ಕರ್ಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾರ
ಸಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆ

ಷಹಹಯಕ ಪ್ಹಾದೆೇಶಿಕ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ,
ಆಳಂದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ, ಆಳಂದ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲೆೆ.

ಕಛೆೇರಿ ಪ್ಹಾರಂಭಹದ ಶಾ 1991

ಮಹಹಿತಿ ಸಕುು ರ್ಹಯಿದೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ
4(1)(ಬಿ) ದಹಖಲೆಗಳ ವಿರ
(31.12.2021 ರಲ್ಲೆರುಂತೆ)

ಮಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ಅಧ್ಹಾಯ 2 ನಿಯಮ 4(1)ಬಿ ಾರ್ಹರ ಾಕಟಿಸಿದ ಮಹಹಿತಿ.
ಈ

ತನಿಖಹ

ಠಹಣೆಯಲ್ಲೆ

ಮುಖಾಹಗಿ

ಈ

ರ್ೆಳಗೆ

ನಮೂದಿಸಿದ

ಅಂವಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲೆ

ರ್ಹಯಾನಿಾಹಿಷಲಹಗುುದು.
1.1

ಎಲ್ಾ ತಯಹದ ವಹನಗಳನನು ತನಿಖ ಠಣೆಮಲ್ಲಾ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಡಿಸಿ ನಯೂನತೆ ಕಂಡನ

ಫಂದಲ್ಲಾ ಕನಯನನ ರೀತಿ ಕರಭ ವಹಿಸನವದನ
1.2

ಹೆಯಯ ರಜ್ೂಗಳಂದ ಯವನಿಗೆ ಇಲ್ಾದೆ ಫಯನವ ಸಯಕನ ಸಗಣೆ ಹಗಯ ರಯಣಿಕ

ವಹನಗಳಗೆ ಯಹದರಗಳನನು ನಿೀಡಲ್ಗನವುದನ.
1.3

ಮೀಟಯನ ವಹನಗಳ ತೆರಗೆ ಸಂಗರಹಣೆ.

1.4

ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಯನ ವಹನ ಕಯ್ದೆ 1988. ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಯನ ನಿಮಭಗಳು 1989ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ

ಕಮಯನಿವಯಹಿಸನವುದನ.
1.5
1.6

ಕನಯಟಕ ಮೀಟಯನ ವಹನ ನಿಮಭ 1989 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸನವುದನ.
ಕನಯಟಕ ಮೀಟಯನ ವಹನ ತೆರಗೆ ಕಯ್ದೆ ಭತನು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತನು ಸಂಫಂಧಿಸಿದ

ತಿದನೆಡಿಗಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಕಮಯನಿವಯಹಿಸನವುದನ.
1.7

ಯಸೆು ಸನಯಕ್ಷತೆಮ ಫಗೆೆ ಅರವು ಭಯಡಿಸನವ ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸನವುದನ.

1.8

ವಮನ ಮಲ್ಲನೂದ ಫಗೆೆ ಅರವು ಭಯಡಿಸನವ ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸನವುದನ.

2) ಅದರ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಮತುು ರ್ೌಕರರ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳನುು ಮತುು ಕತಾಾಗಳು
ಕಛೆೇರಿ ವಿಳಹಷ :- ಸಹಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಸರಗೆ ಅಧಿಕರಗಳ ಕಛೆೀರ ಹಗಯ ಹೆಚ್ನುವರ
ಕಮಯದಶಿಯ ರದೆೀಶಿಕ ಸರಗೆ ರಧಿಕಯ ಕಲ್ಫನಯಗಿ ಹಗಯ ಸವಯಜ್ನಿಕ ಮಹಿತಿ ಅಧಿಕರಗಳು
ಆಳಂದ ತನಿಖ ಠಣೆ ಆಳಂದ ಕಲ್ಫನಯಗಿ ಜಿಲ್ೆಾ.

