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ಪ್ರಿವಿಡಿ
1.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ಾಾರಿಗಳು

2.

ಇಲಾಖ ಯ ಉದ ಾೇಶ ಸಾಧನ ಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕ ಂಡಿರತವ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು

3.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕತ್ತವಯಗಳು.

4.

ಮೇಲ್ವವಚಾರಣ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಂತ ನಿಣತಯ ಕ ೈಗ ಳುುವಲ್ವಿ ಅನ್ತಸರಿಸಲಾಗತವ ಕರಮ

5.

ನಿದ ೇತಶನಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ತನ ನಿವತಹಿಸಲತ ಗ ತ್ತುಪ್ಡಿಸಿರತವ ಮಾಗತಸ ಚಿ

6.

ನಿದ ೇತಶನಾಲಯವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನನ ನಿವತಹಿಸತವಲ್ವಿ ತಾನ್ತ ಹ ಂದಿರತವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ವಿರತವ
ಉದ ಯೇಗಿಗಳು ಉಪ್ಯೇಗಿಸತವ ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು, ಸ ಚನ ಗಳು, ಕ ೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು
ದಾಖಲ ಗಳು.

7.

ಇಲಾಖ ಯತ ತಾನ್ತ ಹ ಂದಿರತವ ಅಥವಾ ತ್ನ್ನ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ವಿರತವ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಗಿೇತಕರಣ ವಿವರ

8.

ಇಲಾಖ ಯ ಕಾರ್ಯನಿೇತಿ ನಿರ ಪ್ಣ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಕ ು ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ ಸಾವತಜನಿಕರ ಂದಿಗ
ಸಮಾಲ ೇಚಿಸಲತ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ಾರತಿನಿಧಯವನ್ತನ ಹ ಂದಲತ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ವಿರತವ ಯಾವುದ ೇ ವಯವಸ ಿಯ
ವಿವರ.

9.

ಇಲಾಖ ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿದ ೇತಶನಾಲಯಕ ು ಸಲಹ ಗಳನ್ತನ ಪ್ಡ ಯಲತ ರಚಿಸಲಾದ ಇಬ್ಬರತ
ಅಥವಾ ಹ ಚತು ಜನ್ರನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಿಷತ್ತು, ಸಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿಕಾಯಗಳ ಬ್ಗ ೆ ವಿವರ
ಮತ್ತು ಅಂತ್ಹ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿಕಾಯಗಳ ಸಭ ಗಳು ಸಾವತಜನಿಕರ ಪ್ರವ ೇಶಕ ು
ಮತಕುವಾಗಿದ ಯೇ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಹ ಸಭ ಗಳ ನ್ಡವಳಿಗಳು ಸಾವತಜನಿಕರಿಗ ದ ರಕತತಿುವ ಯೇ ಎಂಬ್ ಬ್ಗ ೆ
ವಿವರ

10.

ಇಲಾಖ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಉದ ಯೇಗಿಗಳ ನಿದ ೇತಶಿಕ

11.

ಇಲಾಖ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ಡ ಯತತಿುರತವ ಮಾಸಿಕ ವ ೇತ್ನ್

12.

ಇಲಾಖ ಯ ಎಲಾಿ ಏಜ ನಿಿಗಳಿಗ ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಜ ಟ್ ವಿವರ: ಎಲಾಿ ಯೇಜನ ಗಳ ವಿವರಗಳು:
ಉದ ಾೇಶಿತ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ವಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಬ್ಗ ೆ ವರದಿಗಳು

13.

ಸಹಾಯಧನ್ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸತವ ವಿಧಾನ್, ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ುದ ವಿವರ ಮತ್ತು
ಅಂತ್ಹ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳ ಫಲಾನ್ತಭವಿಗಳ ವಿವರ.

14.

ಇಲಾಖ ಯತ ನಿೇಡಿದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು/ ರಹದಾರಿ ಪ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಡ ಯತವವರ
ವಿವರಗಳು.
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15.

ವಿದತಯನಾಿನ್ ಮಾಧಯಮದಲ್ವಿ ನಿದ ೇತಶನಾಲಯಕ ು ಸಂಬ್ಂಧಪ್ಟ್ಟಂತ

ಅಳವಡಿಸಿರತವ ಲಭಯ

ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ.
16.

ನಾಗರಿೇಕರಿಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ತನ ಪ್ಡ ದತಕ ಳುಲತ ಲಭಯವಿರತವ ಸೌಲಭಯಗಳಾದ ಗರಂಥಾಲಯ,
ವಾಚನಾಲಯಗಳನ್ತನ ಸಾವತಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಿವತಹಿಸತತಿುದಾಲ್ವಿ ಅವುಗಳ ಕ ಲಸದ ಅವಧಿಯ
ವಿವರಗಳು

17.
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1. ಸಾವತ್ಂತಾರ್ಯನ್ಂತ್ರ ಭಾಷ್ಾವಾರತ ಪ್ಾರಂತ್ಯ ರಚನ ಯತ ಜಾರಿಗ ಂಡತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ ಪ್ರತ ಯೇಕ
ರಾಜಯದ ಅಸಿುತ್ವ ದ ರ ಯಿತ್ತ.

ಒಂದತ ನಾಗರಿೇಕ ಸಕಾತರದ ಸಾಧನ ಯ ಮಹತ್ವ

ತಿಳಿಯಲತ ಅದರ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ತನ ತಿಳಿದರ ಸಾಕತ ಎಂಬ್ ಮಾತಿನ್ಂತ “್
ಕನ್ನಡವ ಂದರ ಬ್ರಿೇ ನ್ತಡಿಯಲಿ ಅದತವ ೇ ಜಿೇವನ್ದ ಅಥತ”್ ಎಂಬ್ ಆದಶತದ ಂದಿಗ
ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡತ ನ್ತಡಿ ಸಂಸೃತಿ ಕತರಿತ್ ಕನ್ಸತಗಳು ಕತಡಿಯಡ ಯಲತ ಕನ್ನಡ ನ್ತಡಿ, ಕಲ ,
ಜನ್ಜಿೇವನ್, ಜನ್ಪ್ದ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಪ್ದ ಕಲ , ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗಿೇತ್, ನ್ೃತ್ಯ, ಶಿಲಪ. ಲಲ್ವತ್ಕಲ ,
ರಂಗಭ ಮ್ಮ, ಶಾಸನ್, ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ಕಲ ಗಳ ರಕ್ಷಣ ಗ ಹಾಗ
ಸಂವಧತನ ಗ ಪ್ರತ ಯೇಕವಾದ ಇಲಾಖ ಯಂದತ ಅತ್ಯಗತ್ಯವ ಂದತ ಮನ್ಗಂಡತ ಕನಾತಟ್ಕದ
ದ ರದಶಿತತ್ವದ

ಮತಖಯಮಂತಿರಯಂದತ

ಖಾಯತ್ನಾಮರಾಗಿದಾ

ದಿವಂಗತ್

ಕ ಂಗಲ್

ಹನ್ತಮಂತ್ರಾಯರತ ಸಂಸೃತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖ ಯನ್ತನ ಸಾಿಪಿಸಿದತಾ, ಒಂದತ ಚಾರಿತಿರಕ
ವಿಶ ೇಷವ ೇ ಹೌದತ.
ಪ್ರಸಿದಿ ವಿದವಂಸರಾದ ಶಿರೇ ಸಿ.ಕ . ವ ಂಕಟ್ರಾಮಯಯ ಇಲಾಖಾ ಮೊದಲ ನಿದ ೇತಶಕರಾಗಿ
ಕಾರ್ಯನಿವತಹಿಸಿದಾಾರ . ನ್ಂತ್ರ ಶಿರೇ ಎ.ಎನ್ ಮ ತಿತರಾಯರತ ಇಲಾಖಾ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯನ್ತನ
ವಹಿಸಿಕ ಂಡತ ಸಂಸೃತಿ ಪ್ರಚಾರ ಯೇಜನ ಯನ್ತನ ರ ಪಿಸಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಪ್ರಂಪ್ರ ಗ ಭದರ
ಬ್ತನಾದಿಯನ್ತನ ಹಾಕಿದರತ.

ಆನ್ಂತ್ರ ಶಿರೇ ಕೆ.್ ಎಸ್. ಧರಣ ೇಂದರಯಯ ಅವರ ಅಧಿಯಲ್ವಿ

ಇಲಾಖ ಇನ್ನಷತಟ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹ ಂದಿತ್ತ.
1963 ರಲ್ವಿ ಸಕಾತರವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಇಲಾಖ ಯನ್ತನ ರದತಾಪ್ಡಿಸಿ
ಸಾವತಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ ಯಲ್ವಿ ಒಂದತ ಶಾಖ ಯಾಗಿ ರ ಪಿಸಿತ್ತ. 1968 ರಲ್ವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಮತ್ತು

ಸಂಸೃತಿ

ವಗಾತಯಿಸಿತ್ತ.

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಅಭಿವೃದಿಿ

ಇಲಾಖ ಯನ್ತನ

ಪ್ಠ್ಯ

ಪ್ುಸುಕ

ನಿದ ೇತಶನಾಲಯಕ ು

5

ಪ್ರತ ಯೇಕ ಇಲನಖ ಮತ್ತು ಇಲನಖ ಯ ಧ ಯೇಯೇದ ದೇಶಗಳು
2. 1977ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪಿತ್ವನದ ನಿದ ೇಾಶರ್ನಲಯದ ರ್ನರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವನಬ್ನದರಿಗಳು:
ಅಕಾಡ ಮ್ಮಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳಿಗ ಹ ಸ ಆಯಾಮ ನಿೇಡತವುದತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಯ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಕನ್ನಡದ ಜಾರಿಗಾಗಿ ನಿಯೇಜಿತ್ವಾಗಿದಾ ಭಾಷ್ಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ
ಅಭಿವೃದಿಿ

ಇಲಾಖ ಯತ

ನಿವತಹಿಸತತಿುದಾ

ಕನ್ನಡ

ಅಭಿವೃದಿಿಗ

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ

ಕ ಲಸ

ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನನ್ಸಾಹಿತಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ವಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ ಗ ವಗಾತಯಿಸಿ ಅದನ್ತನ
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ನಿದ ೇತಶನಾಲಯ ಎಂದತ ಮರತನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.
ದ ೇಶಕ ು ಸಾವತ್ಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿ ಭಾಷಾವಾರನ್ ಪಾರಾಂತಯ ರಚನ ಯಾದ ಮೇಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್
ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿದ ೇತಶನಾಲಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿವತಹಿಸತತಿುತ್ತು. ಸಂಸೃತಿಗ

ಕತರಿತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ಠ್ಯ ಪ್ುಸುಕ ನಿದ ೇತಶನ್ಲಯದ ವಾಯಪಿುಯಲ್ವಿತ್ತು. ಪ್ರಸಪರ
ಪ್ೂರಕವಾಗಿರತವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನ್ತನ ಒಂದ ೇ ಇಲಾಖಾ ವಾಯಪಿುಯಲ್ವಿ
ತ್ರಬ್ ೇಕತ ಎಂಬ್ ಚಿಂತ್ನ

70ರ ದಶಕದಲ್ವಿ ಆರಂಭವಾಯಿತ್ತ.

ಇದತ 1977 ರಲ್ವಿ

ಕಾರ್ಯರ ಪ್ಕ ು ಬ್ಂತ್ತ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವ ೇ “ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ನಿರೆದಯಶನ್ಲರ್”್ ದ
ಸಾಿಪ್ನ . ಮತಂದ ಆಯತಕುರತ ಇದರ ಮತಖಯಸಿರಾಗಿ ನ ೇಮಕಗ ಂಡತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು
ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ಯಾಗಿ ರ ಪ್ುಗ ಂಡಿತ್ತ.
1. ಕನಾತಟ್ಕದ

ವಿವಿಧ

ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳನ್ತನ

ಗತರತತಿಸಿ

ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿ

ಪ್ರಚಾರ
ಪ್ರಚಾರ

ಮಾಡತವುದತ.
2. ಸಿಳಿೇಯ

ಪ್ರತಿಭ ಗಳನ್ತನ

ಗತರತತಿಸಿ

ಅವರ

ಕಲಾ

ನ ೈಪ್ುಣಯತ ಯನ್ತನ

ಪ್ರಯೇಗಗಳನ್ತನ

ನ್ಡ ಸಿ

ಕಲಾ

ಪ್ರಭತದಾತ ಯ

ಮಾಡತವುದತ
3. ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ವಿ

ಪ್ರದಶತನ್ದ

ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ತನ ಸತಧಾರಿಸತವುದತ.
4. ಕನಾತಟ್ಕದಲ್ವಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಪ್ುನ್ರತಜಿಜೇವನ್ಕ ು ಪ್ರಯತಿನಸತವುದತ ಹಾಗ

ಅದರಲ್ವಿ

ಗಾರಮ್ಮೇಣ ಜನ್ತ ಮತ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥತಗಳು ಸ ೇರಿದಂತ ಎಲ್ಾಾ್ ವಗಯದ ಜನ್ತ ಯನ್ತನ
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ಒಳಗ ಳುುವಂತ

ಕರಮವಹಿಸತವುದತ ಇದರ ಮತಖಯ ಧ ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತ

ಇಲಾಖ ಯತ ಹಲವಾರತ ಯೇಜನ ಗಳನ್ತನ ಹಮ್ಮಿಕ ಂಡತ ಕರಮವಹಿಸಿದ .
ನಾಯಯಾಂಗ

ಇಲಾಖ ,

ಬ್ಾಯಂಕಿಂಗ್

ಕ್ ೇತ್ರಗಳು

ಹಾಗ

ಮಹಾಲ ೇಖಪ್ಾಲರ

ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರಗಳು, ಆಯಾ ಇಲಾಖ ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ , ಅವರ ಇಲಾಖ ಯಲ್ವಿ ದ ೈನ್ಂದಿನ್
ಆಡಳಿತ್ದಲ್ವಿ ಕನ್ನಡವನ್ತನ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಳಸಲತ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕ
ನಿೇಡತವ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರಗಳನ್ತನ ಏಪ್ತಡಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಅಂಚ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲರ್ :
ಮೈಸ ರಿನ್ಲ್ವಿರತವ

ಭಾರತಿೇಯ

ಭಾಷ್ ಗಳ

ಕ ೇಂದರದ

ಸಹಕಾರದ ಂದಿಗ

ಈ

ಯೇಜನ ಯನ್ತನ ಕಾರ್ಯಗತ್ಗ ಳಿಸಲಾಗತತಿುದ . ಕ ೇಂದರ ಸಕಾತರಿ ನೌಕರರತ, ಬ್ಾಯಂಕ್
ಮತ್ತು ಕಾಖಾತನ ಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ವಿ ಅಂಚ ಮ ಲಕ ಕನ್ನಡ
ಕಲ್ವಸಲಾಗತತಿುದ .
ಕನ್ನಡ ಬ್ನರದವರಿಗ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲರ್ನ ಶಿಬಿರ:
ಈ ತ್ರಬ್ ೇತಿಯ ಅವಧಿ ಆರತ ತಿಂಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ನಾಡಲತ ಬ್ರ ಯಲತ ಮತ್ತು
ಓದಲತ ವಯವಹಾರಿಕ ಕನ್ನಡವನ್ನನ್ ನಿಗಮ , ಮಂಡಳಿ, ಅರ ಸಕಾತರಿ ಸಿಳಿೇಯ ಸಂಸ ಿ
ಮತ್ತು ಉದಿಾಮಗಳ ನೌಕರರಿಗ ಸಾವತಜನಿಕ

ಸಂಘ-ಸಂಸ ಗ
ಿ ಳ ಸಹಕಾರದ ಂದಿಗ

ಕಲ್ವಸಲಾಗತತಿುದ
ಪ್ೂರಕ ಸ್ನಹಿತ್ಯ ಸರಬರನಜತ
ಕಚ ೇರಿಗಳ ದ ೈನ್ಂದಿನ್ ವಯವಹಾರದಲ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಳಕ ಗ ಅನ್ತಕ ಲವಾಗತವಂತ ಪ್ೂರಕ
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ತನ ಹಾಗ
ಕ ಡಲಾಗತತಿುದ .

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಮರ್ ಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನತ್ತಕತ :
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಅನ್ನ್ಯ ಸಾಧನ ಮಾಡಿರತವ ಹಿರಿಯರನ್ತನ ತಿಂಗಳ ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ
ಕನ್ನಡ ಭವನ್ಕ ು ಆಹಾವನಿಸಿ ಮಾತ್ತಕತ ಸಂವಾದ ಮತಕು ಸಮಾಲ ೇಚನ ಮಾಡತವುದತ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕರಮದ ಉದ ಾೇಶ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮ ರನ ೇ ಶನಿವಾರ “ನ್ಯನ್”್

ಸಭಾಂಗಣದಲ್ವಿ ನ್ಡ ಯತವ ಈ ಕಾರ್ಯಕರಮ ರಾಜಯದ ಜನ್ಪಿರಯ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳಲ್ವಿ ಒಂದತ.
ಸಾರಸವತ್ – ಸಾಂಸೃತಿಕ ಲ ೇಕದ ಹಿರಿಯರನ್ತನ ಕರ ದತ ಅವರ ಅನ್ತಭವದ ನ್ತಡಿ
ಆಲ್ವಸತವ ಹಾಗ

ಅವರನ್ತನ ಗೌರವಿಸತವ ಅಪೂವಯ್ ಕಾರ್ಯಕರಮ.

2001 ರಿಂದ

ಇಲ್ವಿಯವರ ಗ 207 ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು ನ್ಡ ದಿವ .
ಚಿಗತರತ, ಯತವ ಸ್ೌರಭ ಮತ್ತು ಸ್ನಂಸೃತಿಕ ಸ್ೌರಭ (ಹಿರಿಯರಿಗ )
ಈ ಕಾರ್ಯಕರಮದಲ್ವಿ ಶಾಸಿರೇಯ ಸಂಗಿೇತ್, ಶಾಸಿರೇಯ ನ್ೃತಯ, ಸತಗಮ ಸಂಗಿೇತ್,
ಜಾನ್ಪ್ದ ಸಂಗಿೇತ್, ಜಾನ್ಪ್ದ ನ್ೃತ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ್, ಪ್ಾರಿಜಾತ್, ಕಾವಯ ವಾಚನ್, ಮತ್ತು
ಗಮಕ ಸ ೇರಿದಂತ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಾರ್ಯಕರಮ ನ್ಡ ಯತತ್ುದ .
ಚಿಗತರತ:
ಚಿಕು ವಯಸಿಿನ್ ಮಕುಳ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ ಪ್ರತಿಭ ಗ ಹಾಗೂ್ ಸನಪತ ಪ್ರತಿಭ ಗ ವ ೇದಿಕ ಯನ್ತನ
ಒದಗಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ ಯೇಜನ ಯನ್ತನ ಪ್ುನ್ರ ರ್ಪಿಸಿ ಜಿಲಾಿ ಹಂತ್ಗಳಲ್ವಿ ಪ್ರತಿವಷತವೂ
ಚಿಗತರತ ಕಾರ್ಯಕರಮವನ್ತನ 14 ವಯಸಿಿನ್ ಮಕುಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಉತ್ಿವದಲ್ವಿ ಬ್ಾಲ
ಕಲಾವಿದರಿಗ ಸಂಭಾವನ್ ನಿೇಡಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಯತವಸ್ೌರಭ:
ಯತವಜನ್ರ

ಮತ್ತು

ಉದಯೇನ್ತಿಖ

ಕಲಾವಿದರ

ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ

ಕಲಾಪ್ರತಿಭ ಗ

ಪ್ರೇತಾಿಹ ಮತ್ತು ವ ೇದಿಕ ಒದಗಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ ಯತವಸೌರಭ ಕಾರ್ಯಕರಮವನ್ತನ 15-25
ವಯಿಸಿನ್ ಯತವಜನ್ರ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದಶತನ್ಕ ು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ನು
ಸಂಭಾವನ ನಿೇಡಿ ಪ್ರೇತಾಿಹಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಸ್ನಂಸೃತಿಕ ಸ್ೌರಭ:
ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗ

ಅವರ ಕಲಾಪ್ರತಿಭ ಗ ಪ್ರತಿಭಾ

ಪ್ರದಶತನ್ಕ ುಂದತ ವ ೇದಿಕ ಯಾಗಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸೌರಭ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನ್ತನ ಪ್ರತಿ
ಜಿಲ ಿಯಲ್ವಿಯ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗತತಿುದ . ಈ ಮ ಲಕ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಾಪರತಿಭೆಗಳಿಗೆ್ವೆದದಿಕೆ
ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನ ನಿೇಡತವ ಮ ಲಕ ಪ್ರೇತಾಿಹಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಪ್ರತಿ ಶತಕರವನರ ಸ್ನಂಸೃತಿಕ ರ್ನರ್ಯಕರಮ:
ಕನ್ನಡ ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ಯತ ಸದಾ ವಿನ್ ತ್ನ್ ಹಾಗ

ವಿಶಿಷಾ ಮಾಗತಗಳಲ್ವಿ

ಸಾಾಂಸೃತಿಕ್ ಪರತಿಭೆಗಳಿಗೆ

ಬ್ ಳಗಲತ

ತ್ಮಿ

ಕಲಾ

ಪ್ರತಿಭ ಯನ್ತನ

ಅವಕಾಶ

ಮಾಡಿಕ ಡತತಿುದ . ಭಾರತಿೇಯ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಬ್ಂಧಗಳ ಪ್ರಿಷತಿುನ್ ಸಹಯೇಗದಲ್ವಿ
ಯವನಿಕಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ವಿ ಕಳ ದ 32 ವಷತಗಳಿಂದ ನಿರಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ಶತಕರವಾರದ
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಜ

ಕಾರ್ಯಕರಮವನ್ತನ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗತತಿುದ .

ಅಲಿದ

ಕಿದಾವಯಿ

ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಗ ವಲ್ಡ್ ಕಲಚರಲ್ಡ ಆಗತನ ೈಸ ೇಷನ್ ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಶತಕರವಾರ
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು ನ್ಡ ಯತತಿುವ .
ಗತರತಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಂಪ್ರ :
ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಿಶಿಷಾ ಪ್ಂಗಡದ ಅಭಯರ್ಥತಗಳಿಗ ನ್ೃತ್ಯ, ಸಂಗಿೇತ್, ಲಲ್ವತ್ಕಲ ,
ಶಿಲಪಕಲ , ನಾಟ್ಕ ಜಾನ್ಪ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ವಿ ಶಿಷಯವ ೇತ್ನ್ದ ಂದಿಗ
ತ್ರಬ್ ೇತಿಯನ್ತನ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಅಾಂತರ್ಭಾರತಿ:
ತ್ಂಜಾವೂರಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕ ೇಂದರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧಯವಲಯ
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕ ೇಂದರ ನಾಗಪ್ುರದ ಸಹಯೇಗದಲ್ವಿ ಕ ಲವೊಮಿ ರಾಜಯದಲ್ವಿ ವಿವಿಧ ಡ
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನ್ತನ ಏಪ್ತಡಿಸಲಾಗತತಿುದ .
• ಕವಿಗ ೇಷಿಾ
• ಸಾಧಕರ ಂದಿಗ ಸಂವಾದ
• ಜನ್ಪ್ರ ಉತ್ಿವ
• ಗಿರಿಜನ್ ಉತ್ಿವ
• ಸತಗಿೆ-ಹತಗಿೆ ಕಾಯತಕರಮ
• ಮಹಿಳಾ ಉತ್ಿವ
ಪ್ರಶಸ್ತು ಪ್ುರಸ್ನಾರಗಳು
ಸಕಾತರವು ವಿವಿಧ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಅನ್ತಪ್ಮ ಸಾಧನ ಮಾಡಿರತವ ಹಲವು ಸಾಧಕರನ್ತನ
ಗತರತತಿಸಿ ರಾಜ ಯೇತ್ಿವ ಪ್ರಶಸಿುಯ ಸ ೇರಿದಂತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಷರ ಮಟ್ಟದ
ಹಲವು ಪ್ರಶಸಿು ಪ್ುರಸಾುರಗಳನ್ತನ ಕನ್ನಡ ಮತನತ್ ಸಾಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ಯ ಮ ಲಕ
ಕ ಡಮಾಡತತ್ುದ .

ಇಂತ್ಹ

ಪ್ರಶಸಿುಗಳನ್ತನ

ಆಯು

ಮಾಡಲತ

ಅಗತ್ಯ

ಮಾಗತಸ ಚಿಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಲಾಗಿದತಾ. ಪ್ರತಿ ವಷತ ಆಯಾ ಕ್ ೇತ್ರದ ಸಾಧಕರನ್ತನ ಆಯು
ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸಿುಗಳನ್ತನ ಆಯಾ ವಷತದಲ್ವಿಯೇ ಪ್ರಶಸಿು ಪ್ರದಾನ್ ಮಾಡತವ ಮ ಲಕ
ಸಕಾಲ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧಕರನ್ತನ ಗೌರವಿಸತವ ಪ್ರಂಪ್ರ ಗ ಮರಗತ ತ್ಂದಿದ .
1. ರನಜ ೂಯೇತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ರಾಜ ಯೇತ್ಿವ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ ಪ್ರಥಮ ಭಾರಿಗ 1966ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ

ಪ್ರತಿ

ವಷತ ನ್ವ ಂಬ್ರ್ 1 ರಂದತ ಕನಾತಟ್ಕ ರಾಜ ಯೇತ್ಿವದ ಸಂದಭತದಲ್ವಿ ವಿವಿಧ
ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರನ್ತನ ಗತರತತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗತತಿುದ . ಕೃಷಿ
ಕ್ ೇತ್ರ, ವ ೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ೆದತರ, ಸಮಾಜ ಸ ೇವ , ಜಾನ್ಪ್ದ, ಯಕ್ಷಗಾನ್ , ಬ್ಯಲಾಟ್,
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗಿೇತ್, ನ್ೃತ್ಯ, ಲಲ್ವತ್ಕಲ , ಶಿಲಪಕಲ , ಸಂಸೃತಿ, ಕಿರೇಡ ಹಾಗ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಸಂಕಿೇಣತ ಕ್ ೇತ್ರ ಸ ೇರಿದಂತ ವಿವಿಧ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಅನ್ನ್ಯ ಸ ೇವ ಸಲ್ವಿಸಿರತವ
ಅಹತರನ್ತನ ಗತರತತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ ನಿೇಡಲಾಗತತ್ುದ .
ಮೊತ್ು ರ .1.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ .
ಫಲಕ, ಶಾಲತ, ಹಾರ, ಹಾಗ

2008 ರಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು

ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಬ್ಂಗಾರದ ಪ್ದಕ,

ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ

ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ .
2. ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ 1987ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಸ ೇವ ಸಲ್ವಿಸಿದ ಹಾಗ
ಬ್ಂದಿರತವ

ಶ ರೇಷಾ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಸತಧಿೇಘತ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ ೇತ್ರಕ ು ಅನ್ನ್ಯ ಕ ಡತಗ ಗಳನ್ತನ ನಿೇಡತತಾು
ಸಾಹಿತಿಯಬ್ಬರನ್ತನ

ಆಯು

ಮಾಡಿ

ಪ್ಂಪ್

ನಿದಡಲ್ಾಗನವುದನ. ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ, ಹಾರ ಹಾಗ

ಪರಶಸ್ತತ್
ಪ್ರಶಸಿು

ಮೊತ್ು ಐದತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ .
3. ಶಿರೇ ನಿಜಗತಣ ಪ್ುರಂದರ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಶಿರೇ ನಿಜರತಣ ಪ್ುರಂದರ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ 1991ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್
ದಾಸ ಶ ರೇಷಾರ , ಕಿೇತ್ತನ ಉಗಾಭ ೇಗಾಧಿಗಳ ರಚನಾಕಾರರ , ಕನಾತಟ್ಕ
ಸಂಗಿೇತ್ದ ದಿಗೆಜರ
ಸಾರಿದ

ಶಿರೇ

ಆದ ಶಿರೇ ಪ್ುರಂದರದಾಸ ಹಾಗ
ಕನ್ಕದಾಸರ

ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ

ಪ್ರಶಸಿು

ಸಮಾನ್ತ ಸಂದ ೇಶ
ನಿೇಡಲಾಗತತಿುತ್ತು.

ದಿನಾಂಕ:4.1.2010ರಂದತ ಸಕಾತರದ ಆದ ೇಶದ ಮೇರ ಗ ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ “ಶಿರೇ
ನಿಜಗತಣ ಪ್ುರಂದರ ಪ್ರಶಸಿು”್ ಯಂದತ ಮರತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.
ಕನಾತಟ್ಕ ಹಿಂದ ಸಾಿನಿ ಪ್ದಾತಿಯಲ್ವಿ ಶಾಸಿರೇಯ ಸಂಗಿೇತ್ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಅಮ ಲಯ
ಸ ೇವ ಸಲ್ವಿಸಿದ ಮಹನಿೇಯರನ್ತನ ಆಯು ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದ . ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ
ಫಲಕ,ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ

ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ
ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
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4. ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ:
ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸಿುಯ ಮಾದರಿಯಲ್ವಿ 1992ರಲ್ವಿ ಕನಾತಟ್ಕ ರತ್ನ
ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ನಾಡಿನ್ ಸವತತ ೇಮತಖ ಅಭಿವೃದಿಾಗ ಕಾರಣರಾದ
ಧಿೇಮಂತ್ ಸಾಧನ ಗ ೈದ ನಾಡಿನ್ ಹಿರಿಯರಿಗ “ಕನಾತಟ್ಕ ರತ್ನ”್ಪ್ರಶಸಿು
ನಿೇಡಲಾಗತವುದತ. ಕನಾತಟ್ಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸಿುಯತ 50 ಗಾರಂ ಚಿನ್ನದ ಪ್ದಕ, ಪ್ುತ್ಿಳಿ,
ಫಲಕ, ಶಾಲತ, ಹಾರ ಹಾಗ ಫಲ ತಾಂಬ್ ಲಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . ಪ್ರಥಮ
ಬ್ಾರಿಗ ಶಿರೇ ಕತವ ಂಪ್ು ಹಾಗ ಡಾ. ರಾಜಕತಮಾರ್್ಅವರಿಗ ನಿೇಡಿ
ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ .
5. ರನಜಯ ಸಂಗೇತ್ ವಿದನಾನ್:
ರಾಜಯ ಸಂಗಿೇತ್ ವಿದಾವನ್ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ 1993ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ರತಿವಷತವೂ
ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರವು ಸಂಗಿೇತ್ ಕ್ ೇತ್ರದ

ಅಗರಗಣಯ ವಿದಾವಂಸರ ಬ್ಬರನ್ತನ

ಆಯುಮಾಡಿ ಅವರಿಗ ರಾಜಯ ಸಂಗಿೇತ್ ವಿದಾವನ್ ಎಂಬ್ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ ನಿೇಡಿ
ಗೌರವಿಸಲಾಗತವುದತ. ‘ರಾಜಯ ಸಂಗಿೇತ್ ವಿದಾವನ್’್ಪ್ುರಸಾುರದ ಗೌರವ ಮೊತ್ುವನ್ತನ
ಮಾಸಿಕ ಎರಡತ ಸಾವಿರ ರ ಪ್ಾಯಿ ಗೌರವ ಧನ್ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುತ್ತು.
ಬ್ದಲಾಗಿ

2013ರಿಂದ

ಇಡಿಗಂಟಾಗಿ

ಮ ರತ

ಲಕ್ಷ

ಇದರ

ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ

ನಿೇಡತತಿುದತಾದನ್ತನ 2017 ರಿಂದ ರ .5.00ಲಕ್ಷ ಗಳಿಗ ಏರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಇದರ

ಜ ತ ಗ ಸರಸವತಿಯ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಪ್ರಶಸಿು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತ್ರ ಶಾಲತ, ಹಾರ ಫಲತ್ಂಬ್ ಲ
ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . ನ್ವರಾತಿರಯ ಮೊದಲ ದಿನ್ದಂದತ ಮೈಸ ರತ ಅರಮನ ಯಿಲ್ವ
ನ್ಡ ಯತವ ಉದಾಾಟ್ನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ವಿ ಪ್ರಶಸಿು ಪ್ರಧಾನ್ ಮಾಡಲಾಗತತ್ುದ .
6. ಡನ: ಗತಬಿಿ ವಿೇರಣಣ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಕನಾತಟ್ಕದ

ರಂಗಭ ಮ್ಮಯ

ಮನ

ಮಾತಾಗಿದಾ

ಡಾ:

ಗತಬಿಬವಿೇರಣಣನ್ವರ

ಸಿರಣಾಥತ 1994ರಲ್ವಿ ‘ಡಾ. ಗತಬಿಬ ವಿೇರಣಣ ಪ್ರಶಸಿು’ ಯನ್ತನ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ .
ರಂಗಭ ಮ್ಮಗಾಗಿ

ಶರಮ್ಮಸಿದ

ಶ ರೇಷಾ

ನಾಟ್ಕಕಾರರನ್ತನ

ಗತರತತಿಸಿ

ಪ್ರಶಸಿು

ನಿೇಡಲಾಗತವುದತ.

ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ,ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು

ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ
ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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7. ವಣಾಶಿಲಪ ವ ಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ನಾಡಿನ್ ಚಿಕತ್ರಕಲ ಯನ್ತನ ವಿಶವವಿಖಾಯತ್ಗ ಳಿಸಿದ ಶ ರೇಷಾ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ನಾಡಿದತ.
ನಾಡಿನ್ ಹ ಮಿಯ

ಕಲಾವಿದ,

ವಣತಶಿಲ್ವಪ ಎಂದ ೇ ಗೌರವಿಸಲಪಡತತಿುದಾ ಶಿರೇ

ವ ಂಕಟ್ಪ್ಪನ್ವರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ 1994ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿತ್ವಾಗಿರತವ ಪ್ರಶಸಿು ಇದಾಗಿರತತ್ುದ . ಈ
ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ

ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ
ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
8. ಜನನ್ಪ್ದಶಿರೇ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಕನಾತಟ್ಕ ಜಾನ್ಪ್ದ ಕಲ ಗಳ ತ್ವರ ರತ, ಎಲಾಿ ಕಲ ಗಳ ಮ ಲ ಜಾನ್ಪ್ದದಲ್ವಿದ
ಎಂಬ್ತದತ ವಿದಾವಂಸರ ಅಭಿಮತ್.

ಇಂಥ ಜನ್ಪ್ದ ಕಲ ಯನನ್ತ ಪ್ೇಷಿಸಿಕ ಂಡತ

ಬ್ಂದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗ ನಿೇಡಲಾಗತವ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ 1994ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ .
ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ

ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ
ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
9. ಶನಂತ್ಲನ ರ್ನಟಯ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಹ ಯಿಳ ದ ರ ವಿಷತಣವಧತನ್ನ್ ಪ್ತಿನ ಶಾಂತ್ಲ ನ್ೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದ . ನ್ೃತ್ಯ ಕ್ ೇತ್ರಕ ು
ಅವರ ಕಾಣಿಕ ಅದಿವತಿೇಯ. ಶಾಂತ್ಲ ಯ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ ನ್ೃತ್ಯ ಕ್ ೇತ್ರಕ ು ನಿೇಡಲಾಗತವ
ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ

1995ರಲ್ವಿ

ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ .

ಈ

ಶಾಲತ,ಹಾರ

ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು

ಮ ರತ

ಮೊತ್ು

ಪ್ರಶಸಿುಯತ
ಲಕ್ಷ

ಪ್ುತ್ಿಳಿ,

ಫಲಕ,

ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ

ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ
ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
10. ಜಕಣನಚನರಿ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಕನಾತಟ್ಕವು ಅಪ್ೂವತ ಶಿಲಪ ದ ೇಗತಲಗಳ ನಾಡತ, ನಾಡಿನಾದಯಂತ್ ಅನ ೇಕ ಮ ತಿತ
ಶಿಲಪ,ವಾಸತುಶಿಲಪಗಳು ಇದಕ ು ನಿದಶತನ್ವಾಗಿದ . ನಾಡಿನ್ ಶ ರೇಷಾ ಶಿಲ್ವಪ ‘ಅಮರಶಿಲ್ವಪ’್
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಎಂದ ೇ ಖಾಯತಿಯಾಗಿರತವ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ 1995ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ . ಶಿಲಪ
ಕಲ ಯಲ್ವಿ ಅಪ್ೂವತ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಶಿಲ್ವಪಗಳಿಗ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸತವ
ಪ್ರಶಸಿುಯಾಗಿರತತ್ುದ . ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು

ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ
ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
11. ಸಂತ್ ಶಿಶತರ್ನಳ ಷ್ರಿೇಫ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಕನ್ನಡದ ಹ ಮಿಯ ಸಂತ್-ಕವಿ ಶಿಶತನಾಳ ಷರಿೇಫರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ 1995 ರಲ್ವಿ
ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿರತವ ಪ್ರಶಸಿುಯಾಗಿದತಾ, ಸತಗಮ ಸಂಗಿೇತ್ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಅನ್ತಪ್ಮ ಸ ೇವ
ಸಲ್ವಿಸಿ ನಾಡಿನಾದಯಂತ್ ಹ ಸರಾಗಿರತವ ಕಲಾವಿದರಿಗ ನಿೇಡಲಾಗತವ ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ
ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ
ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ
ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
12. ದನನ್ಚಿಂತನಮಣಿ ಅತಿುಮಬ್ ಿ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಕನಾತಟ್ಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸೃತಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ವಿ ದಾನ್ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತಿುಮಬ್ ಬ
ನಿೇಡಿದ ಕ ಡತಗ ಅಪ್ಾರ ಜ ೈನ್ ಗರಂಥದ ಸಹಸು ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ತನ ಬ್ರ ಯಿಸಿ ಧಮತ
ಹಾಗ

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರ ಕ ೈಗ ಂಡಿದತಾ ವಿಶವದಲ್ವಿಅಪ್ರ ಪ್ದ ಪ್ರಸಂಗ. ಮಹಿಳಾ

ಲ ೇಖಕಿಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸೃಜನ ಯಾಗತತಿುರತವ ಸಂದಭತದಲ್ವಿ
ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಪ್ರತ ಯೇಕ ಪ್ರಶಸಿು ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಬ್ ೇಕ ಂಬ್ ಉದ ಾೇಶದಿಂದ 1995ರಲ್ವಿ
‘ದಾನ್ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತಿುಮಬ್ ಬ’್ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ ಸಾಿಪ್ನ ಗ ಂಡಿತ್ತ. ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ
ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ
ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ
ಏರಿಸಲಾಗಿದ .

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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13. ಟಿ.ಚೌಡಯಯ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಕನಾತಟ್ಕದ ಹ ಮಿಯ ಶ ರೇಷಾ ಪಿಟಿೇಲತ ವಾದಕರಾದ ಚೌಡಯಯನ್ವರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ
1995ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿರತವ ರಾಷರ ಮಟ್ಟದಪ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ ವಾದಯ ಸಂಗಿೇತ್ದಲ್ವಿ
ಅನ್ತಪ್ಮ

ಸ ೇವ

ಸಲ್ವಿಸಿರತವ

ರಾಷರಮಟ್ಟದ

ಹಿರಿಯ

ಕಲಾವಿದರಿಗ

ನಿೇಡಿ

ಗೌರವಿಸಲಾಗತತಿುದ . ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು

ಮೊತ್ು ಐದತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ
ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .10.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
14. ಬಸವ ಪ್ುರಸ್ನಾರ:
ನಿಸಾವಥತವಾಗಿ

ಸಮಾಜ

ಸ ೇವ ಯಲ್ವಿ

ಸಕಿರಯವಾಗಿ

ತ ಡಗಿಸಿಕ ಂಡತ ಸ ೇವ ಸಲ್ವಿಸತತಿುರತವವರ ಗ

ತ್ಮಿನ್ತನ

ತಾವು

ಮಾನ್ವತಾವಾದಿ ಬ್ಸವಣಣನ್ವರ

ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ 2000 ಇಸಿವಯಲ್ವಿ ‘ಬ್ಸವ ಪ್ುರಸಾುರ’್ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ .
ಬ್ಸವ ಪ್ುರಸಾುರ ಹ ಸರಿನ್ ರಾಷಿರೇಯ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ, ಹಾರ
ಹಾಗ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ .
15. ಕನ್ಕಶಿರೇ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಕನ್ಕದಾಸರ ಜಿೇವನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂದ ೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ ು ಅವರತ ನಿೇಡಿದ
ದಾಶತನಿಕಕ ಡತಗ

ಕತರಿತ್ಂತ

ಹಾಗ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ವಿ ಅನ್ನ್ಯ ಸ ೇವ

ಸಲ್ವಿಸಿರತವ ವಿದಾವಂಸರಿಗ /ಸಂಶ ೇದಕರಿಗ /ಲ ೇಖಕರಿಗ ಕನ್ಕಶಿರೇ ಪ್ರಶಸಿು ನಿೇಡಿ
ಗೌರವಿಸಲತ 2008ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ,

ಶಾಲತ,ಹಾರ

ಐದತ

ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು

ಮೊತ್ು

ಲಕ್ಷ

ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ

ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ .
16. ಕತಮನರವನಯಸ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಪ್ರತಿ ವಷತವೂ ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರವು ಗಮಕ ವಾಚನ್, ವಾಯಖಾಯನ್ ಹಾಗ
ಕಥಾಕಿೇತ್ತನ್ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಅನ್ನ್ಯ ಸ ೇವ ಸಲ್ವಿಸಿರತವ ಅಹತರಿಗ ಕತಮಾರವಾಯಸ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ 2009ರಲ್ವಿ ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ
ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು

ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ
ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
17. ಪ್ರರ. ರ್ .ಜಿ ಕತಂದಣಣಗನರ ಗಡಿರ್ನಡ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಪ್ರತಿ ವಷತ ಕನಾತಟ್ಕದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಶ ೇಧನ ಗ ಅಪ್ರಿಮ್ಮತ್ವಾದ
ಸ ೇವ ಸಲ್ವಿಸಿದ ಹ ಸರಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿ/ಸಂಶ ೇಧಕರನ್ತನ ಗೌರವಿಸಲತ ಪ್ೊ. ಕ .ಜಿ
ಕತಂದಣಣಗಾರ ಗಡಿನಾಡ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ 2011 ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ
ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ
ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ
ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
18. ಸಂಗ ೂಳ್ಳಿ ರನಯಣಣ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಘಟ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹ ೇರಾಟ್ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಸಕಿರಯವಾಗಿ
ತ ಡಗಿಸಿಕ ಂಡಿರತವ ಹ ೇರಾಟ್ಗಾರರನ್ತನ ಗತರತತಿಸಿ ಗೌರವಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ
ಸಂಗ ಳಿು ರಾಯಣಣ ರಾಜಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ 2013ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ರ .3.00ಲಕ್ಷ

ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುದ ಜ ತ ಗ

ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ, ಹಾರ,

ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ
ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
19. ಬಿ.ಬಿ. ರ್ನರಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಹವಾಯಸಿ ರಂಗಭ ಮ್ಮ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಶರಮ್ಮಸತತಿುರತವ ರಂಗಕಮ್ಮತಗಳು,

ತ್ಂತ್ಜಙರತ

ಮತ್ತು ನ್ಟ್ರನ್ತನ ಗತರತತಿಸಿ ಗೌರವಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ್ರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ
2014ರಲ್ವಿ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ,
ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ

ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ
ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

16

20. ಭಗವನನ್ ಶಿರೇ ಮಹನವಿೇರ ಶನಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಅಹಿಂಸ

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸಯ

ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಶರಮ್ಮಸತತಿುರತವ

ಸಾಧಕರನ್ತನ ಗತರತತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲತ ಭಗವಾನ್ ಶಿರೇ ಮಹಾವಿೇರರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ ರಾಷರ
ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ 2016ರಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ .
ಶಾಲತ,ಹಾರ

ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು

ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ, ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ,

ಮೊತ್ು

ಹತ್ತು

ಲಕ್ಷ

ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ

ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ .
21. ಅಕಾ ಮಹನದ ೇವಿ ಪ್ರಶಸ್ತು:
ಮಹಿಳಾ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಲ್ವೇಕರಣ ಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಶರಮ್ಮಸತತಿುರತವ ಸಾಧಕಿಯರನ್ತನ
ಗೌರವಿಸಲತ ಅಕು ಮಹಾದ ೇವಿ ಸಿರಣಾಥತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ 2016ರಲ್ವಿ
ಸಾಿಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಈ ಪ್ರಶಸಿುಯತ ಪ್ುತ್ಿಳಿ, ಫಲಕ, ಶಾಲತ,ಹಾರ ಹಾಗ

ಪ್ರಶಸಿು

ಮೊತ್ು ಮ ರತ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿಗಳನ್ತನ ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . 2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ
ಪ್ರಶಸಿು ಮೊತ್ುವನ್ತನ ರ .5.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗ ಏರಿಸಲಾಗಿದ .
ರನಷ್ರಕವಿಗಳು:
ಕನಾತಟ್ಕ

ಸಕಾತರವು ಇದತವರ ವಿಗ

ರಾಷರಕವಿಗಳನಾನಗಿ ಮೊದಲ್ವಗ

ಶಿರೇ

ಗ ೇವಿಂದಪ್ ೈ, ಎರಡನ ಯದಾಗಿ ಶಿರೇ ಕತವ ಂಪ್ು ಅವರನ್ತನ, ಮ ರನ ಯವರಾಗಿ ಡಾ.
ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರತದರಪ್ಪ ಅವರನ್ತನ ಆಯು ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ .
ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣ :
ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ತನ ಕಟಿಟ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತ್ಮಿ ಬ್ದತಕನ ನೇ ಸವ ಸಿದವರತ ಹಲವರತ.
ಸಮಾಜದಿಲ್ವರತವ ಮ ಢ ನ್ಂಬಿಕ , ಢಾಂಭಿಕತ್ನ್ ಲ ೇಪ್ದ ೇಷಗಲನ್ತನ ಹ ೇಗಲಾಡಿಸಲತ
ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಸಮಾನ್ತ ಯನ್ತನ ತ್ರಲತ ಮೇಲತ ಕಿೇಳ ಂಬ್ ಬ್ ೇಧ ಭಾವವನ್ತನ ನಿಮ ತಲನ
ಮಾಡಲತ,

ಸವಸಿ

ಸಮಾಜ

ನಿಮಾತಣಕಾುಗಿ

ಜನ್ರನ್ತನ

ಜಾಗೃತಿಗ ಳಿಸಲತ

ತ್ಮಿ

ವಚನ್ಗಳು, ದಾಸರ ಪ್ದಗಳು, ತಿರಪ್ದಿಗಳು ಹಾಗ ಉಪ್ದ ೇಶಗಳ ಮ ಲಕ ಸಮಾಜವನ್ತನ
ತಿದಿಾ ತಿೇಡಿದ, ನಾಡಿಗಾಗಿ ತ್ಮಿ ಜಿೇವವನ ನೇ ಮತಡತಪಿಟ್ಟವರತ, ನಾಡಿನ್ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯನ್ತನ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಮಹಾನ್ ದಾಶತನಿಕರನ್ತನ ಸಿರಿಸಿ ಅವರ ಮಾಗತದಲ್ವಿ ಸಾಗಲತ ಹಲವಾರತ ಗಣಯರತಗಳು
ಶರಮ್ಮಸಿದಿಾ, ಅವರ ನ ನ್ಪಿಗಾಗಿ ಜಯಂತಿಗಳನ್ತನ ಆಚರಿಸಲಾಗತವುದತ.
1. ಸಂತ್ಕವಿ ಸವಾಜ್ಞ ಜಯಂತಿ
2014ನ ಸಾಲ್ವನಿಂದ “ಸಂತ್ ಕವಿ ಸವತಜ್ಞ ಜಯಂತಿ”್ ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ
ತಾಲ ಕತ ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈತ್
ಕನ್ನಡದ ತಿರಪ್ದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮತಖ ಕವಿ.

ಪ್ರಮತಖವಾಗಿ ತಿರಪ್ದಿಗಳ ಂಬ್ ಮ ರತ

ಸಾಲ್ವನ್ ವಚನ್ಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಿರತವ ಈತ್ನ್ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಜಿೇವನ್ಗಳ ಬ್ಗ ೆ ನಿಖರವಾಗಿ
ಹ ಚತು ತಿಳಿದಿಲಿ.

ಇತ್ರ ಲ ೇಖಕರತ ಅವನ್ ಬ್ಗ ೆ ಮಾಡಿರತವ ಪ್ರಸಾುಪ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು

ಸವತಜ್ಞನ್ ಭಾಷ್ಾ ಪ್ರಯೇಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಧಯಯನ್ದಿಂದ ಈತ್ನ್ತ ಜಿೇವಿಸಿದಾ ಕಾಲ
ಸತಮಾರಾಗಿ 17ನ ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಆದಿಭಾಗ ಎಂದತ ಪ್ರತಿಪ್ಾದಿಸಲಾಗಿದ .

ಸವತಜ್ಞ

ಎಂಬ್ತದತ ಈತ್ನ್ ಕಾವಯನಾಮ. ಇವರನ್ತನ ಸಿರಿಸತವ ದೃಷಿಾಯಿಂದ ಸಂತ್ಕವಿ ಸವತಜ್ಞ
ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
2. ದ ೇವರ ದನಸ್ತಮಯಯ ಜಯಂತಿ:
2015ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ‘ದ ೇವರ ದಾಸಿಮಯಯ ಜಯಂತಿ’್ ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ
ತಾಲ ಕತ ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಚನ್
ಪ್ರಂಪ್ರ ಯ

ಆದಯಪ್ರವತ್ತಕನ ಂದತ

ಗತರತತಿಸಲಾಗತವ

ಕಾಯಕವನ ನೇ ಕ ೈಲಾಸವಾಗಿಸಿಕ ಂಡ ಸಾಧಕ.

ದ ೇವರ

ದಾಸಿಮಯಯ

ರಾಮನಾಥ ಎಂಬ್ ಅಂಕಿತ್ದಲ್ವಿ

ಬ್ರ ಯಲಾದ ಈತ್ನ್ ಸತಮಾರತ 150 ವಚನ್ಗಳು ದ ರ ತಿವ ಎನ್ನಲಾಗಿದ .

ಇವರ

ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕ ಂಡತ ಬ್ರಲಾಗತತಿುದ .
3. ಶಿರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ:
2015ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ‘ಶಿರೇ ಕೃಷಣ ಜಯಂತಿ’ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ

ತಾಲ ಕತ

ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಶಿರೇ ಕೃಷಣ ಜನ್ಪ್ದರ
ನ್ಡತವ ಯೇ ಬ್ ಳ ದತ ಬ್ಂದ ಮಹಾನಾಯಕ.

ಜಗತಿುನ್ಲ್ವಿ ಕಾಣದ ದ ೈವವನ್ತನ

ಆರಾಧಿಸತವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ವಿ ಗ ೇವಧತನ್ ಗಿರಿಯನ್ತನ ಎತಿು ಹಿಡಿಯತವ ಮ ಲಕ ಮತ್ತು
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

18

ಜನ್ರನ್ತನ ಗ ೇವಧತನ್ ಗಿರಿಯನ ನೇ ಪ್ೂಜಿಸತವಂತ ಮನ್ ಒಲ್ವಸತವಲ್ವಿ ಸಫಲನಾದ ಶಿರೇ
ಕೃಷಣ ಜಗತಿುನ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ೂಜಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕತ್ತ.

ಶಿರೇ ಕೃಷಣ

ತ್ಲ ಮಾರತಗಳಿಂದ ತ್ಲ ಮಾರತಗಳಿಗ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಆದಶತವಾಗಿ ಇರಲ್ವ ಎಂದತ ಶಿರೇ
ಕೃಷಣ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
4. ವಿಶಾಕಮಾ ಜಯಂತಿ:
2016ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ‘್ ವಿಶವಕಮತ ಜಯಂತಿ’್ ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ

ತಾಲ ಕತ

ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸೃಷಿಾಕತ್ತ ಬ್ರಹಿನ್
ಪ್ರಪ್ೌತ್ರ, ವಾಸತುದ ೇವನ್ ಪ್ುತ್ರ ವಿಶವಕಮತ, ವಿಶವಕಮತ ಪ್ದಕ ು ಭ ತ್, ಭವಿಷಯ ಮತ್ತು
ವತ್ತಮಾನ್ದಲ್ವಿ ನ್ಡ ಯತತಿುರತವ ಸಮಸು ನಿಮಾತಣಗಳ ಮತ್ತು ಸೃಷಿಟಗಳ ಕತಾತರ
ವಿಶತವಕಮತ

ಎಂಬ್

ವಾಯಪ್ಕವಾದ

ಅಥತವಿದ .

ಎಂಬ್ಥತವನ್ತನ ಕ ಡ ಈ ನ್ತಡಿಗಟ್ತಟ ಧವನಿಸತತ್ುದ .

ವಿಶವವನ ನೇ

ಸೃಜಿಸಿದವರತ

ವಿಶವಕಮತರ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ

ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರವು 2016ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಆಚರಿಸತತಿುದ ,
5. ಭಗೇರಥ ಜಯಂತಿ
2015ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ “ಭಗಿೇರಥ ಜಯಂತಿ”ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ

ತಾಲ ಕತ

ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಭಗಿೇರಥನ್ ಛಲ
ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಯನ್ತನ ಯತವ ಜನ್ತ ಮತ್ತು ಮತಂದಿನ್ ಪಿೇಳಿಗ ಗ ಪ್ರಿಚಯಿಸತವ ಹಾಗ
ಸಿರಿಸತವ

ಸಲತವಾಗಿ

ಸಕಾತರದ

ವತಿಯಿಂದ

ಭಗಿೇರಥ

ಜಯಂತಿಯನ್ತನ

ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
6. ವಿಶಾ ಮನನ್ವ ದಿರ್ನಚರಣ (ರನಷ್ರಕವಿ ಕತವ ಂಪ್ುರವರ ಜನ್ಮ ದಿರ್ನಚರಣ ):
2016ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ‘ವಿಶವ ಮಾನ್ವ ದಿನಾಚರಣ ’್ (ರಾಷರಕವಿ ಕತವ ಂಪ್ುರವರ ಜನ್ಿ
ದಿನಾಚರಣ )ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ

ತಾಲ ಕತ ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ ರಾಜಯ

ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ತ್ಮಿ ಕಲಪನ ಯ ಕ ಸಾದ ಮಾನ್ಸ ಗಂಗ ೇತಿರಯ
ನ್ತನ ಕಟಿಟ ಬ್ ಳ ಸಿದರತ. ಅವರ ಬ್ಬ ರಸಋಷಿ. ತ್ಮಿ ಮೇರತ ಕೃತಿ ‘ಶಿರೇ ರಾಮಾಯಣ
ದಶತನ್ಂ’ನ್ಲ್ವಿ ಈ ಕಾಲಕ ು ಅಗತ್ಯವಾದ ದಶತನ್ವನ್ತನ ನಿೇಡಿದಾಾರ . ಅವರ ನಾಟ್ಕಗಳಿಗ
ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯ

ಸಪಶತವಿದ .

ಕನ್ನಡದ ಎರಡನ ಯ ‘ರಾಷರಕವಿ , ಜ್ಞಾನ್ಪಿೇಠ್

ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ ನ ಕ ೇಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ ನ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗ ಕನ್ನಡಕ ು
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ತ್ಂದಕ ಟ್ಟವರತ. ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರ ಕ ಡ ಮಾಡವ ಕನಾತಟ್ಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸಿು ಹಾಗ
ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸಿುಗಳನ್ತನ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗ ಪ್ಡ ದವರತ. ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರವು 2015ರ
ಡಿಸ ಂಬ್ರ್ನಲ್ವಿ ಕತವ ಂಪ್ು ಜನ್ಿದಿನ್ವಾದ ಡಿಸ ಂಬ್ರ್ 29ನ್ತನ “ವಿಶವ ಮಾನ್ ದಿನ್ವನಾನಗಿ
ಆಚರಿಸತವುದಾಗಿ ಆದ ೇಶ ಹ ರಡಿಸಲಾಗಿದ .
7. ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ುಪ ಸತಲನುನ್ ಜಯಂತಿ:
2016ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ‘ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ುಪ ಸತಲಾುನ್ ಜಯಂತಿ’ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ
ತಾಲ ಕತ

ಕ ೇಂದರಗಳೂ

ಸ ೇರಿದಂತ

ರಾಜಯ

ಮೈಸ ರನ್ತನ ರಕ್ಷಿಸಲತ ಬಿರಟಿೇಷರ ಂದಿಗ

ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಹ ೇರಾಡಿದರತ.

ಇವರ ಸಿರಣಾಥತ

ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ುಪ ಸತಲಾುನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
8. ಭಗವನನ್ ಮಹನವಿೇರ ಜಯಂತಿ:
2016ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೇರ ಜಯಂತಿ’ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ
ತಾಲ ಕತ ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ
“ಅಹಿಂಸಾ ತ್ತ್ವ”್ ಹಾಗ

ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ

ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

“ಜಿೇವಿಸತ-ಜಿೇವಿಸಲತ ಬಿಡತ”್ ತ್ತ್ವವನ್ತನ ಸಾರಿದ 24ನ ೇ

ತಿೇಥತಂಕರ ಭಗವಾನ್ ಶಿರೇ ಮಹಾವಿೇರ ಜಯಂತಿ ಯನ್ತನ

ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ

ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ುದ .
9. ಅಕಾ ಮಹನದ ೇವಿ ಜಯಂತಿ (ರನಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ):
2017ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ‘ಅಕು ಮಹಾದ ೇವಿ
ತಾಲ ಕತ ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ

ಜಯಂತಿ’್ ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ

ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಶರಣ

ಅಕುಮಹಾದ ೇವಿಯವರತ ಜನಿಸಿದತಾ ಶಿವಮೊಗೆ ಜಿಲ ಿ, ಶಿಕಾರಿಪ್ುರ-ಶಿರಾಳ ಕ ಪ್ಪದ
ನ್ಡತವ

ಇರತವ ಉಡತತ್ಡಿ ಅಥವಾ ಉಡಗಣಿ ಎಲಿವ ೇ ಉಡತಗಣಿ

ಪ್ರಸಿದಿವಾಗಿರತವ

ಪ್ುಟ್ಟ

ಪ್ರಮತಖರಲ ಿಬ್ಬರತ.
ವಚನ್ಗಾತಿತ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಹಾಗ

ಗಾರಮ.

ಅಕುಮಹಾದ ೇವಿ

ವಚನ್

ಎಂದ ೇ
ಸಾಹತ್ಯದ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಬ್ಂಡಾಯ ಕವಿಯಿತಿರ ಮತ್ತು
ಮಹಿಳ ಯರ

ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ

ಅಭಿವಯಕಿುಯಲ್ವಿ

ಪ್ುರತಷ
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ಸಮಾಜವನ್ತನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದವರತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬ್ದಲಾವಣ ಗ ಶರಮ್ಮಸಿದವರತ. ತ್ನ್ನ
ಇಷಟದ ೈವ ಮಲ್ವಿಕಾಜತತನ್ನ್ಲ್ವಿ ಶಿರೇಶ ೈಲದ ಕದಳಿವನ್ದಲ್ವಿ ಐಕಯರಾದರತ. ಇಂತ್ಹ
ಮಹಾನ್

ಶರಣ

ಅಕುಮಹಾದ ೇವಿ

ಜಯಂತಿಯನ್ತನ

ಸಕಾತರದ

ವತಿಯಿಂದ

ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ುದ .
10. ರ್ನಡಪ್ರಭತ ಶಿರೇ ರ್ ಂಪ ೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ:
2017ನ ೇ ಸಾಲತನಿಂದ ‘ಕ ಂಪ್ ೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ’ಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ
ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ

ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಕ ಂಪ್ ೇಗೌಡ ಬ್ ಂಗಳೂರತ ನ್ಗರ ನಿಮಾತತ್ೃ.

ತಾಲ ಿಕತ
ನಾಡಪ್ರಭತ

ಜಗತಿುನ್ಲ ಿೇ ಅತಿ ವ ೇಗವಾಗಿ

ಬ್ ಳ ಯತತಿುರತವ ನ್ಗರ, ಜ್ಞಾನ್, ವಿಜ್ಞಾನ್,ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ಗಳ ಅಗರವ ಂದತ ಪ್ರಸಿದಿಾಯನ್ತನ
ಪ್ಡ ದಿರತವ “ಕನಾತಟ್ಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ ಂಗಳೂರತ, ಮಹಾನ್ಗರ”್ ವನ್ತನ ನಿಮ್ಮತಸಿದ
ನಾಡಪ್ರಭತ ಕ ಂಪ್ ೇಗೌಡರ ಧ ೈಯತ, ಸ ಿೈಯತ, ಪ್ರಾಕರಮ, ಸಾಹಸ, ದ ೇಶಪ್ ರೇಮ,
ನಿಸಾವಥತ ಗತಣಗಳು ಇಂದಿನ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ ಆದಶತಪ್ಾರಯವಾಗಿವ . ಪ್ರಜಾ ಕಲಾಯಣಕಾುಗಿ
ತ್ನ್ನ ಜಿೇವನ್ವನ್ತನ ಸಂಪ್ೂಣತವಾಗಿ ಮತಡತಪ್ಾಗಿಟ್ಟ ನಾಡಪ್ರಭತ ಕ ಂಪ್ ೇಗೌಡರನ್ತನ
ಅಂದಿನ್ ಪ್ರಜ ಗಳು ಜಿೇವಂತ್ ದ ೇವರ ಂದತ ಗೌರವಿಸತತಿುದಾರತ. ಬ್ ಂಗಳೂರತ ಮಹಾನ್ಗರ
ನಿಮಾತಣಕಾುಗಿ ನಾಟ್ಪರಭತ ಕ ಂಪ್ ೇಗೌಡರತ, ಅವರ ಸ ಸ ಲಕ್ಷಿಮೇದ ೇವಿ ಹಾಗ

ಅವರ

ವಂಶಸಿರತ ಪ್ಟ್ಟ ಶರಮ ಮಾಡಿದ ತಾಯಗ ಬ್ಲ್ವದಾನ್ಗಳ ವಿೇರಗಾಥ ಯನ್ತನ ಕನ್ನಡಿಗರತ
ಸಿರಿಸಿಕ ಳುಲತ ನಾಡಪ್ರಭತ ಕ ಂಪ್ ೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ುದ .
11. ಬಸವ ಜಯಂತಿ:
ವಿಶವಗತರತ ಬ್ಸವಣಣನ್ವರತ ಪ್ರಮಾತ್ಿನ್ ಕರತಣ ಯ ಬ್ ಳಕಾಗಿ ಅವತ್ರಿಸಿ, ಲ ೇಕಕ ು
ಹ ಸ ಧಮತವೊಂದನ್ತನ ಕ ಟ್ಟರತ.
ಕಂದಾಚಾರ,

ಜಾತಿೇಯತ ಗಳನ್ತನ

ಜನ್ರಲ್ವಿ ಮನ
ಕಂಡತ

ಮನ್ನ ಂದತ

ಅರಸತ ಡಗಿ,ಜನ್ಪ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸತಧಾರಣ
ಕಾಯಕವ ೇ

ಕ ೈಲಾಸವ ಂದತ

ಸಾರಿ,

ಜನ್ರನ್ತನ

ಮಾಡಿಕ ಂಡಿದಾ ಮೌಢಯತ ,
ಪ್ರಿಹಾರವನ್ತನ

ಕರಮಗಳನ್ತನ ಕ ೈಗ ಂಡರತ.

ದತಡಿದತ

ಬ್ದತಕತವ

ಪ್ಥದಲ್ವಿ

ಮತನ ನಡ ಸಿದರತ. ಜಾತಿ, ಲ್ವಂಗ, ಭಾಷ್ , ಭ ೇದವಿಲಿದ , ಶರಣ ತ್ತ್ವದಲ್ವಿ ಸಮಾನ್ತ ಯಲ್ವಿ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ನಿಷ್ ಟಯಲ್ವಿ ನ್ಂಬಿಕ ಯತಳುವರನ್ತನ ನಿಜವಾದ “ಶಿವಶರಣ”ರ ಂದತ ಕರ ದರತ.
ಇವರ ವಿಚಾರಗಳ ಸಿರಣ ಗಾಗಿ ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಬ್ಸವ
ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
12. ಶಂಕರನಚನರ್ಯ ಜಯಂತಿ (ತ್ತ್ಾಜನಾನಿಗಳ ದಿರ್ನಚರಣ )
ಭಾರತ್ದ ಶ ರೇಷಾ ತ್ತ್ವಜಾಙನಿಗಳಲ್ವಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರತ ವ ೇದಂತ್ದ ಉಪ್ಶಾಲಖ ಗಳಲ್ವಿ ಒಂದಾದ ಅದ ವೈತ್ ವ ೇದಾಂತ್ವನ್ತನ ಸಾಿಪಿಸಿದರತ. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರತ
ವ ೇದಗಳ ಪ್ರಿಕಲಪನ ಯಲ್ವಿ ಸಂಪ್ೂಣತ ನ್ಂಬಿಕ ಹ ಂದಿದಾರತ. ಆದರ ಅದ ೇ ಸಮಯದಲ್ವಿ
ಅತಿಯಾದ ಆಚರಣ ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾಮ್ಮತಕ ಆಚರಣ ಗಳಿಗ ವಿರತದಿವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದರತ.
ಆದಾರಿಂದ ಅವರ ಜನ್ಿ ದಿನ್ವನ್ತನ “ತ್ತ್ವ ಜಾಙನಿಗಳ ದಿನಾಚರಣ ”ಯನಾನಗಿ ಸಕಾತರವು
ಆಚರಿಸತತಿುದ .
13. ಶಿವಶರಣ ಮಹನಸ್ನಧ್ವಿ ಹ ೇಮರ ಡಿಿ ಮಲಿಮಮ ಜಯಂತಿ:
12ನ ೇ

ಶತ್ಮಾನ್ದ

ಸಮಾನ್ತ ಗಾಗಿ ಹಾಗ

ಶರಣ

ತ್ತ್ುವಗಳನ್ತನ

ಅಳವಡಿಸಿಕ ಂಡ,

ಮಹಿಳ ಯರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹ ೇರಾಟ್ಗಾತಿತಯಾಗಿ ಅನ್ತಪ್ಮ ಸ ೇವ

ಸಲ್ವಿಸಿದ “ಶಿವಶರಣ ಮಹಾಸಾಧಿವ ಹ ೇಮರ ಡಿಿ ಮಲಿಮಿ ಜಯಂತಿ”್ ಯನ್ತನ ಪ್ರತಿವಷತ
ಮೇ 10 ರಂದತ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ರಜಾ ರಹಿತ್ ಸಕಾತರಿ ಕಾರ್ಯಕರಮವಾಗಿ
ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
14. ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣರನಜ ಒಡ ಯರ್ಜಯಂತಿ:
ನಾಲವಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡ ಯರತ ಮೈಸ ರತ ಸಂಸಾಿನ್ದ ಒಡ ಯರ್್ ರಾಜ ಸಂತ್ತಿಯ
24ನ ೇ ರಾಜರತ.

ನಾಲವಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡಯರ್್ ಅವರತ 38 ವಷತಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷ

ಆಡಳಿತ್ ನ್ಡ ಸಿ ಪ್ರಜ ಗಳಿಂದ “ರಾಜಷಿತ”್ ಬಿರತದತ ಪ್ಡ ದರತ.

ತ್ಮಿ ಸಂಸಾಿನ್ದ

ಏಳಿಗ ಗಾಗಿ, ತ್ಮಿ ಪ್ರಜ ಗಳ ನ ಮಿದಿ ಬ್ದತಕಿಗಾಗಿ ತ್ಮಿ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನ್ವನ್ನ ನೇ
ಮತಡತಪ್ಾಗಿಟ್ಟರತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಿವತ್ತನ ಯ ರ ವಾರಿಯಾಗಿದಾ ನಾಲವಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ
ಒಡ ಯರ್ ಅವರತ ಆಗಸ್ಟ 3, 1940ರಲ್ವಿ ನಿಧನ್ರಾದರತ. ಮೈಸ ರತ ಒಡ ಯರತಗಳಲ್ವಿ
ಪ್ರಮತಖರಾಗಿ ಕಂಡತಬ್ರತವವರತ ಶಿರೇ ನಾಲವಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡ ಯರ್್ ಅವರತ. ಅವರ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಸಿರಣ ಗಾಗಿ ಮೈಸ ರತ, ಮಂಡಯ

ಮತ್ತು

ಬ್ ಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ವಿ

ಅವರ ಜನ್ಿ

ದಿನಾಚರಣ ಯನ್ತನ ಪ್ರತಿ ವಷತವೂ ಸಂಭರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
15. ಬರಹಮಶಿರೇ ರ್ನರನಯಣಗತರತ ಜಯಂತಿ:
ಕ ೇರಳ ರಾಜಯದಲ್ವಿ ಜಾತಿ, ಮತ್ ಬ್ ೇಧಗಳು ಹ ಚಾುಗಿದಾ ಕಾಲದಲ್ವಿ “ನಾರಾಯಣ
ಗತರತ”ಗಳು ಸಮಾಜ ಸತಧಾರಕರಾಗಿ ಉದಯಿಸಿ, ಸಮಾಜದ ತಾರತ್ಮಯಗಳನ್ತನ ಕಡಿಮ
ಮಾಡಲತ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನ್ವನ್ತನ ಮತಡತಪ್ಾಗಿಟ್ಟರತ. ಅವರತ ಪ್ಣತ ಟ್ತಟ , ಸಮಾಜ
ಸತಧಾರಣ ಯೇ ತ್ಮಿ ಜಿೇವನ್ದ ಧ ಯೇಯವ ಂದತ ಶಪ್ಥ ಮಾಡಿದರತ. ಸಮಾಜ ಸ ೇವ ಯ
ಮ ಲಕ ಮ ಲಭ ತ್ ಮಾನ್ವ ಹಕತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಅಸಪೃಶಯತಾ ನಿಮ ತಲ
ಮಾಡತವುದತ. ಭ ೇಧಕರಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ, ಧಮತ, ನಿೇತಿ ತ್ತ್ುವಗಳು, ನಿೇತಿ- ನಿಯಮಗಳು,
ಇವುಗಳ ಬ್ಗ ೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡತವಂತ

ಸ ಚಿಸಿದರತ.

ಇಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ

ಸತಧಾರಕರ ಜನ್ಿದಿನ್ವನ್ತನ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
16. ಕಿತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚನ್ನಮಮ ಜಯಂತಿ:
ಚ ನ್ನಮಿ ಹತಟಿಟದತಾ 1778 ರಲ್ವಿ . ಬ್ ಳಗಾವಿ ಸಮ್ಮೇಪ್ದ ಕಾಕತಿ ಅವರ ಹತಟ್ ಟರತ. ತ್ಂದ
ಕಾಕತಿಯ ದ ೇಸಾಯಿ ಧ ಳಪ್ಪಗೌಡರತ.
ಸವಾರಿ ಹಾಗ

ಚನ್ನಮಿ

ಎಳ ವಯಸಿಿನ್ಲ್ವಿಯ ಕತದತರ

ಬಿಲತಿ ವಿದ ಯಗಳನ್ತನ ಕರಗತ್ ಮಾಡಿಕ ಂಡಿದಾರತ. ಕಠಿಣಪ್ರಿಸಿಿತಿಯಲ್ವಿ

ಎದ ಗತಂದದ ಅವರತ ರಾಜನಿಷಾರಾದ ಗತರತಸಿದಾಪ್ಪ, ಹಿಮಿತ್ಸಿಂಗ್, ನ್ರಸಿಂಗರಾವ್,
ಗತರತಪ್ುತ್ರ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಬ್ ಂಬ್ಲ್ವಗರ ನ ರವಿನಿಂದ ತ್ನ್ನ ದತ್ುಕ ಮಮೊಿಗನಿಗ
ಪ್ಟ್ಟಗಟಿಟದರತ. ಕಿತ್ ುರಿನ್ ದ ೇಸಾಯಿಗಳಲ್ವಿ ಪ್ರಸಿದಾನಾದ ಮಲಿಸಜತನ್ ಕಿರಿಯ ಹ ಂಡತಿ,
ತ್ನ್ನ ಪ್ುಟ್ಟ ರಾಜಯದ ಸಾವತ್ಂತ್ರ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಬಿರಟಿಷರ ದ ಡಿ ಸ ೈನ್ಯದ ವಿರತದಿ ಸ ಟ ದತ
ನಿಂತ್ತ ನ್ಡ ಸಿದ ಹ ೇರಾಟ್, ಅಲ್ವಿ ತ ೇರಿಸಿದ ಧ ೈಯತ, ಸಾಹಸ, ಕ ಚತುಗಳು
ಚ ನ್ನಮಿನ್ನ್ತನ ಅಜರಾಮರವಾದ ಕಿೇತಿತ
ಪ್ರಸಿದಿವಾಗಿದ .

ಚ ನ್ನಮಿನಿಂದ ಕಿತ್ ುರತ

ಮಹಾನ್ ವಿೇರ ವನಿತ ಕಿತ್ ರ
ು ತ ರಾಣಿ ಚ ನ್ನಮಿ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ

ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
17. ಸಂತ್ ಶ ರೇಷ್ಠ ಕನ್ಕದನಸರ ಜಯಂತಿ:
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಶಿಖರಕ ುೇರಿಸಿವ .
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ಕನಾತಟ್ಕದಲ್ವಿ

ಹರಿದಾಸ

ಪ್ರಂಪ್ರ ಗ

ಸತಮಾರತ

ಐದತ

ನ್ ರತ

ವಷತಗಳ

ಇತಿಹಾಸವಿದ . ಕನ್ಕದಾಸರ ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ವಿದಾ ಮೇಲತ- ಕಿೇಳು
ಮತ್ತು

ಜಾತಿ-ಮತ್ಗಳಂಥ

ಭಾವನ ಗಳು

ಬ್ದಿಗ

ಸರಿದವು.

ದ ೇವಸತುತಿಯೇ

ಮತಖಯವ ನಿಸಿದ ಭಕಿು ಪ್ರಂಪ್ರ ಯ ಕಾಲದಲ್ವಿ ಕನ್ಕದಾಸರತ ತ್ಮಿ ವ ೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿಭಟ್ನಾ ನ ಲಗಟಿಟನಿಂದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ು , ತ್ನ್ ಿಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ು
ವ ೈಚಾರಿಕ ಪ್ರತಿಭ ಯನ್ತನ ನಿೇಡಿದರತ.

ಅವರ ವ ೈಚಾರಿಕ ಮನ ೇಭಾವದಿಂದಾಗಿ

ಕನ್ಕದಾಸರತ ತ್ಮಿ ಸಮಕಾಲ್ವೇನ್ ಬ್ದತಕಿನ್ ನ ೈಜ ಚಿತ್ರವನ್ತನ ಮತಂದಿನ್ ಜನಾಂಗಕ ು
ಇತ್ರ ದಾಸರಿಗಿಂತ್ಲ ಹ ಚತು ಸಮಥತವಾಗಿ ಕ ಡಲತ ಸಾಧಯವಾಗಿದ . ಆ ಕಾರಣಕಾುಗಿ
ಕನ್ಕದಾಸರತ ದಾಸರಲ್ವಿ ಅತಿೇ ಮತಖಯರ ನಿಸಿದಾಾರ . ಅವರ ಜನ್ಿ ದಿನಾಚರಣ ಯನ್ತನ
ಸಕಾತರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷತ ಆಚರಿಸಲಾಗತವುದತ.
18. ಶಿವಯೇಗ ಸ್ತದಧರನಮ ಜಯಂತಿ:
ತ್ಮಿ ಕಮತಯೇಗದ ಮ ಲಕ 12ನ ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ವಿ ಕ ೇಂದರ ಬಿಂದತವಾಗಿದಾ
ಸಿದಾರಾಮೇಶವರರತ

ಸತ್ಯನಿಷಾರಾಗಿದಾರತ.

“ಶಿವಶರಣ

ಶ ರೇಷಾರಲ್ವಿ

ಒಬ್ಬರಾಗಿದಾ

ಸಿದಾರಾಜ ೇಶವರರತ ಕಮತಯೇಗದಿಂದ ಪ್ರಸಿದಿಾ ಪ್ಡ ದ ಮಹಾಪ್ುರತಷರಾಗಿದಾಾರ ’.್ ರಾಜಯ
ಸ ೇರಿದಂತ ನ ರ ಯ ಆಂಧರದಲ್ವಿಯ

ಇವರತ ದ ೇವಾಲಯ, ಕ ರ ನಿಮಾತಣಗಳನ್ತನ

ಮಾಡಿ ದಿೇನ್ ದಲ್ವತ್ರ ಕಣಿಣೇರತ ಒರ ಸತತಾು ಮನ್ತಕತಲದ ಉದಾಾರಕ ು ಜಿವನ್ವನ ನೇ
ಮತಡತಪಿಟ್ಟ ಏಕ ೈಕ ಮಾನ್ವತಾವಾದಿಯಾಗಿದಾಾರ .

ಹತಟ್ ಟರತ ಮಹಾರಾಷರದ

ಸ ನ್ನಲ್ವಗ ಯಲ್ವಿ ಸಿದಿರಾಮೇಶವರರತ ಕಟಿಟಸಿದ ಕ ರ ಇಂದಿಗ

ಇದ .

ಇವರ ಸವಿ

ನ ನ್ಪಿಗಾಗಿ ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
19. ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ ಜಯಂತಿ:
12ನ ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಬ್ಸವಣಣನ್ವರ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ವಚನ್ಕಾರ. ವೃತಿುಯಿಂದ ಅಂಬಿಗ,
ಪ್ರವೃತಿುಯಲ್ವಿ ಅನ್ತಭಾವಿ. ಬ್ಸವಣಣನ್ವರ ಅನ್ತಭವ ಮಂಟ್ಪ್ದಲ್ವಿ ಸಮಾನ್ ಭ ಮ್ಮಕ ಯ
ಸಮೇಳನ್ದಲ್ವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರತ, ತ್ಮಿ ಕಾಯಕ ಅಥವಾ ವಯಕಿುನಾಮವಾದ ಅಂಬಿಗರ
ಚಾಡಯಯ ಎಂಬ್ತದ ೇ ಇವರ ವಚನ್ಗಳ ಅಂಕಿತ್ವಾಗಿದ . ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ 12ನ ೇ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ವಿ

ಜಿೇವಿಸಿದಾ

ಶಿವಶರಣ

ವಚನ್ಕಾರರಿಗಿಂತ್ ಭಿನ್ನ ಹಾಗ

ಹಾಗ

ವಚನ್ಕಾರರತ.

ಉಳಿದ ಲಿ

ವಿಶಿಷಟ ವಯಕಿುತ್ವ ಇವರದತ. ಇವರ ವಚನ್ಗಳ ಅಂಕಿತ್

“ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ”್ ಇವರ ಸಿರಣಾಥತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ
ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
20. ಫೇಲ್ಡಿ ಮನಷ್ಾಲ್ಡ ರ್ನರ್ಯಪ್ಪ ದಿರ್ನಚರಣ :
ಫೇಲ್ಿ ಮಾಷತಲ್ ಕ ಡಂದ ರ ಮಾದಪ್ಪ ಕಾರಿಯಪ್ಪ (ಕಾರ್ಯಪ್ಪ) ಭಾರತ್ದ ಸ ೇನ ಯ
ಪ್ರಥಮ ದಂಡನಾಯಕರಾಗಿದಾರತ.

ಮತ್ತು ಫೇಲ್ಿ ಮಾಷತಲ್ (ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ)

ಪ್ದವಿಯನ್ತನ ಪ್ಡ ದ ಮೊದಲ್ವಗರತ.

ಅತ್ಯಂತ್ ಮಾನ್ವಿೇಯ ಹೃದಯದ ಮತ್ತು

ಸರಳತ ಯ

ಕ ಡಗಿನ್ವರಿಗ

ಪಿರೇತಿಯ

ಪ್ರತಿೇಕವಾಗಿದಾ

ಇವರತ

“ಕಾರ್ಯಪ್ಪಜಜ”್ ಆಗಿದಾರತ.

ಇಂತ್ಹ

ಮತ್ತು

ಮಹಾನ್

ಕನಾತಟ್ಕದವರಿಗ
ಸ ೇನಾನಿಯ

ಜನ್ಿ

ದಿನಾಚರಣ ಯನ್ತನ ಸಕಾತರವು ಕ ಡಗಿನ್ಲ್ವಿ ಪ್ರತಿವಷತವೂ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
21. ಛತ್ರಪ್ತಿ ಶಿವನಜಿ ಜಯಂತಿ:
‘ಸವರಾಜಯ ಸಂಸಾಿಪ್ನ !’್‘್ಸವರಾಜಯ ಸಂಸಾಿಪ್ಕ’- ಇದ ೇ ಶಿರೇ ಛತ್ರಪ್ತಿ ಶಿವಾಜಿಗ ಒಪ್ುಪವ
ಎಲಿಕಿುಂತ್ ಯಥಾಥತವಾದ ಬಿರತದತ. ‘ಸವರಾಜಯ’್ ಎನ್ತನವ 20ನ ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ
ಶಬ್ಾವನ್ತನ 17ನ ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗ ಅನ್ವಯಿಸತವುದತ. ‘ಸವರಾಜಯ ನ್ನ್ನ
ಜನ್ಿಸಿದಿ ಹಕತು, ಅದನ್ತನ ನಾನ್ತ ಪ್ಡ ದ ೇ ತಿೇರತವ ನ್ತ’್ಎಂದತ ಗಜಿತಸಿದ ಲ ೇಕಮಾನ್ಯ
ತಿಲಕರಿಂದಾಗಿ ಆಧತನಿಕ ಕಾಲದಲ್ವಿ ಪ್ರಚಲ್ವತ್ವಾದ ಶಬ್ಾ . ವಾಸುವಿಕ ಸಂಗತಿ ಎಂದರ
“ಸವರಾಜಯ”

ಶಬ್ಾವನ್ತನ

ಮಹಾರಾಜರತ.

ಮೊಟ್ಟ

ಮೊದಲ್ವಗ

ಶಿೇಲ-ಸದತೆಣಗಳಲ್ವಿಯ ,

ಪ್ರಯೇಗ
ಸಚಾುರಿತ್ರ್ಯ,

ಮಾಡಿದವರ ೇ
ವಿನ್ಯ,

ಶಿವಾಜಿ

ನಿಸಪೃಹತ ,

ಅಧಿಕಾರಲಾಲಸ ಯ ಸ ೇಂಕತ ತಾಕದಂತ್ಹ ನಿಲ್ವತಪ್ು ವೃತಿು, ಭಕಿು ಸಂಯಮ,
ಮಾತ್ೃಭಕಿು,

ಪಿತ್ೃಭಕಿು, ಗತರತಭಕಿುಗ

ಮಹಾರಾಜರತ.

ಎರಕಗ ಂಡ ರ ಪ್- ಶಿವಾಜಿ

ಇವರ ಸಿರಣಾಥತ ಛತ್ರಪ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಸಕಾತರದ

ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
22. ದಲ್ಲತ್ ವಚನ್ರ್ನರರ ಜಯಂತಿ:

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ಕ ಜಯಂತಿ, ವಾಲ್ವೇಕಿ ಜಯಂತಿ,
ಬ್ಸವ ಜಯಂತಿ, ಛತ್ರಪ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಹಿೇಗ ಮತಂತಾದವರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ
ಜಯಂತ ಯೇತ್ಿವಗಳನ್ತನ ನಿದಿತಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳಂದತ ಸಕಾತರಿ ಕಾರ್ಯಕರಮವನಾನಗಿ
ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .

ಆದರ ದಲ್ವತ್ ವಚನ್ಕಾರರಾದ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯಯ, ಡ ೇಹರ

ಕಕುಯಯ, ಸಮಗಾರ ಹರಳಯಯ, ಮಾದರ ಧ ಳಯಯ ಮತ್ತು ಉರತಲ್ವಂಗ ಪ್ ದಿಾ ಇವರತಗಳ
ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಆಚರಿಸಲತ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಾಂಕ ಇಲಿದ ೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಇವರತಗಳ
ಸಿರಣಾಥತ ಈ ಎಲಾಿ ವಚನ್ಕಾರರ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಪ್ರತಿ ವಷತ ಒಂದ ೇ ವ ೇದಿಕ ಯಲ್ವಿ
ಆಚರಿಸಿಕ ಂಡತ ಬ್ರಲಾಗತತಿುದ .
23. ಮಹನಯೇಗ ವ ೇಮನ್ ಜಯಂತಿ:
2018ನ ೇ ಸಾಲ್ವನಿಂದ ಮಹಾಯೇಗಿ ವ ೇಮನ್ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ ಹಾಗ
ತಾಲ ಕತ ಕ ೇಂದರಗಳೂ ಸ ೇರಿದಂತ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ . ತ ಲತಗಿನ್
ಮಹಾಯೇಗಿಯಾದ ವ ೇಮನ್ ಕವಿಯತ 15ನ ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಪ್ರಮತಖ ಕವಿಯಾಗಿದತಾ,
ರಾಜವಂಶಸಿನಾಗಿದಾರ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನ್ತ ಗಾಗಿ ವ ೈಭವಯತತ್ ಜಿೇವನ್ವನ್ತನ

ತಾಯಗ ಮಾಡಿದ ಶ ರೇಷಾ ದಾಶತನಿಕನಾದ “ಮಹಾಯೇಗಿ ವ ೇಮನ್ ಜಯಂತಿ”್ ಯನ್ತನ
ಜನ್ವರಿ 29 ರಂದತ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ರಜಾರಹಿತ್ ಸಕಾತರಿ ಕಾರ್ಯಕರಮವಾಗಿ
ಆಚರಿಸಲತ ತಿೇಮಾತನಿಸಿದತಾ, ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಪ್ರತಿ ತಾಲ ಕತ , ಜಿಲಾಿ ಕ ೇಂದರ ಮತ್ತು
ರಾಜಯಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
24. ಮಡಿವನಳ ಮನಚಿದ ೇವ ಜಯಂತಿ:
12ನ ಯ

ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ವಿ

ದತಬ್ತಲರ

ಶ ೇಷಣ ,

ಜಾತಿೇಯತ ,

ಮೇಲತ-

ಕಿೇಳು

ತಾರತ್ಮಯ, ಅಸಪೃಷಯತ , ಮ ಢ ನ್ಂಬಿಕ ಗಳ ಸೃಷಿಾ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ್
ಅನ ೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತ್ಯಿಂದ ಜನ್ರತ ತ್ತಳಿತ್ಕ ು ಒಳಗಾಗಿದಾರತ. ಕಾಯಕ
ಮಾಡದ- ಸ ೇಮಾರಿಗಳ ಬ್ಡವರನ್ತನ ಶ ೇಷಿಸತವ-ಸ ೇಮಾರಿಗಳ-ದತಗತಣವುಳುವರ
ಬ್ಟ ಟಗಳನ ನಂದತ ಆತ್ ಮತಟ್ತಟತಿುರಲ್ವಲಿ. 12ನ ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಶರಣ ಶ ರೇಷಾ ಮಡಿವಾಳ
ಮಾಚಿದ ೇವರ ಜಯಂತಿಯನ್ತನ ಪ್ರತಿವಷತ ಸಕಾತರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಉತ್ಸವಗಳು:
ಗಣರನಜ ೂಯೇತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತ್ಂತ ೂರ್ಯೇತ್ಸವ:
ಜನ್ವರಿ 26 ರಂದತ ಗಣರಾಜ ಯೇತ್ಿವ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ 15 ರಂದತ ಸಾವತ್ಂತ ರ್ಯೇತ್ಿವ ಆಚರಣ ಯನ್ತನ
ರವಿೇಂದರ ಕಲಾಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಬ್ ಂಗಳೂರತ ನ್ಗರದ ವಿವಿಧ 15 ಬ್ಡಾವಣ ಗಳಲ್ವಿ ಹಾಗ

ಇಡಿೇ

ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನ್ತನ ಏಪ್ತಡಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ:
ಜಗತಿುನ್ ಅತ್ಯಂತ್ ವಿಶಾಲ ಜಿೇವಂತ್ ವಸತು ಸಂಗರಹಾಲಯವ ಂದತ ಪ್ರಸಿದಿವಾಗಿರತವ ಹಾಗ

ಇಡಿೇ

ಭ ಮಂಡಲದಲ ಿೇ ಇದನ್ತನ ಹ ೇಲತವಂಥ ಸಿಳವನ್ತನ ‘ಕಣತಣಗಳು ಕಂಡಿಲಿ, ಕಿವಿಗಳು ಕ ೇಳಿಲಿ’. ವಿಶವ
ಪ್ರಂಪ್ರ ತಾಣಗಳಲ್ವಿ ಒಂದಾಗಿರತವ “್ ಹಂಪಿ”್ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸಾಮಾರಜಯದ ರಾಜಧಾನಿ.

ಆ

ಕಾಲದಲ್ವಿ ಹಂಪಿಯ ಬಿೇದಿ ಬಿೇದಿಗಳಲ್ವಿ ಮತತ್ತು –ರತ್ನ ಮಾರತತಿುದಾ ವ ೈಭವೊೇಪ್ ೇತ್ ದಿನ್ಗಳ
ಗತ್ವ ೈಭವ ನ ನ್ಪಿಗಾಗಿ “ಹಂಪಿ ಉತ್ಿವ”್ ವನ್ತನ ಮ ರತ ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ . ಈ
ಉತ್ಿವದಲ್ವಿ

ನ್ಡ ಯತವ

ಸಂಗಿೇತ್-ನ್ೃತ್ಯಕಲಾರಾಧನ ಗಳು

ಜನಾಕಷತಣಿೇಯವಾಗಿವ .

ರಾಷಿರಯ-

ಅಂತ್ರಾಷಿರೇಯ

ಭಾರತ್ದ ರಾಜಕಿೇಯ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಧಾಮ್ಮತಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ

ಜಿೇವನ್ದ ರ ೇಮಾಂಚನ್ಕಾರಿ ಘಟ್ನ ಗಳ ಸಾಿರಕವಾಗಿ ನಿಂತಿರತವ ಹಂಪಿಯಲ್ವಿ ಅಂದಿನ್
ವಿಜಯನ್ಗರ ಸಾಮಾರಜಯದ ವ ೈಭವದ ಪ್ುಸರ್ಾಶತನ್ದ ಉದ ಾೇಶದಿಂದ ಹಂಪಿ ಉತ್ಿವ ಪ್ರತಿವಷತ
ಹಮ್ಮಿಕ ಳುಲಾಗತತ್ುದ .

ರಾಜಯ ಪ್ರವಾಸ ೇಧಯಮಕ ು ಉತ ುೇಜನ್ ನಿೇಡತವ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಈ

ಉತ್ಿವವನ್ತನ ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರ ಬ್ಳಾುರಿ ಜಿಲ ಯ
ಿ
ಹಂಪಿಯಲ್ವಿ ನ್ವ ಂಬ್ರ್ 3, 4, 5 ರಂದತ
ಆಚರಿಸತತಿುದ .
ಕದಂಬ್ ೂೇತ್ಸವ:
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜವಂಶವಾದ ಕದಂಬ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ನ್ವಾಸಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾವಭಿಮಾನ್ದ
ಪ್ರತಿೇಕವಾದ ಬ್ನ್ವಾಸಿಯಲ್ವಿ ಪ್ರತಿ ವಷತ ಫ ಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ವಿ ಕದಂಬ್ ೇತ್ಿವವನ್ತನ ಎರಡತ ದಿನ್ಗಳ
ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ –ಸಂಗಿೇತ್-ಲಲ್ವತ್ಕಲ ಗಳ ಸಮಾರಾಧನ . ಆ ಸಂದಭತದಲ್ವಿ ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸಿುಯನ್ತನ
ಪ್ರದಾನ್ ಮಾಡಲಾಗತವುದತ.
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ವಚನ್ ಸಂಗೇತ ೂೇತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪ್ುರಂದರ ಉತ್ಸವ:
ಕನಾತಟ್ಕದ 12ನ ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ವಚನ್ಕಾರರ ಆಲ ೇಚನ ಚಿಂತ್ನ ಗಳ ಫಲವಾದ ವಚನ್
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸತವ ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದ ವಚನ್ ಸಂಗಿೇತ ೇತ್ಿ ಆಚರಣ .
ಕನಾತಟ್ಕ ಸಂಗಿೇತ್ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಪ್ುರಂದರ ದಾಸರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ ಹಂಪಿಯಲ್ವಿ ‘ಪ್ುರಂದರ
ಉತ್ಿವ’ವನ್ತನ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಜಿಲನಿ ಉತ್ಸವಗಳು:
ಪ್ರತಿ ಜಿಲ ಿಯ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಜಿಲ ಿಯ ಸವತತ ೇಮತಖ ಹಿರಿಮಯನ್ತನ ಬಿಂಬಿಸತವ
ಉದ ಾೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ ಿಯಲ ಿ ಜಿಲಾಿ ಉತ್ಿವಗಳನ್ತನ ಜಿಲಾಿಡಳಿತ್ದ ಹಾಗ

ಸಿಳಿೇಯ

ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಘ-ಸಂಸ ಿಗಳ ಸಹಕಾರದ ಂದಿಗ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಈ

ಕ ಳಕಂಡ

ಜಿಲ ಿಗಳಲ್ವಿ

ಆಯಾ

ಪ್ಾರಂತ್ಯದಲ್ವಿ

ಪ್ರಮತಖವಾಗಿರತವ

ಮಹನಿೇಯರತಗಳನ್ತನ ಮತ್ತು ಸಿಳದ ಮಹತ್ವವನ್ತನ ಬಿಂಬಿಸತವ ಹಾಗ
ಏಪ್ತಡಿಸತವ ಉತ್ಿವಗಳಾಗಿರತತ್ುವ .
1. ಕಿತ್ ುರತ ಉತ್ಿವ, ಬ್ ಳವಾವಿ ಜಿಲ ಿ
2. ಹ ಯಿಳ ಉತ್ಿವ, ಹಾಸನ್ ಜಿಲ ಿ
3. ಲಕತುಂಡಿ ಉತ್ಿವ, ಗದಗ್ ಜಿಲ ಿ
4. ಚಾಲತಕಯ ಉತ್ಿವ , ಬ್ಾಗಲಕ ೇಟ ಜಿಲ ಿ
5. ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಿವ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಿ
6. ಸಹಾಯದಿರ ಉತ್ಿವ, ಶಿವಮೊಗೆ ಜಿಲ ಿ
7. ಬ್ ಳವಡಿ ಮಲಿಮಿ ಉತ್ಿವ, ಬ್ ಳಗಾವಿ
8. ನ್ವರಸಪ್ುರ ಉತ್ಿವ, ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲ ಿ
9. ದತಗ ೇತತ್ಿವ, ಚಿತ್ರದತಗತ ಜಿಲ ಿ
10. ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಿವ, ಕಾರವಾರ, ಉ.ಕ.ಜಿಲ ಿ
11. ಆನ ಗ ಂದಿ ಉತ್ಿವ, ಕ ಪ್ಪಳ ಜಿಲ ಿ
12. ಪ್ಂಪ್ ಉತ್ಿವ, ಅಣಿಣಗ ೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಿ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಐತಿಹಾಸಿಕ

ಸಿರಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ
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13. ಸಂಗ ಳಿುರಾಯಣಣ ಉತ್ಿವ, ನ್ಂದಗಡ ಹಾಗ ಸಂಗ ಳಿು, ಬ್ ಳಗಾವಿ ಜಿಲ ಿ
- ಇವುಗಳನ್ತನ ಹ ರ ತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಜಿಲ ಗ
ಿ ಳಲ್ವಿ ಜಿಲಾಿ ಉತ್ಿವಗಳು ಜಿಲಾಿಡಳಿತ್
ತಿೇಮಾತನ್ದಂತ ಜಿಲಾಿ ಉತ್ಿವಗಳು ನ್ಡ ಯತತ್ುವ .
ವಿಶ ೇಷ್ ಘಟಕ ಯೇಜರ್ ಹನಗೂ ಗರಿಜನ್ ಉಪ್ಯೇಜರ್ :
ಈ ಯೇಜನ ಗಳಲ್ವಿ ಪ್ಾರಯೇಜಿತ್ ಕಾರ್ಯಕರಮ ಗತರತ ಶಿಷಯ ಪ್ರಂಪ್ರ , ಸಂಗಿೇತ್ ನ್ೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರ,
ಶಿಲಪ ಕಲ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಸಾಧನ ಮಾಡತತಿುರತವ ವಿದಾಯರ್ಥತಗಳಿಗ ಪ್ರೇತಾಿಹ, ಶಿಲಪಕಲ ಲಲ್ವತ್
ಕಲ ಗ ಂಬ್ ಯಾಟ್ದ ಕಲಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಕಥ , ಕಾವಯ , ನಾಟ್ಕ ನ್ೃತ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಂಸೃತಿ

ಕಮಿಟ್

ಕಾರ್ಯಚಟಿವಟಿಕ ಗಳಿಗ

ರಾಜಯ

ಮತ್ತು

ಹ ರನಾಡಿನ್

ಸಾಂಸೃತಿಕ

ಧನ್ಸಹಾಯ, ಅಸಂಘಟಿತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗ

ಸಂಘ

ಸಂಸ ಿೇಗಳ

ವಾದಯ ಪ್ರಿಕರ ವ ೇಷ

ಭ ಷಣಗಳ ಖರಿೇದಿಗ ಧನ್ಸಹಾಯ, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬ್ ಚುಲ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಗ ಧನ್ಸಹಾಯ,
ಕನ್ನಡ ಪಿಹ ಚ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಫಲ್ ಹಸುಪ್ರತಿ ಮತದರಣಕ ು ಧನ್ಸಹಾಯ, ಹ ರನಾಡತಹ ರದ ೇಶಗಳ

ಸಾಂಸೃತಿಕ

ಉತ್ಿವಗಳಿಗ

ಹಿರಿಯ

ಸಾಹಿತಿ/

ಕಲಾವಿದರ

ದೃಶಯ

ದಾಖಲ್ವೇಕರಣ/ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ರ ನಿಮಾತಣ , ಜನ್ಪ್ರ ಉತ್ಿವ/ ಗಿರಿಜನ್ ಉತ್ಿವ ಮತ್ತು ದಲ್ವತ್
ಸಾಹಿತ್ಯ
ಜಾನ್ಪ್ದ

ಸಮೇಳನ್ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ್ ಬ್ಯಲತ ರಂಗಮಂದಿರಗಳಿಗ ಧನ್ಸಹಾಯ,
ಜಾತ ರ

ಈ

ಯೇಜನ ಗಳನ್ತನ

ಕಾಲಬ್ದಿವಾಗಿ

ನಿಯಮಾನ್ತಸಾರ

ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಸತಗಿ-ಹತಗಿ:
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷತ ಸಂಕಾರಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ್ದಂದತ ರಾಜಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಹಾಗ

ಜಿಲಾಿ ಕ ೇಂದರಗಳಲ್ವಿ ಸತಗಿೆ-ಹತಗಿೆ ಕಾರ್ಯಕರಮವನ್ತನ ಆಚರಿಸಿಕ ಂಡತ

ಬ್ರಲಾಗತತಿುದ . ಗಾರಮ್ಮೇಣ ಜನ್ರ ಜಾನ್ಪ್ದ ಹಬ್ಬವನ್ತನ ನ್ಗರದ ಜನ್ರಿಗ ಮನ್ನ್ ಮಾಡತವ
ಸಲತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕರಮವನ್ತನ ಹಮ್ಮಿಕ ಳುಲಾಗತತ್ುದ . ನಾಡಿನ್ ಕಲ ಸಂಸೃಯನ್ತನ ಬಿಂಬಿಸತವ
ದೃಷಿಾಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ ಯ
ಿ ಲ್ವಿರತವ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ಪ್ರದ ೇಶದ ಸಾಂಸೃತಿಕ
ಕಲ ಗಳ ವ ೈಶಿಷಟಯಪ್ೂಣತ ಆಚರಣ , ನ್ಂಬಿಕ ಗಳನ್ತನ ಬ್ಲಗ ಳಿಸತವ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ವಿ ಮತ್ತು ಗಾರಮ್ಮೇಣ
ಜನ್ತ ಯ ಜಿೇವನ್ದ ಪ್ರಮತಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿರತವ ಸತಗಿೆಯತ ಗಾರಮ್ಮೇಣ ಜನ್ರತ ಮತ್ತು ರ ೈತ್ರತ
ಒಟಿಟಗ ಸ ೇರಿ ತಾವು ಬ್ ಳ ದ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಬ್ ಳ ಗಳನ್ತನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ರಾಶಿ ಹಾಗ

ಅನ್ನ ನಿೇಡಿದ
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ಭ ತಾಯಿಗ

ಪ್ೂಜ

ಮಾಡಿ ಧವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ತನ ಮನ

ತ್ತಂಬಿಸಿಕ ಳುುವ, ದತಡಿದ

ದನ್ಕರತಗಳಿಗ ಕೃತ್ಜ್ಞತ ಸಲ್ವಿಸಿ, ಕ ಲಸಕ ು ಬಿಡತವು ಮಾಡಿಕ ಂಡತ ಹಬ್ಬ ಜಾತ ರ ಆಚರಿಸತವ
ಸತಗಿೆ ಕಾಲದಲ್ವಿ ಅನ್ನದಾತ್ ರ ೈತ್ರಲ್ವಿ ಹ ಸ ಚ ೈತ್ನ್ಯ ಹಾಗ

ಹತರತಪ್ು ತ್ತಂಬ್ತವ ಸಲತವಾಗಿ

ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಜಿಲಾಿ ಕ ೇಂದರಗಳಲ್ವಿ ಹಾಗ ಹತರತಪ್ು ತ್ತಂಬ್ತವ ಸಲತವಾಗಿ ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಜಿಲಾಿ
ಕ ೇಂದರಗಳಲ್ವಿಹಾಗ

ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಸಕಾತರದ ವತಿಯಿಂದ ಸತಗಿೆ-ಹತಗಿೆ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ ಈ

ಕಾರ್ಯಕರಮವನ್ತನ ಸಂಭರಮದಿಂದ ವ ೈಶಿಷಟಯಪ್ೂಣತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಜನನ್ಪ್ದ ಜನತ ರ:
ಜಾನ್ಪ್ದ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗ ಗೌರವಯತತ್ವಾದ ವ ೇದಿಕ ಒದಗಿಸಿ ನಾಡಿನ್ ವಿವಿಧ
ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಲಾ ವ ೈಶಿಷಟಯವನ್ತನ ರಾಜಾಯದಯಂತ್ ಪ್ರದಶಿತಸಲತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲತ,
ಜಾನ್ಪ್ದ ಜಾತ ರ ಕಾರ್ಯಕರಮವನ್ತನ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ .

ಕನಾತಟ್ಕ ಗಾರಮ್ಮೇಣ ಭಾಗದಲ್ವಿ

ನ್ಶಿಸಿ ಹ ೇಗತತಿುರತವ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಲ ಗಳನ್ತನ ಗತರತತಿಸಿ, ಆಯಾ ಭಾಗದಲ್ವಿ
ಆಸಕಿುವುಳು ಯತವಕ/ಯತವತಿಯರನ್ತನ ಸಂಘಟಿಸಿ ನ್ತರಿತ್ ಹಿರಿಯ ಜಾನ್ಪ್ದ ಸಂಪ್ನ್ ಿಲ
ವಯಕಿುಗಳಿಂದ

ಸತಮಾರತ

20

ದಿನ್ಗಳ

ಕಾಲ

ತ್ರಬ್ ೇತಿ

ನಿೇಡಲಾಗತವುದತ.

ಒಂದತ

ತ್ಂಡದಲ್ವಿ`ಸತಮಾರತ 15-20 ಕಲಾವಿದರ ಸತಮಾರತ 30 ಕಲಾತ್ಂಡಗಳೂ ಒಂದ ೇ ವ ೇದಿಕ ಯಲ್ವಿ
ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತ್ಂಡಗಳು ಪ್ರದಶತನ್ವನ್ತನ ನಿೇಡತತಾರ . ಹಿೇಗ ಒಂದತ ಜಾನ್ಪ್ದ ಜಾತ ರಯಲ್ವಿ
ಸತಮಾರತ 400 ರಿಂದ 500 ಜನ್ ಗಾರಮ್ಮೇಣ ಭಾಗದ ಬ್ ೇರ ಬ್ ೇರ ಕಲಾವಿದರತ ಭಾಗವಹಿಸಿ
ತ್ಮಿ ವ ೈಶಿಷಟಯಪ್ೂಣತ ಕಲಾ ಪ್ರದಶತನ್ ಮಾಡತತಾುರ .
ಕಲನವಿದರಿಗ ಮನಸ್ನಶನ್:
ಸಾಹಿತ್ಯ , ನಾಟ್ಕ ಸಂಗಿೇತ್ ನ್ೃತ್ಯ ಜಾನ್ಪ್ದ, ಯುಷಗಾನ್ , ಶಿಲಪ , ಲಲ್ವತ್ಕಲ ಹಿೇಗ
ಮತಂತಾದ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಗಣನಿೇಯ ಸ ೇವ ಸಿಲ್ವಸಿ ಆರ್ಥತಕವಾಗಿ ಅಶಕುರಾಗಿರತವ ಕಲಾವಿದರಿಗ /
ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗ ನಿಯಮಾನ್ತಸಾರ ಮಾಸಾಶನ್ ನಿೇಡಲಾಗತವ ಯೇಜನ ಇದಾಗಿರತತ್ುದ . ಕಷಟ
ಪ್ರಿಸಿಿತಿಯಲಿರತವ ಸಾಹಿತಿ/ ಕಲಾವಿದರಿಗ ಪ್ರಸತುತ್ ರ .1500.00ಗಳ ಮಾಸಾಶನ್ವನ್ತನ ಜಿಲಾಿ
ಖಜಾನ ಗಳಮ ಲಕ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಮಾಸಾಶನ್

ಪ್ಡ ಯತತಿುದಾ ಕಲಾವಿದರತ ನಿಧನ್ದ
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ನ್ಂತ್ರ ಅಂತ್ಹ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ತಿನಯರಿಗ ವಿಧವಾ ಮಾಸಾಶನ್ವಾಗಿ ರ . 500.00ಗಳನ್ತನ
ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
ವ ೈದಯಕಿೇಯ ರ್ ರವು:
ಇಲಾಖ ಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ ಅವಿರತ್ ಸಾಧನ ಮಾಡಿರಾಜಯ/ ಕ ೇಂದರ
ಸಕಾತರದ ಮತ್ತು ಅಕಾಡ ಮ್ಮಯ ಪ್ರಶಸಿು ಪ್ುರಸೃತ್ರತ ಅನಾರ ೇಗಯ ಪಿೇಡಿತ್ರಾಗಿರತವ ಸಾಹಿತಿ
/ಕಲಾವಿದರಿಗ

ಮತ್ತು ಅಶಕು ಕಲಾವಿದರಗ

ಕಲಾವಿದರಿಗ

ಅವಶಯಕತ ಯ

ಅನ್ತಸಾರ

ಗತರತತಿನ್ ಚಿೇಟಿ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದತಾ, ಅಹತ
ನಿಯಮಾನ್ತಸಾರ

ವ ೈದಯಕಿೇಯ

ವ ಚುವನ್ತನ

ಮರತಪ್ಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗತತಿುದ .
ಕಲನವಿದರಿಗ ರ ೈಲ ಾ ರಿಯನಯಿತಿ:
ನಾಡಿನ್ ಕಲಾವಿದರತ ರಾಷರದ ಬ್ ೇರ ಬ್ ೇರ ಪ್ರದ ೇಶಗಳಿಗ ಕಲಾಪ್ರದಶತನ್ ನಿೇಡಲತ ಪ್ರವಾಸ
ಕ ೈಗ ಳುುವ ಸಂದಭತದಲ್ವಿ ರ ೈಲ ವ ಇಲಾಖ ಯ ಮ ಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ವಿ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಒದಗಿಸಿಕ ಡಲಾಗತವುದತ. ರಾಜಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೇ ಹ ರರಾಜಯದಲ್ವಿ ನ ಂದಾಯಿತ್
ಸಂಘಸಂಸ ಗ
ಿ ಳು ಇಲ್ವಿನ್ ಕಲಾವಿದರತ/ ಕಲಾತ್ಂಡಗಳನ್ತನ ಆಹಾವನಿಸಿದಾಲ್ವಿ ಅಂತ್ಹವರಿಗ
ನಿಯಮಾನ್ತಸಾರ ರ ೈಲ ವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿೇಡಲತ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ ಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇತಶಕರ ಮ ಲಕ
ಕರಮವಹಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಸ್ನಂಸೃತಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ ಗ
ಾ ಳ್ಳಗ ಧನ್ಸಹನಯ:
ರಾಜಯದಲ್ವಿನ್ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಘ-ಸಂಸ ಗ
ಿ ಳು ಹಮ್ಮಿಕ ಳುುವ ನಾಟ್ಕ ೇತ್ಿವ ,ಸಂಗಿೇತ ೇತ್ಿವ,
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮತಿುತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳಿಗ ಪ್ರತಿ ವಷತವೂ ನಿಯಮಾನ್ತಸಾರ ಆರ್ಥತಕ
ನ ರವು ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ . ಇದರಲ್ವಿ ವಿಶ ೇಷ ಘಟ್ಕ/ಗಿರಿಜನ್ ಉಪ್ ಯೇಜನ ಹಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಗತದ ಸಂಘ ಸಂಸ ಗ
ಿ ಳು ಸ ೇರಿವ .
ವನದಯಪ್ರಿಕರ ಖರಿೇದಿಗ ರ್ ರವು
ಜಾನ್ಪ್ದ, ಸಂಗಿೇತ್-ನ್ೃತ್ಯಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗ ಅವರ ಅಹತತ ಗಮನಿಸಿ ವಾಧಯಪ್ರಿಕರಗಳನ್ತನ ಖರಿೇದಿಸಲತ ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಪ್ರಿಶಿಷಾ ಜಾತಿ/ ಪ್ಂಗಡದ
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ಕಲಾವಿದರತ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ ಿಗಳಿಗ ಅವುಗಳ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳಿಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ವ ೇಭ ಷಣ,
ವಾಧಯ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ತನ ಖರಿೇದಿಸಲತ ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
ಕಲನ ತ್ಂಡಗಳ್ಳಗ ರ್ ರವು:
ರಾಜಯ ಹಾಗ

ಹ ರ ರಾಜಯದಲ್ವಿ ನ್ಡ ಯತವ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳಿಗ

ರಾಜಯದ

ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಲಾ ತ್ಂಡಗಳನ್ತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಕಲ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ತನ
ಪ್ರೇತಾಿಹಿಯಿಸತವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದ .
ಹ ೂರರ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ ಾಗಳ್ಳಗ ರ್ ರವು:
ಹ ರರಾಜಯ ಮತ್ತು ಹ ರದ ೇಶದಲ್ವಿರತವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ತನ ಪ್ರೇತಾಿಹಿಸಲತ ಹಾಗ

ಅಲ್ವಿನ್

ಜನ್ತ ಗ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನಾತಟ್ಕದ ಕಲ ಪ್ರಂಪ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನ್ತನ ಪ್ರಿಚಯಿಸತವ
ಸಲತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಚಟ್ತವಟಿಕ
ಹ ರನಾಡ ಕನ್ನಡ ಪ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ ಿಗಳಿಗ ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .

ಹಮ್ಮಿಕ ಳುಲಯ
ಉದಾ:ದ ಹಲ್ವ,

ನ ೈವ ೇಲ್ವ, ಮತಂಬ್ ೈ,ಗ ೇವಾ,ದತಬ್ ೈ,ಸಿಂಗಾಪ್ುರ, ಬ್ಹರ ೈನ್ ಇತಾಯದಿ.
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದಿಧ:
ಕನ್ನಡ ಶನಸ್ತರೇಯ ಭನಷ :
ತ್ಮ್ಮಳು ಭಾಷ್ ಗ 2004ರಲ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತ್ ಭಾಷ್ ಗ 2008ರಲ್ವಿ ಶಾಸಿರೇಯ ಬ್ಾಷ್ ಯ
ಸಾಿನ್ಮಾನ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ಸರಿಸತಮಾರತ ತ್ಮ್ಮಳು ಭಾಷ್ ಗಿಂತ್ಲ ಪ್ಾರಚಿೇನ್ತ ಹ ಂದಿರತವ
(2000 ವಷತಗಳಿಗ

ಹಳ ಯದಾದ) ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಗ

ತ್ಮ್ಮಳು ಭಾಷ್ ಯಂತ ಶಾಸಿರೇಯ

ಸಾಿನ್ಮಾನ್ ನಿೇಡಬ್ ೇಕ ಂಬ್ ರಾಜಯ ಸಕಾತರದ ಮನ್ವಿಯಂತ ಕ ಂದರ ಸಕಾತರವು ಕನ್ನಡ
ಭಾಷ್ ಯನ್ತನ ಶಾಸಿರೇಯ ಭಾಷ್ ಯಂದತ ಘ ೇಷಿಸಿತ್ತ.

ಕನ್ನಡಕ ು ಶಾಸಿರೇಯ ಭಾಷ್ಾ ಸಾಿನ್

ಮಾನ್ ದ ರ ತ್ ಹಿನ್ನಲ ಯಲ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಾಷ್ಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಾಗ
ಅನ ೇಕ ಯೇಜನ ಗಳು ಚಾಲನ ಯಲ್ವಿವ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಸಂಶ ೇಧನ ಕತರಿತ್ಂತ
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ಜನ್ಪಿರಯ ಸ್ನಹಿತ್ಯ ಪ್ರರ್ನಶನ್:
ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ೂವಾ, ಅಲಭಯ ಹನಗೂ ಸಮರ್ನಲ್ಲೇನ್ ಸ್ನಹಿತ್ಯ, ಇಲನಖ ಯ ಕಿರತಹ ೂತಿುಗ ಗಳ ಮತದರಣ.

ಋಗ ವೇದ

ಸಂಪ್ುಟ್ಗಳ

ಮರತಮತದರಣ,

ಡಾ||ಚಂದರಶ ೇಖರ

ಕಂಬ್ಾರರ

ಮತ್ತು

ಡಾ||

ಯತ.ಆರ್.ಅನ್ಂತ್ಮ ತಿತ ಅವರ ಸಮಗರ ಕೃತಿಗಳ ಮತದರಣ, ಡಾ|| ಎಸ್. ಎಲ್. ಭ ೈರಪ್ಪ,
ಗೌರಿೇಶ್ ಕಾಯಿುಣಿ ಮತ್ತು ಡಾ|| ಎಲ್. ಬ್ಸವರಾಜತ ಅವರ ಆಯಾಕೃತಿಗಳ ಮರತ ಮತದರಣ ಮತ್ತು
ಕನ್ನಡದ ಮೇರತ ಕೃತಿಗಳ ಮರತಮತದರಣ ಮಾಡತವ ಹಾಗ

ಇತ್ರ ಪ್ರಮತಖ ಗರಂಥಗಳ

ಮತದರಣ ಯೇಜನ ಯಾಗಿರತತ್ುದ .
ಡನ: ಬಿ.ಆರ. ಅಂಬ್ ೇಡಾರ್ಅವರ ಸಂಪ್ುಟಗಳ ಪ್ರಕಟಣ :
ಕತವ ಂಪ್ು ಭಾಷ್ಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ್ ಶಿಲ್ವಪ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ ೇಡುರ್್ಅವರ
ಪ್ುಸುಕ

ಮರತ

ಮತದರಣ

ಹಾಗ

ಪ್ರಿಷುರಣ

ಮಾಡಲಾಗಿದ .

ಹಾಗ ಯೇ

ಡಾ.

ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ ೇಡುರ್್ ಅವರ ‘ಸಮಗರ ಬ್ರ ಹ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು’್ ಎಂಬ್ ಶಿೇಷಿತಕ ಯಡಿ 22
ಸಂಪ್ುಟ್ಗಳನ್ತನ ಹ ರತ್ರಲಾಗಿದ .
ಪ್ಂ.ದಿೇನ್ದಯನಳ್ ಉಪ್ಧನಯಯ ಅವರ ಸಮಗರ ಬರಹ:
ಪ್ಂ.ದಿೇನ್ದಯಾಳ್ ಉಪ್ಧಾಯಯ ಅವರ ಸಮಗರ ಬ್ರಹಗಳ ಸಮಗರ ಸಂಪ್ುಟ್ಗಳ ಮೊದಲ ಐದತ
ಸಂಪ್ುಟ್ಗಳು ಬಿಡತಗಡ ಯಾಗಿವ .
ಯತವ ಬರಹಗನರರಿಗ ಪ್ರರೇತನಸಹ:
ರಾಜಯ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಯತವ ಬ್ರಹಗಾರರನ್ತನ ಪ್ರೇತಾಿಹಿಸತವ ದೃಷಿಾಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಯಲ್ವಿ
ಪಿ.ಹ ಚ್.ಡಿ. ಹಾಗ

ಎಂ.ಫಲ್ ಸಂಶ ೇಧನ ಮಾಡಿದ ಹಸು ಪ್ರತಿ ಮತದರಣಕ ು ಧನ್ಸಹಾಯ

ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
ಪ್ರರೇತನಸಹ ಯೇಜರ್ ಗಳು:
ರ್ನರ್ಯಕರಮ ಪನರಯೇಜರ್ :
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ವಿವಿಧ ಸಂಘ- ಸಂಸ ಿೇಗಳು ಆಯೇಜಿಸತವ ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳಲ್ವಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ತನ
ಉತ ುೇಜಿಸಲತ ಕಾರ್ಯಕರಮ ಪ್ಾರಯೇಜನ ಯ ಮ ಲಕ ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದಶತನ್ಕ ು ವ ೇದಿಕ
ಒದಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರಮ ನಿೇಡಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗ ನಿಯಮಾನ್ತಸಾರ ಸಂಭಾವನ ಯನ್ತನ ನ ೇರವಾಗಿ
ವರ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಖಾತ ಗಳಿಗ ಪ್ಾವತಿಸಲಾಗತತ್ುದ .
ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್:
ಇಲಾಖ ಯ

ವಿವಿಧ

ಯೇಜನ ಗಳಡಿಯಲ್ವಿ

ನಿೇಡಲಾಗತವ

ಸಂಭಾವನ ,

ಧನ್ಸಹಾಯ,

ಪ್ಾರಯೇಜನ , ಇತಾಯದಿಯಾಗಿ ಯಾವುದ ೇ ಮೊತ್ುವನ್ತನ ಮಧಯವತಿತಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ತನ ತ್ಪಿಪಸಿ
ಫಲಾನ್ತಭವಿಗಳ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಖಾತ ಗ ನ ೇರವಾಗಿ ಆರ್್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮ ಲಕ ಜಮಯಾಗತವಂತ
ಕರಮವಹಿಸಲಾಗಿದ .
ಗರಂಥ ಪ್ರಕಟಣ ಗಳ್ಳಗ ಧನ್ಸಹನಯ:
ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿ/ ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಪ್ಂಗಡದ ಲ ೇಖಕರ ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ/ಸೃಜನ ೇತ್ರ ಹಾಗ

ಕನ್ನಡ

ಭಾಷ್ ಯಲ್ವಿ ಪಿ.ಹ ಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಬ್ಂಧಗಳ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಗ ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
ಪ್ರಕಟಿತ್ ಗರಂಥಗಳ್ಳಗ ಧನ್ಸಹನಯ:
ಸೃಜನ ೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ- ವಿಮಶ ತ, ಸಾಂಸೃತಿಕ ವಿಶ ಿೇಷಣ , ಜಿೇವನ್ ಚರಿತ ರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ್
ಮತಂತಾದ ಪ್ುಸುಕಗಳಿಗ ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
ಅರ್ನಡ ಮಿಗಳು:
ಸಕಾತರವು ಕನ್ನಡ ನಾಡತ,ನ್ತಡಿ, ಸಂಸೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗಿೇತ್ ನ್ೃತ್ಯ, ಲಲ್ವತ್ಕಲ , ಜಾನ್ಪ್ದ,
ನಾಟ್ಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಬ್ಯಲಾಟ್ ಶಿಲಪಕಲ

ಮತಂತಾದ ಆಯಾ ಕ್ ೇತ್ರಕ ು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ

ಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳನ್ತನ

ಉದ ಾೇಶವನ್ತನ

ಉಳಿಸಿ

ಬ್ ಳ ಸತವ

ಅಕಾಡ ಮ್ಮಗಳನ್ತನ ಸಾಿಪಿಸಿರತತ್ುದ .

ಇಟ್ತಟಕ ಂಡತ,

ಹದಿಮ ರತ

ಹಾಗ ಯೇ ನಾಲತು ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳು ಹಾಗ

ಕನ್ಕ

ಅಧಯಯನ್ ಮತ್ತು ಸಂಶ ೇಧನಾ ಕ ೇಂದರವನ್ತನ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ . ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ
ಇಲಾಖ ಯ ಆಡಳಿತ್ ವಾಯಪಿುಗ ಒಳಪ್ಟಿಟದತಾ, ಇವುಗಳು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ತ್ಮಿ ವಾಯಪಿುಯ
ಕಾರ್ಯಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಗಳನ್ತನ ಬ್ರತತಿುವ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಅರ್ನಡ ಮಿ ಚಟತವಟಿರ್ ಗಳ್ಳಗ ತ್ಲನ ಒಂದತ ರ್ ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಅನ್ತದನನ್:
ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನ್ಪ್ದ ಸಂಗಿೇತ್-ನ್ೃತ್ಯ, ನಾಟ್ಕ, ಲಲ್ವತ್ಕಲ , ಶಿಲಪಕಲ ಯಂತ್ಹ ವಿಸೃತ್ ಕ್ ೇತ್ರಗಳಲ್ವಿ
ಕಾರ್ಯ

ನಿವತಹಿಸತತ್ು

ಬ್ಂದಿರತವ

ಅಕಾಡ ಮ್ಮಗಳ

ಅನ್ತದಾನ್ವನ್ತನ ತ್ಲಾ ರ .1.00ಕ ೇಟಿಗಳಿಗ
ಅಕಾಡ ಮ್ಮಗಳಿಗ

ಅವಶಯಕತ

ಕಾರ್ಯಚಟ್ತವಟಿಕ ಯನ್ತನ

ಏರಿಸಲಾಗಿದ . ಉಳಿದ ಸ ೇದರಭಾಷ್ಾ

ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಾಯಪಿುಯ ಅನ್ತಸಾರ ಅನ್ತದಾನ್ವನ್ತನ ನಿೇಡಿ

ಪ್ರೇತಾಿಹಿಸಲಾಗತತಿುದ .
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನಖನ ವನಯಪಿುಗ ಬರತವ ರನಜಯದ 13 ಅರ್ನಡ ಮಿಗಳ ವಿವರ:
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಜಾನ್ಪ್ದ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಲಲ್ವತ್ಕಲಾ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಸಂಗಿೇತ್ ನ್ೃತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಬ್ಯಲಾಟ್ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಶಿಲಪಕಲಾ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ತ್ತಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಮಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಕ ಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಮಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಬ್ಾಯರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಮಂಗಳೂರತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಕ ಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಮಡಿಕ ೇರಿ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಅರ ಭಾಷ್ ಸಂಸೃತಿ ಹಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಮಡಿಕ ೇರಿ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಬ್ಯಲಾಟ್ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ, ಬ್ಾಗಲಕ ೇಟ
ಪನರಧ್ವರ್ನರಗಳು:
➢ ಕನ್ನಡ ಪ್ುಸುಕ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕತವ ಂಪ್ು ಭಾಷ್ಾ ಭಾರತಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಮಲಿತ್ುಹಳಿು, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
➢ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ವಿಸುರಿಸಲತ
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➢ ರಾಷಿರೇಯ ಸಂತ್ ಕವಿ ಕನ್ಕದಾಸ ಅಧಯಯನ್ ಮತ್ತು ಸಂಶ ೇಧನಾ ಕ ೇಂದರ,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ
ಟರಸ್ಟ/ಪ್ರತಿಷನಠನ್ಗಳು:
ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಸಂಸೃತಿಗ ವಿಶ ೇಷ ಕ ಡತಗ ನಿೇಡಿದ ಕಲಾವಿದರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟ್ಣ ,
ಸಂರಕ್ಷಣ ಯ ದೃಷಿಾಯಿಂದ ಅವರ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ/ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್ಗಳನ್ತನ ರಚಿಸಲಾಗಿದ .
➢ ರಾಷರಕವಿ ಕತವ ಂಪ್ು ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್, ಶಿವಮೊಗೆ
➢ ದ.ರಾ.ಬ್ ೇಂದ ರ ರಾಷಿರೇಯ ಸಾಿರಕ ಟ್ರಸ್ಟ, ಧಾರವಾಡ
➢ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಟ್ರಸ್ಟ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
➢ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಟ್ರಸ್ಟ, ಉಡತಪಿ
➢ ಡಾ.ವಿ.ಕೃ.ಗ ೇಕಾಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್, ಹಾವ ೇರಿ
➢ ಡಾ. ಮಾಸಿುವ ಂಕಟ ೇಶ್ ಅಯಯಂಗಾರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್, ಕ ೇಲಾರ
➢ ಡಾ . ಮಲ್ವಿಕಾಜತತನ್ ಮನ್ ಿರತ ಟ್ರಸ್ಟ, ಧಾರವಾಡ
➢ ಡಾ. ಪ್ು.ತಿ.ನ್ ಗರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶ ೇಧನಾ ಕ ೇಂದರ, ಮೇಲತಕ ೇಟ
➢ ಆಲ ರತ ವ ಂಕಟ್ರಾವ್ ಟ್ರಸ್ಟ, ದಾರವಾಡ
➢ ಸವರ ಸಾಮಾರಟ್ ಪ್ಂ.ಬ್ಸವರಾಜ ರಾಜಗತರತ ಟ್ರಸ್ಟ, ಧಾರವಾಡ
➢ ಡಾ.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್, ಕ ೇಲಾರ
➢ ಎಸ್. ನಿಜಲ್ವಂಗಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ, ಚಿತ್ರದತಗತ
➢ ಮೈಲಾರ ಮಹದ ೇವ ಟ್ರಸ್ಟ, ಹಾವ ೇರಿ
➢ ಡಾ. ಗತಬಿಬ ವಿೇರಣಣ ಟ್ರಸ್ಟ, ತ್ತಮಕ ರತ
➢ ಶಿರೇ ಬ್ ಟ್ಗ ೇರಿ ಕೃಷಣ ಶಮತ ಟ್ರಸ್ಟ, ಬ್ ಳಗಾವಿ
➢ ರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್, ಮತಧ ೇಳ (ಬ್ಾಗಲಕ ೇಟ )
➢ ಬ್ಸವರಾಜ ಕಟಿಟೇಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್, ಬ್ ಳವಾವಿ
➢ ಶಿರೇ ಡಿ.ವಿ. ಹಾಲಬ್ಾವಿ, ರಾಷಿರೇಯ ಸಾಿರಕ ಟ್ರಸ್ಟ, ಧಾರವಾಡ
➢ ಹಲಸಂಗಿ ಗ ಳ ಯರ ಟ್ರಸ್ಟ, ವಿಜಯಪ್ುರ
➢ ಧತತ್ುರಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್,ಬ್ಾಗಲಕ ೇಟ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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➢ ಗಳಗನಾಥ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್, ದಾರವಾಡ
➢ ಕ .ಎಸ್. ನ್ರಸಿಂಹಸಾವಮ್ಮ, ಟ್ರಸ್ಟ.
➢ ಕ . ಪಿ. ಪ್ೂ ಪ್ೂಣತಚಂದರ ತ ೇಜಶಿವ ಪ್ರತಿಷ್ಾಾನ್
ರಂಗನಯಣಗಳು:
ರಾಜಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕಲಾ ವ ೈಶಿಷಾಯವನ್ತನ ಪ್ೇಷಿಸಿ ಬ್ ಳ ಸತವ ಸದಾಶಯದಿಂದ
ಮೈಸ ರಿನ್

ರಂಗಾಯಣದಂತ ಯೇ

ರಂಗಾಯಣಗಳನ್ತನ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ .

ಧಾರವಾಡ

ಮತ್ತು

ಶಿವಮೊಗೆದಲ್ವಿ

ಈಗಾಗಲ ೇ

ಹ ೈದಾರಬ್ಾದ್ ಕನಾತಟ್ಕ ಪ್ಾರಂತ್ಯದ ನಾಗರಿೇಕರಿಗ

ರಂಗವ ೈಶಿಷಟಯಗಳಿಗ ನಿೇರ ರ ದತ ಪ್ೇಷಿಸಲತ ಕಲಬ್ತರಗಿಯಲ್ವಿ ರಂಗಾಯಣವನ್ತನ ನ್ ತ್ನ್ವಾಗಿ
ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿದ .

ರಂಗಾಯಣಗಳ

ಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳನ್ತನ

ಕ ೈಗ ಳುಲತ

ಅಗತ್ಯವಾದ

ಅನ್ತದಾನ್ವನ್ತನ ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
ರವಿೇಂದರ ಕಲನಕ್ ೇತ್ರ:
ರವಿೇಂದರ ಕಲಾಕ್ ೇತ್ರದ ಆವರಣ ಎಲಾಿ ರಿೇತಿಯ ಕಲಾ ಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳ ವ ೇದಿಕ ಮತ್ತು ನ ಲ .
ಈ ಆವರಣದಲ್ವಿ ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದಶತನ್ಕ ುಂದತ ಬ್ಯಲತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗಾಯಲರಿಯನ್ತನ
ರಚಿಸಿ ಸಾವತಜನಿಕ ಬ್ಳಕ ಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ .
ವಣಾ ಆರ್ಟಾ ಗನಯಲರಿ:
ಕನ್ನಡ ಭವನ್ದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ವಿ ಕನಾತಟ್ಕ ಲಲ್ವತ್ಕಲಾ ಅಕಾಡ ಮ್ಮಯ ಕಚ ೇರಿಯ ಪ್ಕುದಲ್ವಿ
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದಶತನ್ ಒಂದತ ಒಳಾಂಗಣ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗಾಯಲರಿಯನ್ತನ ರಚಿಸಿ
ಸಾವತಜನಿಕ ಬ್ಳಕ ಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ .
ರಂಗಮಂದಿರಗಳ ಆರ್ ಿೈನ್ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿರ್ ವಯವಸ್ ಾ:
ಇಲಾಖ ಯತ ನಿಮ್ಮತಸಿ ನಿವತಹಿಸತವ ರವಿೇಂದರ ಕಲಾಕ್ ೇತ್ರ,ಕಲಾಗಾರಮ ಸ ೇರಿದಂತ ಎಲಾಿ ಜಿಲಾಿ
ರಂಗಮಂದಿರಗಳನ್ತನ ಕಾಯಿಾರಿಸಲತ ಸಂಘಟ್ಕರತ ಕಚ ೇರಿಗ ಅಲ ದಾಡತವುದನ್ತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ
ಆನ ಿೈನ್ ಅಜಿತ ಸಲ್ವಿಕ ವಯವಸ ಿಯನ್ತನ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಲಾಗಿದ . ಅಜಿತ ಅನ್ತಮೊೇದನ ಯಾದ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ನ್ಂತ್ರ ಆನ ಿೈನ್ ಮ ಲಕ ಮೊತ್ು ಪ್ಾವತಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರಮ ಮತಗಿದ ನ್ಂತ್ರ ಠ ೇವಣಿ ಹಣವನ್ತನ
ಒಂದತ ವಾರದ ಳಗಾಗಿ R T G S ಮ ಲಕ ಮರತ ಪ್ಾವತಿಗ ಕರಮವಹಿಸಲಾಗಿದ .
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲನಗನರಮ:
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಸಮಗರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಂಪ್ರ ಯನ್ತನ ಬಿಂಬಿಸತವ ಒಂದತ ಸಾಂಸೃತಿಕ
ಕ ೇಂದರವಾಗಿ ನಿಮಾತಣಗ ಳುುತಿುರತವ ಕನಾತಟ್ಕ ಕಲಗಾರಮವು ಇಲಾಖ ಯ ವ ೈಶಿಷಟಯಪ್ೂಣತ
ಯೇಜನ ಯಾಗಿದ .
ಎಕರ ಭ

ಬ್ ಂಗಳೂರತ ವಿಶವವಿಧಾಯಲಯದ ಆವರಣದಲ್ವಿ ಪ್ಡ ದತಕ ಳುಲಾದ 12.8

ಪ್ರದ ೇಶದಲ್ವಿ ಇಲಾಖ ಯ ಯೇಜನ ಗಳನ್ತನ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲತ ಸಕಾತರವು

ಕಲಾಗಾರಮ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ರಚಿಸಿದ .

ಈಗಾಗಲ ೇ ಬ್ಯಲತ ರಂಗಮಂದಿರ, ಕಲ -

ಶಿಲಪಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕತಟಿೇರಗಳು ನಿಮಾತಣಗ ಂಡಿದತಾ, ಮ ರತ ಅಂತ್ಸತುಗಳ ಸತವಣತ
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ೂಣತ ಗ ಂಡಿದ . ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ವಿ ಕನಾತಟ್ಕ
ಎಲಾಿ ಜಿಲ ಿಗಳ ಸಾಂಸೃತಿಕ ದಶತನ್, ಶಿಲಪ, ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದಶತನ್ ಅಂಗಳದ ಂದಿಗ
ಹವಾನಿಯಂತಿರತ್ ಸತಸಜಿಜತ್ ಸಭಾಂಗಣ ಇದತಾ, ರಾಷಿರೇಯ ನಾಟ್ಕ ಶಾಲ ಯ ಪ್ಾರದ ೇಶಿಕ
ಕ ೇಂದರಕಾುಗಿ ಮ ರತ ಎಕರ ಜಮ್ಮೇನ್ತ ನಿೇಡಲಾಗಿದ .
ದ ೈನ್ಂದಿನ್ ಜಂಜಾಟ್ದಿಂದ ಬ್ ೇಸತ್ು ಸಾವತಜನಿಕರಿಗ ಒಂದತ ದಿನ್ದ ಆಹಾಿದಕರ ಪ್ರವಾಸಿ
ತಾಣವಾಗಿ ರ ಪ್ುಗ ಳುಲ್ವದ . ಇದರ ಂದಿಗ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರತ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ವಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆಧತನಿಕ
ವಯವಸ ಿಗಳನ್ತನ ಹ ಂದಿದ ಸತಟಡಿಯೇ, ಗಾರಫಕ್ ವಕ್ತ ಷ್ಾಪ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮತಚುಯ
ನಿಮಾತಣಗ ಳುಲ್ವವ .
ಕಲನಗನರಮ ಸ್ನಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚಚಯ:
ಕನಾತಟ್ಕದ ಎಲಾಿ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳನ್ತನ ಒಂದ ೇ ಸ ರಿನ್ಲ್ವಿ ನ ಲ ಗ ಳಿಸತವ ಮತ್ತು ಪ್ರದಶತನ್
ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ವಿ ತ್ರಬ್ ೇತಿ ನಿೇಡತವ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ್ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಂಪ್ರ ಗಳ
ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ಡತವ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕ ೇಂದರವಾಗಿ ಕಲಾಗಾರಮವನ್ತನ ಕನಾತಟ್ಕ ರಾಜಯದ
ಏಕಿೇಕರಣ ಸತವಣತ ಮಹ ೇತ್ಿವದ ಸವಿನ ನ್ಪಿಗ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯವನ್ತನ
ನಿಮ್ಮತಸಲಾಗಿದ .

ಬ್ಯಲತ

ಒದಗಿಸಿಕ ಡಲಾಗತತಿುದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ರಂಗಮಂದಿರವನ್ತನ

ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿ

ಕಲಾಪ್ರದಶತನ್ಗಳಿಗ
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ಜಿಲನಿ ರಂಗಮಂದಿರಗಳು:
ವಿಶವ ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ದ ಸಂದಭತದಲ್ವಿ ಜಿಲ ಿಗ ಂದತ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮ್ಮತಸತವ ಯೇಜನ
ರ ಪ್ುಗ ಂಡಿತ್ತ.

ಈ

ಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳಿಗ

ಒತ್ತು

ಯೇಜನ ಯಡಿ
ಕ ಡತವ

ಪ್ರತಿ

ಸಲತವಾಗಿ

ಜಿಲಾಿ

ರಾಜಯದ

ಕ ೇಂದರಗಳಲ್ವಿ
ಎಲಾಿ

ಜಿಲಾಿ

ಸಾಂಸೃತಿಕ
ಕ ೇಂದರಗಳಲ್ವಿ

ರಂಗಮಂದಿರವನ್ತನ ನಿಮ್ಮತಸಲಾಗತತಿುದ .
ಜಿಲನಿ ರಂಗಮಂದಿರ (ಇಲನಖನ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿರತವ ರಂಗಮಂದಿರಗಳು)
ಕರ. ಸಂ.

ಜಿಲ ಿಗಳು

ಜಿಲನಿರಂಗಮಂದಿರಗಳ ಹ ಸರತ

1

ಬಿೇದರ್

ಬಿೇದರ್್ಜಿಲಾಿ ರಂಗಮಂದಿರ

2

ಬಿಜಾಪ್ುರ

ಕಂದಗಲ್ ಶಿರೇ ಹನ್ತಮಂತ್ರಾಯ ರಂಗಮಂದಿರ

3

ಗತಲಬಗಾತ

ಡಾll ಎಸ್.ಎಮ್. ಪ್ಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರ

4

ಕಾರವಾರ

ಜಿಲಾಿ ರಂಗಮಂದಿರ

5

ಬ್ ಳಗಾವಿ

ಕತಮಾರ ಗಂಧವತ ಕಲಾಮಂದಿರ

6

ಚಿಕುಮಗಳೂರತ

ಶಿರೇ ಕತವ ಂಪ್ು ಕಲಾಮಂದಿರ

7

ಬ್ಳಾುರಿ

ಡಾll ಜ ೇಳದರಾಶಿ ದ ಡಿನ್ಗೌಡ ರಂಗಮಂದಿರ

8

ಮೈಸ ರತ

ಕನಾತಟ್ಕ ಕಲಾಮಂದಿರ

9

ಚಿತ್ರದತಗತ

ತ್.ರಾ.ಸತ. ರಂಗಮಂದಿರ

10

ರಾಯಚ ರತ

ಪ್ಂಡಿತ್ ಸಿದಾರಾಮ ಜಂಬ್ಲ್ ದಿನಿನ ರಂಗಮಂದಿರ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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11

ತ್ತಮಕ ರತ

ಡಾll ಗತಬಿಬವಿೇರಣಣ ಕಲಾಕ್ ೇತ್ರ

12

ಶಿವಮೊಗೆ

ಕತವ ಂಪ್ು ರಂಗಮಂದಿರ

13

ಹಾಸನ್

ಹಾಸನಾಂಬ್ ಕಲಾಕ್ ೇತ್ರ

14

ಮಂಡಯ

ನಾಲವಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡ ಯರ ಕಲಾಮಂದಿರ

15

ಕ ೇಲಾರ

ಚ ನ್ನಯಯ ರಂಗಮಂದಿರ

16

ಧಾರವಾಡ

ಮಲ್ವಿಕಾಜತತನ್ ಮನ್ ಿರತ ಕಲಾಭವನ್

ಕನಾತಟ್ಕ ರಾಜಯವು ಏಕಿೇಕರಣಗ ಂಡತ 50 ವಷತಗಳು ತ್ತಂಬಿದ ಸಂದಭತದಲ್ವಿ ಇದರ
ಅಂಗವಾಗಿ ಸಕಾತರವು ವಿವಿಧ ಸಿರಣ ಯ ಯೇಜನ ಗಳನ್ತನ ಹಮ್ಮಿಕ ಂಡತ ಅನ್ತಷ್ಾಟನ್ಕ ು
ತ್ಂದಿದ .

ಈ ಸತವಣತ ಮಹ ೇತ್ಿವದ ಸವಿನ ನ್ಪಿನ್ಲ್ವಿ ಕ ಲವು ಶಾಶವತ್ ಯೇಜನ ಗಳನ್ತನ

ಹಮ್ಮಿಕ ಂಡಿದತಾ , ಅವುಗಳಲ್ವಿ ಬ್ ಂಗಳೂರತ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಆವರಣದಲ್ವಿನ್
ಕಲಾಗಾರಮದಲ್ವಿ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯವನ್ತನ
ಆಸನ್ದ

ಸಭಾಂಗಣ,

ಕಲಾ

ಒಳಗ ಂಡಿರತತ್ುದ . ಹಾಗ

ಪ್ರದಶತನ್,

ದಾಸಾುನ್ತ

ನಿಮ್ಮತಸತವುದತ ಸ ೇರಿದ . 300
ಕ ಠ್ಡಿ

ಮತಂತಾದತವುಗಳನ್ತನ

ಧಾರವಾಡ, ಗತಲಗಾತ, ಶಿವಮೊಗೆ, ಉಡತಪಿ, ಬ್ ಳಗಾವಿ ಹಾಗ

ಮಡಿಕ ೇರಿಯಲ್ವಿ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯವನ್ತನ ನಿಮ್ಮತಸಲಾಗಿದ .
ಸತವಣಾ ಸ್ನಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚಚಯಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕರ. ಸಂ.

ಜಿಲ ಿಗಳು

ಸಮತಚಚಯದ ಹ ಸರತ

1

ಬ್ ಂಗಳೂರತ

ಬ್ ಂಗಳೂರತ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯ
(ಕಲಾಗಾರಮದಲ್ವಿ)

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಕನಾತಟ್ಕ

40

2

ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯ

3

ಉಡತಪಿ

ಉಡತಪಿ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯ

4

ಗತಲಬಗಾತ

ಗತಲಬಗಾತ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯ

5

ಶಿವಮೊಗೆ

ಶಿವಮೊಗೆ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯ

6

ಕ ಡಗತ

ಮಡಿಕ ೇರಿ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯ

7

ಬ್ ಳಗಾವಿ

ಬ್ ಳಗಾವಿ ಸತವಣತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮತಚುಯ

ಬಯಲತ ರಂಗಮಂದಿರ
ಬ್ಯಲತ ರಂಗಮಂದಿರಗಳು ಗಾರಮ್ಮೇಣ ಪ್ರದ ೇಶದಲ್ವಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳನ್ತನ
ಪ್ರೇತಾಿಹಿಸತವ ಉದ ಾೇಶದಿಂದ ತಾಲ ಕತ ಮತ್ತು ಹ ೇಬ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಒಂದ ಂದತ ಬ್ಯಲತ
ರಂಗಮಂದಿರವನ್ತನ ನಿಮ್ಮತಸತವ ಯೇಜನ .
ಮಾಡತವ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂಸ ಿಗಳಿಗ

ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ನಿಮಾತಣ

ಈ ನ ರವನ್ತನ ವಿಸುರಿಸಲಾಗಿದ .

ಸಾಂಸೃತಿಕವಾಗಿ

ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳನ್ತನ ನ್ಡ ಸಿಕ ಂಡತ ಬ್ರತವಂತ್ಹ ಶತದಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸೃತಿಕ ನ ಂದಾಯಿತ್ ಸಂಘ-ಸಂಸ ಿಗಳಿಗ ನಿಯಮಾನ್ತಸಾರ ಗಾರಮ ಹಾಗ
ಹ ೇಬ್ಳಿ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ವಿ ಬ್ಯಲತ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾತಣದ ಯೇಜನ ಜಾರಿಯಲ್ವಿದ .
ವೃತಿು ರ್ನಟಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳ್ಳಗ ಅನ್ತದನನ್:
ವೃತಿುಯಲ್ವಿ ರಂಗಭ ಮ್ಮಯನ ನೇ ಅವಲಂಭಿಸಿ ರಂಗಭ ಮ್ಮಯ ಮ ಲಕ ಕನ್ನಡ ನಾಡತ, ನ್ತಡಿ,
ಸಂಸೃತಿಗ ಗಣನಿೇಯ ಕ ಡತಗ ಯನ್ತನ ಸಲ್ವಿಸತತಿುರತವಂತ್ಹ ರಂಗಭ ಮ್ಮ ನಿರತ್ ನಾಟ್ಕ
ಕಂಪ್ ನಿಗಳಿಗ ವೃತಿುರಂಗಭ ಮ್ಮ ಕಾಯಕಲಪ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಆರ್ಥತಕ ನ ರವು ನಿೇಡಲಾಗತತಿುದ .
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ಶಿಲಪವನ್:
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ಯ ಆವರಣದಲ್ವಿ

ಇರತವ ಉದಾಯನ್ವನ್ದಲ್ವಿ ವಿವಿಧ

ಶಿಲಪಗಳನ್ತನ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಿಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಶಿಲಪದ ವ ೈಶಿಷಾಯ ತಿಳಿಯತವಂತ ಬ್ ಳಕಿನ್ ವಯವಸ ಿ
ಮಾಡಲಾಗಿದ ಮತ್ತು ಇಡಿೇ ಉದಾಯನ್ವನ್ದಲ್ವಿ ಪ್ಾದಚಾರಿ ಮಾಗತವನ್ತನ ರ ಪಿಸಲಾಗಿದ .
ಕಣಜ:
ಕನ್ನಡದ ಜಾಙನ್ ಸಂಪ್ತ್ತು ಹಾಗ

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ತನ ಅಂತ್ಜಾತಲ ತಾಣದಲ್ವಿ ನಿೇಡಿ ಅದನ್ತನ

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಲಭಯವಾಗತವಂತ ವಯವಸ ಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ .

ಕ ೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು

ಸಾಂಸೃತಿಕ ವಿಷಯಕ ು ಸಿೇಮ್ಮತ್ವಾಗಿದಾ, ಕಣಜದ ವಾಯಪಿು ವಿಸಾುರವಾಗಿದ .

ಸತಮಾರತ

700ಕ ು ಹ ಚತು ಪ್ುಸುಕಗಳು ಕಣಜದಲ್ವಿ ಲಭಯವಿದ . ಕನ್ನಡ ನಾಡತ ನ್ತಡಿಯನ್ತನ ಪ್ರಿಚಯಿಸತವ
ಮಾಹಿತಿಗಳಿವ .
ಕನ್ನಡದ ಪ್ಠ್ಯ ಪ್ುಸುಕಗಳು, ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರದ ಆದ ೇಶಗಳು ಹಾಗ
ಮಾಹಿತಿಯ

196 ದ ೇಶಗಳ

ಸ ೇರಿದಂತ ಆಯಾ ದ ೇಶಗಳ ವ ೈಶಿಷಟಯ, ಜನ್ಸಂಖ ಯ, ಸಂಸೃತಿಯ ಸಮಗರ

ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದ ೇ ಕಡ ಸಿಗತವ ಇಲಾಖ ಯ ಕಣಜ ವಿಭಾಗ ವಿಶಿಷಾವಾದದತಾ.
ಅಂತ್ಜನಾಲದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಹಿತ್ಯ-ಸಂಸೃತಿ ಪ್ರಸ್ನರ:
➢ ದಾಶತನಿಕ ಕವಿ ಡಿ.ವಿ. ಗತಂಡಪ್ಪನ್ವರ ಕಗೆಗಳಿಗ ಶಿರೇ ರವಿ ತಿರತಮಲ ೈ ಅವರತ ಕಗೆ
ರಸಧಾರ ಯ ಮ ಲಕ ನಿೇಡಿರತವ ವಾಯಖಾಯನ್ಗಳನ್ತನ ಪ್ಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮತಕುಕಗಳ
ಗಾಯನ್ವೂ ಸ ೇರಿದಂತ ಧವನಿಯ ಮ ಲಕ ಸಾವತಜನಿಕ ಅಧಯಯನ್ಕ ು ಅಂತ್ಜಾತಲದ
ಮ ಲಕ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ ಕ ಡಲಾಗಿದ .
➢ ಹನ ನರಡನ ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರಂತಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸತಮಾರತ259
ವಚನ್ಕಾರರ

21644

ಅಳಡಿಸಲಾಗಿದ .

ವಚನ್ಗಳನ್ತನ

ಯ ನಿಕ ೇಡ್

ಶಿಷಾತ ಯಲ್ವಿ

ಪ್ಠ್ಯವನ್ತನ

ಅಷ್ ಟ ಅಲಿದ ಸತಮಾರತ 1000 ವಚನ್ಗಳಿಗ ಸವರಸಂಯೇಜನ

ಮಾಡಿ ವಚನ್ ಗಾಉನ್ವನ್ತನ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ .
➢ ಹದಿನಾರನ ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕಿೇತ್ತನ್ಕಾರರ 13961
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ . ಅಷ್ ಟ ಅಲಿದ ಸತಮಾರತ 500 ಕಿೇತ್ತನ ಗಳಿಗ ಸವರ ಸಂಯೇಜನ
ಮಾಡಿ ವಚನ್ ಗಾಯನ್ವನ್ತನ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ .
ಇಲನಖ ಯ್ಅಂತ್ಜನಾಲ್ಮತ್ತು್ಕನ್ನಡ್ತ್ಂತನರಂಶ್(ಯೂನಿರ್ ೂೇಡ್):
ಇಲಾಖ ಯ ಎಲಾಿ ಕಾರ್ಯಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳನ್ತನ ಆನ ಿೈನ್ ಮ ಲಕವೂ ಪ್ಡ ಯಬ್ಹತದತ.
(HTTP://WWW.KANNADASIRI.IN) ಇ-ಮಾರಾಟ್ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಪ್ುಸುಕ
ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡತವಂಥ ವಯವಸ ಿ ಕಲ್ವಪಸಲಾಗಿದ . ಕನ್ನಡ ಯತನಿಕ ೇಡ್ ತ್ಂತಾರಂಶ ಅನ್ವಯ
ಕನ್ನಡದಲ್ವಿ ಅಂತ್ಜಾತಲ ಪ್ುಟ್ಗಳ ನಿಮಾತಣ ಸ ೇವ ಮತ್ತು ಮೊಬ್ ೈಲೆಳಲ ಿ ಕನ್ನಡದ ಕಿರತ
ಸಂದ ೇಶ ಸ ೇವ ಗಳನ್ತನ ಲಭಯಗ ಳಿಸತವ ಹಿನ್ನಲ ಯಲ್ವಿ ಇಲಾಖ ಕಾಯೇತನ್ತಿಖವಾಗಿದ .
ಸರ್ನಲ ವನಯಪಿುಗ ಇಲನಖ :
ಸಕಾಲದ ಯೇಜನ ಗಳನ್ತನ ಅಂತ್ಜಾತಲದ ಮ ಲಕವೂ ನಿವತಹಿಸಲಾಗತತಿುದ .

ಈ

ಯೇಜನ ಯಡಿ ನಿದಿತಷಾ ಅವಧಿಯಳಗ ಇಲಾಖ ಯ ಸ ೇವ ಗಳನ್ತನ ಪ್ಡ ಯಬ್ಹತದಾಗಿದ .
ಅಂತ್ಜನಾಲದ ಮೂಲಕ ಜನಾನ್ ಪ್ರಸ್ನರ:
2010ನ ಯ ಸಾಲ್ವನ್ಲ್ವಿ ಜಾಙನ್ ಆಯೇಗದ ಪ್ರಿಕಲಪನ ಯಂತ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಲಾದ ಕಣಜ
ಅಂತ್ಜಾತಲದಲ್ವಿ ಜಗತಿುನ್ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಜ್ಞಾನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ತನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಯಲ್ವಿ
ಒದಗಿಸಲತ ಕನ್ನಡ ಜಾಙನ್ಕ ೇಶವನ್ತನ

ಬ್ಳಸಲಾಗಿದ .ಕಣಜ ಅಂತ್ಜಾತಲ ಜಾಙನ್ಕ ೇಶದ

ಮ ಲಕ ಕನ್ನಡ ಮಾಧಯಮ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ುನ ಯ ತ್ರಗತಿಯವರ ಗಿನ್ ಕನಾತಟ್ಕ ಪ್ಠ್ಯ
ಪ್ುಸುಕ ಸಂಘವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರತವ ಶಾಲಾ ಪ್ಠ್ಯ ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ತನ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಕಣಜ ಪ್ುಟ್ದಲ್ವಿ
ಅಳವಡಿಸಿದ . ಈವರ ಗ ಸತಮಾರತ ಇಂದತ ಲಕ್ಷಕ ು ಹ ಚತು ಬ್ಳಕ ದಾರರತ ಈ ಮಾಧಯಮದ
ಮ ಲಕ ಪ್ಠ್ಯ ಪ್ುಸುಕಗಳನ್ತನ ಬ್ಳಸಿದಾಾರ .
ಸಕಾತರದ ವಿವಿಧ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ಾರಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖ ಗಳುಪ್ರಕಟಿಸತವ
ಅನಿಕ ೇತ್ನ್, ಜನ್ಪ್ದ, ಪ್ುಸುಕ ಲ ೇಕ ಮತಿುತ್ರ ಮೌಲ್ವಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಿಕ ಗಳನ್ತನ
ನಿಯಮಕಾಲ್ವಕವಾಗಿ ಕಣಜ ಪ್ುಟ್ದಲ್ವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗತತಿುದ .
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ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಕ್ ೇತ್ರಗಳ ಬ್ಗ ೆ ಆಯಾ ವಿಷಯ ಕ್ ೇತ್ರ ತ್ಜಙರತ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ರ ಯತವ
ಅಂಕಣಗಳನ್ತನ ಪ್ರಕಟಿಸತವ ಮ ಲಕ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ವಿ ವಿಸೃತ್ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ
ಲ ೇಖನ್ಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸತತಿುದಾಾರ .
ಕಣಜ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಲ ೈಬರರಿ:
ಕನ್ನಡ ಸಾರಸವತ್ ಲ ೇಕದ ಮೌಲ್ವಕ ಕೃತಿಗಳನ್ತನ ಸಂವಹನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜಾಙನ್
ಮಾಧಯಮಗಳ

ಮ ಲಕ

ಸಾವತಜನಿಕ

ಬ್ಳಕ ಗ

ಒದಗಿಸಿಕ ಡತವ

ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷಿ

ಯೇಜನ ಯನ್ತನ ಮಾನ್ಯ ಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳು 2016-17ನ ೇ ಸಾಲ್ವನ್ ಆಯ-ವಯಯದಲ್ವಿ
ರ .2.50 ಕ ೇಟಿಗಳ ಅನ್ತದಾನ್ವನ್ತನ ಘ ೇಷಿಷಿದರತ. ಮತಂದಿನ್ ಐದತ ವಷತಗಳಲ್ವಿ ಹತ್ತು
ಸಾವಿರ

ಕೃತಿಗಳನ್ತನ

ಅಳವಡಿಸತವ

ಉದ ಾೇಶದ

ಈ

ಯೇಜನ ಯನ್ತನ

ಇಂಡಿಯನ್

ಇನ್್ಸಿಟಟಿಟ್ ಯಟ್ ಆಪ್ ಸ ೈನ್ಿ ಸಹಯೇಗದಲ್ವಿ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ ಮಾಡಲಾಗತತಿುದ .
ಆಡಳ್ಳತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್:
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ಯ ಕ ೇಂದರ ಕಚ ೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲಾಿ ಹಂತ್ಗಳ ಕಚ ೇರಿಯಲ್ವಿ
ಎನ್ ಐ ಸಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಿರತವ ಇ-ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ ಿಯನ್ತನ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ ಮಾಡಿ ತ್ನ್ ಿಲಕ
ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ಾರದಶತಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಬ್ದಿವಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ ಸ ನೇಹಿ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸ ಿಯನ್ತನ
ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ . ರಾಜಯದ ಇ-ಆಡಳಿತ್ದಲ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲಾಖ ಯತ
ಮೊದಲ ಇಲಾಖ ಯಾಗಿ ಹಾಗ
ಪ್ಡ ದತಕ ಂಡಿರತತ್ುದ .

ರಾಷರ ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ 14ನ ೇ ಇಲಾಖ ಯಾಗಿ ಸಾಿನ್ವನ್ತನ

ಇ-ಆಡಳಿತ್ದಲ್ವಿ ಇಲಾಖ ಯ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗ

ತ್ರಬ್ ೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ .
ಸ್ತರಿಗನ್ನಡ ಪ್ುಸುಕ ಮಳ್ಳಗ :
ಇಲಾಖ ಮತ್ತು ಇಲಾಖ ಯಡಿಯಲ್ವಿ

ರಚಿತ್ವಾಗಿರತವ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ ಪ್ರದಿಕಾರಗಳು

ಪ್ರಕಟಿಸತವ ಮೌಲ್ವಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಗಳನ್ತನ ರವಿೇಂದರ ಕಲಾಕ್ ೇತ್ರದಲ್ವಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗಿರತವ
ಸಿರಿಗನ್ನಡ

ಪ್ುಸುಕ

ಮಳಿಗಯಲ್ವಿ

ಲಭಯವಾಗತವಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದ .

ಮಾರಾಟ್ದ

ವಯವಸ ಿಯನ್ತನ

ಸಾವತಜನಿಕರಿಗ

ಜಿಲಾಿ ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇತಶಕರ ಕಚ ೇರಿಗಳಲ್ವಿ ಇರತವ

ದಾಸಾುನ್ತ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ್ದ ವಿವರಗಳನ್ತನ ಕ ೇಂದಿರೇಕೃತ್ವಾಗಿ ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಮ ಲಕ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ನಿವತಹಣ ಮಾಡತವ ವಯವಸ ಿಯನ್ತನ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ .
ಪ್ರಕಟ್ಣ ಗಳು ಗಾರಹಕರಿಗ

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲಾಿ

ಕಾಲಬ್ದಿವಾಗಿ ದ ರ ಯತವಂತ ಮಾಡಲತ ಸಾಧಯವಾಗಿದ .

ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ್ದ ಆದಾಯಗಳ ನಿವತಹಣ ಯನ್ತನ ಸಹ ಕ ೇಂದರ ಕಚ ೇರಿಯಿಂದಲ ೇ ಆನ್
ಲ ೈನ್ ಮ ಲಕ ಮೇಲ್ವವಚಾರಣ ಮಾಡಲತ ಸಾಧಯವಾಗಿದ .
ವಿಶಾ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ್:
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿಯನ್ತನ ಪ್ರತಿಪ್ಾಧಿಸತವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ
ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ ಕನ್ನಡವನ್ತನ ಬಿಂಬಿಸತವ ಸಲತವಾಗಿ 1985 ರಲ್ವಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ

ನ್ಗರಿ

ಮೈಸ ರಿನ್ಲ್ವಿ ಮೊದಲ ವಿಶವ ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ವನ್ತನ ಆಯೇಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ಹಿರಿಯ

ಸಾಹಿತಿ ಕ ೇಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯಲ್ವಿ ಹಾಗ
ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಶಿರೇ ರಾಜಿೇವ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗ

ಅಂದಿನ್ ಮಾನ್ಯ

ಅಂದಿನ್ ಮತಖಯ ಮಂತಿರ ಶಿರೇ ರಾಮಕೃಷಣ

ಹ ಗೆಡ ಯವರ ಉಪ್ಸಿಿತಿಯಲ್ವಿ ರಾಷರಕವಿ ಕತವ ಂಪ್ು ಅವರತ ವಿಶವ ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ವನ್ತನ
ಉದಾಾಟಿಸಿದರತ.
ಮೊದಲ ವಿಶವ ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ ನ್ಡ ದ ಇಪ್ಪತ ೈದತ ವಷತಗಳ ನ್ಂತ್ರ ಎರಡನ ೇ ವಿಶವ
ಕನ್ನಡ ಸಮೇಳನ್ವನ್ತನ ಕತಂದಾನ್ಗರಿ ಬ್ ಳಗಾವಿಯಲ್ವಿ 2011ರಲ್ವಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಹಿರಿಯ ತ್ಂತ್ರಜಾಙನ್ ಉದಯಮ್ಮ ಶಿರೇ ಎನ್.ಆರ್್.ನಾರಾಯಣಮ ತಿತ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯಲ್ವಿ
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಯತ.ಆರ್.ಅನ್ಂತ್ಮ ತಿತ ಮತ್ತು ಖಾಯತ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ರ ತಾರ ಶಿರೇಮತಿ
ಐಶವರ್ಯ ರ ೈ ಅವರ ಉಪ್ಸಿತಿಯಲ್ವಿ ಅಂದಿನ್

ಮಾನ್ಯ ಮತಖಯ ಮಂತಿರಯವರಾದ

ಶಿರೇ

ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯ ರಪ್ಪನ್ವರತ ಉದಾಿಟಿಸಿದರತ.
ಸ್ನಂಸೃತಿಕ ನಿೇತಿ:
ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರವು 2013ರಲ್ವಿ ನಾಡ ೇಜ ಡಾ:ಬ್ರಗ ರತ ರಾಮಚಂದರಪ್ಪ ಅವರ
ಅಧಯಕ್ಷತ ಯಲ್ವಿ ಸಾಂಸೃತಿಕ ನಿೇತಿ ರ ಪಿಸಲತ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ತನ ರಚಿಸಿ,2014ರಲ್ವಿ ವರದಿಯನ್ತನ
ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆ ವರದಿಯನ್ತನ ಸಂಪ್ೂಣತವಾಗಿ ಒಪಪಿಕ ಂಡ ಸಕಾತರವು ಅದರ

ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಕಾುಗಿ 2017ರಲ್ವಿ ಆದ ೇಶವನ್ತನ ಹ ರಡಿಸಿ ಅದರ ವ ಚುಕಾುಗಿ ರ .59.00ಕ ೇಟಿ
ಅನ್ತದಾನ್ವನ್ತನ ಬಿಡತಗಡ ಗ ಳಿಸಿದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಪ್ರಶಸಿುಗಳ ನಿೇಡಿಕ , ಅಕಾಡ ಮ್ಮಗಳಿಗ ಅಧಯಕ್ಷರತ
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ಮತ್ತು ಸದಸಯರ ನ ೇಮಕ, ಇಲಾಖ ನ್ಡ ಸತವ ವಿವಿಧ ಚಟ್ತವಟಿಕ ಗಳಿಗ ನಿಯಮಗಳು,
ಇಲಾಖ ಯ ವಿಕ ೇಂದಿರೇಕರಣ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ, ಮೈಸ ರತ ಕಲಬ್ತಗಿತ ಮತ್ತು ಬ್ ಳಗಾವಿಯಲ್ವಿ
ನಾಲತು ಪ್ಾರದ ೇಶಿಕ ಕಚ ೇರಿಗಳನ್ತನ ತ ರ ದತ ಇಲಾಖ ಯತ ಹ ಚತು ಜನ್ಮತಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ
ಮತಖಿಯಾಗಿ,

ಕಲಾವಿದರ

ಸ ನೇಹಿಯಾಗಿ

ಪ್ಾರದಶತಕವಾಗಿ,

ಕಾಲಬ್ದಿವಾಗಿ

ಗತಣಾತ್ಿಕವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಯೇಜನ ಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಗ ಳಿಸಲತ ಕನ್ನಡದ ಕ ೈಂಕಯತಕ ು
ಸದಾ ತ್ನ್ಿಯವಾಗಿ ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳುಲತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ನಿೇತಿಯತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಂವಿಧಾನ್ವಾಗಿದ .
III ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕತ್ತವಯಗಳು:
ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಇಲಾಖ ಯ ಸಂಪ್ೂಣತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತವುದತ,
ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸೃತಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ
ವಿವಿಧ

ಯೇಜನ

ರ ಪಿಸತವುದತ

ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಯಗತ್ಗ ಳಿಸತವುದತ.
ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಅಧಿಕಾರಿ,

(ಸತವಣತ ಕನಾತಟ್ಕ)

ಉತ್ಿವ,

ಸಿಬ್ಬಂದಿ,ಜಯಂತಿ,
ನಿರಂತ್ರ

ಶತ್ಮಾನ ೇತ್ಿವ,

ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳು

ಶಾಖ ಗಳ

ಉಸತುವಾರಿ
ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ನಿದ ೇತಶನಾಲಯದ ಮತ್ತು ಇಲಾಖ ಯ ಸಂಪ್ೂಣತ

(ಆಡಳಿತ್)

ಆಡಳಿತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ್,ವಿಶ ೇಷ
ಘಟ್ಕ,

ಗಿರಿಜನ್

ಉಪ್ಯೇಜನ ,

ಪ್ರೇತಾಿಹ

ಮಾಸಾಶನ್ ಶಾಖ ಗಳ ಉಸತುವಾರಿ
ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಸಮನ್ವಯ, ಸಹಯೇಗ, ಸಂಕಿೇಣತ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕತು

(ಸಾಮಾನ್ಯ)

ಶಾಖ ಗಳ ಉಸತುವಾರಿ

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ರಾಜ ಯೇತ್ಿವ,

ಪ್ರಶಸಿುಗಳು,

ಪ್ರಕಟ್ಣ ,

(ಕಾರ್ಯಕರಮ)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಧನ್ಸಹಾಯ, ಪ್ಾರಯೇಜನ

ಶಾಖ ಗಳ

ಉಸತುವಾರಿ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಲ ಕುಪ್ತಾರಧಿಕಾರಿ

ನ್ಗದತ

ಶಾಖ , ಲ ಕುಪ್ತ್ರ ಶಾಖ , ಎಚ್ ಆರ್್ ಎಂ

ಎಸ್, ಲ ಕುಪ್ರಿಶ ೇಧನ , ಟಿಎನ್ ಎಂಸಿ ಶಾಖ ಗಳ
ಉಸತುವಾರಿ
ವಿಷಯ ನಿವಾತಹಕರತ

ತ್ಮಗ ವಹಿಸಿಕ ಡತವ ಒಂದತ ಅಥವಾ ಅದಕ ು ಹ ಚತು
ವಿಷಯಗಳಿಗ

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕ ಲಸದ ಪ್ರಭಾರವನ್ತನ

ವಹಿಸಿಕ ಳುುವುದತ

ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ೂಣತ

ಹ ಣ ಗಾರಿಕ ಯನ್ತನ ನಿಷ್ ಯಿ
ಾ ಂದ ನಿವತಹಿಸತವುದತ.
ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರತ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರತ ತ್ಮಗ ವಹಿಸಿಕ ಟ್ಟ ವಾಹನ್ಗಳ
ನಿವತಹಣ ಗ

ಸಂಪ್ೂಣತ

ಜವಾಬ್ಾಾರರಾಗಿರತತಾುರ .

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರತ ತ್ಮಗ ವಹಿಸಿಕ ಟ್ಟ ವಾಹನ್ವನ್ತನ
ಸದಾ ಸತಸಿಿತಿಯಲ್ವಿ ಇಟ್ತಟಕ ಳುಬ್ ೇಕತ.
ದಲಾಯಿತ್ರತ

ಕಚ ೇರಿ ಪ್ಾರರಂಭವಾಗತವ ಮ ವತ್ತು ನಿಮ್ಮಷ ಬ್ ೇಗ
ಬ್ಂದತ ತ್ಮಗ ವಹಿಸಿರತವ ಶಾಖ ಗಳ ಪ್ರಿಸರವನ್ತನ
ಶತಚಿಗ ಳಿಸಿ ಚ ಕುವಾಗಿಡಬ್ ೇಕತ.
ಕಚ ೇರಿ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ಮೇಲ ತ್ಮಗ ವಹಿಸಿರತವ
ಶಾಖ ಗಳ ನೌಕರರತ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ ರಳಿದ ಮೇಲ ಆ
ಶಾಖ ಗಳಿಗ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತ್ಗಳು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳು
ಇತ್ರ

ಎಲಾಿ ಸಾಮಗಿರಗಳನ್ತನ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ ರಾತಿರ

ಕಾವಲತಗಾರನ್ ವಶಕ ು ಒಪಿಪಸಿ ಕಚ ೇರಿ ಬಿಡಬ್ ೇಕತ.
IV ಮೇಲ್ವವಚಾರಣ

ಮತ್ತು

ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯನ್ತನ

ಒಳಗ ಂಡಂತ

ನಿಣತಯ

ಕ ೈಗ ಳುುವಲ್ವಿ

ಅನ್ತಸರಿಸಲಾಗತವ ಕರಮ:
1. ನಿದ ೇತಶನಾಲಯವು ಕ ೈಗ ಳುಲತ ಉದ ಾೇಶಿಸಿರತವ ಯೇಜನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರಮಗಳನ್ತನ
ಕತರಿತ್ತ

ನಿದ ೇತಶನಾಲಯದ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಮತ್ತು

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಮಟ್ಟದಲ್ವಿ

ನ್ಂತ್ರ

ಅನ್ತಷ್ಾಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿಲಾಿ ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇತಶಕರ ಡನ ಚಚಿತಸಿ, ಸಮಾಲ ೇಚಿಸಿ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ರ ಪಿಸಲಾಗತವುದತ.

ನ್ಂತ್ರ

ಹ ಸ ಯೇಜನ ಗಳಿಗ ಸಕಾತರದ ಮಂಜ ರಾತಿಯನ್ತನ

ಪ್ಡ ದತ ಜಾರಿಗ ಳಿಸತವುದತ.
2. ನಿದ ೇತಶನಾಲಯದ

ಕ ಲಸ

ಕಾರ್ಯಗಳ

ಮೇಲ್ವವಚಾರಣ ಯನ್ತನ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ನ ೇಡಿಕ ಳುುತಾುರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿವತಹಣ ಗ ಜವಾಬ್ಾಾರರಾಗಿರತತಾುರ . ನಿದ ೇತಶಕರಿಗ
ಈ ಮೇಲ್ವವಚಾರಣ ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ವಿ ನಾಲತು ಜನ್ ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತಗಳಿಗ

ಗ ಜ ಟ ಡ್

ಮಾಯನ ೇಜರ್್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇತಶಕರತ (ತ್ರಬ್ ೇತಿ) ಇವರತ ಮೇಲ್ವವಚಾರಣ ಮತ್ತು
ಜವಾಬ್ಾಾರಿ ನಿವತಹಣ ಯಲ್ವಿ ನ ರವಾಗತವರತ.
V ನಿದ ೇಾಶರ್ನಲಯದ ಪ್ರರ್ನರ್ಯಗಳನ್ತನ ನಿವಾಹಿಸಲತ ಗ ೂತ್ತುಪ್ಡಿಸ್ತರತವ ಮನಗಾಸೂಚಿ:
ನಿದ ೇತಶನಾಲಯದ ಕ ಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ತನ ವಿಷಯ ನಿವಾತಹಕರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ ,
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಜಂಟಿ

ನಿದ ೇತಶಕರತಗಳ

ಮ ಲಕ

ನಿದ ೇತಶಕರ

ಅಂತಿಮ

ತಿೇಮಾತನ್ದ ಂದಿಗ ನಿವತಹಿಸಲಾಗತತಿುದ .

VI ನಿದ ೇಾಶರ್ನಲಯವು ತ್ನ್ನ ಪ್ರರ್ನರ್ಯಗಳನ್ತನ ನಿವಾಹಿಸತವಲ್ಲಿ ತನನ್ತ ಹ ೂಂದಿರತವ ಅಥವನ ತ್ನ್ನ
ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರತವ ಉದ ೂಯೇಗಗಳು ಉಪ್ಯೇಗಸತವ ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಯಮಗಳು,
ಸೂಚರ್ ಗಳು, ರ್ ೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದನಖಲ ಗಳು:
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ನಾಗರಿೇಕ ಸ ೇವಾ ನಿಯಮಗಳು 1957
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಸಕಾತರಿ ಸ ೇವಾ ನಿಯಮಗಳು
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಆರ್ಥತಕ ಸಂಹಿತ
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಸಾದಿಲಾವರತ ನಿಯಮಗಳು
➢ ಸಕಾತರವು ಆಗಿಂದಾಗ ೆ ಹ ರಡಿಸತವ ಆದ ೇಶಗಳು , ಮಾಗತಸ ಚಿಗಳು
➢ ಕನಾತಟ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕತು ಅಧಿನಿಯಮ-2005
VII. ಇಲನಖ ಯತ ಹ ೂಂದಿರತವ ಶನಖ ಗಳ ವಿವರ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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1) ಪ್ರಶಸಿು ಶಾಖ
2) ಪ್ರಕಟ್ಣ
3) ಉತ್ಿವ
4) ರವಾನ
5) ಸಿವೇಕೃತಿ
6) ಸಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ್
7) ಸಾಮಾನ್ಯ ಧನ್ಸಹಾಯ
8) ಅಧಿಕಾರಿ
9) ಸಿಬ್ಬಂದಿ
10) ಜಯಂತಿ
11) ಸಂಕಿೇಣತ
12) ಮಾಹಿತಿ ಹಕತು
13) ಕಣಜ
14) ನ್ಗದತ ಶಾಖ
15) ವಿಶ ೇಷ ಘಟ್ಕ ಶಾಖ
16) ಸಹಯೇಗ
17) ದಾಸಾುನ್ತ
18) ಅಭಿಲ ೇಖಾಲಯ
19) ಲ ಕುಪ್ತ್ರ
20) ಹ ಚ್್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್
VIII

ಇಲನಖ ಯ ರ್ನರ್ಯನಿೇತಿ ನಿರೂಪ್ಣ

ಸ್ನವಾಜನಿಕರ ೂಂದಿಗ

ಸಮನಲ ೂೇಚಿಸಲತ

ಅಥವನ ಅದರ ಅನ್ತಷನಠನ್ರ್ ಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟಂತ
ಅಥವನ

ಅವರ

ಪನರತಿನಿಧಯವನ್ತನ

ಹ ೂಂದಲತ

ಅಸ್ತಾತ್ಾದಲ್ಲಿರತವ ಯನವುದ ೇ ವಯವಸ್ ಾಯ ವಿವರ:
➢ ನಾಗರಿೇಕ ಸನ್ನದತ ಅನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಪ್ಡ ಯನ್ತನ ರ ಪಿಸಿ ಅದರಲ್ವಿ ಸಾವತಜನಿಕ ಸಂಸ ಗ
ಿ ಳಿಗ
ಪ್ಾರತಿನಿಧಯ ನಿೇಡಲಾಗಿದ .
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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IX ಇಲನಖ ಯ ಭನಗವನಗ ಅಥವನ ನಿದ ೇಾಶರ್ನಲಯರ್ ಾ ಸಲಹ ಗಳನ್ತನ ಪ್ಡ ಯಲತ ರಚಿಸಲನದ
ಇಬಿರತ ಅಥವನ

ಹ ಚತಚ

ಜನ್ರನ್ತನ ಒಳಗ ೂಂಡ ಮಂಡಳ್ಳ, ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ

ನಿರ್ನಯಗಳ ಬಗ ಿ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅಂಥ

ಮಂಡಳ್ಳ , ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು, ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ನಿರ್ನಯಗಳ

ಸಭ ಗಳು ಸ್ನವಾಜನಿಕರ ಪ್ರವ ೇಶರ್ ಾ ಮತಕುವನಗದ ಯೇ;

ಅಥವನ ಅಂಧ ಸಭ ಗಳ ನ್ಡವಳ್ಳಗಳು

ಸ್ನವಾಜನಿಕರಿಗ ದ ೂರಕತತಿುವ ಯೇ ಎಂಬ ಬಗ ಿ ವಿವರ.
➢ ಇಲಾಖ ಯ ವಾಯಪಿುಯಲ್ವಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸಿುಗಳ ಆಯು ಸಭ ಗಳಿಗ ಸಾವತಜನಿಕರಿಗ
ಪ್ರವ ೇಶವಿರತವುದಿಲಿ.

ಈ

ಸಭ ಯ

ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ತನ

ಸಾವತಜನಿಕರತ

ಅವಗಾಹಿಸಬ್ಹತದಾಗಿದ ..

ಇಲನಖ ಯ ಅಧ್ವರ್ನರಿಗಳ ಮತ್ತು ಉದ ೂಯೇಗಗಳ ನಿದ ೇಾಶಿರ್ .
ಇಲನಖ ಯ ರ್ ೇಂದರ ಕಚ ೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಕಛ ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನರ್ಯನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ
“ಎ”್ಮತ್ತು “ಬಿ”್ವೃಂದದ ಅಧ್ವರ್ನರಿ ವಿವರ
ಕರ.

ಹ ಸರತ

ಸಂ

ಪ್ದನಾಮ

ವಿದಾಯಹತತ

ಮನ ವಿಳಾಸ

ದ ರವಾಣಿ

ಕ ಎ ಎಸ್

-

9448494426

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

1.

ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

2.

ಬ್ಲವಂತ್ರಾವ್ ಪ್ಾಟಿೇಲ್

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಎಂ.ಎ

ನ್ಂ.309, ಎ-3 ಶರಾವತಿ

9448830127

ಬ್ಾಿಕ್, ರಾಷಿರೇಯ
ಕಿರೇಡಾಗಾರಮ,
ಕ ೇರಮಂಗಲ-47
3.

4.

ಮಲ್ವಿಕಾಜತತನ್ಸಾವಮ್ಮ

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ವಿ.ಎನ್

(ಕಾ)

ಅಶ ೇಕ್ ಎನ್ ಚಲವಾದಿ

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ
(ಸಾ)

ಎಂ.ಎ

ನ್ಂ.347, ಅಕುರ , 7ನ ೇ
ಕಾರಸ್, 7ನ ೇ ಮೇನ್, ಕ .ಸಿ.
ಬ್ಡಾವಣ , ಮೈಸ ರತ-01

ಎಂ.ಎಸ್.ಡ
ಬ್ ಿಯ

C/O,ಶಿರೇ ರ ೇವಯಯ
ಎನ್ ಜಿ ಇ ಎಫ್ ಲ ೇಔಟ್
3ನ ೇ ಮೇನ್, ವಿನಾಯಕ
ದ ೇವಸಾಿನ್ ದಹತಿುರ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

9916600027

9900337738
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ನಾಗರಭಾವಿ, ಬ್ ಂ--72
5.

ಕಲಿಪ್ಪ ಹನ್ತಮಂತ್ಪ್ಪ

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಚ ನ್ ನರತ

(ಕಾ)

ಎಂ.ಎ

399,ಮಾತ್ೃ ನ್ಸಿತಂಗ್

9448436877

ಹ ೇಂ ಹತಿುರ ,
ಬ್ಸವ ೇಶವರನ್ಗರ,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ

6.

ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಪ ಫಕಿೇರಪ್ಪ

ಉಪ್ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಹ ಗಾರ್
7.

ಬ್ನ್ಶಂಕರಿ ವಿ. ಅಂಗಡಿ

ಉಪ್ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಎಂ.ಎ

61 ಕತಲಕಣಿತ ಲ ೇಔಟ್,

ಬಿ.ಎಡ್

ಬ್ಾರಾಕ ಟಿರ ರಸ ು,

ಎಂ.ಎ

ನ್ಂ.31,14ನ ೇ ಕಾರಸ್,

ಎಂ.ಎಡ್
8.

ನಿಮತಲಾ ಮಠ್ಪ್ತಿ

ಉಪ್ ನಿದ ೇತಶಕರತ

9.

ಶಶಿಕಲಾ ವಿೇರಪ್ಪ ಹತಡ ೇದ

ಸಹಾಯಕ

9480197511

ಧಾರವಾಡ
7899664101

ಸತಬ್ಬಣಣ ಗಾಡನತ
ವಿಜಯನ್ಗರ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
9481327867

ಎಂ.ಎ.

ನಿದ ೇತಶಕರತ
10.

11.

ಬಿ ನಿೇಲಮಿ

ಮಂಗಳಾ ವ ಂ. ನಾಯಕ್

ಸಹಾಯಕ

ವಿಧಾಯನ್ಗರ ಪ್ಾಕ್ತ ಹತಿುರ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

, ರಾಯಚ ರತ

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇತಶಕರ

ಎಂ.ಎ
ಬಿ.ಎಡ್

12.

ಸಿದಾರಾಜತ

ವಿನ ೇಭಾನ್ಗರ,

99449842155

ಶಿವಮೊಗೆ

ಸಹಾಯಕ

ನ್ಂ.7,2ನ ೇ ಮಹಡಿ, 4ನ ೇ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಮತಖಯರಸ ,ು ಓಂ ಶಕಿು

9880738231

ಟ ಂಪ್ಲ್ ರಸ ,ು
ಭ ೈರವ ೇಶವರ ನ್ಗರ,
ನಾಗರಭಾವಿ ಮತಖಯರಸ ು,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-72

13.

14.

ಚ ನ್ನಪ್ಪ

ಬಿ.ಎಸ್. ವ ಂಕಟಾಚಲಪ್ತಿ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಸಹಾಯಕ

9741513007

ಎಂಎ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಎಂಎಡ್

ಸಹಾಯಕ

ಎಂ.ಎ.

ಸ ೇಮೇಶವರ ಪ್ಾಳಯ
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ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಎಲ್ ಎಲ್
ಬಿ

15.

ಎ.ಕ . ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಪ

ಮತಳಬ್ಾಗಿಲತ ಟೌನ್,
ಕ ೇಲಾರ

ಸಹಾಯಕ

ನ್ಂ.91,9ನ ೇ ಮೈನ್, ಶಿರೇ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ರಾಮ ಬ್ಡಾವಣ ,

9449817086

ಕಮಿಗ ಂಡನ್ಹಳಿು
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-560 015

16.

ನಿಜಲ್ವಂಗಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ

ಬಿ.ಎ.

ಬ್ ಳಕತ ನಿಲಯ, 1ನ ೇ

9449073392

ಮೇನ್, 2ನ ೇ ಕಾರಸ್,

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಗಣ ೇಶ ದ ೇವಸಾಿನ್ದ
ಹತಿುರ, ಮತನಿಿಪ್ಲ್
ಕಾಲ ೇನಿ, ಕ ಳಗ ೇಟ
ಚಿತ್ರದತಗತ

17.

ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್

ಪ್ತಾರಂಕಿತ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

18.

ವಿದಾಯವತಿ ಭಜಂತಿರ

ಸಹಾಯಕ

ಎಂ.ಎ

ವಿದಾಯವತಿ ಹ ಚ್.ಬಿ

9481527368

ಕ ೇರಾಫ್ ಲತಾ ಗತಂದಕಲ್

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಟಿ.ಬಿ. ಸ ಂಟ್ರ್, ಬ್ತಡಾ
ಕಾಂಪ್ ಿಕ್ಿ ಹಿಂದಗಡ
ಪ್ಾಿಟ್ ನ್ಂ.13, ಸಿುೇಂ
ನ್ಂ.512, ಬ್ ಳಗಾವಿಉ-

19.

ಎಂ.ಶಾಂತ್ಮಿ

ವಸಾಿಪ್ಕ ಸಹಾಯಕ
ನಿದ ೇತಶಕರತ

20. ಕತಮಾರ್್ಬ್ಾಬ್ತ ಬ್ ಕ ುೇರಿ

ಎಸ್ ಎಸ್

55/1, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಡಾವಣ

ಎಲ್ ಸಿ

4ನ ೇ ಕಾರಸ್, ವಿಜಯನ್ಗರ

ಎಂ.ಎ.

C/Oಮಹಾದ ೇಚ

ಬ್ಡಾವಣ , ಬ್ ಂಗಳೂರತ

ಸಹಾಯಕ
ನಿದ ೇತಶಕರತ

21.

ದತ್ುಪಪ್

ಸಹಾಯಕ
ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಗತತ ುೇದಾರ್,ವಿೇರ ೇಂದರ
ಬ್ಡಾವಣ , ನ್ಂದಿ
ಬ್ಸವ ೇಶವರ ಹತಿುರ,
ಕಲಬ್ತರಗಿ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

9620493449
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22. ಎಂ.ರಾಜತ

23. ಡಿ.ಎಂ.ರವಿಕತಮಾರ್

24. ಸತಧಾ ಬಿ.ವಿ

ಸಹಾಯಕ

ಶ ಟಿಟಹಳಿು , ಚ ನ್ನಪ್ಟ್ಟಣ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ತಾಲ ಕತ

ಸಹಾಯಕ

ಸಿ.39/2,ಫ ೇಸ್ 2, DRDO

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಟೌನಿಿಪ್, ಬ್ ಂಗಳೂರತ

ಸಹಾಯಕ

ರಾಮನ್ಗರ ಜಿಲ ಿ

ಪಿ.ಯತ.ಸಿ

ನ್ಂ.5 ಸಿ, 113, ಸಿರಿ 5ನ ೇ

9945124939

ಕಾರಸ್, ಓ ಎಂ ಬಿ ಆರ್್

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಲ ೇಔಟ್, ಭತವನ್ಗಿರಿ,
ಬ್ಾಣಸವಾಡಿ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ

25. ಮಂಜತನಾಥ ಆರಾಧಯ

ಸಹಾಯಕ

#13,3ನ ೇ ಕಾರಸ್ 3ನ ೇ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಬ್ಾಿಕ್, ಈಸ್ಟ LIC

7760599579

ಕಾಲ ೇನಿ, ಜಯನ್ಗರ
ಬ್ ಂಗಳೂರತ

26. ಸಿದಿಲ್ವಂಗ ೇಶವರ ಕ
ರಂಗಣಣನ್ವರ

ಸಹಾಯಕ

ಎಂ.ಎ,

ರಂಗನಾಥ ನಿಲಯ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಬಿ.ಇಡಿ,

ಬ್ಾಗಲಕ ೇಟ

9481715941

ಪಿಜಿಡಿಜಿಎ
ಸ್
27. ಹ ಚ್.ಚನ್ನಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ

ಎಂ.ಎ,

ಹನ್ ನರತ, ಕ ಳ ುೇಗಾಲ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಎಂ.ಇಡಿ,

ತಾಲ ಕತ,

ಕ ಇಎಸ್
28. ಆರ್.ಚಂದರಶ ೇಖರ್

ಸಹಾಯಕ

ಬಿ.ಎ ಬಿಎಡ್

9741513007

ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ
ನ್ಂ 24, ಡಿಬ್ಾಿಕ್ pwd

9740149609

ಕಾವಟಾರಸ್. 6ನ ೇ ಬ್ಾಿಕ್

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ರಾಜಾಜಿನ್ಗರ
ಬ್ ಂಗಳೂರತ

29. ಕ ಟ ರೇಶ್ ಮರಬ್ನ್ಹಳಿು

ಸಹಾಯಕ

ಎಂಎ

ಎನ್ ಕ ಿೇವ್ ಅಪ್ಾಟ್ತ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಬಿಎಡ್

ಮಂಟ್ಿ, ಗಣ ೇಶ ನ್ಗರ,

ಬಿಇಡಿ
30. ಹ ಚ್ ಎಸ್ ಶಿವರತದರಪ್ಪ

ರಿಜಿಸಾರರ್

ಬಿಎ

ಬ್ಾರಿ ಹಿಲ್ಿ, ಕಲಬ್ತರಗಿ
ಎಸ್.ಹ ಚ್.ಶಿವರತದರಪ್ಪ
ತಾಯವಣಿಗ , ಚ ನ್ನಗಿರಿ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

9036531107

9448309125
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31.

ಹ ಚ್ ವಿ ಇಂದರಮಿ

ಕನಾತಟ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ್

ತಾಲ ಕತ, ದಾವಣಗ ರ

ಅಕಾಡ ಮ್ಮ

ಜಿಲ ಿ

ರಿಾ್ಿರಾರ್

ಎಂ.ಎ.

ನ್ಂ.3/1,1ನ ೇ ಮೇನ್ ಮಣಿ

(ಕನ್ನಡ)

ವಿಲಾಸ ಗಾಡತನ್,

9740297379

ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಅಪ್ಾಟ ಿತಂಟ್
ಎದತರತ,
ಬಿ ಇ ಎಂ ಎಲ್ ಲ ೇಔಟ್,
ಬ್ಸವ ೇಶವರನ್ಗರ, ಬ್ ಂ-79

32. ಡಾ. ಬಿ. ದ ೇವದಾಸ ಪ್ ೈ

ರಿಜಿಸಾರರ್

ಪಿ ಹ ಚ್ ಡಿ

ಶತಭ ೇದಯ, ಗಣ ೇಶ

9449236844

ಗಾಡನತ, ಕದರಿ ರಸ ು,
ಮಂಗಳೂರತ- 575 2003
33. ಚಂದರಹಾಸ ರ ೈ

ರಿಜಿಸಾರರ್

ಬಿಎಸಿಿ,

ಸಮೃದಿಿ ಸತಧಾನ್

ಬಿಎಡ್,

ರ ಸಿಡ ನಿಿಯಲ್

ಎಂ.ಎ.

ಶಾಲ ಎದತರತ, ಮಂಜಿ

9481507624

ಪ್ಡತಪ ನ್ಗರ, ಪ್ುತ್ ುರತ
ದ.ಕ 574 2003
34. ಈಶವರ್್ಕ . ಮ್ಮಜಿತ

ರಿಜಿಸಾರರ್

ಬಿ.ಇ
ಎಲ ಕಿಟಕಲ್ &
ಕಮ ಯನಿಕ ೇಷ
ನ್

35. ಸೌಭಾಗಯ

ರಿಜಿಸಾರರ್

ಎಂ.ಎ

36. ಸಿದಾರಮ್ ಸಿಂಧ

ರಿಜಿಸಾರರ್

ಬಿ.ಎ

ನ್ಂ.86, 2ನ ೇ ಕಾರಸ್, 2ನ ೇ
ಮೈನ್, ವಿನಾಯಕ
ಲ ೇಔಟ್, ವಿಜಯನ್ಗರ,

9342890734/
9449842173

ಬ್ ಂ-40

ನ್ಂ.40, ದತಬ್ಾಸಿ ಪ್ಾಳಯ,

9449842179

ಆರ್್. ವಿ.ಕಾಲ ೇಜ್ ಅಂಚ ,
ಕ ಂಗ ೇರಿ ಹ ೇಬ್ಳಿ
ಬ್ ಂ-59

ಇಲನಖ ಯ ರ್ ೇಂದರ ಕಚ ೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಕಚ ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನರ್ಯ ನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ ರ್ೌಕರರ ವಿವರ
ಕರ.
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಹ ಸರತ

ಪ್ದನಾಮ

ವಿದಾಯಹತತ

ಮನ ವಿಳಾಸ

ದ ರವಾಣಿ

54
ಸಂ
1.

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ
ಬಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಎಂ.ಎ

ನ್ಂ. ಎಫ್-298, ಶಿವನಿಲಯ,

9449021295

8ನ ೇ ಕಾರಸ್, 4ನ ೇ
ಮತಖಯರಸ ,ು ಬಿಇಎಿ
ಮೊದಲನ ೇ ಹಂತ್, ಭಾರತ್
ನ್ಗರ, ಮಾಗಡಿ ಮತಖಯರಸ ು,
ವಿಶವನಿೇಡಂ ಪ್ೇ|| ಬ್ ಂ-91
2.

ಬಿ.ವಿೇರಯಯಸಾವಮ್ಮ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಡಿಪ್ಿಮೊೇ

ನ್ಂ.22,ಮಂದಾರ, 2ನ ೇ

9449108310

ಮಹಡಿ, 5ನ ೇ ಅಡಿಸತತ , 40
ಅಡಿ ಸತತ , ಮಂಜತನಾಥ
ನ್ಗರ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ-560
010
3.

ಎನ್. ಉದಯಕತಮಾರ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಬಿ.ಕಾಂ

ನ್ಂ.96, 4ನ ೇ ಮೈನ್, 11ನ ೇ

9845544607

ಕಾರಸ್, ವಿದಾಯರಣಯಪ್ುರಂ,
ಮೈಸ ರತ-570 005`
4.

ಬಿ.ವಿ. ವಿನ್ಯಕತಮಾರ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಬಿ.ಎ.

ನ್ಂ.116/1117, 12ನ ೇ

9880947712

ಮತಖಯರಸ ,ು ರಾಘವ ೇಂದರ
ಬ್ಾಿಕ್, ಶಿರೇನ್ಗರ, ಬ್ ಂ-50
5.

ಗಿರಿೇಶ್ ಹ ಚ್.ಕ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಎಂ.ಎ ಬಿಎಡ್

ನ್ಂ.76, ಚನ ನೇನ್ಹಳಿು ಗಾರಮ,

9945332649

ಕಡಬ್ಗ ರ ಅಂಎ,
ಬ್ ಂ.ದ.ತಾಲ ಕತ- 562 130
6.

ರವಿಚಂದರ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಬಿಎಡ್

ನ್ಂ.12/1, 1ನ ೇ ಮತಖಯರಸ ು,

ಎಂಎಡ್

1ನ ೇ ಅಡಿ ರಸ ,ು

9964674993

ತಾಯಗರಾಜನ್ಗರ
ಬ್ ಂ-560 028
7.

ರತದರಪ್ಪ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಬಿ.ಎ.ಬಿಎಡ್

ನ್ಂ.1036, 5ನ ೇ ಕಾರಸ್, 11ನ ೇ

9538962844

ಮೈನ್ ರಾಘವ ೇಂದರ ಬ್ಾಿಕ್
, ಶಿರೇನ್ಗರ, ಬ್ ಂ-50
8.

ನ್ಮರತಾ ಎನ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಎಂ.ಎ (ಕನ್ನಡ) ನ್ಂ.18/7,2ನ ೇ ಮಹಡಿ,
ಬಿ.ಎಡ್

ಮೊದಲನ ೇ ಕಾರಸ್. ಮ್ಮಷನ್
ರಸ ು, ಕರಗಪ್ಪ ಗಾಡತನ್,
ಸಂಪ್ಂಗಿ ರಾಮನ್ಗರ,

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

7898891012

55
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-560 027
9.

ಸಿ.ವ ಂಕಟ ೇಶ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

ಡಿಪ್ಿಮೊೇ ಇನ್

ನ್ಂ.205, 5ನ ೇ ಕಾರಸ್, 2ನ ೇ

ಪ್ ೈಂಟ್

ಮೈನ್, ಸಿಂಡಿಕ ೇಟ್ ಬ್ಾಯಂಕ್

ಮೇಕಿಂಗ್

ಲ ೇಔಟ್, ಹ ೇರ ೇಹಳಿು ,

9972969275

ಬ್ ಂಗಳೂರತ-91
10.

ಕ .ಟಿ ಉಷ್ಾರಾಣಿ

ಶಿೇಘರಲ್ವಪಿಗಾರರತ ಬಿಎ

#819, 6ನ ೇ ಫ ೇಸ್, 7ನ ೇ

9008809386

ಕಾರಸ್. ಶಾರದಾದ ೇವಿ ನ್ಗರ,
ಮೈಸ ರತ- 570 022
11.

ರಶಿಿ ಟಿ.ಎಸ್

ಶಿೇಘರಲ್ವಪಿಗಾರರತ ಬಿ.ಕಾಂ

ಕ ೇರಾಫ್ ಚಂದರಶ ೇಖರಯಯ,

8105047114

ನ್ಂ.254,7ನ ೇ ಮತಖಯರಸ ,ು
3ನ ೇ ಅಡಿರಸ ,ು ರತಕಿಿಣಿನ್ಗರ,
ನಾಗಸಂದರ ಅಂಚ , ಬ್ ಂ-73
12.

ಎಲ್.ಎಸ್. ಶಿವಕತಮಾರ್

ಪ್ರ. ದ.ಸ

ಎಸ್ ಎಸ್

ನ್ಂ.35, 7ನ ೇ ಮೈನ್,

ಎಲ್ ಸಿ

ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಲ ೇಔಟ್,

9480224279

ಹ ಸಕ ರ ಹಳಿು,ಬ್ನ್ಶಂಕರಿ,
3ನ ೇ ಸಿರೇಟ್, ಬ್ ಂ-85
13.

ಕತಮಾರ

ಪ್ರ. ದ.ಸ

ಎಸ್ ಎಸ್

ಬ್ಟಾಿರ್್ಕ ಪ್ಪಲತ,

ಎಲ್ ಸಿ

ವಿದಾಯನ್ಗರ ಪ್ೇ. ಹಾಸನ್-

9448426675

573 202
14.

ಸಂತ ೇಷ್ ಭ ೇವಿ

ಪ್ರ. ದ.ಸ

ಬಿಎಸ್ ಸಿ

ನ್ಂ.ಇ/4/1111, ಸರಾಫ್

7353790524

ಬ್ಜಾರ್,ಭ ೇವಿ ಗಲ್ವಿ,
ಕಲಬ್ತರಗಿ -580 101
15.

ಕ .ಎಸ್ ತ ೇಜಸಿವನಿ,

ಪ್ರ. ದ.ಸ

ಬಿ.ಕಾಂ

931, ಎಂ ಐಜಿ 2 2ನ ೇ

8792225837

ಮೇನ್, 10ನ ೇ ಕಾರಸ್,
ಶಾರದಾದ ೇವಿನ್ಗರ
ಮೈಸ ರತ-570 0 23
16.

ಬಿ.ಎನ್ ಶಿರೇನಿವಾಸ್

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.

ಡಿಪ್ಿೇಮಾ

ಉಪ್ಾಪರ

ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್

(ಇ&ಸಿ)

ಕಾಯಂಪ್, ಭ ತ್ನ್ಗತಡಿ ಬಿೇದಿ

9964125341

ಬಿೇರ ರತ ಪ್ೇ. ಕಡ ರತ
ತಾ|
ಚಿಕುಮಗಳೂರತ ಜಿಲ ಿ 577 116
17.

ಎನ್. ನ್ರ ೇಂದರಬ್ಾಬ್ತ`

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.

ಡಿಪ್ಿಮೊೇ ಎನ್

ನ್ಂ.20, ಕೃಷ್ಾಣನ್ಗರ,

9141804616
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ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್

ಎಲ ಕಾರನಿಕ್ಿ

ಚಿಕುದ ೇವಸಂದರ ಮತಖಯರಸ ು,
ಕ .ಆರ್್.ಪ್ುರಂ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ36

18.

ರಾಜಶ ೇಖರ ಗತರತಬ್ಸಪ್ಪ

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.

ಡಿಪ್ಿೇಮಾ

ಶಶಿರಾಜ ನಿಲಯ, ನ್ಂ.16-1-

ರಾಜಶ ೇಖರ ವಟಿಗ

ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್

(ಇ&ಸಿ)

202, ಕ ೈಲಾಸನ್ಗರ, ಗತಂಪ್ಾ

9480246161

ಬಿೇದರ್
19.

ಡಿ.ವಿ.ಸತರ ೇಶ್ ಕತಮಾರ್

20. ಎ.ಡಿ.ದಾರಕ್ಷಿ

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.

ಡಿಪ್ಿೇಮಾ

ವಷತ ದಿ ವಿತ್ ನಿಲಯ, 1ನ ೇ

ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್

ಇನ್ ಸೌಂಡ್

ಮತಖಯ ರಸ ು,4ನ ೇ ಎ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂ

ಅಡಿರಸ ು, ಹನ್ತಮಂತ್ಪ್ುರ,

ಗ್

ತ್ತಮಕ ರತ

ಡಿಪ್ಿೇಮೊೇ

ನ ಹರತ ನ್ಗರ

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.
ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್

9986276869

9972695131

Ksrtc ವಕ್ತ ಷ್ಾಪ್
ಹಿಂದತಗಡ
ಮತಂಡ ೇವಾಡಿ ಹಾಸಿಪಟ್ಲ್
ಹತಿುರ ವಿಜಯಪ್ುರ

21.

ಬ್ಸವರಾಜ ಭಜಂತಿರ

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.

ಐಟಿಐ

ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್
22. ಪ್ೂಣಿತಮಾ

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.

ಎನ್.ಡಬ್ ಿಯ.ಸಿ

9632255717

#167, ನ್ ಯಟೌನ್, ಭದಾರವತಿ
ಡಿಪ್ಿೇಮೊೇ

ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್

ಬ್ ಳಕತ

9448612245

#4-54-ಬಿ , ಕಂಬ್ಳ
ಲ ೇಔಟ್, ಕಪ್ ಪಗರಡಿ ರಸ ು
ಅಂಬ್ಲಪ್ಾಡಿ ಪ್ೇಸ್ಟ
ತಾ|ಜಿಲ ಿ ಉಡತಪಿ-576 103

23. ಇಸಾಿಯಿಲ್

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.
ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್

24. ವಿ.ಶಶಿಕಾಂತ್

ಹಿಎಕಂಸೌಂ.

ಡಿಪ್ಿೇಮಾ

ಸ ಪ್ರ ್ವೈಸರ್
25. ನಿಂಗಯಯ

ದಿವ.ದ.ಸ

ನ್ಂ.23, ವಿನ ೇಭನ್ಗರ,

8971879888

ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗೆ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ

ಲಕ್ಷಮಣ ಶ ಟಿಟ ಬಿಲ್ವಿಂಗ್,

ಲ್.ಸಿ

ಅರವಿಂದನ್ಗರ, ಬ್ಸವನ್ಹಳಿು

8197843397

ಚಿಕುಮಗಳೂರತ
26. ಬಿ.ಎನ್.ಶಿವಕತಮಾರ್

ದಿವ.ದ.ಸ

ಎಸ್ ಎಸ್

ಶಿರೇ ಲಕ್ಷಿಮೇನ್ರಸಿಂಹಸಾವಮ್ಮ

ಎಲ್ ಸಿ

ದ ೇವಸಾಿನ್ ದಹಿಂಭಾಗ, 1ನ ೇ
ವಾಡ್ತ, ಕ ಡಿಗ ೇನ್ಹಳಿು

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

9902481255
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27. ವಿ.ಸತರ ೇಶ್

ದಿವ.ದ.ಸ

ಎಸ್ ಎಸ್

ನ್ಂ.24, 19ನ ೇ ಅಡಿರಸ ು,

ಎಲ್ ಸಿ

9ನ ೇ ಮೈನ್, ಜ .ಪಿ.ನ್ಗರ,

9739861699

2ನ ೇ ಹಂತ್, ಬ್ ಂಗಳೂರತ-78
28. ಜಿ. ಷಣತಿಖ

ಪ್ರ.ದ.ಸ

ಎಸ್ ಎಸ್

ಕ ೇರಾಫ್ ಸತಬ್ರಹಿಣಯ

ಎಲ್ ಸಿ

ಡಾ. ವಿಷತಣವಧತನ್ ಮತಖಯ

9945109478

ರಸ ು, ಸತಬ್ರಹಿಣಯಪ್ುರ ಅಂಚ ,
ಗೌಡನ್ಪ್ಾಳಯ , ಬ್ ಂಗಳೂರತ
29. ಲ್ವಂಗದ ೇವರತ ಕ

ದಿವ.ದ.ಸ.

ಎಸ್ ಎಸ್

ಕ ೇರಾಫ್ ಚನ್ನಪ್ಪ,

ಎಲ್ ಸಿ

#43, ಸಿದಾಲ್ವಂಗ ೇಶವರನಿಲಯ

9880105242

ಲಕ್ಷಮಯಯ ಬ್ಡಾವಣ
ಅಬಿಬಗ ರ , ಚಿಕುಬ್ಾಣಾವರ
ಪ್ೇ
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-92
30. ಲಕ್ಷಿಮೇ ಕತಲಕಣಿತ

ದಿವ.ದ.ಸ.

ಎಸ್ ಎಸ್

ಪ್ಾಿಟ್ ನ್ಂ.30, ಎಸ್ ಕ

ಎಲ್ ಸಿ

ಪ್ಾಿಟ್

9481727540

ಬಿಲ್ವಿಂಗ್,
ಆದಶತನ್ಗರ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ,
ಬ್ಂಕಾಪ್ುರ ಎದರತಮನ
ಗದಗ್ 582 101
31.

ರಾಜ ೇಶವರಿ ಆರ್.

ದಿವ.ದ.ಸ

ಪ್ಟ್ಟಣಶ ಟಿಟ
32. ಮಂಜತನಾಥ ಪ್ರಪ್ಪ

ದಿವ.ದ.ಸ

ಎಸ್ ಎಸ್

#270,11ನ ೇ ಅಡಿ ರಸ ು,

ಎಲ್ ಸಿ

ನ್ವನ್ಗರ ಧಾರವಾಡ

ಬಿ.ಎ

ಮಾರತತಿ ನ್ಗರ,

ಅಗಸರ
33. ಮೇಘ ಬಿ

9535235017

9663315896

ಮತದ ಾೇಬಿಹಾಳ ವಿಜಯಪ್ುರ
ದಿವ.ದ.ಸ

PUC

3243,3ನ ೇ ಕಾರಸ್, ಸಿ.

9880225345

ಬ್ಾಿಕ್, ಗಾಯಿತಿರನ್ಗರ
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-21
34. ಪ್ರಶತರಾಮ

ದಿವ.ದ.ಸ

ಪಿ ಯತ ಸಿ

#11-687/1, ಭವಾನಿ

8951151848

ದ ೇವಸಾಿನ್ ದಹತಿುರ,
ಬ್ಸವನ್ಗರ, ಬ್ರಹಿಪ್ುರ,
ಕಲಬ್ತರಗಿ-585 103
35. ಶಿರೇದ ೇವಿ ಹಲಸಂಗಿ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ದಿವ.ದ.ಸ

ಬಿ.ಎ. ಡಿ.ಎಡ್

ಎಸ್.ಕ .ಬ್ಳಾುರಿ, ಬಿಲ್ವಿಂಗ್,

9743486911
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ಹ ಸಪ್ ೇಟ ಗಲ್ವಿ, ವಾಡ್ತ
ನ್ಂ.7, ಇಳಕಲ್, ಹತನ್ಗತಂದ
ತಾಲ ಕತ, ಬ್ಾಗಲಕ ೇಟ
ಜಿಲ ಿ
36. ಎನ್. ವ ಂಕಟ ೇಶ್

ದಿವ.ದ.ಸ

ಪಿ ಯತ ಸಿ

ನ್ಂ.24, 2ನ ೇ ಮೈನ್, 2ನ ೇ

9449073385

ಕಾರಸ್,ನಾಗಸಂದರ ಪ್ೇಸ್ಟ,
ರತಕಿಿಣಿ ನ್ಗರ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ560 073
37. ಖಮರತನಿನೇಸ

ದಿವ.ದ.ಸ

ಎಸ್ ಎಸ್

ಭತವನ ೇಶವರಿ ನ್ಗರ, 5ನ ೇ

ಎಲ್ ಸಿ

ಮೇನ್, ಸತಲಾುನ್ ಪ್ಾಳಯ,

9448786560

ಬ್ ಂಗಳೂರತ-32
38. ಓಬ್ಲ ೇಶ ಕ ಓ

ದಿವ.ದ.ಸ

ಮರ ೇನ್ಹಳಿು ಪ್ೇ ಜಗಳೂರತ

7022608691

ತಾ ದಾವಣಗ ರ ಜಿಲ ಿ
39. ರಾಜ ೇಂದರ ಬ್ಾಬ್ತ

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಪಿಯತಸಿ

#9/37

9611680071

ಮಾದಾವ ಹ ೇಟ ಲ್
ಹಿಂಭಾಗ,
ಬ್ಸಪ್ಪ ದತರವತಾರ್್ನ್ಗರ
ಕ ಪ್ಪಳ
40. ಗೌರಮಿ

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಬಿಕಾಂ ಎಂಎ

# ಬ್ಸವ ೇಶವರ ನ್ಗರ

8217790775

ಬ್ನ್ದ ೇಶವರ ನಿಲಯ
ಯಾದಗಿರಿ-585 201
41.

ಹ ಚ್. ರಂಗಪ್ಪ

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಪಿಯತಸಿ

ಕ ಂಡಜಿಜ ಅಂಚ ,

9480575598

ಹ ಸದತಗತ ತಾ, ಚಿತ್ರದತಗತ
ಜಿಲ ಿ
42. ಜ . ಚ ನ್ನಮಿ ವಿ ಯಾದವ

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಪಿಯತಸಿ

ಪ್ಾಿಟ್ ನ್ಂ.129,

7892956564

ಜ .ಆರ್್.ನ್ಗರ,
ಮಲ್ವಿಕಾಜತತನ್ ದ ೇವಸಾಿನ್
ಹತಿುರ, ಖಾದಿರ ಚೌಕ
43. ಎಂ.ಕ .ವಿಜಯಕತಮಾರಿ

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಬಿ.ಕಾಂ.

1272, ಎಂ./2, ಇರವಿನ್
ಸತತ , 2ನ ೇ್್ ಕರಾಸ್.
ಬಿಎನ್ ಶಿರೇ , ಮಂಡಿ
ಮೊಹಲಾಿ, ಮೈಸ ರತ-

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

9341770756

59
570021
44. ಜ . ವಾಣಿ

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಎಂ.ಎ

ಮಧತವನ್ ಲ ೇಔಟ್,3ನ ೇ

9663792641

ಕಾರಸ್, 3ನ ೇ ಮೈ ನ್
ಚಿಕುಮಗಳೂರತ
45. ಎಸ್ ಗಿರಿಜಾ

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಎಸ್ ಎಸ್

ಎಸ್ ಗಿರಿಜಾ

ಎಲ್ ಸಿ

619,ಕ ಇವಿ ಕಾಲ ೇನಿ, 14ನ ೇ

9844641202

ಕಾರಸ್,
ಚಾಮತಂಡ ೇಶವರಿ ನ್ಗರ
ಮಂಡಯ
46. ಬಿ.ಜಿ ಪ್ಠಾಣ

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಪಿಯತಸಿ

ಸಕಾತರಿ ವಸತಿ ಗೃಹ, ನ್ಂ.4,
ವಿದಾಯನ್ಗರ, ಹಾವ ೇರಿ

47. ಲಲ್ವತ್ ಬಿ.ಆರ್

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ

ನ್ಂ.ಇ-662, ಐಟಿಐ

ಲ್.ಸಿ

ಕಾಲ ೇನಿ, 2ನ ೇ ಲ ೈನ್,

6361765168

ಕ .ಆರ್್.ಪ್ುರಂ, ಬ್ ಂ-560
036
48. ಕ .ಬಿ.ಶಿರೇನಿವಾಸಮ ತಿತ

ಹಿರಿಯ ವಾಹನ್

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ

ನ್ಂ.128,2ನ ೇ ಕಾರಸ್, 2ನ ೇ

ಚಾಲಕ

ಲ್.ಸಿ

ಮೈನ್, ಪ್ಾಯಲ ೇಸ್

8884924513

ಗತಟ್ಟಹಳಿು, ಬ್ ಂಗಳೂರತ-560
003
49. ಯಲಿಪ್ಪ ವಿ.

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ

ಮತನ ೇನ್ಕ ಪ್ಪ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ

ಸಾಧನ್ಕ ೇರಿ, 3ನ ೇ ಕಾರಸ್,

ಲ್.ಸಿ

ಜಿ.ಕ .ಕಿತ್ ುರ,

8553355967

ತಾ| ಜಿ.ಧಾರವಾಡ
50. ಶಿರೇಮಂತ್

51.

ಕ .ಎಸ್.ರಾಮೇಗೌಡ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ

#71, pwd ಕಾವಟ್ರಸ್

ಲ್.ಸಿ.

ರಾಜಾಪ್ುರ ರಸ ು,, ಕಲಬ್ತರಗಿ

8ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ನ್ಂ.552/1, ಎನ್ ಜಿ ಓ ಎಸ್

9900984835

9980117737

ಕಾಲ ೇನಿ, 6ನ ೇ ಮತಖಯರಸ ು
ಕಮಲಾನ್ಗರ ಬ್ ಂಗಳೂರತ560 079
52.

ಚಂದರಶ ೇಖರ್

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ವಾಹನ್

ಎಸ್ ಎಸ್

#317, 6ನ ೇ ಕಾರಸ್, 2ನ ೇ

ಎಲ್.ಸಿ

ಮತಖಯರಸ ,ು ಪ್ಂಚಶಿೇಲನ್ಗರ,

990169940

60
ಮ ಡಲಪ್ಾಳಯ,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ- 560 072
53. ಡಿ ಉಮೇಶ್ ಬ್ಾಬ್ತ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ

ಎಸ್ ಎಸ್

#374, ವಾಡ್ತ ನ್ಂ.23,

ಎಲ್ ಸಿ

ಹಳ ೇ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ ು, ಕ ಇ ಬಿ

9900338627

ಕಚ ೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ರ ೇಡಿಯೇ
ಪ್ಾಕ್ತ ಸಕತಲ್,
ಕೌಲಬ್ಾಜಾರ್,ಬ್ಳಾುರಿ-583
102
54. ಹ ಚ್.ವಿ ಚಂದ ರೇಗೌಡ

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ

7ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ನ್ಂ.ಎಸ್.1635,

9242072966

ಶಿರೇರಾಂಪ್ುರ, 2ನ ೇ ಹಂತ್,
1ನ ೇ ಕಾರಸ್, ಬ್ಲಮತರಿ
ದ ೇವಸಾಿನ್ದ ಹಿಂಭಾಗ,
ಮೈಸ ರತ-23
55. ನ್ರಸಿಂಹಯಯ

ದಲಾಯಿತ್

7ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ದ ೇವಲ್ವಂಗಯಯ ಪ್ಾಳಯ

9964319813

ಹ ಜಾಜಲ ಪ್ೇಸ್ಟ, ಬಿಡದಿ
ಹ ೇಬ್ಳಿ, ರಾಮನ್ಗರ
ತಾ&ಜಿ
56. ಕ ಇ ಗಿಡಿಪ್ಪ

ದಲಾಯಿತ್

7ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ಆರ್್.ಹ ಚ್.ಎಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ
ಸಂ.18/50, ಸತದಶತನ್
ಅತಿರ್ಥ ಗೃಹದ ಹತಿುರ,
ಮಡಿಕ ೇರಿ, ಕ ಡಗತ ಜಿಲ ಿ

57.

ಡಿ ಕೃಷಣ

ದಲಾಯಿತ್

7ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ನ್ಂ3585/ಸಿ,40-2,1ನ ೇ

8861710486

ಮತಖಯರಸ ,ು 2ನ ೇ ಅಡಿರಸ ು,
ಮಾರತತಿ ಬ್ಡಾವಣ .
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-211
58. ಹ ಚ್. ಹನ್ತಮಪ್ಪ

ದಲಾಯಿತ್

-

# 102/2, ಜಯನ್ಗರ 2ನ ೇ

8105222953

ಬ್ಾಿಕ್, 1ನ ೇ ಕಾರಸ್, ಕನ್ಕನ್
ಪ್ಾಳಯ . ಬ್ ಂಗಳೂರತ-560011
59. ಎನ್ ಶ ೇಖರ್

ದಲಾಯಿತ್

ಎಸ್ ಎಸ್

#7, ಈಸ್ಟ ಸಿರೇಟ್, 5ನ ೇ

ಎಲ್ ಸಿ

ಕಾರಸ್
ಜಗಜಿಜೇವನ್ ರಾಮ ನ್ಗರ
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-560018

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

7019473429

61
60. ರಾಮಲ್ವಂಗಯಯ

ದಲಾಯಿತ್

3ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

# 18,12ನ ೇ ಕಾರಸ್,
ವಿದಾಯಪಿೇಠ್ ರಸ ು , ಕ ಂಗ ೇರಿ,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ

61.

ಕ .ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್

ದಲಾಯಿತ್

8ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

#34, ಮಾರತತಿ ಕೃಪ್, 4ನ ೇ
ಅಡಿರಸ ು, ಕ ಟಿಟಗ ಪ್ಾಳಯ,
ಮಾಡಿ ರಸ ,ು ಬ್ ಂಗಳೂರತ

62. ಕ . ರಾಜತ

ದಲಾಯಿತ್

5ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ನ್ಂ 34,ಆರ್್.ಎ.ರಸ ು, 8ನ ೇ

9342769264

ಎ ಕಾರಸ್, ಈಜಿಪ್ುರ,
ವಿವ ೇಕನ್ಗರ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ560 047
63. ಎಂ. ರಾಜತ

ದಲಾಯಿತ್

9ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

#150, 2ನ ೇ ಬಿ ಕಾರಸ್,,

9739665069

ಮನ್ರಾಯನ್ಪ್ಾಳಯ,
ಮತನ ೇಶವರ ಲ ೇಔಟ್,
ಆರ್್.ಟಿ.ನ್ಗರ ಪ್ೇ||\ಬ್ ಂ32
64. ಎಂ.ರಾಜತ

ದಲಾಯಿತ್

SSLC

#44 (ಎಸ್ ಸಿ ಬಿೇದಿ)

9900661099

ಗತಂಬ್ಳಿು ಗಾರಮ,
ಯರಗಂಬ್ಳಿು ಪ್ೇ||
ಯಳಂದ ರತ,
ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ಜಿಲ ಿ
65. ಶಿವಲ್ವಂಗಯಯ

ದಲಾಯಿತ್

6ನ ೇರಗತಿ

15,9ನ ೇ ಕಾರಸ್,1ನ ೇ

9980405704

ಮತಖಯರಸ ು
ಕ ಟಿಟಗ ಪ್ಾಳಯ, ಮಾಗಡಿ
ರಸ ು, ಬ್ ಂಗಳೂರತ 91
66. ಕಲಾವತಿ

ದಲಾಯಿತ್

9ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ಲ ೇವರ್್ಲ ೇನ್,

9686017933

ಹನ್ತಮಾನ್ ಟ ಂಪ್ಲ್, ಜಗತ್
67. ಹ ಚ್.ಹ ಚ್.ಗಳಗನಾಥ

ದಲಾಯಿತ್

4ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ಚಿದಂಬ್ರ ನ್ಗರ, ಸಾ:
ಗತತ್ುಲ ಹಾವ ೇರಿ

68. ಹನ್ತಮಂತ್ಪ್ಪ ಜಾಲಗಾರ

ದಲಾಯಿತ್

-

ಜಲಗ ೇರಿ, ಕ ಪ್ಪಳ

08359221417

69. ಎಂ.ಆರ್.ರಾಮಣಣನ್ವರ್

ದಲಾಯಿತ್

4ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ಸಾಕಿೇನ್ ಮರಗತಳಕಿ

9632460714

ಬ್ ೈರನ್ಹಟಿಟ ಪ್ೇ
ನ್ರಗತಂದ ತಾ ಗದಗ್ ಜಿಲ ಿ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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582207
70. ಕ .ವಿ.ಸ ರ್ಯಕಲಾ

ದಲಾಯಿತ್

71.

ದಲಾಯಿತ್

ಡಿ.ವರಲಕ್ಷಿಮೇ

5ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

#22, ತ್ತಬ್ರಹಳಿು, ಮಾರತ್
ಹಳಿು ರಸ ,ು ರಾಮದತಗತ
ಅಂಚ , ವತ್ ತರತ ಹ ೇಬ್ಳಿ,
ಬ್ ಂಗಳೂರತ- 560 066

72. ಬಿ ಶಿವಪ್ಪ

ಸವಚುತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 6ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

ನ್ಂ.23, ಕದಿರ ೇನ್ಹಳಿು, ,

9886143322

ಬಿಡದಿ ಹ ೇಬ್ಳಿ,
ರಾಮನ್ಗರ ತಾ:ಜಿ
73. ಜಿ.ವಿಜಯನ್

ದಲಾಯಿತ್

ಎಸ್ ಎಸ್
ಎಲ್ ಸಿ

74. ಕ .ಜಿ ಗಿೇತಾ

ದಲಾಯಿತ್

7ನ ೇ ತ್ರಗತಿ

34/10,-1, 12ನ ೇ ಕಾರಸ್,

6361224408

ಭತವನ ೇಶವರಿನ್ಗರ, ಮಾಗಡಿ
ರಸ ು, ಬ್ ಂಗಳೂರತ 560 023

ಪ್ೇಲ್ವೇಸ್ ಕಾವಟ್ರಸ್ ಎದತರತ,

9901329347

ರಾಮನ್ಹಳಿು, ಶನ ೇಶವರ
ದ ೇವಾಲಯದ ರಸ ,ು
ಚಿಕುಮಗಳೂರತ
75.

ಬಿ.ಜ . ಸತಧಾ

ದಲಾಯಿತ್

ಎಸ್ ಎಸ್

ಶಾಂತಿನ್ಗರ, ಪ್ಾಂಡವಪ್ುರ,

ಎಲ್ ಸಿ

ಸಾಯಿಬ್ಾಬ್ಾ ದ ೇವಸಾಿ

9741915689

ಹಿಂಭಾಗ ಪ್ಾಂಡವಪ್ುರ
76. ವಿ. ಯೇಗ ೇಶ್ ಕತಮಾರ್

ದಲಾಯಿತ್

ಎಸ್ ಎಸ್

#3/1, 1ನ ೇ ಬಿೇದಿ, 1ನ ೇ

ಎಲ್ ಸಿ

ಕಾರಸ್, ಜ .ಸಿ.ನ್ಗರ,

7338415703

ಬ್ ಂಗಳೂರತ-560 036
77.

ವಿಜಯಕತಮಾರ್

ದಲಾಯಿತ್

ಎಸ್ ಎಸ್

379, 10ನ ೇ ಕಾರಸ್,

ಎಲ್ ಸಿ

ದ ೇವರಾಜ್ ಅರಸ್

9740778373

ನ್ಗರ್, ಹಳ ೇಗತಡದಳಿು
ಬ್ ಂಗಳೂರತ-26
ಅನ್ತಬ್ಂಧ-1

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ ಕ ೇೇಂದ್ಾಕಚ ೇರಿ,
ಬ ೇಂಗಳೂರು ಇರ್ರ ಅಧಿೇನಕ ೆ ಬರುರ್ ಶಾಖ ಗಳು
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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ಶಾಖ ಗಳು

ಕಾ.ಸೇಂ.

1.

ಸಹನಯಕ ಮನಹಿತಿ

ಮೇಲ್ಮನವಿ

ಅಧ್ವರ್ನರಿ

ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

ವಿಶೆದಷಘಟ್ಕಯದಜನೆ/ ಗಿರಿಜನ್ಉಪಯದಜನೆ,
ಧನ್ಸಹಾರ್, ಹಾಗೂ್ಇತರೆ್ಯದಜನೆಗಳು್

(ಸತ.ಕ.)

ಮಾಸಾಶನ್, ವೆೈದಯಕದರ್, ಸಕಾಲಸೆದವೆಗಳು,
ಮಾಹಿತಿಹಕನು, ಕೆದಾಂದರ್ಸಕಾಯರಕೆು್ಶಿಫಾರಸನು್
ಸಾಂಕದರ್ಯ

2.

ಸ್ತಬ್ಬಾಂದಿ, ಆಡಳಿತಇ-ಆಫದಸ್

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

3.

ಧನ್ಸಹಾರ್(ಸಾಮಾನ್ಯ), ಉತುವ,

4.

ಪಾರಯದಜನೆ(: ಸಾಮಾನ್ಯ

ನಿರೆದಯಶಕರನ

(ಆ)
ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಸಾಾಂಸೃತಿಕರಾಂಗಮಾಂದಿರ, ಕನ್ನಡಅಭಿವೃದಿಿ, ಪರಕಟ್ಣೆ

ನಿರೆದಯಶಕರನ

(ಕಾ)
ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

ಹಾಗೂವಿ.ಘ.ಯದ)

ನಿರೆದಯಶಕರನ

(ಸಾ)

ಪರಶಸ್ತತಗಳು, ಜರ್ಾಂತಿಗಳು

5.

ವಿಶೆದಷಘಟ್ಕಯದಜನೆ/ ಗಿರಿಜನ್ಉಪಯದಜನೆ,

ಕಾಯತಕರಮ

ಧನ್ಸಹಾರ್, ಮಾಶಾಸನ್, ವ ೈದಯಕಿೇಯ, ಸಕಾಲ,

ಅಧಿಕಾರಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕತು, ಇ-ಜನ್ಸಪಂದನ್ ಕ ೇಂದರ
ಸಕಾತರಕ ು ಶಿಫಾರಸತಿ ಸಂಕಿೇಣತ

6.

