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ಪೀಠಿಕೆ :
ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ರಾಜಯ

ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಿಂದು

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯು, ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಮಾಲೀಚರ್ನ

ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದುು , ಕರ್ನಾಟಕ

ಸರ್ಕಾರದ (ವಯ ವಹಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ XIಎ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲಾದ

ವಯ ವಹಾರಗಳನುು

ಮತ್ತು

ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ತನು

ರ್ಕಯಾಹಂಚಿಕೆಯನುು

ಇಪ್ಪ ತ್ನು ಲಕ ನೇ

ಈ

ಇಲಾಖೆಗೆ

ವರ್ಾದ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣಾ

ವರದಯನುು ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ದೆ.
ವಾರ್ಷಾಕ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣೆಯನುು
I.

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:

ಶಾಸನ ರಚರ್ನ ವಿಭಾಗ
(i) ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ ವಿಭಾಗ
(ii) ವರದಯ

ವರ್ಾದಲ್ಲಿ

ಇಲಾಖೆಯು

ಹೊರಡಿಸಿದ

59

ಶಾಸನಗಳ

ಪ್ಟ್ಟಿ

Annexture II ರಲ್ಲಿ ದೆ
(iii)ರಾರ್ಿ ರಪ್ತ್ತಗಳ ಅನುಮತ್ತಯನುು
ಪ್ಡೆಯುವುದರ್ಕಕ ಗಿ, ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಮಂತ್ನಾ ಲಯದೊಡನೆ ಪ್ತಾ ವಯ ವರಿಸಿದ
ರ್ಕಯಾ
(iv) ಪ್ರಿಶೀಲರ್ನ ಸಮಿತ್ತ
(v) ಸಮನವ ಯ (ನೀಡೆಲ್) ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು

II.

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗ
ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗ
(i) ಉಭಯ
ಸದನಗಳ
ಸಭೆಯನುು
ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು
(ii) ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸಪ ರ್ಧಾ

III.

ಕನು ಡ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ ವಿಭಾಗ

IV.

ಸಿವ ೀಕೃತ್ತ ಮತ್ತು ರವಾನೆ (ಆಡಳಿತ) ಶಾಖೆ

V.
VI.
VII.

ಕೊಾ ೀಢೀಕರಣ ಶಾಖೆ
ಪ್ಾ ಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಗಾ ಿಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ
ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ವಿಭಾಗ
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ಕರೆದ

ದರ್ನಿಂಕಗಳು

ಮತ್ತು

VIII.
IX.
X.

ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ೈಟ್
ಸಮಾಲೀಚರ್ನ ಸಮಿತ್ತ
ಭಾಷಿಂತರ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ

ಇಲಾಖೆಯು 2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ
ವ್ಗಾದಂದಗೆ ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸಿದೆ:

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿರ್ಕರಿ/ಸಿಬ್ಬ ಂದ
ಭರ್ತಾ
ಮಾಡಲಾದ
ಹುದೆೆ ಯ ಸಂಖೆಯ

ಖಾಲಿ ಇರುವ್
ಹುದೆೆ ಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಾ

01

-

ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇರ್ ರ್ಕಯಾದಶಾ

01

-

01

02

00

02

04

02

ಅಪ್ರನಿರ್ದಾಶಕರು (ಕನು ಡ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ)

01

-

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು (ಕನು ಡ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ)

01

-

ಶಾಖಾಧಿರ್ಕರಿ (ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ)

04

01

ಶಾಖಾಧಿರ್ಕರಿ (ಸಿವ ೀಮರ)

01

-

ಸಂಶೀಧರ್ನಧಿರ್ಕರಿ

01

-

ಹಿರಿಯ ಭಾಷಿಂತರರ್ಕರರು

01

-

ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ ಸಹಾಯಕರು

06

04

ಸಮಾಲೀಚಕರು

01

-

ಹುದೆೆ ಯ ಹೆಸರು

ಅಪ್ರ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರರು ಮತ್ತು ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪ್ರ ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಜಂಟ್ಟ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರರು ಮತ್ತು ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟ್ಟ ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರರು ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ
ಉಪ್ರ್ಕಯಾದಶಾ/ಅಧಿೀನ ರ್ಕಯಾದಶಾ
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ವ್ರದಯ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ ಹುದೆೆ ಯಲಿಿ ,ಕರ .ಸಂ.

1.

ಹೆಸರು

ರ್ಕಯಾ ಅವ್ಧಿ

ಶಾ ೀ.ಕೆ.ದ್ವವ ರಕರ್ನಥ್ ಬಾಬು
ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಯಾದಶಾ,
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ

ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರದ
ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಹುದೆು ಯಲ್ಲಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.

ವ್ರದಯ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ವಿಶೇರ್ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ ಹುದೆೆ ಯಲಿಿ ,ಕರ .ಸಂ

1.

ಹೆಸರು

ಶಾ ೀ ಜಿ. ಶಾ ೀಧರ್
ಸರ್ಕಾರದ
ರ್ಕಯಾದಶಾ,
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ

ರ್ಕಯಾ ಅವ್ಧಿ

ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರದ
ವಿಶೇರ್ ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ
ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.

ವಿಶೇರ್
ರ್ಕಯಾ

ವ್ರದಯ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ಅಪರ ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ ಹುದೆೆ ಯಲಿಿ ,ಕರ .ಸಂ
ಹೆಸರು
ರ್ಕಯಾ ಅವ್ಧಿ
1.
ಶಾ ೀಮತ್ತ ಬಿ. ಜಿ. ಶಾಯ ಮಲ
ವರದಯ
ವರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರ
ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ
ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:30.05.2020 ರ ವರೆಗೆ ಅಪ್ರ
ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ
ಅಪ್ರ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ
ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು
ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪ್ರ ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ
ಮತ್ತು
ದರ್ನಿಂಕ: 31.05.2020 ರಂದು
ವಿಶೇರ್
ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ
ರ್ಕಯಾ
ನಿವಾಹಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 31.05.2020 ರಂದು
ವಯೋನಿವೃತ್ತು ಹಾಂದಿರುತ್ತಾ ರೆ.
ವ್ರದಯ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ಸಮಾಲೀಚಕರಾಗಿ,ಕರ ಸಂ
ಹೆಸರು
ರ್ಕಯಾ ಅವ್ಧಿ
1.
ಶಾ ೀ ಆರ್.ಆಿಂಜಿನಿ
ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೀಚಕರಾಗಿ
ಸಮಾಲೀಚಕರು
ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ
ವ್ರದಯ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ರೂಪರ್ಕರ/ ಸರ್ಕಾರದ ಪದನಿಮಿತು ಅಧಿೀನ/ಉಪ
ರ್ಕಯಾದರ್ಶಾ ಹಾಗೂ ಅಪರ ನಿರ್ದಾಶಕರು ಮತ್ತು
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಾಶಕರ
ಹುದೆೆ ಗಳಲಿಿ ,ಕರ .ಸಂ
(1)

(2)

ಹೆಸರು

ರ್ಕಯಾ ಅವ್ಧಿ

ಶಾ ೀ ಹೆಚ್. ರಾಜ್ಕ್ಕಮಾರ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ
ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ
ಶಾ ೀ ಶಾ ೀನಿವಾಸ.ರಾ.ಜೀರ್ಷ

ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:31.10.2020ರ
ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ
ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ
ಜಂಟಿ
ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ
ರ್ಕಯಾ
ನಿವಾಹಿಸಿ
ವಯೋನಿವೃತ್ತು ಹಾಂದಿರುತ್ತಾ ರೆ.
ವರದಯ
ವರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯಕ
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(3)

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ
ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ
ಶ್ರ ೋ ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜ್ ವೇರ್ಣೆಕರ್
(ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನಾ ಯಾಧೋಶರು)

(4)

ನಗರಾಜೇಗೌಡ ಡಿ
(ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನಾ ಯಾಧೋಶರು)

(5)

ಶಾ ೀ ಶಾ ೀನಿವಾಸ ಆರ್.
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ
ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ
ಶಾ ೀಮತ್ತ ಹೆಚ್. ಶಶರೇಖಾ
ಅಪರ ನಿರ್ದಾಶಕರು
(ಕನು ಡ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ)
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ
ಶಾ ೀ.ಡಿ.ಬಿ. ಜರ್ನಧಾನ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ
ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ

(6)

(7)

ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ
ಉಪ್
ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಿರುತ್ನು ರೆ.
ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:03.06.2020
ರಿಾಂದ 22.12.2020 ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ
ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಿ ರುತ್ನು ರೆ.
ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:03.06.2020
ರಿಾಂದ 22.12.2020 ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ
ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಿ ರುತ್ನು ರೆ.
ವರದಯ
ವರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ
ಅಧಿೀನ
ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.
ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರ ನಿರ್ದಾಶಕರ
ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.

ವರದಯ
ವರ್ಾದಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು ಪ್ದನಿಮಿತು ಸರ್ಕಾರದ
ಅಧಿೀನ
ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.

I. ಶಾಸನ ರಚರ್ನ ವಿಭಾಗ.- ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಈ ಮುಿಂದನ
ರ್ಕಯಾಗಳನುು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ:(1) ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳ ಕರಡನುು ತಯಾರಿಸುವುದು.
(2) ಕರಡು

ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು, ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಶಾಸರ್ನತಮ ಕ ಆರ್ದಶಗಳನುು ಪ್ರಿರ್ಕ ರಿಸುವುದು.

6

ಹಾಗೂ

(3) ಅಧಿೀನ

ಶಾಸನ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ

ರಚನೆ

ಮತ್ತು

ವಿರ್ಯಗಳ

ಬಗೆೆ

ಪ್ರಿಶೀಲನೆಯೂ

ಸೇರಿದಂತೆ

ಸಚಿವಾಲಯದ

ವಿವಿಧ

ಶಾಸನ

ರಚನೆಗೆ

ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದಗೆ

ಸಮನವ ಯ ರ್ಕಯಾಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
(4) ಶಾಸನ ರಚರ್ನ ವಿರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ
ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ ನಿೀಡುವುದು.
(5) ಈ

ರ್ಕಯಾಹಂಚಿಕೆಯನುು

ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ-1

ಮತ್ತು

2

ಶಾಖೆಗಳು

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ವೆ.

ವ್ರದಯ
ವಿವ್ರ:-

ವ್ರ್ಾದಲಿಿ

ಇಲಾಖೆಯು

ಕೈಗಂಡ

ಶಾಸರ್ನತಮ ಕ

ಕರ ಮಗಳ

(1) ಶಾಸನ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾ ಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಿಂದ ಒಟ್ಟಿ
221

ಹೊಸ

ವಿಧೇಯಕಗಳನುು

ಪ್ಾ ಸ್ತು ವಗಳನುು

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ

ಪ್ಾ ಸ್ತು ವನೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು 24 ಆಧ್ಯಯ ರ್ದಶವಾಗಿದೆ. 77 ವಿಧೇಯಕಗಳನುು

77

ಮಂಡನೆ

ಮತ್ತು ಅನುಮೀದನೆಗಾಗಿ ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲಕೆಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲಕೆಕ
ಕಳುಹಿಸಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
(2) ವರದವರ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಾನಯ
59 ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು

ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ/ರಾಷಿ ರಧಯ ಕ್ಷರ ಅನುಮತ್ತಯಿಂದಗೆ ಒಟ್ಟಿ
ಮತ್ತು 24 ಅಧ್ಯಯ ಧೇಶಗಳನುು

ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದುು , ಈ

ವಿವರಗಳನುು ಕಾ ಮವಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
(3) ರಿಟ್
ಅಜಿಾಗಳಿಗೆ
ವಯ ವಹರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

(DWP)

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

39

ಪ್ಾ ಸ್ತು ವನೆಗಳನುು

(4) ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ ರಾರ್ಿ ರಪ್ತ್ತಯವರ ಅನುಮತ್ತಯನುು ಪ್ಡೆಯಲು
ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಮಂತ್ನಾ ಲಯದೊಿಂದಗೆ
ವಯ ವಹರಿಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ.
1
2

3

The Karnataka Transgenic and Genetically Modified
Cotton Seeds (Fixation of Sale, Price and Payment of
Compensation) Bill, 2015 (CSC/KN/180).
The Karnataka Prevention of Dangerous Activities of
Bootleggers, Drug-Offenders, Gamblers, Goondas,
Immoral Traffic Offenders, Slum Grabbers and Video
or Audio pirates (Amendment) ordinance, 2018.
The
Karnataka
Rajya
Vishwavidyanilayagala
Vidheyaka, 2017
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4

The Right of Children to Free and Compulsory
Education (Karnataka Amendment) Bill, 2015

ಪರಿರ್ಶೀಲರ್ನ ಸಮಿರ್ತ.-ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ವಯ ವಹಾರಗಳ ನಿವಾಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು,
1977ರ ಅನುಸ್ತರವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾನಯ

ರ್ಕನೂನು ಮತ್ತು

ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ತಾ ಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಶೀಲರ್ನ ಸಮಿತ್ತ ಇದೆ. ಶಾ ೀ ಶಾ ೀನಿವಾಸ ರಾ ಜೀರ್ಷ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ
ಉಪ್
ರ್ಕಯಾದಶಾರವರು
ಪ್ರಿಶೀಲರ್ನ
ಸಮಿತ್ತಯ
ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ. ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ,ಸದರಿ ಸಮಿತ್ತಯು
72 ವಿಧೇಯಕಗಳನುು ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿದೆ.

2020 ನೇ

ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಶೀಲರ್ನ

ಸಮಿತ್ತಯು

ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾದ ವಿಧೇಯಕಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮನವ ಯ (ನೀಡೆಲ್) ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು.- ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ
ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯಲಿಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನು
ವ್ರದ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ . ಹೆಸರು
ಸಂ

ನೀಡೆಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳರ್ನು ಗಿ
ವಿರ್ಯ

(1) ಶಾ ೀ ಶಾ ೀನಿವಾಸ ರಾ. ಜೀರ್ಷ

(1) ಮುಖ್ಯ
ಜಾಗೃತ
ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.
ಪ್ದನಿಮಿತು
(2) ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮದಲನೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಅಪೀಲು
ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ
(3) ಪ್ರಿಶೀಲರ್ನ ಸಮಿತ್ತ ರ್ಕಯಾದಶಾಯಾಗಿ
ದರ್ನಿಂಕ:08.09.2019 ರವರೆಗೆ ರ್ಕಯಾ
ನಿವಾಹಿಸಿದ್ವು ರೆ.
(2) ಶಾ ೀ ಡಿ.ಬಿ. ಜರ್ನಧಾನ,
(1) ಆಿಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಸಥ ಳಿೀಯ ದೂರು ಸಮಿತ್ತಯ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನೀಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ
ಪ್ದನಿಮಿತು
ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ ರ್ಕಯಾದಶಾ-2
(2) ಪ್ತ್ತಾ ರ್ಕ
ಪ್ಾ ಕಟಣೆಯ
ಕ್ಕಿಂದುಕೊರತೆಗಳ
ನಿವಾರಣೆ ನೀಡೆಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ;
(3) ಹಾಜರಾತ್ತ
ನಿವಾಹಣಾ
ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ
(.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಎ) ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ
(3) ಶಾ ೀ ಶಾ ೀನಿವಾಸ. ಆರ್
(1)
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಾ ರ್ದಶಕೆಕ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ವಿಶೇರ್ ಸ್ತಥ ನಮಾನ ಕಲ್ಲಪ ಸಿರುವ ಭಾರತ
ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಅನುಚ್ಚ ೀಧ 371 (ಜೆ) ಯನುು
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ ರ್ಕಯಾದಶಾ-1
ಅನುಷಾ ನಗೊಳಿಸುವ
ಬಗೆೆ
ಭಾಷಿಂತರ
ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಿಂತೆ
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ನಡಲ್
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.
(4) ಶಶರೇಖಾ ಹೆಚ್.

ಅಪ್ರ
ನಿರ್ದಾಶಕರು,
ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ

II.

ಅಧಿರ್ಕರಿಯಾಗಿ

(2)
ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ
ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲಿಂಗಿಕ
ಕಿರುಕ್ಕಳ
ತಡೆಯಲು
ಸಥ ಳಿೀಯ
ದೂರು
ನಿವಾಹಣಾ
ಸಮಿತ್ತಯ
ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.

ಕನು ಡ

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗ.-(i) ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ವಯ ವಹಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ಪ್ಾ ರ್ಕರ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಮುಿಂದನ ರ್ಕಯಾಗಳನುು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
(1)

ರಾಜಯ

ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ

ಸದನಗಳ

ಸಭೆ

ಕರೆಯುವುದು

ಮತ್ತು

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯನ ಸಭೆ ವಿಸಜಾನೆ ಮಾಡುವುದು.
(2)

ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ರ್ಕಯಾಕಲಾಪ್ಗಳನುು

ಯೀಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು

ಸಮನವ ಯಗೊಳಿಸುವುದು.
(3)

ಸದಸಯ ರು ನಿೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳು / ಪ್ತಾ ಗಳ ಚಚ್ಾಗಾಗಿ ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲದ
ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಯದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದು.

(4)

ವಿವಿಧ

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗಾಗಿ

ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ

ಸದಸಯ ರ

ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ

ಸಮಾಲೀಚರ್ನ ಸಮಿತ್ತಗಳ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣೆ.
(5)

ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಪ್ಡುವ

ರ್ಕಯಾವಿಧ್ಯನ

ಮತ್ತು

ಇತರೆ

ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೀಡುವುದು.
(6)

ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ ಸಮಿತ್ತಯು ನಿೀಡಿದ ಸ್ತಮಾರ್ನಯ ನವ ಯದ ಶಫಾರಸಿಿ ನ ಬಗೆೆ
ಸಚಿವಾಲಯದ

ಇಲಾಖೆಗಳು

ಕೈಗೊಿಂಡ

ಕಾ ಮಗಳನುು

ಸಮನವ ಯಗೊಳಿಸುವುದು.
(7)

ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲದ ಸದಸಯ ತವ ರ್ಕಕ ಗಿ ಅನಹಾತೆಯನುು ನಿವಾರಿಸುವುದು.

(8)

ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ

ಸದಸಯ ರ

ಅಧಿರ್ಕರಗಳು, ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಗಳು

ಉನುಮ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳು

9

ಮತ್ತು

404 ಶಾಸರ್ನತಮ ಕ ನಿಯಮಗಳು, ಆರ್ದಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುು

(9)

ಪ್ರಿಸಕ ರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿೀನ ಶಾಸನಕೆಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 328 ಸಿವ ೀಕೃತ್ತಗಳು

ಬಂದದುು ಅವುಗಳನುು ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ವಿಲೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ii) 2020 ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ
ಸದನಗಳ ಸಭೆಯನುು

ಈ ಮುಿಂದೆ ತ್ತಳಿಸಿದ ದರ್ನಿಂಕಗಳಂದು, ಕರೆಯಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು

ಸಮಾಪ್ನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಕರ
ಸಂ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ತು
ದರ್ನಂಕ /

ಉಭಯ
ಸದನಗಳನ್ನು
ಕರೆಯಲಾದ
ದರ್ನಂಕ
(3)

(1)
(2)
1. ಸಂವಯ ಶಾಇ 05 ಸಂವಯ ವಿ 2019,
2.
3.
4.
5.

ಸಂಸತ್

(4)

17.02.2020

ದರ್ನಿಂಕ: 20.01.2020
ಸಂವಯ ಶಾಇ 01 ಸಂವಯ ವಿ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ: 30.03.2020
ಸಂವಯ ಶಾಇ 04 ಸಂವಯ ವಿ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ: 01.09.2020
ಸಂವಯ ಶಾಇ 01 ಸಂವಯ ವಿ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ: 06.10.2020
ಸಂವಯ ಶಾಇ 04 ಸಂವಯ ವಿ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ: 23.11.2020

III. ಯುವ

ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು
ಸಮಾಪನಗಳಿಸಲಾದ
ದರ್ನಂಕ

-

30.03.2020

21.09.2020

-

--

06.10.2020

07.12.2020

--

ಸಪ ರ್ಧೆ.- 2020-21 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ರಾಜಾ

ಪ್ರರ ಡಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂವೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ರುವ
ವಿದ್ಯಾ ಥ್ವೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಸಪ ರ್ಧೆಯನ್ನು

ಜಿಲ್ಲಿ

ಮಟ್ಟ ದ

ಹಾಗೂ

ರಾಜಾ

ಮಟ್ಟ ದ

ಯುವ

ಸಂಸತ್

ಕೋವಿಡ್ 19ರ ಹಿನು ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವುದಿಲ್ಿ .

IV. ಕನು ಡ ಪ್ರರ ರೂಪಣಾ ವಿಭಾಗ.- ಇಲಾಖೆಯ ಕನು ಡ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ
ವಿಭಾಗವು ವಿಧೇಯಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳನುು
ಭಾಷೆಗೆ

ಹಾಗೂ

ಕನು ಡ

ಭಾಷೆಯಿಿಂದ

ಆಿಂಗಿ

ಆಿಂಗಿ

ಭಾಷೆಯಿಿಂದ ಕನು ಡ

ಭಾಷೆಗೆ

ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತು ದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು, ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ 30 ವಿಧೇಯಕಗಳು, 20
ಆಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳು ಮತ್ತು
ವಿರ್ಯಗಳನುು

02 ಇಿಂದೀಕರಿಸಿದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ 11 ಇತರೆ

ಭಾಷಿಂತರಿಸಿದೆ.

ವರದಯ

ವರ್ಾದಲ್ಲಿ

ಭಾಷಿಂತರಿಸಿರುವ

ವಿರ್ಯಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ ಯನುು ವರದಯ ಅನುಬಂಧ -4 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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V. ಸಿವ ೀಕೃರ್ತ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಶಾಖೆ.-ಈ ಶಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ರ್ಕಯಾಗಳು,
(1) ಸಮನವ ಯ;
(2) ಭಾಷಿಂತರ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವಾ ವಿರ್ಯಗಳು;
(3) ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಿಂತರಿಕ ವಗಾಾವಣೆಗಳು, ಶಸುು ,
ಹಾಜರಾತ್ತ ಇತ್ನಯ ದ;
(4) ವಿಧ್ಯನಸಭೆ/ವಿಧ್ಯನಪ್ರಿರ್ತ್ತು ನ

ಲೀಕಸಭೆ

ಪ್ಾ ಶ್ನು ಗಳ

ಬಗೆೆ

ಮಾಹಿತ್ತ

ಕಳುಹಿಸುವುದು;
(5) ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳು.
(6) ಫಲ್ಲತ್ನಿಂಶ ಚೌಕಟ್ಟಿ ರ್ಕಯಾಗಳ ವರದಗಳನುು ಇಿಂಧಿೀಕರಿಸುವುದು.

ಈ
ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಲಾದ
ರ್ಕಯಾನಿವ್ಾಹಿಸುರ್ತು ದೆ.
ಕರ .ಸಂ.
1
2
3
4
5
6

ಹುದೆೆ ಯ ಹೆಸರು
ಶಾಖಾಧಿರ್ಕರಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಸಹಾಯಕ
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ
ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರು
ದಲಾಯತ್

ಸಿಬ್ಬ ಂದಯೊಡನೆ

ಹುದೆೆ ಗಳ
ಸಂಖೆಯ
1
1
1
1
1
2

ಈ

ವಿಭಾಗವು

ಖಾಲಿ
ಸಾಾ ನ
1
1
1

ಭರ್ತಾಯಾಗಿರುವುದು
1
1
0
1
1

ವ್ರದಯ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ,ಸಿವ ೀಕೃತ್ತ

ಮತ್ತು ರವಾನೆ

ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ

1537

ಕಡತಗಳನುು ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗಿದುು , ಅವುಗಳನುು

VI. ಕ್ರ ೀಢೀಕರಣ-1

ಸಿವ ೀಕೃತ್ತಗಳನುು

11

226

ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ವಿಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖೆ,-ಕೊಾ ೀಡಿೀಕರಣ-1

ರ್ಕಯಾಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ,-

ಮತ್ತು

ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

(1) ಕರ್ನಾಟಕ

ಎಲಿ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳ

"ಮಾಸಿ ರ್

ಗಳನುು

Copy"

ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
(2) ನಿರಸನಗೊಳಳ ದ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು
ರ್ಕಯಾಗಳನುು ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

ಕೊಾ ೀಢೀಕರಿಸುವ

(3) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ "ನಿರಸನ ಹಾಗೂ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ" ವಿಧೇಯಕಗಳನುು
ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವುದು.
(4) "ಕರ್ನಾಟಕದ

ರ್ಕನೂನುಗಳು

ಸಿಡಿಗಳನುು

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿ

ಸ್ತವಾಜನಿಕರ

ಉಪ್ಯೀಗರ್ಕಕ ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದು.
(5) Codal Volume ಗಳನುು Update ಮಾಡಿ ರ್ಕಲ ರ್ಕಲಕೆಕ ಮುದಾ ಸುವುದು.
(6) Web
updation
(www.dpal.karnataka.gov.in)
ರ್ಕಯಾವನುು
ನಿವಾಹಿಸುವುದು.
(7) India Web Code Portal ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ದ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು
ನಿಯಮಗಳನುು ಇಿಂಧಿೀಕರಿಸುವುದು.

ವ್ರದ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ಈ ಶಾಖೆಯು,(1) ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ
2020 ರಲ್ಲಿ
ಆಗಿರುವ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗಳನುು ಇಿಂದೀಕರಿಸಿ ಅದನುು web-site ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತು ದೆ
(2) 2020 ನೇ

ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳನುು

ಹೊರಡಿಸಿರುವ
ಈ

59 ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು
ಇಲಾಖೆಯ

ಹಾಗೂ 24

ಅಿಂತಜಾಾಲವಾದ

(www.dpal.karnataka.gov.in) ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
(3) 1957 ರಿಿಂದ 01.04.2018 ರವರೆಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ

ರ್ಕನೂನುಗಳಿಗೆ

ಆಗಿರುವ

ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡ ಪ್ರಿರ್ಕ ೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕೊಾ ೀಢಕೃತ
ಸಂಪುಟಗಳ ರ್ನಲಕ ನೇ ಆವೃತ್ತು ಯನುು

ಹದರ್ನಲ್ಕು

ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುದಾ ಸಲು

ಕಾ ಮ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತು ದೆ.
(4) India Web Code Protal ನಲ್ಲಿ Updation ನಲ್ಲಿ ರ್ಕಯಾವನುು
ಒಟ್ಟಿ 283 ರಾಜಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು ಇಿಂಧಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(5) 2020-21 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಯುವ

ಸಂಸತ್

ಹಿನು ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವುದಿಲ್ಿ .

12

ಸಪ ರ್ಧೆಗಳನ್ನು

ನಿವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್

19ರ

VII. ಕ್ರ ೀಡೀಕರಣ-2 ಶಾಖೆ,- ಕ್ರ ೀಡೀಕರಣ-2 ಶಾಖೆಯಲಿಿ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಿಸಲಾಗುರ್ತು ದೆ,(1) ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
Web Updation ರ್ಕಯಾವನುು

ರಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ

(www.dpal.karnataka.gov.in ) ನಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸುವುದು.
(2) ನಿಯಮಗಳ ಮಾಸಿ ರ್ ರ್ಕಪಗಳನುು

ನಿವಾಹಿಸುವುದು.

(3) India Web portal ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನುು

Update ಮಾಡುವುದು.

ವ್ರದ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ಈ ಶಾಖೆಯು,- 80 ನಿಯಮಗಳನುು
ೈಟ್

(www.dpal.karnataka.gov.in)

ನಲ್ಲಿ

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮತ್ತು

ನಿಯಮಗಳನುು , 04 ವಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು 118 ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುು

89

India Web

portal ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನುು ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

VIII. ಪರ ಕಟಣಾ ಶಾಖೆ,- ಪರ ಕಟಣಾ ಶಾಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಸಿರುವ್
ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಿಸುತು ದೆ:(1) ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು

ಹಾಗೂ

ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳ

ವಾರ್ಷಾಕ

ಸಂಪುಟಗಳನುು ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವುದು.
(2) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಭಾಷ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963ರ (1963 ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅಧಿನಿಯಮ 26) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾಷಿಂತರವನುು

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕನು ಡ

ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವುದು.

(3) ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಠಗಳ (ಕಿಂದಾ ರ್ಕನೂನು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1973ರ (1973ರ
ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ 50) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ
ಕನು ಡ ಭಾಷಿಂತರವನುು
(4) ಕಿಂದಾ

ರಾಜಯ

ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳು
ಸ್ತವಾಜನಿಕರ

ಪ್ತಾ ದಲ್ಲಿ

ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವುದು.
ಪ್ಾ ಕಟವಾದ ಪ್ಾ ಮುಖ್

ನಿಯಮಗಳು
ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ

ಹಾಗೂ
ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು,
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುು

ರಾಜಯ ಪ್ತಾ ದಲ್ಲಿ

ಮರು

ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವುದು.
(5) ಇಲಾಖಾ

ಪ್ಾ ಕಟಣೆಗಳ

ದ್ವಸ್ತು ನು

ನಿವಾಹಿಸಿಕೊಿಂಡು ಬರುವುದು.
13

ಮತ್ತು

ವಿತರಣೆ

ರಿಜಿಸಿ ರನುು

(6) ಗೆಜೆಟ್ನ ಭಾಗ-IV

ಮತ್ತಾ

ಭಾಗ-IVA

ಅನ್ನು

ಬಾಂಡ್ಮಾ ಡಿಸಿ

ಪುಸಾ ಕ

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗರ ಾಂಥಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿವೆಹಿಸುವುದು.
ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗಾ ಿಂಥಾಲಯ
ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಕನೂನು ನಿಯತರ್ಕಲ್ಲಕೆಗಳನುು ತರಿಸುತ್ತು ದುು , ಅವುಗಳನುು
ವರದಿಯ
ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ನವಿೀಕರಿಸಲು ಕಾ ಮ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಶಾಖೆಯು 2020 ನೇ ವರ್ಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ
ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳ ವಾರ್ಷಾಕ ಸಂಪುಟವನುು ಪುಸು ಕ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸಲು ಕಾ ಮ
ಕೈಗೊಿಂಡಿದೆ.
ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಖೆಯು

2020ನೇ

ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ಾ ಕಟಣಾ

ಕಿಂದಾ

ಸಕಾೆರವು

ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸಿದ

ಕಿಂದಾ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಂದಾ ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತಥ ಯಿ ಆರ್ದಶಗಳನುು
ರಾಜಯ

ಪ್ತಾ ದಲ್ಲಿ

ಮರು

ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸಿದೆ.

2020

ನೇ

ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಕನು ಡಕೆಕ

ಭಾಷಿಂತರಿಸಲಾದ ರಾಜಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 2020
ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಗಾ ಿಂಥಾಲಯಕೆಕ ಖ್ರಿೀದಸಲಾದ ಗಾ ಿಂಥಗಳ ವಿವರಗಳನುು

ಅನುಬಂಧ 6

ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

IX. ಮಾಹಿರ್ತ
ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು

ಹಕ್ಕು .-

ಮಾಹಿರ್ತ

ಹಕ್ಕು

ಅಧಿನಿಯಮ ,

2005 ರ

ಪರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗಳಿಸುವುದರ್ಕು ಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ,ಕರ .ಸಂ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯವ್ರ ಹೆಸರು

1.

ಶಾ ೀ ಶಾ ೀನಿವಾಸ ರಾ. ಜೀರ್ಷ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಶಾ ೀ ಆರ್ ಶಾ ೀನಿವಾಸ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ ರ್ಕಯಾದಶಾ
ಶಾ ೀ ಡಿ.ಬಿ. ಜರ್ನಧಾನ,
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ರೂಪ್ರ್ಕರ ಮತ್ತು
ಪ್ದನಿಮಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನ ರ್ಕಯಾದಶಾ (ಪ್ಾ )

2.

3.

ಮಾಹಿರ್ತ ಹಕ್ಕು ನ ಸಾಾ ನಮಾನ
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ಮದಲನೇ ಅಪೀಲು ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರಿ

ಅವರ
ರ್ಕಯಾಹಂಚಿಕೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ
ವಿರ್ಯಗಳ ರಾಜಯ
ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು

ಕರ .ಸಂ

ಅಧಿರ್ಕರಿಯವ್ರ ಹೆಸರು

4.

ಶಾ ೀಮತ್ತ ಅಫೀಫಾ ಉಸ್ಮ ೀನಿ
ಅಧಿೀನ
ರ್ಕಯಾದಶಾ
(ಕೊಾ ೀಢೀಕರಣ-1 & 2)
ಶಾ ೀಮತ್ತ ಹೆಚ್.ಶಶರೇಖಾ,
ಅಪ್ರ ನಿರ್ದಾಶಕರು
ಶಾ ೀ ವಿಜಯ ಕ್ಕಮಾರ್
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು
ಶಾ ೀಮತ್ತ ಬಿ.ವಿ ಗಿೀತ್ನಬಾಯಿ
ಶಾಖಾಧಿರ್ಕರಿ (ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ-2)
ಶಾ ೀ ಹನುಮಂತ ಚ್ನು ಣಣ ವರ
ಶಾಖಾಧಿರ್ಕರಿ (ಪ್ರಾ ರೂಪ್ಣಾ-1)
ಶಾ ೀಮತ್ತ ರ್ನಗುಬಾಯಿ. ಎಿಂ
ಶಾಖಾಧಿರ್ಕರಿ
(ಸಿವ ೀಕೃತ್ತ
ಮತ್ತು
ರವಾನೆ)
ಶಾ ೀಮತ್ತ ಆರ್.ವಿ. ಕ್ಕಸುಮ
ಶಾಖಾಧಿರ್ಕರಿ (ಪ್ಾ ಕಟಣೆ ಶಾಖೆ)

5.
6.
7.
8.
9.

10.

ಮಾಹಿರ್ತ ಹಕ್ಕು ನ ಸಾಾ ನಮಾನ

ಅವರ
ರ್ಕಯಾಹಂಚಿಕೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ
ವಿರ್ಯಗಳ ರಾಜಯ
ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿರ್ಕರಿ

--“--

--“--

X. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ೈಟ್.ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು, ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಇತರ

ವಿರ್ಯಗಳನುು ,

ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ತನು

ಸ್ತವಾಜನಿಕರು

ಉಚಿತವಾಗಿ

ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಲು

ವೆಬ್ೈಟ್ (www.dpal.karnataka.gov.in) ಇದರಲ್ಲಿ

ಈ

ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇಿಂದೀಕರಿಸಿದೆ:
(1) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ರಾಜಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳು.
(2) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳ ವಾರ್ಷಾಕ ಸಂಪುಟಗಳು.
(3) ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳು.
(4) ಕಿಂದಾ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಾ ಕಟವಾದ ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು.
(5) ಇಲಾಖೆಯ ರ್ನಗರಿಕ ಸನು ದು.
(6) ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯಮ.
(7) ಯುವಸಂಸತ್ ಸಪ ರ್ಧಾಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಕೈಪಡಿ.
(8) ನಿರಸನಗೊಳಿಸಿದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು.
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(9) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧ್ಯನ ಡಿಗ್ಲಾಟ್ ವರ್ಾನ್ (ಕನು ಡ ಮತ್ತು

ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ಒಟ್ಟಿ ಗಿ).
(10) ರ್ಕನೂನು ಶಬು ಕೊೀಶ (A to Z ವರೆಗೆ)

XI.

ಸಮಾಲೀಚರ್ನ ಸಮಿರ್ತ:

ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ದಶ ಸಂಖೆಯ : ಸಂವಯ ಶಾಇ 190 ಆಡಳಿತ 2014, ದರ್ನಿಂಕ: 03.01.2015
ರನವ ಯ ಕಿಂದಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರುವ ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ರಚಿತವಾಗಿರುವ, ಸಲಹೆ

ನಿೀಡುವ

ಸಂಸದೀಯ

"ಸಮಾಲೀಚರ್ನ

ಸಮಿತ್ತ"ಯ

ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ
ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ

ಉಭಯ

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉದೆು ೀಶಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನುು
ಸದನದ

ಸದಸಯ ರನುು

ಒಳಗೊಿಂಡ

ಪ್ರಿಣಿತರ

"ಸಮಾಲೀಚರ್ನ ಸಮಿತ್ತ"ಯನುು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಲೀಚರ್ನ ಸಮಿರ್ತಯ ಉದೆೆ ೀಶಗಳು ಎಂದರೆ,(1) ಉಭಯ ಸದನದ ಸದಸಯ ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿೀತ್ತ ಹಾಗೂ ಉದೆು ೀಶಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಶಾಸನಗಳ
ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು;
(2) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಕ ಮತ್ತು ಉಭಯ ಸದನದ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಂದಗೆ ಉತು ಮ ಬಾಿಂಧವಯ ವನುು
ಮೂಡಿಸುವುದು;
(3) ಸರ್ಕಾರದ

ನಿೀತ್ತಯನುು

ವಿಧ್ಯನಮಂಡಲದ
ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳನುು

ವಿಧೇಯಕಗಳ

ವಿವಿಧ

ಪ್ಕ್ಷಗಳ

ಮೂಲಕ

ರಚಿಸುವ

ರ್ನಯಕರುಗಳ

ಪೂವಾದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಪ್ಡೆದು, ಅಿಂತ್ತಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿೀತ್ತಯನುು

ಸದಸಯ ರ
ಶಾಸನಗಳ

ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ರಚಿಸುವುದು;
(4) ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಶಾಸನವನುು
ಶಾಸನವನುು

ರಚಿಸುವ ರ್ಕಯಾಕೈಗೊಳುಳ ವುದರಿಿಂದ, ಯಾವುರ್ದ ಹೊಸ

ರಚಿಸುವ ಮುನು

ಎಲಾಿ

ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಪ್ಾ ತ್ತನಿಧಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವನುು

ಪ್ಡೆದು, ಅಿಂತ್ತಮ ನಿೀತ್ತ-ನಿಣಾಯವನುು ಕೈಗೊಳುಳ ವುದು.
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XII. ಭಾಷಂತರ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ
I. ಭಾಷಂತರ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯದ ಪರ ರ್ಕಯಾಗಳು.- ಭಾಷಂತರ
ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸ ರ್ಕಯಾಗಳನ್ನು ನಿವ್ಾಹಿಸುತು ದೆ:
(1)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಭಾಷ ಅಧಿನಿಯಮ, 1963ರ 5ನೇ ಪ್ಾ ಕರಣದ (ಎ)
ಖಂಡದ
ಅನವ ಯ ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳ

ಹಾಗೂ

ಅವುಗಳ

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ರಚಿಸಿರುವ

ನಿಯಮಗಳ ಕನು ಡ ಭಾಷಿಂತರ;
(2)

ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಠಗಳು(ಕಿಂದಾ ರ್ಕನೂನುಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1973ರ
2ನೇ ಪ್ಾ ಕಟಣದ (ಎ) ಖಂಡದ ಅನವ ಯ, ಆಿಂಗಿ
ಕಿಂದಾ

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರುವ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕನು ಡ ಭಾಷಿಂತರ ಮತ್ತು

ಅವುಗಳ

ಅಧಿಕೃತ ಕನು ಡ ಆವೃತ್ತು ಯ ಪ್ಾ ಕಟಣೆ;
(3)

ರಾಜಯ

ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಷನಿೀತ್ತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ಭಾರ್ಣ,

ಸರ್ಕಾರಿ

ಜಾಾ ಪ್ನಗಳು,

ಆರ್ದಶಗಳು,

ರಾಜಯ

ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು,

ಆಯವಯ ಯದ

ಭಾಷಿಂತರ

ಅಧಿಕೃತ
ಮತ್ತು

ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರುಗಳು
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ವಿವಿಧ ವಿರ್ಯಗಳನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವುದು;
(4)

ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರುಗಳು
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ಾ ಮುಖ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್ದಶಗಳು,ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು,
ವರದಗಳು ಇತ್ನಯ ದಗಳನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವುದು.

ವ್ರದಯ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ,(1) ಕಂದರ ಶಾಸನ ಶಾಖೆ: 2020ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ 2 ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು /

ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳು ವಿಲೆಯಾಗಿರುತು ವೆ (ಅನ್ನಬಂಧ-VII)
(2)

ರಾಜ್ಯ

ಶಾಸನ/ನಿಯಮಗಳ

ಶಾಖೆ: 2020 ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ

33

ರಾಜಯ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು/ ನಿಯಮಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಭಾಷಿಂತರವಾಗಿರುತು ವೆ.
(ಅನ್ನಬಂಧ-VIII)
(3) ಆಯೊೀಗ ಮತ್ತು ಪರ ಕಟಣೆಗಳ ಶಾಖೆ:

01-01-2019ರಿಂದ 31-12-2019ರವ್ರೆಗೆ ಆಯೊೀಗ ಮತ್ತು ಪರ ಕಟಣೆಗಳ
ಶಾಖೆಯಲಿಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪರ ಗರ್ತ
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(i) 15 ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು ಭಾರತ ರಾಜಪ್ತಾ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ.
ಪುಸು ಕ

ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವ

ಸಲುವಾಗಿ

ಮುದಾ ಣಾಲಯಕೆಕ

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ii) 07 ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕನು ಡ ವೃತ್ತು ಗೆ ಅನುಮೀದನೆ ದೊರೆತ್ತದುು ,
ಅಜುರ್

ಲೆಡ್

ಪ್ಾ ತ್ತಗಳ

ಮುದಾ ಣರ್ಕಕ ಗಿ

ಮುದಾ ಣಾಲಯಕೆಕ

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
(iii)2003 ರ ಪ್ರಸಕ ೃತ ರ್ಕನೂನು ಪ್ದಕೊೀಶವನುು
ಮೂರು ಬಾರಿ
ಕರಡಚ್ಚಚ ಪ್ರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಿಂತ್ತಮ ಮುದಾ ಣಕೆಕ ಮುದಾ ಣಾಲಯಕೆಕ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ .
(iv) 02 ರಾಜಯ ಅಧಿನಿಯಗಳನುು ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ
ರಚರ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
(v) ಕೊೀವಿಡ್-19

ನಿಿಂದ್ವಗಿ

ಸಿಬಬ ಿಂದಯನುು
ಕತಾವಯ ಕೆಕ

ಸರ್ಕಾರದ

ಹಾಗೂ ನಮಮ

ನಿಯೀಜನೆ

ಆರ್ದಶದಂತೆ

ಇಲಾಖಾ

ಶಾಖೆಯ (ಇಬಬ ರನುು ) ಬಿಬಿಎಿಂಪ

ಮಾಡಿದು ರಿಿಂದ,

ಕೆಲವಿಂದು

ತ್ತತ್ತಾ

ವಿರ್ಯಗಳನುು ಭಾಷಿಂತರ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ, ತ್ನಳೆ ಮಾಡಲು
ಮಾನಯ ನಿರ್ದಾಶಕರು ಸೂಚಿಸಿದು 4 ತ್ತತ್ತಾ ವಿರ್ಯಗಳ ರ್ಕಯಾವನುು
ಸಹ ನಿವಾಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
(vi) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಭಾಷ (ವಿಧ್ಯಯಿೀ) ಆಯೀಗವು 2020ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ
03 ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು /ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಿರ್ಕ ರಿಸಿದೆ.
(vii) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಭಾಷ (ವಿಧ್ಯಯಿೀ) ಆಯೀಗವು 2020ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ
02
ರಾಜಯ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
/ನಿಯಮಗಳು
ಪ್ರಿರ್ಕ ರಿಸಿದೆ.(ಅನ್ನಬಂಧ-IX)
(4) ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ

ವಿರ್ಯಗಳ

ಭಾಷಂತರ

ಶಾಖೆ:

ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ

2020ನೇ

ಆಡಳಿತ್ನತಮ ಕ ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2700

ಪುಟಗಳಷ್ಟಿ

ಇಿಂಗಿಿ ೀಷ್

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ

ನಿಿಂದ

ಕನು ಡಕೆಕ

ಭಾಷಿಂತರ

ಮಾಡಿ

ವಿವಿಧ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುತು ದೆ(ಅನ್ನಬಂಧ-X)
(5) ರ್ನಯ ಯಿಕ ವಿರ್ಯಗಳ ಭಾಷಂತರ ಶಾಖೆ : 2020ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2819
ಇಿಂಗಿಿ ಷ್

ಭಾಷೆಗೆ

ಭಾಷಿಂತರ

ಮಾಡಿ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುತು ದೆ(ಅನ್ನಬಂಧ-XI)
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ರ್ನಯ ಯಿಕ

ಪುಟಗಳಷ್ಟಿ

ಕನು ಡದಿಂದ

ವಿವಿಧ

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ

2. ಭಾಷಂತರನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯದ ಅಧಿರ್ಕರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬ ಂದ ವ್ಗಾದವ್ರ ವಿವ್ರ ಈ
ಕೆಳಕಂಡಂರ್ತದೆ:ಹುದೆೆ ಗಳ
ವ್ಗಾ

ಮಂಜೂರಾದ
ಭರ್ತಾ
ಹುದೆೆ ಗಳ
ಮಾಡಲಾದ
ಸಂಖೆಯ
ಹುದೆೆ ಗಳ
ಸಂಖೆಯ

ಪುರುರ್ರು

ಮಹಿಳೆ
ಯರು

ಪರಿರ್ಶರ್ಟ
ಜಾರ್ತ

ಪರಿರ್ಶ
ರ್ಠ
ಪಂಗ
ಡ

ಗೂಾ ಪ್ ಎ

10

10

07

03

03

01

ಗೂಾ ಪ್ ಬಿ

43

26

08

18

13

1

ಗೂಾ ಪ್ ಸಿ

26

13

04

09

03

01

ಗೂಾ ಪ್ ಡಿ

11

09

06

03

04

02

90

58

25

33

23

05

ಒಟ್ಟಿ

3. ವರದಯ ವರ್ಾದಲ್ಲಿ ಶಾ ೀ ಎಿಂ ವೆಿಂಕಟೇಶ್ ಇವರು ದರ್ನಿಂಕ 24-08-2020ರಿಿಂದ
ಭಾಷಿಂತರ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯದ ನಿರ್ದಾಶಕರಾಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ದ್ವು ರೆ.
ಭಾಷಂತರ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ
ಆಯ ವ್ಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ

2020-21ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮತು

4,87,00,000

31-12-2030ರವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚಚ

3,11,60,949
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3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಭಾಷ (ವಿಧಾಯಿೀ) ಆಯೊೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್ದಶ ಸಂಖೆಯ
:ಸಂವ್ಯ ಶಾಇ 35 ಭಾನಿವಿ 2020 ದರ್ನಂಕ 17-07-2020ರ ಆರ್ದಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೂರು
ವ್ರ್ಾದ ಅವ್ಧಿಯವ್ರೆಗೆ ಆಯೊೀಗವ್ನ್ನು
ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವ್ರದಯ
ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ರ್ಶರ ೀ ಮಹಿಪ್ರಲ ರ್ದಸಾಯಿ, ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರ್ನಲ್ಕು ಸದಸಯ ರುಗಳನ್ನು
ಒಳಗಂಡ ಅಯೊೀಗವು ರ್ಕಯಾ ನಿವ್ಾಹಿಸಿರುತು ದೆ. ಆಯೊೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು
ಸದಸಯ ರು ಈ ಮಂದನಂತೆಇರುತಾು ರೆ.
1.

2.

3.

4.

5.

ಶಾ ೀ
ಮಹಿಪ್ರಲ
ರ್ದಸ್ತಯಿ,
ನಿವೃತು
ಜಿಲಾಿ
ರ್ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು,
ನಂ.1444, ಸ್ತಯಿ ನಿವಾಸ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸು , 1ನೇ
ಅಡಡ ರಸು , ರ್ನಯ ಯಾಿಂಗ ಬಡಾವಣೆ, ಜಿಕೆವಿಕೆ ಪೀಸ್ಿ ,
ಬೆಿಂಗಳೂರು-560065.
ಶಾ ೀ ಬೇಲೂರು ಜವರಯಯ
ನಿವೃತು ನಿರ್ದಾಶಕರು
ಭಾಷಿಂತರ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ
#11/69, ಸ್ತವಾಭೌಮನಗರ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸು ,
ಎ ರ್ಕಾ ಸ್, ಚಿಕಕ ಲಸಂದಾ , ಬೆಿಂಗಳೂರು -560061
ಶಾ ೀ ಹೆಚ್. ಪ.ದ್ವಮೀದರ್
ನಿವೃತು ಉಪ್ ನಿರ್ದಾಶಕರು
ಭಾಷಿಂತರ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ
# 1174, 10ನೇ ಅಡಡ ರಸು , 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸು ,
ಅಶೀಕನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಿಂಗಳೂರು-560050

ಅಧಯ ಕ್ಷರು

ಸದಸಯ ರು

ಸದಸಯ ರು

ಡಾ: ಟ್ಟ.ಜಿ ಪ್ಾ ಭಶಂಕರ ಪ್ಾ ೀಮಿ, ‘”ಪ್ಾ ಭುಪಾ ಯ”391,
6ನೇ ಮುಖ್ಯ
ರಸು , 3ನೇ ಬಾಿ ಕ್, 3ನೇ ಹಂತ
ಬಸವೇಶವ ರನಗರ, ಬೆಿಂಗಳೂರು-560079

ಸದಸಯ ರು

ಶಾ ೀ ಸಿ. ಎಿಂ. ಪ್ಾ ಭುರ್ದವ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು (ನಿವೃತು )
ನಂ.ಇ. 001 ನೆಲಮಹಡಿ, ರಹೇಜಾ ಪ್ರಕ್ಾ ಅಪ್ರಟ್ಾ
ಮಿಂಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸು , ಅಗಾ ಹಾರ ದ್ವಸರಹಳಿಳ ,
ಬೆಿಂಗಳೂರು 560079

ಸದಸಯ ರು

ರಾಜ್ಭಾಷ (ವಿಧಾಯಿೀ) ಆಯೊೀಗ ಆಯವ್ಯ ಯ ಹಂಚಿಕೆ
ರೂ
32,00,000/2020-21ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ಬಜೆಟ್---ಇದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ
ಮತು
11,40,911/-

31-12-2020ರವರೆಗೆ ಆದವೆಚಚ
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ಅನ್ನಬಂಧ-I
ANNEXURE – I
2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಕೆು ಕಳುಹಿಸಿರುವ್ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಟ್ಟಟ
LIST OF BILLS SENT TO THE KARNATAKA STATE LEGISLATURE FOR THE
YEAR 2020
Sl
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Name of the Bills
The Karnataka Lokayukta (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Innovation Authority Bill – 2020 (Ordinance replacing Bill)
The Karnataka Official Language (Amendment) Bill-2020
The National Law of school of India (Amendment) Bill-2020
The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Bill-2020
The Karnataka Transparency in Public Procurements (Amendment) Bill-2020
The Industrial Disputes (Karnataka Amendment) Bill-2020
The Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill-2020
The Karnataka State University (Amendment) Bill-2020
The Karnataka Regulation of pay and pension of Teacher in Higher
Educational Institutions Bill, 2020 (Ordinance Replacing Bill)
The Karnataka Municipalities & Certain other Law (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement) (Amendment) Bill2020
The Karnataka Town and Country Planning (Amendment) Bill-2020
The Karnataka Race Courses Licensing (Amendment) Bill-2020
The Karnataka Land Reforms (Amendment) Bill-2020
ಸವಾಜ್ಞ ಕೆಷ ೀತಾ ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ ವಿಧೇಯಕ 2020
The Karnataka State Law University (Amendment) Bill-2020
The Karnataka appropriation Bill 2020
The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Teacher) Bill,
2020
The Karnataka Appropriation (No-2) Bill, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development)
(Amendment) Bill-2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ ರ್ದಶಕ ರ್ಕನೂನುಗಳನುು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ
ವಿಧೇಯಕ, 2020
The Karnataka Replacing of certain Enactment and Regional Laws Bill, 2020
Karnataka Motor Vehicle Taxation (Amendment) Bill-2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲುಿ ಪುಡಿ ಘಟಕಗಳ (ಕಾ ರ್ರ್) ನಿಯಂತಾ ಣ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ-2020
BBMP Bill, 2020 (Bruhat Bengaluru Mahangara Palike, Bill 2020)
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆ ನಿಷೇಧ (B) ವಿಧೇಯಕ 2020
The Karnataka Municipalities (Amendment) Bill-2020
The Karnataka Legislature, Salaries Pensions & Allowances and certain other
law (A) (Ordinance Replacing) Bill, 2020
The Karnataka Lokayukta (Second Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Town and Country Planning (Second Amendment) Bill, 2020
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

The Karnataka State Civil Services (Prohibition of Absorption of the service of
the Employees of Establishment in Public Sector into Public Services) Bill,
2020
The Karnataka Industries (Facilitation) (Amendment) Bill, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು (ಸೌಲಭಯ ) (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮುಕು ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ನಿಲಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
ಕನು ಡ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ರ್ಕನೂನುಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,
2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲುಿ ಪುಡಿ ಘಟಕಗಳ ನಿಯಂತಾ ಣ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಸಥ ಗಳು (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka State Universities and certain other law (Second Amendment)
Bill, 2020 (Ordinance Replacing Bill)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ರ್ಕನೂನು (ಎರಡನೇ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020
The Karnataka Land Grabbing (Amendment) Bill – 2020 (Replacing Bill)
The Karnataka Land Reforms (Second Amendment) Bill – 2020 (Replacing Bill)
The Karnataka Land Revenue (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Stamp (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Court Fees and Suit Valuation (Amendment) Bill-2020
(Replacing Bill)
The Karnataka Epidemic Diseases Bill, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಿಂರ್ಕಾ ಮಿಕ ರೀಗಗಳು ವಿಧೇಯಕ, 2020
The Karnataka Municipal Corporations (Second Amendment) Bill, 2020
The Bangalore Development Authority (Amendment) Bill, 2020
ಬೆಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ರ್ಕಲೇಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಕಯ ವಗಾಾವಣೆ
ನಿಯಂತಾ ಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತ್ನಿಂತ್ತಾ ಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಯ ವಗಾಾವಣೆ
ನಿಯಂತಾ ಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
The Karnataka Goods & Services Tax (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Agriculture Produce Marketing Ordinance Replacing Bill – 2020
(APMC)
The Karnataka Land Revenue (Second Amendment ) Bill-2020
The Lakkundi Heritage Area Development Authority Bill – 2020
The Karnataka Appropriation (No.3) Bill, 2020
The Karnataka Fiscal Responsibility (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Contingency Fund (Amendment) Bill, 2020
The Industrial Disputes and Certain other Laws (Karnataka Amendment) Bill,
2020 (Ordinance Replacing Bill)
Vidya Shilpa University Bill, 2020
Sri Jagadhguru Murugarajendra University Bill, 2020
The Karnataka Municipal Corporations (Third Amendment) Bill, 2020
The Karnataka State Civil Services (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Town and Country Planning (Third Amendment) Bill, 2020
The ATRIA University Bill, 2020
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

The Karnataka Town and Country Planning (Fourth Amendment) Bill, 2020
The
Karnataka Parliamentary Secretaries Salary, Allowances and
Miscellaneous Provisions (Repeal) Bill, 2020
The Karnataka Stamp (Second Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Appropriation (No.4) 2020
The Karnataka Shops and Commercial Establishments (Second Amendment)
Bill, 2020
The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Second Amendment) Bill -2020
The Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill, 2020
The Karnataka Municipalities and certain other law (Second Amendment) Bill,
2020
The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020
ತೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020
The Karnataka Protection of Interest of Depositions (Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Municipal Corporations (Fourth Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Municipalities (Second Amendment) Bill, 2020
The Karnataka Lokayuktha (Third Amendment) Bill, 2020
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ಅನ್ನಬಂಧ-II
ANNEXURE – II
2020ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಾನಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲರು / ರಾರ್ಟ ರ ಧಯ ಕ್ಷರ ಅನ್ನಮರ್ತಯೊಂದಗೆ
ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು / ಆದ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳ ಪಟ್ಟಟ
LIST OF ACTS/ ORDINANCES PUBLISHED W ITH ASSENT OF THE HON’BLE
GOVERNOR / PRESIDENT DURING THE YEAR 2020
Acts
Name of the Acts
No.
1.
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
The Karnataka Appropriation Act, 2020
2.
ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ (ನಂ-2) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
The Karnataka Appropriation (No-2) Act, 2020
3.
The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2020
4.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಶಕ್ಷಕರ ವಗಾಾವಣೆ ನಿಯಂತಾ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
5.
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀರ್ಕಯುಕು (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
6.
ಕರ್ನಾಟಕ ಉನು ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸಥ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು
ನಿವೃತ್ತು
ವೇತನದ
ನಿಯಂತಾ ಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
7.
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನವಿನಿ ತ್ನ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
The Karnataka Innovation Authority Act, 2020
8.
The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Act, 2020
9.
The Karnataka Land Reforms (Amendment) Act, 2020
10. The Karnataka municipalities and certain other law (Amendment) Act, 2020
11. The Karnataka Open Places (Prevention of Disfigurement) (A) Act, 2020
12. The Karnataka Transparency in Public Procurement (A) Act, 2020
13. The National Law School of India (A) Act, 2020
14. The Karnataka Official Language (A) Act, 2020
15. The Karnataka State Law University (A) Act, 2020
16. The Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2020
17. The Karnataka Municipal Corporations (Third Amendment) Act, 2020
18. The Karnataka Appropriation (No.3) Act, 2020
19. The Karnataka Contingency Fund (A) Act, 2020
20. The Karnataka Goods and Services Tax (A) Act, 2020
21. The Karnataka Fiscal Responsibility (A) Act, 2020
22. The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2020
23. The Karnataka Race Course (A) Act, 2020
24. The Karnataka Legislature Salaries, Pension and Allowances and Certain other
Law (A) Act, 2020
25. The Karnataka Town and Country Planning (Fourth Amendment) Act, 2020
26. The Karnataka Epidemic Diseases Act, 2020
27. The Bangalore Development Authority (Amendment) Act, 2020
28. The Karnataka Regulation of Stone Crushers (Amendment) Act, 2020
29. The Karnataka Industries (Facilitation) (Amendment) Act, 2020
30. The Karnataka Land Grabbing Prohibition (Amendment) Act, 2020
31. ಕನು ಡ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ರ್ಕನೂನುಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ,
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

2020
The Karnataka Municipal Corporations (Second Amendment) Act, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಸಥ ಗಳು (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
The Karnataka Town and Country Planning (Third Amendment) Act, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಸ್ತವಾಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸಥ ಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳನುು
ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ವಿಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ ನಿಷೇದ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀರ್ಕಯುಕು (ಎರಡನೇ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
The Karnataka Court Fee and Suits Valuation (Amendment) Act, 2020
The Sarvaja Kshetra Development Authority Act, 2020
The Karnataka Municipalities (Amendment) Act, 2020
The Karnataka Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ರ್ಕಲೇಜು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಯ ವಗಾಾವಣೆ
ನಿಯಂತಾ ಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತ್ನಿಂತ್ತಾ ಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಯ ವಗಾಾವಣೆ
ನಿಯಂತಾ ಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆ ನಿಷೇಧ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2020
Land Revenue 2nd (Amendment) Act, 2020
The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2020
The Karnataka Town and Country (Planning Amendment) Act, 2020
The Karnataka Town and Country Planning (Second Amendment) Act, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮುಕು ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ನಿಲಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
ಲಕ್ಕಕ ಿಂಡಿ ಪ್ರರಂಪ್ರಿಕ ಪ್ಾ ರ್ದಶ ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development)
(Amendment), Act, 2020
The Karnataka Replacing of Certain enactments and Regional law’s Act, 2020
ಬೃಹತ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ನಿಲಯಗಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇತರ ರ್ಕನೂನು (ಎರಡನೇ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020
The Karnataka Stamp (Second Amendment) Act, 2020
The Karnataka Land reforms (Second Amendment) Act, 2020
The Karnataka Appropriation (No.4) 2020
The Karnataka Parliamentary Secretaries Salary, Allowances & Miscellaneous
Provisions (Repeal) Act, 2020
The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development)
(Amendment) Act, 2020

Ordinance
No.

Name of the Ordinance

01.

ಕನೆಟ್ಕ ಉನು ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಮತ್ತಾ ನಿವೃತ್ತಾ ವೇತನದ
ನಿಯಂತರ ಣ ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Regulation of Pay and Pension of Teacher in Higher
Educational Institutions Ordinance, 2020
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02.

ಕನೆಟ್ಕ ಗಾರ ಮ ಸಿ ರಾಜ್ ಮತ್ತಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Ordinance,
2020

03.

ಕನೆಟ್ಕ ಕಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟ್ಕಗಳ (ಕರ ಷರ್ಗಳ) ನಿಯಂತರ ಣ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ)
ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Regulation Regulation of Stone Crushers (Amendment)
Ordinance, 2020

04.

The Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowances and certain
other Law (Amendment) Ordinance, 2020

05.

ಕನೆಟ್ಕ ಸರಕು ಮತ್ತಾ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance,2020

06.

ಕನೆಟ್ಕ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Land Grabbing Prohibition (Amendment) Ordinance, 2020

07.

ಕನೆಟ್ಕ ಸಾಾಂಕರ ಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Epidemic Diseases Ordinance, 2020

08.

ಕನೆಟ್ಕ ಕೃಷಿ ಉತಪ ನು ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ವಾ ವಹಾರ (ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತಾ ಅಭಿವೃದಿಿ )
(ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020.
The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and
Development) (Amendment) Ordinance, 2020

09.

ಕನೆಟ್ಕ ಪಟ್ಟ ಣ ಮತ್ತಾ ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಯೋಜನೆ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Town and Country Planning (Amendment) Ordinance,
2020

10.

The Bangalore Development Authority (Amendment) Ordinance, 2020.

11.

ಕನೆಟ್ಕ ರಾಜಾ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯಗಳ ಮತ್ತಾ ಕೆಲ್ವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ)
ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ,2020
The Karnataka State Universities and certain other law (Amendment)
Ordinance,
2020

12.

ಕನೆಟ್ಕ
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ
(ಸೌಲ್ಭ್ಾ )
(ತ್ತದುೆ ಪಡಿ)
ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ,
2020
The Karnataka Industries (Facilitation) (Amendment) Ordinance, 2020

13.

The Karnataka Land Reforms (Amendment) Ordinance,2020
ಕನೆಟ್ಕ ಭೂ ಸುಧ್ಯರರ್ಣಗಳ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020

14.

The Karnataka Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2020

15.

Corrigendum/
ತಿದ್ದ ೋಲೆ

The Industrial Disputes and Certain other laws (Karnataka Amendment)
Ordinance, 2020
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವ್ಯದಗಳು ಮತ್ತಾ
ಕೆಲ್ವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನಗಳ (ಕನಟ್ೆಕ
ತ್ತದುದಪ ಡಿ)ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Industrial Disputes and Certain other laws (Karnataka Amendment)
26

Ordinance, 2020- corrigendum
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವ್ಯದಗಳು ಮತ್ತಾ
ಕೆಲ್ವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನಗಳ
ತ್ತದುದಪ ಡಿ)ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020ಇದಕೆೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ತ್ತದ್ೆ ೋಲೆ
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

(ಕನಟ್ೆಕ

The Karnataka Town and Country Planning (Second Amendment)
Ordinance, 2020
ಕನೆಟ್ಕ ಪಟ್ಟ ಣ ಮತ್ತಾ ಗಾರ ಮಾಾಂತರ ಯೋಜನೆ (2ನೇ ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Private Medical Establishments (Amendment) Ordinance,
2020
ಕನೆಟ್ಕ ಖಾಸಗಿ ವೈಧಾ ಕೋಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Court Fees and Suits Valuation (Amendment) Ordinance,
2020
ಕನೆಟ್ಕ ನಾ ಯಾಲ್ಯ ಶುಲ್ೆ ಗಳು ಮತ್ತಾ ದ್ಯವೆಗಳ ಮೌಲ್ಾ ನಿಣೆಯ ( ತ್ತದುೆ ಪಡಿ)
ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka State Civil Services (Regulation of transfer of staff of
Department of Collegiate Education) (Repeal) Ordinance, 2020.
ಕನೆಟ್ಕ ರಾಜಾ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಕಾಲೇಜು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯ
ವಗಾೆವರ್ಣ ನಿಯಂತರ ಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka State Civil Services (Regulation of transfer of staff of
Department of Technical Education) (Repeal) Ordinance, 2020
ಕನೆಟ್ಕ ರಾಜಾ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತ್ತಾಂತ್ತರ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯ
ವಗಾೆವರ್ಣ ನಿಯಂತರ ಣ) (ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
ಕನೆಟ್ಕ ಕೃಷಿ ಉತಪ ನು ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ವಾ ವಹಾರ (ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತಾ ಅಭಿವೃದಿಿ )
(ಎರಡನೇ ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ,2020
The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and
Development) (Second Amendment) Ordinance, 2020
ಕನೆಟ್ಕ ರಾಜಾ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಗಳು ಮತ್ತಾ ಕೆಲ್ವು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ (ಎರಡನೇ
ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka State Universities and Certain Other Law (Second
Amendment) Ordinance, 2020

ಕನೆಟ್ಕ ಭೂ ಸುಧ್ಯರರ್ಣಗಳ (ಎರಡನೇ ತ್ತದುಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Land Reforms (Second Amendment) Ordinance,
2020
ಕನೆಟ್ಕ ಸಾಟ ಾಂಪು (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ಅಧ್ಯಾ ದೇಶ, 2020
The Karnataka Stamp (Amendment) Ordinance, 2020
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ಅನ್ನಬಂಧ-III
ANNEXURE – III

2020 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಲನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಪ ಟ್ಟ ವಿಧೇಯಕಗಳು
ಕರ ಮ
ಸಂಖೆಯ
1.

ವಿಧೇಯಕ
THE KARNATAKA REGULATION OF PAY AND PENSION OF TEACHER IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2020

2.
THE KARNATAKA TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL,
2020
3.

THE KARNATAKA PROIBITION OF BEGGARY (AMENDMENT) BILL, 2020

4.

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (REGULATION
AND DEVELOPMENT) (AMENDMENT) BILL, 2020

5.

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (REGULATION
AND DEVELOPMENT) (AMENDMENT) BILL, 2020

6.
7.

THE KARNATAKA MUNICIPALITIES AND CERTAIN OTHER L AW
(AMENDMENT) BILL, 2020
THE KARNATAKA LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL, 2020

8.

THE KARNATAKA STATE LAW UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2020

9.

THE KARNATAKA STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2020

10.

THE UNIVERSITY OF HORTICULURAL SCIENCE (AMENDMENT) BILL,
2020

11.

THE KARNATAKA MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2020

12.

THE KARNATAKA TOWN AND COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL,
2020

13.

THE KARNATAKA STAMP (AMENDMENT) BILL, 2020

14.

THE BENGALURU DR. B.R. AMBEDKAR SCHOOL OF ECONOMICS
UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2020
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15.

THE KARNATAKA STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) BILL,
2020

16.

THE JAGADHGURU MURUGARAJENDRA UNIVERSTY BILL, 2020

17.

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (REGULATION
AND DEVELOPMENT) (AMENDMENT) BILL, 2020

18.

THE KARNATAKA COURT FEES AND SUITS VALUATION (AMENDMENT)
BILL, 2020
THE KARNATAK STATE CIVIL SERVICES (REGULATION OF TRANSFER
OF TEACHERS) BILL, 2020
THE KANNADA
UNIVERSITY AND CERTAIN OTHER LAWS
(AMENDMENT) BILL, 2020

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
32.

THE KARNATAK STATE OPEN UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2020
THE KARNATAKA STAMP (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020
THE FACTORIES (KARNATAKA AMENDMENT) BILL, 2020
THE VIDYA SHILPA UNIVERSITY BILL, 2020
THE KARNATAKA GRAM SWARAJ AND PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT)
BILL, 2020
THE KARNATAKA REPEALING OF CERTAIN ENACTMENTS AND
REGIONAL LAWS BILLS, 2020
THE KARNATAKA MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL,
2020
THE KARNATAKA REGULATION OF STONE CRUSHERS (AMENDMENT)
BILL, 2020
The Karnataka Prison Development Board, Bill, 2020
THE ATRIA UNIVERSITY BILL, 2020
THE KARNATAKA STATE CIVIL SERVICES (REGULATION OF TRANSFER
OF STAFF
OF DEPERTMENT
OF COLLEGIATE
EDUCATION
(AMENDMENT) BILL, 2020
THE KARNATAKA TOWN & COUNTRY PLANNING (AMENDMENT) BILL,
2020

33.

THE KARNATAKA STATE UNIVERSITIES AND CERTAIN OTHER LAW
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

34.
35.

THE KARNATAKA LOKAYUTHA (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020
THE KARNATAKA DEPARTMENTAL ENQUIRIES (ENFORCEMENT OF
ATTENDANCE OF WITNESSES, PRODUCTION OF DOCUMENTS AND
MISC. PROVISIONS) AND CERTAIN OTHER LAWS (AMENDMENT) BILL,
2020
29

36.

THE KARNATAKA
(AMENDMENT)

SHOPS

AMD

37.

THE KARNATAKA LAND REFPROMS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

38.

THE KARNATAKA INDUSTRIES (FACILITATION) (AMENDMENT) BILL,
2020

39.

THE CODE PF CRIMINIAL PROCEDURE (KARNATAKA AMENDMENT)
BILL, 2020

40.

THE KARNATAKA TOWN AND COUNTY PLANNING (THIRD AMENDMENT)
BILL, 2020

41.

LAKKUNDI HERITAGE AREA DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2020

42.

THE KARNATAKA CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) BILL, 2020

43.

THE KARNATAKA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2020

44.

THE KARNATAKA PRIVATE MEDICAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT)
BILL, 2020

45.

OFFICAL RESOULATION REGARDING REPEAL OF THE EMPLYMENT OF
MANUAL SCAVENGERS AND CONSTRUCTION OF DRY LATRINES
(PROHIBITION) ACT, (CENTRAL ACT 46 OF 1993)

46.

THE BANGALORE WATER SUPPLY AMD SEWERAGE (AMENDMENT)
BILL, 2020

47.

THE KARNATAKA LAND REVENUE (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

48.

THE KARNATAKA STATE CIVIL SERVICES (REGULATION OF TRANSFER
OF STAFF OF DEPARTMENT OF COLLIGATE EDUCATION) (REPAIL) BILL,
2020

49.

THE KARNATAKA STATE CIVIL SERVICES (REGULATION OF TRANSFER
OF STAFF OF DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION) (REPAIL) BILL ,
2020

50.

THE KARNATAKA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL,
2020
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COMMERICAL
BILL,

ESTABLISHMENT
2020

51.
52.

THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES BILL, 2020
THE KARNATAKA KRISHNA BASIN DEVELOPMENT AUTHORITY (REPEAL)
BILL, 2020

53.

THE KARNATAKA FISCAL RESPONSIBILITY (AMENDMENT) BILL, 2020

54.

THE KARNATAKA MUNICIPALITIES AND CERTAIN OTHER LAW
(AMENDMENT) BILL, 2020

55.

THE KARNATAKA LAND REVENUE (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

56.

THE KARNATAKA STATE CIVIL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2020

57.

THE KARNATAKA MUNICIPAL CORPORATIONS (THIRD AMENDMENT) BILL,
2020

58.

ST. JOSEPH’S UNIVERSITY BENGALURU BILL, 2020

59.

THE KARNATAKA AGRICULTURAL PESTS AND DISEASES (AMENDMENT)
BILL, 2020

60.

THE KARNATAKA MUNICIPALITIES AND CERTAIN OTHER LAW
(AMENDMENT) BILL, 2020

61.

The Karnataka Protection of Interest of Depositors in financial Establishment
(A) Bill, 2020

62.

THE NEW HORIZON UNIVERSITY BILL,2020

63.

ACHARYA UNIVERSITY BILL, 2020

64.

THE KARNATAKA EPIDEMIC DISEASES (A) BILL,2020

65.

THE UNIVERSITY OF HORTICULTURAL SCIENCES (A) BILL, 2020

66.

THE KARNATAKA
MUNICIPALITIES
(AMENDMENT) BILL, 2020

67.

THE KARNATAKA MUNICIPAL CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL, 2020

68.

THE KARNATAKA SOCIETIES REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2020

69.

THE KARNATAKA MOTOR VEHICLES TAXATION (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2020
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AND

CERTAIN

OTHER

LAW

70.

THE KARNATAKA MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2020

71.

THE KARNATAKA LOKAYUKTA (THIRD AMENDMENT) BILL, 2020

72.

THE KARNATAKA PREVENTION OF SLAUGHTER & PRESERVATION OF
CATTLE BILL, 2020
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ಅನ್ನಬಂಧ- IV
ANNEXURE – IV
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
(ಕನು ಡ ಪ್ರರ ರೂಪಣಾ ಶಾಖೆ)
2020ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಭಾಷಂತರಿಸಲಾದ ವಿಧೇಯಕಗಳು, ಅಧಾಯ ರ್ದಶಗಳು,
ಇಂದೀಕರಿಸಲಾದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ
ಇತರ ವಿರ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಟ
ವಿಧೇಯಕಗಳು
ಕರ
ಸಂ.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ಕಡತ ಸಂಖೆಯ

ವಿರ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧ್ಯರಣಾ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Land Reforms
(Amendment) Bill, 2020-Reg.
DPAL/25/KAVI/2019
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ
ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಸ್ತವಾಜನಿಕ
ವಲಯದ
ಸಂಸಥ ಗಳ
ನೌಕರರ
ಸೇವೆಗಳನುು
ವಿಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ ನಿಷೇಧ) ವಿಧೇಯಕ, 2019ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka State Civil
Services (Prohibition of Merging of Employee
Services of Public Sector Organizations) Bill,
2019-Reg.
DPAL/8/KAVI/202019
ಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಿಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು
ವಾಣಿಜಯ ಸಂಸಥ ಗಳ
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ
ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka Shops and
Commercial Establishments (Amendment) Bill,
2020-Reg.
DPAL/9/KAVI/2020
ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜಭಾಷ
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Official language
(Amendment) Bill, 2020-Reg
DPAL/15/KAVI/2020
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಶಕ್ಷಕರ ವಗಾಾವಣೆ
ನಿಯಂತಾ ಣ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ
ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Civil Services
(Teachers Transfer Regulation ) Bill, 2020-Reg.
DPAL/16/KAVI/2020 ಬೆಿಂಗಳೂರು
ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೇಡಕ ರ್
ಅಥಾಶಾಸು ರ
DPAL/5/KAVI/2020
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7.

DPAL/17/KAVI/2020

8.

DPAL/10/KAVI/2020

ವಿದ್ವಯ ಲಯ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Bangalore Dr.B.R.Ambedkar
School of Economics University (Amendment)
Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ
ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯಗಳ (ಎರಡನೇ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ
Translation of The Karnataka State Universities
(Second Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃರ್ಷ ಉತಪ ನು ಮಾರುಕಟ್ಟಿ (ನಿಯಂತಾ ಣ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದು ) (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka State Agriculture
Produce
Marketing
(Regulation
and
Development) (Amendment) Bill, 2020-Reg.

9.

DPAL/11/KAVI/2020

10.

DPAL/12/KAVI/2020

11.

DPAL/13/KAVI/2020

12.

DPAL/14/KAVI/2020

13.

DPAL/7/KAVI/2020

14.

DPAL/18/KAVI/2020

15.

DPAL/19/KAVI/2020

ಭಾರತ ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ರ್ಕನೂನು ವಿದ್ವಯ ಲಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The National Law School of India
Uniniversity (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹಿರಂಗ ಸಥ ಳಗಳ (ವಿರೂಪ್ಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ
ಪ್ಾ ತ್ತಬಂಧಿಸುವ) (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Open Places
(Prevention of Disfigurement) (Amendment) Bill,
2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಟಿ ಣ ಮತ್ತು
ಗಾಾ ಮಾಿಂತರ ಯೀಜನೆ
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ
ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Town & Country
Planning ( Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ ವಿಧೇಯಕ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka Municipal
Corporations (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕೈಗಾರಿರ್ಕ
ವಿವಾದಗಳ
(ಕರ್ನಾಟಕ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The
Industrial Disputes
(Karnataka Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಲಯ ಶುಲಕ ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವವೆಗಳ
ಮೌಲಯ ನಿಣಾಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Court Fees and
Suits Valuation (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಿ ಿಂಪು (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
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16.

DPAL/20/KAVI/2020

17.

DPAL/32/KAVI/2020

18.

DPAL/31/KAVI/2020

19.

DPAL/30/KAVI/2020

20.

DPAL/29/KAVI/2020

21.

DPAL/28/KAVI/2020

22.

DPAL/27/KAVI/2020

23.

DPAL/26/KAVI/2020

24.

DPAL/36/KAVI/2020

25. DPAL/40/KAVI/2020

Translation of
The Karnataka Stamps
(Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka Muncipalities
(Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಸಥ ಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Private Medical
Establishments (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ (ಎರಡನೇ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ
Translation of
The Municipal Corporations
(Second amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲುಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕಾ ರ್ರ್)
ನಿಯಂತಾ ಣ
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ,
2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Regulation of
Stone Crushers (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಟಿ ಣ ಮತ್ತು
ಗಾಾ ಮಾಿಂತರ ಯೀಜನೆ
(ಮೂರನೇ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ,
2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Town & Country
Planning (Third Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಬೆಿಂಗಳೂರು
ಅಭಿವೃದು
ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Bangalore Development
Authority (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ದಂಡ ಪ್ಾ ಕಿಾ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Code of Criminal Procedure
(Karnataka Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮುಕು ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka State Open
University (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಟಿ ಣ ಮತ್ತು
ಗಾಾ ಮಾಿಂತರ ಯೀಜನೆ
(ಮೂರನೇ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020ರ ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ
ಮಾಪ್ರಾಡು ವಿಧೇಯಕವನುು
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ .
Translation of The
Karnataka Town and
country Planning (Third Amendment) ordinance
replacing Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಧಿಲಾವ ರು ನಿಧಿ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
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26.

DPAL/41/KAVI/2020

27.

DPAL/39/KAVI/2020

28. DPAL/51/KAVI/2020

29. DPAL/50/KAVI/2020

30. DPAL/49/KAVI/2020

Translation of the Karnataka Contingency fund
(Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದ್ವಯ (ಎರಡನೇ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Land Revenue
(Second Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ
ಆರ್ಥಾಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ
Translation
of
the
Karnataka Fiscal
Responsibility (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಜಾನುವಾರು ಹತೆಯ ಪ್ಾ ತ್ತಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of the Prevention of Slaughter and
Preservation of Cattle Bill, 2020-Reg.
ತೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The
Horticulture Siences
University (Amendment) Bill, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ (ರ್ನಲಕ ನೇ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ವಿಧೇಯಕ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka Municipal
corporations (Fourth Amendment) Bill, 2020Reg.
ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳು

1.

DPAL/6/KAVI/2020

2.

DPAL/3/KAVI/2020

3.

4.

DPAL/1/KAVI/2020

DPAL/33/KAVI/2020

ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು
ಶಾಸನ ರಚನೆ
ಇಲಾಖೆಯ
2019ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದ
ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Annual Report 2019 of the Department of
Parliamentary Affairs and Legislation.
ಹೈದರಬಾದ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಾ ರ್ದಶಾಭಿವೃದು
ಆರ್ದಶ, 2013ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .

ಮಂಡಳಿ

Translation of
The Hyderabad - Karnataka
Regional
Development Board Order 2013-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ
ಭೂ
ಕಂದ್ವಯ
ಅಧಿನಿಯಮ
ನಮೂನೆಗಳನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Forms of Karnataka Land
Revenue Act -Reg.
ಶಾ ೀ ಬಸವನಗೌಡ ಆರ್ ಪ್ರಟ್ಟೀಲ್ (ಯತ್ನು ಳ್) ಇವರ
ಚ್ಚಕೆಕ ರಹಿತ ಪ್ಾ ಶ್ನು ಸಂಖೆಯ
2873ಕೆಕ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೀಡುವ
ಬಗೆೆ
Providing information for the unstared question
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5.

DPAL/25/KAVI/2020

6.

DPAL/42/KAVI/2020

7.

DPAL/44/KAVI/2020

8.

DPAL/43/KAVI/2020

9.

DPAL/34/KAVI/2020

10. DPAL/48/KAVI/2020

11. DPAL/45/KAVI/2020

no.2873 Member of Legislative Assembly
Sri Basavanagowda R Patil (Yatnal)-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಶಕ್ಷಕರ ವಗಾಾವಣೆ
ನಿಯಂತಾ ಣ)
ನಿಯಮಗಳು 2020ರ ಪ್ರಿಶೀಧಿಸುವ
ಕ್ಕರಿತ್ತ.
Review regarding Kanrnataka civil services
(Teachers Transfer Regulation) Rules, 2020
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇವಾ (ರ್ಕಲೇಜು ಶಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆ) ಪ್ರಾ ಿಂಶುಪ್ರಲರ ಹುದೆು ಗಳ ನೇಮರ್ಕತ್ತ (ಸ್ತು ತಕ
ಶಕ್ಷಣ) (ವಿಶೇರ್) ನಿಯಮಗಳು 2020ನುು ಪ್ರಿಶೀಧಿಸುವ
ಬಗೆೆ . Review of Kanrnataka Education services
(collegiate education) Apointment of the posts of
Principal (Degree colleges) (Special) Rules, 2020Reg.
ಕೊೀವಿಡ್ -19ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ
ಬಗೆೆ .
Translation
of
the
notification related to COVID-19-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸದೀಯ ರ್ಕಯಾದಶಾಗಳ ವೇತನ,
ಭತೆಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕಿೀಣಾ ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ
1963ನುು
(1963ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 15)
ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿಯನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ . Translation of Repealing of
the Karnataka parliamentary Secretaries salary,
allowances and Miscellaneous provisions act,
1963 (15 of Karnataka act 1963)-Reg.
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ಾ ಥಮ ದಜೆಾ ರ್ಕಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕರ ಹುದೆು ಗಳನುು ಭತ್ತಾ ಮಾಡಲು
ರೂಪಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of the rules made for the
recruitment for the posts of Assistant Professor
for the Vacant posts at Govt. Degree college Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ
ವಿಧ್ಯನ ಮಂಡಲದ ಉಭಯ
ಸದನಗಳನುು ಸಮಾವೇಶ ಕರೆಯುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿಯನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of the cabinet note of summoning
the Karnantaka Legislature-reg.
ಭಾಷಿಂತರ
ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯದ
ವೃಿಂದ
ಮತ್ತು
ನೇಮರ್ಕತ್ತ ನಿಯಮದ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of the Cadre and recruitment Rules
of Directorate of Translation-Reg.
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ಇಂದೀಕರಿಸಲಾದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
1

DPAL 36 KAVI 2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1959ನುು
ಇಿಂದೀಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Updation of

2.

DPAL 4 KAVI 2020

Karnataka Co-operative Societies

Act, 1959-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ
ಸ್ತಿ ಿಂಪು
ಅಧಿನಿಯಮ
1957ನುು
ಇಿಂದೀಕರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Updation of The Karnataka Stamp Act 1957Reg.
ಅಧಾಯ ರ್ದಶಗಳು
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ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ
Translation of Karnataka Epidemic diseases
ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
Karnataka Prohibition of Land
Grabbing Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯಗಳು ಮತ್ತು
ಕೆಲವು
ಇತರ ರ್ಕನೂನು (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of Karnataka State Universities and
Certain Other Laws (Amendment) Ordinance,
2020-Reg.
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2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka Industrial
(Facilitation) (Amendment) Ordiance, 2020-Reg.
ಬೆಿಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದು ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020 ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Bangalore Development
Authority (Amendment) Ordiance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಟಿ ಣ ಮತ್ತು
ಗಾಾ ಮಾಿಂತರ ಯೀಜನೆ
(ಮೂರನೇ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು
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ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Town and Country
Planning (Third Amendment) Ordiance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಾ ಮ ಸವ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Gram Swaraj and
Panchayat raj Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ( ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ
ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Goods and Service
Tax Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಿ ಿಂಪು (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation
of
The
Karnataka
Stamps
(Amendment) Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಲಯ ಶುಲಕ ಗಳ ಮತ್ತು
ದ್ವವೆಗಳ
ಮೌಲಯ ನಿಣಾಯ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Court Fees and
Suites Valuation (Amendment) Ordinance, 2020Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧ್ಯರಣೆಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ . Translation of The
Karnataka
Land
Reforms
(Amendment)
Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ವಿವಾದಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Industrial Disputes
(Amendment) Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃರ್ಷ ಉತಪ ನು ಮಾರುಕಟ್ಟಿ (ನಿಯಂತಾ ಣ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದಧ )
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka
Agricultural
Producce Marketing (Regulation and Development)
(Amendment) Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ
ಪೌರಸಭೆಗಳು
ಮತ್ತು
ಕೆಲವು
ಇತರ
ರ್ಕನೂನುಗಳು
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Municipalities and
Certain Other Laws (Amendment)
Ordinance,
2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಸಥ ಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ, 2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Private Medical
Establishments (Amendment) Ordinance, 2020Reg.
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ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka
Municipal
Corporations (Amendment) Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ, 2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of
The Karnataka
Municipalities
(Amendment) Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತೆಯ ಪ್ಾ ತ್ತಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣ
ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ
ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka
Prevention of
Slaughter and Preservation of Cattle (Amendment)
Ordinance, 2020-Reg.
ಕರ್ನಾಟಕ
ಪೌರಸಭೆಗಳು
ಮತ್ತು
ಕೆಲವು
ಇತರ
ರ್ಕನೂನುಗಳು
(ಎರಡನೇ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶ,
2020ನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of The Karnataka Municipalities and
Certain Other Laws (Second Amendment)
Ordinance, 2020-Reg.
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ಅನುಬಂಧ- V
ANNEXURE-V
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The Karnataka Maritime Board Rules, 2019

2.

The Karnataka payment of Subsistence Allowance Rules 2004,

3.

The Karnataka irrigation rules, 1965

4.

The Karnataka irrigation (levy of betterment contribution) rules,1964

5.

The Karnataka irrigation (levy of water rates) rules,1965

6.

The Basavakalyan Development Board Rules, 2005

7.

The Karnataka Sales Tax Rules,1957

8.

ಆದಿಚಾಂಚನಗಿರಿ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

9.

The Amity University Rules, 2019.

10. ಅಮಿಟಿ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019
11. ಸಿ.ಎಾಂ.ಆರ್. ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019
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41

ಅಜಿೋಾಂ ಪ್ರ ೋಮಿಿ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019
The Jagath University Rules, 2019.

42

ಜಗತ್ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

43

The Khaja Bandanawaz University Rules, 2019.

44

ಖಾಜ್ಞ ಬಂದ್ಯನವ್ಯಜ್ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

45

The K.L.E. Technological University Rules, 2019.

46

ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ತ್ತಾಂತ್ತರ ಕ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

47

The Manipal University Rules, 2019.

48

ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

40

42

49

The P.E.S. University Rules, 2019.

50

ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

51

The Rai Technology University Rules, 2019.

52

ರೈ ತ್ತಾಂತ್ತರ ಕ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

53

The Reva University Rules, 2019.

54

ರೇವ್ಯ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

55

The Srinivasa University Rules, 2019.

56

ಶ್ರ ೋನಿವ್ಯಸ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

57

ವೆಲ್ಲಿ ರು ತ್ತಾಂತ್ತರ ಕ ಸಂಸ್ಥೆ , ಬಾಂಗಳೂರು ನಿಯಮಗಳು, 2019

58

The Vellure Institute Of Technology Bangalore Rules, 2019.

59

The Vydehi University Rules, 2019.

60

ವೈದೇಹಿ ವಿಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಲ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು, 2019

61

The Karnataka Right to Information (A) Rules, 2019

62
63

ಕನೆಟ್ಕ ಸಕಾೆರ (ಕೆಲ್ಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2019
Karnataka Government (Allocation of Business) (A) Rules, 2019

64

The Karnataka Slum Areas (Improvement and Clearance) Rules, 1975

65

ಕನೆಟ್ಕ ಗಿರಿವಿದ್ಯರರ ನಿಯಮಗಳು, 1966

66

ಕನೆಟ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಒತ್ತಾ ವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳು,
2011
ಬೃಹತ್ ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ಘನತ್ತಾ ಜಾ ನಿವೆಹರ್ಣ(ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ- ಎಸ್
ಡಬ್ಯಾ ಎಾಂ) ಉಪವಿಧ, 2019
ಕನೆಟ್ಕ ಪಶುಪಾಲ್ನ ಮತ್ತಾ ಪಶು ವೈದಾ ಕೋಯ ಸೇವೆಗಳು(ಕಲ್ಲಾ ಣ ಕನೆಟ್ಕ
ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಸೆ ಳಿೋಯ ವೃಾಂದಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪಶು ವೈದ್ಯಾ ಧಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತ್ತ)(ವಿಶೇಷ)
ನಿಯಮಗಳು, 2019
the Karnataka Animal Husbandry and veterinary (Recruitment of
Veterinary Officers Kalyana-Karnataka Regional Local cadres) (Special)
Rules, 2019.
ಕನೆಟ್ಕ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತಾ ಚರಂಡಿ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಮಂಡಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು,
1974
The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Solid Waste Management
(BBMP-SWM) Bye-laws, 2019.

67
68

69
70
71

43

72

The Karnataka motor Vehicles Rules, 1989

73
74
75
76

ಕನೆಟ್ಕ ಅಬಕಾರಿ (ನಿೋರಾ) ನಿಯಮಗಳು, 2017
The Karnataka Biological Diversity (Amendment) rules, 2005.
The Karnataka Biological Diversity (Amendment) rules, 2020.
ಕನೆಟ್ಕ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧಾ (ತ್ತದುೆ ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020

77

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Promotion, Pay and
Pension) Rules, 1978
ಕನೆಟ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥಟ ೋಟ್ (ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ) ನಿಯಮಗಳು,
2017
The Karnatka State Higher Education Council Rules, 2020

78
79
80

ಕನೆಟ್ಕ ಅಮಾನವಿೋಯ ದುಷಟ ಪದೆ ತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಮಾಚಾರ ಇವುಗಳ
ಪರ ತ್ತಬಂಧ ಮತ್ತಾ ನಿರ್ಮೆಲ್ನೆ ನಿಯಮಗಳು, 2020

44

ಅನುಬಂಧ- VI
ANNEXURE-VI

I 2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮರು ಪರ ಕಟ್ಟಸಲಾದ ಕಂದರ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಾಯ ರ್ದಶಗಳು
ಕರ ಮ
ಸಂಖ್ಯೆ :
1.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿರ್ಯ

ಸಂವಾ ಶಾಇ 01 ಕೇಶಾಪರ 2020

2.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 02 ಕೇಶಾಪರ 2020

3.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 03 ಕೇಶಾಪರ 2020

4.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 04 ಕೇಶಾಪರ 2020

5.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 05 ಕೇಶಾಪರ 2020

6.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 06 ಕೇಶಾಪರ 2020

7.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 07 ಕೇಶಾಪರ 2020

8.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 08 ಕೇಶಾಪರ 2020

9.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 09 ಕೇಶಾಪರ 2020

10.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 10 ಕೇಶಾಪರ 2020

11.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 11 ಕೇಶಾಪರ 2020

12.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 12 ಕೇಶಾಪರ 2020

13.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 13 ಕೇಶಾಪರ 2020

14.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 14 ಕೇಶಾಪರ 2020

15.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 15 ಕೇಶಾಪರ 2020

The Mineral Law (Amendment) Ordinance,
2020.(1 of 2020)
The Constitution (One Hundred and
Fourth Amendment) Act, 2019
The Taxation and Other Laws (Relaxation
of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (2
of 2020)
The Finance Act, 2020 ( No. 12 of 2020)
The Salary Allowances and Pension of
Member of Parliament
(Amendment)
Ordinance, 2020 (3 of 2020)
Corrigenda in the consumer protection
Act, 2019 (No.35 of 2019)
Corrigenda to the
Taxation Laws
Ordinance, 2019 (No.2 of 2020)
Corrigenda of the Central, Sanskrit
Universities Act, 2020
The Taxation and Other Laws (Relaxation
of Certain Provisions) Ordinance, 2020.
The Salary, Allowances and Pension of
Members of Parliament (Amendment)
Ordinance, 2020 (3 of 2020).
The Salaries and Allowances of Ministers
(Amendment) Ordinance, 2020 ( 4 of
2020)
The Epidemic Diseases Ordinance, 2020
(No.5 of 2020)
The Homeopathy Central
Council
Ordinance, 2020 (6 of 2020)
The Indian Medicine Central Council
(Amendment) Ordinance, 2020 (No.07 of
2020)
Corrigenda, to the Finance Act, 2020
(No.12 of 2020)
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16.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 16 ಕೇಶಾಪರ 2020

17.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 17 ಕೇಶಾಪರ 2020

18.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 18 ಕೇಶಾಪರ 2020

19.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 19 ಕೇಶಾಪರ 2020

20.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 20 ಕೇಶಾಪರ 2020

21.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 21 ಕೇಶಾಪರ 2020

22.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 22 ಕೇಶಾಪರ 2020

23.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 23 ಕೇಶಾಪರ 2020

24.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 24 ಕೇಶಾಪರ 2020

25.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 25 ಕೇಶಾಪರ 2020

26.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 26 ಕೇಶಾಪರ 2020

ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ರ್ಕಯಿದೆ 2005.

27.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 27 ಕೇಶಾಪರ 2020

ಭಾರತ ದಂಡಸಂಹಿತೆ;
ಸಂಹಿತೆ ಬಗೆೆ .

28.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 28 ಕೇಶಾಪರ 2020

29.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 29 ಕೇಶಾಪರ 2020

30.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 30 ಕೇಶಾಪರ 2020

31.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 31 ಕೇಶಾಪರ 2020

32.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 32 ಕೇಶಾಪರ 2020

33.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 33 ಕೇಶಾಪರ 2020

34.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 34 ಕೇಶಾಪರ 2020

35.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 35 ಕೇಶಾಪರ 2020

The Aircraft (Amendment) Act, 2020
(No.13 of 2020)
The Banking Regulation (Amendment)
Ordinance, 2020 ( 12 of 2020).
The Aircraft
Amendment Act, 2020
(No.13 of 2020)
The National Commission for Indian
System of Medicine Act, 2020 (No.14 of
2020)
The
National
Commission
for
Homoeopathy Act, 2020 (No.15 of 2020)
The Institute of Teaching and Research
In Ayurveda Act, 2020 (No. 16 of 2020)
The Insolvency and Bankruptcy Code
(Second Amendment) Act, 2020 (No. 17
of 2020 )
The Salaries and Allowances of Ministers
(Amendment) Act, 2020 (No. 18
of

The Central Sanskrit Universities Act,
(No.05 of 2020)
The Constitution (Scheduled Tribes)
Order (Amendment) Act, (No.04 of 2020)
The Direct Tax vivad Sevishwas Act, 2020
(No.03 of 2020)
The Insolvency and Bankruptcy code
(Amendment) Act, (No.01 of 2020)
The Minerals Laws Act, (No.02 of 2020)
The Essential Commodities Ordinance,
2020 ( 8 of 2020)
The Insolvency and Bankruptcy code
(Amendment)
Ordinance, 2020 (9 of
2020)
The
Farmers
Produce
Trade
and
commerce (Promotion and Facilitation)
Ordinance, 2020 (10 of 2020)
Farmer’s (Empowerments and Protection)
and Farm Services Ordinance, 2020 ( 11
of 2020).
Publication of Authoritative Texts in
Kannada Version of the Central Acts in
Official Gazette (Central Laws) Act, 1973.
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ಸಿವಿಲ್

ಪ್ಾ ಕಾ ಯೆ

2020)

36.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 36 ಕೇಶಾಪರ 2020

37.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 37 ಕೇಶಾಪರ 2020

38.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 38 ಕೇಶಾಪರ 2020

39.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 39 ಕೇಶಾಪರ 2020

40.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 40 ಕೇಶಾಪರ 2020

41.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 41 ಕೇಶಾಪರ 2020

42.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 42 ಕೇಶಾಪರ 2020

43.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 43 ಕೇಶಾಪರ 2020

44.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 44 ಕೇಶಾಪರ 2020

45.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 45 ಕೇಶಾಪರ 2020

46.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 46 ಕೇಶಾಪರ 2020

47.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 47 ಕೇಶಾಪರ 2020

48.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 48 ಕೇಶಾಪರ 2020

49.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 49 ಕೇಶಾಪರ 2020

50.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 50 ಕೇಶಾಪರ 2020

51.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 51 ಕೇಶಾಪರ 2020

52.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 52 ಕೇಶಾಪರ 2020

53.

ಸಂವಾ ಶಾಇ 53 ಕೇಶಾಪರ 2020

The Salary, Allowances and Pension of
Members of Parliament (Amendment)
Act, 2020 (No. 19 of 2020)
The
Farmers
(Empowerment
and
Protection) Agreement on Price Assurance
and Farm Services Act, 2020 (No. 20 of
2020)
The
Farmers’ Produce
Trade and
Commerce (Promotion and Facilitation)
Act, 2020 ( No. 21 of 2020)
The Essential Commodities (Amendment)
Act, 2020 (No. 22 of 2020).
The Jammu and Kashmir Official
Languages Act, 2020 (No. 23 of 2020)
The
Homoeopathy
Central
Council
(Amendment) Act, 2020 (No.24 of 2020)
The Indian Medicine Central Council
(Amendment)) Act, 2020 (No.25 of 2020)
The Indian Institutes of Information
Technology Laws (Amendment) Act, 2020
(No.28 of 2020)
The
Bilateral
Netting of Qualified
Financial Contracts Act, 2020 (No.30 of
2020)
The National Forensic Sciences University
Act, 2020 (No.32 of 2020)
The Foreign Contribution (Regulation)
Amendment Act, 2020 (No 33 of 2020)
The Epidemic Diseases (Amendment) Act,
2020 (No. 34 of 2020)
The Industrial Relations Code, 2020 (No.
35 of 2020)
The Code On Social Security, 2020 (No.
36 Of 2020)
The Taxation and Other Laws (Relaxation
and Amendment of Certain Provisions)
Act, 2020 (No.38 of 2020)
The Banking Regulation (Amendment)
Act, 2020 (No. 39 of 2020)
The Rashtriya Raksha University Act,
2020.
The Companies (A) Act, 2020 (No.29 of
2020)
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II 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಭಾರತ ಗೆಜೆಟ್ನಲಿಿ ಪರ ಕಟವಾದ ಎಸ್.ಓ.ಗಳು,
ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಗೆಜೆಟ್ನಲಿಿ ಪುನರ್ ಮದರ ಸಿ, ಪರ ಕಟ್ಟಸಲ್ಕ
ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುರ್ತು ದೆ.
ಕರ .ಸಂ

ಕಡತ ಸಂಖೆಯ

ವಿರ್ಯ

1.

ಸಂವಯ ಶಾಇ 01 ಕನಿಪ್ಾ 2020

2.

ಸಂವಯ ಶಾಇ 02 ಕನಿಪ್ಾ 2020

3.

ಸಂವಯ ಶಾಇ 03 ಕನಿಪ್ಾ 2020

4.

ಸಂವಯ ಶಾಇ 04 ಕನಿಪ್ಾ 2020

Award and final Decision of the
Mahadayi Water Disputes Tribunal
ಮರು ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವ ಬಗೆೆ .
Ministry of Health and Wealth Family
Welfare (Department of Health & Wealth
Family Welfare) Notification G.S.R 564
(E)
The Govt. of India allocation of Business
Rules, 2020, S.O.663 (E)
The Banning of unregulated Deposit
Scheme rules, 2020, S.O.663 (E)

III 2020 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕನನ ಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಂತರಿಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗಿಂಡ
ಕನಾೆಟ್ಕ ರಾಜ್ೆ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಪಟ್ಟಟ
ಕರ .
ಅಧಿನಿಯಮದ ಹೆಸರು

ಸಂ
1. The Karnataka Official Language Act, 1963, (Karnataka Act 26 of 1963)
2.

The Karnataka Muncipalities Act, 1964, (Karnataka Act 22 of 1964)

3.
4.

The Karnataka Education Act, 1983, (Karnataka Act 01 of 1995)
The Karnataka Co-operative Societies Act, 1959, (Karnataka Act 11 of
1959)

IV 01-01-2020 ರಿಿಂದ 31-12-2020 ರವರೆಗೆ ಗರ ಿಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ
ಖರಿೋದಿಸಿರುವ ಪುಸತ ಕಗಳ ಪಟ್ಟಟ

1
2

ಸಂವಯ ಶಾಇ 10 ಗಾ ಿಂಥಭ 2020

ಭಾರತ ಸಂವಿಧ್ಯನ ಖ್ರಿೀದಸುವ ಬಗೆೆ .

ಸಂವಯ ಶಾಇ 11 ಗಾ ಿಂಥಭ 2020

Subscription for the supply of
Supreme Court cases 2021, SCC
(L&S) 2021 & CLL 2021-reg.

48

V ವ್ರದಯ ವ್ರ್ಾದಲಿಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪುಸು ಕ
ರೂಪದಲಿಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸಲ್ಕ ಕರ fಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುರ್ತು ದೆ.

ಕರ .ಸಂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ವಿರ್ಯ
2019 ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯ ರ್ದಶಗಳ ವಾರ್ಷಾಕ
ಸಂಪುಟ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇವಾರ್ದವಿದ್ವರರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961 ಅನುು ಮುದಾ ಸುವ ಬಗೆೆ .
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಮಾನಯ ಖಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1899 ಅನುು ಪುಸು ಕ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ಮುದಾ ಸುವ ಬಗೆೆ .
Translation of the Karnataka Real Estate (Regulation and Development
Rules, 2017 (Under the Karnataka Official Language Act, 1963).
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀರ್ಕಯುಕು
ಅಧಿನಿಯಮ, 1984 ಅನುು
ಪುಸು ಕ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ಮುದಾ ಸುವ ಬಗೆೆ .
The Karnataka Stamp Act, 1957 ಅನುು
ಪುಸು ಕ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮುದಾ ಸುವ
ಬಗೆೆ .
Translation of the Karnataka official Language Act, 1963 (Karnataka
Act 26 of 1963) under the Karnataka Official Language Act, 1963.
Translation of the Karnataka official Language Act, 1963 (Karnataka
Act 26 of 1963) under the Karnataka Official Language Act, 1963.
The Karnataka Muncipal Corporations Act, 1976 ಅನುು the Karnataka
Official Language Act, 1963 ರ ಪ್ಾ ಕರಣ 5A ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವ ಬಗೆೆ .
The Karnataka Education Act, 1963 ಅನುು ರಾಜಯ ಭಾಷ ಅಧಿನಿಯಮದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವ ಬಗೆೆ .
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ಅನ್ನಬಂಧ-VII
ANNEXURE - VII
ಕಂದರ ಶಾಸನ ಶಾಖೆ

ಕರ ಮ
ಸಂಖೆಯ

01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ರವ್ರೆಗೆ ಕಂದರ ಶಾಸನ ಶಾಖೆಯಲಿಿ
ಸಾಧಿಸಿದ ಪರ ಗರ್ತ
ವಿಲೆಯಾದ ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳು

ಪುಟ
ಸಂಖೆಯ

1.

ಬಾಲಕ ರ್ನಯ ಯ (ಮಕು ಳ ಪ್ರಲನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಮಾದರಿ
ನಿಯಮಗಳು, 2016
Juvenile justice (care and protection of children) model
Rules,2016

2.

ಆಧ್ಯರ್ (ಹಣರ್ಕಸಿನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹಾಯಧನಗಳು, ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಮತ್ತು
ಸೇವೆಗಳ ಉದೆು ೀಶತ ವಿತರಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016
The Aadhaar (Targeted delivery of financial
Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

and

246

54

other

ಒಟ್ಟಟ ಪುಟಗಳು

300

ಟ್ಟಪಪ ಣಿ: ಜುಲ 2020ರಿಿಂದ ಡಿಸಿಂಬರ್ 2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂದಾ ಶಾಸನ ಶಾಖೆಯ ಎಲಿ
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನುು (ಉಪ್ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಾಶಕರು, ಸಂಶೀಧರ್ನಧಿರ್ಕರಿಗಳು,
ಭಾಷಿಂತರರ್ಕರರು) ಕೊೀವಿಡ್-19 ಕತಾವಯ ಕೆಕ

ನಿಯೀಜಿಸಿದು ರಿಿಂದ, 2020ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ

ಯಾವುರ್ದ ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು/ನಿಯಮಗಳು/ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳನುು

ವಿಲೆ ಮಾಡಲು

ಅರ್ನನುಕ್ಕಲವಾಗಿರುತು ದೆ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವನುು ತಮಮ ಆದಯ ಗಮನಕೆಕ ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ.
ಅನ್ನಬಂಧ-VIII
ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಶಾಖೆ
01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ರವ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಶಾಖೆಯಲಿಿ
ಸಾಧಿಸಿದ ಪರ ಗರ್ತ
ಕಾ ಮ
ಸಂಖೆಯ

ಭಾಷಿಂತರಿಸಿ ವಿಲೆಗೊಳಿಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳು

ಪುಟ
ಸಂಖೆಯ

1

ಬಿ.ಬಿ.ಎಿಂ.ಪ ಹೊರಾಿಂಗಣ ಸಂಕತ ಮತ್ತು ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಸಂರ್ದಶದ ಉಪ್ವಿಧಿಗಳು

34

2

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಆಯೀಗ (ವೃಿಂದ ಮತ್ತು ನೇಮರ್ಕತ್ತ) ನಿಯಮಗಳು 2019

11

3

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಎಫ್ಡಿ 10 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಲ್ 2017 ಅಧಿಸೂಚನೆ I ಮತ್ತು
II ರ ವಿರ್ಯಗಳು

02
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4

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಎಫ್ಡಿ 74 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಲ್ 2016 ರ ವಿರ್ಯ

02

5

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಎಫ್ಡಿ 3 ಸಿಪಟ್ಟ 2017 ಅಧಿಸೂಚನೆ I ಮತ್ತು II ರ ವಿರ್ಯಗಳು

01

6

ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆಯಿಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಡವಳಿಗಳು

16

7

ಕೃರ್ಷ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯಗಳ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2018 ರ ಕರಡು

20

8

ಸಿಬಬ ಿಂದ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಯರಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಯ ವೃಿಂದ ಮತ್ತು
ನೇಮರ್ಕತ್ತ ನಿಯಮಗಳು – 2020

15

9

ಬೃಹತ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ಮಸೂದೆ, 2020 (ಭಾಗಶಃ ವಿರ್ಯ)

10

10

ಕರ್ನಾಟಕ ಯೀಜರ್ನ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರಗಳ (ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಕಯಾ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆ)
ನಿಯಮಗಳು, 2016

30

11

ಆದಚ್ಚಿಂಚನಗಿರಿ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ
ನಿಯಮಗಳು, 2020

08

12

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಶಕ್ಷಕರ ವಗಾಾವಣೆ ನಿಯಂತಾ ಣ) ನಿಯಮಗಳು, 2020

36

13

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಿ ಿಂಪು ಅಧಿನಿಯಮ, 1957 (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) (ಉದೆು ೀಶಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಕರಣಗಳು)

25

14

ಪ್ಶುಪ್ರಲರ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ 639 ಪ್ಶು
ವೈದ್ವಯ ಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಹುದೆು ಗಳನುು ವಿಶೇರ್ ನೇಮರ್ಕತ್ತ ಮುಖಾಿಂತರ ನೇರ ನೇಮರ್ಕತ್ತ
ಮಾಡುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ

09

15

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೀಗಯ ಮತ್ತು ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯದ ಸೇವೆಗಳ
(ನೇಮರ್ಕತ್ತ) (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2019

08

16

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಿಂದ ಅನುಷಾ ನಗೊಳಿಸುತ್ತು ರುವ ರ್ಕಯಾಕಾ ಮಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

25

17

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ಆಯೀಗ (ಪ್ಾ ಕಿಾ ಯೆ) ವಿನಿಯಮಗಳು, 2017

24

18

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬರ್ಕರಿ (ಅಬರ್ಕರಿ ಸುಿಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲಕ ಗಳು) (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು,
2020

04

19

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗಾಾ ಮಾಿಂತರ ಯೀಜರ್ನ ರ್ಕಯೆು 1961 ರ ಕಲಂ 13 (ಇ) ರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಥ ಳಿೀಯ ಯೀಜರ್ನ ಪ್ಾ ರ್ದಶದ ವಲಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)

03

20

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಖಾದ ಮತ್ತು ಗಾಾ ಮೀದೊಯ ೀಗ ಮಂಡಳಿ (ವೃಿಂದ, ನೇಮರ್ಕತ್ತ ಮತ್ತು
ಸೇವಾ ರ್ರತ್ತು ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2014

13

21

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದೆು ೀಶಸಿರುವ The Model Tenancy Act – 2020
Background Note on Model Tenancy Act, 2020

56

22

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಆಯೀಗದ (ವೃಿಂದ ಮತ್ತು ನೇಮರ್ಕತ್ತ) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಾ ಸ್ತು ವನೆಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ

01

23

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಆಯೀಗದ (ವೃಿಂದ ಮತ್ತು ನೇಮರ್ಕತ್ತ) ನಿಯಮಗಳು, 2020

08

24

ಪಲ್ಲಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ ನಿಯಮಗಳು, 2019

12

51

25

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಅಿಂಗವಿಕಲ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ನಿಯಮಗಳು, 2019

44

26

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದೀಖಾನೆ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020

05

27

ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತಾ ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ನಿೀತ್ತ – 2018

20

28

ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರದ ನಿಯಮಗಳು, 2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿೀದ ಬದ ವಾಯ ಪ್ರರಿಗಳ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಿೀದ ಬದ
ವಾಯ ಪ್ರರ ನಿಯಂತಾ ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾನಗಿ ಯೀಜನೆ – 2019

21

29

115

30

ಕನು ಡದ ವೆಬ್ೈಟನುು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತ

30

31

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬರ್ಕರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1965 ಕೆಕ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ

65

32

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಸೇವೆಗಳ (ನೇಮರ್ಕತ್ತ) ನಿಯಮಗಳು, 2014

43

ಒಟ್ಟಿ ಪುಟಗಳು

716

ಅನ್ನಬಂಧ-IX
ಆಯೊೀಗ, ಮದರ ಣ ಮತ್ತು ಪರ ಕಟಣಾ ಶಾಖೆ
ದರ್ನಂಕ 01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ರವ್ರೆಗೆ ಆಯೊೀಗ, ಮದರ ಣ ಮತ್ತು ಪರ ಕಟಣಾ
ಶಾಖೆಯು ಸಾಧಿಸಿರುವ್ ಪರ ಗರ್ತ ಈ ಕೆಳಗಿನಂರ್ತದೆ.-

(i) ಈ ಕೆಳಕಂಡ 15 ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು ಭಾರತ ರಾಜಪ್ತಾ ದಲ್ಲಿ ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು

ಪುಸು ಕರೂಪ್ದಲ್ಲಿ

ಕೆಲಸರ್ಕಯಾಗಳನುು
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವ

ಮಾಡಲಾಗಿದುು ,

ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಅದನುು

ಅದಕೆಕ

ಅಿಂತ್ತಮವಾಗಿ

ಪೂರಕವಾದ
ಮುದಾ ಣಾಲಯಕೆಕ

ಕರ ಮ
ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
ಸಂ
1
ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಋಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 1944 (1944ರ 18)
2
ಹಡಗು ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸಗಾರರ (ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೀಗಯ ಮತ್ತು
ಕಲಾಯ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ 54)
3
ಕಟಿ ಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಮಾಾಣ ಕೆಲಸಗಾರರ (ನಿಯೀಜನೆ
ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರ್ರತ್ತು ಗಳ ವಿನಿಯಮ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1996
(1996ರ 27)
4
ಕಟಿ ಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಮಾಾಣ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕಲಾಯ ಣ
ಉಪ್ಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (1996ರ 28)
5
ಪ್ಟ್ಾ ೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸಗಿಾಕ ಅನಿಲ ವಿನಿಯಾಮಕ
ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2006ರ 19)
6
ಉಗಾಾ ಣ ಸೌಲಭಯ
(ಅಭಿವೃದಧ
ಮತ್ತು
ವಿನಿಯಮ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007ರ 37)
7
ರಸು ಮೂಲಕ ಸ್ತಗಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007ರ 41)
8
ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳ ಸಂಗಾ ಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2008 (2009ರ
52

ಪುಟ
ಸಂಖೆಯ
30
21
47

8
55
47
20
23

9
10
11
12
13
14

15

7)
ಲಿಂಗಿಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳಿಿಂದ ಮಕಕ ಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ,
2012 (2012ರ 32)
ಮಲಹೊರುವ ಜಾಡಮಾಲ್ಲಗಳ ನಿಯೀಜನೆ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು
ಪುನವಾಸತ್ತ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ 25)
ಅಧಿಕೃತ ರ್ನಯ ಸಧ್ಯರಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1913 (1913ರ 2)
ರ್ಕಖಾಾನೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1948 (1948ರ 63)
ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1982 (1982ರ 40)
ಕೆಲಸದ ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಿಂಗಿಕ ಕಿರುಕ್ಕಳ
(ಪ್ಾ ತ್ತಬಂಧ, ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಾರ) ಅಧಿನಿಯಮ,
2013 (2013ರ 14)
ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದಾ ತೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013ರ
20)
ಒಟ್ಟಟ ಪುಟಗಳು

47
35
25
136
69
41

35
639

(ii) ದರ್ನಿಂಕ: 12-12-2019 ರಿಿಂದ 17.12.2019 ರವರೆಗೆ Government of India,
Ministry of Law and Justice, Legislative Department ನ “Official Languages
Wing” ನ ದೆಹಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 07 ಕಿಂದಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಕನು ಡ ಆವೃತ್ತು ಗೆ ಅನುಮೀದನೆ
ದೊರೆತ್ತದುು , ಆ ಅನುಮೀದತ ಪ್ರರಿಭಾರ್ಷಕ ಪ್ದಗಳನುು
ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಿ, ಆನಂತರ ಇತ್ತು ೀಚ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗಳನುು ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ, ಮಾಡಿ ಅಜುರ್
ಲೆಡ್ ಪ್ಾ ತ್ತಗಳ ಮುದಾ ಣರ್ಕಕ ಗಿ, ಮುದಾ ಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ 07 ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತವೆ.ಕರ ಮ
ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
ಸಂ
1
ಮಕಕ ಳ ದುಡಿಮ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು
ನಿಯಂತಾ ಣ)
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016ರ 35)
2
ಪ್ರಸ್ಪೀಟ್ಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1967 (1967ರ 15)
3
ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ (ಸುಧ್ಯರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರವು) ಅಧಿನಿಯಮ,
1956 (1956ರ 96)
4
ಪ್ಾ ಸ್ತರ
ಭಾರತ್ತ
(ಭಾರತ
ಪ್ಾ ಸ್ತರಣ
ನಿಗಮ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 1990 (1990ರ 25)
5
ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ರಿತ ಆಹಾರ ಉತಪ ನು ಗಳ ರಫ್ತು
ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1986ರ 2)
6
ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ಭದಾ ತ್ನ ಪ್ಡೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986
(1986ರ 47)
7
ಅಿಂಗವಿಕಲ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016
(2016ರ 49)
ಒಟ್ಟಟ ಪುಟಗಳು

53

ಪುಟ
ಸಂಖೆಯ
15
25
34
36
28
87
82
307

2003 ರ ಪ್ರಿರ್ಕ ೃತ ರ್ಕನೂನು ಪ್ದಕೊೀಶವನುು

(iii)

ಅಿಂತ್ತಮ ಮುದಾ ಣರ್ಕಕ ಗಿ

ಮುದಾ ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.

2003 ರ ಪ್ರಿರ್ಕ ೃತ ರ್ಕನೂನು ಪ್ದಕೊೀಶ (ಪುಟಗಳ 2020
ಸಂಖೆಯ )
ಒಟ್ಟಟ ಪುಟಗಳು 2020
ರಾಜಯ

(iv)

ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,

ಈ

ಕೆಳಕಂಡ

ರಾಜಯ

ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು ಸಂಸದೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಇವರಿಗೆ ವಿಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ
ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತ್ತವೆ.-

ಕರ ಮ
ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು
ಸಂ
1
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನಿಿ ಪ್ರಲ್ಲಟ್ಟಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964
2
ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸಿ ೀಟ್ (ನಿಯಂತಾ ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಧ )
ನಿಯಮಗಳು, 2017
ಒಟ್ಟಟ ಪುಟಗಳು

ಪುಟ
ಸಂಖೆಯ
376
103
479

(v) ಕೊೀವಿಡ್-19 ನಿಿಂದ್ವಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ದಶದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬಬ ಿಂದಯನುು
ಹಾಗೂ ನಮಮ ಶಾಖೆಯ (ಇಬಬ ರನುು ) ಬಿಬಿಎಿಂಪ ಕತಾವಯ ಕೆಕ ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡಿದು ರಿಿಂದ,
ಕೆಲವಿಂದು ತ್ತತ್ತಾ ವಿರ್ಯಗಳನುು ಭಾಷಿಂತರ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಿರ್ಕ ರಣೆ, ತ್ನಳೆ ಮಾಡಲು
ಮಾನಯ ನಿರ್ದಾಶಕರು ಸೂಚಿಸಿದು ರಿಿಂದ್ವಗಿ ಆ ತ್ತತ್ತಾ ವಿರ್ಯಗಳ ರ್ಕಯಾವನುು ಸಹ
ನಿವಾಹಿಸಿರುತೆು ೀವೆ. ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ತವೆ.ಕರ ಮ
ಸಂ
1

ವಿರ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತಾ ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ನಿೀತ್ತ, 2018

ಪುಟ
ಸಂಖೆಯ
17

2

ಆರೀಗಯ ಸಿರಿ, ಆರೀಗಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೀಜನೆ

18

3

ರಾರ್ಷಿ ರೀಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ತ

15

4

ಬೃಹತ್
ಬೆಿಂಗಳೂರು
ಅಧಿನಿಯಮ, 2020

ಪ್ರಲ್ಲಕೆ

60

ಒಟ್ಟಟ ಪುಟಗಳು

110

ಮಹಾನಗರ

54

(vi) ರಾಜ್ಭಾಷ (ವಿಧಾಯಿೀ) ಆಯೊೀಗವು 2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಪರಿರ್ು ರಿಸಿದ
ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು/ನಿಯಮಗಳು.ಕರ ಮ
ಸಂ
1
2
3

ವಿರ್ಯ

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ

ಬಾಲ ರ್ನಯ ಯ (ಮಕಕ ಳ ಪ್ರಲನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ,
2015
ಬಾಲ ರ್ನಯ ಯ (ಮಕಕ ಳ ಪ್ರಲನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಮಾದರಿ
ನಿಯಮಗಳು, 2016
ಆಧ್ಯರ್
(ಉದೆು ೀಶತರಿಗೆ
ಹಣರ್ಕಸು
ಮತ್ತು
ಇತರೆ
ಸಹಾಯಧನಗಳ, ಪ್ಾ ಯೀಜನಗಳ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ನಿೀಡಿಕೆ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 2016
ಒಟ್ಟಟ ಪುಟಗಳು

153
360
56

569

(vii) ರಾಜಭಾಷ (ವಿಧ್ಯಯಿೀ) ಆಯೀಗವು 2020 ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಕ ರಿಸಿದ ರಾಜಯ
ಧಿನಿಯಮಗಳು/ನಿಯಮಗಳು.ಕರ ಮ
ಸಂ
1

ವಿರ್ಯ
ಕೃರ್ಷ

ವಿಜಾಾ ನಗಳ

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ

ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ

ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗಳ

9

ಅಧಿನಿಯಮ, 2018
2

ಕರ್ನಾಟಕ

ರಾಜಯ

ಅಿಂಗವಿಕಲ

ಹಕ್ಕಕ ಗಳ

153

ಒಟ್ಟಟ ಪುಟಗಳು

162

ವಯ ಕಿು ಗಳ

ನಿಯಮಗಳು, 2019

55

ಅನ್ನಬಂಧ-X
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ವಿರ್ಯಗಳ ಭಾಷಂತರ ಶಾಖೆ
01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ರವ್ರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ವಿರ್ಯಗಳ ಭಾಷಂತರ
ಶಾಖೆಯಲಿಿ
ಸಾಧಿಸಿದ ಪರ ಗರ್ತ
ಕರ ಮ
ಸಂಖೆಯ

ಕಡತ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ತು
ದರ್ನಂಕ
ಭಾನಿ 38 ಆವಿಭಾಶಾ 2015,
ದರ್ನಿಂಕ: 4.12.2015

1.

2.

ವಿರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ

ಪುಟ
ಸಂಖೆಯ

ಪಪಪ ಕೈಪಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ನಿೀತ್ತ –
2016 – ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದು ಇಲಾಖೆ
PPP Handbook and Infrastructure
Policy
2016
–
Infrastructure
Development Department

ಭಾನಿ 23 ಆವಿಭಾಶಾ 2017,
ದರ್ನಿಂಕ: 05.05.2017

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಇ.
ಹಾಯ ಿಂಡ್
ಬುಕ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘ

-

M.S.M.E Handbook – Karnataka Small
Scale Industries Association

ಭಾನಿ 09 ಆವಿಭಾಶಾ 2018,
ದರ್ನಿಂಕ: 14.02.2018
3.

50

ಕಿಂದಾ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಕಮಿಾಕ ಮತ್ತು ಉದೊಯ ೀಗ
ಮಂತ್ನಾ ಲಯದಿಂದ
ಜಿೀತದ್ವಳುಗಳ
ಪುನವಾಸತ್ತಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಹೊರಡಿಸಿರುವ
ಪ್ರಿರ್ಕ ೃತ
ಮಾಗಾಸೂಚಿ
ಹಾಗೂ
ಮಾದರಿ
ರ್ಕಯಾವಿಧ್ಯನ
ಗಾಾ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಧ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಇಲಾಖೆ

30

33

The Revised Guideline and Standard
Operating Procedure issued with regard
to the Rehabilitation of bonded labours
by the Ministry of labours and
Employment of Central Government RDPR
ಭಾನಿ 13 ಆವಿಭಾಶಾ 2018,
ದರ್ನಿಂಕ: 23.03.2018
4.

Information u/s 4(1)(b) of Right to
Information Act, 2005 – Finance
Department
ಭಾನಿ 23 ಆವಿಭಾಶಾ 2018,
ದರ್ನಿಂಕ: 12.07.2018

5.

ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ಾ ಕರಣ
4(1)(ಬಿ)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ತ - ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ
288

ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ಾ ಕರಣ
4(1)(ಬಿ)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ತ - ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ
Information u/s 4(1)(b) of Right to
Information Act, 2005 – Finance
Department.

56

214

ಸಂಘದ
ವಿವರಣಾ
ಪ್ತಾ
ಮತ್ತು
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು – ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಕರಿ ಮತ್ತು
ಉಣೆಣ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

6.

ಭಾನಿ 34 ಆವಿಭಾಶಾ 2018,
ದರ್ನಂಕ: 12.10.2018

7.

ಭಾನಿ 40 ಆವಿಭಾಶಾ 2018,
ದರ್ನಿಂಕ: 29.11.2018

ಎನ್ಐಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ ತ್ನಣದ ಇಿಂಗಿಿ ೀಷ್
ಆವೃತ್ತು – ರಾಜಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಆಯೀಗ
The Content of the NIC Karnataka
Website- State Information Centre

50

ಭಾನಿ 26 ಆವಿಭಾಶಾ 2019,
ದರ್ನಿಂಕ: 03.06.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಮೂಲ ಸೌಲಭಯ
ನಿಗಮದ 2017-18ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಾಕ
ವರದ– ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಇಲಾಖೆ
The Annual report of Karnataka
Tourism Infrastructure Limited for the
year 2017-18 – Tourism Department

60

8.

9.

ಭಾನಿ 48 ಆವಿಭಾಶಾ 2019,
ದರ್ನಿಂಕ: 24.10.2019

ಭಾನಿ 49 ಆವಿಭಾಶಾ 2019,
10. ದರ್ನಿಂಕ: 08.11.2019

11. ಭಾನಿ 54 ಆವಿಭಾಶಾ 2019,
ದರ್ನಿಂಕ: 03.12.2019

55 ಆವಿಭಾಶಾ 2019,
12. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ: 19.12.2019

The Memorandum of Association and
Articles of Association – Karnataka
Sheep
and
Wool
Development
Corporation Limited

ಪೀಕೊಿ ೀ
ಮಾದರಿ
ರ್ಕಯಾವಿಧ್ಯನ–
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಕಕ ಳ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣಾ
ಆಯೀಗ
The Standard Operating Procedure of
POCSO – Karnataka State Commission
for the protection of Child Rights

60

450

ಹೊಸ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಿದಧ ಉಡುಪು ನಿೀತ್ತ
2019-24– ಕೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ
The New Textile & Garment Policy
2019-24 - Department of Textile and
Handloom
1ನೇ ಅಧಿಕ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್್ ಮತ್ತು
ಸಿಜೆಎಿಂ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ಸಿಸಿ 53/14,
ದರ್ನಿಂಕ: 19.10.2017ರ ಆರ್ದಶ ಮತ್ತು
ಸಂಕಿೀಣಾ 14/15ರ ತ್ತೀಪುಾ

70

17

The Judgement of CC.53/14, dated:
19.10.2017 and Order of Misc. 14/15
of 1st Addl. Senior Civil Judge, CJM
Court
ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆರ್ಕಿ ರನಿಕ್ ಸಿಸಿ ಮ್ ವಿರ್ನಯ ಸ
ಮತ್ತು
ತಯಾರಿರ್ಕ ನಿೀತ್ತ 2017-22ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನವಿೀನಯ ತೆ ಮತ್ತು ತಂತಾ ಜಾಾ ನ
ಸ್ೈಟ್ಟ
The Karnataka Electronic System
Design and Manufacturing Policy,
57

60

2017-22 – Karnataka Innovation and
Technology Society

56 ಆವಿಭಾಶಾ 2019,
13. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ: 21.12.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಿಮೇರ್ನ್, ವಿಷ್ಟಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಿ,
ಗೇಮಿಿಂಗ್ & ರ್ಕಮಿಕ್ಿ
ನಿೀತ್ತ 2017-22 –
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನವಿೀನಯ ತೆ ಮತ್ತು ತಂತಾ ಜಾಾ ನ
ಸ್ೈಟ್ಟ
The Karnataka Animation, Visual
Effect, Gaming and Comics Policy,
2017-22 – Karnataka Innovation and
Technology Society

60

01 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
14. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 06.01.2020

ಗೌರವಾನಿವ ತ
ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ
71ನೇ
ಗಣರಾಜಯ ೀತಿ ವ ದರ್ನಚರಣೆಯ ಭಾರ್ಣ–
ಸಿಆಸುಇ (ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಯರಣೆ)
Hon’ble Governor’s 71 st Republic Day
Speech – DPAR (Adminstrative Reforms)

08

15.

ಭಾನಿ 02 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 13.01.2020

ಭಾನಿ 03 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
16. ದರ್ನಿಂಕ 14.01.2020

ಭಾನಿ 04 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
17. ದರ್ನಿಂಕ 17.01.2020

ಭಾನಿ 05 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
18. ದರ್ನಿಂಕ 27.01.2020

06 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
19. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 31.01.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಮಾನವಿೀಯ ದುರ್ಿ ಪ್ದಧ ತ್ತಗಳು
ಮತ್ತು ವಾಮಾಚಾರ – ಇವುಗಳ ಪ್ಾ ತ್ತಬಂಧ
ಮತ್ತು ನಿಮೂಾಲನೆ ನಿಯಮಗಳು, 2020ರ
ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆ
The
Karnataka
Prevention
and
Eradication of Inhuman Evil Practices
and Black Magic Rules, 2020 – Social
Welfare Department
ಅಡ್ವ ೀಕಟ್ ಜನರಲ್ ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಮಹದ್ವಯಿ ಜಲ ವಿವಾದದ ಬಗೆೆ ಆಿಂಗಿ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ತಯಾರಿಸಿರುವ
ಕರಡು
–
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತಾ ಯವರ ಸಚಿವಾಲಯ

05

09

Draft prepared by the Advocate General
regarding the Mahadayi Water Dispute
– Chief minister Secretariat
ಟ್ೀಪೀ
ಮಾಯ ಪ್ಗಳ
ಭಾಷಿಂತರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ - ಸ್ತಥ ನಿಕ ದತ್ನು ಿಂಶ ಕಿಂದಾ

–

TOPO Maps – Karnataka Geo-Spatian
Data Centre
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತಿ ಟ್ಾ ಅಪ್ ರ್ಕಯಾನಿೀತ್ತ
2015-20 – ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನವಿೀನಯ ತೆ ಮತ್ತು
ತಂತಾ ಜಾಾ ನ ಸ್ೈಟ್ಟ
The Karnataka Startup Policy, 20152020 – Karnataka Innovation and
Technology Society
ಗೌರವಾನಿವ ತ
ಅಧಿವೇಶನದ
58

ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ
ಕರಡು ಭಾರ್ಣ,

ಜಂಟ್ಟ
2020 -

05

22

27

ಸಿಆಸುಇ
Hon’ble Governor’s Joint Session Draft
Address, 2020 – DPAR

20. ಭಾನಿ 07 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 31.01.2020

ಭಾನಿ 08 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
21. ದರ್ನಿಂಕ 03.02.2020

09 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
22. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 18.02.2020

10 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
23. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 19.02.2020

ಭಾನಿ 11 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
24. ದರ್ನಿಂಕ 26.02.2020

25. ಭಾನಿ 12 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 21.03.2020

13 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
26. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ: 05.05.2020

14 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
27. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 14.05.2020

2023-24ರ ಒಳಗೆ ಐದು ಟ್ಟಾ ಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲರ್
ಆರ್ಥಾಕತೆಯಾಗಿ ಭಾರತ
- ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು
ಸ್ತಿಂಖ್ಯಯ ಕ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ
India as a five trillion dollar economy
by 2023-24 – Directorate of Economics
and Statistics
ಕರ್ನಾಟಕ
ಸಿವಿಲ್
ಸೇವಾ
(ನಡತೆ)
ನಿಯಮಗಳು, 1966 – ಸಿಆಸುಇ (ಸೇವಾ
ನಿಯಮಗಳು)

38

27

The Karnataka Civil Services (Conduct)
Rules, 1966 – DPAR (Service Rules)
ಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇವಾ (ರ್ಕಲೇಜು
ಶಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆ)
(ನೇಮರ್ಕತ್ತ)
(ವಿಶೇರ್)
ನಿಯಮಗಳು, 2020 – ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
The Karnataka Education Department
Services
(Collegiate
Education
Department) (Recruitment) (Special)
Rules, 2020 – Education Department
ಪ್ತ್ತಾ ರ್ಕ ಪ್ಾ ಕಟಣೆ – 7 ಏರ್ಮನ್ ಸಲೆಕ್ಷನ್
ಸಿಂಟರ್

38

01

Press Note – 7 Airmen Selection Centre
ಕನು ಡ ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರದ ನಿಯೀಗದ
ಮನವಿಯ ಭಾಷಿಂತರ– ಕನು ಡ ಅಭಿವೃದಧ
ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ
The requisition of the Kannada
Development Authority Delegation –
Kannada Development Authority.
ಬಿಬಿಎಿಂಪ ವಿಧೇಯಕ, 2020 –
ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ

ಬೃಹತ್

BBMP Bill, 2020– BBMP

04

40
ಪುಟಗಳು
(ಭಾಗಶಃ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ
ವಿಧೇಯಕ, 2020 – ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಇಲಾಖೆ
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Bill, 2020 – Department of Urban
Development

-

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ದ ಪ್ರಿಶರ್ಿ ಜಾತ್ತ ಮತ್ತು
ಪ್ರಿಶರ್ಿ ಪಂಗಡದ ಜಾತ್ತ ಪ್ಟ್ಟಿ ಯ ಜನಗಣತ್ತ,

03

59

2021, ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆ
Census of India, 2021 – Kannada
version of SC/ST List of Karnataka
State – Social Welfare Department

ಭಾನಿ 15 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
28. ದರ್ನಿಂಕ 30.05.2020

29. ಭಾನಿ 16 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 02.06.2020

30. ಭಾನಿ 17 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 05.06.2020

18 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
31. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 08.06.2020

ಭಾನಿ 19 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
33. ದರ್ನಿಂಕ 10.06.2020

35. ಭಾನಿ 20 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ
ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ
2019 – ಜಲ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಇಲಾಖೆ

ನಿೀತ್ತ

The Karnataka State Water Resources
Policy, 2019
–
Water Resource
Department
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ
2020-25 – ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಇಲಾಖೆ

32

ನಿೀತ್ತ,

The Karnataka Tourism Policy, 2020-25
– Tourism Department

115

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ಆಯೀಗದ
2018-19ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ತಾ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಾ ಧ್ಯನ
ಮಹಾ ಲೇಖ್ಪ್ರಲರು ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ಆಡಿಟ್ ವರದ –
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ಆಯೀಗ
Audit Report of the
Auditor General of India
the Karnataka State
Commission for the
Karnataka
State
Commission

Comptroller and
on the accounts of
Human Rights
year 2018-19 –
Human
Rights

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಮೂಲಸೌಲಭಯ
ನಿಗಮದ 2018-19ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದ
- ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಮೂಲಸೌಲಭಯ
ನಿಗಮ
Annual Report for the year 2018-19 of
Karnataka Tourism Infrastructure Limited
Karnataka
Tourism
Infrastructure
Limited

ಕರ್ನಾಟಕ
ಬಿೀದಬದ
ವಾಯ ಪ್ರರಿಗಳ
(ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಬಿೀದ
ವಾಯ ಪ್ರರ ನಿಯಂತಾ ಣ ಪ್ರವಾನಿಗೆ) ಯೀಜನೆ,
2019–
ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಧ
ಮತ್ತು
ಉದಯ ಮಶೀಲತೆ
ಮತ್ತು
ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ
ಇಲಾಖೆ
The
Karnataka
Street
Venders
(Protection of Livelihood and Regulation
of Street Vending and Licencing)
Scheme, 2019 – Skill Development
Enterprenuership
and
Livelihood
Department
ಎಲಾಿ

ಜಿಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ
60

ಕೊೀವಿಡ್-19

ಅನುು

08

32.

34.

36.

ದರ್ನಿಂಕ 02.07.2020

ನಿಗಾ ಹಿಸುವುದರ್ಕಕ ಗಿ
ಜಿಲಾಿ
ಮಟಿ ದ
ಕಣಾೆ ವಲು ಮತ್ತು
ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಆರೀಗಯ
ಸುರಕ್ಷತ್ನ ಕಾ ಮಗಳ ರ್ಕಯಾತಂಡಗಳು –
ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಯಾದಶಾಗಳ ಕಚೇರಿ
District
Level
Task
team
for
Surveillance and Public Health Efforts
for Combating Covid-19 in all districts –
Office of Chief Secretary

21 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
37. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 12.07.2020

ಬೆಿಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ
Guidelines for Lockdown of Bengaluru
area – Revenue Department

38.

22 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
39. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 14.07.2020

ತ್ತದೊು ೀಲೆ – ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಯಾದಶಾಗಳ ಕಚೇರಿ
Corrigendum – Office of Chief Secretary

40.

23 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
41. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 22.07.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವೆ (1998ನೇ ಗೆಜೆಟ್ಟಡ್
ಪಾ ಬೇರ್ನಸ್ಾ) (ಪ್ರಿರ್ಕಷ ಥಾ ಘೀರ್ಣೆ ಮತ್ತು
ವೇತನ ನಿಗದ) (ವಿಶೇರ್) ನಿಯಮಗಳು, 2020 ಸಿಆಸುಇ
Karnataka Civil Services, (1998 th Batch
Gazetted probationers) (Declaration of
Probation and Fixation of Pay) (Special)
Rules, 2020 – DPAR
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ಭಾನಿ 24 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
42. ದರ್ನಿಂಕ 03.08.2020

ಭಾನಿ 25 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
43. ದರ್ನಿಂಕ 04.08.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇವಾ (ರ್ಕಲೇಜು
ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ) (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಯ ಪ್ಕರ
ನೇಮರ್ಕತ್ತ) (ವಿಶೇರ್) ನಿಯಮಗಳು, 2020 –
ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಉನು ತ ಶಕ್ಷಣ)
The Karnataka Education Department
Services
(Collegiate
Education
Department) (Special) Rules, 2020 –
Education
Department
(Higher
Education)
ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಅತ್ತೀ ಸಣಣ ,
ಸಣಣ
ಮತ್ತು
ಮಧಯ ಮ
ಉದಯ ಮಗಳ
ಮಂತ್ನಾ ಲಯ
Notification of MSME – Minstry of
Micro, Small and Medium Enterprises,
MSME.

26 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
44. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 11.08.2020

ಪ್ತ್ತಾ ರ್ಕ ಪ್ಾ ಕಟಣೆ - ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ
Press Note - Revenue Department

28 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
45. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 21.08.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗಿು ಶಾಮಕ ದಳ ಅಧಿನಿಯಮ,
1964ರ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ
ಅಗಿು ಶಾಮಕ & ತ್ತತ್ತಾ ಸೇವೆಗಳು
Amendment of Karnataka Fire Force
61
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36

07

04

Act, 1964 –Karnataka State Fire &
Emergency Services

ಭಾನಿ 30 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
46. ದರ್ನಿಂಕ 31.08.2020

ಭಾನಿ 31 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
47. ದರ್ನಿಂಕ 02.09.2020
ಭಾನಿ 33 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
48. ದರ್ನಿಂಕ 11.09.2020

ಭಾನಿ 34 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
49. ದರ್ನಿಂಕ 16.09.2020

ಭಾನಿ 35 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
50. ದರ್ನಿಂಕ 21.09.2020

ಭಾನಿ 36 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
51. ದರ್ನಿಂಕ 28.09.2020

ಭಾನಿ 37 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
52. ದರ್ನಿಂಕ 29.09.2020
53. ಭಾನಿ 38 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,

ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ನಿಲಯಗಳು,
ಡಿೀಮ್ಡ
ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ನಿಲಯಗಳು, ರ್ಕಲೇಜು
ಮತ್ತು
ಇತರ ಅನುದ್ವನಿತ ಸಂಸಥ ಗಳು ಹಾಗೂ
ಕಿಂದಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿೀಸಲಾತ್ತ ನಿೀತ್ತಯ
ಕಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿ ನ
ಅನುಷಾ ನರ್ಕಕ ಗಿ
ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳು - ಯುಜಿಸಿ

11

Guidelines for Stirct Implementation of
Reservation Policy of the Government,
Deemed to be universities, College and
other Grant-in-aid Institution and
Centres – UGC
ಪ್ತ್ತಾ ರ್ಕ ಪ್ಾ ಕಟಣೆ – 7 ಏರ್ಮನ್ ಸಲೆಕ್ಷನ್
ಸಿಂಟರ್
Press Note Centre

7 Airmen Selection

ಪ್ಠಯ ಸಂಕತಗಳು – ಚ್ಚರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗ.

17

Text Signage – Election Commission.
ಕರ್ನಾಟಕ
ಗೆಜೆಟ್ಟಡ್
ಪಾ ಬೇರ್ನರ್ಗಳ
ನೇಮರ್ಕತ್ತ (ಸಪ ಧ್ಯಾತಮ ಕ ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳ ಮೂಲಕ
ನೇಮರ್ಕತ್ತ) ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ ನಿಯಮಗಳು, 2020 ಸಿಆಸುಇ
The Karnataka Gazetted Probationers
Recruitment
(Appointment
by
Competitive Examination) (Amendment)
Rules, 2020– DPAR
ಕರ್ನಾಟಕ
ಭೂ
ಸುಧ್ಯರಣೆ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ
ಮಸೂದೆ
–
ಕಂದ್ವಯ
ಇಲಾಖೆಯ
ವಿಶೇಷಧಿರ್ಕರಿಯವರ ರ್ಕಯಾಾಲಯ
The
Karnataka
Land
Reform
Amendment Bill – Special Officer to
Minister for Revenue
ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇ
ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇ

ಎಚಚ ರಿಕೆ

02

08

ನೀಟ್ಟೀಸ್–

Fraud Alert Notice from MSME
MSME

-

ಇವಿಎಿಂ ಮತ್ತು
ವಿವಿಪ್ರಯ ಟ್
ಚ್ಚರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗ

–

ಕೈಪಡಿ

Manual of EVM and VVPAT – Election
Commission
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತಾ ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ನಿೀತ್ತ,
62

02

02

308
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ದರ್ನಿಂಕ 09.10.2020

2018– ಪ್ಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಇಲಾಖೆ
The Karnataka Film Tourism Policy,
2018 – Tourism Department

54. ಭಾನಿ 39 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 15.10.2020

40 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
55. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 15.10.2020

41 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
56. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 15.10.2020

42 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
57. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 15.10.2020

ಭಾನಿ 43 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
58. ದರ್ನಿಂಕ 16.10.2020

44 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
59. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 19.10.2020

60. ಭಾನಿ 47 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 28.10.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಜಮಿೀನುಗಳ ನಿಗಮ
ನಿಯಮಿತದ
ಅಧಿಸೂಚನೆ–
ಕಂದ್ವಯ
ಇಲಾಖೆ
Notification of the Karnataka Public
Land Corporation Limited – Revenue
Department
ಐಎಿಂಎ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಿಂಗ ಸಂಸಥ ಗಳ
ವಂಚನೆ
ಪ್ಾ ಕರಣಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ
The Notification regarding the fraud
cases of the IMA and its subsidiaries –
Revenue Department
ಡಬ್ಲ್ಿ ಯ ಎಎಿಂ ಸವಿೀಾಸಸ್ (ಓಪಸಿ) ಪ್ಾ ೈವೆಟ್
ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್ - ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು - ಕಂದ್ವಯ
ಇಲಾಖೆ

08

06

14

WAM Services (OPC) Private Limited –
Notification – Revenue Department
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗತಯ
ವಸುು ಗಳ ಸ್ತವಾಜನಿಕ
ವಿತರಣಾ ಪ್ದಧ ತ್ತ (ನಿಯಂತಾ ಣ) (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)
ಆರ್ದಶ– ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು
ಮತ್ತು ಗಾಾ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
The Karnataka Essential Commodities
Public Distribution System (Control)
(Amendment) Order, 2018 – Food, Civil
Supply
and
Consumer
Affairs
Department
ಮ|| ಹಿೀರಾ ಗೂಾ ಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನಿೀಸ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು – ಕಂದ್ವಯ
ಇಲಾಖೆ
Notifications - M/s. Heera Group of
Companies – Revenue Department
ಮತದ್ವನದ
ವಿಧ್ಯನ
(ಚ್ಚರ್ನವಣೆಗಳು)

-

10

14

ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ
05

Voting Procedure - DPAR (Elections)
ಭಾರತ ಚ್ಚರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆ
– ಮುಖ್ಯ ಚ್ಚರ್ನವಣಾಧಿರ್ಕರಿಯವರ ಕಚೇರಿ
The Notification of Election Commission
of India – Office of the Chief Election
63
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Commissioner
61. ಭಾನಿ 48 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 28.10.2020

ತ್ತದೊು ೀಲೆ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

ಭಾನಿ 50 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
62. ದರ್ನಿಂಕ 04.11.2020

ಕರ್ನಾಟಕ
ಮಾಹಿತ್ತ
ತಂತಾ ಜಾಾ ನ
ರ್ಕಯಾನಿೀತ್ತ, 2020-2025 - ಕೆಐಟ್ಟಎಸ್

63. ಭಾನಿ 52 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 06.11.2020

ಮರಣ ಪ್ತಾ - ಹಲಸೂರು ಪಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

64. ಭಾನಿ 54 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
ದರ್ನಿಂಕ 12.11.2020
ಭಾನಿ 56 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
65. ದರ್ನಿಂಕ 13.11.2020

57 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
66. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 26.11.2020

58 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
67. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 26.11.2020

ಭಾನಿ 59 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
68. ದರ್ನಿಂಕ 26.11.2020
ಭಾನಿ 60 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
69. ದರ್ನಿಂಕ 30.11.2020

Corrigendum – Revenue Department

The Karnataka Information Technology
Policy, 2020-2025 – KITS
Death Note - Halasuru Police Station
ಕರಳ ರಾಜಯ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸಥ
(KSFE)
ಇದರ ಭೇಟ್ಟಯ ವರದ– ಎಿಂಎಸ್ಐಎಲ್
The report on visits to Kerala State
Financial Enterprises – MSIL
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಾ ಧ್ಯನ ರ್ಕಯಾದಶಾ, ಕಂದ್ವಯ
ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ದಶ-ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ
The Order of the Principal Secretary to
the Government – Revenue Department
ಮ|| ಐಎಿಂಎ ಮತ್ತು
ಅದರ ಸಮೂಹ
ಸಂಸಥ ಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. ಕಂಇ 20 ಜಿಆರ್
ಸಿ 2017 (ಪ-2), ದರ್ನಿಂಕ 24-11-2020–
ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ
The Notification No. RD 20 GRC 2017
(P-2), dated 24-11-2020 of M/s. IMA
and its group entities – Revenue
Department
ಮ|| ಐಎಿಂಎ ಮತ್ತು
ಅದರ ಸಮೂಹ
ಸಂಸಥ ಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. ಕಂಇ 20 ಜಿಆರ್
ಸಿ 2017 (ಪ-2), ದರ್ನಿಂಕ 19-11-2020–
ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ
The Notification No. RD 20 GRC 2017
(P-2), dated 19-11-2020 of M/s. IMA
and its group entities – Revenue
Department
ಮ||
ಯೆಲಿ ೀ
ಎಕ್ಿ ಪ್ಾ ಸ್
ಲಾಜಿಸಿಿ ಕ್ಿ
ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ– ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ
The Notification of M/s. Yellow Express
Logistics Ltd. – Revenue Department
ಕರ್ನಾಟಕ
ಶಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆ
ಸೇವೆಗಳ
(ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ) (ನೇಮರ್ಕತ್ತ)
(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020 – ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ
64
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60
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32

03

08

08

20
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ಮತ್ತು ಪೌಾ ಢ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
The Karnataka Education Department
Services
(Department
of
Public
Instructions)
(Recruitment)
(Amendment) Rules, 2020- Primary and
Secondary Education Department

ಭಾನಿ 66 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
70. ದರ್ನಿಂಕ 28.12.2020

67 ಆವಿಭಾಶಾ 2020,
71. ಭಾನಿ
ದರ್ನಿಂಕ 30.12.2020

ಖ್ಜಾನೆ – 2 ತಂತ್ನಾ ಿಂಶದಲ್ಲಿ ಕನು ಡವನುು
ಬಳಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ– ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ.
The Usage of Kannada language in
Khajane
-2
Software
–
Mines
Department.
ಕರ್ನಾಟಕ
ನಗರ
ಪೌರ
ಸಂಸಥ /
ಮುನಿಿ ಪ್ರಲ್ಲಟ್ಟ ಮಾದರಿ ಕಟಿ ಡ ನಿಮಾಾಣ
ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳು, 2017 ಮತ್ತು
ಕರ್ನಾಟಕ
ನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ ಮಾದರಿ ಕಟಿ ಡ ನಿಮಾಾಣ
ಉಪ್-ವಿಧಿಗಳು,
2017–
ನಗರ
ಮತ್ತು
ಯೀಜರ್ನ ಇಲಾಖೆ
Karnataka Municipality Model Building
By-laws
2017
and
Karnataka
Municipality
Corporations
Model
building By-laws, 2017
- Town
Planning Department.
ಒಟ್ಟಿ ಪುಟಗಳು

65

0

0

2700

ಅನ್ನಬಂಧ-XI
ರ್ನಯ ಯಿಕ ವಿರ್ಯಗಳ ಭಾಷಂತರ ಶಾಖೆ
01-01-2020 ರಿಂದ 31-12-2020 ರವ್ರೆಗೆ ರ್ನಯ ಯಿಕ ವಿರ್ಯಗಳ ಭಾಷಂತರ
ಶಾಖೆಯಲಿಿ
ಸಾಧಿಸಿದ ಪರ ಗರ್ತ
ಕರ .

ವಿರ್ಯ

ಪುಟಗಳ
ಸಂಖೆಯ
(ಕನನ ಡ)

ಸಂ.
1.

ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್ದಶಗಳನುು
ತಜುಾಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ - ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ

ಇಿಂಗಿಿ ೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ

12

2.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಿ , ಅಥಣಿ ತ್ನಲೂಿ
ಕ್ಕ, ಕೊಕಟನೂರ ಗಾಾ ಮದ ಗಾಯರಾಣ ರಿ.ಸ.ನಂ.408/ಅ ಮತ್ತು
410/ಅರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮಿೀನನುು ಕೃರ್ಷ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲು,
ಕೃರ್ಷ ವಿಶವ ವಿದ್ವಯ ಲಯ ಧ್ಯರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಕ್ಕರಿತ್ತ- ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

05

3.

ರಿಟ್ ಅಜಿಾ ಸಂ.33429/2018 (ಪಐಎಲ್) ಶಾ ೀ ಡಿ.ವಿ. ಚಕಾ ವತ್ತಾ
ವಿರುದಧ ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ತಾ
- ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಇಲಾಖೆ

02

4.

ಬೆಿಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಯ ಪು ಯ ಕೆರೆಗಳಾದ, ದೊಡಡ ಬಿದರಕಲುಿ ,
ಹೊಸಕೆರೆ ಹಳಿಳ ಮತ್ತು ಹುಳಿಮಾವು ಕೆರೆಗಳ ಏರಿ ಒಡೆದರುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ವರದ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತ್ತ ಕ್ಕರಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ದಶವನುು
ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯಿಿಂದ ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಜುಾಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಇಲಾಖೆ

02

5.

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ್ರ್ಕಯಾದಶಾ, ಸಿಆಸುಇ, ಶಾ ೀ ಎನ್. ಲಕ್ಷಮ ಣರಾವ್
ಪೇಶ್ನವ , ಮುಖ್ಯ ಇಿಂಜಿನಿಯರ್ ಇವರು ಘನ ಕೆ.ಎ.ಟ್ಟ. ಬೆಿಂಗಳೂರು
ಆರ್ದಶದ ವಿರುದಧ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲ್ಲಿ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ- ಸಿಆಸುಇ

06

6.

ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ - ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

05

7.

ಬಳಾಳ ರಿ ಜಿಲೆಿ ಯಲ್ಲಿ ಗಾಾ ಮ ಪಂಚಾಯತ್ತಯ ಕಿ ಕ್ಾ ಕಂ ಡಾಟ್ಟ ಎಿಂಟ್ಟಾ
ಆಪ್ರೇಟರ್ ಹುದೆು ಗೆ ಅನುಮೀದನೆ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ -ಗಾಾ ಮಿೀಣ
ಅಭಿವೃದಧ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

207

8.

ಚಿಕಕ ಬಳಾಳ ಪುರ ಜಿಲೆಿ , ಚಿಕಕ ಬಳಾಳ ಪುರ ತ್ನಲೂಿ ಕ್ಕ, ಕಸಬಾ ಹೊೀಬಳಿ,
ಮರಳುಕ್ಕಿಂಟ್ಟ ಗಾಾ ಮದ ಸ.ನಂ.204ರಲ್ಲಿ
61-00 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ
ಆವುಲಹಳಿಳ ಗಾಾ ಮದ ಸ.ನಂ.98ರಲ್ಲಿ 10-00 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟಿ 71-00
ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನುು “ಹೌಸಿಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್” ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಸತ್ತ ರಹಿತರಿಗೆ ವಸತ್ತ ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪ ಸಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಿಖ್ರಾಬು ಜಮಿೀನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದ್ವಯ ರ್ಕಯೆು , 1964ರ ಕಲಂ
68ರ ಪ್ಾ ಕಿಾ ಯೆಯಿಿಂದ ವಿರ್ನಯಿತ್ತ ನಿೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ
ಮುಿಂದೆ ಮರುಮಂಡಿಸುವ ಬಗೆೆ - ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

04
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9.

ಕೆ.ಎ.ಟ್ಟ. ಅಜಿಾ ಸಂ.3349/2017ರಲ್ಲಿ ನ ಆರ್ದಶದ ವಿರುದಧ ರಾಜಯ
ಉಚಚ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ರಿಟ್
ಅಜಿಾ
ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇರ್ಕಗಿರುವ
ದ್ವಖ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯ - ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ
ಇಲಾಖೆ

13

10.

ಸರ್ಕಾರಿ ನಡವಳಿಗಳನುು ಕನು ಡದಿಂದ ಆಿಂಗಿ
ಕೊಡುವ ಬಗೆೆ - ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ

ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಿಂತರಿಸಿ

11

11.

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ ರ್ನಯ ಯಾಲಯ, ಬೆಿಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಪಟ್ಟರ್ನ್
ದ್ವಖ್ಲ್ಲಸುವ ಸಂಬಂಧ, ಕನು ಡದಲ್ಲಿ ರುವ ದ್ವಖ್ಲೆಗಳನುು
ಆಿಂಗಿ
ಭಾಷೆಗೆ
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ
ಬಗೆೆ –
ಖ್ಜಾನೆ
ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ,
ಬೆಿಂಗಳೂರು.

83

12.

ಮಹಾರಾರ್ಿ ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ವಾಹನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಮಾಹಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ
ರಾಜಯ
ಸಭಾಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಆಪ್ು
ಸಿಬಬ ಿಂದಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್ದಶಗಳನುು
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ - ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜಯ ಶಷಾ ಚಾರ)

05

13.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೀನರ್ಕಯಾದಶಾ, ಡಿ.ಪ.ಎ.ಆರ್. ರವರು, ಕ್ಕಮಾರಿ
ಶವಶಾಿಂತ್ನಬಾಯಿ ಜಗಾದೆ ತಂದೆ ದವಗಂತ ಹಣಮಂತಯಯ ಜಗಾದೆ,
ಕಲಬುರುಗಿ ಜಿಲೆಿ ಇವರಿಗೆ ಕಿಂದಾ ಸ್ತವ ತಂತಾ ಯ ಯೀಧರ ಅವಲಂಬಿತ
ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ -ಸಿಆಸುಇ (ರಾ.ವಿ.
ವೇತನ)

04

14.

ರಿಟ್
ಅಜಿಾ
ಮಾಯಿಗೇಗೌಡ

ಸಂಖೆಯ ;
57990/2017
(LB-RES-PIL)
ಶಾ ೀ
ವಿರುದಧ ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರ - ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಇಲಾಖೆ

02

15.

ಯುವ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿಾ ೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತ
ಶೀರ್ಷಾಕೆಯ ಪ್ರಾ ರಂಭದ ಶರೀರ್ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕರಿತ್ತ - ಯುವ
ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿಾ ೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

03

16.

ಸಂ.ಆಇ 03 ಸೇನಿಸೇ 2020, ದರ್ನಿಂಕ: 12.10.2010ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿ - ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶಾಾ ಿಂತ್ತ ವೇತನ)

09

17.

ಸಿಎಟ್ಟ- ದರ್ನಿಂಕ 2.11.2019ರ ಪಲ್ಲೀಸ್ ವರದಯ ಪ್ಾ ತ್ತ - ಅಿಂಚ್
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಿಂಗಳೂರು-1

02

18.

ಕ್ಕಮಾರಿ ಶಶಕಲಾ D/o ದ. ರ್ನರಾಯಣರಾವ್ ಕಟಕ ರ್, ಬಾಗಲಕೊೀಟ್ಟ
ಜಿಲೆಿ , ಇವರಿಗೆ ಕಿಂದಾ ಸ್ತವ ತಂತಾ ಯ ಯೀಧರ ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಗೌರವಧನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ - ಸಿಆಸುಇ (ವಿಶಾಾ ಿಂತ್ತ ವೇತನ)

03

19.

ಬಯಲುಸಿೀಮ ಹಾಗೂ ಮಲೆರ್ನಡು ಪ್ಾ ರ್ದಶಾಭಿವೃದಧ ಮಂಡಳಿಯ
ನಿಯಮಗಳನುು
ಕನು ಡದಿಂದ
ಆಿಂಗಿ
ಭಾಷೆಗೆ
ತಜುಾಮ
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆೆ - ಯೀಜನೆ, ರ್ಕಯಾಕಾ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು
ಸ್ತಿಂಖ್ಯಯ ಕ ಇಲಾಖೆ

49

20.

ಸಿ.ಆ.ಸು.
ಇಲಾಖೆ
(ರಾಜಯ
ಶಷಿ ಚಾರ)
ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಕನು ಡದಲ್ಲಿ ರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ದಶದ ಪ್ಾ ತ್ತಗಳನುು ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ರವರು
ಕೊೀರಿರುವಂತೆ ಆಿಂಗಿ
ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಿಂತರಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಸಿಆಸುಇ

23

67

21.

ಕೆ.ಎ.ಟ್ಟ. ಅಜಿಾ ಸಂಖೆಯ 6454/2019ರ ಆರ್ದಶದ ವಿರುದಧ ಮಾನಯ
ಉಚಚ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅಜಿಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ದ್ವಖ್ಲೆಗಳ
ಕ್ಕರಿತ್ತ - ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

12

22.

ರಿಟ್
ಅಜಿಾ
ಸಂಖೆಯ :
24739-40/2012ಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯ ಆರ್ದಶದ ಅನುಪ್ರಲನೆ ಪ್ತಾ - ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಇಲಾಖೆ
(ಬಿಬಿಎಿಂಪ)

03

23.

ರಿಟ್
ಅಜಿಾ
ಸಂಖೆಯ :
57990/2017(LB-RES-PIL)
ಶಾ ೀ
ಮಾಯಿಗೇಗೌಡ ವಿರುದಧ ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರ - ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಇಲಾಖೆ

14

24.

ಕನು ಡ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಹೇಳಿಕೆಯನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ - ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಇಲಾಖೆ

ಭಾಷೆಗೆ

02

25.

ಬೆಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಿ , ಬೆಿಂಗಳೂರು ಪೂವಾ ತ್ನಲೂಿ ಕ್ಕ, ಕೆ.ಆರ್.
ಪುರ ಹೊೀಬಳಿ, ರ್ಕಯ ಲಸನಹಳಿಳ ಗಾಾ ಮದ ಸ.ನಂ.53ರಲ್ಲಿ 3-00 ಎಕರೆ
ಜಮಿೀನನುು ಆಕೆಿ ಪ್ಿ ಸಂಸಥ ಯವರಿಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಗುತ್ತು ಗೆ ಅವಧಿಯನುು
ಮುಿಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆೆ - ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತ್ತ-1)

05

26.

ಭಾರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಪ್ಾ ಸ್ತು ವನೆ ಪ್ಾ ರ್ಕರ ಕಡಾಡ ಯ ರಾಜಕಿೀಯ
ಚ್ಚರ್ನವಣಾ ಮಿೀಸಲಾತ್ತಯನುು
ಪ್ಾ ತ್ತಯಿಂದು ಜಾತ್ತ, ಜರ್ನಿಂಗ,
ಉಪ್ಜಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಶಾಸನ ಬದಧ ವಾಗಿ ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕೊಡುವುದರ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಸಿಆಸುಇ (ಚ್ಚರ್ನವಣೆಗಳು)

06

27.

ಕನು ಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ದಶವನುು ಆಿಂಗಿ
ಭಾಷಿಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆೆ – ಆರೀಗಯ ಇಲಾಖೆ.

ಭಾಷೆಗೆ

02

28.

ದಸ್ತು ವೇಜು
ಸಂಖೆಯ :4036/1965-66 ಕನು ಡದಿಂದ
ಇಿಂಗಿಿ ೀಷ್ಗೆ
ಭಾಷಿಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆೆ – ಮುದ್ವಾ ಿಂಕ ಮತ್ತು ನೀಿಂದಣಿ
ಇಲಾಖೆ.

02

29.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ - ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ)

10

30.

ಬಿ ಬಿ ಎಿಂ ಪ ವಿಧೇಯಕ-2020

18

31.

ಕೊೀಲಾರ ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರದ 2018-19ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನ ಲೆಕಕ
ಪ್ರಿಶೀಧರ್ನ ವರದಯನುು ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯಿಿಂದ ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಗೆ
ಭಾಷಿಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ - ನಗರಾಭಿವೃದಧ ಪ್ರಾ ಧಿರ್ಕರ ಕೊೀಲಾರ

45

32.

ಶಾಸಕರ ಅನಹಾತೆ ಸಂಬಂಧ ಸವೀಾಚಚ
ಕ್ಕರಿತ್ತ – ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ.

02

33.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ - ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ)

10

34.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

04

35.

ಕೊೀವಿಡ್ -19 ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ್ ಸೌಕಟ್ಿ ಮತ್ತು
ಗೈಡ್ಿ ನ ರ್ಕಯಾಕಾ ಮಗಳು – ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ ಸಚಿವಾಲಯ

05

68

ಆಿಂಗಿ

ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ಆರ್ದಶದ

36.

ಶಾ ೀ ಟ್ಟ.ಎಸ್. ರವಿ, ಹಿರಿಯ ಉಪ್ ನಿಂದಣಾಧಿರ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಶಾ ೀ ಎನ್.
ರ್ದವರಾಜು, ಪ್ಾ .ದ.ಸ. ಉಪ್ ನಿಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ
ಇವರುಗಳ ವಿರುದಧ ದ ಆರೀಪ್ಕೆಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀರ್ಕಯುಕು ರ್ಕಯೆು
1984ರ ಅಡಿ ಸಕೆಿ ನ್ 12(5)ರಡಿ ಮಾನಯ ಉಪ್ ಲೀರ್ಕಯುಕು -1ರವರು
ಸಲ್ಲಿ ಸಿರುವ ವಿಶೇರ್ ವರದ ಕ್ಕರಿತ್ತ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

04

37.

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ದ್ವಖ್ಲೆಗಳನುು
ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಿಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ -ಪ್ಶುಪ್ರಲರ್ನ ಮತ್ತು
ಪ್ಶುವೈದಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

92

38.

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಫ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ರಿಟ್ ಪಟ್ಟಶನ್ ಸಲ್ಲಿ ಸಲು
ಭಾಷಿಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆೆ – ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಧ
ಇಲಾಖೆ

20

39.

ಪ್ಾ ಕರಣದ
ಕಡತವನುು
ಸಿ.ಬಿ.ಐ.ಗೆ
ವಗಾಾವಣೆ
ನಿೀಡಬೇರ್ಕಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರುವ
ದ್ವಖ್ಲಾತ್ತಗಳನುು ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಜುಾಮ ಮಾಡುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ ರಾಜಗೊೀಪ್ರಲನಗರ ಪಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

102

40.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಿ ಯ ಲ್ಲಿಂಗಸೂರು ತ್ನಲೂಿ ಕಿನ ಕರಡಕಲ್ ಗಾಾ ಮದ
ಸವೇಾ ನಂ.397/1 ವಿಸಿು ೀಣಾ 1-20 ಎಕರೆ/ಗುಿಂಟ್ಟ ಜಮಿೀನನುು ಶಾ ೀ
ಅಮರೇಶವ ರ ವಿದ್ವಯ ವಧಾಕ ಸಂಘ, ಲ್ಲಿಂಗಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಗುತ್ತು ಗೆ
ಅವಧಿಯನುು ನವಿೀಕರಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ.

05

41.

ಪ್ತಾ ಸಂಖೆಯ : ಇಡಿ 24 ಇಇಸಿ 2020, ದರ್ನಿಂಕ: 16.06.2020ನುು
ಭಾಷಿಂತರಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆೆ – ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆ

01

42.

ದಸ್ತು ವೇಜು ಸಂಖೆಯ : 4036/1965-66 ಕನು ಡದಿಂದ ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಗೆ
ಭಾಷಿಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆೆ – ಮುದ್ವಾ ಿಂಕ ಮತ್ತು ನೀಿಂದಣಿ
ಇಲಾಖೆ

01

43.

ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ಾ ಕರಣ 4(1)(ಎ)ರ ಪ್ಾ ರ್ಕರ
ಕಡತಗಳ
ಮಾಹಿತ್ತಯನುು
ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆೆ
(ಭಾಷಿಂತರ
ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ)

53

44.

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ರ್ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಜಿಾ ಸಂಖೆಯ : 1304/2017
- ಶಾ ೀ ಗಿರಿಯಪ್ಪ , ಗಾಾ ಮಲೆಕಿಕ ಗರ ವಿರುದಧ ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ಾ ಕರಣಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ್ವಖ್ಲೆಗಳನುು ಭಾಷಿಂತರಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆೆ (ಕಂದ್ವಯ
ಇಲಾಖೆ)

06

45.

ಶಾ ೀಮತ್ತ ಝಮರ್ಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ದವಗಂತ ಶಾ ೀ ಶಾಣುಸಿಿಂಗ ಕಲಬುಗಿಾ
ಜಿಲೆಿ ಇವರಿಗೆ ಕಿಂದಾ ಸ್ತವ ತಂತಾ ಯ ಹೊೀರಾಟಗಾರರ ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ (ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ)

07

46.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ - ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂ-ಮಂಜೂರಾತ್ತ 1)

04

47.

ಕನು ಡದಲ್ಲಿ ರುವ ದ್ವಖ್ಲೆಗಳನುು
ಆಿಂಗಿ
ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಿಂತರಿಸಿ
ಕೊಡುವ ಬಗೆೆ – ಸ್ತಮಾಜಿಕ ಭದಾ ತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ

48.

ಕೆಎಟ್ಟ ಅಜಿಾ ಸಂ.2260/2009ಕೆಕ
ಪ್ಶುಸಂಗೊೀಪ್ರ್ನ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

69

ದ್ವಖ್ಲೆಗಳು

–

315
38

49.

ಕೆಎಟ್ಟ ಅಜಿಾ ಸಂ.244/2016ಕೆಕ
ಪ್ಶುಸಂಗೊೀಪ್ರ್ನ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ದ್ವಖ್ಲೆಗಳು

-

33

50.

ಕೆಎಟ್ಟ ಅಜಿಾ ಸಂ.2261/2009ಕೆಕ
ಪ್ಶುಸಂಗೊೀಪ್ರ್ನ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ದ್ವಖ್ಲೆಗಳು

-

35

51.

ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಆರೀಗಯ ಮತ್ತು ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ
ಇಲಾಖೆ

08

52.

ಕೊೀವಿಡ್-19ಕೆಕ
ಆರ್ದಶಪ್ತಾ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಿಂತೆ

ಮುಖ್ಯ

ರ್ಕಯಾದಶಾಯವರ

02

53.

ಕೊೀವಿಡ್-19ಕೆಕ
ಆರ್ದಶಪ್ತಾ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಿಂತೆ

ಮುಖ್ಯ

ರ್ಕಯಾದಶಾಯವರ

01

54.

ಕೊೀವಿಡ್-19ಕೆಕ
ಆರ್ದಶಪ್ತಾ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಿಂತೆ

ಮುಖ್ಯ

ರ್ಕಯಾದಶಾಯವರ

07

55.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

09

56.

ಕ್ಕಮಾರಿ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಮ D/o ದ. ಶಂಕರಪ್ಪ ದೊೀಶ್ನಟ್ಟಿ ಕಲಬುಗಿಾ
ಜಿಲೆಿ , ಇವರಿಗೆ ಕಿಂದಾ ಸ್ತವ ತಂತಾ ಯ ಯೀಧರ ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಬಗೆೆ – ಸಿಆಸುಇ

03

57.

ಪ್ಶುಪ್ರಲರ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ
ದ್ವಖ್ಲೆಗಳನುು
ಕನು ಡ
ಭಾಷೆಯಿಿಂದ ಆಿಂಗಿ
ಭಾಷೆಗೆ ತಜುಾಮಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಪ್ಶುಸಂಗೊೀಪ್ರ್ನ ಇಲಾಖೆ

169

58.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ - ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

06

59.

ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

06

60.

ಶಾ ೀಮತ್ತ ಸುಮನ್ ರಾಮರ್ನತನ್ ಕಬಾಾ , ಕೊೀಿಂ. ದವಂಗತ ಶಾ ೀ
ರಾಮರ್ನತನ್ ಕಬಾಾ , ಇವರಿಗೆ ಕಿಂದಾ ಸ್ತವ ತಂತಾ ಯ ಯೀಧರ ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ
ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ - ಸಿಆಸುಇ

02

61.

ಕೆಎಟ್ಟ ಅಜಿಾ ಸಂಖೆಯ
1542/2014 ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ್ವಖ್ಲೆಗಳು – ಕೃರ್ಷ ಇಲಾಖೆ

20

62.

ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

06

63.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ದಶ ಸಂ.ಹೆಚ್ಡಿ 49 ಇಎಫ್ಎಸ್ 2018,
ಬೆಿಂಗಳೂರು, 27.11.2019 - ಅಪ್ರ ಪಲ್ಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದಾಶಕರು

04

64.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

06

65.

ಕನು ಡದಲ್ಲಿ ರುವ ದ್ವಖ್ಲೆಗಳನುು
ಆಿಂಗಿ
ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಿಂತರಿಸಿ
ಕೊಡುವ
ಬಗೆೆ
– ಸ್ತಮಾಜಿಕ ಭದಾ ತೆ ಮತ್ತು
ಪಿಂಚಣಿಗಳ
ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ

36

70

52310/2018ಕೆಕ

66.

ರ್ನಯ ರ್ನಲ್
ಲಾ
ಸೂಕ ಲ್
ಬೆಿಂಗಳೂರು
ರಲ್ಲಿ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನ ಚಚ್ಾ - ಸಂವಯ ಶಾಇ

67.

ರ್ನಯ ರ್ನಲ್ ಲಾ ಸೂಕ ಲ್ ಮಿೀಸಲಾತ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಚಚ್ಾಯ ವಿರ್ಯ - ಸಂವಯ ಶಾಇ

16

68.

ಭಾರತ ಸಂವಿಧ್ಯನದ ಸ್ತಮಾಜಿಕ ರ್ನಯ ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ರಾಜಯ ದ ಪ್ಾ ತ್ತಯಿಂದು ಜಾತ್ತಯವರಿಗೂ ಕಡಾಡ ಯ ಮಿೀಸಲಾತ್ತ
ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕೊಟ್ಟಿ
ಚ್ಚರ್ನವಣೆಗಳನುು
ನಡೆಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ – ಸಿಆಸುಇ
(ಚ್ಚರ್ನವಣೆಗಳು)

02

69.

2013-14ನೇ
ಸ್ತಲ್ಲನ
ಭಾರತದ
ಲೆಕಕ ನಿಯಂತಾ ಕರು
ಮತ್ತು
ಮಹಾಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧಕರ
ವರದಯಲ್ಲಿ ನ
“ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನ
ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಗಾ ಿಂಥಾಲಯಗಳ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣೆ” ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧನೆ
ಅನುಸರಣಾ ವರದಯನುು ಆಿಂಗಿ ಭಾಷೆಗೆ ತಜುಾಮ ಮಾಡುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
– ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಗಾ ಿಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ

112

70.

ಬಳಾಳ ರಿ ಜಿಲೆಿ , ಹೊಸಪೇಟ್ಟ ತ್ನಲೂಿ ಕ್ಕ, ಅಮರಾವತ್ತ ಗಾಾ ಮದ
ಸ.ನಂ.571ರಲ್ಲಿ
9.20 ಹೆಕಿ ರ್ ಜಮಿೀನನುು
ಪ್ವರ್ ವಿದುಯ ತ್
ಪಾ ೀಜೆಕಿ ಗಾಗಿ ಮೇ|| ಎಿಂ.ಎಸ್.ಪ.ಎಲ್. ಗಾಯ ಸ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್ ಇವರಿಗೆ
ಗುತ್ತು ಗೆ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

08

71.

ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

13

72.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ
ಮಾಲ್ಲನಯ
ನಿಯಂತಾ ಣ ಮಂಡಳಿಯ ಎಿಂ.
ಸುಧಿೀಿಂದಾ ರಾವ್ ಅವರು ದ್ವಖ್ಲ್ಲಸಿರುವ ಪ್ಾ ಕರಣದ ವರದ – ಪ್ರಿಸರ
ಇಲಾಖೆ

20

73.

ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

04

74.

ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ– ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

04

75.

ಎನ್ಎಲ್ಎಸ್ಐಯು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ
ಸಂ.ವಯ .ಶಾ.ಇ

ನಡೆದ ಚಚ್ಾ –

08

76.

ಪ್ರಿವಾರ ಮತ್ತು ತಳವಾರ ಜಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಜಾತ್ತ ಪ್ಾ ಮಾಣಪ್ತಾ ನಿೀಡುವ
ಬಗೆಗಿನ ಸುತುೀಲೆ -ಪ್ರಿಶರ್ಿ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯ ಣ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ

04

77.

ಕೆಎಟ್ಟ ಅಜಿಾ ಸಂ.6813/2017ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಾ ಢಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

08

78.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ - ಕಂದ್ವಯ ಇಲಾಖೆ

29

79.

M/s MSPL Limited ಕಂಪ್ನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಿಂದ 15.3 ಮ.ವಾಯ .
ಸ್ತಮಥಯ ಾದ ಪ್ವನ್ ವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜನೆಯನುು
ವಗಾಾಯಿಸಿ
ಸ್ತಮಥಯ ಾವನುು 16 ಮ.ವಾಯ ಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಬಗೆೆ – ಇಿಂಧನ ಇಲಾಖೆ

06

80.

M/s MSPL Gases Limited ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 8.8
ಮ.ವಾಯ . ಸ್ತಮಥಯ ಾದ ಪ್ವನ್ ವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜನೆಯನುು ಪೂವಾ
ಸಿಥ ತ್ತಗೆ ತಂದು ದರ್ನಿಂಕ: 30.09.2019ರವರೆಗೆ ರ್ಕಲಾವರ್ಕಶವನುು
ವಿಸು ರಿಸುವ ಬಗೆೆ – ಇಿಂಧನ ಇಲಾಖೆ

03

71

ಮಿೀಸಲಾತ್ತಗೆ

ದ್ವಖ್ಲೆಗಳು

–

02

81.

M/s MSPL Limited ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 16 ಮ.ವಾಯ .
ಸ್ತಮಥಯ ಾದ
ಪ್ವನ್
ವಿದುಯ ತ್
ಯೀಜನೆಯ
ಅನುಷಾ ನದ
ಅವಧಿಯನುು ವಿಸು ರಿಸುವ ಬಗೆೆ – ಇಿಂಧನ ಇಲಾಖೆ

03

82.

ಕರಡು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ – ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಧ
ಇಲಾಖೆ

05

83.

ಬಾಡಿಗೆದ್ವರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ - ಕಿಂದಾ ಶಾಸನ ಶಾಖೆಯ ವಿರ್ಯ

16

84.

ಕ್ಕಮಾರಿ ಗೌರವವ ಕೊಪ್ಪ ದ ಅವರಿಗೆ ಕಿಂದಾ ಕ್ಕಟ್ಟಿಂಬ ಪಿಂಚಣಿ
ನಿೀಡುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಿಂತೆ, ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಯವರ ಪ್ತಾ ಮತ್ತು
ಲಗತ್ತು ಗಳು - ಸಿಆಸುಇ

04

85.

ಎಚ್. ರ್ನಗಭೂರ್ಣ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿಂದಾ ಗೌರವಧನ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಿಂತೆ ಜಿಲಾಿ ಧಿರ್ಕರಿಯವರ ಪ್ತಾ ಮತ್ತು
ಲಗತ್ತು ಗಳು - ಸಿಆಸುಇ

06

86.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಉಚಚ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎ.ಟ್ಟ.
ಮಂಡಳಿ ಬೆಿಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಜಿಾ ಸಂಖೆಯ : 2983/2016ರ ಜಯಶಾೀ
ಶ್ನಣೈ ವಿರುದಧ ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅಜಿಾ ಆರ್ದಶದ ವಿರುದಧ
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