ಕರ್ಾಟಕ ಸರಕರ

ಪ್ಾದ ೇಶಿಕ ಸರಿಗ ಅಧಿಕರಿಯರ ಕಛ ೇರಿ, ಬಗಲಕ ೇಟ.
ಸಂ. ಪ್ಾಸಅ/ಬ/ಮಹಅಸ /ಸಿ-೧/೨೦೦೯-೧೦, ದಿ. 31ರ್ ೇ ಡಿಸ ಂಬರ್ 2021, ೨೦೦೫ರ ಮಹಿತಿ ಹಕಕು
ಅಧಿನಿಯಮ ಕಲಂ ೪(೧)ಎ ಮತ್ಕು ೪(೧)ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತ ಹ ರಡಿಸಲದ ಅಧಿಸ ಚರ್ .

೪.

ಸಾಜನಿಕ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಹ ಣ ಗರಿಕ :
(೧) ಪಾತಿಯೊಬಬ ಸಾಜನಿಕ ಅಧಿಕರಿಯಕ :

(ಎ) ಇ ಄ಧಿನಿಮಭದಡಿ ಭಹಹಿತಿ ಸಕ್ಕನನನ ದಗಿಷಲನ ಄ನನಕ್ೂಲವಹಗನಂತೆ ತನನ ಎಲ್ಹಾ ಄ಡಿಮಲ್ಲಾಯನ
ದಹಖಲ್ೆಗಳನನನ ಷೂಕ್ತವಹಗಿ ಗರಂಥಷೂಚಿ ಭತನತ ಷೂಚಿಮ ರೀತಿಮಲ್ಲಾ ಭಹಡಿ ಗಣಕ್ಮಂತಿರೀಕ್ರಸಿ ಹರತವಹದ ಎಲಾ
ಭಹಹಿತಿಮನನನ ಄ಂತಜಹಾಲದ ಭೂಲಕ್ ಷಂಕ್ಾ ಏಾಡಿಷನುದನ.
ಇ ಹರಧಿಕಹಯು ಎಲಾ ತಯಸದ ವಹಸನಗಳ ನೊೀಂದಣಿ ಭತನತ ಚಹಲನಹ ಄ನನಜ್ಞಹತರ ನಿವಹಾಸಕ್ ಄ನನಜ್ಞಹತರ ಭತನತ
ವಹಸನಗಳ ತನಿಖೆ ಆು ರಧಹನ ಕ್ತಾಯಗಳಹಗಿದನದ, ಇ ಕ್ನರತನ ಭಹಹಿತಿಮನ ಷೂಚಿಮ ರೀತಿಮಲ್ಲಾ ಬೌತಿಕ್ವಹಗಿ
ಆಡಲ್ಹಗಿದೆ. ಅದಯೆ, ಆನೂನ ಇ ಕ್ಛೆೀರಮನ ಷಂೂಣಾವಹಗಿ ಗಣಕೀಕ್ೃತಗೊಂಡಿಯದೆೀ ಆಯನುದರಂದ ಄ಂತಜಹಾಲದ
ಭೂಲಕ್

ರಚೂಯಡಿಷಲ್ಹಗಿಯನುದಿಲಾ.

ಗಣಕೀಕ್ೃತಗೊಂಡ

ನಂತಯ

ಷೂಕ್ತಕ್ರಭ

ಕೆೈಗೊಂಡನ

ಕಹಲ್ೊೀಚಿತಗೊಳಿಷಲ್ಹಗನುದನ.

೪

(೧) (ಬಿ)
೧) ಸಂಘಟರ್ , ಪಾಕಯಾಗಳು ಮತ್ಕು ಕತ್ಾಯಗಳು :

ಇ ಕ್ಛೆೀರಮನ ೧೯೮೨ ಯಲ್ಲಾ ಷಹಹಮಕ್ ಹರದೆೀಶಿಕ್ ಸಹರಗೆ ಄ಧಿಕಹರಮಯ ಕ್ಛೆೀರಮಹಗಿ ಅಯಂಬಗೊಂಡನ ೧೯೯೦
ಯಲ್ಲಾ ಹರದೆೀಶಿಕ್ ಸಹರಗೆ ಄ಧಿಕಹರಮಯ ಕ್ಛೆೀರಗೆ ಈನನತಿೀಕ್ಯಣಗೊಂಡನ ಡಿಸೆಂಫರ್ ೨೦೦೯ ರಂದ ಷವಂತ
ಕ್ಟ್ಟಡದಲ್ಲಾ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷನತಿತದೆ. ಭತನತ ಷಂಘಟ್ನಹ ಯಸೆಥ ಇ ಕೆಳಕ್ಂಡಂತಿಯನತತದೆ.

ಪ್ಾದ ೇಶಿಕ ಸರಿಗ ಅಧಿಕರಿ
ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ (೧)

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ. (೨)

/ ಹಿರಿಯ ಮೇಟರಕ ವಹನ ತ್ನಿಖಧಿಕರಿಗಳು (೧)

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ. (೪)

ಮೇಟರಕ ವಹನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಕ (೪)

ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗರ (೧)

ಬ ರಳಚಕುಗರ (೧)

ಡಿ-ಗ ಾಪ್ (೧)

ಮಂಜ ರದ ಹಕದ ೆಗಳು :
ಹರದೆೀಶಿಕ್ ಸಹರಗೆ ಄ಧಿಕಹರಗಳು

-

೧

ಹಿರಮ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಗಳು

-

೨

ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ತನಿಖಹಧಿಕಹರಗಳು

-

೪

಄ಧಿೀಕ್ಷಕ್ಯನ

-

೧

ಶಿೀಘರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯನ

-

೧

ರ.ದ.ಷ.

-

೨

ದಿವ.ದ.ಷ.

-

೪

ಫೆಯಳಚನುಗಹಯಯನ

-

೧

ಚಹಲಕ್ಯನ

-

೨

ಸಿಹಯಿ

-

೧

* ಈ ಕಛ ೇರಿಯಂದ ಬ ೇರ ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜರ್ ಮೇರಗ ತ ರಳಿದ ಸಿಬಬಂದಿ ವಿರ
ಶಿರೀ ಭಲ್ಲಾಕಹರ್ನಾನ ಕೊಯದ, ಹಿ.ಮೀ.ವಹ.ನಿ.

-

ಧಹಯವಹಡ

ಶಿರೀ ಅನಂದ ಗಹಭನಗಟ್ಟಟ, ಮೀ.ವಹ.ನಿ.

-

ಫೆಳಗಹವಿ

ಶಿರೀ ರಶಹಂತ ಭಯಲ್ಲಂಗಣಣಯ, ಮೀ.ವಹ.ನಿ.

-

ಫೆಳಗಹವಿ

ಶಿರೀ ಷತಿೀವ ಯಹಭನಗೌಡರ, ಄ಧಿೀಕ್ಷಕ್

-

ಹಹವೆೀರ

ಶಿರೀ ಎಸ್. ಭನೊೀಸಯಕ್ನಭಹಯ

-

ಹೊಷೆೀಟೆ

* ಬ ೇರ ಕಛ ೇರಿಯಂದ ಈ ಕಛ ೇರಿಗ ನಿಯೊೇಜರ್ ಮೇರ ಗ ಬಂದ ಸಿಬಬಂದಿ ವಿರ
ಶಿರೀಭತಿ ಯೆೀಣನಕಹ ಕ್ಲ್ಹದಗಿ, ಄ಧಿೀಕ್ಷಕ್ಯನ

-

ವಿರ್ಮುಯ

ಶಿರೀ ರ್ಗದಿೀವವಯ, ಹಿ.ಮೀ.ವಹ.ನಿ.

-

ಫೆಳಗಹವಿ

ಶಿರೀ ಜೆ.ಬಿ. ನಯಷನನಯ, ಹಿ.ಮೀ.ವಹ.ನಿ.

-

ಫೆಳಗಹವಿ

ಶಿರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿಯಹದಹಯ, ಮೀ.ವಹ.ನಿ

-

ರ್ಭಖಂಡಿ

ಶಿರೀ ಄ಭಯೆೀವ ನಹಶಿ, ರ.ದ.ಷ.

-

ಧಹಯವಹಡ ೂಾ

ಶಿರೀಭತಿ ಕೀತಿಾ ಕ್ನಲಕ್ಣಿಾ, ರ.ದ.ಷ.

-

ವಿರ್ಮುಯ

ಶಿರೀ ಮಲಾ ಕೊೀಲಕಹಯ, ವಹಸನ ಚಹಲಕ್

-

ಹೊಷೆೀಟೆ

ಪಾಕಯಾಗಳು ಮತ್ಕು ಕತ್ಾಯಗಳು :ಇ ಕ್ಛೆೀರಮನ ರಧಹನವಹಗಿ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ ನಿಮಭಗಳನನನ ರತಿಾಸಿ ವಹಸನಗಳ ತನಿಖಹಯಿಸಿ
ತೆರಗೆ ದಂಡ ಷೂಲ್ಲ ಭಹಡನುದನ ಭತನತ ಚಹಲನಹ ಄ನನಜ್ಞಹ ತರ, ನಿವಹಾಸಕ್ ಄ನನಜ್ಞಹತರ, ಚಹಲನಹ ತಯಫೆೀತಿ
ಶಹಲ್ೆಗಳ ಄ನನಜಹಾತರ, ವಹಸನ ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯರಗೆ ಟೆರೀಡ್ ಷಟ್ಟಾಫಿಕೆೀಟ್ ಭತನತ ಄ನನಮೀದಿತ ವಹಸನಗಳಿಗೆ
ಯಸದಹರ ನಿೀಡನುದನ ರಧಹನ ಕಹಮಾಗಳಹಗಿಯನತತವೆ.
ಕತ್ಾಯಗಳು : ವಹಸನಗಳ ತಹತಹಕಲ್ಲಕ್ ಭತನತ ನೊೀಂದಣಿ ಭಹಡನುದನ ಭತನತ ನವಿೀಕ್ರಷನುದನ.
 ಕ್ಲ್ಲಕಹ ಭತನತ ಚಹಲನಹ ಄ನನಜ್ಞಹತರ ನಿೀಡನುದನ.
 ನಿವಹಾಸಕ್ ಄ನನಜ್ಞಹತರ ನಿೀಡನುದನ ಭತನತ ನವಿೀಕ್ರಷನುದನ.
 ವಹಸನ ಚಹಲನಹ ತಯಫೆೀತಿ ಶಹಲ್ೆಗಳಿಗೆ ಄ನನಜ್ಞಹತರ ನಿೀಡನುದನ/ನವಿೀಕ್ರಷನುದನ.
 ಄ಧಿೀಕ್ೃತ ವಹಸನ ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯರಗೆ ಟೆರೀಡ್ ಷಟ್ಟಾಫಿಕೆೀಟ್ ನಿೀಡನುದನ/ನವಿೀಕ್ರಷನುದನ.
 ವಹಸನಗಳ ತನಿಖೆ ಭಹಡನುದನ.
 ಸಹರಗೆ ವಹಸನಗಳಿಗೆ ಄ಸಾತಹ ತರ ನಿೀಡನುದನ ಭತನತ ನವಿೀಕ್ರಷನುದನ.
 ಄ಘಾತಗೊಂಡ ವಹಸನಗಳನನನ ರಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಯದಿ ನಿೀಡನುದನ.

 ನೊೀಂದಣಿ ಭಹಡಿದ ವಹಸನಗಳ ಬಿ-ಹಿ ನಿಾಹಿಷನುದನ.
 ಚಹಲನಹ ಭತನತ ನಿವಹಾಸಕ್ ಄ನನಜ್ಞಹತರ ನಿೀಡಿದ ಫಗೆೆ ಚರತೆರ ುಷತಕ್ ನಿಾಹಿಷನುದನ.
 ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ ನಿಮಭಗಳಡಿ ರತಹಯಯೀಜಿತ ಄ಧಿಕಹಯದ ಮೀಯೆಗೆ ಸಹರಗೆ
ವಹಸನಗಳಿಗೆ ಯಸದಹರ ನಿೀಡನುದನ.
 ಕೆಲು

಄ನನಷೂಚಿತ

ತಹಲೂಕ್ನ

ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಾ

ಶಿಬಿಯ

ನಡೆಸಿ

ಸಹಾರ್ನಿಕ್ಯ

ಕೆಲಷಕಹಮಾ

ಭಹಡಿಕೊಡನುದನ.
 ಇ ಕ್ಛೆೀರಮ ಖಜಹನೆಮಲ್ಲಾ ತೆರಗೆ ವನಲಕ ದಂಡ ಷಂಗರಹಿಸಿ ಖಜಹನೆಗೆ ಷಂದಹಯಿಷನುದನ.

ii) ಈ ಕಛ ೇರಿಯ ಅಧಿಕರಿಯ ಮತ್ಕು ಸಿಬಬಂದಿ ಗಾದರ ಅಧಿಕರ ಮತ್ಕು ಕತ್ಾಯಗಳು :
1)

ಪ್ಾದ ೇಶಿಕ ಸರಿಗ ಅಧಿಕರಿ : ಶಿಾೇ ಯಲಿಪಪ ಪಡಸಲ್ಲ
ಆಯನ ಇ ಹರಧಿಕಹಯದ ಭನಖಯಷಥಯಹಗಿದನದ, ಭತನತ ಹರದೆೀಶಿಕ್ ಸಹರಗೆ ಹರಧಿಕಹಯದ ದನಿಮಿತತ
ಕಹಮಾದಶಿಾಮಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷನತಹತಯೆ. ಇ ಕ್ಛೆೀರಮ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆ, ನಿಮಂತರಣ ಭತನತ ಷಭನವಮ
ಆಯ ಄ಧಿಕಹಯವಹಗಿಯನತತದೆ. ಹಹಗೂ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ನಿಮಭಹಳಿಗಳಡಿ ಭತನತ ರತಹಯಯೀಜಿತ
಄ಧಿಕಹಯದಡಿ ಚಹಲನಹ ಄ನನಜ್ಞಹತರ, ನಿವಹಾಸಕ್ ಄ನನಜ್ಞಹತರ, ವಹಸನಗಳ ತನಿಖೆ ಯಸದಹರ ನಿೀಡನವಿಕೆ,
ಸಹರಗೆ ನೊೀಂದಣಿ ಭತನತ ಭನಂತಹದ ರಧಹನ ಄ಧಿಕಹಯ ಭತನತ ಕ್ತಾಯಗಳಹಗಿಯನತತದೆ.

2)

ಕಛ ೇರಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರಕ : ಶಿಾೇಮತಿ ಆರ್.ವಯ್. ಕಲದಗಿ (ನಿಯೊೇಜರ್ ಮೇರ ಗ )
ಆಯನ ಸಹರಗೆ ನೊೀಂದಣಿ ಸಿಫಬಂದಿ-೧ ಭತನತ ೨, ಯಸದಹರ ವಿಬಹಗ, ರಶಿೀಲನೆ ಭತನತ ಶಿಪಹಯಸಿಿನಂತ
ಕಹಮಾಗಳನನನ ಭಹಡನತಹತಯೆ. ಭತನತ ಸಹರಗೆ ನೊೀಂದಣಿ, ಯಸದಹರ ವಿಬಹಗ, ನಹಯಮಹಲಮಕೆಕ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ
ಕೆಲಷಗಳು, ಸಹಾರ್ನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ ಷಂಫಂಧಟ್ಟ ಕೆಲಷಗಳು ಹಹಗೂ ಟೆರೀಡ್ ಷಟ್ಟಾಫಿಕೆೀಟ್ ನಿೀಡನ
ಕಹಮಾನನನ ನಿಾಹಿಷನತಹತಯೆ.

3)

ಪಾಥಮ ದಜ ಾ ಸಹಯಕ : ಶಿಾೇ ಬಿ.ಎನ್. ಮಕತ್ಕುರಜ
ಆಯನ ಸಹರಗೆ ಹೊಯ ಯಹರ್ಯ ಜಿಲ್ೆಾ ಸಹರಗೆ ವಿಬಹಗದ ಗಹಾಣೆ, ಄ನಹಕ್ೆೀಣ ತರ, ವಿಯನಳಿ ತರ, ಕ್ಂತನಕ್ಯಹಯನ ಯದನದಡಿಷನುದ, ಟಹರಕ್ಟರ್-ಟೆರೀಲರ್ ತರ ಯಹಹಯ, ಸಿಫಬಂದಿ-೨, ರಪಂಡ, ಯಸದಹರ, ಄ಂಕ-಄ಂವ,
ಯಸೆತ ಷನಯಕ್ಷತಹ ಷಮಿತಿ ಹರಧಿಕಹಋದ ಕೆಲಷಗಳು, ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟ್ಟ.ಸಿ.

4)

ಶಿೇಘಾಲ್ಲಪಿಗರರಕ : ಶಿಾೇ ರ್ಗರಜ ಎಸ್. ಬದ ಾ
ಸಿಫಬಂದಿ ಬಹಗ-೧, ಹೊಷ ನೊಂದಣಿ ಸಹರಗೆ, ಚಹಲನಹ ಶಹಲ್ೆಗೆ ಄ನನಜ್ಞಹ ತರ ನಿೀಡನುದನ, ಟೆರೀಡ್ ರಭಹಣ
ತರ ನಿೀಡನವಿಕೆ. ವಹಸನಗಳ ಄ಧಯನಹ ವಿಬಹಗ ಹಹಗೂ ಄ಧಿಕಹರಗಳು ಷೂಚಿಷನ ಆತಯೆ ಕಹಮಾಗಳನನನ
ನಿಾಹಿಷನುದನ. ಶಿರೀ ಎ.ಅರ್. ತಸಶಿೀಲದಹಯ ಶಿೀಘರಲ್ಲಪಿಗಹಯಯನ ಆಯ ನಿೃತಿತಮ ನಂತಯ ಄ಯನ
ನಿಾಹಿಷನತಿತಯನ ಎಲ್ಹಾ ಕೆಲಷಗಳು.