ಪ್ಾರಯೇಜನ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗ ವಿ.ಘ.ಯೇ

ವಯವಸಾಿಪ್ಕರತ

ಪ್ರಶಸಿುಗಳು

ಕಚೆದರಿಗಳ್ಸಾಮಾನ್ಯ್ಮಾಹಿತಿ್ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್& ಮದಲಮನ್ವಿ್ಪಾರಧಿಕಾರಿಗಳ್ಪದನಾಮಗಳ್ವಿವರ
ಕಲಬ್ನರಗಿ್ವಿಭಾಗ
ಕಾ.ಸೇಂ

1

ಜಿಲ್ಾಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಜಾಂಟಿನಿರೆದಯಶಕರನ (ಸನ.ಕ.)

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,
ಸನವರ್ಯ್

ಸಾಾಂಸೃತಿಕ್

ಸಮನಚ್ಚರ್್

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ

ಸೆದಡಾಂ,

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ನಿರೆದಯಶನಾಲರ್,
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,
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ಶಹಾಬಾದವತನಯಲ್ರಸ ು ಕಲಬ್ನರಗಿ

2

ಬೆಾಂಗಳೂರನ-560002

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್

ಮತನತ್

ಸಾಂಸೃತಿ್

“//”

ಇಲ್ಾಖೆ,

ಮನನಿುಫಲ್ಾುಾಂಪೆಾಕ್ಸು,
ಕೊಠಡಿನ್ಾಂ:೨೯,೩೦ಯಾದಗಿರಿ

3

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್

“//”

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಾಾ್ರಾಂಗಮಾಂದಿರ್ಬದದರ್,

4

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್

ಮತನತ್

ಸಾಂಸೃತಿ್

ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಜಿಲ್ಾಾ್

ರಾಂಗಮಾಂದಿರ್ಕಟ್ುಡ್
ನ್ಗರಸಭೆ್ ಉರಾಯನ್ವನ್ದಹಿಾಂರೆ, ಸೆುದಷನ್ ರಸ ು
ರಾರ್ಚ್ೂರನ.

5

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್

“//”

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,
ಸಾಾಂಸೃತಿಕ್ಸಮನಚ್ಚರ್್
ಅನ್ಾಂತಪುರ್ರಸೆತ, ಬ್ಳ್ಾಾರಿ

6

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್

“//”

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,
ಜಿಲ್ಾಾ್ಕಚೆದರಿ್ಆವರರ್,್ಕೊಪಪಳ

್್್್್್್್್್್ಮೈಸೂರನ್ವಿಭಾಗ
ಜಿಲ್ಾಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕಾ.ಸೇಂ

1.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ

,ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರ್ಆವರರ್,

ವಿನೊದಭರಸೆತ,

ಮೈಸೂರನ

2.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,
ನಾಲವಡಿ್ಕೃಷಣರಾಜ್ಒಡೆಯರ್್ರಂಗಮಾಂದಿರ,

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಪ್ಾಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ
ಜಾಂಟಿ್ನಿರೆದಯಶಕರನ (ಆ)
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ನಿರೆದಯಶನಾಲರ್
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,್್ಬೆಾಂಗಳೂರನ-560002

“//”
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ವಿರಾಯನ್ಗರ್೧ನೆದಕಾರಸ್, ಮಾಂಡಯ

3.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಸಾವಯಜನಿಕ್ಶಿಕ್ಷರ್್ಇಲ್ಾಖೆ್ಕಟ್ುಡ್
ಮಡಿಕೆದರಿ-೨೦೧ಕೊಡಗನ್ಜಿಲ್ೆಾ

4.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಜಿಲ್ಾಾ್ಆಡಳಿತ್ಭವನ್್
ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ

5.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಜನ್ತಾ್ಬ್ಜಾರ, ೨ನೆದಮಹಡಿ,
ಹಾಂಪನ್ಕಟಿು, ದಕ್ಷಿರ್ಕನ್ನಡ

6.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಬ್ಸ್ ನಿಲ್ಾಾರ್ದ್ಸಮದಪ್,್ಚಿಕುಮಗಳೂರನ-೫೭೭೧೦೧

7.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಕಲ್ಾಭವನ್, ಹಾಸನ್

8.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,
ಡಾ||ಶಿವರಾಮ್ಕಾರಾಂತರ್ಕಲ್ಾಗಾರಮ್ಪರಗತಿನ್ಗರ,
ಕರವಾಳು್ರಸೆತ್ಅಲ್ೆವೂರನ, ಉಡನಪಿ್ತಾಲೂಾಕನ, ಉಡನಪಿ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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ಬ ೇಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಕಾ.

ಜಿಲ್ಾಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪ್ಾಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ

ಸೇಂ

1.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ,
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ್ನ್ಗರ್ಜಿಲ್ೆಾ,

ಜಾಂಟಿ್ನಿರೆದಯಶಕರನ (ಕಾ)
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ನಿರೆದಯಶನಾಲರ್
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ, ಬೆಾಂಗಳೂರನ-560002

ಕನ್ನಡಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ, ಬೆಾಂಗಳೂರನ

2.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ್
ಬೆಾಂಗಳೂರನ್ಗಾರಮಾಾಂತರ್ಜಿಲ್ೆಾ,

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ.ರಸೆತ, ಬೆಾಂಗಳೂರನ

3.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಡಿ.ಸ್ತ. ಕಚೆದರಿ್ಆವರರ್, ರಾಮನ್ಗರ-೫೭೧೫೧೧

4.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಟಿ.ಚ್ನ್ನರ್ಯರಾಂಗಮಾಂದಿರ
ಕೊದಲ್ಾರ-೬೬೩೧೦೧

5.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಜಿಲ್ಾಾಡಳಿತ್ಕಚೆದರಿ, ಚಿಕುಬ್ಳ್ಾಾಪುರ

6.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಡಾ||ಗನಬಬ್ವಿದರರ್ಣ್ಕಲ್ಾಕ್ೆದತರ್ತನಮಕೂರನ-೫೭೨೧೦೧

7.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಕನವೆಾಂಪು್ರಾಂಗಮಾಂದಿರ್ಶಿವಮೊಗಗ

8.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ತಾ.ರಾ.ಸನ.ರಾಂಗಮಾಂದಿರ್ಚಿತರದನಗಯ

9.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ, ೧ನೆದಮನಖ್ಯರಸೆತ, ಕೆ.ಬ.
ಬ್ಡಾವಣೆ್ರಾವರ್ಗೆರೆ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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ಕಾ.ಸೇಂ

1.

ಬ ಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಜಿಲ್ಾಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

ಕನಮಾರ್ಗಾಂಧವಯ್ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರ್ಬೆಳಗಾವಿ

2.

ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ

ಜಿಲ್ಾಾ್ರಾಂಗಮಾಂದಿರ್ಕಟ್ುಡ್ಮನಖ್ಯರಸೆತ,

3.

ಪ್ಾಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ
ಜಾಂಟಿ್ನಿರೆದಯಶಕರನ (ಸಾ)

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ನಿರೆದಯಶನಾಲರ್
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-560002

“//”

,ಕಾರವಾರ-೫೮೧೩೦೧
ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

ಸನವರ್ಯ್ಸಾಾಂಸೃತಿಕ್ಸಮನಚ್ಚರ್್

“//”

ಪಾಂ:ಬ್ಸವರಾಜ್ರಾಜಗನರನ್ಬ್ರ್ಲನ

ರಾಂಗಮಾಂದಿರ್ಆವರರ್್ಕಾಲ್ೆದಜನ್ರಸೆತ,

4.

ಧಾರವಾಡ
ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ

್ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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ಶಿರದ್ಕೆಾಂಗಲ್

5.
6.

ಹನ್ನಮಾಂತರಾರ್್ರಾಂಗಮಾಂದಿರ,
ಸ ಟೇಷನ್ ರಸ ,ು ವಿಜರ್ಪುರ
ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

“//”

ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಕಚೆದರಿ್ಆವರರ್್,್ಹಾವೆದರಿ
ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್
ಕರದಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಕಚೆದರಿ್ಆವರರ್,್೧ನೆದಮಹಡಿ,

7.

ಗದಗ್್
ಸಹಾರ್ಕ್ನಿರೆದಯಶಕರನ್

“//”

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಇಲ್ಾಖೆ,

ನ್ಾಂ:೧೯ನೆದ್ಸೆಕುರ್, ನೆದರಸೆತನ್ವನ್ಗರ, ಬಾಗಲಕೊದಟೆ

ಪನರಧ್ವರ್ನರ ಹನಗೂ ಅಕಾಡ ಮಿಗಳಿಗ ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಟೇಂತ
ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹ ಸರು ಮತ್ುು ಪ್ದ್ನಾಮ
ಕಾ.ಸೇಂ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಟ ಶಾಖ ಯ
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ

1.

2.

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,

ಜಾಂಟಿ್ನಿರೆದಯಶಕರನ

ಕನ್ನಡ್ಪುಸತಕ್ಪಾರಧಿಕಾರ,

ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ನಿರೆದಯಶನಾಲರ್

ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ.ರಸೆತ, ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೦೨

ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,ಬೆಾಂಗಳೂರನ-560002

ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಕನವೆಾಂಪು್ಭಾಷಾ್ಭಾರತಿ್ಪಾರಧಿಕಾರ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ್ಕಲ್ಾಗಾರಮ,
ವಿಶವವಿರಾಯನಿಲರ್ಆವರರ್,ರಿಾಂಗ್ ರಸೆತ,
ಮಲಾತತಹಳಿಾ, ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೬೮
3.

ರಿಜಿಸಾಾರ್,
ಕನಾಯಟ್ಕ್ನಾಟ್ಕ್ಅಕಾಡೆಮ್,
ಕನ್ನಡಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೫೬೦೦೦೨
4.

ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ರ್ಕ್ಷಗಾನ್್ಅಕಾಡೆಮ,
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್,್ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೫೬೦೦೦೨
5.

ರಿಜಿಸಾಾರ್್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಲಲಿತಕಲ್ಾ್ಅಕಾಡೆಮ್,
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೫೬೦೦೦೨
6.

ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಶಿಲಪಕಲ್ಾ್ಅಕಾಡೆಮ,
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೫೬೦೦೦೨
7.

ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಸಾಹಿತಯ್ಅಕಾಡೆಮ,
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೫೬೦೦೦೨
8.

ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಜಾನ್ಪದ್ಅಕಾಡೆಮ,
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೫೬೦೦೦೨
9.

ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಸಾಂಗಿದತ್ನ್ೃತಯ್ಅಕಾಡೆಮ,
ಕನ್ನಡಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೫೬೦೦೦೨
10. ರಿಜಿಸಾಾರ್,
ಕನಾಯಟ್ಕ್ತನಳು್ಸಾಹಿತಯ್ಅಕಾಡೆಮ,
ಮಾಂಗಳೂರನ್ ಮಹಾನ್ಗರ್ ಪಾಲಿಕೆ್ ಕಟ್ುಡ
(ಹಿಾಂಭಾಗ),
ಮಾಂಗಳೂರನ-೫೭೫೦೦೧
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”

71

11.

ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಕೊಾಂಕಣಿ್ಸಾಹಿತಯ್ಅಕಾಡೆಮ,
ಮಾಂಗಳೂರನ್ಮಹಾನ್ಗರ್ಪಾಲಿಕೆ್ಕಟ್ುಡ,
ಮಾಂಗಳೂರನ
12. ರಿಜಿಸಾಾರ್್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಬಾಯರಿ್ಸಾಹಿತಯ್ಅಕಾಡೆಮ,
ಪರಸ್ತಡಿರ್ಾಂ್ಕಮಶಿಯರ್ಲ್ ಕಾಂಪ್ ಿಕ್ಸು,
ನೆಲ್ ಅಾಂತಸನತ, ಅತಾತವರ-ನ್ಾಂದಿ್ ಗನಡ್್ ರಸೆತ,
ಮಾಂಗಳೂರನ.
13. ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಅರೆ್ಭಾಷೆ್ಸಾಂಸೃತಿ್ಮತನತ
ಸಾಹಿತಯ್ಅಕಾಡೆಮ,
ಕಾಫ್ಕೃಪಾ್ರಾಜಾ್ಸ್ತದಟ್ರಸೆತ, ಮಡಿಕೆದರಿ
14. ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಕೊಡವ್ಸಾಹಿತಯ್ಅಕಾಡೆಮ್,
ಸಕುಟ್ಭವನ್, ಮಾಯನ್ು್ಕಾಾಂಪಕಾಂಡ್,
ಮಡಿಕೆದರಿ-571201, ಕೊಡಗನಜಿಲ್ೆಾ.
15. ರಿಜಿಸಾಾರ್,

“//”

ಕನಾಯಟ್ಕ್ಬ್ರ್ಲ್ಾಟ್್ಅಕಾಡೆಮ,
ಬಾಗಲಕೊದಟೆ
16. ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ರಾಪಿಾದರ್್ಸಾಂತ್ಕವಿ್ಕನ್ಕರಾಸ್ಅಧಯರ್ನ್್
ಮತನತ್ಸಾಂಶೆ ದಧನ್್ಕೆದಾಂದರ
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ.ರಸೆತ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-೦೨

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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4 ರೇಂಗಾಯಣ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ದ್ನಾಮ
.

ಕಾ ಸೇಂ

1

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸೇಂಬೇಂಧಪ್ಟ್ಟಶಾಖ ಯ
ಪ್ಾಥಮಮೇಲ್ಮನವಿಪ್ಾಾಧಿಕಾರ

ಜಾಂಟಿ್ನಿರೆದಯಶಕರನ
ರಾಂಗಾರ್ರ್್ಮೈಸೂರನ

ಜಾಂಟಿ್ನಿರೆದಯಶಕರನ
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್ನಿರೆದಯಶನಾಲರ್

, . .

,

ಕನ್ನಡ್ಭವನ್ ಜೆ ಸ್ತ ರಸೆತ

-560002

ಬೆಾಂಗಳೂರನ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

2

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

3

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

4

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ರಾಂಗಾರ್ರ್್ಧಾರವಾಡ

,

ರಾಂಗಾರ್ರ್ ಕಲಬ್ನರಗಿ

,

ರಾಂಗಾರ್ರ್ ಶಿವಮೊಗಗ

“//”
“//”
“//”
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ಟ್ಾಸ್ಟಟ ಮತ್ುು ಪ್ಾತಿಷ್ಾಾನ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ದ್ನಾಮ
ಕಾ.ಸೇಂ
1

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿ
ಸದ್ಸಯ ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ
ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಡಾ||ವಿ.ಕೃ.ಗ ೂೇಕಕ್ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಮರಕ ಟ್ಾಸ್ಟಟ (ರಿ) ಹಾವ ೇರಿ

ಪ್ಾಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ಾಾಧಿಕಾರ
ಜಾಂಟಿ್ನಿರೆದಯಶಕರನ (ಸನ.ಕ.)
ಕನ್ನಡ್ಮತನತ್ಸಾಂಸೃತಿ್
ನಿರೆದಯಶನಾಲರ್
ಕನ್ನಡ್ಭವನ್, ಜೆ.ಸ್ತ. ರಸೆತ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ-560002

2

ಸದ್ಸಯ ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ

“//”

ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹುತಾತ್ಮ ಮೈಲ್ಾರ ಮಹಾದ ೇರ್ಪ್ಪನರ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಮರಕ
ಟ್ಾಸ್ಟಟ (ರಿ) ಹಾವ ೇರಿ
3

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು

“//”

ಡಾ|| ಮಲ್ಲಾಕಾಜುವನಮನೂೂರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಮರಕ ಟ್ಾಸ್ಟಟ (ರಿ),
ಧಾರವಾಡ
4

ಸದ್ಸಯ ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು

“//”

ಚಿತ್ಾಕಲ್ಾ ರ್ಶಲ್ಲಪ ರ್ಶಾೇ ಡಿ.ವಿಿ.ಹಾಲ್ಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಮರಕ
ಟ್ಾಸ್ಟಟ (ರಿ) ಧಾರವಾಡ
5

ಸದ್ಸಯ ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ ಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು

“//”

ಕವಿ ಚಕಾರ್ತಿವ ರನನಪ್ಾತಿಷ್ಾಾನ, ಮುಧ ೂೇಳ, ಬಾಗಲ್ಕ ೂೇಟ
6

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವಜಿಲ್ಾಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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ಪಿ.ಬಿಧುತ್ುರಗಿ ಟ್ಾಸ್ಟಟ (ಸೂಳಿೇಭಾವಿ) ಬಾಗಲ್ಕ ೂೇಟ
7

ಡಾ|| ಡಿ.ವಿ.ಜಿಪ್ಾತಿಷ್ಾಾನ, ಕ ೂೇಲ್ಾರ

“//”

8

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ , ರ್ಶಾೇಗಳಗನಾಥ ಮತ್ುು
ನಾ.ರ್ಶಾೇ ರಾಜ ಪ್ುರ ೂೇಹಿತ್ ಪ್ಾತಿಷ್ಾಾನ ಹಾವ ೇರಿ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ
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9

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕನಿದ ೇವಶಕರು, ಕನನಡಮತ್ುುಸೇಂಸೃತಿಇಲ್ಾಖ , ಡಾ||
ಗನಬಬವಿದರರ್ಣಟ್ರಸ್ು್, ತನಮಕೂರನ
10

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ದ.ರಾ.ಬೆದಾಂರೆರ್ರಾಷ್ಟ್ಾದರ್್ಸಾಮರಕ್ಟ್ರಸ್ು, ಧಾರವಾಡ
11

ಸದ್ಸಯ ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಶಿರದ್ಬೆಟ್ಗೆದರಿ್ಕೃಷಣಶಮಯ್ಟ್ರಸ್ು್, ಬೆಳಗಾವಿ
12

ಸದ್ಸಯ ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಸವರ ಸಾಮಾಾಟ್ ಪ್ೇಂಡಾ.
ಬ್ಸವರಾಜ್ ರಾಜಗನರನ್ ರಾಷ್ಟ್ಾದರ್ಸಾಮರಕ್ ಟ್ರಸ್ು್ (ರಿ),
ಧಾರವಾಡ
13

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಕನಾವಟ್ಕ ಕುಲ್ಪ್ುರ ೂೇಹಿತ್ ಅಲೂರನ್ವೆಾಂಕಟ್ರಾವ್
ರಾಷ್ಟ್ಾದರ್್ಸಾಮರಕ್ಟ್ರಸ್ು್(ರಿ) ಧಾರವಾಡ
14

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಾಂತ್ಟ್ರಸ್ು್, ಉಡನಪಿ
15

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,
ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ , ಕ .ಪಿಪ್ೂಣವಚೇಂದ್ಾ ತ ೇಜಸ್ವವ
ಪ್ಾತಿಷ್ಾಾನ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರು

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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16

ಸದ್ಸಯ ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ರಾಷಾಕವಿ್

ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್್.ಶಿವರನದರಪಪ್

ಪರತಿಷಾಾನ್,

ಬೆಾಂಗಳೂರನನ್ಗರ್ಜಿಲ್ೆಾ
17

ಸದ್ಸಯ ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಾಂತ್ಬಾಲವನ್್ಪಲಯಡು್ಪುತೂತರನ, ದ.ಕ
18

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಮಾಸ್ತತ್ವೆಾಂಕಟೆದಶ್ಅರ್ಯಾಂಗಾರ್್ಟ್ರಸ್ು್, ಕೊದಲ್ಾರಜಿಲ್ೆಾ
19

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಬ್ಸವರಾಜ್ಕಟಿುದಮನಿ್ಪರತಿಷಾಾನ್, ಬೆಳಗಾವಿ
20

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಡಾ.ಪು.ತಿ.ನ್. ಗರಾಂಥಾಲರ್್ ಮತನತ್ ಸಾಂಶೆ ದಧನಾ್ ಕೆದಾಂದರ,
ಬೆಾಂಗಳೂರನ
21

ಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ನಿಜಲಿಾಂಗಪಪ್ಟ್ರಸ್ು್, ಚಿತರದನಗಯ
22

ಸಮಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,

“//”

ರಾಷಾಕವಿ್ಕನವೆಾಂಪು್ಪರತಿಷಾಾನ್,
ಶಿವಮೊಗಗ
23

ಸದ್ಸಯಕಾಯವದ್ರ್ಶವ,
ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇವಶಕರು,

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

“//”
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ಕನನಡ ಮತ್ುು ಸೇಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ ,
ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್.ಸ್ತಾಂಹಸಾವಮ್ಟ್ರಸ್ಟ
ಮಂಡಯ

ಸ್ನವಾಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧ್ವರ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಮ್ಮೇಲಮನ್ವಿ ಪನರಧ್ವರ್ನರ ರ್ ೇಂದರ ಕಚ ೇರಿ, ಬ್ ಂಗಳೂರತ
ಇವರ ಅಧ್ವೇನ್ರ್ ಾ ಬರತವ ಶನಖ ಗಳು

ಆಯತಕುರತ
ಅಧ್ವರ್ನರಿಗಳ ವಗಾದ ವ ೇತ್ನ್ ಪ್ಟಿಟ
ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

78

ಕರ.ಸಂ.

ಹ ಸರತ

ಪ್ದರ್ನಮ

ವ ೇತ್ನ್ ಶ ರೇಣಿ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ
1.

ಶಿರೇಮತಿ್ಕ .ಎಂ.ಜಾನ್ಕಿ

ನಿದ ೇತಶಕರತ

67700-208700

2.

ಶಿರೇಮತಿ ಬಿ.ವಿ. ಅಂಗಡಿ

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

67550-104600

ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ
ಜಂಟಿ ನಿದ ೇತಶಕರತ

3.

4.

ಶಿರೇ ಬ್ಲವಂತ್ರಾವ್
ಪ್ಾಟಿೇಲ್
ಶಿರೇ ಬ್ಸವರಾಜ್
ಹ ಗಾರ್

5.

ಶಿರೇ್ಕರಿಯಪ್ಪ.ಎನ್

6.

ಶಿರೇಮತಿ್ಶ ೈಲಜಾ.ಎ.ಸಿ

7.

8.

ಶಿರೇ ಎಸ್.ಹ ಚ್.
ಶಿವರತದರಪ್ಪ
ಶಿರೇಮತಿ ಇಂದರಮಿ
ಹ ಚ್.ವಿ.

9.

ಶಿರೇ ಈಶವರ್್ಕ . ಮ್ಮಜಿತ

10.

ಶಿರೇಮತಿ ಜಗದಿೇಶವರಿ

ಮೂಲ

ಒಟತಟ

ವ ೇತ್ನ್

ವ ೇತ್ನ್

ನಿವಾಳ
ವ ೇತ್ನ್

101346

67413

74400

96546

84248

67550-104600

88300

113403

73053

67550-104600

74400

95646

66902

52650-97100

52650

68460

47768

52650-97100

52650

67860

46211

45300-88300

65900

84912

63879

43100-83900

47650

61473

60913

43100-83900

44200

58471

48969

43100-83900

48900

63070

49511

43100-83900

46400

59876

51502

ಕಾಯತಕರಮ ಅಧಿಕಾರಿ

43100-83900

46400

59876

42316

ಉಪ್ ನಿದ ೇತಶಕರತ

36300-53850

40050

70588

59074

ಉಪ್್ನಿದ ೇತಶಕರತ್/್
ರಿಜಿಸಾರರ್್್ಗ ರೇಡ್-1
ಉಪ್್ನಿದ ೇತಶಕರತ್/್
ರಿಜಿಸಾರರ್್್ಗ ರೇಡ್-1

76200

ರಿಜಿಸಾರರ್,
ಜಾನ್ಪ್ದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ್
ಅಕಾಡ ಮ್ಮ
ರಿಜಿಸಾರರ್,
ಶಿಲಪಕಲಾ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ
ರಿಜಿಸಾರರ್,
ಕತವ ಂಪ್ು ಭಾಷ್ಾ ಭಾರತಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿದ ೇತಶಕರತ
(ತ್ರಬ್ ೇತಿ)
ರಿಜಿಸಾರರ್,

11.

ಶಿರೇ ಸಿದಿರಾಮ್ ಸಿಂಧ

ಜಾನ್ಪ್ದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ್
ಅಕಾಡ ಮ್ಮ

12.
13.

ಶಿರೇಮತಿ ಸತಧಾ ಬಿ.ವಿ.
ಶಿರೇ ಅಶ ೇಕ ಎನ್.
ಚಲವಾದಿ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

79

14.

ಶಿರೇ ಚಂದರಹಾಸ ರ ೈ. ಬಿ

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ರಿಜಿಸಾರರ್,
ತ್ತಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡ ಮ್ಮ

22800-43200

39000

65248

62868

80

ಸ್ತಬಿಂದಿ ವಗಾದ ವ ೇತ್ನ್ ಪ್ಟಿಟ
ಕರ.ಸಂ.

ಹ ಸರತ

ಪ್ದರ್ನಮ

ವ ೇತ್ನ್ ಶ ರೇಣಿ

ಶಿರೇ/ಶಿರೇಮತಿ

ಮೂಲ

ಒಟತಟ

ವ ೇತ್ನ್

ವ ೇತ್ನ್

ನಿವಾಳ
ವ ೇತ್ನ್

12

ಶಿರೇ ಗಿರಿೇಶ್ ಹ ಚ್.ಕ .

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

37900-70850

39800

51445

34269

13

ಶಿರೇಮತಿ ನ್ಮರತಾ.ಎನ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

37900-70850

38850

49731

36487

14

ಶಿರೇಮತಿ ಪ್ೂಣಿತಮಾ

37900-70850

43100

48264

42569

15

ಶಿರೇ ರವಿಚಂದರ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

37900-70850

39800

51295

33033

16

ಶಿರೇ ರತದರಪ್ಪ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

37900-70850

39300

53333

38790

17

ಶಿರೇ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

37900-70850

45300

58471

49139

18

ಶಿರೇ ಉದಯಕತಮಾರ್್.ಎನ್

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

37900-70850

39300

50945

44613

19

ಶಿರೇ ವಿೇರಯಯಸಾವಮ್ಮ.ಬಿ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

37900-70850

39800

51445

32259

20

ಶಿರೇ ವ ಂಕಟ ೇಶ್.ಸಿ

ಪ್ರದಶತನ್ ಅಧಿಕಾರಿ

37900-70850

53350

71310

52040

21

ಶಿರೇ ವಿನ್ಯ್ ಕತಮಾರ್್.ಬಿ.ವಿ

ಅಧಿೇಕ್ಷಕರತ

37900-70850

39800

50945

33822

22

ಶಿರೇಮತಿ ಕ .ಟಿ. ಉಶಾರಾಣಿ

ಶಿೇಘರಲ್ವಪಿಗಾರರತ

33450-62600

48900

59223

48783

23

ಶಿರೇ ಜಿ.ಷಣತಿಖ

27650-52650

28950

37584

35324

27650-52650

35150

45349

30915

27650-52650

27650

35923

29614

27650-52650

30350

34016

19576

24

ಶಿರೇ ಕ .ಬಿ.
ಶಿರೇನಿವಾಸಮ ತಿತ

25

ಶಿರೇಮತಿ ಕಲಪನಾ.ಆರ್

26

ಶಿರೇ ಕತಮಾರ್

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಹಿರಿಯ ಎಲ ಕಿರಷಿೇಯನ್
/ಸ ಪ್ರ್್ವ ೈಸರ್

ಪ್ರಥಮ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ
ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರತ
ಪ್ರಥಮ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ
ಪ್ರಥಮ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ

81

27

ಶಿರೇ ಎಲ್.ಎಸ್.

ಪ್ರಥಮ ದಜ ತ

ಶಿವಕತಮಾರ್

ಸಹಾಯಕರತ

32600

42247

40982

27650-52650

27650

36088

27779

27650-52650

28300

36753

28377

27650-52650

27650

35923

29614

28

ಕತ. ರಶಿಿ. ಟಿ.ಎಸ್

29

ಶಿರೇ ಸಂತ ೇಷ ಭ ೇವಿ

30

ಕತ. ಶೃತಿ.ಎಂ

31

ಶಿರೇಮತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಲಲ್ವತ್

ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ

25800-51400

36000

46225

27398

32

ಶಿರೇ ಚಂದರಶ ೇಖರ್

ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರತ

25800-51400

35150

46129

32376

33

ಶಿರೇ ಎನ್. ವ ಂಕಟ ೇಶ್

25800-51400

36000

46590

37185

34

ಶಿರೇ ರಾಮೇಗೌಡಾ.ಕ .ಎಸ್.

25800-51400

36000

47025

32934

35

ಶಿರೇಮತಿ ಖಮರತನಿನೇಸಾ

21400-42000

23500

30621

24972

36

ಶಿರೇ ಲ್ವಂಗದ ೇವರತ.ಕ

21400-42000

32600

41882

30477

37

ಕತ. ಮೇಘಾ.ಬಿ

21400-42000

21900

28577

23865

38

ಶಿರೇ ಪ್ರತಶತರಾಮ್

21400-42000

21900

28077

23365

39

ಕತ. ಶಿರೇದ ೇವಿ ಹಲಸಂಗಿ

21400-42000

21900

28077

23365

40

ಶಿರೇ ವಿ. ಸತರ ೇಶ್

21400-42000

28300

36753

36313

41

ಶಿರೇ ಬಿ. ರಾಮಲ್ವಂಗಯಯ

ದಲಾಯಿತ್

19950-37900

32600

42622

30972

42

ಶಿರೇ ಜಿ.ವಿಜಿೇಯನ್

ತ ೇಟ್ಗಾರರತ

19950-37900

25200

33193

31893

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

ಶಿೇಘರಲ್ವಪಿಗಾರರತ

27650-52650

ಪ್ರಥಮ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ
ಪ್ರಥಮ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ

ದಿವತಿೇಯ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ
ವಾಹನ್ ಚಾಲಕರತ
ದಿವತಿೇಯ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ
ಬ್ ರಳಚತುಗಾರರತ
ದಿವತಿೇಯ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ
ದಿವತಿೇಯ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ
ದಿವತಿೇಯ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ
ದಿವತಿೇಯ ದಜ ತ
ಸಹಾಯಕರತ

82

43

ಶಿರೇ ಕೃಷಣ.ಡಿ

ದಲಾಯಿತ್

19950-37900

33450

43632

40437

44

ಶಿರೇ ಎಂ.ರಾಜತ

ದಲಾಯಿತ್

19950-37900

31850

41638

39118

45

ಶಿರೇ ಎಂ.ರಾಜತ

ದಲಾಯಿತ್

19950-37900

28950

35468

30648

46

ಶಿರೇ ನಾಗರಾಜ್ ಕ .ಆರ್.

ದಲಾಯಿತ್

19950-37900

32600

42547

36925

47

ಶಿರೇ ನ್ರಸಿಂಹಯಯ

ದಲಾಯಿತ್

19950-37900

37900

51591

37136

48

ಶಿರೇ ರಾಜತ.ಕ

ದಲಾಯಿತ್

19950-37900

32600

42547

32113

49

ಶಿರೇ ಶಿವಲ್ವಂಗಯಯ

ದಲಾಯಿತ್

19950-37900

32600

42547

33479

50

ಶಿರೇಮತಿ ಡಿ. ವರಲಕ್ಷಿಮ

ಸವಚಛತಾಗಾರರತ

18600-32600

25800

33860

27909

51

ಶಿರೇ ಜಿ. ಶಿವಪ್ಪ

ಸವಚಛತಾಗಾರರತ

18600-32600

25800

33860

23687

52

ಶಿರೇ ಎಸ್. ನ್ಂಜತಂಡಸಾವಮ್ಮ

ಕಾವಲತಗಾರರತ

18600-32600

22950

30219

27032

53

ಶಿರೇ ವಿಜಯಕತಮಾರ್

ದಲಾಯಿತ್

17000-28950

18200

23851

18449

53

ಶಿರೇ ಕ .ವಿ. ಸ ಯತಕಲಾ

ದಲಾಯಿತ್

10400-16400

12750

21419

18159

ಲ)ಮಾ.ಹ.ಇ.ಕ ೈಪಿಡಿ

