ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಡತಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ.
ಪ್ರ ಶಸ್ತಿ -2015-16

ಕರ.ಸಿಂ

1.

2.
3.

4.
5.

6.

ಕಡತ ಸಿಂಖ್ೆ

ಕಸನಿ/01/ಬ.ಪ್ು.ಪ್ರ/2015-16

ಬಸವ ಪ್ುರಸ್ಾಾರ ರಾಷ್ಟಿೀರ ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2015

(ಭಾಗ)

ವೆವಸ್ೆೆಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಕಸನಿ/01/ಬ.ಪ್ು.ಪ್ರ/2015-16
ಕಸನಿ/01/ರಾ.ಪ್ರ/2015-16

ಕಸನಿ/02/ಟ್ಟ.ಚೌ.ಪ್ರ/2015-16
ಕಸನಿ/03/ರಾ.ಪ್ರ/2015-16

ಕಸನಿ/03/ರಾ.ಪ್ರ/2015-16 (ಭಾಗ)

7.

ಕಸನಿ/03/ಜಾ.ಪ್ರ/2015-16

9.

ಕಸನಿ/04/ಶಾಿಂ.ಪ್ರ/2015-16

8.

10.

ಕಸನಿ/04/ರಾ.ಪ್ರ/2015-16 (ಭಾಗ)
ಕಸನಿ/05/ರಾ.ಪ್ರ/2015-16

11.

ಕಸನಿ/05/ರಿಂ.ವಿ.ಪ್ರ/2015-16

12.

ಕಸನಿ/06/ಲ.ವಿ.ಪ್ರ/2015-16

14.

ಕಸನಿ/17/ರಾ.ಸಿಂ.ವಿ.ಪ್ರ/2015-16

13.

15.

16.
17.
18.
19.

ವಿಷಯ

ಕಸನಿ/07/ಸಿಂ.ವಿ.ಪ್ರ/2015-16

ಕಸನಿ/18/ವಿ.ಪ್ರ.ಸಭಾವೆಚ್ಚ/2015-16

2015ನೆೀ

ಸ್ಾಲಿನ್

‘ಬಸವ

ರಾಷ್ಟಿೀರ ಯ

ಪ್ುರಸ್ಾಾರ’್ ಪ್ರದಾನ್

ಸಮಾರಿಂಭದ

ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2015

ಟ್ಟ. ಚೌಡಯೆ ರಾಷ್ಟಿೀರ ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2015

ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2015ರ ಸಮಾರಿಂಭದ ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ‘ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’್ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭಕ್ೆಾ ವೆೀದ್ಧಕ್ೆಯ ಸ್ತದಿತೆಗಾಗಿ
ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.

ಜಾನ್ಪ್ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2015

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ರಾಜೊೆೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ಬಗೆೆ.
ಶಾಿಂತಲಾ ನಾಟ್ೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2015

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ರಾಜ್ೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ೊೀರಿ ಸಲಿಿಸ್ತರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ುನ ವಿಲೆೀವಾರಿ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ರಿಂಗಭೂಮಿ ವಿಭಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಸಮಿತಿಯನ್ುನ ರಚಿಸುವ
ಬಗೆೆ.

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ‘ಲಲಿತಕಲಾ ವಿಭಾಗ’ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗೆೆ.
2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ‘ಸಿಂಗಿೀತ ವಿಭಾಗ’ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ರಾಜ್ೆ ಸಿಂಗಿೀತ ವಿದಾಾನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2015

ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚದ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಕಸನಿ/19/ಸರಸಾತಿ ಸಮಾಾನ್/ 2015- ಸರಸಾತಿ ಸಮಾಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಯನ್ುನ ಪ್ಡೆದ್ಧರುವ ಡಾ. ಎಿಂ. ವಿೀರಪ್ಪ ಮೊಯಲಿ
16

ಇವರನ್ುನ ಸಕ್ಾಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಸನಾಾನಿಸುವ ಬಗೆೆ.

2015-16

ಅಭಿನ್ಿಂದನಾ ಸಮಾರಿಂಭ ಏಪ್ಿಡಿಸ್ತರುವ ಕುರಿತು.

ಕಸನಿ/19/ ಸರಸಾತಿ ಸಮಾಾನ್/
ಕಸನಿ/19/ ಸರಸಾತಿ ಸಮಾಾನ್/
2015-16 (ಭಾಗ)

ಕಸನಿ/20/ಪ್ರ.ಶಾ/ಮಾಹಅ/2015-16

ಸರಸಾತಿ ಸಮಾಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುರಸೃತರಾದ ಡಾ. ಎಿಂ. ವಿೀರಪ್ಪ ಮೊಯಲಿ ಇವರಿಗೆ
ಸರಸಾತಿ ಸಮಾಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುರಸೃತರಾದ ಡಾ. ಎಿಂ. ವಿೀರಪ್ಪ ಮೊಯಲಿ ಇವರಿಗೆ
ಅಭಿನ್ಿಂದನಾ ಸಮಾರಿಂಭದ ವೆವಸ್ೆೆಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಶ್ರೀ ರಿಂಗನಾಥ್ .ಆರ್, ನ್ಿಂ.26, ವೆೈಶಾಕಿ, 2ನೆೀ ಕ್ಾರಸ್, ಎಸ್ಬಿಐ ಸ್ಾಿಪ್

ಕ್ಾಲೊೀನಿ, 3ನೆೀ ಹಿಂತ, 4ನೆೀ ಬ್ಾಿಕ್, ಬಸವೆೀಶಾರ ನ್ಗರ, ಬ್ೆಿಂಗಳೂರು ಇವರು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕ್ೊೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉತಿರ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು
(ಜಾಹಿರಾತಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತೆ)

20.

21.

ಕಸನಿ/21/ಪ್ರ.ಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/201516

ಕಸನಿ/22/ಪ್ರ.ಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/201516

22.

ಕಸನಿ/23/ಪ್ರ.ಶಾ/ಕ್ೌ.ನಿಿಂ.ಪ್ರ/2015-

23.

ಕಸನಿ/24/ಪ್ರ.ಶಾ/ಇತರೆ/2015-16

24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

16

ಕಸನಿ/25/ಪ್ರ.ಶಾ/ಕ್ಾ.ಪ್ರ/2015-16
ಕಸನಿ/26/ಬ.ಪ್ು/2015-16

ಕಸನಿ/26/ಬ.ಪ್ರ. ದರಪ್ಟ್ಟಿ/2015-16
ಕಸನಿ/27/ವಿ.ಪ್ರ.ಸಿಂ/2015-16
ಕಸನಿ/27/ವಿ.ಪ್ರ.ಸಿಂ/2015-16
(ಭಾಗ)

ಕಸನಿ/28/ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶಾಖೆ/ಇತರೆ/2015-16

ಶ್ರೀ ಷಮಿೀಮ್ ಹುಸ್ೆೀನ್, ಉಮರ್ನ್ಗರ, 4ನೆೀ ತಿರುವು, ನಾಗವಾರ ಮುಖೆರಸ್ೆಿ,

ಬ್ೆಿಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕ್ೊೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ
ಉತಿರ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು (ಜಾಹಿರಾತಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತೆ)

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಿಂಜ್ುನಾಥ ನ್ಿಂ.338, 18ನೆೀ ಅಡಡರಸ್ೆಿ, ಜ್ಕೂಾರು ಬಡಾವಣೆ, ಜ್ಕೂಾರು,
ಬ್ೆಿಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾಹಿತಿಹಕುಾ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕ್ೊೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ
ಉತಿರ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು. (ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತೆ)

ಶ್ರೀ ಕೃಷಣ ಪ್ಾರಿಜಾತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಿಂಗನ್ಟ್ಟ ‘ಕ್ೌಜ್ಲಗಿ ನಿಿಂಗಮಾ’್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ುನ
ಸ್ಾೆಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ದ್ಧ|| ಪಿ. ಕ್ಾಳಿಂಗರಾವ್ ನೆನ್ಪಿನ್ಲಿಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಾೆಪಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2014ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ‘ಬಸವ ಪ್ುರಸ್ಾಾರ ರಾಷ್ಟಿರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’್ವೆಚ್ಚ ಕುರಿತು.

2014ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ‘ಬಸವ ರಾಷ್ಟಿರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’್ ಸಮಾರಿಂಭಕ್ೆಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತೆ
ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2014ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ಬಗೆೆ.

2014ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ವೆವಸ್ೆೆಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ
ಕರೆಯುವ ಬಗೆೆ.

ಕ್ೆಿಂಪ್ೆೀಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ುನ ನಿೀಡುವುದನ್ುನ ಸೆಗಿತಗೊಳಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಕಸನಿ/29/ಕ.ರ.ಪ್ರ/ಇತರೆ/2015-16

ಕನಾಿಟ್ಕ ರತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ೊೀರಿ ಬಿಂದ ಮನ್ವಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಕಸನಿ/32/ಪ್ಿಂ.ಪ್ರ/2015-16

ಶ್ರೀ ಚ್ಿಂದರಶೆೀಖರ ಪ್ಾಟ್ಟೀಲ್, ಬ್ೆಿಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2009ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ಲಿಿ

ಕಸನಿ/30/ಕಿ.ರಾ.ಪ್ರ/2015-16

ಕಸನಿ/33/ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ/2015-16

ಕಸನಿ/34/ಸ್ಾ.ಸಿಂ.ವಿ/ಪ್ರ.ಶಾ/201516

ಕಸನಿ/34/ಸ್ಾ.ಸಿಂ.ವಿ/ಪ್ರ.ಶಾ/201516 (ಭಾಗ)

ಕಸನಿ/34/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ/
2015-16

ಕಸನಿ/36/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ/
ಮೀಲಾನ್ವಿ/2015-16

DKC-11031/2/2015
-

ಕಿತೂಿರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕ್ೊೀರಿ ಬಿಂದ್ಧರುವ ಮನ್ವಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.
ನಿೀಡಿರುವ ಪ್ಿಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ುನ ವಾಪ್ಸುಸ ನಿೀಡಿರುವ ಕುರಿತು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳನ್ುನ ಸ್ಾಾನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ‘ಸ್ಾಹಿತೆ-ಸಿಂಸೃತಿ ವಿಭಾಗ’ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ
ಬಗೆೆ.

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ಕನ್ಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುರಸೃತರ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಪ್ುಸ್ತಿಕ್ೆಯನ್ುನ ಮುದ್ಧರಸ್ತ
ಸರಬರಾಜ್ು ಮಾಡಲು ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕ್ೊೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ
ಉತಿರ ನಿೀಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶಾಖೆಯಿಂದ

ಮಾಹಿತಿ

ಹಕುಾ

ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ

ಮಾಹಿತಿ(ಮೀಲಾನ್ವಿ)ಗೆ ಉತಿರ ನಿೀಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಕ್ೊೀರಿರುವ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಕಿಂಪ್ೂೆಟ್ರ್ ಆಪ್ರೆೀಟ್ರ್ ಶ್ರೀ ಸತೆನಾರಾಯಣ ಅವರ ವೆೀತನ್
ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲಿನ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಪ್ತರಗಳು

ವಿಧಾನ್ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಿಷತ್ ನ್ಲಿಿ ಕ್ೆೀಳಲಾದ ಪ್ರಶೆನಗಳಗೆ ಉತಿರ
ನಿೀಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

