ಆಡಳಿತ :-

1070 ವಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು 32 ಜೈಲರ್ ಹುದ್ದೆ ಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಡವ್ಯ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ
(2017-18)

-

06 ಸಹಾಯಕ ಅಧೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವ್ನ್ನು ನಿೋಡಿ ಮೂಲಭೂರ್ ರ್ರಬೇತಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಕರ್ಡವ್ಯ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ (2017-18)

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾದರಿಯಲಿ ಯೇ 130 ಸಿ.ಯು.ಜಿ
ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ರೂ.10.41 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ (2017-18).

-

ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ ಹುದ್ದೆ ಮಹಾನಿದೇಡಶಕರು, ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆ,
ಕರ್ನಡಟಕ ರಾಜಯ ರವ್ರ ಹುದ್ದೆ ಯನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಿದ್ದ (2018-19)

-

ಕಾನೂನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು
ಸೃಜನೆ(2018-19)

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಸಂದಶಡಕ ಮಂರ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಡಟಕ ಮಾನವ್ ಹಕ್ಕೆ ಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸಯ ರನ್ನು
ಸಂದಶಡಕರ ಮಂರ್ಳಿಯ ಸದಸಯ ರರ್ನು ಗಿ ನೇಮಕ.

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂರ್ಳಿಯ ಸ್ಥಥ ಪನೆಗೆ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2018-19)

-

ಇಲಾಖೆಯ ಪೊಲೋಸ್ ಉಪಮಹಾನಿರಿೋಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಕೇಂದರ , ಉರ್ು ರ ಮತ್ತು
ದಕ್ಷಿ ಣ ಉಪಮಹಾನಿರಿೋಕ್ಷಕರ ಕಾಯಡವಾಯ ಪ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ಡವ್ಯ ಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಕ (2018-19)

-

ಕೇಂದರ , ಜಿಲಾಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ ಕಾಯಡವಾಯ ಪ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ಡವ್ಯ ಗಳ
ಹಂಚಿಕ್ಕ(2018-19)

-

ಶಿವ್ಮೊಗಗ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಉಪಯೋಗಕಾೆ ಗಿ 17 ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ವಾಹನಗಳ ಖ್ರಿೋಧ
(2018-19)

-

ಬಳ್ಳಾ ರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾರ್ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಕೃಷಿ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗೆ 04 ಸಂಖೆಯ
ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ಖ್ರಿೋದ್ಧ (2018-19)

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಕೈಪ್ತಡಿ ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2018-19)

-

ದೇವ್ನಹಳಿಾ ಬಯಲು ಕಾರಾಗೃಹದ ಕೃಷಿ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗೆ 01 ಸಂಖೆಯ ಟ್ರ್ಟ್ರ್ಏಸ್ ಖ್ರಿೋದ್ಧ (2018-19)

-

ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ 14 ಸಂಖೆಯ ಮಾರುತಿ ಎಟಿಡಗ ವಾಹನ ಖ್ರಿೋದ್ಧ (2018-19)

-

ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು ಮತ್ತು ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರುರವ್ರುಗಳಿಗೆ 02 ವಾಹನಗಳ ಖ್ರಿೋದ್ಧ (2018-19)

ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಡಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂರ್ರರ ಹುದ್ದೆ ಗಳ

-

1947 ರಿೇಂದ ಪರ ಸುು ರ್ ಹಂರ್ದವ್ರೆಗಿನ ಎಲಾಿ ಹಳೆಯ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು

-

ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದಲಿ ವ್ಗಿೋಡಕರಿಸಿ ನಿಯಮಾನ್ನಸ್ಥರ ನಿರುಪಯುಕು ಕರ್ರ್ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ
ಮತ್ತು ಅವ್ಶಯ ಕ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. (2018-19)

-

ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರಿಗೆ ಒೇಂದು ಸಂಖೆಯ ಇನೋವಾ ಕ್ಷರ ಸ್ಟ ವಾಹನ ಖ್ರಿೋದ್ಧ. (2019-20)

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಧೋಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಜೈಲರ್ ವೃೇಂದದ

-

ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಡಟಕ ಪೊಲೋಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲಿ 03 ತಿೇಂಗಳ ರ್ರಭೇತಿ (2018-19)

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ಳಿರ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ ಯ ಪುನರ್ ರಚ್ನೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ
(2018-19)

-

06ನೇ ವೇರ್ನ ಆಯೋಗದ ವ್ರದ್ಧಯಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃೇಂದಧ ಅಧಕಾರಿ /ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ
ವೇರ್ನ ಪರಿಸೆ ರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುು (2018-19)

-

ಮೈಸೂರು ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ 01 ಸಂಖೆಯ ಪರ ಧಾನ ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜನೆ (2019-20).

