ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ-2013-14
1 ಕಸನಿ/1/ಕಅ/2013-14
2 ಕಸನಿ/2/ಕಅ/2013-14
3 ಕಸನಿ/3/ಕಅ/2013-14
4 ಕಸನಿ/4/ಕಅ/2013-14
5 ಕಸನಿ 6 ಕ.ಅ 2013-14
6 ಕಸನಿ 7 ಕ.ಅ 2013-14
7 ಕಸನಿ 8 ಕ,ಅ 2013-14

8 ಕಸನಿ 9 ಕ.ಅ 2013-14
9 ಕಸನಿ 11 ಕ.ಅ 2013-14
10 ಕಸನಿ 11 ಕ.ಅ 2013-14
11 ಕಸನಿ 14 ಕ.ಅ 2013-14
12 ಕಸನಿ 15 ಕ.ಅ 2013-14
13 ಕಸನಿ 16 ಕ.ಅ 2013-14
14 ಕಸನಿ 17 ಕ.ಅ 2013-14
15 ಕಸನಿ 19 ಕ.ಅ 2013-14
16 ಕಸನಿ 20 ಕ.ಅ 2013-14
17 ಕಸನಿ/57/ಅ.ಕ.ಯೋ/2013-14
18 ಕಸನಿ 21 ಕ.ಅ 2013-14
19 ಕಸನಿ 22 ಕ.ಅ 2013-14

20 ಕಸನಿ 25 ಕ.ಅ 2013-14

ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,(BHEL) ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿಿ
ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕನ್ನ ಡ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ
ಶೋರ್ಷಪಕೆರ್ಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ಕರ್ನಪಟಕ ಗಡಿ ರ್ಾ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ್
ಕಾರ್ಪಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುದಾನ್ದ ಬಗೆೆ
ಕನ್ನ ಡ ಅಭವೃಧಿಿ ಶಾಖೆರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ತಾ ಗಳು
ಕನ್ನ ಡದ ಆದ್ಧಕವಿ ಪಂರ್ನ್ ನುಡಿಗಣಿ ಪುಸತ ಕ ರ್ಾ ಕಟಣೆಗೆ ನೆರವು
ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ಕರ್ನಪಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ರ್ರಿಷತುತ ಬೆಂ. ಇವರು ಪುಸತ ಕ ರ್ಾ ಕಟಣೆಗಳಿಗೆ
ಧನ್ಸಹಾರ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆೆ
ಭಾರತಿೋರ್ ಭಾಷೆಗಳ ಕೆಂದಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ
ಕನ್ನ ಡ ಶಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು
ಸಹಾರ್ಕ ನಿದೇಪಶಕರು ಕನ್ನ ಡ & ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲೆಿ ರ್
2012-13ನೆ ಸಾಲಿನ್ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷಾ ಕಮಮ ಟದ ಅನುದಾನ್ ಎನ್,ಎೆಂ,ಸಿ
ಆಗದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ
ಬಿ,ಇ,ಎಲ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿಿ ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ
ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಬಿ,ಇ,ಎಲ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿಿ ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ
ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಐ,ಎಸ್,ಆರ್,ಜ ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ
ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ಕರ್ನಪಟಕ ಕೆಂದ್ಧಾ ೋರ್ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲರ್ ಗುಲಬ ರ್ಗಪ ಶಾಸಿತ ಿೋರ್
ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಧನ್ಸಹಾರ್ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತು
ರಾಜಯ ಹಾಗೂ ರಾಷರ ಿದ ಹೋರಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ಕೆಂದಾ ಗಳನುನ
ತೆರೆಯುವ ಬಗೆೆ
ಮಹಾಲೇಖಪ್ರಲರ ಕಛೇರಿ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತರಬೇತಿ
ಶಬಿರಗಳನುನ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಹಾಡಿೋರೆ ರಾಗಗಳು ತೂಗಿೋರೆ ದ್ಧೋರ್ಗಳು ಕಾರ್ಪಕಾ ಮ ಆಚರಿಸುವ
ಕುರಿತು
ಹಾಡಿೋರೆ ರಾಗಗಳು ತೂಗಿೋರೆ ದ್ಧೋರ್ಗಳು ಕಾರ್ಪಕಾ ಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲು
ಜಿಲೆಿ ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ಭಾರತಿೋರ್ ಭಾಷೆಗಳ ಕೆಂದಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅೆಂಚೆ ಮೂಲಕ
ಕನ್ನ ಡ ಶಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಅನುಷಾಾ ನ್ದ ಕುರಿತು
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನ್ತೆಗೆ ಸಾೆಂಸಕ ೃತಿಕ ಶಬಿರ
ರಸಗಾ ಹಣ ಶಬಿರವನುನ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕೆ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಜಿಲೆಿ ಗಳಿಗೆ
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ಐ,ಎ,ಎಸ್ ಐ,ಪಿ,ಎಸ್ ಎೆಂ,ಎಫ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಂದಾಾ ಡಳಿತ
ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಅಭಯ ರ್ಥಪಗಳಿಗೆ
ಪ್ಾ ೋತ್ಸ್ ಹಧನ್ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ

21 ಕಸನಿ 26 ಕ.ಅ 2013-14
22 ಕಸನಿ 41 ವಿ.ರ್ 2013-14

23 ಕಸನಿ 42 ಕ.ಅ 2013-14
24 ಕಸನಿ 29 ಕ.ಅ 2013-14
25 ಕಸನಿ 30 ಕ.ಅ 2013-14
26 ಕಸನಿ 31 ಕ.ಅ 2013-14
27 ಕಸನಿ 33 ಕ.ಅ 2013-14

28 ಕಸನಿ 34 ಕ.ಅ 2013-14
29 ಕಸನಿ 35 ಕ.ಅ 2013-14

30 ಕಸನಿ 36 ಕ.ಅ 2013-14

31 ಕಸನಿ 37 ಕ.ಅ 2013-14

32 ಕಸನಿ 39 ಕ.ಅ 2013-14
33 ಕಸನಿ 40 ವಿ.ರ್ 2013-14
34 ಕಸನಿ 28 ಕ.ಅ 2013-14

35 ಕಸನಿ 43 ಸಾ 2013-14

ಕರ್ನಪಟಕ ಕಲಾ ಸಂಘ [ನೋೆಂ] ಹೆಂದೂಸಾತ ನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಾರ್ಖಪನೆ
ಇೆಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗ [ಹೆಚ್,ಎ,ಎಲ್ಸ] ಹಳೆ ಮದಾಾ ಸ್ ರಸ್ಥತ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇಲಿಿ ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕರ್ನಪಟಕ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆರ್ ಸದಸಯ ರಾದ ಶಾ ೋ ಹಾಯ ಸಿಸ್ ಎನ್,ಎ ಇವರ
ಚುಕೆಕ ಗುರಿತಿನ್ ರ್ಾ ಶ್ನನ ಸಂ 1023ಕೆಕ ಉತತ ರ
ಕನ್ನ ಡ ಶಾಸಿತ ಿೋರ್ ಭಾಷೆ ಕ್ಟ್ಾ ಯಾ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಕನ್ನ ಡದಲಿಿ ಕೃರ್ಷ &
ತೋಟರ್ಗರಿಗೆ ವಿಷರ್ಗಳ ರ್ಾ ಕಟನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ್ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ್ ರ್ನಯ ಯಾೆಂಗ ನೌಕರರ ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ಲಿಿ ಆಡಳಿತ
ಕನ್ನ ಡ ಕಾರ್ಪ ಶಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ
2013ನೇ ಸಾಲಿನ್ ನ್ವೆೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳ ಹಾಡಿೋರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿರೆ
ದ್ಧೋರ್ಗಳ ಕಾರ್ಪಕಾ ಮ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ನಿಮಾಯ ನ್್ ಅಸಪ ತೆಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ
ಕಲಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಶಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
2013ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಡಿಸ್ಥೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಲಿಿ ಹಾಡಿೋರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೋರೆ
ದ್ಧೋರ್ಗಳ ಕಾರ್ಪಕಾ ಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸಹಾರ್ಕ ನಿದೇಪಶಕರ ಕನ್ನ ಡ & ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಿ ರ್
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ಶಬಿರ ಹಾಗೂ
ಆಡಳಿತ ಕನ್ನ ಡ ಕಾರ್ಪ ಶಬಿರ ಅನುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು
2014ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಜನ್ವರಿ ತಿೆಂಗಳಲಿಿ ಹಾಡಿೋರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೋರೆ
ದ್ಧೋರ್ಗಳ ಕಾರ್ಪಕಾ ಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ್ಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ಕೆಂದಾ ಕನ್ನ ಡ ಅಧಯ ರ್ನ್
ಕೆಂದಾ ಸಾೆ ರ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೆ|| ಕ್ಟ್ವ ಡ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮನ್ವಿ ಬಗೆೆ
ಕಾಯ ಸೊ ಬೆಂ ಏರ್ ಪ್ೋರ್ಟಪ ಆಫ್ ಕಮಾಯ ೆಂಡೆೆಂರ್ಟ ಸ್ಥೆಂಟಾ ಲ್ಸ
ಇೆಂಡಸಿರ ಿರ್ಲ್ಸ ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟಿ ಫೊಸ್ಪ ಇಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ
ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ಕಾಮಿಪಕ ರಾಜಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಮಾದರಿ ಆಸಪ ತೆಾ ರಾಜಾಜಿನ್ಗರ ಬಮ,
ಇಲಿಿ ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ನ್ಡೆಸುವ ಬಗೆಗಿನ್
ಕಡತ
ಕರ್ನಪಟಕ ವಿಧಾನ್ ರ್ರಿಷತಿತ ನ್ ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ಎಸ್,ಆರ್,ಲಿೋಲಾ
ಇವರ ಚುಕೆಕ ಗುರುತಿನ್ ರ್ಾ ಶ್ನನ ಸಂ 204ಕೆಕ ಉತತ ರ
ಭಾರತ್ ಎಲೆಕಾರ ಿನಿಕ್ಸ್ ಆಫೋಸಸಪ ಕಿ ಬ್ ಬೆಂ, ಸಂಸ್ಥೆ ರ್ ಕನ್ನ ಡೇತರ
ಕಾಮಿಪಕರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿರ್ನುನ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ
ದ್ಧನೇಶ್ ಕೆ ಭಟರ ಬಳಕೆದಾರರ ಹತರಕ್ಷಣೆ ವೇದ್ಧಕೆ ರ್ಾ ಸುತ ತ ದಕ್ಟ್ಿ ಣ
ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲೆಿ ಇವರ ಸಕಾಪರಿ ಕಛೇರಿ ವಯ ವಹಾರಗಳನುನ ಮಾಹತಿ
ತಂತಾ ಜಾಾ ನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆೆ

