
2021 

S.No. 
Computer 

No. 
File No. Subject 

1 419965 
DPAR/1/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊೂಪ್-ಡಿ ರವರನ್ುು ನಿಯೇಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 

2 420343 
DPAR/1/RTI/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಶ್ೂೇ ಬಿ.ಎಸ್.ಅಭಿನ್ಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾಹಿತ್ತ ಕೆೊೇರಿರುವ ಕುರಿತು 

3 421144 
DPAR/2/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಹೆೊರಗುತ್ತಗಿೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಗೊೂಪ್-ಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ುು ನಿಯೇಜಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

4 421403 
DPAR/1/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಕರ್ಾಾಟಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ೂದೆೇಶಾಭಿವೃದಿಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸೆೇವೆಗಳ ತ್ತದುುಪ್ಡಿ ಹಾಗೊ ಸೆೇಪ್ಾಡೆ 

5 422771 
DPAR/3/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇಮತ್ತ ಸಿೇಮಾ ರ್ಾಯುದ್  ಬಿ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್, ಸಿಆಸು ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇವರನ್ುು 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಕತಾವಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

6 423571 
DPAR/1/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ೂಚಾರಕಾುಗಿ Brand Ambassador ರ್ೆೇಮಿಸಿಕೆೊಳುುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

7 424324 
DPAR/4/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 

"ಸಕಾಲ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯಾವಾಯಪ್ತಿ" ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ತಿನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಆರ್.  

ಧಮಾಸೆೇನ್ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತೂ) ಇವರ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತನ್ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ:195ಕೆು ಉತಿರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

8 424498 
DPAR/5/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗರ್ಾಥರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ಗೆ ಖಾತಾ ಪ್ೂಮಾಣ ಪ್ತೂದ ಕುರಿತು 
ಸಲ್ಲಸಿಿರುವ ಮನ್ವಿ ಬ್ಗೆೆ. 

9 424614 
DPAR/2/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ವಿಕಲಚೆೇತನ್ರ ಪಾಸುಗಳನ್ುು ಸೆೇವಾಸಿಂಧು ಪೇಟಾಲ್ ಮೊಲಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

10 426211 
DPAR/2/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ ಿಇಲಾಖೆಯ ಸೆೇವೆಗಳ ತ್ತದುುಪ್ಡಿ / ಸೆೇಪ್ಾಡೆ ಬ್ಗೆೆ (ಪೌರ ನಿಗಮನ್ಗಳು - ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಹೆೊರತುಪ್ಡಿಸಿ) 

11 426282 
DPAR/3/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ ಿಇಲಾಖೆಯ ಸೆೇವೆಗಳ ಸೆೇಪ್ಾಡೆ ಹಾಗೊ ತ್ತದುುಪ್ಡಿ (ನ್ಗರಸಭೆ, ಪ್ುರಸಭೆ, ಪ್ಟಟಣ ಪ್ಂಚಾಯತ್ತ) 

12 426887 
DPAR/3/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
"ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ೂಗತ್ತ" ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲಿದ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ:1014ಕೆು ಉತಿರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

13 426889 
DPAR/4/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
"ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯ ವಿವರ" ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲಿದ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ:887ಕೆು ಉತಿರಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

14 426908 
DPAR/4/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 
Karnataka Udyoga Mitra-EODB- Service Addition 

15 427374 
DPAR/5/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಕುರಿತು ಸಾವಾಜನಿಕ ಅಭಿಪಾೂಯವನ್ುು ತ್ತಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಯಪ್ತರ್ೆಸ್್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾನ್ದಂಡ 

ವಯವಸೆಥಯನ್ುು ರೊಪ್ತಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

16 427734 
DPAR/6/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಬಿೇದರ ಜಿಲೆಯಿ ಗುತ್ತಗಿೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಜಣಿ ಹಾಗೊ ಸಕಾಲ  

ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರೂ ಆಪ್ರೆೇಟರ್್ಗಳ ಇಎಸ್್ಐ ಎಂಪಾಿಯರ್್ ವಂತೆಗೆ ಪಾವತ್ತಗೆ ಅನ್ುದಾನ್ ವದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

17 428356 
DPAR/2/RTI/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಆಯುಕಿರು ಕಾಲೆೇಜು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸುಮಾರು 2000 ಪ್ೂಧಾಯಪ್ಕರ ಪ್ರಿವಿೇಕ್ಷಣಾವಧಿ  

ಘೊೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದೊವರೆ ವಷಾಕ್ುಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಕಾಲಾವಧಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದುು ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲ  

ಸೆೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸಪಷಟ ಕುರಹು ಆಗಿರುತದಿೆ. ಇದಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿರುವ ಕೂಮಗಳ 

ಮಾಹಿತ್ತ ಕುರಿತು. 

18 428899 
DPAR/7/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ರಾಮನ್ಗರ ಜಿಲೆಯಿ ರ್ಾಲುು ತಾಲೊಿಕುಗಳ ಭೊಮಾಪ್ನ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲ ಿಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  
ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತರಿುವ ಸಕಾಲ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರೂ ಆಪ್ರೆೇಟರ್್ ಗಳಿಗೆ ವೆೇತನ್ ಪಾವತ್ತಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

19 430282 
DPAR/8/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತು ಿಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ   (ಇ-ಆಡಳಿತ)ಯ, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲ ಿಕತಾವಯ  
ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿಷಯ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಕುರಿತು 

20 430484 
DPAR/6/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಉಡುಪ್ತ ಜಿಲೆಯಿಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಜಿಲಾಿ ಮಾಹಿತ್ತ ತಂತೂಜ್ಞಾನ್ ಸಮಾಲೆೊೇಚಕರ ಹುದೆುಯನ್ುು ಭತ್ತಾ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ. 

21 432531 
DPAR/9/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆ ಕುರಿತು ರ್ಾಗರಿೇಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ Marketing Communication & 

Advertising Limited ಸಂಸೆಥಯ ಮೊಲಕ ಸೆೇವೆಯನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆ ೆ

22 432841 
DPAR/10/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾುಗಿ ರ್ೌಕರರ ಸಂಘದೆೊಂದಿಗೆ  
ಸಭೆ ನ್ಡೆಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ



23 432851 
DPAR/11/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾುಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸೆಥಗಳೂೆಂದಿಗೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ್ ಸಭೆ  
ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆ ೆ

24 432857 
DPAR/12/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾುಗಿ ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೇ 
ಸಂವಾದ ನ್ಡೆಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

25 432864 
DPAR/13/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾುಗಿ ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೆಚುಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವ 

ಕುರಿತಂತೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆಯಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

26 432906 
DPAR/14/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾುಗಿ, ಸಕಾಾರೆೇತರ ಸಂಸೆಥಗಳು ಹಾಗೊ ಇತರೆ ಸಂಸೆಥಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ದುಂಡು ಮೇಜಿನ್ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

27 439793 
DPAR/15/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಕರ್ಾಾಟಕ ಉಚಛರ್ಾಯಯಾಲಯದ ಪ್ೂಕರಣ ಸಂ.CCC 546/2020. The State Taluk Mojini  

Operators Welfare Ass V/S State of Karnataka ರ ಕುರಿತು. 

28 440426 
DPAR/5/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ EODB ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಲನ್ಚ್ಚತೂ ಛಾಯಾಗೂಹಣಕಾುಗಿ (Movie 

shooting) ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡುವ ಸೆೇವೆಯನ್ುು ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದುಯಡಿ ಸೆೇರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

29 440465 
DPAR/15/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec-Part(1) 

ಕರ್ಾಾಟಕ ಉಚಛರ್ಾಯಯಾಲಯದ ಪ್ೂಕರಣ ಸಂ.CCC 546/2020. The State Taluk Mojini  

Operators Welfare Ass V/S State of Karnataka ರ ಕುರಿತು. 

30 440997 
DPAR/6/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಾತಾಾ ಮತು ಿಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪ್ಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 

ಸೆೇಪ್ಾಡೆ/ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ ಬ್ಗೆೆ. 

31 441129 
DPAR/7/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾೂದಿಕಾರದ ಐದು ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಗಳ ಪ್ಟ್ರಟಯಂದ ಕೆೈಬಿಡುವಂತೆ 
ಕೆೊೇರಿರುವ ಬ್ಗೆೆ. 

32 442349 
DPAR/16/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ಪಾೂಥಮಿಕ ಮತು ಿಪೌೂಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೊ ಸಕಾಲಸಚ್ಚವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ಿದಿರ್ಾಂಕ:22.02.2021ರಂದು 
ನ್ಡೆಯುವ ಸಭೆಯ ಬ್ಗೆೆ. 

33 442404 
DPAR/8/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಗಾೂಮಿೇಣಾಭಿವೃದಿ ಿಮತು ಿಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಉಪ್ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು 
ಸೆೇಪ್ಾಡೆಗೆೊಳಿಸುವ ಹಾಗೊ ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಯನ್ುು ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ಕೆೈಬಿಡುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

34 442500 
DPAR/9/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ವೆೈದಯಕ್ೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆೇವೆಗಳಣುು ಸಕಾಲದಲ್ಲ ಿಸೆೇಪ್ಾಡೆಗೆೊಳಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

35 443639 
DPAR/17/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಟಂತೆ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಹಾಗೊ ನಿವಾಹಣಾ ಮುಂಗಡ  

ಪ್ತೂಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

36 444525 
DPAR/18/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಶ್ೂೇ ನಿತ್ತನ್ ಮಾರುತ್ತ ಡೆೊಂಗೆ ಇವರ ಮನ್ವಿ ಕುರಿತು. 

37 446230 
DPAR/10/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸೆೇವಾ ಸಿಂಧೊ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇ-ಸಿಂಧುತವ ಪ್ೂಮಾಣ  

ಪ್ತೂದ ಸಕಾಲ ಅವಧಿಯನ್ುು ವಿಸಿರಿಸುವ ಕುರಿತು. 

38 449989 
DPAR/19/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ತಿನ್ ಸದಸಯರಾದ ಡಾ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ಾರಾಯಣಸಾವಮಿ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತೂ)  
ಚುಕೆು ರಹಿತ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ:535(662) ಕೆು ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು. 

39 450782 
DPAR/1/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
Income Tax Intimation of outstanding demand 

40 450864 
DPAR/2/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
Forbes technosys Limited(SP Group) Request for releasing payment for  

Forbes Kiosk. (Part-2) 

41 450909 
DPAR/3/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

Lipi Data Systems Bangalore ರವರ Multi function Self help  

Kiosk for Sevasindhu Project -reg.. 

42 452914 
DPAR/4/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಕರೆ ಕೆೇಂದೂದ ಟೆಂಡರ್್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ. 

43 453398 
DPAR/20/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಖಾತಾ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ ೆ(ಪ್ಪ್ುಪ ಯಾದವ್) 

44 454482 
DPAR/16/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec-Part(1) 

ಮಾನ್ಯ ಪಾೂಥಮಿಕ ಮತು ಿಪೌೂಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೊ ಸಕಾಲ ಸಚ್ಚವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿರ್ಾಂಕ:22.02.2021ರಂದು 
ನ್ಡೆಯುವ ಸಭೆಯ ಬ್ಗೆೆ. 

45 455043 
DPAR/5/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
Proposal for Doordrshan  Panel Discussions,  

Phone in Programme on Sakala Misssion. 

46 457054 
DPAR/21/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
Tesz platform ನ್ಡಿ ಸಕಾಲ ವನ್ುು on board ತರುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

47 459439 
DPAR/6/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಕರೆ ಕೆೇಂದೂದ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್್ ಕರೆಯುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 



48 459551 
DPAR/22/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಟಾೂರ್ಾಸಕ್ಟ್ ಗೆೊಿೇಬ್ಲ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್್ ರರಿಂದ ಸಕಾಲ/ಆನ್ಲೆೈನ್  ಸೆೇವೆಗಳ ಬ್ಗೆ ೆ 
ಸಾವಾಜನಿಕರ/ಬ್ಳಕೆದಾರರ feedback ಪ್ಡೆಯುವ ಕುರಿತು. 

49 462157 
DPAR/23/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ದಿ:06.03.2021ರಂದು ಅಪ್ರ ಮಿಷನ್ ನಿದೆೇಾಶಕರು-1, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಇವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲ ಿನ್ಡೆದ ಸಭೆ ಬ್ಗೆೆ. 

50 463286 
DPAR/1/NASE/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇಮತ್ತ ಕೃಷಣಕುಮಾರಿ, Dotnet Programmer ಇವರನ್ುು ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ  ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾಲದ ಅಭಿವೃದಿಿ  
ಹಾಗೊ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ  (ಫ್ಾಯಮಿಲ್ಲ ಡಾಟಾಬೆೇಸ್) ರಡಿ  ನಿಯೇಜಿಸುವ  ಬ್ಗೆೆ. 

51 465216 
DPAR/24/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಬ್ಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪ್ುರ್್ (ಬಿೇದರ್್ ದಕ್ಷಿಣ) ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲಿದ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ: 
3028ಗೆ ಉತಿರಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

52 465552 
DPAR/25/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ಲೆೊೇಕಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಸುಮೇಧಾನ್ಂದ್ ಸರಸವತ್ತ ಇವರು ಕೆೇಲ್ಲರುವ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತನ್ ಪ್ೂಶೆು 
ಸಂಖೆಯ:11932ಗೆ ಉತಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

53 469585 
DPAR/26/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಸಂಜಿೇವ್್ ಮಠಂದೊರ್್ (ಪ್ುತೊಿರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತನ್ ಪ್ೂಶೆು 
ಸಂ.2048ಕೆು ಉತಿರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

54 471398 
DPAR/27/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಬ್ಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪ್ುರ್್ (ಬಿೇದರ್್ ದಕ್ಷಿಣ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ  ಚುಕೆು 
ಗುರುತ್ತಲದಿ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ: 3837ಕೆು ಉತಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

55 471878 
DPAR/28/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಅಮರೆೇಗೌಡ ಲ್ಲಂಗನ್ಗೌಡ ಪಾಟ್ರೇಲ್ ಬ್ಯಾಯಪ್ುರ (ಕುಷಟಗಿ) ಇವರು ಕೆೇಳಿರುವ 

ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲಿದ ಪ್ೂಶೆು ಸಂ:3287ಗೆ ಉತಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

56 471882 
DPAR/29/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಬಾಲಕೃಷಣ ಸಿ.ಎನ. (ಶೂವಣಬೆಳಗೆೊಳ) ಇವರು ಕೆೇಳಿರುವ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲಿದ ಪ್ೂಶೆು 
ಸಂ.2325ಗೆ ಉತಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

57 476520 
DPAR/30/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೆೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಾನ್(ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತೂ) ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ 

ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತನ್ ಪ್ೂಶೆು ಸಂ:2355ಗೆೆ ಉತಿರ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

58 480146 
DPAR/31/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಯ ನಿೇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿ:09.03.2021ರಂದು 
ಕೆೊೇರ್್ಾಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೇಡುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

59 481295 
DPAR/1/SGR/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಶ್ೂೇ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಪಾಟ್ರೇಲ್, ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಸಲ್ಲಸಿಿರುವ ಅಜಿಾಯ ಬ್ಗೆೆ. 

60 481561 
DPAR/32/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಚ್ಚನ್ುತಾಯಪ್ಪ, ರಾಮಗೆೊಂಡನ್ಹಳಿ ಿಗಾೂಮ, ವತೊಾರು ಹೆೊೇಬ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ೂವಾ ತಾ. ರವರು 
ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2011ರ ಕಲಂ 13ರಡಿ ಮೇಲಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲಸಿಿರುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

61 481938 
DPAR/7/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ೂತಾಯಯೇಜಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

62 482724 
DPAR/33/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ದಿ:22.03.2021 ರಂದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಖಾತಾ ಸೆೇವೆಗಳಲ್ಲ ಿಹೆಚುಿತ್ತಿರುವ ತ್ತರಸೃತ್ತ ಕುರಿತು ನ್ಡೆದ ಸಭೆಯ 

ನ್ಡವಳಿ. 

63 482822 
DPAR/2/SGR/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಶ್ೂೇ ಎ.ಆರ್.ಶ್ೂೇಕಂಠಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ಗೆ  ಸಲ್ಲಸಿಿರುವ ದೊರಿನ್ ಬ್ಗೆ.ೆ 

64 485068 
DPAR/11/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಯಡಿ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿರುವ "ಕೃರ್ಷ ಭೊಮಿಯಂದ ಕೃರ್ಷಯ್ದೇತರ ಉದೆುೇಶದ ಪ್ರಿವತಾರ್ೆ" ಸೆೇವೆಯನ್ುು 
ತ್ತದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ. 

65 486194 
DPAR/34/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲ ಿಸಕಾಲ ವಯವಸೆಥ ಮಿೇರಿ ಭೌತ್ತಕವಾಗಿ ಅಜಿಾಗಳನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

66 486450 
DPAR/7/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
2021-22ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಮುಂದುವರಿದ ಯೇಜರ್ೆಗಳ ಬ್ಗೆ ೆಮತು ಿmpic ಸಭೆ ಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

67 486979 
DPAR/35/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಸೆೇಪ್ಾಡೆ / ತ್ತದುುಪ್ಡಿ / ಕೆೈಬಿಡುವ ಬ್ಗೆ ೆಚಚ್ಚಾಸುವ ಕುರಿತು ಸಭೆ 

68 487906 
DPAR/36/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಬಿ.ಬಿ.ಮೇಹನ್, ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್, ಸಿಆಸುಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇವರು ಕಛೆೇರಿಗೆ ಅನ್ಧಿಕೃತ ಗೆೈರು 
ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

69 490018 
DPAR/37/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಶ್ೂೇಧರ್.ಕೆ.ಪ್ತ.ಸಿ., ಲೆಕು ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್, ಸಿಆಸುಇ(ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇವರನ್ುು ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ 
ಕತಾವಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಳಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

70 492313 
DPAR/12/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸಂಖೆಯ ಸೃಜರ್ೆಯ ಹಂತವನ್ುು ಬ್ದಲಾಯಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

71 492688 
DPAR/8/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಯೇಜನ್ಯನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಿಗೆೊಳಿಸಲು ಹಚುಿವರಿ ಹಣಕಾಸು, ನಿಧಿಯ ಅಗತಯತೆಯ ಕೆೊೇರಿಕೆ ಬ್ಗೆೆ. 

72 492715 
DPAR/8/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ವಾಯಪ್ತಯಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜಿಲಾಿ ಮಾಹಿತ್ತ ತಂತೂಜ್ಞಾನ್ ಸಮಾಲೆೊೇಚಕರ ಹುದೆು ಭತ್ತಾ ಮಾಡುವ 

ಬ್ಗೆೆ. 



73 492862 
DPAR/9/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
regarding implimentation of unified procurement system. 

74 492893 
DPAR/10/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಪ್ತಂಚಣಿದಾರರ ಬಾಯಂಕ್್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

75 492920 
DPAR/11/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
stri-Shakti ಸವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪ್ುಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ುು ಖರಿೇದಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

76 493660 
DPAR/38/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಕ್ಯೇನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸೆಥಯ ವತ್ತಯಂದ ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ದತಾಿಂಶ 

ನ್ಮೊದಕರನ್ುು ದರಪ್ಟ್ರಟಯಂದಿಗೆ ನಿಯೇಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 

77 493881 
DPAR/39/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ದಿ:08.04.2021ರಂದು ಎಲಾಿ ಜಿಲೆಿಗಳ ಅಪ್ರ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನ್ಡೆದ ವಿಡಿಯೇ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯ 

ನ್ಡವಳಿಗಳು. 

78 494657 
DPAR/12/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

2021-22ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ  ಸಕಾಲ  ಯೇಜರ್ೆಯ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಕಾುಗಿ ಲೆಶ್:2052-00-090-0-26 ರಡಿ  

ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ. 

79 497155 
DPAR/40/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಎಫ್.ಆರ್. ಪಾಟ್ರೇಲ್, ಹುಬ್ಬಳಿು ಇವರು ವಯಸುರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪ್ಯೇಗದ ಕುರಿತು 
ಸಲ್ಲಸಿಿರುವ ದೊರಿನ್ ಬ್ಗೆ.ೆ 

80 498571 
DPAR/13/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ರ್ಾಗರಿೇಕರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಪ್ರಿಹಾರ ವೆಚಿದ ಪಾವತ್ತಗಾಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆಯಂದ 

Corpus Fund ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೆೊೇರುವ ಬ್ಗೆೆ. 

81 505586 
DPAR/41/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಶ್ೂೇ ರಾಮು ಎಂ.ವೆೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಲ್ಲಸಿಿರುವ ಅಜಿಾ ಬ್ಗೆೆ. 

82 506048 
DPAR/42/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಾಸಿಕ ಪ್ೂಗತ್ತ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ದಿರ್ಾಂಕ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

83 506352 
DPAR/14/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ ನ್ಲ್ಲ ಿಗುತ್ತಿಗೆ/ ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯ  ವಿದುಯರ್ಾಮನ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 

ಸಂಸೆಥಯ ವತ್ತಯಂದ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಚ್ಾ-2021 ಮಾಹೆಯಂದ ಆಗಸ್ಟ-2021ರ್ೆೇ 
ಮಾಹೆವರೆಗಿನ್ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವರ್ೆ ಪಾವತ್ತಸುವ ಕುರಿತು. 

84 508584 
DPAR/15/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ್ ಕೆೇಂದೂ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲ ಿಹೆೊರಗುತ್ತಗಿೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕತಾವಯ  
ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವರ್ೆ ಪಾವತ್ತಯ ಬ್ಗೆ ೆ

85 509968 
DPAR/16/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿೇಷನ್ ವತ್ತಯಂದ ವಿವಧ ಜಿಲೆಿಗಳ ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲ ಿಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲಾಿ 

ಮಾಹಿತ್ತ ತಂತೂಜ್ಞಾನ್ ಸಮಾಲೆೊೇಚಕರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವರ್ೆ ಪಾವತ್ತ ಬ್ಗೆೆ. 

