ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ತನಿಖಹ ಠಹಣ ,ಧೂಳಖ ೇಡ
ಮಹಹಿತಿ ಸಕಕು ಕಹಯಿದ 2005 ಯ ಅಧಿನಿಮಭ 4 (1) (ಬಿ) ಯಂತ ದಹಖಲ ಗಳ ವಿಯ
ದಿ:31-12-2021 ಯಂತ

ಷಹವಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ ಸಹಗೂ ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ, ತನಿಖಹ ಠಹಣ
ಧೂಳಖ ೇಡ ಇರಿಂದ
2021 ಶಹವಂತಯಕ ು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಮಹಹಿತಿ ಸಕಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ನಿಮಭ 4(1)(ಬಿ)
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ವಿಯಗಳನಕು ಷಹವಜನಿಕಯ ಮಹಹಿತಿಗಹಗಿ ರಕಟಿಸಿದ ಮಹಹಿತಿ.
ನಿಮಭ 4(1)(ಬಿ) ಕಕರಿತಕ ವಿಯಗಳು
4 (1) (ಬಿ) ( i ) ಅದಯ ಯಚನ , ಕಹಮವಗಳು ಭತಕು ಕತವಯಗಳ ವಿಯಗಳು :
ಷಂಘಟನ

: - ಷಸಹಮಕ

ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಮಯಯಕ ಈ ಕಛ ೇರಿಮ

ಭಕಖಯಷಥರಹಗಿಯಕತಹುರ . ಭತಕು ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಸಿಫಬಂದಿಗಳು ಇಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಕಹಮವ
ನಿವಹಿಷಕತಿುದಹರ .
ಅ) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ / ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕಯಕ
ಅಯ ಷಹರಿಗ ಆಮಕಕುಯಕ ರತವನ (ಉತುಯ) ಧಹಯಹಡ ರತಿ ಮಹಸ ಗ ಅಧಿಕೃತ
ಜ್ಞಹನ ತರದ ಭಕಖಹಂತಯ ಧೂಳಖ ೇಡ ತನಿಖಹ ಠಹಣ ಗ ರತವನ ಸಿಫಬಂದಿಗಳನಕು
ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಕಛ ೇರಿ ವಿಜಮುಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಯೇಜಿಷಕತಹುರ .
ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ವಿಯ:ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು 02 ಸಕದ ೆ
ಸಿಫಬಂದಿ ವಿಯ:ಹಸನ ಚಹಲಕಯಕ 01 ಸಕದ ೆ

ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಮವ ನಿವಹಿಷಲಹಗಕತುದ
1)

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ, 1988

2)

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು, 1989

3)

ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಗಳು, 1989

4)

ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಭತಕು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತಕು

ನಿಮಭಗಳನಕು ಹಲ್ಲಸಿಯಕ ಫಗ ೆ ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕ/ ಜಹರಿಗ ೂಳಿಷಕ ಕಹಮವ ಭತಕು ಷಯಕಹಯು
ಹರ್ಷವಕಹಗಿ ನಿಗಧಿ ಡಿಸಿಯಕ ರಹಜಷವ ಷಂಗರಹಿಷಕ ಕ ಲಷನಕು ನಿವಹಿಷಲಹಗಕತುದ .
4 (1) (ಬಿ) (ii) ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತಕು ನೌಕಯಯ ಅಧಿಕಹಯಗಳು ಭತಕು ಕತವಯಗಳು:
1) ಕಛ ೇರಿ ವಿಳಹಷ :ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ ಧೂಳಖ ೇಡ ತನಿಖಹ ಠಹಣ ಎಂಫ ಸ ಷರಿನಿಂದ
ಈ ಕಛ ೇರಿಮಕ ಷ ೂೇಲಹೂರ್ – ಚಿತರದಕಗವ ಯಷ ು ಧೂಳಖ ೇಡ ತನಿಖಹ ಠಹಣ ಧೂಳಖ ೇಡ
ತಹಲಕಕ ಚಡಚಣ ಜಿಲ ಿ ವಿಜಮುಯ.
2) ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು :ಕಛ ೇರಿಮ ಭಕಖಯಷಥರಹಗಿ ಕಛ ೇರಿಮ ಷಂೂಣವ ಜಹಬ್ಹೆರಿ ನಿವಹಿಷಕತಹುರ . ಕಛ ೇರಿಮ
ಯಹುದ ೇ ಕ ಲಷಕ ು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ ಅಂತಿಭ ತಿೇಮಹವನ ತಗ ದಕಕ ೂಳುು ಅಧಿಕಹಯ
ಸ ೂಂದಿಯಕತಹುರ . ಸಿಫಬಂದಿಮ ನಿಮಂತರಣ ಕ ಲಷದ ಸಂಚಿಕ ಮನಕು ಮಹಡಕ ಅಧಿಕಹರಿನಕು ಷಸ
ಸ ೂಂದಿಯಕತಹುರ .

3) ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕಯಕ / ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿೇರಿಕ್ಷಕಯಕ.
ತನಿಖಹ ಠಹಣ ಮಲ್ಲಿ ಕನಹವಟಕ ರಹಜಯ ರ ೇಶಿಷಕ ಹಸನಗಳ ದಹಖಲಹತಿಗಳನಕು
ರಿಶಿೇಲ್ಲಷಕುದಕ ಭತಕು ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಅಧಿನಿೇಮಭ 1988 ಭತು ಅದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿನ
ನಿಮಭಗಳನಕು

ಜಹರಿಗ ೂಳಿಷಕುದನಕು

ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ,

ಉಲಿಂಘಿಸಿಯಕ

ಹಸನಗಳಿಗ

ರಕಯಣಗಳನಕು ಧಹಖಲ್ಲಸಿ ಷಕಹವಯು ನಿಗಧಿಡಿಸಿಯಕ ದಂಡ ಭತಕು ತ ರಿಗ
ಮಹಡಕುದಕ ಷಸಹಮಕ

ಹರದ ೇಶಿಕ

ಷೂಲ್ಲ

ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಸಹಗೂ ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು

ನಿೇಡಿದ ಷೂಚನ ಗಳನಕು ಸಹಗೂ ಆದ ೇವಗಳನಕು ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.
4) ವಿಶಮ ನಿಹವಸಕಯಕ :ಕಡತಗಳು, ಚಲನ್ಗಳ ುಷುಕಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ.ರಹಜಯಷವ ಜಮೇ ಮಹಡಕುದಕ.
ತಹತಹುಲ್ಲ ಯಸದಹರಿ ತರಗಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ, ತನಿಖಹ ಯದಿಗಳಿಗ

ದಂಡ ಷೂಲ್ಲ

ಮಹಡಲಹಗಕುದಕ, ತರ ಯಸಹಯ, ಯದಿ ತಯಹರಿಷಕುದಕ ಭತಕು ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ
ಷಹರಿಗ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ

ಸಹಗೂ

ಮೇಲಹಧಿಕಹರಿಗಳು

ನಿೇಡಿದ

ಷೂಚನ ಗಳನಕು

ಆದ ೇವಗಳನಕು ಹಲ್ಲಷಕುದಕ.
5) ಹಸನ ಚಹಲಕಯಕ ; ಕಛ ೇರಿಮ ಎಲಹಿ ಕ ಲಷ ಕಹಮವಗಳಿಗ ನಿಗದಿಡಿಸಿದ ಹಸನನಕು ಚಲ್ಲಷಕದಕ.

ಸಹಗೂ

4 (1) (ಬಿ) (iii) ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣ ಭತಕು ಸ ೂಣ ಗಹರಿಕ ಮ ಮಹಗವಗಳು ಷ ೇರಿದಂತ ತಿೇಮಹವನ
ತ ಗ ದಕಕ ೂಳು ರಕ್ರರಯ್ದಮಲ್ಲಿ ಅನಕಷರಿಷಬ್ ೇಕಹದ ಕಹಮವ ವಿಧಹನಗಳು.:
1)