2.1) ಷಹಹಯಕ ಪ್ಹಾದೆೇಶಿಕ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳು :- ಕಛೆೀರ ಭನಖ್ೂಸಥರಗಿದನೆ, ಕಛೆೀರಮ ಸಂೂರ್ಯ
ಜ್ವಬ್ೆರ ನಿವಯಹಿಸನತುರೆ. ಕಛೆೀರಮ ಯವುದೆೀ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಸಂಫಂದಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಭ ತಿೀಮಯನ
ತೆಗೆದನಕೆಯಳುುವ ಅಧಿಕಯ ಹೆಯಂದಿಯನತುರೆ. ಸಿಫಬಂದಿಮ ಭತನು ಕೆಲ್ಸ ಕಮಯಗಳ ಮೀಲ್ನಸನುವರ
ನಿಮಂತರರ್,

ಯವನಗಿ

ನಿೀಡನವದನ ಭನಂತದವು,

ಹಗೆಯ್ದೀ

ಹೆಚ್ನುವರ

ರದೆೀಶಿಕ

ಸರಗೆ

ರಧಿಕಯದ ಕಮಯದಶಿಯ ಹಗಯ ಸವಯಜ್ನಿಕ ಮಹಿತಿ ಅಧಿಕರಯಗಿಮಯ ಸಹ ಕಮಯ
ನಿವಯಹಿಸನತುರೆ.
2.2) ಹಿರಿಯ / ಮೇಟಹರು ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರು:- ತನಿಖ ಠಣೆಯಂದ ಹದನ ಹೆಯೀಗನವ ಎಲ್ಾ
ವಗಯದ ವಹನಗಳನನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಡಿಸಿ ನಯೂನತೆ ಕಂಡನ ಫಂದಲ್ಲಾ ಕನಯನನ ರೀತಿಮ ಕರಭವಹಿಸಿ
ರಜ್ಸವ ಸಂಗರಹಣೆ ಮಡನವುದನ. (ಹೆಯಯ ರಜ್ೂದಿಂದ ಯವನಿಗೆ ಇಲ್ಾದೆೀ ರವೆೀಶಿಸನವ ವಹನಗಳಗೆ
ಯವನಿಗೆ ನಿೀಡನವುದನ) ವಹನಗಳ ಸಂಚಯವನನು ನಿಮಂತಿರಸನವುದನ. ಹಗಯ ಯಸೆು ಸನಯಕ್ಷತೆ,
ವಮನ ಮಲ್ಲನೂದ ಫಗೆೆ ಅರವು ಭಯಡಿಸನವುದನ ಹಗಯ ಕಲ್ಕಲ್ಕೆೆ ಮೀಲ್ಧಿಕರಗಳಂದ ಫಯನವ
ಆದೆೀಶದಂತೆ ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸನವುದನ.
2.3). ಾಥಮ /ದಿಿತಿೇಯ ಷಹಹಯಕರು:- ವಸಯಲ್ಲಯದ ರಜ್ಸವವನನು ಬ್ೂಂಕಿಗೆ ಜ್ಮ ಮಡನವುದನ
ಸೆೀರದಂತೆ ಕಛೆೀರಮ ಎಲ್ಾ ಕಡತಗಳನನು ಹಗಯ ವಹಿಗಳನನು ನಿವಯಹಿಸನವುದನ. ಮೀಲ್ಧಿಕರಗಳ
ಆದೆೀಶದಂತೆ ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸನವುದನ.
2.4). ಡಿ.ಗೂಾಪ್ ರ್ೌಕರರು:- ತನಿಖ ಠಣೆಯಂದ ಹದನ ಹೆಯೀಗನವ ವಹನಗಳನನು ನಿಲ್ಲಾಸಲ್ನ
ಮೀಟಯನ ವಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕಯನಗಳಗೆ ಸಹಮ ಮಡನವುದನ ವಹನ ಚಲ್ಕಯನನು ನಿಮಂತಿರಸನವುದನ.
ಹಗಯ ಮೀಲ್ಧಿಕರಗಳ ಆದೆೀಶದಂತೆ ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸನವುದನ.

