ಭಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಭ 2005
ನಿಮಭ 4 (1)ಬಿ ರಕಹಯ
ದಿನಹಾಂಕ್: 31-03-2022ಕಕು ರಕ್ಟಿಸಿದ ಭಹಹಿತಿ
---------------------------------ಸಹವ ಜನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ,
ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಛಕೇರಿ,
ಬಹಲ್ಕು, ಬಿೇದಯ ಜಿಲ್ಕೆ- 585328

ಭಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು ಅಧಿ ನಿಮಭ 2005,
ಅಧಹಾಮ 2, ನಿಮಭ 4(1) ಬಿ ರಕಹಯ ರಕ್ಟಿಸಿಯಕ ಭಹಹಿತಿ
1) 4(1) (ಬಿ) 1 ಅದಯ ಯಚನಕ ಕಹಮವಗಳು ಭತ್ಕು ಕ್ತ್ವಾಗಳ ವಿಯಗಳು
ಷಾಂಘನಕ:ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಮ ಭಕಖ್ಾಷಥಯಹಗಿಯಕತ್ಹುಯಕ ಭತ್ಕು ಈ
ಕಕಳಕ್ಾಂಡ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಇಯ ಅಧಿನದಲ್ಕೆ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕತ್ಹುಯಕ.
1. ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿ

:

01

2. ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ

:

01 (ಖಹಲ್ಕ)

3. ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ

:

02

4. ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ

:

01

5. ರಥಭ ದಜಕವ ಷಹಹಮಕ್ಯಕ

:

03

6. ದಿವೇತಿಮ ದಜಕವ ಷಹಹಮಕ್ಯಕ

:

04 (01-ಖಹಲ್ಕ)

7. ವಹಸನ ಚಹಲಕ್ಯಕ

:

01

8. ಫಕಯಳಚಕುಗಹಯಯಕ

:

01 (ಖಹಲ್ಕ)

9. ಖ್ಜಹನಕ ಯಕ್ಷಕ್

:

02 (ಖಹಲ್ಕ)

10. ಗರರಪ್ ‚ಡಿ‛

:

01 (ಖಹಲ್ಕ)

ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಮಲ್ಕೆ ಭಕಖ್ಾವಹಗಿ ಸಹರಿಗಕ ಭತ್ಕು ಸಹರಿಗಕೇತ್ಯ ವಹಸನಗಳ ತ್ಕರಿಗಕ ಷರಲ್ಹತಿ ಭತ್ಕು
ವಹಸನಗಳ ಉಯೇಗದ ನಿಮಾಂ

ತ್ರಣದ ಫಗಕೆ ಈ ಕಕಳಕ್ಾಂಡ ಕಹಯ್ದೆ ಹಹಗರ ನಿಮಭದ ಅಡಿಮಲ್ಕೆ

ಕಹಮವನಿವಹಿಷಲ್ಹಗಕತ್ುದಕ.
1. ಕಕೇಾಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನಗಳ ಕಹಯ್ದೆ 1988
2. ಕಕೇಾಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು 1989
3. ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿಮಭಗಳು 1989
4. ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ತ್ಕರಿಗಕ ಕಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತ್ಕು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕೆಡಿಗಳು.
5. ಷಕಹಲದಡಿಮಲ್ಕೆ ನಿೇಡಿದ ಅಧಿಮಾಂತ್ಕ ಕಹಮವ ನಿವಹಿಷಕುದಕ.

ರಭಕಖ್ ಕಹಮವಗಳು
1. ವಹಸನಗಳ ನಕರೇಾಂದಣಿ
2. ಚಹಲನಹ ಹಹಗರ ನಿವಹವಸಕ್ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳನಕು ನಿೇಡಕವಿಕಕ ಭತ್ಕು ಚಹಲನ ತ್ಯಫಕೇತಿ ಶಹಲ್ಕಗಳಿಗಕ
ಯವಹನಿಗಕ ನಿೇಡಕುದಕ.
3. ಷಯಕ್ಕ ಸಹಗಣಕ ಹಹಗರ ರಮಹಣಿಕ್ ವಹಸನಗಳಿಗಕ ಯಸದಹರಿಗಳನಕು ನಿೇಡಕವಿಕಕ ಭತ್ಕು Carriage by
Road Act 2007 & Rules 2011 ನಿೇಡಕವಿಕಕ.

4. ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನಗಳ ತ್ಕರಿಗಕ ಷಾಂಗರಸಣಕ.
5. ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿಮಭಗಳ ರತ್ವನಕ.
6. ಯಸಕು ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಕ್ರಭಗಳು ಅಘಾತ್ ವಹಸನಗಳ ರಿಶಿೇಲನಕ.
7. ವಹಸನಗಳಿಾಂದಹಗಕ ವಹಮಕ ಭಹಲ್ಕನಾ ನಿಮಾಂತ್ರಣದ ಫಗಕೆ ರತ್ವನಕ.
8. ಹಕಚ್ಚುನ ಯಹಜಷವನಕು ಷಾಂಗರಹಿಷಕುದಕ.

2. 4(1) (ಬಿ) 2. ಅದಯ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತ್ಕು ನೌಕ್ಯಯ ಅಧಿಕಹಯಗಳು ಭತ್ಕು ಕ್ತ್ವಾಗಳು.
1. ಕ್ಛಕೇರಿ ವಿಳಹಷ :- ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಹಹಗರ ಕಹಮವದಶಿವ, ಷಹಹಮಕ್
ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಹರಧಿಕಹಯ ಭತ್ಕು ಸಹವಜನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಛಕೇರಿ, ಸಕಭನಹಫಹದ
ಭಕಖ್ಾ ಯಸಕು, ಬಹಲ್ಕು, ತ್ಹ: ಬಹಲ್ಕು ಜಿ: ಬಿೇದಯ.
2. ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿ:- ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಗರರಪ್-ಬಿ
ಶಕರೇಣಿಮಯಹಗಿದಕೆ, ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಮ ಕಹಮವಗಳಹದ ಸಹರಿಗಕ /ಸಹರಿಗಕೇತ್ಯ ನಕರಾಂದಣಿ ಭತ್ಕು ಕ್ಲ್ಕಕಹ
ಹಹಗರ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳ ನಿೇಡಿಕಕ, ಖ್ಜಹನಕ ವಿಬಹಗ ಹಹಗರ ಸಹವಜನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ
ಅಧಿಕಹರಿಗಳು.
3. ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ: ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ಹಹಗರ ನಿಮಭಗಳನಕಸಹಯ
ಸಹರಿಗಕ ವಹಸನಗಳ ನಕರೇಾಂದಣಿ ನವಿೇಕ್ಯಣ ಹಹಗರ ಅಸವತ್ಹ ತ್ರನವಿೇಕ್ಯಣಕಕು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ಕ
ವಹಸನನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ ರಭಹಣ ತ್ರ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತ್ಕು ಅಬಾರ್ಥವಗಳನಕು ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿವಹವಸಕ್,
ಕ್ಲ್ಕಕಹ ಹಹಗರ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ರಭಹಣ ತ್ರಗಳ ರಿೇಕ್ಷಕಗಕ ಒಳಡಿಷಕುದಕ, ವಹಸನಗಳ
ರವತ್ನ ತ್ಹಷಣಕ, ಅಘಾತ್ ವಹಸನಗಳ ವಿೇಕ್ಷಣಕ, ಫಹಕಿ ತ್ಕರಿಗಕ ಷರಲ್ಕ ಸಕೇರಿದಾಂತ್ಕ ಇನಹುುದಕೇ
ಮೇಲ್ಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವದಾಂತ್ಕ ಕಹಮವ ನಿವಹಿಷಕುದಕ. ಜಿಲ್ಹೆಡಳಿತ್ದಿಾಂದ ನಿೇಡಕ ಅಧಿಗರಸಣ
ಅದಕೇವಗಳನಕು ಜಹರಿ ಭಹಡಕುದಕ, ತ್ಹಲರಕ್ಕ ಕಕೇಾಂದರಗಳಲ್ಕೆ ಭಹಸಿಕ್ ಭಕಕಹುಾಂ ಭಹಡಿ
ಸಹವಜನಿಕ್ಯ ಫಕೇಡಿಕಕಗಳನಕು ೂಯಕೈಷಕುದಕ.
4. ಕ್ಛಕೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ:ಸಿಫಬಾಂದಿ ಕ್ಡತ್ಗಳ ನಿವಸಣಕ, ಕ್ಛಕೇರಿಮ ಸಹರಿಗಕ ವಿಬಹಗ, ಆಡಿಟ್, ಹರದಕೇಶಿಕ್
ಸಹರಿಗಕ ಹರಧಿಕಹಯ, ಅಕ್ ಹಹಗರ ಜಕ್ ಮೇಲ್ಕವಚಹಯಣಕ, ಅನಕಮಕಕ್ು ಭತ್ಕು ತ್ಕರಿಗಕ ಭಯಕಹತಿ,
ಡಿಎಸ್ಎ ವಿಬಹಗ, ಖ್ಜಹನಕ ವಿಬಹಗ, ಕ್ಛಕೇರಿಮ ಸಹರಿಗಕೇತ್ಯ ವಿಬಹಗ ಹಹಗರ ಕ್ಲ್ಕಕಕ/ಖಹಮಾಂ
ಚಹಲನಹತ್ರಗಳ ವಿಬಹಗ-ಇದಕಕು ಷಾಂಫಾಂದಟಟ ಸಹಾಟ್ವ ಕಹರ್ಡವ ನಿೇಡಕವಿಕಕಮ ಉಷಕುರಿ,
ಸಹವಜನಿಕ್ಯಕ ಷಲ್ಕೆಷಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಛಕೇರಿ ಕಕಲಷಗಳ ಅಜಿವಗಳನಕು ರಿೇಶಿೇಲ್ಕಸಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಷಕುದಕ,
ಕ್ಛಕೇರಿಮ ಸಿಫಬಾಂದಿಗಳ ಕಕಲಷ ಕಹಮವಗಳ ಮೇಲ್ಕವಚಹಯಣಕ ಭತ್ಕು ಮೇಜಕ ತ್ಹಷಣಕ ಹಹಗರ
ಮೇಲ್ಹಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವ ಹಲ್ಕಷಕುದಕ.
5. ರಥಭ/ದಿವತಿೇಮ ದಜಕವ ಷಹಹಮಕ್ಯಕಗಳು: ಕ್ಛಕೇರಿಮ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ/ಮೇಲ್ಹಧಿಕಹರಿಗಳು ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ
ಅಜಿವಗಳನಕು ಕ್ಡತ್ದಕರಾಂದಿಗಕ ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವಕಹುಗಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯ ಭಕಖಹಾಂತ್ಯ
ಷಲ್ಕೆಷಕುದಕ. ಕ್ಡತ್ದಲ್ಕೆ ಮೇಲ್ಹಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವಕಹುಗಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯ ಭಕಖಹಾಂತ್ಯ
ಷಲ್ಕೆಷಕುದಕ. ಕ್ಡತ್ದಲ್ಕೆ ವಕೇಲ್ಹಧಿಕಹರಿಗಳು ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವನಕು ಕ್ರಡಲ್ಕೇ ಹಲ್ಕಸಿ ಸಹವಜನಿಕ್ಯ
ಕ್ಛಕೇರಿ ಕಕಲಷ ಕಹಮವಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ.

6. ಫಕಯಳಚಕುಗಹಯಯಕ:ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಗಕ ಒಫಬಯಕ ಫಕಯಳಚಕುಗಹಯಯ ಸಕದಕೆ ಭಾಂಜರಯಹಗಿದಕೆ ರಷಕುತ್ ಸಕದಕೆ ಖಹಲ್ಕ
ಇಯಕತ್ುದಕ.
7. ವಹಸನ ಚಹಲಕ್ಯಕಗಳು: ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಗಕ ಒಫಬ ವಹಸನ ಚಹಲಕ್ಯ ಸಕದಕೆ ಭಾಂಜರಯಹಗಿದಕೆ ರಷಕುತ್
ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕತಿುದಹೆಯಕ.
8. ಡಿ-ಗರರಪ್ ನೌಕ್ಯಯಕ (ಜವಹನಯಕ): ಕ್ಛಕೇರಿಮ ವಿವಿಧ ವಿಬಹಗಗಳಲ್ಕೆ ಕ್ಡತ್ಗಳ ಚಹಲನಹ ನಿವಸಣಕ,
ಖ್ಜಹನಕಗಕ ಸಿಫಬಾಂದಿಯಾಂದಿಗಕ ತ್ಕಯಳು ಭತ್ಕು ಷಥಳಿಮ ಟಹಲನಕು ವಿತ್ರಿಷಕುದಕ ಹಹಗರ
ಮೇಲ್ಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವದ ಮೇಯಕಗಕ ಕಕಲಷ ನಿವಹಿಷಕುದಕ. ರಷಕುತ್ ಸಕದಕೆ ಖಹಲ್ಕ ಇಯಕತ್ುದಕ.

3 4(1) (ಬಿ) 3. ಮೇಲ್ಕವಚಹಯಣಕ ಭತ್ಕು ಹಕರಣಕಗಹರಿಕಕಮ ಭಹಗವಗಳು ಸಕೇರಿದಾಂತ್ಕ ತಿೇಭಹವನ
ತ್ಕಗಕದಕಕಕರಳುು ರಕಿರಯ್ದಮಲ್ಕೆ ಅನಕಷರಿಷಫಕೇಕಹದ ಕಹಮವ ವಿಧಹನಗಳು.
ಸಹವಜನಿಕ್ಯಕ ವಿವಿಧ ಕಕಲಷಗಳಿಗಹಗಿ ಕ್ಛಕೇರಿಗಕ ಷಲ್ಕೆಷಕ ಅಜಿವಗಳನಕು ನಿಮಭಹನಕಸಹಯ
ಕ್ಛಕೇರಿಮಲ್ಕೆನ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ ಸಿವೇಕ್ರಿಷಕತ್ಹುಯಕ

. ತ್ದನಾಂತ್ಯ ಕ್ಛಕೇರಿಮ ಸಿವೇಕ್ೃತಿ ವಿಬಹಗದ

ಭಕಖಹಾಂತ್ಯ ಆಮಹ ವಿಬಹಗಗಳನಕು ನಿವ ಹಿಷಕ ವಿಶಮ ನಿವಹವಸಕ್ಯಕ ತ್ಭಗಕ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಅಜಿವಗಳನಕು
ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿ, ಷಾಂಫಾಂದಟಟ ಕ್ಡತ್ದಲ್ಕೆ ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ , ಟಿಪಣಿಯಾಂದಿಗಕ ವಿಶಮನಕು ಭಾಂಡಿಷಕತ್ಹುಯಕ . ನಾಂತ್ಯ
ಅದನಕು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ ಟಿಪಣಿಮಲ್ಕೆ ತ್ಭಾ ಅಭಿಹರಮದಕರಾಂದಿಗಕ ಅಾಂತಿಭವಹಗಿ
ಕ್ಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಾಷಥರಿಗಕ ಷಲ್ಕೆಸಿ ಷದರಿ ವಿಶಮದ ಕ್ಡ

ತ್ಕಕು ಕ್ಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಾಷಥಯಕ ತ್ಭಾ ತಿೇಭಹವನದ

ಆದಕೇವದನಕು ನಿೇಡಕತ್ಹುಯಕ. ಷದರಿಮಯಕ ನಿೇಡಿದ ಆದಕೇವನಕು ಅಾಂತಿಭವಹಗಿ ವಿಶಮ ನಿವಹವಸಕ್ಯಕ ಭತ್ಕು
ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ ಹಲ್ಕಷಕತ್ಹುಯಕ.
ಕಕಲವಾಂದಕ ವಿಶಮಗಳಿಗಕ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಕಕಲಷಗಳಿಗಕ ಕ್ಛಕೇರಿಗಕ ತ್ಹಾಂತಿರಕ್ ಸಿಫಬಾಂದಿಗಳಹದ
ಹಿರಿಮ/ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕಗಳ ರಿಶಿೇಲನಕ ಅವಾ

ಕ್ವಹಗಿದಕೆ ಅಾಂತ್ಸ ಅಜಿವಗಳನಕು ಕ್ಛಕೇರಿ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ ನಾಂತ್ಯ ಕಹಮವನಿವಸಕ್ ಸಿಫಬಾಂದಿಮಯಕ ವಹಸನನಕು
ಬೌತಿಕ್ವಹಗಿ/ತ್ಹಾಂತಿರಕ್ವಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ ಕ್ಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಾಷಥರಿಗಕ ಶಿಪಹಯಷಕು ಭಹಡಕತ್ಹುಯಕ

/ ಅಬಾರ್ಥವಗಳನಕು
. ಅಾಂತಿಭವಹಗಿ

ಕ್ಛಕೇರಿ ಭಕಖ್ಾಷಥಯಕ ನಿಮಭಹನಕಸಹಯವಹಗಿ ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ , ತಿೇಭಹವನ ತ್ಕಗಕದಕಕಕರಾಂಡಕ ಕ್ಡತ್ಗಳಲ್ಕೆ ಆದಕೇವ
ನಿೇಡಕತ್ಹುಯಕ. ಷದರಿಮಯ ಆದಕೇವನಕು ವಿಶಮ ನಿವಹವಸಕ್ಯಕ ಹಹಗರ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕಗಳು ಅಾಂತಿಭವಹಗಿ
ಹಲ್ಕಷಕತ್ಹುಯಕ.

1. 4(1) (ಬಿ) 4. ಅದಯ ಕಹಮವಗಳ ನಿವಸಣಕಗಕ ಅದಕ ಯರಪಿಸಿಯಕ ಷರತ್ರಗಳು.
ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭತ್ಕು ಅಯ ಅಧಿೇನದಲ್ಕೆ ಫಯಕ ಸಿಫಬಾಂಧಿಮಯಕ
ಈ ಕಕಳಕ್ಾಂಡ ಕಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕು ನಿಮಭದಡಿಮಲ್ಕೆ ಕ್ತ್ವಾ ನಿವಹಿಷಲ್ಹಗಕತ್ುದಕ.
1) ಕಕೇಾಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನಗಳ ಕಹಯ್ದೆ 1988
2) ಕಕೇಾಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನಗಳ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು 1989
3) ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿಮಭಗಳು 1989

4) ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ತ್ಕರಿಗಕ ಕಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತ್ಕು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕೆಡಿಗಳು.

2. 4(1) (ಬಿ) 5. ಅದಯ ಕಹಮವಗಳನಕು ನಕಯವಕೇರಿಷಕುದಕಹುಗಿ ಅದಕ ಹಕರಾಂದಿಯಕ ಅಥವಹ ಅದಯ
ನಿಮಾಂತ್ರಣದಲ್ಕೆಯಕ ಅಥವಹ ಅದಯ ಉದಕರಾೇಗಿಗಳು ಫಳಷಕ ನಿಮಭಗಳು, ಉ ನಿಮಭಗಳು,
ಅನಕಷರಚ್ಚಗಳು, ಕಕೈಪಿಡಿಗಳು ಭತ್ಕು ದಹಖ್ಲ್ಕಗಳು.
1) ಕಕೇಾಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನಗಳ ಕಹಯ್ದೆ 1988
2) ಕಕೇಾಂದರ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನಗಳ ಕಹಯ್ದೆ ನಿಮಭಗಳು 1989
3) ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿಮಭಗಳು 1989
4) ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ತ್ಕರಿಗಕ ಕಹಯ್ದೆ ಭತ್ಕು ನಿಮಭಗಳು 1957 ಭತ್ಕು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ
ತಿದಕೆಡಿಗಳು.
5) ‘ಷಕಹಲ’ ದಡಿಮಲ್ಕೆ ನಿೇಡಿದ 25 ಸಕೇವಕಗಳಾಂತ್ಕ.

6. 4(1) (ಬಿ) 6. ಅದಕ ಹಕರಾಂದಿಯಕ ಅಥವಹ ಅದಯ ನಿಮಾಂತ್ರಣದಲ್ಕೆಯಕ ದಸಹುವಕೇಜಕಗಳ ರಗವಗಳ
ವಿಯ ಟಿಟ.
ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು -ತ್ಭಾ ಅಧಿೇನದ ವಹಾಪಿುಮಲ್ಕೆ ಫಯಕ ಸಹವಜನಿಕ್ಯ
ಅಜಿವಗಳನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ ಈ ಕಕಳಕ್ಾಂಡ ರಭಕಖ್ ಕಹಮವಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕತ್ಹುಯಕ.
1. ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನಗಳ ತ್ಕರಿಗಕ ಷಾಂಗರಸಣಕ.
2. ಸಹರಿಗಕ ಭತ್ಕು ಸಹರಿಗಕೇತ್ಯ ವಹಸನಗಳ ನಕರೇಾಂದಣಿ ಭತ್ಕು ನಕರೇಾಂದಣಿಗಕ ಷಾಂಫಾಂದಟಟ ಇತ್ಯ
ಕಕಲಷಗಳು, Smart Card ನಿೇಡಕುದಕ ಭತ್ಕು ನಕರೇಾಂದಣಿ ಯದಕೆಡಿಷಕವಿಕಕ.
3. ಕ್ಲ್ಕಕಹ/ಖಹಮಾಂ ಚಹಲನಹ ಹಹಗರ ನಿವಹವಸಕ್ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳನಕು ನಿೇಡಕವಿಕಕ, ನವಿೇಕ್ಯಣ, ನಕ್ಲಕ
ಭತ್ಕು Smart Card ನಿೇಡಕುದಕ ಭತ್ಕು ಚಹಲನಹ ಹಹಗರ ನವಹವಸಕ್ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ ಯದಕೆಡಿಷಕವಿಕಕ.
4. ಷಯಕ್ಕ ಸಹಗಣಕ ಹಹಗರ ರಮಹಣಿಕ್ ವಹಸನಗಳಿಗಕ ಯಸದಹರಿಗಳನಕು ನಿೇಡಕವಿಕಕ.
5. ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿಮಭಗಳ ರತ್ವನಕ.
6. ಯಸಕು ಷಕಯಕ್ಷತ್ಹ ಕ್ರಭಗಳು
7. ವಹಸನಗಳಿಾಂದಕಟಹಗಕ ವಹಮಕ ವಹಲ್ಕನಾ ನಿಮಾಂತ್ರಣದ ಫಗಕೆ ರತ್ವನಕ.
8. ಹಕಚ್ಚುನ ಯಹಜಷವನಕು ಷಾಂಗರಹಿಷಕುದಕ.
ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಮ ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಭಕಖ್ಾಷಥಯಹಗಿ ಆಡಳಿತ್ದ ಷಾಂೂಣವ
ಜವಹಫಹೆರಿ ಹಕರಾಂದಿಯಕತ್ಹುಯಕ.
7. 4(ಬಿ) 7. ಅದಯ ಕಹಮವ ನಿೇತಿಮ ಅಥವಹ ಅದಯ ಅನಕಷಹಾನಕಕು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ಕ

ಸಹವಜನಿಕ್ಯಕರಡನಕ ಭಹಲ್ಕರೇಚ್ಚಷಲಕ ಅಥವಹ ಅದಯ ಹರತಿನಿಧಾವಿಯಕಾಂತ್ಕ ಭಹಡಲಕ
ಇಯಕಾಂತ್ಸ ಮಹುದಕೇ ಾಸಕಥಮ ವಿಯಗಳು:-ಅನವಯಿಷಕುದಿಲೆ-

8.4(1) (ಬಿ)8. ಭಾಂಡಳಿಗಳು, ರಿಶತ್ಕುಗಳು, ಷಮಿತಿಗಳು ಅಥವಹ ಇತ್ಯ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ಕು ಅದಯ
ಬಹಗವಹಗಿ ಅಥವಹ ಅದಯ ಷಲಹಕಮ ಉದಕೆೇವಕಹುಗಿ ಯಚ್ಚತ್ವಹಗಿ ಇಫಬಯಕ ಅಥವಹ ಹಕಚಕು
ಾಕಿುಗಳನಕರುಳಗಕರಾಂಡ ಭಾಂಡಳಿಗಳ , ರಿಶತ್ಕುಗಳ ಷಮಿತಿಗಳ ಭತ್ಕು ಇತ್ಯ ನಿಮಭ ಕಹಲ್ಕಕ್
ಷಬಕಗಳು ಸಹವನಿಕ್ರಿಗಕ ಭಕಕ್ುವಹಗಿಯಕತ್ುವಕಯ್ದೇ ಅಥವಹ ಅಾಂತ್ಸ ಷಬಕಗಳ ನಡಹಳಿಗಳು
ಸಹವಜನಿಕ್ರಿಗಕ ದಕರಯಕಮಕತ್ುವಕಯ್ದೇ ಎಾಂಫಕದಯ ವಿಯ ಟಿಟಕಕ:
ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ

1988 ಸಕಕ್ಷನ್ 68(1)ಯ ಅಡಿಮಲ್ಕೆ

ಸಹರಿಗಕ ವಹಸನಗಳ ಯಸದಹರಿ ನಿೇಡಕ ಅಧಿಕಹಯ ಹಕರಾಂದಿಯಕತ್ಹುಯಕ .
1) ಅಧಾಕ್ಷಯಕ : ಜಿಲ್ಹೆಧಿಕಹರಿಗಳು.
2) ಷದಾಷಯಕ : ಜಿಲ್ಹೆ ಪೇಲ್ಕೇಸ್ ರಿಷಹಾಧಿಕಹರಿಗಳು
3) ಕಹಮವದಶಿವ: ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಹರಧಿಕಹಯ, ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು.

9. (1) (ಬಿ) 9. ಯ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಭತ್ಕು ನೌಕ್ಯಯ ನಿದಕೇವಶಿಕಕ
ಹಕಷಯಕ ಭತ್ಕು ಸಕದಕೆ

ಕ್ರ.ಷಾಂ

1

ಕ್ಛಕೇರಿ ಕಕಲಷ ಸಾಂಚ್ಚಕಕಮ ವಿಯಗಳು

ಶಿರೇಮಕತ್/ಶಿರೇಭತಿ
ಶಿರೇ ಷಕಯಕೇವ ಶಿರೇಭಾಂಡಲ

ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನಗಳ ಕಹಯ್ದೆ

1988, ಕಕೇಾಂದರ ಮೇಟಹಯಕ

ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ

ವಹಸನಗಳ ನಿಮಭಗಳು 1989 ಭತ್ಕು ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ

ಅಧಿಕಹರಿ, ಬಹಲ್ಕು

ವಹಸನಗಳ ತ್ಕರಿಗಕಮ ಅಧಿನಿಮಭಗಳು

1957ಯ ಅಡಿಮಲ್ಕೆ

ನಿೇಡಿದ ಕ್ತ್ವಾಗಳನಕು ನಿವಹಿಷಕುದಕ.
ಶಿರೇ ಷಕಯಕೇವ ಕಹಜಗಹಯ
ಮೇ.ವಹ.ನಿ

, ಭಹನಾ ಆಮಕಕ್ುಯ ಆದಕೇವದಾಂತ್ಕ , ಹಿರಿಮ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ

(ಭಹನಾ ಸಹರಿಗಕ

ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಛಕೇರಿ ಕ್ಲಫಕಯಗಿಗಕ ನಿಯೇಜನಕ.

ಆಮಕಕ್ುಯ ಆಧಿೇಕ್ೃತ್ ಜ್ಞಹನ ತ್ರ
2

ಷಾಂಖಕಾ;

ಸಿಫಬಾಂದಿ-4:ವಕೈ-
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ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಚಕೇರಿ

.ಸಹ

ಕ್ಲಫಕಯಗಿ

ಅಲ್ಕೆಗಕ ನಿಯೇಜನಕ)
ಭಸಾದ್ ಜಹಪರ್ ಸಹಧಿಕ್,

ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ಹಹಗರ ನಿಮಭಗಳನಕಸಹ

ಮೇ.ವಹ.ನಿ

ಸಹರಿಗಕ/ಸಹರಿಗಕೇತ್ಯ ವಹಸನಗಳ ನಕರೇಾಂದಣಿ ನವಿೇಕ್ಯಣ

ಯ

ಹಹಗರ ಅಸವತ್ಹ ತ್ರ ನವಿೇಕ್ಯಣಕಕು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ಕ
ವಹಸನನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ ರಭಹಣ ತ್ರ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತ್ಕು
ಅಬಾರ್ಥವಗಳನಕು ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿವಹವಸಕ್
ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ರಭಹಣ
3

ಒಳಡಿಷಕುದಕ,

, ಕ್ಲ್ಕಕಹ ಹಹಗರ
ತ್ರಗಳ ರಿೇಕ್ಷಕಗಕ

ಸಹವಜನಿಕ್ಯ ಫಕೇಡಿಕಕಗಳನಕು

ೂಯಕೈಷಕುದಕ ವಹಸನಗಳ ರವತ್ನ ತ್ಹಷಣಕ , ಅಘಾತ್
ವಹಸನಗಳ ವಿೇಕ್ಷಣಕ ,

ಫಹಕಿ ತ್ಕರಿಗಕಷರಲ್ಕ ಸಕೇರಿದಾಂತ್ಕ

ಇನಹುುದಕೇ ಮೇಲ್ಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವದಾಂತ್ಕ
ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕುದಕ ಜಿಲ್ಹೆಡಳಿತ್ದಿಾಂದ ನಿೇಡಿದ ಅಧಿಗರಸಣ
ಅದಕೇವಗಳನಕು ಜಹರಿ ಭಹಡಕುದಕ , ಭಹನಾ ಅಯ ಸಹ ರಿಗಕ
ಆಮಕಕ್ುಯ ಆದಕೇವದನಕಸಹಯವಹಗಿ ಸಕಭನಹಫಹದ ತ್ನಿಖಹ
ಠಹಣಕಮಲ್ಕೆ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕುದಕ.

ಶಿರೇ ಭಹಕೇವ ಭಠತಿ
ಮೇ.ವಹ.ನಿ

(ಭಹನಾ ಸಹರಿಗಕ

ಆಮಕಕ್ುಯ ಆಧಿಕ್ೃತ್ ಜ್ಞಹನ ತ್ರ
ಷಾಂಖಕಾ:

, ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ಕಹಯ್ದೆ ಹಹಗರ ನಿಮಭಗಳನಕಸಹಯ
ಸಹರಿಗಕ/ಸಹರಿಗಕೇತ್ಯ ವಹಸನಗಳ ನಕರೇಾಂದಣಿ ನವಿೇಕ್ಯಣ
ಹಹಗರ ಅಸವತ್ಹ ತ್ರ ನವಿೇಕ್ಯಣಕಕು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ಕ

ಸಿಫಬಾಂದಿ-4:ವಕೈ- ವಹಸನನಕು ರಿಶಿೇಲ್ಕಸಿ ರಭಹಣ ತ್ರ ನಿೇಡಕುದಕ ಭತ್ಕು

43:2013-14 ದಿನಹಾಂಕ್: 29-06- ಅಬಾರ್ಥವಗಳನಕು ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನಿವಹವಸಕ್

, ಕ್ಲ್ಕಕಹ ಹಹಗರ

2021 ಯಾಂತ್ಕ ಹರ .ಸಹ.ಅ. ಕ್ಚಕರಿ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ರಭಹಣ ತ್ರಗಳ ರಿೇಕ್ಷಕಗಕ
4

ಫಕಳಗಹವಿಯಿಾಂದ ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಗಕ

ಒಳಡಿಷಕುದಕ,

ನಿಯೇಜನಕ)

ೂಯಕೈಷಕುದಕ ವಹಸನಗಳ ರವತ್ನ ತ್ಹಷಣಕ , ಅಘಾತ್
ವಹಸನಗಳ ವಿೇಕ್ಷಣಕ ,

ಸಹವಜನಿಕ್ಯ ಫಕೇಡಿಕಕಗಳನಕು
ಫಹಕಿ ತ್ಕರಿಗಕಷರಲ್ಕ ಸಕೇರಿದಾಂತ್ಕ

ಇನಹುುದಕೇ ಮೇಲ್ಹಧಿಕಹರಿಗಳ ಆದಕೇವದಾಂತ್ಕ
ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕುದಕ ಜಿಲ್ಹೆಡಳಿತ್ದಿಾಂದ ನಿೇಡಿದ ಅಧಿಗರಸಣ
ಅದಕೇವಗಳನಕು ಜಹರಿ ಭಹಡಕುದಕ , ಭಹನಾ ಅಯ ಸಹರಿಗಕ
ಆಮಕಕ್ುಯ ಆದಕೇವದನಕಸಹಯವಹಗಿ ಸಕಭ ನಹಫಹದ ತ್ನಿಖಹ
ಠಹಣಕಮಲ್ಕೆ ಕಹಮವನಿವಹಿಷಕುದಕ.

ಕ್ರ.ಷಾಂ
1

ನೌಕ್ಯಯ ಹಕಷಯಕ ಭತ್ಕು ದನಹಭ

ಕಕಲಷದ ಸಾಂಚ್ಚಕಕ

ಶಿರೇ ರಫುಲ್ ಕ್ಕಭಹರ್ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ

ಕ್ಛಕೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯ ಕಕಲಷ ಹಹಗರ ಸಹವಜನಿಕ್

(ಭಹನಾ ಸಹರಿಗಕ ಆಮಕಕ್ುಯ ಆಧಿೇಕ್ೃತ್

ಷಾಂಕಹವಧಿಕಹರಿ, ಖ್ಜಹನಕ ವಿಬಹಗ ಮೇಲಕಷಕುವಹರಿ , ಅಡಿಟ್

ಜ್ಞಹನ ತ್ರ ಷಾಂಖಕಾ :ಸಿಫಬಾಂದಿ-3: ವಕೈ- ಭತ್ಕು ಭಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕು , ಹಹಗರ ಷಭಗರ ಎಲ್ಹೆ ವಿಬಹಗಗಳ
151:2017-18 ದಿನಹಾಂಕ್: 30-06-2021 ಮೇಲಕಷಕುವಹರಿ
ಯಾಂತ್ಕ ಹರಸಹ

.ಅ ಧಹಯವಹಡ

ಕ್ಛಕೇರಿಯಿಾಂದ ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಗಕ ನಿಯೇಜನಕ)
2

ಶಿರೇ ಸನಕಭಾಂತ್ಪ.ಕಕ,

ಖ್ಜಹಣಕ ವಿಬಹಗದ ಎಲ್ಹೆ ಕಕಲಷ ನಿವಸಣಕ , ರಿಕ್ನಿುಲ್ಕೇವನ್, ಗೃಸ

ರ.ದ.ಷ

ವಿಬಹಗದ ನಕರಾಂದಣಿ ನಾಂತ್ಯದ ದಿವ
ಕಹಲಕಹಳಕಕು ಷ

-ಚಕ್ರ ವಹಸನದ ಕಕಲಷ

,

.ಹರ.ಸಹ.ಅಧಿಕಹರಿಮಯಕ ನಿೇಡಕ

ನಿದಕೇವವನಗಳ ನಿವಸಣಕ.
3

ಶಿರೇ ಕಕ.ರಶಹಾಂತ್ಕ್ಕಭಹಯ

ಅಕ್ ವಿಬಹಗ, ಹಕರಷದಹಗಿ ನಿೇಡಕ ಸಿ.ಎಲ್/ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಕಕಲಷ

ರ.ದ.ಷ

ಕಹಲಕಹಲಕಕು ಷ

.ಹರ.ಸಹ ಅಧಿಕಹರಿಮಯಕ ನಿೇಡಕ

ನಿದಕೇವವನಗಳ ನಿವಸಣಕ.
4

ಶಿರೇ ಸಕಸಕೇನ್

ಆಕ್ ವಿಬಹಗ ಭತ್ಕು ಹಕರಯ ಜಿಲ್ಕೆಮ ದಿವ -ಚಕ್ರ ವಹಸನಗಳ ಕಕಲಷ

ರ.ದ.ಷ.

ಕಹಲಕಹಲಕಕು ಷ

.ಹರ.ಸಹ ಅಧಿಕಹರಿಮಯಕ ನಿೇಡಕ

ನಿದಕೇವವನಗಳ ನಿವಸಣಕ.
5

ಶಿರೇ ಭಕಯಸರಿ

ದಿವಚಕ್ರ ವಹಸನಗಳ ಹಕರಷ ನಕರೇಾಂದಣಿ , ಸಹರಿಗಕ ವಿಬಹಗದ ಎಲ್ಹೆ

ದಿವ.ದ.ಷ

ಕಕಲಷಗಳ ನಿವಸಣಕ, ಸಿಫಬಾಂದಿ-2 ವಿಬಹಗ, ಬಿಲಕೆಗಳ ನಿವಸಣಕ
ಇತ್ಹಾದಿ, ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ಕಹಲಕಹಳಕಕು ಷ.ಹರ.ಸಹ ಅಧಿಕಹರಿಮಯಕ
ನಿೇಡಕ ನಿದಕೇವವನಗಳ ನಿವಸಣಕ

6

ಶಿರೇ ಷಕಧಿೇರ್ ದಿವ.ದ.ಷ

ಖ್ಜಹನಕ ವಿಬಹಗದ ಕಕಲಷಕಕು ಷಸಕ್ರಿಷಕುದಕ.

7

ಶಿರೇ ಭಲ್ಕೆಕಹಜಕವನ್ ಹಕಚ್

(ಭಹನಾ

ದಿವ.ದ.ಷ

ಷಾಂಖಕಾ:ಸಿಫಬಾಂದಿ-7 ವಕೈ-10:2013-14 ದಿನಹಾಂಕ್: 24-02-2021

ಸಹರಿಗಕ ಆಮಕಕ್ುಯ ಆಧಿೇಕ್ೃತ್ ಜ್ಞಹನ ತ್ರ

ಯಾಂತ್ಕ ಹರ.ಸಹ.ಅ.ಕ್ಚಕೇರಿ ಫಳಹುರಿಗಕ ನಿಯೇಜನಕ)
8

ಶಿರೇ ಭಸದಕೇಪ ದಿವ

.ದ.ಷ

(ಭಹನಾ ಷಕತ್ಕರುೇಲ್ಕಗಳ ನಿವಸಣಕ , ಯಸಕು ಷಕಯಕ್ಷತ್ಕ , ಸಹರಿಗಕ ಅದಹಲತ್

ಸಹರಿಗಕ ಆಮಕಕ್ುಯ ಆಧಿೇಕ್ೃತ್ ಜ್ಞಹನ

ಷಬಕಗಳ ಯದಿ ಸಿದಧಡಿಷಕವಿಕಕ, ತ್ಹತ್ಹುಲ್ಕಕ್ ನಕರೇಾಂದಣಿ ಸಿಫಬಾಂದಿ

ತ್ರ ಷಾಂಖಕಾ :ಸಿಫಬಾಂದಿ-4:ವಕೈ-60: 2013- ವಿಬಹಗ-1 ತ್ರ ಾಹಹಯ, ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರ/ ನವಿೇಕ್ಯಣ/
14

ದಿನಹಾಂಕ್:

27-10-2014

ಯಾಂತ್ಕ ದಿವರತಿ, ಇ.ಡಿ.ಎಲ್, ಎಲ್.ಎಾಂ.ವಿ/ಟಹರಾಕ್ಟರ್ ಹಕರಷ ನಕರೇಾಂದಣಿ

ಷ.ಹರ.ಸಹ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಛಕೇರಿ

ವಹಸನಗಳ ಎಲ್ಹೆ ಕಹಮವಗಳು , ಹಕರಯಲಮ/ಹಕರಯ ಯಹಜಾ

ಫಕೈಲಹಕರಾಂಗಲ ದಿಾಂದ ನಿಯೇಜನಕ)

ಸಹರಿಗಕೇತ್ಯ ವಹಸನಗಳು , ಆರ್.ಟಿ.ಎ ಅನಕಮಕಕ್ು

ವಿಬಹಗ,

ಕಹಲಕಹಲಕಕು ಷ .ಹರ.ಸಹಧಿಕಹರಿಮಯಕ ನಿೇಡಕ ನಿದಕೇವವನಗಳ
ನಿವಸಣಕ.

10.4(1) (ಬಿ) 10.ಅದಯ ವಿ.ನಿಮಭಗಳಲ್ಕೆ ಉ-ಷಾಂಧಿಸಿಯಕಾಂತ್ಕ ರಿಹಹಯದ ಾಸಕಥಮರ
ಸಕೇರಿದಾಂತ್ಕ ಅದಯ ರತಿಯಫಬ ಅಧಿಕಹರಿ ಭತ್ಕು ನೌಕ್ಯಯಕ ಡಕಮಕ ತಿಾಂಗಳ ವಕೇತ್ನ.
ಕ್ರ.ಷಾಂ
1

ಹಕಷಯಕ ಭತ್ಕು ಸಕದಕೆ ಶಿರೇಮಕತ್/ಶಿರೇಭತಿ
ಶಿರೇ ಷಕಯಕೇವ ಶಿರೇಭಾಂಡಲ

ವಕೇತ್ನ ಶಕರೇಣಿ

ವಕೇತ್ನ

40900-78200

52650

-

-

ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅಧಕಹರಿಗಳು
2

ಹಿ.ಮೇ.ವಹ.ನಿ (ಖಹಲ್ಕ)

3

ಶಿರೇ ಷಕಯಕೇವ ಕಹಜಗಹರ್ ಮೇ.ವಹ.ನಿ

33450-62600

44200

4

ಶಿರೇ ಜಹಪರ್ ಸಹಧಿಕ್, ಮೇ.ವಹ.ನಿ

33450-62600

44200

5

ಶಿರೇ ಭಲ್ಕೆಕಹಜಕವನ್, ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ

-

-

6

ಶಿರೇ ಸನಕಭಾಂತ್ಪ.ಕಕ.ರ.ದ.ಷ

27650-52650

29600

7

ಶಿರೇ ಕಕ.ರಶಹಾಂತ್ಕ್ಕಭಹಯ ರ.ದ.ಷ

27650-52650

27650

8

ಶಿರೇ ಸಕಸಕೇನ್ ರ.ದ.ಷ

27650-52650

27650

9

ಶಿರೇ ಭಕಯಸರಿ, ದಿವ.ದ.ಷ

21400-42000

25200

10

ಶಿರೇ ಭಲ್ಕೆಕಹಜಕವನ ಹಕಚ್ ದಿವ.ದ.ಷ

21400-42000

22950

11

ಶಿರೇ ಷಕಧಿೇರ್ ದಿವ.ದ.ಷ

-

-

12

ಫಕೇಯಳಚಕುಗಹಯಯಕ (ಖಹಲ್ಕ)

-

-

13

ಶಿರೇ ಅಫಕೆಲ್ ಯಶಿೇದ್, ವಹಸನ ಚಹಲಕ್

27650-52650

39800

14

ಖ್ಜಹನಕ ಯಕ್ಷಕ್ (ಖಹಲ್ಕ)

-

-

15

ಗರರಪ್ ‚ಡಿ‛ (ಖಹಲ್ಕ)

-

-

ಷರಚನಕ:-

ಹಿ.ಮೇ.ವಹ.ನಿ- ಹಿರಿಮ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ.
ಮೇ.ವಹ.ನಿ-ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ.
ರ.ದ.ಷ -ರಥಭ ದಜಕವ ಷಹಹಮಕ್
ದಿವ.ದ.ಷ -ದಿವತಿೇಮ ದಜಕವ ಷಹಹಸಕ್

11. 4(1) ಬಿ 11. ಎಲ್ಹೆ ಯೇಜನಕಗಳ ವಿಯಗಳನಕು ಷರಚ್ಚಷಕ ರಸಹುವಿತ್ ವಕಚುಗಳನಕು ಭತ್ಕು
ಭಹಡಲ್ಹದ ಫಟವಹಡಕಗಳ ಯದಿಮನಕು ಷರಚ್ಚಸಿ: ಅದಯ ರತಿಯಾಂದಕ ಏಜಕನಿುಗಕ ಸಾಂಚ್ಚಕಕ
ಭಹಡಲ್ಹದ ಆಮಾಮ.

2021-22 ಸಹಲ್ಕನಲ್ಕೆ ಬಿಡಕಗಡಕಮಹದ ಅನಕದಹನದ ವಿಯ
2041-00-101-0-01
ಲ್ಕಕ್ು ಶಿೇರ್ಷವಕಕ

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡಕ

ಖ್ಚ್ಚವನ ಫಹಫಕು

ಉಳಿದ ಸಣ

-

-

-

ಕ್ಛಕೇರಿ ವಕಚುಗಳು 051

845242

845242

--

ಕ್ಟಟಡ ಫಹಡಿಗಕ ಭತ್ಕು

772240

772240

--

400000

143715

256285

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡಕ

ಖ್ಚ್ಚವನ ಫಹಫಕು

ಉಳಿದ ಸಣ

-

-

-

ಅನಕದಹನ ಬಿಡಕಗಡಕ

ಖ್ಚ್ಚವನ ಫಹಫಕು

ಉಳಿದ ಸಣ

-

-

-

ರವಹಷ ಬತ್ಕಾ 041

ವಿದಕಾತ್ ವಕಚು 071
ಇಾಂಧನ ವಕಚು 195
2041-00-101-0-01
ಲ್ಕಕ್ು ಶಿೇರ್ಷವಕಕ
ಕ್ಛಕೇರಿ ವಕಚುಗಳು 52
2041-00-101-0-01
ಲ್ಕಕ್ು ಶಿೇರ್ಷವಕಕ
ಕ್ಛಕೇರಿ ವಕಚುಗಳು 59

12. 4(1) ಬಿ 12. ಸಾಂಚ್ಚಕಕ ಭಹಡಲ್ಹದ ಮಫಲಗನಕರುಳಗಕರಾಂಡಕ, ಷಹಹಮಧನ ಕಹಮವಕ್ರಭಗಳ
ಜಹರಿಮ ವಿಧಹನ ಭತ್ಕು ಅಾಂತ್ಸ ಕಹಮವಕ್ರಭಗಳ ಪಲ್ಹನಕಬವಿಗಳ ವಿಯಗಳು
ಸಹರಿಗಕ ಇಲ್ಹಖಕಮ ನಿದಕೇವವನದ ಮೇಯಕಗಕ ಕ್ಛಕೇರಿ ವಹಾಪಿುಮಲ್ಕೆನ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಹಹಗರ ರಿಶಿೇಶಟ
ಾಂಗಡದ ಅಬಾರ್ಥವಗಳಿಗಕ ವಿವಿಧ ಗವದ ವಹಸನಗಳ ಚಹಲನಹ ತ್ಯಫಕೇತಿ ಕ್ಕರಿತ್ಕ ಗಕರಿ ನಿಗದಿಡಿಸಿಯಕುದಿಲೆ .

13. 4 (1) (ಬಿ) 13. ಅದಕ ನಿೇಡಿಯಕ ರಿಮಹಯಿತಿಗಳನಕು ಅನಕಭತಿ ತ್ರಗಳನಕು ಅಥವಹ ಅಧಿಕಹಯ
ತ್ರಗಳನಕು ಡಕಮಕಯ ವಿಯಗಳು.
ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ತ್ಕರಿಗಕ ಕಹಯ್ದೆ

1957ಯ ರಕಹಯ ಅಾಂಗವಿಕ್ಲಯ ವಹಸನಗಳಿಗಕ ತ್ಕರಿಗಕ

ವಿನಹಯಿತಿ ಭತ್ಕು ಕ್ನಹವಟಕ್ ಮೇಟಹಯಕ ವಹಸನ ನಿಮಭ
ಾಂಗಡದ ಅಬಾರ್ಥವಗಳಿಗಕ ಯಸದಹರಿಮ ವಕಲುದಲ್ಕೆ ಅ

1989 ರಕಹಯ ರಿಶಿಶಟ ಜಹತಿ ಭತ್ಕು ರಿಶಿಶಟ
ಧವದಶಕಟ ರಿಮಹಯಿತಿ ನಿೇಡಲ್ಹಗಿದಕ

14. 4(1) (ಬಿ) 14. ಅದಯ ಫಳಿ ಲಬಾವಿಯಕ ಅಥವಹ ಅದಕ ಹಕರಾಂದಿಯಕ ವಿದಕಾನಹಾನ ಯರಕಕು

.

ರಿತಿವಸಿಯಕ ಭಹಹಿತಿಗಕ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ವಿಯಗಳು:
ಕ್ಛಕೇರಿಮಲ್ಕೆ ಷಾಂೂಣವ ಗಣಕಿೇಕ್ಯಣ ಕಹಮವು ಅನಕಷಹಾನಗಕರಾಂಡಿಯಕತ್ುದಕ .
ಕ್ಛಕೇರಿ ಷಭಮ:ಸಕರೇಭವಹಯ ದಿಾಂದ ವನಿವಹಯ ದಯಕಗಕ – 10-00 ರಿಾಂದ 5-30ಯ ಯಕಗಕ
ಸಣ ಹತಿಷಕ ಷಭಮ:
ಸಕರೇಭವಹಯದಿಾಂದ ವಕಕ್ರವಹಯದ ಯಕಗಕ ವನಿವಹಯ

-

10-00 ರಿಾಂದ 2-30ಯ ಯಕಗಕ
10-00 ರಿಾಂದ 12-30 ಯ ಯಕಗಕ

ಸಹವಜನಿಕ್ಯ ಉಯೇಗಕಹುಗಿ ಗರಾಂಥಹಲಮ ಅಥವಹ ವಹಚನಹಲಮ ಈಯಕಗಕ ಸೌಲಬಾ ಇಯಕುದಿಲೆ
ಹಕಚ್ಚುನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಅಧಿಕಹರಿ / ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕಗಳನಕು ಷಾಂಕಿವಷಫಸಕದಕ.

4(1) (ಬಿ) 16. ಸಹವಜನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಹಕಷಯಕಗಳು:
1. ಶಿರೇ ಷಕಯಕೇವ ಶಿರೇಭಾಂಡಲ , ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿ
ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಛಕೇರಿ, ಬಹಲ್ಕು
2. ಷಹಹಮಕ್ ಸಹವಜನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ : ಶಿರೇ ರಫುಲ್ ಕ್ಕಭಹಯ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕ್ಯಕ
ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ಕ್ಛಕೇರಿ, ಬಹಲ್ಕು
3. ಮೇಲಾನವಿ ಹರಧಿಕಹಯ:

ಶಿರೇ ಸಿ.ಭಲ್ಕೆಕಹಜಕವನ
ರಬಹರಿ ಜಾಂಟಿ ಸಹರಿಗಕ ಆಮಕಕ್ುಯಕ,
ಕ್ಲಫಕಯಗಿ ವಿಬಹಗ, ಸಕೇಡಾಂ ಯಸಕು, ಕ್ಲಫಕಯಗಿ.
ದರ. ಷಾಂ. 08472 284005

.

4 (1) (ಬಿ) 17. ನಿಮಮಿಷಫಸಕದಹದಾಂತ್ಸ ಇತ್ಯಕ ಭಹಹಿತಿಮನಕು ರಕ್ಟಿಷತ್ಕ್ುದಕೆ.
1. ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಗಕ 2021-22 ನಕೇ ಸಹಲ್ಕನ ಯರ. 1782.77 ಲಕ್ಷ ಯಹಜಷವ ಗಕರಿ ನಿೇಡಿದಕೆ, ದಿನಹಾಂಕ್: 31-032022ಕಕು ಯರ. 149101719/- ಷಾಂಗರಸಣಕ ಭಹಡಿ ರತಿವತ್ 83.64% ಗಕರಿ ಸಹಧಿಷಲ್ಹಗಿದಕ.
2. ಕ್ಛಕೇರಿಮಕ ಗಣಕಿೇಕ್ಯಣಗಕರಾಂಡಿದಕೆ ಸಹವಜನಿಕ್ರಿಗಕ ವಹಸನ ದಹಖ್ಲ್ಹತಿಗಳನಕು ಷಕಯಕ್ಷಿತ್ವಹಗಿ
ಹಹಗರ ಷಕಲಬವಹಗಿ ಇರಿಸಿಕಕರಳುಲಕ ಇಲ್ಹಖಹ ತಿಯಿಾಂದ ಕ್ಛಕೇರಿಮಲ್ಕೆ ಚಹಲನಹ ಅನಕಜ್ಞಹ ತ್ರಗಳ
ಹಹಗರ ಸಹರಿಗಕೇತ್ಯ ನಕರೇಾಂದಣಿಮ ವಿಯಗಳನಕು ಒಳಗಕರಾಂಡಾಂತ್ಕ Smart card ಗಳನಕು ಅಾಂಚಕಮ
ಭಕಖಹಾಂತ್ಯ ನಕೇಯವಹಗಿ ಅಜಿವದಹಯರಿಗಕ / ಅಬಾರ್ಥವಗಳಿಗಕ ನಿೇಡಲ್ಹಗಕತಿುದಕ.
3. ಈ ಕ್ಛಕೇರಿಮ ವಹಾಪಿುಮಕ ಬಹಲ್ಕು, ಸಕಭನಹಫಹದ ಭತ್ಕು ಹಕರಷದಹಗಿ ಯಚನಕಗಕರಾಂಡ ಚ್ಚಟಗಕಹಪ
ತ್ಹಲರೆಕ್ಕಗಳನಕು ಹಕರಾಂದಿಯಕತ್ುದಕ.
ಸಹವಜನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿಕಹರಿ ಹಹಗಕ
ಷಥಳ : ಬಹಲ್ಕು

ಷಹಹಮಕ್ ಹರದಕೇಶಿಕ್ ಸಹರಿಗಕ ಅಧಿಕಹರಿಗಳು
ಬಹಲ್ಕು

