ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ
ಕಡತಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ.

ಪ್ರ ಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ-2016-17-18

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

ಕಸನಿ/01/ಭ.ಮ.ಶಾ.ಪ್ರ/2016-17

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಶಾಿಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ುನ ಸ್ಾಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

2016-17

ಬಗೆೆ.

ಕಸನಿ/02/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ/
DKC-11015/1/2016-DKCAWARDS

DKC-11015/2/2016-DKCAWARDS

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೊೀರಿರು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುನ ನಿೀಡುವ
2015ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಆಯ್ಕು ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪ್ಟ್ಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ / ಸಭಾ
ವೆಚ್ಚಗಳನ್ುನ ಪ್ಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಬಸವ ರಾಷ್ಟಿೀರ ಯ ಪ್ುರಸ್ಾುರ - 2016

DKC-11016/2/2016-DKC-

ಟ್ಟ. ಚೌಡಯಯ ರಾಷ್ಟಿೀರ ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2016

DKC-11026/2/2016-DKC-

ಶಾಿಂತಲಾ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2016

DKC-11028/2/2016-DKC-

ಜಾನ್ಪ್ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2016

DKC-11031/3/2016-DKC-

ಸಿಂಗಿೀತ ವಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2016

DKC-11031/4/2016-DKC-

ಲಲ್ಲತಕಲಾ ವಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2016

DKC-11031/5/2016-DKC-

ರಿಂಗಭೂಮಿ ವಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2016

DKC-11031/6/2016-DKC-

ಸ್ಾಹಿತಯ –ಸಿಂಸೃತಿ ವಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2016

DKC-11031/9/2016-DKC-

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ

DKC-11018/1/2016-DKC-

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಸ್ಾಹಿತಯ ಸಿಂಸೃತಿ ವಭಾಗದ ಕನ್ಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ುತಾಳಿ ಹಾಗೂ

DKC-11023/1/2016-DKC-

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಿೀತ ವದಾಾನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ

AWARDS
AWARDS
AWARDS
AWARDS
AWARDS
AWARDS
AWARDS
AWARDS
AWARDS
AWARDS

ಕಸನಿ/01/ಭ.ಮ.ಶಾಿಂ.ಪ್ರ/2016-17

ಫಲಕವನ್ುನ ಸ್ತದಿಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಡಲು ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಆಹಾಾನ್ ಪ್ತಿರಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ತರವನ್ುನ ಮುದ್ಧರಸ್ತಕೊಡಲು ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ
ಬಗೆೆ.

2016ನೆೀ

ಸ್ಾಲ್ಲನ್

ಶ್ರೀ

ಭಗವಾನ್

ಮಹಾವೀರ

ಶಾಿಂತಿ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹಾಗೂ

ಅಕುಮಹಾದೆೀವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುರಸೃತರಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ುತಾಳಿಗಳನ್ುನ ಸ್ತದದಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಡಲು ದರಪ್ಟ್ಟಿ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ.

16.

17.

ಕಸನಿ/01/ರಾ.ಪ್ರ/2016-17
ಕಸನಿ/01/ರಾ.ಪ್ರ/2016-17

18.

ಕಸನಿ/02/ರಾ.ಪ್ರ/2016-17

20.

ಕಸನಿ/03/ರಾ.ಪ್ರ.ಸಮಿತಿ/2016-17

19.

21.

ಕಸನಿ/02/ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ/2016
ಕಸನಿ/03/ರಾ.ಪ್ರ/2016-17

22.

ಕಸನಿ/03/ರಾ.ಪ್ರ/2016-17

23.

ಕಸನಿ/03/ರಾ.ಪ್ರ/2016-17

24.

ಕಸನಿ/03/ರಾ.ಪ್ರ/2016-17 (ಭಾಗ)

25.

ಕಸನಿ/03/ರಾ.ಪ್ರ.ಸಮಿತಿ/2016-17

26.

-

27.

-

28.

ಕಸನಿ/04/ವ.ಪ್ರ/2016-17

29.

ಕಸನಿ/05/ಮಾಹಿತಿ/2016-17

31.

DKC-11031/6/2016-DKC-

30.

32.
33.

34.

ಕಸನಿ/06/ಕ.ರ.ಪ್ರ/2016-17
AWARDS (ಭಾಗ)

ಕಸನಿ/07/ಇತರೆ/ಪ್ರ.ಶಾ/2016-17
ಕಸನಿ/07/ಅ.ಪ್ರ/2016-17
ಕಸನಿ/07/ಅ.ಪ್ರ/2016-17

35.

DKC-11031/9/2016-DKC-

36.

DKC-11031/9/2016-DKC-

37.
38.

AWARDS

AWARDS (ಭಾಗ)

ಕಸನಿ/02/ವ.ಪ್ರ.ಸ/2017-18

ಕಸನಿ/04/ಪ್ರ.ಮೊ.ಹೆ/2017-18

ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - 2016

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ಹೆಚ್ುಚವರಿ ಮೊತಿ
ಕುರಿತು.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 2016 ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚ್ನೆಗೆ ಏಕ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕುಗೆ ಮಾಗಗಸೂಚಿ ತಿದುದಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಗಜ್ನಿಕ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಿದ ಕನ್ನಡ
ರಾಜೊಯೀತಸವ ಸಮಾರಿಂಭಕೆು ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ವಯವಸ್ೆಾಗಾಗಿ
ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭಕೆು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತೆ
ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನ್ದ ವಯವಸ್ೆಾಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದಿಂದು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ.

ಡಿಸ್ೆ್ಲ ೀ ಸ್ತರೀನ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಪ್ರದೆಯ ಬಾಯಕ್ ಡಾರಪ್ ವಯವಸ್ೆಾಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ
ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕುಗೆ ಮಾನ್ದಿಂಡ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಿಣಿತ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ
ಕುರಿತು.

ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಮಿಂತರಣ ಪ್ತರ ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ರಾಜೊಯೀತಸವ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಆಯ್ಕು

ಸಿಂಬಿಂಧವಾಗಿ

ಸ್ಾವಗಜ್ನಿಕರಿಿಂದ ಬಿಂದ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳ ಪ್ತರ.

ಮಾಗಗಸೂಚಿ

ಸ್ತದದಪ್ಡಿಸಲು

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶ್ರವಪ್ರಸ್ಾದ್ ಇವರು ವಣಗಶ್ರಲ್ಲ್ ವೆಿಂಕಟ್ಪ್್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಿಂತಿರುಗಿಸ್ತರುವ
ಕುರಿತು.

ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ‘ಕನಾಗಟ್ಕ ರತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಯನ್ುನ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ.

2015 ಮತುಿ 2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಸ್ಾಹಿತಯ ಸಿಂಸೃತಿ ವಭಾಗದ ಪ್ಿಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್
ಸಮಾರಿಂಭ ಕುರಿತು.

ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಿಂಪ್ೆೀಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಜೆ’ ಪ್ರವಗಗದಡಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ನಿವೆೀಶನ್ವನ್ುನ
ಕಲಾವದರಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ ಕಲಾವದರ ಅರ್ಜಗ ಪ್ರಿಶ್ರೀಲ್ಲಸುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.
ಶ್ರವಶರಣೆ ಅಕುಮಹಾದೆೀವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಶೆೀಷ್ಠ ವಚ್ನ್ಕಾತಿಗ, ವೆೈರಾಗಯನಿಧಿ ಅಕುಮಹಾದೆೀವ ಇವರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ುನ
ಸ್ಾಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ
ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2015ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ವಯವಸ್ೆಾಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ
ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭ ಕುರಿತು.

ಸಕಾಗರವು ಕನ್ನಡ ಮತುಿ ಸಿಂಸೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿೀಡುತಿಿರುವ ವವಧ

39.

40.

ಕಸನಿ/01/ರಾಷ್ಿರಕವ ಪ್ುರಸ್ಾುರ/2017-18
ಕಸನಿ/03/ವ.ಪ್ರ.ಸ/ದರಪ್ಟ್ಟಿ/2017-18

41.

ಕಸನಿ/03/ವ.ಪ್ರ.ಸ/ದರಪ್ಟ್ಟಿ/2017-18

42.

ಕಸನಿ/03/ವ.ಪ್ರ.ಸ/ದರಪ್ಟ್ಟಿ/2017-18

43.

ಕಸನಿ/01/ರಾಷ್ಿರಕವ ಪ್ುರಸ್ಾುರ/2017-18

44.
45.

(ಭಾಗ)

ಕಸನಿ/02/ವ.ಪ್ರ.ಸ/2017-18

ಕಸನಿ/03/ವ.ಪ್ರ.ಸ/ದರಪ್ಟ್ಟಿ/2017-18

46.

ಕಸನಿ/04/ಪ್ರ.ಮಾ.ಹ/2017-18

47.

ಕಸನಿ/05/ಮಾ.ಹ.ಅ/2017-18

49.

ಕಸನಿ/06/ರಾ.ಪ್ರ.ಅ.ವ/2017-18

48.

ಕಸನಿ/05/ಸಭಾಭತೆಯ/2017-18

50.

ಕಸನಿ/07/ರಾ.ಪ್ರ/2017-18

51.

ಕಸನಿ/04/ವ.ಕ.ಸ/2016-17 (ಭಾಗ-1)

52.

ಕಸನಿ/08/ಸ್ಾ.ಸಿಂ.ವ.ಪ್ರ)2017-18

53.

ಕಸನಿ/09/ಸಿಂ.ವ.ಪ್ರ/2017-18

54.

ಕಸನಿ/10/ಬ.ಪ್ರ/2017-18

56.

ಕಸನಿ/12/ರಿಂ.ವಪ್ರ/2017-18

55.

ಕಸನಿ/11/ಶಾಿಂ.ಪ್ರ/2017-18

57.

ಕಸನಿ/13/ಲ.ವ.ಪ್ರ/2017-18

58.

ಕಸನಿ/14/ಚಾ.ಪ್ರ/2017-18

59.

ಕಸನಿ/15/ಚೌ.ಪ್ರ/2017-18

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತಿವನ್ುನ ಹೆಚಿಚಸುವ ಕುರಿತು.

ರಾಷ್ಿರಕವ ಪ್ುರಸ್ಾುರ ಕೊಡುವ ಪ್ದಿತಿಯನ್ುನ ಮುಿಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆೆ.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದಿಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತಿವನ್ುನ
ನಿೀಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕುರಿತು.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುರಸೃತರುಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುತಾಳಿ
ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕಗಳ ಸ್ತದಿತೆಗಳಿಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ವಯವಸ್ೆಾಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ
ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ರಾಷ್ಿರಕವ ಪ್ುರಸ್ಾುರ ಕೊಡುವ ಪ್ದದತಿಯನ್ುನ ಮುಿಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆೆ.
2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭ ಕುರಿತು.

2016ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುರಸೃತರುಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುತಾಳಿ
ಫಲಕ,ಅಕರಲ್ಲಕ್

ಬಾಕ್ಸಗಳನ್ುನ

ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ಅಳವಡಿಸುವ

ವಯವಸ್ೆಾಗಳಿಗಾಗಿ

ದರಪ್ಟ್ಟಿಯನ್ುನ

ಸಕಾಗರವು ನಿೀಡುತಿಿರುವ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತಿವನ್ುನ ಹೆಚಿಚಸುವ
ಕುರಿತು.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೊೀರಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.
2016-17ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ವಾಪ್ಸ್ಾಸಗಿ ಬಿಂದ್ಧರುವ ಬಿಲುಿಗಳ ಬಗೆೆ.
2016ನೆೀ

ಸ್ಾಲ್ಲನ್

ರಾಜೊಯೀತಸವ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಅರ್ಜಗಗಳನ್ುನ ವಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ನಿೀಡುವಿಂತೆ

ಕೊೀರಿ

ಬಿಂದ್ಧರುವ

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಹಗರನ್ುನ ಆಯ್ಕು ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕು
ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕುಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ುನ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ವಶಾಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೀಳನ್ಕೆು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತೆ ದ್ಧನಾಿಂಕ:09.05.2017 ರಿಂದು ನ್ಡೆದ
ಸಭೆಯ ನ್ಡವಳಿಯ ಕಡತವನ್ುನ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗೆೆ.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಸ್ಾಹಿತಯ ಸಿಂಸೃತಿ ವಭಾಗ (ಪ್ಿಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಾನ್ಚಿಿಂತಾಮಣಿ,

ಅತಿಿಮಬೆೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ೊರ.ಕೆ.ರ್ಜ ಕುಿಂದಣಗಾರ ಗಡಿನಾಡ ಸ್ಾಹಿತಯ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿಂಗೊಳಿಿರಾಯಣಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಕುಮಹಾದೆೀವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಸಿಂಗಿೀತ ವಭಾಗ (ಶ್ರೀ ನಿಜ್ಗುಣ ಪ್ುರಿಂದರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿಂತ
ಶ್ರಶುನಾಳ ಷ್ರಿೀಫ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕುಮಾರವಾಯಸ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಿೀತ ವಧಾಾನ್
ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಬಸವರಾಷ್ಟಿರೀಯ ಪ್ುರಸ್ಾುರ

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಶಾಿಂತಲಾ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ) ನ್ೃತಯ ವಭಾಗ

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಿಂಗಭೂಮಿ ವಭಾಗ (ಡಾ ಗುಬಿೆ ವೀರಣಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿ.ವ
ಕಾರಿಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಲಲ್ಲತಕಲಾ ವಭಾಗ (ವಣಗಶ್ರಲ್ಲ್ ವೆಿಂಕಟ್ಪ್್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜ್ಕಣಾಚಾರಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ)

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಜಾನ್ಪ್ದ ವಭಾಗ (ಜಾನ್ಪ್ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಟ್ಟ.ಚೌಡಯಯ ರಾಷ್ಟಿರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

60.
61.

ಕಸನಿ/16/ಭ.ಮ.ಶಾಿಂ.ಪ್ರ/2017-18
ಕಸನಿ/17/ಸಭಾ/2017-18

62.

ಕಸನಿ/18/ರಾ.ಸಿಂ.ವ.ಪ್ರ/2017-18

63.

ಕಸನಿ/19/ರಾ.ಪ್ರ/ಅನ್ುದಾನ್/2017-18

64.

ಕಸನಿ/20/ವಪ್ರಸ/ನ್ುದಾನ್/2017-18

65.

ಕಸನಿ/21/ರಾ.ಪ್ರ/2017-18

66.
67.
68.

ಕಸನಿ/22/ರಾ.ಪ್ರ/2017-18
ಕಸನಿ/23/ರಾ.ಪ್ರ.ನಿೀ.ಕುಆ/2017-18

ಕಸನಿ/24/ರಾ.ಪ್ರ.ಸ್ಾ.ಶ್ರ.ಇ/2017-18

69.

ಕಸನಿ/25/ರಾ.ಪ್ರ.ಚ್/2017-18

70.

ಕಸನಿ/26/ವ.ಪ್ರ.ಸ/2017-18

71.

ಕಸನಿ/27/ಆ.ದೂ.ಕಾ.ಪ್ಾರ/2017-18

72.

ಕಸನಿ/28/ವ.ಪ್ರ.ಸ/ದರಪ್ಟ್ಟಿ/2017-18

73.

ಕಸನಿ/18/ರಾ.ಸಿಂ.ವ/ದರಪ್ಟ್ಟಿ/17-18

74.

ಕಸನಿ/29/ರಾ.ಪ್ರ.ಪ್ರ.ಸ/ದರಪ್ಟ್ಟಿ/2017-

75.

76.

(ಭಾಗ)
18

ಕಸನಿ/08/ಸ್ಾ.ಸಿಂ.ವ/2017-18 (ಭಾಗ)
ಕಸನಿ/30/ಅಕ/2017-18

77.

ಕಸನಿ/31/ಅಿಂಚೆ ಲಕೊೀಟೆ/2017-18

78.

ಕಸನಿ/32/ಪ್ಿಂ.ಪ್ರ/2017-18

79.

(ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ)

ಕಸನಿ/01/ಆಕಾಶವಾಣಿ/2017-18

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಶಾಿಂತಿ ರಾಷ್ಟಿರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕು ಸಮಿತಿ ಸಭಾವೆಚ್ಚಗಳನ್ುನ ಪ್ಾವತಿಸು
ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಿೀತ ವದಾಾನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ
ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭಕೆು ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭಕೆು ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2017.

ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಶ್ರೀ
ರಿಟ್ ಪಿಟ್ಟಷ್ನ್ ದಾಖಲ್ಲಸ್ತರುವ ಬಗೆೆ.

ಬಿ.ವ ಸತಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಇವರು

ಕನಾಗಟ್ಕ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು ಆಕೆಷೀಪ್ಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಗಜ್ನಿಕ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಿದ
ಕನ್ನಡ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಸಮಾರಿಂಭಕೆು ಅನ್ುದಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

2008ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ುರಸೃತರಾದ ಡಾ.ಉಮಾ ಮೈಸೂರ್ಕರ್ ಇವರ
ಧನಾದೆೀಶಕೆು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತದಿಂತೆ

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಿಂಭ ಕುರಿತು.

2017-18ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತುಿ ದೂರದಶಗನ್ದ್ಧಿಂದ ರೂಪಿಸ್ತರುವ
ಕಾಯಗಕರಮವನ್ುನ ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ಾರಯೀಜ್ಕತಾ.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ವವಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ವಯವಸ್ೆಾಗಾಗಿ ದರಪ್ಟ್ಟಿ
ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಗಿೀತ ವದಾಾನ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ
ಆಹಾಾನ್ ಪ್ತಿರಕೆಯನ್ುನ ಮುದ್ಧರಸುವ ಕುರಿತು ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆೆ.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ವಯವಸ್ೆಾಗಾಗಿ
ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಕನ್ಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ದರಪ್ಟ್ಟಿ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ರಿಸವ್ಗ ಬಾಯಿಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಿಂಘ (ನೊೀಿಂ) ಸಿಂಸ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿ ನ್ಡೆಸುವ
ಬಗೆೆ.

ಕನ್ನಡ

ಭಾಷೆಗೆ

ಜಾಾನ್ಪಿೀಠ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಥಮವಾಗಿ

ಹಿನೆನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಿಂಚೆ ಲಕೊೀಟೆ ಹೊರತರುವ ಬಗೆೆ.

ಬಿಂದ

50ವಷಾಗಚ್ರಣೆ

2017ನೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ್ ಪ್ಿಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಿಂಭದ ಬಗೆಗಿನ್ ಕಡತ.

ದೂರದಶಗನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಿಂಗಳು ಅಧಗ ಗಿಂಟೆ ಮನೆಯಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ
ಕಾಯಗಕರಮವನ್ುನ ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

80.

81.

ಕಸನಿ/33/ಕ.ದೃ.ಕಾ.ಸೃ.ಕಾ.ಪ್ಾರ/ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಶಾಖೆ/2017-18

ಕಸನಿ/34/ಕ.ಕ.ಕಾ.ಪ್ಾರ/ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಶಾಖೆ/2017-18

ಕವ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾವಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವನ್ೂತನ್ ಕಾಯಗಕರಮವನ್ುನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾಿ ಬಾನ್ುಲ್ಲ
ಕೆೀಿಂದರಗಳಿಿಂದ

ಏಕತಾಲಯಕೆು

ಪ್ಾರಯೀಜ್ಕತಾ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಪ್ರಸ್ಾರವನ್ುನ

ಮಾಡಲು

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ

ಕಥಾ ಕಣಜ್ ಎಿಂಬ ಕಥಾ ಮಾಲ್ಲಕೆಯನ್ುನ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾ ಪ್ರಿಂಪ್ರೆಯ

ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆೀಳುಗರ ಮನ್ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತನಕೆು ಇಲಾಖೆಯ
ಪ್ಾರಯೀಜ್ಕತಾ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು.

