RTI Act 2005, Sec 4 (1) A
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಕಳೆದ 2 ವರ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹ್ಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಯಡಿ ಅರ್ಜಾ ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದ, ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ
ಅರ್ಜಾಗಳ ವಿವರ

ವರ್ಾ

ಸ್ವ ೀಕರಿಸ್ದ ಒಟ್ಟಿ ಅರ್ಜಾಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಾಗಳ
ಸಂಖ್ಯಯ
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ವರ್ಾದ
ಕನೆಯಲ್ಲಿ
ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದ
ಅರ್ಜಾಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ
0
-

ಸ್ಮ ೆಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನೆಂದ ನವಾಹಿಸ್ಲಾಗುತಿಿ ರುವ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾ
ಸಂ
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ಕಡತ ಸಂಖ್ಯಯ
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/01/2019-20
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/02/2019-20
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/03/2019-20
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/04/2019-20
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/05/2019-20
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/06/2019-20
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/07/2019-20
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/08/2019-20
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/09/2019-20
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/10/2019-20
ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮಂ/
ಸ್.ನ/01/2019-20
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/11/2019-20
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/12/2019-20
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/13/2019-20
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15

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/14/2019-20
ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/15/2019-20

ವಿವರಗಳು
ಮಂಡಳಿ ಸಾಾ ಪಿಸ್ಲು ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಆಡಳಿತ ನವಾಹ್ಣೆಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಹುದ್ದೆ ಗಳನ್ನು ಭತಿಾ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ
ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಮಹಾಸ್ಮ್ಮ ೀಳನ ಕಾಯಾಕಾ ಮಕೆು ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು
ಕೀರಿರುವ ಬಗೆೆ
ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊರಗುತಿಿ ಗೆ ಆಧಾರಮೇಲೆ KEONICS ಮೂಲಕ ಮಾನವ
ಸಂಪನ್ಮಮ ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ .
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ರುವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೀಗಕಾು ಗಿ ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತಿ ಗಳ
ಖರಿೀದ್ಧಯ ಬಗೆೆ ( Fixed assets)
ಚೆಂತರ್ನ ಸ್ಭೆಯ ಬಗೆೆ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಭೆಯ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಗೆ 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮೀಸ್ಲ್ಲಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಯ ರ್ನಮ ನ ಹಾಗೂ ಇ-ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ
ನವಾಹಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ
ಸ್ಕಾಾರಿ ಕಛೇರಿಯೆಂದ ಸ್ಬಬ ೆಂದ್ಧಯನ್ನು ನಯೀರ್ಜಸ್ತವ ಬಗೆೆ
ಸ್ಹಾಯ ಧ್ನ/ ಅನ್ನದಾನ ಕೀರಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಂದ ಮನವಿಗಳ ಬಗೆೆ
ಮಾನಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಸಂಭಾವನೆ/ ವಾಹ್ನ/ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭತ್ಯಯ ಗಳ ಬಗೆೆ
Income Tax/ GST/ & TDS correspondence
ಜಾತಿ ಮತ್ತಿ ಆದಾಯ ಪಾ ಮಾಣ ಪತಾ ವಿತರಿಸ್ಲು ಕೀರಿ ಸ್ಕಾಾರಕೆು ಮನವಿ
ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ದ ಬಗೆೆ
LAQ/ LCQ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯೆಂದ ಉತಿ ರ ಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತವ ಬಗೆೆ

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನೆಂದ ನವಾಹಿಸ್ಲಾಗುತಿಿ ರುವ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/16/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/17/2020-21

18

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/18/2020-21

COVID-19 ಭಾದ್ಧತರಿಗೆ ದ್ಧನಸ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಕಛೇರಿಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ COVID-19 ರ ಸ್ತರಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗಿಾ ಗಳನ್ನು ಖರಿೀದ್ಧಸ್ತವ
ಬಗೆೆ
ನ್ಮತನ ಕಛೇರಿಯ ಉದಾಾ ಟನೆ ಹಾಗೂ ಗಣಯ ರ ಭೇಟ್ಟ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ
ಆದಂತಹ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳ ಬಗೆೆ
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/19/2020-21

ಹೊರಗುತಿಿ ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ House keeping ಸ್ಬಬ ೆಂದ್ಧಯವರ ನಯೀಜ್ನೆ
ಬಗೆೆ
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/20/2020-21

