ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ಯ ಕ್ಛೇರಿ,
1ನೇ ಭಸಡಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಕೀರ್ಣ, ‘ಎʼ ಬ್ಲಾ ಕ್,
ಕೆ.ಹೆಚ್. ಯಸ್ತು , ಶಂತಿನಗಯ, ಬಂಗಳೂರು-560027.

ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ಯ ಕ್ಛೇರಿಮ
ಸಿಫಬ ಂದಿ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ) ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಯ
(ದಿನಂಕ್: 31-12-2021 ಯಲ್ಲಾ ರುವಂತೆ)
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ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ ಸಿಫಬ ಂದಿ ವಿಭಾಗಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ) ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಯ

ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಕ್ಡತ/ ಹಿಗಳ ವಿಯಗಳು

1

ಸೇವಾ ಹಿಗಳು.

2

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ಚಲನಲನ ಹಿಗಳು.

3

ಹಾಜರಾತಿ ಹಿಗಳು.

4

ನಗದು ಘೋಶಣಾ ಹಿ.

5

ವೈಯಕ್ತಿ ಕ ಹಿಗಳು.

6

ರೋಷಟ ರ್ ಹಿಗಳು.

7

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತಗಳು.

8

ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತಗಳು.

9

ವೈಯಕ್ತಿ ಕ ಕಡತಗಳು.

10

ರ್ಗಾಣೆ ಕಡತಗಳು.

11

ಬ್ಡ್ತಿ ಕಡತಗಳು.

12

ಜೇಶಠ ತಾ ಟ್ಟಟ ಯ ಕಡತಗಳು.

13

ವಾರ್ಷಾಕ ವೇತನ ಬ್ಡ್ತಿ ಕಡತಗಳು.

14

ಗಳಿಕೄ ರಜೆ ನಗದಿೋಕರಣ ಕಡತಗಳು.

15

ಸುತ್ಿ ೋಲೆ ಕಡತ.

-2-

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ ನಿಣಹಿಸಿರು ಇತರೆ ಕ್ಡತಗಳ ವಿಯ

ಕ್ರ .
ಸಂ.

ವಿಯಗಳು

1

ಹೊಷ ಕಛೇರಿಯನುನ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸು ಕುರಿತಾದ ಕಡತಗಳು.

2

371(ಜೆ)ಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ.

3

ಮಾಹಿತಿ ಸಕುು
ಕಡತಗಳು.

4

ಮಾಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡ್ತಯ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತಿ 4(1)(ಬಿ)
ಕುರಿತಾದ ಕಡತಗಳು.

5

ರಾತಿರ ಕಾಲುರ್ಗರ ಹಂಚಿಕೄ ಕಡತ.

6

ಗೃಸರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕಡತ.

7

ಷಕಾಲ, ಡಾಟಾಎಂಟ್ಟರ
ಕಡತಗಳು.

8

ವಿವಿಧ ಷ ಧಾಾತಮ ಕ ರಿೋಕೄೆ ಗಳಿಗೄ ನಿರಾಕೄೆ ೋಣಾ ರ ಮಾಣ ತರ (NOC)
ನಿೋಡು ಕಡತ.

9

ಪ್ರಸ್ಪೋರ್ಟಾ ಡೆಯಲು ನಿರಾಕೄೆ ೋಣಾ ರ ಮಾಣ ತರ
ನಿೋಡು ಕಡತ.

10

ಯೋನಿವೃತಿಿ ಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ.

11

ಮಾನಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಾರಿಗೄ ಮೇಲಮ ನವಿ ರ್ನಯ ಯಾಧಿೋಕರಣದಂದಿಗೄ ನಡೆಸಿರು ತರ ಯ ಹಾರಗಳಿಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ.

12

ಮಾಹಿತಿ ಸಕುು ಕಡತಗಳು.

13

ಷಕಾಲ, ಡಾಟಾಎಂಟ್ಟರ ಆರೇಟರ್ಗಳ ಮಾಸಿಕ ವೇತನಕೄು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಡತ.

ಅಧಿನಿಯಮ,

2005ರಡ್ತಯ

ವಾರ್ಷಾಕ

ರದಿಯ

ಆರೇಟರ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೄ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

(NOC)
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14

ರಾಜಯ ಷಕಾಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದದ ಂತೆ ರಿಶಿಶಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತಿ ರಿಶಿಶಟ
ಪಂಗಡದ ಪ್ರರ ತಿನಿಧಯ ದ ರದಿಯ ಕುರಿತ ಕಡತ.

15

ಅನುಕಂದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿರ್ಗಗಿ ಪ್ರರ ದಶಿಕ ಆಯುಕಿ ರುಗಳಿಗೄ
ಖಾಲ್ಲ ಇರು ಹುದೄದ ಗಳ ವಿರ ನಿೋಡು ಕಡತ.

16

ಹೊರಗುತಿಿ ಗೄ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೌಕರರನುನ ನೇಮಿಸು ಕುರಿತಾದ ಕಡತ.

17

ಜಿಲ್ಲಿ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ
ನಡೆಯು ವಿವಿಧ
ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಾಗಳನುನ ನಿಯೋಜಿಸು ಕುರಿತಾದ ಕಡತ.

18

ಷಮಾಲೋಚಕರ ಹುದೄದ ಗೄ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಕೊಳುು  ಕುರಿತಾದ ಕಡತ.

19

ಸಾರಿಗೄ ಇಲ್ಲಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರು ಲೆಕಾು ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೆಕಾು ಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತಿ ಲೆಕು ಷಹಾಯಕರ ಹುದೄದ ಗಳನುನ ತ್ತಂಬು ಕುರಿತಾದ ಕಡತ.

20

ಹೈದ್ರರ ಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ನೇಮಕಾತಿ ಬ್ಗೄೆ ಕಡತ.

21

ತರಬೇತಿಗೄ ನಿಯೋಜಿಸಿರು ಕಡತಗಳು.

22

ಇಲ್ಲಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತ.

23

ಮೆ|| ವಿ.ಟ್ಟ. ಎಂಟರ್ಪ್ರ ೈಷಸ್ – ಹೊರಗುತಿಿ ಗೄ ವಾಸನ ಚಾಲಕರ ಕಡತ.

24

ಬಿ.ಎಂ.ಟ್ಟ.ಸಿ. ಮತ್ತಿ ಕೄ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ. ವಾಸನ ಚಾಲಕರ ಕಡತ.

ತರಬೇತಿಗಳಿಗೄ

ಅರ ಸಾರಿಗೄ ಆಯುಕಿ ರು (ಆಡಳಿತ),
ಸಾರಿಗೄ ಮತ್ತಿ ರಸ್ಥಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರಿ,
ಶಂತಿನಗರ, ಬಂಗಳೂರು-560027.

ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ಯ ಕ್ಛೇರಿ,
1ನೇ ಭಸಡಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಕೀರ್ಣ, ‘ಎʼ ಬ್ಲಾ ಕ್,
ಕೆ.ಹೆಚ್. ಯಸ್ತು , ಶಂತಿನಗಯ, ಬಂಗಳೂರು-560027.

ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ಯ ಕ್ಛೇರಿಮ
ಕ್ಟ್ಟ ಡ ಭತ್ತು ಪೀಠೀಕ್ಯರ್ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
4(1)(ಎ) ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಯ
(ದಿನಂಕ್: 31-03-2022 ಯಲ್ಲಾ ರುವಂತೆ)
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ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ ಕ್ಟ್ಟ ಡ ಭತ್ತು

ಪೀಠೀಕ್ಯರ್ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ)
ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಯ
ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಕ್ಡತಗಳ ವಿಯಗಳು

1

ಜಮೀನು ಖರೀದಿಕಡತಗಳು

2

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಛೇರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡತಗಳು

3

ಸಾರಗೆ ಆಯುಕತ ರ ಕಛೇರಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡತ

4

ಸಾರಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಸ್ತತ ಕರ ಪಾತಿಯ ಕಡತಗಳು

5

ಹೊಷ ಕಟ್ಟ ಡನಿರ್ಮಾಣ ಕಡತಗಳು

6

ಷವ ಯಂಚಾಲಿತ ಚಾಲನಾ ರೀಕ್ಷಾ ಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಡತಗಳು

7

ಷವ ಯಂಚಾಲಿತ ಚಾಲನಾ ರೀಕ್ಷಾ ಥ ನಿಾಸಣಾ ಕಡತಗಳು

8

ಷವ ಯಂಚಾಲಿತ ಚಾಲನಾ ರೀಕ್ಷಾ ಥಕೄೆ ಸೆನಾಾ ರ್ ಅಳಡಿಸು
ಮತ್ತತ ನಿಾಸಣೆ ಸಂಬಂಧದ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತಗಳು

9

ಕಟ್ಟ ಡ ದರುಸ್ತತ ಕಡತಗಳು

10

ವಾಸನ ತಪಾಷಣೆ ಮತ್ತತ ರ ರ್ಮಣೀಕರಣ ಕೆಂದರ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಕಡತಗಳು

11

ವಾಸನ ತಪಾಷಣೆ ಮತ್ತತ ರ ರ್ಮಣೀಕರಣ ಕೆಂದರ ಗಳ ನಿಾಸಣಾ
ಕಡತಗಳು

12

ವಾಸನ ತಪಾಷಣೆ ಮತ್ತತ ರ ರ್ಮಣೀಕರಣ ಕೆಂದರ ಗಳ ನಿಾಸಣೆ
ಸಂಬಂಧದ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತಗಳು

13

ಭಾರ ವಾಸನ ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡತಗಳು

14

ಭಾರ ವಾಸನ ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ನಿಾಸಣಾ ಕಡತಗಳು

15

ಪೀಠೀಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಕಡತ

16

ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಖರೀದಿ ಕಡತ

17

ಕಂಪ್ಯೂ ಟ್ರ್ ಮತ್ತತ ರಕರಗಳ ಕಡತ

18

ಸಾರಗೆ ಆಯುಕತ ರ ಕಛೇರಯ ಷವ ಚ್ಛ ತಾ ಕ್ಷಯಾ ನಿಾಸಣಾ ಕಡತ

19

ಸಾರಗೆ ಆಯುಕತ ರ ಕಛೇರಯ ಭದರ ತಾ ಕ್ಷಯಾ ನಿಾಸಣಾ ಕಡತ

20

ಅಧೀನ ಕಛೇರಗಳ ಷವ ಚ್ಛ ತಾ ಮತ್ತತ ಭದರ ತಾ ಕ್ಷಯಾಗಳಿಗೆ
ಅನುಮೀದನೆ ನಿೀಡು ಕಡತಗಳು

21

ಫ್ರರ ೂ ೆಂಕೆಂಗ್ ಯಂತರ ಗಳ ನಿಾಸಣಾ ಕಡತಗಳು

22

ಜೆರಾಕ್ಸಾ ಯಂತರ ಗಳ ನಿಾಸಣಾ ಕಡತಗಳು

23

ದೂರವಾಣಗಳ ನಿಾಸಣಾ ಕಡತಗಳು

24

ಮಬೈಲ್ ಸಂಕಾಗಳ ನಿಾಸಣಾ ಕಡತಗಳು

25

ಸಾರಗೆ ಆಯುಕತ ರ ಕಛೇರಯ ನಿೀರು ಮತ್ತತ ವಿದ್ಯೂ ತ್ ಬಿಲ್ ಪಾತಿ
ಕಡತ

26

ಕರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯ ಕಡತಗಳು

27

ಆಯೂ ಯ ಅೆಂದಾಜು ಕಡತಗಳು

28

ಜಾಹೀರಾತ್ತ ಮತ್ತತ ಇತರೆ ಬಿಲ್ಲು ಗಳ ಕಡತಗಳು

29

ಇಲಾಖಾ ವಾಸನಗಳ ಖರೀದಿ ಕಡತಗಳು

30

ಇಲಾಖಾ ವಾಸನಗಳ ಮರು ಹಂಚಿಕೄ ಕಡತಗಳು

31

ಇಲಾಖಾ ವಾಸನಗಳ ಇೆಂಧನ ಕಡತಗಳು

32

ಇಲಾಖಾ ವಾಸನಗಳ ದ್ಯರಸ್ತತ ಕಡತಗಳು

33

ಇಲಾಖಾ ವಾಸನಗಳ ವಿರ್ಮ ನವಿೀಕರಣದ ಕಡತಗಳು

34

ಇಲಾಖೆಯ ರ ಗತಿ ರಶೀಲನಾ ಷಭೆಯ ಕಡತ

35

ಎೆಂ.ಎೆಂ.ಆರ್, ಷಭೆಗೆ ರ್ಮಹತಿ ಕಡತ

36

ಕೄ.ಡಿ.ಪ. ಷಭೆಗೆ ರ್ಮಹತಿ ಕಡತ

37

ರಾಜೂ ಪಾಲರ ಭಾಶಣಕೄೆ ರ್ಮಹತಿ ಕಡತ

38

ಸ್ತ.ಎೆಂ. ರವ್ಯೂ ಷಭೆಗೆ ರ್ಮಹತಿ ಕಡತ

39

ಇಲಾಖಾ ವಾಸನಗಳ ವಿಲೇವಾರ ಕಡತ

ಅರ ಸಾರಗೆ ಆಯುಕತ ರು (ಆಡಳಿತ),
ಕಟ್ಟ ಡ ಮತ್ತತ ಪೀಠೀಕರಣ ವಿಭಾಗ,
ಸಾರಗೆ ಆಯುಕತ ರ ಕಛೇರ,
ಬೆಂಗಳೂರು

1

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ರ ಕ್ಛೇರಿ,
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಕೀರ್ಣ, ‘ಎʼ ಬ್ಲಾ ಕ್,
ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತು , ಶಂತಿನಗರ, ಬಂಗಳೂರು-560027.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ರ ಕ್ಛೇರಿಯ
ನೀಂದಣಿ-1 ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ)
ದಾಖಲೆಗಳ ವಿರ (ದಿನಂಕ್: 31-03-2022 ರಲ್ಲಾ ರುವಂತೆ)

2

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ು ರ ಕ್ಛೇರಿಯ
ನೀಂದಣಿ-1 ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ) ಪ್ರ ಕಾರ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವಿರ
ಕ್ರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ
1.
2.
3.
4.
5.

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ
CT/Comp/LTD & EB/PR01/2018-19

ವಿಷಯ
ಸಾವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ Vehicle
Location Tracking system & Emergency
Panic Button ಅಳಡಿಕೆ ಕುರಿತು.

ಸಾಆ/ನ ೋಂದಣಿ-1/ಪಿಆರ್ಬಿ.ಹೆಚ್.
ಶ್ರ ಣಿಯಲ್ಲಿ
ವಾಹನಗಳ
412/2020-21
ನ ೋಂದಣಿ ಕುರಿತು.
ಸಂ.ಸಾಆ/ನ ೋಂದಣಿ-1/
ವಾಹನ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಪಿಆರ್- 639/2021-22
ವಾಹನ ನ ೋಂದಣಿ ಕುರಿತು.
ನ ೋಂದಣಿ-1 ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಸಿವ ಕರಿಸಿದ ಇನಿಿ ತರ ಪತರ ಗಳ
ವಿಲೇವಾರಿ ಕಡತಗಳು.
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಲೇವಾರಿ
ಗೊಳಿಸಿರು ಕಡತಗಳು.

ನೆ ಯಾಲಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಡತಗಳು
1

2

3

4

ಭಾರತ್ ಸ್ಟ ಜ್-4 ಮಾಪನ ಹೋಂದಿರು
ವಾಹನಗಳ ನ ೋಂದಣಿ ಕುರಿತು (WP
No.13029/1985).
ಬಿ.ಹೆಚ್. ಶ್ರ ಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನ ೋಂದಣಿ
ಸಾಆ/ನ ೋಂದಣಿಕುರಿತು ಮಾನಯ ಕರ್ನವಟಕ ಉಚ್ಛ
1/ಪಿಆರ್-884/2021-22 ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿರು WP
No.683/2022 ಬಗೆೆ .
ಬಿ.ಹೆಚ್. ಶ್ರ ಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನ ೋಂದಣಿ
ಸಾಆ/ನ ೋಂದಣಿಕುರಿತು ಮಾನಯ ಕರ್ನವಟಕ ಉಚ್ಛ
1/ಪಿಆರ್-08/ 2022-23 ರ್ನಯ ಯಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿರು WP
No.2153/2022 ಬಗೆೆ .
ಬಿ.ಹೆಚ್. ಶ್ರ ಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ನ ೋಂದಣಿ
ಸಾಆ/ನ ೋಂದಣಿಕುರಿತು ಮಾನಯ ಕರ್ನವಟಕ ಉಚ್ಛ
1/ಪಿಆರ್-312/ 2022-23 ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿರು WP
No.7056/2022 ಬಗೆೆ .
ಸಾಆ/ನ ೋಂದಣಿ1/ಪಿಆರ್-861/2018-19

ಅಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ು ರು (ಆಡಳಿತ)
ಸಾರಿಗೆ ಮತುು ರಸ್ು ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕು ರ ಕಛೇರಿ,
ಶೋಂತಿನಗರ, ಬೋಂಗಳೂರು-560027.

1

ಸಾರಿಗೆಮತ್ತು ರಸ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಆಯುಕ್ು ರಕ್ಛೇರಿ,
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಕೀರ್ಣ, ‘ಎʼಬ್ಲಾ ಕ್,
ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತು , ಶಂತಿನಗರ, ಬಂಗಳೂರು-560027.

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ
ಸಾರಿಗೆಮತ್ತು ರಸ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಆಯುಕ್ು ರಕ್ಛೇರಿಯ
ಪ್ರ ರ್ಣನವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ)ದಾಖಲೆಗಳವಿರ
(ದಿನಂಕ್: 31-03-2022ರಲ್ಲಾ ರುವಂತೆ)

2

ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ,

2005ರಡಿ

ಸಾರಿಗೆಆಯುಕ್ು ರಕ್ಛೇರಿಯಪ್ರ ರ್ಣನವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

4(1)(ಎ)

ಪ್ರ ಕಾರದಾಖಲೆಗಳವಿವಿರ
ಕ್ರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಕ್ಡರ್ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್1/2009-10

ವಿಷಯ
ಸ್ಪ ೀಡ್ ಪೀಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ DL & RC
ಕಾಡ್್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್ಕೊಡುಫಗ್ಗೆ .
(Vol-1 & 2)
ಆಟೀರಿಕಾಾ

LPG

Kit

ಗಳಭರುರಿೀಕ್ಷಾ ನಡೆಸುಕುರಿತುಭತುು
2

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -2/ಪಿ.ಆರ್334/2012-13

LPG

Kit

ಅಳಡಿಸ್

15

ಶ್ಪೂರ್್ಗೊಂಡಸ್ಲೊಂಡರ್
ಗಳನ್ನು ಫದಲಿಸ್ದವಾಸನಗಳಿಗ್ಗಅಸ್
ತಾತ್ರ ನವೀಕರಿಷದೆಇರುಫಗ್ಗೆ .

3

ಸಂ/ಸಾಆ/ನೀೊಂ-02/ಪಿ.ಆರ್111/2014-15

ವಾಸನಗಳಿಗ್ಗಆಕಶ್ಕನೀೊಂದಣಿಸಂ
ಖ್ಯೆ ನೀಡುವುದಯಫಗ್ಗೆ .
ಮಾನೆ ಷರ್ೀ್ಚ್ಚ ನ್ಯೆ ಯಾಲಮದೊಂ

4

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್121/2014-15

ದಯಚಿಷಲಪ ಟ್್ ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತಾಷಮಿತಿಮ
ವಶಮಹಾಗೂಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತಾಪ್ರರ ಧಿಕಾ
ಯದನಡಾಳಿಗಳಿಗ್ಗಯದನೀಡುಕರಿ
ತಾದಕಡತ್ಗಳು.

