ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕನರ
ಸನರಿಗೆ ಇಲನಖೆ
ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿಕನರಿ ಹನಗೂ ಸಹನಯಕ ಪ್ನಾದೆೇಶಿಕ ಸನರಿಗೆ ಅಧಿಕನರಿ,
ಜಮಖಂಡಿ ಇರ್ರಿಂದ
2020 ರ್ರನಾಂತ್ಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದAತೆ ಮನಹಿತಿ ಹಕಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ನಿಯಮ

4(1)(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿರ್ರಗಳನ್ಕು ಸನರ್ಾಜನಿಕರ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ಪ್ಾಕಟಿಸಿದ ಮನಹಿತಿ.
ನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ) ಕಕರಿತ್ಕ ವಿರ್ರಗಳು

1. (1) (ಬಿ) (i) ಅದರ ರಚರ್ೆ, ಕನಯಾಗಳು ಮತ್ಕು ಕತ್ಾರ್ಯಗಳ ವಿರ್ರಗಳು :
ಸಂಘಟನೆ : - ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು ಈ ಕಛೆೇರಿಯ
ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿರುತ್ಾಾರೆ ಮತ್ುಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಯ
ನಿವಯಹಿಸುತ್ತಾರುತ್ಾಾರೆ.
ಅ) ಹಿರಿಯ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕರು

: 01

ಆ) ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕರು

: 02

ಇ) ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

: 01

ಈ) ಪ್ಾಥಮ ದರ್ೆಯ ಸಹಾಯಕರು

: 02

ಉ) ದ್ವಿತ್ತಯ ದರ್ೆಯ ಸಹಾಯಕರು

: 02

ಊ) ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

: 01

ಋ) ಬೆರಳಚಕುಗನರ

: 01

ಎ) ಜವನನ್ರಕ

: 01

ಈ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ುಾ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಾಹನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ ತ್ೆರಿಗೆ
ವಸ ಲಾತ್ತ, ಕಲ್ಲಕಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ, ಚಾಲನಾ ಅನುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ಮತ್ುಾ ವಾಹನಗಳ

ಉಪ್ಯೇಗದ ನಿಯಂತ್ಾಣದ ಬಗೆೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಯ
ನಿವಯಹಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ.
1.

ಕೆೇಂದಾ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ, 1988

2.

ಕೆೇಂದಾ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು, 1989

3.

ಕನಾಯಟಕ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು, 1989

4.

ಕನಾಯಟಕ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ತ್ೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ುಾ ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ುಾ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ತದುೆಪ್ಡಿಗಳು.

ಪ್ಾಮುಖ್ ಕಾಯಯಗಳು :
1.

ವಾಹನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ, ಅಹಯತ್ಾ/ನೆ ಂದಣಿಪ್ತ್ಾಗಳ ನವೇಕರಣ.

2.

ಚಾಲನಾ ಹಾಗ ನಿವಾಯಹಕ ಅನುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾಗಳನುು ನಿೇಡುವಕೆ/ ನವೇಕರಣ

3.

ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗ ಪ್ಾಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಹದಾರಿಗಳನುು ನಿೇಡುವಕೆ.

4.

ಮೇಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತ್ೆರಿಗೆ ಸಂಗಾಹಣೆ.

5.

ಅಪ್ಘಾತ್ಕ್ಕೇಡಾದ ವಾಹನಗಳನುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಅಭಿಪ್ಾಾಯ ನಿೇಡುವದು.

6.

ರಸೆಾ ಸುರಕ್ಷತ್ಾ ಕಾಯಯಕಾಮಗಳು.

7.

ವಾಹನಗಳಿಂದಾಗುವ ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ಾಣದ ಬಗೆೆ ಪ್ಾವತ್ಯನೆ.

8.

ಪ್ಾವತ್ಯನ ಕಾಯಯ ಹಾಗ ದಂಡ ವಧಿಸುವದು.

9.

ಅನುಪ್ಯುಕಾ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ

2) 4 (1) (ಬಿ) (ii) ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುಾ ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ುಾ ಕತ್ಯವಯಗಳು:
1) ಕಛೆೇರಿ ವಳಾಸ :ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗ

ಕಾಯಯದಶಿಯ, ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ

ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ ಮತ್ುಾ ಸಾವಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ, ಮುಧೆ ೇಳ ರಸೆಾ, ಜಮಖ್ಂಡಿ,
ಜಿ: ಬಾಗಲಕೆ ೇಟ.
2) ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ :ಕಛೆೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿದುೆ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಜವಾಬಾೆರಿ ನಿವಯಹಿಸುತ್ಾಾರೆ. ಕಛೆೇರಿಯ
ಯಾವುದೆೇ ಕೆಲಸಕೆಕ ಸಂಬAಧಿಸಿದAತ್ೆ ಅಂತ್ತಮ ತ್ತೇಮಾಯನ ತ್ಗೆದುಕೆ ಳುುವ ಅಧಿಕಾರ
ಹೆ ಂದ್ವರುತ್ಾಾರೆ. ಸಿಬಬಂದ್ವಯ ನಿಯಂತ್ಾಣ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆಯನುು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿವನುು
ಸಹ ಹೆ ಂದ್ವರುತ್ಾಾರೆ. ಹಾಗೆಯ್ದೇ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರದ ಕಾಯಯದಶಿಯ ಹಾಗ
ಜಿಲಾಿ ಮಟಟದ ರಸೆಾ ಸುರಕ್ಷತ್ಾ ಸಮಿತ್ತಯ ಸದಸಯ ಮತ್ುಾ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಾವಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯ ಆಗಿ ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಿಸುತ್ಾಾರೆ.
ಇವರು
ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿದುೆ,

ಚಾಲನಾ

ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾಗಳ/ನಿವಾಯಹಕರ

ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾಗಳ

ವಭಾಗಗಕೆಕ

ಒಳಪ್ಡುವ

ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾ
ಎಲಿ

ಹೆ ಸ

ವಭಾಗಕೆಕ
ಕಲ್ಲಕಾ

ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾ/ಹೆ ಸ ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾ ನಿೇಡುವ, ಹಳೆ ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತ್ಾಗಳ ನವೇಕರಣ, ವಳಾಸ
ಬದಲಾವಣೆ ನಮ ದನೆ, ರದೆತ್ತ ಇತ್ಾಯದ್ವ ಕಾಯಯಗಳನುು ನಿವಯಹಿಸುತ್ಾಾರೆ.
ಮೇಲ್ಲನ ಕೆಲಸದೆ ಂದ್ವಗೆ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ನೆ ೇಂದಣಿ ವಭಾಗಕೆಕ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿದುೆ,
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ುಾ ಸಾರಿಗೆೇತ್ರ ವಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಡುವ ಎಲಿ ಹೆ ಸ ವಾಹನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ
ಮಾಡಿ ನೆ ಂದಣಿ ಸಂಖ್ೆಯ ನಿೇಡುವ, ಹಳೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲ್ಲಕತ್ಿ ವಗಾಯವಣೆ, ಕಂತ್ು ಕರಾರು
ನಮ ದನೆ, ರದೆತ್ತ ಇತ್ಾಯದ್ವ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತ್ಾಾರೆ.

3 ಹಿರಿಯ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕರು / ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕರು.

ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗ
ಹಾಗ

ನಿಯಮಗಳನುಸಾರ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ನೆ ೇಂದಣಿ

ಅಹಯತ್ಾ ಪ್ತ್ಾ ನವೇಕರಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದAತ್ೆ ವಾಹನವನುು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಪ್ಾಮಾಣ

ಪ್ತ್ಾ ನಿೇಡುವದು ಮತ್ುಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಯಗಳನುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿವಾಯಹಕ, ಕಲ್ಲಕಾ ಹಾಗ

ಚಾಲನಾ

ಅನುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾ ನಿೇಡುವುದು, ವಾಹನಗಳ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ, ಅಪ್ಘಾತ್ ವಾಹನಗಳ ವೇಕ್ಷಣೆ, ಬಾಕ್
ತ್ೆರಿಗೆ

ವಸ ಲ್ಲ

ಸೆೇರಿದಂತ್ೆ

ಇನಾುವುದೆೇ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ

ಆದೆೇಶದಂತ್ೆ

ಕಾಯಯ

ನಿವಯಹಿಸುವರು.
4) ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು :ಕಛೆೇರಿಯ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಸಾವಯಜನಿಕರು ಕಛೆೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವವಧ ಕೆಲಸಗಳ ಅಜಿಯಗಳನುು
ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಸುವದು ಮತ್ುಾ ವಲೆೇವಾರಿಗೆ ಕಾಮ ಜರುಗಿಸುವದು, ಕಛೆೇರಿಯ ಖ್ರ್ಾನೆ
ವಭಾಗದ ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರೆ ಂದ್ವಗೆ, ದೆೈನಂದ್ವನ ರಾಜಸಿ ವಸ ಲಾತ್ತ ಲೆಕಕಪ್ತ್ಾ
ಪ್ರಿೇಶೆ ೇಧನೆಯ ಕೆಲಸ ನಿವಯಹಿಸುತ್ಾಾರೆ. ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ ಎಲಿ ವಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ
ಕೆಲಸ ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಹಾಗ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದೆೇಶ ಪ್ಾಲ್ಲಸುವುದು, ರಾಜಸಿ

ಸಂಗಾಹಣೆಯ ಮಾಹಿತ್ತ, ರಿಕನಸಲೆೇಶನ್ ತ್:ಖ್ೆಾ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು.
5) ಪ್ಾಥಮ / ದ್ವಿತ್ತೇಯ ದರ್ೆಯ ಸಹಾಯಕರು :ಕಛೆೇರಿಯ
ಕಡತ್ದೆ ಂದ್ವಗೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು/ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮುಂದ್ವನ

ಆದೆೇಶಕಾಕಗಿ

ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಿಗೆ

ಅಜಿಯಗಳನುು

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ

ಸಲ್ಲಿಸುವದು.

ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾವಯಜನಿಕರ ಕೆಲಸ ಕಾಯಯಗಳನುು
ನಿವಯಹಿಸುವರು. ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾವತ್ತ ಮಾಡುವ ಶುಲಕ ಮತ್ುಾ ತ್ೆರಿಗೆಗಳನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ ಕಾ ರಶಿೇದ್ವ ನಿೇಡುವದು.
6) ಬೆರಳಚಕುಗನರರಕ : ಕಛೆೇರಿಯಂದ ಹೊರಡಿಸಕರ್ ಎಲನಿ ಪ್ತ್ಾಗಳನ್ಕು ಬೆರಳಚಕು ಮನಡಕರ್ದಕ ರಹದನರಿ
ಪ್ರವನನಿಗೆಗಳನ್ಕು ಬೆರಳಚ್ಚುಸಕರ್ುದಕ ಹನಗೂ ಮೇಲನಧಿಕನರಿಗಳು ಹೆೇಳಿದ ಇತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ಕು
ನಿರ್ಾಹಿಸಕರ್ದಕ.

7) ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ; ಕಛೆೇರಿಯ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯಯಗಳಿಗೆ ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿದ ವಾಹನವನುು ಚಲಾಯಿಸುವದು.

8). ‘ಡಿ’ ಗ ಾಪ್ ನೌಕರರು ( ಜವಾನರು ) :ಸಥಳಿಯ ಟಪ್ಾಲನುು ವತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗ

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ

ಕೆಲಸ ನಿವಯಹಿಸುವದು.
3) 4 (1)(ಬಿ)(iii) ಮೇಲ್ಲಿಚಾರಣೆ ಮತ್ುಾ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಗಯಗಳು ಸೆೇರಿದಂತ್ೆ
ತ್ತೇಮಾಯನ ತ್ಗೆದುಕೆ ಳುವ ಪ್ಾಕ್ಾಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕಾದ ಕಾಯಯ ವಧಾನಗಳು.:
ಸಾವಯಜನಿಕರು

ನಿಯಮಾನುಸಾರ

ವವಧ

ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ

ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲಿನ

ಕಛೆೇರಿಗೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರುಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸುವ

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ

ಅಜಿಯಗಳನುು

ಸಿಿೇಕರಿಸಿರುತ್ಾಾರೆ.

ತ್ದನಂತ್ರ ಕಛೆೇರಿಯ ಸಿಿೇಕೃತ್ತ ವಭಾಗದ ಮುಖ್ಾಂತ್ರ ಆಯಾ ವಭಾಗಗಳನುು ನಿವಯಹಿಸುವ
ವಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು ತ್ಮಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಅಜಿಯಗಳನುು ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂದ್ವಗೆ
ವಷಯವನುು ಮಂಡಿಸುತ್ಾಾರೆ, ನಂತ್ರ ಅದನುು ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ತ್ಮಮ
ಟಿಪ್ಪಣೆಯನುು ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ಕಛೆೇರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಸದರಿ ವಷಯದ ಬಗೆೆ
ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ತ್ತೇಮಾಯನದ ಅದೆೇಶವನುು ನಿೇಡುತ್ಾಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ನಿೇಡಿದ
ಆದೆೇಶವನುು ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ವಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು ಮತ್ುಾ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರುಗಳು ಪ್ಾಲ್ಲಸುತ್ಾಾರೆ.
ಕೆಲವಂದು ವಷಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಛೆೇರಿಯ ತ್ಾಂತ್ತಾಕ ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳಾದ ಹಿರಿಯ/ಮೇಟಾರು
ವಾಹನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಗಳ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ ಅವಶಯಕವಾಗಿದುೆ ಅಂತ್ಹ ಅಜಿಯಗಳನುು ಕಛೆೇರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ತ್ಾಂತ್ತಾಕ ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ಾಾರೆ.
ವಾಹನವನುು/ಅಭ್ಯರ್ಥಯಗಳನುು

ಭೌತ್ತಕವಾಗಿ

ತ್ಾಂತ್ತಾಕವಾಗಿ

ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ

ವರದ್ವ/ದಾಖ್ಲೆಗಳನುು ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರ ಕಛೆೇರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಸ
ಮಾಡುತ್ಾಾರೆ. ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ಕಛೆೇರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರು ತ್ತೇಮಾಯನ ತ್ಗೆದುಕೆ ಂಡು ಅಂತ್ಹ
ಕಡತ್ಗಳಿಗೆ ಆದೆೇಶ ಮಾಡುತ್ಾಾರೆ. ಕಛೆೇರಿ ಮುಖ್ಯಸಥರ ಆದೆೇಶವನುು ವಷಯ ನಿವಾಯಹಕರು
ಹಾಗ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸುತ್ಾಾರೆ.