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಕಲವು ಹುದ್ದೆ ಗಳನ್ನು ಮರು ಪದರ್ನಮಕರಣ (2019-20).

-

ಕೇಂದರ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ 20 ಸಂಖೆಯ ಸೈಕ್ಷರ ಯಾಟಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೌನಿು ಲರ್
ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಸೃಜನೆ (2019-20)

-

ಕರ್ನಡಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪ್ತರ ಸನ್ಸು ಅೇಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ ಸವಿಡಸಸ್ ಬೇಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥಥ ಗೆ 01
ಸಂಖೆಯ ಉಪ ಮಹಾನಿರಿೋಕ್ಷಕರ, 01 ಸಂಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧೋಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜನೆ (2019-20).

-

ಪರ ಧಾನ ಕಛೇರಿಯಲಿ ಯೋಜನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ರ್ನಯ ಯಾೇಂಗ, ಸ್ಥವ್ಡಜನಿಕ ಸಂಪಕಡ ಮತ್ತು
ಕಾರಾಗೃಹ ಅೇಂಕ್ಷ-ಅೇಂಶ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 01 ಸಂಖೆಯ ಅಧೋಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಸೃಜನೆ (2019-20).

-

ಕರ್ನಡಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪ್ತರ ಸನ್ಸು ಅೇಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ ಸವಿಡಸಸ್ ಬೇಂಗಳೂರು (28 ಹುದ್ದೆ ಗಳು)
ಮತ್ತು ಪರ ಧಾನ ಕಛೇರಿಯಲಿ (22 ಹುದ್ದೆ ಗಳು) ವಿವಿಧ ವೃೇಂದಧ ಕಾಯಡನಿವಾಡಹಕ ಅಧಕಾರಿ
ಮತ್ತು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳ ಸಥ ಳ ನಿಯೋಜನೆ (2019-20)

-

ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಗಾೇಂಧೋನಗರದಲಿ ನಿಮಿಡಸಲಾಗಿರುವ್ ಕಟಟ ರ್ವ್ನ್ನು ‘ಕರ್ನಡಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್
ಪ್ತರ ಸನ್ಸು ಅೇಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ ಸವಿಡಸಸ್’ ಬೇಂಗಳೂರು ಎೇಂದು ಘೋಷ್ಣೆ.

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಆಸಪ ತ್ರರ ಗಳಿಗೆ 07 ಸೈಕಾಯ ಟಿರ ಕ್ ವೈದಾಯ ಧಕಾರಿಗಳು, 06 ವೈದಾಯ ಧಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 20
ಶುಶ್ರರ ಕರ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ಸೃಜನೆ (2019-20)

-

ನಿವೃರ್ು ಪೊಲೋಸ್ ಮಹಾನಿರಿೋಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚ್ಕರಾಗಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ್
ಕ್ಕರಿತ್ತ.

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ ಹುದ್ದೆ ಯ ಪದರ್ನಮವ್ನ್ನು ‘
ಮಹಾನಿದೇಡಶಕರು, ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸೇವೆ, ಕರ್ನಡಟಕ ರಾಜಯ ’ ಎೇಂದುಮರು
ಪದರ್ನಮಿೋಕರಣ (2019-20).

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ 1000 ವಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು 32 ಜೈಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಥ ಳ ನಿಯುಕ್ಷು ಗೊಳಿಸಿದ್ದ
(2019-20).