ವಿಶಮ ನಿಹವಸಕಯ ಸಂತದಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳು ಭತಕು ದಹಖಲ ಗಳ ನಿವಸಣ
ರಿಶಿೇಲನ ಉಷಕುಹರಿ, ಕಚ ೇರಿಮಲ್ಲಿ ಷಂಗರಹಿದ ರಹಜವನಕು ಷಕಹವಯದ ಖಜಹನ ಗ
ಜಮಹ ಮಹಡಕ ಕ ಲಷದ ರಿಶಿೇಲನ , ಆಡಿಟ್ ಯದಿಗಳನಕು ರಿಶಿೇಲನ
ಮಹಡಕುದಕ, ಕ ೇಂದರ ಕಚ ೇರಿಗ ರತವನ ಕಹಮವ/ ರಹಜಯಷವ ಷಂಗರಸ ಭತಕು
ಇತಯ ಮಹಹಿತಿಗಳನಕು ನಿೇಡಕುದಕ. ತರ ಯಸಹಯ ಇತಹಯದಿಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕ
ಉಷಕುಹರಿ ಸಹಗೂ ಷಹವಜನಿಕ ಷಂಕವ ಅಧಿಕಹರಿ / ಷಹವಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿ
ಅಧಿಕಹರಿಮ ಕತವಯಗಳು ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಯಹಗಿಯಕತುರ .

2)

ರತವನ ಕಹಮವ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಅಧಿನಿಮಭ ಭತಕು ಅದಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿನ
ನಿಮಭಗಳನಕು ಕಟಕು ನಿಟಹುಗಿ ಜಹರಿಗ ೂಳಿಷಕುದಕ. ನಿಮಭ ಉಲಿಂಗಿಸಿಯಕ
ಹಸನಗಳ ತನಿಖ . ತನಿಖಹ ಯದಿ ನಿೇಡಕುದಕ. ಷಕಹವಯದಹಧಿಷೂಚನ ಮಂತ
ದಂಡ ಹತಿಷಕುದಕ.ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಅಧಿನಿೇಮಭ ಭತು
ನಿಮಭಳಿಗ ರಿತಹಯ ಕನಹವಟಕ ರಹಜಯ ರ ೇಶಿಸಿಯಕ ಹಸನಗಳ ತ ರಿಗ
ಷೂಲಹತಿ ಹಸನ ಚಹಲಕ / ಮಹಲ್ಲಕರಿಂದ ಷಕಲಹಗಕ ದಂಡ / ತ ರಿಗ
ಯಸಿೇದಿಮನಕು ನಿೇಡಿ ರಹಜಷವ ಷಂಗರದ ಮಫಗಲಕ ಭತು ವಿಯಗಳನಕು ಷಂಫಂದಿಸಿದ
ಸಿಫಬಂದಿಮರಿಗ ತಭಮ ತಂಡದ ಅತವನ ಕ ೂನ ಮಲ್ಲಿ ಷಲ್ಲಿಷಕ ಜಹಬ್ಹೆರಿಮಕ
ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ/ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಗಳಿಗಿಯಕತುದ .

4 (1) (ಬಿ) ( iv ).ಅದಯ ಕಹಮವಗಳ ನಿವಸಣ ಗ ಅದಕ ಯೂಪಿಸಿಯಕ ಷೂತರಗಳು :ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತಕು ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಫಯಕ
ಸಿಫಬಂದಿಮಯಕ ಈ ಕ ಳಕಂಡ ಕಹಯ್ದೆ ಭತಕು ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಲಿ ಕತವಯ ನಿವಹಿಷಲಹಗಕತುದ .
1)

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ, 1988

2)

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು, 1989

3)

ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಗಳು, 1989

4)

ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಭತಕು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತಕು

ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ತಿದಕೆಡಿಗಳು.

4(1)( ಬಿ ) (v) ಅದಯ ಕಹಮವಗಳಿಗ ನ ಯ ೇರಿಷಕುದಕಹುಗಿ ಅದಕ ಸ ೂಂದಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ
ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ ಉದ ೂಯೇಗಿಗಳು ಫಳಷಕ ನಿಮಭಗಳು, ಉ
ನಿಭಮಗಳು. ಅನಕಷೂಚಿಗಳು. ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು ಭತಕು ದಹಖಲ ಗಳು :1)

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ, 1988

2)

ಕ ೇಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು, 1989

3)

ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ನಿಮಭಗಳು, 1989

4)

ಕನಹವಟಕ ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನ ತ ರಿಗ ಕಹಯ್ದೆ ಭತಕು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತಕು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ತಿದಕೆಡಿಗಳು.