4. 4 (1) (ಬಿ) (iv). ಅದರ ಕಾಯಯಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಅದು ರ ಪಿಸಿರುವ ಸ ತ್ಾಗಳು :ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಅವರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಬರುವ
ಸಿಬಬಂದ್ವಯವರು

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

ಕಾಯ್ದೆ

ಮತ್ುಾ

ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ

ನಿವಯಹಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ.
1. ಕೆೇಂದಾ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ, 1988
2. ಕೆೇಂದಾ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು, 1989
3. ಕನಾಯಟಕ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು, 1989
4. ಕನಾಯಟಕ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ತ್ೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ುಾ ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ುಾ
ಸಂಬAಧಿಸಿದ ತ್ತದುೆಪ್ಡಿಗಳು.

ಕತ್ಯವಯ

5. 4(1)(ಬಿ)(v). ಅದರ ಕಾಯಯಗಳಿಗೆ ನೆರವೆೇರಿಸುವುದಕಾಕಗಿ ಅದು ಹೆ ಂದ್ವರುವ ಅಥವಾ
ಅದರ ನಿಯಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಉದೆ ಯೇಗಿಗಳು ಬಳಸುವ ನಿಯಮಗಳು,
ಉಪ್ ನಿಮಯಗಳು. ಅನುಸ ಚಿಗಳು. ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ುಾ ದಾಖ್ಲೆಗಳು :1) ಕೆೇಂದಾ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ, 1988
2) ಕೆೇಂದಾ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳು, 1989
3. ಕನಾಯಟಕ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು, 1989

4. ಕನಾಯಟಕ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ತ್ೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ುಾ ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ುಾ
ಸಂಬAಧಿಸಿದ ತ್ತದುೆಪ್ಡಿಗಳು.
1. 4 (1) (ಬಿ) (vi) ಅದು ಹೆ ಂದ್ವರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸಾಾವೆೇಜುಗಳ
ಪ್ಾವಗಯಗಳ ವವರ ಪ್ಟಿಟ ;
1.

ವಾಹನಗಳ ಹೆ ಸ ನೆ ೇಂದಣಿಯ ಕಡತ್ ಹಾಗ ಬಿ ವಹಿಗಳು.

2.

ಅನುಪ್ಯುಕಾದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಅಜಿಯ ಹಾಗ ಕಡತ್ಗಳು.

3.

ಚಾಲನಾ ಹಾಗ ನಿವಾಯಹಕ ಅನುಜ್ಞಾ ಪ್ತ್ಾಗಳ ಇತ್ತಹಾಸದ ವಹಿಗಳು

4.

ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಾಗ ಪ್ಾಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಹದಾರಿಗಳನುು ನಿೇಡಿರುವ
ವವರಗಳ ಪ್ುಸಕಾಗಳು

5.

ಮೇಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತ್ೆರಿಗೆ, ಹಸಿರು ತ್ೆರಿಗೆ, ಹಾಗ ಶುಲಕ ಸಂಗಾಹಣೆ
ವಹಿಗಳು.

6.

ಪ್ಾವತ್ಯನ ವವರಗಳ ವಹಿ.

7.

ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ಸೆೇವಾ ಪ್ುಸಾಕಗಳು ಹಾಗ ವೆೈಯಕ್ಾಕ ಕಡತ್ಗಳು.

8.

ವೆೇತ್ನ ಬಡವಡೆಯ ವಹಿಗಳು.

9.

ಸಿಬಬಂದ್ವಗಳ ವಾರ್ಷಯಕ ಆಸಿಾ ಮತ್ುಾ ಧಾಯತ್ಿ ವವರಗಳು.

10.

ಸರಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಲಾಗ್ ಪ್ುಸಾಕಗಳು.

11.

ಡಿಸಿ ಬಿಲುಿಗಳ ಕಡತ್ಗಳು ವಹಿಗಳು.
12. ಹೆ ಸ ನೆ ೇಂದಣಿ ಪ್ುಸಾಕಗಳ, ಸಾಮಟಯ ಕಾಡಯಗಳ, ತ್ೆರಿಗೆ ಚಿೇಟಿಗಳು ಹಾಗ
ಎ ಮತ್ುಾ ಬಿ ಚಲನ ಪ್ುಸಾಕಗಳ ದಾಸಾಾನು ವಹಿ.
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಛೆೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸಥರಾಗಿ
ಆಡಳಿತ್ದ ಸಂಪ್ೂಣಯ ಜವಾಬಾೆರಿ ಹೆ ಂದ್ವರುತ್ಾಾರೆ.
3. 4 (1) (ಬಿ) (vii) 7. ಅದರ ಕಾಯಯನಿೇತ್ತಯ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆಕ
ಸಂಬAಧಿಸಿದAತ್ೆ

ಸಾವಯಜನಿಕರೆ ಡನೆ

ಸಮಾಲೆ ೇಚಿಸಲು

ಅಥವಾ ಅದರ

ಪ್ಾಾತ್ತನಿಧಯವರುವಂತ್ೆ ಮಾಡಲು ಇರುವಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೇ ವಯವಸೆಥಯ ವವರಗಳು
:ಇಲಿ –
3. 4(1)(ಬಿ)(viii) 8. ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪ್ರಿಷತ್ಕುಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವನ ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ಕು ಅದರ ಭನಗವನಗಿ ಅಥವನ ಅದರ ಸಲಹೆಯ ಉದೆದೇಶಕನೆಗಿ ರಚ್ಚತ್ವನದ ಇಬಬರಕ
ಅಥವನ ಹೆಚಕು ರ್ಯಕ್ತುಗಳರ್ೊುಳಗೊಂಡ ಮಂಡಳಿಗಳ. ಪ್ರಿಷತ್ಕುಗಳ. ಸಮಿತಿಗಳ ಮತ್ಕು
ಇತ್ರ ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕ ಸಭೆಗಳು ಸನರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕಕುವನಗಿರಕತ್ುವೆಯೇ ಅಥವನ
ಅಂತ್ಹ ಸಭೆಗಳ ನ್ಡನರ್ಳಿಗಳು ಸನರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯಕತ್ುವೆಯೇ ಎಂಬಕದರ
ವಿರ್ರ ಪ್ಟಿಿಕೆ :
ಅ)

ಸೆಕ್ಷನ್

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ ಬಾಗಲಕೆ ೇಟ, ಮೇಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ 1988
68(1)ರ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾರಿಗೆ

ವಾಹನಗಳ

ರಹದಾರಿ

ನಿೇಡುವ

ಅಧಿಕಾರ

ಹೆ ಂದ್ವರುತ್ಾಾರೆ.
1.

ಅಧಯಕ್ಷರು : ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು.

2.

ಸದಸಯರು : ಜಿಲಾಿ ಪೇಲ್ಲಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

3.

ಕಾಯಯದಶಿಯ : ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಬ) ರಸೆಾ ಸುರಕ್ಷತ್ಾ ಸಮಿತ್ತ:
1.

ಅಧಯಕ್ಷರು : ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು.

2.

ಸದಸಯರು : ಜಿಲಾಿ ಪೇಲ್ಲಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

3.

ಕಾಯಯದಶಿಯ : ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಈ ಮೇಲ್ಲ£ವರನೆ ುಳಗೆ ಂಡು ಲೆ ೇಕೆ ೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲಾಖ್ೆ, ಹೆಸಾಕಂ ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ
ಸಾವಯಜನಿಕ ಸಂಸೆಥಗಳ ಮುಖ್ಯಸಥರು ಇದರ ಸದಸಯರಾಗಿರುತ್ಾಾರೆ.

3. 4 (1)(ಬಿ)(ix) ರ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮತ್ಕು ರ್ೌಕರರ ನಿದೆೇಾಶಿಕೆ :
ಕಾ.ಸಂ

ಪ್ದನಾಮ ಶಿಾೇಯುತ್ರು

ಹುದೆೆ

ವಳಾಸ

1

ಶಿಾೇ ಆರ್.ಎಲ್.ಹೆ ಸಮನಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಜಮಖ್ಂಡಿ

2

ಶಿಾೇ ಎಸ್.ಬಿ.ತ್ತೇಥಯ

ಹಿ.ಮೇ.ವಾ.ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು

ಅಥಣಿ

3

ಎಮ್.ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ

ಮೇ.ವಾ.ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು

ಬಿರ್ಾಪ್ುರ

4

ಶಿಾೇ. ಬಿ.ಕೆ.ಮಲಬಾದೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

ಜಮಖ್ಂಡಿ

5

ಶಿಾೇ:ಭಿೇಮನಗೌಡ ಎಸ್.

ಪ್ಾ.ದ.ಸಹಾಯಕರು

ಬಿರ್ಾಪ್ುರ

6

ಶಿಾೇಮತ್ತ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ಾಟಿೇಲ

ಪ್ಾ.ದ.ಸಹಾಯಕರು

ಜಮಖ್ಂಡಿ

7

ಶಿಾೇ ಎನ್.ಎಸ್.ಶಿರಹಟಿಟ

ದ್ವಿ .ದ.ಸಹಾಯಕರು

ಜಮಖ್ಂಡಿ

8

ಶಿಾೇ: ಎಂ.ಎA.ಚಟಟರಕ್ಕ

ದ್ವಿ .ದ.ಸಹಾಯಕರು

ಜಮಖ್ಂಡಿ

9

ಶಿಾೇಮತ್ತ ಗಿೇತ್ಾ ಬಿಂಗಿ

ಬೆರಳಚುುಗಾರರು

ಜಮಖ್ಂಡಿ

10

ಶಿಾೇ. ಲಕ್ಷಮಣ ಮದರಖ್ಂಡಿ

ವಾಹನ ಚಾಲಕ

ಜಮಖ್ಂಡಿ

ನಿಯೇಜರ್ೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ

ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಯಾ ನಿರ್ಾಹಿಸಕತಿುರಕರ್ರ್ರಕ

1

ಶಿಾೇ ಎ. ಭಿೇ ಪ್ಾಟಿೇಲ

ಹಿ.ಮೇ.ವಾ.ನಿ (ಪ್ಾಾಸಾಕ ಬೆಳಗಾವ ಕಚೆೇರಿ)

ಜಮಖ್ಂಡಿ

2

ಶಿಾೇ.ಎಸ್,ಬಿ,ಗುಡೆ ಡೇಡಗಿ

ಹಿ.ಮೇ.ವಾ.ನಿ (ಪ್ಾಾಸಾಕ ಬೆಳಗಾವ ಕಚೆೇರಿ)

ಜಮಖ್ಂಡಿ

4 (1) (ಬಿ) (x) ಅದರ ವಿ. ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ ಸಂಧಿಸಿರಕರ್Aತೆ ಪ್ರಿಹನರದ ರ್ಯರ್ಸೆೆಯೂ
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಪ್ಾತಿಯಬಬ ಅಧಿಕನರಿ ಮತ್ಕು ರ್ೌಕರರಕ ಪ್ಡೆಯಕರ್ ತಿಂಗಳ ಗೌರರ್ಧನ್ :

ಕಾ.ಸಂ

ಪ್ದನಾಮ ಶಿಾೇಯುತ್ರು

ಹುದೆೆ

ಮೂಲ ವೆೇತ್ನ್
ಮೊತ್ು
ರೂ.

1

ಶಿಾೇ ಆರ್.ಎಲ್.ಹೆ ಸಮನಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿ

64250-00

2

ಶಿಾೇ ಎಸ್.ಬಿ.ತ್ತೇಥಯ

ಹಿ.ಮೇ.ವಾ.ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು

61150-00

3

ಎಮ್.ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ

ಮೇ.ವಾ.ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು

48900-00

4

ಶಿಾೇ. ಬಿ.ಕೆ.ಮಲಬಾದೆ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರು

37900-00

5

ಶಿಾೇ:ಭಿೇಮನಗೌಡ ಎಸ್.

ಪ್ಾ.ದ.ಸಹಾಯಕರು

27650-00

6

ಶಿಾೇಮತ್ತ: ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ಾಟಿೇಲ

ಪ್ಾ.ದ.ಸಹಾಯಕರು

33450-00

7

ಶಿಾೇ ಎನ್.ಎಸ್.ಶಿರಹಟಿಟ

ದ್ವಿ .ದ.ಸಹಾಯಕರು

23500-00

8

ಶಿಾೇ: ಎಂ.ಎA.ಚಟಟರಕ್ಕ

ದ್ವಿ .ದ.ಸಹಾಯಕರು

22950-00

9

ಶಿಾೇಮತ್ತ ಗಿೇತ್ಾ ಬಿಂಗಿ

ಬೆರಳಚುುಗಾರರು

24050-00

10

ಶಿಾೇ. ಲಕ್ಷಮಣ ಮದರಖ್ಂಡಿ

ವಾಹನ ಚಾಲಕ

39800-00

3.

4

(1)(ಬಿ)(xi)

11

ಎಲನಿ

ಯೇಜರ್ೆಗಳ

ವಿರ್ರಗಳನ್ಕು

ಸೂಚ್ಚಸಕರ್, ಪ್ಾಸನುವಿತ್ ವೆಚುಗಳನ್ಕು ಮತ್ಕು ಮನಡಲನದ ಬಟವನಡೆಗಳ

ರ್ರದಿಯನ್ಕು ಸೂಚ್ಚಸಿ : ಅದರ ಪ್ಾತಿಯಂದಕ ಏಜೆನಿಿಗೆ ಹಂಚ್ಚಕೆ
ಮನಡಲನದ ಆಯರ್ಯಯ.