5)

ಪಾಥಮ ದಜ ಾ ಸಹಯಕರಕ : ಶಿಾೇ ಅಮರ ೇವ ರ್ಶಿ
ದಿವಚಕ್ರ ವಹಸನ ಹೊಷ ನೊೀಂದಣಿ, ಎಲ್.ಎಮ್.ವಿ. ಹೊಷ ನೊೀಂದಣಿ, ಅರ್.ಡಿ.ಎಲ್, ಄ಭಹನತನತ, ಐ.ಡಿ.ಪಿ.
ಅರ್.ಸಿ.ಎಲ್, ಎಫ್.ಸಿ.ಎಲ್, ಭಹಹಿತಿ ಸಕ್ನಕ.

6)

ಪಾಥಮ ದಜ ಾ ಸಹಯಕರಕ : ಶಿಾೇಮತಿ ಕೇತಿಾ ಕಕಲಕರ್ಣಾ
ಖಜಹನೆ ವಿಬಹಗ, ಟಹರಕ್ಟರ್ ಹೊಷ ನೊೀಂದಣಿ, ಷಥಳಿೀಮ ದಿವಚರಕ್ ವಹಸನಗಳ ತರ ಯಹಹಯ

7)

ಬ ರಳಚಕುಗತಿಾ : ಶಿಾೇಮತಿ ಕಲತಿ ಪೂಜರಿ
ಆಯನ ಫೆಯಳಚನು ಕೆಲಷದೊಂದಿಗೆ ಸಹರಗೆೀತಯ, ಷಯಕಹರ ವಹಸನಗಳು, ದಿವಚಕ್ರ ವಹಸನ ಷಥಳಿೀಮ ಎಲ್ಹಾ
ಶೆರೀಣಿಗಳ ತರ ಯಹಹಯ ಕಹಮಾ ನಿಾಹಿಷನತಹತಯೆ

8)

ಹಿರಿಯ ಮೇಟರಕ ವಹನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕ : ಶಿಾೇ ಜಗದಿೇವವರಪಪ (ನಿಯೊೇಜರ್ ಮೇರ ಗ )
ಆಯನ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ ನಿಮಭಗಳ ರದತತ ಄ಧಿಕಹಯದಡಿ ನೊೀಂದಣಿಮಹಗಿಯನ, ತೆರಗೆ ಬರಷದ,
ದಹಖಲ್ೆಗಳ ಯಹಿತ ವಹಸನಗಳ ಭತನತ ಄ಧಿಕ್ ಬಹಯ ಸಹಗಿಷನ ವಹಸನಗಳ ಹಹಗೂ ಆತಯೆ ನೂಯನಯತೆಗಳಿಗೆ
ವಹಸನಗಳನನನ ತಹಷಣೆ ಭಹಡಿ ರ್ುತ ಭಹಡನುದನ ಯಹಜಿ ರಕ್ಯಣಗಳಿಗೆ ದಂಡ/ತೆರಗೆ ಷಂಗರಹಿಷನುದನ.
ಕ್ಲ್ಲಕೆ/ಚಹಲನಹ/ನಿವಹಾಸಕ್ ಚಹಲನಹ ಄ನನಜ್ಞಹ ತರಗಳಿಗೆ ಫಯನ ಄ಬಯರ್ಥಾಗಳನನನ ರೀಕ್ಷಿಷನುದನ.
಄ಸಾತಹ ತರಗಳಿಗಹಗಿ ಭತನತ ನೊೀಂದಣಿಗಹಗಿ ಫಯನ ವಹಸನಗಳನನನ ಬೌತಿಕ್ವಹಗಿ ರೀಕ್ಷಿಷನುದನ ಭತನತ
ನವಿೀಕ್ರಷನುದನ. ಄ಘಾತಗೊಂಡ ವಹಸನಗಳನನನ ರಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಯದಿ ನಿೀಡನುದನ.

9)

ವಹನ ಚಲಕ : ಶಿಾೇ ಬಿ.ಆರ್. ಲಂಕ ಣ್ಣರ
ಆಯನ ಇ ಕ್ಛೆೀರಮ ವಹಸನಗಳನನನ ಚಹಲನೆ ಭಹಡನುದನ.

10)

ವಹನ ಚಲಕ : ಶಿಾೇ ಯಲಿಪಪ ಕ ೇಲಕರ
ಆಯನ ಇ ಕ್ಛೆೀರಮ ವಹಸನಗಳನನನ ಚಹಲನೆ ಭಹಡನುದನ.

iii)

ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದನಕೊಳುುಲ್ಲಾ ಄ನನಷರಷನ ವಿಧಹನ ಭತನತ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆ ಹಹಗೂ ಹೊಣೆಗಹರಕೆ
ಳಗೊಂಡಂತೆ.
ಇ ಹರಧಿಕಹಯು ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ ಄ಧಿನಿಮಭ ೧೯೮೮, ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ
ನಿಮಭ ೧೯೮೯, ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ತೆರಗೆ ೧೯೫೭ ಭತನತ ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ
ನಿಮಭಗಳು ೧೯೮೯ ಹಹಗೂ ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ನಹಗರಕ್ ಸೆೀವಹ ನಿಮಭಹಳಿಗಳಡಿ ನಿಯೀಜಿತ ಄ಧಿಕಹಯದಡಿ
ಕಹಮಾನಿಾಹಿಸಿದನದ, ಸಹರಗೆ ಆಲ್ಹಖೆಮ ಅಧಿೀನ ಕ್ಛೆೀರಮಹಗಿದದರಂದ ಕಹಲ-ಕಹಲಕೆಕ ನಿೀಡನ ಷನತೊತೀಲ್ೆ
ಭತನತ ಄ಧಿಷೂಚನೆಗಳ ರಕಹಯ ವಿಶಮ ನಿವಹಾಸಕ್ಯನ ಭಂಡಿಸಿದ ನಂತಯ ಄ಧಿೀಕ್ಷಕ್ಯ ಶಿಪಹಯಷನಿ
ಟ್ನಟಗೂಡಿಸಿ ನಿಧಹಾಯ ತೆಗೆದನಕೊಂಡನ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆ ಭತನತ ಹೊಣೆಗಹರಕೆಮನನನ ನಿಬಹಯಿಷಲ್ಹಗನತತದೆ.

iv)

ತ್ನನ ಪಾಕಯಾಗಳನಕನ ನಿಾಹಿಸಕಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಡಿರಕ ನಿಯಮಗಳು :
ತನನ ರಕಹಮಾಗಳನನನ ನಿಾಹಿಷನಲ್ಲಾ ಇ ಹರಧಿಕಹಯು ಸಹರಗೆ ಆಲ್ಹಖೆಮ ಅಧಿೀನ ಕ್ಛೆೀರಮಹಗಿದನದ,
ಶೆರೀಣಿ ದಧತಿಮಹನನಸಹಯ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷನುದನ ಭತನತ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ ಄ಧಿನಿಮಭ ೧೯೮೮,
ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ ನಿಮಭ ೧೯೮೯, ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ತೆರಗೆ ೧೯೫೭ ಭತನತ
ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ನಿಮಭಗಳು ೧೯೮೯ ಹಹಗೂ ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ನಹಗರಕ್ ಸೆೀವಹ
ನಿಮಭಹಳಿಗಳಡಿ ನಿಾಹಿಷನತಿತದೆ. ವಿನಸ ಷವತಂತರವಹಗಿ ನಿಮಭಗಳನನನ ಯೂಪಿಸಿಕೊಳುು ಄ಧಿಕಹಯ
ಹರತವಹಗಿಯನದಿಲಾ.

v)

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಮತ್ಕು ಸಿಬಬಂದಿಯರಕ ಕ ಲಸನಕನ ನಿಾಹಿಸಲಕ ಅವಯವಿರಕ ಕಯ್ದೆ ಪುಸುಕಗಳು, ಕ ೈಪಿಡಿ
ಹಗ ದಖಲ ಗಳು :
೧)

ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ ಄ಧಿನಿಮಭ ೧೯೮೮.

೨)

ಕೆೀಂದರ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನಗಳ ನಿಮಭ ೧೯೮೯.

೩)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ತೆರಗೆ ೧೯೫೭.

೪)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ನಿಮಭಗಳು ೧೯೮೯ ಹಹಗೂ

೫)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ನಹಗರಕ್ ಸೆೀವಹ ನಿಮಭಹಳಿಗಳ ಕೆೈಪಿಡಿ, ಄ನನಫಂಧ, ಄ನನಷೂಚಿ
ಭತನತ ಈಫಂಧಗಳು.

೬)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಷಯಕಹರ ನೌಕ್ಯಯ (ವೆೈದಯಕೀಮ ಹಹರ್ಯಹತಿ) ನಿಮಭಗಳು ೧೯೬೩.

೭)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ನಹಗರೀಕ್ ಸೆೀವೆಗಳ ನಡತೆ ನಿಮಭಗಳು ೧೯೬೬.

೮)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ನಹಗರಕ್ ಸೆೀವೆಗಳು (ಗಿೀಾಕ್ಯಣ, ನಿಮಂತರಣ ಭತನತ ಮೀಲಮನವಿ)
ನಿಮಭಗಳು ೧೯೫೭.

೯)

ವಹರ್ಷಾಕ್ ಕಹಮಾನಿಾಸಣಹ ಯದಿ ನಿಮಭಗಳು.

೧೦)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಅರ್ಥಾಕ್ ಷಂಹಿತೆ.

೧೧)

ಸಹದಿಲ್ಹವಯನ ವೆಚುದ ಕೆೈಪಿಡಿ ೧೯೫೮.

೧೨)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಯಹರ್ಯ ಷಯಕಹರ ನೌಕ್ಯಯ ಗನಂು ವಿಮ ನಿಮಭಗಳು ೧೯೮೧.

೧೩)

ಕ್ನಹಾಟ್ಕ್ ಸಹಭಹನಯ ಬವಿಶಯ ನಿಧಿ ನಿಮಭಗಳು ೧೯೫೭.

೧೪)

ಕಹಲಕಹಲಕೆಕ ನಿೀಡಿದ ಷಯಕಹಯ, ಕೆೀಂದರ ಕ್ಛೆೀರ ಆನಿನೀತಯೆ ಷಕ್ಷಭ ಹರಧಿಕಹಯದಿಂದ ಹೊಯಡಿಷಲ್ಹದ

ಸಕತ ುೇಲ ಅಧಿಸ ಚರ್ ಆದ ೇವಗಳು :
vi)

