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ಷಹವಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ ಸಹಗೂ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ, ಧಹರಹಡ(ೂವ) ಇರಿಿಂದ 31-03-2022 ರ
ಅಿಂತ್ಯಕ ೆ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಭಹಹಿತಿ ಸಕಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ನಿಯಮ 4(1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಗಳನಕು ಷಹವಜನಿಕರ
ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ರಕಟಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ.

ನಿಮಭ 4(1) (ಬಿ) ಕುರಿತು ವಿಯಗಳು
1. (1) (ಬಿ) (1) ಅದಯ ಯಚನೆ, ಕಹಮಯಗಳು ಭತುು ಕತಯಯಗಳ ವಿಯಗಳು:
ಷಿಂಘಟನ :- ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿರರಕ ಈ ಕಚ ೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿರಕತಹಾಯ ಮತ್ಕಾ ಈ
ಕ ಳಕಿಂಡ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಅರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕಹಯವನಿವಹಿಷಕತಿಾರಕತಹಾಯ .
ಅ) ಷಸಹಯಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು

: 02

ಆ) ಹಿರಿಯ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು

: 02

ಇ) ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ

: 04

ಈ) ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

: 03

ಉ) ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ

: 01

ಊ) ರಥಮ ದಜ ವ ಷಸಹಯಕರಕ

: 05

ಋ) ದ್ವಿತಿೇಯ ದಜ ವ ಷಸಹಯಕರಕ

: 08

ಎ) ಫ ರಳಚ್ಕುಗಹರರಕ

: 02

ಏ) ಹಸನ ಚಹಲಕರಕ

: 02

ಐ) ಜಹನರಕ

: 03

ಈ ಕಚ ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಖ್ಯಹಗಿ ಷಹರಿಗ

ಮತ್ಕಾ ಷಹರಿಗ ೇತ್ರ ಹಸನಗಳ ನ ೂೇಿಂದಣಿ, ತ ರಿಗ

ಷೂಲಹತಿ, ಕಲ್ಲಕಹ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ, ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ಮತ್ಕಾ ಹಸನಗಳ ಉಯೇಗದ
ನಿಯಿಂತ್ರಣದ ಬಗ ೆ ಈ ಕ ಳಕಿಂಡ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಯವನಿವಹಿಷಲಹಗಕತ್ಾದ .
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1) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ.

1988

2) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು, 1989
3) ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು, 1989
4) ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಮತ್ಕಾ ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ಕಾ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕೆಡಿಗಳು
ರಭುಖ ಕಹಮಯಗಳು
1. ಹಸನಗಳ ನ ೂೇಿಂದಣಿ.
2. ಚಹಲನಹ ಸಹಗೂ ನಿಹವಸಕ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳನಕು ನಿೇಡಕವಿಕ .
3. ಷರಕಕ ಷಹಗಣ ಸಹಗೂ ರಮಹಣಿಕ ಹಸನಗಳಿಗ ರಸದಹರಿಗಳನಕು ನಿೇಡಕವಿಕ .
4. ಮೇಟಹರಕ ಹಸನಗಳ ತ ರಿಗ ಷಿಂಗರಸಣ .
5. ಅಘಾತ್ಕ್ೆೇಡಹದ ಹಸನಗಳನಕು ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಬಗ ೆ ಅಭಿಹರಯ ನಿೇಡಕುದಕ.
6. ರಷ ಾ ಷಕರಕ್ಷತಹ ಕಹಯವಕರಮಗಳು.
7. ಹಸನಗಳಿಿಂದಕಿಂಟಹಗಕ ಹಯಕ ಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಯಿಂತ್ರಣದ ಬಗ ೆ ರತ್ವನ .
8. ರತ್ವನ ಕಹಯವ ಸಹಗೂ ದಿಂಡ ವಿಧಿಷಕುದಕ.
9. ಷಹರಿಗ ಹಸನಗಳ ಅಸವತಹ ತ್ರ ನಿೇಡಿಕ /ನವಿೇಕರಣ.
10. ಷಹರಿಗ ೇತ್ರ ಹಸನಗಳ ನ ೂೇಿಂದಣಿ ನವಿೇಕರಣ.
11. ಹಸನಗಳ ಅನಕಯಕಕಾತ ರಿಶಿೇಲನ .
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2. 4 (1) (ಬಿ) (II) ಅದಯ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತುು ನೌಕಯಯ ಅಧಿಕಹಯಗಳು ಭತುು ಕತಯಯಗಳು:
1) ಕಚ ೇರಿ ವಿಳಹಷ:- ಹರಧ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಸಹಗೂ ಕಹಯವದಶಿವ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹರ ಮತ್ಕಾ
ಷಹವಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಚ ೇರಿ, ಧಹರಹಡ (ೂವ), ಗಬೂೂರ ಕಹರಸ್, ಸಕಬೂಳಿಿ, ಜಿಲ :ಿ ಧಹರಹಡ.
2) ಹರಧೆೇಶಿಕ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು:- ಕಚ ೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿದಕೆ, ಕಚ ೇರಿಯ ಷಿಂೂಣವ ಜಹಫಹೆರಿ ನಿವಹಿಷಕತಹಾಯ .
ಕಚ ೇರಿಯ ಮಹುದ ೇ ಕ ಲಷಕ ೆ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಅಿಂತಿಮ ತಿಭಹವಣ ತ ಗ ದಕಕ ೂಳುಿ ಅಧಿಕಹರ ಸ ೂಿಂದ್ವರಕತಹಾಯ .
ಸಿಬೂಿಂದ್ವಯ ನಿಯಿಂತ್ರಣ, ಕ ಲಷದ ಸಿಂಚಿಕ ಯನಕು ಭಹಡಕ ಅಧಿಕಹರನಕು ಷಸ ಸ ೂಿಂದ್ವರಕತಹಾಯ . ಸಹಗ ಯ್ದೇ ಹರದ ೇಶಿಕ
ಷಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹರದ ಕಹಯವದಶಿವ ಸಹಗೂ ಜಿಲಹಿ ಮಟಟದ ರಷ ಾ ಷಕರಕ್ಷತಹ ಷಮಿತಿಯ ಷದಷಯ ಕಹಯವದಶಿವ ಮತ್ಕಾ ಕಚ ೇರಿಯ
ಷಹವಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಮಹಗಿಯೂ ಕಹಯವನಿವಹಿಷಕತಹಾಯ .
3) ಷಹಹಮಕ ಹರಧೆೇಶಿಕ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು:- ಇರಕ ಷಹರಿಗ ೇತ್ರ ನ ೂೇಿಂದಣಿ ವಿಬಹಗಕ ೆ ಮಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿದಕೆ, ಷಹರಿಗ ೇತ್ರ
ವಿಬಹಗಕ ೆ ಳಡಕ ಎಲಿ ಸ ೂಷ ಹಸನಗಳ ನ ೂೇಿಂದಣಿ ಷಿಂಖ್ ಯ ನಿೇಡಕ, ಸಳ ಹಸನಗಳ ಭಹಲ್ಲಕತ್ಿ ಗಹವಣ ,
ಕಿಂತ್ಕಕಹಯಹರಕ ನಮೂದನ , ರದಧತಿ ಇತಹಯದ್ವ ಕಹಯವಗಳನಕು ನಿವಹಿಸಿ, ಸಹಗೂ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳ ವಿಬಹಗಕ ೆ
ಮಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿದಕೆ, ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳ ವಿಬಹಗಕ ೆ ಳಡಕ ಎಲಿ ಸ ೂಷ ಕಲ್ಲಕಹ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ/ಸ ೂಷ ಅನಕಜ್ಞಹತ್ರ
ನಿೇಡಕ, ಸಳ ೇ ಅನಕಜ್ಞಹತ್ರಗಳ ನವಿೇಕರಣ,ವಿಳಹಷ ಬದಲಹಣ ನಮೂದನ , ರದಧತಿ ಸಹಗೂ ನಿಹವಸಕ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳ
ನಿೇಡಿಕ /ನವಿೇಕರಣ/ವಿಳಹಷ

ಬದಲಹಣ

ನಮೂದಕ

ಇತಹಯದ್ವ

ಕಹಯವಗಳನಕು

ನಿವಹಿಸಿ,

ಕಚ ೇರಿ

ಮಕಖ್ಯಷಥರಿಗ

ಷಸಹಯಕಯಹಗಿ ಸಹಗೂ ಅರಕ ನಿೇಡಕ ಆದ ೇವದಿಂತ ಕಹಯವನಿವಹಿಷಕತಹಾಯ .
4) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯು / ಮೇಟಹಯು ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು:- ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ಸಹಗೂ ನಿಯಮಗಳನಕಷಹರ ಷಹರಿಗ
ಹಸನಗಳ ನ ೂೇಿಂದಣಿ ನವಿೇಕರಣ ಸಹಗೂ ಅಸವತಹ ತ್ರ ನವಿೇಕರಣಕ ೆ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ ಹಸನಗಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ
ರಭಹಣ ತ್ರ ನಿೇಡಕುದಕ ಮತ್ಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳನಕು ಕಲ್ಲಕಹ ಚಹಲನಹ ಸಹಗೂ ನಿಹವಸಕರ ರಿೇಕ್ಷ ಗಳಿಗ ಳಡಿಸಿ ಅನಕಜ್ಞಹ
ತ್ರಗಳನಕು ನಿೇಡಲಕ ರದ್ವಯನಕು ನಿೇಡಕುದಕ, ಹಸನಗಳ ತ್ಹಷಣ ,ರತ್ವನ ಕಹಯವನಿವಸಣ , ಅಘಾತ್ ಹಸನಗಳ
ವಿೇಕ್ಷಣ , ಫಹಕ್ ತ ರಿಗ ಷೂಲ್ಲ ಷ ೇರಿದಿಂತ ಇನಹುೂದ ೇ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದ ೇವದಿಂತ ಕಹಯವನಿವಹಿಷಷಕುದಕ.
5) ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು:-

ಕಚ ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಷಹವಜನಿಕರಿಿಂದ ಹತಿಷಲಪಡಕ ತ ರಿಗ ಮತ್ಕಾ ವಕಲೆಗಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ದ್ವನ ನಿತ್ಯದ

ನಗದಕ ಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ವಸಿದ ಕಕರಿತ್ಕ ರಿವ ೃೇಧಿಸಿ, ಖ್ಜಹನ ಗ ಜಭಹ ಭಹಡಕುದಕ ಖ್ಜಹನ ವಿಬಹಗದ ಮೇಲ್ಲಿಚಹರಣ ,
ಖ್ಜಹನ ವಿಬಹಗದಲ್ಲಿನ ಸಿಬೂಿಂದ್ವಗಳ ಕ ಲಷ ಮೇಲ್ಲಿಚಹರಣ , ತ ರಿಗ ಹತಿಸಿಕ ೂಳುಿುದಕ, ತ ರಿಗ ಲ ಕಹೆಚಹರ ಭಹಡಕುದಕ,
ಕಚ ೇರಿಯ ಕಿಂೂಯಟರ್ ಚ್ಲನಗಳ ಜಹಫಹೆರಿಹಿಸಿಕ ೂಳುಿುದಕ, ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಿಂದ ಆದ ೇವಹದ
ದಹಖ್ಲಹತಿಗಳಿಗ ಅಿಂತಿಮ ಷಹಿ ಭಹಡಕುದಕ. ಸಹಗೂ ಷಹವಜನಿಕರಕ ಕಚ ೇರಿಗ ಷಲ್ಲಿಷಕ ವಿವಿಧ ಕ ಲಷಗಳ ಅಜಿವಗಳನಕು
ಸಿಿೇಕರಿಷಕುದಕ, ದ ೈನಿಂದ್ವನ ಯಹಜಯಷಿ ಷೂಲಹತಿಯ ಅಿಂಕ್ ಅಿಂವಗಳ ಷಿಂಗರಸಣ

ಷ ೇರಿದಿಂತ ಟಹಟಯ ಮಹಗಿ ಕಚ ೇರಿಯ

ಸಿಬೂಿಂದ್ವಗಳ ಕ ಲಷ ಕಹಯವಗಳ ಮೇಲ್ಲಿಚಹರಣ ಸಹಗೂ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದ ೇವ ಹಲ್ಲಷಕುದಕ, ಕಚ ೇರಿಯ
ಖ್ಜಹನ

ವಿಬಹಗದ ಮೇಲ್ಲಿೇಚಹರಣ ಗ

ಷಸಹಯ ಭಹಡಕುದಯ ೂಿಂದ್ವಗ , ದ ೈನಿಂದ್ವನ ಯಹಜಯಷಿ ಷೂಲಹತಿ ಲ ಕೆತ್ರ

ರಿವ ೃೇಧನ ಯಕ ರಮಕಖ್ ಕಹಯವಹಗಿದ . ಖ್ಜಹನ ವಿಬಹಗದಲ್ಲಿನ ಸಿಬೂಿಂದ್ವಗಳ ಕ ಲಷ ಮೇಲ್ಲಿಚಹರಣ ಯೂ ಷ ೇರಿದಿಂತ
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ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದ ೇವ ಹಲ್ಲಷಕುದಕ, ಯಹಜಯಷಿ ಷಿಂಗರಸಣ ಯ ಭಹಹಿತಿ, ಲ ಕೆ ಮರಕಸ ೂಿಂದಹಣಿಕ ತ್ರ ತ್:ಖ್ ಾ
ತ್ಮಹರಿಷಕುದಕ.
6) ರಥಭ ದರ್ೆಯ/ದ್ವಿತೇಮ ದರ್ೆಯ ಷಹಹಮಕಯು:- ಕಚ ೇರಿಯ ಅದ್ವೇಕ್ಷಕರಕ/ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳನಕು
ರಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಕಡತ್ದ ೂಿಂದ್ವಗ ಮಕಿಂದ್ವನ ಆದ ೇವಕಹೆಗಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಿಗ ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ, ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲಹಧಿೇಕಹರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ
ಆದ ೇವದ ಮೇಯ ಗ ಷಹವಜನಿಕರ ಕ ಲಷ ಕಹಯವಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ. ಕಚ ೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹತಿ ಭಹಡಕ ವಕಲೆ ಮತ್ಕಾ
ತ ರಿಗ ಗಳನಕು ಸಿಿೇಕರಿಸಿ ಅುಗಳಿಗ ಷೂಕಾ ರಶಿೇದ್ವ ನಿೇಡಕುದಕ.
7) ಶಿೇಘರಲಿಪಿಗಹಯಯು:- ಇರಕ ಕಚ ೇರಿ ಮಕಖ್ಯಷಥರಿಗ ಆಾ ಷಸಹಯಕಯಹಗಿ ಕಹಯವನಕು ನಿವಹಿಷಕತಹಾಯ . ವಿವಿಧ ಷಬ ಮತ್ಕಾ
ಷಭಹರಿಂಭ್ಗಳ ಕಡತ್ಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ ಮತ್ಕಾ ಅುಗಳ ಭಹಹಿತಿಯನಕು ತ್ಮಹರಿಸಿ ಕಚ ೇರಿ ಮಕಖ್ಯಷಥರಿಗ ನಿೇಡಕುದಕ.
ರತಿನಿತ್ಯ ಕಚ ೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷಕ ೆ ಸಿಿೇಕೃತ್ಹಗಕ ತ್ರಗಳನಕು ತ ಯ ದಕ ಕಚ ೇರಿ ಮಕಖ್ಯಷಥರ ಗಮನಕ ೆ ತ್ರಕುದಕ.
ಷಬ ಯ ನಡಹಳಿ ತ್ಮಹರಿಷಕುದಕ. ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳಿಿಂದ ಸಿಿೇಕೃತ್ಹಗಕ ಷಬ ಯ ನಡಹಳಿಗಳಿಗ ಅನಕಷರಣಹರದ್ವ
ಷಲ್ಲಿಷಕುದಕ ಮತ್ಕಾ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು ಷೂಚಿಷಕ ಕ ಲಷಕಹಯವಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ.
8) ಬೆಯಳಚುುಗಹಯಯು:- ಕಚ ೇರಿಯಿಂದ ಸ ೂರಡಿಷಕ ಎಲಹಿ ತ್ರಗಳನಕು ಫ ರಳಚ್ಕು ಭಹಡಕುದಕ ರಸದಹರಿ ರಹನಿಗ ಗಳನಕು
ಫ ರಳಚಿುಷಕುದಕ ಸಹಗೂ ಮೇಲಹಧಿೇಕಹರಿಗಳು ಸ ೇಳಿದ ಇತ್ಯ ಕ ಲಷಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ.
9) ವಹಸನ ಚಹಲಕಯು: ಕಚ ೇರಿಯ ಎಲಹಿ ಕ ಲಷ ಕಹಯವಗಳಿಗ ನಿಗದ್ವಡಿಸಿದ ಹಸನಗಳನಕು ಚ್ಲಹಯಷಕುದಕ.
10) ಅಟೆೆಂಡರ್/“ಡಿ” ಗರರಪ್ ನೌಕಯಯು (ಜವಹನಯು) :- ಷಥಳಿೇಯ ಟಹಲನಕು ವಿತ್ರಿಷಕುದಕ, ರತಿ ನಿತ್ಯ ಷಿಂಗರಸಹದ
ಯಹಜಯಷಿನಕು ಖ್ಜಹನ ಗ ಜಭಹ ಭಹಡಲಕ ಷಸಹಯ ಭಹಡಕುದಕ ಸಹಗೂ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಯಹಜಯಷಿನಕು ಖ್ಜಹನ ಗ
ಜಭಹ ಭಹಡಲಕ ಷಸಹಯ ಭಹಡಕುದಕ ಸಹಗೂ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದ ೇವದ ಮೇಯ ಗ ಕ ಲಷ ನಿವಹಿಷಕುದಕ.
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4.(1) (ಬಿ) (iii) ಮೇಲಿಿಚಹಯಣೆ ಭತುು ಹೆರಣೆಗಹರಿಕೆಮ ಮಹಗಯಗಳು ಸೆೇರಿದೆಂತೆ ತೇಮಹಯನ ತೆಗೆದುಕೆರಳುು ರಕ್ರರಯೆಮಲಿಿ
ಅನುಷರಿಷಬೆೇಕಹದ ಕಹಮಯ ವಿಧಹನಗಳು:
ಷಹವಜನಿಕರಕ ವಿವಿಧ ಕ ಲಷಗಳಿಗಹಗಿ ಕಚ ೇರಿಗ ಷಲ್ಲಿಸಿ ಅಜಿವಗಳನಕು ನಿಯಭಹನಕಷಹರ ಕಚ ರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕಗಳು
ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿರಕತಹಾಯ . ತ್ದನಿಂತ್ರ ಕಚ ೇರಿಯ ಸಿಿೇಕೃತಿ ವಿಬಹಗದ ಮಕಖ್ಹಿಂತ್ರ ಆಮಹ ವಿಬಹಗಗಳನಕು ನಿವಹಿಸಿ
ವಿಶಯ ನಿಹವಸಕರಕ ತ್ಮಗ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳನಕು ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ಟಿಪಣಿಯಿಂದ್ವಗ ವಿಶಯನಕು ಮಿಂಡಿಷಕತಹಾಯ , ನಿಂತ್ರ
ಅದನಕು ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ತ್ಮಮ ಟಿಪಣಿಯನಕು ಮಿಂಡಿಸಿದ ನಿಂತ್ ಅಿಂತಿಮಹಗಿ ಕಚ ೇರಿ ಮಕಖ್ಯಷಥರಕ
ಷದರಿ ವಿಶಯದ ಬಗ ೆ ಕಡತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ತಿಭಹವನದ ಆದ ೇವನಕು ನಿೇಡಕತಹಾಯ . ಷದರಿಯರಕ ನಿೇಡಿದ ಆದ ೇವನಕು
ಅಿಂತಿಮಹಗಿ ವಿಶಯ ನಿಹವಸಕರಕ ಮತ್ಕಾ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕಗಳು ಹಲ್ಲಷಕತಹಾಯ . ಕ ಲವಿಂದಕ ವಿಶಯದ ಕ ಲಷಗಳಿಗ ಕಚ ೇರಿಯ
ತಹಿಂತಿರಕ ಸಿಬೂಿಂದ್ವಗಳಹದ ಹಿರಿಯ/ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕಗಳ ರಿಶಿೇಲನ ಅವಯಕಹಗಿದಕೆ, ಅಿಂತ್ಸ ಅಜಿವಗಳನಕು
ಕಚ ೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ನಿಂತ್ರ ತಹಿಂತಿರಕ ಸಿಬೂಿಂದ್ವಗಳಿಗ ಕಳುಹಿಷಕತಹಾಯ . ಹಸನನಕು/ ಅಭ್ಯರ್ಥವಗಳನಕು
ಬೌತಿಕಹಗಿ ತಹಿಂತಿರಕಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ರದ್ವ/ ದಹಖ್ಲ ಗಳನಕು ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿದ ನಿಂತ್ರ ಕಚ ೇರಿ ಮಕಖ್ಯಷಥರಿಗ
ಶಿಪಹರಷಕು ಭಹಡಕತಹಾಯ . ಅಿಂತಿಮಹಗಿ ಕಚ ೇರಿ ಮಕಖ್ಯಷಥರಕ ತಿೇಭಹವನ ತ ಗ ದಕಕ ೂಿಂಡಕ ಅಿಂತ್ಸ ಕಡತ್ಗಳಿಗ

ಆದ ೇವ

ಭಹಡಕತಹಾಯ . ಕಚ ೇರಿ ಮಕಖ್ಯಷಥರ ಆದ ೇವನಕು ವಿಶಯ ನಿಹವಸಕರಕ ಸಹಗೂ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ ಅಿಂತಿಮಹಗಿ ಹಲ್ಲಷಕತಹಾಯ .
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4.(1) (ಬಿ) (IV) ಅದಯ ಕಹಯಗಳ ನಿಯಸಣೆಗೆ ಅದು ಯರಪಿಸಿಯು ಷರತರಗಳು:ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಮತ್ಕಾ ಅರ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಬರಕ ಸಿಬೂಿಂದ್ವಯರಕ ಈ ಕ ಳಕಿಂಡ ಕಹಯ್ದೆ ಮತ್ಕಾ
ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ವಯ ನಿವಹಿಷಲಹಗಕತ್ಾದ .

1) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ.

1988

2) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು, 1989
3) ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು, 1989
4) ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಮತ್ಕಾ ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ಕಾ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕೆಡಿಗಳು
5. (ಬಿ) 5. ಅದಯ ಕಹಮಯಗಳಿಗೆ ನೆಯವೆೇರಿಷುುದಕಹಾಗಿ ಅದು ಹೆರೆಂದ್ವಯು ಅಥವಹ ಅದಯ ನಿಮೆಂತರಣದಲಿಿಯು ಅಥವಹ ಅದಯ
ಉದೆರಯೇಗಿಗಳು ಫಳಷು ನಿಮಭಗಳು, ಉ ನಿಮಭಗಳು, ಅನುಷರಚಿಗಳು, ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು ಭತುು ದಹಖಲೆಗಳು:-

1) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ.

1988

2) ಕ ೇಿಂದರ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು, 1989
3) ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ನಿಯಮಗಳು, 1989
4) ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಮತ್ಕಾ ನಿಯಮಗಳು 1957 ಮತ್ಕಾ ಷಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕೆಡಿಗಳು
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3) 4 (1) (ಬಿ) (V) & (VI) ಅದು ಹೆರೆಂದ್ವಯು ಅಥವಹ ಅದಯ ನಿಮೆಂತರದಲಿಿಯು ದಸಹುವೆೇಜುಗಳ ರಗಯಗಳ ವಿವಿಯ ಟ್ಟಿ
1. ಹಸನಗಳ ನ ೂೇಿಂದಣಿಯ ಕಡತ್
2. ಅನಕಯಕಕಾದಲ್ಲಿರಕ ಹಸನಗಳ ಅಜಿವ ಸಹಗೂಕಡತ್ಗಳು
3. ನಿಹವಸಕ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳ ಇತಿಸಹಷ
4. ಷರಕಕ ಷಹಗಣ ಸಹಗೂ ರಮಹಣಿಕ ಹಸನಗಳಿಗ ರಸದಹರಿಗಳನಕು ನಿೇಡಿರಕ ವಿರಗಳ ುಷಾಕಗಳು
5. ಮೇಟಹರಕ ಹಸನಗಳ ತ ರಿಗ , ಸಸಿರಕ ತ ರಿಗ ಸಹಗೂ ವಕಲೆ ಷಿಂಗರಸಣ ಯ ಹಿಗಳು
6. ರತ್ವನ ವಿರಗಳ ಹಿಗಳು
7. ಸಿಬೂಿಂದ್ವಗಳ ಷ ೇಹುಷಾಕಗಳು ಸಹಗೂ ಅರ  ೈಯಕ್ಾಕ ಹಿಗಳು
8.  ೇತ್ನ ಬಟಹಡ ಯ ಹಿಗಳು
9. ಸಿಬೂಿಂದ್ವಗಳ ಹರ್ಷವಕ ಆಸಿಾ ಮತ್ಕಾ ದಹಯತ್ಿ ವಿವಿರಗಳು
10. ಇಲಹಖ್ಹ ಹಸನಗಳ ಲಹಗ್ ುಷಾಕಗಳು
11. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲಕಿಗಳ ಕಡತ್ಗಳು ಹಿಗಳು
12.ಷಹಮರ್ಟವ ಕಹರ್ಡವ, ತ ರಿಗ ಚಿೇಟಿ, ಎ-ಚ್ಲನ್, ಬಿ-ಚ್ಲನ್ ಸಹಗೂ ಗಣಕ್ೇಕೃತ್ ಚ್ಲನೆಳ ದಹಷಹಾನಕ ಹಿಗಳು.

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿೇಕಹರಿಗಳು ಈ ಕಚ ೇರಿಯ ಮಕಖ್ಯಷಥಯಹಗಿ ಆಡಳಿತ್ದ ಷಿಂೂಣವ ಜಹಫಹೆರಿ ಸ ೂಿಂದ್ವರಕತಹಾಯ .

3) 4 (1) (ಬಿ) (VII) 7. ಅದಯ ಕಹಮಯನಿೇತಮ ಯಚನೆ ಅಥವಹ ಅದಯ ಅನುಷ್ಹಾನಕೆಾ ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ ಸಹಯಜನಿಕರೆರಡನೆ
ಷಮಹಲೆರೇಚಿಸಿ ಅಥವಹ ಅದಯ ಹರತನಿದಯವಿಯುೆಂತೆ ಮಹಡಲು ಇಯುೆಂತಸ ಯಹುದೆೇ ಯಸೆೆಮ ವಿಯಗಳು.

--ಇಲಿ--
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3) 4 (1) (ಬಿ) V(III). ಯ ಭೆಂಡಳಿಗಳು, ರಿಶತುುಗಳು, ಅಮಿತಗಳು ಅಥವಹ ನಿಮಭಗಳು ಭತುು ಅದಯ ಭಹಗವಹಗಿ ಅಥವಹ
ಷಲಹೆಮ ಉದೆದೇವಕಹಾಗಿ ಯಚಿತವಹದ ಇಫಬಯು ಅಥವಹ ಹೆಚುು ಯಕ್ರುಗಳನೆರೊಳಗೆರೆಂಡ ಭೆಂಡಳಿಗಳ, ರಿಶತುುಗಳ ಷಮಿತಗಳ
ಭತುು ಇತಯ ನಿಮತಕಹಲಿಕ ಷಭೆಗಳು ಸಹಯಜನಿಕರಿಗೆ ಭುಕುವಹಗಿಯುತವೆಯೇ ಅಥವಹ ಅೆಂತಸ ಷಭೆಗಳ ನಡಹಳಿಗಳು
ಸಹಯಜನಿಕರಿಗೆ ದೆರರೆಮುತುವೆಯೇ ಎೆಂಫುದಯ ವಿಯ ಟ್ಟಿಕೆ.
ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹರಿ ಧಹರಹಡ (ೂವ), ಮೇಟಹರಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ 1988 ಷ ಕಞನ್ 68(1)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷಹರಿಗ
ಹಸನಗಳ ರಸದಹರಿ ನಿೇಡಕ ಅಧಿಕಹರ ಸ ೂಿಂದ್ವರಕತಹಾಯ .
1.

ಅಧಯಕ್ಷರಕ

: ಜಿಲಹಿಧಿಕಹರಿಗಳು

2. ಷದಷಯರಕ

: ಜಿಲಹಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ ರಿಶಹಠಧಿಕಹರಿಗಳು

3. ಕಹಯವದಶಿವ

: ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ
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3) 4 (1) (ಬಿ) (IX)ಯ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತುು ನೌಕಯಯ ನಿದೆೇಯಶಿಕೆ.
ಕರಮ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಸ ಷರಕ

ಷಿಂಖ್ ಯ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

1

ಶಿರೇ ಕ .ದಹಮೇದರ

2

ಶಿರೇ ಷಿಂಜಿೇ ಸ ೂಿಂಡ ೇದ

3

ಸಕದ ೆ
ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು

ವಿಳಹಷ
ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಚ ೇರಿ,
ಧಹರಹಡ(ೂವ) ಗಬೂೂರ ಕಹರಸ್,
ಸಕಬೂಳಿಿ.580028

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

ಷದರ

ಶಿರೇ ರಫುಲ್ ಕಕಭಹರ

‘’

ಷದರ

4

ಶಿರೇಮತಿ ಕ .ಎಿಂ.ಗಿೇತಹ

‚

ಷದರ

5

ಕಕ. ದ್ವೇಶಿರೇ ಸ ಬೂಳಿಿ

ರ.ದ.ಷ.

ಷದರ

6

ಶಿರೇ ಅಮಯ ೇವ ನಹಶಿ

‘’

ಷದರ

7

ಶಿರೇ ವಿೇರಮಹಯ ಅಿಂ ಕಿಂಬಿ

‘’

ಷದರ

8

ಶಿರೇ ಮಮತಹಜ ಉಡಗಣಿ

‘’

ಷದರ

9

ಶಿರೇ. ದ್ವನಮಣಿ G. V.

‘’

ಷದರ

10

ಶಿರೇ. ಮಸಹಿಂತ ೇವ ಕಹಿಂಬಳ

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ

ಷದರ

11

ರವಿ ತಹರಖ್ ೇಡ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ.

ಷದರ

12

ಆನಿಂದ ಸಿದಧರಡಿಡ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಷದರ

13

ಮಿಂಜಕನಹಥ ಸ ಜಹಲ್ಲಮರದ

‘’

ಷದರ

14

ಉಭಹ ಬಕರಡಿ

ಡ ಗವ

ಷದರ

ಹರ.ಸಹ.ಅ ಧಹಯವಹಡ (ೂಯ) ಕಚೆೇರಿಮಲಿಿ ರಭಹಯ ಹಹಗರ ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕತಯಯ ನಿಯಹಿಷುತುಯುಯು
ಕರಮ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಸ ಷರಕ

ಷಿಂಖ್ ಯ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

1.

ಶಿರೇ. ಎನ್. ಎಲ್. ಬಿಳೄಿರ

ಸಕದ ೆ

ವಿಳಹಷ

ರ.ದ.ಷ.

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕಚ ೇರಿ,
ಧಹರಹಡ (ೂವ), ಗಬೂೂರ ಕಹರಸ್,
ಸಕಬೂಳಿಿ-580028

2

ಶಿರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸ ಬೂಳಿಿ

ರ.ದ.ಷ.

ಷದರ

3.

ಶಿರೇ ಎಸ್. ೈ.ಕಿಂಫಹರ

ರ.ದ.ಷ.

ಷದರ

4.

ಶಿರೇಮತಿ ವಹಯಮಲಹ ಚಿಟಿುೇಸ್

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹತಿವ

ಷದರ

5.

ಶಿರೇ ಎ.ಐ.ಧಹರಹಡಹಲ

ಹಸನ ಚಹಲಕ

ಷದರ

6

ಶಿರೇ. ವಿಂಕರ ಕಲಹಲ

ಗಕತಿಾಗ ಹಸನ ಚಹಲಕರಕ

ಷದರ
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ಷಯತಮೆಂತೆ ಹರ.ಸಹ.ಅ ಧಹಯವಹಡ ಶಿುಭ ಕಚೆೇರಿಯೆಂದ ನಿಯೇಜನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಕಹಮಯನಿಯಹಿಷುತುಯು ರತಯನ ಸಿಫಬೆಂದ್ವಗಳು
31.03.2022 ಯ ಅೆಂತಯಕೆಾ
1.

ಶಿರೇ. ಪಿ. ಆರ್. ದ ೇಷಹಯ

ಹಿ.ಮೇ.ಹ.ನಿ

ನನಗರ, ಧಹರಹಡ

2.

ಶಿರೇ ವಿನಹಯಕ ನಹಯಕ

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ಷದರ

3.

ಶಿರೇ. ಅರಕಣ ಕಟಿಟಮನಿ

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ಷದರ

4.

ಶಿರೇ. ರಮೇವ ಭಹಳಗಿ

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ಷದರ

5.

ಶಿರೇ. ಎಸ್.ಡಿ.ಫ ಲಿದ

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ಷದರ

6.

ಶಿರೇ ನಹಗಯಹಜ ವ ಳಿಗಿ

ಮೇ.ಹ.ನಿ

ಷದರ

3) 4 (1) (ಬಿ) (X) ಅದಯ ವಿ. ನಿಮಭದಲಿಿ ಉ ಷೆಂಧಿಸಿಯುೆಂತೆ ರಿಹಹಯದ ಯಸೆೆಮರ ಸೆೇರಿದೆಂತೆ ಅದಯ ರತಯಫಬ
ಅಧಿಕಹರಿ ಭತುು ನೌಕಯಯು ಡೆಮು ತೆಂಗಳ ಗೌಯಧನ (ಒಟ್ುಿ ಗೌಯಧನ)
ದ್ವ:31-03-2022 ಯ ಅೆಂತಯಕೆಾ
ಕರಮ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಸ ಷರಕ

ಷಿಂಖ್ ಯ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ಸಕದ ೆ

ಗೌರಧನ/ ೇತ್ನ ಮತ್ಾ
(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

1.

ಶಿರೇ ಕ .ದಹಮೇದರ

ಹರ.ಷಹ.ಅ

95,358/-

2

ಶಿರೇ ಷಿಂಜಿೇ ಸ ೂಿಂಡ ೇದ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

56,519/-

3

ಶಿರೇ ರಫುಲ್ ಕಕಭಹರ

-ಷದರ-

67,548/-

4

ಶಿರೇಮತಿ ಕ .ಎಿಂ.ಗಿೇತಹ

-ಷದರ-

56,519/-

5.

ಕಕ. ದ್ವೇಶಿರೇ ಸ ಬೂಳಿಿ

ರ.ದ.ಷ.

44,296/-

6.

ಶಿರೇ ಅಮಯ ೇವ ನಹಶಿ

ರ.ದ.ಷ.

43,242/-

7

ಶಿರೇ ವಿೇರಮಹಯ ಅಿಂ ಕಿಂಬಿ

ರ.ದ.ಷ.

42,313/-

8

ಶಿರೇ ಮಮತಹಜ ಉಡಗಣಿ

ರ.ದ.ಷ.

52,515/-

9

ಶಿರೇ. ದ್ವನಮಣಿ G. V.

ರ.ದ.ಷ.

65,792/-

10

ಶಿರೇ. ಮಸಹಿಂತ ೇವ ಕಹಿಂಬಳ

ಶಿೇಘರಲ್ಲಪಿಗಹರರಕ

45,514/-

11

ರವಿ ತಹರಖ್ ೇಡ

ದ್ವಿ.ದ.ಷ.

34,390/-

12

ಆನಿಂದ ಸಿದಧರಡಿಡ

ಹಸನ ಚಹಲಕರಕ

34,053/-

13

ಮಿಂಜಕನಹಥ ಸ ಜಹಲ್ಲಮರದ

ಹಸನ ಚಹಲಕರಕ

30,967/-

14

ಶಿರೇಮತಿ ಉಭಹ ಬಕರಡಿ

ಡ ಗವ

27,665/-
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3) 4 (1) (ಬಿ) (XI) 11 ಎಲಹಿ ಯೇಜನೆಗಳ ವಿಯಗಳನುೊ ಷರಚಿಷು ರಸಹುವಿತ ವೆಚುಗಳನುೊ ಭತುು ಮಹಡಲಹದ ಫಟಹವಹಡೆಗಳ
ಯದ್ವಮನುೊ ಷರಚಿಸಿ: ಅದಯ ರತಯೆಂದು ಏರ್ೆನಿಿಗೆ ಸೆಂಚಿಕೆ ಮಹಡಲಹದ ಆಮಯಮ
ಅನುಧಹನ ಬಿಡುಗಡೆ- 2021-22
ರಧಹನ ಲೆಕಾ ಶಿೇರ್ೇಯಕೆ:2041-00-101-0-01
ದ್ವನಹಿಂಕ:31-03-2022ರ ಅಿಂತ್ಯಕ ೆ
ಲ ಕೆ ಶಿೇರ್ಷೇವಕ

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡ

ಖ್ಚಿವನ ಫಹಬಕಾ

ಉಳಿದ ಸಣ

-

-

-

6,50,000/-

6,28,509/-

21,491/-

ಕಟಟಡ, ಬಹಡಿಗ ಮತ್ಕಾ ವಿದಕಯತ್  ಚ್ಚ್-071

60,00,000/-

59,66,522/-

33,478/-

ಹಸನ ದಕರಸಿಾ ಮತ್ಕಾ ಇಿಂಧನ-195

4,50,000/-

4,13,760/-

36,240/-

 ೈದಯಕ್ೇಯ  ಚ್ು ಮರಕಹತಿ-021

6,30,000/-

5,46,749/-

83,251/-

ಕಛ ೇರಿ ದೂರಹಣಿ & ಅಿಂತ್ಜಹವಲ  ಚ್ು-052

50,000/-

43,948/-

6,052/-

ಅಿಂಚ ಷ ೇಹ ಚಿೇಟಿಗಳು: 059

95,000/-

95,000/-

--

ಹಯಕಭಹಲ್ಲನಯ ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಭಹಷಹಚ್ರಣ -059

--

--

--

ರಷ ಾ ಷಕರಕ್ಷತಹ ಷಹಾಸ-2022 - 059

--

--

--

ರಹಷ ಭ್ತ ಯ 041
ಕಚ ೇರಿ  ಚ್ುಗಳು 051

3) 4 (1) (ಬಿ) (XII)ಯ ಸೆಂಚಿಕೆ ಮಹಡಲಹದ ಮಫಲಗುನೆರೊಳಗೆರೆಂಡು, ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮಯಕರಭಗಳ ರ್ಹರಿಮ ವಿಧಹನನುೊ
ಭತುು ಅೆಂತಸ ಕಹಮಯಕರಭಗಳನುೊ ಪನಹನುಬವಿಗಳ ವಿಯಗಳು.
2021-22ನೆೇ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಷಸಹಯಧನ ಆಧಹರಿತ್ ಯೇಜನ ಗಳು ಮಹುದೂ ಇರಕುದ್ವಲಿ
3) 4 (1) (ಬಿ) (XIII)ಅದು ನಿೇಡಿಯು ರಿಯಹಮತಗಳನುೊ ಅನುಭತ ತರಗಳನುೊ ಅಥವಹ ಅಧಿಕಹಯ ತರಗಳನುೊ
ಡೆಮುಯ ವಿಯಗಳು:
-ಇಯುುದ್ವಲಿ3) 4 (1) (ಬಿ) (XIV)ಅದಯ ಫಳಿ ಲಬಯವಿಯು ಅಥವಹ ಅದು ಹೆರೆಂದ್ವಯು ವಿದುಯನಹಾನ ಯರಕೆಾ ರಿತಯಸಿಯು ಮಹಹಿತಗೆ
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಿದ ವಿಯಗಳು:
ಬಹಗವ:-

ಭಹಹಿತಿಗಳು

ಡ ಯಬಸಕದಕ.

ಗಣಕ್ೇಕರಣಗ ೂಿಂಡಿದಕೆ,

ಗಣಕ್ೇಕರಣಗ ೂಿಂಡ

ಕಡತ್ಗಳ

ಲಭ್ಯವಿರಕ

ಭಹಹಿತಿಯನಕು
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3) 4 (1) (ಬಿ) (XV) ಸಹಯಜನಿಕ ಉಯೇಗಕಹಾಗಿ ಗರೆಂಥಹಲಮನುೊ ಅಥವಹ ವಹಚನಹಲಮನುೊ ನಿಯಹಿಷುತುದದಲಿಿ ಅದಯ
ಕೆಲಷದ ಷಭಮನೆರೊಳಗೆರೆಂಡೆಂತೆ ಮಹಹಿತ ಡೆಮಲು ಸಹಯಜನಿಕರಿಗೆ ಲಬಯವಿಯು ಸೌಲಬಯಗಳ ವಿಯಗಳು:
-ಷೌಲಭ್ಯವಿಲಹಿಸಣ ಹತಿಷಕ ಷಮಯ- ಷ ೂೇಮಹರದ್ವಿಂದ ವಕಕರಹರದಯ ಗ
ಫ ಳಿಗ ೆ 10:30ರಿಿಂದ 02.30ರ ಯ ಗ
ವನಿಹರ 10:30ರಿಿಂದ 12:00ರ ಯ ಗ
ಷಹವಜನಿಕ ಉಯೇಗಕಹೆಗಿ ಗರಿಂಥಹಲಯ ಅಥಹ ಹಚ್ನಹಲಯ ಈ ಯ ಗ ಅಸಿಾತ್ಿದಲ್ಲಿ ಇರಕುದ್ವಲಿ.
3) 4 (1) (ಬಿ) (XVI). ಸಹಯಜನಿಕ ಮಹಹಿತ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಹೆಷಯುಗಳು, ದನಹಭ ಭತುು ಇತಯ ವಿಯಗಳು.
ಷಹವಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ

ಷಸಹಯಕ

ಮತ್ಕಾ ದೂ.ಷಿಂಖ್ ಯ

ಅಧಿಕಹರಿ ದೂ.ಷಿಂಖ್ ಯ

ಮತ್ಕಾ ದೂ. ಷಿಂಖ್ ಯ

ಶಿರೇ. ಕ .ದಹಮೇದರ,

ಶಿರೇ. ಷಿಂಜಿೇ ಸ ೂಿಂಡ ೇದ,

ಶಿರೇಮತಿ ಎಿಂ.ವ ೃೇಬಹ,

ಹರದ ೇಶಿಕ

ಷಹರಿಗ

ಷಹವಜನಿಕ

ಭಹಹಿತಿ 1ನ ೇ ಮಲಮನವಿ ಹರಧಿಕಹರ

ಅಧಿಕಹರಿ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ,

ಧಹರಹಡ (ೂವ)

-

ಜಿಂಟಿ ಷಹರಿಗ ಆಯಕಕಾರಕ,

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಕಚ ೇರಿ,

ಫ ಳಗಹವಿ ವಿಬಹಗ, ಫ ಳಗಹವಿ,

ಧಹರಹಡ (ೂವ

ಷಿಂಗ ೂೇಳಿಿಯಹಯಣಣ ೃತ್ಾ, ಫ ಳಗಹವಿ.

ದೂ.ಷಿಂ:0836-2244550

ದೂ.ಷಿಂ:0836-2244550

ದೂ.ಷಿಂ:0831-2423900

e-mail:

e-mail:

e-mail: dctbgm-tran-ka@nic.in

rtodharwadeast.63@gmail.com

rtodharwadeast.63@gmail.com

3) 4 (1) (ಬಿ) (XVII). ನಿಮಮಿಷಫಸುದಹದೆಂತಸ ಇತರೆ ಮಹಹಿತಮನುೊ ರತಟ್ಟಷತಕಾದುದ.
ಅ. ಈ ಕಚ ೇರಿಗ ಟಕಟ 2021-22 ಶವದ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಟಕಟ ರೂ. 92.16 ಕ ೂೇಟಿ ಯಹಜಷಿ ಷೂಲಹತಿಗ ಗಕರಿ ನಿಗದ್ವಡಿಸಿದಕೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಭಹಚ್ವ-2022ರ ಅಿಂತ್ಯದಯ ಗ ಟಕಟ ರೂ.92.97 ಕ ೂೇಟಿ ಯಹಜಷಿ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡಲಹಗಿದ .
ಆ. ಕ ೇಿಂದರ ಕಚ ೇರಿಮಹದ ಭಹನಯ ಷಹರಿಗ

www.transport.karnataka.gov.in

ಆಯಕಕಾರ ಕಚ ೇರಿ, ಫ ಿಂಗಳೄರಿನಿಿಂದ ಬಿಡಕಗಡ ಮಹದ  ಬ್ ಷ ೈರ್ಟ

ರಲ್ಲಿ ಷಹವಜನಿಕರಕ ತ್ಮಮ ಕಹಯವಕ ಲಷಗಳಿಗ

ಅನಕಷರಿಷಫ ೇಕಹದ ಷೂಕಾ

ಭಹಗವದವವನನಕು ರಕಟಿಷಲಹಗಿರಕತ್ಾದ .
ಷಹಿ/ಷಹವಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಧಹರಹಡ (ೂವ).

