1.ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವನೆ:
ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿವೇಹಿಸುತಾ ದೆ.

(1)

1963ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಭಾಷಾ ಅಧಿನಿಯಮದ 5ಎ ಪ್ರ ಕರಣದ ಅನ್ವ ಯ ಆಂಗ್ಲ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ರಾಜಯ

ಆಧಿನಿಯಮಗ್ಳು ಮತ್ತು

ಅವುಗ್ಳ ಆಡಿಯಲ್ಲಲ

ರಚಿಸಿದ

ನಿಯಮಗ್ಳ ಆಧಿಕೃತ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಕಟಣೆಗ್ಳು
(2)

1973ರ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಠಗ್ಳ (ಕಂದರ ಕಾನೂನುಗ್ಳು) ಅಧಿನಿಯಮದ 2ನೇ ಪ್ರ ಕರಣದ
(ಎ)ಖಂಡದ ಅನ್ವ ಯ ಆಂಗ್ಲ

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರುವ

ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗ್ಳ ಕನ್ನ ಡ

ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಕನ್ನ ಡ ಆವೃತ್ತು ಯ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗ್ಳು
(3)

ರಾಜಯ ದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷಾ ನಿೀತ್ತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕಾಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ಟಿಪ್ಪ ಣಿಗ್ಳು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗ್ಳು, ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ್ಗ್ಳು, ಆದೇಶಗ್ಳು, ಶಾಸರ್ನತಮ ಕ
ಆದೇಶಗ್ಳು,

ಸುತ್ುೀಲೆಗ್ಳು,

ರಾಜಯ

ಸಕಾಾರದ

ಆಯ-ವಯ ಯ,

ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿಧಾನ್ಮಂಡಲದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲ್ಲಲ ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ವರದಿ ಮತ್ತು
ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರುಗ್ಳು ಕೀರುವ ಇತರ
ವಿಷಯಗ್ಳ ಕನ್ನ ಡ/ಇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷಾಂತರ.
(4)

ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಲಾಖೆಗ್ಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗ್ಳ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರುಗ್ಳು ಕಳುಹಿಸಿಕಡುವ
ಮಹತವ ದ ಕಾನೂನುಗ್ಳು, ನಿಯಮಗ್ಳು, ಆದೇಶಗ್ಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಷಯಗ್ಳನುನ
ಇಂಗಿಲ ಷ್ /ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಗ್ಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದು.

2. 2021-2022ನೇ ಸ್ತಲಿನಲಿಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗುರಿ:
ನಿವೇಹಣಾ ಮಾಂಗಡ 2021-2022
ಭಾಷಾಂತರ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯವು ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗ್ಳ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ
ಒಂದು

ಕ್ಷ ೀತರ

ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದುು ,

ಈ

ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯದಲ್ಲಲ

ಯಾವುದೇ

ಚಟುವಟಿಕ್ಗ್ಳನುನ ಹಮ್ಮಮ ಕಂಡಿರುವುದಿಲಲ ಮತ್ತು ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲಾಲ

ಯೀಜರ್ನ

ಚಟುವಟಿಕ್ಗ್ಳು

ಯೀಜನೇತರವಾಗಿರುತು ವೆ.

2021-2022ನೇ ವರ್ೇದಲಿಿ ಹಾಕಿಕಾಂಡಿರುವ ಗುರಿಗಳು
1

2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗ್ಳು/ನಿಯಮಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಇತರ
ವಿಷಯಗ್ಳು ಸೇರಿದಂತೆ 13 (1.164 ಪುಟಗ್ಳು) ವಿಷಯಗ್ಳನುನ

ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು

ಉದ್ು ೀಶಿಸಲಾಗಿದ್.(ಅನುಬಂಧ-1)
2

2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ರಾಜಯ ಅಧಿನಿಯಮಗ್ಳು/ನಿಯಮಗ್ಳು/ ಅಧಿಸೂಚನೆಗ್ಳು
ಈ

ಸಂಬಂಧ

20

(1,938

ಪುಟಗ್ಳು)

ವಿಷಯಗ್ಳನುನ

ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು

ಉದ್ು ೀಶಿಸಲಾಗಿದ್. (ಅನುಬಂಧ-2)
3

ಎ. 2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ

35 (1570 ಪುಟಗ್ಳು) ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗ್ಳನುನ

ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು ಉದ್ು ೀಶಿಸಲಾಗಿದ್.
©. 2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ

2003 ರ ಪ್ರಿಷಕ ೃತ ಕಾನೂನು ಪ್ದಕೀಶವನುನ

ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು ಉದ್ು ೀಶಿಸಲಾಗಿದ್. (ಅನುಬಂಧ-3)
4

2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ

ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ವಿಷಯಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 21

ವಿಷಯಗ್ಳ (1887 ಪುಟಗ್ಳು) ಭಾಷಾಂತರ ಕಾಯಾವನುನ

ಪೂಣಾಗೊಳಿಸುವ

ಗುರಿಯನುನ ಇರಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್. (ಅನುಬಂಧ-4)
5

2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ರ್ನಯ ಯಿಕ ವಿಷಯಗ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 57
ವಿಷಯಗ್ಳನುನ

(3622 ಪುಟಗ್ಳು) ಭಾ
ಾ಼ ಷಾಂತರಿಸುವ ಗುರಿಯನುನ ಇರಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.

(ಅನುಬಂಧ-5)
6

2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವ ವಿಷಯಗ್ಳನುನ ಆದಯ ತೆಯ
ಮೇರೆಗೆ

ಕೈಗೆತ್ತು ಕಂಡು

ಕಾಯಾವನುನ

31-12-2020ರ ಅಂತಯ ದೊಳಗೆ ಭಾಷಾಂತರ

ಸಂಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ

ರವಾನಿಸುವ

ಗುರಿಯನುನ

ಇಟುು ಕಳಳ ಲಾಗಿದ್..
7

ಈ

ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯದಲ್ಲಲ

ಖಾಲ್ಲ

ಇರುವ

ಹುದ್ು ಗ್ಳನುನ

ನಿಯಮಗ್ಳಿಗ್ನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂಬಡಿು ಹಾಗೂ ನೇರನೇಮಕಾತ್ತ ಮೂಲಕ ಭತ್ತಾ
ಮಾಡಲು ಉದ್ು ೀಶಿಸಲಾಗಿದ್.
8

ಕಚೇರಿ ಆಧುನಿೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ ಕಾಯಾ ಯೀಜನೆಯನುನ

ಹಮ್ಮಮ ಕಳಳ ಲು

ಉದ್ು ೀಶಿಸಲಾಗಿದ್.
9

2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯಕ್ಕ

ಅವಶಯ ವಿರುವ

ಆಯವಯ ಯದ ವಿವರಗ್ಳು(ಅನುಬಂಧ-6)
10

2021-2022ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ರಾಜಭಾಷಾ(ವಿಧಾಯಿೀ) ಆಯೀಗ್ಕ್ಕ ಅವಶಯ ವಿರುವ
ಆಯವಯ ಯದ ವಿವರಗ್ಳು(ಅನುಬಂಧ-7)

ಅನ್ನಬಂಧ – 1
2021ನೇ ಸ್ತಲಿನಲಿಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಉದೆದ ೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ
List of Central Acts and Other Matters proposed to be
Translated during the year 2021

ಕರ ಮ
ಸಂಖೆಯ

ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಯಗ್ಳು

1

ಬೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗ್ಳ (ಜೀವರ್ನಧಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತರ ಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014
The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation) Act, 2014

2

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ು ೀಟ್ (ವಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧಿ) ಅಧಿನಿಯಮ,2016

3

ಉಚಛ ರ್ನಯ ಯಾಲಗ್ಳ ವಾಣಿಜಯ ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗ್ಳು, ವಾಣಿಜಯ ವಿಭಾಗ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜಯ
ಅಪೀಲು ವಿಭಾಗ್ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2015

The Real Estate (Regulation & Deelopment ) Act, 2016

The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate
Division of High Courts, Act, 2015
4

ಉಚಛ ರ್ನಯ ಯಾಲಗ್ಳ ವಾಣಿಜಯ ರ್ನಯ ಯಾಲಯ, ವಾಣಿಜಯ ವಿಭಾಗ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜಯ
ಅಪೀಲು ವಿಭಾಗ್ (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2018

5

The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate
Division of High Courts, Act, 2018
ಕಂದಿರ ೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥ ಗ್ಳ (ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಲ್ಲಲ ಮ್ಮೀಸಲಾತ್ತ) ಅಧಿನಿಯ, 2019
The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre)
Act,2019

6

ಮಕಕ ಳ ಹಕ್ಕಕ ಗ್ಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೀಗ್ಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005
The Commission for protection of Child Rights Act, 2005

ಪುಟಗ್ಳ
ಸಂಖೆಯ
42
111

66

18

09

33

7

ಸಾಮಾಜಕ ಭದರ ತಾ ಸಂಹಿತೆ, 2020
The Code on Social Security, 2020

294

8

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗ್ಳ ಸಂಹಿತೆ, 2020
The Industiral Relation Code, 2020

153

9

ಅಧಿಭೀಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆರೀಗ್ಯ , ಮತ್ತು ಕ್ಲಸದ ಸಿಥ ತ್ತಗ್ತ್ತಗ್ಳ ಸಂಹಿತೆ, 2020
The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020

228

10

ಏಕೀಕೃತ ಸರಕ್ಕಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗ್ಳ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017
The Intigrated Goods and Sevices Act, 2017

51

11

ವಿಶೇಷ ಆಥಿಕ ವಲಯಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ,2005
The Special Economic Zone Act, 2005

75

12

ವಲಸ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1983
The Emigration Act,1983

48

13

ಭಾರತ ಭೂ ಬಂದರುಗ್ಳ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010
The Land Ports Authority of India Act,2010

36

ಒಟ್ಟಿ ಪುಟಗಳು

1,164

ಅನ್ನಬಂಧ- 2
ಗುರಿಗಳು
2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಉದ್ು ೀಶಿಸಿರುವ ರಾಜಯ
ಅಧಿನಿಯಮಗ್ಳು/ನಿಯಮಗ್ಳು/ಅಧಿಸೂಚನೆಗ್ಳು
ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಅಧಿನಿಯಮಗಳು/ ನಿಯಮಗಳು/ ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳು

ಪುಟಗ
ಳು

1

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳಚೆ ಪ್ರ ದೇಶಗ್ಳ (ಮೇಲಾಪ ಟು ಮತ್ತು ನಿಮೂಾಲನ್) ಅಧಿನಿಯಮ,
1973 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗ್ಳು, 1975 (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗ್ಳು)

110

2

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಯ ಯಾಲಯಗ್ಳ ಶುಲಕ ಗ್ಳು ಮತ್ತು ದಾವೆಗ್ಳ ಮೌಲಯ ನಿಗ್ದಿ
ಅಧಿನಿಯಮ, 1958
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜಯ ಕಾಯಾಸಂಸ್ಥ ಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1961

57

3

33

ನಿಯಮಗಳು
4

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತಪ ನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟು ವಯ ವಹಾರ (ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದಿಿ ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1966 (2015 ರವರೆಗಿನ್ ತ್ತದುು ಪ್ಡಿಗ್ಳು)

5

114

6

ಕರ್ನಾಟಕ (ವಿದುಯ ತ್ ಗುತ್ತು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಲೈಸ್ನ್ಸ್ ನಿೀಡಿಕ್, ವಿಶೇಷ ತಂತ್ತ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ
ಮತ್ತು ವಿದುಯ ತ್ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ ತಂತ್ತ ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೀಡಿಕ್)
ನಿಯಮಗ್ಳು, 2012
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ (ಕ್ಲಸಗ್ಳ ಹಂಚಿಕ್) (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ), ನಿಯಮಗ್ಳು, 2010

7

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗ್ಳು, 2016

122

8

ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾ ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಮಕಕ ಳ ಹಕ್ಕಕ ನಿಯಮಗ್ಳು, 2012

54

ಬೃಹತ್ ಬಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾನ್ಗ್ರ ಪಾಲ್ಲಕ್ಯ (ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತ್ತ) ನಿಯಮಗ್ಳು, 2020

92

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಭದರ ತಾ ಏಜೆನಿ್ ಗ್ಳ ನಿಯಮಗ್ಳು, 2020

60

9

10
11
12

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಾಜನಿಕ
ನಿಯಮಗ್ಳು, 2000

ಸಂಗ್ರ ಹಣೆಗ್ಳಲ್ಲಲ

ಪಾರದಶಾಕತೆ

29

28

(ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ)

44

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕ್ ನಿಷೇಧ ವಿಶೇಷ ರ್ನಯ ಯಾಲಯ (ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು
ಸದಸಯ ರುಗ್ಳ ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗ್ಳು) ನಿಯಮಗ್ಳು, 2017 ಹಾಗೂ ವಿನಿಯಮಗ್ಳು
2017

45

13

14
15

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ರಸ್ು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗ್ಮದ ನೌಕರರ (ನ್ಡತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸುು )
ವಿನಿಯಮಗ್ಳು, 1971

66

49

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪೀಲು ರ್ನಯ ಯಾಧಿಕರಣದ ವಿನಿಯಮಗ್ಳು, 1979
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸ ದೂರ ಸಂಪ್ಕಾ ಮೂಲ ಸೌಲಭಯ ಗೊೀಪುರಗ್ಳ ಅಳವಡಿಕ್
ವಿನಿಯಮಗ್ಳು, 2019

30

ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳು
16

17

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದುಯ ಚಛ ಕು ನಿಯಂತರ ಣ ಆಯೀಗ್ದ ವಿನಿಯಮಗ್ಳು,
ಅಧಿಸೂಚನೆಗ್ಳು ಹಾಗೂ ಆದೇಶಗ್ಳು.

248

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರ ನಿಗ್ಮಗ್ಳ ಮಾದರಿ ಕಟು ಡ ಉಪ್ವಿಧಿಗ್ಳು, 2017 ಹಾಗೂ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗ್ಳ ಮಾದರಿ ಕಟು ಡ ಉಪ್ವಿಧಿಗ್ಳು, 2017

635

18

ಆಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನೂತನ್ ಪಂಚಣಿ ಯೀಜನೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಸೂಚಿಗ್ಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ುೀಲೆಗ್ಳು

64

19

ಆಥಿಾಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಯ ಕ ನಿದೇಾಶರ್ನಲಯದಿಂದ ಸಿದಿ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ತರಬೇತ್ತ ನಿೀತ್ತ

25

20

ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಸವ ತ್ತು ಗ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ್ ಸಂಹಿತೆ

33
ಒಟ್ಟಿ ಪುಟಗಳು

1938

ಅನ್ನಬಂಧ-3
ಆಯೇಗ, ಮದರ ಣ ಮತ್ತಾ ಪ್ರ ಕ್ಟಣಾ ಶಾಖೆ:
ಎ. 2021 ನೇ ಸ್ತಲಿನಲಿಿ ಪ್ರ ಕ್ಟ್ಟಸಲು ಉದೆದ ೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು.ಕರ ಮ ಸಂ
1

2
3

4

5

6

7

8.

9.

10

11

ಕಂದರ ಅಧಿನಿಯಮಗ್ಳು
ಮಕಕ ಳ ದುಡಿಮೆ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು
ನಿಯಂತರ ಣ) ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ
ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016ರ 35)
The Child Labout (Prohibition and Regulation)
Amendmnt Act,2016 (No.35 of 2016)
ಪಾಸ್ಪೀಟ್ಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 1967 (1967ರ 15)
The Passports Act, 1967 (Act No.15 of 1967)
ಕಳೆಗೇರಿಗ್ಳ (ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತೆರವು) ಅಧಿನಿಯಮ, 1956
(1956ರ 96)
The Slum Aread ( Improvement and clearance) Act,
1956 (Act No. 96 of 1956)
ಪ್ರ ಸಾರ ಭಾರತ್ತ (ಭಾರತ ಪ್ರ ಸಾರಣ ನಿಗ್ಮ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1990
(1990ರ 25)
The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India)
Act, 1990 (Act No. 25 of 1990)
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ರಿತ ಆಹಾರ ಉತಪ ನ್ನ ಗ್ಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ
ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1985 (1986ರ 2)
The Agricultural and Processed Food Products Export
Development Authority Act,1985 ( ACT No. 2 of 1986)
ರಾಷಿು ರೀಯ ಭದರ ತಾ ಪ್ಡೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 1986 (1986ರ 47)
The National Secutiry Guard Act,1986 ( Act No. 47 Of
1986)
ಅಂಗ್ವಿಕಲ ವಯ ಕು ಗ್ಳ ಹಕ್ಕಕ ಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016 (2016ರ 49)
The Rights of Persons with Disabilities Act,2016 (ACT
No. 49 of 2016)
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟು ಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2006 (2006
ರ ಸಂಖೆಯ 34)
The Food Safety and Standards Act,2006 ( ACT No.34 of
2006)
ಕಂದರ ಸರಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗ್ಳ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 (2017 ರ
ಸಂಖೆಯ 12)
The Central Goods and Services Tax Act, 2017
(
Act No.12 of 2017)_
ಸರಕ್ಕಗ್ಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗ್ಳ ತೆರಿಗೆ (ರಾಜಯ ಗ್ಳಿಗೆ ನ್ಷು ಪ್ರಿಹಾರ )
ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 (2017 ರ ಸಂಖೆಯ 15)
The Goods and Services Tax (Compensation to States
Act, 2017 ( Act No. of 15 of 2017
ಮುಸಿಲ ಂ ಮಹಿಳೆಯರ (ವಿವಾಹದ ಮೇಲಣ ಹಕ್ಕಕ ಗ್ಳ ರಕ್ಷಣ)
ಅಧಿನಿಯಮ. 2019 (2019 ರ ಸಂಖೆಯ 20)
The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage)
Act, 2019 ( Act No. 20 of 2019)

ಪುಟ ಸಂಖೆಯ
15

25
34

36

28

87

82
104

244

20

4

12.

13.
14

15

16.
17

18

19

20

21

ಹಣಕಾಸಿನ್ ಆಸಿು ಗ್ಳ ಭದರ ತೆ ಖಾತರಿೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾರ ಪು ೀಕರಣ
ಮತ್ತು ಭದರ ತಾ ಹಿತಾಸಕು ಯ ಜ್ಞರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (2002 ರ
ಸಂಖೆಯ 54)
The Securitization and Reconstruction of Financial Assets
& Enforcement of Security Interest Act,2002 ( No,. 54 of
2002)
ಜೈವಿಕ ವೈವಿದಯ ತೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (2003 ರ ಸಂಖೆಯ 18)
The Biological Divrsity Act,2002 (18 of 2003)
ವಿತ್ತು ೀಯ ಜವಾಬ್ದು ರಿ ಮತ್ತು ಆಯವಯ ಯ ನಿವಾಹಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ,
2003 (2003 ರ ಸಂಖೆಯ 39)
Th Fiscal Responsibility and Budget Management Act,
2003 (39 of 2003)
ಬ್ದಯ ಂಕ್ಕಗ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥ ಗ್ಳಿಗೆ ಬ್ದಕ ಇರುವ ಸಾಲಗ್ಳ
ವಸೂಲ್ಲ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993 ರ ಸಂಖೆಯ 51)
The Recovery of Debts due to Banks and Financil
Institutions Act, 1993
( 51 of 1993)
ಕಾನೂನು ಮಾಪ್ನ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009 (2010 ರ ಸಂಖೆಯ 1)
The Legal Metrology Act,2009 ( No. 1 of 2010)
ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಸಿರು ರ್ನಯ ಯಾಧಿಕರಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2010 (2010 ರ
ಸಂಖೆಯ 19)
The National Geen Tribunal Act, 2010 (No.19 of 2010)
ಚಿಕತಾ್ ಸಂಸ್ಥ ಗ್ಳ (ನೀಂದಣಿ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮ)
ಅಧಿನಿಯಮ,2010 (2010 ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ 23)
The Clinical Establishments (Registration and Regulation
Act, 20190
( No.23 of 2010 )
ಭೂ ಸಾವ ಧಿೀನ್ ಪ್ರ ಕರ ಯೆಯಲ್ಲಲ ಪಾರದಶಕತೆ ಮತ್ತು ರ್ನಯ ಯೀಚಿತ
ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಕ ಹಕ್ಕಕ ಪುನ್ವಾಸತ್ತ ಮತ್ತು ಪುನ್ವವಯ ವಸ್ಥ
ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (2013 ರ ಸಂಖೆಯ 30)
The Right to Fair Compensation and Transparency in
Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act,
2013 ( No. 30 of 2013)
ಪ್ಶು ಸೀಂಕ್ಕ ರೀಗ್ಗ್ಳ ಮತ್ತು ಸಾಂಕಾರ ಮ್ಮಕ ರೀಗ್ಗ್ಳ ನಿವಾರಣೆ
ಮತ್ತು ನಿಯಂತರ ಣ ಅಧಿನಿಯಮ, 2009( 2009 ರ ಸಂಖೆಯ 27)
The Prevention and Control of infectious and contagious
diseases in animals Act, 2009 (No.27 of 2009)
ಸಂದಾಯ ಮತ್ತು ಇತಯ ರ್ಾ ವಯ ವಸ್ಥ ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007 ರ
ಸಂಖೆಯ 51)
The Payment and settlement systems Act, 2007 (51 of
2007)

56

84
10

44

47
`51

32

89

45

31

22

ಪಾಸ್ ಪೀಟ್ಾ (ಭಾರತದೊಳಕ್ಕ ಪ್ರ ವೇಶ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1920
(1920 ರ ಸಂಖೆಯ 34)
The Passport (Entry into India ) Act, 1920(34 of 1920)

22

23

ವಲಸ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1983ರ ಸಂಖ್ಯೆ 31
The Emiration Act,1983 ( No.31 of 1983)

47

24.

ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ಣಬು ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2008 (2009 ರ ಸಂಖೆಯ 12)
The National Jute Board Act,2018 ( No.12 of 2009)

31

25

ಭಾರತ ಭೂ ಬಂದರುಗ್ಳ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ,2010(2010 ರ ಸಂಖೆಯ 31)
The Land Ports Authority of India Act (No.of 31 f 2010)

31

26

ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಗ್ಮ, 1962 (1962 ರ ಸಂಖ್ಯ 3 26)
The National Co- Operative Development Corporation Act, 1962
( No. 26 of 1962)

28

27

ಮಧಯ ಸಿಥ ಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1996 (1996 ರ ಸಂಖೆಯ 26)
The Arbitration and Concilation Act,1996 ( No. 26 of 1996)

74

28.

ರಾಷಿು ರೀಯ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಂಸ್ಥ ಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2007 (2007 ರ ಸಂಖೆಯ 18
The National Institute of Tcchnology Act,2007 (No.29 opf 2007)

24

29

ವಿಶೇಷ ಆಥಿಾಕ ವಲಯಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 (2005 ರ ಸಂಖೆಯ 28)
Special Economic Zone Act, 2005 ( No.28 of 2005)

59

30

ರೈತರ ( ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕ) ಬಲೆ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗ್ಳ
ಒಪ್ಪ ಂದ ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 (2010 ರ 20)
The Farmers (Empowerment and Protection Agreement on Price
Assurance and Farm Services Act, 2010 ( No.20 of 2010)

20

31

ರೈತರ ಉತಪ ನ್ನ ದ ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜಯ (ಉತೆು ೀಜನ್ ಮತ್ತು ಸರಳಿೀಕರಣ)
ಅಧಿನಿಯಮ,2020 (2020 ರ 21)
The Farmers Produce Trade and Commerce (Pomotion and
Facilitation ) Act, 2020 ( No.21 of 2020)

18

32

ಕಂದಿರ ೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥ ಗ್ಳ ( ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇಂದದಲ್ಲಲ ಮ್ಮೀಸಲಾತ್ತ)
ಅಧಿನಿಯಮ, 2019 (2019 ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖೆಯ 10)
The Cental Educational Institutions ( Reservation in Treacher’s
Cadre) Act No.10 of 2019)

8

33

ಬೀದಿಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗ್ಳ ( ಬೀದಿ ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡುವ ವಯ ಕು ಗ್ಳ
ಜೀವನೀಪಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಯಮನ್) ಅಸಧಿನಿಯಮ,
2014
The Street Vendores ( Protection of livehood and Regulatioon of
Street Vending) Act,2014

40

34.

ಪ್ರಾರಿಯಾದ ಆಥಿಾಕ ಅಪ್ರಾಧಿಗ್ಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018
The Fugitive Economic Offenders Act, 2018

13

35

ಗಾರ ಹಕರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2018
The Consumer Protection Act, 2019

13

ಒಟು ಪುಟಗ್ಳು
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ಬಿ. 2021 ನೇ ಸ್ತಲಿನಲಿಿ ಪ್ರ ಕ್ಟ್ಟಸಲು ಉದೆದ ೇಶಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು/
ನಿಯಮಗಳು/ಇತರೆ ವಿರ್ಯಗಳು.1

2003 ರ ಪ್ರಿಷಕ ೃತ ಕಾನೂನು ಪ್ದಕೀಶ (ಪುಟಗ್ಳ ಸಂಖೆಯ )
ಒಟ್ಟಿ ಪುಟಗಳು

2020
2020

ಅನ್ನಬಂಧ -4
ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ್ ವಿರ್ಯಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಶಾಖೆ
Admiminstrative Matters Translation Section
2021ನೇ ಸ್ತಲಿನಲಿಿ ಶಾಖೆಯಲಿಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕಾಯೇವನ್ನು ಪೂಣೇಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ
Targets putforth for for the year 2021
ಕ್ರ ಮ
ಕ್ಡತ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ತಾ
ವಿರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ
ಪುಟ
ಸಂಖೆಯ
ದಿನಾಾಂಕ್
ಸಂಖೆಯ
ಭಾನಿ 20 ಆವಿಭಾಶಾ
2016, ದಿರ್ನಂಕ:
01.06.2016

``ಅಮೃತ್" ಕಾಯಾಕರ ಮದ ಕೈಪಡಿ- ರಾಜಯ ನ್ಗ್ರಾಭಿವೃದಿಿ
ಸಂಸ್ಥ

ಭಾನಿ 22 ಆವಿಭಾಶಾ
2017, ದಿರ್ನಂಕ:
24.04.2017

ಸಕಾಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ಕೈಪಡಿ – ಆಥಿಾಕ ಇಲಾಖೆ

3.

ಭಾನಿ 35 ಆವಿಭಾಶಾ
2017, ದಿರ್ನಂಕ:
11.08.2017

ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಮತ್ತು ಪ.ಎಂ.ಕ್.ಎಸ್.ವೈ ಮಾಗ್ಾಸೂಚಿ –
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

4.

ಭಾನಿ 08 ಆವಿಭಾಶಾ
2018, ದಿರ್ನಂಕ:
01.02.2018

ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ಪ್ರ ಕರಣ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು
4(1)(ಬ) ರಡಿಯಲ್ಲಲ ಮಾಹಿತ್ತ - ಸಿಆಸುಇ

ಭಾನಿ 27 ಆವಿಭಾಶಾ
2018, ದಿರ್ನಂಕ:
02.08.2018

ಆರ್.ಕ್.ವಿ.ವೈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಾವಾಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ
ಸಹಭಾಗಿತವ ದಲ್ಲಲ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ (ಪಪಪ-ಐಎಡಿ)
ಕಾಯಾಕರ ಮದ ಮಾಗ್ಾಸೂಚಿ- ಜಲಾನ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಇಲಾಖೆ

1.

2.

5.

6.

Manual of Amruth Programme – State Urban
Development Organisation
Manual of Training to the Government Officials – Finance
Department

S.M.A.M and P.M.K.S.Y Guidelines – Agriculture
Department

Information u/s 4(1)(a) and 4(1)(b) of Right to
Information Act, 2005, DPAR

76

122

250

30

30

Guidelines of Comprehensive Agricultural Department
Programme (PPP-IAD) in PPP Model under R.K.V.Y
Scheme – Water Shed Development Department

ಭಾನಿ 18 ಆವಿಭಾಶಾ
2019,
ದಿರ್ನಂಕ: 13.03.2019

7ನೇ ವೇತನ್ ಆಯೀಗ್ದ ಶಿಫಾರಸಿ್ ನ್ನ್ವ ಯ ಪ್ಶು
ವೈದಯ ಕೀಯ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದಲ್ಲಲ
ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ರುವ ಬೀಧಕರಿಗೆ ವೇತನ್ ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ಇರುವ ಆದೇಶ – ಪ್ಶುಸಂಗೊೀಪ್ರ್ನ ಇಲಾಖೆ
Pay revision order to the Tuitors who are working
in Veterinary College as per the recommendation of
7th Pay Commission – Department of Animal
Husbandary

30

ಪ್ರಿಸರ ಸೂಕ್ಷಮ ವಲಯ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಅರಣಯ
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಷ ೀತರ ನಿದೇಾಶಕರ ಕಚೇರಿ
Draft notification of Environment Sensitive Zone –
Office of the Forest Conservator and Field Director

7.

ಭಾನಿ 27 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
14.08.2020

8.

ಭಾನಿ 29 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
24.08.2020

9.

ಭಾನಿ 32 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
09.09.2020

10.

ಭಾನಿ 45 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
20.10.2020

ನ್ನ್ನ ಮತದ ಮಹತವ ಕ್ಕರಿತ ಕೈಪಡಿ – ಚುರ್ನವಣಾ ಆಯೀಗ್
Manual on My Vote Matters – Election Commission

178

11.

ಭಾನಿ 46 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
20.10.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೀಗ್ಯ ಪಾಲರ್ನ (ರಾಜಯ
ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೀಗ್ಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರ) ನಿಯಮಗ್ಳು, 2020–
ಆರೀಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಕಟುಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆ
The Karnataka Mental Health care (State Mental
Health Authority) Rules, 2020 – Health and Family
Welfare Department

48

12.

ಭಾನಿ 49 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
28.10.2020

ಕರಡು ರಾಜಯ ವಾಯ ಜಯ ಗ್ಳ ನಿೀತ್ತ - ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
The Draft State Litigation Policy – Law Department

150

13.

ಭಾನಿ 51 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
04.11.2020

14.

ಭಾನಿ 53 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
10.11.2020

15.

ಭಾನಿ 55 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
12.11.2020

16.

ಭಾನಿ 61 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
07.12.2020

ಮಕಕ ಳ ಹಕ್ಕಕ ಗ್ಳ ಒಡಂಬಡಿಕ್, 1989–ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖೆ
UN Convention on the Rights of the Child Department of Women and Child Development
ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗ್ರಿೀಕ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ
ನೇಮಕಾತ್ತ)
ನಿಯಮಗ್ಳು,
1977ಕ್ಕ
ಮಾಡಿರುವ
ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆಗ್ಳು - ಸಿಆಸುಇ
The Amendment Notifications to the Karnataka
Civil Services (General Recruitment) Rule s, 1977 DPAR

ನ್ನ್ನ ಮತದ ಮಹತವ ಸಂಚಿಕ್-1, ಸಂಪುಟ-2 (ಏಪರ ಲ್ 2020)
- ಡಿಪಎಆರ್
The My Vote Matters, Issue - 1, Volume – 2 (April
2020)– DPAR
ವೆಬ್ಪೀಟಾಲ್ನ್ಲ್ಲಲ ನ್ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳು/ ಕಂಡಿಗ್ಳು/ ಮಾಹಿತ್ತ/
ಮುಖ್ಪುಟದಲ್ಲಲ ನ್ ಅಂಶಗ್ಳು - ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ು ೀಟ್
ನಿಯಂತರ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರ
Translation of Records/ Links/ information/ points
in main pages of Web portal - Karnataka Real
Estate Regulatory Authority
ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಗ್ಳ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸಕಾಾರಕ್ಕ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದ
ಶಿಫಾರಸುಗ್ಳು - ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
The
Recommendations
submitted
to
the
Government by Education Reform Consultants –
Education Department
ಸಕಾಾರ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರ, ಮಂಡಳಿಗ್ಳು/ ನಿಗ್ಮಗ್ಳು
ಅರ್ವಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗ್ಳು ಅರ್ವಾ ಸಾವ ಯತು ಸಂಸ್ಥ ಗ್ಳು
ಪ್ಕ್ಷಕಾರರಾಗಿರುವಂರ್ ಪ್ರ ತ್ತಯಂದು ಹಂತದಲ್ಲಲ
ಕಾಲಪ್ರಿಮ್ಮತ್ತ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದು ರಿಗ್ಳನುನ ನಿಗ್ಧಿಪ್ಡಿಸುವ
ಬಗೆೆ - ಸಿಆಸುಇ

54

34

192

228

110

160

40

Fixing of time limits and Responsibilities at each
stage of Court Cases where the Government or
State Government Boards/ Corporations or
Authorities or Autonomous Institutions are the
party– DPAR
17.

ಭಾನಿ 62 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
11.12.2020

18.

ಭಾನಿ 63 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
15.12.2020

19.

ಭಾನಿ 64 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
19.12.2020

20.

ಭಾನಿ 65 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
21.12.2020

21.

ಭಾನಿ 68 ಆವಿಭಾಶಾ
2020,
ದಿರ್ನಂಕ
30.12.2020

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ (ವಿಶೇಷ ಕೀಶ) ಆದೇಶ – ಕಂದಾಯ
ಇಲಾಖೆ
The Order of the Revenue Department (Special Cell)
– Revenue Department
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ (ಕಾಯಾಕಲಾಪ್ಗ್ಳ ನಿವಾಹಣೆ)
ನಿಯಮಗ್ಳು, 1977 – ಸಿಆಸುಇ
The Karnataka Government (Transaction of
Business) Rules, 1977 - DPAR
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಅನುಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೇಮಕಾತ್ತ) (ತ್ತದುು ಪ್ಡಿ) ನಿಯಮಗ್ಳು, 1996 - ಅಧಿಸೂಚನೆ –
ಸಿಆಸುಇ
The Karnataka Civil Services (Appointment on
Compansionate Grounds) (Amendment) Rules,
1996 –Notification - DPAR.
“ಉದಯ ಮ ನೀಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಪ್ರ ಯೀಜನ್ಗ್ಳು” –
“ಆದಯ ತಾ ವಲಯದ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯುವಿಕ್”- ಎಂಎಸ್ಎಂಇ
The “Benefits of taking Udyam Registration” and
“Priority Sector/ lending”- MSME
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ನಿೀತ್ತಯ ಮುನನ ೀಟ –
ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಇಲಾಖೆ
Overview of Karnataka Tourism Policy – Tourism
Department
ಒಟ್ಟಿ ಪುಟಗಳು

04

100

06

05

40
1887

ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಅನ್ನಬಂಧ-5
ಭಾಷಾಂತರ ಇಲಾಖೆಯ ರ್ನಯ ಯಿಕ ವಿಷಯಗ್ಳ ಶಾಖೆ
2021ನೇ ಸಾಲ್ಲಗಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಇರಿಸಿಕಂಡಿರುವ ಗುರಿಗ್ಳು
ಕ್ಡತ
ವಿರ್ಯ
ಸಂಖೆಯ

1

121/2016

2

131/2016

3

03/2017

4

09/2017

5

18/2017

6

ರಾಜಯ
ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗ್ಳಲ್ಲಲ ನ್ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ. ಪಂಗ್ಡದ
ಅಭಯ ಥಿಾಗ್ಳಿಗೆ
ಹುದ್ು ಗ್ಳಲ್ಲಲ
ಕಲ್ಲಪ ಸಿರುವ
ಮ್ಮೀಸಲಾತ್ತ
ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸಕಾಾರದ ಆದೇಶಗ್ಳು
ಬಂಗ್ಳೂರು ನ್ಗ್ರ ಪೀಣಾಯ ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪ್ರ ಕರಣದ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳನುನ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ
ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ.
ಸದನ್ ಸಮ್ಮತ್ತಯ ವರದಿ

ಪುಟಗಳ
ಸಂಖೆಯ
47

25

392

ಆರೀಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಕಟುಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಿಟ್
ಅಜಾ
ರಿಟ್ ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ : 952/17ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಕೀರಿ.

101

31/2017

ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಮನ್ವಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಕೀರಿ

28

7

41/2017

ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಅಜಾ.ಸಂ.5212/2010ರ ವಿರುದಿ ಕರ್ನಾಟಕ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಬಗೆೆ .

30

8

47/2017

85

9

51/2017

10

57/2017

ದಾವಣಗೆರೆ ಲೀಕಾಯುಕು ಠಾಣೆ ಮೊ.ಸಂ.103/2014ರ ದಾಳಿ
ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ
ದಾಖ್ಲಾತ್ತಗ್ಳನುನ
ಆಂಗ್ಲ
ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜಾಮೆ
ಮಾಡಿಕಡುವ ಬಗೆೆ
ಮಾನ್ಯ ಕ್.ಎ.ಟಿ.ಯ ಅಜಾ ಸಂ.4348/2004, ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಎಸ್.
ಬ್ದಗ್ಲಕೀಟ್ಟ, ನಿವೃತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ್ ಆಯುಕು ರು ವಿರುದಿ ರಾಜಯ
ಸಕಾಾರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರ ಕರಣದ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಭರ ಷಾು ಚಾರ ನಿಗ್ರ ಹ ದಳಕ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಂತೆ ಸಕಾಾರವು
ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶಗ್ಳ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ

11

64/2017

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ 2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದಿ

147

12

105/2017

ಸಕಾಾರದ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಖೆಗ್ಳ/ಆಪ್ು ಶಾಖೆಗ್ಳ ವಿಷಯ
ಹಂಚಿಕ್

17

13

110/2017

ಸಿಆಸುಇ ಕಡತ ಸಂಖೆಯ ಸಿಆಸುಇ 80 ಸ್ಅಸ್ 2015ರ ಟಿಪ್ಪ ಣಿ
ಕಡತವನುನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ

81

14

132/2017

14

15

143/2017

ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಕ ಭದರ ತಾ ಯೀಜನೆಗ್ಳಡಿ ಅಜಾಗ್ಳನುನ
ಅಟಲ್ಜೀ
ಜನ್ಸ್ನ ೀಹಿ
ಕಂದರ ಗ್ಳಲ್ಲಲ
ಸಿವ ೀಕರಿಸುವಾಗ್
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗ್ಳು
ಕನ್ನ ಡ, ಸಂಸಕ øತ್ತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಪ್ರ ಕರಣ

16

11/2018

ದೂರಸಂಪ್ಕಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿ

31

17

69/2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗ್ಳ ಪ್ರಿಷಕ øತ
ಅಂತ್ತಮ ಜೇಷಠ ತಾ ಪ್ಟಿು ಗ್ಳನುನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ
ಕಡುವ ಬಗೆೆ

184

ಉಚಚ

32

68

22

80

18

72/2018

19

74/2018

20

87/2018

21

96/2018

22

99/2018

23

106/2018

24

107/2018

25

108/2018

26

110/2018

27

111/2018

28

112/2018

29

113/2018

30

114/2018

31

115/2018

ಅರಣಯ
ಇಲಾಖೆಯ
ವನ್ಪಾಲಕರು,
ಅರಣಯ
ರಕ್ಷಕರು
ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಸಾವಾತ್ತರ ಕ ರಜ್ಞ ದಿನ್ಗ್ಳ ಬದಲ್ಲಗೆ 30 ದಿನ್ಗ್ಳ
ಸಂಬಳ ಹಾಗೂ ವಾರದ ರಜೆಯನುನ
ಪ್ಡೆಯದ್ ಕತಾವಯ
ನಿವಾಹಿಸಿದವರಿಗೆ ದಿನ್ಕ್ಕ ರೂ.30 ಪ್ರಿಹಾರ ಪಾವತ್ತ ಕೀರಿ.
ಕನ್ನ ಡ ದಾಖ್ಲಾತ್ತಗ್ಳ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಕೀರಿ (ರಾಷಿು ರೀಯ
ತನಿಖಾ ಏಜೆನಿ್ )

10

ಹುಬಬ ಳಿಳ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾು ಣ ಸಂತರ ಸು ರ ಒಕ್ಕಕ ಟ, ಇವರು ಕಂದರ
ಸಕಾಾರಕ್ಕ ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವ ಮನ್ವಿಯನುನ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಆಂಗ್ಲ
ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ರ್ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ : 393401/2015ರ ಆದೇಶ ದಿ: 30.03.2015ರ ವಿರುದಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ
ಉಚ್
ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ
ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ,
ಪ್ರ ಕರಣಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಅನುಬಂಧಗ್ಳನುನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ
ತರ್ಜಾಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಶಿರ ೀ ವಿ. ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್, ಶಿರಸ್ು ೀದಾರ್, ತಹಶಿೀಲಾು ರ್ ಕಚೇರಿ, ಕಳೆಳ ಗಾಲ,
ಚಾಮರಾಜನ್ಗ್ರ ಜಲೆಲ , ಇವರ ಮಾನ್ಯ ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ :
5702/2017ರಲ್ಲಲ ದಿರ್ನಂಕ: 16.12.2017ರಂದು ನಿೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ
ವಿರುದಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜಯ ಉಚ್ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ
ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಬಗೆೆ
ಶಿರ ೀ ಎಸ್. ರಾಜ್ಞರ್ನಯಕ್ಫ ಭೂದಾಖ್ಲೆಗ್ಳ ಉಪ್ನಿದೇಾಶಕರು
ಇವರು ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಬಂಗ್ಳೂರು ಇವರ ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಉಚಚ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯ, ಬಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಲ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಎಚ್. ಕೃಷಣ , ತಪಾಸಕರು, ಇವರು ಘನ್ ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಬಂಗ್ಳೂರು
ಇಲ್ಲಲ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ - ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಘನ್ ಉಚ್
ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಶಿರ ೀ ರಾಜಭಕಷ
ಭೂಮಾಪ್ಕರು ಭೂದಾಖ್ಲೆಗ್ಳ, ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇಾಶಕರು, ಹಿರೇಕ್ರೂರು ತಾ|| ಹಾವೇರಿ ಜಲೆಲ ಇವರು ಘನ್
ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಬಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಲ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಶಿರ ೀ ವಿಠಲ ಕ್. ಚವಾಾ ಣ, ಭೂಮಾಪ್ಕರು ಇವರು, ಘನ್, ಕ್ಎಟಿ,
ಬಂಗ್ಳೂರು ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳನುನ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಶಿರ ೀ ಮಲ್ಲಲ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಾಪ್ಕರುಗ್ಳು ಇವರು ಘನ್
ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಬಂಗ್ಳೂರು ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ
ಕ್ಕರಿತ್ತ
Case No.WP No.45084-45088/2017ರ ಆದೇಶ ದಿರ್ನಂಕ:
25.04.2018ರ ವಿರುದಿ ರಿವಿಜನ್ಸ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಭೂಮಾಪ್ನ್, ಕಂದಾಯ ವಯ ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳ ಇಲಾಖೆ
ಶಿರ ೀಮತ್ತ ಮೈಥಿಲ್ಲ ಎನ್ಸ.ಎಸ್. ಭೂಮಾಪ್ಕರುಗ್ಳು ಇವರು ಘನ್
ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಬಂಗ್ಳೂರು, ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ
ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಶಿರ ೀ
ಶಿವಾನಂದ
ದೇವಪ್ಪ
ಪೂಜ್ಞರಿ
ಮತ್ತು
ಇತರರು,
ಭೂಮಾಪ್ಕರುಗ್ಳು ಇವರು ಘನ್ ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಬಂಗ್ಳೂರು ಆದೇಶದ
ವಿರುದಿ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಶಿರ ೀ ಸಬೀರ ಪ್ಟೇಲ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಭೂಮಾಪ್ಕರುಗ್ಳು ಇವರು
ಘನ್ ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಬಂಗ್ಳೂರು ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ
ಕ್ಕರಿತ್ತ

27

35

86

107

53

37

14

43

38

70

19

49

41

32

116/2018

33

140/2018

34

06/2019

ಶಿರ ೀ ಬ.ಜ. ರಾಜಗೊೀಪಾಲ, ತಪಾಸಕರು, ಇವರು ಘನ್ ಕ್.ಎ.ಟಿ.
ಬಂಗ್ಳೂರು, ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ ಘನ್
ಉಚ್ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ
ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಮಾನ್ಯ ತೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ್ ಶಾಖೆಯ
ಚೆಕ್ಫಲ್ಲಸ್ು ನ್ಮೂನೆಗ್ಳನುನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜಾಮೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ
ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ : 7156/2006ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಂತೆ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯಕ್ಕ ರಿಟ್ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನ ಡದಿಂದ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆೆ – ಡಿಸಿಪ, ಕಂದರ

34

214

37

ವಿಭಾಗ್, ಬಂಗ್ಳೂರು ನ್ಗ್ರ
35

34/2019

36

36/2019

37

45/2019

38

48/2019

39

51/2019

40

53/2019

41

68/2019

ತ್ತಮಕ್ಕರು ಜಲೆಲ , ಹುಳಿಯಾರ್ ಪಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಮೊ.ಸಂ.35/2017
ಕಲಂ 304(ಎ), 302 ಐಪಸಿ ಪ್ರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲಾತ್ತಗ್ಳನುನ
ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಕಡುವ ಬಗೆೆ - ಸಿಐಡಿ, ಬಂಗ್ಳೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧಯ ಮ ಅಕಾಡೆಮ್ಮಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್
ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್
ಕಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಮುಂಗ್ಡ ವರದಿಯನುನ ಇಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷೆಗೆ
ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕಡುವ ಬಗೆೆ – ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧಯ ಮ
ಅಕಾಡೆಮ್ಮ.
ಮಹಾದಾಯಿ ರ್ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣದ ಮಧಯ ಂತರ ತ್ತೀಪಾನ್ ವಿರುದಿ
ನ್ಡೆದ ಪ್ರ ತ್ತಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕತಾವಯ ಲೀಪ್ವೆಸಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ವಿರುದಿ ಶಿಸುು ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದ
ರಿಟ್ ಪಟಿಷನ್ಸ ಅಜಾಗೆ ಪ್ರ ತ್ತಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಲ ಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕನ್ನ ಡ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳನುನ ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ
ಬಗೆೆ – ಮಹಾನಿದೇಾಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರ
ಕಛೇರಿ, ಬಂಗ್ಳೂರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ಆಯೀಗ್ದ 2017-18ನೇ
ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೀಧರ್ನ ವರದಿಯನುನ
ಆಂಗ್ಲ
ಭಾಷೆಗೆ
ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಾಗ್ಳ
ಆಯೀಗ್.
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ರ್ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ :
8936/2014ರ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ ನಿೀಡಿರುವ ತ್ತೀಪ್ಾನುನ ಪ್ರ ಶಿನ ಸಿ ಮಾನ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸಲು
ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ ರುವ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳನುನ
ಇಂಗಿಲ ಷ್
ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆೆ – ಗಾರ . ಅ. ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾ. ಇಲಾಖೆ
ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ್ದ ಆಸಿು ಯ ಭಾಗ್ಶಃ ಜ್ಞಗ್ವನುನ ಜಯಮಹಲ್
ರಸ್ು ಮತ್ತು ಬಳಾಳ ರಿ ರಸ್ು ಅಗ್ಲ್ಲೀಕರಣಕ್ಕ 15 ಎಕರೆ 39 ಗುಂಟ್ಟ
ಜ್ಞಗ್ವನುನ
ಬ.ಬ.ಎಂ.ಪ.ಗೆ
ಪ.ಡಿ.ಆರ್.
ಮೂಲಕ
ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ದಿರ್ನಂಕ:
17.07.2019ರಂದು
ಆದೇಶವನುನ
ಹೊರಡಿಸಿದುು ,
ಸದರಿ
ಆದೇಶವನುನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುವ
ಬಗೆೆ - ನ್ಗ್ರಾಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖೆ.
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಸಕಾಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನ ಕನ್ನ ಡ
ಭಾಷೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಸಕಾಾರಿ ಆದೇಶಗ್ಳನುನ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿಕಡುವ ಬಗೆೆ - ಸಮಾಜ
ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆ

46

22

190

16

38

20

60

42

70/2019

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕಕ ಗ್ಳ ಆಯೀಗ್ದ ರ್ನಗ್ರಿೀಕ ಕೈ
ಹೊತ್ತು ಗೆ”, “ಮಾಗ್ಾದಶಿಾ ಸೂತರ ಗ್ಳು”, “ಅರಿವು-ನೆರವು” ಎಂಬ
ಕರುಹೊತ್ತು ಗೆ/ಕರ ಪ್ತರ ಗ್ಳನುನ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ
ಕಡುವ ಬಗೆೆ - ಕ.ರಾ.ಮಾ.ಹ.ಆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳ ಅನೈತ್ತಕ ಸಾಗಾಣಿಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ದಲಯ
ವಿವಾಹ ತಡೆಗ್ಟುು ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಕಕ ಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಕರಿತ್ತ

120

43

90/2019

44

08/2020

ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಕಾಮ್ಮಾಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶವನುನ
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜಾಮೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ - ವಾಣಿಜಯ ತೆರಿಗೆಗ್ಳ ಅಪ್ರ
ಆಯುಕು ರವರ ಕಚೇರಿ
ಕ್ಎಟಿ ಅಜಾ ಸಂ.6009/2017ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳು ಸಿಆಸುಇ

16

45

15/2020

46

22/2020

47

36/2020

48

40/2020

ರಿಟ್ ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ : 579990/2017 (LB-RES-PIL) ಶಿರ ೀ ಮಾಯಿಗೇಗೌಡ
ವಿರುದಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರ

123

49

61/2020

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ಆರ್. ರಾಘವೇಂದರ , ಕಂ.ಇಂ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ
ರ್ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವ ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ :1433/2018ರ
ದಿರ್ನಂಕ: 11.06.2020ರ ಆದೇಶದ ವಿರುದಿ
ಮಾನ್ಯ
ಉಚಚ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ ರಿಟ್ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಬಗೆೆ

18

50

62/2020

ಮಾನ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ರ್ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯು ಅಜಾ
ಸಂಖೆಯ :6211/2019ರ ಮೇಲೆ ದಿರ್ನಂಕ: 24.10.2019ರಂದು ನಿೀಡಿರುವ
ತ್ತೀಪಾನ್ ವಿರುದಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ ರ್ನಯ ಯಾಲಯ,
ಬಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಲ ರಿಟ್ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ

126

51

81/2020

ಮೊ.ಸಂ.40/2017ರಲ್ಲಲ ಘನ್ ರ್ನಯ ಯಾಲಯಕ್ಕ ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವ ‘ಬ’
ಅಂತ್ತಮ ವರದಿಯ ಪ್ರ ತ್ತಯನುನ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇಂಗಿಲ ೀಷ್
ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ - ಭರ ಷಾು ಚಾರ ನಿಗ್ರ ಹದಳ

86

52

83/2020

ಕ್ಎಟಿ ಅಜಾ ಸಂ.6713-6715/2019 ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ – ನ್ಗ್ರಾಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖೆ

54

53

85/2020

ಶಿರ ೀ ಹಾಲಪ್ಪ ಬನ್ಸ ಬಸಪ್ಪ ಹಡಪ್ದ, ಹಾವೇರಿ ಜಲೆಲ ಇವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಚ
ರ್ನಯ ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ, ಇಲ್ಲಲ
ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿರುವ ರಿಟ್ ಅಜಾ ಸಂ.107007/2019ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ವಿಷಯ -ಸಿಆಸುಇ

16

54

92/2020

ಕ್ಎಟಿ ಅಜಾ ಸಂ.7869/2014ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ – ಶಿಕ್ಷಣ
ಇಲಾಖೆ

74

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಉಚಚ ರ್ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ ಕ್.ಎ.ಟಿ.
ಮಂಡಳಿ ಬಂಗ್ಳೂರು ಇವರ ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ : 2256/2007ರ ಆರ್.ಡಿ.
ಶಿರಗುಪಪ ವಿರುದಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅಜಾ ಆದೇಶದ
ವಿರುದಿ ರಿಟ್ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ - ಅಭಿಯೀಗ್ ಮತ್ತು
ಸಕಾಾರಿ ವಾಯ ಜಯ ಗ್ಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಂಗ್ಳೂರು
ಕ್.ಎ.ಟಿ. ಅಜಾ ಸಂಖೆಯ :155/2013- ಶಿರ ೀ ಜ.ಜ. ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ವಿರುದಿ
ರಾಜಯ ಸಕಾಾರ ಪ್ರ ಕರಣದಲ್ಲಲ ಮೇಲಮ ನ್ವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಬಗೆೆ

4265/2019ಕ್ಕ

10

105
23

125

55

111/2020

ಕ್ಎಟಿ-3931/2018ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳು - ಸಿಆಸುಇ

14

56

116/2020

ಕ್ಕ. ಛಬುತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂದರ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ಹೊೀರಾಟಗಾರರ
ಕ್ಕಟುಂಬ ಪಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು
ಪ್ತರ ಗ್ಳು -ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜಕೀಯ ವಿಶಾರ ಂತ್ತ ವೇತನ್)

10

57

118/2020

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖ್ಲೆಗ್ಳು -ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ತು
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ

12

ಒಟ್ಟಿ

3622

ಅನ್ನಬಂಧ-6
Budget required for Directorate of Translation for the
year 2021-2022
2021-20222ನೇ ಸ್ತಲಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕೆೆ ಅವಶಯ ವಿರುವ ಆಯವಯ ಯ
ಲೆಕ್ೆ ಶಿೇರ್ಷೇಕೆ: 2052-00-092-0-05
Sl.
No.
ಕರ . ಸಂ.

Subject
ವಿಷಯ

Sub Head
of
Account

Rs. gÀÆ.
ಆಥಿಾಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ುೀಲೆ ಸಂಖೆಯ ಆಇ
15 ಬಪಇ 2015, ದಿರ್ನಂಕ: 05-11-2015.
2020-21ನೇ
ಸಾಲ್ಲಗಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-ಬ
ವೇತನ್ಗ್ಳನುನ
ಅಂದಾರ್ಜ
ಮಾಡಲು
ಆಥಿಾಕ
ಇಲಾಖೆಯು
Organogram
Module ಮೂಲಕ ಲಭಯ ವಾಗುವ ಅಂಕಅಂಶಗ್ಳನುನ ಮಾತರ ಬಳಸುತು ದ್ ಎಂದು
ತ್ತಳಿಸಿರುತಾು ರೆ

Pay of Officers
ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳ ವೇತನ್

002

2.

Pay of Staff
ಸಿಬಬ ಂದಿ ವೇತನ್
Dearness Allowances
ತ್ತಟಿು ಭತೆಯ ಗ್ಳು
Other Allowances
ಇತರ ಭತೆಯ ಗ್ಳು
Travel Expenses
ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚಚ ಗ್ಳು
General Expenses
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚಚ ಗ್ಳು
Telephone Expenses
ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ ಗ್ಳು
Building Expenses
ಕಟು ಡ ವೆಚಚ ಗ್ಳು
Transport Expenses
ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ ಗ್ಳು
Medial Allowances
ವೈದಯ ಕೀಯ ವೆಚಚ ಗ್ಳು
Reimbursement of
Medical
Expenses
ವೈದಯ ಕೀಯ ವೆಚಚ ಗ್ಳು
ಮರುಪಾವತ್ತ
Contract/outsource
ಗುತ್ತು ಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತು ಗೆ
Furniture Expenses
ಪೀಠೀಪ್ಕಣ ಖ್ರಿೀದಿ
ವೆಚಚ ಗ್ಳು
ಒಟ್ಟಿ

003

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12
13

ಆಯವಯ ಯ

ಉಪ್ ಲೆಕಕ
ಶಿೀಷಿಾಕ್

1.

3.

Budget

011
014
041

3,00,000/-

051

12,00,000/-

052

2,00,000/-

071

6,00,000/-

195

6,00,000/-

020
021

ಈ ಶಿೀಷಿಾಕ್ಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಅಗ್ತಯ ಇಲಲ
ಎಂದು ಆಥಿಾಕ ಇಲಾಖೆಯವರು
ಮೌಖ್ಯಕವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿರುತಾು ರೆ. (ಸಕಾಾರದ
ಸುತ್ುೀಲೆ ಸಂ. ಆಇ 10 ಬಪಎ 13 ದಿರ್ನಂಕ
09-10-2013 (ಪಾಯ ರಾ-3)

034

10,00,000/-

05

3,00,000/-

42,00,000/-

ಅನ್ನಬಂಧ-7
Budget required for Official Language (Legislative) Commission for the year
2021-2022
2021-2022ನೇ ಸ್ತಲಿಗೆ ರಾಜ್ಭಾಷ (ವಿಧಾಯೇ) ಆಯೇಗಕೆೆ ಅವಶಯ ವಿರುವ ಆಯವಯ ಯ
Sl.
No.
ಕ್ರ .
ಸಂ.
1.

Subject
ವಿರ್ಯ

Budget required for Official
Language (Legislative)
Commission

Sub Head
of
Account
ಉಪ್ ಲೆಕ್ೆ
ಶಿೇರ್ಷೇಕೆ

Budget
ಆಯವಯ ಯ
Rs. gÀÆ.

059

2,00,000/-

034

----

195

6,00,000/-

015

28,00,000/-

041

3,00,000/-

051

5,00,000/-

052

2,00,000/-

ರಾಜಭಾಷಾ (ವಿಧಾಯಿೀ) ಆಯೀಗ್ಕ್ಕ
ಅವಶಯ ವಿರುವ ಆಯವಯ ಯ
2.

Contract/Outsource
ಗುತ್ತು ಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತು ಗೆ

3

Transport expenses
ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ ಗ್ಳು

4.

Subsidiary expenses
ಪೂರಕ ವೆಚಚ ಗ್ಳು

5.

Travel Expenses
ಪ್ರ ಯಾಣ ವೆಚಚ ಗ್ಳು

6.

General Expenses
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚಚ ಗ್ಳು

7

Telephone Charges
ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ ಗ್ಳು
ಒಟ್ಟಿ

46,00,000/-

