ಕನಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾಯ
ಸಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆ
ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯ ಕಚೆೇರಿ ಸೆೇಡಂ ಯಸೆತ ಕಲಫುಯಗಿ-585105
ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯಡಿಮಲ್ಲಿ ಕಲಂ 4(1)(ಎ)ಯ ಕುರಿತು ವಿಯ
31-12-2021 ಯ ಅಂತಯರ್ೆು.
ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಬಹಗ ಕಚೆೇರಿಮು ದಿ: 20-10-1970 ಯಂದು ಹರಯಂಬವಹಗಿದುದ
ಜೂನ್-2015 ಯ ಷರ್ಹಾಯದ ಆದೆೇಷದನವಮ ಉನನರಿೇಕಯಣಗೊಂಡು ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು ಕಲಫುಯಗಿ
ವಿಬಹಗ ಕಲಫುಯಗಿ ಎಂದು ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿತಯುತತದೆ.
ಕಚೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿತಯು ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ವಿಯಗಳು
1. ಶ್ರೇ ನಹಗಬೂಶಣ

20-10-1970 ರಿಂದ 15-05-1973

2. ಶ್ರೇ ರ್ೆ.ಯಹಜಹಯಹಭ

17-05-1973 ರಿಂದ 19-09-1977

3. ಶ್ರೇ ಎಂ ಅಫುದಲ್ ಭಜೇದ

20-09-1977 ರಿಂದ 04-08-1986

4. ಶ್ರೇ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಂಣಣರ್

25-08-1986 ರಿಂದ 28-06-1990

5. ಶ್ರೇ ಸಿ ಆರ್ ಭಸಮದ ಷುಲೆಭಹನ್

08-11-1990 ರಿಂದ 30-05-1992

6. ಶ್ರೇ ಹೆಚ್ ಜ ಕುಭಹರ್

30-05-1992 ರಿಂದ

7. ಶ್ರೇ ಸಿ ಎನ್ ನಯಸಿಂಸ ಭೂತಿಾ

15-06-1994 ರಿಂದ 30-06-1996

8. ಶ್ರೇ ವಿ ಎಷ ಉಭಹತಿ

17-02-1997 ರಿಂದ 30-04-1998

9. ಶ್ರೇ ಹೆಚ್ ಜ ಕುಭಹರ್ (ರಬಹಯ)

30-04-1998 ರಿಂದ 30-06-1999

07-06-1994

10. ಶ್ರೇ ಭಹಯುತಿ ಸಹಂಫಹರಣಿ

01-07-1999 ರಿಂದ 29-06-2005

11. ಶ್ರೇ ಆರ್ ಭುನಿವಿೇಯೆಗೌಡ

11-07-2005 ರಿಂದ 19-04-2006

12. ಶ್ರೇ ಆರ್ ಯಹಜಶೆೇಖಯ

19-04-2006 ರಿಂದ 20-05-2010

13. ಶ್ರೇ ಯುದಹರನಹಮಕ್

02-08-2010 ರಿಂದ 29-02-2011

14. ಶ್ರೇ ನಯೆೇಂದರ ಹೊೇಳುಯ(ರಬಹರಿ)

01-03-2011 ರಿಂದ 20-06-2012

15. ಶ್ರೇ ಶ್ಯಹಜ್ ಬಿ ಹಟಿೇಲ

21-06-2012 ರಿಂದ 01-07-2015

ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು
16. ಶ್ರೇ ಸಿದದ ಎಚ್ ಕಲೆಿೇರ್

01-07-2015 ರಿಂದ 15-03-2016

17. ಶ್ರೇ ುಯುಷೊೇತತಭ ಜೆ

16-03-2016 ರಿಂದ 21-06-2019

18. ಶ್ರೇಭತಿ. ಎಮ್ ಪಿ ಒಂರ್ಹಯೆೇವವರಿ
19 ಶ್ರೇ ಸಿ ಭಲ್ಲಿರ್ಹಜುಾನ

27-06-2019 ರಿಂದ 17-02-2020
24-02-2020 ರಿಂದ

-:ಕಡತಗಳ ವಿಯ:1. ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಮುಕತಯ ಕಛೆೇರಿಮ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ/ ಸಿಫಫಂಧಿಗಳ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಡತ.
2. ಅನುದಹನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ.
3. ಕಛೆೇರಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಡತ.
4. ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ರಮಹಣ ವೆಚ್ಚದ ಕಡತ.
5. ಸಹಭಹನಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಡತ.
6. ಕಛೆೇರಿ ವಹಸನದ ಇಂಧನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಡತ.
7. ವಿಬಹಗದ ಅಧಿೇನ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ/ ಕಛೆೇರಿ ಸಿಫಫಂಧಿಗಳ ಸಹಂಧಬಿಾಕ ಯಜೆ ಕಡತ.

8. ವಿಬಹಗದ ಅಧಿೇನ ಸಹರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ/ ಕಛೆೇರಿ ಸಿಫಫಂಧಿಗಳ ವಹರ್ಷಾಕ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ಯದಿಗಳ ಕಡತ.
9. ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಮುಕತಯ ಇ-ಹರ್ ಕಡತ.
10. ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ ( ಸಹಭಹನಯ ಕಡತ).
11. ಕಛೆೇರಿ ವಹಸನ ಷಂಖೆಯ:ರ್ೆಎ43-ಜಎ-9999 ಯ ಕಡತ.
12. ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಮುಕತಯ/ ಸಿಫಫಂಧಿಗಳ ಆದಹಮ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಕಡತ.
13. ಪಿಠೊೇಕಯಣ ಖರಿೇದಿ ಹಿ
14. ಲೆೇಖನ ಸಹಭಗಿರ ಖರಿೇದಿ ಹಿ
15. ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ-2005ರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಮಭನವಿ ಕಡತಗಳು.
16. ಕಛೆೇರಿ ಗಣಕಮಂತರರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಹಿ
17. ಕಛೆೇರಿ ಝಯಹಕ್್ ಮಂತರರ್ೆು ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಹಿ
18. ತೆರಿಗೆ ಮೇಲಮನವಿ ಕಡತಗಳು
ಸಿಫಫಂಧಿ-2
ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ/ ಸಿಫಫಂಧಿಮಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತಗಳು:1. ಶ್ರೇ. ಸಿ ಭಲ್ಲಿರ್ಹಜುಾನ, ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಮುಕತಯು, ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಬಹಗ, ಕಲಫುಯಗಿ ಇಯ
ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
2. ಶ್ರೇ ಫೊೇಡೆ ರಿಮಹಜ ಅಸಮದ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
3. ಶ್ರೇ ಅಫುದಲಸಕ್ತಂ, ರ.ದ.ಷ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
4. ಶ್ರೇ ಯತನಕುಭಹಯ, ರ.ದ.ಷ. ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
5. ಶ್ರೇಭತಿ ಕಲಹತಿ, ರ.ದ.ಷ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
6. ಶ್ರೇ ಜೆ ುಯುಷೊೇತತಭ ಜಂ ಸಹ ಆ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
7. ಶ್ರೇಭತಿ ಎಭ ಪಿ ಒಂರ್ಹಯೆವವರಿ ಜಂ ಸಹ ಆ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
8. ಶ್ರೇ ಯುದಹರನಹಮಕ ಉ ಸಹ ಆ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
9. ಶ್ರೇ ವಬಿಫಯಅಸಮದ ದಿವ ದ ಷ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.

10. ಶ್ರೇ ಮಸಫೂಫಅಲ್ಲ ವಹಸನ ಚಹಲಕ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
11. ಶ್ರೇ ವಹಷುದೆೇ ರ ದ ಷ, ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
12. ಶ್ರೇ ಎಚ್ ಸಹಯಿ ಧಮೇಂದರ ರದ ಷ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
13. ಶ್ರೇ ತುಳಜಹಯಹಭ ಗುರ ಡಿ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
14. ಶ್ರೇ.ಯವಿೇಂದರ ಫಿಯಂಗಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು, ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
15. ಶ್ರೇ ಭಲಿ ಫನಸಟಿಿ ರ ದ ಷ , ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
16. ಶ್ರೇ ಎಷ ಜ ಗೊಳಷಂಗಿ ರ ದ ಷ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
17. ಶ್ರೇ ಶ್ಯಹಜ ಹಟಿೇಲ ಉ ಸಹ ಆ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
18. ಶ್ರೇ ನಯಸಿಂಸ ಚ್ಳಗೆೇರಿ ಗೂರ ಡಿ ಇಯ ವೆೈಮಕ್ತತಕ ಕಡತ.
-:ಸೆೇವಹ ುಷತಕಗಳು:01. ಶ್ರೇ ಫೊೇಡೆ ರಿಮಹಜ ಅಸಮದ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು
02.ಶ್ರೇ ಅಫುದಲ ಸಕ್ತಂ ರ ದ ಷ
03.ಶ್ರೇ ಯತನಕುಭಹಯ, ರ.ದ.ಷ
04.ಶ್ರೇಭತಿ ಕಲಹತಿ, ರ.ದ.ಷ.
05.ಶ್ರೇ ವಹಷುದೆೇ, ರ.ದ.ಷ
06.ಶ್ರೇ ತುಳಜಹಯಹಭ ಗೂರ ಡಿ
07.ಶ್ರೇ ನಯಸಿಂಸ ಚ್ಳಗೆೇರಿ ರ ದ ಷ

-: ಅಧಿೇನ ಸಹರಿಗೆ ಕಛೆೇರಿಗಳ ಸಹದಿಲಹವಯು ಬಿಲುಿಗಳ ಹಿ1. ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು ಹಹಗೂ ಹಿರಿಮ ಹರ.ಸಹ.ಅ ಕಲಫುಯಗಿ.
2. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಮಹದಗಿರಿ.
3. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಫಳ್ಹಾರಿ.
4. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಹೊಷೆೇಟೆ.
5. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಯಹಮಚ್ೂಯು.
6. ಹರ.ಸಹ.ಅ ರ್ೊಪಳ
7. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಬಿೇದಯ
8. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಬಹಲ್ಲು
9. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಫಷಕಲಹಯಣ
10. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಸುಭಹನಫಹದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ
18 ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಆಳಂದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ
20. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಸಗರಿ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ

-: ರಾತನ ವಿಬಹಗ/ ಅಂಕ್ತ-ಅಂವ ವಿಬಹಗ :01. ವಿಬಹಗದಲ್ಲಿ ವಹಸನಗಳ ಜಂಟಿ ತಹಷಣೆ ರ್ಹಮಹಾಚ್ಯಣೆ ಕುರಿತು ಕಡತ.
02. ಡೆೈವಿಂಗ್ ಷೂುಲ್ / ವಹಮುಭಹಲ್ಲನಯ ತಹಷಣಹ ರ್ೆೇಂದರಗಳ ಭಹಹಿತಿ ಕುರಿತು ಕಡತ.
03. ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗಳ ವಹಯಪಿತಮಲ್ಲಿ ಭಹಹೆಮನುನ ವಹಮುಭಹಲ್ಲನಯ ವಿಯುದದದ
ಭಹಸಹಚಹಯಣೆಮನಹನಗಿ ಆಚ್ರಿಸಿದ ಕಡತ.
04. ವಿಬಹಗದ ಚಹಲನಹ ತಯಫೆೇತಿ ಶಹಲೆಗಳನುನ ತಹಷಣೆ ಭಹಡು ಕುರಿತು ಕಡತ.

05. ಭಹಸಿಕ ಅಂಕ್ತ-ಅಂವಗಳನುನ ಷಲ್ಲಿಷು ಕುರಿತು.
06. ವಿಬಹಗದ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಷಂಚ್ರಿಷು ಭಹಯಕ್ತ್ ರ್ಹಯಬ್ ಗಳ ಭಹಹಿತಿ ನಿೇಡು ಫಗೆೆ.
07. ಎಂ.ವಿ.ಡಿ-1 ರಿಂದ 4ಯ ಯೆಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಷೂಲಹತಿ ಕುರಿತು ಕಡತ.
08. ಯಹರ್ಷರೇಮ ಹೆದಹದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಅಧಿಕ ಬಹಯ ಸಹಗಿಷು ವಹಸನಗಳ ತಹಷಣೆ ಕುರಿತು
ಕಡತ.
-: ಷನ್ 2020-21ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗಳ ತಹಷಣಹ ಯದಿಗಳ ಕಡತಗಳು :1. ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು ಹಹಗೂ ಹಿರಿಮ ಹರ.ಸಹ.ಅ ಕಲಫುಯಗಿ.
2. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಮಹದಗಿರಿ.
3. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಫಳ್ಹಾರಿ.
4. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಹೊಷೆೇಟೆ.
5. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಯಹಮಚ್ೂಯು.
6. ಹರ.ಸಹ.ಅ ರ್ೊಪಳ
7. ಹರ.ಸಹ.ಅ ಬಿೇದಯ
8. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಬಹಲ್ಲು
9. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಫಷಕಲಹಯಣ
10. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಸುಭಹನಫಹದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ
18 ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಆಳಂದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ
19. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಸಗರಿ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ

-: ಕಚೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ತರ ಯಹಹಯ/ಮೇಲಮನವಿ/ಇತಯೆ ಭಹಹಿತಿಗಳ ಕಡತಗಳು :-: ದೂಯುಗಳು/ ಯದಿಗಳ /ಇತಯೆ ಕಡತಗಳು :01. 2021ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಯೇ ನಿೃತಿತ ಕುರಿತು.
02. ರ್ೊೇವಿಡ್ -19 ಯ ಕುರಿತು ಕಡತಗಳು.
03. 1988ಯ ಕಲಂ 191-ಡಿ ಅನುನ ಕಟುಿನಿಟಹಿಗಿ (Helmet) ಕುರಿತಹದ ಭಹಹಿತಿ.
04. ಆಟೊೇಮೇಫೆೈಲ್ ಭತುತ ಮರ್ಹಯನಿಕಲ್ ಇಂಜನಿಮರಿಂಗ್ ದವಿ ಗೂರಪ್-ಸಿ
ನೌಕಯುಗಳ ವಿಯ.
05. ತನಿಖಹ ಠಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಯಯಟರ್ ಭತುತ ಪಿರಂಟಗಾಳ ಭಹಹಿತಿ.
06. ಷರ್ಹಾರಿ ಕಛೆೇರಿಗಳು ಫಹಡಿಗೆ ಕಟಿಡದಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾನಿಾಹಿಷುತಿತಯು ಭಹಹಿತಿ.
07. ಕಯೊೇನಹ ವೆೈಯಸ್ ಕುರಿತು ಖರಿೇದಿಸಿಯು ಸಹಭಗಿರಗಳ ವಿಯ.
08. 2019-20ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ಅಂಕ್ತ-ಅಂವಗಳ ನೊೇಟ ರಕಯಣಗಳಿಗೆ ಫೆೇರ್ಹಗು ಭಹಹಿತಿ
ಕುರಿತು.
08. 2019-20ನೆೇ ಸಹಲ್ಲನ ವಹರ್ಷಾಕ ಯದಿಮಲ್ಲಿ ಸೆೇಾಡೆ ಭಹಡಲು ಯಸದಹರಿಗಳ
ವಿಯಗಳ ಕುರಿತು.
10. ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005 ಯನವಮ 19-20ನೆೇ ವಹರ್ಷಾಕ ಯದಿ ಫಗೆೆ.
11. ಸಹರಿಗೆ ಆಮುಕತಯ ಕಛೆೇರಿ, ಫೆಂಗಳೂಯು ಯಯ ಆಂತರಿಕ ಕಛೆೇರಿ ಟಿಣಿ ತರ.
12.ನಿಯೇಜನೆ ಕಡತ.
13. 2020-21 ಯಹಜಷವ ಷಂಗರಸಣೆಮ ಕಡತ ದಿ:01-04-2020 ರಿಂದ.
14. ಕಂಫೆೈನ್ ಹಹಯವೆಷಿರ್ ಕಡತ.
15. ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ವಡಿಸಿರ್ೊಂಡ ವಹಸನಗಳನುನ ಸಹಾಜನಿಕವಹಗಿ ಫಹಿಯಂಗ ಸಯಹಜು
ಭಹಡು ಕುರಿತು ಕಡತ.
16. ಯಸೆತ ಷುಯಕ್ಷತಹ ರತಾನ ಗುರಿ.