ಕಛೇರಿಯ ವೆಚ್ಚ ಗಳ ಕಡತ

21

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/21/2020-21

Web Application ಬಗೆೆ From SPOG works

22

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/22/2020-21

ಮಂಡಳಿಯ ಕಛೇರಿಗೆ ರ್ನಮ ಫಲಕ ಮತ್ತಿ LOGO ಮಾಡಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ

23

ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮ/ವಿ.ಕ.ಆ/23/2020-21

24
25

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/24/2020-21
ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮ/ಸ್ಕಾಬ್ರಹ್/25/202021

ವಿಠ್ಠ ಲ ಕಣ್ಣ ೀನ ಆಸ್ಪ ತ್ಯಾ ಯೆಂದ್ಧಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಬಗೆೆ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ ಪರಿೀಕೆೆ ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ ಅೆಂಕ ಗಳಿಸ್ದ ವಿಪಾ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪ್ಾ ೀತಾಾ ಹ್ ಧ್ನ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಬಬ ೆಂದ್ಧಯವರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಯಾಭಾರ ಹಂಚಕೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ

26

ಕೆಎಸ್ ಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/26/2020-21

Banking Correspondence

27

ಕೆಎಸ್ ಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/27/2020-21

Comptroller & Auditor General of India (CAG)- Correspondence

28

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/28/2020-21

ದೇವತಾಚ್ಾನೆ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತಿ ಆಗಮ ಪ್ಯಜಾ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸ್ತವ ಬಗೆೆ

29

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/29/2020-21

Aadhar Notification - Submission file

30

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/30/2020-21

31
32

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/31/2020-21
ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮಂ/ ಸ್ಆರ್/ 32/202021

IAS ಪರಿೀಕಾೆ ಪ್ಯವಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ತಂತಾಾ ೆಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ - ಸೇವಾಸ್ೆಂಧು/
EDCS

33

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/33/2020-21

34

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/34/2020-21

ಮಂಡಳಿಗೆ ಆರೀಗಯ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಯೀಜ್ಕರನ್ನು ನೇಮಸ್ಕಳುು ವ ಬಗೆೆ
ಮ್ಟ್ಟಾ ಕ್ ಪ್ಯವಾ ಮತ್ತಿ ಮ್ಟ್ಟಾ ಕ್ ನಂತರದ ವಿಪಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ
ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ
ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸ್ಮುದಾಯದ ಬಡ ಕ್ಕಟ್ಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇರ್ ಪ್ಯಯ ಕೇಜ್ ನೀಡುವ
ಬಗೆೆ

35

ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮ/ ಸ್ಆರ್/ 35/2020-21

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಹ್ಕ್ಕು -2005 (RTI)

36

ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮ/ ಸ್ಆರ್/ 36/2020-21

ಮಂಡಳಿಯ ವಿವಿಧ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ ಸ್ಮತಿ ರಚಸ್ತವ ಬಗೆೆ

37

ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮ/ ಸ್ಆರ್/ 37/2020-21

ಪಾ ಭಾರ ಭತ್ಯಯ - ಕಡತ

38

ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮ/ ಸ್ಆರ್/ 38/2020-21

ಪತಿಾ ಕಾ ಪಾ ಕಟಣೆ ಮತ್ತಿ ಜಾಹಿರಾತ್ತ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ

39

ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮ/ ಸ್ಆರ್/ 39/2020-21

40

ಕರಾಬ್ರಾ ಅಮ/ ಸ್ಆರ್/ 40/2020-21

41

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/41/2020-21

42

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/42/2020-21

43

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/43/2020-21

ಪಾ ಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಗಳು
IAS ಪರಿೀಕಾೆ ಪ್ಯವಾ ತರಬೇತಿಗೆ ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಲು
ಸಂದಶಾನ ನಡೆಸ್ದ ದ್ಧನದ ವೆಚ್ಚ ಗಳು
ರಾಜ್ಯ ದ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸ್ಮುದಾಯಕೆು ಸೇರಿದ ವಿಶೇರ್ ಸಾಧ್ಕರಿಗೆ "ವಿಪಾ ಶ್ನಾ ೀರ್ಠ "
ಮತ್ತಿ "ವಿಪಾ ಶಿಾ ೀ" ಗೌರವ ಪಾ ಶಸ್ಿ ವಿತರಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ
ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸ್ಮುದಾಯದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲ ಭತಿಾಗಾಗಿ
ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ
ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸ್ಮುದಾಯದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ JEE/ NEET ಪರಿೀಕೆೆ ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆೆ
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/44/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/45/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/46/2020-21