5

ಸಂ/ಸಾಆ/ನೀೊಂ-01/ಪಿ.ಆರ್215/2014-15

1988
ಮೀಟಾರುವಾಸನಕಾಯ್ದೆ ಮಕಲಂ

ಯ

3

200ಯಡಿ ರಾಜಿದಂಡಕುರಿತಾದಕಡತ್.
ಬೊಂಗಳೂರುನಗಯದಲಿಿ ವಾಯುಭತುು ವ
ಫೆ ಮಾಲಿನೆ ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು2 Stroke
6

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -2/ಪಿ.ಆರ್661/2016-17

ಆಟೀರಿಕಾಾ ವಾಸನಗಳನ್ನು

4 Stroke

LPG
ವಾಸನಕ್ಷೆ ರಿತಿ್ಸುಭತುು ಅಸ್
ತಾತ್ರ (FC) ನವೀಕರಿಸುಕುರಿತು.
ಕ.ರಾ.ಯ.ಸಾ.ನಗಭದವಾೆ ಪಿು ಮಲಿಿ ಖಾಷ
ಗಿವಾಸನಗಳುರಾಷ್ಟ್ ರೀಮಹೆದ್ದೆ ರಿ/

7

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್-

ರಾಜ್ೆ ಹೆದ್ದೆ ರಿಗಳರಾಷ್ಟ್ ರೀಕೃತ್ಮಾಗ್ಗ

354/2016-17

ಳಲಿಿ ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿಯವಾಗಿಕಾಯಾ್ಚ್
ಯಣೆಮಾಡುತಿು ರುವಾಸನಗಳವರುದೆ
ದೂಯಗಳಕುರಿತು.

8

9

10

11

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್151/2017-18
ಸಂ/ಸಾಆ/ನೀೊಂ-01/ಪಿ.ಆರ್843/2017-18

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ 3/ಫಹುರ್್ದೀ/18-19
ಸಂ/ಸಾಆ/ನೀೊಂ-1/ ಪಿ.ಆರ್64/2018-19

L.L& D.L Badgeಗ್ಗಸಂಬಂಧಿಸ್ದಕಡತ್.
ವವಧಇಲಾಖ್ಯಗಳಲಿಿ ತೆರಿಗ್ಗಯ್ದತ್ಯಅದ್ದ
ಮದದಯಗಳಯಶೆ ಯಣೆಕುರಿತಾದಕಡ
ತ್
ವಾಸನಗಳಿಗ್ಗಫಹುರ್್ದೀಗಳನ್ನು
ಅಳಡಿಷಲುಅನ್ನಭತಿನೀಡುಕುರಿ
ತಾದಕಡತ್.
HSRP

ಯೀಜ್ನೆಗ್ಗಸಂಬಂಧಿಸ್ದಕಡತ್

(Vol-1,2 &3)

4

ಕನ್ಯ್ಟ್ಕಜ್ಭ್ನ್
12

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್168/2018-19

ಫಹುಕೌವಲೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕೊಂದರ ಸೊಸೈ
ಟಿವಾಸನಗಳಿಗ್ಗ

“G”

ಶ್ರ ೀಣಿಮಲಿಿ ನೀೊಂದ್ದಯಿಸುಕುರಿತು

13

14

15

16

17

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಕೊೀವಡ್19/2019-20

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್256/2019-20

ಸಂ/ಸಾಆ/ ರ 3/AG(Audit)/2019-20

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್375/2019-20
ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್141/2020-21

ಕೊೀವಡ್-19

ಯ

ನಮಿತ್ೆ ಸಾಾ ಪಿಷಲಾದನಯಂತ್ರ ರ್ಕೊಠ
ಡಿಸಂಬಂಧಿಸ್ದಕಡತ್.
ಸಾರಿಗ್ಗಇಲಾಖ್ಯಮನೀೊಂದಣಿಕಛೇರಿಗ
ಳಲಿಿ ಅಧೆ ್ಣೆಮಲಿಿ ರುವಾಸನಗಳ
ಮಾಹಿತಿಕುರಿತಾದಕಡತ್.
ರ ತ್್ನಕಾಮ್ಕಾೆ ಗಿಷಯಫರಾಜು
ಮಾಡಿದೆ ಪೀಟ್್ಫಲ್ Weigh Bridge
ಗ್ಗಕುರಿತಂತೆ.
ಮೂಲನೀೊಂದಣಿಕಛೇರಿಹೊಯತುಡಿ
ಸ್ಇತ್ರೆಕಛೇರಿಗಳಲಿಿ ಅಸ್ತಾತ್ರೆನೀ
ಡಿಕ್ಷ/ನವೀಕರಿಸ್ದವಯಗಳಕಡತ್
ರಾಜ್ಯೆ ದಂತ್ವಶೇಶರ ತ್್ನಕಾಮ್
ನಡೆಸುಕುರಿತು.
ಆಡಳಿತ್ಸುಧಾಯಣಾಅಯಗನೀಡಿದ