ಇ ಹರಧಿಕಹಯು ಹೊಂದಿಯನ ಄ಥವಹ ನಿಮಂತರಣದಲ್ಲಾಯನ ದಸಹತವೆೀರ್ನಗಳ ವಿಯಗಳು.
೧) ವೆೀತನ ಬತೆಯ ಹತಿ ಹಿ.
೨) ಸಿಫಬಂದಿ ನಗದನ ುಷತಕ್
೩) ಄ನನದಹನ ಹಿ
೪) ಸಹದಿಲ್ಹವಯ ವೆಚು ಹಿ
೫) ಸೆೀವಹ ಹಿ
೬) ಭಹಸಿಕ್ ವೆಚು ತಃಖೆತಗಳು
೭) ಭಹಸಿಕ್ ಕಹಮಾ ಯದಿ
೮) ಹಹರ್ಯಹತಿ ುಷತಕ್
೯) ಸಹಂದರ್ೀಾಕ್ ಯಜಹ ಲ್ೆಕ್ಕ ಹಿ
೧೦) ಸಹಭಹನಯ ಸಿವೀಕ್ೃತಿ ಹಿ
೧೧) ಸಹಭಹನಯ ಯವಹನೆ ಹಿ
೧೨) ವಿಶಮ ಹಿಗಳು
೧೩) ಪಿಠೊೀಕ್ಯಣ ದಹಸಹತನನ ಹಿ
೧೪) ವೆೀತನ ಫಡಿತ ಕಹಲನ ಹಿ
೧೫) ನಿೃತಿತ ಕಹಲನ ಹಿ
೧೬) ವಹಸನಗಳ ಗಹಾವಹಯನ ಬಿ-ಹಿಗಳು
೧೭) ಡಿಸಿಬಿ ಹಿ

೧೮) ವಹಸನಗಳ ರ್ಪಿತ ಹಿ
೧೯) ಯಸದಹರ ನಿೀಡಿದ ಹಿ
೨೦) ತೆರಗೆ ಷಂಗರಸ ಹಿ
೨೧) ವನಲಕ ಷಂಗರಸ ಹಿ
೨೨) ಆತಯೆ ದಹಸಹತನನ ಹಿಗಳು
೨೩) ಕ್ಲ್ಲಕಹ/ಚಹಲನಹ ಄ನನಜ್ಞಹ ತರಗಳ ಚರತೆರ ಹಿ
೨೪) ನಿವಹಾಸಕ್ ಄ನನಜ್ಞಹ ತರದ ಚರತೆರ ಹಿ
೨೫)

ನೊಂದಣಿಮಹದ ಗಾವಹಯನ ವಹಸನಗಳ ಭೂಲ ಕ್ಡತಗಳು

೨೬) ವೆೈಮಕತಕ್ ಕ್ಡತಗಳು
೨೭) ವಿಯ ಸಹದಿಲ್ಹವಯನ ವೆಚು ಬಿಲನಾಗಳ ಕ್ಡತಗಳು.
೨೮) ಚಹಲನಹ ತಯಫೆೀತಿ ಶಹಲ್ೆಗಳ ಕ್ಡತಗಳು
೨೯) ವಹಸನ ಭಹಯಹಟ್ಗಹಯರಗೆ ನಿೀಡಿದ ಟೆರೀಡ್ ಷಟ್ಟಾಫಿಕೆೀಟ್ ಕ್ಡತಗಳು
೩೦) ಯಹರ್ಷವ ಭಯನ ಹೊಂದಹಣಿಕೆ ತಃಖೆತಗಳು
೩೧) ವೆಚು-ಟ್ಟಟ ತಃಖೆತಗಳು

vii)

ಕಹಮಾನಿೀತಿಮ ಯಚನೆ ಄ಥವಹ ಄ನನಷಹಾನಕೆಕ ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾರ್ನಿಕ್ಯೊಡನೆ ಷಭಹಲ್ೊೀಚಿಷಲನ
಄ಥವಹ ಄ಯ ಹರತಿನಿಧಯವಿಯನಂತೆ ಭಹಡಲನ ಆಯನಂತಸ ಯಸೆಥಗಳ ವಿಯಗಳು.
ಇ ಹರಧಿಕಹಯು ಸಹರಗೆ ಆಲ್ಹಖೆಮ ಅಧಿೀನ ಕ್ಛೆೀರಮಹಗಿದನದ, ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ನಿಮಭಗಳು
ಭತನತ ಕೆೀಂದರ ಕ್ಛೆೀರಮ ನಿದೆೀಾವನಗಳಂತೆ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷನತಿತಯನುದನ. ಅದಯೆ, ಷವತಂತರವಹಗಿ
ಕಹಮಾನಿೀತಿ ಯೂಪಿಷನ ಕಹಮಾ ಹರತವಹಗಿಯನುದಿಲಾ. ಅದಹಗೂಯ ಸಹಾರ್ನಿಕ್ಯನ ಭನಕ್ತವಹಗಿ ಷಲಹೆ
ನಿೀಡಲನ ಫಮಸಿದಹಗ ಷಲಹೆ ೆಟ್ಟಟಗೆ ಆಟ್ಟಟದನದ, ಇ ಭೂಲಕ್ ಸಹಾರ್ನಿಕ್ಯನ ತಭಮ ಹರತಿನಿಧಯನನನ
ಹಿಷಫಸನದನ. ಇ ಷಂಫಂಧ ಇ ಹರಧಿಕಹಯದ ಮೀಲ್ಹಧಿಕಹರಗಳ ಷೂಚನೆಮ ಮೀಯೆಗೆ ಸಹಾರ್ನಿಕ್ ಷಬೆ

ಭತನತ ಷಭಹಲ್ೊೀಚನೆ ಏಾಡಿಷನಂತೆ ಷಂದಬಾ ದಗಿಫಂದಲ್ಲಾ ಸಹಾರ್ನಿಕ್ ಹರತಿನಿಧಯಕೆಕ ಭನಕ್ತ ಯಸೆಥ
ಆಯನತತದೆ.

viii)

ಭಂಡಳಿಗಳು, ಕೌನಿಿಲ್ಗಳ, ಷಮಿತಿಗಳ ಭತನತ ಆತಯೆ ನಿಕಹಮಗಳು : ಬಹಗಹಿಷಲನ ಄ಥವಹ ಷಲಹೆಗಹಗಿ
ಸಹಥಪಿತವಹಗಿಯನ ಆಫಬಯನ ಹೆಚಿುನ ಯಕತಗಳನನನ ಹೊಂದಿಯನ ಅ ಭಂಡಳಿಗಳ, ಕೌನಿಿಲ್ಗಳ, ಷಮಿತಿಗಳ ಭತನತ
ಆತಯೆ ನಿಕಹಮಗಳು ಸಹಾರ್ನಿಕ್ರಗೆ ಭನಕ್ತವಹಗಿಯನತತದೆಯೀ? ಄ಥವಹ ಄ಂತಸ ಷಬೆಗಳ ಟ್ಟಣೆಗಳನನನ
ಸಹಾರ್ನಿಕ್ಯನ ಄ಲ್ೊೀಕಷಫಸನದಹಗಿದೆಯೀ?
ಇ ಹರಧಿಕಹಯ ಸಹರಗೆ ಆಲ್ಹಖೆಮ ಅಧಿೀನ ಕ್ಛೆೀರಮಹಗಿ ಕಹಮಾನಿಾಹಿಷಲಡನತಿತಯನುದರಂದ
಄ಂಥಸ ಷಮಿತಿ ಭಂಡಳಿ, ಕೌನಿಿಲ್ ಭತನತ ನಿಕಹಯಿಗಳು ಄ಸಿಥತವದಲ್ಲಾಯನುದಿಲಾ.

ix)

ಅದರ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮತ್ಕು ಸಿಬಬಂದಿ ಕ ೈಪಿಡಿ :
ಆಲಾ

x)

ಪಾತಿಯೊಬಬ ಅಧಿಕರಿ ಮತ್ಕು ರ್ೌಕರರಕ ಮಸಿಕವಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಕ ಸಂಭರ್ .

ಕಾ.ಸಂ.

ಪದರ್ಮ ಮತ್ಕು ಹ ಸರಕ

ಪಡ ಯಕತಿುರಕ ಸಂಭರ್
ಒಟಕು ಮತ್ು ರ .

1

ಹರದೆೀಶಿಕ್ ಸಹರಗೆ ಄ಧಿಕಹರ, ಶಿರೀ ವಹಯ್.ಎನ್. ಡಸಹಲ್ಲ

ಯೂ. ೬೭,೫೫೦/-

2

ಕ್ಛೆೀರ ಄ಧಿೀಕ್ಷಕ್ಯನ, ಶಿರೀ ಷತಿೀವ ಗೌಡ

ಯೂ. ೩೯,೮೦೦/-

3

ಶಿೀಘರಲ್ಲಪಿಗಹಯ, ಶಿರೀ ನಹಗಯಹರ್ ಬದೆರ

ಯೂ. ೩೬,೦೦೦/-

4

ರಥಭ ದಜೆಾ ಷಹಹಮಕ್, ಶಿರೀ ನಕ್ನಭಹಯ

ಯೂ. ೨೭,೬೫೦/-

5

ರಥಭ ದಜೆಾ ಷಹಹಮಕ್, ಶಿರೀ ಭನತನತಯಹರ್ ಬಿ.ಎನ್.

ಯೂ. ೩೮,೮೫೦/-

6

ಫೆಯಳಚನುಗಹತಿಾ, ಶಿರೀಭತಿ ಕ್ಲ್ಹತಿ ೂಜಹರ

ಯೂ. ೨೪,೬೦೦/-

7

ಹಿರಮ ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ನಿರೀಕ್ಷಕ್, ಶಿರೀ ಭಲ್ಲಾಕಹರ್ನಾನ ಕೊಯದ

ಯೂ. ೬೫,೯೦೦/-

8

ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ನಿರೀಕ್ಷಕ್, ಶಿರೀ ಅನಂದ ಗಹಭನಗಟ್ಟಟ

ಯೂ. ೫೮,೨೫೦/-

9

ಮೀಟಹಯನ ವಹಸನ ನಿರೀಕ್ಷಕ್, ಶಿರೀ ರಶಹಂತ ಭಯಲ್ಲಂಗಣಣಯ

ಯೂ. ೪೪,೨೦೦/-

10

ವಹಸನ ಚಹಲಕ್, ಶಿರೀ ಬಿ.ಅರ್. ಲ್ೆಂಕೆಣಣಯ

ಯೂ. ೩೧,೧೦೦/-

11

ರ್ವಹನ, ಶಿರೀಭತಿ ಫಹಯತಿ ಗಹಣದಹಳ

ಯೂ. ೨೦,೪೦೦/-

12

ವಹಸನ ಚಹಲಕ್, ಶಿರೀ ಎಸ್. ಭನೊೀಸಯಕ್ನಭಹಯ

ಯೂ. ೪೫,೩೦೦/-

ದಿವ.ದ.ಸ.-೦೪ ಖಲ್ಲ, ಹಿಮೇವನಿ-೧, ಮೇವನಿ-೦೨ ಖಲ್ಲ

xi)

ಎಲಾ ಯೀರ್ನೆಗಳು, ರಸಹತವಿತ ಖಚನಾಗಳ ವಿಯಗಳು ಭತನತ ಫಟ್ವಹಡೆಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ಯದಿಮನನನ ಷೂಚಿಸಿ
಄ದಯ ರತಿಯಂದನ ಏಜೆನಿಿಗೆ ಸಂಚಿಕೆಮಹಗಿಯನ ಫಜೆಟ್:
ಇ ಕ್ಛೆೀರಮಲ್ಲಾ ಮಹುದೆೀ ಯೀರ್ನೆಗಳು ಄ಸಿತತವದಲ್ಲಾಯನುದಿಲಾ. ಇ ಕ್ಛೆೀರಗೆ ವಿಯ ಸಹದಿಲ್ಹವಯನ
ವೆಚುಕಹಕಗಿ ಆಲ್ಲಾಮರಗೆ ಯೂ. ೬,೫೦,೦೦೦/- ಸಂಚಿಕೆಮಹಗಿದನದ, ಯೂ. ೬,೨೨೧೯೧/- ಖಚಹಾಗಿಯನತತದೆ.
ಮಹುದೆೀ ಏಜೆನಿಿಗಳು ಆಯನುದಿಲಾ.

xii)

ಷಬಿಿಡಿ ಕಹಮಾಕ್ರಭಗಳ ಕಹಮಾಯೂಕೆಕ ತಯನ ವಿಧಹನ ಄ದಯೊಂದಿಗೆ ಄ುಗಳಿಗೆ ಆಟ್ಟಟಯನ ಮತತ ಭತನತ
಄ಂತಃ ಕಹಮಾಕ್ರಭಗಳ ಪಲ್ಹನನಬವಿಗಳ ವಿಯಗಳು:

ಇ ಕ್ಛೆೀರಮಲ್ಲಾ ಷಬಿಿಡಿ ಕಹಮಾಕ್ರಭಗಳು ಜಹರಮಲ್ಲಾಯನುದಿಲಾ. ಄ಂತಸ ಕಹಮಾಕ್ರಭಗಳು ಫಂದಲ್ಲಾ
ಇ ಄ಧಿಷೂಚನೆಮನನನ ಕಹಲ್ೊೀಚಿತಗೊಳಿಸಿ ವಿಯ ನಿೀಡಲ್ಹಗನುದನ.

xiii)

಄ದರಂದ

ಭಂರ್ೂರಮಹದ

ರಮಹಯಿತಿಗಳು

ಯಸದಹರಗಳು

ಭತನತ

಄ನನಭತಿಮನನನ

ಡೆದ

ಪಲ್ಹನನಬವಿಗಳ ವಿಯಗಳು : ಆಯನುದಿಲಾ.

xiv)

ಇ ಹರಧಿಕಹಯದ ವದಲ್ಲಾಯನ ಄ಥವಹ ಲಬಯವಿಯನ ಭಹಹಿತಿಮನನನ ವಿದನಯನಹಮನ ಯೂಕೆಕ ಆಳಿಸಿದ
ವಿಯ :
ಇ ಹರಧಿಕಹಯ ಆನೂನ ಗಣಕೀಕ್ಯಣ ಕಹಮಾ ರಗತಿಮಲ್ಲಾಯನುದರಂದ ಲಬಯವಿಯನ ಭಹಹಿತಿಮನನನ

ವಿದನಯನಹಮನ ಯೂಕೆಕ ಆಳಿಸಿಯನುದಿಲಾ.

xv)

ಸಹಾರ್ನಿಕ್ ಈಯೀಗಕಹಕಗಿ ಗರಂಥಹಲಮ ಄ಥವಹ ವಹಚನಹಲಮ ನಿಾಹಿಷನತಿತದದಲ್ಲಾ ಄ದಯ ಕೆಲಷದ
ಷಭಮನೊನಳಗೊಂಡಂತೆ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲನ ಸಹಾರ್ನಿಕ್ರಗೆ ಲಬಯವಿಯನ ಸೌಲಬಯಗಳ ವಿಯಗಳು.
ಇ ಕ್ಛೆೀರಮಲ್ಲಾ ಗರಂಥಹಲಮ ಄ಥವಹ ವಹಚನಹಲಮ ಆಯನುದಿಲಾ. ಸಹಾರ್ನಿಕ್ಯನ ಭಹಹಿತಿ ಡೆಮಲನ
ಕ್ಛೆೀರ ಷಭಮ ಫೆಳಿಗೆೆ ೧೦.೦೦ ಘಂ. ಯಿಂದ ಭಧಹಯಸನ ೧.೩೦ ಘಂ. ಭತನತ ಭಧಹಯಸನ ೨.೧೫ ರಂದ
ಸಹಮಂಕಹಲ ೫.೩೦ ಯಯೆಗೆ ಡೆಮನಫಸನದಹಗಿದೆ.

xvi)

ಸಹಾರ್ನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ ಄ಧಿಕಹರಗಳ ಹೆಷಯನ, ದನಹಭ ಭತನತ ಆತಯೆ ವಿಯಗಳು :

ಸಹಾರ್ನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ

ಸಹಾರ್ನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ

ಷಹಹಮಕ್ ಸಹಾರ್ನಿಕ್ ಭಹಹಿತಿ

ಹರಧಿಕಹಯ

಄ಧಿಕಹರ

಄ಧಿಕಹರ

ಪ್ಾದ ೇಶಿಕ ಸರಿಗ ಅಧಿಕರಿ

ಶಿಾೇ ವಯ್.ಎನ್. ಪಡಸಲ್ಲ

ಶಿಾೇಮತಿ ಆರ್.ವಯ್. ಕಲದಗಿ

ಬಗಲಕ ೇಟ

ಪ್ಾದ ೇಶಿಕ ಸರಿಗ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರಕ

ಅಧಿಕರಿಗಳು

(ನಿಯೊೇಜರ್ ಮೇರ ಗ )

xvii)

ಯುದ ೇ ತ್ರಹದ ಮಹಿತಿ : ತದನಂತದ ರತಿಶಾ ಇ ರಕ್ಯಣಗಳನನನ ಕಹಲ್ೊೀಚಿತಗೊಳಿಷನುದನ.
ಷದರ ಮೀಲ್ಲನ ಄ಧಿಷೂಚನೆ ಡಿಸೆಂಫರ್ ೨೦೨೧ಯ ಄ಂತಯದಂತೆ ಆಯನುದನ. ನಂತಯದ ಄ಧಿಷೂಚನೆಗಳನನನ
ಡಿಸೆಂಫರ್ ೨೦೨೨ ಕೆಕ ಕಹಲ್ೊೀಚಿತಗೊಳಿಷಲ್ಹಗನುದನ.

ಸಾಜನಿಕ ಮಹಿತಿ ಅಧಿಕರಿ
ಪ್ಾದ ೇಶಿಕ ಸರಿಗ ಅಧಿಕರಿಗಳರ ಕಛ ೇರಿ
ಬಗಲಕ ೇಟ