3)

. ಮೇಲ್ಲಿಚಹರಣೆ ಮತುು ಹೊಣೆಗಹರಿರ್ೆಯ ಮಹಗಾಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ತಿೇಮಹಾನ ತೆಗೆದುರ್ೊಳುು

ಾಕ್ರಾಯೆಯಲ್ಲೆ ಅನುಷರಿಷಬೆೇರ್ಹದ ರ್ಹಯಾ ವಿಧ್ಹನಗಳು

ಈ ಕಛೆೀರಮನ ತನಿಖ ಠಣೆ ಆಗಿದನೆ, ತನಿಖ ಠಣೆಮ ಭನಖ್ೂ ಉದೆೆೀಶ ಹೆಯಯ ರಜ್ೂದಿಂದ ಫಯನವ
ಸರಗೆ ವಹನಗಳಗೆ ತತೆಲ್ಲಕ ಹಗಯ ವಿಶೆೀಷ ಯಹದರ ನಿೀಡನವುದಯ ಜೆಯತೆಗೆ ರಜ್ಸವ
ವಸಯಲ್ತಿಗೆಯಳಸನವುದನ. ಮೀಟಯನ ವಹನ ಕಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳನನು ಉಲ್ಾಂಘನೆಗೆಯಳಸಿದಂತಹ
ವಹನಗಳ ವಿಯನದಥ ತನಿಖ ವಯದಿ ನಿೀಡಿ ರಜಿೀದಂಡ ಹಗಯ ತೆರಗೆ ವಸಯಲ್ತಿ ಮಡನವುದನ.
ಯಹದರ ವಿತಯಣೆ ರಕಯರ್ಗಳ ವಿಲ್ೆೀವರಗೆಯಳಸನವ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಾ ಕಛೆೀರ ಭನಖ್ೂಸಥಯ
ತಿೀಮಯನ ಅಂತಿಭವಗಿಯನತುದೆ, ಹಗಯ ರಜ್ೂಕೆೆ ಫಯಬ್ೆೀಕದ ತೆರಗೆಮನನು ಸೆಯೀರಕೆ ಆಗದಂತೆ
ಭನತವಜಿಯವಹಿಸಿ ರಜ್ಸವ ಸಂಗರಹಣೆ ಮಡನವುದನ.
ದಿನನಿತೂ ಸಂಗರಹಣೆಗೆಯಂಡ ರಜ್ಸವ ಹರ್ವನನು ದಿನಂರತಿ ಖ್ಜನೆಗೆ ತನಂಫನವುದನ ಆಂತಿಭವಗಿ
ಸರಗೆ ಆಮನಕುರಂದ ನಿಗಧಿಗೆಯಳಸಿದ ರಜ್ಸವ ಗನರಮನನು ತಲ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ ಕಮಯನಿವಯಹಕ
ಸಿಫಬಂದಿಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಸಭಗರವದ ರೀತಿಮಲ್ಲಾ ರವತಯನ ಕಮಯಕರಭವನನು ಅನನಷಾನಗೆಯಳಸನವ
ಹೆಯಣೆಗರಕೆಮನನು ನಿದೆೀಯಶಿಸಲ್ಗನತುದೆ.
4)

ಅದರ ರ್ಹಯಾಗಳ ನಿಾಸಣೆಗೆ ಅದು ರೂಪಿಸಿರು ಷೂತಾಗಳು:ಸಹಮಕ

ರದೆೀಶಿಕ

ಸರಗೆ

ಅಧಿಕರಗಳು

ಭತನು

ಅವಯ

ಅಧಿೀನದಲ್ಲಾ

ಸಿಫಬಂದಿಮವಯನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಯ್ದೆ ಭತನು ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಾ ಕತಯವೂ ನಿವಯಹಿಸಲ್ಗನತುದೆ.
4.1). ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಯನ ವಹನಗಳ ಕಯ್ದೆ 1988
4.2). ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಯನ ವಹನಗಳ ಕಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು 1989
4.3). ಕನಯಟಕ ಮೀಟಯನ ವಹನ ನಿಮಭಗಳು, 1989

ಫಯನವ

4.4). ಕನಯಟಕ ಮೀಟಯನ ವಹನ

ತೆರಗೆ ಕಯ್ದೆ ಭತನು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತನು ಸಂಫಂಧಿಸಿದ

ತಿದನೆಡಿಗಳು.
5)

ಅದರ

ರ್ಹಯಾಗಳನುು

ರ್ೆರೆೇರಿಷುುದರ್ಹುಗಿ

ಅದು

ಹೊಂದಿರು

ಅಥಹ

ಅದರ

ನಿಯಂತಾಣದಲ್ಲೆರು ಅಥಹ ಅದರ ಉದೊಾೇಗಿಗಳು ಬಳಷು ನಿಯಮಗಳು, ಉ ನಿಯಮಗಳು,
ಅನುಷೂಚಿಗಳು, ರ್ೆೈಪಿಡಿಗಳು ಮತುು ದಹಖಲೆಗಳು:
5.1). ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಯನ ವಹನಗಳ ಕಯ್ದೆ 1988
5.2). ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಯನ ವಹನಗಳ ಕಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು 1989
5.3). ಕನಯಟಕ ಮೀಟಯನ ವಹನ ನಿಮಭಗಳು, 1989
5.4). ಕನಯಟಕ ಮೀಟಯನ ವಹನ

ತೆರಗೆ ಕಯ್ದೆ ಭತನು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತನು ಸಂಫಂಧಿಸಿದ

ತಿದನೆಡಿಗಳು.
6). ಅದರ ರ್ಹಯಾನಿೇತಿಯ ರಚರ್ೆ ಅಥಹ ಅದರ ಅನುಷ್ಹಾನರ್ೆು ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಜನಿಕರೊಡರ್ೆ
ಷಮಹಲೊೇಚಿಷಲು ಅಥಹ ಅದರ ಪ್ಹಾತಿನಿಧಾವಿರುಂತೆ ಮಹಡಲು ಇರುಂತಸ ಯಹುದೆೇ ಾಸೆೆಯ
ವಿರಗಳು:
-ಇಲ್ಾ-

7). ಮಂಡಳಿಗಳು, ರಿಶತುುಗಳು, ಷಮಿತಿಗಳು ಅಥಹ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಅದರ ಭಹಗಹಗಿ
ಅಥಹ ಅದರ ಷಲಹೆಯ ಉದೆದೇವರ್ಹುಗಿ ರಚಿತಹದ ಇಬಬರು ಅಥಹ ಹೆಚುು ಾಕ್ರುಗಳರ್ೊುಳಗೊಂಡ
ಮಂಡಳಿಗಳ, ರಿಶತುುಗಳ, ಷಮಿತಿಗಳ ಮತುು ಇತರ ನಿಯತರ್ಹಲ್ಲಕ ಷಭೆಗಳು ಸಹಾಜನಿಕರಿಗೆ
ಮುರ್ಹುಹಗಿರುತುೆಯೇ ಅಥಹ ಅಂತಸ ಷಭೆಗಳ ನಡಹಳಿಗಳು ಸಹಾಜನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುತುೆಯೇ
ಎಂಬುದರ ವಿರ ಟಿಿ:ಸಹಮಕ

ರದೆೀಶಿಕ

ಸರಗೆ

ರದಿಕಯ

ಕಲ್ಫನಯಗಿಯವಯನ

ನಿೀಡನವ

ರಧಿಕಯದ

ನಿಮಭದಂತೆ ಮೀಟಯನ ವಹನ ಕಯ್ದೆ 1988 ಸೆಕ್ಷನ್ 68(1) ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಾ ಸರಗೆ ವಹನಗಳ
ಯಹದರ ನಿೀಡನವ ಅಧಿಕಯ ಹೆಯಂದಿಯನತುರೆ.

1)

ಅಧಾಕ್ಷರು : ಜಿಲ್ಾಧಿಕರಗಳು, ಕಲ್ಫನಯಗಿ

2)

ಷದಷಾರು : ಜಿಲ್ಾ ಪೀಲ್ಲಸ್ ವರಷಾಧಿಕರಗಳು, ಕಲ್ಫನಯಗಿ

3)

ರ್ಹಯಾದಶಿಾ: ಉ ಸರಗೆ ಆಮನಕುಯನ ಭತನು ಹಿರಮ ರದೆೀಶಿಕ ಸರಗೆ ಅಧಿಕರ,

ಕಲ್ಫನಯಗಿ
ಹೆಚುುರಿ ರ್ಹಂiÀರ್iದಶಿಾ : ಸಹಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಸರಗೆ ಅಧಿಕರಗಳು ಆಳಂದ ತನಿಖಠಣೆ,

4)
ಆಳಂದ

8). ತನಿಖಹ ಠಹಣೆಯ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಮತುು ರ್ೌಕರರ ನಿದೆೇಾಶಿರ್ೆ :
ದರ್ಹಮ

ಸುದೆದ

ವಿಳಹಷ

ಶಿರೀ ಸಿ.ಈಯರ್ಣ

ರಭರ ಸಹಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಸರಗೆ

ಆಳಂದ ತನಿಖ ಠಣೆ,

ಅಧಿಕರಗಳು

9.1

ಆಳಂದ, ಕಲ್ಫನಯಗಿ ಜಿಲ್ೆಾ

ಹಿರಮ ಮೀಟಯನ ವಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕಯನ ಸಯದಿಮ ಮೀಲ್ೆ ಕೆೀಂದರ ಕಛೆೀರ ಆದೆೀಶದ ಮೀರೆಗೆ

ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸನತುರೆ.
9.2

ಶಿರೀ ಗೆಯೀಪಿಚ್ಂದ, ದಿವತಿಮ ದಜೆಯ ಸಹಮಕಯನ ನಿಯೀಜ್ನೆ ಮೀರೆಗೆ ತನಿಖ ಠಣೆಮಲ್ಲಾ

ಕಮಯ ನಿವಯಹಿಸನತುರೆ.
10). ಅದಯ ವಿ.ನಿಮಭಗಳಲ್ಲಾ ಉ ಸಂಧಿಸಿಯನವಂತೆ ರಹಯ ವೂವಸೆಥಮಯ ಸೆೀರದಂತೆ ಅದಯ
ರತಿಯಫಬ ಅಧಿಕರ ಭತನು ನೌಕಯಯನ ಡೆಮನವ ತಿಂಗಳ ಗೌಯವಧನ:
ದರ್ಹಮ
ಶಿರೀ ಸಿ.ಈಯರ್ಣ

ಸುದೆದ

ಮೂಲೆೇತನ
ರಭರ ಸಹಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಸರಗೆ
ಅಧಿಕರಗಳು

--

11). ಎಲ್ಾ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ವಿವಯಗಳನನು ಸಯಚಿಸನವ, ರಸುವಿತ ವೆಚ್ುಗಳನನು ಭತನು ಮಡಲ್ದ
ಫಡವಟೆಗಳ ವಯದಿಮನನು ಸಯಚಿಸಿ : ಅದಯ ರತಿಯಂದನಏಜೆನಿಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಲ್ದ ಆಮವೂಮ.
ಅನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ 2020-21 ರರೆಗೆ
ಲೆಕು ಶಿೇಷ್ೆಾರ್ೆ

ಅನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಖಚಿಾನ ಬಹಬುು

ಶಿಲುು.

051 ಕಛೆೀರ ವೆಚ್ು

ಯಯ. 380508/-

ಯಯ. 380508/-

--

071 ಕಚೆೀರ ವೆಚ್ು

ಯಯ. 84636/-

ಯಯ. 84636/-

--

195 ಸರಗೆ ವೆಚ್ು

--

--

--

12)

ಹಂಚಿಕೆ ಮಡಲ್ದ ಮಫಲ್ಗನೆಯುಳಗೆಯಂಡನ, ಸಹಮ ಧನ ಕಮಯಕರಭಗಳ ಜರಮ

ವಿಧನವನನು ಭತನು ಅಂತಹ ಕಮಯಕರಭಗಳ ಪಲ್ನನಬವಿಗಳ ವಿವಯಗಳು :
- ಅನವಯಸನವುದಿಲ್ಾ13) ಅದನ ನಿೀಡಿಯನವ ರಯತಿಗಳನನು ಅನನಭತಿ ತರಗಳನನು ಅಥವ ಅಧಿಕಯ ತರಗಳನನು
ಡೆಮನವವಯ ವಿವಯಗಳು :- ಅನವಯಸನವುದಿಲ್ಾ14). ಅದಯ ಫಳ ಲ್ಬೂವಿಯನವ ಅಥವ ಅದನ ಹೆಯಂದಿಯನವ ವಿದನೂನಾನ ಯಯಕೆೆ ರವತಿಯಸಿಯನವ
ಮಹಿತಿಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿವಯಗಳು :ಈ ತನಿಖ ಠಣೆಮನ ಇದನವರೆಗೆ ಸಂೂರ್ಯ ಗರ್ಕಿೀಕಯರ್ಗೆಯಂಡಿಯನವದಿಲ್ಾ
15). ಸವಯಜ್ನಿಕ ಉಯೀಗಕೆಗಿ ಗರಂಥಲ್ಮವನನು ಅಥವ ವಚ್ನಲ್ಮವನನು ನಿವಯಹಿಸನತಿುದೆಲ್ಲಾ
ಅದಯ ಕೆಲ್ಸದ ಸಭಮವನೆಯುಳಗೆಯಂಡಂತೆ ಮಹಿತಿ ಡೆಮಲ್ನ ಸವಯಜ್ನಿಕರಗೆ ಲ್ಬೂವಿಯನವ
ಸೌಲ್ಬೂಗಳ ವಿವಯಗಳು :

