Category-D
162

10

BWC140bca2012

14/09/2012

06/11/2012

D

request for information uder right to information act 2005

163

24

BWC141bca2012

21/09/2012

28/03/2013

D

ಶ್ರೀ.ಎನ್ .ಪಿ ಶಂಕರಯ್ಯ ಉಪನಿದ ೀಶಕರು ಇವರ ಮೀಲ ಅವಯವಹಾರ
ಮಾಡಿರುವದಾಗಿ ತಿಖ ಗ ಆಯೀಗದಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಯ್ನ್ುು ಬಿಡುವ
ಕುರಿತು

164

25

BWC142bca2012

21/09/2012

08/01/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಮ್.ಸುನಿಲ್ ಕಾಂತ್ .ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

165

28

BCW143bca2012

21/09/2012

04/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಕರಷ್ಣ ಎಸ್. ಮಟ್ಾರನಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

166

30

BCW144bca2012

21/09/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಲಕ್ಷಪಪ ಹಳ ಕುಂದ ರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು

167

53

BCW147bca2012

27/09/2012

14/03/2013

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ೆಯ್ ವತಿಯಂದ ಸಂಗ ಳ್ಲಿ
ರಾಯ್ಣ್ು ಪರತಿಷ್ಾಾನ್ ಟ್ರಸ್್ ನ್ುು ಸ್ಾೆಪಿಸಲು ಟ್ರಸ್ೆ ಡಿೀಡ್ (Trust Deed) ಗ
ಅನ್ುಮೀದನ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತುಾ.

168

70

BCW148bca2012

29/09/2012

24/11/2012

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸಕಾಾರಿ ಭರವಸ್ ಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಗ
ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

169

72

BCW149bca2012

29/09/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಅತಯಂತ ಕಡಿಮ ಧರವನ್ುು ಹ ಂದದ ಟ್ ಂಡರನ್ುು ಆದ ೀಶ್ಸುವ ಬಗ ೆ.

170

73

BCW150bca2012

29/09/2012

12/10/2012

D

02/9/2014

ಉದ ಯೀಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ್ಲಗ ಸಿಂಧುತವ ದೃಢೀಕರಣ್ ನಿೀಡುವ
ಬಗ ೆ.

171

79

BCW151bca2012

29/09/2012

06/11/2012

D

02/9/2014

ಅಲ ಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗ ವಸತಿ ಹಾಗ ಇತರ ಯೀಜನ ಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಶ ೀಷ್ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಲಪಸುವ ಕುರಿತು

172

80

BCW152bca2012

29/09/2012

06/11/2012

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗವನ್ು ಬಾಡಿಗ
ಕಟ್್ಡದಂದ ಸಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

02/9/2014

173

81

BCW153bca2012

29/09/2012

13/03/2014

D

ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಸರಕುಗಳು ಮತುಾ ಸ್ ೀವ ಗಳ ಸಂಗರಹಣ ಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷ್್
ಜಾತಿ/ಪರಿಶ್ಷ್್ ಪಂಗಡಗಳ ಅರ್ಜಾದಾರರಿಗ ಮಿಸಲಾತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

174

82

BCW154bca2012

29/09/2012

04/12/2012

D

02/9/2014

ಸಿಂಧುತವ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ (ಜಾಯತಿ ಮತುಾ ಆದಾಯ್)ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುವ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ುಂಬದ ವಾರ್ಷಾಕ ಆದಾಯ್ವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

175

83

BCW155bca2012

29/09/2012

18/10/2012

D

02/9/2014

ಕಛ ೀರಿ ಉಪಯೀಗಕ ು ಒಂದು ಹ ಸ ವಾಹನ್ವನ್ುು ಖರಿೀದ ಮಾಡುವ
ಬಗ ೆ

176

84

BCW156bca2012

29/09/2012

03/12/2012

D

02/9/2014

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದನ್ವಯ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ್ಯ್ಯ ಪಂ.
ಲ್ಲಂಬಯ್ಯನ್ಮಠ, ಗದಗ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ

177

85

BCW157bca2012

29/09/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಚಾಮರಾಜ ನ್ಗರದ ಚಳುವಳ್ಲ ನಿರತ ರ ೈತರ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳ ಬಗ ೆ

178

86

BCW158bca2012

29/09/2012

09/01/2013

D

ರಾಜಯದ 3ಬಿ ಹಿಂ.ವ.ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ 1ಬಿ ಗುಂಪಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಲಂಗಾಯತ
ಒಳಪಂಗಡ ಜಾತಿಗಳ್ಲಗ ಆದಾಯ್ ದೃಢೀಕರಣ್ ಪತರ ಸ್ೌಲಭಯ ಕ ಡುವ
ಬಗ ೆ

179

87

BCW159bca2012

29/09/2012

18/04/2013

D

ಸುರ ೀಶಗೌಡ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಾನ್ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ.ಸ್ಾಕೌಜಗ ೀರಿ ತಾರ ೀಣ್
ನಾನ್ು ಜಾತಿಯಂದ ಹಿಂದು ಸ್ಾದರು ಇದುೆ,ನ್ನ್ಗ 2ಎ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ
ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು

180

91

BCW161bca2012

01/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಪಿ.ರತಾುಕರ್,ಉಪನಿದ ೀಾಶಕರು,ಇವರಿಗ ಕ .ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಿಯ್ಮ
68ರ ಅಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಭಾರ ಭತ ಯಯ್ನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

181

92

BCW162bca2012

01/10/2012

08/01/2013

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

182

93

BCW163bca2012

01/10/2012

09/01/2013

D

ಪರಭಾರ ಭತ ಯ ಮಂಜ ರು ಮಾಡಲು ಕ ೀರಿ ಘಟ್ನ ೀತಾರ ಮಂಜ ರಾತಿ
ಕ ೀರಿ.

183

94

BCW164bca2012

01/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಬಿ.ವಾಸುದ ೀವಾ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿ
ಅರ್ಜ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ ೆ

184

95

BCW165bca2012

01/10/2012

08/01/2013

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಹ ಚ್.ಪರಮೀದ.ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

185

99

BCW167bca2012

01/10/2012

04/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ವಿನ್ಯ್ಗೌಡ ರ್ಜ.ಸಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಕಾಯ್ದೆಯ್ಡಿ ಕ ೀರಿರುವ
ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

186

103

BCW168bca2012

03/10/2012

15/03/2014

D

13/10/2017

ಡಿ.ಎಂ.ಪ ರೀಮಕುಮಾರಿ, ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾದಶ ಟಿ್ ದ ೀವಲಾಪುರ ಇವರ
ರಿ.ಅ.ಸಂ709206

187

188

189

105

BCW169bca2012

03/10/2012

15/03/2014

D

108

App. No.2776/2001(T) Sri.K.Pinakini. Asst.
Master(Teacher)Mysore Dist.
BCW172bca2012 03/10/2012 08/01/2013

D

121

The Karnataka Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other
Backward Classes (Amendment) Bill-2011.
BCW175bca2012 04/10/2012 09/01/2013
D

28/6/2017

28/9/2015

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಸುಳುುಜಾತಿ/ಆದಾಯ್ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ಪಡ ದವರ
ವಿರುದಧ ನಾಯಯ್ಲಯ್ದಲ್ಲಿನ್ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಬಗ ೆ ವಾದಸಲು ವಿಶ ೀಷ್
ನಾಯಯಾವಾದಯ್ನ್ುು ನ ೀಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

190

191

122

BCW176bca2012

04/10/2012

14/02/2014

D

125

W.P.No.65270/09(GM)on the file the H.C.Circuit
Bench,Dharwad,Sri.Abutala-vs-state
BCW178bca2012 04/10/2012 09/01/2013
D

21/4/2017

ಶ್ರೀ ಇ.ಕ . ಈಗಲ ಭ ೀರಯ್ಯ, ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು
ಅಭಿವರದಧ ನಿಗಮ ಚಿತರದುಗ, ಇವರ ಮೀಲ್ಲನ್ ದ ರಿನ್ ಬಗ ೆ.

192

130

BCW179bca2012

04/10/2012

03/04/2013

D

28/9/2015

ನಾಯಯಾಲಯ್ದ ನಿಂದನಾ ಅರ್ಜಾ ಸಂಖ ಯ 449/2006 ಡಾ.ಸುಧಾ .ಬಿ.
ಮತಿಾಗಟಿ್ -ಶುಲು ಮರುಪಾವತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ .

193

133

BCW180bca2012

05/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

D

28/9/2015

ಕುಡ ಒಕುಲ್ಲಗ ಜಾಯತಿ ಜನ್ರ ನಿವ ೀದನ ಕುರಿತು

194

134

BCW181bca2012

05/10/2012

09/01/2013

ಕನಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಲ ಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಆರ್ಥಕ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ,
ಹಾಗ ಸಂಶ ೀಧನಾಲಯ್ ಸಂಸಥ ಪಾರರಂಭಿಸುವ ಬಗ ೆ

195

136

BCW182bca2012

05/10/2012

09/01/2013

D

ಹಡಪದ ಸಮಾಜವನ್ುು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಕ ು ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು

28/9/2015

196

138

BCW183bca2012

05/10/2012

06/05/2013

D

21/4/2017

ರಿಟ್.ಅರ್ಜಾ ಸಂಖ ಯ 65346/2011ಶ್ರೀಮತಿ ಜನ್ುಬಾಯ w/oದುಂಡಪಪ
ಮಳ್ಲಗ ಉ.ಕ.ರ್ಜಲ ಿ ವಿರುದೆ ರಾಜಯ ಮತುಾ ಇತರರು.

197

139

BCW184bca2012

05/10/2012

08/10/2012

D

02/9/2014

ವಿಶವಕಮಾ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದೆಗ ಪೂರಕವಾಗುವಂತ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಮತುಾ
ಇತರ ಸ್ಾೆನ್ಮಾನ್ ಕಲ್ಲಿಸಿ ಕ ಡುವ ಬಗ ೆ.

198

140

BCW185bca2012

05/10/2012

14/03/2013

D

ಕ.ರಾ.ಹಿಂ.ವ.ಆ.ದ ಕಾಯ್ಾನಿವಾಹಣ ಗ 2012-13 ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್
ಾಾಯ್ವಯಯ್ದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

199

141

BCW186bca2012

05/10/2012

04/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಸಿದೆರಾಮ ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು

200

142

BCW187bca2012

05/10/2012

08/01/2013

D

28/9/2015

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ kscbc ರಿಟ್ ಅರ್ಜ ಸಂಖ ಯ 13187145/98ರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

201

202

143

BCW188bca2012

05/10/2012

04/12/2012

D

144

Regarding enqiry of M.R Krishnappa S/O Rudrappa, senior
Vehicle Driver
BCW189bca2012 05/10/2012 03/12/2012
D

02/9/2014

02/9/2014

ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಮಿೀಸಲಾದ ಪಟಿ್ ಮತುಾ ಅದಕ ು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದ ೀಶಗಳ ಪರತಿಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

203

155

BCW190bca2012

09/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಕನಾಾಟ್ಕ ಪರಿಶ್ಷ್್ ಪಂಗಡ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಡಿದ ೀವರಾಜು,
ವಯವಸ್ಾಥಪಕ ನಿದ ೀಾಶಕರು, ಮತುಾ ಸಹಾಯ್ಕ ಇಂರ್ಜನಿಯ್ರರು ಏತ
ನಿೀರಾವರಿ ಮತುಾ ಗಂಗಾ ಕಲಾಯಣ್ ಯೀಜನ ಯ್ಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಅವಯವಹಾರ
ಕುರಿತು ದಲ್ಲತ ರ ೈತರ ಮೀಲ ದೌಜಾನ್ಯ ಕುರಿತು

204

156

BCW191bca2012

09/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಹಿಂ.ವ.ಕ.ಇಲಾಖ ಯ್ ವಿದಾಯರ್ಥಾನಿಲಯ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.
ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡುತಿಾರುವ ನಿಲಯಾರ್ಥಾಗಳ್ಲಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಕಾಯಾಾಗಾರವನ್ುು ಏಪಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

205

157

BCW192bca2012

09/10/2012

14/03/2013

D

28/9/2015

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ. ಹ ಚ್.ಟಿ. ಚಂದರಶ ೀಖರ್, ಇವರ ವಿರುದಧ ದ ರಿನ್ ಬಗ ೆ.

206

158

BCW193bca2012

09/10/2012

04/12/2012

Information regarding Denotified and nomadic Tribes

207

159

BCW194bca2012

09/10/2012

18/04/2013

D

28/9/2015

ವ ೈಶಯವಾಣಿ ಸಮಾಜವನ್ುು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಕ ು ಪರವಗI ಕ ು ಸ್ ೀರಿಸುವ
ಬಗ ೆ

208

164

BCW195bca2012

09/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಕ ೀಂದರ ಸಕಾಾರದ ಮಾದರಿಯ್ಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರದ ಅಭಯಧಿಾಗಳ್ಲಗ
ಓಬಿಸಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರವನ್ುು ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

209

166

BCW196bca2012

10/10/2012

14/03/2013

D

ರಾಜಯದ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಪಟ್್ಯ್ಲ್ಲಿ ಜಾತಿ/ಜನಾಂಗಗಳನ್ುು
ಸ್ ೀರಿಸುವಂತ ಕ ೀರಿ ಸಿವೀಕೃತವಾದ ಮನ್ವಿಗಳ ಬಗ ೆ.

210

167

BCW197bca2012

10/10/2012

04/12/2012

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ನ್ರಸಿಂಹ ಮಾರ್ಜ ಶ್ರಸ್ ಾವಾರರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005 ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

211

168

BCW198bca2012

10/10/2012

03/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಅಯ್. ಬಸರಕ ೀಡ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

212

189

BCW200bca2012

12/10/2012

27/03/2013

D

28/9/2015

ರಿಟ್ ಅರ್ಜಸಂಖ ಯ68930/2010ನ್ಸಿಯಾಬಾನ್ು ವಿರುದೆ ರಾಜಯ ಾ ತರರು
ಧಾರವಾಡ ಸಕ ಯಟ್

213

194

BCW201bca2012

12/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

201011ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲಗ ಹಿಂ.ವ.ಕ.ಇ.ಯಂದ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ
ಜನಾಂಗಕ ು ಆರ್ಥಕ ನ ರವು ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ

214

195

BCW202bca2012

12/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಡಾ||ಗ ೀಪಾಲ.ರ್ಜ.ಟಿ, ಪಶುವ ೈದಾಯಧಿಕಾರಿ ಪಶು ಚಿಕಿತಾಾಲಯ್,
ಸಿಂಗಾಪುರತಾಇವರ ಮನ್ವಿ ಬಗ ೆ

215

196

BCW203bca2012

12/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ರ್ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ರ್ಜಲ ಿ ಇವರಿಗ ಸಪರ್ಷ್ೀಕರಣ್ ನಿೀಡುವ
ಬಗ ೆ.

216

197

BCW204bca2012

12/10/2012

09/01/2013

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಮಾನ್ವ ಹಕುುಗಳ ಆಯೀಗ ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮನ್ವಿ ಬಗ ೆ.ಅಲ ಮಾರಿ /ಅರ -ಅಲ ಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ರಾಜಯ ಮಟ್್ದ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಯಸರನ್ುು ನ ೀಮಿಸುವ ಬಗ ೆ.

217

199

BCW205bca2012

12/10/2012

09/01/2013

D

ಮುಖಾ ಮಂತಿರಗಳು/ ಸಚಿವರು /ಶಾಸಕರು ಹಾಗ ಇತರ ೀ
ಗಣ್ಯವಯಕಿಾಗಳ್ಲಂದ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವರಗಾಗಳ ಜಾರಿ ಪರಿೀಶ್ೀಲನ /ಆದಾಯ್ ಮಿತಿ
ಹ ಚಚಳ ಹಾಗ ಇನಿುತರ ೀ ವಿಪಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸಿವೀಕೃತವಾಗಿರುವ
ಟಿಪಪಣಿ/ಪತರಗಳ /ನ್ಡವಳ್ಲಗಳ ಮೀಲ ಕರಮವಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

28/9/2015

218

205

BCW206bca2012

16/10/2012

04/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತ ಎಸ್.ಎಸ್. ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

219

218

BCW208bca2012

18/10/2012

27/03/2013

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಲತ ಸಂಘಷ್ಾ ಸಮಿತಿ ರಿ, ಬ ಂ. ರವರ ಮನ್ವಿ

220

225

BCW211bca2012

19/10/2012

28/09/2013

D

02/6/2015

ಕನಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಆಯೀಗದಲ್ಲಿ ದ 28-9-12ರಂದು
ನ್ಡ ದ 166ನ ೀ ಸಭ ಯ್ ನ್ಡವಳ್ಲಗಳ ವಿಷ್ಯ್-4ರ ನಿಣ್ಯ್ವನ್ುು
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಲಸುವ ಬಗ ೆ.

221

230

BCW212bca2012

20/10/2012

03/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

222

231

BCW213bca2012

20/10/2012

03/12/2012

D

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

223

232

BCW214bca2012

20/10/2012

03/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

224

233

BCW215bca2012

20/10/2012

03/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

225

234

BCW216bca2012

20/10/2012

03/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಿಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

226

235

BCW217bca2012

20/10/2012

19/02/2013

D

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

227

237

BCW218bca2012

20/10/2012

03/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಿಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

228

238

BCW219bca2012

20/10/2012

03/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

229

239

BCW220bca2012

20/10/2012

19/12/2012

D

ಶ್ರೀ ವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ

02/9/2014

ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

230

245

BCW221bca2012

22/10/2012

13/03/2014

D

ಉಪ ಕಾಯ್ಾದಶ್ಾ.ಹಿ.ವ.ಕ.ಇಲಾಖ ಇವರಿಗ ವಿಕಾಸ ಸ್ೌಧ.2ನ ೀ
ಮಹಡಿಯ್ಲ್ಲಿರುವ ಕ ಠಡಿಯ್ನ್ುು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

231

247

BCW222bca2012

25/10/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ರಾರ್ಷರೀಯ್ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಹಣ್ಕಾಸು ಮತುಾ ಅಭಿವೃದೆನಿಗಮದ
ಸ್ಾಲದಂದ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ೀಳ್ಲಸುತಿಾರುವ ಯೀಜನ ಯ್ಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ುಭವಿಗಳ
ಆಯ್ದುಯ್ುು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಅದಯಕ್ಷತ ಯ್ ಬದಲಾಗಿ ನಿಗಮದ ಆಯಾ
ವಿಭಾಗ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ್ನ್ುು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು

232

233

249

BCW223bca2012

25/10/2012

03/04/2013

D

298

W.P.NO62468/2010GMCCon the file of H.C.of karnataka
circuit bench at Dharwad smt. Leelavathi
BCW224bca2012 03/11/2012 09/01/2013
D

28/9/2015

28/9/2015

ತುಮಕ ರು ರ್ಜಲ ಿಯ್ ಡಿ.ದ ೀ.ಅ.ಹಿಂ.ಅ.ಅ.ನಿಗಮದಲ್ಲಿ
ಕಾಯ್ನಿವಹಿಸುತಿಾರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಮತುಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರತು ಇವರ
ಮೀಲ ತನಿಖ ನ ಡ ಸಿ ವರದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

234

321

BCW225bca2012

05/11/2012

08/01/2013

D

28/9/2015

ಮಾಣಿಕಯ ವ ೀಲು ಮಾಯನ್ ಷ್ನ್ ಕಟ್್ಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ನಿವಹಿಸಿದ
ಇಲಾಖ /ಸಂಸ್ ಥಗಳು ಬಾಡಿಗ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ

235

322

BCW226bca2012

05/11/2012

09/01/2013

D

ತಿೀರಾ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ಮುಖಾರಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಳಕಳ್ಲಯ್ ವಿನ್ಂತಿ

236

326

BCW227bca2012

06/11/2012

09/01/2013

D

13/10/2017

ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳ/ಸಚಿವರು/ಹಾಗ ಇತರ ೀ ಗಣ್ಯ ವಯಕಿಾಗಳ್ಲಂದ
ಹಿಂದುಳದ ವಗಗಳ ಜಾರಿ ಪರಿಶ್ೀಲನ /ಆದಾಯ್ ಮಿತಿ ಹಚಚಳ ಹಾಗ
ಇನಿುತರ ೀ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸಿವೀಕರತವಾಗಿರುವ ಟಿಪಪಣಿ/ಪತರಗಳ
ನ್ಡವಳ್ಲಗಳ ಮೀಲ ಕರಮವಹಿಸುವ ಬಗ ೆ

237

334

BCW228bca2012

06/11/2012

18/04/2013

D

28/9/2015

ದಲ್ಲತರ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃಧಿಿಗ ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯ್ ಗುತಿಾಗ ಸರಕು ಮತುಾ
ಸ್ ೀವ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡಲು 1.00 ಲಕ್ಷ ರ ಪಾಯಗಳನ್ುು ನಿಗಧಿ
ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ರಚನ ಮಾಡಲು ಮನ್ವಿ.

238

335

BCW229bca2012

06/11/2012

21/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹ ಚ್.ನಾಯ್ು,ಕಾರವಾರ ತಾ ಇವರು ಗೌರವಾನಿವತ ರಾಜಯಪಾರಿಗ
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನ್ವಿ.

239

336

BCW230bca2012

06/11/2012

03/04/2013

D

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಯ್ದೀಸಣ್ಣ ಇವರಿಗ ಸಿಂಧುತವ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ

28/9/2015

240

241

338

BCW231bca2012

06/11/2012

09/01/2013

D

342

Application u/s-197 of the criminal procedure cade, for
sanction u/s166, 167 409 of the indian penal code.
BCW232bca2012 07/11/2012 08/01/2013
D

28/9/2015

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಂ ಗುಂಡಪಪ ಇವರ ವಗಾವಣ ಕುರಿತು.

242

355

BCW233bca2012

07/11/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜು ಅರಸು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಅಭಿವರದಧ ನಿಗಮ ನಿಯ್ಮಿತ
ತುಮಕ ರು ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಾ ಕಲಾಯಣ್ ಯೀಜನ್ಯ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದರುವ
ಅವಯವಹಾರದ ಬಗ ೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಲಕ್ಷಯ ಧ ೀರಣ ಮತುಾ ತಪಿಪತಸಥರ
ವಿರುದಧ ಕರಮ ಕಯಗ ಳುದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಲಕ್ಷದ ಬಗ ೆ.

243

356

BCW234bca2012

07/11/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಸಹಕಾರಿ ಕ್ ೀತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ್ಲಗ ಮಿೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ
ಕಾಯ್ೆ ಪರಿಷ್ಾರಣ ಗ ಸಲಹ ಕುರಿತು.

244

360

BCW236bca2012

07/11/2012

07/05/2013

D

ಶ್ರೀ ಎನ್-ಶಂಕರಪಪ.ಮಾರ್ಜ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ ಸದಸಯರು.ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ
ಹಿ.ವ.ಆಯೀಗದ ಅದಯಕ್ಷರನಾುಗಿ ನ ೀಮಿಸುವಬಗ ೆ.

245

364

BCW237bca2012

08/11/2012

30/08/2013

D

20/7/2015

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ ಯ್ಲ್ಲಿ ಅಲ ಮಾರಿ /ಅರ ಅಲ ಮಾರಿ
ಕ ೀಶಕ ು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು ನ ೀಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

246

365

BCW238bca2012

08/11/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಅಭಿವರದಧ ನಿಗಮಕ ು ತಾಲ ಕ
ಿ ು
ಮಟ್್ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು ನ ೀಮಿಸುವ ಬಗ ೆ.

247

366

BCW239bca2012

08/11/2012

09/01/2013

D

28/9/2015

ಕ್ಷತಿರಯ್ ಮರಾಠ ಜನಾಂಗವನ್ುು 3 ಬಿ ಕಾಯಟ್ಗರಿ ಯಂದ 2ಾ ಕಾಯಟ್ಗರಿಗ
ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು

248

376

BCW240bca2012

08/11/2012

31/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀಮತಿ ಜ ೀತ್ಾ ನಿ ಕ ಕಾ್ನಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ನ ೀಮಕಾತಿ
ಅನ್ುಮೀದನ ಕುರಿತು.

249

250

378

BCW241bca2012

08/11/2012

25/09/2013

D

386

REGARDING INCLUSION OF SEVERAL CASTES OF
OKKALIGA WHILE TAKING CENSES AND
ENUMERATION TO CONSIDER THE ELIGIBILITY OF
CASTE TO BE INCLUDED IN VARIOUS CATEGORIES
OF BACKWARD CLASS/COMMUNITY IN THE
CENTRAL/STATE COMMISSIONS LISTS REG.
BCW242bca2012 09/11/2012 03/12/2012
D
ಶ್ರೀಪರಕಾಶ್ ಪಿ.ಎಂ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

02/9/2014

251

402

BCW244bca2012

13/11/2012

13/11/2012

D

ಕಾರಂತಿವಿೀರ ಸಂಗ ೀಳ್ಲು ರಾಯ್ಣ್ಣ ಪರತಿಷ್ಾ್ನ್ ಟ್ರಸ್ ಗ ಅನ್ುದಾನ್
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

252

410

BCW246bca2012

15/11/2012

03/06/2014

D

06/10/2017

D

28/9/2015

ನಾಯ್ರ್ ಜನಾಂಗವನ್ುು ಜಾತಿ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

253

433

BCW247bca2012

19/11/2012

18/01/2013

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗ ರಪ್ `ಡಿ` ನೌಕರರು ಇವರು ಕನಾಾಟ್ಕ ರಜಯ ಹಿಂ.ವ.ಗಳ
ಾಾಯೀಗದಲ್ಲಿ ಸ್ ೀವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದನಾಂಕ02.07.2012ರಿಂದ
31.07.2012ವರ ಗಿನ್ ನಿೀರಿಕ್ಾಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ೆ.

254

486

BCW249bca2012

21/11/2012

26/02/2013

D

28/9/2015

ರಿಟ್ ಅರ್ಜ ಸಂಖ ಯ3899/2010 ಎಸ್. ಯ್ದೀಸಣ್ಣ ವಿರುದೆ ಸಕಾರ
ಾ ತರರು

255

496

BCW251bca2012

22/11/2012

04/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುನ್ ದ ೀವ ಂದರಪಪ ರ ಟಿ್ಗವಾಡ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

256

510

BCW252bca2012

22/11/2012

12/11/2013

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎನ್.ಚಿಕುರಾಯ್ಪಪ, ಮುಖಯ ಇಂರ್ಜನಿಯ್ರ್ ಇವರ ವಿರುದಧ ಸುಳುು
ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದ ರಿನ್ ಬಗ ೆ

257

516

BCW253bca2012

24/11/2012

14/03/2013

D

28/9/2015

ನಾಯ//ಎ.ಜ .ಸದಾಶ್ೀವ ಮತುಾ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಮುಕುಂದ, ಸಹಾಯ್ಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ
ಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ಸ್ ೀವ ಯ್ನ್ುು ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ವಗಾಗಳ ಾಾಯೀಗಕ ು
ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ

258

521

BCW254bca2012

24/11/2012

27/03/2013

D

28/9/2015

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ಸ್ಾಧರು ಲ್ಲಂಗಾಯ್ಾರಿಗ 2ಎ ಪರಮಾಣ್ ಪತರವನ್ುು
ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

259

528

BCW256bca2012

26/11/2012

21/12/2012

D

06/10/2017

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಶಾಶವತ ಾಾಯೀಗ ,ಬ ಂಗಳೂರು ,ಇಲ್ಲಿ ಗ ರಪ್ `ಬಿ`
ಗ ನಿಯೀಜನ ಕುರಿತು

260

532

BCW257bca2012

26/11/2012

18/04/2013

D

ಕನಾಟ್ಕ ಎಲಾಿ ಜ ೀನ್ ಸಮುದಾಯ್ದವರನ್ುು 111(ಬಿ) ವಗದಲ್ಲಿ
ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು.

261

539

BCW258bca2012

28/11/2012

12/12/2013

D

28/9/2015

2ನ ೀ ಹಿಂ.ವ.ಗಳ ಆಯೀಗದ ಸಂಪುಟ್-2ನ್ುು ಮುದರಸಿ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ೆ.

262

548

BCW259bca2012

29/11/2012

19/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಪರತಾಫ್ ಕುಮಾರ್ ಓ. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

263

549

BCW260bca2012

29/11/2012

19/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಪರತಾಫ ಕುಮಾರ್ ಓ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

264

550

BCW261bca2012

29/11/2012

19/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಪರತಾಫ್ ಕುಮಾರ್ ಓ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ

ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.
265

551

BCW262bca2012

29/11/2012

19/12/2012

D

02/9/2014

ಶ್ರೀ ಪರತಾಫ್ ಕುಮಾರ್ ಓ. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

266

552

BCW263bca2012

29/11/2012

19/12/2012

D

02/9/2014

D

13/10/2017

ಶ್ರೀ ಪರತಾಫ್ ಕುಮಾರ್ ಓ. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.
267

561

BCW264bca2012

30/11/2012

03/06/2014

2012-13ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ೀತರ ರಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮತುಾ ಸಿಬಬಂದ ವಗಗಳ ವ ೀತನ್ ಪಾವತಿಗ ಹ ಚುಚವರಿ
ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.
268

582

BCW265bca2012

03/12/2012

09/01/2013

D

ಬಿೀದರ್ ರ್ಜಲ ಿಯ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ ಯ್ ವಿದಾಯರ್ಥಾ
ನಿಲಯ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್,ಎಸ್.ಎಲ್,ಸಿ.ವಾಯಸಂಗ ಮಾಡುತಿಾರುವ
ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ್ಲಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಯಾಾಗಾರ್ ಕುರಿತು.

269

586

BCW266bca2012

03/12/2012

23/08/2013

D

20/7/2015

ಎಚ್.ಎಮ್ ಸುನಿೀಲ್ ಕಾಂತ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

270

587

BCW267bca2012

03/12/2012

12/09/2013

D

ಆಯೀಗದ ಕಛ ೀರಿಯ್ ವಾಹನ್ ಸಂಖ ಯಕ .ಎ.04 ರ್ಜ.34ರ ಇಂದನ್
ವ ಚಚವನ್ುು ವಸ ಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ೆ.

271

588

BCW268bca2012

03/12/2012

19/11/2013

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ್ ಅರಸು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಅಭಿವರದೆ ನಿಗಮ ತುಮಕ ರು
ಇಲ್ಲಿ ದನ್ಗ ಲ್ಲ ನೌಕರರಾಗಿ ಕತವಯ ನಿವಹಿಸುತಿಾರುವ 5ಜನ್ ದಲ್ಲತ

02/6/2015

ನೌಕರರನ್ುು ಯಾವದ ೀ ಸಕಾರಣ್ವಿಲಿದ ಏಕಾಏಕಿ ಕ ಲಸದಂದ ತ ಗ ದು
ಹಾಗಿರುವ ಬಗ ೆ.

272

593

BCW269bca2012

04/12/2012

19/12/2012

D

02/9/2014

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಪ್ರರ.ಡಾ|| ಮುಮಾಾಜ್ ಅಲ್ಲಖಾನ್
ಇವರ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 425 ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

273

601

BCW271bca2012

05/12/2012

27/12/2012

D

02/9/2014

ಮಾರ್ಜ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಶಂಕರಪಪ ಇವರ
ವ ೀತನ್ದ ವಿವರ ಕುರಿತು.

274

692

BCW272bca2012

12/12/2012

14/02/2014

D

25/7/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ಉಚಚ ನಾಯಯಾಲಯ್ದ ಸಂಚಾರಿ ಪಿೀಠ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರಿಟ್
ಅರ್ಜಾ ಸಂ.69477/2012 (s-Res) ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ವಕಿೀಲರನ್ುು ನ ೀಮಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

275

732

BCW273bca2012

20/12/2012

08/01/2013

D

28/9/2015

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.ಶ್ರೀರಾಜಣ್ಣ
ಎನ್

276

733

BCW274bca2012

20/12/2012

08/01/2013

D

28/9/2015

ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಾ ಪರವಗಾ-1ರಲ್ಲಿನ್ ಹಿಂ.ವ.ಜಾತಿವಾರು ರಾಜಕಿೀಯ್
ಮಿೀಸಲಾತಿಯ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ ೀಷ್ ಸ್ಾಥನ್ಮಾನ್ವನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯ್ದೀ ಎಂಬ ಬಗ ೆ.

277

734

BCW275bca2012

20/12/2012

08/01/2013

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಯ್ ನಿದ ೀಶಕರ ಹುದ ೆಯ್ನ್ುು
ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯಸಥರಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

278

747

BCW276bca2012

28/12/2012

30/04/2013

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಹ ಚ್.ಭಾಗಯಲಕ್ಷ್ಮ ರಾಮನ್ಗರ ಇವರು ಒಕುಲ್ಲಗ ಗ ರಪ್ 3ಎ
ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರದ ಮೀರ ಗ ಕ .ಎ.ಎಸ್.ಹುದ ೆಗ ನ ೀಮಕಾತಿ
ಹ ಂದರುವ ಬಗ ೆ ಸಪರ್ಷ್ೀಕರಣ್ ಕ ೀರಿ.

279

758

BCW277bca2012

31/12/2012

09/01/2013

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಣಿಾಮ ಪರಕಾಶ್,ಹಿ.ವ.ಆಯೀಗದ ಸದಸಯರು ಇವರ ನಾಮ
ನಿದ ೀಾಶನ್ವನ್ುು ರದುೆಪಡಿಸುವ ಬಗ ೆ.

280

760

BCW1bca2013

01/01/2013

25/02/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಮ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು

281

761

BCW2bca2013

01/01/2013

26/02/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005
ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು

282

841

BCW4bca2013

10/01/2013

26/02/2013

D

28/9/2015

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ-ತನಿವೀರ್

283

842

BCW5bca2013

10/01/2013

26/02/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಮಖಸ ದ ಅಹಮದ ಲ ೀಹಾರ ಾ ವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು

284

845

BCW6bca2013

10/01/2013

26/02/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಚಿಕುರಾಮೀಗೌಡ ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ರಿರುವ ಬಗ ೆ

285

861

BCW8bca2013

15/01/2013

12/12/2013

D

23/01/2013

D

28/9/2015

14/03/2013

D

28/9/2015

ಕನಾಟ್ಕ ಸಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ್

286

868

BCW9bca2013

16/01/2013

RTI by B. Munivenkataswamaiah

287

869

BCW10bca2013

16/01/2013

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಆಯೀಗದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ಕಳುಹಿಸುವ
ಬಗ ೆ

288

870

BCW11bca2013

16/01/2013

07/03/2013

D

28/9/2015

D

28/9/2015

RTI from B. Munivenkataswamaiah

289

871

BCW12bca2013

16/01/2013

14/03/2013

2ನ ೀ ಹ ಚುಚವರಿ ಲಘು ವಾಜಯಗಳ ನಾಯಯಾಲಯ್ ಮತುಾ ಮೀಟ್ಾರು
ವಾಹನ್ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನಾಯಯ್ಮಂಡಲ್ಲ ಬ ಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ
ದಾವ ಸಂಖ ಯMVC7259/2012ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ವಕಿೀಲರನ್ುು ನ ೀಮಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

290

898

BCW13bca2013

18/01/2013

19/11/2013

D

ಕಾರಂತಿವಿೀರ ಸಂಗ ಳ್ಲು ರಾಯ್ಣ್ಣ ಪರತಿಷ್ಾಾನ್ದ ಸಭ ಯ್ ನ್ಡವಳ್ಲಗಳು

291

902

BCW15bca2013

18/01/2013

27/02/2013

D

28/9/2015

ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಯಂದ ಕನಾಾಟ್ಕ ಪರಿಶ್ಷ್ಾ
ಪಂಗಡಕ ು ಅಭಿವೃದೆ ನಿಗಮ ಬ ಂಗಳೂರು ಾ ವರ ಸಥಳನಿಯ್ುಕಿಾ ಬಗ ೆ

292

903

BCW16bca2013

18/01/2013

14/03/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್.ಆನ್ಂದಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

293

905

BCW17bca2013

18/01/2013

06/05/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀಶ್ವಣ್ಣ ಇವರ ಸ್ ೀವ ಯ್ನ್ುು ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

294

906

BCW18bca2013

18/01/2013

21/03/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಾಮಸ್ಾವಮಿ, ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ
295

910

BCW19bca2013

19/01/2013

24/06/2013

D

ರಾಜಯದ ಜ ೈನ್ರನ್ುು ಮತಿೀಯ್ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ೆ

296

914

BCW20bca2013

19/01/2013

03/05/2013

D

28/9/2015

19/02/2013

D

22/4/2017

ಶ್ರೀ ಪರಮೀಶವರಪಪ, ಇವರ ಮನ್ವಿ ಬಗ ೆ.

297

922

BCW21bca2013

21/01/2013

ಶ್ರೀಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು 2005ರಲ್ಲಿ ಆಯೀಗದಂದ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಉತಾರದ ಬಗ ೆ.

298

931

BCW22bca2013

22/01/2013

14/03/2013

D

28/9/2015

ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಗ ಂಡ, ಕಾಡುಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರಿಗ ಪ.ಪಂಗಡದ
ಸಿಂಧ ತವ/ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವಲ್ಲಿ ತ ಂದರ ತಪಿಪಸುವ ಕುರಿತು
ಸಭ .

299

932

BCW23bca2013

22/01/2013

14/03/2013

D

28/9/2015

ಸಕಾಾರದ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದ ಜಾತಿವಾರು ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ
ಆಯ್ಾವ ೈಶಯ ಜನಾಂಗದ ಹ ಸರು ಸ್ ೀಪಾಡ ಮತುಾ ಕಾಯಟ್ಗರಿಯ್ಲ್ಲಿ
ಸ್ ೀರಿಸುವಂತ ಕ ೀರಿ.

300

936

BCW25bca2013

22/01/2013

19/02/2013

D

28/9/2015

ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದ ಸಮಾಜದವರಿಗ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವಲ್ಲಿ
ತ ಂದರ ಗಳ ಕುರಿತು ದ28 -1-2013ರಂದು ಚಚಿಾಸುವ ಕುರಿತು.

301

937

BCW26bca2013

22/01/2013

14/03/2013

D

28/9/2015

ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದ ಸಮಾಜದವರಿಗ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವಲ್ಲಿ
ತ ಂದರ ಗಳ ಕುರಿತು ದ28 -1-2013ರಂದು ಚಚಿಾಸುವ ಕುರಿತು.

302

943

BCW27bca2013

23/01/2013

19/02/2013

D

28/9/2015

ಸರ್ೀಾತಾಮ ಸ್ ೀವಾ ಪರಶಸಿಾಗಾಗಿ ರಾಜಯಮಟ್್ದಲ್ಲಿ 3 ಜನ್ರನ್ುು ಆಯ್ದು
ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ

303

974

BCW30bca2013

28/01/2013

26/02/2013

D

ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ ಚಂದರಕಾಂತ ಚಿವಟ್ ೀ,ದ ೀಸ್ಾಯ ಓಣಿ, ಸವಲ ರ,
ತಾ/ರ್ಜ-ಧಾರವಾಡ. 12F 992209.ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ2005ರನ್ವಯ್ದ ಬಗ ೆ.

304

984

BCW31bca2013

29/01/2013

18/04/2013

D

ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳು/ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು ಹಾಗ ಇತರ ಗಣ್ಯವಯಕಿಾಗಳ್ಲಂದ
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಜಾತಿ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಆದಾಯ್
ಮಿತಿಹ ಚಚಳಹಾಗುಇನಿುತರ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸಿವೀಕರತವಾಗಿರುವ
ಟಿಪಪಣಿ/ಪತರಗಳ ನ್ಡವಳ್ಲಗಳ ಮೀಲ ಕರಮವಹಿಸುವ ಬಗ ೆ

28/9/2015

305

986

BCW32bca2013

29/01/2013

24/09/2013

D

ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳು/ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು/ಹಾಗ ಇತರ ಗಣ್ಯವಯಕಿಾಗಳ್ಲಂದ
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಜಾತಿ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಆದಾಯ್ ಮಿತಿ ಹ ಚಚಳ
ಹಾಗ ಇನಿುತರ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸಿವೀಕರತವಾಗಿರುವ
ಟಿಪಪಣಿ/ಪತರಗಳನ್ಡವಳ್ಲಗಳ ಮೀಲ ಕರಮವಹಿಸುವ ಬಗ ೆ

306

1000

BCW33bca2013

30/01/2013

19/02/2013

D

28/9/2015

ನಾರ್ಜಯಾ ಬಾನ್ು ಮಲಿಸಂದರ ಗದಗ ರ್ಜಲ ಿ ಇವರಿಗ ಪರವಗಾ 3ಎ ಗುಂಪಿನ್
ಮುಸಮಂಜಾತಿಯ್ ಬಳ್ಲಗಾರ್ ಉಪಜಾತಿಯ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂದುತವ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ
ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

307

1001

BCW34bca2013

30/01/2013

13/03/2014

D

ಮುಖಯಮಂತಿರ/ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು /ಹಾಗ ಇತರ ೀ ಗಣ್ಯ ವಯಕಿಾಗಳ್ಲಂದ
ಜಾತಿಗಳನ್ುು ಸ್ ೀರಿಸುವ ಹಾಗ ಇತರ ೀ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ ಬಗ ೆ
ಸಿವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಟಿಪಪಣಿ/ಪತರಗಳ/ನ್ಡವಳ್ಲಗಳ ಮೀಲ ಕರಮವಹಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

308

309

1011

BCW36bca2013

31/01/2013

18/04/2013

D

1015

opinion in W.P.NO.11223 to11230 of 2012 (GM-RES)on the
file of gigh cout of karnataka at Bangalore-mr.M.A.Mahesh
S/O Boopasandra.bangalore others vs.state another.
BCW39bca2013
01/02/2013 26/02/2013
D

28/9/2015

28/9/2015

ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರುಗಳ್ಲಗ ಸಕಾಾರದ ಪರಿಷ್ೃತ ವ ೀತನ್ ಹಾಗ
ಇತರ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡಲು ಅನ್ುಮೀದನ ನಿೀಡುವ
ಕುರಿತು.

310

1016

BCW40bca2013

01/02/2013

14/03/2013

D

ಶ್ರೀಉದಯ್ಬಾಬು ಕಲವಾಡ ೀಕರ್.ಮುಂಬ ೈ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಾಯ್ ಬಗ ೆ.

311

1050

BCW42bca2013

02/02/2013

14/03/2013

D

28/9/2015

ಮಾಹತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಅಲ ಮಾರಿ ಮತುಾ ಅರ ಅಲ ಮಾರಿ
ಜಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

312

1052

BCW43bca2013

02/02/2013

14/03/2013

D

28/9/2015

ರಿಟ್ ಅರ್ಜ ಸಂಖ ಯ 17942/2010 ವಿರುದೆ ರಾಜಯ ಸಕಾರ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲಿ
ಮಾನ್ಯ ಉಚಚ ನಾಯಯ್ಲಯ್ದ ಆದ ೀಶವನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸುವ ಬಗ ೆ.

313

1053

BCW44bca2013

02/02/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

D

28/9/2015

ಸುಳುು ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರದ ತನಿಖ ಕ ೀರಿ ಮನ್ವಿ

314

1058

BCW45bca2013

02/02/2013

16/02/2013

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಾಟಿೀಲ್ .ಬಿ.ಸಿ. ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರು ಇವರ ಚುಕ ು
ಗುರುತಿನ್ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ60 ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

315

1075

BCW46bca2013

04/02/2013

26/02/2013

D

28/9/2015

ಹಟಿ್ ಚಿನ್ುದ ಗಣಿ ಸಂಸ್ ಥಯ್ಲ್ಲಿ ಕಲಾಯಣ್ ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ಕಾಯ್ನಿವಹಿಸುತಿಾದೆ ಾ ವರು ಡಿ-ಬಿ-ಸಿ-ಡಿ-ಸಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿಯೀಜನ
ಮೀಲ ಸ್ ೀವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿರುವ ಬಗ ೆ

316

1076

BCW47bca2013

04/02/2013

29/08/2013

D

20/7/2015

ಕಾಯ್ದಶ್(ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ) ಕ,ರಾ,ಹಿ,ವ ಆಯೀಗ ಾ ವರ ಮನ್ವಿಯ್ ಬಗ ೆ

317

1077

BCW48bca2013

04/02/2013

18/04/2013

D

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಅರ್.ಕಿರಷ್ಣಪಪ, ಹಿರಿಯ್ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರು,ಡಿ.ದ ವರಾಜ ಅರಸು
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಅಬಿಬವುರದೆ ನಿಗಮ, ಬ ಂಗಳುರು, ಇವರು ಸುಳುು
ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡಿ, ನ ೀಮಕಾತಿ ಹ ಂದರುವ ಬಗ ೆ.

318

1079

BCW49bca2013

04/02/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸ್ಾವಿತರಮಮ, ನ ಲಮಾಕನ್ಹಳ್ಲು, ಮಂಡಯ ರ್ಜಲ ಿ ಇವರ ಹತ ಯಯಂದ
ವಾರಸುದಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರ ನ ಡುವ ಬಗ ೆ.

319

1095

BCW54bca2013

06/02/2013

13/03/2013

D

ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಎಸ್ ಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು .

320

1096

BCW55bca2013

06/02/2013

07/03/2013

D

ಶ್ರೀ ಸ್ಾಪಯನ್ಿ ಕ . ವಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

321

1097

BCW56bca2013

06/02/2013

13/03/2013

D

ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕ .ವಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನ್ವಿಯ್ ಬಗ ೆ.

322

1102

BCW57bca2013

07/02/2013

19/11/2013

D

ಶ್ರೀ ಸ್ಾ್ಯನಿಿ .ಕ .ವಿ. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

323

1103

BCW58bca2013

07/02/2013

19/02/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಕಿಮಮನ ರತಾುಕರ್ ಇವರು ನಿಯ್ಮ 73ರಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಗಮನ್ ಸ್ ಳ ಯ್ುವ
ಸ ಚನ ಸಂಖ ಯ25ರ ಬಗ ೆ.

324

1109

BCW59bca2013

08/02/2013

19/02/2013

D

ಮಂಗಳೂರು ಲ ೀಕಯ್ುಕಾ ಪ್ರೀಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಮ.ನ್ಂ.03/2003 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ
ಎನ್ .ರ್ಜ. ಚ ನಿುಗರಾಯ್ , ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕ, ಅಲಪಸಂಖಾಯತ ಹಾಗ
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಅ.ನಿ,ದ,ಕ,ಮ ರವರ ಅಬಿಯೀಜನಾ ಮಂಜ ರಾತಿ
ಆದ ೀಶ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

325

1112

BCW61bca2013

08/02/2013

14/03/2013

D

ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದರ, ಉಪಕಾಯ್ಾದಶ್ಾ(ಕಲಾಯಣ್) ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖ , ಇವರನ್ುು

28/9/2015

ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಿದ ೀಾಶಕರಾಗಿ ನ ೀಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

326

327

1120

BCW62bca2013

12/02/2013

14/03/2013

D

1130

Proceeding of the meeting held on28th 2013 at Devaraj Arasu
Bhavan, visit of sikkim Backward Classes Commission to
karnataka-reg
BCW63bca2013
13/02/2013 02/07/2013
D

02/6/2015

ಜನ್ವರಿ 03 ರಂದು ತಮಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ್ವು ಪ.ಜಾ.ತಿಗ ಸ್ ೀರಿದ ಬ ೀಡ
ಜಂಗಮ ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ಪರವಗಾ 2(ಎ) ಗ ಸ್ ೀರಿಸಲು ತ ಗ ದುಕ ಂಡ
ನಿಣ್ಾಯ್ವನ್ುು ಹಿಂಪಡ ಯ್ುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ ೆ.

328

1140

BCW64bca2013

16/02/2013

14/03/2013

D

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಘುನಾಥ ಪತಾಾರ್ ಇವರಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

329

1141

BCW65bca2013

16/02/2013

19/02/2013

D

ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಪಂಗಿರವರ ನಿಯ್ಮ 73ರಡಿ ಗಮನ್
ಸ್ ಳ ಯ್ುವ ಸುಚನ ಸಂಖ ಯ 97 ರ ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

330

1144

BCW66bca2013

16/02/2013

31/05/2013

D

ಶ್ರೀ ಹ ಚ್.ಎಂ.ಮುಳುಗುಂದ, ಾುಪ ಕಾಯ್ದಶ್
(ಆಡಳ್ಲತ ) ಇವರನ್ುು ಗುತಿಾಗ ಆಧಾರದ ಮೀಲ ಮುಂದುವರ ಸುವ ಬಗ ೆ.

331

1146

BCW67bca2013

18/02/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಶ್ವಸಮಾಸ್ಾಲ್ಲ ಜನಾಂಗವನ್ುು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗ-2ಎ ಗ ಸ್ ೀರಿಸುವ
ಕುರಿತು.

332

1150

BCW68bca2013

18/02/2013

03/06/2014

D

28/6/2017

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಮಹಬ ಬ್ ಪಿೀರ್ ಇವರಿಗ ಕನಾಟ್ಕ ಾುಚಚ ನಾಯಯಾಲಯ್ದ
ಆಧ ೀಶದ ಪರಕಾರ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

333

1154

BCW69bca2013

18/02/2013

07/03/2013

D

28/9/2015

ಬಿ.ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯಯವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಟಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಅರ್ಜಯ್ನ್ುು ಹ ಂಉರುಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

334

1158

BCW70bca2013

19/02/2013

09/04/2015

D

12/9/2017

ಕ ಡಗರು ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಕ ಡವ ಮತುಾ ಕ ಡವರು ಎಂದು
ಸ್ ೀರಿಸಿ ಆದ ೀಶ ಹ ರಡಿಸುವ ಬಗ ೆ.

335

1159

BCW71bca2013

19/02/2013

05/04/2013

D

ಶ್ರೀ, ಬಿ ವಾಸುದ ೀವ ಾ ವರಿಗ ಮಾಹಿತಿಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ ದಡಿ
ಉತಾರಿಸುವ ಬಗ ೆ

336

1167

BCW72bca2013

19/02/2013

21/03/2013

D

ಶ್ರೀ ದನ ೀಶ್ ಎಸ್. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು

28/9/2015

337

1172

BCW73bca2013

21/02/2013

29/08/2013

D

20/7/2015

ಅಲ ಮಾರಿ/ಅರ ಅಲ ಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ್ದ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಶಯಕ್ಷಣ್ಕಆರ್ಥಾಕ
ಸಮಸಯಗಳ ಅಧಯಯ್ನ್ಕ ು ಆಯೀಗ

338

1173

BCW74bca2013

21/02/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಪರವಗಾ-1ರಡಿಯ್ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ಪತರದಲ್ಲಿ ಅಲ ಮಾರಿ/ಅರ ಅಲ ಮಾರಿ
ಎಂದು ನಿದಾಪ್ವಾಗಿ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಬಗ ೆ

339

1176

BCW75bca2013

21/02/2013

14/03/2013

D

ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಂದರ ಅ..ಹ ೀಮಕರ ಾ ವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ

340

1177

BCW76bca2013

21/02/2013

14/03/2013

D

Rules on reservation of appointment ect

341

1179

BCW77bca2013

21/02/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಜ , ರ್ಜ, ಪದಮನಾಭ ಪರಧಾನ್ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು ಇವರನ್ುು ಡಿ, ದ ೀವರಾಜ
ಅರಸ್, ಹಿಂ, ವ, ಧಿನಿಯ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರ ಹುದ ೆಗ ವಿಲ್ಲನ್
ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

342

1184

BCW78bca2013

22/02/2013

25/03/2013

D

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರೀಸ್ಲ್
ಆಡಗಾಳನ್ುು ನ್ಗಧಿಕರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

343

1186

BCW80bca2013

22/02/2013

25/03/2013

D

ಮಾನ್ಯ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ ಇಂಧನ್ ಭತ ಯ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ೆ ಸಪರ್ಷ್ೀಕರಣ್.

344

1187

BCW81bca2013

22/02/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಸಕಾಾರದ ಅಪಿೀಲು ಪಾರಧಿೀಕಾರದ ಆದ ೀಶವನ್ುು ಜಾರಿಗ ಳ್ಲಸುವಂತ
ಕ ೀರುವ ಬಗ ೆ

345

1194

BCW83bca2013

23/02/2013

23/02/2013

D

ಶ್ರೀ ಆರ್ ದ ೀವಸ್ ಮಮರಿ ,ಸಹಾಯ್ಕ ನಿದ ೀಶಕರು ಇವರ ಪರಭಾರ ಭತ ಯ
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

346

1195

BCW84bca2013

23/02/2013

06/05/2013

D

28/9/2015

D

28/9/2015

ಡಿ ದ ೀವರಾಜು ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಗ ಒಂದು
ಸಕಾರಿವಾಹನ್ವನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

347

1196

BCW85bca2013

23/02/2013

10/05/2013

2012-13 ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ಲ ಕು ಶ್ಷ್ ಕ 2225-03-277-2-08
ಆಬ ೆಕ್ವ್ ಕ ೀಡ್ 059 ರಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ
ಸಂಸ್ ಥಗ ಅನ್ುದಾನ್ವನ್ುು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

348

1197

BCW86bca2013

23/02/2013

01/04/2013

D

2013-14 ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಗ

28/9/2015

ಯೀಜನ ಯ್ಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಚನ್ ನ್ುದಾನ್ವನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

349

1198

BCW87bca2013

23/02/2013

20/04/2013

D

28/9/2015

ಹಜಾಮ ,ಹಜಾಮತ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ುು ನಿಷ್ ೀದಸಿ ಸವಿತಾ ಎಂಬ
ಹ ಸರಿನಿಂದ ಾಾದ ೀಶ ಹ ೀರಡಿಸುವ ಬಗ ೆ.

350

1218

BCW88bca2013

27/02/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ವಿಶವಬಾರಹಮಣ್ ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ಕ ೀಂದರ ಸಕಾರದ ಓಬಿಸಿ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ
ಸ್ ೀರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

351

1220

BCW89bca2013

27/02/2013

27/03/2013

D

28/9/2015

ನಾಯದ್ ಬದಲಾಗಿ ಹಂದ ನಾಯಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ ೀಷ್ಣ ಮಾಡುವ
ಬಗ ೆ.

352

1242

BCW90bca2013

01/03/2013

21/03/2013

D

ಲ್ಲಂಗರಾಜ ೀಅರಸು ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಆಧಿನಿಯ್ಮ 2005 ರಪರಕರಣ್
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

353

1247

BCW92bca2013

02/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ರ್ಜ.ಎಸ್ ಸ್ ೀಮಶ ೀಖರ್ ರವರಿಗ ಮೈಸ ರುರ್ಜಲ .ಿ ರ್ಜಲಾಿ
ವಯವಸ್ಾಥಪಕರ ಹುದ ೆಯ್ ಪರಭಾರ ವಹಿಸಲು ಸ ಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

354

1260

BCW93bca2013

05/03/2013

21/03/2013

D

28/9/2015

ಕಡತ ಸಂಖ ಯ bcw 264 bca 2012 ಕುರಿತು.

355

1262

BCW94bca2013

05/03/2013

05/03/2013

D

ಸಂಗ ಳ್ಲುರಾಯ್ಣ್ಣ ಪರತಿಪಾಾನ್ ಟ್ರಸ್್ ಗ ರ .8.00ಕ ೀಟಿಗಳ ಅನ್ುದಾನ್
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

356

1265

BCW95bca2013

05/03/2013

21/03/2013

D

28/9/2015

ಕುಮಾರರಾಘವ ೀಂದರ ಅನ್ಂತರಾವ್ ಹ ೀಮಕರ,ಬಾಿಕ್
ನ್ಂ.10,ಮ.ನ್ಂ.8, ಹಳ ೀಲ ೈನ್, ಪ್ರೀಲ್ಲೀಸ್ ಹ ಡ್
ಕಾವಟ್ಸಾ,ಧಾರವಾಡ,ಇವರಿಗ ಸಿಂಧುತವ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು
ಸಿಂಧುತವ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ಬಗ ೆ ಮರುಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

357

1266

BCW96bca2013

05/03/2013

21/03/2013

D

28/9/2015

ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ಕನಾಾಟ್ಕ ಪರದ ೀಶದ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪರಮಾಣ್ದ ಬಗ ೆ

358

1272

BCW97bca2013

06/03/2013

11/03/2013

D

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬ ೀಡುರ್ ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥ ಹಾಗ ದ ೀವರಾಜು
ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥ ಬ ಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ ಥಗಳಲ್ಲಿ
ಉದ ೆೀಶಗಳನ್ುು ಗಾಳ್ಲಗ ತ ರಿರುವ ಕುರಿತು.

359

1290

BCW99bca2013

12/03/2013

12/11/2013

D

ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ್ದ ಟ್ ರ ಸಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿಮಿ೯ಸುತಿಾರುವ ಕಟ್್ಡದ
ಜಾಗವನ್ುು ಪೂಣ್೯ವಾಗಿ ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಗ

28/9/2015

ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

360

1292

BCW101bca2013

12/03/2013

07/05/2014

D

21/4/2017

ಶ್ರೀಡಿ ದ ೀವರಾಜು ಅರಸುರವರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಿ.ವ. ಸಂಸೃತಿ
ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಸುಾ ಸಂಗರಹಾಲಯ್ ಸ್ಾಧಪಿಸುಲು ಜಮಿೀನ್ು ಮಂಜ ರಾತಿ
ಕುರಿತು.

361

1294

BCW102bca2013

12/03/2013

21/03/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀಸುರ ೀಶ್ ರಾವ್ ಆರ ರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಾಯ್ ಬಗ ೆ.

362

1295

BCW103bca2013

12/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

20-03-2013ರಂದು ಕ ನ ಪದರ ಮಿತಿಯ್ ಕುರಿತಂತ ನ್ಡ ಯ್ಲ್ಲರುವ
ಚಿಂತನಾ ಸಭ ಯ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸವ ಗಣ್ಯ ವಯಕಿಾಗಳ್ಲಗ ಉಪಹಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

363

1297

BCW105bca2013

12/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಕ ೀಂದರದ ವತಿಯಂದ ಡಿಪ್ರಿೀಮ
ಮತುಾ ಸಟ್೯ಫಿಕ ೀಟ್ ಕ ೀಸ್೯ಗಳನ್ುು ನ್ಡ ಸಲು ಬ ಂಗಳೂರು
ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯ್ದಂದ ಅಫಿಲ್ಲಯ್ದಷ್ನ್ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು

364

1324

BCW109bca2013

15/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಪಿ.ವಿ ಅಲ ೀಗಾವಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

365

1325

BCW110bca2013

15/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ದನಾಂಕ 11.08.2010 ಬ ಳ್ಲಗ ೆ 10.30 ಗಂಟ್ ಗ ಸನಾಮನ್ಯ ಮುಖಯ
ಮಂತಿರಯ್ವರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೃಹ ಕಛ ೀರಿಯ್ಲ್ಲಿ ಲ ೈಂಗಿಕ
ಲಪಸಂಖಾಯತರಿಗ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವಕುರಿತು. ಜರುಗಿದ ಸಭ ಯ್
ನ್ಡುವಳ್ಲ ಕುರಿತು.

366

1331

BCW112bca2013

16/03/2013

19/11/2013

D

28/9/2015

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಹ ಚ್ ರಾಜಗ ೀಪಾಲ ಾ ವರಿಗ ವ ೀತನ್ ನಿೀಡಿಕ ಯ್ಲ್ಲಿ
ಅನಾಯಯ್ವಾಗಿರುವ ಬಗ ೆ.

367

1332

BCW113bca2013

16/03/2013

18/04/2013

ನ ಮಮದ ಯೀಜನ ಯ್ಡಿ ನಿೀಡುತಿಾರುವ ಜಾತಿ ವರಮಾನ್ ಪತರದ ಬಗ ೆ.

368

1346

BCW115bca2013

16/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

w.p.No.13514/2006 ತಾರ್ಜೀನ್ ರ ಹಿ ಕ ಪಪ ಚಿಕುಮಗಳೂರು

369

1352

BCW121bca2013

16/03/2013

13/03/2014

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಶಾಶವತ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ಆಯೀಗದ ಅಧಯಕ್ಷ ಹಾಗ
ಸದಸಯರಿಗ ಪರಿಷ್ುರತ ಸಂಬಳ ಕ ಡುವ ಕುರಿತು

370

1355

BCW124bca2013

16/03/2013

27/03/2013

D

28/9/2015

ರಾಜಯದಲ್ಲಿನ್ `ಆರಾಧಯ` ಜನಾಂಗವನ್ುು ಪರವಗ3`ಬಿ ` ಗ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

371

1360

BCW125bca2013

18/03/2013

03/07/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬಿ ಐರ ಡಿಿ ಜಂಟಿ ನಿದ ೀಾಶಕರು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್
ಾ ಲಾಖ ಇವರು ಸಥಳನಿಯ್ುಕಿಾಗ ಳ್ಲಸುವ ಬಗ ೆ.

372

1368

BCW128bca2013

19/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಅಧಯಕ್ಷರು, ಸ್ ೀಶ್ಯ್ಲ್ ಡ ಮಾಕರಟಿಕ್ ಪಾಟಿಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ಯಾದಗಿರಿ ಇವರ ಮನ್ವಿ ಕುರಿತು.

373

1369

BCW129bca2013

19/03/2013

25/09/2013

D

21/4/2017

ಅಲಪಸಂಖಾಯತರ ಸಮುದಾಯ್ದ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿೀಕ್ ಯ್ನ್ುು
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಾಾಯೀಗದ ವತಿಯಂದ ಕ ೈಗ ಳುುವ ಬಗ ೆ

374

1370

BCW130bca2013

19/03/2013

03/04/2013

D

28/9/2015

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದನ್ವಯ್ ಶ್ರೀ ಪರಮೀಶ್, ದಾಬಸಪ ೀಟ್ .
ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

375

1371

BCW131bca2013

19/03/2013

03/08/2013

D

ಶ್ರೀ.ಜ .ಪಿ.ದರಣ ೀಂದರ ದಗಂಬರ ಾ ವರ ಮನ್ವಿ ಕುರಿತು.

376

1405

BCW132bca2013

21/03/2013

19/11/2013

D

ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿ ಮಿೀಸಲಾತಿಯ್ನ್ುು ಶ ೀಕಡಾ 50 ರಿಂದ ಶ ೀಕಡಾ
60 ಕ ು ಹ ಚಿಚಸಿ ಸಂವಿಧಾನ್ 9 ನ ಷ್ ಡ ಯಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸಿ ಆದ ೀಶ ಮಾಡುವ
ಬಗ ೆ.

377

1411

BCW134bca2013

21/03/2013

18/04/2013

D

2/6/2015

Central Govt.List of other Backward classes(OBC)-Krnataka.

378

1413

BCW136bca2013

21/03/2013

12/12/2013

D

ಲ್ಲಂಗಾಯತರ ಮಿೀಸಲಾತಿಗ ವಿರ ೀಧಿ ಹ ೀಳ್ಲಕ ಯ್ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟ್ಣ ಗಳ
ಕುರಿತು.

379

1423

BCW137bca2013

21/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ದಾವಣ್ಗ ರ ರ್ಜಲಾಿ ಹರಪನ್ಹಳ್ಲು ತಾಲ ಿಕು ಮ ಡಗ ೀರಿ ಗಾರಮ
ಪಂಚಾಯತಿ ಚುಣಾವನ ಯ್ ಬಗ ೆ.

380

1424

BCW138bca2013

21/03/2013

18/04/2013

D

ಹಿಂ.ವ.ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿರುವ ನ ೀಕಾರ ವಗಾಗಳ ಕರಮ ಸಂಖ ಯ75ಮತುಾ 76 ರಲ್ಲಿನ್
ನ ಯ್ದೆ ಸಮುದಾಯ್ಗಳ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿನ್ ಪಟ್್ಸ್ಾಲ ಮತುಾ ಅದರ ಪಯಾಾಯ್
ಪದಗಳ ಮಕುಳ್ಲಗ ಪರವಾಗ-2ಎ ಸಟಿಾಫಿಕ ಟ್ ಪಡ ಯ್ುವಲ್ಲಿ ತಾಲ ಿಕು
ತಾಹಶ್ೀಲಾೆರರ ಕಛ ೀರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ದಾಕಲ್ಲಸದ ತಾಂತಿರಕ
ದ ೀಷ್ವನ್ುು ಕ ಡಲ ೀ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

381

1437

BCW141bca2013

22/03/2013

06/06/2013

D

CID Investigation into recruitment to group a and group b
posts (Gazetted probationers) notified in the years 1998, 1999

28/9/2015

382

383

1440

and 2004-Reg.
BCW142bca2013

1441

w.p.no.61242/2009(sc.st) on the file of the H.C. Circuit Bench
, Dharwad
BCW143bca2013 22/03/2013 02/09/2013
D

22/03/2013

14/02/2014

D

2/6/2014

ಕರಾಹಿಂವ ಆಯೀಗದ ಮಾನ್ಯ ಅಧಯಕ್ಷರ ಪರವಾಸ ಭತ ಯ.ದನ್ಭತಯಯ್ನ್ುು
ಪಾವತಿಸಲು ಸವಪಿ್ೀಕರಣ್ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

384

1450

BCW145bca2013

22/03/2013

25/03/2013

D

28/9/2015

ನಿದ ೀಾಶಕರು ಶ್ರೀ ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥ ಇವರಿಗ
ಗುರುತಿನ್ ಚಿೀಟಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

385

1451

BCW146bca2013

22/03/2013

26/11/2015

D

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಮರಾರ್ಜಾ ದ ೀಸ್ಾಯ ವಸತಿ ಶಾಲ ಹಾಗ
ಮರಾರ್ಜಾ ದ ೀಸ್ಾಯ ಪದವಿ ಪೂವಾ ವಸತಿ ಸಹಿತ ಕಾಲ ೀಜುಗಳ
ಸಂಕಿೀಣ್ಾ ನಿಮಾಾಣ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟಿ್ಗ
ಆಡಳ್ಲತಾತಮಕ ಅನ್ುಮೀದನ ಕುರಿತು.

386

1465

BCW149bca2013

25/03/2013

01/04/2013

D

387

1466

BCW150bca2013

25/03/2013

29/03/2014

D

ಶ್ರೀ ದ ೀವರಾಜು ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಗ ಅಗತಯ ಹುದ ೆಗಳನ್ುು
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

388

1467

BCW151bca2013

25/03/2013

02/04/2013

D

28/9/2015

ಕನಾಟ್ಕ ಉಚಚ ನಾಯಯಾಲಯ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜ ಸಂಖ ಯ
1077982/2011ಡಾ`ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತುಾ ಇತರರು ವಿರುದೆ ರಾಜಯ
ಇತರರು

389

390

1474

BCW152bca2013

25/03/2013

14/02/2014

D

1475

Writ petition no1361513620/2010GMRES Filed by DR C.S
DWARAKANATH
BCW153bca2013 25/03/2013 18/04/2013
D

06/10/2017

13/10/2017

ಎಚ್.ಆರ್ ಸಿ ಸಂ. 52/ಎಸ್ ಎಂ -07/13 ಎಸಿಬ2 ಪರಕರಣ್ಕ ು ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

391

1504

BCW154bca2013

30/03/2013

06/05/2013

D

ದರವ ೀಶ ಸಮಾಜದವರಿಗ ಪರವಗಾ -1 ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ
ಬಗ ೆ.

392

1505

BCW155bca2013

30/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಹಿಂದು ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

393

1507

BCW156bca2013

30/03/2013

08/04/2013

D

28/9/2015

ನಿದ ೀಾಶಕರು ಡಿ.ದ ೀವರಾಜು ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥ ಇವರಿಗ ರಜ
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

394

1508

BCW157bca2013

30/03/2013

18/04/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಎನ್ ಗುತ ಾೀದಾರ್ ಇವರಿಗ ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರ
ಹುದ ೆಗ ಮುಂಬಡಿಾ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

395

1520

BCW158bca2013

02/04/2013

19/11/2013

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸಕಾಾರಿ ಭರವಸ್ ಗಳ ಸಮಿತಿಯ್ ಸಭ
ದನಾಂಕ16-08-2011

396

1533

BCW160bca2013

05/04/2013

19/11/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ರ್ಜಪಿ ಧರಣ ೀಂದರ ಶ್ವಮಗೆ, ಾ ವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ ದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

397

1571

BCW171bca2012 16/04/2013 13/03/2014
D
P1
ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದ ಅಧಿನಿಯ್ಮ 1995ರ

06/10/2017

ಅಧಾಯಯ್-5 ಇತರ ಅಧಿನಿಯ್ಮ ಕಲಂ17ಕ ು ತಿದುೆಪಡಿ ಬಗ ೆ

398

1585

BCW163bca2013

20/04/2013

12/12/2013

D

02/6/2015

ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಸಮುದಾಯ್ಕ ು ಸ್ ೀರಿಸುವ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳನ್ುು `ಬಿ`ಶಾಖ
ಸಕಇಲಾಖ ಗ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

399

1605

BCW165bca2013

27/04/2013

07/05/2013

D

28/9/2015

ಶ್ರೀ ಯೀಗ ೀಶ್ ಎನ್.ಎಂ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

400

1607

BCW167bca2013

27/04/2013

06/05/2014

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಾಾಯೀಗದ ಸವ ಾ ಸ್ ಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ
ಸೃರ್ಜಸಲಾಗಿರುವ ಹನ ುರಡು ಹುದ ೆಗಳ ಎಲಾಿ ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ವ ಚಚವನ್ುು
ಯೀಜನ ೀತರ ಲ ಕುಶ್ೀರ್ಷಾಕ ಯ್ಲ್ಲಿ ಭರಿಸುವ ಕುರಿತು.

401

1627

BCW170bca2013

03/05/2013

29/08/2013

D

ಶ್ರೀ ಚಂದರಶ ೀಖರ್ ಹ ಚ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು

402

1634

BCW171bca2013

08/05/2013

21/05/2013

D

ಶ್ರೀ ತಾ.ರಾಮಾಂರ್ಜನ್ಪಪ ಇವರ ಮನ್ವಿಗ ಹಿಂಬರಹ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು

403

1637

BCW172bca2013

08/05/2013

19/11/2013

D

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ ಎ-ಶಾಖ ಯ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿಲಿದರುವ
ಕಡತಗಳನ್ುು ಮುಕಾಾಯ್ಗ ೀಳ್ಲಸುವ ಬಗ ೆ.

404

1646

BCW173bca2013

10/05/2013

21/09/2013

D

ವಾರ್ಷಾಕ ವಾಗಿ ಕುಟ್ುಂಬ ಆದಾಯ್ ರ .11.000/-ಕಿುಂತ ಕಟಿಮ ಇರುವ
ಎಂಬಿಎ ವಿದಾಯಧಿಾಗಳ್ಲಗ ಶುಲು ವಿನಾಯಾ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

28/9/2015

405

1649

BCW174bca2013

10/05/2013

21/11/2013

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಆಯೀಗಕ ು ಸಿಆರ್ ಸುಇ
(ಶ್ಷ್ಾ್ಚರ ) ವಾಯಪಿಾಯ್ಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಶ ೀಷ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕುಮಾರ ಕೃಪ
ಾ ವರಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಾ ಾಂದು ವಾಹನ್ವನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

406

1652

BCW175bca2013

14/05/2013

06/01/2014

D

ಶ್ರೀ ಸಿದೆಲ್ಲಂಗಮ ತಿಾ ಇವರಿಗ ವ ೀತನ್ವನ್ುು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಪಾವತಿಸುವ
ಕುರಿತು.

407

1654

BCW176bca2013

14/05/2013

03/09/2014

D

ಶ್ರೀ ಕ ಎನ್ ಗಣ ೀಶ್,ಪರಥಮ ದಜ ಾ ಸಹಾಯ್ಕ ಇವರಿಗ ಕನಿಷ್ಾ ವ ೀತನ್
ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

408

1655

BCW177bca2013

14/05/2013

03/08/2013

D

ಶ್ರೀ ರಾಮಕರಷ್ಣ ಾ ವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೀಲಮನ್ವಿ ಕುರಿತು.

409

1656

BCW178bca2013

14/05/2013

25/05/2013

D

28/9/2015

ಸಕಾಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಿ್

410

1666

BCW179bca2013

17/05/2013

29/08/2013

D

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಾ ಲಾಖ ಗ ಪರಧಾನ್ ಕಾಯ್ಾದಶ್ಾ/
ಕಾಯ್ಾದಶ್ಾಯ್ವರನ್ುು ನ ೀಮಕಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

411

1667

BCW180bca2013

17/05/2013

27/05/2013

D

ಶ್ರೀ ಆನ್ಂದ ಕ. ಬಳ ೂುಳ್ಲು,ಧಾರವಾಡ,ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ
ಹಕುುಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

412

413

1668

BCW181bca2013

18/05/2013

31/05/2013

D

1691

Survey by state Government to determine the population of
other Backward Classes -reg
BCW183bca2013 24/05/2013 24/05/2013
D
ದನಾಂಕ 29.05.2013 ರಂದು ನ್ವದ ಹಲ್ಲಯ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯ್ುವ ರಿೀಜನ್ಲ್
ಮಿೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ ೈನ್ಾ ಸ್ ೀರ್ಷಯ್ಲ್ ಜಸಿ್ೀಸ್ ವ ಲ್ ಫ ೀರ್ ಸ್ ಕ ರಟ್ರಿೀಸ್
ಸಭ ಗ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

414

1710

BCW185bca2013

28/05/2013

28/09/2013

D

ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಇತರರು ಕತಾವಯಲ ೀಪ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ೆದ ರು ಕುರಿತು.

415

1711

BCW186bca2013

28/05/2013

03/08/2013

D

ಮಾನ್ಯ ಪರಧಾನ್ ಕಾಯ್ಾದಶ್ಾ ರವರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯ್ಲ್ಲಿ ದ27.04.2013
ರಂದು ನ್ಡ ದ `ಸಮಿೀಕ್ಾ ನ್ಮ ನ ತಾಂತಿರಕ ಚಚಾ ಸಭ ` ಯ್
ನ್ಡವಳ್ಲಗಳು.

416

1714

BCW187bca2013

29/05/2013

29/08/2013

D

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಕ . ವ ೀಣ್ುಗ ೀಪಾಲ್, ರ್ಜಲಾಿ ವವವಸ್ಾಥಪಕರು,
ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿ,ಬ ಂಗಳೂರು ನ್ಗರ , ಇವರನ್ುು ಕತಾವಯ ನಿಲಾಕ್ಷಯತ ಯ್ ಕಾರಣ್

28/9/2015

ಸ್ ೀವ ಯಂದ ಅಮಾನ್ತುಾಗ ಳ್ಲಸುವ ಬಗ ೆ.

417

1717

BCW188bca2013

29/05/2013

13/06/2013

D

28/9/2015

ಸ್ ೀಮವಂಶ್ ಆಯ್ ಕ್ಷತಿರೀಯ್ ಾಂತಾ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ
ಕುರಿತು

418

419

1718

BCW189bca2013

29/05/2013

03/08/2013

D

1729

Information regarding reservation policy for backward clasess
in got services.
BCW191bca2013 31/05/2013 13/06/2013
D
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕ .ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮ ತಿಾ,ಇವರ ರಜ ಯ್ ಅಂಶಧನ್,ಗಾರಜುಯಟಿ
ಹಾಗ ಪರವಾಸ ಭತ ಯ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

420

1733

BCW194bca2013

04/06/2013

29/06/2013

D

ಶ್ರೀ ನಿಸ್ಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮಲ ಿರ್, ಉಪನಾಯಸಕರು, ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

421

1750

BCW196bca2013

12/06/2013

15/03/2014

D

28/6/2017

ಉಚಛನಾಯಯಾಲಯ್ದ ರಿಟ್.ಅರ್ಜಾ ಸಂ 22230/13 (EDN) ಡಾ|| ಶ್ೀತಲ್
ಎಸ್ V/s ರಾಜಯ ಮತಿಾತರರು.

422

1752

BCW197bca2013

13/06/2013

30/08/2013

D

ಶ್ರೀ ರಮೀಶ್ ವಾಟ್ಾಳ್, ಹಾಸನ್ ರ್ಜಲ ಿ ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

423

424

1758

BCW198bca2013

15/06/2013

24/06/2013

D

1759

To solve the problems and injustice taling by the Dhobi samaj
In karnataka state -reg.
BCW199bca2013 15/06/2013 03/08/2013
D

28/9/2015

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿೀನ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವ
ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ ೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

425

1780

BCW202bca2013

21/06/2013

20/07/2013

D

ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರದ ಬಗ ೆ ಸಪರ್ಷ್ೀಕರಣ್ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

426

1781

BCW203bca2013

21/06/2013

29/06/2013

D

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ. ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

427

1784

BCW204bca2013

22/06/2013

10/12/2015

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ ಪದಮಶ್ರೀ, ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಉಪನಾಯಸಕಿ ಎನ್ಎಂಕ ಆರ್ ವಿ
ಪ.ಪೂಕಾಲ ೀಜ್ ಇವರ ನ ೀಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸಪರ್ಷ್ೀಕರಣ್ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

428

1785

BCW205bca2013

24/06/2013

28/06/2013

D

ಬಹುರಾರ್ಷೀಯ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಬಬಂದ ನ ೀಮಕಾತಿಯ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ

28/9/2015

ಮಿೀಸಲಾತಿ ನಿಯ್ಮಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ ೆ.

429

1810

BCW206bca2013

28/06/2013

11/09/2013

D

ಶ್ರೀ ನ್ರಸಿಂಹ, ಮಾರ್ಜ ಶ್ರ ಸ್ ಾೀದಾರರು ಮಾಹಿತಿಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

430

1830

BCW209bca2013

02/07/2013

17/01/2014

D

ರಾಜಯ ಾಾಯೀಗದ ಮಾನ್ಯ ಅಧಯಕ್ಷರ ವಿದ ೀಶ ಪರವಾಸಕ ು ಸಕಾಾರವು
ಅನ್ುಮತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

431

1833

BCW210bca2013

03/07/2013

19/11/2013

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಅಭಿವೃದೆ ನಿಗಮಕ ು ಸ ಕಾ ಕರಮಕಾುಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ
ಪತರಗಳ ಕುರಿತು.

432

1834

BCW211bca2013

03/07/2013

26/10/2013

D

ಓಬಿಸಿ ಮಿೀಸಲಾತಿ ವಾರ್ಷಾಕ ಆದಾಯ್ ಮಿತಿಯ್ನ್ುು 6 ಲಕ್ಷಕ ು ಏರಿಸಿರುವ
ಕ ೀಂದರ ಸಕಾಾರದ ಾಾಧ ೀಶದನ್ವಯ್ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಓಬಿಸಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ
ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

433

1839

BCW212bca2013

04/07/2013

20/08/2013

D

ಕಾನ್ ನ್ುಗಳ್ಲಗ ನಿಯ್ಮಗಳನ್ುು ರಚಿಸಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

434

1844

BCW214bca2013

06/07/2013

19/11/2013

D

ಶ್ರೀ ಕ .ಆರ್.ಮೀಹನ್ ಪರಧಾನ್ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು ಡಾ.ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬ ೀಡುರ್
ಅಬಿವೃದೆ ನಿಗಮ ನಿಯ್ಮಿತ ಇವರನ್ುು ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿ ವಯ,ನಿ. ಹುದ ೆಗ
ವಗಾಾಯಸುವ ಕುರಿತು.

435

1862

BCW215bca2013

10/07/2013

31/07/2013

D

ಶ್ರೀರವಿ ಸಿ.ಟಿ.(ಚಿಕುಮಂಗಳೂರು),ಮಾನ್ಯ ವಿ.ಸ.ಸದಸಯರಾದ ಾ ವರ ಪರಶ ು
ಸಂಖ ಯ430ಕ ು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ,ೆ (ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳ್ಲೀದ ಜನಾಂಗ
ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ವಿವರ)

436

1863

BCW216bca2013

10/07/2013

31/07/2013

For
Necessary
Action
ಶ್ರೀಹಾಯರಿಸ್ ಎನ್.ಎ.(ಶಾಂತಿನ್ಗರ) ಮಾನ್ಯ ವಿ.ಸ.ಸದಸಯರಾದ ಾ ವರ
ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 412ಕ ು ಉತ ಾಇಸುವ ಬಗ ೆ.(ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ
ಹ ಸದಾಗಿ ಜಾತಿಗಳ ಸ್ ೀಪ ಾಡ ).

437

1875

BCW217bca2013

15/07/2013

24/07/2013

D

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಪಪ, ಬಾಲಪಪ ಾ ವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

438

1876

BCW218bca2013

15/07/2013

31/07/2013

D

ಶ್ರೀ ವಿಶಾವಸ್.ರ್ಜ.ಸಿ. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

13/10/2017

439

1877

BCW219bca2013

15/07/2013

20/07/2013

D

ಶ್ರೀ ಮೀಹನ್ ಧನ್ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಾಣ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

440

1878

BCW220bca2013

15/07/2013

08/10/2013

D

ಕ ನ ಪದರ ನಿೀತಿ ಕುರಿತು ನಿೀಡಿರುವ ದ ರಿನ್ ಬಗ ೆ.

441

1879

BCW221bca2013

15/07/2013

19/11/2013

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪಟ್ ೀಲ್ ಶ್ವರಾಂ ಇವರ
ಚುಕ ು ಗುರುತಿಾನ್ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 203 -ರಾಜಯದ ವಿವಿದ ಇಲಾಖ ಗಳಲ್ಲಿ
ಚಲ್ಲಸದ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನ್ಗಳ ಬಗ ೆ.

442

1886

BCW222bca2013

16/07/2013

24/07/2013

D

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಗುಂಡ ರ್, ತುಮಕ ರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

443

1889

BCW223bca2013

16/07/2013

31/07/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ ಸದಸಯರಾದ ಪ್ರ.ಡಾಮುಮಾಾಜ್ ಅಲ್ಲಖಾನ್
ಇವರ ಚುಕ ು ಗುರುತಿನ್ ಪರಶ ು ಸಂ 219 ಕ ು ಉತಾರ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

444

1911

BCW224bca2013

19/07/2013

26/07/2013

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸುಪಿರೀಂ
ಕ ೀೋ್ಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಕುರಿತು.

445

1913

BCW225bca2013

20/07/2013

31/07/2013

D

Request for cancellation of vacancy Notification

446

1914

BCW226bca2013

20/07/2013

29/08/2013

D

ಕನಾಟ್ಕ ಾುಚಛ ನಾಯಯಾಲಯ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜ ಸಂಖ ಯ 19292/07 ಶ್ರೀ
ಶ್ವಶಂಕರಪಪ ಬಿ.ಡಿ. ಮತುಾ ಇತರರು ವಿರುದಧ ಸಕಾರ ಮತುಾ ಇತರರು

447

1929

BCW227bca2013

23/07/2013

31/07/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಕ .ಮನ್ಪಪ ಭಂಡಾತಿ ಇವರ
ಚುಕ ುಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ. 1051 ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

448

1930

BCW228bca2013

23/07/2013

31/07/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತುಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಕ . ಮೀನ್ಪಪ ಭಂಡಾರಿ ಇವರ
ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ 1054 ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ

449

1940

BCW229bca2013

26/07/2013

09/04/2014

D

ದನಾಂಕ 27.07.2013 ರಂದು ನ್ಡ ಯ್ುವ ಜಾತಿ ದೃಢೀಕರಣ್ ಪತರ
ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು ಚಚಿಸುವ ಸಭ ಯ್ ಕುರಿತು.

450

1941

BCW230bca2013

26/07/2013

03/09/2013

D

2013-14ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಆಯ್ವಯಯ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್
ಇಲಾಖ ಗ ಾ ದಗಿಸಿರುವ ನ್ುದಾನ್ಗಳ್ಲಗ ಪರಸ್ಾಾವನ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಡುವ

21/4/2017

ಬಗ ೆ.

451

1950

BCW231bca2013

30/07/2013

29/08/2013

D

ಅಲ ಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ್ದ ಅಭಿವೃದಧ ಸಮಿತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಾರಿ
ಆಧ ೀಶದ ಪರತಿಯ್ನ್ುು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

452

1951

BCW232bca2013

30/07/2013

29/08/2013

D

ಶ್ರೀ.ಕ .ಎ. ಕಾಂಬಳ , ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು, ಡಿ.ಬಿಸಿಡಿ.ಸಿ. ಗುಲಬಗಾ ಇವರ
ವಗಾವಣ ಕುರಿತು.

453

1961

BCW234bca2013

01/08/2013

07/08/2013

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತ ಗ ೀಡ ಡ್, ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

454

1995

BCW238bca2013

08/08/2013

30/09/2013

D

ಶ್ರೀ ಸ್ ೀಮಪಪ, ರ್ಜಲಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು, ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ., ಾ ವರ ದುವಾತಾನ
ಬಗ ೆ

455

1996

BCW239bca2013

08/08/2013

31/10/2013

D

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಅಮರನಾಥ್, ಈ ಹಿಂದ ಬಳಾುರಿಯ್ಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಾನಿವಾಹಿಸುತಿಾದಾೆಗಿನ್
ವಧಿಯ್ಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕಿು ಹಾಕಿಕ ಡಿದುೆ ರಾಜಯ
ಉಚಚನಾಯಯಾಲಯ್ ಾಾರ ಪ ಮುಕಾಗ ಳ್ಲಸಿರುವ ಬಗ ೆ ಸಪರ್ಷ್ೀಕರಣ್
ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

456

1997

BCW240bca2013

08/08/2013

28/09/2013

D

ಶ್ರೀ ಪರಕಾಶ ಹಾಲಮಮನ್ವರ, ಪಿ.ಡಿ.ಒ. ಇವರ ನಿಯೀಜನ ಬಗ ೆ

457

1998

BCW241bca2013

08/08/2013

03/09/2013

D

ಸಮಿೀಕ್ ಉದ ೀೆ ಶಕ ು ಓವಾ ಕಾನ್ ನ್ು ಸಲಹ ಗಾರರನ್ುು ಒಪಪಂದದ ಮೀರ ಗ
ನ ೀಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

458

2004

BCW243bca2013

12/08/2013

12/11/2013

D

ಡಾ.ಅಶ ೀಕ್.ವಿ ಸಹಾಯ್ಕ ಪರದಾಯಪಕರು, ಶ್ವಮಗೆ ಾ ವರನ್ುು
ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಸಂ ಸಂಸ್ ಥ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಸಹಾಯ್ಕ
ನಿದ ೀಶಕರ ಹುದ ೆಗ ನಿಯರ್ಜಸುವ ಕುರಿತು.

459

2009

BCW244bca2013

13/08/2013

29/08/2013

D

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ೀ ನ್ರಸಿಂಹಯ್ಯ ಧಿೀಕ್ಷಕರು ಇವರನ್ನ್ುು ಮಾತೃ ಇಲಾಖ ಗ
ನ ೀಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

460

2032

BCW245bca2013

17/08/2013

12/12/2013

D

ಶ್ರೀ ಜ .ಬಿ. ಜಗದೀಶ್, ಸ.ಕಾ.ಇ ಇವರು ಕತವಯಕ ು ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು.

461

2040

BCW246bca2013

19/08/2013

28/08/2013

D

ಎಸ್.ರುಕಾಮಂಗದ ಅಧಯಕ್ಷರು . ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರದ ಹಾಲ್ಲ
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಪಟಿ್ಗಯ್ಲ್ಲಿ 2ಎ ಕ ಟ್ಗರಿಯ್ಲ್ಲಿ ಇರತಕು

ಪರತಿಯಂದು ಜಾತಿಗಳ ಜನ್ ಸಂಖ ಯಯ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ದೃಡಿಕರಿಸಿ
ಒದಗಿಸಲು ಮನ್ವಿ.

462

2041

BCW247bca2013

19/08/2013

28/08/2013

D

ಎಸ್.ರುಕಾಮಂಗದ ಅಧಯಕ್ಷರು. ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರದ ಹಾಲ್ಲ
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಪಟಿ್ಗ ಒಂದು ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ಸ್ ೀರಿಸಲು ಯಾವ
ಮಾನ್ದಂಡವನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿ ಕ ಟ್ಗರಿಯ್ನ್ುು ನಿೀಡುತಿಾರಿ ಎಂಬ ಬಗ ೆ
ಸಂಪೂಣ್ಾ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ದೃಡಿಕರಿಸಿ ನಿೀಡುವಂತ ಕ ೀರಿ.

463

2042

BCW248bca2013

19/08/2013

28/08/2013

D

ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೀನ್ ಕಾಯ್ಾದಶ್ಾಗಳು-1.ಹಿಂ,ವ,ಕ.ಇಲಾಖ .ಇವರ
ಉಪಯೀಗಕಾುಗಿ 2 ರಬಬರ್ ಸ್ಾ್ಂಪೆಳನ್ುು ತಯಾರಿಸಿ ಕ ಡುವ ಬಗ ೆ.

464

2051

BCW250bca2013

21/08/2013

12/12/2013

D

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರ ಹಾಗ
ಭಾರತ ಸಕಾಾರ ಹ ರಡಿಸಿರುವ ಆದ ೀಶಗಳ ಇತಿಾೀಚಿನ್ ಕ ೈಪಿಡಿಯ್ನ್ುು
ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ

465

2052

BCW251bca2013

21/08/2013

26/12/2013

D

28/9/2015

ರಾಜಯ ಾಾಯೀಗಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯ್ಗಳನ್ವಯ್ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು
ಕ ೀಂದರ ಸಕಾಾರಕ ು ಕಳುಹಿಸಿಕ ಡುವ ಬಗ ೆ.

466

2053

BCW252bca2013

21/08/2013

29/08/2013

D

ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ್ದ ಪತರಗಳ್ಲಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

467

2060

BCW253bca2013

22/08/2013

29/08/2013

D

ಸ್ ೈಯ್ದ್ ಕಲಾಂ ಉಲಾಿ ಷ್ಾ, ದವ ೀಾಷ್ು ಉಪಜಾತಿಯ್ು ಹಿಂದುಳ್ಲದ
ವಗಾಗಳ ವಿಭಾಗಕ ು ಅಥವಾ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರ ವಗಾಗಳ ವಿಭಾಗಕ ು
ಸ್ ೀರಿದ ಯ್ದೀ ಎಂಬುದರ ಬಗ ಗಿನ್ ಸಕಾಾರದ ಸುತ ಾೀಲ ಪರತಿ

468

2061

BCW254bca2013

22/08/2013

29/08/2013

D

ಶ್ರೀ ಸ್ ೀಮಶ ೀಖರ್ RTI-ವಕುಲ್ಲಗರನ್ುು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಕ ು ಸ್ ೀರಿಸುವ
ಬಗ ೆ ಕ ಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿ.

469

2072

BCW256bca2013

24/08/2013

21/10/2013

D

ಶ್ರೀ ಎ ಪಟ್್ವಿೀರಸ್ಾವಮಿ ವ ೈದಯಕಿೀಯ್ ವ ಚಚದ ಬಿಲಿನ್ುು ಮರು ಪಾವತಿಗ
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ವಿಳಂವದ ಬಗ ೆ.

470

2073

BCW257bca2013

24/08/2013

12/09/2013

D

Filling of Para Wise Replies to the W.P. No10398/2013

471

2075

BCW258bca2013

24/08/2013

04/09/2013

D

ನಾಯಯಾಲಯ್ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಅಗತಯ ಕರಮ ವಹಿಸುವಂತ ಇಲಾಖಾ
ಮುಖಯಸಥರಿಗ ಸ ಚನ ಗಳನ್ುು ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

472

2076

BCW259bca2013

24/08/2013

31/10/2013

D

25/7/2017

ಆಯೀಗದ ಮಾನ್ಯ ಧಯಕ್ಷರಿಗ ಮಾಹ ಯಾನ್ ಇಂಧನ್ ಭತ ಯ ಪಾವತಿಸುವ
ಕುರಿತು.

473

2080

BCW262bca2013

27/08/2013

11/09/2013

D

ಚಿಕುಮಗಳೂರು ರ್ಜಲ ಿಯ್ ಸಥಳ್ಲೀಯ್ ಸಂಸ್ ಥಗಳ್ಲಗ ಮಿೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡುವ
ಕುರಿತು

474

2082

BCW263bca2013

27/08/2013

19/11/2013

D

ವಯ.ನಿ.ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿ ಇವರಿಗ ನಾಯಯಾಲಯ್ದ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಪತರಗಳನ್ುು
ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

475

2088

BCW264bca2013

28/08/2013

28/09/2013

D

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ.ಚಂಗಪಪ .ಮಾರ್ಜ ಸ್ ೈನಿಕರು ಇವರ ಮನ್ವಿ ಕುರಿತು.

476

2092

BCW265bca2013

29/08/2013

11/09/2013

D

ಕಿಯನಿಕ್ಾ ಸಂಸ್ ಧ ಹುದ ೆಗಳ ನ ೀಮಕಾತಿಗ SC/ST $ OBC ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ
ಮಿೀಸಲಾತಿ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಬಗ ೆ,

477

2098

BCW266bca2013

30/08/2013

03/09/2013

D

ಆಯೀಗದ ಸಮಿೀಕ್ ಉದ ೆೀಶಕಾುಗಿ ತಾತಾುಲ್ಲಕವಾಗಿ ವಿಶ ೀಕ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಹುದ ೆಯ್ನ್ುು ಸೃರ್ಜಸಿ I A S ಅಧಿೀಕಾರಿಯಬಬರನ್ುು ನಿಯೀರ್ಜಸುವ ಬಗ ೆ.

478

2099

BCW267bca2013

30/08/2013

28/09/2013

D

ಶ್ರೀಸಯ್ದ್ ಕಲಾಂ ವುಲಾಿ ಷ್ಾ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

479

2103

BCW268bca2013

31/08/2013

19/09/2013

D

ಶ್ರೀ ಶ್ವಸಂಗಪಪ ರ್ಜ ಕುಮಸಗಿ, ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು, ಇವರನ್ುು ಗುಲಬಗಾಾ
ರ್ಜಲ ಿ, ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿಗ ನಿಯೀರ್ಜಸುವ ಕುರಿತು.

480

481

2106

BCW269bca2013

02/09/2013

28/09/2013

D

2107

Non implementation of RTI Act by the 1st Appellate
Authority and Commissioner. Backward Classes welfare
department.
BCW270bca2013 02/09/2013 24/09/2013
D
ಅರಸು ಜಾತಿಯ್ ಪರಮಾಣ್ ಪತರದ ಕುರಿತು. ಸಕಾರದ ಆದ ೀಶ ಎಲಾಿ
ಇಲಾಖ ಹಾಗ ಎಲಾಿ ರ್ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಯ್ವರಿಗ ಮತುಾ ವಿಶ ೀಷ್

482

2116

BCW271bca2013 03/09/2013 24/06/2015
D
P3
ರಾಜಯ ಹಿ.ವ.ಆಯೀಗದ ವತಿಯಂದ ಕ ೈಗ ಳುಲು ಜಾತಿವಾರು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ
ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಗ ಆಯ್ವಯಯ್ದ ಪಟಿ್ಯ್ನ್ುು ಅನ್ುಮೀದಸುವ
ಬಗ ೆ.

483

2120

BCW153bca2012 04/09/2013 19/11/2013
D
P1
ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಸರಕುಗಳು ಮತುಾ ಸ್ ೀವ ಗಳ ಸಂಗರಹಣ ಯ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷ್್

25/7/2017

ಜಾತಿ/ಪರಿಶ್ಷ್್ ಪಂಗಡಗಳ ಅರ್ಜಾದಾರರಿಗ ಮಿಸಲಾತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

484

2146

BCW273bca2013

07/09/2013

28/09/2013

D

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಗಿರಿೀಶ್ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

485

2150

BCW274bca2013

10/09/2013

28/09/2013

D

ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾಗ ೀಂದರ,ಮೈಸ ರ್ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

486

2163

BCW275bca2013

13/09/2013

28/09/2013

D

ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಎಸ್.ಹ ಚ್.ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ,ೆ

487

2164

BCW276bca2013

13/09/2013

16/01/2014

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಯ್ಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ವಿವಿಧ
ಹುದ ೆಗಳನ್ುು ತುಂಬುವ ಬಗ ೆ.

488

2165

BCW277bca2013

13/09/2013

21/10/2013

D

ಅಲ ಮಾರಿ ಅರ ಅಲ ಮಾರಿಗಳ ರಾಜೆಮಟ್್ದ ಪರತ ಯೀಕ ಶ ಲ್ ರಚನ
ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

489

2166

BCW278bca2013

13/09/2013

25/10/2013

D

ಡಿ ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥ ವತಿಯಂದಡಿ ದ ೀವರಾಜ
ಅರಸು ರವರ ಸಮರಣ್ ಸಂಚಿಕ ಯ್ನ್ುು ಹ ರತರುವ ಕುರಿತು.

490

2167

BCW279bca2013

13/09/2013

29/03/2014

D

ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀದನಾ ಸಂಸ್ ಥವತಿಯಂದ ಕಾಡು ಗ ಲಿ
ಜನಾಂಗದ ಜನ್ಪದ ಸ್ಾಹಿತಯದ ಸಮಗರ ಸಂಗರಹಣ , ಹಾಗ ಶ ಯಕ್ಷಣಿಕ
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡ ಸುವ ಬಗ ೆ.

491

2180

BCW281bca2013

18/09/2013

28/09/2013

D

ಸವಾಜ್ಞ ಹುಟಿ್ದ ದನಾಂಕ ಹಾಗ ಸವಾಜ್ಞ ಯಾವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ
ಹುಟಿ್ದಾೆರ ಎಂಬ ಸಪರ್ಷಾೀಕರಣ್ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

492

2185

BCW283bca2013

19/09/2013

24/09/2013

D

Income limit to exclude creamy layer among BCs enhanced

493

2190

BCW284bca2013

21/09/2013

19/11/2013

D

ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳ/ಶಾಸಕರ ಹಾಗ ಇತರ ಗಣ್ಯವಯಕಿಾಗಳ್ಲಂದ
ಹಿಂದುಳ್ಲವಗಾಗಳ ಕುರಿತು ಸಿವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಟಿಪಪಣಿ/ಪತರಘಳ
ನ್ಡವಳ್ಲಗಳ ಮೀಲ ಕರಮವಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

494

2191

BCW285bca2013

21/09/2013

12/12/2013

D

ಉಪಾಪರ ಜಾತಿಯ್ ಹ ಸರನ್ುು ಕ ೀಂದರ ಓಬಿಸಿ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು

495

2196

BCW286bca2013

23/09/2013

28/09/2013

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಭಿವೃದೆ ನಿಗಮ ತುಮಕ ರು ಇಲ್ಲಿ
ಬ ರೀಕರ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ಾನಿವಾಹಿಸುವ ಮೀಹನ್ ಮತುಾ ಮಂಗಳ ಾ ವರು
ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತಿಾರುವ ಅವಯವಹಾರಗಳ ಬಗ ೆ.ಕಛ ೀರಿಯಂದ
ಹ ರಹಾಕಲು ಕ ೀರಿಕ ಯ್ ಬಗ ೆ.

496

2197

BCW287bca2013

23/09/2013

21/10/2013

D

ಗಾಣಿಗ ಪರವಗಾ - 2(ಎ)ಸಟಿಾಫಿಕ ೀಟ್ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

497

2198

BCW288bca2013

23/09/2013

21/10/2013

D

ಶ್ರೀ. ರಾಮನ್ಗೌಡ ಬಸಪಪ ಮೀಟಿ, ತಪ ಪಸಗಿರುವ ರ್ಜಲಾಿ
ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು,ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದೆ ನಿಗಮ ಬಿಜಾಪೂರರ್ಜಲ ಿ
ಇವರ ವಿರುದೆ ಸ ಕಾ ಕರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಜಮಿೀನ್ದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತ ೀಡಲು
ಸಹಾಯ್ಧನ್ ಸ್ಾಲ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವಂತ ದ ರು.

498

499

2199

BCW289bca2013

23/09/2013

12/12/2013

D

2219

Sugestions from the Interaction Meet regarding `Creamy
Layer` policy of Governament of India-Reg.
BCW291bca2013 26/09/2013 12/11/2013
D
ಲ್ಲಂಗಾಯ್ತ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರಕಾುಗಿ ತಹಸಿಲಾೆರರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ
ವಿೀರಶ್ವ ಲ್ಲಂಗಾಯ್ತ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀದುತಿದುೆ ಈ
ಕುರಿತು ಆಕ್ ೀಪ ಹಾಗ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀದುತಿದುೆ ಈ ಕುರಿತು
ಆಕ್ ೀಪ

500

501

2221

BCW292bca2013

26/09/2013

19/11/2013

D

2222

Information regarding the standing orders for issuance of non
creamy layer certificate.
BCW293bca2013 26/09/2013 28/09/2013
D
ದ31-3-2010ಕ ು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.ನೌಕರರ ವ ೀತನ್ದಂದ
ಕಟ್ಾವಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಾ ನ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಮತಾವನ್ುು ಹಿಂದರುಗಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

502

2240

BCW294bca2013

28/09/2013

19/11/2013

D

ಹಿಂವಕ ಾ ಲಾಖ ಗ ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ಬರುವ ಸಿವೀಕರತಿಗಳ ಮೀಲ
ಕರಮವಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

503

2250

BCW295bca2013

03/10/2013

12/11/2013

D

ಬಾರಹಮಣ್ರ ಕಲಾಯಣ್ ಮಂಡಳ್ಲಯ್ನ್ುು ಕನಾಾಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಥಪಿಸುವ ಬಗ ೆ.

504

2259

BCW297bca2013

07/10/2013

26/10/2013

D

ಖಜಾನ -2 ಯೀಜನ ಗ ಅವಶಯಕವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

505

2271

BCW298bca2013

10/10/2013

24/10/2013

D

ಶ್ರೀ ವಾಸಪಪ ಲ ೀಕಪಪ ಾಂಕುಶಖಾನಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು

ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

506

2273

BCW299bca2013

10/10/2013

24/10/2013

D

ಶ್ರೀ ಜ .ಎಮ್ .ರಾಜಶ ೀಕರ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

507

2285

BCW301bca2013

21/10/2013

31/10/2013

D

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವ ಂಕಟ್ರಮಣಾಚಾರ್, ಗಾರಮಿಣ್ ಮಿೀಸಲಾತಿಯ್ ಸಿೀಟ್ುಗಳನ್ುು
ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕ ಳುಲು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ವಗಾದವರು ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೀಕಾದ
ಸ ತರಗಳ ಬಗ ೆ. (RTI)

508

2307

BCW303bca2013

26/10/2013

19/11/2013

D

ಶ್ರೀ ರ್ಜ.ಹ ಚ್.ಷ್ಣ್ುಮಖಪಪ, AEE, KSSIDC, ಇವರ ನಿಯೀಜನ ಬಗ ೆ

509

2327

BCW304bca2013

05/11/2013

06/09/2014

D

06/10/2017

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳ ಎಫ್ ದ ಡಿಮನಿ, ಸಹಾಯ್ಕ ನಿದ ೀಾಶಕರು,
ಕ.ರಾ.ಹಿಂ.ವ.ಆಯೀಗ ಇವರ ನಿಯೀಜನ

510

2329

BCW305bca2013

06/11/2013

12/12/2013

D

13/10/2017

ಹ ಚ್.ಆರ್.ಸಿ ಸಂಖ ಯ 4129/13 ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

511

2333

BCW306bca2013

08/11/2013

12/02/2014

D

22/4/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ನಾಯಯಾಂಗ ಸ್ ೀವ ಯ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ೆ (ಕಿರಿಯ್ ವಿಭಾಗ), ಹುದ ೆಗ
ಆಯ್ದುಯಾಗಿರುವ ಭಯರ್ಥಾಗಳ ಸತಯಶ ೀಧನ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ಪರಿಶ್ೀಲನ

512

2351

BCW309bca2013

12/11/2013

26/11/2013

D

ಕ ೀಂದರ ಹಾಗ ರಾಜಯ ಸಕಾರದ ವಿವಿಧ ಾ ಲಾಖ ಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ್ಡಿ
ಹ ರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಬಂಧನ ಗಳು , ನಿಯ್ಮ, ಾುಪನಿಯ್ಮ,
ಧಿಸ ಚನ ಹಾಗ ಉಪವಿಧಿ(ಬ ೈಲಾ) ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ುು ಕನಾಟ್ಕ
ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲದ ಾುಭಯ್ ಸದನ್ಗಳ್ಲಗ ಮಂಡಿಸುವ ಬಗ ೆ.

513

2356

BCW282bca2013 14/11/2013 13/03/2014
P1
ರಿಟ್ ಅರ್ಜಾ ಸಂಖ ಯ4939/2013 (GM-CCC) -reg

D

514

2360

BCW311bca2013

D

18/11/2013

26/11/2013

ಪಾಪಾಜ ವ ಂಕಟ್ರಮಣ್ಭಟ್್, ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಜಾತಿಉಪಜಾತಿಗಳಂತ ವಿಶವ ಬಾರಹಮಣ್ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ (RTI)

515

2362

BCW312bca2013

18/11/2013

16/01/2014

D

ಕ.ರಾ.ಹಿಂ.ವ.ಆ.ದ ದವತಿೀಯ್ ವರದ-2013ನ್ುು ಲಗತಿಾಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಬಗ ೆ

516

2379

BCW313bca2013

19/11/2013

26/11/2013

D

ಶ್ರೀ ಪಾಪಾಜ ವ ಂಕಟ್ರಮಣ್ಭಟ್್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

517

2380

BCW314bca2013

19/11/2013

07/12/2013

D

06/10/2017

ಶ್ರೀ ಮಹದ ೀವ ಸ್ಾವಮಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

518

2394

BCW315bca2013

22/11/2013

12/12/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯ್ಣ್ ಗೌಡ ಇವರು
ಕ ೀರಿರುವ ಪರ ಸಂ982ಗ ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

519

2414

BCW316bca2013

26/11/2013

12/12/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕ . ಸಿದೆರಾಮಣ್ಣ ಇವರು
ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ. ಸಂ. 776 ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

520

2416

BCW317bca2013

26/11/2013

12/12/2013

D

ಶ್ರೀ ನ್ ರ ಮಹಮದ, ರಾಯ್ಚ ರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

521

2434

BCW318bca2013

28/11/2013

17/03/2014

D

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಶರತ್ ಚಂದರ ಇವರನ್ುು ರಾಜಯ ಹ ೈಕ ೀಟ್ಾ ನ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ ೀಷ್
ಸಕಾಾರಿ ವಕಿೀಲರನಾುಗಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

522

2436

BCW319bca2013

28/11/2013

06/05/2014

D

ಆಯೀಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಗ ರಪ್-ಎ,ಬಿ, ಮತುಾ ಸಿ ವೃಂದದ (ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ)
ಹುದ ೆಗಳ್ಲಗ ಆರ್ಥಾಕ ಮತುಾ ಸ್ಾಂಕಿಯಕ ಾ ಲಾಖ ಯ್ ಧಿಕಾರಿಗಳನ್ುು
ನಿಯೀರ್ಜಸುವ ಕುರಿತು.

523

2448

BCW320bca2013

29/11/2013

12/12/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗ ೀಪಾಲಯ್ಯ ಕ . ಇವರು
ಕ ೀರಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 317ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ
ಬಗ ೆ

524

2450

BCW321bca2013

29/11/2013

31/12/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರ್ಜ.ಎಚ್.(ತರಿೀಕ ರ )
ಇವರ ಚುಕ ು ಗುರುತಿನ್ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ1539ಗ ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

525

2452

BCW322bca2013

29/11/2013

12/12/2013

D

ಮಾನ್ಯವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಶ ಟ್್ರ ಇವರ ಚುಕ ು
ಗುರುತಿನ್ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 314ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

526

2457

BCW323bca2013

29/11/2013

31/12/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರ್ಜ.ಎಚ್.ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 1541ಕ ು ಉತಾರ
ಾ ದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

527

2458

BCW324bca2013

29/11/2013

12/12/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹಾಯರಿಸ್ ಎನ್.ಎ. ಇವರು

28/6/2017

ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 2101ಕ ು ಉತಾರ
ಾ ದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

528

2467

BCW325bca2013

03/12/2013

12/12/2013

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯ್ಶವಂತರಾಯ್ ಗೌಡ
ವಿಠಲಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇವರ ಗಮನ್ ಸ್ ೀಳ ಯ್ುವ ಸ ಚನ ಸಂ 155
ಕ ುಮಾಹಿತಿಒದಗಿಸುವಕುರಿತು.

529

2468

BCW326bca2013

03/12/2013

16/01/2014

D

06/10/2017

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬಾಬರ ಡಿಿ ಎಸ್.ಎನ್. ರವರು
ನಿಯ್ಮ 73 ರಡಿ ಕ ೀಳ್ಲರುವ ಸ ಚನ ಸಂಖ ಯ33ಕ ು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

530

2469

BCW184bca2013 03/12/2013 26/04/2014
D
P1
ಆಯೀಗದ ಧಯಕ್ಷರು ಪರವಾಸ ಕ ೈಗ ಂಡ ಬಾಬುಾ (ಪರಯಾಣ್ ವ ಚಚ)

25/7/2017

ಮೈಲ ೀಜ್ ವ ಚಚವನ್ುು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ೆ ಸಪರ್ಷಾೀಕರಣ್

531

2479

BCW328bca2013

07/12/2013

12/02/2014

D

22/4/2017

ಶ್ರೀ ವ ಂಕಟ್ ೀಶ ಮಾನ , ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು, ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿ, ಉಡುಪಿಯಂದ
ಕ .ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ ನಿಗಮಕ ು ನಿಯೀಜನ ಬಗ ೆ.

532

2485

BCW329bca2013

10/12/2013

13/03/2014

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣ್ಕುಮಾರಿ ಇವರಿಗ ಪರವಗಾ-3ಬಿ ರಡಿ ಉದ ಯೀಗದ
ಮಿೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಧುತವ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

533

2488

BCW330bca2013

12/12/2013

02/09/2015

D

10/8/2017

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಅಶ ೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗ 2-ಎ ಪರವಾಗದಡಿ ಸಿಂಧುತವ ಪರಮಾಣ್
ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

534

2506

BCW331bca2013

18/12/2013

02/01/2014

D

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕುಮಾರಸ್ಾವಮಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ ದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

535

2515

BCW332bca2013

21/12/2013

06/09/2014

D

ಪರವಾಸ್ ೀಧಯಮ ಾ ಲಾಖ ಯ್ಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾಯ್ಾದಶ್ಾಯಾಗಿ
ಕಾಯ್ನಿವಹಿಸುತಿಾರುವ ಶ್ರೀ.ಕ .ನಾರಾಯ್ಣ್ ಇವರನ್ುು ಹಿಂದುಳ್ಲದ
ವಗಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಾ ಲಾಖ ಯ್ ಾುಪ ಕಾಯ್ದಶ್ ಹುದ ೆಗ ವಗಾಯಸುವ
ಕುರಿತು.

536

2530

BCW333bca2013

26/12/2013

10/03/2014

D

ಶ್ರೀ ಸುಧಿೀರ್ ನಾಗ ೀಶ್ ಗಡ ,ಿ ಬ ಳಗಾಂ ಇವರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಾಡ್ ನ್ಂ.55 ರಿಂದ 58 ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕ , ಬ ಳಗಾಂ ಹಾಗ ಇತರ
11 ಮಂದ ವಿರುದಧ ರ್ಜಲಾಿ ನಾಯಯಾಲಯ್ ಬ ಳಗಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್

06/10/2017

ಪತರದ ಪರಕರಣ್ದ ಬಗ ೆ ಸಕಾರಿ ವಕಿೀಲರನ್ುು ನ ೀಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

537

2552

BCW1bca2014

01/01/2014

08/01/2014

D

ಶ್ರೀ ಪರಕಾಶ ಗ ೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪವಾರ್ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಕ ೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

538

2559

BCW271bca2013 02/01/2014 02/09/2014
D
P4
ರಾಜಯ ಹಿ.ವ.ಆಯೀಗದ ವತಿಯಂದ ಕ ೈಗ ಳುಲು ಜಾತಿವಾರು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ
ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಗ ಆಯ್ವಯಯ್ದ ಪಟಿ್ಯ್ನ್ುು ಅನ್ುಮೀದಸುವ
ಬಗ ೆ.

539

2563

BCW2bca2014

03/01/2014

06/05/2014

D

28/9/2015

ಸಿವೀಮರ ಶಾಖ , ಹಿಂ.ವ.ಕ. ಇಲಾಖ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ಮುಂದನ್
ಸ ಕಾ ಕರಮಕಾುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಡುವ ಕುರಿತು.

540

2564

BCW3bca2014

04/01/2014

13/03/2014

D

22/4/2017

ಶ್ರೀ ನ್ಂಜುಂಡಪಪ ರ್ಜ. ಜಜ ೆರಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

541

2566

BCW4bca2014

04/01/2014

13/02/2014

D

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

542

2567

543

BCW5bca2014

04/01/2014

13/07/2015

D

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು
2568

544

BCW6bca2014

04/01/2014

13/07/2015

D

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
2569

545

BCW7bca2014

04/01/2014

13/07/2015

D

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

546

2570

BCW8bca2014

04/01/2014

22/01/2015

D

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

547

2574

BCW9bca2014

06/01/2014

12/02/2014

D

21/4/2017

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಮರಾರ್ಜ ದ ೀಸ್ಾಯ ವಸತಿ
ಶಾಲಾ/ಕಾಲ ೀಜುಗಳ್ಲಗ ಗ ರಪ್ `ಡಿ` ಸಮ ಹದ ಹುದ ೆಗಳನ್ುು ಖಾಯ್ಂ
ಆಗಿ ಭತಿಮಾಡಿಕ ಳುುವ ಬಗ ೆ.

548

2575

BCW10bca2014

06/01/2014

10/07/2015

D

22/4/2017

ಆಯ್ುಕಾರು, ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ , ಇವರಿಗ
ನಾಯಯಾಲಯ್ದ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ್ಲಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತರಗಳನ್ುು ಮುಂದನ್
ಸ ಕಾ ಕರಮಕಾುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ ಡುವ ಕುರಿತು.

549

2576

BCW11bca2014

06/01/2014

06/05/2014

D

21/4/2017

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ ಯ್ ವಿವಿಧ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ್ಲಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಮೀಲ ಕರಮವಹಿಸುವ ಕುರಿತು,.

550

2583

BCW12bca2014

07/01/2014

26/05/2014

D

ಸಕಾರಿ ಸುತ ಾೀಲ ಸಂಖ ಯ ಸಕ ಇ 03 ಬಿಸಿಎ 2011, ದ 08-06-2011ಕ ು
ಸಪರ್ಷಾೀಕರಣ್ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

551

2608

BCW13bca2014

09/01/2014

29/03/2014

D

ಮಾನ್ಯ ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳು/ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು/ಹಾಗ ಇತರ ೀ ಗಣ್ಯ
ವಯಕಿಾಗಳ್ಲಂದ ಜಾತಿಗಳನ್ುು ಸ್ ೀರಿಸುವ ಹಾಗ ಜಾತಿ ಪರಿಶ್ೀಲನ /ಆದಾಯ್
ಮಿತಿ ಇತರ ೀ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಕರಮವಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

552

2610

BCW14bca2014

09/01/2014

03/06/2014

D

ಜ ೈನ್ ಸಮುದಾಯ್ಗಳನ್ುು 3(ಬಿ) ಪಂಗಡಕ ು ಸ್ ೀರಿಸಿ ಜ ೈನ್ರು(ದಗಂಬರರು)
ಎಂದು ತಿದುೆಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

553

2611

BCW15bca2014

09/01/2014

06/02/2014

D

21/4/2017

ಕನಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಬಾಕಿಯರುವ ಭರವಸ್ ಗಳ್ಲಗ ಉತಾರ
ಕಳುಹಿಸಿಕ ಡುವ ಬಗ ೆ.

554

2613

BCW16bca2014

09/01/2014

19/11/2015

D

ಸಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಸ್ಾವಜನಿಕರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ ಥಯ್ವರು
ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಗಾವಣ ಗ ಸಂಬಂದಸಿದ ಮನ್ವಿಗಳನ್ುು ಆಯ್ುಕಾರಿಗ
ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

555

2617

BCW17bca2014

09/01/2014

21/01/2014

D

ಕು|| ರ ೀಷ್ಾಮ ಬ ೀಗಂ, ದಾವಣ್ಗ ರ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಕ ೀರಿದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

556

2619

BCW18bca2014

10/01/2014

03/02/2014

D

21/4/2017

ಕ ೀಂದರ ಸಕಾರ ಹ ರಡಿಸಿ ಪತರ ಸಂಖ ಯ 36012/22/93 Estt(SCT) ದ
08-09-1993ಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸುತ ಾೀಲ ಹ ರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

557

2626

BCW19bca2014

13/01/2014

03/06/2014

D

ರಾಜಯದ ಅಲ ಮಾರಿ ಅರ ಅಲ ಮಾರಿ ವಿಮುಕಾ ಸಮುದಾಯ್ಗಳ ಮುಖಯ
ಬ ೀಡಿಕ ಗಳನ್ುು ಈಡ ೀರುಸ ಕುರಿತು.

558

2633

BCW21bca2014

17/01/2014

03/03/2014

D

ಶ್ರೀ ತಾಜುದೆೀನ್ ಕರಜಗಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

13/10/2017

559

2634

BCW22bca2014

17/01/2014

06/05/2014

D

ಪರಿಶ್ಷ್್ ಜಾತಿ /ಪರಿಶ್ಷ್್ ಪಂಗಡ ಸಮುದಾಯ್ಕ ು ಸ್ ೀರಿಸುವ
ಸಿವೀಕೃತಿಗಳನ್ುು `ಬಿ` ಶಾಖ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ ಗ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

560

2639

BCW23bca2014

17/01/2014

03/02/2014

D

ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ ರ್ಜ.ಸಿಂಧ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

561

2647

BCW24bca2014

18/01/2014

05/03/2014

D

06/10/2017

ವಿದಾಯರ್ಥಗಳ್ಲಗ ಶಾಲಾ ಮುಖ ೀಣ್ ಪರಮಾಣ್ ಪತರಗಳನ್ುು ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು
ಚಚಿಸುವ ಸಭ .

562

2669

BCW26bca2014

22/01/2014

27/01/2014

D

28/9/2015

ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತ್ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂ91 -ಮಾನ್ಯ
ವಿ.ಪ.ಸದಾಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗ ೀ ಮಧುಸ ದನ್ ಇದಕ ು ಉತಾರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

563

2670

BCW27bca2014

22/01/2014

27/01/2014

D

28/9/2015

ಮಾನ್ಯ ವಿ.ಪ.ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯ್ಂ.ಸಿ.ನಾಣ್ಯ್ಯ ಇವರ ಚುಕ ು
ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂ47 ಕ ು ಉತಾರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

564

2679

BCW28bca2014

22/01/2014

25/06/2015

D

ಶ್ರೀ ಶ್ವಸಂಗಪಪ ರ್ಜ ಕುಮಸಗಿ ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು, ಇವರನ್ುು ಗುಲಬಗಾ
ರ್ಜಲ ಿ ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿಗ ನಿಯೀರ್ಜಸುವ ಕುರಿತು.

565

2680

BCW29bca2014

23/01/2014

13/03/2014

D

ಶ್ರೀ ಅಬುೆಲ್ ಸ್ಾಹ ೀಬ್ ಎಂ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

566

2694

BCW30bca2014

24/01/2014

25/01/2014

D

13/10/2017

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ ಲ ಿ ಶಶ್ಕಲ ಅಣಾಣಸ್ಾಹ ಬ
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಚಕ ು ಗುರಿತಿಲಿದ ಪರಶ ುೀ ಸಂ537 ಕ ು ಉತಾರ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

567

2749

BCW37bca2014

01/02/2014

03/03/2014

D

ಶ್ರೀ ಶ್ವರುದರಯ್ಯ ಾಾರ್.ವಿ. ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

568

2788

BCW38bca2014

07/02/2014

10/03/2014

D

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ
(ಬಿ.ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಿ)

569

3001

BCW58bca2014

10/03/2014

07/05/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತುಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯ್ಣ್ರವರ ಚುಕ ುರಹಿತ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ946ಕ ು ಉತಾರ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

22/4/2017

570

3005

BCW59bca2014

11/03/2014

29/03/2014

D

ಅರಸ್ ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ಕನಾಾಟ್ಕ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ಆಕ್್ 1993 category `A`
ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸಿ ಜಾರಿಗ ಳ್ಲಸುವ ಬಗ ೆ.

571

3034

BCW60bca2014

19/03/2014

26/04/2014

D

25/7/2017

ಶ್ರೀಲಂಕ ಮತುಾ ಬಾಂಗಾಿದ ೀಶದಂದ ಬಂದ ಕನಾಟ್ಕದಲ್ಲಿನ್
ಪುನ್ವಸತಿದಾರರಿಗ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ನಿೀಡುವ ಸಭ ಕುರಿತು.

572

3053

BCW63bca2014

22/03/2014

07/05/2014

D

ಪ್ರೀಸ್್ ಲ್ ಆಡರ್ ಗಳನ್ುು ಎನ್ ಕಾಯಷ್ ಮಂಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

573

3066

BCW65bca2014

28/03/2014

13/07/2015

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಗ ಸಂಬಂದಸಿದ ಪತರಗಳ
ಮೀಲ ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

574

3074

BCW66bca2014

02/04/2014

08/05/2014

D

ಶ್ರೀ ರಮೀಶ್ ಕ .ಆರ್. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

575

3075

BCW67bca2014

02/04/2014

08/05/2014

D

ಶ್ರೀ ಕ .ಆರ್ ಉಮೀಶ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

576

3090

BCW69bca2014

09/04/2014

08/05/2014

D

ಶ್ರೀ ವಿನ್ಾಂಟ್ ರ್ಜ. ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

577

3091

BCW70bca2014

09/04/2014

07/05/2014

D

ಶ್ರೀ ವ ಂಕಟ್ಗಿರಿ, ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

578

3093

BCW71bca2014

09/04/2014

08/05/2014

D

ಶ್ರೀ ವಿನ ಾಂಟ್ ರ್ಜ. ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರ ಸ್ ಕ್ಷನ್
4ರ ಪರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

579

3094

BCW72bca2014

09/04/2014

08/05/2014

D

ಶ್ರೀ ವಿನ ಾಂಟ್ ರ್ಜ. ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರ ಸ್ ಕ್ಷನ್
4ರ ಪರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

580

3105

BCW73bca2014

15/04/2014

06/05/2014

D

ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಮೀಲ ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

581

3119

BCW74bca2014

22/04/2014

08/05/2014

D

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಗ ೀವಿಂದರಾಜುಲು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

582

3124

BCW75bca2014

24/04/2014

03/06/2014

D

21/4/2017

ಶ್ರೀ ರ್ಜತ ೀಂದರ ಜ ೈನ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

583

3138

BCW76bca2014

28/04/2014

07/05/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಅನ್ುರಾಧಾ
ಇವರು ಕ ೀರಿರುವ ಚುಕ ು ರಹಿತ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ1511ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು

584

3144

BCW77bca2014

30/04/2014

13/07/2015

D

ಅಂಗವಿಲಕರಿಗ ಕಲ್ಲಪಸಿರುವ ಮಿೀಸಲಾತಿಯ್ನ್ವಯ್ ನ ೀಮಕಾತಿ
ಹ ಂದರುವ ಅಂಗವಿಕಲರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಹಿತಿ
ಕುರಿತು.

585

3159

BCW78bca2014

08/05/2014

02/09/2014

D

ಶ್ರ ಎಂ.ಎಸ್. ಹ ಳವಾರ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

586

3170

BCW80bca2014

12/05/2014

02/09/2014

D

06/10/2017

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಂ. ಚವಡಣ್ಣನ್ವರ ಸೃರ್ಷಾ ಸದನ್ ಹಾವ ೀರಿ ರ್ಜಲ ,ಿ ಇವರು
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

587

3171

BCW81bca2014

12/05/2014

24/09/2015

D

10/8/2017

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ್ಲಗ ಮಿೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡಲು
ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಗ ತಿದುೆಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

588

3174

BCW82bca2014

13/05/2014

28/07/2014

D

ನಾಯಷ್ನ್ಲ್ ಫ ಡರ ೀಷ್ನ್ ಆಫ್ ಬ ಿೈಂಡ್, ಬ ಂಗಳೂರು, ಇವರ ಮನ್ವಿಯ್
ಕುರಿತು.

589

3203

BCW83bca2014

19/05/2014

12/06/2015

D

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಜಾತಿ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಮತುಾ ಇತರ ೀವಷ್ಯ್ಗಳ್ಲಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ಕ ೀಂದರಸಕಾಾರಕ ು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

590

3218

BCW84bca2014

22/05/2014

03/06/2014

D

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

591

3228

BCW86bca2014

27/05/2014

02/09/2014

D

ಆಯೀಗದವತಿಯಂದ ನ್ಡ ಯ್ುವ ಜಾತಿವಾರು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಗ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಕ ತ ಪಟಿ್ಯ್ನ್ುು ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ುಲ್ಲಿ
ಪರಕಟಿಸುವ ಬಗ ೆ.

592

3231

BCW87bca2014

27/05/2014

23/04/2015

D

ರಾಜಯ ಓಬಿಸಿ ಜಾತಿಯ್ ಪಟಿ್ ಹಾಗ ಇತರ ೀ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ರಾರ್ಷರೀಯ್

22/4/2017

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗಕ ು ಕಳುಹಿಸಿಕ ಡುವ ಬಗ ೆ.

593

3233

BCW88bca2014

28/05/2014

09/06/2014

D

ಶ್ರೀಮತಿಮಂಜುಳಾ ಶಂಕರಗೌಡ ಹಂಗರಿಕಿ, ಧಾರವಾಡ, ಇವರು ಮಾಹಿತಿ
ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

594

3234

BCW89bca2014

28/05/2014

10/06/2014

D

ಪರವಗಾ-1ರ ಪರಮಾಣ್ ಪತರಗಳನ್ುು ಪರಿಶ್ಷ್್ ಜಾತಿಯಂದ
ಮತಾಂತರಗ ಂಡ ಕ ೈಸಾರಿಗ ಕ ಡುವ ಕರಮವನ್ುು ಸರಳ್ಲೀಕರಣ್ಗ ಳ್ಲಸುವ
ಬಗ ೆ.

595

3251

BCW93bca2014

02/06/2014

23/06/2015

D

ರಾಜಯ ಆಯೀಗದಂದ ಕ ೈಗ ಳುಲ್ಲರುವ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಹಾಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಮಿೀಕ್ಾ ಕಾಯ್ಾಕ ು ಸಮನ್ವಯ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಪುನ್ರ್ ರಚನ ಮಾಡುವ
ಬಗ ೆ.

596

3264

BCW95bca2014

04/06/2014

30/06/2014

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ನ್ುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಾುಪಯೀಜನ ಮತುಾ ಬುಡಕಟ್ು್
ಉಪಯೀಜನ ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2013ರ ಪತರ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ ೆ

597

3265

BCW96bca2014

04/06/2014

17/12/2015

D

ಆಯೀಗದಲ್ಲಿ ಸೃರ್ಜಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಶ ೀಧನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ ೆಯ್ನ್ುು ಗುತಿಾಗ
ಆಧಾರದ ಮೀಲ ನ ೀಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ-¸ಸಮಿೀಕ್ ಯ್ ಉದ ೆೀಶಕಾುಗಿ

598

3268

BCW99bca2014

04/06/2014

12/06/2014

D

ಶ್ರೀ ಸಿ. ರಂಗನಾಥ್, ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

599

3274

BCW100bca2014

06/06/2014

12/06/2015

D

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ ೀಂದರ ಹಾಗ
ರಾಜಯ ಅಧಿನಿಯ್ಮ/ನಿಯ್ಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ಕಳುಹಿಸಿಕ ಡುವ ಬಗ ೆ.

600

3281

BCW101bca2014

09/06/2014

20/06/2014

D

ಶ್ರೀ ತಾ. ರಾಮಾಂಜನ್ಪಪ, ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು

601

3287

BCW104bca2014

10/06/2014

14/07/2014

D

ಕಾನ್ ನ್ುಗಳ್ಲಗ ನಿಯ್ಮಗಳನ್ುು ರಚಿಸಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

602

3293

BCW105bca2014

10/06/2014

04/07/2014

D

ಶ್ರೀ ವ ೀಲು ಗಾಂಧಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಇವರು`ಗಾಂಧಿಜಾತಿ` ಯ್ನ್ುು
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಜಾತಿಯ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸುವಂತ ಕ ೀರಿರುವ ಮನ್ವಿ
ಕುರಿತು

603

3295

BCW107bca2014

10/06/2014

20/06/2014

D

ಶ್ರೀ ಪಿೀರ್ ಖಾನ್ ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದ

22/4/2017

ಸದಸಯರ ಸ್ ೀವಾವಧಿಯ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

604

3302

BCW108bca2014

12/06/2014

06/10/2015

D

10/8/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗ ಅಧಿನಿಯ್ಮ 1995ರ
ಸ್ ಕ್ಷನ್-9(1)(3)ನ್ುು ಕ ೈಬಿಟ್ು್ ಅಧಿನಿಯ್ಮಕ ು ತಿದುೆಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

605

3303

BCW109bca2014

12/06/2014

20/06/2014

D

ಶ್ರೀ ವಿನ್ಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಾನ್ ಜನ್ಮಟಿ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

606

3314

BCW110bca2014

16/06/2014

06/09/2014

D

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎನ್.ಬಾಣ್ಸಿ ಇವರು ರ್ಜಲಾಿ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರಾಗಿ ಕತಾವಯ
ನಿವಾಹಿಸುತಿಾರುವ ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿ ಬ ಳಗಾವಿ ರ್ಜಲ ಿಯ್ಲ ಿ ಮುಂದುವರ ಸುವ
ಕುರಿತು.

607

3315

BCW111bca2014

16/06/2014

06/09/2014

D

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಆರ್. ಅಹಮಮದ್, ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು, ಹಿಂದುಳ್ಲದ ಮತುಾ
ಅಲಪಸಂಖಾಯತರ ಕಛ ೀರಿ, ಚಿಕುಮಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾಲ ಿಕು ಹಿಂದುಳ್ಲದ
ವಗಾಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಡ ರು ಇಲಿಗ ವಗಾಾಯಸುವ ಕುರಿತು.

608

3319

BCW113bca2014

17/06/2014

07/08/2014

D

06/10/2017

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯ್ಣ್
ಇವರ ಚುಕ ು ಗುರುತಿನ್ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ33ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

609

3320

BCW114bca2014

17/06/2014

28/06/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕ ೀಟ್ಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ುರಹಿತ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ20ಕ ು ಉತಾರ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

610

3330

BCW118bca2014

18/06/2014

04/08/2014

D

ಶ್ರೀ ವಿಶವ ಕುಮಾರ್ ಕ .ಬಿ. ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

611

3331

BCW119bca2014

18/06/2014

30/01/2016

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮದ 4
ವಿಭಾಗಿೀಯ್ ಕಛ ೀರಿಗಳ್ಲಗ 4 ಹ ಸ ವಾಹನ್ಗಳನ್ುು ಖರಿೀದಸುವ ಕುರಿತು.

612

3337

BCW121bca2014

19/06/2014

28/06/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹಾಯರಿಸ್ ಎನ್.ಎ ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ುಸಂಖ ಯ306ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

613

3345

BCW122bca2014

20/06/2014

28/06/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹಾಯರಿಸ್ ಎನ್.ಎ, ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 305ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ

22/4/2017

ಕುರಿತು

614

3346

BCW123bca2014

20/06/2014

13/07/2015

D

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಸಿ. ಜಯ್ದ ೀವಯ್ಯ, ಪಾರಂಶುಪಾಲರು, ಬಾಲಕಿಯ್ರ ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ
ಪೂವೋ್ ಕಾಲ ೀಖು ಹಾಸನ್ ಇವರನ್ುು ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳ್ಲದ
ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮದ ವಯವಸ್ಾಥಪಕರನಾುಗಿ ನ ೀಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

615

3348

BCW124bca2014

20/06/2014

23/06/2015

D

22/4/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದಂದ 2014ರಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಕ ೈಗ ಳುುವ ಕುರಿತು ರಾಜಯ ಮಟ್್ದ
ಸಮನ್ವಯ್ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಕುರಿತು.

616

3357

BCW125bca2014

21/06/2014

02/09/2015

D

ನ ೀಕಾರ ಸಮುದಾಯ್ಗಳ ಲಿವನ್ುು ನ ೀಕಾರ ಎಂಬ ಶ್ರ ೀನಾಮಯ್ಡಿಯ್ಲ್ಲಿ
ನ್ಮ ದಸಿ ಆದ ೀಶ ಹ ರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

617

3366

BCW126bca2014

23/06/2014

30/06/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕ ೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 327ಕ ು ಉತಾರ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

618

3384

BCW127bca2014

25/06/2014

04/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮೀಹಿಯ್ುದೆನ್ ಬಾವಾ ಬಿ.ಎ
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ುಸಂಖ ಯ859ಕ ು ಉತಾರ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

619

3386

BCW128bca2014

25/06/2014

13/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಝಲ್ ಫಿೀಕರ್ ಚಿಸಿ್ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

620

3394

BCW129bca2014

26/06/2014

08/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತ ೀಶ ಶ್ವಾನ್ಂದ
ಕೌಜಲಗಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ್ ಪರ.ಸಂ. 261ಕ ು
ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

621

3395

BCW130bca2014

26/06/2014

23/06/2015

D

ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳು/ಸಚಿವರು/ಶಾಸಕರು/ಹಾಗ ಇತರ ೀ ಗಣ್ಯ
ವಯಕಿಾಗಳ್ಲಂದ ಜಾತಿಗಳನ್ುು ಸ್ ೀರಿಸುವ ಹಾಗ ಜಾತಿ ಪರಿಶ್ೀಲನ ಆದಾಯ್
ಮಿತಿ ಇತರ ೀ ವಿಷ್ಯ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಕರಮವಹಿಸುವ ಬಗ ೆ.

622

3396

BCW131bca2014

26/06/2014

19/06/2015

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ.ರ ೀಖಾ ಸ.ಸಂ.ಲ .ಪ ಸಹಾಯ್ಕ ನಿದ ೀಾಶಕರು, ಇವರನ್ುು
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ /ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ್ ಇಲಾಖ ಗ
ನಿಯೀರ್ಜಸುವ ಬಗ ೆ.

10/8/2017

623

3427

BCW134bca2014

30/06/2014

06/10/2015

D

ಲ್ಲಂಗಾಯತ ಧಮಾ ಸವತಂತರ ಧಮಾ ಎಂದು ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತ
ನಿೀಡಲು ಕ ೀಂದರ ಸಕಾಾರಕ ು ಶ್ಫಾರಸುಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

624

3428

BCW135bca2014

30/06/2014

07/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೈಯ್ಯ ಎಂ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

625

3434

BCW136bca2014

30/06/2014

19/06/2015

D

ಆಯೀಗದಂದ ಕ ೈಗ ಳುಲಾಗುವ ಸಮಿೀಕ್ಾ ನ್ಮ ನ ಗಳನ್ುು
ಸಂಗರಹಿಸಲು ಮತುಾ ಡ ೀಟ್ಾ ಎಂಟಿರ ಕಾಯ್ಾಕ ು ಸಕಾಾರಿ ಮುದರಣಾಲಯ್ದ
ವಕಾಶ ಡನ್ುು ಆಯೀಗಕ ು ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

626

3440

BCW137bca2014

02/07/2014

08/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರ ರಾರ್ಜೀವ್(ಪಿ) ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ950ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

627

3448

BCW138bca2014

02/07/2014

14/07/2014

D

ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಾನ್ ಸಿದರಮಪಪ ಖ ಬಾ
ರವರ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ-1120 ಕ ು ಉತಾರ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

628

3469

BCW139bca2014

04/07/2014

14/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಡಾ|| ಸುಧಾಕರ್ ಕ . ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ.2826ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ

629

3470

BCW140bca2014

04/07/2014

18/07/2014

D

06/10/2017

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕ ೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ುಸಂಖ ಯ 882ಕ ು ಉತಾರ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

630

3471

BCW141bca2014

04/07/2014

17/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕ ೀಟ್ಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 884ಕ ು
ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

631

3486

BCW143bca2014

05/07/2014

16/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಪರಮೀಶವರಪಪ, ಬ ಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

632

3522

BCW146bca2014

10/07/2014

02/09/2014

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಶವಕಮಾ ಸಮುದಾಯ್ಗಳ ಅಭಿವೃದೆ ನಿಗಮದ ವತಿಯಂದ
ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗ ಳ್ಲಸಬಹುದಾದ ಯೀಜನ ಗಳ್ಲಗ 2014-15ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲಗ
ಹ ಚುಚವರಿ ಅನ್ುದಾನ್ವನ್ುು ಕ ೀರುವ ಕುರಿತು

21/4/2017

633

3524

BCW148bca2014

10/07/2014

28/08/2014

D

06/10/2017

ಹಿಂದು ಸ್ಾದರು ಪರವಗಾ-2ಎ ಎಂಬ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ಜಾತಿಗ ಇರುವ
ಪಯಾಾಯ್ ಪದಗಳನ್ುು ಕ ೀಂದರ ಸಕಾಾರದ ಉದ ಯೀಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗ
ಸಥಳ್ಲೀಯ್ ಸಂಸ್ ಥೀಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಸ ಚನ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿದುೆಪಡಿ ಮಾಡಿ
ಪರಕಟ್ಗ ಳ್ಲಸುವ ಬಗ ೆ.

634

635

3541

BCW149bca2014

11/07/2014

23/05/2015

D

3542

Misappropriation of funds meant for Nomadic and Seminomadic tribes
BCW150bca2014 11/07/2014 18/07/2014
D
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕ ೀಟ್ಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿನ್ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ1684ಕ ು
ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

636

3549

BCW151bca2014

14/07/2014

18/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಲ್ಲಂಬಾವಳ್ಲ ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ರಹಿತ ಪರಶ ುಸಂಖ ಯ 2731ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

637

3550

BCW152bca2014

14/07/2014

30/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಸಿ.ವಿ.ಕ ಮೀಹನ್ ವಮಾ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

638

3551

BCW153bca2014

14/07/2014

04/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಗ ೀವಿಂದರಾಜುಲು ಇವರು ಕಾಡುಗ ಲಿ ಜನಾಂಗವನ್ುು ಪರವಗಾ-1ಕ ು
ಸ್ ೀರಿಸಿರುವ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ಒದಗಿಸುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

639

3560

BCW154bca2014

15/07/2014

03/09/2014

D

ದ18-07-2014ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ್ ಮತುಾ ಹಿಂದುಳ್ಲದ
ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಸಚಿವರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯ್ಲ್ಲಿ ಕುಡು ಒಕುಲ್ಲಗ ಜನಾಂಗವನ್ುು
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾದ ಪರವಗಾ-3ಎಗ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಚಿಾಸುವ ಸಭ
ಕುರಿತು.

640

3577

BCW155bca2014

16/07/2014

06/09/2014

D

ಅಧಾಕ್ಷರು, ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗ ಇವರಿಗ
ಟ್ಯೀಟ್ ಇನ ೀವಾ ವಾಹನ್ವನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

641

3580

BCW156bca2014

17/07/2014

16/03/2015

D

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಗ ರಪ್
ಸಿ ಹುದ ೆಗಳನ್ುು ನ ೀರ ನ ೀಮಕಾತಿ ಮ ಲಕ ತುಂಬುವ ಕುರಿತು.

642

3582

BCW157bca2014

17/07/2014

23/01/2016

D

2014-15ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ವಗಾಾವಣ ಯ್ಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ರ್ಜಲಾಿ

06/10/2017

ವಯವಸ್ಾಥಪಕರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜ . ಮುತಾಣ್ಣ ಹಾಗ ಶ್ರೀ ಬಿ ಚ ನ್ುಪಪ
ಾ ವರುಗಳನ್ುು ವಗಾಾಯಸುವ ಕುರಿತು.

643

3587

BCW158bca2014

17/07/2014

30/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ರಹಿತ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ2134ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

644

3590

BCW159bca2014

18/07/2014

30/07/2014

D

ಶ್ರೀ ಪರಮೀದ್ ಮಧವರಾಜ್ ರವರ ಗಮನ್ ಸ್ ಳ ಯ್ುವ ಸ ಚನ
ಸಂಖ ಯ286ಕ ು ನಿಯ್ಮ 73ರಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

645

3591

BCW160bca2014

18/07/2014

30/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಭ ಸನ್ ರ ರಮೀಶ್ ಬಾಳಪಪ
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ರಹಿತ ಪರ.ಸಂ.4610ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

646

3592

BCW161bca2014

18/07/2014

30/07/2014

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಜ ಲ ಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಅಣಾಣ ಸ್ಾಹ ೀಬ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಸದಸಯರು
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ರಹಿತ ಪರ.ಸಂ.4710ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

647

3607

BCW162bca2014

19/07/2014

30/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸುಬಾಬರ ಡಿಿ, ಇವರು
ಪರಸ್ಾಾಪಿಸಿರುವ ನಿಯ್ಮ 351ರ ಜಾತಿ ಗಣ್ತಿ ಬಗ ೆ ಉತಾರವನ್ುು
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

648

3613

BCW163bca2014

19/07/2014

30/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬಾಬರ ಡಿಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ.4744ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

649

3614

BCW164bca2014

19/07/2014

30/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗ ೀಪಾಲಯ್ಯ ಕ . ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ1033ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

650

3615

BCW165bca2014

19/07/2014

30/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗ ೀಪಾಲಯ್ಯ ಕ ಇವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ.1030ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

651

3616

BCW166bca2014

19/07/2014

30/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ಪಿ.ಆರ್.

06/10/2017

ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ.4703ಕ ು ಉತಾರ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

652

3617

BCW167bca2014

19/07/2014

30/07/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯ್ಮಮ ಾ ವರು
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ ು ಗುರುತಿನ್ ಪರ.ಸಂ. 2072ಕ ು ಉತಾರ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

653

3621

BCW168bca2014

21/07/2014

19/06/2015

D

ದನಾಂಕ 22-07-2014 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯ್ವರು ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿದಾನ್
ಪರಿಷ್ತುಾ ಇವರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಯದಲ್ಲಿನ್ ಆಯ್ಾ ವ ೈಶಯ ಜನಾಂಗವನ್ುು
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು ಚಚಿಾಸುವ ಸಭ
ಕುರಿತು.

654

3634

BCW169bca2014

22/07/2014

12/06/2015

D

ಗಾರಮಿೀಣ್ ಮತುಾ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ರಾಜಕಿೀಯ್ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸಿವೀಕೃತಿಗಳ ಮೀಲ ಕರಮವಹಿಸುವ
ಕುರಿತು.

655

656

3635

BCW170bca2014

22/07/2014

12/06/2015

D

3636

complaint regarding providing of internal reservation by
Nomadic/Semi Nomadic Tribes development board.
BCW171bca2014 22/07/2014 30/08/2014
D
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶ್ಕಲಾವತಿ, ಕಛ ೀರಿ ಆಧಿೀಕ್ಷಕರು, ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು
ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥ ಇವರನ್ುು ಆಯೀಗದ ಅಧಾಕ್ಷರ ಆಪಾಕಾಯ್ಾದಶ್ಾ
ಹುದ ೆಗ ನಿಯೀರ್ಜಸುವ ಕುರಿತು.

657

3683

BCW174bca2014

02/08/2014

24/09/2015

D

10/8/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದ ಕ ೀಂದರ ಕಛ ೀರಿಯ್ಲ್ಲಿ
ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುತಿಾರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಲಗ ವಾಹನ್ವನ್ುು ಹ ರಗುತಿಾಗ
ಆಧಾರದ ಮೀಲ ಪಡ ದುಕ ಳುಲು ಅನ್ುಮತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

658

3684

BCW175bca2014

02/08/2014

02/09/2014

D

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಪಾಂಡು, ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

659

3685

BCW176bca2014

02/08/2014

27/08/2015

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಶವಕಮಾ ಸಮುದಾಯ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮಕ ು ಅಗತಯ
ಹುದ ೆಗಳನ್ುು ಸೃರ್ಜಸಿ ತುತಾಾಗಿ ನ ೀಮಕ ಮಾಡಿಕ ಳುುವ ಬಗ ೆ.

660

3691

BCW177bca2014

04/08/2014

13/07/2015

D

ಮಾನ್ಯ ಸುಪಿರೀಕ ೀಟ್ಾ ಮತುಾ ಹ ೈಕ ೀಟ್ಾ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಕರಣ್ಗಳ
ಕುರಿತ ಪರಶ ುಗ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ಒದಗಿಸುವಂತ ಕುರಿತು.

661

3692

BCW178bca2014

04/08/2014

12/06/2015

D

06/10/2017

ಕ ೀಂದರ ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಲದರುವ ರಾಜಯ ಸಕಾಾರದ
ಬ ೀಡಿಕ (ಪರಕರಣ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

662

3694

BCW179bca2014

04/08/2014

12/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಡಿ. ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

663

3710

BCW181bca2014

05/08/2014

09/10/2015

D

10/8/2017

ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಹನ್ಗಳ್ಲಗ
ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರ ಹುದ ೆಗಳನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

664

3711

BCW182bca2014

05/08/2014

30/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಕ .ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

665

3714

BCW183bca2014

05/08/2014

07/08/2014

D

13/10/2017

ಮಾದಗ ದಂಡ ೀರ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಹ ೀರಾಟ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗ ಾೋ್ದನಾಂಕ
03-08-2014ರಂದು ಆಡಿಟ್ ೀರಿಯ್ಂ ಕಾಯ್ೆರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

666

3732

BCW184bca2014

07/08/2014

02/09/2014

D

06/10/2017

ಹಳ್ಲುಕಾರ್ ಜನಾಂದವರಿಗ ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್ ಪತರ (ಓಬಿಸಿ-3ಎ) ನಿೀಡಲು
ಸಂಬಂಧಪಟ್್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಲಗ ಸ ಚನ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

667

3741

BCW186bca2014

07/08/2014

06/10/2015

D

2014-15ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥ
ವತಿಯಂದ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಮಹಿಳ ಯ್ರಿಗ
ಲ ೀಹದ/ಮಣಿಣನ್/ಬಿದರಿನ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸುಾಗಳ/ಆಭರಣ್ಗಳ
ತಯಾರಿಕಾ ತರಬ ೀತಿ ನಿೀಡಲು ಅನ್ುಮೀದನ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

668

3742

BCW187bca2014

07/08/2014

18/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಚೌಡಪಪ, ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

669

3743

BCW188bca2014

07/08/2014

18/08/2014

D

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಈಶವರ್, ಬ ಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

670

3745

BCW189bca2014

07/08/2014

09/10/2014

D

ಆಯೀಗದಲ್ಲಿ ಗುತಿಾಗ ಆಧಾರದ ಮೀಲ ನ ೀಮಕಗ ಂಡ ಶ್ರೀ ಬಿ
ವಿೀರಭದರಪಪ ಸಹಾಯ್ಕ ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರ ವ ೀತನ್
ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

671

3761

BCW190bca2014

12/08/2014

13/07/2015

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಎಸ್. ವಿದಾಯವತಿ ಇವರು ಸುಳುು ಜಾತಿ ಮತುಾ ಆದಾಯ್

10/8/2017

ಪರಮಾಣ್ ಪತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ ೆ ದ ರಿನ್ ಕುರಿತು.

672

3770

BCW181bca2014 14/08/2014 09/10/2015
D
P1
ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಹನ್ಗಳ್ಲಗ

10/8/2017

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರ ಹುದ ೆಗಳನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

673

3775

BCW192bca2014

16/08/2014

20/01/2015

D

22/4/2017

ಶ್ರೀ ವಿಶವಕುಮಾರ್, ಬ ಳಗಾವಿ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

674

3776

BCW193bca2014

16/08/2014

02/09/2014

D

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಾಘವ ೀಂದರ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

675

3798

BCW194bca2014

20/08/2014

20/08/2014

D

Review of `creamy layer` instructions

676

3799

BCW195bca2014

20/08/2014

13/07/2015

D

Review of `creamy layer` instructions

677

3807

BCW196bca2014

21/08/2014

18/02/2016

D

ಕುಂಚಿಟಿಗ ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ಕ ೀಂದರ ಸಕಾಾರದ ಓಬಿಸಿ ಪಟಿ್ಗ ಸ್ ೀರಿಸುವ
ಕಾನ್ ನ್ು ಇಲಾಖ ಯ್ ಅಭಿಪಾರಯ್ ಪಡ ಯ್ುವ ಬಗ ೆ.

678

3821

BCW197bca2014

25/08/2014

23/06/2015

D

ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಗ ನ ೀಮಕಮಾಡಲಾದ
ಗಣ್ತಿದಾರರಿಗ ಒದಗಿಸ ಬ ೀಕಾಗಿರುವ ಲ ೀಖನ್ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನ್ುು
ನಿಗದಪಡಿಸಿ ಆದ ೀಶ ಹ ರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

679

3823

BCW198bca2014

25/08/2014

30/08/2014

D

ಕ ೈಸಾ ಧಮಾದವರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯ್ಲ್ಲಿ
ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವ ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ತ ಗ ದುಹಾಕಲು ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೀಕಾದ ಕರಮದ
ಬಗ ೆ ಮಾಗಾದಶಾನ್ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

680

3837

BCW199bca2014

28/08/2014

06/09/2014

D

ಶ್ರೀ ಅಬುೆಲ್ ಕರಿೀಂ ಚಿಕುಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

681

3838

BCW200bca2014

28/08/2014

06/09/2014

D

ಶ್ರೀ ಮಲ ಿೀಶಪಪ ಸುಳ ೀಕಲ್ ಕ ಪಪಳ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅದನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

682

3846

BCW201bca2014

01/09/2014

06/09/2014

D

ತ ಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್್ 2014ರಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಸಲಾದ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ
ಸಮಿೀಕ್ ಕುರಿತು ಅಧಯಯ್ನ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗ ಸ್ ಂಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್
ಗವನ ಾನ್ಾ ಇವರ ಂದಗ ಆಯೀಗದ ಸಮಿೀಕ್ ಗ ಬ ೀಕಾಗುವ ಸ್ಾಫ್್

13/10/2017

ವ ೀರ್ ಕುರಿತು ಚಚಿಾಸಲು ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ಗ ದನಾಂಕ04.09.2014 ಮತುಾ
05.09.2014 ರಂದು ಪರವಾಸ ಕ ೈಗ ಳೂಿವ ಕುರಿತು.

683

3857

BCW203bca2014

03/09/2014

19/06/2015

D

ರಾರ್ಷರೀಯ್ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗವು ಕ ೀಂದರ ಸಕಾಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ
ಉಳ್ಲದರುವ 22 ಓಬಿಸಿ ಜಾತಿಗಳ್ಲಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ದನಾಂಕ09-122014 ಹಾಗ 10-12-2014ರಂದು ರಾಜಯಕ ು ಭ ೀಟಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

684

3878

BCW204bca2014

05/09/2014

13/07/2015

D

ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಗೌಳ್ಲ ರಾಜಾಯಧಯಕ್ಷರು, ಅಖ್ಯಲ ಕನಾಾಟ್ಕ ಗೌಳ್ಲ, ಸಮಾಜ
ಸ್ ೀವಾಸಂಘ, ಾ ವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖಯಮಂತಿರಯ್ವರಿಗ ಜನ್ತಾ
ದಶಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಿೀಡಿರುವ ಮನ್ವಿಯ್ಲ್ಲಿನ್ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳ ದನಾಂಕ30.01.2014

685

3911

BCW208bca2014

10/09/2014

27/08/2015

D

ಶ್ರೀ ಬಿ. ರ ೀವಣ್ಣ, ಕ್ ತರಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿೀಕಾರಿ ಅರಕಲಗ ಡು ಇವರನ್ುುಶ್ರೀ
ದ ೀವರಾಜು ಅರಸು ನ್ಗಮದ ವವವಸ್ಾಥಪಕರಾಗಿ ನಿಯೀಜನ ಮಾಡುವ
ಬಗ ೆ.

686

3933

BCW211bca2014

12/09/2014

06/01/2016

D

ಕಾರಂತಿವಿೀರ ಸಂಗ ಳ್ಲು ರಾಯ್ಣ್ಣ ಪರತಿಷ್ಾಾನ್ದ ವತಿಯಂದ ರಾಯ್ಣ್ಣ
ಹುತಾತಮರಾದ ಾಾಲದ ಮರದ ಸಥಳ ಹಾಗ ಸಮಾಧಿ ಸಥಳವನ್ುು ಅಭಿವೃದಧ
ಪಡಿಸಿ ಪರವಾಸಿ ತಾಣ್ವನಾುಗಿ ಮಾಪಾಡಿಸಲು ಕ ೈಗ ಳುಬ ೀಕಾದ ಅಭಿವೃದಧ
ಕಾಯ್ಾಕರಮಗಳ್ಲಗ ಆರ್ಥಾಕ ನ ರವಿಗ ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡ ಕುರಿತು.

687

3938

BCW68bca2014P 16/09/2014 06/10/2015
1
ಶ್ರೀ ಕ . ಎನ್.ಗಣ ೀಶ್ ಡಿಬಿಸಿಡಿಸಿಯ್ಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ ೀವ ಯ್ನ್ುು

D

ವಿಲ್ಲೀನ್ಗ ಳ್ಲಸಿರುವ ಬಗ ೆ.

688

3943

BCW212bca2014

16/09/2014

13/07/2015

D

ಇಲಾಖ ಯ್ ಅಧಿೀನ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮ ಮಂಡಳ್ಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು
ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ

689

3957

BCW213bca2014

17/09/2014

30/09/2015

D

ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಹಾಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಗ ಅಗತಯವಾಗಿರುವ ನ್ಮ ನ
ಗಣ್ತಿ ಕ ೈಪಿಡಿ ಮತುಾ ಪರಿಕರಗಳ ವಯವಸ್ ಥಗ ...

690

3963

BCW284bet2014

17/09/2014

09/10/2014

D

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದ ಅಡಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ ೆ

691

3974

BCW214bca2014

19/09/2014

16/03/2015

D

ಬ ಳವಾವಿ ರ್ಜಲ ಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ ಿಕಿನ್ ನ್ಂದಗಡ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ
ಕಾರಂತಿವಿೀರ ಸಂಗ ಳ್ಲು ರಾಯ್ಣ್ಣ ಪರತಿಷ್ಾಾನ್ವು ಹಮಿಮಕ ಂಡಿರುವ
ಯೀಜನ ಗಳ ವಿವರ, ಪರಗತಿ, ಮತುಾ ಅನ್ುದಾನ್ ವ ಚಚಗಳ ಮಾಹಿತಿ

10/8/2017

ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ

692

3980

BCW215bca2014

20/09/2014

23/04/2015

D

ರಾರ್ಷರೀಯ್ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳಹಣ್ಕಾಸು ಮತುಾ ಅಭಿವರದೆ ನಿಗಮ
ನ್ವದ ಹಲ್ಲಯ್ಲ್ಲಿ ನ ಡ ಯ್ುವ 98ನ ೀನಿದ ೀಾಶಕ ಮಂಡಳ್ಲ ಸಭ ಗ
ಹಾಜರಾಗಲು ಅನ್ುಮತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

693

3981

BCW235bca2013 20/09/2014 23/01/2015
D
P6
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗಕ ು ಸದಸಯರನ್ುು ನ ೀಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

694

3985

BCW216bca2014

20/09/2014

27/08/2015

D

22/4/2017

10/8/2017

ಡಿ. ದ ೀವರಾಜು ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥಗ ಕಛ ೀರಿಯ್ನ್ುು ಹಾಗ
ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದ ವಗಾದವರನ್ುು ನಿಯೀರ್ಜಸುವ ಕುರಿತು.

695

3996

BCW217bca2014

23/09/2014

12/11/2014

D

28/6/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಾಾಯೀಗದ ವಿಶ ೀಷ್ಾಧಿಕಾರಿ
ಹುದ ೆಯ್ ಪರಭಾರವನ್ುು ತಯರ್ಜಸುವ ಬಗ ೆ.

696

3999

BCW218bca2014

25/09/2014

23/06/2015

D

22/4/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂ.ವ. ಆಯೀಗದಂದ ಕ ೈಗ ಳುಲಾಗುವ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ
ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ಾ ಕಾಯ್ಾದ ಬಗ ೆ ಪರಚಾರ ಕ ೈಗ ಳುಲು
ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಧಯಮ ಯೀಜನಾ ಸಮಿತಿಯ್ ಪರಥಮ ಸಭ ಬಗ ೆ.

697

4075

BCW224bca2014

14/10/2014

02/01/2015

D

22/4/2017

ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಗ ಅಗತಯವಾಗಿರುವ 40000 ಡ ೀಟ್ಾ
ಎಂಟಿರ ಆಪರ ೀಟ್ರ್ ಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

698

4076

BCW225bca2014

14/10/2014

27/08/2015

D

ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲದ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಮತುಾ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರ ಕಲಾಯಣ್
ಸಮಿತಿಯ್ಲ್ಲಿ ಚಚಿಾಸಿದಂತ ಪರ.ಕಾ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್
ಇಲಾಖ ಯ್ವರು ಕ ೀರಿರುವ ಸಂಸ್ ಥಯ್ ಮಾಹಿತಿ ಪರಸ್ಾಾವನ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ಬಗ ೆ.

699

4100

BCW227bca2014

18/10/2014

05/12/2015

D

ಶ್ರೀ ಮಹಬ ಬ ಾ ನ್.ಪಟ್ ೀಲ, ದವದಸ, ರ್ಜಲಾಿ ಕ ೀಂದರ ಗರಂಥಾಲಯ್,
ರಾಯ್ಚ ರು ಇವರನ್ುು ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ
ನಿಯ್ಮಿತ, ಯಾದಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿನ್ ಭಿವೃದಧ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ ೆಗ ನಿಯೀರ್ಜಸುವ
ಬಗ ೆ.

700

4102

BCW228bca2014

18/10/2014

13/07/2015

D

ಕನಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ ಮಂಡಲದ ನ್ುಸ ಚಿತ ಜಾತಿ ಮತುಾ ಅನ್ುಸ ಚಿತ
ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಸಮಿತಿಯ್ು ಬಯ್ಸಿರುವ ಹ ಚುಚವರಿ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು

22/4/2017

ನಿೀಡುವಿಕ .

701

4104

BCW230bca2014

20/10/2014

19/06/2015

D

13/10/2017

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಅಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ, ಬ ಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ರ್ಜಲಾಿ
ಕಛ ೀರಿಯ್ಲ್ಲಿ ಕಳುತನ್ವಾಗಿರುವ ಬಗ ೆ.

702

4113

BCW231bca2014

21/10/2014

09/07/2015

D

ಡಾಅಶ ೀಕ್.ವಿ, ಸಹಾಯ್ಕ ನಿದ ೀಾಶಕರು, ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ,ಥ ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ ದ1.9.2014
ರಿಂದ 10.9.2014 ರ ವರ ಗಿನ್ ಅವಧಿಯ್ನ್ುು ಕಡಾಿಯ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ೆ.

703

704

4116

BCW232bca2014

21/10/2014

19/06/2015

D

4118

Interior orders staying reservation exceeding 50% in
karnataka
BCW234bca2014 21/10/2014 12/06/2015
D

13/10/2017

ದುಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗ ನಿಗದಗ ಳ್ಲಸಿರುವ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ
ಬಳಕ ಯಾಗದರುವ ಬಗ ೆ.

705

4151

BCW235bca2014

30/10/2014

23/06/2015

D

22/4/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದಂದ ನ್ವ ಂಬರ್ಡಿಸ್ ಂಬರ್ ಮಾಹ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಾಯದಯಂತ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿ,ಕ
ಸಮಿೀಕ್ ಕ ೈಗ ಳುುವ ಕುರಿತು- ಭಾರತ ಜನ್ಗಣ್ತಿ ನಿದ ೀಾಶನಾಲಯ್ದಂದ
ಕ ಲವು ದಾಖಲ ಗಳ ಪರತಿಗಳನ್ುು ಪಡ ದುಕ ಳುುವ ಬಗ ೆ.

706

4156

BCW236bca2014

30/10/2014

31/12/2015

D

ಗಾರಮಿೀಣಾಭಿವೃದಧ ಮತುಾ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ರಾಜಯ ಇಲಾಖ ಯಂದ
ನ್ಡ ಸಲಾಗಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ-2011 ತಂತಾರಂಶವನ್ುು ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಮ ಲಕ
ಪಡ ದರುವ ಬಗ ೆ

707

708

4191

BCW237bca2014

06/11/2014

23/04/2015

D

4207

Study tour programme of the standing committe on Social
Justice and Empowerment to Benglore,Panaji from 10th to
12th november2014
BCW238bca2014 07/11/2014 08/06/2015
D
Conduct of survey

709

4220

BCW239bca2014

11/11/2014

13/11/2014

D

ಮುಸಿಿಂ ಸಮುದಾಯ್ವನ್ುು ಪರವಗಾ-1 ಮತುಾ ಪರವಗಾ-2ಎ ನ್ಲ್ಲಿರುವಂತ
ಜಾತಿಗಣ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

710

4221

BCW240bca2014

11/11/2014

19/01/2015

D

13/10/2017

ಶ್ರೀ ಕ . ಅಬುೆಲ್ ಜಬಾಬರ್, ಸದಸಯರಯ್, ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿ.ಪರಿಷ್ತುಾ ಇವರ
ಮನ್ವಿ

711

712

4222

4224

BCW241bca2014

11/11/2014

15/11/2014

D

06/10/2017

Visit of NCBC to Karnataka State to conduct the Public
Hearing
BCW242bca2014 11/11/2014 13/07/2015
D
ಶ್ರ ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಟ್ರಕ್ ಟ್ಮಿಾನ್ಲ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಡ್ , ಬ ಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ ಥಗ
ಶ್ರೀ ಇಕಾಬಲ್ ಅಜುಮ್ ಜವಳ್ಲ ಇವರನ್ುು ಅಧಕ್ಷರನಾುಗಿ ನ ೀಮಕ ಮಾಡುವ
ಬಗ ೆ

713

4229

BCW243bca2014

11/11/2014

22/06/2015

D

ಶ್ರೀ ಅಮೀಲ್ ಕಾಳ ಇವರು ಸಕಾಾರಕ ು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಓಬಿಸಿ ಮಿೀಸಲಾತಿ
ಆದ ೀಶಕ ು ತಿದುೆಪಡಿ ತರುವ ಬಗ ೆ.

714

4230

BCW244bca2014

11/11/2014

19/01/2015

D

ಶ್ರ ಆರ್ ಎಸ್ ಸುಬಾಬರ ಡಿಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಹಿಂಬರಹದ ಬಗ ೆ(RK 223375996IN)

715

4231

BCW245bca2014

11/11/2014

19/01/2015

D

ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಕಾ, ಬಡಿಗ ೀರ ಾ ವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಬಗ ೆ.

716

4232

BCW246bca2014

12/11/2014

19/01/2015

D

ಕ .ರ್ಜ.ಕುಮಾರಸ್ಾವಮಿ, ಮಾ.ಶಾಸಕರು, ಮಾಹಿತಿ ಕ ರಿಕ ಅರ್ಜಾ, ಶ್ವಮಗೆ

717

4245

BCW250bca2014

14/11/2014

27/08/2015

D

ಕ.ರಾ.ಹಿಂವ ಾಾಯೀಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ ೆಗ ಗುತಿಾಗ
ಆಧಾರದ ಮೀಲ ನ ೀಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ

718

4246

BCW251bca2014

14/11/2014

13/07/2015

D

ಶ್ರೀ.ಕ .ಮಹದ ೀವಯ್ಯ, ಪರಭಾರ ರ್ಜಲಾಿ ವಯ, ಡಿ.ದ ೀ.ಅ.ಹಿಂ.ವ..ನಿ.
ಚಮರಾಜನ್ಗರ ಾ ವರನ್ುು ಅದ ೀ ಹುದ ೆಯ್ಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ ಸುವ
ಕುರಿಉತ.

719

4248

BCW252bca2014

14/11/2014

19/01/2015

D

ಶ್ರೀ.ಪಾರನಿಾಸ್ ಜ .ಡಿಯಾಸ್ ಬ ಳಗಾವಿ ಇವರು ದ30.09.2014 ರಂದು
ಮಾಹತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಕ ೀರಿರುವ ಮಾಹತಿಯ್
ಪರತಿಯ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿಷ್ಯ್ವು ತಮಮ ಾ ಲಾಖಾ

720

4249

BCW253bca2014

14/11/2014

19/01/2015

D

12/9/2017

ಶ್ರೀಶ್ವಾನ್ಂದ ಹಂಪಿಹ ಳ ಮಾಹತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿಯ್ಲ್ಲಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಮಾಹತಿಯ್ ಪರತಿಯ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿಷ್ಯ್ವು ತಮಮ ಾ ಲಾಖಾ

721

4250

BCW254bca2014

14/11/2014

02/01/2015

D

22/4/2017

ಡಾ. ಅಶ ೀಕ್ ವಿ. ಸ.ನಿ, ಇವರ ಕಡಾಿಯ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು

722

4254

BCW255bca2014

14/11/2014

19/01/2015

D

ಎನ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು, ಲ ಕುನ್ಹಳ್ಲು ಗಾರಮ, ಕ ಳ ುೀಗಾಲ ತಾ||
ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ರ್ಜಲ ಿ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ.

723

4265

BCW256bca2014

15/11/2014

19/06/2015

D

13/10/2017

ಅರಸು ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ಚುನಾವಣಾ ಮಿೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಎ ಕ ಟ್ಗರಿಗ
ಸ್ ೀರಿಸುವ ಬಗ ೆ.

724

4276

BCW257bca2014

17/11/2014

13/07/2015

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ ುಟ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸಭ ಯ್ನ್ುು ಏಪಾಡಿಸುವ ಬಗ ೆ.

725

4279

BCW258bca2014

17/11/2014

19/01/2015

D

ಶ್ರೀ ಎ.ಅಶ ೀಕ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

726

4290

BCW259bca2014

18/11/2014

13/07/2015

D

ವಯವಸ್ಾಥಪಕ ನಿದ ೀಾಶಕರು, ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಹಿಂ.ವ. ಭಿವೃದಧ ನಿಗಮ,
ಬ ಂಗಳೂರು ಇವರ 2012-13ನ ೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ Inspection Report ಬಗ ೆ.

727

4291

BCW260bca2014

18/11/2014

19/06/2015

D

13/10/2017

ದ-5-10-2014ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜ 5.00 ಗಂಟ್ ಗ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ
ಕಲಾಯಣ್ ಸಚಿವರ ಧಯಕ್ಷತ ಯ್ಲ್ಲಿ ಆಯೀಗದ ವತಿಯಂದ ನ್ಡ ಸಲಾದ
ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನ -ಮನ ಸಮಿಕ್ ಯ್ ಕುರಿತು ನ್ಡ ದ
ಸಭ ಯ್ ನ್ಡವಳ್ಲ

728

4292

BCW261bca2014

18/11/2014

23/06/2015

D

ಕ.ರಾ.ಹಿಂ.ವ.ಆಯೀಗದಂದ ಕ ೈಗ ಳುಲಾದ ಸಮಿೀಕ್ಾ ಕಾಯ್ಾಕ ು
ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಯೀಗದ ಕ ೀಂದರ ಕಛ ೀರಿಯ್ಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರು ಹಾಗ
ಅಧಿಕರಿಗಳ ಕಾಯ್ಾಕಾುಗಿ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ

729

4293

BCW262bca2014

18/11/2014

19/01/2015

D

ರಿಜಾವನ್ ಎನ್.ಖಾನ್.ನ್ಂ.4, 2ನ ೀ ಕಾರಸ್, ಮಹಮದೆೀಯ್ ಕಾಲ ೀನಿ,
ಕೌಲ್ ಬಜಾರ್, ಬಳಾುರಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005ರಡಿ
ಕ ೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ೆ. ಎಸ್.ನಾಗರಾಜಪಪ,

22/4/2017

ಸ..ಕಾ. ಸಿಆಸುಇ. ರಾಜಯ ಶ್ೀಷ್ಾ್ಚಾರ Image History 22/09/2014

730

4294

27/09/2014 Sent To/Principal Secretary
0
BCW263bca2014 18/11/2014 13/07/2015

D

ಶ್ರೀ ಹ ಚ್.ಎಲ್.ಕೃಷ್ ಣಗೌಡ. ವಯವಸ್ಾಥಪಕರು(ಹ.ಲ )ಪಿಪಿ2 ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ
ಹಣ್ಕಾಸು ಸಂಸ್ ಥ ಚಿಕುಮಗಳೂರು ಇವರನ್ುು ಡಿ.ದ ೀವರಾಜು ಅರಸು
ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಭಿವೃದಧ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕುಮಗಳೂರಿನ್ ರ್ಜಲಾಿ
ವಯವಸ್ಾಥಪಕರ ಹುದ ಧಗ ನ್ಯೀರ್ಜಸುವ ಬಗ ೆ.

731

4319

BCW270bca2014

21/11/2014

12/06/2015

D

ನ್ಮಮ ಗ ಜ ೆಗರ ಜನಾಂಗದ ಬಗ ೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಹತಿ ನಿೀಡುವ

732

4339

BCW272bca2014

24/11/2014

25/02/2016

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದ ಅಧಯಕ್ಷರುಗಳು
ಸಕಾಾರಕ ು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ ೆನಿೀಡಿರುವ ಸಲಹ ಗಳ ಬಗ ೆ.

733

4344

BCW274bca2014

25/11/2014

03/12/2014

D

21/4/2017

ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಬಗ ೆ ದ26.11.2014 ರಂದು
ನ್ಡ ಯ್ುವ ವಿೀಡಿಯೀ ಕಾನ್ಪರ ನ್ಾ ಬಗ ೆ.

734

4353

BCW275bca2014

26/11/2014

23/06/2015

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದಂದ ಕ ೈಗ ಳುಲ್ಲರುವ
ಸಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ ೈಪಿಡಿ ನ್ಮ ನ ಸಕಾಾರಿ
ಮುದಾರಣಾಲಯ್ದಂದ ನ್ಮ ದಸುವ ಬಗ ೆ.

735

4355

BCW276bca2014

26/11/2014

13/07/2015

D

ಮೈಸ ರು ವಿಶವ ವಿದಾಯಲಯ್ ಸಮಾಜ ಶಾಸಾರ ಮಾನ್ವ ಕುಲ ಶಾಸರ
ಕ.ರಾ.ಹಿಂ.ವ.ಾಾಯೀಗದಂದ ಜಾತಿ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣ್ತಿ
ಮಾಡುವ

736

4360

BCW278bca2014

27/11/2014

19/01/2015

D

ಶ್ರೀ ಸುದೀಪ್ ಜ ೈನ್ ಮಂಡಯ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

737

4403

BCW280bca2014

03/12/2014

28/05/2015

D

ಹ ಹುಾವರಿ ಸಮಿೀಕ್ಾಧಿಕಾರಿ ಮತುಾ ಸಿಬಬಂದಯ್ನ್ುು ಸಮಿೀಕ್ ಗ ನ ೀಮಿಸುವ
ಕುರಿತು

738

4404

BCW281bca2014

03/12/2014

12/06/2015

D

ಹಡಪದ ಸಮಾಜದ ಮಕುಳನ್ುು ಪರವಗಾ2 ಾ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸುವ ತಿದೆಪಡಿ
ಆದ ೀಶವನ್ುು ಹ ರಡಿಸಿ,

25/7/2017

739

4405

BCW282bca2014

03/12/2014

12/06/2015

D

ಜಾತಿ ಸ ಚಕ ಸಕಾಾರಿ ಾಾದ ೀಶ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಬ ಳಾುಳ ಒಕುಲ್ಲಗರು/ವ ಳಾುಳ
ಒಕುಲ್ಲಗರು ಹ ಸರನ್ುು ಸ್ ೀರಿಸುವ ಬಗೆ.

740

4409

BCW284bca2014

03/12/2014

12/06/2015

D

22/4/22017

ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಬಾಲ್ ಖಾಲ್ ವಾಡ ೀಕಾರ್, ಧಯಕ್ಷರು, ಕಾರವಾರ ಕ ಂಕಣ್
ಸಂಘಷ್ಾ ಸಮಿತಿ, Series of contempt of honble supreme cout of

741

4418

India
BCW285bca2014

04/12/2014

20/01/2015

D

22/4/2017

ಮಾನ್ಯ ವಿದಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಕ .. ಇವರ ಚುಕ ು
ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂ481 ಕ ು ಉತಾರಿಸುವ ಬಗ ೆ

742

4419

BCW286bca2014

04/12/2014

15/12/2014

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕ ೀನ್ರ ಡಿಿ ಾ ನ್.ಎಚ್.
ನ್ವಲಗುಂದ ಾ ವರ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ್ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ 10ಕ ು ಉತಾರ
ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

743

4445

BCW287bca2014

05/12/2014

19/06/2015

D

ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಹಾಗ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾತಿವಾರು ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಗ
ಕುಟ್ುಂಬಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ ಲಾದಾರಗಳ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

744

4449

BCW288bca2014

05/12/2014

13/07/2015

D

ಟಿ.ಆರ್ ಲತಾ , ಹಿರಿಯ್ ಉಪನಾಯಸಕರು(ಡಯ್ಟ್) ಹಾಸನ್, ಹಿಂದುಳ್ಲದ
ವಗಾಗಳ ಅಭಿವೃದೆ ನಿಮಗ, ಮಂಡಯ ಾ ಲ್ಲಿಗ ಶ್ರೀ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ರ್ಜಲ ಿ
ವಯವಸ್ಾಥಪಕರ ಸಥಳಕ ು ವಗಾಾಯಸುವಂತ ಕ ೀರಿ

745

4452

BCW289bca2014

05/12/2014

31/01/2015

D

ಬಿಹಾರ್ ಸಕಾಾರದ ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಾಾಯೀಗದ ಧಯಕ್ಷರು ರಾಜಯಕ ು
ಭ ೀಟಿ ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

746

4506

BCW290bca2014

09/12/2014

13/07/2015

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಚಪಪರಬಂದ್ ಸಮಾಜದ ಜನ್ರನ್ುು
ಪರಿಶ್ಷ್್ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು.

747

4507

BCW291bca2014

09/12/2014

12/06/2015

D

ಗ ಲಿ ಹಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾುಪಜಾತಿಗಳನ್ುು ಪರಿಶ್ಷ್್ ಪಂಗಡಕ ು
ಸ್ ೀಪಾಡ ಮಾಡುವ ಬಗ ೆ.

748

4508

BCW292bca2014

09/12/2014

19/01/2015

D

ರಾಮಾಂರ್ಜನ್ಪಪ ಾ ವರುಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅದನಿಯ್ಮದಡಿ 2005ರಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

13/10/2015

749

4509

BCW293bca2014

09/12/2014

19/01/2015

D

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ನಿಜಗುಣ್ ಶ್ವಯೀಗಿ ಬ ಂಗಳೂರು, ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು
ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕ ೀರಿರುವ ಕುರಿತು.

750

4516

BCW294bca2014

10/12/2014

06/01/2016

D

ದ ೀವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶ ೀಧನಾ ಸಂಸ್ ಥ ವತಿಯಂದ ಗ ೀಂದಲ್ಲ
ಜನಾಂಗದ ವಿಚಾರಣ್ ಸಂಕಿರಣ್ದ ಕುರಿತು.

751

4517

BCW295bca2014

10/12/2014

19/06/2015

D

ಕಾಡುಗ ಲಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ರಿವು ಮತುಾ ಆರ ೀಗಯ
ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ್ದ ವರದಯ್ನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

752

4520

BCW296bca2014

10/12/2014

23/04/2015

D

ದ09.12.2014 ರಿಂದ 20.12.2014ರವರ ಗ ಬ ಳಗಾವಿಯ್ಲ್ಲಿ
ನ್ಡ ಯ್ಲ್ಲರುವ ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಧಾನ್ಮಂಡಲದ ಅಧಿವ ೀಶನ್ಕ ು
ಮಾಹಿತಿಯ್ನ್ುು ನಿೀಡುವ ಬಗ ೆ.

753

4521

BCW297bca2014

10/12/2014

12/06/2015

D

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗದಂದ ಕ ೈಗ ಳುಲಾಗಿರುವ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ
ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಕುರಿತು ಪರಚಾರ ಫಲಕಗಳನ್ುು ಜಾಹಿೀರಾತು
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ ೆ.

754

4532

BCW298bca2014

11/12/2014

19/06/2015

D

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರ ಡಿಿ, ಸ್ಾಂಖ್ಯಯಕ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು, ಸಿಎನ್ ಎಲ್ ವಿಭಾಗ,
ಾ ವರನ್ುು ಕ ೀಂದರ ಕಛ ೀರಿಯ್ ಕತಾವಯದಂದ ಬಿಡುಗಡ ಗ ಳ್ಲಸುವ ಕುರಿತು.

755

4533

BCW299bca2014

11/12/2014

13/07/2015

D

ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಯ್ ಾುದ ೆೀಶಕಾುಗಿ ಕನಾಾಟ್ಕ
ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಹಾಳ ಸಂಖ ಯ29ರ ಸಂಕ ೀತ
ಸಂಖ ಯ 779ರ ನ ೀಕಾರ ಾ ನ್ುುವುದನ್ುು ಜಾತಿ ಶ್ರ ೀನಾಮಯ್ಲ್ಲಿ ತ ೀರಿಸಿ
ಉಳ್ಲದ 28 ಜಾತಿಗಳನ್ುು ಉಪಜಾತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಪಾಾಡು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

756

4534

BCW300bca2014

11/12/2014

12/06/2015

D

ಸಚಿವಾಲಯ್ದ ಾ ಲಾಿ ಇಲಾಖ ಗಳಲ್ಲಿ ಲರಾಜಯದ ಾ ಲಾಿ ಕ್ ೀತ್ರ
ಇಲಾಖ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ರ್ಜಲಾಿ ಮಟ್್ದ ಕಛ ೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗ ಎಲಾಿ ತಾಲ ಕ
ಿ ು
ಮಟ್್ದ ಕಛ ೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತ ವಿಲ ೀವಾರಿ ಮಾಸ್ಾಚರಣ ಕಾಯ್ಾಕರಮವನ್ುು
ಹಮಿಮಕ ಳುುವ ಕುರಿತು.

757

4535

BCW301bca2014

11/12/2014

12/06/2015

D

ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಲಂಗಾಯ್ತ ಶ್ವಶ್ಂಪಿ ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ಹಿಂದುಳ್ಲದ
ಪರವಗಾ 2ಎಗ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು.

13/10/2017

758

4536

BCW302bca2014

11/12/2014

12/06/2015

D

ಶ್ರೀ ವ ಳಾುಳ/ಪಿಳ ು ಮದಲ್ಲಯಾರ್ ಈ ಜನಾಂಗದವರನ್ುು ಸಕಾಾರದ
ಜಾತಿ ಪಟಿ್ಗ ಸ್ ೀರಿಸುವ ಕುರಿತು.

759

4539

BCW304bca2014

11/12/2014

21/01/2015

D

22/4/2017

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಣ್ಕಾರ್ ಯ್ು.ಬಿ. ಇವರ ಚುಕ ು
ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ.1967ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

760

4540

BCW305bca2014

11/12/2014

20/01/2015

D

22/4/2017

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬಬ
ಾಾರ ಡಿಿ ಾ ಸ್.ಎಸ್. ಾ ವರ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರಶ ು ಸಂಖ ಯ1114ಕ ು
ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

761

4541

BCW306bca2014

11/12/2014

20/01/2015

D

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹ ೀಸ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಇವರ
ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ. 2237ಕ ು ಾುತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

762

4542

BCW307bca2014

11/12/2014

20/01/2015

D

22/4/2017

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭ ಯ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಪಪಚುಚ ರಂಜನ ಎಂ.ಪಿ. ಇವರ
ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ.1350ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

763

4557

BCW308bca2014

12/12/2014

19/01/2015

D

ಮಾನ್ಯ ವಿದಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಯ್ು. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಾನ್
ಾ ವರ ಾುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ-1223ಕ ು ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

764

4558

BCW309bca2014

12/12/2014

20/01/2015

D

22/4/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ್ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಕಾಯ್ಾ ವಿಧಾನ್ ಹಾಗ ನ್ಡವಳ್ಲಕ ಯ್
ನಿಯ್ಮ 330 ಮೀರ ಗ ನಿೀಡಿರುವ ಸ ಚನಾ ಪತರ.

765

4559

BCW310bca2014

12/12/2014

20/01/2015

D

22/4/2017

ಕನಾಾಟ್ಕ ವಿಧನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಕಾಯ್ಾ ವಿಧಾನ್ ಹಾಗ ನ್ಡವಳ್ಲಕ ಯ್
ನಿಯ್ಮ 72ರ ಮೀರ ಗ ನಿೀಡಿರುವ ಸ ಚನಾ ಪತರ.

766

4584

BCW313bca2014

16/12/2014

12/06/2015

D

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ. ಶ್ವಕುಮಾರ್, ರಾಜಾಯಧಯಕ್ಷರು, ಕನಾಾಟ್ಕ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ
ಮಿೀಸಲಾತಿ ಒಕ ುಟ್ ಾ ವರು ಅಜಾಮ ಜಾತಿ ನಿಂದನ ಮಾಡುವವರ
ವಿರುದಧ ಕಾನ್ ನಿನ್ಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷ್ಸುವ ಕುರಿತು.

767

4586

BCW314bca2014

16/12/2014

23/04/2015

D

ಶ್ರೀ ರ್ಜ. ಮಲ ಿೀಶಪಪ, ಧಯಕ್ಷರು, ಸಂಡ ರು ತಾಲ ಿಕು ಕುರುಬರ ಸಂಘ
ಾ ವರು ಭಕಾ ಕನ್ಕದಾಸರ ಜಯ್ಂತಿ ಉತಾವದ ದನ್ದಂದು ಈ ಸಮಾಜಕ ು
ಹಾಗ ಇತರ ದುಬಾಲ ವಗಾಗಳ್ಲಗ ಅನ್ುಕ ಲ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ ಡುವ ಬಗ ೆ

768

4588

BCW315bca2014

17/12/2014

19/01/2015

D

ಶ್ರೀ ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ

12/9/2017

2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

769

4589

BCW316bca2014

17/12/2014

13/07/2015

D

ಕನಾಾಟ್ಕ್ ರಾಜಯ ಸವಕುಳಸ್ಾಳ್ಲ ಸಮಾಜ, ನ ೀಕಾರ ಾ ವರು
ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುಾ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಿೀಕ್ ಯ್ ಕುರಿತು
ಸವಕುಳಸ್ಾಳ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪರತಿಯಂದು ಮನ ಗ
ಸಂದ ೀಶವನ್ುು ತಲುಪಿಸುವ ಕುರಿತು.
770

4590

BCW317bca2014

17/12/2014

19/01/2015

D

ಬಿ.ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಾ ವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

771

4591

BCW318bca2014

17/12/2014

19/01/2015

D

ಬಿ.ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ ಾ ವರಿಗ ಾ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮದಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

772

4592

BCW319bca2014

17/12/2014

19/01/2015

D

ಬಿ.ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ, ಾ ವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

773

4593

BCW320bca2014

17/12/2014

19/01/2015

D

ಬಿ.ಮುನಿವ ಂಕಟ್ಸ್ಾವಮಯ್ಯ, ಾ ವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

774

4595

BCW321bca2014

17/12/2014

31/01/2015

D

ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ್ ಾ ಲಾಖ ಯ್ ಜಂಟಿ ನಿದ ೀಾಶಕರ
ಹುದ ೆಯಂದ ಪರ ನಿದ ೀಾಶಕರ ಹುದ ೆಗ ಉನ್ುತಿೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

775

4596

BCW322bca2014

17/12/2014

19/06/2015

D

ಜನ್ಗಣ್ತಿ ಕಾಯ್ಾಕ ು ಹಲವಾರು ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ುು ಒಪಿಪಗ ಯ್ನ್ುು ಪಡ ಯ್ದ ೀ
ಬಳಸಿಕ ಳುುತಿಾರುವ ಕುರಿತು.

776

4597

BCW323bca2014

17/12/2014

18/02/2016

D

ಕುಡುಒಕುಲ್ಲಗ ಜಾತಿಯ್ನ್ುು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಪಟಿ್ಗ
ಸ್ ೀರಿಸುವ/ಸ ಕಾವಾದ ತಿದುೆಪಡಿ ಹ ರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

777

4605

BCW324bca2014

17/12/2014

18/02/2016

D

ಕುಂಚಿಟಿಗ ಒಕುಲ್ಲಗ ಎಂದು ಗ ಜ ಟ್ ಪರಕಟ್ಣ ವಿರ ೀಧಿಸುವ ಬಗ ೆ.

778

4607

BCW325bca2014

18/12/2014

23/04/2015

D

ಶ್ರೀ ಧನ್ರಾಜ ತಂದ ಸಿದಾರಮಪಪ ಬಿೀದರ ಾ ವರು ಸುಳುು ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ್
ಪಡ ದರುವ ಬಗ ೆ.

779

4610

BCW326bca2014

18/12/2014

13/07/2015

D

ಹ ಳವ ಜನಾಂಗದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ್ದಲ್ಲಿ ಮ ಡಿ ಬಂದ ಶ್ಫಾರಸುಾಗಳನ್ುು

22/4/2017

ಜಾರಿಗ ಳ್ಲಸಲು ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ರಸು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಳ ಭಿವೃದಧ
ನಿಗಮಕ ು ಅಗತಯ ನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

780

4611

BCW327bca2014

18/12/2014

12/06/2015

D

ಶ್ರೀ ಹರಿೀಶ್ ಆಚಾಯ್ಾ ಾ ವರಿಗ ಪರವಗಾ-2ಾ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪತರ ಹಳ ಯ್
ನ್ಮ ನ -3ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ತಾಂತಿರಕ ದ ೀಷ್ ನಿವಾರಣ ಾೋ್ಬಗ ೆ.

781

782

4612

4613

BCW328bca2014

18/12/2014

12/06/2015

D

Inclustion of Gangamatha casts and its synonmys in the list of
scheduled tribes in karnataka reg.
BCW329bca2014 18/12/2014 13/07/2015
D
ಗಂಗಾಧರ ಹಳ ೀಮನಿ ತಾಲ ಿಕು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ವಿಸಾರಣಾಧಿಕಾರಿ
ಬ ೈಲಹ ಂಗಲ ಇವರು ದ17.10.2014ರ ಸಕಾಾರದ ಾಾದ ೀಶದ ಪರಕಾರ
ಖಾಲ್ಲ ಇದೆ ತಾಲ ಿಕು ಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ವಿಸಾರಣಾದಕಾರಿ
ಬ ೈಲಹ ಂಗಲ ಹುದ ೆಗ ವಗಾಾವಣ ಗ ಂಡು ದ20.10.2014ರಂದು
ಕತಾವಯಕ ು ಹಾಜರಾಗಿ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸಿದ ಸಥಳದಲ್ಲಿಯ್ದೀ
ಮುಂದುವರ ಸುವ ಕುರಿತು.

783

4618

BCW330bca2014

19/12/2014

20/01/2015

D

ವಿದಾನ್ ಪರಿಷ್ತಿಾನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ಉಗರಪಪ (ನಾಮ
ನಿದ ೀಾಶಕನ್ ಹ ಂದದವರು) ಇವರ ಚುಕ ು ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ.ಸಂ. 1338ಕ ು
ಉತಾರ ಾ ದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

784

4620

BCW331bca2014

19/12/2014

19/01/2015

D

ಶ್ರೀ ವಿಶವನಾಥ ಹಿರಿೀಮಠ ವಕಿೀಲರು ಇವರಿಗ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅದನಿಯ್ಮ
2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

785

4626

BCW332bca2014

20/12/2014

D

13/07/2015

ಡಿ.ದ ೀವರಾಜ ರಸುಹಿಂದುಳ್ಲದ ವಗಾಗಳ ಭಿವೃದಧ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ
ಇರುವ ಗ ರಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ಹುದ ೆಗಳನ್ುು ಕನಾಾಟ್ಕ ಲ ೀಕಸ್ ೀವಾ
ಆಯೀಗದ ಮ ಲಕ ನ ೀರ ನ ೀಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

786

4639

BCW334bca2014

23/12/2014

23/04/2015

D

ಉತಾರ ಕನ್ುಡ ರ್ಜಲ ಿಯ್ ಪರ-1 ರ ಪಟಿ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಮಿೀನ್ುಗಾರ ಮಗವಿೀರಯಾ
ಮಗ ೀರ ಜಾತಿಯ್ ಜನ್ರು ಸುಳುು ದಾಖಲ ಸೃರ್ಷ್ಸಿ
ಪರಿಶ್ಷ್್ರಿಗ ಅನಾಯಯ್ವ ಸಗಿದೆವರ ವಿರುದಧ ಕಾನ್ ನ್ು ಕರಮ ಜರುಗಿಸುವ
ಕುರಿತು.

787

4650
,

BCW337bca2014
.

.

26/12/2014

. .

22/06/2015
1995

D
3( )

.

788

4657

BCW338bca2014
.

29/12/2014

19/06/2015
,

D

10/8/2017

2005

789

4659

BCW340bca2014

.

29/12/2014

12/06/2015

D

.

790

4660

BCW341bca2014

29/12/2014

23/06/2015

D

13/07/2015

D

22/4/2017

Karnataka Right of Childrento Free
andCompulsory Education Rules 2012 ge
.

791

4671

BCW342bca2014

31/12/2014

05.01.2015

.

792

4677

BCW343bca2014

10.30

.

31/12/2014

19/01/2015

D
2005

.

793

4678

BCW344bca2014

31/12/2014

.

20/01/2015
6(1)

2005

794

4679

BCW345bca2014

D
7(1)

.
31/12/2014

23/04/2015

D

Backward Survye regarding by differenct arg of Hubli

795

4685

BCW1bca2015

01/01/2015

23/06/2015

D

.

796

4691

BCW2bca2015

02/01/2015

13/07/2015

D

-05-01-2015

.

797

4693

BCW3bca2015
`

02/01/2015

12/06/2015

D

13/07/2015

D

`
.

798

4700

BCW4bca2015

03/01/2015

22/4/2017

/

/

/
.

799

4705

BCW5bca2015

03/01/2015

19/01/2015

D

,
2005

800

4719

.

BCW6bca2015

06/01/2015

20/01/2015

D

20/01/2015

D

06/11/2015

D

.
2005

800

4719

.

BCW6bca2015

06/01/2015

.
2005

801

4739

.

BCW8bca2015

08/01/2015

, 2015

802

4741

BCW9bca2015

08/01/2015

22/4/2017

.
13/07/2015

D

.
.

803

4744

BCW10bca2015
.

.

08/01/2015
.

16/03/2015

D

.

.

.

804

805

806

4770

BCW11bca2015

13/01/2015

23/01/2015

4772

Study Tour programme of the standing Committee r Social
justice and empowerment to bengalure chennai and pandiji
from 27th to 31st january 2015
BCW12bca2015
13/01/2015 23/06/2015
D

4776

Issued raised in the Conference of DC/CEOs regarding Caste
in the meeting held on 05.01.2015
BCW13bca2015
14/01/2015 27/08/2015
D

22/4/2017

.

807

4783

BCW14bca2015

14/01/2015

19/06/2015

D

808

4784

BCW15bca2015

14/01/2015

23/06/2015

D

-0801-2015

10/8/2017

`

`
.

809

4790

BCW16bca2015

16/01/2015

23/06/2015

D

22/4/2017

17/01/2015

23/06/2015

D

22/4/2017

27/08/2015

D

12/9/2017

23/01/2015

D

.

810

4795

BCW17bca2015

.

811

4803

BCW18bca2015

19/01/2015

.

812

4816

BCW19bca2015

20/01/2015



.

.

813

4825

BCW20bca2015

20/01/2015

10/07/2015

D

20/01/2015

13/07/2015

D

.

814

4826

BCW21bca2015


.

815

4834

BCW25bca2015

21/01/2015

13/07/2015

D

.

816

4850

BCW27bca2015
|| . .

817

4851

22/01/2015

.

23/06/2015

D

28/6/2017

,

BCW28bca2015

23/01/2015

12/06/2015

D

Fixiation of pay for Resource persons on re-employment-reg

818

4854

BCW29bca2015
||

23/01/2015

.

,
`

819

4861

12/06/2015

D

,
.

BCW31bca2015

24/01/2015

24/06/2015

D

22-01-2015
183

820

4862

BCW32bca2015

24/01/2015

.
23/06/2015

D

22/4/2017

821

4880

Government of Karnataka throught karnataka state backward
classes commission ambitious project of population of 6.2
crore
BCW36bca2015
27/01/2015 23/06/2015
D


22/4/2017

26.12.2014

.

822

4881

BCW37bca2015

27/01/2015

06/10/2015

D

28/01/2015

27/08/2015

D

10/8/2017

||
.

823

4882

BCW38bca2015


.





/


824

4902

BCW43bca2015

.
28/01/2015

23/06/2015

D

13/07/2015

D

.

825

4907

BCW44bca2015

29/01/2015

-

. .ಐ.

. .ಈ
.

826

4908

BCW45bca2015

29/01/2015

19/06/2015

D

-

827

4909

.

BCW46bca2015

29/01/2015

19/06/2015

D

10/8/2017

D

25/7/2017

,
2005

-6(3)

.

828

4928

BCW48bca2015

30/01/2015

13/07/2015
DO letters.

829

4944

BCW50bca2015

31/01/2015

.

830

4954

BCW52bca2015

04/03/2015

.171
02/02/2015

D

.
16/03/2015

D

. .
.

831

4955

.558

BCW53bca2015

02/02/2015

.
.

832

4966

D

13/07/2015
.

. 574

BCW56bca2015

02/02/2015

04/03/2015

For
Necessary
Action
.

(

833

4967

)

644

BCW57bca2015

02/02/2015

04/03/2015
.

. .

655

834

4994

BCW60bca2015

.
D
(

)
.

03/02/2015

13/07/2015

D

04/02/2015

23/06/2015

D

22/4/2017

22/4/2017

Training of Teacher

835

5004

BCW62bca2015


.

836

5007

BCW63bca2015

05/02/2015

23/06/2015

D

837

5026

BCW66bca2015

06/02/2015

04/03/2015

D

838

5033

BCW68bca2015

06/02/2015

23/06/2015

D

22/4/2017

10/02/2015

23/06/2015

D

22/4/2017

.

839

5080

BCW74bca2015



01.12.2014

10.30


,
,

840

5121

BCW80bca2015

.
18/02/2015
-2

13/07/2015

D

(

-2
.

841

5131

BCW83bca2015

19/02/2015

12/06/2015

D

.

842

5138

BCW84bca2015

20/02/2015

18/02/2016

D

19/06/2015

D

10/8/2017

D

10/8/2017

Digitization
.

843

5159

BCW86bca2015

23/02/2015
.

,
.

844

5160

BCW87bca2015

23/02/2015

19/06/2015

,

.
-2005

845

5163

.

BCW88bca2015
.

24/02/2015

.

,

27/03/2015
,

. . .

. .
5171

BCW89bca2015

25/02/2015

,

,



846

D

.
23/05/2015

D

SATcom


.

847

5223

BCW280bca2014
P1

04/03/2015

23/06/2015

D

848

5236

BCW41bca2013P
3

06/03/2015

13/07/2015

D

849

5247

BCW41bca2013P
6

06/03/2015

13/07/2015

D

850

5274

BCW101bca2015

09/03/2015

13/07/2015

D

09/03/2015

19/06/2015

D

72

851

5275

BCW102bca2015

22/4/2017

.

.

852

5308

BCW105bca2015

12/03/2015

09/04/2015
.

.

853

5322

D
.

. 3243

BCW1bca2015P1

.

13/03/2015

23/06/2015

D

22/4/2017

.

854

5330

BCW226bca2014
P2

16/03/2015

D

31/12/2015
.

855

5336

BCW112bca2015

16/03/2015

25/03/2015

.

D


.
,

856

5338

BCW113bca2015

16/03/2015

.

857

5416

BCW119bca2015

09/04/2015

2260

D

.

20/03/2015

19/06/2015

D
.

.

858

5438

BCW226bca2014
P4

.

. 4476

.

24/03/2015

D

31/12/2015
.

859

5456

BCW127bca2015

25/03/2015

,


860

5457

12/06/2015

, .

D
ಗಳ

.

,

.

BCW128bca2015

26/03/2015

09/04/2015

D

. .
(

)

.

. 2953

.

861

5458

BCW129bca2015

26/03/2015

12/06/2015

D
.

.

.3943

862

5576

BCW144bca2015

23/04/2015

23/06/2015

D

2015-16

.

863

5583

BCW146bca2015

24/04/2015

19/06/2015

D

10/8/2017

.

864

5584

BCW147bca2015

24/04/2015

19/06/2015

D

10/8/2017

.

865

5602

BCW150bca2015
||

25/04/2015

06/11/2015

. .

D

22/4/2014

,
,
.

866

5604

BCW151bca2015

25/04/2015

19/06/2015

D

30/01/2016

D

.
.

867

5605

BCW152bca2015
.

868

5627

25/04/2015

. 570/10/29/

BCW155bca2015

. /2015

29/04/2015

.
08/06/2015

D
,

.
.

869

5703

BCW165bca2015

14/05/2015

19/06/2015

,

870

5795

BCW182bca2015

.
26/05/2015

D

10/8/2017

D

08/8/2017

.

09/10/2015

.

871

5808

BCW184bca2015

27/05/2015

14/10/2015

D

.
566

872

5816

BCW185bca2015

28/05/2015

19/06/2015

D

10/8/2017

873

5817

BCW186bca2015

28/05/2015

09/10/2015

2336

874

5826

BCW188bca2015

D

08/8/2017

D

08/8/2017

.

30/05/2015

14/10/2015

,
.

875

5827

BCW189bca2015

30/05/2015

08/06/2015

D

.

876

5897

BCW194bca2015

09/06/2015

27/08/2015

D

877

5932

BCW197bca2015

11/06/2015

01/07/2015

D

,

12/9/2017

2005
.

878

5946

BCW198bca2015

15/06/2015

27/08/2015

D

,
2005

879

5962

10/8/2017
-

.

BCW199bca2015

25/08/2015

D

18/06/2015

08/07/2015

D

18/06/2015

09/07/2015

D

17/06/2015

2015-16

.

880

5967

BCW201bca2015

12/9/2017

.

881

5968

BCW202bca2015

2207

882

5969

BCW203bca2015

18/06/2015

.
24/09/2015

D

10/8/2017

D

08/8/2017

.

883

5990

BCW206bca2015

20/06/2015

09/10/2015

(

)



884

5998

. .

.

.

BCW208bca2015

22/06/2015

01/07/2015

D

12/9/2017

09/07/2015

D

12/9/2017

.

885

6024

BCW211bca2015

24/06/2015

.

886

6029

BCW212bca2015

.

24/06/2015

D

01/07/2015

,

12/9/2017

,

,
.

887

6038

BCW213bca2015

25/06/2015

10/07/2015

D

10/07/2015

D

22/4/2017

.

888

6044

BCW215bca2015

25/06/2015

.
.

889

6053

BCW216bca2015

.

(

)

. 525

26/06/2015

D

03/07/2015

,

12/9/2017

,

,
.

890

6061

BCW217bca2015

26/06/2015
||

. .(

)

1089

891

6063

BCW218bca2015

D

09/07/2015

.

26/06/2015

10/07/2015

D

. .(
)

-513

.

892

6064

BCW219bca2015

26/06/2015

10/07/2015
.

D
.(

748

893

6066

BCW220bca2015

26/06/2015

.

09/07/2015
.

)

. .(

D
)

1071

894

6072

BCW221bca2015

27/06/2015

.

23/01/2016

D
,

ಗಳ

895

6092

BCW223bca2015

.
29/06/2015

25/08/2015

D

.
.

896

6101

BCW224bca2015

29/06/2015

15/10/2015

.

D

10/8/2017

2005
.

897

6113

BCW227bca2015

30/06/2015

.

898

6118

BCW228bca2015

10/07/2015

D

. 324

01/07/2015

.
13/07/2015

D

. .
.

. 745

.

899

6121

BCW229bca2015

01/07/2015

10/07/2015

D

.
.

900

6123

BCW230bca2015

01/07/2015

06/01/2016

D



901

6139

BCW232bca2015

.
02/07/2015

04/08/2015

D

10/8/2017

,

902

6143

BCW233bca2015

02/07/2015

25/08/2015

D

.

903

6148

BCW234bca2015

03/07/2015

.

904

6150

BCW235bca2015

03/07/2015

13/07/2015

D

. 2839
04/08/2015

D

22/4/2017

`

.

905

6161

BCW236bca2015

03/07/2015

10/07/2015

D
.

.

906

6195

BCW237bca2015

.

. 2423

04/07/2015

06/01/2016

D

04/07/2015

10/07/2015

D

.

907

6196

BCW238bca2015

2058
.

908

6201

BCW239bca2015

06/07/2015

27/08/2015

D

22/4/2017

.

909

6206

BCW240bca2015

06/07/2015

09/07/2015

D

. .
330

910

6207

BCW241bca2015

06/07/2015

09/07/2015
||

.

911

6221

BCW243bca2015

D
. .

. 884
08/07/2015

16/07/2015

D

1556
.

912

6239

913

6241

914

6266

BCW245bca2015

09/07/2015

27/08/2015

D

request to provide OBC certificate as early possible for
applying UPSC exam .
BCW245bca2015 09/07/2015 13/07/2015
D
P1
request to provide OBC certificate as early possible for
applying UPSC exam .
BCW247bca2015 14/07/2015 23/01/2016
D

10/8/2017

.

915

6288

.

BCW248bca2015

15/07/2015

15/09/2015
||

.

916

6300

BCW249bca2015

D

10/8/2017

.

,

. 1842

15/07/2015

26/11/2015

D
.

.

917

6301

BCW250bca2015

. 1840

15/07/2015

15/09/2015

D

10/8/2017
.

.

918

6304

BCW251bca2015

16/07/2015

. 3629
15/09/2015

D

10/8/2017

.

.

919

6305

BCW252bca2015

16/07/2015

06/11/2015

D

22/4/2017

16/07/2015

15/09/2015

D

10/8/2017



920

6307

BCW253bca2015


.

921

6344

BCW255bca2015

22/07/2015

25/08/2015

D

/
.

922

6381

BCW260bca2015
.

25/07/2015

04/08/2015

,
2005

923

924

D

.

6382

BCW261bca2015

25/07/2015

06/01/2016

D

6401

Non-implementation of the judgement delivered by the
Hon`ble supreme court of india -raising the annual income
ceiling limit for creamy layer of other Backward Classes of
Karnataka.
BCW264bca2015 29/07/2015 06/01/2016
D

22/4/2017

925

6406

BCW265bca2015
/

30/07/2015
/

31/12/2015

D

21/09/2015

D

/

.

926

6412

BCW270bca2015

30/07/2015

10/8/2017
-

351

927

6518

BCW273bca2015
. .

06/08/2015

30/09/2015

D

10/8/2017

,

,
,

928

6533

BCW275bca2015

07/08/2015

06/11/2015

D

22/4/2017

929

6545

BCW276bca2015

07/08/2015

21/09/2015

D

10/8/2017

18/02/2016

D

. .


930

6606

BCW281bca2015

18/08/2015

2( )
.

931

6613

BCW283bca2015

20/08/2015

15/10/2015

D

10/8/2017

20/08/2015

06/10/2015

D

08/8/2017

24/08/2015

06/01/2016

D

. .

932

6614

BCW284bca2015
.

933

6625

BCW287bca2015


.

934

6627

BCW288bca2015
.

24/08/2015

27/02/2016

D

bca95 20.6.95

935

6653

BCW290bca2015

.
27/08/2015

06/01/2016

`
video presentation

936

6660

BCW291bca2015

D

`
.

29/08/2015

06/11/2015

D

22/4/2017

D

08/8/2017

`
(

937

6690

)`

BCW296bca2015

.
03/09/2015

06/10/2015

.

938

6692

BCW298bca2015

03/09/2015

17/02/2016

D

ಓ

939

6693

BCW299bca2015

03/09/2015

14/10/2015

D

08/8/2017

21/09/2015

D

10/8/2017

. . . (

)

.

940

941

6695

6706

BCW300bca2015

BCW301bca2015

03/09/2015

04/09/2015

18/11/2015

DD

22/4/2017

28872/15

942

6716

BCW302bca2015

07/09/2015

30/12/2015

D

-2 ,3 ,2 3
.

943

6717

BCW303bca2015

07/09/2015

24/09/2015

D

944

6719

BCW305bca2015

07/09/2015

30/12/2015

D

.

10/8/2017

.

945

6723

BCW252bca2015
P1


08/09/2015

06/11/2015

D

946

6731

BCW308bca2015

10/09/2015

30/12/2015

D

947

6748

BCW310bca2015

11/09/2015

06/01/2016

D

6756

Request to justify the candidatese for the post of Assistant
Professor in computer Science UHS Bagalkot-Reg
BCW311bca2015 11/09/2015 08/12/2015
D

948

.

22/4/2017

.
.

949

6763

BCW312bca2015

14/09/2015

06/01/2016

D

.

950

6805

BCW316bca2015

19/09/2015

06/01/2016

D

,
.

951

6821

BCW317bca2015

22/09/2015

30/12/2015

D

23/09/2015

09/10/2015

D

.

952

6833

BCW319bca2015

08/8/2017


.

953

6834

BCW320bca2015

23/09/2015

17/02/2016

D

.

954

6835

BCW321bca2015

23/09/2015

31/12/2015

D

22/4/2017

955

6851

BCW322bca2015

28/09/2015

18/11/2015

D

22/4/2017

.

956

6852

BCW323bca2015

28/09/2015

03/11/2015

D

22/4/2017

957

6853

BCW324bca2015

28/09/2015

31/12/2015

D

22/4/2017

.

958

6882

BCW327bca2015

01/10/2015

17/12/2015

D

959

6888

BCW328bca2015

01/10/2015

17/10/2015

D

10/8/2017

D

10/8/2017

/

/
.

960

6896

BCW330bca2015

01/10/2015

08/10/2015

,

961

6903

BCW331bca2015

03/10/2015

18/02/2016

D

socal and educational survey scanning of schedules-reg

962

6914

BCW332bca2015

06/10/2015

06/11/2015

D

22/4/2017

1002/2015

963

6926

BCW333bca2015

07/10/2015

17/02/2016

` `

964

6931

BCW335bca2015

D

.

07/10/2015

31/12/2015

D

30/12/2015

D

22/4/2017

.

965

6943

BCW210bca2015
P1
.


08/10/2015
,

,
20

2015

2016

966

6965

BCW338bca2015

20
.

13/10/2015

01/03/2016

D

.

967

6979

BCW341bca2015
.

968

6987

13/10/2015

18/11/2015

D

22/42017

14/10/2015

03/11/2015

D

22/4/2017

. .

BCW342bca2015

.10
.

969

7005

BCW343bca2015

16/10/2015

18/02/2016

D

970

7014

BCW306bca2015
P1

16/10/2015

30/12/2015

D

971

7016

BCW344bca2015

16/10/2015

27/02/2016

D

19/10/2015

18/02/2016

D

20/10/2015

30/12/2015

D

,

972

7043

.

BCW347bca2015

,

04.09.2015

973

7044

BCW348bca2015






974

7047

.

BCW349bca2015

20/10/2015

19/11/2015

D

22/4/2017

26/10/2015

31/12/2015

D

22/4/2017

26/10/2015

31/12/2015

D

22/4/2017

17/02/2016

D

.

975

7066

BCW351bca2015

.

976

7067

BCW352bca2015
.



.

 
.

977

7092

BCW356bca2015

29/10/2015

200355/2015



.-

978

7104

BCW358bca2015

30/10/2015

.
.

31/12/2015

D

22/4/2017

979

7131

BCW361bca2015

02/11/2015

31/12/2015

D

22/4/2017

.
.

980

7132

BCW362bca2015

02/11/2015

17/12/2015

D

981

7141

BCW349bca2015
P1

03/11/2015

18/11/2015

D

22/4/2017

05/11/2015

18/11/2015

D

22/4/2017

.

982

7159

BCW363bca2015
1999



-1

.

983

7220

BCW367bca2015

09/11/2015

08/12/2015

3785

984

7221

BCW368bca2015

D

.

11/11/2015

31/12/2015

D

22/4/2017

.

985

7232

BCW372bca2015

11/11/2015

26/11/2015

D

16/11/2015

31/12/2015

D

06/01/2016

D

26/11/2015

D

3761

986

7269

BCW375bca2015

2005

987

7271

13/10/2017

.

BCW376bca2015

16/11/2015

/
.

988

7288

BCW378bca2015

18/11/2015

22/4/2017
351

/

989

7346

BCW380bca2015

.
21/11/2015

26/11/2015

D

.
.

. 4229

990

7384

BCW385bca2015

24/11/2015

17/02/2016

D

991

7390

BCW389bca2015

25/11/2015

31/12/2015

D

.

992

7391

BCW390bca2015

25/11/2015

06/01/2016

D

26/11/2015

30/12/2015

D

30/03/2016

D

.

993
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KSCBC has announced fourteen fictitious castes having
falsely added some prefixes and suffixes to Kunchitiga Caste.
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New Schemes for the De-notified Nomadic Tribes (DNT) and
Economically B.C.(EBC)- request for publicity and proposals.
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