4 (1) (ಬಿ) (vi) ಅದಕ ಸ ೂಂದಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಯ ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಿಯಕ ದಷಹು ೇಜಕಗಳ
ರಗವಗಳ ವಿಯ ಟಿು ;
1)

ಮೇಟಹಯಕ ಹಸನಗಳ ತ ರಿಗ , ಸಹಗೂ ವಕಲು ಷಂಗರಸಣ ಹಿಗಳು.

2)

ರತವನ ವಿಯಗಳ ಹಿ.

3)

ಷಯಕಹರಿ ಹಸನಗಳ ಲಹಗ್ ುಷುಕಗಳು.

4)

ಡಿಸಿ ಬಿಲಕಿಗಳ ಕಡತಗಳು ಹಿಗಳು.

5)

ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಈ ಕಛ ೇರಿಮ ಭಕಖಯಷಥರಹಗಿ ಆಡಳಿತದ

ಷಂೂಣವ ಜಹಬ್ಹೆರಿ ಸ ೂಂದಿಯಕತಹುರ .
4 (1) (ಬಿ) (vii) 7. ಅದಯ ಕಹಮವನಿೇತಿಮ ಯಚನ ಅಥಹ ಅದಯ ಅನಕಶಹಾನಕ ು ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತ
ಷಹವಜನಿಕರ ೂಡನ ಷಮಹಲ ೂೇಚಿಷಲಕ ಅಥಹ ಅದಯ ಹರತಿನಿಧಯವಿಯಕಂತ ಮಹಡಲಕ
ಇಯಕಂತಸ ಯಹುದ ೇ ಯಷ ಥಮ ವಿಯಗಳು :-ಇಲಿ –
4(1)(ಬಿ) (viii) ಭಂಡಳಿಗಳು, ರಿಶತಕುಗಳು, ಷಮಿತಿಗಳು ಅಥಹ ನಿಮಭಗಳು ಭತಕು ಅದಯ
ಭಹಗಹಗಿ ಅಥಹ ಅದಯ ಷಲಸ ಮ ಉದ ೆೇವಕಹುಗಿ ಯಚಿತಹದ ಇಫಬಯಕ ಅಥಹ ಸ ಚಕು
ಯಕ್ರುಗಳನ ೂುಳಗ ೂಂಡ ಭಂಡಳಿಗಳ. ರಿಶತಕುಗಳ. ಷಮಿತಿಗಳ ಭತಕು ಇತಯ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಕ
ಷಭ ಗಳು ಷಹವಜನಿಕರಿಗ ಭಕಕುಹಗಿಯಕತು ಯೇ ಅಥಹ ಅಂತಸ ಷಭ ಗಳ ನಡಹಳಿಗಳು
ಷಹವಜನಿಕರಿಗ ದ ೂರ ಮಕತು ಯೇ ಎಂಫಕದಯ ವಿಯ ಟಿುಕ :
ರಹಜಯ ಷಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹಯ/ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಹರಧಿಕಹಯಗಳ ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿಯಕತುದ .

4 (1) (ಬಿ) (ix) ಯ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತಕು ನೌಕಯಯ ನಿದ ೇವಶಿಕ :
ಕರ

ಅಧಿಕಹರಿ/ ಸಿಫಬಂದಿಗಳ ಸ ಷಯಕ

ದನಹಭ

01

ಶಿರೇ. ಆನಂದ. ಹಥವನಳಿು

ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ (ರಭಹಯ)

02

ಅಯ ಷಹರಿಗ ಆಮಕಕುಯಕ ರತವನ (ಉತುಯ) ಧಹಯಹಡ ರತಿ ಮಹಸ ಗ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಹನ

ಷಂ

ತರದ ಭಕಖಹಂತಯ ಧೂಳಖ ೇಡ ತನಿಖಹ ಠಹಣ ಗ ರತವನ ಸಿಫಬಂದಿಗಳನಕು ಹರದ ೇಶಿಕ
ಷಹರಿಗ ಕಛ ೇರಿ ವಿಜಮುಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಯೇಜಿಷಕತಹುರ .
03

ಶಿರೇ ಕ ಷಕರ ೇಶ್ ಕಕಮಹರ್

ದಿವದಷ [ಹರಷಹಅ ಧಹಯಹಡ (ಶಿುಭ) ಇಲ್ಲಿಂದ
ನಿಯೇಜನ ]

04

ಶಿರೇ ಮಹಯಕತಿ ಎಮ್ ಬ್ ೂೇಷ ಿ

ಹಸನ ಚಹಲಕ [ಹರಷಹಅ ವಿಜಮುಯ ಇಲ್ಲಿಂದ
ನಿಯೇಜನ ]

4 (1) (ಬಿ) (x) ಅದ ಯ ವಿ. ನಿಮಭಗಳಲ್ಲಿ ಉ ಷಂಧಿಸಿಯಕಂತ ರಿಸಹಯದ ಯಷ ಥಮೂ
ಷ ೇರಿದಂತ ಅದಯ ರತಿಯಫಬ ಅಧಿಕಹಯ ಭತಕು ನೌಕಯಯಕ ಡ ಮಕ ತಿಂಗಳ  ೇತನ :
-ಇಲಿ4 (1) (ಬಿ) (xi) 11 ಎಲಹಿ ಯೇಜನ ಗಳ ವಿಯಗಳನಕು ಷೂಚಿಷಕ, ರಷಹುವಿತ  ಚುಗಳನಕು ಭತಕು
ಮಹಡಲಹದ ಫಟಹಡ ಗಳ ಯದಿಮನಕು ಷೂಚಿಸಿ ಅದಯ ರತಿಯಂದಕ ಏಜ ನಿಿಗ ಸಂಚಿಕ
ಮಹಡಲಹದ ಆಮಯಮ.
ಲ ಕು ಶಿೇರ್ಷವಕ

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡ

ಖಚಿವನ ಬ್ಹಫಕು

ಉಳಿದ ಸಣ

ಕಛ ೇರಿ  ಚುಗಳು - 051

24,00,000

2372134

27866

ವಿದಕಯತ್  ಚು – 071

2,00,000

195509

4491

4 (1) (ಬಿ) (xii) ಸಂಚಿಕ ಮಹಡಲಹದ ಮಫಲನ ೂುಳಗ ೂಂಡಕ, ಷಸಹಮಧನ ಕಹಮವಕರಭಗಳ
ಜಹರಿಮ ವಿಧಹನನಕು ಭತಕು ಅಂತಸ ಕಹಮವಕರಭಗಳನಕು ಪಲಹನಕಬವಿಗಳ ವಿಯಗಳು.
-ಇಯಕುದಿಲಿ –
4 (1) (ಬಿ) (xiii) ಅದಕ ನಿೇಡಿಯಕ ರಿಯಹಯಿತಿಗಳನಕು ಅನಕಭತಿ ತರಗಳನಕು ಅಥಹ ಅಧಿಕಹಯ
ತರಗಳನಕು ಡ ಮಕಯ ವಿಯಗಳು :-ಇಯಕುದಿಲಿ –
4 (1) (ಬಿ) (xiv)ಅದಯ ಫಳಿ ಲಬಯವಿಯಕ ಅಥಹ ಅದಕ ಸ ೂಂದಿಯಕ ವಿದಕಯನಹಮನ ಯೂಕ ು
ರಿತಿವಸಿಯಕ ಮಹಹಿತಿಗ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ವಿಯಗಳು :ಗಣಕ್ರೇಕಯಣಗ ೂಂಡಿದ
4 (1) (ಬಿ) (xv) ಷಹವಜನಿಕ ಉಯೇಗಕಹುಗಿ ಗರಂಥಹಲಮನಕು ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮನಕು
ನಿವಹಿಷಕತಿುದೆಲ್ಲಿ

ಅದಯ

ಕ ಲಷದ

ಷಭಮನ ೂುಳಗ ೂಂಡಂತ

ಮಹಹಿತಿ

ಡ ಮಲಕ

ಷಹವಜನಿಕರಿಗ ಲಬಯವಿಯಕ ಷೌಲಬಯಗಳ ವಿಯಗಳು:
ಷಹವಜನಿಕ ಉಯೇಗಕಹುಗಿ ಗರಂಥಹಲಮ ಅಥಹ ಹಚನಹಲಮ ಈ ಯಗ ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿ
ಇಯಕುದಿಲಿ.

4(1)(ಬಿ) (xvi).ಷಹವಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಸ ಷಯಕಗಳು, ದನಹಭ ಭತಕು ಇತಯ
ವಿಯಗಳು
1) ಷಹವಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ ಶಿರೇ ಆನಂದ. ಹಥವನಳಿು
ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ, (ರಭಹಯ) ತನಿಖಹ ಠಹಣ ಧೂಳಖ ೇಡ.

2) ಮೇಲನಮವಿ ಹರಧಿಕಹಯ. ಶಿರೇ ಜ . ವ ೃೇಭಹ
ಜಂಟಿ ಷಹರಿಗ ಆಮಕಕುಯಕ, ಬ್ ಳಗಹವಿ ವಿಭಹಗ, ಬ್ ಳಗಹವಿ
ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಕಛ ೇರಿಮ ಮದಲನ ೇಮ ಭಸಡಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಓ ೃತು
ಬ್ ಳಗಹವಿ.

4 (1) (ಬಿ) (xvii). ನಿಮಮಿಷಫಸಕದಹದಂತಸ ಇತರ ಮಹಹಿತಿಮನಕು ರಕಟಿಷತಕುದಕೆ.:
ಅ) ಈ ಕಛ ೇರಿಗ ಒಟಕು 2021-2022 ಶವದ ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಟಕು ಯೂ 17.532ಕ ೂೇಟಿ ರಹಜಷವ
ಷೂಲಹತಿಗ ಗಕರಿ ನಿಗಧಿ ಡಿಷಲಹಗಿದಕೆ ಅದಯಲ್ಲಿ ಒಟಕು ದಿನಹಂಕ:

31-12-2021 ಯ ಅಂತಯಕ ು

ಗಕರಿ ಯೂ.85.50 ಕ ೂೇಟಿ ಇದಕೆ ಯೂ. 7.769.32870/- ಷೂಲ್ಲ ಮಹಡಿ ವ ೇ. 42.54 % ಗಕರಿ
ಷಹಧಿಷಲಹಗಿದ . ಸಹಗೂ ನಿಗದಿ ಡಿಸಿದ ಗಕರಿಮನಕು ದಿನಹಂಕ: 31-03-2022 ಯ ಅಂತಯಕ ು
ಷಹಧಿಷಲಕ ಕರಭ ಜಯಕಗಿಷಲಹಗಿದ .
ಆ) ಕ ೇಂದರ ಕಛ ೇರಿಯಹದ ಮಹನಯ ಷಹರಿಗ ಆಮಕಕುಯ ಕಛ ೇರಿ. ಬ್ ಂಗಳೄರಿನಿಂದ ಬಿಡಕಗಡ ಯಹದ
 ಬ್ ಷ ೈಟ್ ತಿತಿತಿ.ಡಿಣo.ಞಚಿಡಿ.ಟಿiಛಿ.ಛಿo ಯಲ್ಲಿ ಷಹವಜನಿಕಯಕ ತಭಮ ಕಹಮವ ಕ ಲಷಗಳಿಗ
ಅನಕಷರಿಷಬ್ ೇಕಹದ ಷೂಕು ಮಹಗವದವವನ ರಕಟಿಷಲಹಗಿದ .

ಷಹವಜನಿಕ ಮಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಷಸಹಮಕ ಹರದ ೇಶಿಕ ಷಹರಿಗ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಧೂಳಖ ೇಡ ತನಿಖಹ ಠಹಣ , ಧೂಳಖ ೇಡ.

