ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ-2014-15
1.

ಕಸನಿ/1/ಕಅ/2014-15

2.

ಕಸನಿ/13/ಕಅ/2014-15

3.

ಕಸನಿ/23/ಕಅ/2014-15

4.

ಕಸನಿ/26/ಕಅ/2014-15

5.
6.

ಕಸನಿ/21/ಕಅ/2014-15
ಕಸನಿ/18/ಕಅ/2014-15

7.
8.

ಕಸನಿ/21/ಹೋ.ಹೋ/2014-15
ಕಸನಿ/21/ಹೋ.ಹೋ/201415(ಭಾ)

9.

ಕಸನಿ/19/ಕಅ/2014-15

10.

ಕಸನಿ/25/ಕಅ/2014-15

11.

ಕಸನಿ/2/ಕಅ/2014-15

12.

ಕಸನಿ/3/ಕಅ/2014-15

13.

ಕಸನಿ/4/ಕಅ/2014-15

14.

ಕಸನಿ/6/ಕಅ/2014-15

15.

ಕಸನಿ/7/ಕಅ/2014-15

16.

ಕಸನಿ/8/ಕಅ/2014-15

17.

ಕಸನಿ/11/ಕಅ/2014-15

18.

ಕಸಇ/12/ಕಅ/2014-15

19.

ಕಸನಿ/14/ಕಅ/2014-15

ಕನ್ನ ಡ ಕಣ್ಮ ಣಿ-ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ನಾಡು
ನುಡಿ ಕುರಿತು ಕಾಯಯಕರ ಮಕ್ಕೆ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ರಾಜರಾಜೇಶವ ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತುು ಆಸ್ಪಿ ಟಲ್ ಬೊಂಗಳೂರು
ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲ್ಲಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಭಾರತ್ ಎಲೆಕಾರ ಾನಿಕ್ಸ್ ಆಪಿಸಸಯ ಕಿ ಬ್ ಬೊಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿ ನ್
ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲ್ಲಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ರಾಷ್ಟರ ಾೋಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಂಗಳೂರು ಕೊಂದ್ರ ದ್ ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ
ಕನ್ನ ಡ ಕಲ್ಲಸಲು ಭೋದ್ಕರನುನ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ರಾಷ್ಟರ ಾೋಯ ಮಾನ್ವಿಕ ಆರೋಗಾ ಮತುು ನ್ರ ವಿಜ್ಞಾ ನ್
ಸಂಸ್ಥೆ (ನಿಮಾಾ ನ್ಸ್ ),ಬೊಂಗಳೂರು-ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲ್ಲಕಾ
ತರಗತಿ ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ಸಾಕ್ಷ್ಾ ಚಿತರ ಕುರಿತು
ಸಾೊಂಸೆ ೃತಿಕ ರ್ರಂರ್ರೆಯನುನ ಸಂರಕ್ಷಿ ಸಲು ದೃಶಾ ದ್ಯಖಲೆ ಮಾಡುವ
ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅನುದ್ಯನ್
ಸಾೊಂಸೆ ೃತಿಕ ರ್ರಂರ್ರೆಯನುನ ರಕ್ಷಿ ಸಲು ದೃಶಾ ದ್ಯಖಲೆ ಮಾಡುವ
ಯೋಜನೆಯ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ ದ್ ಕುರಿತು
ಸಕಾಯರಿ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಮತುು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಬೊಂಗಳೂರು-ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲ್ಲಕಾ ತರಗತಿ
ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ
ಅನುಶ್ರರ ತಿ ಫೊಂಡೇಶನ್ಸ ಟರ ಸ್ಟರ ವತಿಯೊಂದ್ ನ್ಡೆಯುತಿು ರುವ ಕನ್ನ ಡ
ಕಲ್ಲಕಾ ಕೊಂದ್ರ ಕ್ಕೆ ಪೋತ್ಸ್ ಹ ಧನ್ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತು
ಬಿ.ಇ.ಎಲ್.ಕಾರ್ಖಯನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಕಲ್ಲಕಾ
ತರಬೇತಿ ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಶ್ರ ೋಮಾತಿ ಅನಿತ್ಸ ಶಾರ್ಖಪುರ ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಿ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಕಲಸದ್ ಬಗೆೆ
2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್
ಕಾಯಯಚ್ಟುವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಅನುದ್ಯನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
ಕನ್ನ ಡ ಅಭವೃದಿಿ ಶಾಖೆಯ ಸಾಮಾನ್ಾ ರ್ತರ ಗಳು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ್
ಕಡತ
2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಅೊಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನ ಡ ಶ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಗೆಗಿನ್
ಕಡತ(ಭಾರತಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳು ಕೊಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು)
ಕನಾಯಟಕ ಗಡಿ ರ್ರ ದೇಶ ಅಭವೃದಿಿ ಪ್ರರ ದಿಕಾರವು ಮಾದ್ರಿ ನಿೋತಿ
ಸಂಹಿತೆಯನುನ ಉಲಿ ೊಂಘಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಬಿ.ಇ.ಎೊಂ.ಎಲ್.ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ ಸಂಘ.ಬೊಂಗಳೂರು-ಇಲ್ಲಿ
ಕನ್ನ ಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿ ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೊಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿ 27/08/2014 ರಂದು ಯಶವಂತ
ಚಿತ್ಸಲರನುನ ಕುರಿತು ಏರ್ಯಡಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷರಣ್ವನುನ
ಇಲಾಖೆಯೊಂದ್ ಪ್ರರ ಯೋ
ವಿವೇಕಾನ್ಗರಡ ಜೈ ಕನಾಯಟಕ ಕನ್ನ ಡ ಸಂಘ ಬೊಂ,ಮ,ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕ
ಕಟರ ಡದ್ 1ನೇ ಮಹಡಿ 4ನೇ ಕಾರ ಸ್ಟ 4ನೇ ಮುಖಾ ರಸ್ಥು ವಿವೇಕನ್ಗರ ಬಸ್ಟ
ನಿಲಾಿ ಣ್ದ್ ಎದುರು ಬೊಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ
ಕಲ್ಲಕಾ ತರಗತಿ ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಕುರಿತು

20.

ಕಸನಿ/16/ಕಅ/2014-15

21.

ಕಸನಿ/22/ಕಅ/2014-15

22.
23.

ಕಸನಿ/23/ಕಅ/2014-15
ಕಸನಿ/27/ಕಅ/2014-15

24.

ಕಸನಿ/29/ಕಅ/ಮಾಹಅ/2014-15

25.

ಕಸನಿ/33/ಕಅ/2014-15

26.

ಕಸನಿ/30/ಕಅ/ಮಾಹಿಅ/2014-15

27.

ಕಸನಿ/37/ಕಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/201415

28.

ಕಸನಿ/31/ಕಅ/2014-15

29.

ಕಸನಿ/ಕಅ/ವಿ.ಸಮ ,ರ್ರ ,ಉ/2014-15

30.

ಕಸನಿ/ಕಅ/2014-15

2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಯಗಾರ ಏರ್ಯಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್
ಕಡತ
ಕನ್ನ ಡ ಮತುು ಸಂಸೆ ೃತಿ ಇಲಾರ್ಖಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಮತುು ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷರಣ್
ಮುೊಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆೆ
ರ್ರ ಸಾರ ಭಾರತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೊಂಗಳುರು ಇವರಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ
ಬೊಂಗಳುರು ಕೊಂದ್ರ ವು ನಾಡರ್ರ ಭು ಕ್ಕೊಂಪೇಗೌಡ ಜಿೋವನ್ ಆಡಳಿತ
ವಾ ವಸ್ಥಿ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮೂಲ್ಲಕ್ಕ ರ್ರ ಸಾರ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ್
ಪ್ರರ ಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಗಳ ಕುರಿತು
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದ್ಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉತು ರ
ನಿೋಡುವ ಕುರಿತು (ಶ್ರ ೋ ಗೋ,ರಮೇಶಗೌಡ, ರಾಜ್ಞಧಾ ಕ್ಷ್ರು.ನ್ವ
ಕನಾಯಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ವೇದಿಕ್ಕ ಬೊಂಗಳೂರು)
ಕನ್ನ ಡ ನುಡಿ -ಕನ್ಡ ಗಡಿ ಜ್ಞಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಬೊಂಗಳೂರು ಇವರು
ಏರ್ಯಡಿಸುವ ನ್ಮಮ ನ್ಡೆ ನಾಡು ನುಡಿ ಗಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಥಾ
ಕಾರ್ಯಯಕರ ಮ ಕುರಿತು
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದ್ಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಉತು ರ
ನಿೋಡುವ ಕುರಿತು (ಶ್ರ ೋ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜಯನ್ ಸ್ಪದ್ಯರ ಮರ್ಿ ಖೂಬಾ ರಾಜಾ ದ್
ಅಭವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಕೊಂದ್ರ ಸಕಾಯರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪರುವ ರ್ರ ಸಾು ವನೆ ಕುರಿತು)
ಮಾಹತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದ್ಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಯತು ರ
ನಿೋಡುವ ಕುರಿತು (ಶ್ರ ೋ ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜಯನ್ ಸ್ಪದ್ಯರ ಮರ್ಿ ಖೂಬಾ ಬಿೋದ್ರ
ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗೆೆ )
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮದ್ಡಿ ಕೋರಿದ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉತು ರ (ಶ್ರ ೋ
ಸ್ಪ,ಎೊಂ,ಶ್ರ ೋ ರಾಮ ಬಿ,ಬಿ,ರಸ್ಥು ಶ್ವಮೊಗೆ )
ವಿಧಾನ್ ರ್ರಿಷತು ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಆರ್ ಚೌಡರೆಡಿಡ ತಿೋರ್ಲ್ಲಿ ಅವರ
ರ್ರ ಶ್ನನ 2018ಕ್ಕೆ ಉತು ರ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ
ಕನಾಯಟಕ ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ಟ
ಬಮಾಮ ಯ ಇವರು ಕನ್ನ ಡ ಶಾಸ್ಪು ಾೋಯ ಭಾಷಾ ಅಧಾಾ ಯನ್
ಕಮದ್ರ ಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸ್ಪದಂತೆ ಚುಕೆ ರ್ರ ಶ್ನನ 3912ಕ್ಕೆ ಕೋರಿರುವ ಮಹಿತಿಗೆ
ಉತು ರ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತು
ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯನುನ ಅನುಷಾಾ ನ್ ಗಳಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

31.

ಕಸನಿ/9/ಕಅ/2015-16

