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ಕರ್ಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರ
ಅಡ್ವೊಕ್ೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕಛ್ೇರಿ
ಬ್0ಗಳೂರು
ನ0: 43/ಎಜಿ/ಇಎಸ್ಟಿ/2012-13, ಬ್0ಗಳೂರು, ದಿರ್ಾ0ಕ: 30ರ್್ೇ ಆಗಸ್ಟ 2012
ಅಧಿಸವಚರ್್
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ (2005ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್್ಾ 22) ಪರಕರಣ 4(1)ರಲ್ಲಿ ಪರದತ್ತವಾದ
ಅಧಿಕಾರವನುು ಚಲಾಯಿಸಿ ಈ ಕ್ಳಗ್ ಸವಚಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿದಂತ್ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುು
ಸಾವ್ಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಳಕಂಡಂತ್ ಪರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್:
ಅನುಬ0ಧ-1
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಕಾಯ್ದೆಯ ಕಲ0 4(1) (ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಸವಚರ್್

««zsÀ ±ÁSÉUÀ¼À ªÀ», £ÀªÀÄÆ£É ºÁUÀÆ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ
*~*~*
(1)
ಹ್ಸರು

ಸ್ರ್ೀವಚಛನಾಯಯಾಲರ್ ಶಾಖ

ವಹಿಗಳು

ಎಸ್.ಎಲ್.ಪಿ/ಸಿವಿಲ್ ಅಪಿೀಲ್ಗಳಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳು

ಪುಸತಕಗಳು

1) ಹ0ತ್ದ ವಹಿಗಳು
2) ದೂರವಾಣಿ ವಹಿಗಳು
3) ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು
4) ಟಪ್ಾಲ್ಗಳ ರವಾನ ವಹಿಗಳು
5) ಲ ಕೆ ಶಾಖ ಗ ಬಿಲ್ ಗಳನತು ಕಳುಹಿಸ್ತವ ವಹಿಗಳು
6) ಸ್ಾ0ದಬಿವಕ ರಜ ವಹಿಗಳು

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ಮತಖಪುಟಗಳು;
2) ಮೆಮೀ ನಮೂನ ಗಳು
3) ಹಾಜರಾತಿ ಸ್ಟ್ಟವಫಿಕ ೀಟ್ ನಮೂನ ಗಳು;
4) ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ ಗಳು;
5) ಪ್ಾಯರಾವ ೈಸ್ ಆಕ್ ೀಪಣ ಗಳು ;
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(2)
ಹ್ಸರು

ರಿಟ್ ಅಫಿೀಲ್ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ಪಿ. ಶಾಖ ಗಳು

ವಹಿಗಳು

ರಿಟ್ ಮೆೀಲಾನವಿ ಮತ್ತು ರಿಟ್ ಅಜಿವಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ಹ0ತ್ದ ವಹಿಗಳು (Stage
Registers) ಮತ್ತು ಎಜಿ ಮತ್ತು ಎಎಜಿಗಳು ನಿವವಹಿಸಿದ ಸಿವಿಲ್, ಕ್ರರಮಿನಲ್ ಮತ್ತು
ಸ್ರ್ೀವಚಚ ನಾಯಯಾಲರ್ಕ ೆ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳು.

ಪುಸತಕಗಳು

1) ಹ0ತ್ದ ವಹಿಗಳು;
2) ದೂರವಾಣಿ ವಹಿಗಳು;
3) ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
4) ಟಪ್ಾಲ್ಗಳ ರವಾನ ವಹಿಗಳು;
5) ಲ ಕೆ ಶಾಖ ಗ ಬಿಲ್ ಗಳನತು ಕಳುಹಿಸ್ತವ ವಹಿಗಳು;
6) ಸ್ಾ0ದಬಿವಕ ರಜ ವಹಿಗಳು

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ಮತಖಪುಟಗಳು;
2) ಮೆಮೀ ನಮೂನ ಗಳು;
3) ಹಾಜರಾತಿ ಸ್ಟ್ಟವಫಿಕ ೀಟ್ ನಮೂನ ಗಳು;
4) ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ ಗಳು;
5) ಪ್ಾಯರಾವ ೈಸ್ ಆಕ್ ೀಪಣ ಗಳು ;
6) ಪುಸ್ುಕಗಳ ಬ ೀಡಿಕ ಚಿೀಟ್ಟ.
7) ಮೆಮೀ ಆಫ್ ಅಪಿರ್ರ ನ್ಸಿ ನಮೂನ ಗಳು.

(3)
ಹ್ಸರು

ರಿಟ್ ಪಿಟ್ಟೀಶನ್ಸ ಶಾಖ

ವಹಿಗಳು

ರಿಟ್ ಅಜಿವಗಳಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳು

ಪುಸತಕಗಳು

1) ಹ0ತ್ದ ವಹಿಗಳು;
2) ದೂರವಾಣಿ ವಹಿಗಳು;
3) ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
4) ಟಪ್ಾಲ್ಗಳ ರವಾನ ವಹಿಗಳು;
5) ಲ ಕೆ ಶಾಖ ಗ ಬಿಲ್ ಗಳನತು ಕಳುಹಿಸ್ತವ ವಹಿಗಳು;

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ಮತಖಪುಟಗಳು;
2) ಮೆಮೀ ನಮೂನ ಗಳು;
3) ಹಾಜರಾತಿ ಸ್ಟ್ಟವಫಿಕ ೀಟ್ ನಮೂನ ಗಳು;
4) ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ ಗಳು;
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(4)
ಹ್ಸರು

ರಿಟ್ ಪಿಟ್ಟೀಶನ್ಸ (TAX) ಶಾಖ

ವಹಿಗಳು

ರಿಟ್ (TAX), (STA), (STRP)ಅಜಿವಗಳಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳು

ಪುಸತಕಗಳು

1) ಹ0ತ್ದ ವಹಿಗಳು;
2) ದೂರವಾಣಿ ವಹಿಗಳು;
3) ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
4) ಟಪ್ಾಲ್ಗಳ ರವಾನ ವಹಿಗಳು;
5) ಲ ಕೆ ಶಾಖ ಗ ಬಿಲ್ ಗಳನತು ಕಳುಹಿಸ್ತವ ವಹಿಗಳು;
6) ಸ್ಾ0ದಬಿವಕ ರಜ ವಹಿಗಳು

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ಮತಖಪುಟಗಳು;
2) ಮೆಮೀ ನಮೂನ ಗಳು;
3) ಹಾಜರಾತಿ ಸ್ಟ್ಟವಫಿಕ ೀಟ್ ನಮೂನ ಗಳು;
4) ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ ಗಳು;
5) ಪ್ಾಯರಾವ ೈಸ್ ಆಕ್ ೀಪಣ ಗಳು ;
6) ಮೆಮೀ ನಮೂನ ಗಳು

(5)
ಹ್ಸರು

ಸಿವಿಲ್ ಶಾಖ್್

ವಹಿಗಳು

Miscellaneous First Appeals, Miscellaneous Second Appeals, Regular
First Appeals, Regular Second Appeals, Execution First Appeals,
Execution Second Appeals, Civil Revision Petitions, Company
Petitions, Company Applications, Civil Appeals etc. ವಹಿಗಳು

ವಹಿಗಳು

1) ಹ0ತ್ದ ವಹಿಗಳು;
2) ದೂರವಾಣಿ ವಹಿಗಳು;
3) ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
4) ಟಪ್ಾಲ್ಗಳ ರವಾನ ವಹಿಗಳು;
5) ಲ ಕೆ ಶಾಖ ಗ ಬಿಲ್ ಗಳನತು ಕಳುಹಿಸ್ತವ ವಹಿಗಳು;
6) ಸ್ಾ0ದಬಿವಕ ರಜ ವಹಿಗಳು

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ಮತಖಪುಟಗಳು;
2) ಮೆಮೀ ನಮೂನ ಗಳು;
3) ಹಾಜರಾತಿ ಸ್ಟ್ಟವಫಿಕ ೀಟ್ ನಮೂನ ಗಳು;
4) ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ ಗಳು;
5) ಮೆಮೀ ಆಫ್ ಅಪಿರ್ರ ನ್ಸಿ ನಮೂನ ಗಳು.
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(6)
ಹ್ಸರು

ಸಿಬಬ0ದಿ ಶಾಖ್್

ವಹಿಗಳು

ಕಛ ೀರಿ ಆದ ೀಶ, ಖಾಲ್ಲ ಹತದ ೆಗಳಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳು; ಇತಾಯದಿ

ವಹಿಗಳು

1) ದೂರವಾಣಿ ವಹಿಗಳು;
2) ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
3) ಟಪ್ಾಲ್ಗಳ ರವಾನ ವಹಿಗಳು;
4) ಲ ಕೆ ಶಾಖ ಗ ಬಿಲ್ ಗಳನತು ಕಳುಹಿಸ್ತವ ವಹಿಗಳು;
5) ಸ್ಾ0ದಬಿವಕ ರಜ ವಹಿಗಳು
6) ಸಿವೀಕೃತಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳು
7) ಮೆಮೀ/ನ ೂೀಟ್ಟಸ್ ವಹಿಗಳು
8) ಸಿಬಬ0ದಿರ್ ಮರಣದ/ಸ್ ೀವ ಗ ಸ್ ೀರಿದ/ರಾಜಿೀನಾಮೆಯಿ0ದ/ವಯೀನಿವೃತಿುಯಿ0ದ/ಸ್ವರ್0
ನಿವೃತಿುಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ಇ0ಡ ಕ್ಸಿ ಬತಕ್ಸ
9) ಸಿಬಬ0ದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ ೀವಾ ಪುಸ್ುಕ
10) ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ುಕಗಳು;
11) ಗತರತತಿನ ಚಿೀಟ್ಟರ್ ವಹಿಗಳು;
12) ಸ್ಾ0ದಬಿವಕ/ನಿಬವ0ದಿತ್ ರಜ ವಹಿಗಳು

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ಲ ಟರ್ ಹ ಡ್ಗಳು;
2) ಆಕ್ ೀಪಣ ಕರ ನಮೂನ ಗಳು
3) ಗಳಿಕ ರಜ ನಮೂನ ;
4) ನಾಮ ನಿದ ೀವಶನ ನಮೂನ ಗಳು;
5) ಸ್ವ0ತ್ ಊರಿನ ಧೃಡಿೀಕೃತ್ ನಮೂನ ಗಳು;
6) ಕತಟತ0ಬ ಸ್ದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿರ್ ನಮೂನ ಗಳು

(7)
ಹ್ಸರು

ಸಾಾಪನ ವಿಭಾಗಕ್ು ಸ್ೇರಿದ ಲ್ೇಖನಿ ಸಾಮಗಿರಗಳ ಶಾಖ್್

ವಹಿಗಳು

1) ಶಾಖಾವಾರತ ಲ ೀಖನ ಸ್ಾಮಾಗಿರಗಳನತು ವಿತ್ರಿಸ್ತವ ವಹಿಗಳು;
2) ಲ ೀಖನ ಸ್ಾಮಾಗಿರಗಳ ದಾಸ್ಾುನತ ಪುಸ್ುಕ; ಇತಾಯದಿ

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ಲ ಟರ್ ಹ ಡ್ಗಳು;
2) ಆಕ್ ೀಪಣ ಕರ ನಮೂನ ಗಳು
3) ಗಳಿಕ ರಜ ನಮೂನ ;
4) ಮತಖಪುಟ ನಮೂನ
5) ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ
6) ಇ0ಡ ಕ್ಸಿ ನಮೂನ
7) ಮೆೀಮೀ ಆಫ್ ಅಪಿರ್ರ ನ್ಸಿ ನಮೂನ ಗಳು.
8) ಹಾಜರಾತಿ ಸ್ಟ್ಟವಫಿಕ ೀಟ್ ನಮೂನ ಗಳು;
9)ವ ರಿಫಿಕ ೀಷನ್ಸ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಮೂನ
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10) ಕಡತ್ಗಳನತು ಹಿ0ದಿರತಗಿಸ್ತವ ನಮೂನ ; ಇತಾಯದಿ
(8)
ಹ್ಸರು

ಲ್ಕು ಪತ್ರಗಳ ಶಾಖ್್

ವಹಿಗಳು

1) ನಗದತ ಪುಸ್ುಕ;
2) ಸ್0ಬಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಹಣ ಪ್ಾವತಿಸ್ಲಾಗದ ವಹಿಗಳು
3) ಚ ಕ್ಸ ನಗಧಿೀಕರಣದ ವಹಿಗಳು;

ವಹಿಗಳು

ಸಿವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ಾವತಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ನಗದತ ಪುಸ್ುಕ;

