ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ-2012-13
1 ಕಸನಿ/12/ಕಅ/2012-13
2 ಕಸನಿ/17/ಸಿಬಬ ಂದಿ/2012-13
3 ಕಸನಿ/22/ಕಅ/2012-13
4 ಕಸನಿ/51/ಕಅ/2012-13

5 ಕಸನಿ/59/ಕಅ/2012-13

6 ಕಸನಿ 17 ಕ.ಅ 2012-13

7 ಕಸನಿ/26/ಕಅ/2012-13
8 ಕಸನಿ/56/2012-13/ಕಅ
9 ಕಸನಿ/44/ಕಅ/2012-13

10 ಕಸನಿ/48/ಕಅ/2012-13
11 ಕಸನಿ/49/ಕಅ/2012-13
12 ಕಸನಿ/20/ಕಅ/2012-13
13 ಕಸನಿ/54/ಕಅ/2012-13
14 ಕಸನಿ/3/ಕಅ/2012-13
15 ಕಸನಿ/23/ಕಅ/2012-13
16 ಕಸನಿ/62/ಕಅ/2012-13

17 ಕಸನಿ/4/ಕಅ/2012-13
18 ಕಸನಿ/11/ಕಅ/2012-13
19 ಕಸನಿ/35/ಕಅ/2012-13

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಾ ಪ್ರ ತಿಭೋತ್ಸ ವ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್.
ಕನನ ಡ ಗಣಕ ಪ್ರಿಷತ್ತು ಭ್ರ ಷ್ಟಾ ಚಾರವನ್ನನ ಲೋಕಾಯುಕು ರಿಗೆ
ವಹಿಸಿಕೋಡುವ ಬಗೆೆ
ಕರ್ನಪಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಪ್ರರ ಧ್ದಕಾರದ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ
ಕಾರ್ಪಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನ್ನದಾನದ ಬಗೆೆ
ಹಳೆಗನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಪುನರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ
ಭಾಷೆರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗೆೆ ರುಪುರೇಷೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ
2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾಗೂ 2011-012ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ
ಐ,ಎಸ್,ಐ,ಪಿ,ಎಸ್.ಐ,ಎಫ್,ಎಸ್,ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಕಂದಾರ ಡಳಿತ್
ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹ ನಿೋಡುವ
ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ಐ,ಎ,ಎಸ್ ಐ,ಪಿ,ಎಸ್ ಐ,ಎಫ್,ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಕಂದಾರ ಡಳಿತ್
ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾದ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಪಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ೋತ್ಸಸ ಹಧನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ
ಬೆಂಗಳುರು ಆರ್ಿ ಖಾಸಗಿ ಭ್ವನಗಳನಲಿಿ ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಕಾಯಾಪಕರ ಮ
ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ (ಹಾಡೇರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗೇರೆ ದಿೋಪ್ಗಳ
ಕಾಯಾಪಕೆರ ಮದ ವಿಸು ೃತ್ ಭಾಗ ) ರ್ನದಸೌರಭ್ ಕಾಯಾಪಕರ ಮ
2012ನೇ ಡಿಸಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಾಡೇರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗೇರೆ ದಿೋಪ್ಗಳ
ಕಾಯಾಪಕರ ಮದ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
2012ನೇ ಸಪ್ಾ ಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಾಡೇರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗೇರೆ ದಿೋಪ್ಗಳ
ಕಾಯಾಪಕರ ಮ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
2012ನೇ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲಿಿ ಬೆಂಗಳುರಿನ ಆರ್ಿ ಖಾಸಗಿ
ಭ್ವನಗಳಲಿಿ ರ್ನದಸೌರಭ್ ಕಾಯಾಪಕರ ಮ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ
ಕಡತ್
2012ನೇ ಅಕಾ ೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹಾಡೇರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗೇರರೆ ದಿೋಪ್ಗಳ
ಕಾಯಾಪಕರ ಮ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಾಖೆರ್ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ತ್ರ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ಮಾದರಿ ಕಚೇರಿ ಕೈಪಿಡಿರ್ನ್ನನ ಮರು ಮುದಿರ ಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ವಿಮಾನ ಕನನ ಡ ಸಂಘ (ವಿಮಾನ ವಿಭಾಗ) ಇಲಿಿ ಕನನ ಡೇತ್ರಿಗ ಕನನ ಡ
ಕಲಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಬಿ,ಇ,ಎಲ್. ಕಾಖಾಪನೆ ಕನನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತ್ರಗತಿ
ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
2013ನೇ ಜನೆವರಿ ತಿಂಗಳ ಹಾಡೇರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗೇರೆ ದಿೋಪ್ಗಳ
ಕಾಯಾಪಕರ ದ ಬಗೆಗೆನ ಕಡತ್
ರಾಜಯ ಸಕಾಪರಿ ಸೇವೆರ್ಲಿಿ ಪ್ರ ,ದ,ಸ/ದಿಿ /ದ/ಸರ ಸೇವೆ ಸಲಿಿ ಸುತಿು ರುವ
ದೃಷ್ಠಿ ದೋಷವುಳಳ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸವಲ್ತ್ತು ಹಾಗೂ ತ್ರಬೇತಿ
ಕಲಿಿ ಸುವ ಬಗೆೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಚೆ ಮೂಲ್ಕ ಕನನ ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಗಳ
ಕುರಿತ್ತ
ಕನನ ಡ ಕಣಮ ಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿರ್ಸಹಯೋಗದಂದಿಗೆ ಕನನ ಡ ರ್ನಡು
ನ್ನಡಿ ಕುರಿತ್ತ ಕಾಯಾಪಕರ ಮ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್