86 511773 
DPAR/43/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಸೆೇಪ್ಾಡೆಯಾದ ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಿಹಾರಾತಮಕ  

ವೆಚಿ ಪಾವತ್ತಸುವ ಸಲುವಾಗಿ HRMS ನಿಂದ ಎಲಾಿ ಇಲಾಖೆಗಳ Drawing and  

Disbursing Officers (DDO) ವಿವರವನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವ ಬ್ಗೆೆ. 

87 514105 
DPAR/44/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಯಲ್ಲ ಿಖಾತಾ ಸೆೇವಗಳಿಗೆ ಖಾತಾ ಉದಿೃತ / ಪ್ೂಮಾಣ ಪ್ತೂಗಳ  

ಬ್ದಲು ಉತಿರ ಪ್ತೂಗಳನ್ುು ಹಾಗೊ ಖಾಲ್ಲ (Blnk paper) ಗಳನ್ುು ಅಪ್್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬ್ಗೆ ೆ

88 515834 
DPAR/45/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ರಾಘವೆೇಂದೂ ಡಿ. ಪ್ಡಿಯಾರ್್, ಹೆಚುಿವರಿ ನಿವಾಹಣಾ ಸಮಾಲೆೊೇಚಕರು,  ಇವರ  

ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯು 30.07.2021ಗೆ ಮುಕಾಿಯಗೆೊಳುುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಜಾಗಕೆು  
ಕ್ಯೇನಿಕ್ಸ್ ವತ್ತಯಂದ ಬೆೇರೆೊೇಬ್ಬರನ್ುು ನಿಯೇಜಿಸುವ ಕುರಿತು. 

89 517760 
DPAR/13/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಕಾಮಿಾಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟಟಂತೆ ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ಬ್ರುವ ಸೆೇವೆಗಳ ಕಾಲಮಿತ್ತಯನ್ುು ಪ್ರಿಷುರಿಸುವ 

ಬ್ಗೆೆ. 

90 523340 
DPAR/46/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ್ಲ್ಲ ಿಸಿವೇಕೃತವಾಗುವ ದೊರು ಅಜಿಾಗಳನ್ುು ವಗಾಾಯಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

91 524181 
DPAR/9/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ್ ದತಾಿಂಶ ನ್ಮೊದಕರ ಹುದೆುಯನ್ುು ಭತ್ತಾ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುವ ಬ್ಗೆ ೆ

92 525486 
DPAR/3/RTI/2021-AMDS-

dparegovsec 

Ms. ಬಿ. ಭಾವನ್, ತಮಿಳುರ್ಾಡು ಇವರು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತ್ತ  

ಕೆೊೇರಿ ಸಲ್ಲಸಿಿರುವ ಅಜಿಾಗೆ ಉತಿರಿಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

93 527692 
DPAR/47/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಾರದ ಎರಡು ವಷಾಗಳ ಸಾಧರ್ೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಿಗಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

94 530392 
DPAR/14/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿಶವ ವಿದಾಯಲಯಗಳ 44 ರ್ಾಗರಿಕ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಕರ್ಾಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಗಳಲ್ಲ ಿರ್ೆೊೇಟೆೊಫ್ೆೈ  
ಮಾಡುವ ನ್ಗೆ ೆ

95 531725 
DPAR/48/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ. ಬ್ಸನ್ಗೌಡ ಆರ್್ ಪಾಟ್ರೇಲ್ ಇವರ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲದಿ ಪ್ೂಶೆು  
ಸಂಖೆಯ: 4287ರ ಕುರಿತು 

96 535580 
DPAR/4/RTI/2021-AMDS-

dparegovsec 
2021-21 ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಸಲ್ಲಸಿುವ ಬ್ಗೆ ೆ



97 539030 
DPAR/17/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಾಸಿಕ ವರದಿ / ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಮತು ಿಇತರೆ ವರದಿಗಳನ್ುು ಇಂಗಿಿಷ್ನಿಂದ ಕನ್ುಡದಕೆು ಭಾಷ್ಾಂತರಿಸಲು 
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಪ್ಡೆದ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಂಭಾವರ್ೆ ಪಾವತ್ತಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

98 539118 
DPAR/15/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಪಾೂಥಮಿಕ ಮತು ಿಪೌೂಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಕಾಲ ಹಾಗೊ ಸೆೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರುವ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು  
ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ/ಕೆೈಬಿಡುವ ಬ್ಗೆೆ. 

99 541608 
DPAR/49/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲದಡಿ ಗುರುತ್ತಸಲಪಟಟ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೆೇವಾ ಕಾಯಾ ಹರಿವನ್ುು ಪ್ರಿಷುರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

100 547301 
DPAR/3/SGR/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕೃತವಾಗುವ ಸಕಾಲೆೇತರ ದೊರುಗಳನ್ುು ಜನ್ಸಪಂದನ್ ಕೆೊೇಶಕೆು ಕಳುಹಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

101 551427 
DPAR/18/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಕಛೆೇರಿ ಉಪ್ಯೇಗಕಾುಗಿ ಲೆೇಖನ್ ಸಾಮಾಗಿೂಗಳನ್ುು ಖರಿೇದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

102 553509 
DPAR/50/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ರಾಜಯ ದತಾಿಂಶ ಕೆೇಂದೂದಲ್ಲಿರುವ unsupported OS ಸಂಬ್ಂಧ ಕೂಮ ಕೆೈಗೆೊಳುುವ ಬ್ಗೆೆ. 

103 553519 
DPAR/51/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಕರೆ ಕೆೇಂದೂ ಸಂಖೆಯ 4455 4455ನ್ುು ಸೆೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೇಜರ್ೆಗಾಗಿ ಬ್ಳಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

104 554130 
DPAR/52/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಸಿ.ಎನ.ಶ್ೇಧರ, ಜಂಟ್ರ ನಿದೆೇಾಶಕರು, ಭೊಮಾಪ್ನ್ ಕಂದಾಯ ವಯವಸೆಥ ಮತುಿ ಭೊದಾಖಲೆಗಳ  

ಇಲಾಖೆ ಇವರ ವಿರುದಿ ಸೊಕಿ ಶ್ಸುಿ ಕೂಮ ಕೆೈಗೆೊಳುುವ ಬ್ಗೆೆ. 

105 559539 
DPAR/16/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಕಾಲ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರೂ ಆಪ್ರೆೇಟರ್್ ಗಳಿಗೆ ವೆೇತನ್ ಪಾವತ್ತ ಮಾಡುವ 

ಬ್ಗೆೆ. 

106 559774 
DPAR/53/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ವಾಯಪ್ತಯಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಭಂದಿ ವಿರುದ ಿಶ್ಸುಿ ಕೂಮ ಕೆೈಗೆೊಳುುವ ಬ್ಗೆ ೆ

107 560375 
DPAR/17/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದೂತೆ ಯೇಜರ್ೆ ಮತುಿ ಪ್ತಂಚಣಿಗಳ ನಿದೆೇಾಶರ್ಾಲಯದಿಂದ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ಗೆೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಎಂಡೆೊೇಸಲಾಾನ್ ಸಂತೂಸಥರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪ್ತಂಚಣಿ ಯೇಜರ್ೆಯನ್ುು ಸಕಾಲ ಯೇಜರ್ೆಯಡಿ ತರುವ  

ಬ್ಗೆ ೆ

108 560738 
DPAR/10/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿವರಿ ಮಾಹಿತ್ತ ತಂತೂಜ್ಞಾನ್ ಸಮಾಲೆೊೇಚಕರ ಹುದೆು ಭತ್ತಾ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ ೆ

109 562886 
DPAR/54/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ಪಾೂಥಮಿಕ ಮತು ಿಪೌೂಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೊ ಸಕಾಲ ಸಚ್ಚವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿರ್ಾಂಕ:  

01-09-2021 ರಂದು ನ್ಡೆದ ಸಕಾಲ ಅನ್ುಷ್ಾಾನ್ ಪ್ರಿಚಯ ಸಭೆ ಬ್ಗೆ ೆ

110 563899 
DPAR/18/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಕಾನ್ೊನ್ು ಇಲಾಖೆಯ ವಾಯಪ್ತಯಿಲ್ಲಿ ಬ್ರುವ ಕರ್ಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಕಾನ್ೊನ್ು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಸಕಾಲ 

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸೆೇಪ್ಾಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ ೆ

111 564019 
DPAR/4/SGR/2021-AMDS-

dparegovsec 

ದಿರ್ಾಂಕ: 11-12-2006 ಮತು ಿದಿರ್ಾಂಕ:06-04-2009ರ ವಷಾಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದು  ʼದಾನ್ಪ್ತೂ"ದ ಮೊಲಕ ದಾನ್ 

ಬ್ರೆದು ಕೆೊಡುವ ವಯವಹಾರಕೆು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಬ್ಗೆ ೆ

112 566814 
DPAR/55/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಉತಾಪದಕ ಮತುಿ ಅನ್ುತಾಪದಕ ವೆಚಿಗಳ ಕುರಿತು 

113 570947 
DPAR/56/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸರಿಷತ್ತನಿ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಪ್ೂಕಾಶ್ ಕೆ ರಾಥೆೊೇಡ್ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕೆು ರಹಿತ  

ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ:808(931) ಕೆು ಉತಿರ ನಿೇಡುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

114 570959 
DPAR/57/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸರಿಷತ್ತನಿ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕೆು ರಹಿತ ಪ್ೂಶೆು 
ಸಂಖೆಯ:8783(873) ಕೆು ಉತಿರ ನಿೇಡುವ ಬ್ಗೆೆ. 

115 577348 
DPAR/58/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಬೆಳಿು ಪ್ೂಕಾಶ್ ಇವರ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಿಲದಿ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ 787ಕೆು ಉತಿರಿಸುವ 

ಬ್ಗೆೆ. 

116 580187 
DPAR/20/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಗಳ ಸೆೇವಾ ಶುಲುದಲ್ಲಿ ಶೆೇ.5 ರಷಟನ್ುು ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ಗೆ ಬ್ಳಸಿಕೆೊಳುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

117 581454 
DPAR/21/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ್ಲ್ಲ ಿಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾರ್್ ರ್ೆರ್್ ಪೂೇಗಾೂಮರ್್ ರವರ ಮಾಸಿಕ  

ಸಂಭಾವರ್ೆ  ಬ್ಗೆ.ೆ 

118 585330 
DPAR/22/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಹಣ ಸೆಳೆಯುವ ಮತು ಿಬ್ಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ುು ರ್ೆೇಮಿಸುವ  

ಬ್ಗೆ ೆ

119 586704 
DPAR/59/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ. ಕುಮಾರ ಸಾವಮಿ ಎಂ.ಪ್ತ ಇವರ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲದಿ ಪ್ೂಶೆು  
ಸಂಖೆಯ:1880ರ ಕುರಿತು 

120 587726 
DPAR/60/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಆನ್ಂದರಾವ್್ ವೃತದಿಲ್ಲಿ ಯೇಜಿತ ಅವಳಿ ಗೆೊೇಪ್ುರದ ಕಟಟದಲ್ಲ ಿಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಶಾಖೆಗೆ ಸಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ 

ಬ್ಗೆೆ, 

121 590547 
DPAR/11/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿಜಯನ್ಗರ ಜಿಲೆಿಗೆ ಹೆೊಸದಾಗಿ ಸಕಾಲ ಜಿಲಾಿ ಮಾಹಿತ್ತ ತಂತೂಜ್ಞಾನ್ ಸಮಾಲೆೊೇಚಕರನ್ುು ಮಿಸುವ  

ಬ್ಗೆೆ. 



122 593390 
DPAR/61/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ವೆಬ್ ಪೇಟಾಲ್ನ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು  SSL Certificate ಖರಿೇದಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

123 593593 
DPAR/23/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಣ ಸೆಳೆಯುವ/ಬ್ಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುಿ ಮೇಲುರುಜು ಪಾೂಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ುು ರ್ೆೇಮಕ 

ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ ೆ

124 596092 
DPAR/19/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಬ್ಂದರು ಮತುಿ ಒಳರ್ಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ - ಸೆೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೇಟಾಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ  Entry  

/ Clearance ಪ್ೂಮಾಣ ಪ್ತೂ ನಿೇಡುವ ಸೆೇವೆಯನ್ುು ಸೆೇಪ್ಾಡೆಗೆೊಳಿಸುವ ಪ್ೂಕ್ೂಯ್ದಯನ್ುು ಕೆೈಬಿಡುವ  

ಕುರಿತು 

125 599494 
DPAR/62/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತು ಿಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಸಕಾಲ ಮಿಷನ ಶಾಖೆಗೆ  
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳನ್ುು ಇಡಲು ರಾಜಯ ಪ್ತಾೂಗಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೊೇರುವ ಬ್ಗೆ ೆ

126 602849 
DPAR/12/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ ಗೆ ಕ್ಯೇನಿಕ್ಸ ಸಂಸೆಥಯ ಮೊಲಕ ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  
 ಒಬ್ಬರು ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರನ್ುು ರ್ೆೇಮಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

127 602877 
DPAR/13/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ರಾಘವೆೇಂದೂ. ಹೆಚ್, ಐ.ಆರ್್. ಪ್ತ. ಎಸ್  ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬ್ಡಿ ಿನಿೇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು  
ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

128 604265 
DPAR/5/SGR/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಕೆ.ಹೆಚ್್.ಪಾಟ್ರೇಲ. ಶ್ಗಾೆಂವ್್ ಇವರು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೆೊೇರಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ 

ಬ್ಗೆೆ. 

129 605514 
DPAR/63/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಹುದೆುಯನ್ುು "ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು ಿಪ್ದನಿಮಿತಿ ಸಕಾಾರದ ಅಧಿೇನ್ 

ಕಾಯಾದಶ್ಾ" ಎಂದು ಪ್ದರ್ಾಮಿೇಕರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

130 610995 
DPAR/64/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇಮತ್ತ ಆರ್. ಸರಸವತಮಮ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ಸೆೇವೆಯನ್ುು ಸಿಆಸುಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ  

ಬ್ಗೆ ೆ

131 612197 
DPAR/6/SGR/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಶ್ೂೇ ಪ್ೂಸಾದ.ಸಿ ಇವರು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತ್ತ ಕೆೊೇರಿರುವ ಕುರಿತು 

132 612482 
DPAR/65/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
2022-23ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಆಯವಯಯ ರಾಜಸವ ಜಮ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬ್ಗೆ.ೆ 

133 613834 
DPAR/66/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿಷನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ʼಸಿ’ ವಗಾದಲ್ಲ ಿಮುಕಾಿಯಗೆೊಳಿಸಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ುು ರ್ಾಶಗೆೊಳಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

134 618947 
DPAR/67/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಶ್ೂೇ ಸೆಯಯದ ತನಿವೇರುದಿುೇನ, ಮೈಸೊರು ಇವರು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಲ್ಲಸಿಿರುವ ಅಜಿಾ. 

135 621510 
DPAR/68/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
Sakala 10 years Celebrations 

136 621654 
DPAR/69/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
SAKAL:A MITRA 

137 626547 
DPAR/20/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಬೆಸಾುಂ ನ್ ಉಪ್ ಸೆೇವೆಗಳ ಕಾಲಮಿತ್ತಯನ್ುು ಬ್ದಲಾಯಸುವ ಕುರಿತು. 

138 627596 
DPAR/24/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಕರೆ ಕೆೇಂದೂ ನಿವಾಹಣಾ ಸಂಸೆಥಯ ಆಯ್ದುಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್್ ಕರೆಯಲು ಪ್ತ್ತೂಕೆಯಲ್ಲ ಿ 

ನಿೇಡಲಾದ ಪ್ೂಕಟಣೆ ವೆಚಿ ಪಾವತ್ತಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ- ಮ:ಅಲಕಾನ್ಂದ ಅಡವರ್್ಟೆೈಸಿಂಗ್ (ಪೆೈ)  
ಲ್ಲ., ಬೆಂಗಳೂರು 

139 629526 
DPAR/70/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಮಹಿಳಾ ಉದೆುೇಶ್ತ ಆಯವಯಯ 2022-23 ಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿದುವ ಬ್ಗೆೆ. 

140 633417 
DPAR/14/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಹೆೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೆೇತನ್ ಹೆಚಿಳ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ. 

141 635087 
DPAR/71/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ತಿನ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪ್ತ.ಎಂ (ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ಾಯತರಾದವರು ) 
ಅವರ ಪ್ೂಶೆುಯನ್ುು ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡಲಾಗಿದೆ. 

142 636128 
DPAR/15/SPM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ನ್ಲ್ಲ ಿಹೆೊರಗುತ್ತಗಿೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕತಾವಯ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ DITC, DEO, Group-D and 

Drivers ಗಳ ವೆೇತನ್ ಹೆಚಿಳ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

143 638181 
DPAR/72/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಅಭಯ್ ಪಾಟ್ರೇಲ ಇವರ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲಿದ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ:521 ಗೆ ಉತಿರ 

ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ.(part answer) 

144 643189 
DPAR/73/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಗೌರವಾನಿವತ ರಾಜಯಪಾಲರ 73ರ್ೆೇ ಗಣರಾಜೆೊಯೇತಸವ ಭಾಷಣಕೆು ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ  ಬ್ಗೆೆ 

145 643364 
DPAR/74/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ತನಿ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಕೆ ಪ್ೂತಾಪ್್ ಚಂದೂ ಶೆಟ್ರಟ ಇವರ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತನ್ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ: 1192 

ಇದರ ಉಪ್ ಪ್ೂಶೆು (ಇ) ಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

146 643447 
DPAR/75/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಬೆಳಿು ಪ್ೂಕಾಶ್, ಇವರ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತಲಿಿದ ಪ್ೂಶೆು ಸಂ.1771  

ಗೆ ಉತಿರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ (part answer ) 



147 643649 
DPAR/76/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

2022-23 ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಮಕುಳ ಉದೆುೇಶ್ತ ಆಯವಯಯ ಭಾಷಣಕೆು ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ  

ಬ್ಗೆ ೆ

148 644091 
DPAR/21/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಎಂ.ಜಿ ವಾಮದೆೇವಪ್ಪ ಇವರು ಕೆಂಗೆೇರಿ ಹೆೊೇಬ್ಳಿ, ಮೈಲಸಂದೂ ಗಾೂಮದ  

ಸವೆಾ ನ್ಂ 59 ಮತು ಿ60 ರ ಆರ್್ .ಆರ್್ ನ್ಕಲು ಮತುಿ ವಿತರಣಾ ವಹಿ ಕೆೊೇರಿರುವ ಬ್ಗೆ ೆ

149 644421 
DPAR/77/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇಮತ್ತ ಅಣಣಮಮ, ದಲಾಯತ್ ಇವರಿಗೆ ಜಮೇದಾರ್ ರಾಗಿ ಮುಂಬ್ಡಿ ಿನಿೇಡಲು ಇಲಾಖಾ  

ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

150 644580 
DPAR/25/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

2018ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಲ ಕರೆ ಕೆೇಂದೂ ನಿವಾಣೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದು  
ಟೆಂಡರ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದು Transact BPO ಸಂಸೆಥಯ PBG(Performance  

bank guarantee) ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ  

ಬ್ಗೆೆ. 

151 644628 
DPAR/78/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಸೆೇವೆಯಲ್ಲ ಿಬಾಕ್ಯರುವ ಅಜಿಾಗಳನ್ುು ಇತಯಥಾಗೆೊಳಿಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ(ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತ್ತಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ) 

152 644836 
DPAR/7/SGR/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಸಂತೆೊೇಷ  ಕುಮಾರ್್ ಶೆಟ್ರಟ ಇವರು ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ  

ಕೆೊೇರಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆ.ೆ 

153 645238 
DPAR/79/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
2022ರ್ೆೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಜಂಟ್ರ ಅಧಿವೆೇಶನ್ದ ಭಾಷಣಕೆು ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ. 

154 645984 
DPAR/80/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
Regarding Resignation of DITC - Sakala Mission 

155 646030 
DPAR/22/SSM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಲೆೊೇಕೆೊೇಪ್ಯೇಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಸಕಾಲ ತಂತಾೂಂಶದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೇಜರ್ೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ ೆ

156 647034 
DPAR/26/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಸಕಾಲ ಮಿತೂ ಕಾಯಾಕೂಮದ ಉದಾಾಟರ್ೆಗೆ ಅಗತಯ ಸಾಮಗಿೂಗಳ ಖರಿೇದಿ ಬ್ಗೆ ೆ

157 648764 
DPAR/81/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ ಸದಸಯರಾದ ಶ್ೂೇ ಕೆ.  
ಸಿ. ಕೆೊಂಡಯಯ ಇವರ ಚುಕೆು ಗುರುತ್ತನ್ ಪ್ೂಶೆು ಸಂಖೆಯ: 114 (1126)  

ಕೆು ಉತಿರಿಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ(Part ans) 

158 650079 
DPAR/82/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
BPAMS data to be deleted from sakala server -  

staging 

159 650194 
DPAR/27/SAM/2021-AMDS-

dparegovsec 

ಶ್ೂೇ ಧಾಯನ್ ಚ್ಚನ್ುಪ್ಪ  ಹೆಚುಿವರಿ ಸಕಾಾರಿ ವಕ್ೇಲರು ಇವರಿಗೆ  ಪ್ೂಕರಣ ಸಂಖೆಯ:  W.P No: 41934/201 C/w 

W.P No: 46390/2017 ಕೆು ಸಂಭಾವರ್ೆ ಪಾವತ್ತಸುವ ಬ್ಗೆ ೆ

160 650674 
DPAR/83/SAMS/2021-AMDS-

dparegovsec 
ಅಂತಜಾಲ ನಿದೆೇಾಶರ್ಾಲಯದ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಸಕಾಲ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸೆೇಪ್ಾಡೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆ ೆ
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