ ಲೇಔರ್,
ವಿಶಿ ನಿೀಡಂ ಪೊೀಸ್ಟ , ಬೆೋಂಗಳೂರು-91

8

ಸುರೋಂದರ ಕ್ಕಮಾರ್
ಆರ್.

ಮೀ.ವಾ.ನಿ

3
4

# 209, 7ನೇ ರ್ಕರ ಸ್, ಐಡಿಯಲ್
ಹೀಮ್ಸು , ರಾಜರಾಜೇಶಿ ರಿ ನಗರ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು – 98.

9

ವೆೋಂಕಟಾಚಲಪ್ತಿ
ಶೆಟಿಟ ಪಿ. ಎ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

ನಂ. 45/2 5ನೇ ಮುಖ್ಾ ರಸ್ತು , 7ನೇ
ಬ್ಧಿ ಕ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ 3ನೇ ಸ್ತಟ ೀಜ್, 4ನೇ
ಫೇಸ್, ಬೆೋಂಗಳೂರು-85

10

ಎೋಂ. ಸುಧ್ಯಮಣಿ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

11

ಟಿ. ಉಷ್ಠದೇವಿ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದಾೆ ರೆ
# 297, 2ನೇ ಮುಖ್ಾ ರಸ್ತು , 2ನೇ ಬ್ಧಿ ಕ್,
ಕಂಠೀರವ್ನಗರ, ನಂದ್ವನಿ ಲೇವ್ರ್,
ಬೆೋಂಗಳೂರು-96.

12

ಹೆಚ್. ಎಸ್.
ಭ್ಗವಾನದಾಸ್

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

ಶಿಕೆಾ ಅಪ್ರರ್ಟಾಮೋಂರ್, ಕೆೋಂಗೇರಿ
ಉಪ್ನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು.

13

ರಿೀರ್ನ ಆ.ಆರ್

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

ಟಿ.ಎ.ಅ/o, ಆನಂದ. ಜಿ, 10/26ನೇ
ಮುಖ್ಾ ರಸ್ತು , ರ್ಜ.ಪಿ.ನಗರ, 1ನೇ
ಪೇಸ್, ಶಾಖೋಂಬರಿನಗರ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು.

14

ಜೊಾ ೀತಿ ಟಿ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

# 08, ಮಹೇಶಿ ರಿ ನಿಲಯ, 17ನೇ
ರ್ಕರ ಸ್, 18ನೇ ಮುಖ್ಾ ರಸ್ತು ,
ಪ್ದಮ ರ್ನಭ್ನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು-70.

15

ನಯಾಜ್ ಪ್ರಷ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

ರ್ಕಯಾ ನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರರ ಸಾಅ ಪೂವ್ಾ ಬೆೋಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.

16

ರೂಪ್ವಿಜೇೋಂದರ

ಪ್ರ .ದ.ಸ

ನಂ. 1, ಶಿರ ೀವ್ರ ಪ್ರ ಸಾದ, 2ನೇ ರ್ಕರ ಸ್,
ಶರಾವ್ತಿ ರಸ್ತು , ಸುಮುಖ್ ಬಡಾವ್ಣೆ,
ಚಿಕು ಲಿ ಸಂದರ , ಬೆೋಂಗಳೂರು.

17

ಹರಿೀಶ್. ಎನ್. ಬಿ

ಪ್ರ .ದ.ಸ

ನಂ. 22 ವೆೋಂಕಟಾದ್ವರ ನಿಲಯ, 3ನೇ
ರ್ಕರ ಸ್ ಶಿವ್ರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತು ,
ರ್ನಗದೇವ್ನಹಳಿಿ , ಬೆೋಂಗಳೂರು-59

18

ಎೋಂ. ಎಸ್. ಕ್ಕಮಾರ್
ಪ್ರ ಸಾದ್

ಪ್ರ .ದ.ಸ

ನಂ. 53 4ನೇ ರ್ಕರ ಸ್, ಮಾರುತಿನಗರ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು.

19

ಪ್ದಮ . ಜಿ

ಪ್ರ .ದ.ಸ

ನಂ. 316, 6ನೇ ರ್ಕರ ಸ್, 7ನೇ ಮೈನ್,
ಹಂಪಿನರ, ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಲೇಔರ್,
2ನೇ ಸ್ತಟ ೀಜ್, ವಿಜಯನಗರ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು-40

20

ಪುಟಟ ಸಿದೆ

ಪ್ರ .ದ.ಸ

ಬೆೋಂಗಳೂರು

ರ್ನಯಕ್

21

ಅಫಾು ರ್ನ ಫಾತಿಮಾ

ಪ್ರ .ದ.ಸ

ರ್ಕಯಾ ನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರರ ಸಾಅ ಎಲೆರ್ಕಟ ಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ
ಬೆೋಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.

22

ರಂಜಿತ್ತ ಸಿ.

ಪ್ರ .ದ.ಸ

# 126/1, 6ನೇ ರ್ಕರ ಸ್, ಶಿವು ಲೇಔರ್,
ಮರಿಯಪ್ಪ ನಪ್ರಳಾ , ಬೆೋಂಗಳೂರು-560
056.

23

ಗಿರಿೀಶ್ ಕ್ಕಲಕಣಿಾ

ಪ್ರ .ದ.ಸ

ಬೆೋಂಗಳೂರು

24

ಶಾೋಂರ್. ಟಿ.ಎಸ್

ಆಡಿಟರ್

#32, 3ನೇ ರ್ಕರ ಸ್,
ಅರುಣಾಚಲಂ ಲೇಔರ್, ಅರ್ಕಾಚಲ
ಬಿಲ್ಲಡ ೋಂಗ್, ಪ್ರಪ್ರೆಡಿಡ ಪ್ರಳಾ ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು

25

ವೆೋಂಕಟೇಶ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

26

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

27

ಹೆಚ್. ವಿ.
ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್
ತ್ತಾ ಗರಾಜ

ನಂ. 24, ನ್ಯಾ ಟಿೋಂಬರ್ಟಯಾರ್ಡಾ
ಲೇಔರ್, ಸಂಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು
ರಸ್ತು , ಬೆೋಂಗಳೂರುನಂ. 309 8ನೇ ರ್ಕರ ಸ್ 2ನೇ ಮೈನ್,
ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು-98
ರ್ಕಯಾ ನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರರ ಸಾಅ ಶಾೋಂತಿನಗರ ಬೆೋಂಗಳೂರು
ಇಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.

28

ಲವ್ಕ್ಕಮಾರ್. ಎನ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

29

ಆನಂದಕ್ಕಮಾರ್.ಎನ್ ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ರ್ಕಯಾ ನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರರ ಸಾಅ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ
ಬೆೋಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.

30

ಗಾನೆಾರ್ ಹಂರ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ಎ/1, 5ನೇ ರ್ಕರ ಸ್, ಸ್ತೋಂರ್ ಥಾಮಸ್
ಟೌನ್, ಲ್ಲೋಂಗರಾಜಪುರಂ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು-84

31

ನವಿೀನ್ ಕ್ಕಮಾರ್ ಕೆ.

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ನಂ. 715, 38ನೇ ರ್ಕರ ಸ್, 17ನೇ
ಮೈನ್, 4ನೇ ಟಿ ಬ್ಧಿ ಕ್, ಜಯನಗರ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ರ್ಕಯಾನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರರ ಸಾಅ ಬೆೋಂಗಳೂರು
(ಎಲೆರ್ಕಟ ಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ) ಇಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.

32

ಚೇರ್ನ್. ಎಸ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ರ್ಕಯಾ ನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು

33

ನವಿೀನ್ ಕ್ಕಮಾರ್.
ಹೆಚ್.

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ನಂ. 3/1, 5ನೇ ರ್ಕರ ಸ್, ವಿರ್ನಯಕ
ನಗರ, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಾ ರಸ್ತು ,
ರ್ಕಮಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಳಾ , ಬೆೋಂಗಳೂರು-79

34

ಗಿರಿೀಶ್ ಕ್ಕಲಕಣಿಾ

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಸತಿ ಸಚಿವ್ರ
ರ್ಕಯಾಾಲಯದಲ್ಲಿ
ನಿಯೀಜಿಸಿದಾೆ ರೆ.

35

ಎೋಂ. ಬಸವ್ರಾಜಪ್ಪ

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

# 105, 1ನೇ ಮುಖ್ಾ , 3ನೇ ಅಡಡ ರಸ್ತು ,
1ನೇ ಮಹಡಿ, ದಡಡ ಬಸಿು ಮುಖ್ಾ
ರಸ್ತು , ಭುವ್ನೇಶಿ ರಿ ನಗರ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು-56.

36

ಹರಿೀಶ್ ಬ್ಧಬು

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ನಂ. 54, ಮಹಾೋಂಟಿ ಸೂು ಲ್
ಹಿೋಂದೆ ನಂಜುೋಂಡೇಶಿ ರನಗರ, ನಂದ್ವನಿ
ಬಡಾವ್ಣೆ, ಬೆೋಂಗಳೂರು-96

37

ಆರ್.
ಶಿವ್ಕ್ಕಮಾರಸಾಿ ಮಿ

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ ವ್ಾ ವ್ಸ್ತಥ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾವ್ಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದಾೆ ರೆ.

38

ಹೆಚ್. ರವಿಕ್ಕಮಾರ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು.

39

ಶಿರ ೀದೇವಿ. ಎಸ್.
ಜಮಖಂಡಿ

ಬೆರಳಚ್ಚು ಗಾತಿಾ

ನಂ. 574, 10ನೇ ಅಡಡ ರಸ್ತು ,
7ನೇ ಬ್ಧಿ ಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆೋಂಗಳೂರು82 ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ ವ್ಾ ವ್ಸ್ತಥ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾವ್ಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದಾೆ ರೆ.

40

ಉಮಾಪ್ತಿ.ಟಿ.

ಚಾಲಕ

# 17/18, ಸಿಪ್ರಯ ರಾಮು ನಿಲಯ,
ಬೀರಗೌಡ ಹರ್ು , ಎನ್. ಟಿ.
ಲೇಔರ್, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತು ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು-26.

41

ಡಿ.ವ್ಸಂರ್ಕ್ಕಮಾರ್

ಚಾಲಕ

ನಂ. 141 5ನೇ ಬಿ ರ್ಕರ ಸ್, ನೇತ್ತಜಿ
ನಗರ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತು ,
ಬೆೋಂಗಳೂರು-23

42

ಕೃಷಣ ಪ್ಪ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

ನಂ. 166 ಜಗಜೊಾ ೀತಿ ಬಡಾವ್ಣೆ,
ಕೆೋಂಚನಪುರ ರ್ಕರ ಸ್, ಬೆೋಂಗಳೂರು

43

ಶಿವ್ಬಸಪ್ಪ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

ರ್ಕಯಾ ನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರರ ಸಾಅ ಬೆೋಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿ ಣ)
ಇಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.

44

ಅೋಂಜನಮೂತಿಾ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

ರ್ಕಯಾನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರರ ಸಾಅ ಮಧುಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.

45

ರ್ಜ. ಎೋಂ. ಶಾರದ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

ರ್ಕಯಾ ನಿಯೀಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರರ ಸಾಅ ಕೊೀಲಾರ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.

46

ಜಗದ್ವೀಶ್

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

# 13/14, 9ನೇ ಅಡಡ ರಸ್ತು , ಪ್ರಿಮಳ
ನಗರ, ನಂದ್ವನಿ ಲೇಔರ್,
ಬೆೋಂಗಳೂರು-96. ಪ್ರ ಸುು ರ್
ಉ.ಸಾ.ಆ&ಹಿಪ್ರರ ಸಾಅ ಬೆೋಂಗಳೂರು
(ಉ) ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಾವ್ಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದಾೆ ರೆ.

47

ವ್ರಲಕ್ಷಿ ಮ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಣಾ ವ್ಾ ವ್ಸ್ತಥ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಾವ್ಾ
ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದಾೆ ರೆ.

9) (ಬಿ) 10. ಅದರ ವಿ. ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ ಸಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಿಹಾರದ ವ್ಾ ವ್ಸ್ತಥ ಯೂ
ಸ್ತೆ ರಿದಂತೆ ಅದರ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ
ಕರ .ಸಂ

ಅಧಿರ್ಕರ ಮತ್ತು ನೌಕರರು ಪ್ಡೆಯುವ್ ತಿೋಂಗಳ ಗೌರವ್ಧನ:

ಹೆಸರು

ಹುದೆೆ

ಮೂಲ ವೇರ್ನ
(Basic

ಜಿ. ಹೇಮಂತ್
ಕ್ಕಮಾರ್
ಕೆ. ಸಿ. ಜಗದ್ವೀಶ್

ಪ್ರರ .ಸಾ.ಅ

69,200/-

ಹಿ.ಮೀ.ವಾ.ನಿ

62,600/-

ಮೀ.ವಾ.ನಿ

42,000/-

4

ವಿಶಿ ರ್ನಥ.ಎನ್.
ಶೆಟಟ ರ
ಟಿ. ಉಷ್ಠದೇವಿ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

47,650/-

5

ನಯಾಜ್ ಪ್ರಷ

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

50,150/-

1
2
3

Pay)

6

ರಿೀರ್ನ ಎ.ಆರ್

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

37,900/-

7

ಜೊಾ ೀತಿ ಟಿ.