18

ಸಂ/ಸಾಆ/ರ -3/ಪಿ.ಆರ್-

ಯದಗ್ಗಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆರ ತ್್ನಶಾಖ್ಯ

66/2021-22

ಮಲಿಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೀಳಿಸುಕುರಿತಾದ
ಕಡತ್

19

ಸಂ/ಸಾಆ/ನೀೊಂ-01/ಪಿ.ಆರ್-

ರಿಪಲಕ್ ರ್

ಟೇಪ್

5

1025/2021-22
20

ಅಳಡಿಕ್ಷಕುರಿತಾದಕಡತ್

ರ ತ್್ನಶಾಖ್ಯಗ್ಗಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದಇನು ತ್ಯತ್ರ ಗಳವಲೇವಾರಿಕ
ಡತ್ಗಳು.
ವಭಾಗದಲಿಿ ಮಾಹಿತಿಸಕುೆ ಅಧಿನಮಭದಡಿಮಲಿಿ ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದಅಜಿ್ಗಳ

21

ನ್ನು ನಮೂದಸ್,
ವಲೇವಾರಿಗಳಿಸ್ರುಮಾಹಿತಿಯುಳಳ ಹಿಹಾಗೂಕಡತ್ಗಳು.

22

ರ ತ್್ನ (ದಕ್ಷಾ ರ್) ವಭಾಗದರ ಥಭಮೇಲಮ ನವಗ್ಗಸಂಬಂಧಿಸ್ದಕಡತ್ಗಳು
ರ ತ್್ನ

23

(ದಕ್ಷಾ ರ್)

ವಭಾಗದಅಧಿೀನಕಛೇರಿಗಳಿಗ್ಗಸಂಬಂಧಿಸ್ದದೂರುಗಳಿಗ್ಗಆಡಳಿತ್ಶಾಖ್ಯಯಿೊಂ
ದಯದಗಾಗಿನೀಡಿದಕಡತ್ಗಳು.

ನೆ ಯಾಲಯಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಕ್ಡರ್ಗಳು
M/s DarsAutomibiles INC & others
1

WP No 56308 /2013-14

V/s Union of India (regarding Auto
LPG/Hydro statistic Test)

2

CRLP 1850/2017

Ananda Shetty V/s State and others (
regarding emblum)
ANI Technologies (P) Ltd. V/S State

3

WP No. 14485/2019 (MV)

of Karnataka& Others (Regarding
Bike Taxi)

4

WP No. 12181/2019 (MV)

Karnataka State Legal cell Authority
V/s

State

of

Karnataka&

6

Others(Carrying Passengers in Goods
Vehicles &Construction Equipment
Vehicles-reg)
Dr. K.B Vijaykumar V/s Sate of
5

WP No. 33260/2019 (MV)

Karnataka

&

Others(Defective

Number Plates reg.)
Ramesh Naik L V/s Sate of Karnataka
6

WP No. 25576/2019 (PIL)

&Others

(Ban of Use of Mobile

Phones and Loud Music in Buses
reg.)
Gowri

Shankar

V/s

State

Karnataka&
7

WP No. 4044/2020 (MV)

of

Others

(ಚಾಲನ್ಯಅನ್ನಜ್ಯಾ ತ್ರ ನೀಡುಸಂದ
ಬ್ದಲಿಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಅನ್ನಷರಿಷಬೇಕಾ
ದಕರ ಭಗಳಕುರಿತು)
BHARAT
V/S

8

WP No. 6073/2020 (MV)

PUNARUTTHANA
State

of

TRUST

Karnataka&

Othersಆೊಂಬ್ಯೆ ಲೈನ್್
ವಾಸನಗಳಿಗ್ಗಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ಟ.
ಅಳಡಿಸುಕುರಿತು.

ಅಯಸಾರಿಗ್ಗಆಯುಕು ರು (ರ ) (ದ),
ಸಾರಿಗ್ಗಭತುು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆಆಯುಕು ಯಕಛೇರಿ,
ಶಾೊಂತಿನಗಯ, ಬೊಂಗಳೂರು-560027.

ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ಯ ಕ್ಛೇರಿ,
1ನೇ ಭಸಡಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಕೀರ್ಣ, ‘ಎʼ ಬ್ಲಾ ಕ್,
ಕೆ.ಹೆಚ್. ಯಸ್ತು , ಶಂತಿನಗಯ, ಬಂಗಳೂರು-560027.

ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ಯ ಕ್ಛೇರಿಮ
ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ)
ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಯ
(ದಿನಂಕ್: 31-03-2022 ಯಲ್ಲಾ ರುವಂತೆ)

1

ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯ
ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸಾಣಜ್ನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯದ ವಿಯ
ಕರ್ಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾರದ ಅಧಿಷೂಚರ್ೆ ಅಧಿಷೂಚರ್ೆ ಷಂಖ್ೆೆ. ಎಫ್.ಟಿ.ಡಿ. 77 ಟಿ.ಎಂ.ಎ. 89,

ಬೆಂಗಳೂರು ದಿರ್ಹಂಕ: 01-07-1989ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಹಾಟಕ ರಹಜ್ೆ ಸಹರಿಗೆ ಪ್ಹಾಧಿರ್ಹರನ್ುು ರಚಿಸಿ
ಆದೆೇವ ಹೊರಡಿಷಲಹಗಿದುು 1988ರ್ೆೇ ಮೇಟಹರು ವಹಸನ್ ರ್ಹಯ್ದುಯ ಪ್ಾಕರಣ 68ರ ಪ್ಾಕರಣ (1)
ಮತ್ುು (2) (1988ರ ರ್ೆೇಂದಾ ರ್ಹಯ್ದು 59) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಯುಕುರನ್ುು ರಹಜ್ೆ ಸಹರಿಗೆ
ಪ್ಹಾಧಿರ್ಹರದ ಅಧ್ೆಕ್ಷರರ್ಹುಗಿ ರ್ೆೇಮಿಸಿದುು, ನ್ಂತ್ರದ ಅಧಿಷೂಚರ್ೆಗಳ ಮುಖ್ೆೇನ್ ಅಡಿಶನ್ಲ್
ಡೆಙೈರೆಕಟರ್ ಜ್ನ್ರಲ್ ಆಫ್ದ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಮತ್ುು ಆಯುಕುರು, ಷಂಚಹರ ಮತ್ುು ರಸೆು ಷುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ುು
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರು (ವಿರ್ಹೆಷ) ಲೊೇರ್ೊೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲಹಖ್ೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಹಗೂ ಅಪ್ರ
ಸಹರಿಗೆ

ಆಯುಕುರು

ಷದಷೆರುಗಳರ್ಹುಗಿ

&

ರ್ಹಯಾದರ್ಶಾ,

ರ್ೆೇಮಿಸಿದುು

ರಹಜ್ೆ

ಕರ್ಹಾಟಕ

ಸಹರಿಗೆ

ರಹಜ್ೆ

ಪ್ಹಾಧಿರ್ಹರ

ಸಹರಿಗೆ

ಇರುಗಳನ್ುು

ಪ್ಹಾಧಿರ್ಹರು

ಅರೆ

ರ್ಹೆಯಹಂಗವಹಗಿದುು ಮೇಟಹರು ವಹಸನ್ ರ್ಹಯ್ದು 1988ರ ರಿೇತಹೆ ಪ್ಾದತ್ುವಹದ ಅಧಿರ್ಹರನ್ುು
ಚಲಹಯಿಷುತ್ುದೆ.
ಕರ್ಹಾಟಕ ರಹಜ್ೆ ಸಹರಿಗೆ ಪ್ಹಾಧಿರ್ಹರು ಪ್ಾವಹಸಿ ವಹಸನ್ಗಳು, ಮೇಟಹರು ರ್ಹರುಗಳು,
ಮಹೆಕ್ಸಿರ್ಹೆಬ್ಗಳಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಹರತ್ ಪ್ರವಹನಿಗೆಗಳನ್ುು ಹಹಗೂ ಮಜ್ಲು ವಹಸನ್ಗಳಿಗೆ
ಅಂತ್ರರಹಜ್ೆ ಸಹರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ವಯ ಅಂತ್ರರಹಜ್ೆ ಪ್ರವಹನಿಗೆಗಳನ್ುು ಮಂಜ್ೂರು
ಮಹಡಲು ಅಧಿರ್ಹರ ಹೊಂದಿರುತ್ುದೆ. ರಸದಹರಿಗಳ ಶರತ್ುುಗಳ ಹಹಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಉಲಿಂಘರ್ೆ
ಮಹಡು ವಹಸನ್ಗಳ ವಿರುದಧ ಮೇಟಹರು ವಹಸನ್ ರ್ಹಯ್ದು, 1988ರ ಕಲಂ 86ರ ಪ್ಾರ್ಹರ
ರಸದಹರಿ ಅಮಹನ್ತ್ುುಗೊಳಿಷು ಮತ್ುು ರದುುಪ್ಡಿಷು ಅಧಿರ್ಹರ ಹೊಂದಿರುತ್ುದೆ.

2
ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾಯ ವಿಭಾಗಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ) ಅನುಸಾಯ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಶಮವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನುು
ನಿಣಹಿಷಲಾಗುತಿು ದೆ.
ಕ್ಾ .
ಸಂ.
1

ಕ್ಡತ/ ಹಿಗಳ ವಿಯಗಳು
ಮೀಟಾರ್ ಕಾಯ ಬ್

ಅ)

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಸದಾರಿ

ಆ)

ದಕ್ಷಿ ಣ ಲಯ ರಸದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿ ಬಿಂದು ತೆರಿಗೆ ರಸದಾರಿಗಳು

2

ಮಾಯ ಕಿ ಕಾಯ ಬ್

ಅ)

