ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತ - 1 ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಎಲಎಎಂ - ಕಡತ ಶೀರೊೀನಾಮೆ - 2019 (ದಿನಾಂಕ: 31.12.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಹಿನಿಯ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರ್ಯರ್ಸ್ೆೆ (FMS) ಯ ಕಡತಗಳು ಹಾಗೂ ಇ-ಆಫೀಸ ಕಡತಗಳು
ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಹಿನಿಯ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರ್ಯರ್ಸ್ೆೆ (FMS) ಯ ಕಡತಗಳು

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

1

166342

LAW1LAM2019

ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಹೆೊರಡಿಸಲ್ಲಗಿರುವ ಶಲಸನಲತ್ಮಕ ಅಧಿಸೊಚನೆಗಳನ್ುು ಮುುಂಬರಲಿರುವ
ಅಧಿವೆೇಶನ್ದಲಿಾ ಮುಂಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

1/4/2019

2

166343

LAW2LAM2019

ಅನ್ುಚೆಛೇದ 371ಜೆ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ ಜನ್ಪರ ಸುಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಸುಂಸ್ಲಾಪಕ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಲಿಾಸಿರುವ ಮನ್ವಿಯ ಹನೆೊುುಂದನೆೇ ಮನ್ವಿಯ ಕುರಿತ್ು ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ
ಅಭಿಪ್ಲಾಯ ಕೆೊೇರಿರುವ ಕುರಿತ್ು.

04/01/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

3

166344

LAW3LAM2019

ಮಹಿಳಲ ಉದೆದೇಶಿತ್ ಆಯವಯಯ 2019-2020 ಕುರಿತ್ುಂತೆ ಆರ್ಥಷಕ ಇಲ್ಲಖೆಯು ಸುತೆೊಿೇಲ್ೆ
ಹೆೊರಡಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ.

04/01/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

4

166361

LAW4LAM2019

ಶಿಾೇ ಮಹಮಮದ್ ಇಸ್ಲಮಯಿಲ್, ಸಕಲಷರದ ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ, (ಅುಂರಲಜವಿ), ಕಲನ್ೊನ್ು
ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರ ರಜಲ ಅವಧಿಯಲಿಾ ಸದರಿ ಹುದೆದಗೆ ಶಿ್ಾೇ ಸಿ. ರಲಜಶೆೇಖರ್, ಸಕಲಷರದ ಅಪರ
ಕಲಯಷದಶಿಷ-1, ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

05/01/2019

5

166372

LAW5LAM2019

ಶಿಾೇ ಪಾದೇಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ (ಸಾಳಿೇಯ ಸುಂಸ್ೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ಾ), ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರು
ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಾದ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ 193ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

09/01/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

6

166373

LAW6LAM2019

ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಆರ್.ಪಾಸನ್ುಕುಮಲರ್ (ಸಾಳಿೇಯ ಸುಂಸ್ೆಾಗಳ
ಕ್ೆೇತ್ಾ) ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಾದ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ 529ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

09/01/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

7

166418

LAW7LAM2019

ಕನಲಷಟ್ಕ ರಲಜಯದ ತೆೊೇಟ್ಗಲರಿಕೆ ನ್ಸಷರಿಗಳ ನಿಯುಂತ್ಾಣ ಕಲಯ್ದದ - 2019 ಯ ಸಮಿತಿಗೆ
ಸದಸಯರನ್ುು ನೆೇಮಿಸುವ ಬಗೆೆ.

11/01/2019

13.03.2019

D

8

166481

LAW8LAM2019

ಹೆೊರಗುತಿಿಗೆ ಆಧಲರಿತ್ ಗೊಾಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರನ್ುು ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ವಿವಿಧ್
ಶಲಖೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೇಜಿಸುವ ಬಗೆೆ.

18/01/2019

13.03.2019

D

9

166536

LAW9LAM2019

ಶಿಾೇ ಎನ್.ಸಿ.ಶಿಾೇನಿವಲಸ,ಪಾಧಲನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ,ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ,ಇವರು ದನಲುಂಕ 1701-2019 ರುಂದು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೇಲ್ ಸುಂಖೆಯ 1867/2006 ದಲಿಾ ಮಲನ್ಯ ಸರ್ೇಷಚಛ
ನಲಯಯಲಲ್ಯದಲಿಾ ಹಲಜರಲಗಲ್ು ನ್ವದೆಹಲಿಗೆ ಪಾಯಲಣಿಸುತಿಿರುವ ಬಗೆೆ.

24/01/2019

13.03.2019

D

10

166537

LAW10LAM2019

ಶಿಾೇ ಎನ್.ಸಿ.ಶಿಾೇನಿವಲಸ,ಪಾಧಲನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ,ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ,ಇವರು ದನಲುಂಕ 2201-2019 ರುಂದು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೇಲ್ ಸುಂಖೆಯ 1867/2006 ದಲಿಾ ಮಲನ್ಯ ಸರ್ೇಷಚಛ
ನಲಯಯಲಲ್ಯದಲಿಾ ಹಲಜರಲಗಲ್ು ನ್ವದೆಹಲಿಗೆ ಪಾಯಲಣಿಸುತಿಿರುವ ಬಗೆೆ.

24/01/2019

13.03.2019

D

21.11.2019

13.03.2019

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

D

D

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್
25/01/2019

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

13.03.2019

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

11

166550

LAW11LAM2019

ಶಿಾೇ ಆರ್.ಪ.ನ್ುಂದೇಶ,ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶದ ಮುಖಯಸಾರು ಹಲಗೊ ಪದನಿಮಿತ್ಿ ಸಕಲಷರದ
ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ,ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ(ಪ್ಲಾ ಮತ್ುಿ ಪ್ೌಾ)ಇವರನ್ುು ಉನ್ುತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ
ಹಲಗೊ ಆ.ಕು.ಕ.ಇಲ್ಲಖೆಯ ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶದ ಮುಖಯಸಾರ ಹುದೆದಯಲಿಾ
ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

12

166551

LAW12LAM2019

13

166552

14

ಷರ

ಆರ್ಥಷಕ ಮತ್ುಿ ಕಲಮಿಷಕ ಇಲ್ಲಖೆ(ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶ) ಮುಖಯಸಾರ ಹುದೆದಗೆ ಪಾಭಲರ ವಯವಸ್ೆಾ
ಕಲಿಿಸುವ ಬಗೆೆ.

25/01/2019

31.08.2019

D

LAW13LAM2019

ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯಲಿಾ ಕತ್ಷವಯ ನಿವಷಹಿಸುತಿಿರುವ ನಲಯಯಲುಂಗ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಲನ್
ಸ್ೌಧ್, ಕೆೊಠಡಿ ಸುಂಖೆಯ 36 `ಎ` ಹುಂಚಿಕೆ ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ

25/01/2019

13.03.2019

D

166577

LAW14LAM2019

ಶಿಾೇಮತಿ ಎುಂ.ಕೆ.ಉಷ್ಲ, ಆಪಿ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಗೆಾೇಡ್-1), ಸಕಲಷರದ ವಿಶೆೇರ್
ಕಲಯಷದಶಿಷಯವರ ಆಪಿ ಶಲಖೆ, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ, ಅವರ ವಯೇ ನಿವೃತಿಿ ವಿಶಲಾುಂತಿ
ವೆೇತ್ನ್ ಮುಂಜೊರಲತಿ ಬಗೆೆ.

30/01/2019

13.03.2019

D

15

166578

LAW15LAM2019

ಶಿಾೇ ನಲರಲಯಣಪಿ / ಕೆೊುಂಡೊರಪಿ, ದಲ್ಲಯತ್ (ಉದೆೊಯೇಗಿ ಸುಂಖೆಯ 1596588), ಇವರ
ಬೆೇಬಲಕಿ ಪತ್ಾ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ.

30/01/2019

31.08.2019

D

16

166586

LAW16LAM2019

ದನಲುಂಕ 06.02.2019 ರಿುಂದ ಪ್ಲಾರುಂಭವಲಲಿರುವ 2019 ನೆೇ ಕನಲಷಟ್ಕ ವಿಧಲನ್
ಮುಂಡಲ್ದ ಅಧಿವೆೇಶನ್ಕೆೆ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರನ್ುು ನಿಯೇಜಿಸುವ
ಬಗೆೆ.

30/01/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

17

166592

LAW17LAM2019

ಕನಲಷಟ್ಕ ಮಲಹಿತಿ ಆಯೇಗದ ವತಿಯಿುಂದ ದನಲುಂಕ 02.02.2019 ರುಂದು
ಆಯೇಜಿಸಲ್ಲಗುತಿಿರುವ `Adjudication Process under the RTI Act`
ಕಲಯಲಷಗಲರದಲಿಾ ಭಲಗವಹಿಸುವ ಬಗೆೆ.

01/02/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

18

166648

LAW18LAM2019

ಜುಲ್ೆೈ- 2018 ಮತ್ುಿ ಫೆಬಾವರಿ-2018 ರ ಆಯವಯಯಕೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ಸ್ಲಧಿಸಲ್ಲದ
ಆರ್ಥಷಕ ಮತ್ುಿ ಭೌತಿಕ ಪಾಗತಿಯ ಕುರಿತ್ು ಮಲನ್ಯ ವಿರೆೊೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ನಲಯಕರಿಗೆ ಮಲಹಿತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

06/02/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

19

166676

LAW19LAM2019

ವಿಧಲನ್ ಸಭೆಯ ಮಲನ್ಯ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ವೆೇದವಲಯಸ ಕಲಮತ್ ರವರಿುಂದ ನಿಯಮ 351
ರ ಅಡಿಯಲಿಾ ಸೊಚನಲ ಪತ್ಾಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

07/02/2019

26.11.2019

D

20

166698

LAW20LAM2019

Ho `ble Justice, Shri. Huluvadi G Ramesh, Judge, Madhya Pradesh High
Court ಇವರ ವಿಮಲನ್ಯಲನ್ ವೆಚಛ ಭರಿಸುವ ಬಗೆೆ

11/02/2019

13.03.2019

D

21

166707

LAW21LAM2019

ವಿಧಲನ್ ಸಭೆಯ ಮಲನ್ಯ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಕುಮಲರ ಬುಂಗಲರಪಿ.ಎಸ್. ಇವರ ನಿಯಮ 73
ರಡಿ ಗಮನ್ ಸ್ೆಳೆಯುವ ಸೊಚನೆಗೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

11/02/2019

22

166708

LAW22LAM2019

ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಕೆ.ವಿ.ನಲರಲಯಣಸ್ಲಾಮಿ(ವಿಧಲನ್ಸಭೆಯಿುಂದ
ಚುನಲಯಿತ್ರಲದವರು) ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಿಲ್ಾದ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ 621ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

11/02/2019

25.11.2019

D

23

166709

LAW23LAM2019

ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಮಲನ್ಯ ಸದಸಯರಲದ ಶಿ್ಾೇ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೆೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ಾ)
ರವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಾದ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ 672 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

11/02/2019

22.11.2019

D

D

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್
11/02/2019

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

26.11.2019

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

24

166710

LAW24LAM2019

ಶಿಾೇ ಲ್ಹರ್ ಸಿುಂಗ್ ಸಿರೆೊೇಯಲ, ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರು (ವಿಧಲನ್ ಸಭೆಯಿುಂದ
ಚುನಲಯಿತ್ರಲದವರು) ಇವರ ಚುಕೆೆ ರಹಿತ್ ಪಾಶೆು 375 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

25

166738

LAW25LAM2019

ಶಿಾೇ ಎನ್.ಸಿ.ಶಿಾೇನಿವಲಸ,ಪಾಧಲನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ,ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ,ಇವರು ದನಲುಂಕ 1902-2019 ರುಂದು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೇಲ್ ಸುಂಖೆಯ 1867/2006 ದಲಿಾ ಮಲನ್ಯ ಸರ್ೇಷಚಛ
ನಲಯಯಲಲ್ಯದಲಿಾ ಹಲಜರಲಗಲ್ು ನ್ವದೆಹಲಿಗೆ ಪಾಯಲಣಿಸುತಿಿರುವ ಬಗೆೆ.

13/02/2019

31.08.2019

D

26

166742

LAW26LAM2019

ನೌಕರರ ಸ್ೆೇವಲ ಪುಸಿಕದಲಿಾ ಅಳವಡಿಸಲ್ು ಕುಟ್ುುಂಬ ಸದಸಯರ ನಲಮನಿದೆೇಷಶನ್
ಪಾಪತ್ಾ/ವಿದಲಯಹಷತೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ ಅುಂಕಪಟ್ಟಟ/ಭಲವಚಿತ್ಾಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಿರುವ ಮತ್ುಿ
ಸ್ೆೇವಲ ಪುಸಿಕದಲಿಾ ನ್ಮೊದುಗಳನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸುವ ಬಗೆೆ.

14/02/2019

31.08.2019

D

27

166752

LAW27LAM2019

ಭಲರತ್ದ ಲ್ೆಕೆನಿಯುಂತ್ಾಕರು ಮತ್ುಿ ಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧ್ಕರ ವರದ `ಸಕಲಷರಿ ಭೊಮಿ
ಮುಂಜೊರಲತಿ, ಗುತಿಿಗೆ ಒತ್ುಿವರಿಗಳ ತೆರವುಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಕಾಮ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ುು
ಸಕಾಮಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬಗೆೆ` (2018ನೆೇ ವರ್ಷದ ವರದ ಸುಂಖೆಯ 5(1)ಕೆೆ ಇಲ್ಲಖಲ ಟ್ಟಪಿಣಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

15/02/2019

26.09.2019

D

28

166754

LAW28LAM2019

ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅಭಿಪ್ಲಾಯ - 34), ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ಹುದೆದಗೆ ಹೆಚುುವರಿ
ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

15/02/2019

31.08.2019

D

29

166756

LAW29LAM2019

2019-20 ನೆೇ ಸ್ಲಲಿಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ಮಲಸಿಕ ವಿವಿಧ್ ಹುಂತ್ಗಳ ಪರಿಶಿೇಲ್ನಲ ಸಭೆ
(MPIC) ನ್ಡೆಸುವ ಬಗೆೆ.

15/02/2019

30

166762

LAW30LAM2019

ಶಿಾೇ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮುಂಜುನಲಥ, ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶದ ಮುಖಯಸಾರು ಹಲಗೊ ಪದನಿಮಿತ್ಿ
ಸಕಲಷರದ ಉಪಕಲಯಷದಶಿಷ, ಕುಂದಲಯ ಇಲ್ಲಖೆ ಇವರನ್ುು ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರ
ಸಚಿವಲಲ್ಯ ನಿಯೇಜನೆ ಸ್ೆೇವೆಯಿುಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತ್ು.

16/02/2019

13.03.2019

D

31

166764

LAW31LAM2019

16/02/2019

23.03.2019

D

32

166771

LAW32LAM2019

ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅಭಿಪ್ಲಾಯ-2) ರವರ ವಗಲಷವಣೆಯಿುಂದ ತೆರವಲದ
ಜಲಗಕೆೆ ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅಭಿಪ್ಲಾಯ-1) ರವರನ್ುು ಅಧಿಕ ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ
ಬಗೆೆ
ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ವೆಬ್ಸ್ೆೈಟ್್ನ್ಲಿಾ ಮಲಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದನ್ಾಯ 2018ನೆೇ
ಸ್ಲಲಿನ್ 4(1)(ಎ) ಮಲಹಿತಿಯನ್ುು ಪಾಕಟ್ಟಸುವ ಬಗೆೆ.

33

166780

LAW33LAM2019

ನಲ
ಯ ಯಷಿನ್ಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಕಲಡೆಮಿ,ಭೊಪಲ್ ಇಲಿಾ ಆಯೇಜಿಸಿರುವ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಲಯ್್್
ಗಲರಕೆೆ ದನಲುಂಕ01/03/2019 ರಿುಂದ ದನಲುಂಕ07/03/2019 ರವರೆಗೆ ಹಲಜರಲಗಲ್ು
ಅನ್ುಮತಿ ಕೆೊೇರುವ ಬಗೆೆ

21/02/2019

31.08.2019

D

34

166781

LAW34LAM2019

21/02/2019

21.06.2019

D

35

166782

LAW35LAM2019

21/02/2019

13.03.2019

D

ನಲ
ಯ ಯಷಿನ್ಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಕಲಡೆಮಿ,ಭೊಪಲ್ ಇಲಿಾ ಆಯೇಜಿಸಿರುವ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕಲಯ್್್
`The SDG Index Baseline Report 2018 - Goal 16 ಕೆೆ ಮಲಹಿತಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ.
ಸಬಿಿಡಿ ಯೇಜನೆಗಳಲಿಾ ಸಬಿಿಡಿಯ ದುಬಷಳಕೆ ಅಥವಲ ದುವಿಷನಿಯೇಗವನ್ುು
ನಿಯುಂತಿಾಸುವ ಬಗೆೆ

ಷರ

D

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

20/02/2019

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್
21/02/2019

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

26.11.2019

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

36

166783

LAW36LAM2019

Ratification of excess amount of exp. incurred towards various meetings,
Conferences and Functions during the Financial Years 2013-14, 2014-15,
2015-16 2017-18 - reg.

37

166793

LAW37LAM2019

38

166801

39

ಷರ

ಬಳಕೆದಲರರ ಶುಲ್ೆಗಳನ್ುು ಪರಿರ್ೆರಿಸುವ ಹಲಗೊ ವಸೊಲ್ಲತಿಯ ಸದಬಳಕೆಯ ಬಗೆೆ.

22/02/2019

13.03.2019

D

LAW38LAM2019

ಕೆಲ್ಸದ ಸಾಳದಲಿಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲ್ೆೈುಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ದನಲುಂಕ
26.02.2019 ರುಂದು ಆಯೇಜಿಸಲ್ಲದ ತ್ರಬೆೇತಿಗೆ ನಿಯೇಜಿಸುವ ಬಗೆೆ.

23/02/2019

13.03.2019

D

166907

LAW39LAM2019

2019/20 ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ಲಿಾ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಆಡಳಿತ್-1 ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ಇಜನ್ಸಿುಂದನ್ ಪೇಟ್ಷಲ್ ಮುಖಲುಂತ್ರ ಸಿಾೇಕೃತ್ವಲದ ಮನ್ವಿಗಳ (Grievances)
ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ.

26/02/2019

40

166911

LAW40LAM2019

ಶಿಾೇ ಮಹಮಮದ್ ಇಸ್ಲಮಯಿಲ್, ಸಕಲಷರದ ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ,
ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರ ಸಚಿವಲಲ್ಯ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಯುಂ ನಿವೃತಿಿ ಹೆೊುಂದಲ್ು ಅನ್ುಮತಿ ನಿೇಡುವ
ಬಗೆೆ.

27/02/2019

41

166916

LAW41LAM2019

2019ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ಲಿಾ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಆಡಳಿತ್-1 ವಿಭಲಗಕೆೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ
ಕಡತ್/ಪತ್ಾಗಳ ವಿಲ್ೆೇವಲರಿ ಕುರಿತ್ು.

27/02/2019

42

166917

LAW42LAM2019

2019ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ಲಿಾ Circulate ಮಲಡಲ್ಲದ ಸಿಾೇಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತ್ು.

27/02/2019

23.03.2019

D

43

166924

LAW43LAM2019

ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಜಲಲ್ತಲಣದ ಬಗೆೆ.

28/02/2019

26.11.2019

D

44

166933

LAW44LAM2019

Request for release of additional grant of Rs. 22220.59 lakhs under the
major Heads `2014-Administration of Justice` and `2230-Labour
Employment` for the Financial Year 2018-19 - reg.

02/03/2019

26.11.2019

D

45

167049

LAW45LAM2019

ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ 2 ಶಲಖೆಗಳನ್ುು ಪುನ್ರ್ ವಿುಂಗಡಣೆಯ ನ್ುಂತ್ರ ಕಲಯಷದೆೊತ್ಿಡ
ಇರುವ ಇತ್ರೆ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಿಗೆ ವಗಲಷಯಿಸುವ ಕುರಿತ್ುಂತೆ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಭಿಪ್ಲಾಯ
/ ವರದ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ.

14/03/2019

26.11.2019

C

46

167053

LAW46LAM2019

NITI ಆಯೇಗದ ` EASE OF LIVING/LIVEABILITY INDEX` ಸೊಚಕಗಳಿಗೆ
ಮಲಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

14/03/2019

47

167068

LAW47LAM2019

Muralimanoharan, To Provide information Under RTI Act 2005.(LAW 44
LAM 2005)

15/03/2019

18.12.2019

D

48

167069

LAW48LAM2019

15/03/2019

23.03.2019

D

49

167070

LAW49LAM2019

`Fiscal policy institute`, ಸುಂಸ್ೆಾಯ ವತಿಯಿುಂದ ಆಯೇಜಿಸಿರುವ ` GENDER
BUDGETING` ಕುರಿತಲದ ತ್ರಬೆೇತಿಗೆ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಧಿಕಲರಿಗಳನ್ುು
ನಿಯೇಜಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ಸಕಲಷರಿ ವಕಿೇಲ್ರುಗಳ ಸುಂಭಲವನೆ ಬಿಲಿಾನ್ ಪ್ಲವತಿ ಕುರಿತ್ುಂತೆ ಆರ್ಥಷಕ ಅಧಿಕಲರ
ಪಾತಲಯಯೇಜನೆ ಬಗೆೆ

16/03/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

50

167109

LAW50LAM2019

2019-20 ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ಕಲಯಷಕಾಮಗಳ ಸುಂಪುಟ್ಗಳನ್ುು ಯೇಜನಲ ಇಲ್ಲಖೆಯು
ತ್ಯಲರಿಸುವ ಕುರಿತ್ುಂತೆ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯಿುಂದ ಮಲಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

20/03/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

D

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.
13.03.2019

D

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

51

167123

LAW51LAM2019

ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ವಿವಿಧ್ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲಿಾ ಶೆೇಕಡ 50 ಕಿೆುಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಭತಿಷಯಲಗಿರುವ
ಇಲ್ಲಖೆಗಳಿಗೆ ಶೆೇಕಡ 70 ಕಿೆುಂತ್ ಹೆಚಿುಗೆ ಭತಿಷಯಲಗಿರುವ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಿುಂದ
ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರನ್ುು ಮರುಹುಂಚಿಕೆ ಮಲಡುವ ಕುರಿತ್ು ಮಲಡುವ ಕುರಿತ್ು.

21/03/2019

52

167188

LAW52LAM2019

ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರ ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ಅಧಿಕಲರಿ/ಸಿಬಬುಂದ ಗಳಿಗೆ ವಿಧಲನ್ಮುಂಡಲ್ದ
ಅಧಿವೆೇಶನ್ ಸಮಯದಲಿಾ ಅಧಿವೆೇಶನ್ ಭತೆಯಯನ್ುು ಮುಂಜೊರು ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ.

23/03/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

53

167220

LAW53LAM2019

ಪರಿಶಿರ್ಾ ಜಲತಿ ಹಲಗೊ ಪರಿಶಿರ್ಾ ಪಗುಂಡಗಳ ಪ್ಲಾತಿನಿಧೆೈತೆಗೆ ಸುಂಪಕಷಧಿಕಲರಿ (Liason
officer) ನೆೇಮಿಸುವ ಬಗೆೆ.

26/03/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

54

167230

LAW54LAM2019

ಸುಸಿಾರ ಅಭಿವೃದಿ ಗುರಿಗಳು- 16 (Sustainable Development Goal-16) ಕೆೆ
ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ಯೇಜನಲ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಮಲಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

27/03/2019

55

167243

LAW55LAM2019

ಮಸೊಿರಿಯಲಿಾ ನಲಗರಿಕ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಮೊಯಸಿಯಮ್ ಅನ್ುು ಸ್ಲಾಪಸುವ ಕುರಿತ್ು ಕಲನ್ೊನ್ು
ಇಲ್ಲಖೆಯಿುಂದ ದಲಖಲ್ೆ/ಮಲಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

28/03/2019

56

167333

LAW56LAM2019

ಮಲಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕಲಯ್ದದಯ 2018-19 ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ವಲಷಿಷಕ ವರದಯನ್ುು ತ್ಯಲರಿಸಲ್ು
ಸ್ಲವಷಜನಿಕ ಪ್ಲಾಧಿಕಲರಗಳು ಮಲಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

15/04/2019

12.10.2019

D

57

167336

LAW57LAM2019

ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಮುುಂದುವರೆದ ಕಿಾಯಲ ಯೇಜನೆಗಳನ್ುು 2019-20 ನೆೇ
ಸ್ಲಲಿನ್ಲಿಾಯೊ ಮುುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆೆ.

15/04/2019

26.11.2019

D

58

167342

LAW58LAM2019

ಗೊಾಪ್-ಎ ವೃುಂದದಲಿಾ ಕಲಯಷ ನಿವಷಹಿಸುತಿಿರುವ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ವಲಷಿಷಕ
ಕಲಯಷನಿವಷಹಣಲ ವರದಗಳನ್ುು ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ನ್ಲಿಾ ದಲಖಲಿಸುವ ಕುರಿತ್ುಂತೆ ಕಲನ್ೊನ್ು
ಇಲ್ಲಖೆಯ ವತಿಯಿುಂದ Alternate custodian ಹಲಗೊ PAR Manager ಗಳನ್ುು
ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆೆ.

16/04/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

59

167343

LAW59LAM2019

Request for release of grants provided towards salary of Officer/ officials
of High Courts of Karnataka who are working in deputation and drawing
salary through HRMS-reg.

16/04/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

60

167367

LAW60LAM2019

23/04/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

61

167373

LAW61LAM2019

Request for exemption from Khajane-II for the purpose of submission of
travelling allowance bills pertaining to Hon’ble Chief Justice and other
Hon’ble Judges of High Court of Karnataka and also request for shifting of
budget amount from Khanaje-II to Khajane-I for the purpose of submission
of Travelling Allowance Bills manually - reg
2018-19 ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ವಲಷಿಷಕ ವರದ ಹಲಗೊ 2019-20 ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ನಿವಷಹಣಲ
ಮುುಂಗಡ ಪತ್ಾಗಳನ್ುು ವಿಧಲನ್ ಮುಂಡಲ್ಕೆೆ ಸಲಿಾಸುವ ಬಗೆೆ.

23/04/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

62

167392

LAW62LAM2019

ಶಿಾೇಮತಿ ರಲಜೆೇಶಾರಿ, ಪತಲಾುಂಕಿತ್ ಆಪಿ ಸಹಲಯಕರು, ಪಾಧಲನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷಯವರ ಆಪಿ
ಶಲಖೆ ಇವರನ್ುು ವಿಶೆೇರ್ ಕಲಯಷದಶಿಷಯವರ ಆಪಿ ಶಲಖೆಯಲಿಾ ಖಲಲಿ ಇರುವ ಆಪಿ
ಸಹಲಯಕರ ಹುದೆದಗೆ ಆುಂತ್ರಿಕ ವಗಲಷವಣೆ ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ.

26/04/2019

23.03.2019

21.06.2019

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

D

D

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

31.08.2019

D

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್
29/04/2019

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

31.08.2019

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

63

167445

LAW63LAM2019

ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ವಲಯಜಯ-6 ಶಲಖೆಗೆ ಶಲಖಲಧಿಕಲರಿಯವರನ್ುು ಹೆಚಿುನ್ ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ
ಬಗೆೆ.

64

167455

LAW64LAM2019

65

167459

66

ಶಿಾೇ ಮಹಮಮದ್ ಇಸ್ಲಮಯಿಲ್, ಸಕಲಷರದ ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅುಂರಲಜವಿ), ಕಲನ್ೊನ್ು
ಇಲ್ಲಖೆ ಇವರು ಸಾಯುಂ ನಿವೃತಿಿ ಹೆೊುಂದುತಿಿರುವುದರಿುಂದ, ಸದರಿ ಹುದೆದಗೆ ಶಿಾೇ ಸಿ.
ರಲಜಶೆೇಖರ್, ಸಕಲಷರದ ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ-1 ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ
ಬಗೆೆ.

30/04/2019

31.07.2019

D

LAW65LAM2019

SUSTAINABLE GOAL-16 ಬಗೆೆ GOAL COMMITTE ತ್ಯಲರಿಸಿರುವ ಪರಿರ್ೃತ್
ವರದಗೆ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಭಿಪ್ಲಾಯವನ್ುು ನಿೇಡುವ ಕುರಿತ್ು.

30/04/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

167613

LAW139LAM2018P1

Request for release of additional grant of Rs.1309.20 lakhs towards
payment salary of labourers outsourced on service contract basis.( 2014-00105-0-01-051-general expenses)

18/11/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

67

81863

ಇ-ಆಫೇಸ್
LAW-LAM/1/2019- Request of release of grants to karnataka judicial academy under
US-ADMN1-LAW SEC the "051-general expenses" in one installment.

03-04-2019 07:11
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

68

82027

LAW-LAM/2/2019- Request for release of grants under Demand No LAW-27 in
US-ADMN1-LAW SEC respect of high court of karnataka

04-04-2019 06:26
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

69

89396

15-05-2019 04:04
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

70

89451

71

89760

72

90335

LAW-LAM/3/2019- ಸಕಲಷರದ ಮುಖಯ ಕಲಯಷದಶಿಷಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿಾ ನ್ಡೆಯುವ 2019-20 ನೆೇ
US-ADMN1-LAW SEC ಸ್ಲಲಿನ್ "ಕನಲಷಟ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ ಕಲಯಷಕಾಮ"ಗಳ ಪಾಗತಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ನಲ ಸಭೆಗೆ
ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಮಲಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/4/2019- ಶಿಾೇಮತಿ ರಶಿಮ .ಎುಂ., ವಲದೆೇಕ್ಷಕರು ಹಲಗೊ ಪದನಿಮಿತ್ಿ ಸಕಲಷರದ ಉಪ
DS-ADMN1-LAW SEC ಕಲಯಷದಶಿಷ, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರ ವಗಲಷವಣೆಯಿುಂದ ತೆರವಲಗುವ ಹುದೆದಗೆ
ಶಿಾೇ ಮುರಳಿ ಮೇಹನ್ ರೆಡಿಿ, ಸಹಲಯಕ ವಲದೆೇಕ್ಷಕರು ಹಲಗೊ ಪದನಿಮಿತ್ಿ
ಸಕಲಷರದ ಅಧಿೇನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ವಲಯಜಯ-6), ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ
ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/5/2019- ಶಿಾೇ ಎ. ಈರಣಣ, ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅಭಿಪ್ಲಾಯ-3&4), ಕಲನ್ೊನ್ು
DS-ADMN1-LAW SEC ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರ ವಗಲಷವಣೆಯಿುಂದ ತೆರವಲಗುವ ಹುದೆದಗೆ ಶಿಾೇ ಡಿ. ಕೆ. ಮಧ್ುಸೊದನ್,
ಪದನಿಮಿತ್ಿ ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅಭಿಪ್ಲಾಯ-1), ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ
ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/6/2019- ಶಿಾೇ ಹೆೊಸಮನಿ ಪುುಂಡಲಿೇಕ, ಸಕಲಷರದ ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ-3, ಕಲನ್ೊನ್ು
DS-ADMN1-LAW SEC ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರ ವಗಲಷವಣೆಯಿುಂದ ತೆರವಲಗುವ ಹುದೆದಗೆ ಶಿಾೇ ಎ. ವಿ. ಶಿಾೇನಲಥ್,
ಸಕಲಷರದ ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ-2, ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ.

15-05-2019 04:49
PM

5/23/2019

16-05-2019 03:10
PM

5/23/2019

17-05-2019 04:42
PM

5/23/2019

ಷರ

D

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

73

91736

LAW-LAM/7/2019- ಶಿಾೇಮತಿ ರೊಪ .ಕೆ. ಎನ್., ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶದ ಮುಖಯಸಾರು ಹಲಗೊ ಪದನಿಮಿತ್ಿ
DS-ADMN1-LAW SEC ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ, ಸಹಕಲರ, ಕೃಷಿ, ತೆೊೇಟ್ಗಲರಿಕೆ, ರೆೇಷ್ೆಮ,
ಪಶುಸುಂಗೆೊೇಪನೆ ಮತ್ುಿ ಮಿೇನ್ುಗಲರಿಕೆ ಇಲ್ಲಖೆ (ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶ), ಇವರ
ವಗಲಷವಣೆಯಿುಂದ ತೆರವಲಗುವ ಹುದೆದಗೆ ಶಿಾೇಮತಿ ನ್ಳಿನ್ ಕುಮಲರಿ, ಕೆೊೇಶದ
ಮುಖಯಸಾರು ಹಲಗೊ ಪದನಿಮಿತ್ಿ ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ, ಸಿಬಬುಂದ ಮತ್ುಿ
ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಲರಣಲ ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ.

21-05-2019 11:44
AM

7/18/2019

74

93389

23-05-2019 05:09
PM

12/17/2019

75

93426

24-05-2019 10:38
AM

11/28/2019

76

93438

LAW-LAM/8/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರವು ಮೆೇ 23 ರುಂದು ಒುಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೆೈಸುತಿಿರುವುದರಿುಂದ,
US-ADMN1-LAW SEC ಆಯವಯಯ ಘೊೇರ್ಣೆಯ ಕಲಯಷಕಾಮಗಳು ಹಲಗೊ ಪಾಮುಖ ಸ್ಲಧ್ನೆಗಳ ಸುಂಕ್ಷಿಪಿ
ಸ್ಲಧ್ನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಮುಖಯಮುಂತಿಾಯವರ ಅಪರ ಮುಖಯ
ಕಲಯಷದಶಿಷಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/9/2019- Request for release of remaining grant to Bangalore Mediation
DS-ADMN1-LAW SEC Centre, Bangalore under head of account 2014-00-102-0-07-071–
reg.
LAW-LAM/10/2019- Request for release of additional allotment under 2014-00-102-0DS-ADMN1-LAW SEC 07-071–Building Expenses of Bangalore mediation Centre - reg.

24-05-2019 10:45
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

77

93442

LAW-LAM/11/2019- Request for release of additional allotment under various object
DS-ADMN1-LAW SEC Head of Account of Labour Courts & Industrial Tribunals – reg.

24-05-2019 10:49
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

78

93450

LAW-LAM/12/2019- Request for release of remaining grant under Head of Account 2230- 24-05-2019 10:54
DS-ADMN1-LAW SEC 01-101-0-02-052 and 2230-01-101-0-02-180 by relaxing rules – reg.
AM

79

93463

80

94455

LAW-LAM/1/2019US-ADMN1-LAW
SEC-Part(1)
LAW-LAM/13/2019DS-ADMN1-LAW SEC

81

94863

82

83

7/24/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

Request of release of grants to karnataka judicial academy under
the "051-general expenses" in one installment.

24-05-2019 11:02
AM

ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರ ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ಸ್ೆೇವೆಗೆ ಸ್ೆೇರಿದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ ವೃುಂದದ
ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ವಗಲಷವಣೆ ಬಗೆೆ

27-05-2019 10:40
AM

6/3/2019

LAW-LAM/14/2019- ವಿಚಲರಣಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ (ನಿವೃತ್ಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಲಯಯಲಧಿೇಶರು) ಸುಂಭಲವನೆ ನಿೇಡಲ್ು
DS-ADMN1-LAW SEC ಬಲಕಿ ಇರುವ ಪಾಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಕಾಮ ಕೆೈಗೆೊುಂಡು ಇತ್ಯಥಷಗೆೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

27-05-2019 04:12
PM

11/12/2019

96838

LAW-LAM/15/2019- ಶಿಾೇಮತಿ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಪಾಪುಲ್ಾವತಿ, ಸಕಲಷರದ ಅಧಿೇನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಆಡಳಿತ್-1),
DS-ADMN1-LAW SEC ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ಇವರ ಸಾಳನಿಯುಕಿಿಯಿುಂದ ತೆರವಲಗುವ ಹುದೆದಗೆ
ಶಿಾೇ ಡಿ.
ಧ್ನ್ುಂಜಯ, ಶಲಖಲಧಿಕಲರಿ ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ.

31-05-2019 01:41
PM

8/17/2019

97511

LAW-LAM/16/2019- ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲಿಾ ಇ-ಆಫೇಸ್ ತ್ುಂತಲಾುಂಶ ಬಳಸುವಲಿಾ ಅನ್ುವಲಗುವುಂತೆ Master
DS-ADMN1-LAW SEC Trainer ಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ.

01-06-2019 04:41
PM

11/12/2019

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

84

97559

LAW-LAM/17/2019- ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಕಲಷರದ ಅಧಿೇನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಮಲನ್ವ ಹಕುೆಗಳ)
DS-ADMN1-LAW SEC ಹುದೆದಯ ಸಾಳ ನಿಯುಕಿಿ ಕುರಿತ್ು.

01-06-2019 05:22
PM

7/24/2019

85

98299

LAW-LAM/18/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ (ರಲಜಯದ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ೆೇವೆಗಳಲಿಾನ್ ಹುದೆದಗಳಿಗೆ) ಮಿೇಸಲ್ಲತಿ ಆಧಲರದ
DS-ADMN1-LAW SEC ಮೆೇಲ್ೆ ಬಡಿಿ ಹೆೊುಂದರುವ ಸಕಲಷರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ತ್ಿರಿಣಲಮವಲದ ಜೆೇರ್ಾತೆಯನ್ುು
ವಿಸಿರಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2017 ರನ್ಾಯ ಕಾಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವ ಬಗೆೆ- Creation
of 37 supernumerary posts in the establishment of High Court of
Karnataka – reg.

04-06-2019 11:24
AM

11/12/2019

86

99278

LAW-LAM/19/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರ ಸಚಿವಲಲ್ಯ ಕಛೆೇರಿ ಕೆೈಪಡಿ (ಪರಿರ್ೃತ್) 2005 ಅನ್ುು ಇDS-ADMN1-LAW SEC ಆಫೇಸ್ ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತೆ ಪರಿರ್ೆರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು - ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ಕಲನ್ೊನ್ು
ಕೆೊೇಶಗಳ ಕತ್ಷವಯ ಮತ್ುಿ ಜವಲಬಲದರಿಗಳ ಬಗೆೆ.

07-06-2019 11:07
AM

11/12/2019

87

99559

LAW-LAM/20/2019- ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಹಲಯಕ ವಲದೆೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ುಿ ಪದನಿಮಿತ್ಿ ಸಕಲಷರದ
DS-ADMN1-LAW SEC ಅಧಿೇನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ವಲಯಜಯ-7) ಹುದೆದಗೆ ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ
(ಅಭಿಪ್ಲಾಯ-3), ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ.

07-06-2019 03:52
PM

7/20/2019

88

103233

LAW-LAM/19/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರ ಸಚಿವಲಲ್ಯ ಕಛೆೇರಿ ಕೆೈಪಡಿ (ಪರಿರ್ೃತ್) 2005 ಅನ್ುು ಇDS-ADMN1-LAW ಆಫೇಸ್ ಒಳಗೆೊುಂಡುಂತೆ ಪರಿರ್ೆರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು - ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ಕಲನ್ೊನ್ು
SEC-Part(1)
ಕೆೊೇಶಗಳ ಕತ್ಷವಯ ಮತ್ುಿ ಜವಲಬಲದರಿಗಳ ಬಗೆೆ.

17-06-2019 04:06
PM

11/12/2019

89

103483

LAW-LAM/21/2019- ದನಲುಂಕ: 01.06.2019 ರುಂದು ಭಲರತ್ ಸುಂವಿಧಲನ್ದ (103ನೆೇ ತಿದುದಪಡಿ) ಕಲಯ್ದದ,
DS-ADMN1-LAW SEC 2019 ನ್ುು ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರ ವಲಯಪಿಗೆ ಬರುವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ುಿ ಉದೆೊಯೇಗಕಲೆಗಿ
ಆರ್ಥಷಕವಲಗಿ ಹಿುಂದುಳಿದ ವಗಷಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲ್ಲತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ು- EWSs
ಮಿೇಸಲ್ಲತಿ ಒದಗಿಸಿದಲಿಾ, ಇಲ್ಲಖಲ ವಲಯಪಿಯಲಿಾ ಉುಂಟಲಗುವ ಅುಂದಲಜು
ಹೆಚುುವರಿ ಆರ್ಥಷಕ ಹೆೊರೆಯ ಬಗೆೆ ವರದ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತ್ು.

18-06-2019 11:16
AM

7/24/2019

90

103532

LAW-LAM/22/2019- ಅಪರ ಕಲನ್ೊನ್ು ಕಲಯಷದಶಿಷ-2, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರ ಆಪಿ ಶಲಖೆಯ
DS-ADMN1-LAW SEC ಶಿೇಘಾಲಿಪಗಲರರ ಹುದೆದಗೆ ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ-2 (ಅಭಿಪ್ಲಾಯ) ರವರ
ಆಪಿ ಶಲಖೆಯ ಶಿೇಘಾಲಿಪಗಲರರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ.

18-06-2019 11:36
AM

7/18/2019

91

105115

LAW-LAM/23/2019- ಕಳೆದ ಒುಂದು ವರ್ಷದಲಿಾ ಅತ್ುಯತ್ಿಮವಲಗಿ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆೊಳಿಸಿ ಯೇಜನೆಗಳ
DS-ADMN1-LAW SEC ವಿವರಗಳನ್ುು www.skoch.in/skochaward/governance ವೆಬೆಿೈಟ್ುಲಿಾ
ಅಪಾೇಡ್ ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ.

21-06-2019 11:36
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

92

105822

LAW-LAM/24/2019- ಇಲ್ಲಖಲ ವಿಚಲರಣೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಸುವ ನಿವೃತ್ಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಲಯಯಲಧಿೇಶರ ಪಟ್ಟಟಗೆ
DS-ADMN1-LAW SEC ಹೆಸರನ್ುು ಸ್ೆೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

24-06-2019 02:58
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

93

106775

94

106780

95

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

LAW-LAM/25/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ವಿಧಲನ್ ಮುಂಡಲ್ದ 2013-14ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ಮಹಿಳಲ ಮತ್ುಿ ಮಕೆಳ
DS-ADMN1-LAW SEC ಕಲ್ಲಯಣ ಸಮಿತಿಯ 26ನೆೇ ವರದಯಲಿಾನ್ ಶಿಫಲರಸುಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಪ್ಲಲ್ನಲ
ವರದಯನ್ುು ಸಲಿಾಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/26/2019- ಹೆೊರಗುತಿಿಗೆ ಆಧಲರದ ಮೆೇಲ್ೆ ಬಲಡಿಗೆ ವಲಹನ್ಗಳ ದರವನ್ುು ಪರಿರ್ೆರಣೆ
DS-ADMN1-LAW SEC ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ.

26-06-2019 12:03
PM

106782

LAW-LAM/27/2019- ಮಲನ್ಯ ಮುಖಯಮುಂತಿಾಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಕನಲಷಟ್ಕ ಯೇಜನೆಯನ್ುು
DS-ADMN1-LAW SEC ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ.

26-06-2019 12:10
PM

11/12/2019

96

107436

LAW-LAM/28/2019- ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶದಲಿಾ CCMS ತ್ುಂತಲಾುಂಶ E-Office ನ್ುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಬಗೆೆ
DS-ADMN1-LAW SEC

27-06-2019 01:30
PM

7/18/2019

97

107873

LAW-LAM/29/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರುಗಳನ್ುು ಸಕಲಷರದ ವತಿಯಿುಂದ ತಲಲ್ೊಾಕು
DS-ADMN1-LAW SEC ಮಟ್ಟದಲಿಾ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜನೆ/ಸ್ೌಲ್ಭಯಗಳಿಗೆ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ದೆ ಮಲಡುವ
ಸುಂಬುಂಧ್ ರಚಿಸಲ್ಲಗುವ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಸದಸಯರು ಎುಂದ ನೆೇಮಕ
ಮಲಡುವ ಸುಂಬುಂಧ್ದಲಿಾ ಅವಶಯವಿರುವ ಕಲಯ್ದದ / ನಿಯಮ / ಆದೆೇಶಗಳಿಗೆ
ತಿದುದಪಡಿ ತ್ರಲ್ು ಅಗತ್ಯ ಕಾಮ ಕೆೈಗೆೊಳುುವ ಬಗೆೆ

28-06-2019 12:56
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

98

111271

LAW-LAM/30/2019- ಶಿಾೇ ವಿ.ಶಿಾೇನಿವಲಸ, ದಲ್ಲಯತ್, ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ-2, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ಇವರ
DS-ADMN1-LAW SEC ಆಪಿ ಶಲಖೆ ಇವರ ಕತ್ಷವಯ ಲ್ೆೊೇಪದ ಬಗೆೆ

05-07-2019 10:06
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

99

112221

LAW-LAM/31/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರದ ಸಚಿವಲಲ್ದ ಜುಂಟ್ಟ ಕಲಯಷದಶಿಷ ವೃುಂದದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ
DS-ADMN1-LAW SEC ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ ವೃುಂದದಕೆೆ ಬಡಿಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ

06-07-2019 03:15
PM

7/18/2019

100

113734

LAW-LAM/32/2019- ಶಿಾೇ ಶಿಾೇಧ್ರ ಎಸ್.ಪ. ಸಹಲಯಕರು, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ (ಆಡಳಿತ್-1) ಶಲಖೆ
DS-ADMN1-LAW SEC ಇವರನ್ುು ವಲಯಜಯ-7 ಶಲಖೆಯ ಸಹಲಯಕರ ಹುದೆದಗೆ ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ

10-07-2019 11:00
AM

8/20/2019

101

113995

LAW-LAM/33/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರ ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ಶಲಖಲಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಸಕಲಷರದ ಅಧಿೇನ್
ADMN1-LAW SEC ಕಲಯಷದಶಿಷ ಹುದೆದಗೆ ಮುುಂಬಡಿಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ.

10-07-2019 12:59
PM

12/19/2019

102

114244

LAW-LAM/34/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರದ ಸಚಿವಲಲ್ದ ಕಿರಿಯ ಸಹಲಯಕರಿಗೆ ಸಹಲಯಕ ಹುದೆದಗೆ
DS-ADMN1-LAW SEC ಸ್ಲಾನ್ಪನ್ು ಮುುಂಬಡಿಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ

10-07-2019 03:53
PM

7/18/2019

103

115039

LAW-LAM/35/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರದ ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ ವೃುಂದದ
DS-ADMN1-LAW SEC ಅಧಿಕಲರಿಗಳಿಗೆ ಜುಂಟ್ಟ ಕಲಯಷದಶಿಷ ವೃುಂದಕೆೆ ಬಡಿಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ

11-07-2019 03:52
PM

7/18/2019

104

115425

LAW-LAM/36/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರದ ಸಚಿವಲಲ್ದ ಪತಲಾುಂಕಿತ್ ಆಪಿ ಸಹಲಯಕ ವೃುಂದದುಂದ ಆಪಿ
DS-ADMN1-LAW SEC ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಗೆಾೇಡ್-2) ಹುದೆದಗೆ ಮುುಂಬಡಿಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ

12-07-2019 11:25
AM

7/18/2019

9/18/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

26-06-2019 12:08
PM

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

105

116337

106

119755

107

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

LAW-LAM/37/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರದ ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ವಲಹನ್ ಚಲಲ್ಕರ ವೃುಂದ ಹಲಗೊ
DS-ADMN1-LAW SEC ದಲ್ಲಯತ್ ವೃುಂದದುಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಲಯಕರ ಹುದೆದಗೆ ವಗಲಷವಣೆ ಮತ್ುಿ
ಪದೆೊೇನ್ುತಿ ಹೆೊುಂದದ ನೌಕರರ ಸ್ಲಾನ್ಪನಲುವಧಿ ಘೊೇಷಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/38/2019- Application under Section 6(1) and 7(1) of the RTI ACT, 2005: Sri
ADMN1-LAW SEC Pratap Reddy

15-07-2019 10:54
AM

7/24/2019

18-07-2019 03:25
PM

12/16/2019

119774

LAW-LAM/39/2019- Application under Section 19(1) of the RTI ACT, 2005: Sri Sa. Thi.
ADMN1-LAW SEC Sadananda Gowda

18-07-2019 03:32
PM

12/16/2019

108

121523

LAW-LAM/40/2019- ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲಿಾ ಇ-ಪಾಗತಿ ಹಲಗೊ ಇ-ಸಮಿೇಕ್ಲ ಜಲಲ್ತಲಣದಲಿಾ ಮಲಹಿತಿಯನ್ುು
DS-ADMN1-LAW SEC update ಮಲಡುವ ಸಲ್ುವಲಗಿ ನೆೊೇಡೆಲ್ ಅಧಿಕಲರಿಗಳನ್ುು ನೆೇಮಿಸುವ ಬಗೆೆ.

20-07-2019 04:30
PM

11/28/2019

109

122566

LAW-LAM/41/2019- RTI application - Sri Janardhana K, Gowribidanur, Chikkaballapur
ADMN1-LAW SEC Dist.

23-07-2019 11:24
AM

12/16/2019

110

123350

LAW-LAM/42/2019- ಮಲಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಶಿಾೇ ಅಪ್ಲಿರಲವ ತ್ುಂ. ವಿೇರಣಣ, ರವರು ಮೆೇಲ್ಮನ್ವಿ
DS-ADMN1-LAW SEC ಸಲಿಾಸಿರುವ ಬಗೆೆ.

24-07-2019 11:38
AM

7/24/2019

111

125463

LAW-LAM/43/2019- ಶಿಾೇ ಅಶೆ ೇಕ್ ಕೆ.ಎಲ್, ಸಹಲಯಕ, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ (ವಲಯಜಯ-6) ಇವರನ್ುು
ADMN1-LAW SEC ತೆರವಲದ ಹುದೆದಗೆ ಹೆಚಿುನ್ ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

29-07-2019 03:18
PM

12/11/2019

112

127568

01-08-2019 05:40
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

113

127653

LAW-LAM/44/2019- Providing details of the Institutions, which received State/Central
ADMN1-LAW SEC grants and/or loans during the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19
and expenditure
LAW-LAM/10/2019- Request for release of additional allotment under 2014-00-102-0DS-ADMN1-LAW 07-071–Building Expenses of Bangalore mediation Centre - reg.
SEC-Part(1)

02-08-2019 11:10
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

114

128111

LAW-LAM/45/2019- Circulation File-2019
ADMN1-LAW SEC

02-08-2019 04:25
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

115

128268

03-08-2019 10:18
AM

116

128656

LAW-LAM/46/2019- ಶಿಾೇ ಎಸ್. ಎುಂ. ಚನ್ುಪಿನ್ವರ್, ನಿವೃತ್ಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಲಯಯಲಧಿೇಶರು, ಇವರು ಕನಲಷಟ್ಕ
ADMN1-LAW SEC ಸಕಲಷರದ ಅಧಿೇನ್ದಲಿಾರುವ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲಿಾ ವಲಯಜಯಗಳ ಇತ್ಯಥಷಕಲೆಗಿ ಇರುವ
ನಲಯಯಲಧಿೇಶರ ಪ್ಲಯನ್ಲ್ ಗೆ ಮತ್ುಿ ಕಲನ್ೊನ್ು ಸಲ್ಹೆಗಲರನಲಗಿ ನೆೇಮಕ
ಮಲಡುವುಂತೆ ಕೆೊೇರಿರುವ ಕುರಿತ್ು
LAW-LAM/47/2019- ಇ-ಕಛೆೇರಿಯಲಿಾ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸುಂಕ್ಷಿಪಿ ಹೆಸರನ್ುು ಸೊಚಿಸುವ
ADMN1-LAW SEC ಶಿೇಷಿಷಕೆ, ಕಡತ್ ಶಿೇಷಿಷಕೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಕಡತ್ ಶಿೇಷಿಷಕೆಗಳಲಿಾ ಪರಿಶಿೇಲಿಸುವ
ವಿರ್ಯಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

03-08-2019 03:26
PM

12/11/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

117

129278

LAW-LAM/48/2019- ಇ-ಆಡಳಿತ್ ಇಲ್ಲಖೆಯು ಸೃಷಿಾಸಿರುವ ಏಕಿೇಕೃತ್ ಮಬೆೈಲ್ ಸ್ೆೇವಲವೆೇದಕೆಯನ್ುು
ADMN1-LAW SEC ಕಡಲಿಯವಲಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗೆೆ.

05-08-2019 03:18
PM

118

129700

LAW-LAM/49/2019- ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಪಾದೇಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ (ಸಾಳಿೇಯ
ADMN1-LAW SEC ಸುಂಸ್ೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ಾ) ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ್ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ: 637 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

06-08-2019 12:33
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

119

129726

LAW-LAM/50/2019- ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಪಾದೇಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ (ಸಾಳಿೇಯ
ADMN1-LAW SEC ಸುಂಸ್ೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ಾ) ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ್ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ: 638 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

06-08-2019 12:48
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

120

129737

06-08-2019 12:53
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

121

129780

06-08-2019 01:15
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

122

129789

06-08-2019 01:19
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

123

129812

LAW-LAM/51/2019- ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಹೆಚ್. ಎುಂ. ರೆೇವಣಣ
ADMN1-LAW SEC (ವಿಧಲನ್ಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನಲಯಿತ್ರಲದವರು) ಇವರ ಚುಕೆೆ ರಹಿತ್ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ:
256 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ
LAW-LAM/52/2019- ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಎನ್. ರವಿಕುಮಲರ್
ADMN1-LAW SEC (ವಿಧಲನ್ಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನಲಯಿತ್ರಲದವರು) ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿನ್ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ:
195 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/53/2019- ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಎಸ್. ರುದೆಾೇಗೌಡ
ADMN1-LAW SEC (ವಿಧಲನ್ಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನಲಯಿತ್ರಲದವರು) ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಾದ ಪಾಶೆು
ಸುಂಖೆಯ: 204 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/54/2019- ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಸಭಲ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಮಹೆೇಶ್ ಎನ್. (ಕೆೊಳೆುೇಗಲಲ್) ಇವರ
ADMN1-LAW SEC ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಾದ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ: 1204 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

06-08-2019 01:33
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

124

129817

LAW-LAM/55/2019- ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಸಭಲ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಉಮೆೇಶ್ ವಿಶಾನಲಥ್ ಕತಿಿ. (ಹುಕೆೆೇರಿ)
ADMN1-LAW SEC ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಾದ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ: 1200 ಕೆೆ ಉತ್ಿರಿಸುವ ಬಗೆೆ.

06-08-2019 01:37
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

125

130828

08-08-2019 10:22
AM

126

131404

127

131802

LAW-LAM/56/2019- 2019 ರ ಆಗಸ್ಟ 15 ರುಂದು ಮಲನ್ಯ ಮುಖಯಮುಂತಿಾಯವರ ಸ್ಲಾತ್ುಂತೆೊಾಯೇತ್ಿವ
ADMN1-LAW SEC ದನಲಚರಣೆಯ ಭಲರ್ಣಕೆೆ ಪೂರಕವಲಗಿ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಗ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದ
ಯೇಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಮಲಹಿತಿ
LAW-LAM/57/2019- ಶಿಾೇಮತಿ ಬಿ.ವಿ. ಅರುಣಕುಮಲರಿ, ಆಪಿ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಗೆಾೇಡ್-2) ಸಕಲಷರದ
LITI7-LAW SEC
ಪಾಧಲನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷಯವರ ಆಪಿ ಶಲಖೆ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ಇವರಿಗೆ ಆಪಿ
ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಗೆಾೇಡ್-1) ವೃುಂದಕೆೆ ಬಡಿಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/58/2019- 2018-19ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ಐದನೆೇ ವರದಯಲಿಾರುವ ಶಿಫಲರಸುಿ/ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ುು
ADMN1-LAW SEC ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ.

128

132948

LAW-LAM/59/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ಸಕಲಷರದ ಸಚಿವಲಲ್ಯದ ಸಹಲಯಕ / ಶಿೇಘಾಲಿಪಗಲರರಿಗೆ ಹಿರಿಯ
ADMN1-LAW SEC ಸಹಲಯಕ ಹುದೆದಗೆ ಸ್ಲಾನ್ಪನ್ು ಮುುಂಬಡಿಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ

14-08-2019 04:27
PM

12/11/2019

129

133399

LAW-LAM/60/2019- Request for release of additional grant for payment of arrears of
ADMN1-LAW SEC Home orderly Allowances to the Judicial Officers (Presiding Officers
of Labour Courts & Industrial courts) – reg.

16-08-2019 02:43
PM

12/17/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

10/4/2019

8/9/2019 10:25

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

13-08-2019 10:44
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

130

133408

LAW-LAM/61/2019- Request for release of remaining grants under 2014-00-102-0-01ADMN1-LAW SEC 021 Reimbursement of Medical Expense.

16-08-2019 02:57
PM

11/19/2019

131

133418

LAW-LAM/62/2019- Request for release of additional grant for payment ofarrears bof
ADMN1-LAW SEC Home orderly Allowances to the Judicial Officers (Presiding Officers
of Labour Courts & Industrial tribunals) of Judicial Department -reg.

16-08-2019 03:08
PM

12/17/2019

132

134055

17-08-2019 04:35
PM

133

135213

LAW-LAM/63/2019- ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಅಧಿೇನ್ದಲಿಾ ಬರುವ ನಿಗಮ, ಮುಂಡಳಿ, ಸ್ೆೊಸ್ೆೈಟ್ಟ ಹಲಗೊ
ADMN1-LAW SEC ಇತ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿೇತಿಯ ಅಧಿೇನ್ ಸುಂಸ್ೆಾಗಳಲಿಾ ಹೆೊರಗುತಿಿಗೆ ಆಧಲರದಲಿಾ
ಕಲಯಷನಿವಷಹಿಸುತಿಿರುವ ಕಲಮಿಷಕರ ವೆೇತ್ನ್ ಪ್ಲವತಿ ಕುರಿತ್ ವಿವರಗಳನ್ುು
ಸಲಿಾಸುವ ಕುರಿತ್ು.
LAW-LAM/64/2019- ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಶಲಖಲಧಿಕಲರಿಗಳ ಆುಂತ್ರಿಕ ವಗಲಷವಣೆ ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ.
DS-ADMN1-LAW SEC

20-08-2019 03:20
PM

12/17/2019

134

135452

21-08-2019 10:27
AM

12/10/2019

135

135530

LAW-LAM/65/2019- ಶಿಾೇಮತಿ ವಿ. ಪುಷ್ಲಿವತಿ, ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶದ ಮುಖಯಸಾರು, ಆರ್ಥಷಕ ಮತ್ುಿ
DS-ADMN1-LAW SEC ಕಲಮಿಷಕ ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರ ವಗಲಷವಣೆಯಿುಂದ ತೆರವಲಗುವ ಹುದೆದಗೆ ಶಿಾೇ ರಲಜೆೇಶ್
ಕಣಷಮ್ ಕೆ., ಕಲನ್ೊನ್ು ಕೆೊೇಶದ ಮುಖಯಸಾರು ಹಲಗೊ ಪದನಿಮಿತ್ಿ ಸಕಲಷರದ
ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ, ಗಲಾಮಿೇಣಲಭಿವೃದಿ ಮತ್ುಿ ಪುಂಚಲಯತಲಾಜ್, ಸಮಲಜ
ಕಲ್ಲಯಣ ಮತ್ುಿ ಮಹಿಳಲ ಮತ್ುಿ ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರನ್ುು ಹೆಚುುವರಿ
ಪಾಭಲರದಲಿಾಡುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/66/2019- ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ಲಾಧಿಕಲರಗಳು ಹಲಗೊ ಸ್ಲವಷಜನಿಕ
ADMN1-LAW SEC ಮಲಹಿತಿ ಅಧಿಕಲರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ ವಿಳಲಸವನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

136

137672

LAW-LAM/67/2019- ಶಿಾೇ ಸದಲನ್ುಂದ, ಸಹಲಯಕರು, ಇವರನ್ುು ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯಲಿಾ ಸಾಳ
ADMN1-LAW SEC ನಿಯುಕಿಿಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ

26-08-2019 12:38
PM

12/11/2019

137

138655

LAW-LAM/68/2019- ಶಿಾೇ ವಿರೊಪ್ಲಕ್ಲಚಲರಿ. ಎುಂ. ಎನ್., ದಲ್ಲಯತ್, ಇವರನ್ುು ಕಲನ್ೊನ್ು
ADMN1-LAW SEC ಇಲ್ಲಖೆಯಲಿಾ ಸಾಳ ನಿಯುಕಿಿಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ.

27-08-2019 04:33
PM

12/10/2019

138

139710

29-08-2019 02:46
PM

139

140169

LAW-LAM/69/2019- Request for release of additional allotment under the head of
ADMN1-LAW SEC account “053-Puchase of Furniture and fixture for office” for the
financial year 2019-2020 and to release the remaining grants in one
instalment by relaxing Rules
LAW-LAM/70/2019- Request for release of remaining grants under the Head of Account
ADMN1-LAW SEC '2014-0-105-0-01-051-General Expenses' by relaxing rules - reg.

30-08-2019 11:24
AM

12/9/2019

140

140531

LAW-LAM/71/2019- ಶಿಾೇ ಪ. ಮುರಳಿ ಮೇಹನ್ ರೆಡಿಿ, ಸಹಲಯಕ ವಲದೆೇಕ್ಷಕರು ಹಲಗೊ ಸಕಲಷರದ
ADMN1-LAW SEC ಅಧಿೇನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ವಲಯಜಯ-6), ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ಇವರು Spl. C. No.
302/2016, ಪಾಕರಣದಲಿಾ “ಸ್ಲಕ್ಷಿ ಸಮನ್ಿ”ಬುಂದರುವುದಕೆೆ ನಲಯಯಲಲ್ಯಕೆೆ
ಹಲಜರಲಗುವ ಬಗೆೆ.

30-08-2019 03:57
PM

12/10/2019

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

21-08-2019 11:20
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

141

141400

LAW-LAM/72/2019- ಶಿಾೇ ಎಸ್. ಉಮೆೇಶ, ಸಕಲಷರದ ಅಧಿೇನ್ ಕಲಯಷದಶಿಷ, ಇವರ 2014-15ನೆೇ
ADMN1-LAW SEC ಸ್ಲಲಿನ್ ವಲಷಿಷಕ ಕಲಯಷನಿವಷಹಣಲ ವರದಯ ಕುರಿತ್ು.

03-09-2019 11:15
AM

142

142181

LAW-LAM/73/2019- ಬೆುಂಗಳೂರು ವಿಶಾವಿದಲಯಲ್ಯದ ಆಡಳಿತ್ ಕಛೆೇರಿ ಸ್ೆನೆಟ್ ಹಲಲ್ ಮುುಂಭಲಗ
ADMN1-LAW SEC ಭಗವಲನ್ ಬುದಿನ್ ಪಾತಿಮೆೇ ಸ್ಲಿಪಸಿರುವ ಘಟ್ನೆ ಬಗೆೆ.

04-09-2019 11:47
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

143

142457

LAW-LAM/74/2019- ನಿಯೇಜನೆ ಮೆೇಲ್ೆ ಕಲಯಷನಿವಷಹಿಸುತಿಿರುವ ಸಕಲಷರಿ ಅಧಿಕಲರಿ/ನೌಕರರ
ADMN1-LAW SEC ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು

04-09-2019 03:10
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

144

142620

LAW-LAM/75/2019- ತೆೈಮಲಸಿಕ ಕುಂತ್ುಗಳಲಿಾ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ ಸೊಚನೆಗಳು
ADMN1-LAW SEC

04-09-2019 04:38
PM

12/17/2019

145

142780

LAW-LAM/76/2019- ಭಲರತ್ ಪೇಸ್ಟ ಪ್ೆೇಮೆುಂಟ್ ಬಲಯುಂಕ್ ನಿುಂದ (IPPB) ಸ್ೆೇವೆಯನ್ುು ಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ
ADMN1-LAW SEC

05-09-2019 10:49
AM

12/17/2019

146

145663

LAW-LAM/77/2019- Request to Provide additional grant of Rs. 2,03,85,000 for incurring
ADMN1-LAW SEC the expenses to clear the pending bills of the Financial year.

11-09-2019 12:07
PM

147

146082

LAW-LAM/78/2019- Request for release of additional grant for payment Telephone bills
ADMN1-LAW SEC and purchase of cartridges.

11-09-2019 04:56
PM

148

146351

LAW-LAM/79/2019- Conduct of Government Litigation Rules 1985 ಗೆ ತಿದುದಪಡಿ ಮಲಡುವ
ADMN1-LAW SEC ಕುರಿತ್ು

12-09-2019 11:35
AM

149

148631

17-09-2019 11:25
AM

12/11/2019

150

149526

LAW-LAM/80/2019- ಶಿಾೇಮತಿ ಹೆಚ್. ಬಿ. ಪಾಪುಲ್ಾವತಿ, ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅುಂತ್ರ ರಲಜಯ
ADMN1-LAW SEC ಜಲ್ವಿವಲದ ಮತ್ುಿ ಮಲನ್ವ ಹಕುೆಗಳು), ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ಇವರನ್ುು
ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/81/2019- ಸಕಲಷರದ ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ 1, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ, ಇವರನ್ುು ಸಕಲಷರದ
ADMN1-LAW SEC ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅುಂರಲಜವಿ) ಹುದೆದಯಲಿಾ ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ

18-09-2019 01:04
PM

12/13/2019

151

150207

LAW-LAM/82/2019- ದಲಿತ್ ಕಲಮಿಷಕ ಕಲ್ಲಯಣ ಸುಂಸ್ೆಾಯ (ಕನಲಷಟ್ಕ-ವಲ್ಯ) ಮನ್ವಿ.
ADMN1-LAW SEC

19-09-2019 12:56
PM

152

151656

LAW-LAM/83/2019- REQUEST FOR RELEASE OF ADDITIONAL GRANT FOR PURCHASE OF
ADMN1-LAW SEC THREE MINI BUSES TO CITY CIVIL COURT UNIT,BENGALURU-REG.

21-09-2019 04:13
PM

12/17/2019

153

152276

LAW-LAM/84/2019- ಶಿಾೇಮತಿ ಎುಂ. ಸುಲ್ೆೊೇಚನ್, ಕಿರಿಯ ಸಹಲಯಕರು, ಇವರಿಗೆ ಕಲಲ್ಬದಿ ಮುುಂಬಡಿಿ
ADMN1-LAW SEC
ಮುಂಜೊರು ಮಲಡುವ ಬಗೆೆ.

23-09-2019 04:00
PM

12/10/2019

11/19/2019

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

12/9/2019

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

154

154496

LAW-LAM/85/2019- Request for release of grants to Karnataka Judicial academy,
ADMN1-LAW SEC Bengaluru

27-09-2019 11:12
AM

12/3/2019

155

154503

LAW-LAM/86/2019- Request for release of grants under 2014-00-102-0-01-021
ADMN1-LAW SEC reimbursement of Medical Expenses

27-09-2019 11:15
AM

12/17/2019

156

156518

LAW-LAM/87/2019- ಶಿಾೇ ಶಫ ಅಹಮದ್, ಹಿರಿಯ ಸಹಲಯಕರು ಇವರನ್ುು ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯಲಿಾ ಸಾಳ
ADMN1-LAW SEC ನಿಯುಕಿಿಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ

01-10-2019 05:20
PM

12/10/2019

157

156673

03-10-2019 11:11
AM

11/25/2019

158

164070

LAW-LAM/88/2019- ರಿಜಿಸ್ಲಾರ್ ಜನ್ರಲ್, ಕನಲಷಟ್ಕ ರಲಜಯ ಉಚಛ ನಲಯಯಲಲ್ಯ ಇವರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಾ
ADMN1-LAW SEC ರಲಷಿಾೇಕೃತ್ ಬಲಯುಂಕ್ ನ್ಲಿಾ ಹೆೊಸದಲಗಿ ಖಲತೆ ತೆರೆಯಲ್ು ಸಕಲಷರದ ಅನ್ುಮತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ
LAW-LAM/89/2019- O.S. NO-362/2018 NAVALGUND
LITI6-LAW SEC

10/21/2019 11:29

12/21/2019

159

164206

21-10-2019 12:35
PM

11/22/2019

160

164401

21-10-2019 03:25
PM

12/11/2019

161

164469

LAW-LAM/90/2019- ಸಕಲಷರವು ನ್ವೆುಂಬರ್ 2 ರುಂದು ನ್ೊರುದನ್ಗಳನ್ುು ವರ್ಷ
ADMN1-LAW SEC ಪೂರೆೈಸುತಿಿರುವುದರಿುಂದ, ವಿವಿಧ್ ಇಲ್ಲಖೆಗಳು ಜುಲ್ೆೈ 26, 2019 ರಿುಂದ ಈ ವರೆಗೆ
ಕೆೈಗೆೊುಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದಿ ಕಲಯಷಕಾಮಗಳು ಹಲಗೊ ಪಾಮುಖ ಸ್ಲಧ್ನೆಗಳ
ಸ್ಲಧ್ನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.
LAW-LAM/91/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ವಿಧಲನ್ ಮುಂಡಲ್ದ 2019-20ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ಅನ್ುಸೊಚಿತ್ ಜಲತಿ ಮತ್ುಿ
ADMN1-LAW SEC ಅನ್ುಸೊಚಿತ್ ಪುಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಲಯಣ ಸಮಿತಿಯ ದನಲುಂಕ: 23.10.2019 ರ ಸಭೆಗೆ
ಮಲಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.
LAW-LAM/92/2019- ಶಿಾೇ ಎುಂ.ಕೆ.ಯೇಗೆೇಶ್, ಸಹಲಯಕರು ಇವರನ್ುು ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯಲಿಾ ಸಾಳ
ADMN1-LAW SEC ನಿಯುಕಿಿಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ.

21-10-2019 03:58
PM

11/22/2019

162

165263

LAW-LAM/93/2019- ಸುಧಲ ಕಲಟ್ವಲರರು ಮಲಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಲಹಿತಿ ಕೆೊೇರಿರುವ ಬಗೆೆ.
ADMN1-LAW SEC

22-10-2019 05:00
PM

12/16/2019

163

165975

LAW-LAM/94/2019- ಮಲಿಾಕಲಜುಷನ್ ಸಿದಲಾಮಪಿ ಖೊಬಲ, ಮಲಜಿ ಶಲಸಕರು, ಇವರಿಗೆ ಮಲಹಿತಿ ಹಕುೆ
ADMN1-LAW SEC ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯಲಿಾ ಕೆೊೇರಿರುವ ಮಲಹಿತಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ.

23-10-2019 04:56
PM

12/16/2019

164

166258

LAW-LAM/95/2019- ಸದಲಷರ್್ ಪಟೆೇಲ್್ ನಲಯರ್ನ್ಲ್್ ಯೊನಿಟ್ಟ ಅವಲಡ್್ಷ 2019 ಗೆ ನಲಮ
ADMN1-LAW SEC ನಿದೆೇಷಶನ್ಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

24-10-2019 12:10
PM

11/29/2019

165

166646

LAW-LAM/96/2019- ಅುಂಗವಿಕರ ವಯಕಿಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ರ ಕಲ್ುಂ 15 ರ ಮೆೇರೆಗೆ ಅುಂಗವಿಕಲ್ರಿಗೆ
ADMN1-LAW SEC ಕಲನ್ೊನಿನ್ಲಿಾ ನಿೇಡಲ್ಲಗಿರುವ ಅಹಷತೆ ಬಲಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸಮೊಹದಲಿಾ ಅರಿವು
ಮೊಡಿಸಲ್ು ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ಒಬಬ ಅಧಿಕಲರಿಯನ್ುು
ನೆೇಮಕ ಮಲಡುವ ಕುರಿತ್ು.

24-10-2019 04:31
PM

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

166

166729

167

166822

168

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

LAW-LAM/97/2019- ಅುಂಗವಿಕರ ವಯಕಿಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ರಡಿ ಕಲ್ುಂ 23 ರಲಿಾ ಅಗತ್ಯ
ADMN1-LAW SEC ಪಡಿಸಿರುವುಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲಷರಿ ಇಲ್ಲಖೆಗಳು, ಸುಂಸ್ೆಾ, ನಿಗಮ ಮುಂಡಳಿ ಹಲಗೊ
ಆಯೇಗಗಳು ಅುಂಗವಿಕಲ್ರ ಕುುಂದು ಕೆೊರತೆ ನಿವಲರಿಸಲ್ು ಅಧಿಕಲರಿಯಬಬರನ್ುು
ನೆೇಮಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.
LAW-LAM/98/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ರಲಜಯ ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳ ಕಲಯಷ ನಿೇತಿಯನ್ುು ರಚಿಸಲ್ು ಕಲನ್ೊನ್ು
ADMN1-LAW SEC ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಸುಂಬುಂಧಿಸಿದುಂತೆ ನೆೊಡಲ್್ ಅಧಿಕಲರಿಯನ್ುು ನೆೇಮಿಸಿ ಮಹಿಳಲ ಮತ್ುಿ
ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ನಿದೆೇಷಶನಲಲ್ಯಕೆೆ ಮಲಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

24-10-2019 05:20
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

25-10-2019 10:55
AM

12/17/2019

166850

LAW-LAM/99/2019- ಮಲಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಪರಿಣಲಮಕಲರಿ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಕಲೆಗಿ RTI
ADMN1-LAW SEC Online Portal ಪ್ಲಾರುಂಭಿಸುವ ಬಗೆೆ.

25-10-2019 11:17
AM

12/10/2019

169

168034

LAW-LAM/100/2019- ಶಿಾೇ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಲರ್ ಬುಂಧ್ನ್ದ ನ್ುಂತ್ರ ನ್ಡೆದರುವ ಪಾತಿಭಟ್ನೆ/ಮುರ್ೆರದಲಿಾ
ADMN1-LAW SEC ಇಲ್ಲಖೆಯ ಆಸಿಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಲನಿ/ನ್ರ್ಟದ ಮಲಹಿತಿ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತ್ು.

30-10-2019 01:21
PM

12/3/2019

170

168153

30-10-2019 03:40
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

171

168376

31-10-2019 10:46
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

172

168833

LAW-LAM/101/2019- ಸಕಲಷರದ ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ-3, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ಇವರ ಆಪಿ ಶಲಖೆಗೆ
ADMN1-LAW SEC ತ್ುತಲಷಗಿ ಶಿೇಘಾಲಿಪಗಲರರು, ಕಿರಿಯ ಸಹಲಯಕರು ಮತ್ುಿ ಒಬಬ ದಲ್ಲಯತ್್ನ್ುು
ನೆೇಮಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.
LAW-LAM/102/2019- Distribution of work in the Department of Law under Rule 30 of the
ADMN1-LAW SEC Karnataka Government (Transaction of Bussiness) Rules-1977
Orders-reg.
LAW-LAM/103/2019- Submission of Budget Estimates of High Court Establishment, SubADMN1-LAW SEC ordinate Courts and for Revenue Receipts for the financial year
2020-21 under Grant No.27-LAW (Charged).

31-10-2019 04:03
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

173

171476

LAW-LAM/104/2019- ಇ-ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ಲಾರುಂಭಿಸುವ ಕುರಿತ್ು ಅಧಿಕಲರಿಯನ್ುು ನೆೇಮಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ADMN1-LAW SEC

06-11-2019 03:19
PM

12/10/2019

174

172725

LAW-LAM/105/2019- Request for providing additional grants under the HOA 2014-00ADMN1-LAW SEC 102-0-02-195-Transport Expense

08-11-2019 05:22
PM

12/9/2019

175

173185

LAW-LAM/106/2019- ಶಿಾೇಮತಿ ಸುಲ್ೆೊೇಚನ್.ಎುಂ., ಕಿರಿಯ ಸಹಲಯಕರು, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ (ಆಡಳಿತ್ADMN1-LAW SEC 1) ಇವರನ್ುು ಶಲಖೆಯಿುಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ

11-11-2019 01:16
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

176

173394

LAW-LAM/107/2019- Budget Estimate for the year 2020-21- Law Report Council
ADMN1-LAW SEC

11-11-2019 03:59
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

177

174615

LAW-LAM/108/2019- ಶಿಾೇ ಎುಂ.ಕೆ.ಯೇಗೆೇಶ್, ಸಹಲಯಕರು ಇವರನ್ುು ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯ ವಿಶೆೇರ್
ADMN1-LAW SEC ಕಲಯಷದಶಿಷಯವರ ಆಪಿಶಲಖೆಗೆ ನಿಯೇಜಿಸುವ ಕುರಿತ್ು

13-11-2019 12:54
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

178

174966

179

175437

180

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

LAW-LAM/109/2019- 2019-20 ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ಆಯವಯಯ ಭಲರ್ಣದ ಮೆೇಲ್ೆ ತೆಗೆದುಕೆೊುಂಡಿರುವ ಕಾಮದ
ADMN1-LAW SEC ವರದಯನ್ುು ತ್ಯಲರಿಸಿ ಆರ್ಥಷಕ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡಲ್ು ಕಲನ್ೊನ್ು
ಇಲ್ಲಖೆಯ ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ ಮಟ್ಟದ ಒಬಬ ಅಧಿಕಲರಿಯನ್ುು
ಸಮನ್ಾಯಲಧಿಕಲರಿಯಲಗಿ ನೆೇಮಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

13-11-2019 05:00
PM

11/14/2019 3:50

21-12.2019

178338

LAW-LAM/111/2019- ಸಕಲಷರದ ಉಪ ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಅಭಿಪ್ಲಾಯ-2) ಶಲಖೆಯಲಿಾ ಆಪಿ ಸಹಲಯಕರನ್ುು
ADMN1-LAW SEC ನೆೇಮಿಸುವ ಬಗೆೆ.

20-11-2019 02:50
PM

11/29/2019

181

178826

21-11-2019 11:31
AM

182

180676

LAW-LAM/112/2019- ಸಿವಿಲ್ ಅಪೇಲ್ ಸುಂಖೆಯ: 2368/2011, ಬಿ. ಕೆ. ಪವಿತ್ಾ ಮತಿಿತ್ರರ ಪಾಕರಣದಲಿಾ
ADMN1-LAW SEC ದನಲುಂಕ: 09.02.2017 ರುಂದು ನಿೇಡಿರುವ ತಿೇಪಷನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ
– ಜೆೇರ್ಾತಲ ಪಟ್ಟಟ ಪರಿರ್ೆರಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/113/2019- ಆಡಳಿತ್-1 ಶಲಖೆಯ ಶಿಾೇಮತಿ ಜಯಸುಧಲ .ಡಿ., ಶಲಖಲಧಿಕಲರಿ, ಇವರನ್ುು ಅಧಿೇನ್
ADMN1-LAW SEC ಕಲಯಷದಶಿಷ (ಆಡಳಿತ್-1) ಹುದೆದಯಲಿಾ ಹೆಚುುವರಿ ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.

183

180871

LAW-LAM/114/2019- Furnishing of Appendix-1 to 3 for the financial year 2017-18
ADMN1-LAW SEC

26-11-2019 11:15
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

184

180907

LAW-LAM/115/2019- Furnishing of Appendix-2 & 3 for the financial year 2017-18
ADMN1-LAW SEC

26-11-2019 11:33
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

185

180976

LAW-LAM/116/2019- ಗೌರವಲನಿಾತ್ ರಲಜಯಪ್ಲಲ್ರು 71ನೆೇ ಗಣರಲಜೆೊಯೇತ್ಿವ ದನಲಚರಣೆಯುಂದು
ADMN1-LAW SEC ಮಲಡಲಿರುವ ಭಲರ್ಣದ ಕುರಿತ್ು ಮಲಹಿತಿ

26-11-2019 12:05
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

186

181112

26-11-2019 01:25
PM

12/9/2019

187

181568

LAW-LAM/117/2019- ಹವಲಮಲನ್ ಬದಲ್ಲವಣೆ ಸುಂಬುಂಧ್ ಹಮಿಮಕೆೊುಂಡಿರುವ ತ್ರಬೆೇತಿ ಹಲಗೊ
ADMN1-LAW SEC ಕಲಯಷಗಲರಕೆೆ ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯಿುಂದ ಅಧಿಕಲರಿಗಳನ್ುು ನಿಯೇಜಿಸುವ
ಕುರಿತ್ು.
LAW-LAM/118/2019- ಬೆುಂಗಳೂರು ಮಹಲನ್ಗರ ಸ್ಲರಿಗೆ ಸುಂಸ್ೆಾಯ ಕಟ್ಟಡದಲಿಾ ಸಕಲಷರಿ ಕಚೆೇರಿಗಳಿಗೆ
ADMN1-LAW SEC ಜಲಗವು ಹುಂಚಿಕೆ ಲ್ಭಯವಿರುವ ಬಗೆೆ

27-11-2019 11:10
AM

12/9/2019

188

181732

LAW-LAM/103/2019- Submission of Budget Estimates of High Court Establishment, SubADMN1-LAW SEC- ordinate Courts and for Revenue Receipts for the financial year
Part(1)
2020-21 under Grant No.27-LAW (Charged).

27-11-2019 12:38
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

189

189473

LAW-LAM/119/2019- ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ, ವಲಯಜಯ-6 ಶಲಖೆಯಲಿಾನ್ ಶಿಾೇ ಜಿ. ಚುಂದಾಶೆೇಖರ್., ಸಹಲಯಕರು
ADMN1-LAW SEC ಇವರ ವಗಲಷವಣೆಯಿುಂದ ತೆರವಲದ ಹುದೆದಗೆ ಶಿಾೇಮತಿ ಸವಿತಲ. ಎಸ್., ಇವರನ್ುು
ಹೆಚಿುನ್ ಪಾಭಲರದಲಿಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ

11-12-2019 11:04
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

LAW-LAM/110/2019- O.S.NO-28/2017 HALIYAL
LITI6-LAW SEC

25-11-2019 04:44
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

11/29/2019

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

190

189646

191

190641

192

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ

LAW-LAM/120/2019- ದನಲುಂಕ: 31.03.2018ಕೆೆ ಅುಂತ್ಯಗೆೊುಂಡ ಭಲರತ್ದ ಲ್ೆಕೆ ನಿಯುಂತ್ಾಕರು ಮತ್ುಿ
ADMN1-LAW SEC ಮಹಲಲ್ೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧ್ಕರ ರಲಜಸಾ ವಿಭಲಗ ಮೆೇಲಿನ್ ವರದಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಖಲ
ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/121/2019- ಇ-ವಿಧಲನ್್ ವಯವಸ್ೆಾಯನ್ುು ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ಗೆೊಳಸುವ ಕುರಿತ್ು.
ADMN1-LAW SEC

11-12-2019 12:35
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

12-12-2019 05:09
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

191841

LAW-LAM/122/2019- ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಖೆ/ನಿಗಮ/ಮುಂಡಳಿಗಳು ಹೆೊುಂದರುವ ಬಲಯುಂಕ್್ ಖಲತೆಗಳ ವಿವರ
ADMN1-LAW SEC ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

16-12-2019 12:57
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

193

192702

LAW-LAM/123/2019- 2020ನೆೇ ಸ್ಲಲಿನ್ ಜುಂಟ್ಟ ಅಧಿವೆೇಶವನ್ು ಉದೆದೇಶಿಸಿ ಘನ್ವೆತ್ಿ ರಲಜಯಪ್ಲಲ್ರು
ADMN1-LAW SEC ಮಲಡಲಿರುವ ಭಲರ್ಣಕೆೆ ಮಲಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ.

17-12-2019 03:42
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

194

193753

LAW-LAM/124/2019- ಮಹಿಳಲ ಉದೆಿೇಶಿತ್ ಆಯವಯಯ ದಲಖಲ್ೆ" - 2020-21ನ್ುು ಸಿದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.
ADMN1-LAW SEC

19-12-2019 11:38
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

195

194012

LAW-LAM/125/2019- Common Purpose ಸುಂಸ್ೆಾಯು ಆಯೇಜಿಸುವ ನಲಯಕತ್ಾ ತ್ರಬೆೇತಿ
ADMN1-LAW SEC ಕಲಯಷಕಾಮಕೆೆ ಶಿಬಿರಲರ್ಥಷಗಳನ್ುು ನಿಯೇಜಿಸುವ ಬಗೆೆ.

19-12-2019 02:35
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

196

194018

LAW-LAM/126/2019- ಮಕೆಳ ಉದೆದೇಶಿತ್ ಆಯವಯಯ 2020-21
ADMN1-LAW SEC

19-12-2019 02:46
PM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

197

195046

LAW-LAM/127/2019- ಸಕಲಷರದ ವಿವಿಧ್ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಲಿಾ ಮುಂಜೊರಲಗಿರುವ ವಿವಿಧ್ ವೃುಂದಗಳ ವೃುಂದ
ADMN1-LAW SEC ಬಲ್ದ ವೆೈಜ್ಞಲನಿಕ ಪರಿರ್ೆರಣೆ (rationalization) ಬಗೆೆ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ ಸೊಕಿ
ಶಿಫಲರಸುಿಗಳನ್ುು ಮಲಡಲ್ು ಸಚಿವ ಸುಂಪುಟ್ದ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗೆೆ.

21-12-2019 10:33
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

198

195054

LAW-LAM/128/2019- ರಲಜಯ ಸಕಲಷರದ ಸರ್ೇಷತ್ಿಮ ಸ್ೆೇವಲ ಪಾಶಸಿಿ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ ಕುರಿತ್ು.
ADMN1-LAW SEC

21-12-2019 10:36
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

199

195063

21-12-2019 10:44
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

200

195118

21-12-2019 11:11
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

201

195219

LAW-LAM/129/2019- ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆಯಲಿಾ ಜಲರಿಗೆೊಳಿಸಲ್ಲಗುತಿಿರುವ ವಿವಿಧ್
ADMN1-LAW SEC ಯೇಜನೆ/ಕಲಯಷಕಾಮಗಳಲಿಾ ಫಲ್ಲನ್ುಭವಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ದೆ ಮಲಡುವಲಿಾ
ಅನ್ುಸರಿಸಲ್ಲಗುತಿಿರುವ ವಿಧಲನ್ ಹಲಗೊ ಮಲನ್ದುಂಡಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರವಲದ
ಯೇಜನಲವಲರು ಮಲಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು.
LAW-LAM/130/2019- ಮಲನ್ಯ ವಿಧಲನ್ ಪರಿರ್ತಿಿನ್ ಸದಸಯರಲದ ಶಿಾೇ ಎನ್.ರವಿಕುಮಲರ್್ (ವಿಧಲನ್
ADMN1-LAW SEC ಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನಲಯಿತ್ರಲದವರು) ಇವರ ಚುಕೆೆ ಗುರುತಿಲ್ಾದ ಪಾಶೆು ಸುಂಖೆಯ: 01 ಕೆೆ
ಉತ್ಿರ ನಿೇಡುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/131/2019- ಕನಲಷಟ್ಕ ರಲಜಯ ಟಲಾನೆಿಜುಂಡರ್ ನಿೇತಿ 2017ರ ಅನ್ುಷ್ಲಾನ್ದ ಕುರಿತ್ು.
ADMN1-LAW SEC

21-12-2019 11:54
AM

ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಂಪ್ಯೆಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕ್ಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

ತಯರಯದ ದಿನ ಂಕ್

202

195529

LAW-LAM/132/2019- PUBLICATION OF BENEFICIARY DATA AS PER THE SECTION 4(2) OF
ADMN1-LAW SEC RTI ACT-REG.

21-12-2019 04:14
PM

203

195989

23-12-2019 01:26
PM

204

197338

LAW-LAM/133/2019- ಚನ್ುರಲಯಪಟ್ಟಣ ಹಲಗೊ ಹೆೊಳೆನ್ರಸಿೇಪುರ ತಲಲ್ೊಾಕುಗಳನ್ುು ಬಯಲ್ುಸಿೇಮೆ
DS-ADMN1-LAW SEC ಪಾದೆೇಶಲಭಿವೃದಿ ಮುಂಡಳಿ, ಮಲ್ೆನಲಡು ಪಾದೆೇಶಲಭಿವೃದಿ ಮುಂಡಳಿ ಹಲಗೊ
ಕರಲವಳಿ ಅಭಿವೃದಿ ಪ್ಲಾಧಿಕಲರ ಇವುಗಳ ವಲಯಪಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸುವುದಕೆೆ ಸಮಿತಿ
ರಚಿಸುವ ಬಗೆೆ.
LAW-LAM/134/2019- ಶಿಾೇ ಎಸ್. ಬಿ. ನ್ಟ್ರಲಜು, ಕಿರಿಯ ಸಹಲಯಕರು, ಅಪರ ಕಲಯಷದಶಿಷ-2 ರವರ ಆಪಿ
US-ADMN1-LAW SEC ಶಲಖೆ, ಕಲನ್ೊನ್ು ಇಲ್ಲಖೆ ರವರ ವಿರುದಿ ಇಲ್ಲಖಲ ವಿಚಲರಣೆ ಬಲಕಿ ಇರುವ ಬಗೆೆ.

27-12-2019 10:48
AM

ಮುಕ್ ಾಯ
ದಿನ ಂಕ್

ಮುಕ್ ಾಯದ
ವರ್ಗೀಕ್ರಣ

ಷರ
ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.
ಚಲಲಿಿಯಲಿಾರುತ್ಿದೆ.

12/27/2019

