4. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.(1) ಪರ್ತಿ

ಂದು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವು,-

(ಎ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ರೀತಿಯ ಲ್
ಮತುತ್ನಮೂನೆಯ ಲ್

ಕರ್ಮಬದಧ್

ಸೂಚಿಪಟಿಟ್

ಮತುತ್

ಸೂಚೀಕರಣಗೊಂಡ

ಅದರ

ಎಲಾಲ್

ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ನಿವರ್ ಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಸೂಕತ್ ಸಮಯದೊಳಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳ
ಲಭಯ್ತೆಗೊಳಪಟುಟ್,ಗಣಕೀಕರಣಕೆಕ್ ಸೂಕತ್ವಾದ ಎಲಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಗಣಕೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮತುತ್
ಅಂತಹ

ದಾಖಲೆಗಳು

ಸುಲಭವಾಗಿ

ದೊರೆಯುವಂತೆ

ದೇಶಾದಯ್ಂತ

ಧ

ಸಟ್ಂಗಳ ಲ್

ಸಂಪಕರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಕರ್ ಕ ಪ್ಸುವಂತೆ ಮಾಡತಕಕ್ದುದ್;
(ಬಿ) ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನುನ್ ಅಧಿನಿಯಮಿತಿಗೊ

ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದುನೂರ ಇಪಪ್ತುತ್

ದಿನಗಳೊ ಳಗಾಗಿ(1) ಅದರ ರಚನೆ, ಕಾಯರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ವರಗಳನುನ್;
(2) ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್;
(3) ಮೇ ವ್ಚಾರಣೆ ಮತುತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಗರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತೀಮಾರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ ಧಾನವನುನ್;
(4) ಅದರ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಅದು ರೂಪಿ ರುವ ಸೂತರ್ಗಳನುನ್;
(5)

ಅದರ

ಕಾಯರ್ಗಳನುನ್

ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾಕ್ಗಿ

ಅದು

ಹೊಂದಿರುವ

ನಿಯಂತರ್ಣದ ಲ್ರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳು ಬಳಸುವ ನಿಯಮಗಳು,

ಅಥವಾ

ಅದರ

ನಿಯಮಗಳು,

ಅನುಸೂಚಿಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತುತ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್;
(6) ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತರ್ಣದ ಲ್ರುವ ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳ ಪರ್ವಗರ್ಗಳ
ವರಪಟಿಟ್ಯನುನ್;
(7) ಅದರ ಕಾಯರ್ನೀತಿಯ

ರಚನೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

ಸಾವರ್ಜನಿಕರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಪಾರ್ತಿನಿಧಯ್ ರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇರುವಂಥ
ಯಾವುದೇ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ವರಗಳನುನ್;

(8) ಮಂಡ ಗಳು, ಪರಿಷತತ್ಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳು ಮತುತ್ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ
ಅಥವಾ ಅದರ ಸಲಹೆಯ ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ ರಚಿತವಾದ ಇಬಬ್ರು ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ವಯ್ಕಿತ್ಗಳನೊನ್ಳಗೊಂಡ
ಮಂಡ ಗಳ, ಪರಿಷತುತ್ ಗಳ, ಸಮಿತಿಗಳ ಮತುತ್ ಇತರ ನಿಕಾಯಗಳ ಸಭೆಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ
ಮುಕತ್ವಾಗಿರುತತ್ವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವ ಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುತತ್ವೆಯೇ
ಎಂಬುದರ ವರಪಟಿಟ್ಕೆಯನುನ್;
(9) ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತುತ್ ನೌಕರರ ನಿದೇರ್ ಕೆಯನುನ್;
(10) ಅದರ
ಪರ್ತಿ

ನಿಯಮಗಳ ಲ್ ಉಪಬಂಧಿ ರುವಂತೆ ಪರಿಹಾರದ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ

ಬಬ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ತಿಂಗಳ ಗೌರವಧನವನುನ್;

(11) ಎಲಲ್

ೕಜನೆಗಳ

ವರಗಳನುನ್ ಸೂಚಿಸುವ, ಪರ್ಸಾತ್ ತ ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಮಾಡಲಾದ

ಬಟವಾಡೆಗಳ ವರದಿಯನುನ್ ಸೂಚಿ ; ಅದರ ಪರ್ತಿ

ಂದು ಏಜೆನಿಸ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ

ಆಯವಯ್ಯವನುನ್,
(12)

ಹಂಚಿಕೆ

ಮಾಡಲಾದ

ಬಲಗನೊನ್ಳಗೊಂಡು,

ಸಹಾಯಧನ

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ

ಜಾರಿಯ ಧಾನವನುನ್ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಾನುಭ ಗಳ ವರಗಳನುನ್;
(13) ಅದು ನೀಡಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನುನ್, ಅನುಮತಿ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಪತರ್ಗಳನುನ್
ಪಡೆಯುವವರ ವರಗಳನುನ್;
(14) ಅದರ ಬ

ಲಭಯ್ ರುವ ಅಥವಾ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ

ದುಯ್ನಾಮ್ನ ರೂಪಕೆಕ್ ಪರಿವತಿರ್ ರುವ,

ಮಾ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ವರಗಳನುನ್;
(15)

ಸಾವರ್ಜನಿಕ

ಉಪ

ೕಗಕಾಕ್ಗಿ

ಗರ್ಂಥಾಲಯವನುನ್

ಅಥವಾ

ವಾಚನಾಲಯವನುನ್

ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್ ಲ್ ಅದರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನೊನ್ಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ
ಲಭಯ್ ರುವ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ವರಗಳನುನ್;
(16) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಪದನಾಮಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ವರಗಳನುನ್;
ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇತರ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸತಕಕ್ದುದ್ ಮತುತ್ ಆ ತರುವಾಯ ಪರ್ತಿವಷ
ಈ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳನುನ್ ಅಂದಿನವರೆಗೆ ಪರಿಷಕ್ರಿಸತಕಕ್ದುದ್.