17. ಖಚ್ುಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡತ.
18. ಹರ.ಸಹ.ಅ/ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಯರಿಗೆ ಸಿಮುಜ ಸಿಮ್ ಸಂಚಿರ್ೆ ಕುರಿತು ಕಡತ.
19. ಹರ.ಸಹ.ಅ/ ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ ಯಯ ಸಹಂದರ್ಭಾಕ ಯಜೆ ಕಡತ.
20. ಯೇನಿೃತಿತ ಹೊಂದಲ್ಲಯು ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಭತುತ ಸಿಫಫಂದಿಗಳ
ವಿಯಗಳು.
21. ನೊೇಂದಣಿ ಪಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಭಫಹಹಿಯವಹಗಿ ರದಶ್ಾಷುತಿತಯು
ಷಂಘ/ಷಂಸೆಥ/ಷಂಸೆಥಹೆಷಯು/ಚಿಹೆನ/ಲಹಂಛನ ಇತಯೆ ಹೆಷಯುಗಳನುನ ತೆಯುುಗೊಳಿಷು
ಕುರಿತು ಕಡತ.
22. ರ್ೆಸಿಎಸ್ಆರ್ 285(4) ಯಡಿ ಷರ್ಹಾರಿ ನೌಕಯಯ ನಿೃತಿತ ಕುರಿತು ಕಡತ.
23. ವಿಬಹಗದ ಅಧಿೇನ ಕಛೆೇರಿಗಳ ಆಡಳಿತಹತಮಕ ತಹಷಣೆಮ ಕಡತ.
24. ಯಹರ್ಷರೇಮ ಹೆದಹದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ೆಟೊರೇಲ್-ಫಂಕಗಳನುನ ಗುಯುತಿಸಿ ಪಹಸ್ಿ ಚಹಜಾಂಗ್
ಸೆಿೇಶನಗಳನುನ ಅರ್ಭೃದಿದಡಿಷು ಫಗೆೆ.
25. ರ್ಹಮಾನಿವಹಾಸಕನ ಸಿಫಫಂದಿಗಳ ದಿನಚ್ರಿಗಳನುನ ಷಲ್ಲಿಷು ಫಗೆೆ.
26. ವಹಯದ ವಿಶೆೇಶ ತಹಷಣೆ ಕುರಿತು ಕಡತಗಳು.
27. ವಿಧಹನ ಷಬೆಮ ಚ್ುರ್ೆು ಗುಯುತಿನ ರಶೆನಮ ಕಡತ.
28. ಸಹಂದರ್ಭಾಕ ಯಜೆ ಹಿಗಳು(3)
29. ರ್ಹಯಶ್ ಫುಕು ಯೆಜಷಿರ್(1)
30. ಹಹಜರಿ ುಷತಕ
31. ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಆಯೇಗ, ಕಲಫುಯಗಿ ಕಡತಗಳು.
32. ಸಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆಮಲ್ಲಿನ ಅಧಿರ್ಹರಿ ಹಹಗೂ ರ್ಹಮಾನಿವಹಾಸಕ ಸಿಫಫಂದಿಗಳ ವಿಯುದದ
ದೂರಿನ ಫಗೆೆ.

33. ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕೃತವಹದ ಮೇಲಮನವಿಗಳ ಹಿ.
34. ಇ-ಜನಷಂದನ ದೂಯುಗಳ ಹಿ.
35. ವಿಬಹಗ ಭಟಿದ ಭಹಸಿಕ ರಗತಿ ಯಶ್ೇಲನಹ ಷಬೆಮ ನಡಹಳಿ ಕಡತ.
36. ಯಸೆತ ಷುಯಕ್ಷತಹ ಷಹತಸ ಆಚ್ರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು
37. ವಹಮು ಭಹಲ್ಲನಯ ಭಹಸಹಚ್ಯಣೆ ಆಚ್ರಿಸಿದ ಕಡತಗಳು
38. ಸಿಫಫಂದಿ/ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ಯಸೆಥಮ ಕಡತಗಳು
39. ಲೆಕು ರಿಶೆ ೇಧನೆ (ಆಂತರಿಕ/ಎಜ) ಕಡತಗಳು
40. ಯಹಜಷವ ಷೂಲಹತಿಮ ಷಭನವಮ ತಖೆತಮ ಕಡತ
41. ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಬಹಗದ ಹರ.ಸಹ.ಆ. ಕಚೆೇರಿಗಳ ಕಟಿಡಗಳ ಕಡತ
42. ಇ-ಜನಷಂದನ ಹಹಗೂ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಜ ಭೃತುಯಂಜಮ ಇಯು ಷದರಿ ರ್ಹಮಾಕರಭದಲ್ಲಿ ಷಲ್ಲಿಸಿದ
ಭನವಿಮ ಕಡತ
43. ಲೊೇಕ ಅದಹಲತ್ ಆಚ್ರಿಸಿದ ಕಡತ
44. ಮಟಹಯು ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯ ಲೊೇಕಸೆೇವಹ ಆಯೇಗದಿಂದ ರಿಶ್ೇಲನೆಮ ಕುರಿತು
ಕಡತಗಳು
45. ಯೊೇಡ್ ಫೆೈ ರ್ಹಯರಿಯೇಜರ್ ನಿಮಭ 2007ಯ ಕಡತ.
46. ಸಹಾತಿರಕ ಚ್ುನಹಣೆಮ ಕುರಿತು ಕಡತ
47. ವಿಬಹಗಿೇಮ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಹಯು ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಶೆೇಶ ತಹಷಣೆ ರ್ೆೈಗೊಂಡ
ಕಡತ.
48.

ಭಹನಯ

ಉಚ್ಛ

ನಹಯಮಹಲಮದ

ಅನುಷಹಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಡತ.

ಆದೆೇವಗಳನವಮ,

ಯಸೆತ

ಷುಯಕ್ಷತಹ

ಕುರಿತು

49. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಭೂಲಕ ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯಡಿ ಷಲ್ಲಿಷು ಅಜಾಗಳ ಸಿವೇಕೃತಿ,
ವಿಲೆೇವಹರಿ ಷಂಫಂಧ ಲಹಗಿನ್ ಐಡಿ/ಹಸ್ ಡ್ಾ ಷೃಜಷು ಕಡತ.
50.

"ದುಫಹರಿ ವಹಸನ ಖರಿೇದಿ/ಯಸೆತ ತೆರಿಗೆ ಕನನ" ಎಂಫ ಶ್ರ್ಷಾರ್ೆ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಕನನಡ ರಬ
ದಿನತಿರರ್ೆಮಲ್ಲಿ ದಿ. 26-11-21ಯಂದು ರಕಟವಹಗಿಯು ಕುರಿತು ಕಡತ.

51. ಷಯರ್ಹಯದ ಭುಖಯ ರ್ಹಮಾದಶ್ಾಮ ಅಧಯಕ್ಷತೆಮಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನಹಾಟಕ ಯಹಜಯ ಯಸೆತ
ಷುಯಕ್ಷತಹ ಹರಧಿರ್ಹಯದ ಷಬೆಮ ಷೂಚ್ನೆಗಳುಳಾ ಕಡತ.
52. ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ 2005ಯ ಕಲಂ 4(1)(ಎ) & 4(1)(ಬಿ) ಯ ಭಹಹಿತಿ
ಅಂತಜಹಾಲದಲ್ಲಿ ರಕಟಿಷು ಕುರಿತು ಕಡತ.
53. ಸಹಾಜನಿಕ ಲೆಕು ತರ ಷಮಿತಿಮ ಫಹಕ್ತ ಕಂಡಿರ್ೆಗಳ ವಿಯಗಳ ಕಡತ.
54. ಸಹರಿಗೆ ಷಂಸೆಥಗಳ ನೌಕಯಯು ದಿ. 07-04-21ರಿಂದ ಅನಿಧಿಾಶಿ ಭುಶುಯ ಸಮಿಮರ್ೊಂಡ ಕಡತ.
55. ಭಹನಯ ಷರ್ೇಾಚ್ಛ ನಹಯಮಹಲಮದ ಯಸೆತ ಷುಯಕ್ಷತಹ ಹರಧಿರ್ಹಯದ ನಿದೆೇಾವನಗಳನವಮ
ನಿಗದಿಡಿಸಿದ ರತಾನ ಚ್ಟುಟಿರ್ೆಮ ಗುರಿಗಳ ಕಡತ.
56. ವಿಬಹಗದ ಕಛೆೇರಿಗಳ ಸಿಫಫಂದಿಮಯ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ಯದಿಗಳ ಕಡತ.
57.

ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ರಕಯಣ ಷಂ. ಆರ್.ಸಿ. 14(ಎ) 2019 ಬಿ.ಎಲ್.ಆರ್.(ಐ.ಎಂ.ವಿಿ.) ರಕಯಣರ್ೆು
ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಹಸನಗಳ ಕುರಿತು ಕಡತ.

58. ರವಹಸಿ ವಹಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕನನಡ ನಹಡು ನುಡಿ ಯಂಯೆಮನುನ ಬಿಂಬಿಷಲು ರ್ಹಮಾಚ್ಟುಟಿರ್ೆ
ಸಮಿಮರ್ೊಳುಾ ಕಡತ.
59. ವಿಬಹಗದ ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಳ್ೆೇಮ ಷಾಯಗಳನುನ ಸಹರಿಗೆ ಆಮುಕತಯು,
ಫೆಂಗಳೂಯು ಇಯ ಕಛೆೇರಿಗೆ ತಂದು ಪಿಷು ಕಡತ.
60. ಷರ್ಹಲ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕುರಿತು ಕಡತ.

61. ಶ್ರೇ ಬಿ.ಆರ್. ಯವಿಕುಭಹಯ, ಷೂಯಜ್ ಯೊೇಡೆವೇಸ್, ರ್ಹರ್ೇಾಯೆೇವನ್, ಫೆಂಗಳೂಯು ಇಯ
ಭನವಿ ಕುರಿತು ಕಡತ.
62. ವಿಬಹಗದ ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿಮ ಚಹಲನಹ ತಯಫೆೇತಿ ಶಹಲೆಗಳ ವಿಯಗಳುಳಾ ಕಡತ.
63. ಇಲಹಖೆಮ ಎಲಿ ಷಯರ್ಹರಿ ವಹಸನಗಳಿಗೆ ಪಹಸಹ್ಾಗ್ ಅಳಡಿಷು ಕಡತ.
64. ಟಹರಾಕಿಯಗಳು ಸಹಾಜನಿಕ ಯಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಹನೂನು ಫಹಹಿೇಯವಹಗಿ ಷಂಚ್ರಿಷುತಿತಯು ಕುರಿತು
(ಕನನಡ ಶಹವವತ ಸಹಭಹರಜಯ, ಫೆಂಗಳೂಯು) ಇಯ ಭನವಿಮ ಕಡತ.
65. ಗುಜಯಹತ್ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಿ ಸಹಾಜನಿಕ ಅನುಕೂಲರ್ಹುಗಿ ಪೆಸಿಲ್ಲಟೆೇವನ್ ರ್ೆೇಂದರ ತೆಯೆಮು
ಕುರಿತು ಕಡತ.
66. ಡಿತಯ ಚಿೇಟಿ ವಿಯಗಳನುನ ವಹಸನ-4 ತತಹರಂವದಲ್ಲಿ ನಭೂದಿಷು ಕುರಿತು ಕಡತ.
67. ಸಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆಮಲ್ಲಿ 30 ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸೆೇವೆಗಳನುನ ಅನುಷಹಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಡತ.
68. ಕನಹಾಟಕ ಸಿವಿಿಲ್ ಸೆೇವಹ (ಕಂಯಯಟರ್ ಸಹಕ್ಷಯತಹ ರಿೇಕ್ಷೆ) ಕುರಿತು ಕಡತ.
69. ಇಂಟಿಗೆರೇಟೆಡ್ ಬಿಿಕ್ ಗೆರೇವಿಮನ್್ ರಿಡೆರಷ್ಲ್ ಸಿಷಿಮ್ (ಐ.ಪಿ.ಜ.ಆರ್.ಎಸ್.) ಜನ ಷಂದನ
ಕಡತ.
70. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸೆೇವೆ ಷಭಾಕವಹಗಿ ನಿಾಹಿಷು ಟೊೇಕನ್ ಡೆಮು ಕಡತ.
71. ಪಿ.ಎಲ್.ಐ./ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್.ಐ. ವಿಭಹ ಯೇಜನೆಗಳ ಕಡತ.
72. ಸಹಾಜನಿಕರಿಂದ/ಗಣಯ ಯಕ್ತತಗಳಿಂದ ಭತುತ ಇತಯೆ ಯಕ್ತತಗಳಿಂದ ಷಯರ್ಹರಿ/ಖಹಷಗಿ
ವಹಸನಗಳಿಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಕಡತ.
73. ಯಹಜಷವ ಷಂಗರಸಣೆ/ಷಂಗರಸವಹದ ಯಹಜಷವನುನ ಷಯರ್ಹಯರ್ೆು ಜಮ ಭಹಡಲು
ಅನುಷರಿಷಫೆೇರ್ಹದ ವಿಧಹನಗಳ ಕುರಿತು ಕಡತ.
74. ರ್ೊಯೊೇನಹ ತುತುಾ ಸೆೇವೆಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ಕಡತ.

75. ಅಷಂಘಟಿತ ರ್ಹಮಿಾಕಯ ಷಭಗರ ಯಹರ್ಷರೇಮ ಡೆೇಟಹಫೆೇಸ್ (ಎನ್.ಡಿ.ಮು.ಡಫೂಿಾ.) ಇ-ವರಭ
ರ್ೇಟಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಕುರಿತು ಕಡತ.
76. ವಿಬಹಗದ ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಕಛೆೇರಿಗಳ ಜಲಹಿ ಯಸೆತ ಷುಯಕ್ಷತಹ ಷಮಿತಿಗಳ ಕಡತ.
77. ಅಂಫೂಯಲೆನ್್ ವಹಸನಗಳ ವಿಯಗಳ ಕಡತ.
78. ಸಸಿಯು ತೆರಿಗೆಮ ಕಡತ.
79. ಚ್ುರ್ೆು ಗುಯುತಿನ ರಶೆನಗಳ ಕಡತ.
80. ರ್ೆ.ಎ.-32/8733 ಅಟೊರಿಕ್ಷಹ ರ್ಹಯಬ್ ಖೊಟಿಿ ಯುಜು ಭಹಡಿ ಗಹಾಯಿಸಿರ್ೊಂಡ ವಿಯದ
ದೂರಿನ ಕಡತ.
81. ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಷಂ. 1850/2017ಯ ಆದೆೇವ ಹಲ್ಲಷು ಕಡತ.
82.

ಲ್ಲಪಿಕ ಹಹಗೂ ಗೂರಪ್ ಡಿ ಸಿಫಫಂದಿಗಳ ರ್ಹಮಾನಿಾಸಣಹ ಯಸೆಥ / ನಿಯೇಜನೆ
ಯದುದಡಿಷು ಕುರಿತು ಕಡತ.

83. ವಿಬಹಗದ ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಮ್.ವಿಿ. ಡೆೈವಿಂಗ್ ಸಿಭುಯಲೆೇಟರ್ ಅಳಡಿಷು
ಕುರಿತು ಕಡತ.
84. ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ ಷಂ. 13029/1985 ಬಿ.ಎಸ್.-4 ಭಹನ ವಹಸನಗಳ ಕುರಿತು ಕಡತ.
85. ಸಹರಿಗೆ ಇಲಹಖೆಮಲ್ಲಿ ರ್ಹಮಾನಿವಹಾಸಕ ಸಿಫಫಂದಿಗಳ ಷಭಷರ ಕಡಹಾಮವಹಗಿ ಧರಿಷು
ಕುರಿತು ಕಡತ.
86. ರ್ೊೇವಿಡ್-19ಯ ಲಹಕ್ ಡೌನ್ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಹೊಷ ನೊಂದಣಿ ಹಹಗೂ ತೆೈಭಹಸಿಕ ಅಧಿಗೆ
ಯಸೆತ ತೆರಿಗೆ ಷಂದಹಯಿಷು ವಿನಹಮತಿ ಕುರಿತು.
87. ರಿಟ್ ಪಿಟಿವನ್ 25576 (ಪಿ.ಐ.ಎಲ್.) ಕುರಿತು ಕಡತ.

88. ವಿಬಹಗಹ ಕಛೆೇರಿ ವಹಯಪಿತಮಲ್ಲಿ ಭಯಳು ಸಹಗಹಣಿರ್ಹ ಷಂಫಂಧ ತನಿಖಹ ತಂಡ ಯಚಿಷು
ಕುರಿತು ಕಡತ.
89. ವಿಬಹಗದ ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಕಛೆೇರಿಗಳ ಕಟಿಡದ ಫಹಡಿಗೆ ಕುರಿತು ಕಡತ.
90. ಷಯಕು ಭತುತ ಸೆೇವಹ ತೆರಿಗೆಗಳ ರ್ಹಯದ 17ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಭುಯಗಡೆ ಹರಧಿರ್ಹರಿಗಳು
(ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಅಥಯೆೈಜೆೇವನ್) ಭಹಸಿಕ ನಭೂನೆ ಜ.ಎಸ್.ಟಿ. 7ನುನ ಷಲ್ಲಿಷದಿಯು ಫಗೆೆ
ಕಡತ.
91. ಉದೊಯೇಗ ವಿನಿಭಮ ರ್ೆೇಂದರ (ಖಹಲ್ಲ ಸುದೆದಗಳ ಅಧಿಷೂಚ್ನೆ) ಅಧಿನಿಮಭ 1959 ಹಹಗೂ
ಸಿಫಫಂದಿ ನಿಮಭಗಳ ಮೇಯೆಗೆ ಉದೊಯೇಗ ಯದಿ ಇ-ಆರ್-1 ಷಲ್ಲಿರ್ೆ ಕುರಿತು ಕಡತ.
92. ವಿಬಹಗದ ಎಲಿ ಹರಸಹಅ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಯೇಮಟಿರಕ್ ಹಹಜಯಹತಿ ದಧತಿಮನುನ
ಅಳಡಿಷು ಕುರಿತು ಕಡತ.
93. ಐ.ಎಂ.ಎ. ಭತುತ ಅದಯ ಅಂಗ ಷಂಷಥಗಳ ಂಚ್ನೆ ರಕಯಣಗಳಿಿ ಐ.ಎಂ.ಎ. ಂಚ್ನೆ ಕುರಿತು
ಕಡತ.
94. ಡಹ. ಪಿರೇತಿ, ಗಂ. ವುವ ರತ ರ್ಹಮೇಜ ಇಯ ದೂರಿನ ಕಡತ.
95. ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಯಹಮಚ್ೂಯ ಕಛೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಮಭಯಹಜ ವಹಯ, ಕಛೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು ಇಯ
ಮೇಲ್ಲನ ದೂರಿನ ಕಡತ.
96. ಶ್ರೇ ಬಿ.ರ್ೆ. ಬಿಯಹದಹಯ ಹಹಗೂ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಸಿ. ನಹಗಂದ, ಮೇ.ವಹ.ನಿ. ಇಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇ
ಜಹಪಯ ಸುಸೆೇನ, ಯಹಜಯ ಉಹಧಯಕ್ಷಯು, ಜಹತಹಯತಿೇತ ಜನತಹ ದಳ ಇಯು ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ
ಕಡತ.
97. ಶ್ರೇ ಭುನಿೇಯಖಹನ್ ಸಹ: ಕಲಫುಯಗಿ ಇಯು ಮೇಟಹಯು ವಹಸನ ನಿರಿೇಕ್ಷಕಯು, ಹರ.ಸಹ.ಅ.
ಕಛೆೇರಿ, ಕಲಫುಯಗಿ ಇಯ ಮೇಲೆ ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.

98. ಶ್ರೇ ಮಸಫೂಫ ಭಹಲಗತಿತ, ಅಹಿಂದಹ ಚಿಂತಕಯ ವೆೇದಿರ್ೆ, ಕಲಫುಯಗಿ ಇಯು ಶ್ರೇ ಭಸಭಮದ
ಯವೆೇವ, ಫೆಯಳಚ್ುಚಗಹಯ ಇಯ ಮೇಲೆ ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.
99. ಯಹಸುಲ ಫೌದಧ, ತಹಲೂರ್ಹ ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಅಶೆ ೇಕ ಚ್ಕರತಿಾ ಮೂಥ್ ಕಿಬ್, ಬಹಲ್ಲು ಇಯು ಶ್ರೇ
ಭಹಹದೆೇ, ದಿವ.ದ.ಷ., ಷಹಹಮಕ ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಕಛೆೇರಿ, ಬಹಲ್ಲು ಇಯ ಮೇಲೆ ನಿೇಡಿದ
ದೂರಿನ ಕಡತ.
100. ಕನಹಾಟಕ ಲಹರಿ ಅಸೊೇಸಿಯೇವನ್ ಭತುತ ಏಜೆಂಟ್ ಅಸೊೇಸಿಯೇವನ್ (ರಿ) ಫೆಂಗಳೂಯು
ಇಯು ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.
101. ಶ್ರೇ ಜ. ವಿಜಮಬಹಷುಯ ಯೆಡಿಾ, ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಫಳ್ಹಾರಿ ಜಲಹಿ ವಹಸನ ಭಹಲ್ಲೇಕಯ ಷಂಘ ಇಯು
ಫಳ್ಹಾರಿ/ಹೊಷೆೇಟ/ರ್ೊಳ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಹಸನಗಳು ಹೆಚ್ುಚರಿ ಬಹಯ ಸಹಗಿಷುತಿತಯು
ಕುರಿತು ಕಡತ.
102. ಶ್ರೇ ಉಭಯಖಹನ, ರ.ದ.ಷ., ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಕಛೆೇರಿ, ಕಲಫುಯಗಿ ಇಯ ವಿಯುದಧ ಬಿೇಯದೆೇ
ಪೆೈನಹನ್್, ಕಲಫುಯಗಿ ಇಯ ದೂರಿನ ಕಡತ.
103. ಶ್ರೇ ಕೃಶಣ ಭೂತಿಾ, ಮೇ.ವಹ.ನಿ. ಇಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ಜ.ಆರ್. ವಣುಮಗ ಇಯು ನಿೇಡಿದ
ದೂರಿನ ಕಡತ.
104. ಶ್ರೇ ಷುಬಹಷ ತಿಣಣ ಜಭಹದಹಯ, ಸಹ: ಭುಂಫೆೈ ಇಯ ಷವಮಂ ವೆೇದಯ ಭನವಿಮ ಕಡತ.
105. ಶ್ರೇ ಸೊೇಭನಹಥ, ಸಹಭಹಜಕ ಹೊೇಯಹಟಗಹಯಯು, ತರಕತಾಯು, ಫೆಂಗಳೂಯು ಇಯು
ವಿಬಹಗದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿೇಕೃತ ಯಕ್ತತಗಳ ವಿಯುದಧ ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.
106.

ಶ್ರೇ ರ್ೆ.ಎಂ. ಸೊೇಭಶೆೇಖಯ, ಸಹಭಹಜಕ ಹೊೇಯಹಟಗಹಯಯು, ಫೆಂಗಳೂಯು ಇಯು
ವಿಬಹಗದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ ಹಹಗೂ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಯೇಮಟಿರ ಹಹಗೂ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಿ ಅಳಡಿಷದೆ
ಇಯು ಕುರಿತು ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.

107. ಶ್ರೇ ಭಹೆೇವಗೌಡ ಷುಫೆೇದಹಯ, ಯಹಜಯ ಯೆೈತ ಸೆೇವಹ ಷಂಘ (ರಿ), ಸಹ:ಒಳಿಕಟಿಿ, ಸಹಗಯ, ತಹ:
ವಹಹಯಯ ಇಯು ಅಧಿಕ ಬಹಯ ಸಹಗಿಷು ವಹಸನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.
108. ಕಲಫುಯಗಿ ಜಲಹಿ ಮೇಟಹಯು ವಹಸನ ತಯಫೆೇತಿ ಶಹಲೆಗಳ ಕುಂದು ರ್ೊಯತೆಗಳ ವಿಯುದಧ
ದೂರಿನ ಕಡತ.
109. ಅಹಿಂದ ಚಿಂತಕಯ ವೆೇದಿರ್ೆ (ರಿ), ಕಲಫುಯಗಿ ಇಯು ಕಲಫುಯಗಿ ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಕಚೆೇರಿಮಲ್ಲಿ
ಬೃಷಹಿಚಹಯದ ವಿಯುದಧ ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.
110. ರ್ೊಳ ಹರಸಹಅ ಕಚೆೇರಿಮಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಗಳ ಫೆೇಜವಹಫಹದರಿ/ಅಯಹಜಕತೆ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ
ಮಸಭಮದ ಜಲಹನ್,ಸಹ: ರ್ೊಳ ಇಯು ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.
111. ಶ್ರೇ ಸಿದದಲ್ಲಂಗೆೇಗೌಡ ಎಂಫುಯು ಲೊೇರ್ಹಮಕತರ್ೆು ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.
112.

ಹೊಷೆೇಟ ತಹಲೂಕ ಬಿ.ಎಮ್.ಎಮ್. ಇಸಹವಕ್ ಭತುತ ರ್ೊಳದ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಲ್.
ಐಯನ್ ರ್ೇರ್ ಪಹಯಕಿರಿಗಳ ವಹಸನಗಳ ಅಧಿಕ ಬಹಯ ಸಹಗಿಷು ದೂರಿನ ಕುರಿತು
ಹೊಷೆೇಟ್ ತಹಲೂಕ ಯಹ ಭಟಿರಿಮಲ್್ & ಪನಿಸ್ಿ ಗೂಡ್್ ರ್ಹಯಯೆೇಜ್ ಅಸೊೇಸಿಯೇವನ್
(ರಿ) ಇಯು ನಿೇಡಿಯು ದೂರಿನ ಕಡತ.

113. ಶಹಲಹ ವಹಸನಗಳಲ್ಲಿ ಶಹಲಹ ಭಕ್ಕಳ ರ್ಹಯದ ಉಲಿಂಘನೆ ಭಹಡುತಿತಯು ಕುರಿತು ಶ್ರೇ ರ್ೆ.
ಷದಹನಂದ, ಕ್ತೇಲಯು, ಹೊಷೆೇಟ್ ಫಹರ್ ಅಸೊೇಸಿಯೇವನ್, ಹೊಷೆೇಟ ಇಯು
ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.
114.

ಶ್ರೇ ರ್ೆ.ಟಿ. ವಿವವನಹಥ, ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಬಿೇದಯ ಇಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ವಂಕಯಯಹವ್ ತಂ.
ಯಹಭಚ್ಂದರಯಹವ್, ಸಹ: ಚಿದರಿ ಯಸೆತ, ಬಿೇದಯ ಇಯು ನಿೇಡಿದ ದೂರಿನ ಕಡತ.

115. ಶ್ರೇ ನಹಗೆೇವ, ದಿವ.ದ.ಷ. ಹರ.ಸಹ.ಅ.ಕಛೆೇರಿ, ಫಳ್ಹಾರಿ ಇಯ ವಿಯುದಧದ ದೂರಿನ ಕಡತ.

ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಮೇಲಮನವಿಮ ಅಜಾಗಳ ವಿಯ
2019-2020 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದ
ಅಪಿೇಲ ಷಂಖೆಯ:
1. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

2. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

3. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

4. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

5. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

6. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

7. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

8. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

9. ಹರಸಹಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ: ದಹಯಭಹ ಫಜಂತಿರ
ಸಹ:ಕಡರ್ೊೇಳ ರ್ೇ:ಇಯಕಲಗುಡ್ಾ ತಹ:ರ್ೊಳ

10. ಹರಸಹಅ ಫಳ್ಹಾರಿ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ; ಎಂ ಎನ್ ಇಷಹಾದ ಉಪಾ ಯೆಸಭಹನ್
ಫುಡಹ ಕಚೆೇರಿ ಭಸಿಜೇದಿ ರ್ಹಂೆಿೇಕ್ ಫಳ್ಹಾರಿ

11. ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು &

ವಿಯುದದ

ಹಿರಿಮ ಹರಸಹಅ ಕಲಫುಯಗಿ

ಶ್ರೇ ಯವುಯಹಭ ಎಷ ನಡಗಟಿಿ
ಭನೆ ಷಂಖೆಯ:26 ವಹಡಾ ನಂ:04 ಸಹ:ನೆಲೊೇಗಿ
ತಹ: ಜೆೇಗಿಾ ಜ:ಕಲಫುಯಗಿ

12. ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು &

ವಿಯುದದ

ಹಿರಿಮ ಹರಸಹಅ ಕಲಫುಯಗಿ

ಶ್ರೇ ಸರಿಕ್ಷಷಹಣ ವಹಯ್ ಜಹಲಸಳಿಾ
ಭನೆ ಷಂಖೆಯ:1-6489 ಷರ್ಹಾರಿ ಶಹಲೆ ಸತಿತಯ
ವಿ ವಿ ಎಷ್ ಯಸೆತ ಕಲಫುಯಗಿ

13. ಹರಸಹಅ ಫಳ್ಹಾರಿ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ ಎಂ ಕರಶಣಭೂತಿಾ ಸಹ: ಫಳ್ಹಾರಿ

14. ಹರಸಹಅ ಫಳ್ಹಾರಿ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ ವಿಜಮಕುಭಹಯ ಜ ಎಸ್. ಸಹ: ಫಳ್ಹಾರಿ

15. ಹರಸಹಅ ಫಳ್ಹಾರಿ

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ ವಯಣಯಹಜ್ ಸಹ: ಫಳ್ಹಾರಿ

16. ಹರಸಹಅ ಯಹಮಚ್ೂಯು

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ ಭಂಜುನಹಥ ಸಿ ದಂಡಿನ ಸಹ: ಫೆಂಗಳೂಯು

2020-2021 ನೆೇ ಸಹಲ್ಲಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸಿದುದ
ಅಪಿೇಲ ಷಂಖೆಯ:
1. ಹರಸಹಅ ಯಹಮಚ್ೂಯು

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ ರ್ಭೇಭಸಿ ತಂದೆ ಸಿದದ
ಭನೆ ನಂ:153/20 ಸಹ:ಉಡಭಗಲ
ಫಹಯಜನಗಯ ಯಹಮಚ್ೂಯು

2. ಹರಸಹಅ ಯಹಮಚ್ೂಯು

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ ರ್ಭೇಭಸಿ ತಂದೆ ಸಿದದ
ಭನೆ ನಂ:153/20 ಸಹ:ಉಡಭಗಲ
ಫಹಯಜನಗಯ ಯಹಮಚ್ೂಯು

3. ಹರಸಹಅ ಯಹಮಚ್ೂಯು

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ ರ್ಭೇಭಸಿ ತಂದೆ ಸಿದದ
ಭನೆ ನಂ:153/20 ಸಹ:ಉಡಭಗಲ
ಫಹಯಜನಗಯ ಯಹಮಚ್ೂಯು

4. ಹರಸಹಅ ಯಹಮಚ್ೂಯು

ವಿಯುದದ

ಶ್ರೇ ರ್ಭೇಭಸಿ ತಂದೆ ಸಿದದಪ್
ಭನೆ ನಂ:153/20 ಸಹ:ಉಡಭಗಲ
ಫಹಯಜನಗಯ ಯಹಮಚ್ೂಯು

5. ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು &

ವಿಯುದದ ಶ್ರೇ ವರಣಕುಭಹಯ ಡಿ ನಹಮಕ್

ಹಿರಿಮ ಹರಸಹಅ ಕಲಫುಯಗಿ

ಜೆೈಷಂತೊೇರ್ಷ ಭಹ ರ್ಹಂೆಿೇಕ್ 3ನೆ ಭಸಡಿ
ಎನ್ ಜ  ರ್ಹಲನಿ ಹೊಷ ಜೆೇಗಿಾ ಯಸೆತ ಕಲಫುಯಗಿ

6. ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು &

ವಿಯುದದ ಶ್ರೇ ವರಣಕುಭಹಯ ಡಿ ನಹಮಕ್

ಹಿರಿಮ ಹರಸಹಅ ಕಲಫುಯಗಿ

ಜೆೈಷಂತೊೇರ್ಷ ಭಹ ರ್ಹಂೆಿೇಕ್ 3ನೆ ಭಸಡಿ
ಎನ್ ಜ  ರ್ಹಲನಿ ಹೊಷ ಜೆೇಗಿಾ ಯಸೆತ ಕಲಫುಯಗಿ

7. ಹರ ಸಹ ಅ ಹೊಷೆೇಟೆ

ವಿಯುದದ ಶ್ರೇಭತಿ ವಶ್ಕಲಹ ಆರ್
ರ್ೆ/ಆಪ. ಉಳ್ಹಾಗಡಿಾ ಗಂಗಭಮ 5ನೆೇ ವಹಡಾ
ಷಂಗನಕಲ್ ಫಳ್ಹಾರಿ

8. ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು &

ವಿಯುದದ ಶ್ರೇ ವರಣಕುಭಹಯ ಡಿ ನಹಮಕ್

ಹಿರಿಮ ಹರಸಹಅ ಕಲಫುಯಗಿ

ಜೆೈಷಂತೊೇರ್ಷ ಭಹ ರ್ಹಂೆಿೇಕ್ 3ನೆ ಭಸಡಿ
ಎನ್ ಜ  ರ್ಹಲನಿ ಹೊಷ ಜೆೇಗಿಾ ಯಸೆತ ಕಲಫುಯಗಿ

9. ಹರ ಸಹ ಅ ರ್ೊಳ

ವಿಯುದದ ಶ್ರೇ ಭಲಿ ಚ್ಂದರರ್ಹಂತ್ ತಹತರ್
ಸಹ:ಗಂಗಹತಿ ಜ: ಯಹಮಚ್ೂಯು

10. ಹರ ಸಹ ಅ ಬಹಲ್ಲು

ವಿಯುದದ ಶ್ರೇ ಅಂಕೂವ ರ್ಭೇಭಯಹ ರ್ೊೇಡಮಳಿ
ರ್ೆ/ಆಪ: ಬಿಬಿಜಹನ್ ಆಪಿಿಕಲ್್ ಶ್ರೇಯಹಭ ರ್ಹಲ್ಲನಿ
ಗಣೆೇವಯಯಹ ಹಿಂಡಲಗಹ ಫೆಳಗಹವಿ

11. ಉ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು &

ವಿಯುದದ ಶ್ರೇ ವರಣಕುಭಹಯ ಡಿ ನಹಮಕ್

ಹಿರಿಮ ಹರಸಹಅ ಕಲಫುಯಗಿ

ಜೆೈಷಂತೊೇರ್ಷ ಭಹ ರ್ಹಂೆಿೇಕ್ 3ನೆ ಭಸಡಿ
ಎನ್ ಜ  ರ್ಹಲನಿ ಹೊಷ ಜೆೇಗಿಾ ಯಸೆತ ಕಲಫುಯಗಿ

ಯಸೆತ ತೆರಿಗೆ ಕುರಿತು ಮೇಲಮನವಿ
1. ಹರಸಹಅ, ಯಹಮಚ್ೂಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ಶ್ಕುಭಹಯ ಅಭಯಗುಂಡ, ಸಹ: ಲ್ಲಂಗಷೂೆಯ, ಜ:
ಯಹಮಚ್ೂಯು (ರ್ೆ.ಎ.36/1142)
2.

ಹರಸಹಅ, ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಯುದಧ ಕಯೆ ಸಿದದ ಭುಯಗೊಂಡ, ಸಹ: ಭಂಗಳೂಯ, ತಹ:
ಅಪಜಲಯಯ (ರ್ೆ.ಎ.-32/ಟಿ-6323)

3. ಹರಸಹಅ, ಬಿೇದಯ ವಿಯುದಧ ವೆಂಕಟೆೇವವಯ ಟಹರಾಲ್್ & ಸಹಯಿ ಟಹರಾಲ್್, ಬಿೇದಯ
ಅಪಿೇಲ ಷಂಖೆಯ: 01 ರಿಂದ 13
4. ಷ.ಹರಸಹಅ, ಸುಭನಹಫಹದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ ವಿಯುದ್ಧ ಭಹಯನೆೇಜಂಗ್ ಡೆೈಯೆಕಿರ್, ತೆಲಂಗಹಣ
ಸೆಿೇಟ್ ಟೂರಿಜಮ್ ಡೆಲೆಮಂಟ್ ರ್ಹರ್ೇಾಯೆೇವನ್, ಹೆೈದಯಹಫಹದ. (ಎ.ಪಿ.09/ಡಫೂಿಾ.0035)
5. ಹರಸಹಅ, ಫಳ್ಹಾರಿ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ಭಂಜುನಹಥ ವಭಹಾ, ಸಹ: ಸಗರಿಫೊಭಮನಸಳಿಾ. (ರ್ೆ.ಎ16/ಎ-2195)
6. ಹರಸಹಅ, ಹೊಷೆೇಟ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ಟಿ.ರ್ೆ. ೃಥ್ವಿಯಹಜ್ ಯೆಡಿಾ, ರ್ೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ರ್ಹಲೊೇನಿ, ಹೊಷೆೇಟ,
(ರ್ೆ.ಎ.-35/ಸಿ-2421, 2412)
7. ಹರಸಹಅ, ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ಮಸಭಮದ ಫಹವಹಸಹಹೆೇಫ, ನಗಯೆೇವವಯ ಗುಡಿ ಸತಿತಯ,
ಹಿೇಯಹಯಯ (ರ್ೆ.ಎ.-32/ಡಿ-2328)
8. ಹರಸಹಅ ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ಯವುಯಹಭ ಡಿ. ನಹಡಗತಿತ, ಸಹ: ನೆಲಗಿ, ತಹ: ಜೇಯಗಿ
9. ಹರಸಹಅ, ಬಹಲ್ಲು ವಿಯುದಧ ನ ಕುಭಹಯ ಭಹಯುತಿಯಹ ಸಹಲುಂರ್ೆ, ವಿದಹಯನಗಯ ರ್ಹಲೊೇನಿ,
ಬಹಲ್ಲು.
10. ಹರಸಹಅ, ಯಹಮಚ್ೂಯ ವಿಯುದಧ ರ್ೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಯಹಮಚ್ೂಯ (ರ್ೆ.ಎ.-36/2295)
11. ಹರಸಹಅ, ಹೊಷೆೇಟ ವಿಯುದಧ ಎನ್ ಜಮಲಕ್ಷ್ಮೇ, ಸಹ: ಹೊಷೆೇಟ (ಎ.ಪಿ.-13/ಟಿ-1890)
12. ಹರಸಹಅ, ಬಿೇದಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ರ್ಭೇಭಯಹವ್ ವಹಡಗಲೆ, ಸಹ: ಅಳವಹಯಿ, ತಹ: ಬಹಲ್ಲುೇ
(ಎಂ.ಎಚ್. 24/ಸಿ-8239)
13. ಹರಸಹಅ, ರ್ೊಳ ವಿಯುದಧ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಭುನಿಯಹಫಹದ (ರ್ೆ.ಎ.-37/ಟಿ-7521-22)
14. ಹರಸಹಅ, ಬಿೇದಯ ವಿಯುದಧ ಶ್ರೇ ಯಹಜೆೇಸಹಫ ವಹಲ್ಲ, ವಕುಂತಲಹ ಪಿರಂಟಿಂಗ್ ೆರಸ್, ಬಿೇದಯ
(ರ್ೆ.ಎ.-38/ಎ-9091)

15. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಸುಭನಹಫಹದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ ವಿಯುದಧ ಭಹಯನೆೇಜಂಗ್ ಡೆೈಯೆಕಿರ್, ತೆಲಂಗಹಣ
ಸೆಿೇಟ್ ಟೂರಿಜಮ್ ಡೆಲೆಮಂಟ್ ರ್ಹರ್ೇಾಯೆೇವನ್, ಹೆೈದಯಹಫಹದ.
ಅಪಿೇಲ ಷಂಖೆಯ: 01 ರಿಂದ 49
244. ಷ.ಹರ.ಸಹ.ಅ. ಸುಭನಹಫಹದ ತನಿಖಹ ಠಹಣೆ ವಿಯುದಧ ಭಹಯನೆೇಜಂಗ್ ಡೆೈಯೆಕಿರ್, ಆಂದರ
ರದೆೇವ ಸೆಿೇಟ್ ಟೂರಿಜಮ್ ಡೆಲೆಮಂಟ್ ರ್ಹರ್ೇಾಯೆೇವನ್, ಹೆೈದಯಹಫಹದ. ಅಪಿೇಲ
ಷಂಖೆಯ: 01 ರಿಂದ 28

ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಮುಕತಯು
ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಬಹಗ ಕಲಫುಯಗಿ
ಹಹಗೂ ಸಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ
ದೂಯವಹಣಿ ಷಂಖೆಯ: 08472- 248005
ಮೇ. ಷಂಖೆಯ:94498-63226

ಸಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿಭತುತಮೇಲಮನವಿ ಹರಧಿರ್ಹಯ ವಿಯ
ಸಹಾಜನಿಕ ಹರಧಿರ್ಹಯ

ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ

ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ

ಭಹಹಿತಿ ಸಕುು ಅಧಿನಿಮಭ

2005 ಯ (5)(1) ಅನುಸಹಯ

200ಯ 5(2) ಯ ಅನುಸಹಯ

2005 ಯ 19(1) ಯ5 ಅನುಸಹಯ

ಷಹಹಮಕ ಸಹಾಜನಿಕ

ಸಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ

ಮೇಲಮನವಿ

ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ

ಅಧಿರ್ಹರಿ ಹರಧಿರ್ಹರಿ

ಆಮುಕತಯು, ಸಹರಿಗೆ ಭತುತ ಯಸೆತ

ಕಚೆೇರಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕಯು

ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು

ಅಯ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯು

ಷುಯಕ್ಷತೆ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಟಿಡ

ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಅಮುಕತಯ

ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಬಹಗ ಕಲುಫುಯಗಿ

ರತಾನ (ಉತತಯ)

ಶಹಂತಿನಗಯ ಫೆಂಗಳೂಯು-

ಕಚೆೇರಿ ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಬಹಗ

ದೂಯವಹಣಿ ಷಂಖೆಯ:08472-

ಧಹಯವಹಡ ದೂಯವಹಣಿ

560027

ಕಲಫುಯಗಿ ದೂಯವಹಣಿ

248005

ಷಂಖೆಯ:

ಷಂಖೆಯ:08472-248005

ಜಂಟಿ ಸಹರಿಗೆ ಆಮುಕತಯು
ಕಲಫುಯಗಿ ವಿಬಹಗ ಕಲಫುಯಗಿ
ಹಹಗೂ ಸಹಾಜನಿಕ ಭಹಹಿತಿ ಅಧಿರ್ಹರಿ
ದೂಯವಹಣಿ ಷಂಖೆಯ: 08472- 248005
ಮೇ. ಷಂಖೆಯ:94498-63226