ಕಛೆೇರಿ ಷಮಯ:- ತನಿಖ ಠಣೆ ದಿನವಿಡಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಲ್ ಕಮಯನಿವಯಹಿಸನತುದೆ. ಸವಯಜ್ನಿಕಯ
ಉಯೀಗಕೆಗಿ ಗರಂಥಲ್ಮ ಅಥವ ವಚ್ನಲ್ಮ ಈ ವಯಗೆ ಅಸಿಥತವದಲ್ಲಾಯನವುದಿಲ್ಾ.
16). ಸಹಾಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಹೆಷರುಗಳು. ದರ್ಹಮಗಳು ಮತುು ಇತರ ವಿರಗಳು :16.1) ಸಹಾಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿಅಧಿರ್ಹರಿ - ಶಿರೀ ಸಿ.ಈಯರ್ಣ, ರಭರ ಸಹಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಸರಗೆ
ಅಧಿಕರಗಳು, ಆಳಂದ ತನಿಖಠಣೆ, ಆಳಂದ.
16.2) ಮೇಲಮನವಿ ಪ್ಹಾಧಿರ್ಹರ - ಶಿರೀ ಸಿ.ಭಲ್ಲಾಕಜ್ನಯನ, ಜ್ಂಟ್ಟ ಸರಗೆಆಮನಕುಯನ, ಕಲ್ಫನಯಗಿ ವಿಭಗ,
ಕಲ್ಫನಯಗಿ, ಆರ್.ಟ್ಟ.ಓ. ಆಫೀಸ್ ಕಂೌಂಡ, ಸೆೀಡಂ ಯಸೆು, ಕಲ್ಫನಯಗಿ
ಅ)

ಈ

ಕಛೆೀರಗೆ

2020-21ನೆೀ

ಸಲ್ಲನಲ್ಲಾ

ಒಟನಿ

ಯಯ.

12000000/-

ರಜ್ಸವ

ನಿಗಧಿಡಿಸಲ್ಗಿದನೆ, ಅದಯಲ್ಲಾ ಒಟನಿ ಯಯ. 7959757/- ನನು ವಸಯಲ್ಲ ಮಡಲ್ಗಿದನೆ, ,
66.13% ಯಷನಿ ಆಗಿಯನತುದೆ.

ಭತನು 01.01.2020 ರಂದ 31.12.2020ಯ ಅವಧಿಗೆ

ಗನರ

ರತಿಶತ

ಯಯ. 7574628/-ಯಷನಿ

ರಜ್ಸವ ವಸಯಲ್ಲಸಲ್ಗಿದೆ
ಕೆೀಂದರ ಕಛೆೀರಯದ ಮನೂ ಸರಗೆ ಆಮನಕುಯ ಕಛೆೀರ, ಬ್ೆಂಗಳ ರನಿಂದ ಬಿಡನಗಡೆಯದ ವೆಬ್
ಸೆೈಟ್

www.artoaland@gmail.com

ಯಲ್ಲಾ

ಸವಯಜ್ನಿಕಯನ

ತಭಾ

ಕೆಲ್ಸ

ಕಮಯಗಳಗೆ

ಅನನಸರಸಬ್ೆೀಕದ ಸಯಕು ಮಗಯದಶಯನ ರಕಟ್ಟಸಲ್ಗಿದೆ.

ಸವಯಜ್ನಿಕ ಮಹಿತಿ ಅಧಿಕರ
ಸಹಮಕ ರದೆೀಶಿಕ ಸರಗೆ ಅಧಿಕರ,
ಆಳಂದ ತನಿಖ ಠಣೆ ಕಲ್ಫನಯಗಿ.