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು

40,900/-

8

ಹರಿೀಶ್. ಎನ್. ಬಿ

ಪ್ರ .ದ.ಸ

31,100/-

9

ಪ್ರ .ದ.ಸ

48,900/-

10

ಎೋಂ. ಎಸ್. ಕ್ಕಮಾರ್
ಪ್ರ ಸಾದ್
ಪ್ದಮ . ಜಿ

ಪ್ರ .ದ.ಸ

38,850/-

11
12

ರಂಜಿತ್ತ ಸಿ.
ಶಾೋಂರ್ ಟಿ.ಎಸ್

ಪ್ರ .ದ.ಸ
ಆಡಿಟರ್

27,650/37,900/-

13

ವೆೋಂಕಟೇಶ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

33,450/-

14

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

33,450/-

15

ಹೆಚ್. ವಿ.
ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್
ತ್ತಾ ಗರಾಜ

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

34,300/-

16

ಲವ್ಕ್ಕಮಾರ್. ಎನ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

22,950/-

17

ಆನಂದಕ್ಕಮಾರ್.ಎನ್ ದ್ವಿ .ದ.ಸ

23,500/-

18

ಗಾನೆಾರ್ ಹಂರ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

19

ನವಿೀನ್ ಕ್ಕಮಾರ್ ಕೆ.

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

24,050/2
2,950/-

20

ಚೇರ್ನ್. ಎಸ್.

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

22,950/-

21

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

24,050/-

22

ನವಿೀನ್ ಕ್ಕಮಾರ್.
ಹೆಚ್.
ಗಿರಿೀಶ್ ಕ್ಕಲಕಣಿಾ

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

29,600/-

23

ಎೋಂ. ಬಸವ್ರಾಜಪ್ಪ

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

31,850/-

24

ಹರಿೀಶ್ ಬ್ಧಬು

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

24,050/-

25

ಹೆಚ್. ರವಿಕ್ಕಮಾರ್

ದ್ವಿ .ದ.ಸ

22,950/-

26
27

ಡಿ.ವ್ಸಂರ್ಕ್ಕಮಾರ್
ಮಂಜಪ್ಪ ಎೋಂ

ಚಾಲಕ
ಚಾಲಕ

25,200/24,600/-

28

ಕೃಷಣ ಪ್ಪ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

32,600/-

29

ಶಿವ್ಬಸಪ್ಪ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

35,150/-

30

ಅೋಂಜನಮೂತಿಾ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

19,950/-

31

ರ್ಜ. ಎೋಂ. ಶಾರದ

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ

20,900/-

10) 4(ಬಿ) 11. ಎಲಾಿ ಯೀಜನೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳನುು
ಮಾಡಲಾದ ಬಟವಾಡೆಗಾಳ ವ್ರದ್ವಯನುು

ಸೂಚಿಸುವ್, ಪ್ರ ಸಾು ವಿರ್ ವೆಚು ಗಳನುು

ಮತ್ತು

ಸೂಚಿಸಿ: ಅದರ ಪ್ರ ತಿಯೋಂದು ಏರ್ಜನಿು ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ

ಮಾಡಲಾದ ಆಯವ್ಾ ಯ.
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 01.01.2019 ರಿೋಂದ 31.12.2019 ರವ್ರೆಗೆ
ಲೆಕು

ಶಿೀರ್ಷಾಕೆ

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಖ್ಚಿಾನ ಬ್ಧಬುು

ಉಳಿದ ಹಣ

25,000-00

19,962-00

5,038-00

ಕಛೇರಿ ವೆಚು ಗಳು 051

21,55,060-00

21,55,057-00

3-00

ಕಟಟ ಡ ಬ್ಧಡಿಗೆ ಮತ್ತು
ವಿದುಾ ತ್ ವೆಚು 071
ಇೋಂಧನ 195

7,62,000-00

6,10,561-00

1,51,439-00

2,40,000-00

2,33,386-00

6,614-00

ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಛ ಗಳು
052
ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಾ
059

40,000-00

36,676-00

3,324-00

1,00,000-00

95,108-00

4,892-00

ಪ್ರ ಯಾಣ ಭ್ತೆಾ

021

11) 4 (ಬಿ) 12. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮಬಲಗನು ಳಗೋಂಡ, ಸಹಾಯಧನ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ
ಜ್ಞರಿಯ ವಿಧ್ಯನವ್ನುು

ಮತ್ತು ಅೋಂರ್ಹ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವ್ರಗಳು:

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿದೇಾಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕಛೇರಿ ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರಿಶಿಷಟ
ಪ್ರಿಶಿಷಟ

ಪಂಗಡದ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಷ್ಠಾೋಂರ್ಾ

2019ಕೆು

ಜ್ಞತಿ ಹಾಗೂ

ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ವಲಿ .