47

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/47/2020-21

48

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/48/2020-21

49

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/49/2020-21

50

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/50/2020-21

51

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/51/2020-21

52

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/52/2020-21

ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸ್ಮುದಾಯದವರ ಕೌಶಲಯ ತ್ಯ ಸ್ದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆೆ
ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಸ್ಮುದಾಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರ್ಜಲಾಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಟಿ ದಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ಯ
ದ್ಧನದ ಕಾಯಾಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತವ ಬಗೆೆ
ಇತರೆ ಪತಾ ವಯ ವಹ್ರಿಸ್ದ- ಪತಾ ಗಳ ಕಡತ
ಮಾನಯ ವಯ ವಸಾಾ ಪಕ ನದೇಾಶಕರ ಉಪಯೀಗಕಾು ಗಿ ಬ್ರಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ವಾಹ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ ಶಿಾ ೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸ್ಚಚ ದಾನಂದಮೂತಿಾ ಇವರಿಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಸ್ಚವರ ಸಾಾ ನಮಾನದ ಪಾ ಸಾಿ ವನೆ ಬಗೆೆ .
Requesting to issue A.G Authorisation letter to create D.D.O code for Karnataka
Brahmin Development
Board
W.P no 14935/2020 Karnataka State Backward classes, federation v/s State of
Karnataka.
ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯೆಂದ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:06-01-2021 ರಂದ್ಯ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ
ಪಾ ತಿಭೀತಾ ವ ಕಾಯಾಕಾ ಮದ ಆಹಾವ ನ ಪತಿಾ ಕೆ ಮತ್ತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಮುದ್ಧಾ ಸ್ತವ
ಬಗೆೆ .
ಶಿಾ ೀಮತಿ ಆರ್ ಲಕಿೆ ಮ ೀ, ಲೆಕು ಪರಿಶೀಧ್ರ್ನಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕು
ಪತಾ ಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ, ಇವರು ಕತಾವಯ ಕೆು ಹಾಜ್ರಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ .
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/53/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/54/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/55/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/56/2020-21

57

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/57/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/58/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/59/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/60/2020-21
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ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/61/2020-21

62

ಕೆಬಿಡಿಬಿ/ಸ್ಆರ್/62/2020-21

ವಯ ವಸಾಾ ಪಕ ನದೇಾಶಕರ ವಾಹ್ನಕೆು ಪ್ಯಸ್ ಒದಗಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ವಿವಿಧ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ಯ ಅರ್ಜಾಗಳನ್ನು
ಆಹಾವ ನಸ್ಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ತಂತಾಾ ೆಂಶವನ್ನು CSG ಮುಖೆಂತರ ತಯಾರಿಸ್ತವ
ಬಗೆೆ .
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೀಗಕಾು ಗಿ ಒೆಂದ್ಯ ಹೊಸ್ ಜೆರಾಕ್ಾ ಯಂತಾ ವನ್ನು
ಖರಿೀದ್ಧಸ್ತವ ಬಗೆೆ .
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಛೇರಿ ಸಾಾ ಪನೆಗಾಗಿ
ಸ್ಕಾಾರದ್ಧೆಂದ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಬದಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಎೆಂದ್ಯ ಹೆಸ್ರು ಬದಲಾಯಸ್ತವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಳಿಯ ನದೇಾಶಕರಾಗಿ ನೇಮಸ್ಲಾದ ಕೇೆಂದಾ ಸಾಾ ನಕ ಸ್ಹಾಯಕರ
ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಸ್ ಆದೇಶಿಸ್ತವ ಬಗೆೆ .
ಮಂಡಳಿಗೆ ದೇಣ್ಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹ್ಣದ ಬಗೆೆ .
ಕಛೇರಿಯ ಕತಾವಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಬಬ ೆಂದ್ಧಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್ತವ ಕಾರಣ, ಸ್ಬಬ ೆಂದ್ಧಯ
ವಾಹ್ನಕೆು ಇೆಂಧ್ನ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ.
ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯೆಂದ ಪತಾ ಗಳ ರವಾನೆಗೆ Postal stamp ಒದಗಿಸ್ತವ ಕ್ಕರಿತ್ತ.
ಮಂಡಳಿಯ ನದೇಾಶಕ ಸಾಾ ನಕೆು ಸ್ಕಾಾರದ ಪತಾ ಕೆು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸ್ತವ
ಕ್ಕರಿತ್ತ.