20 ಕಸನಿ/15/ಕಅ/2012-13
21 ಕಸನಿ/32/ಕಅ/2012-13
22 ಕಸನಿ/63/ಕಅ/2012-13
23 ಕಸನಿ/50/ಕಅ/2012-13

24 ಕಸನಿ/24/ಕಅ/2012-13
25 ಕಸನಿ/40/ಕಅ/2012-13
26 ಕಸನಿ/29/ಕಅ/2012-13
27 ಕಸನಿ/19/ಕಅ/2012-13
28 ಕಸನಿ/47/ಕಅ/2012-13
29 ಕಸನಿ/28.ಕಅ/2012-13

30 ಕಸನಿ/66./ಕಅ/2012-13
31 ಕಸನಿ/39/ಕಅ/2012-13
32 ಕಸನಿ/45/ಕಅ/2012-13
33 ಕಸನಿ/14/ಕಅ/2012-13
34 ಕಸನಿ/69/ಕಅ/2012-13
35 ಕಸನಿ/68/ಕಅ/2012-13

36 ಕಸನಿ/60/ಕಅ/2012-13

37 ಕಸನಿ/34/ಕಅ/2012-13

ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೆ ೃತಿ ಇಲಾಖಾ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರ ಸಾರ
ಭಾರತಿ ಸಹಯೋಗದೋಂದಿಗೆ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ
ಸಾಲು ದಿೋಪ್ಗಳು ಕಾಯಾಪಕರ ಮ ಬಗೆೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕನನ ಡ ಶಾಸಿು ರೋರ್ ಭಾಷ್ಟಭಿವೃದಿಿ ಹಾಗೂ
ಸಂಶೋಧನೆ ಶಿಬಿರ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ಶಿರ ೋ ಸಿದಿ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ವಿಶಿ ಮಾನವ ಹಕುೆ ಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾನವಿ
ಕೆರೆ ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿೋಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆೆ
ಕನನ ಡ ಶಾಸಿು ರರ್ ಭಾಷ್ಟಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ಅನ್ನದಾನ ಜಾನಪ್ದ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ರ್ ಹಾವೇರಿ
ಕನನ ಡ ಭಾಷ್ಟಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಕುವೆಂಪು ಕನನ ಡ ಅಧ್ಯಯ ರ್ನ
ಸಂಸೆ ಮೈಸೂರು ವಿ,ವಿ.ಮಾನಸ ಗಂಗೋತಿರ ಇವರು ಹರತಂದಿರುವ
ಕನನ ಡ ವಿಶಿ ಕೋಶ ಪುಸು ಕ ಸಂಚಾಲ್ಕರ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಕರ ಗೌರವ
ಸಂಭಾವನೆ ದುರುಪ್ಯೋಗ ಪ್ಡಿಸಿಕಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ
(ಡಾ,ಅಂಬೇಡೆ ರ್ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು)
2012ಆಗಸಾ ತಿಂಗಳ ಹಾಡೇರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗೇರೆ ದಿೋಪ್ಗಳ
ಕಾಯಾಪಕರ ಮ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ಕನನ ಡ ಲೇಖನ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ರೂ.380 ಲ್ಕ್ಷ ರೂಗಳ
ಸಾಲ್ತಿೋರುವಳಿೋಗೆ ಸಕಾಪರದಿಂದ ಧನಸಹಾರ್ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ದಯ ರ್ ಭಾಷಣಗದಲಿಿ ಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ
ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃೆ ದಿಿ ಪ್ರರ ಧ್ದಕಾರಕೆೆ ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ
2012ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಿ ಖಾಸಗಿ ಭ್ವನಗಳಲಿಿ
ರ್ನದಸೌರಭ್ ಕಾಯಾಪಕರ ಮಗಳ ಹಣ ಪ್ರವತಿ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಶಿಬಿರ
ರಸಗರ ಹಣ ಶಿಬಿರ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತ್ತ
ಗಾಯ ಸಟಿರ್ರ್ ಸಂಪುಟಗಳ ಮುದರ ಣ ಬಾಕ್ತ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ
ಅಧ್ಯಯ ರ್ನಳ ರಚನೆ ಬಾಬ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ್
ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಲೈಸನಸ ಮತ್ತು ಪಿರ ಂಟರ್ ಖರಿೋದಿಗಾಗಿ
ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ ಮರು ಹೋಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಸಾಷಯ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತ್ತ
ನಿಮಾಮ ನಸ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನಸಿಪಂಗ ಬೆಂಗಳುರು ಕನನ ಡೇತ್ರ
ವಿದಾಯ ರ್ಥಪಗಳಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಸುವ ಬಗೆೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕನನ ಡ ಭಾಷ್ಟ ಕಮಮ ಟ ಏಪ್ಪಡಿಸಲು ಜಿಲಾಿ
ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆೆ
ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಭಂಧ್ದಪ್ಟಾ ಇತ್ರೆ ವಿಷರ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ
ಕಡತ್ (ಜನಸಿ ಂದನ ಕೋಶ)
ರಿಸವಪ ಬಾಯ ಂಕ್ ಕನನ ಡ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿಿ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ
ತ್ರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಕರ್ನಪಟಕ ಜಾನಪ್ದ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ರ್ ಹಾವೇರಿ ಇವರು
ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ರ್ ರೂಪಿಸಿರುವ ಮಹತ್ಿ ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆರ್
ಪ್ರ ಸಾು ವಗಳನ್ನನ ಇಲಾಖಾ ಕ್ತರ ಯಾ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಸೇಪ್ಪಡಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ
2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಧ್ಯರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಿ ರ್ಲಿಿ 2 ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ
ಕಂದರ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡೇತ್ರರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಬೋಧಕರ ಕಮಮ ಟ ನಡೆಸುವ
ಕುರಿತ್ತ ಆರ್ಥಪಕ ಸಹಾರ್ಕ ಕುರಿತ್ತ

38 ಕಸನಿ/13/ಕಅ/2012-13

39 ಕಸನಿ/16/ಕಅ/2012-13

40 ಕಸನಿ/43/ಕಅ/2012-13

41 ಕಸನಿ/42/ಕಅ/2012-13

42 ಕಸನಿ/11/ಕಅ/2012-13
43 ಕಸನಿ/12/ಕಅ/2012-13
44 ಕಸನಿ/18/ಕಅ/2012-13

45 ಕಸನಿ/5/ಕಅ/2012-13

46 ಕಸನಿ/2/ಕಅ/2012-13
47 ಕಸನಿ/55/ಕಅ/2012-13
48 ಕಸನಿ/64/ಕಅ/2012-13

49 ಕಸನಿ/58/ಕಅ/2012-13
50 ಕಸನಿ/33/ಕಅ/2012-13
51 ಕಸನಿ/41/ಕಅ/2012-13

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಆಡಳಿತ್ ಕನನ ಡ ಕಾರ್ಪಶಿಬಿರ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
(30 ಜಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ ತ್ಲಾ 2 ಶಿಬಿರಗಳು)
ಎಲ್ಲಕಾಾ ರನ ಅಂಡ್ ಯಾಪಡಾರ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಮಂಟ (ಡಿ,ಆರ್.ಡಿ,ಜ) ಇಲಿಿ
ಕನನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ತ್ರಗತಿ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ
ಬಗೆೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದುಯ ಚಛ ಕ್ತು ಸರಬರಾಜು ಕಂಪ್ನಿ ನಿರ್ಮಿತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿಗಮದ ತ್ಸಂತಿರ ಕ ಹಾಗೂ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬಬ ಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ ಕನನ ಡ ಕಾರ್ಪ
ಶಿಬಿರ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಕನನ ಡ ಮಾತೃ ಭಾಷ್ಟ ಅಲ್ಿ ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೈರ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲಿ
ಕರಳ ರಾಜಯ ಕನನ ಡೇತ್ರರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ
ನಡಯುವ ಬಗೆೆ
ಕನನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತ್ರಗತಿ ಏಪ್ಪಡಿಸಲು ಜಿಲಾಿ
ಕಂದರ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತ್ತಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ,ಕಂಕಣಿ ಕಡವ ಹಾಗೂ ಬಾಯ ರಿ
ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜಯ ಮಟಾ ದ ಕಲಾ ಪ್ರ ತಿಭೋತ್ಸ ವದ ಬಾಯ ಕ್
ಡಾರ ಪ್ ಮೂಡಿಸಲು ಕಟೇಷನ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಏಪ್ಪಡಿಸಿದ ಸಭೆ ವೆಚಚ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ
ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ರರ ಧ್ದಕಾರವು ಹರತಂದಿರುವ ರ್ನಡು ನ್ನಡಿ
ಅಧ್ಯಯ ರ್ನ ವರದಿರ್ ಶಿಫಾರಸುಸ ಅನ್ನಷ್ಟಿ ನ ಗೋಳಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ
ಕಡತ್
ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ರರ ಧ್ದಕಾರಕೆೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಯೋಜನೇತ್ರ
ಲ್ಲಕೆ ಶಿೋಷ್ಠಪಕೆರ್ಡಿ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ಐ,ಟಿ,ಐ ಲಿಮಿಟೆಡ ಸಂಸೆ ರ್ಲಿಿ ಕನನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ
ತ್ರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಕಡತ್
ಮಹಾಲೇಖಪ್ರಲ್ಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ
ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುವ ಬಗೆೆ
ಗಾಂಧ್ದ ಬಜಾರ ವಿಚಾರ (ಜಾಗೃತಿ) ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೆ ಳಾವಕಾಶ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ
ಎಲ್ಡ ಸಪ ಕಿ ಬ್ ಮಂತಿರ ಪ್ರಯ ರಡೈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿಿ ಕನನ ಡ
ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಜನಹಿತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ವಿಜರ್ನಗರ ಬೆಂಗಳುರು ಕನನ ಡೇತ್ರಿಗೆ
ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಏಪ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ