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃೇಂದಧ 600 ಅಧಕಾರಿ / ಸಿಬಬ ೇಂಧಗಳಿಗೆ ಮುೇಂಬಡಿು ನಿೋಡಿ ಸಥ ಳ
ನಿಯುಕ್ಷು ಗೊಳಿಸಿದ್ದ (2019-20)

-

ರಾಘವೇೇಂದರ ಔರಾದಕರರ ವ್ರ ವೇರ್ನ ಪರಿಷ್ೆ ರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿು ನನವ ಯ ಪೊಲೋಸ್
ಅಧಕಾರಿ / ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳ ವೇರ್ನ ಪರಿಷ್ೆ ರಣ ಮಾದರಿಯಂತ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿ /
ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೂ ವೇರ್ನ ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆಗೆ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2019-20).

-

21 ಜಿಲಾಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ ಹುದ್ದೆ ಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಅಧೋಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಯೇಂದ
ಅಧೋಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಗೆ ಮೇಲೆ ರ್ಜಡಗೇರಿಸುವ್ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2019-20)

-

ಎಲಾಿ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಅಧೋಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಯೇಂದ ಮುಖ್ಯ
ಮೇಲೆ ರ್ಜಡಗೇರಿಸುವ್ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2019-20).

-

ರಾಜಯ ದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೋನದಲಿ ರುವ್ 44 ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳನ್ನು
ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖಾ ವ್ಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2019-20)

-

ಸಮಗರ ವೃೇಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆಗೆ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2019-20)

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಜೈಲರ್ ಹುದ್ದೆ ಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲಿ ಸೇವಾನಿರರ್
ಮಿೋಸಲಾಗಿ ಕಲಪ ಸುವ್ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2019-20)

-

ಪೊಲೋಸ್ ಅಧೋಕ್ಷಕರು (ಐ.ಪ್ತ.ಎಸ್.
ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುರ್ು ದ್ದ. (2019-20)

-

12 ಜೈಲರ್ ಹುದ್ದೆ ಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ರ್ರಬೇತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುರ್ು ದ್ದ. (2019-20)

-

777 ವಾರ್ಡರ್ ಹುದ್ದೆ ಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ, 500 ವಾರ್ಡರ್ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ರ್ರಬೇತಿಗೆ
ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುರ್ು ದ್ದ. (2019-20)

-

ಕಾನೂನ್ನ ಅಧಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುರ್ು ದ್ದ. (2019-20)

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲಿ ಆರ್ಳಿರ್ಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನಿೋಡುವ್ ಪೊಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ
ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮಂಜೂರು. (2019-20)

ಶ್ರ ೋಣಿ)

01

ಹುದ್ದೆ ಯನ್ನು

ಅಧೋಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಗೆ

ಪರ ಧಾನ

ಕಛೇರಿಗೆ

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಉಪಮಹಾನಿರಿೋಕ್ಷಕರು ಉರ್ು ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿ ಣ ವ್ಲಯರವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಡವ್ಯ
ಹಂಚಿಕ್ಕ ಸುತ್ುೋಲೆ. (2019-20)

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ವ್ಲಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪರಿಶಿೋಲರ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ್ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಸುತ್ುೋಲೆ. (2019-20)

-

ವಾರ್ಡರ್ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳ ಅಹಡತಾ ಪರಿೋಕಾಿ ವ್ಧ ಘೋಷಿಸುವ್ ಅಧಕಾರವ್ನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಧೋಕ್ಷಕರು
/ ಅಧೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಧಕಾರಿ ಹಂಚಿಕ್ಕ. (2019-20)

-

ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಣಾ ಪರ ಮಾಣ ಪರ್ರ ನಿೋಡುವ್ ಅಧಕಾರವ್ನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಧೋಕ್ಷಕರು /
ಅಧೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಧಕಾರಿ ಹಂಚಿಕ್ಕ. (2019-20)

-

ಬಂದ್ಧಗಳ ತ್ತತ್ತಡ ವೈದಯ ಕ್ಷೋಯ ಚಿಕ್ಷತ್ರು ಗಾಗಿ ಅತಾಯ ಧುನಿಕ 06 ಅೇಂಬುಯ ಲೆನ್ಸು ವಾಹನ ಖ್ರಿೋದ್ಧ.
(2019-20)

