ಜಯಂತಿ-2013-14
1 ಕಸನಿ/43/ಶತಮಾನೋತಸ ವ/2013-14
2 ಕಸನಿ/32/ಉತಸ ವ/2013-14
3 ಕಸನಿ/25/ಶತಮಾನೋತಸ ವ/2013-14
4 ಕಸನಿ/10/ಜಯಂತಿ/2013-14(ಭಾಗ-1)
5 ಕಸನಿ/10/ಜಯಂತಿ/2013-14
6 ಕಸನಿ/16/2013-14
7 ಕಸನಿ/71/ಜಯಂತಿ/2013-14
8 ಕಸನಿ/54/ಶತಮಾನೋತಸ ವ/2013-14
9 ಕಸನಿ/12/ಜಯಂತಿ/2013-14
10 ಕಸನಿ/58/ಜಯಂತಿ/2013-14
11 ಕಸನಿ/24/ಜಯಂತಿ/2013-14
12 ಕಸನಿ/17/ಜಯಂತಿ/2013-14

13 ಕಸನಿ/06/ಶತ/2013-14
14 ಕಸನಿ/23/ಜಯಂತಿ/2013-14 [ಭಾಗ]
15 ಕಸನಿ/69/ಉತಸ ವ/2013-14
16 ಕಸನಿ/05/ಜಯಂತಿ/2013-14
17 ಕಸನಿ/58/ಜಯಂತಿ/2013-14 [ಭಾಗ]
18 ಕಸನಿ/53/ಕ.ಜಯಂತಿ/2013-14 (ಭಾಗ)

19 ಕಸನಿ/04/ಶತ/2013-14

20 ಕಸನಿ/13/ಹೊ.ಯೋ/2013-14
21 ಕಸನಿ/23/ಜಯಂತಿ/2013-14

22 ಕಸನಿ/1/ಜಯಂತಿ/2013-14

ಶ್ರ ೋ ಗೌರೋಶ ಕಾಯ್ಕಿ ಣಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತಸ ವ ಆಚರಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರನ್ಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂ ರುರಾಣಿ ವಿಜಯೋತಸ ವ ಆಚರಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ನಾಡೋಜ ಡಾ|| ಕಯ್ಯಾ ರ ಕಿಞ್ಞ ಣ್ಣ ರೈ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತಸ ವ
ಆಚರಣೆ ಕುರತು
ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಕುರತು
ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಾ ನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಚ್.ದೇವಿರಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತಸ ವ ಆಚರಣೆಗ್ಗ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕುರತು
ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಾ ಜಯಂತಿ ಆಚರಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿ: ಬಾಳಪ್ಪ ಹುಕ್ಿ ೋರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಕ್. ನಾರಾಯ್ಣ್ ಅವರ
ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತಸ ವ ಆಚರಸುವ ಕುರತು
ನಾಲ್ವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಓಡೆಯ್ರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮ ಏಪ್ಯಡಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜಯಂತಿ -2013 ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾೆಂಕ 13-01-2014
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿೆ ದಿನಾೆಂಕ: 18-10-2013 ರಂದು ವಾಲಿಮ ಕಿ ಜಯಂತಿ
ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಜೇನ್ಕವಿ ರತ್ನಾ ಕರ ವಣಿಯ ಇವರ ಜಯಂತಿಯ್ನ್ಾ ಮೂಡವಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ
ಬೆಂಗಳೂರನ್ಲಿೆ ಏಪ್ಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಬಿ.ಎೆಂ.ಶ್ರ ೋ ಸಾಮ ರಕ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠಾ ನ್ವು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ
ಶತಮಾನೋತಸ ವ ಆಚರಣೆಗ್ಗ ಧನ್ಸಹಾಯ್ ನಿೋಡುವ ಕುರತು
ಕವಿ ಸವಯಜಞ ಜಯಂತಿ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಸೂ ಬದ ಚಿತರ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಲೋಕಾಯುಕೂ ರಗ್ಗ ಉತಸ ವ ಶಾಖೆಯ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ
ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನಾ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಾ ನ್ವರನ್ಾ ಕುರತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ್ವನ್ನಾ
ಏಪ್ಯಡಿಸಲು ಧನ್ಸಹಾಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಜಯಂತಿ-2013 ವೇದಿಕ್ ಹಾಗೂ ಬಾಾ ಕ್ ಡಾರ ಫ್ ಸಿದ್ಧ ಪ್ಡಿಸುವ
ಬಗ್ಗೆ
ಕನ್ಕ ಜಯಂತಿ-2013 ಸೂ ಬಧ ಚಿತರ ಸುಧಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕೂಡಲ್ ಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದಿದ ಮಂಡಲಿ ಇವರು ಆಚರಸುವ ಬಸವ
ಜಯಂತ ಶತಮಾನೋತಸ ವ ಆಚರಣೆಗ್ಗ ಧನ್ಸಹಾಯ್ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಾವಣ್ಗ್ಗರೆ ವಿರಕಿೂ ಮಠದ್ ಜೋರ್ೋಯಧ್ಧಧ ರ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ
ಶತಮಾನ್ ಸಾಮ ರಕ ಭವನ್ ನಿಮಾಯಣ್ಕ್ಿ ಅನ್ನದಾನ್ ಒದ್ಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಕವಿ ಸವಯಜಞ ಜಯಂತಿಯ್ನ್ನಾ ಆಚರಸುವ ಬಗ್ಗೆ
2013-2014ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿೆ ಉತಸ ವ/ಜಯಂತಿ/ಶತಮಾನೋತ್ನಸ ವ
ಶಾಖೆಯ್ಲಿೆ ನ್ ಆಹಾವ ನ್
ಪ್ತಿರ ಕ್/ಕರಪ್ತರ /ಪೋಸಟ ರ್/ಬಾಾ ನ್ರ್/ಪ್ೆ ಕಸ /ಪೋಟೊ/ವಿಡಿಯೋ/ಖಾಸಿಗಿ
ವಾಹನ್ಗಳ ಬಾಡಿಗ್ಗ ಬಾಬ್ತೂ ದ್ರಪ್ಟ್ಟಟ ಪ್ಡೆಯುವ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ
ಬಗ್ಗೆ

23 ಕಸನಿ/63/ಶತ/2013-14
24 ಕಸನಿ/02/ಜಯಂತಿ/2013-14
25 ಕಸನಿ/166/ಸಾ/2013-14
26 ಕಸನಿ/63/ಉತಸ ವ/2013-14 (ಭಾಗ)
27 ಕಸನಿ/12/ಮಾಹಅ/2013-14

28 ಕಸನಿ/9/ಶತ/2013-14
29 ಕಸನಿ/59/ಜಯಂತಿ/2013-14
30 ಕಸನಿ/7/ಜಯಂತಿ/2013-14
31 ಕಸನಿ/03/ಜಯಂತಿ/2013-14
32 ಕಸನಿ/52/ಶತಮಾನೋತಸ ವ/2013-14
33 ಕಸನಿ/61/ಶತ/2013-14

34 ಕಸನಿ/49/ರಾ.ಸಾ.ಕಾ.ಕರ /2013-14
35 ಕಸನಿ/53/ಕ.ಜಯಂತಿ /2013-14
36 ಕಸನಿ/26/ಜಯಂತಿ/2013-14
37 ಕಸನಿ/ಶತಮಾನೋತಸ ವ/2013-14

ಪಿ.ಕಾಳೆಂಗರಾಯ್ರ ಶತಮಾನೋತಸ ವ ಆಚರಣೆ ಕುರತು
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿೆ ದಿನಾೆಂಕ:13-5-13ರಂದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ
ಕಾಯ್ಯಕರ ಮ ಏಪ್ಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಶಾೆಂತಮಮ ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯ್ಕತಿ ಲ್ಕಿ ೆಂಡಿ ಗದ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಯ್ಲಿೆ ವಿವಿಧ
ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಪಿ.ಕಾಳೆಂಗರಾಯ್ರ ಶತಮಾನೋತಸ ವ ಆಚರಣೆ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಾ ಚಿತರ
ತಯ್ಯರಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಿ 64 ನಿಯ್ಮ ಯೋಜನೆಯ್ಲಿೆ ಉತಸ ವ ಜಯಂತಿ
ಶತಮಾನೋತಸ ವಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾೆಂಕ 1-6-2013 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ಲಿೆ ಭಾರತದ್ ಮಾಜ
ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿಗಳಾದ್ ಡಾ.ನಿೋಲ್ಮ್ ಸಂಜೋವರೆಡಿಿ ಅವರ ಶರ ದಾದ ೆಂಜಲಿ
ಕಾಯ್ಯಕರ ಮ ಏಪ್ಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅೆಂಬಿಕಗರ ಚೌಡಯ್ಾ ಜಯಂತಿ-13 ಆಚರಸುವ ಬಗ್ಗೆ
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿೆ ಶ್ರ ೋ ನಾಲ್ವ ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯ್ರ್ ಅವರ
ಜಯಂತಿ ಕುರತು
2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿೆ ದಿನಾೆಂಕ:15-5-2013 ರಂದು ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ
ಕಾಯ್ಯಕರ ಮ ಏಪ್ಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ನಾಡೋಜ ಎಚ್.ಎಲ್.ನಾಗೇಗೌಡ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತಸ ವ
ಆಚರಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಫಿಲ್ಿ ಮಾಷ್ಯಲ್ ಕಾರಯ್ಪ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ .
ದಿನಾೆಂಕ 23.9.2013ರಂದು ಭಾರತದ್ ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿಗಳೂ ರಾಜಭವನ್ಕ್ಿ
ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಲಿರುವ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿೆ ಸಾೆಂಸಿ ರತಿಕ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮ
ಏಪ್ಯಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .
ಕನ್ಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾೆಂಕ 2.10.013ರಂದು ಗ್ರೆಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರನೆ
ಕುರತು.(ರಾಜಭವನ್ದ್ ಗ್ರಜನ್ಮನೆ)
ಏಣ್ಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತಸ ವ ಆಚರಸುವ ಬಗ್ಗೆ

