సభాచాయ హక్కు చట్టం - 2005

సభాచాయ హక్కు చట్ట ం - 2005 సెక్షన్ 4(1)(B)
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మిచమభు
ఈ క్ంర ది విశమాలై షభాచాయం వ్హామాయౌ:
1. షభాచాయ సక్కు చట్ట ం - 2005 ై మిచమం ఇఴవగలయు. చట్ట ం అఴషయం, ఉదదేశ్హాలక
తెలకయలయు.
2. ఈ షభాచాయ క్యదీక్ యొక్ు ఉదదేవాభు తెలకగయలక
3. ఈ క్యదీక్ ఎఴమిక్ ఉయోగడుత ంది
4. చట్ట ంలోన఼ భమిము ఈ క్యదీక్ లోన఼ ఉయోగించిన భుఖ్ాబైన దాలక్క తుయవచనం
5. షభాచాయ క్రభట్టటక్
6. అదను షభాచాయం ప ందట్ం ఎలా?
7. షభాచాయం కోషం షంాదించఴలసన భుఖ్ా ఴాక్కులక

అంశభు - 1
అధికయ మంతారంగం వివమల్క, విధఽల్క, ఫాధయతల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(1)
(ఈ అంశ్హతుి ఈ క్ంర ది విశమాలై షభాచాయం తో తమాయు చదమాయౌ)
1. షంషఠ ేయు, చియునాభా
2. షంషథ ుట్టట ూమవవతు మహలక
3. షంషథ లక్ష్యాలక
4. షంషథ విశన్
5. షంషథ ఫాధాతలక - విఴయంగహ
6. షంషథ విధ఼లక - వివియంగహ
7. షంషథ అందించద సేఴలక - విఴయంగహ
8. షంషథ దావమహ అభలభయా ాబుతవ థకహలక - ాతి థకహతుి క్కుు ంగహ విఴమించాయౌ.
9. షంషథ ఴాఴస్హథగత ఏమహాట్ట
ు (Organisation Structure) - ాబుతవ సక్రట్మీ స్హథభ న఼ండి
గహరభ స్హథభ ఴయక్క ట్టటక్ యూంలో ఇచిి, విఴమించాయౌ
10. షంషథ ాతిఫాఴంతంగహ తన సేఴలక అందించదంద఼క్క ాజలన఼ండి ఆశంచె
షహామషసకహమహలక
11. ాజా పహాతితుధాాతుి సవక్మించదంద఼క్క షంషథ చదసన ఏమహాట్ట
ు
12. తానందించద సేఴల నాణ్ాత ంచట్ాతుక్ షంషథ చదసన ఏమహాట్ట
ు
13. సేఴలలో ‘షభమపహలన’ పహట్టంచట్ాతుక్ షంషథ చదసన ఏమహాట్ట
ు
14. మహాద఼ మిష్హుమహతుక్ షంషథ చదసన ఏమహాట్ట
ు
15. న఼లక జయుగుత ని ాదదశ్హలలో ‘న఼ల’ విఴమహలక తెయౌేంద఼క్క చదసన ఏమహాట్ట
ు
16. ఴాఴషథ వివిధ స్హథభ కహమహాలమాల చియునాభాలక, ఫో న్్, ఫహాక్స్, ఇబభల్ విఴమహలక
17. షంషథ కహమహాలమాల తువ్ేళలక
18. షంషథ ఇంతఴయక్క స్హధించిన అభిఴాదిే (ాగతి)
19 షంషథ Profile

అంశభు - 2
సంసథ అధికయుల్క, ఉదయ యగుల్ అధికమల్క, విధఽల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(2)
2.1. (షంషథ కహమహాలము పహలనా ట్టటక్ (Organization Chart) ఇచిి విఴమించాయౌ)
2.2 అధికహయుల, ఉదయ ాగుల అధికహమహలక, విధ఼ల విఴమహలక
అధికహమి / ఉదయ ాగి సూదా:
అధికమల్క:
చట్ట యబైనవి 1)
2)
3)
పహలనా యబైనవి 1)
2)
3)
ఆమిథక్ షంఫంధబైనవి 1)
2)
3)
ఇతయభులక 1)
2)
3)
విధఽల్క:

1)

2)
3)
(ాతి అధికహమి, ాతి ఉదయ ాగిక్ ై షభాచాయం ఇవ్హవయౌ)

అంశభు - 3
తుయణ మాల్క తీసకొనే విధానం, యయవేక్షణ, జవఫుదామీతనం వివమల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(3)
అధికహయ మంతాాంగం దావమహ తీసకోఴలసన కొతుి భుఖ్ావిశమాల తుయణమాలై ఈ క్ంర ది
షభాచాయం ఇవ్హవయౌ
1. తుయణమం తీసకోఴలసన విశమం
2. తుయణమం తీసకోఴట్ాతుక్ అఴలంభించిన దే త లక (Procedures)
3. ఆచమించఴలసన తుమభ తుఫంధనలక
4. తుయణమం తీసకొనే ాకమ
్ర లో ఏఏ అధికహయుల ఉదదేశ్హాలక తీసకోవ్హయౌ? ఆ అధికహయుల
చియునాభాలక, ఫో న్ నంఫయుు
5. అంతిభ తుయణమం తీసకోఴలసన అధికహమి సో దా, చియునాభా, ఫో న్ నంఫయు
6. తుయణమాతుి ాజలక్క ఎలా తెయౌమచదస్ు హయు
7. తుయణమం తాు క్యంగహ లేక్పో తద, ాజలక ఎలా, ఎక్ుడ అాలక చదష఼కోఴచ఼ి?
యయవేక్షణ: అధికహయమంతాాంగు తుతనంై

‘యావ్ేక్షణ్’ ఎలా జయుగుత ంది?

అధికహయమంతాాంగు తుతీయుై జమిగే తతుఖీలక, ‘ఆడిట్’ విఴమహలక విఴయంగహ ఇఴవగలయు
జవఫుదామీతనం: అధికహయుల భమిము ఉదయ ాగుల జవ్హఫు దామీతనం ంచట్ాతుక్,
అధికహయమంతాాంగంలో ఉని ‘విధానాలక’ తెలకగలయు.

అంశభు - 4
కయయతుయవహణల్ో తృట్ంచే సాతారల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(4)
4.1 షంషథ కహయాతుయవసణ్లో పహట్టంచద షఽతాాలక (ాభాణ్ాలక)
పౌయసేవ్హ తాభు / షమీవస్ సేవ్హ తాభు
క్రభ సంఖ్య

సేవ - ేయు

4.2. కహయాతుయవసణ్లో పహట్టంచద ఇతయ ాభాణ్ాలక

సేవ - మిధి

సేవ - అందించేందఽక్క
కల్మిమితి

అంశభు - 5
సంసథ దగగ య ఉనన ల్ేదా తుమంతరణ ల్ో ఉనన ల్ేదా కయయతుయవహణల్ో దాతు ఉదయ యగుల్క తృట్ంచే
తుమభ తుఫంధనల్క, ఆదేశల్క, భానఽయవళ్ళు, మికయుుల్క:
సెక్షన్ 4(1)(త)(5)
5.1.ఉదయ ాగుల విధి తుయవసణ్లో ఉయోగించదంద఼క్క యూప ందించ఼క్కని, తుమభతుఫంధనలక,
షఽచనలక, భాన఼ాఴళళు, మికహయుడలక విఴమహలక:
1. తుమభతుఫంధనలక (Rules and Regulations)
క్రభ సంఖ్య

తుమభతుఫంధనల్ తారల్ ేయు

ఆ తారల్ల్ో ల్బయభభయయ సభాచాయం

2. షఽచనలక (Instructions)
క్రభ సంఖ్య

సాచనల్ తారల్ ేయు

ఆ తారల్ల్ో ల్బయభభయయ సభాచాయం

3. భాన఼ాఴళళు (Manuals)
క్రభ సంఖ్య

భానఽయవల్ తారల్ ేయు

భానఽయవల్ ల్ో ల్బయభభయయ సభాచాయం

4. మికహయుడలక (Records)
క్రభ సంఖ్య

మికయుు ేయు

ఆ మికయుు ల్ో ల్బయభభయయ సభాచాయం

ై తాాలక లభించ఼ చియునాభా, ఫో న్ నంఫర్ , ఇబభల్ విఴమహలక
ై తాాలక ప ందట్ాతుక్ చెయౌుంచఴలసన యుష఼భు

అంశభు - 6
సంసథ దగగ య ల్ేక్ తుమంతరణ ల్ో ఉనన తారల్ యకల్క్క సంఫంధించిన వివమల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(6)
6.1 తాాలక అనగహ మిజిషట యు ు, మికహయుడలక, పైల్్ విఴమహలక:
క్రభ సంఖ్య

తారల్ ‘వయగ ం’ నంఫర్

మిజిసట యు, మికయుు, పెైల్

ేయు

నంఫర్ భమిము ేయు

ల్బయభభయయ సభాచాయం

6.2. షంషథ ై అధికహయులక్క ంే మిపో యుటలక
క్రభ సంఖ్య

మితృో యుట ేయు

ల్బయభభయయ సభాచాయం

6.3 షంషథ క్క క్ంర ది కహమహాలమాల న఼ండి ఴచది మిపో యుటలక
క్రభ సంఖ్య

మితృో యుట ేయు

ల్బయభభయయ సభాచాయం

నోట్ : షంషథ దగగ య లేక్ ఆధీనంలో ఉని తాాలన఼ అనగహ మిజిషట యు ు, మికహయుడలక, పైల్్ న఼ ‘కేట్గిమి’
ల క్ంర ద ఴమీగక్మించాయౌ. ఒకే షఫజెక్సట లేక్

‘పేమియౌ’ క్ంర ద ఴచది తాాలన఼ ఒక్

తీసకోవ్హయౌ. ఆ ‘ఴమహగతుక్’ లేక్ ‘కేట్గిమి’ క్ ఒక్ నంఫర్ ఇవ్హవయౌ.

‘ఴయగ ం’ క్ంర ద

అంశభు - 7
సంసథ విధానాల్ యూక్ల్పన కోసం, ల్ేక్ వట్ అభల్క కోసం, తృౌయుల్తో సంరదింుల్క
జమిేందఽక్క, ల్ేక్ వమి తృరతితుధయం స఼వక్మించేందఽక్క ఉనన దద తి వివమల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(7)
షంషథ ‘విధానాల యూక్లాన ’ (Policy Making) లో ాజలన఼ ఫాగస్హవభుాలకగహ చెమాట్ాతుక్
ఏదెైనా దే తి ఉందా? ఉంట్ే ఎలాంట్ట దే తి? షబలన఼ తుయవహంచి, ాజలతో షంాదించి
విధానాల యూక్లాన చదస్ు హమహ? లేక్ ‘విధానాల యూక్లాన ’ క్క షలహాలక ఇచదింద఼క్క వివిధ
విశమాలక్క విడివిడిగహ ాజలతో క్మిట్ీలక ఏమహాట్టచదస్ు హమహ? అలా క్మిట్ీలక ఏమహాట్టచదసేు, ఆ
క్మిట్ీల షభాచాయం ఈ క్ంర ది విశమాలై ఇఴవగలయు.
విషమం:
1. ై విశమం ై షలహాలక ఇచదింద఼క్క ఏమహాట్టచదమఫడడ క్మిట్ీ ేయు?
2. ఆ క్మిట్ీ లో ఎఴమెఴయు షబుాలకగహ ఉంట్ాయు? వ్హమి సో దాలక, ముతు ం షబుాల షంఖ్ా
3. క్మిట్ీ విధ఼లక, ఫాధాతలక
4. ‘క్మిట్ీ’ ఎతుిమవజులకొక్స్హమి క్లకస్హుయు? ఆ మీట్టంగులక్క ాజలక హాజయు కహఴచాి?
5. షభావ్ేవం మితుట్్ తమాయుచదస్ు హమహ? ఆ మితుట్్ ాజల అంద఼ఫాట్టలో ఉంట్ామా?
6. క్మిట్ీ షలహాలక షంషథ తాతుషమిగహ పహట్టంచాలా?
ై షభాచాయం వివిధ విశమాలై ఏమహాట్ట చెమాఫడడ అతుి క్మిట్ీలై ఇవ్హవయౌ
విధానాల్ అభల్క (Policy Implementation): విధానాలక అభలక లో ాజలక పహాతితుధాం
ఴహంచద దే తి షంషథ లో ఉందా? ఉంట్ే వివిధ విశమాలై అభలకక్క ఏమహాట్ట చెమాఫడడ
క్మిట్ీలక, వ్హట్టేయు ు, షబుాల షంఖ్ా, షబుాల విఴమహలక, సో దాలక, క్మిట్ట విధ఼లక, ఫాదాతలక,
క్మిట్ీ ఎతుి మవజులకొక్స్హమి క్లకష఼ుంది, ాజలక్క ఆ మీట్టంగులో పహలగగనే అఴకహవం ఉందా,
మీట్టంగు మితుట్్ తమాయుచదస్ు హమహ, ఆ మితుట్్ ాజలక్క అంద఼ఫాట్టలో ఉంట్ామా అని
విశమాలై షభాచాయం, షంషథ విధానాల అభలక కోషం ఏమహాట్భన అతుి క్మిట్ీలై ఇవ్హవయౌ.

అంశభు - 8
సంసథ ల్ో ఫాగంగ గతు ల్ేక్ సల్హాల్క ఇచేచందఽక్క గతు ఇదద యు ల్ేక్ అంతక్ంట్ే ఎక్కువ సబుయల్తో
ఏమపట్భన ఫో యుుల్క, కౌతుిళ్ళు, క్మిట్ీల్క, ఇతయ సంసథ ల్ వివమల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(8)

8.1 షంషథ ఫో యుడలక, కౌతు్ళళు, క్మిట్ీలక, ఇతయ షంషథ ల విఴమహలక:
1. ఫో యుడ / కౌతు్లక / క్మిట్ీ ేయు, చియునాభా
2. ఏమహాట్భన ‘ఫాడీ’ - ఫొ మహడ, కౌతు్లా, క్మిట్ీమా లేక్ ఇతయబేదెైననా
3. ఆ ‘ఫాడీ’ ఏమహాట్భన షంఴత్యం, దాతు ఉదదేశ్హాలక, భుఖ్ాబైన క్యు వ్హాలక
4. ఆ ‘ఫాడీ’ ‘పహలనా’ యబైనదా, ‘షలహాలక’ ఇచదిదా లేక్ ‘కహయాతుయవసణ్’ షంఫంధబైనదా
5. ఆ ‘ఫాడీ’ కహయాలమం చియునాభా - శ్హఖ్లక వ్హట్ట చియునాభాలక
6. ఆ ‘ఫాడీ’ క్ూయుా - షబుాలక ఎఴయు? ఎంతభంది? ‘ఫాడీ’ లో వ్హమి సో దాలక
7. ఎతుి మవజులకొక్స్హమి మీట్టంగు జయుగుత ంది? ఆ మీట్టంగులో ాజలక పహలగగనఴచాి?
8. మీట్టంగు మితుట్్ తమాయుచదస్ు హమహ? మితుట్్ ాజలక్క అంద఼ఫాట్టలో ఉంట్ామా? ఆ
మితుట్్ కహ ప ందట్ం ఎలా?
ై షభాచాయం ాతి ‘ఫాడీ’ (ఫో యుడ, కౌతు్లక, క్మిట్ీ) క్ తమాయుచదమాయౌ.

అంశభు - 9
అధికయుల్క, ఉదయ యగుల్ సభాచాయ సంుట్ం
సెక్షన్ 4(1)(త)(9)
9.1. అధికహయులక, ఉదయ ాగుల షభాచాయం

క్రభ
సంఖ్య

అధికమి /
ఉదయ యగి ేయు,
హో దా

తౄో న్ నంఫర్
(కమయల్మం /

మొఫైల్

ఇల్కల) / తౄయక్సి

నంఫయు

నంఫయు

ఇబెభల్

చియునాభా

అంశభు - 10
అధికయుల్క, ఉదయ యగుల్క తృ ందే నెల్వమీ వేతనం, ఇతయ సదఽతృమాల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(10)
10.1. అధికహయులక, ఉదయ ాగులక ప ందద నలవ్హమీ వ్ేతనాల విఴమహలక:
అధికమి /
క్రభ

ఉదయ యగి

సంఖ్య

ేయు,
హో దా

నెల్వమి చెల్లంుల్ వివమల్క
భూల్
వేతనం

బతయం

ఇంట్
అదెద

ఐ. ఆర్

ట్.ఎ.

ఇతమల్క

మొతత ం

10.2. కహయు, జీు, ఫంగహు లాంట్ట షద఼పహమాల విఴమహలక, నలవ్హమీ వ్హట్టక్భయా ఖ్యుి విఴమహలక:
క్రభ

అధికమి / ఉదయ యగి

కయు / జీు క్క

ఫంగలక్క అభయయ

సంఖ్య

ేయు, హో దా

అభయయ ఖ్యుచ

ఖ్యుచ

10.3. అధికహయులక / ఉదయ ాగులక ప ందద సలఴుల (Leaves) విఴమహలక
10.4. అధికహయులక / ఉదయ ాగులక ప ందద వ్ైదా షద఼పహమాల విఴమహలక
10.5. అధికహయులక / ఉదయ ాగులక LTC విఴమహలక
10.6. అధికహయులక / ఉదయ ాగులక ామాణ్ం చదసనుడు ప ందద బతాాల విఴమహలక
10.7. అధికహయులక / ఉదయ ాగులక ప ందద ఇతయ షద఼పహమాలక

మొతత ం

అంశభు - 11
అతున రణాళిక్ల్క, రతితృదిత వయమాల్క జమిన చెల్లంుల్ వివమల్క విడివిడిగ ేమ్ుంట్ూ,
దాతుక్ంర ద ఉనన ఏజెతూిల్క్క కేట్ాభంచిన ఫడెజట్ వివమల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(11)
11.1. ాషు ఼త షంఴత్యం (20
క్రభ
సంఖ్య

దఽద
(Head of
Account)
నంఫయు, ేయు

11.1. గత షంఴత్యం (20
క్రభ
సంఖ్య

దఽద
(Head of
Account)
నంఫయు, ేయు

- 20

) ఫడెెట్ విఴమహలక: యూ._______________ లలో

రతితృదిత

భంజూయభన

విడుదల్ ైన

వయమం

ఫడెజట్

మొతత ం

- 20

ఆశిసఽతనన పల్తాల్క

) ఫడెెట్ విఴమహలక: యూ._______________ లలో

భంజూయభన విడుదల్భన ఖ్యుచచేసన
ఫడెజట్

మొతాతల్క

మొతాతల్క

ల్భంచిన పల్తాల్క

11.3. ద఼ేల విఴమహలక
దఽద
క్రభ సంఖ్య

(Head of
Account)
నంఫయు, ేయు

ఈ దఽద క్ంర ద చేమదగగ నఽల్క, ఖ్యుచల్క

అంవభు 11 - ఫడెెట్ విఴమహలక కొనస్హగింు...
11.4. స్హంకేతిక్ న఼లక, క్ట్ట డాలక, అభిఴాదిే న఼లక్క ాషు ఼త షంఴత్యం

(20

- 20

)

ఫడెెట్ విఴమహలక: యూ._______________ లలో
తు
క్రభ
సంఖ్య

దఽద
నంఫయు,

తు

తు నాణయత

తు

ూయత భయయ

మొదల్భయయ

రతితృదిత

తేది

తేది

ేయు

రతితృదిత
వయమం

భంజూయభన విడుదల్ ైన ఖ్యచభన
మొతత ం

మొతత ం

మొతత ం

సభమ
తృల్నక్క
ఫాధఽయడెైన
అధికమి

11.5. స్హంకేతిక్ న఼లక, క్ట్ట డాలక, అభిఴాదిే న఼లక్క గడచిన షంఴత్యం

(20

- 20

)

ఫడెెట్ విఴమహలక: యూ._______________ లలో
క్రభ
సంఖ్య

దఽద
నంఫయు,

తు

తు

తు

మొదల్భయయ

ూయత భన

తేది

తేది

ేయు

భంజూయభన విడుదల్ ైన ఖ్యచభన
మొతత ం

మొతత ం

మొతత ం

11.3. ద఼ేల విఴమహలక
క్రభ సంఖ్య

దఽద
నంఫయు, ేయు

ఈ దఽద క్ంర ద చేమదగగ నఽల్క, ఖ్యుచల్ వివమల్క

ల్భంచిన
పల్తాల్క

అంశభు - 12
సతిడి థకల్ అభల్క తీయు, వట్క్ కేట్ాభంచిన తుధఽల్క, ఆ థకల్ ల్తద దాయుల్ వివమల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(12)
12.1. షబ్డి థకహల అభలక విధానం (ాతి షబ్డి థకహతుక్ విడివిడిగహ ఈ విఴమహలక
ఇవ్హవయౌ)
1. షబ్డి థక్ం / పో ా గహరం ేయు
2. థక్ం ఉదదేశ్హాలక
3. థక్ం అభలక కహలం
4. థకహల ఴలు క్యౌగే పయౌతాలక (Benefits)
5. షబ్డి థక్ం స్హధించఴలసన ఫౌతిక్ లక్ష్యాలక
6. థకహతుక్ ఆమిథక్ షంఴత్యంలో కేట్ాభంచిన ముతాులక
7. షబ్డి ఎంత ఉంట్టంది
8. షబ్డి ఎలా ంచ఼తాయు
9. థక్ం క్ంర ద లబే ప ందట్ాతుక్ కహఴలసన అయసతలక
10. లబే దాయుల ఎతుిక్ దే తి
11. దయఖ్ాష఼ు చదష఼కోఴట్ాతుక్, దయఖ్ాష఼ుఫహమహలక లబాభభయా కహమహాలమాల ేయు ు, ఫహయం వ్ల
12. ూమించిన దయఖ్ాష఼ున఼ సవక్మించద కహమహాలమాల ేయు ు, చెయౌుంచఴలసన యుష఼ం విఴమహలక
13. దయఖ్ాష఼ు తెలు కహగితంై చెమా ఴచింట్ే, వ్హామఴలసన విఴమహలక
14. దయఖ్ాష఼ుతో పహట్ట జతయచఴలసన తాాల విఴమహలక
15. దయఖ్ాష఼ుఫహయభు, జతయచఴలసన తాాల నభూనా
లబే దాయుల విఴమహలక:
క్రభ

ల్తద దాయుతు ేయు /

ల్తద దాయుతు

సతిడి ఇచిచన

సంఖ్య

తండిర ేయు

చియునాభా

మొతత ం

అంశభు - 13
సంసథ భంజూయు చేసే మభతీల్క, మిిట్ల
ల , అనఽభతుల్క - అవి తృ ందఽతునన వమి వివమల్క:
సెక్షన్ 4(1)(త)(13)
13.1. షంషథ భంజూయు చదసే ాతి మహభతీ, మిిట్ భమిము అన఼భతిక్ క్ంర ది షభాచాయం
ఇవ్హవయౌ
1. థక్ం / పో ా గహరం ేయు
2. ఇది మహభతీనా / మిిట్ా / అన఼భతా
3. థక్ం ఉదదేశ్హాలక
4. థక్ం స్హధించఴలసన ఫౌతిక్ లక్ష్యాలక
5. ాషు ఼త ఆమిథక్ షంఴత్యంలో థకహతుక్ కేట్ాభంచిన ముతాులక
6. థక్ం క్ంర ద లబే ప ందట్ాతుక్ కహఴలసన అయసతలక
7. లబే దాయుల ఎతుిక్ విధానం, భంజూయు చదసే అధికహమి సో దా
8. మహభతీలక / మిిట్ట
ు / అన఼భత లక భంజూయు చదసే విధానం / దే తి
9. మహభతీలక / మిిట్ట
ు / అన఼భత లక అభలకకహలం
10. దయఖ్ాష఼ు ఫహయం లబాభభయా కహమహాలమం ేయు, దయఖ్ాష఼ు ఫహయం వ్ల, విఴమహలక
11. ూమించిన దయఖ్ాష఼ులన఼ సవక్మించద కహమహాలమం ేయు, చెయౌుంచఴలసన యుష఼ం
12. దయఖ్ాష఼ు ఫహయభు నభూనా
13. దయఖ్ాష఼ుతో పహట్ట జతయచఴలసన ధాఴతాాల విఴమహలక
14. దయఖ్ాష఼ు చదసన తయువ్హత దాతు మిసథ తి
 గుమించి వ్హక్ఫు చదమఴలసన కహమహాలమం ేయు
లబే దాయుల విఴమహలక
థక్ం ేయు:
క్రభ

ల్తద దాయుతు ేయు /

ల్తద దాయుతు

ల్తద తృ ందిన

సంఖ్య

తండిర ేయు

చియునాభా

మొతత ం

ల్తద అభల్కకల్ం

అంశభు - 14
ఎల్కాట తుక్స యూంల్ో అధికయమంతారంగం అందఽఫాట్లల్ో / తుమంతరణల్ో ఉనన సభాచాయం
సెక్షన్ 4(1)(త)(14)
14.1. క్ంూాట్ర్ లో ఉని షభాచాయభు
క్రభ

సభాచాయం పెైల్ నంఫయు /

సంఖ్య

ేయు

ల్బయభభయయ సభాచాయం

తుమంతరణ అధికమి

14.2. స.డి. / డి.వి.డి. లలో లబాభభయా షభాచాయం
క్రభ

స.డి. / డి.వి.డి.

సభాచాయం పెైల్క

ల్బయభభయయ

సంఖ్య

నంఫయు / ేయు

నంఫయు / ేయు

సభాచాయం

తుమంతరణ అధికమి

14.3. వ్బ్ సైట్ లలో ఉని షభాచాయం.
క్రభ
సంఖ్య

వెబ్ సెైట్ వివమల్క

సభాచాయం పెైల్

ల్బయభభయయ

నంఫయు / ేయు

సభాచాయం

తుమంతరణ అధికమి

అంశభు - 15
సభాచాయం తృ ందట్ాతుక్ రజల్క్క అందఽఫాట్లల్ో ఉనన సదఽతృమాల్ వివమల్క
రజల్కోసం గరంథాల్మం ల్ేక్ ఠనాల్మం తుయవహిసత ా ఉంట్ే, వట్ తువేళ్ల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(15)
15.1. షభాచాయం ప ందట్ాతుక్ పౌయులక్క అంద఼ఫాట్టలో ఉని షద఼పహమాలక
క్రభ

సదఽతృమం

సంఖ్య
1.

నోట్ీస్ ఫో యుడ

2.

తిాకహ ాక్ట్నలక / వ్హయు లక

3.

దండయ మహలక

4.

షభాచాయ కేందాం

5.

ాచ఼యణ్లక

6.

గరంధాలమాలక

7.

ఠనాలమం

8.

వ్బ్ సైట్

9.

కహమహాలమం మికహయుడల మిశీలన

10.

ఇతయభులక

గరంధాలమం తువ్ేళలక:
ఠనాలమం తువ్ేళలక:

సదఽతృమం గల్

ల్బయభభయయ

రదేశం

సభాచాయం

అంశభు - 16
తృౌయసభాచాయ అధికయుల్ ేయల ు, హో దాల్క, ఇతయ వివమల్క
సెక్షన్ 4(1)(త)(16)
16.1. అధికహయ మంతాాంగభు ేయు:
16.2. పౌయషభాచాయ అధికహమి విఴమహలక:
తృౌయసభాచాయ అధికమి
ేయు భమిము హో దా

కమయల్మం చియునాభా

తౄో న్ / మొఫైల్ / తౄయక్సి
నంఫయుల

ఇబెభల్

16.3. షహామ పౌయషభాచాయ అధికహమి విఴమహలక
సహామ తృౌయసభాచాయ
అధికమి ేయు భమిము

కమయల్మం చియునాభా

హో దా

తౄో న్ / మొఫైల్ / తౄయక్సి
నంఫయుల

ఇబెభల్

16.4. అాలేట్ అథామిట్ట విఴమహలక
అపల్ేట్ అథామిట్ ేయు
భమిము హో దా

కమయల్మం చియునాభా

తౄో న్ / మొఫైల్ / తౄయక్సి
నంఫయుల

ఇబెభల్

అంశభు - 17
రజల్క్క ఉయోగడే ఇతయ సభాచాయభు
సెక్షన్ 4(1)(త)(17)
(ఈ అంవభులో ాజలక్క ఉయోగడద షభాచాయం ఏదభనా ఇఴవగలమహ)