ಅನ್ಕದನನ್ ಬಿಡಕಗಡೆ 2019-20

ಲೆಕೆ ಶಿೇರ್ಷಾಕೆ

ಅನ್ಕದನನ್ ಬಿಡಕಗಡೆ

ಖಚ್ಚಾನ್ ಬನಬಕು

ಉಳಿದ ಹಣ

ಪ್ಾವನಸ ಭತೆಯ – 041

--

--

--

ಕಛೆೇರಿ ವೆಚುಗಳು - 051

--

--

--

ಕಟಿಡ ಬನಡಿಗೆ ಮತ್ಕು ವಿದಕಯತ್

--

--

--

ಇಂಧನ್-195

--

--

--

ಕಛೆೇರಿ ವೆಚುಗಳು – 051 ಪ್ನಿನ್

--

--

--

ವೆಚು – 071

3.

4 (1)(ಬಿ)(xii) ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮಬಲನೆ ುಳಗೆ ಂಡು, ಸಹಾಯಧನ

ಕಾಯಯಕಾಮಗಳ ರ್ಾರಿಯ ವಧಾನವನುು ಮತ್ುಾ ಅಂತ್ಹ ಕಾಯಯಕಾಮಗಳನುು
ಫಲಾನುಭ್ವಗಳ ವವರಗಳು.
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ೆಯ ನಿದೆೇಯಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಕಛೆೇರಿ ವಾಯಪಿಾಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಶಿಷಟ ರ್ಾತ್ತ
ಹಾಗ ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಪ್ಂಗಡದ ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಷ್ಾಂತ್ಯ 2019-20 ಕೆಕ ಯಾವುದೆೇ ಗುರಿ
ನಿಗಧಿ ಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ವಲಿ.

3.

4 (1)(ಬಿ)(xiii) ಅದು ನಿೇಡಿರುವ ರಿಯಾಯಿತ್ತಗಳನುು ಅನುಮತ್ತ ಪ್ತ್ಾಗಳನುು

ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ತ್ಾಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವವರ ವವರಗಳು :*

ಇರುವುದ್ವಲಿ –

3.

4 (1)(ಬಿ)(xiv)ಅದರ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವರುವ ಅಥವಾ ಅದು ಹೆ ಂದ್ವರುವ ವದುಯನಾಮನ

ರ ಪ್ಕೆಕ ಪ್ರಿವತ್ತಯಸಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದ ವವರಗಳು :
ಭಾಗಶ: ಗಣಕ್ೇಕರಣವಾಗಿದುೆ ಗಣಕ್ೇಕರಣಗೆ ಂಡ ಕಡತ್Uಳಿಂದ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತ್ತ
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.

3.

4 (1) (ಬಿ) (xvi) ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕನೆಗಿ ಗಾಂಥನಲಯರ್ನ್ಕು ಅಥವನ

ವನಚರ್ನಲಯರ್ನ್ಕು ನಿರ್ಾಹಿಸಕತಿುದದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯರ್ರ್ೊುಳಗೊಂಡAತೆ ಮನಹಿತಿ
ಪ್ಡೆಯಲಕ ಸನರ್ಾಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರಕರ್ ಸೌಲಭಯಗಳ ವಿರ್ರಗಳು:
ಸೌಲಭಯವಿಲನಿ.
ಹಣ ಪ್ನರ್ತಿಸಕರ್ ಸಮಯ - ಸೊೇಮವನರದಿಂದ ಶಕಕಾವನರದರ್ರೆಗೆ
ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ರಿಂದ 02.30 ರ ರ್ರೆÀಗೆ
ಶನಿವನರ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ರಿಂದ 12.00 ರ ರ್ರೆಗೆ
ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯೇಗಕನೆಗಿ ಗಾಂಥನಲಯ ಅಥವನ ವನಚರ್ನಲಯ ಈ ರ್ರೆÀಗೆ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿ
ಇರಕರ್ುದಿಲಿ.
4 (1)(ಬಿ)(xvii). ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಹೆಸರಕಗಳು, ಪ್ದರ್ನಮ ಮತ್ಕು ಇತ್ರ
ವಿರ್ರಗಳು :
1) ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿಕನರಿ - ಶಿಾೇ. ಆರ್.ಎಲ್.ಹೊಸಮನಿ
ಸಹನಯಕ ಪ್ನಾದೆೇಶಿಕ ಸನರಿಗೆ ಅಧಿಕನರಿ,
2) ಸಹನಯಕ ಸನರ್ಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿಕನರಿ- ಶಿಾೇ ಬಿ.ಕೆ.ಮಲಬನದೆ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ಸಪ್ನಾಸನ ಕಚೆೇರಿ ಜಮಖಂಡಿ
3) ಮೇಲನ್ಮವಿ ಪ್ನಾಧಿಕನರ. - ಶಿಾೇ ಎಂ.ಶೆ ೇಭನ, ಜಂಟಿ ಸನರಿಗೆ ಆಯಕಕುರಕ,
ಬೆಳಗನವಿ ವಿಭನಗ, ಬೆಳಗನವಿ ಪ್ನಾದೆೇಶಿಕ ಸನರಿಗೆ
ಕಛೆೇರಿಯ ಮೊದಲರ್ೆೇಯ ಮಹಡಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಓ ರ್ೃತ್ು ಬೆಳಗನವಿ.