12) 4(ಬಿ) 13. ಅದು ನಿೀಡಿರುವ್ ರಿಯಾಯತಿಗಳನುು
ಪ್ರ್ರ ಗಳನುು

ಅನುಮತಿ ಪ್ರ್ರ ಗಳನುು

ಅಥವಾ ಅಧಿರ್ಕರ

ಪ್ಡೆಯುವ್ವ್ರ ವಿವ್ರಗಳು:

-ಇರುವುದ್ವಲಿ -

13) 4 (ಬಿ) 14. ಅದರ ಬಳಿ ಲಭ್ಾ ವಿರುವ್ ಅಥವಾ ಅದು ಹೋಂದ್ವರುವ್ ವಿದುಾ ರ್ನಮ ನ ರೂಪ್ಕೆು
ಪ್ರಿವ್ತಿಾಸಿರುವ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವ್ರಗಳು:

ಎಲಿ ವೂ ಗಣಕ್ಷೀಕರಣಗಳಿಸಿದೆ.

14) 4(ಬಿ) 15. ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೀಗರ್ಕು ಗಿ ಗರ ೋಂಥಾಲಯವ್ನುು

ಅಥವಾ ವಾಚರ್ನಲಯವ್ನುು

ನಿವ್ಾಹಿಸುತಿು ದೆ ಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವ್ನು ಳಗೋಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು
ಸಾವ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಾ ವಿರುವ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳು:

ಸಾವ್ಾಜನಿಕರ ಉಪ್ಯೀಗರ್ಕು ಗಿ ಗರ ೋಂಥಾಲಯ ಅಥವಾ ವಾಚರ್ನಲಯ
ಈವ್ರೆಗೆ ಅಸಿು ರ್ಿ ದಲ್ಲಿ ಇರುವುದ್ವಲಿ .

ಕಛೇರಿ ಸಮಯ:
ಬೆಳಿಗೆೆ 10.00 ರಿೋಂದ 1.30 ರವ್ರೆಗೆ &ಮಧ್ಯಾ ಹು

2.15 ರಿೋಂದ 5.30 ರವ್ರೆಗೆ

ಹಣ ಪ್ರವ್ತಿಸುವ್ ಸಮಯ-ಸೀಮವಾರದ್ವೋಂದ ಶುಕರ ವಾರದವ್ರೆಗೆ
ಬೆಳಿಗೆೆ 10.30 ರಿೋಂದ 2.30 ರವ್ರೆಗೆ &ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗೆೆ

10.30 ರಿೋಂದ 12.00 ರವ್ರೆಗೆ

15) 4(ಬಿ) 16. ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಪ್ದರ್ನಮಗಳು ಮತ್ತು ಇರ್ರ
ವಿವ್ರಗಳು:
1) ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ – ಶಿರ ೀ. ಜಿ. ಹೇಮಂತ್ ಕ್ಕಮಾರ್,
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಜ್ಞಾ ನಭಾರತಿ, ಮಲಿ ರ್ು ಹಳಿಿ , ಬೆೋಂಗಳೂರು.

2) ಸಹಾಯಕ ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ-1)

ಹೆಚ್. ಡಿ. ಮಂಜುರ್ನಥ,

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು,

2) ಕೆ. ಸಿ. ಜಗದ್ವೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು
(ಪ್ರ ಭಾರ)

3) ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರಧಿರ್ಕರ-

ಶಿರ ೀ. ರ್ಜ. ಜ್ಞಾ ನೇೋಂದರ ಕ್ಕಮಾರ್
ಅಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕು ರು, ಬೆೋಂಗಳೂರು (ನಗರ)

16) 4(ಬಿ) 17. ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂರ್ಹ ಇರ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು
ಅ) ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಒಟ್ಟಟ

2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ

ವ್ಸೂಲಾತಿಗೆ ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದುೆ

ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಟ

ಶೇಕಡ 83.09% ಗುರಿ ಮುಟಟ ಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರ ಕಟಿಸರ್ಕು ದುೆ :

ರೂ. 160 ಕೊೀಟಿ ರಾಜಸಿ

ಆ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 31.12.2019ರ ಅೋಂರ್ಾ ಕೆು

ಆ) ಕೋಂದರ ಕಛೇರಿಯಾದ ಮಾನಾ

ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆೋಂಗಳೂರಿನಿೋಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

ವೆಬ್ ಸೈರ್ ರಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಾಜನಿಕರು ರ್ಮಮ

ರ್ಕಯಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕದ ಸೂಕು

ಮಾಗಾದಶಾನ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾವ್ಾಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರಿ,
ಜ್ಞಾ ನಭಾರತಿ, ಬೆೋಂಗಳೂರು.