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲಿ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿರುವ್ ಪಾರ ೇಂಕ್ಷೇಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸಗಳನ್ನು
ಕ್ಕರಿತ್ತ ನರ್ವ್ಳಿಗಳು. (2019-20)

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲಿ ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಠೇವ್ಣಿ ಖಾತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ರರೆಯುವ್ ಬಗೆಗ . (2019-20)

-

ಪೊಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಜೈಲರ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡರ್ ಹುದ್ದೆ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು
ಪೊಲೋಸ್ ರ್ರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ ಬುರ್ನದ್ಧ ರ್ರಬೇತಿ ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆ. (2019-20)

-

ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕವಾಯತ್ತ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶ. (2019-20)

-

ಬೇಂಗಳೂರು ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ ಬೇಂಗಳೂರು ರೇಡಿಯೋ ಕಾಯಾಡರಂಭ. (2019-20)

-

ಬೇಂಗಳೂರು ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ ಸಭಾೇಂಗಣ ನಿಮಾಡಣ.

-

ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 26000 ಜೊತ್ರ ಸಮವ್ಸು ರ ಹೊಲಗೆ ನಿಧಾಡರ.

-

ಶರ ವ್ಣ ಬಳಗೊಳದಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಭದರ ತ್ರಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳ
ನಿಯೋಜನೆ.

-

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿ / ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 2017 ನೇ ಸ್ಥಲನ ರಾಷ್ಟ ರಪತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ
ಪದಕ ಪರ ಧಾನ.

ಮೇಲೆ ರ್ಜಡಗೇರಿಸುವ್

ಭದ್ರ ತಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯು ನ್ಮಾ ನ ಉಪಕರಣಗಳು:-

08 ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ರೂ.130.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಎಫ್ಜಿ-1 ಸ್ಥಕ್ಯಯ ರಿಟಿ ಪೊೋಲ್
ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ (2017-18).

-

ವಿವಿಧ ಕೇಂದರ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ರೂ.65.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಊಊಒಆ ಮತ್ತು
ಆಈಒಆ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ (2017-18).

-

ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ರೂ.84.50 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಮೂಲಭೂರ್ ವೈದಯ ಕ್ಷೋಯ ರ್ಪಾಸಣಾ
ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ (2017-18).

-

17 ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು 27 ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ ರೂ.233.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ವಿಡಿಯೋ
ಕಾನಫ ರೆನಿು ೇಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ (2017-18).

-

ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಧಗಳ ಉಪಯೋಗಕಾೆ ಗಿ ರೂ.445.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಪ್ತರ ಸನ್ಸ
ಕಾಲ್ ಸಿಸಟ ಮ್ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ (2017-18).

-

ಜಿಲಾಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಧಗಳ ಉಪಯೋಗಕಾೆ ಗಿ ರೂ.450.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಪ್ತರ ಸನ್ಸ
ಕಾಲ್ ಸಿಸಟ ಮ್ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ (2018-19).

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲಿ ಇ-ಪ್ತರ ಸನ್ಸು ತಂತಾರ ೇಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಗೆ ರೂ.247.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಕೇಂದರ
ಸಕಾಡರದ ಅನ್ನದಾನದಲಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಖ್ರಿೋಧ (2018-19).

-

ಮಾನಯ ಉಚ್ಛ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ್ಧೇಂದ ವಿವಿಧ 44 ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ 97 ಡೆಸ್ಕ್ಟ್ರ್ಪ್ ಬೇಸಡ್
ವಿೋಡಿಯೋ ಕಾನಫ ರೆನ್ಸು ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ (2018-19).

-

ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ರೂ177.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ 14 ಸಂಖೆಯ ಸಿಟ ೋಮ್ ಕ್ಕಕ್ಷೇಂಗ್ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ
(2018-19).

-

ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ರೂ.314.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ 18 ಸಂಖೆಯ
ಉಪಕರಣ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ (2018-19)

-

ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ರೂ.81.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ 10 ಸಂಖೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನಫ ರೆನ್ಸು ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥಥ
(2018-19).
ಬೇಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವ್ಮೊಗಗ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಆಸಪ ತ್ರರ ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ರ್ಜಡಗೇರಿಸಲು
ರೂ.84.50 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು (2018-19).

-

ಬಾಯ ಗೇಜ್ ಸ್ಥೆ ಯ ನರ್

-

ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ರೂ.472.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕಗೆ
ಕರ ಮ (2018-19).

-

ಬೇಂಗಳೂರು ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ
ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕಗೆ ಕರ ಮ(2018-19).

ರೂ.390.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ

ಸೌರಶಕ್ಷು

ದ್ಧೋಪಗಳ

-

ಮೈಸೂರು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ ರ್ರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಉನು ತಿೋಕರಣಕಾೆ ಗಿ ರೂ.36.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ
ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಬರಾಜು (2018-19).

-

ವಿವಿಧ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ರೂ.66.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ವಾಕ್ಷಟ್ರ್ಕ್ಷ ಸರಬರಾಜು (2018-19).

-

05 ಕೇಂದರ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವ್ರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ.

-

ಶಿವ್ಮೊಗಗ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಳವ್ಡಿಸಲು ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಸ್ಥಗಿದ್ದ.

-

11 ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೋಟರ್ ಅಳವ್ಡಿಸಲು ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ
ಸಲಿ ಸಲಾಗಿದ್ದ.

ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ :-

ನೂರ್ನ ಶಿವ್ಮೊಗಗ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹ ಪಾರ ರಂಭ (2017-18).

-

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಕಾರಾಗೃಹದ ನಿಮಾಡಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ (2017-18).

-

ಬೇಂಗಳೂರು ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಜಾ ಬಂದ್ಧಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿಮಾಡಣ
(2017-18).

-

ಶಿವ್ಮೊಗಗ ಮಹಳ್ಳ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹ ಪಾರ ರಂಭ (2018-19).

-

ರೂ.1100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಗರಿಷ್ಠ ಭದರ ತಾ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪಾರ ರಂಭ(2018-19).

-

ಬೇಂಗಳೂರು ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹ ಆವ್ರಣದಲಿ ರೂ.1250.00 ಲಕ್ಷಗಳ ರ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಅತ್ತಯ ನು ರ್
ಗರಿಷ್ಠ ಭದರ ತಾ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿಮಾಡಣಕ್ಕೆ ಕರ ಮ (2018-19).

-

ರೂ.1150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ರ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ ಹಾಸನ ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿಮಾಡಣಕ್ಕೆ ಕರ ಮ (2018-19).

-

2019-20ನೇ ಸ್ಥಲನ ಆಯವ್ಯ ಯ ಬಾಷ್ಣದ ರ್ಲಾ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜರ್ನ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ
ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬೋದರ್ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲಿ 1000 ಬಂದ್ಧಗಳ ಸ್ಥಮಥ್ರರ ಯ ವುಳಾ ಪರ ತ್ರಯ ೋಕ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ನಿಮಾಡಣ (2019-20).

-

ನೂರ್ನವಾಗಿ ಅರಸಿೋಕ್ಕರೆ ತಾಲ್ಲಿ ಕ್ಕ ಉಪ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿಮಾಡಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೋರ್ಲಾಗಿದ್ದ.
(2019-20).

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ನಿಮಾಡಣ ಮತ್ತು ನಿವ್ಡಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ
ಜೊತ್ರಗೆ ಕರ್ನಡಟಕ ರಾಜಯ ಪೊಲೋಸ್ ವ್ಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂರ್ ಸೌಲಭಯ ಅಭಿವ್ದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ನಿಯಮಿರ್ ಇವ್ರಿೇಂದಲ್ಲ ಕೈಗೊಳಾ ಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ. (2019.20)

-

ಬೇಂಗಳೂರು ಕೇಂದರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಆಸಪ ತ್ರರ ಯನ್ನು
ಮೇಲೆ ರ್ಜಡಗೇರಿಸಲು ಕರ ಮವ್ಹಸಲಾಗಿದ್ದ. (2019-20).

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಗೃಹ 2025 ರಡಿಯಲಿ 4500 ವ್ಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು
(2019-20).

-

ದೇವ್ನಹಳಿಾ ನೂರ್ನ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿಮಾಡಣ ಸಂಬಂಧ ಕರ ಮ ವ್ಹಸಲಾಗಿದ್ದ. (2019-20).

-

ಹಳಿಯಾಳ ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ ವ್ಸತಿಗೃಹ ನಿಮಾಡಣ. (2019-20).

-

ಕಡೂರು ಬಯಲು ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಕಾೇಂಪೇಂಡ್ ಗೊೋಡೆ ನಿಮಾಡಣ. (2019-20).

-

ಹರಪಪ ನಹಳಿಾ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಾೇಂಪೇಂಡ್ ಗೊೋಡೆ ನಿಮಾಡಣ. (2019-20).

-

ಮಡಿಕರಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ ವ್ಸತಿಗೃಹ ನಿಮಾಡಣ. (2019-20).

-

ಪರ ಧಾನ ಕಛೇರಿ ವಿಸು ರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (2019-20).

100 ಬಡ್ ಗಳಿೇಂದ 200 ಬಡ್ ಗಳಿಗೆ

ನಿಮಿಡಸಲು ಕರ ಮವ್ಹಸಲಾಗಿದ್ದ.

ಆರ್ಥಾಕ :-

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರಿಗೆ ಪರಿಷೃರ್ ಆರ್ಥಡಕ
ಅommoಟಿಈiಟಿಚಿಟಿಛಿiಚಿಟ Poತಿeಡಿ (2017-18).

ಅಧಕಾರ

ಆeಟegಚಿಣioಟಿ

-

ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರ ಮುೇಂಗರ್ ಹಣ ರೂ.500/- ರಿೇಂದ ರೂ.2,00,000/- ಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆ
(2018-19).

-

ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು / ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಾಯ ಯೋಜಿಸಿರುವ್ ಆರ್ಥಡಕ ಅಧಕಾರ ಆದೇಶದಲಿ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ ಅಧಕಾರ ಪರಿಷೃರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ
ಸಲಿ ಕ್ಕ (2018-19).

oಜಿ

ಬಂದಿಗಳ ಕಲ್ಯು ಣ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಗಳು :-

-

ಬಂದ್ಧಗಳ ಕ್ಯಲ ಹಣವ್ನ್ನು 50 ರಿೇಂದ 275 ರೂಪಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಿ ದರ ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆ (2017-18).

-

ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯೇಂದ ಬಂದ್ಧಗಳ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದ್ಧೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲು ವಿವಿಧ ರ್ರಭೇತಿಗಳ
ಆಯೋಜನೆಗೆ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಗಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ (2018-19).

-

ಬಂದ್ಧಗಳ ಉಪಯೋಗಕಾೆ ಗಿ ರೂ.99.99 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚ ದಲಿ 700 ಸಂಖೆಯ ಟಿ.ವಿಗಳ ಅಳವ್ಡಿಕ್ಕ
(2018-19).

-

ಮೈಸೂರು ಕೇಂದರ
ಕಾರಾಗೃಹದ ಬಂದ್ಧ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮುೇಂಬೈ
ಅಸೋಶಿಯೇಷ್ನ್ಸ ಸಭಾೇಂಗಣದಲಿ ರ್ನಟಕ ಪರ ದಶಡನ (2018-19).

-

ಪೆರೋಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ್ ಮಾಫಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸರಳಿೋಕರಣ (2018-19).

ನಗರದ

ಮೈಸೂರು

ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬ ಂದಿಗಳ ಕಲ್ಯು ಣ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಗಳು :-

ಪೊಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾದರಿಯಲಿ ಯೇ ಉರ್ು ಮ ಸೇವೆ ಸಲಿ ಸಿದ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧಕಾರಿ /
ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಥೆ ರ.

-

ಪೊಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾದರಿಯಲಿ ಯೇ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿ / ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ
30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನ್ನಗರ ಹ ಪೂವ್ಡಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು.

-

ಕಾರಾಗೃಹ
ಇಲಾಖೆಯ
ನಿಧಡಷ್ಟ
ಮೇಲೆ ರ್ಜಡಗೇರಿಸುವುದು. (2019-20)

-

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿ / ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳ ವೈದಯ ಕ್ಷೋಯ ರ್ಪಾಸಣೆಗೆ ವಾಷಿಡಕ ರೂ.1,000/ಗಳ
ಮಂಜೂರಾತಿ(2018-19).

-

ಪರ ಥ್ರಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳನ್ನು ಚ್ಚರ್ನವ್ಣೆ ಕರ್ಡವ್ಯ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ (2018-19).

-

ಉಚಿರ್ ಪಡಿರ್ರ ಬದಲಾಗಿ ರೂ.400/-ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಭತ್ರಯ ಮಂಜೂರು (2018-19).

-

ವಾರದ ಭತ್ರಯ ಯನ್ನು ರೂ.400/-ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ (2018-19).

-

ಕಾರಾಗೃಹ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ
ಮಂಜೂರು.(2019-20).

ರ್ರಬೇತಿ

ವ್ಗಡದ

ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲಿ

ಹುದ್ದೆ ಗಳ

ಅರ್ಥತಿ

ವೇರ್ನ

ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಿಗೆ

ಶ್ರ ೋಣಿಗಳನ್ನು

ಗೌರವ್

ಧನ

-

ಪೊಲೋಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾದರಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಕಾರಿ / ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ
ಭತ್ರಯ ಗಳನ್ನು ಸಮಾರ್ನೇಂರ್ರವಾಗಿ ನಿೋರ್ಲು ಸಕಾಡರಕ್ಕೆ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ ಸಲಿ ಕ್ಕ (2019-20).

-

ಕಾಯಡನಿವಾಡಹಕ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ರಾತಿರ ಊಟ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಟಿೋ ಉಚಿರ್ವಾಗಿ ನಿೋಡುವ್
ಸೌಲಭಯ ವ್ನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ. (2019-20).

-

126 ಜನ ವಿೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲರ್ನ ರ್ರಬೇತಿ ನಿೋರ್ಲಾಗಿರುರ್ು ದ್ದ. (2019-20)

-

650 ಜನ ವಿೋಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ವಿೋಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರರ ವ್ರುಗಳಿಗೆ ಪುನಃಚ್ಚ ೋರ್ನ
ರ್ರಬೇತಿ ಆಯೋಜನೆ. (2019-20)

-

ಕೌನಿು ಲೇಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಥ ಳ ನಿಯೋಜನೆ. (2019-20)

ನ್ಮು ಯಂಗ :-

ಸನು ರ್ತ್ರಯ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 05 ವ್ಷ್ಡಗಳಲಿ 2015 ರಿೇಂದ 2019 ರ ಅವ್ಧಯಲಿ ಒಟುಟ
1475 ಶಿಕಾಿ ಬಂದ್ಧಗಳನ್ನು ಅವ್ಧಪೂವ್ಡ ಬಡುಗಡೆ ಮಾರ್ಲಾಗಿದ್ದ.

-

ಮಹಾರ್ಮ ಗಾೇಂಧೋಜಿಯವ್ರ 150 ನೇ ಜಯಂತಿ ಅೇಂಗವಾಗಿ 66 ಅಲಾಪ ವ್ಧ ಶಿಕಾಿ ಬಂದ್ಧಗಳ
ಬಡುಗಡೆ.(2019-20).

-

2017-2019 ರ ಅವ್ಧಯಲಿ ಎಲಾಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲಿ 127 ಬಾರಿ ಸಂದಶಡಕರ ಮಂರ್ಳಿ ಸಭೆ
ಆಯೋಜನೆ.

-

ಅವ್ಧಪೂವ್ಡ ಶಿಕಾಿ ಬಂದ್ಧಗಳ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಗಡಸೂಚಿ ಪರಿಷ್ೆ ರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪರ ಸ್ಥು ವ್ನೆ
ಸಲಿ ಸಲಾಗಿದ್ದ.(2019-20).

-

ಕಾರಾಗೃಹದ ಎಲಾಿ ಬಂದ್ಧಗಳ ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಕರ್ರ್ಗಳ ನಿವ್ಡಹಸಿ ಬಂದ್ಧಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಎಲಾಿ
ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ.