3.

4 (1) (ಬಿ) (xviii). ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತ್ಹ ಇತ್ರೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು

ಪ್ಾಕಟಿಸತ್ಕಕದುೆ.:

ಅ)

ಈ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಒಟುಟ 2019-20ವಷಯದ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ರ .3240 ಲಕ್ಷಗಳ

ರಾಜಸಿ ವಸ ಲಾತ್ತಗೆ ನಿಗಧಿ ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದುೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ-2020 ರ ಅಂತ್ಯಕೆಕ
ಒಟುಟ ರ .204198601-00 ಲಕ್ಷಗಳಷುಟ ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ) ಕೆೇಂದಾ ಕಛೆೇರಿಯಾದ ಮಾನಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕಾರ ಕಛೆೇರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ www.rto.kar.nic.in ರಲ್ಲಿ ಸಾವಯಜನಿಕರು ತ್ಮಮ ಕಾಯಯ
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕಾದ ಸ ಕಾ ಮಾಗಯದಶಯನ ಪ್ಾಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾವಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಮಖ್ಂಡಿ

ನಮ ನೆ

(ಮಾಪ್ಹ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ 7(1) ಮತ್ುಾ 6(1) ನೆೇ ಪ್ಾಕರಣ)

1

ಅಜಿಯದಾರನ ಪ್ೂಣಯ ಹೆಸರು

2

ವಳಾಸ

3

ಕೆ ೇರಿದ ದಾಖ್ಲೆ/ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ/ಮಾದರಿಯ ವವರ

4

ಮೇಲ್ಲನವು ಯಾವ ವಷಯಕೆಕ ಸಂಬAಧಿಸಿವೆ.

5

ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಯಾವ ಸಾವಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕೆ ೇರಿದೆಯೇ ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ದನಾಮ ಮತ್ುಾ ವಳಾಸ.

ಸಥಳ : ಜಮಖ್ಂಡಿ

ಅಜಿಯದಾರನ ಸಹಿ.

ದ್ವನಾಂಕ

ನಮಮ ಕಛೆೇರಿಯು ಭಾಗಶ: ಗಣಕ್ೇಕರಣಗೆ ಂಡಿದುೆ, ಗಣಕ್ೇರಣವಾಗಿರುವ ವವರಗಳನುು
ಮಾತ್ಾ ಪ್ಾಿಪಿ/ಸಿ.ಡಿ.ಡಿಸಕ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಬಹುದು.
ಸಾವಯಜನಿಕ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರವು ( ಸಕ್ಷಮ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಿ ) 30 ದ್ವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ೇರಿದ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ನಿೇಡದ್ವದೆಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರಕೆಕ ಮೇಲಮನವಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವದೆ. ಈ

ಇಬಬರ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ನಿೇಡಲು ಸಹಕರಿಸದೆೇ ಇದೆರೆೇ ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದ ರನುು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
1. ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕಾರು, 1ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟಟಡ, ಶಾಂತ್ತ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 027.

2.

ಪ್ಾಧಾನ ಕಾಯಯದಶಿಯಗಳು. ಸಿಬಬಂದ್ವ ಮತ್ುಾ ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖ್ೆ, (ಜನ
ಸಪಂದನ), 20 ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

ವ.ಸ

: 4(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಮಾನಯ ಮಾನಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕಾರು ಇಲಾಖ್ೆಯ

ಎಲಾಿ ಕಛೆೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ www.rto.kar.nic.in ರಲ್ಲಿ ಪ್ಾಕಟಿಸಿದಾೆರೆ.
ಅದನುು ಡೌನ ಲೆ ೇಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಪ್ಡೆಯಬಹುದುದಾಗಿದೆ.

ಸಾವಯಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸಹಾಯಕ

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ

ಸಾರಿಗೆ

ಜಮಖ್ಂಡಿ
ಜಮಖ್ಂಡಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ೆ

ಅಧಿಕಾರಿ,