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ನಮೂನ G;
2) ನಮೂನ 10;
3) ನಮೂನ C;
4) ಭ್ವಿಷಯ ನಿಧಿ ಹಿ0ಪಡ ರ್ತವ, ರಜ ನಗಧಿೀಕರಣ, ಡಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಬಿಲತಿಗಳನತು
ತ್ಯಾರತ ಮಾಡತವ ನಮೂನ ಗಳು;
5) ವ ೈಧಯಕ್ರೀರ್ ವ ಚಚದ ಹಣ ಹಿ0ಪಡ ರ್ತವ ನಮೂನ ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಗಳು;
6) ಭ್ವಿಷಯನಿಧಿ ನಮೂನ ಎ, ನಮೂನ 6ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ; ಷ್ ಡೂಯಲ ಗಳ ನಮೂನ ಗಳು;
3) ಪಿ0ಚಣಿ ನಮೂನ 1B, 7, 7A & C;
4) ಸ್ಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೀಜನ ರ್ Form No.3.
5) ಮನ ಖರಿೀದಿಸ್ತವ ಮತ0ಗಡ ಹಣ ಮತ್ತು ಮನ ರಿಪ್ ೀರಿಗಳ ,
6) ಮೀಟಾರತ ವಾಹನಗಳ ಖರಿೀದಿಸ್ಲತ ಮತ0ಗಡ ಹಣದ ನಮೂನ 44 ಇತಾಯದಿ,
8) ಕ0ಪಯಯಟರ್ ಖರಿೀದಿಸ್ಲತ ಮತ0ಗಡ ಹಣದ ನಮೂನ 44A ಮತ್ತು ಖರಾರತ ನಮೂನ 45;
9) ಹಬಬದ ಮತ0ಗಡ ಹಣಕ ೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವ ಅಜಿವ;
10)ಬ ೈಸಿಕಲ್ ಖರಿೀದಿಸ್ಲತ ಮತ0ಗಡ ಹಣದ ನಮೂನ , ಕರಾರತ ಮತ್ತು ಅಡ ನಮೂನ

(9)
ಹ್ಸರು

ಕ್ರರಮಿನಲ್ ಶಾಖ್್

ವಹಿಗಳು

Criminal Appeals, Criminal Petitions, Criminal Revision Petitions
ಅಜಿವಗಳಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳು

ವಹಿಗಳು

1) ಹ0ತ್ದ ವಹಿಗಳು;
2) ದೂರವಾಣಿ ವಹಿಗಳು;
3) ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
4) ಟಪ್ಾಲ್ಗಳ ರವಾನ ವಹಿಗಳು;
5) ಲ ಕೆ ಶಾಖ ಗ ಬಿಲ್ಗಳನತು ಕಳುಹಿಸ್ತವ ವಹಿಗಳು;
6) ಸ್ಾ0ದಬಿವಕ ರಜ ವಹಿಗಳು

ನಮವರ್್ಗಳು

1) ಮತಖಪುಟಗಳು;
2) ಮೆಮೀ ನಮೂನ ಗಳು;
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3) ಹಾಜರಾತಿ ಸ್ಟ್ಟವಫಿಕ ೀಟ್ ನಮೂನ ಗಳು;
4) ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ ಗಳು;
5) ಮೆೀಮೀ ಆಫ್ ಅಪಿರ್ರ ನ್ಸಿ ನಮೂನ ಗಳು.
(10)
ಹ್ಸರು

ಗರ0ಥಾಲಯ ಶಾಖ್್

ವಹಿಗಳು

1) Periodicals Record Register;
2) ಗರ0ಥಾಲರ್ ಪುಸ್ುಕಗಳ ದಾಸ್ಾುನತ ತ್ಪ್ಾಸ್ಣ ವಹಿಗಳು;
3) ಗ ಜ ಟ್ಗಳು ದಾಸ್ಾುನತ ಪುಸ್ುಕ
4) ಗರ0ಥಾಲರ್ದ ಪುಸ್ುಕದ ಸ್0ಖ ಗಳ ವಹಿಗಳು
5) KSLJ ಕಡತ್ಗಳು
6) SLR ಕಡತ್ಗಳು

ವಹಿಗಳು

1) ಕಾನೂನತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪುಸ್ುಕಗಳ ದಾಸ್ಾುನತ ವಹಿಗಳು
2) ಕಾನೂನತ ವರದಿಗಳ ದಾಸ್ಾುನತ ವಹಿಗಳು

ನಮವರ್್ಗಳು

ಗರ0ಥಾಲರ್ದ ಪುಸ್ುಕಗಳನತು ನಿೀಡಲತ ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ

ಹ್ಸರು

l¥Á¯ï ±ÁSÉ

ವಹಿಗಳು

ಐಪ್ಾಲತಗಳ ಸಿವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರವಾನ ಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕಡತ್ಗಳಿಗ

(11)

ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ವಹಿಗಳು
ವಹಿಗಳು

1) ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
2) ಟಪ್ಾಲ್ ರವಾನ ವಹಿಗಳು;
3) ಕಡತ್ಗಳ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
4) ಸ್ಾ0ದರ್ಭವಕ ವಹಿಗಳು;
5) ಲ ೀಖನ ಸ್ಾಮಗಿರರ್ನತು ಕ ೂೀರಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವ ಪುಸ್ುಕ;
5) ರಿಟ್ ಪಿಟ್ಟೀಶನ್ಸ ಶಾಖ ಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ಸಿವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು
6) ಎಜಿಪಿ, ಲ ಕೆ ಪತ್ರ, ಸಿಬಬ0ದಿ, ಸಿವಿಲ್, ಟಾಯಕ್ಸಿ ಶಾಖ ಗಳ ಟಪ್ಾಲ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ವಹಿಗಳು;
8) ಕಡತ್ಗಳ ರವಾನ ಪುಸ್ುಕ;
9) ಇ.ಪಿ.ಪಿ. ಪ್ಾಸ್ವಲ್ ಪುಸ್ುಕ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ಅ0ಚ ಸಿವೀಕೃತಿ ಪುಸ್ುಕಗಳು
10) ಉಚಛನಾಯಯಾಲರ್, ಕ .ಜಿ. ರಸ್ ು, ಎ0.ಎಸ್. ಬಿಲ್ಲಿ0ಗ್, ವಿಧಾನ ಸ್ೌಧ ಮತದಾೆ0
11) ಟ್ಟ.ವಿ. ಟವರ್ ಮತದಾೆ0 ಪುಸ್ುಕ;
12) ಎ.ಜಿ.ಪಿ. , ಲ ಕೆ ಪತ್ರ, ಸಿವಿಲ್, ಗರ0ಥಾಲರ್ ಮತ್ತು ಲ ೀಖನ ಸ್ಾಮಗಿರ ವಿಭಾಗಗಳ
ರವಾನ ವಹಿಗಳು;
13) ಕಾನೂನತ ಕ ೂೀಶಗಳಿಗ ಅರ್ಭಪ್ಾರರ್ಗಳನತು ರವಾನಿಸ್ತವ ಪುಸ್ುಕ;
14) ಕ್ರರಮಿನಲ್ ವಿಭಾಗದ ಟಪ್ಾಲತ ರವಾನ ವಹಿಗಳು
15) ಕಾನೂನತ ಮತ್ತು ಒಳಾಡಳಿತ್ ಇಲಾಖ ಗಳ ಮತದಾೆ0 ಪುಸ್ುಕ;
16) ಇ.ಪಿ.ಪಿ. (ಅ0ಚ ಇಲಾಖ ) ಸಿವೀಕೃತಿ ಪುಸ್ುಕ;

7

17) ಅ0ಚ ಕಛ ೀರಿ ಸಿವೀಕೃತಿ (ಸ್ಾಮಾನಯ, ರಿಜಿಸ್ರಡ್ ಪ್ Çೀ ೀಸ್ಿ, ಶೀಘ್ರ ಅ0ಚ ) ಪುಸ್ುಕ;
17) E.¦.¦. ¥ÁªÀwUÉ ¸À0§0¢ü¹zÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ಆದ ೀಶದ ಪುಸ್ುಕ;
18) ಪ್ಾರ0ಕ್ರ0ಗ್ ರ್0ತ್ರ ಮತ್ತು ಮತದಾರ0ಕಗಳಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ಕಛ ೀರಿ ಆದ ೀಶದ ಪುಸ್ುಕ.
ನಮವರ್್ಗಳು

ಸಿವೀಕೃತಿ ನಮೂನ

ಹ್ಸರು

ಶೇಘರಲ್ಲಪಗಾರರ ಶಾಖ್್

ವಹಿಗಳು

1) ಕಾನೂನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಶೀಘ್ರಲ್ಲಪಿಗಾರರನತು ಉಕುಲ ೀಖನಕ ೆ ಕಳುಹಿಸ್ತವ ಪುಸ್ುಕ;

(12)

2) ಶೀಘ್ರಲ್ಲಪಿಗಾರರತ ಕ ಲಸ್ ನಿವವಹಿಸಿದ ಬಗ ೆ ಮತ್ತು ಎಷತಿ ಪುಟಗಳನತು ಬ ರಳಚತಚ
ಮಾಡಿದ ಬಗ ೆ ನಮೂದತ ಮಾಡತವ ರಿಜಿಸ್ಿರತ.
ವಹಿಗಳು

ಸ್ಾ0ದಬಿವಕ/ನಿಬವ0ದಿತ್ gÀeÉ ವಹಿಗಳು

ನಮವರ್್ಗಳು

ಲ ಟರ್ ಹ ಡ್ಿ

*~*~*
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ಅನುಬಂಧ - II
Section 4(1)(b)(i)

ಸಂಸ್ಾ, ಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಕತ್್ವಾಗಳು
ಸಂಸ್ಾ, ಕಾಯ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಕತ್್ವಾಗಳ ವಿವರಗಳು
ಸಂಸ್ಾಯ ಹ್ಸರು

:

ಅಡ್ವೊೇಕ್ೇಟ್ ಜನರಲ್ರವರ ಕಛ್ೇರಿ,

ವಿಳಾಸ

:

ಅಡ ೂವೀಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ರವರ ಕಛ ೀರಿ,
ಕನಾವಟಕ ಉಚಛ ನಾಯಯಾಲರ್ ಕಟಿಡ,
ಬ 0ಗಳೂರತ-560001.
ದೂರವಾಣಿ: 080-22865243,
ಫ್ಾಯಕ್ಸಿ: 080-22867522
ಈಮೆೀಲ್: advgen2009@gmail.com
ವ ಬ್: www.advgen.kar.nic.in

ಕಾಯ್ಗಳು

:

ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ ಉಚಚನಾಯಯಾಲರ್, ಕನಾವಟಕ ಆಡಳಿತ್ ಮ0ಡಳಿ
ಮತ್ತು ಸ್ರ್ೀವಚಚ ನಾಯಯಾಲರ್, ಧಾರವಾಡ ಸ್0ಚಾರಿ ಪಿೀಠ,
ಗತಲಬಗಾವ ಸ್0ಚಾರಿೀ ಪಿೀಠ, ಇವುಗಳ ಮತ0ದ ರಾಜಯಕ ೆ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ
ಮಕದದಮೆಗಳನತು ಹೂಡತವುದತ ಮತ್ತು ನಡ ಸ್ತವುದತ ಈ ಇಲಾಖ ರ್
ಮತಖಯ ಕಾರ್ವ ಚಟತವಟ್ಟಕ ಯಾಗಿರತತ್ುದ .
ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್

ಜನರಲ್ರವರತ

ಮತಖಯಸ್ೆರಾಗಿರತತಾುರ .
ಸ್ಲಹ ಗಾರರಾಗಿರತತಾುರ .

ಅವರತ

ಇಲಾಖ ರ್
ಸ್ಕಾವರದ

ಹಿರಿರ್

ಮತಖಯ

ಕಾನೂನತ

ರಾಜಯವು ಉಚಛನಾಯಯಾಲರ್ದ ಮತ0ದ

ಅತಿ ದ ೂಡಿ ಕಕ್ಷಿದಾರನಾಗಿದತದ, ಸ್ರ್ೀವಚಚನಾಯಯಾಲರ್ ಹಾಗೂ
ಕನಾವಟಕ ಆಡಳಿತ್ ನಾಯರ್ ಮ0ಡಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಸ್0ಚಾರಿ ಪಿೀಠ,
ಗತಲಬಗಾವ ಸ್0ಚಾರಿ ಪಿೀಠಗಳ ಮತ0ದ ಬರತವ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿರ್ೂ ಸ್ಹಾ
ಕಕ್ಷಿದಾರನಾಗಿರತವುದರಿ0ದ

ಮಾನಯ

ಅಡ ೂವೀಕ ೀಟ್

ಜನರಲ್ರವರ

ನ ರವಿಗಾಗಿ ಸ್ಕಾವರವು ಕಾನೂನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒ0ದತ ತ್0ಡವನತು
ನ ೀಮಿಸಿರತತ್ುದ .
ಜನರಲ್,

ಅವರತಗಳ 0ದರ : - ಹ ಚತಚವರಿ ಅಡ ೂವೀಕ ೀಟ್

ಸ್ಕಾವರಿ

ನಾಯರ್ವಾದಿಗಳು,

ಅಪರ

ಸ್ಕಾವರಿ

ನಾಯಯಾವಾದಿಗಳು, ಒ0ದನ ೀ ರಾಜಯ ಪಬಿಿಕ್ಸ ಪ್ಾರಸಿಕೂಯಟರ್, ಎರಡನ ೀ
ರಾಜಯ

ಪಬಿಿಕ್ಸ

ಪ್ಾರಸಿಕೂಯಟರ್,

ಹ ಚತಚವರಿ

ರಾಜಯ

ಉಚಛನಾಯಯಾಲರ್ದ

ಪಬಿಿಕ್ಸ

ಪ್ಾರಸಿಕೂಯಟರ್,

ಮತ್ತು

ನಾಯರ್ವಾದಿಗಳು.

ಈ ತ್0ಡವು ಆಯಾ ನಾಯಯಾಲರ್ಗಳ ಮತ0ದ

ಬರತವ ಸ್ಕಾವರದ ಮಕದದಮೆಗಳನತು ನಡ ಸ್ತತ್ುದ .

ಸ್ಕಾವರಿ
ಈ ಎಲಾಿ

ಕಾನೂನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ರವರ ಮಾಗವದಶವನ
ಹಾಗೂ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣ ರ್ಲ್ಲಿ ಕಾರ್ವ ನಿವವಹಿಸ್ತತಾುರ .
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ಕತ್್ವಾಗಳು

:

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ರವರತ ಮಾತ್ರ ಎಲಾಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಾಕ ಹಾಗೂ
ಹಣಕಾಸಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳನತು ಹ ೂ0ದಿರತತಾುರ .

ಇತ್ರ

ಯಾವುದ ೀ ಕಾನೂನತ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಾಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗ
ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳನತು ನಿೀಡಿರತವುದಿಲಿ.
ಲ್ಲಪಿಕ ಹ0ತ್ದಲ್ಲಿ ಕಛ ೀರಿರ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಖ ರ್ ಇಡಿೀ ಲ್ಲಪಿಕ ಕ ಲಸ್
ಕಾರ್ವಗಳಿಗ

ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ0ತ ,

ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರತತಾುರ .

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿರ್ವರತ

ಇವರಿಗ ಸ್ಹಾರ್ಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲ ಕೆ ಪರಿಶ ೀಧನಾದಿಕಾರಿ – ಮತ್ತು ಒಬಬರತ
ಮತಖಯ ಗರ0ಥಪ್ಾಲಕರತ, ಇವರತ ನ ರವು ನಿೀಡತವರತ.

ದ ೈನ0ದಿನ

ಕಛ ೀರಿರ್ ಆಡಳಿತ್ವನತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನ ೂೀಡಿಕ ೂಳುುತಾುರ .
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Section 4(1) (b)(ii)

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುತ ರ್ೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ುತ ಕತ್್ವಾಗಳು
ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುತ ರ್ೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮತ್ುತ ಕತ್್ವಾಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಹುದ್ೆ
ಸಮೇತ್ ನಮವದಿಸಲಾಗಿದ್: ಕರಮ

ಸ0ಸ್ಾಯ

ಸ0ಖ್್ಾ.

ಹ್ಸರು

1

ಪದರ್ಾಮ

ಕತ್್ವಾಗಳು

ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್

ಕಛ ೀರಿಗ ಸ್0ಬ0ಧಿಸಿದ ಬಿಲತಿಗಳಾದ

ಜನರಲ್ ರವರ

ರವರ ಕಛ ೀರಿರ್

ಸ್0ಬಳದ ಬಿಲತಿ, ಸ್ಾದಿಲಾವರತ ಬಿಲತಿ,

ಕಛ ೀರಿ,

ಸಿಬಬ0ದಿ ಮತ್ತು ಅವರ

ರ್ೀಚರ್ ಗಳನತು ಸ್ಹಿ

ಬ ಂಗಳೂರತ

ದ ೈನ0ದಿನ ಕ ಲಸ್

ಮಾಡತವುದತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನತ

ಕಾರ್ವಗಳ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಿಲತಿಗಳನತು

ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣ

ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಹಣವನತು ಮ0ಜೂರತ

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್

ಮಾಡತವುದತ; ಕಛ ೀರಿ ಸಿಬಬ0ದಿಗಳ
ಮತ0ಬಡಿು, ಪಿ0ಚಣಿ, ರಜ , ಸ್0ಬಳ
ಇತಾಯದಿಗಳನತು ಮ0ಜೂರತ
ಮಾಡತವುದತ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಹಕ್ರೆನ
ಕ ಳಗಿನ ಅಜಿವಗಳಿಗ ಸ್ೂಕು ಉತ್ುರ
ನಿೀಡತವುದತ
2
3

ಆರ್. ಎಸ್.

ಸ್ಹಾರ್ಕ

ಧಾರವಾಡ ಘ್ಟಕ

ಘ್ಟಕದ

ಅಬಿಬಗ ೀರಿ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಕಛ ೀರಿರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ

ನಿವ೯ಹಣ

ಎಚ್.

ಸ್ಹಾರ್ಕ

ಕ .ಎ.ಟ್ಟ. ಘ್ಟಕ

ಘ್ಟಕದ

ಶಂಕರ ೀಗೌಡ

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಕಛ ೀರಿರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ

ನಿವ೯ಹಣ

(ಪರಭಾರ)
4

ಶವಲ್ಲಂಗಪಪ

ಸ್ಹಾರ್ಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಪರಭಾರ), ಕಲಬತರತಗಿ ಘ್ಟಕ ಕಛ ೀರಿ

5

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಶಾಖ ರ್ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣ

6

ಶೀಘ್ರಲ್ಲಪಿಗಾರ

ಉಕುಲ ೀಖನಗಳನತು ಪಡ ದತ ಬ ರಳಚತಚ ಮಾಡತವುದತ

7

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ

ಕಡತ್ಗಳ ನಿವ೯ಹಣ

8

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ

ಕಡತ್ಗಳ ನಿವ೯ಹಣ

9

ಬ ರಳಚತಚಗಾರ

ಬ ರಳಚತಚ ಕ ಲಸ್

10

ಜವಾನ

ಶಾಖ ರ್ನತು ಸ್ವಚಚವಾಗಿಡತವುದತ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಕ ಲಸ್

11

ಅಟ ಂಡರ್

ಕಡತ್ಗಳನತು ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತವುದತ.

12

ಸ್ವಚಚತ ಗಾರ

ಕಛ ೀರಿರ್ನತುಸ್ವಚಛವಾಗಿಡತವುದತ.

13

ಕಾವಲತಗಾರ

ಕಛ ೀರಿರ್ ಕಾವಲತ, ಕಛ ೀರಿಗ ಬಿೀಗ ಹಾಕತವುದತ ಹಾಗೂ ಬಿೀಗ ತ ಗ ರ್ತವುದತ
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Section 4(1) (b) (iii)

ತಿೇಮಾ್ನ ತ್ಗ್ದುಕ್ವಳುುವ ಪರಕ್ರರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬ್ೇಕಾದ ಕಾಯ್ ವಿಧಾನ
ಸಾವ್ಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ತಿೇಮಾ್ನ ತ್ಗ್ದುಕ್ವಳುುವ ಪರಕ್ರರಯ್ದಯಲ್ಲಿ
ಅನುಸರಿಸಬ್ೇಕಾದ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ಆಡಳಿತಾತ್ಾಕ ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಂಬಂಧಪಟಿ ವಿಷರ್ ನಿವಾ೯ಹಕರತ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತಂದ ಪತ್ರಗಳನತು ಮಂಡಿಸ್ತತಾುರ . ಅವಶಯಕತ ಬಿದದಲ್ಲ,ಿ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿರ್ ಮತಂದ ಪತ್ರಗಳನತು ಇಡಲಾಗತತ್ುದ . ಪರಮತಖ
ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿರ್ವರತ ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ
ಸ್ಲಹ ರ್ಂತ ಸ್ೂಕು ನಿಧಾ೯ರ ತ ಗ ದತಕ ೂಳುುತಾುರ .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Section 4(1)(b)(iv)

ಕಾಯ್ಗಳ ನಿವ್ಹಣ್ಗ್ ರವಪಸಿರುವ ಸವತ್ರಗಳು
ಸವತ್ರಗಳು/ತ್ನು ಕತ್್ವಾಗಳ ನಿವ್ಹಣ್ಯಲ್ಲಿ / ಸ್ೇವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು
ಹಾಕ್ರಕ್ವಂಡ ಸಾಟಂಡರ್ಡ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿವರಗಳು
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ ಹತದ ದ ಸ್ಾವ೯ಜನಿಕ ಹತದ ದ ಆಗಿದತದ, ಅವರತ
ರಾಜಯದ ಪರಥಮ ಕಾನೂನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರತತಾುರ .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Section 4(1) (b) (v) & (vi)

ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮನಗಳು, ಸವಚರ್್ಗಳು, ಕ್ೈಪಡಿಗಳು ಮತ್ುತ ದಾಖಲ್ಗಳು
ಅದರ ಕಾಯ್ಗಳನುು ರ್್ರವ್ೇರಿಸುವುದಕಾುಗಿ ಅದು ಹ್ವಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ
ಉದ್ವಾೇಗಿಗಳು ಬಳಸುವ ನಿಯಮಗಳನುು, ವಿನಿಮಯಗಳನುು, ಸವಚರ್್ಗಳು ಕ್ೈಪಡಿಗಳು ಮತ್ುತ ದಾಖಲ್ಗಳ ವಿವರಗಳು

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು (1)
1.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವ್ಗಳು (ಪದ್ವೇನುತಿ, ವ್ೇತ್ನ ಮತ್ುತ ಪಂಚಣಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 1973

2.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜಾ ಸ್ೇವ್ಗಳು (ವಯಸಿ್ನ ನಿಧಾ್ರ) ಅಧಿನಿಯಮ 1974

3.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಲ್ವೇಕಾಯುಕತ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985

4.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಆಡಳಿತ್ ರ್ಾಾಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985.

5.

ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಿಸವಚರ್್ ಸ0ಖ್್ಾ: ಲಾ:85:ಎಲ್ಎಜಿ:95, ದಿರ್ಾ0ಕ 20.11.1997
ನಿಯಮಗಳು (1)

1.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವ್ಗಳು

2.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವಾ (ವಗಿೇ್ಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ುತ ಮೇಲಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957

3.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರ ರ್ೌಕರರ (ಜ್ೇಷಠತ್) ನಿಯಮಗಳು, 1957

4.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವಾ (ಸಾಮಾನಾ ರ್್ೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977

5.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವಾ (ಅಹ್ತಾ ಪರಿೇಕ್ಷ್) ನಿಯಮಗಳು, 1977

6.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವಾ (ಬ್ರಳಚುುಗಾರರು ಮತ್ುತ ಶೇಘರಲ್ಲಪಗಾರರ ಹುದ್ೆಗ್ ರ್್ೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು,

1983
ಸವಚರ್್ಗಳು, ಕ್ೈಪಡಿ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ್
1.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಕ್ೈಪಡಿ

2.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಂಹಿತ್

3.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ಖಜಾರ್್ ಸಂಹಿತ್

4.

ಸಾದಿಲಾೊರು ವ್ಚುಗಳ ಕ್ೈಪಡಿ

5.

ಇಲಾಖ್ಾ ಪದ್ವೇನುತಿ ಸಮಿತಿಗಳು

6.

ಮಾಜಿ ಸ್ೈನಿಕರಿಗ್ ಮಿೇಸಲಾತಿ

7.

ಮಹಿಳ್ಯರಿಗ್ ಮಿೇಸಲಾತಿ

8.

ಪತಿಶಷಟ ಜಾತಿ ಮತ್ುತ ಪರಿಶಷಠ ಪ0ಗಡ, ಇತ್ರ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಗಳಿಗ್ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಪಟಿಟ

9.

ಕಾಯ್ಕಾರಿ ಆದ್ೇಶಗಳು, ಅಧಿಕೃತ್ ಜ್ಞಾಪನಗಳು, ಸುತ್ವತೇಲ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪತ್ರಗಳು

10.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವಾ (ನಡತ್) ನಿಯಮಗಳು, 1966

11.

ಕರ್ಾ್ಟಕ ರಾಜಾ ರ್ಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವ್ಗಳು (ಪದ್ವೇನುತಿ, ವ್ೇತ್ನ ಮತ್ುತ ಪಂಚಣಿ, ಕರಮಬದಧತ್) ನಿಯಮಗಳು,

1978
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Section 4(1) (b) v (i)

ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸಾತವ್ೇಜುಗಳ ಪರವಗ್ಗಳು
ಅದು ಹ್ವಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸಾತವ್ೇಜುಗಳ ಪರವಗ್ಗಳು

-------------------------------------------------------------------------------------------ಮಕದದಮೆರ್ ಕಡತ್ಗಳು ಇತ್ರ ಸ್ಂಬಂಧಪಟಿ ವಹಿಗಳು
--------------------------------------------------------------------------------------------

Section 4(1) (b)vii

ಕಾಯ್ನಿೇತಿಯನುು ರವಪಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಠನಕ್ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್
ಸಾವ್ಜನಿಕರ್ವಡರ್್ ಸಮಾಲ್ವೇಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ಾರತಿನಿಧಾವಿರುವಂತ್ ಮಾಡಲು
ಇರುವಂಥ ಯಾವುದ್ೇ ವಾವಸ್ಾಗಳು
ಕಾಯ್ನಿೇತಿಯನುು ರವಪಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಾಠನಕ್ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಾವ್ಜನಿಕರ್ವಡರ್್ ಸಮಾಲ್ವೇಚಿಸಲು
ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ಾರತಿನಿಧಾವಿರುವಂತ್ ಮಾಡಲು ಇರುವಂಥ ಯಾವುದ್ೇ ವಾವಸ್ಾಯನುು ವಿವರಿಸಿ

----------------------------------------------------------------------ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದ ೀ ವಯವಸ್ ೆ ಇರತವುದಿಲಿ
-----------------------------------------------------------------------
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Section 4(1)(b)v(iii)

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿತ್ವಾದ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಪರಿಷತ್ುತಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು
ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ನಿಕಾಯಗಳು
ಈ ಕ್ಳಕಂಡ ನಮವರ್್ಯಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕ್ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂಡಳಿಗಳ, ಪರಿಷತ್ುತಗಳ,
ಸಮಿತಿಗಳ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ನಿಕಾಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ದಯವಿಟುಟ ಕ್ವಡಿ

----------------------------------------------------------------------ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದ ೀ ವಯವಸ್ ೆ ಇರತವುದಿಲಿ
-----------------------------------------------------------------------

Section 4(1) (b)(ix)

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುತ ರ್ೌಕರರ ವಿವರ ಸವಚಿ

------------------------------------------------------------------------------------ವಿವಿಧ ಮಟಟಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಛ್ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿತರುವ
ಕಾನವನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುತ ರ್ೌಕರರ ಬಗ್ೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುತ ಅವರ
ದವರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಾ ಸಿಬಬಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿರುತ್ತದ್.

------------------------------------------------------------------------------------
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Section 4(1)(b)(x)

ವಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧಿಸಿರುವಂತ್ ಪರಿಹಾರದ ವಾವಸ್ಾಯು ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತ್ುತ ರ್ೌಕರರು ಪಡ್ಯುವ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವರ್್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ುತ ರ್ೌಕರರ ಸಂಭಾವರ್್ ವಾವಸ್ಾ ಮತ್ುತ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ೆ
ಮಾಹಿತಿ

-------------------------------------------------------------------------------ಸವಚರ್್: ಕರ್ಾ೯ಟಕ ಕಾನವನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ರ್್ೇಮಕಾತಿ ಹಾಗವ ಸ್ೇವಾ
ಷರತ್ುತಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 1997ರ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಕಾನವನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್
ಸಂಬಳ ಹಾಗವ ಶುಲುವನುು ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಲ್ಕು ವಿಭಾಗವು ಪರತಿ
ತಿಂಗಳು ಎಲಾಿ ರ್ೌಕರರಿಗವ ಸಂಬಳದ ಚಿೇಟಿಗಳನುು ನಿೇಡುವುದು. ಈ ಚಿೇಟಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳನುು ನಮವದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದ್. ಈ ಬಗ್ೆ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿ ಲ್ಕು
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿರುತ್ತದ್.
--------------------------------------------------------------------------------

Section 4(1)(b)(xi)

ಯೇಜರ್್ ಇತಾಾದಿಗಳು ಒಳಗ್ವಂಡಂತ್ ಪರತಿ ಏಜ್ನಿ್ಗ್ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಯವಾಯ
ಪರತಿ ಏಜ್ನಿ್ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ಕ್ೈಗ್ವಂಡ ಯೇಜರ್್ಗಳು, ಕಾಯ್ಕರಮಗಳು,
ಸಿುೇಮ್ಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು

2011-12ರ್್ೇ ಸಾಲ್ಲನ ವಾರ್ಷ್ಕ ವರದಿ ಮತ್ುತ 2012-13ರ್್ೇ
ಸಾಲ್ಲನ ನಿವ್ಹಣಾ ವರದಿ
(ಯೇಜರ್್ೇತ್ರ)
ಪರತಿ ವಷ೯ ಯೀಜನ ೀತ್ರ ಉದ ದೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾ೯ರವು ಆರ್ವಯರ್ದಲ್ಲಿ
ಹಣವನತು ಬಿಡತಗಡ ಮಾಡತತ್ುದ .
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Section 4(1)(b)(xii)

ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳ ಜಾರಿಯ ವಿಧಾನ

1.

ಸಾವ್ಜನಿಕ

ಪ್ಾರಧಿಕಾರದಿಂದ

ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ವಂಡ

ಸಹಾಯಧನ

ಪಡ್ದಿರುವ

ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು/ಕಾಯ್ಕರಮಗಳು/ಸಿುೇಮ್ಗಳು
--------------------------------------------------ಈ ರಿೀತಿ ಯಾವುದ ೀ ಕಾರ್೯ಕರಮಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ.
---------------------------------------------------

2.

ಸಹಾಯಧನ ಸೊರವಪ, ಸಹಾಯಧನ ಪಡ್ಯಲು ಅಹ್ತ್ಯ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ುತ
ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಕರಮಗಳು/ಸಿುೇಮ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜವರು
ಮಾಡುವ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ೆ
--------------------------------------------------ಈ ರಿೀತಿ ಯಾವುದ ೀ ಕಾರ್೯ಕರಮಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ.
---------------------------------------------------

3.

ಸಹಾಯಧನ ಪಡ್ದ ಕಾಯ್ಕರಮದ ಜಾರಿಯ ವಿಧಾನವನುು ವಿವರಿಸಿ
--------------------------------------------------ಈ ರಿೀತಿ ಯಾವುದ ೀ ಕಾರ್೯ಕರಮಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ.
---------------------------------------------------
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Section 4(1)(b)(xiii)
ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನುು ಪಡ್ಯುವವರ, ಅನುಮತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದಿಂದ
ಮಂಜವರಾದ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು
ಪರತಿ ಕಾಯ್ಕರಮ/ಸಿುೇಮ್ ಕ್ಳಗ್ ಲಾಭ್ ಪಡ್ದವರ ಹ್ಸರುಗಳು ಮತ್ುತ ವಿಳಾಸಗಳು

ಸಾಂಸಿಾಕ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳು
--------------------------------------------------ಈ ರಿೀತಿ ಯಾವುದ ೀ ಕಾರ್೯ಕರಮಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ.
---------------------------------------------------

Section 4(1)(b)x(iv)

ವಿದುಾರ್ಾಮನ ರವಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ
ವಿದುಾರ್ಾಮನ ರವಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಾವಿರುವ ಇಲಾಖ್್ಯ ವಿವಿಧ ಯೇಜರ್್ಗಳ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ
(ಫ್ಾಿಪ, ಸಿಡಿ, ವಿಸಿಡಿ, ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್, ಇಂಟರ್ರ್್ಟ್ ಇತಾಾದಿ)

--------------------------------------------------ಈ ರಿೀತಿ ಯಾವುದ ೀ ಕಾರ್೯ಕರಮಗಳು ಇರತವುದಿಲಿ.
---------------------------------------------------

Section 4(1)(b)xv

ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪಡ್ಯಲು ರ್ಾಗರಿೇಕರಿಗ್ ಲಭ್ಾವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಾಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿವರಗಳು
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪಡ್ಯಲು ರ್ಾಗರಿೇಕರಿಗ್ ಲಭ್ಾವಿರುವ ಸಾಳ / ಸೌಲಭ್ಾಗಳ ಬಗ್ಗಿನ
ಪರಸಾರಿತ್ ವಿಧಾನಗಳು

----------------------------------------------------------------ಕಾನವನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಕ್ಗಾಗಿ ಗರ0ಥಾಲಯವು
ಬ್ಳಗ್ೆ 9-00 ರಿ0ದ ಸ0ಜ್ 5-30ರವರ್ಗ್ ತ್ಗ್ದಿರುತ್ತದ್.
--------------------------------------------------------------

18

Section 4(1)(b)(xvi)

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ್ಸರು, ಪದರ್ಾಮ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ್
ಸಾವ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುತ
ಅಫೇಲು ಪ್ಾರಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ್ಸರು, ಪದರ್ಾಮ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ್
ಸಾವ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕರ.ಸ0.
1.

ಕಛ್ೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಪದರ್ಾಮ

ದವರವಾಣಿ /ಫ್ಾಾಕ್ಸ್
ಸ0ಖ್್ಾ

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ

ಗತರತಸಿದದರ್ಯ

ದೂರವಾಣಿ: (080)

ಕಛ ೀರಿ, ಹ ೈಕ ೂೀಟ್ವ ಕಟಿಡ,

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

22865243
22862583
ಫ್ಾಯಕ್ಸಿ: (080)

ಬ 0ಗಳೂರತ – 560 001.

ಈಮೇಲ್
Advgen2009@gmail.com

22867522
ಸಹಾಯಕ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕರ.ಸ0.
1

ಕಛ್ೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ಪದರ್ಾಮ

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ಘ್ಟಕ

ಶರೀ ಹ ಚ್.

ಕಛ ೀರಿ, ಕ .ಎ.ಟ್ಟ., ಕಂದಾರ್

ಶಂಕರ ೀಗೌಡ

ಭ್ವನ, ಕ .ಜಿ. ರ ೂೀಡ್,

ಸ್ಹಾರ್ಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ದವರವಾಣಿ
/ಫ್ಾಾಕ್ಸ್ ಸ0ಖ್್ಾ

ಈಮೇಲ್

Ph: (080)
25255213
Fax:(080)
25255606

agkatblr@gmail.com

Ph: 08472 264102
Fax: 08472 264105

advgenglb@gmail.com

Ph:08362486280
Fax: 08362486281

agohccbdwd@gmail.com

ಬ 0ಗಳೂರತ.
2

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ಘ್ಟಕ

ಶರೀ ಶವಲ್ಲಂಗಪಪ,

ಕಛ ೀರಿ, ಗತಲಬಗಾವ ಘ್ಟಕ,

ಸ್ಹಾರ್ಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಹ ೈಕ ೂೀಟ್ವ ಪಿೀಠ ಕಟಿಡ,
ಗತಲಬಗಾವ.
3

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ಘ್ಟಕ

ಶರೀ ಆರ್. ಎಸ್.

ಕಛ ೀರಿ, ಧಾರವಾಡ ಘ್ಟಕ,

ಅಬಿಬಗ ೀರಿ,

ಹ ೈಕ ೂೀಟ್ವ ಪಿೀಠ ಕಟಿಡ,

ಸ್ಹಾರ್ಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

ಧಾರವಾಡ.
ಮೇಲಮನವಿ

PÀæ.¸À0.
1

¥Áæ¢üPÁgÀ
PÀbÉÃjAiÀÄ «¼Á¸À

¥ÀzÀ£ÁªÀÄ

ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ

ಶರೀ ಆರ್.

ಕಛ ೀರಿ, ಹ ೈಕ ೂೀಟ್ವ ಕಟಿಡ,

ಮಧತಸ್ೂದನ್ಸ

ಬ 0ಗಳೂರತ

ನಾರ್ಕ್ಸ
ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್

zÀÆgÀªÁtÂ /¥sÁåPïì
¸À0SÉå
Ph: (080)
22865243
22862583
Fax: (080)
22867522

FªÉÄÃ¯ï
advgen2009@gmail.com,
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Section 4(1)(b)(xvii)

ಇತ್ರ್ ಉಪಯುಕತ ಮಾಹಿತಿಗಳು
-----------------------------------------------------------------------------------ಈ ಕಛ ೀರಿರ್ತ ಯಾವುದ ೀ ಪರಕಟಣ ರ್ನತು ಹ ೂರಡಿಸ್ತವುದಿಲಿ.

----------------------------------------------------------------------------

Section 26(3)(b)
ಸಾವ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪದರ್ಾಮ ಮತ್ುತ ವಿಳಾಸ, ದವರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಾ, ಫ್ಾಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್್ಾ ಇತ್ರ್ ಮಾಹಿತಿ

(ಗತರತಸಿದದರ್ಯ)
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,
ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ ಕಛ ೀರಿ,
ಹ ೈಕ ೂೀಟ್ವ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್,
ಬ ಂಗಳೂರತ.
ಮೀ: 9449117825
ದೂ: 080-22865243
ಫ್ಾಯ: 080-22867522
ಈಮೇಲ್ Advgen2009@gmail.com

www.advgen.kar.nic.in
ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ ಆಜ್ಞಾನತಸ್ಾರ ಮತ್ತು
ಅವರ ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಲಿ
(ಗುರುಸಿದೆಯಾ)
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,
ಅಡ ೂವಕ ೀಟ್ ಜನರಲ್ ರವರ ಕಛ ೀರಿ,
ಹ ೈಕ ೂೀಟ್ವ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್,
ಬ ಂಗಳೂರತ.
ದಿರ್ಾಂಕ:21.03.2018
ಸಾಳ : ಬ್ಂಗಳೂರು.
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