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಸದಾರಿ

ಆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸದಾರಿ

3

ಅಖಿಲ ಭಹರತ್ ಪ್ಾವಹಸಿ ವಹಸನ್ಗಳ (ಬಸ್) ರಸದಹರಿ

4

ಭಜ್ಲು ವಾಸನ ಯಸದಾರಿ

ಅ)

ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ರಸದಾರಿ

ಆ)

ಮೇಲುರುಜು ರಸದಾರಿ

5

ಒಪ ಂದ ವಾಸನ ಯಸದಾರಿ

6

ಸ್ತಪ ೀರ್ ಫಸ್ ರ್ಮಣಟ್

7

ಖಾಷಗಿ ಸೇವಾ ವಾಸನಗಳ ಯಸದಾರಿ

8

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಸಾಾ ವಾಸನಗಳ (ಫಸ್) ಯಸದಾರಿ

9

ಷಯಕ್ಕ ಸಾಗಣೆ ವಾಸನಗಳ ಯಸದಾರಿ

ಅ)

ರಾಜ್ಯ ರಸದಾರಿ (ಇತರೆ ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಮೇಲುರುಜುಗಾಗಿ ನೀಡು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ತಾ )

ಆ)

ಮೇಲುರುಜು ರಸದಾರಿ

ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ಯ ಕ್ಛೇರಿ,
1ನೇ ಭಸಡಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಕೀರ್ಣ, ‘ಎʼ ಬ್ಲಾ ಕ್,
ಕೆ.ಹೆಚ್. ಯಸ್ತು , ಶಂತಿನಗಯ, ಬಂಗಳೂರು-560027.

ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ತು ಯಸ್ತು ಸುಯಕ್ಷತೆ ಆಯುಕ್ು ಯ ಕ್ಛೇರಿಮ
ರಿಷಯ ಭತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕೆು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ)
ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಯ
(ದಿನಂಕ್: 31-12-2021 ಯಲ್ಲಾ ರುವಂತೆ)

ಮಾಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ, 2005ಯಡಿ ಸಿಫಬ ಂದಿ ವಿಭಾಗಕೆು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4(1)(ಎ) ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಯ

ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಕ್ಡತ/ ಹಿಗಳ ವಿಯಗಳು

1

ಹಾಜರಾತಿ ಹಿಗಳು.

2

ವೈಯಕ್ತಿ ಕ ಹಿಗಳು

3

ಪಿಪಿಪಿ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಮೆ// ರೋಸ್ ಮರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನನ ಲಜೋಸ್
ಪ್ರ ೈ. ಲಿ. ಕಡತ

4

Implementation Review Committee ಕಡತ

5

ಇ-ರ್ಮ್ರ್ಟ ಕಡತ

6

ವಾಸನ್-4 ಮತ್ತಿ ಸಾರಥಿ-4 ಕಡತ

7

ಡಿಜಲಾಕರ್ ಕಡತ

8

ಐ.ಡಿ.ಪಿ ಕಡತ

9

STALL ಕಡತ

10

KSWAN ಕಡತ

11

ಇಲಾಖಾ ಜಾಲತಾಣ (Website) ಕಡತ

12

ತಾಾಂತಿರ ಕ ಷಹಾಯಕರ ನೇಮಕ್ನತಿ ಕಡತ

13

ತಾಾಂತಿರ ಕ ಷಹಾಯಕರ ವೇತನ ಕಡತ

14

Speed Governor ಕಡತ

15

ಖಜಾನೆ-2 ಕಡತ

16

Family Database (FDB) ಕಡತ

17

Karnataka Open Data Interface (KODI) ಕಡತ

18

ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಗಳಲಿಿ ವಾಸನ್-4 ತಂತಾರ ಾಂವ ಅಳಡಿಕೄ ಕಡತ

19

e Challan ಕಡತ

20

ವಾಯುಮಾಲಿನಯ ತಪಾಷಣಾ ಕಾಂದರ ಗಳ ಕಡತಗಳು

21

ಹೋಲೋಗ್ರ ಾಂ ಖರೋದಿ ಕಡತ

22

‘ಷಕ್ನಲ’ ಕಡತ

23

Bengaluru-1 and Karnataka-1 ಕಡತ

24

EV Charging Station (Bescom) ಕಡತ

25

KSPCB ಕಡತ

26

ಸಸಿರು ತೆರಗೄ ಕಡತ

27

Registered Vehicle Scrapping Policy ಕಡತ

28

ಸಂಕ್ರಹಿತ ಸೇವೆಗಳ ಕಡತ

29

Karnataka Administrative Reform Commission (KARC) ಕಡತ

30

IMA ಕಡತ

31

IRDAI ಕಡತ

32

iPGRS ಕಡತ

33

ETC Networking ಕಡತ

34

RTI ಕಡತಗಳು

ಅರ ಸಾರಗೄ ಆಯುಕಿ ರು (ರಷರ ಮತ್ತಿ ಇ- ಆಡಳಿತ),
ಸಾರಗೄ ಮತ್ತಿ ರಸ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಯುಕಿ ರ ಕಛೇರ,
ಶಾಂತಿನಗರ, ಬಾಂಗಳೂರು-560027.

