ಜಯಂತಿ-2012-13

1 ಕಸನಿ/72/ಉತ್ಸ ವ/2012-13

2 ಕಸನಿ/81/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
4 ಕಸನಿ/01/ಕನಕ ಜಯಂತಿ/2012-13

5 ಕಸನಿ/03/ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ/2012-13

6 ಕಸನಿ/83/ಶತ್/2012-13
7 ಕಸನಿ/79/ಉತ್ಸ ವ/2012-13

8 ಕಸನಿ/80/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
9 ಕಸನಿ/82/ಜಯಂತಿ/2012-13

10 ಕಸನಿ/73/ಶತ್/2012-13

11 ಕಸನಿ/735/ಕಸಂ/2012-13
12 ಕಸನಿ/74/ಜಯಂತಿ/2012-13
13 ಕಸನಿ/52/ಜಯಂತಿ/2012-13

14 ಕಸನಿ/09/ಜಯಂತಿ/2012-13(ಭಾಗ)
15 ಕಸನಿ/8/ಜಯಂತಿ/2012-13

16 ಕಸನಿ/04/ಹ-ಸ್ತ-ಸಂ-ನಾ.ಕಂ.ಶ/ 2012-13
17 ಕಸನಿ/46/ಉತ್ಸ ವ/2012-13

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ ಮೆಂತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊಸಕೋಟೆ
ತಾ.ತಿರುವರಂಗದಲ್ಲಾ ಗಡಿನಾಡ ಉತ್ಸ ವ ಆಚರಿಸಲು ಹಣ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾೆಂಕ 04/3/2013 ರಂದು ವಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಾ ವಿಜಾಪುರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರರ ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯ ನವರ
ಜಯಂತೋತ್ಸ ವ ಆಚರಣೆ ಮಡಲು ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ
ಬಗ್ಗೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ಮಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿಾ ಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪರಾಷ್ಟಟ ರಪತಿಗಳಾಗಿದದ
ಸನಾಾ ನಯ "ಬಿ ಡಿ ಜತಿಿ ಯ್ವರ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವಕ್ಕೆ ಉನನ ತ್
ಮಟ್ಟ ದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾೆಂಕ 31-3-2013 ರಂದು ಜನರಲ್ ತಿಮಾ ಯ್ಯ ಅವರ ಜನಾ
ದಿನಾಚರಣೆಯ್ನುನ ಆಚರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಡವ ಬಗ್ಗೆ
ನಂದಿ ಉತ್ಸ ವ 2013 ಆಚರಣೆಗ್ಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕೆ ಬಳಾಾ ಪುರ
ಪಾ ಮುಖ್ ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕ ಉತ್ಸ ವಗಳಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮಗಳ
ಸಚ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ (ಶ್ಾ ೋ,ವೈ.ಕ್ಕ. ಮುದುದ ಕೃಷ್ಟಣ ಸಗಮ ಸಂಗಿೋತ್
ಮತ್ತಿ ಜಾನಪದ ಗ್ರಯ್ಕ ಇವರಿೆಂದ)
ಅಲಕ್ಷಿ ತ್ ವಚನಕಾರರು ಎೆಂಬ ಪುಸಿ ಕ ಮುದಿಾ ಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಬಹುಭಾಷಾ ವಚನ ಸಂಪುಟ್ಗಳ ಲೋಕಾಪಯಣ ಹಾಗೂ
ಮಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟಟ ರಪತಿಗಳಾಗಿದದ ಶ್ಾ ೋ ಬಿ ಡಿ ಜತಿಿ ಯ್ವರ ಜನಾ
ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮ ಏಪಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದನಾೆಂಕ;2-10-12 ರಂದು ಗ್ರೆಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅೆಂಗವಾಗಿ ರಾಜ
ಭವನದ ಹಾಜಿನ ಮನೆಯ್ಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮ ಪ್ರಾ ಯೋಜನೆ
ಬಗ್ಗೆ
ಡಾ.ಪಂ.ಪುಟ್ಟಟ ರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಜಯಂತ್ಯ್ನುನ
ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿೆಂದ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ದಾವಣಗ್ಗರೆ ನಗರದಲ್ಲಾ ಬಸವ ಜಯಂತಿ
ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕನನ ಡ ಮತ್ತಿ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಇಲ್ಲಖೆಯು ರಾಷ್ಟಟ ರ ಮತ್ತಿ
ರಾಜಯ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಾ ಆಚರಿಸುವ ಜಯಂತಿ
ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ/ಉತ್ಸ ವಗಳು/ಪಾ ಶಸ್ತಿ ಗಳು/ರಾಜ್ಯ ೋತ್ಸ ವ
ಮತ್ತಿ ಇತ್ರೆ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮಗಳಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ ಕತ್ಯವಯ
ನಿವಯಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ತಬಬ ೆಂದಿ ವಗಯದವರಿಗ್ಗ ಪ್ರಾ ಸಂಗಿಕ
ವೆಚಚ ಗಳನುನ ಪ್ರವತಿ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಡುವ
ಬಗ್ಗೆ (1-12-2012)
ರಾಣೆಬನ್ನನ ರು ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಹಲಗೇರಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಶ್ಾ ೋ
ಹಾಲಸ್ತಧ್ದ ೋಶವ ರ ಸಂಗಿೋತ್ ನಾಟ್ಕ ಕಂಪನಿಯ್
ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಆಚರಣೆಯ್ ಬಗ್ಗೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸವನ
ಬಾಗೇವಾಡಿಯ್ಲ್ಲಾ ಬಸವ ಉತ್ಸ ವ ಏಪಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18 ಕಸನಿ/53/ಜಯಂತಿ/2012-13
19 ಕಸನಿ/61/ಶತ್/2012-13
20 ಕಸನಿ/43/ಶತ್/2012-13

21 ಕಸನಿ/50/ಶತ್/2012-13

22 ಕಸನಿ/56/ಶತ್/2012-13

23 ಕಸನಿ/59/ಶತ್/2012-13
24 ಕಸನಿ/58/ಕನಕ ಜಯಂತಿ/2012-13

25 ಕಸನಿ/ಹೊಯೋ/2012-13

26 ಕಸನಿ/01/ವಿೋರರಾಣಿ ಅಬಬ ಕೆ ಉತ್ಸ ವ/2012-13
ಕಸನಿ/02/ಅೆಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತಿ/201227 13
28 ಕಸನಿ/66/ಹಂಪಿಉತ್ಸ ವ/2012-13

29 ಕಸನಿ/65/ಹಂಪಿಉ/2012-13

30 ಕಸನಿ/67/ಹಂಪಿ ಉತ್ಸ ವ/2012-13
31 ಕಸನಿ/68/ಹಂಪಿಉತ್ಸ ವ/2012-13
32 ಕಸನಿ/ಧಸ/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
33 ಕಸನಿ/69/ಹಂಪಿಉತ್ಸ ವ/2012-13
34 ಕಸನಿ/63/ಶತ್/2012-13
35 ಕಸನಿ/60/ಉತ್ಸ ವ/2012-13

36 ಕಸನಿ/62/ಜಯಂತಿ/2012-13

ನಾಡಪಾ ಭು ಕ್ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯ್ನುನ ನಾಡಹಬಬ ವಾಗಿ
ಮತ್ತಿ ಸಕಾಯರಿ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿ.ಶ್ಾ ೋಮತಿ ಹೆಚ್,ವಿ,ಸಾವಿತ್ಾ ಮಾ ಅವರ ಜನಾ
ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿ.ಕೃಷ್ಟಣ ಮೂತಿಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಇವರ
ಜನಾ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವವನುನ ಏಪಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿರಿಯ್ ಜಾನಪದ ವಿದಾವ ೆಂಸರುಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ
ಕಲ್ಲವಿದರುಗಳ ಜನಾ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮ
ಹಮಿಾ ಕೋಳಾ ಲು ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ರಾಷ್ಟಟ ರ ಪಾ ಶಸ್ತಿ ಪುರಸೆ ೃತ್ ಶ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಾ ೋ
ಎನ್.ಪಿ.ಶ್ಾ ೋನಿವಾಸಚಾಯ್ಯ ಅವರ ಜನಾಾ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ
ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕನಾಯಟ್ಕ ಸಂಗಿೋತ್ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿೆಂದ
ಏಪಯಡಿಸುವ ಹಿರಿಯ್ ಕಲ್ಲವಿದರ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಮತ್ತಿ
ವಿಶೇಷ್ಟ ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ರವಿೋೆಂದಾ ಕಲ್ಲಕ್ಕಿ ೋತ್ಾ ದಲ್ಲಾ ದಿ.1.12.2012 ರಂದು
ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ರಾಜಯ ದ ಕರಾವಳಿ ಪಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ಕಂಬಿಳಿ ಉತ್ಸ ವ ಆಚರಿಸುವ
ಕುರಿತ್ತ (2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಅಯ್ವಯ ಯ್ ಭಾಷ್ಟಣದಲ್ಲಾ
ಘೋಷ್ಟಣೆಯಾದ ಯೋಜನೆ)
ವಿೋರರಾಣಿ ಅಬಬ ಕೆ ಉತ್ಸ ವವನುನ 2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ
ಆಚರನೆ ಮಡಲು ವಿೋರರಾಣಿ ಅಬಬ ಕೆ ಉತ್ಸ ವ ಸಮಿತಿ
ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ್ಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ಾ ೋ ಶ್ವಶರಣ ಅೆಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತಿಯ್ನುನ ಜನವರಿ
14 ರಂದು ಸಕಾಯರಿ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮವನಾನ ಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸ ವ -2012-13ಕ್ಕೆ ಆಹಾವ ನ ಪತಿಾ ಕ್ಕ ಮತ್ತಿ ಕರಪತ್ಾ
ಮುದಾ ಣ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಮಡಲು ದರಪಟ್ಟಟ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸ ವ 2012-2013 ದಕ್ಷಿ ಣ ವಲಯ್ ಸಾೆಂಸೆ ರತಿಕ ಕೆಂದಾ
ತಂಜಾವೂರು ದಕ್ಷಿ ಣವಲಯ್ ಸಾೆಂಸೆ ರತಿಕ ಕೆಂದಾ ನಾಗಪುರ
ಕೆಂದಾ ಗಳಿೆಂದ ಕಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಾ ಯೋಜನೆ
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸ ವ -2012-13ರಲ್ಲಾ ವಸುಿ ಪಾ ದಶಯನದಲ್ಲಾ ಪುಸಿ ಕ (
ಪಾ ದಶಯನ ಮತ್ತಿ ಮರಾಟ್ದ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಚಿತ್ಾ ಕಲ್ಲ /ಶ್ಲಿ ಕಲ್ಲ
ಪಾ ದಶಯನ ಕುರಿತ್ತ
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸ ವ 2012-13 ಪೋಸಟ ರ್ (ಭಿತಿಿ ಪತ್ಾ ) ಮುದಿಾ ಸುವ
ಕುರಿತ್ತ
ಕ್ಕಳದಿ ಉೆಂಚ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತ್ತ1
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸ ವದಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮ
ನಿೋಡುವ ಕಲ್ಲವಿದರನುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಶರಣ ಸಂಸೆ ೃತಿ
ಮಹಾಯಾತ್ರಾ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಸಭಾ ವೆಚಚ ಗಳನುನ ಡಾಾ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕನನ ಡ ಮತ್ತಿ ಸಂಸೆ ರತಿ ಇಲ್ಲಖೆಯಿೆಂದ ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಶ್ಾ ೋಷ್ಟಠ
ಮಹಾಪುರುಷ್ಟರ ಜಯಂತಿ ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮಗಳನುನ ಸಕಾಯರಿ
ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ ಅವರ
ಭಾವಚಿತ್ಾ ಗಳನುನ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಮುದಿಾ ಸುವ ಬಗ್ಗೆ

37 ಕಸನಿ/57/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
38 ಕಸನಿ/51/ಶತ್/2012-13
37 ಕಸನಿ/2/ಜಯಂತಿ/2012-13
38 ಕಸನಿ/44/ಶತ್/2012-13
39 ಕಸನಿ/49/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
40 ಕಸನಿ/47/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
41 ಕಸನಿ/54/ಹಂಪಿಉತ್ಸ ವ/2012-13

42 ಕಸನಿ/70/ಶತ್/2012-13
43 ಕಸನಿ/55/ಜಯಂತಿ/2012-13
44 ಕಸನಿ/45/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
45 ಕಸನಿ/30/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
46 ಕಸನಿ/26/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
47 ಕಸನಿ/25/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
48 ಕಸನಿ/64/ಹಂಪಿಉ/2012-13
49 ಕಸನಿ/19/ಉತ್ಸ ವ/2012-13
50 ಕಸನಿ/5/2012-13

ವಿೋರರಾಣಿ ಕ್ಷತ್ತಿ ರು ಚನನ ಮಾ ವಿಜಯೋತ್ಸ ವ ಹಾಗೂ
ಅಭಿವೃಧಿಿ ಸಮಿತಿ ಕಾಕತಿ ಬಳಗ್ರವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ್ಲ್ಲಾ ಕ್ಷತ್ತಿ ರ
ಚನನ ಮಾ ಳ ವಿಜಯೋತ್ಸ ವ ಆಚರಣೆಗ್ಗ ಕುರಿತ್ತ
ಪಾ || ಗುರುರಾಜರಾಯ್ರ ಜನಾ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಆಚರಿಸಲು
ಧನಸಹಾಯ್ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಜಶರಣ ಅೆಂಬಿಗರ ಚೌಡವಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತ್ತ
ಶ್ಾ ೋಮತಿ ಜಯ್ದೇವಿ ಲ್ಲಗ್ರಡೆಯ್ವರ ಜನಾ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ
ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ನಾಗ್ರವಿನಾಡು ಉತ್ಸ ವ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ಶ್ಾ ೋ ಭಗಿೋರಥ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸ ವ ಆಚರಣೆಗ್ಗ ಉನನ ತ್
ಮಟ್ಟ ದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಾ.ಸಿ ೆಂದನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬಬ ಳಿಾ ಇವರು ದೇಶದ 10
ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಾ ಜಯ್ದೇವಿ ತಾಯಿ ಲ್ಲಗ್ರಡೆ
ಜನಾ ಶತ್ಮನೋತ್ಸ ವ ಆಚರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಸಂತ್ ಶ್ಾ ೋಷ್ಟಠ ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿತ್ತ ಅನಿಮೇಷ್ಟನ್ ಚಿತ್ಾ
ನಿಮಯಣ ಮಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ರವಿೋೆಂದಾ ನಾಥ ಠಾಗೋರರ 150ನೇ ಜನಾ ದಿನೋತ್ಸ ವ
ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ದುಗೋಯತ್ಸ ವ ಏಪಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಚಿತ್ಾ ದುಗಯ ರೂ 30,00,000
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಶ್ವಮೋಗೆ ದಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ದಿಾ ಉತ್ಸ ವ
ಏಪಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವಮಗೆ - 30,00,000/2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಾ ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸ ವದ
ಬಗ್ಗೆ ಧಾರವಾಡ -ರೂ 3000000/ಹಂಪಿ ಉತ್ಸ ವ 2012-13 ಧವ ನಿ-ಬಳಕು ಕಾಯ್ಯಕಾ ಮ ( ಕೆಂದಾ
ಸಂಗಿೋತ್ ನಾಟ್ಕ ವಿಭಾಗ ) ( ಕೆಂದಾ ಸರ್ವಯಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಖೆ )
2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಗ್ರಾ ಮಿೋಣ ಸಾೆಂಸೆ ರತಿಕ ಉತ್ಸ ವ
ಏಪಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸ ವ -2012

