2012-13ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಹಿ
1.

ಕಪುಪ್ರಾ/1/ಮರ.ಅ.ವ ೇ.ಕ/2012-13

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ ೇತನ್ದ ಕಡತ

2.

ಕಪುಪ್ರಾ/2/ಕದೂಬಿ/2012-13

ಕಛ ೇರಿ ದೂರವರಣಿ ಬಿಲ್ಲಗಳನ್ನು
್
ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

3.

ಕಪುಪ್ರಾ/3/ವಿ.ಪು.ದಿ/2012-13

ವಿಶ್ವ ಪುಸತಕ ದಿನ್ ಆಚರಣ

4.

ಕಪುಪ್ರಾ/4/ಕ.ಇ.ಅ./2012-13

ಕಛ ೇರಿ ಇಂಟರ್ ೆಟ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ.

5.

ಕಪುಪ್ರಾ/5/ಸಿಬಬಂದಿ/2012-13

ಶ್ಾೇಮತಿ ಆರ್.ಎನ್.ಸನಶ್ೇಲ, ಸಹರಯಕ ನಿರ ೇೆಶ್ಕರನ, ಅವರ
ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಕಡತ.

6.

ಕಪುಪ್ರಾ/6/ಕಛ ೇರಿ ವ ಚಚ/2012-13

ಕಛ ೇರಿ ವ ಚಚದ ಕಡತ

7.

ಕಪುಪ್ರಾ/7/ಅ.ನಿ.ನಿೇ/2012-13

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವರಸದ ನಿೇರಿನ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

8.

ಕಪುಪ್ರಾ/8/ಅ.ನಿ.ಪ್ ೇ.ವಿ/2012-13

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವರಸದ ಪ್ ೇಪರ್ ಹರಗೂ ವಿದನಯತ್ ಬಿಲನಲಗಳ
ಪ್ರವತಿ ಬಗ್ ೆ.

9.

ಕಪುಪ್ರಾ/9/ಅ.ನಿ.ದೂ/2012-13

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದೂರವರಣಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

10.

ಕಪುಪ್ರಾ/10/ಸ.ಸ್ರಾ.ಸ/2012-13

ಸವೆಸದಸಯರ ಹರಗೂ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಕಡತ

11.

ಕಪುಪ್ರಾ/11/ವಿ.ಪು.ದಿ./2012-13

ವಿಶ್ವ ಪುಸತಕ ದಿರ್ರಚರಣ ಆಚರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

12.

ಕಪುಪ್ರಾ/12/ವಿ.ವರ.ಮ.ಪು/2012-13

ವಿಚರರ ಸಂಕ್ತರಣ, ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ
ಬಗ್ ೆ.

13.

ಕಪುಪ್ರಾ/13/ರ .ಪು.ಮೇ/2012-13

ರ ಹಲಿಯಲಿಲ ನ್ಡ ದ ವಿಶ್ವಪುಸತಕ ಮೇಳದ ಬಗ್ ೆ.

14.

ಕಪುಪ್ರಾ/14/ವರ.ಕ್ತಾ.ಯೇ./2012-13

2012-13ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಸಿದಧಪಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

15.

ಕಪುಪ್ರಾ/15/ಮನ.ಅ.ಸ./2012-13

ಶ್ಾೇ ಕ .ಮನಕನಂದನ್ ಅವರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಸಹರಯಕರನ ಇವರ
ಗ್ೌರವ ಸಂಭರವರ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

16.

ಕಪುಪ್ರಾ/16/ಮ.ಸಿ.ವ ೇ/2012-13

ಮಜೂರಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ದ ಕಡತ

17.

ಕಪುಪ್ರಾ/17/ಅ,ಆ,ಸಿ/2012-13

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಶರಖ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ದ ಕಡತ

18.

ಕಪುಪ್ರಾ/18/ದರಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಹರವನ್/2012-13

ಪುಸತಕ ಬಿಡನಗಡ ಕರಯೆಕಾಮಗಳಿಗ್ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು
ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

19.

ಕಪುಪ್ರಾ/19/ಪು.ಪಾ.ಸಭ ./2012-13

ಪುಸತಕ ಪಾಕಟಣ ಗಳ ಏಕರೂಪ ನಿೇತಿಯ ಸಭ ಕರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

20.

ಕಪುಪ್ರಾ/20/26ಪು.ಬಿ.ಸ./2012-13

26 ಪುಸತಕಗಳ ಬಿಡನಗಡ ಸಮರರಂಭದ ಕಡತ

21.

ಕಪುಪ್ರಾ/21/ಪು.ಲ ೂೇ./2012-13

ಪುಸತಕ ಲ ೂೇಕ ತ್ ೈಮರಸಿಕ ಕಡತ

22.

ಕಪುಪ್ರಾ/22/ಹ.ದಿ.ದ.ಆ/2012-13

ಹಳ ಯ ದಿನ್ಪತಿಾಕ ಗಳ ಮರರರಟ ಮರಡಲನ ದರಪಟ್ಟಿ
ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

23.

ಕಪುಪ್ರಾ/23/ಪ್ರಾ.ಕ ೂೇ/2012-13

ದಿ ಪ್ರಾೇಪ್ ೇಷನ್ಲ್ ಕ ೂೇರಿಯರ್ ಇವರ ಬಿಲೆಳ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

24.

ಕಪುಪ್ರಾ/24/ವರ.ಔ.ಸಿಂ.ಬ/2012-13

ಮನಖ್ಯರರಸ್ರತನ್ನ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಬಿಲೆಳ ಪ್ರವತಿ
ವಿವರ.

25.

ಕಪುಪ್ರಾ/25/ಚಿಂ.ಸಿ.ಪು.ತ್ /2012-13

ಚಿಂತ್ರಮಣಿಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

26.

ಕಪುಪ್ರಾ/26/ಅ.ಪಾ.ಕ./2012-13

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾವರಸ ಕಡತ

27.

ಕಪುಪ್ರಾ/27/ಪ್ರಾ.ಸಿ.ಹ /2012-13

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹ ಚನಚವರಿ ಕ ಲಸ ನಿವೆಹಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

28.

ಕಪುಪ್ರಾ/28/ಅ.ಶ್.ಮರ/2012-13

ಅಗ್ರಾಕಲಚರ್ ರೂರಲ್ ಡ ವಲಪ್ ಮಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಜನಕ ೇಷನ್
ಸ್ ೂಸ್ ೈಟ್ಟ ಇವರಿಗ್ ¸ಅನ್ನರರಣದ ಬಗ್ ೆ

29.

ಕಪುಪ್ರಾ/29/ಮರ.ಕ ೇ.ಅ.ಸಂ./2012-13

ಮರಹಿತಿ ಕ ೇಂದಾ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸನವ ಸಂಬಂಧ್ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ
ಮರಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

30.

ಕಪುಪ್ರಾ/30/ಸ್ರ.ನಿೇ.ಕನ.ಅ./2012-13

ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ನಿೇತಿ ಕನರಿತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ
ಟ್ಟಪಪಣಿ ಮೂಲಕ ಸಲಿಲಸನವ ಬಗ್ ೆ.

31.

ಕಪುಪ್ರಾ/31/ಅ.ವರ/2012-13

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವರಹನ್ (ಕರರನ)ದ ಕಡತ

32.

ಕನಪುಪ್ರಾ/32/ಕ.ಪು.ನಿೇ/2012-13

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ನಿೇತಿ ಕನರಿತನ

33.

ಕಪುಪ್ರಾ/33/ಸಿ.ಪು.ಮ./2012-13

ಜಿಲ ಲಗಳಲಿಲ ಇರನವ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗಳ ವಿವರ

34.

ಕಪುಪ್ರಾ/34/ಕ.ಪೇ.ಖ್/2012-13

ಕಛ ೇರಿಗ್ ಪೇಠ ೂೇಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

35.

ಕಪುಪ್ರಾ/35/ಮ.ಉ.ಪು.ನಿೇ/2012-13

ಮಹರರರಷರ ರರಜಯದ ಸ್ರಂಗ್ರಲ ಜಿಲ ಲಯ ಜತಿತ ತ್ರಲೂಲಕ್ತನ್ ಗಡಿ
ಪಾರ ೇಶ್ದಲಿಲ ಉಚಿತ ಪುಸತಕ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

36.

ಕಪುಪ್ರಾ/36/ಸ.ಖ್.ಯೇ.2010/2012-13

2010ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಸಗಟನ ಖ್ರಿೇದಿ ಯೇಜರ್ ಯ ಬಗ್ .ೆ

37.

ಕಪುಪ್ರಾ/37/ಪ್ರಾ.ಸ.ಅ.ಗ್ರೇ./2012-13

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಭ ಗಳಲಿಲ ಭರಗವಹಿಸಲನ ಇಲರಖ ಯ
ಅಧಿಕರರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೇಜಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

38.

ಕಪುಪ್ರಾ/38/ವ.ಛರ.ಖ್/2012-13

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ವನ್ಯ ಜಿೇವಿಯ ಛರಯರಚಿತಾವನ್ನು
ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

39.

ಕಪುಪ್ರಾ/39/ಪು.ಪಾ/2012-13

ಸೃಷ್ಟಿ ವ ಂಚರ್್ೆ, ಬ ಂಗಳೂರನ ಇವರಿಗ್ ಪುಸತಕ ಪರಿತ್ ಗ್
ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ .ೆ

40.

ಕಪುಪ್ರಾ/40/ದ.ಮ.ತ್ ./2012-13

2012ರ ಮೈಸೂರನ ದಸರದಲಿಲ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ
ಬಗ್ ೆ.

41.

ಕಪುಪ್ರಾ/41/ಸ್ರ.ಸಂ.ಸ.ಪು.ಮರ/2012-13

ಸ್ರವೆಜನಿಕ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ ಾ ಹರಗೂ ಕರಲ ೇಜನ
ವಿಶ್ವವಿರರಯಲಯಗಳನ್ನು ಪುನ್ರ್ ಮರರರಟದ ಬಗ್ ೆ.

42.

ಕಪುಪ್ರಾ/42//ಇ.ಪಾ.ನಿೇ.ಅ/2012-13

ಇಲರಖ ಯಿಂದ ಪಾಕಟಣ ಗ್ ಬಂದ ಅನ್ನರರನ್

43.

ಕಪುಪ್ರಾ/43/ಜ್ಞರ.ಪೇ.ಪಾ/2012-13

46ರ್ ೇ ಜ್ಞರನ್ಪೇಠ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಸಮರರಂಬದಲಿಲ ಪುಸತಕ
ಮರರಟದ ಬಗ್ ೆ.

44.

ಕಪುಪ್ರಾ/44/ಮ.ಗ.ಕ.ಸ/2012-13

ಮಹರರರಷರದ ಗಡಿಕನ್ುಡಿಗರ ಸಮಸ್ ಯಗಳ ಬಗ್ ೆ ಸಕರೆಕ ೆ ವರದಿ
ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

45.

ಕಪುಪ್ರಾ/45/ಲ ೇ.ಸ್ರ.ಖ್/2012-13

ಲ ೇಖ್ನ್ ಸ್ರಮಗ್ರೆಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

46.

ಕಪುಪಾ/46/ಕ.ಬರ.ಖ್/2012-13

ಕಟೆನ್ ಬರಕ್ಸ್ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

47.

ಕಪುಪಾ/47/ಸ,ಪು.ಬಂ/ಮರ/2012-13

2009ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಸಗಟನ ಖ್ರಿೇದಿಯ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಬಂಡಲ್
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

48.

ಕಪುಪಾ/48/ಕ.ವಿ.ವಿ.ಹಂಪ/2012-13

ಕನ್ುಡ ಶ ೈಲಿ ಕ ೈಪಡಿ ಪುಸತಕದ ಮೊತತ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

49.

ಕಪುಪಾ/49/ಉ.ಪು.ನಿೇ.ಬ/2012-13

ಶರಲರ ಕರಲ ೇಜನಗಳಿಗ್ ಉಚಿತ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

50.

ಕಪುಪಾ/50/ವಿ,ರಿ,ಪು.ಮೇ/2012-13

ವಿಶ ೇಷ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳ

51.

ಕಪುಪಾ/51/ವಿ.ಸ.ವ.ಸ/2012-13

ಕರ್ರೆಟಕ ವಿಧರನ್ ಸಭ ಯ 60ರ್ ೇ ವರ್ರೆಚರಣ ಸಮರರಂಬದಲಿಲ
ನಿಮರೆಣ ಮರಡಿದ ಮಳಿಗ್ ಯ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ.

52.

ಕಪುಪಾ/52/ಆಂ.ಕ.ಮರ.ಶರ./2012-13

ಆಂದಾ ಪಾರ ೇಶ್ದ ಕನ್ೂೆಲ್ ಜಿಲ ಲಯ ಕನ್ುಡ ಮರಧ್ಯಮ
ಶರಲ ಗಳಿಗ್ ಕನ್ುಡ ಪಠಯ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರರಜನ ಮರಡನವ
ಬಗ್ ೆ

53.

ಕಪುಪಾ/53/ಕ.ವಿ.ಹಂ/2012-13

ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ ಬರ್ ನಿಲರಾಣದಲಿಲ ಕನ್ುಡ ವಿ.ವಿ. ಪಾಸ್ರರರಂಗದ
ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಮರರರಟಮರಡಲನ ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ ಬರ್ ನಿಲರಾಣದಲಿಲ
2 ಮಳಿಗ್ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲನ ಶ್ಪ್ರರಸನ್ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

54.

ಕಪುಪಾ/54/ಪಾಕಟಣ /2012-13

ಶ್ಾೇ ಬಿ.ಕ .ಬಣಕರರ ಅವರ ಲ ೇಖ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

55.

ಕಪುಪಾ/55/ಪಾಕಟಣ /2012-13

ಶ್ರಣರ ವಚನ್ಧ್ಮೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮನದಾಸನವ ಬಗ್ ೆ

56.

ಕಪುಪಾ/56/ಪು.ಪಾ.ಏ/2012-13

ಕರ್ರೆಟಕ ಕಲರಗ್ರಾಮದಲಿಲ ನಿಮರೆಣವರಗ್ರರನವ ಸನವಣೆ
ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಸಮನಚಚಯದ ಉಧರಾಟರ್ರ ಸಮರರಂಭದಲಿಲ ಪುಸತದ
ಪಾದಶ್ೆನ್ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

57.

ಕಪುಪಾ/57/ಹ.ಸೂ.ಪು.ಏ/2012-13

ಹರಿಯರಣದ ಸೂರಜ್ ಕನಂಡ್ ನ್ಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ
ಅಂತರರಷ್ಟಿೇಯ ಕರಕನಶ್ಲ ಮೇಳದಲಿಲ ಪುಸತದ ಪಾದಶ್ೆನ್
ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

58.

ಕಪುಪಾ/58/ವರ.ಕ್ತಾ.ಯೇ-2013.14/2012-13

2013.14ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಯನ್ನು
ಸಿದಾಪಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

59.

ಕಪುಪಾ/59/ಪಾಕಟಣ /2012-13

ಕರ್ರೆಟಕದ ಗ್ರಂಧಿ ಹಡ ೇೆಕರ್ ಮಂಜಪಪ ಮನದಾಸನವ ಬಗ್ ೆ

60.

ಕಪುಪಾ/60/ಪಾ,ಸ,ಆ/2012-13

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಶ್ಸಿತ ಆಯ್ಕೆ ಸಭ ಯ ಸದಸಯರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ .ೆ

61.

ಕಪುಪಾ/61/ಇ,ಖರ.ಹನ/2012-13

ಇಲರಖ ಯಲಿಲ ಖರಲಿ ಇರನವ ಹನರ ಾಗಳ ಅಗತಯತ್ ಬಗ್ ೆ
ಕರಯರೆಧರಯಯನ್ ಕ ೈಗ್ ೂಳಳುವ ಬಗ್ ೆ ಮರಹಿತಿ ಒದಗ್ರಸನವ ಬಗ್ ೆ

62.

ಕಪುಪಾ/62/2012.ಪು.ಸ್ ೂ/2012-13

2012ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಪುಸತಕ ಸ್ ೂಗಸನ ಬಹನಮರನ್ದ ಬಗ್ ೆ.

63.

ಕಪುಪಾ/63/2012ರ ಅ.ಪಾ.ಪಾ/2012-13

2012ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಅತನಯತತಮ ಪಾಕರಶ್ನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ ೆ.

64.

ಕಪುಪಾ/64/2012ರ ಜಿ.ಪ.ರರ.ಪಾ/2012-13

2012ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ.ಜಿ.ಪ.ರರಜರತುಂ ಪರಿಚರರಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಆಯ್ಕೆ
ಬಗ್ ೆ.

65.

ಕಪುಪಾ/65/20102ರ್ ೇ ಅ.ನಿ.ಪಾ/2012-13

2012ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಅನ್ನಪಮ ನಿರಂಜನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ ೆ.

66.

ಕಪುಪಾ/66/ಪ್ರಾ.ಸ.ರ್ ೇ/2012-13

ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಸದಸಯರನ್ನು ರ್ ೇಮಕ ಮರಡಿರನವ ಬಗ್ ೆ

67.

ಕಪುಪಾ/67/ಕ.ಪ್ರಯ.ಮನ/2012-13

ಪ್ರಸಿ ಕವರ್, ಪ್ರಯಡ್ ಮನದಾಣ.

68.

ಕಪುಪಾ/68/ಸ್ರೆ.ಯಂ.ಖ್/2012-13

ಸ್ರೆನ್ರ್ ಯಂತಾ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

69.

ಕಪುಪಾ/69/ಪು,ಖ್/2012-13

ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

70.

ಕಪುಪಾ/70/ಸ್ರ.ಶ್.ಇ,ಸ/2012-13

ಸ್ರವೆಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲರಖ ಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಭರಗವಹಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

71.

ಕಪುಪಾ/71/ಪ್ರಾ,ಪಾ.ನಿೇ/2012-13

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕಟಣ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

72.

ಕಪುಪಾ/72/ಕ.ಹನ.ಮ/2012-13

ಕನ್ುಡ ಮತನತ ಸಂಸೃತಿ ಇಲರಖ ಯ ಹನರ ಾಗಳ ಮಂಜೂರರತಿ.

73.

ಕಪುಪಾ/73/ಹ.ಹಿ.ಬ/2012-13

ಮನದಾಣಕ ೆ ನಿೇಡಲರದ ಹಸತ ಪಾತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರನಗ್ರಸನವ ಬಗ್ ೆ.

74.

ಕಪುಪಾ/74/ಸ್ರಮರನ್ಯ/2012-13

ಸ್ರಮರನ್ಯ ಕಡತ.

2013-14ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
1.

ಕಪುಪ್ರಾ/1/ಮರ.ಅ.ವ ೇ/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ ೇತನ್ದ ಕಡತ

2.

ಕಪುಪ್ರಾ/2/ಕ.ಇಂ.ಬಿ.ಪ್ರ/2013-14

ಕಚ ೇರಿ ಇಂಟರ್ ೆಟ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

3.

ಕಪುಪ್ರಾ/3/ಮ.ಸ.ವ ೇ/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮಜೂರಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ದ ಬಗ್ ೆ

4.

ಕಪುಪ್ರಾ/4/ಮರ.ನಿೇ.ಬ/2013-14

ಸಕರೆರಕ ೆ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

5.

ಕಪುಪ್ರಾ/5/ಸಿ.ನಿ.ಕನ./2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಖರಯಂ ಸಿಬಬಂದಿಯನ್ನು ರ್ ೇಮಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

6.

ಕಪುಪ್ರಾ/6/ಪಾ.ಪಾ.ಪ.ನಿೇ/2013-14

ಪುಸತಕ ಮರರರಟಗ್ರರರ ಹರಗೂ ಪಾಕರಶ್ಕರಿಗ್ ಪುಸತಕದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

7.

ಕಪುಪ್ರಾ/7/ಕ.ದೂ/2013-14

ಕಚ ೇರಿ ದೂರವರಣಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

8.

ಕಪುಪ್ರಾ/8/ಅ.ದೂ/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದೂರವರಣಿ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

9.

ಕಪುಪ್ರಾ/9/ಅ.ನಿ.ಪ್ .ಬಿ/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವರಸದ ವಿದನಯತ್ ಪ್ ೇಪರ್ ಬಿಲನಲಗಳಳ ಪ್ರವತಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

10.

ಕಪುಪ್ರಾ/10/ಅ.ನಿ.ನಿೇ/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವರಸದ ನಿೇರಿನ್ ಬಿಲನಲನ್ನು ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

11.

ಕಪುಪ್ರಾ/11/ಕ.ವ .ಬಿ.ಪ್ರ/2013-14

ಕಚ ೇರಿ ವ ಚಚದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

12.

ಕಪುಪ್ರಾ/12/ಅ.ಆ.ಶರ.ಸಿ.ವ ೇ/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತಶರಲ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ದ ಬಗ್ ೆ.

13.

ಕಪುಪ್ರಾ/13/ಮರ.ಅ.ಆ.ಸ.ವ ೇ/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತ ಸಹರಯಕರರದ ಶ್ಾೇ ಕ . ಮನಕನಂದನ್ ಇವರಿಗ್
ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

14.

ಕಪುಪ್ರಾ/14/ಸ್ರ.ಪು.ಪಾ/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಧಿಯ ಸ್ರಧ್ರ್ ಯ ಪುಸತಕವನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

15.

ಕಪುಪ್ರಾ/15ಅ.ಮರ.ನಿೇ/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

16.

ಕಪುಪ್ರಾ/16/ಯನ.ಖ್./2013-14

ಕಚ ೇರಿಗ್ ಯನ.ಪ.ಎರ್. ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

17.

ಕಪುಪ್ರಾ/17/ಪ್ರಾ. ಕ ೂೇ.ಬಿ.ಪ್ರ/2013-14

18.

ಕಪುಪ್ರಾ/18/ಮ.ಅಂ.ವರ.ಪು.ನಿೇ/2013-14

ದಿ. ಪ್ರಾಪ್ ೇಷನ್ಲ್ ಕ ೂೇರಿಯರ್ ಇವರ ಬಿಲನಲ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

19.

ಕಪುಪ್ರಾ/19/ಎ.ಕರ.ರ ೈ.ನಿೇ/2013-14

ಎಡವಡ್ೆ ಸ್ ೈದ್ ಕರಪ ರ ೈಟ್ ಹಿಂದಿರನಗ್ರಸನವ ಬಗ್ .ೆ

20.

ಕಪುಪ್ರಾ/20/ಡಿ.ಗೂಾ.ರ್ೌ.ರ್ ೇ/2013-14

ಡಿ. ಗೂಾಫ್ ರ್ೌಕರರನ್ನು ರ್ ೇಮಿಸಿಕ ೂಳಳುವ ಬಗ್ ೆ

21.

ಕಪುಪ್ರಾ/21/ಸಿ.ವಿ.ನಿೇ/2013-14

ರರಜಯ ಸಕರೆರಿ ಸ್ ೇವ ಯ್ಕೇ 31.03.2013ರಲಿಲದಂತ್ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜರತಿ ಮತನತ

ಮಂಡಯದ ಅಂಕ ೇಗ್ೌಡ ವರಚರ್ರಲಯಕ ೆ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡದ ರ್ೌಕರರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದವರಿಗ್ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ.
22.

ಕಪುಪ್ರಾ/22/ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್/2013-14

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಗ್ ವರದಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

23.

ಕಪುಪ್ರಾ/23/ಲ ೇ.ಸ್ರ.ಖ್/2013-14

ಕಚ ೇರಿಗ್ ಲ ೇಖ್ನ್ ಸ್ರಮಗ್ರಾಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

24.

ಕಪುಪ್ರಾ/24/ಪ್ ೈ.ಕಾ.ಕ.ಮನ/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಫ ೈಲ್ ಹರಗೂ ಕಾಪ್ಿ್ಕವಗೆಳ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ.

25.

ಕಪುಪ್ರಾ/25/ರಂ.ಶ್ಾೇ.ಮನ.ಬಿ.ಪ್ರ/2013-14

ಕನ್ುಡ ಮತನತ ಸಂಸೃತಿ ಇಲರಖ ಯನ ಪಾಕಟ್ಟಸಿರನವ “ರಂ.ಶ್ಾೇ.ಮನಗಳಿ
ಸಮಗಾ ಸಹಿತಯ ಪಾಕಟಣ ”ಯ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

26.

ಕಪುಪ್ರಾ/26/ಪು.ಸ./2013-14

ಪುಸತಕ ಪರಿರ್ ಗ್ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

27.

ಕಪುಪ್ರಾ/27/ಸಿಬಬಂದಿ/2013-14

ಶ್ಾೇ ಡಿ.ಎಂ. ರವಿಕನಮರರ, ಅಧಿೇಕ್ಷಕರನ, ಕ.ಪು.ಪ್ರಾ ಇವರ ವಯಕ್ತತಕ
ಕಡತ

28.

ಕಪುಪ್ರಾ/28/ಅ.ವರ./2013-14

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವರಹನ್ (ಕರರನ)ದ ಕಡತ

29.

ಕಪುಪ್ರಾ/29/ಸಿಬಬಂದಿ/2013-14

ಶ್ಾೇಮತಿ ಸ್ೌಭರಗಯರವರನ ಸಹರಯಕ ನಿರ ೇೆಶ್ಕರನ ಇವರ ವಯಕ್ತತಕ
ಕಡತ

30.

ಕಪುಪ್ರಾ/30/ವಿ.ರಿ.ಮೇ.ಮರ/2013-14

2012-13ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿಶ ೇಷ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳದ ಕನರಿತನ
ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

31.

ಕಪುಪ್ರಾ/31/ದ.ವ.ಭರ/2013-14

2013ರ ದಸರರ ವಸನತ ಪಾದಶ್ೆನ್ದಲಿಲ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪುಸತಕ ಪಾದಶ್ೆನ್
ಮತನತ ಮರರರಟ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

32.

ಕಪುಪ್ರಾ/32/ಪಾಕಟಣ /2013-14

ಪಾಕಟಣ ಗ್ರಗ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಬಂದಿರನವ ಪತಾಗಳ ಕಡತ

33.

ಕಪುಪ್ರಾ/33/ಮರ.ಮರ.ನಿೇ/2013-14

ರರಜಸವ ಮತನತ ಇತರ ಜಮಗಳ ಮರಸಿಕ ಮರಹಿತಿಯನ್ನು ಕ ೇಂದಾ
ಕಚ ೇರಿಗ್ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

34.

ಕಪುಪ್ರಾ/34/ಕ.ಪು.ಸಂ.ಪಾ.ಯೇ/2013-14

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಸಂಸೃತಿ ಪಾಸ್ರರ ಯೇಜರ್ ಯಡಿ ಕರಯೆಕಾಮಗಳ
ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

35.

ಕಪುಪ್ರಾ/35/ಯನ.ಬ.ಪ್ರಾ.2012/2013-14

2012ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಪ್ರಾೇತ್ರ್ಹಧ್ನ್ ಕನರಿತನ.

36.

ಕಪುಪ್ರಾ/36/ಗಾ.ಸ.ಮರ.ಮ./2013-14

ಗಾಂಥ ಸರಸವತಿಯೇಜರ್ ಯಡಿ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ಗಳ
ಅಸಿತತವದ ಕನರಿತನ.

37.

ಕಪುಪ್ರಾ/37/ರರ.ಔ.ಸಿ.ಬಗ್ ೆ/2013-14

ಮನಖ್ಯ ರರಸ್ರತನ್ನ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ಔಷದಿ ಸಿಂಪಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

38.

ಕಪುಪ್ರಾ/38/ಸಿ.ಪು.ಮ/2013-14

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಯ ಬಗ್ ೆ.

39.

ಕಪುಪ್ರಾ/39/ಪ್ರ.ಸಂ/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧಿಕರರಿ ಸಿಬಬಂದಿ ವಗೆದವರ ಪ್ರನ್ ಸಂಖ ಯಯ
ಮರಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

40.

ಕಪುಪ್ರಾ/40/ಸೃ.ವ ಂ.ಸ.ಕರ.ನಿೇ/2013-14

ಸೃಷ್ಟಿ ವ ಂಚರ್, ಬ ಂಗಳೂರನ ಇವರಿಗ್ 6ರ್ ೇ ಪುಸತಕ ಪರಿರ್ ಗ್ ಸಹರಯ
ಧ್ನ್ ಉಚಿತ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

41.

ಕಪುಪಾ/41/ಪ್ರಾ.ಜ,ಮರ/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಖರತ್ ಗ್ ಚ ಕೆನ್ನು ಜಮ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

42.

ಕಪುಪಾ/42/ಅಂ.ವರ.ನಿ/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಂತಜರೆಲ ತ್ರಣವನ್ನು ವರಷ್ಟೆಕ ನಿವೆಹಣ ಯ ಬಗ್ ೆ.

43.

ಕಪುಪ್ರಾ/43/ಪು.ಪಾ.ಮರ./2013-14

ಸಕರೆರಿ ಸಂಸ್ ಾ ಹರಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ ಾ, ಶರಲರ ಕರಲ ೇಜನಗಳಲಿಲ
ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ಪುಸತಕ ಪಾದಶ್ೆನ್ ಮತನತ ಮರರರಟ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

44.

ಕಪುಪ್ರಾ/44/ರರ.ಪ/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ರರಸ್ರತನ್ನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

45.

ಕಪುಪ್ರಾ/45/ಉ.ಪು./2013-14

ಉಚಿತ ಪುಸತಕ ನಿೇಡನವಂತ್ ಕ ೂೇರಿ ಬಂದ ಪತಾಗಳಳ

46.

ಕಪುಪ್ರಾ/46/ಪು.ಆ.ಸ./2013-14

ಸ್ರವೆಜನಿಕ ಗಾಂಥರಲಯ ಇಲರಖ ಯ 2012ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಪುಸತಕಗಳ
ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಭರಗವಹಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

47.

ಕಪುಪ್ರಾ/47/ವಿ.ಚನ.ಗನ.ಪಾ./2013-14

ವಿಧರನ್ ಪರಿಷತಿತನ್ ಚನಕ ೆ ಗನರನತಿನ್ ಪಾಶ ುಗ್ ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

48.

ಕಪುಪ್ರಾ/48/ಸ.ಖ್.ಪು.ವಿ/2013-14

ಸಗಟನ ಖ್ರಿೇದಿ ಯೇಜರ್ ಯಡಿ ತಿರಸೃತವರದ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು
ವಿಲ ೇವರರಿ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

49.

ಕಪುಪ್ರಾ/49/ವ.ಸಂ.ಬ ೈ.ಮರ.ಮನ/2013-14

ವಚನ್ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಬ ೈಬಲ್ ಮರದರಿಯಲಿಲ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

50.

ಕಪುಪ್ರಾ/50/ಬ.ಮ.ಮರ/2013-14

ಬಯೇ ಮಟ್ಟಾಕ್ಸ

51.

ಕಪುಪ್ರಾ/51/ಸಿ.ಕ ೂ.ಕರ.ಮರ/2013-14

ಇಲರಖ ಗಳಲಿಲ ಸಿಬಬಂದಿ ಕ ೂರತ್ ಬಗ್ ೆ ಕರಯರೆಧ್ಯಯನ್ ಕ ೈಗ್ ೂಳುಲನ
ಅಗತಯ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ .ೆ

52.

ಕಪುಪ್ರಾ/52/ವೃ.ತ್ ./2013-14

ವೃತಿತ ತ್ ರಿಗ್

53.

ಕಪುಪ್ರಾ/53/ಅಧ್ಯಕ್ಷರ/2013-14

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಕಡತ

54.

ಕಪುಪ್ರಾ/54/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸಭ /2013-14

ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹರಗೂ ಸವೆಸದಸಯರ ಸಭ ಯ ಕಡತ

55.

ಕಪುಪ್ರಾ/55/ಆ.ಮ.ಪು.ರ/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪುನ್ರ್ ರಚರ್ ಯ ಬಗ್ ೆ
(ಸವೆಸದಸಯರ ರ್ ೇಮಕ)

56.

ಕಪುಪ್ರಾ/56/ಕ.ಅ.ಸ./2013-14

ಕನ್ುಡ ಭರರ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಲಹ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

57.

ಕಪುಪ್ರಾ/57/ಪು.ಪ.ನಿೇ/2013-14

ಪುಸತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ನಿೇಡನವಬಗ್ ೆ.

58.

ಕಪುಪ್ರಾ/58/ಪು.ಖ್./2013-14

ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವಂತ್ ಕ ೂೇರಿ ಬಂದ ಪತಾಗಳಳ

59.

ಕಪುಪ್ರಾ/59/ರರ.ಗಾಂ.ಪು.ನಿೇ./2013-14

ರರಷ್ಟರೇಯ ಗಾಂಥರಲಯ ಕಲೆತ್ರತ ಇವರಿಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕಟಣ ಗಳನ್ನು
ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

60.

ಕಪುಪ್ರಾ/60/ರಿ.ನಿೇ./2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕಟಣ ಗಳಿಗ್ ರಿಯರಯಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

61.

ಕಪುಪ್ರಾ/61/ಸ್ರ.ಪ.ಉ./2013-14

ಸ್ರಮರನ್ಯ ಪತಾಗಳಿಗ್ ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

62.

ಕಪುಪ್ರಾ/62/ಅ.ಲರಯ.ಖ್/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ ಲರಯಪ್ರಿಪ್ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

63.

ಕಪುಪ್ರಾ/63/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ/2013-14

ದಿರ್ರಂಕ:17.03.2014ರ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ
ಕಾಮದ ಕನರಿತನ.

64.

ಕಪುಪ್ರಾ/64/ಅ.ರ್ರ.ಲ .ಮರ/2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರ್ರಮಫಲಕ ಹರಗೂ ಲ ಟರ್ ಹ ಡ್ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

65.

ಕಪುಪ್ರಾ/65/ಅ.ಪಾ.ಕ./2013-14

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾವರಸದ ಕಡತ

66.

ಕಪುಪ್ರಾ/66/ಪ್ರಾ.ನಿೇ.ನಿ.ರೂ/2013-14

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ನಿೇತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು
ರೂಪಸನವ ಬಗ್ ೆ.

67.

ಕಪುಪಾ/66/ಪ್ರಾ.ನಿೇ.ನಿ.ರೂ/2013-14

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಸಂಭದಿಸಿದಂತ್ ನಿೇತಿನಿಯಮಗಳನ್ನು
ರಿೇಪಸನವ ಬಗ್ ೆ.

68.

ಕಪುಪಾ/68/ಸ್ರೆ.ಯಂ.ಖ್/2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಸ್ರೆಾನ್ರ್ ಯಂತಾ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

2014-15ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಹಿ
1.

ಕಪುಪ್ರಾ/1/ಅಂ.ಚಿೇ.ಖ್/2014-15

ಕಚ ೇರಿಯ ಪತಾಗಳನ್ನು ರವರನಿಸಲನ ಅಂಚ ಚಿೇಟ್ಟ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಕನರಿತನ.

2.

ಕಪುಪ್ರಾ/2/ಪು.ಲ ೂೇ.ಮನ/2014-15

ಪುಸತಕ ಲ ೂೇಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ .ೆ

3.

ಕಪುಪ್ರಾ/3/ಅ.ಪಾ./2014-15

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾವರಸದ ಕಡತ

4.

ಕಪುಪ್ರಾ/4/ಕಬಿ.ಪ್ರ/2014-15

ಕಚ ೇರಿ ಮಚಚದ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ

5.

ಕಪುಪ್ರಾ/5/ಇಂ.ರ್ .ಬಿ./2014-15

ಇಂಟರ್ ೆಟ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

6.

ಕಪುಪ್ರಾ/6/ಪೇ.ವಿ.ಮರ./2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪೇಠ ೂೇಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲ ೇವರರಿ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

7.

ಕಪುಪ್ರಾ/7/ಪು.ಸ್ರ.ನಿೇ/2014—15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಸ್ರಲದ ರೂಪದಲಿಲ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

8.

ಕಪುಪ್ರಾ/8/ಪ್ರಾ.ಮ.ಖ್/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಫರಾಂಕ್ತಂಗ್ ಮಷನ್ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

9.

ಕಪುಪ್ರಾ/9/ಅಂ.ಪು.ಸ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಂಗರಚರ್ ತಿದನಾಪಡಿ ಹರಗೂ ಪುಸತಕ ನಿೇತಿ ಪರಿಷೆರಣ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭ .

10. ಕಪುಪ್ರಾ/10/ಸಮರಲ ೂೇಚರ್ ಸಭ /2014-

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪುಸತಕ ಸಂಸೃತಿಯ ಬ ಳವಣಿಗ್ ಪುಸತಕ ೂೇದಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕನರಿತ

15

ಸಮರಲ ೂೇಚರ್ರ ಸಭ

11.

ಕಪುಪ್ರಾ/11/ಸ್ರವ.ಸ.ಸಭ /2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಹರಗೂ ಸವೆಸದಸಯರ ಸಭ

12.

ಕಪುಪ್ರಾ/12/ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಭ /2014-15

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಸಭ ಕನರಿತನ

13.

ಕಪುಪ್ರಾ/13/ಡಿ.ರ್ೌ.ರ್ ೇ/2014-15

ಡಿ ಗೂಾಫ್ ರ್ೌಕರರ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ

14. ಕಪುಪ್ರಾ/14/ಕ.ಪು.ಸಂ.ಪಾ.ಯೇ/2014-15

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಸಂಸೃತಿ ಪಾಸ್ರರ ಯೇಜರ್ ಯ ಬಗ್ ೆ

15.

ಕಪುಪ್ರಾ/15/ಕ.ದೂ.ಬಿ./2014-15

ಕಚ ೇರಿ ದೂರವಣಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ

16.

ಕಪುಪ್ರಾ/16/ರರ.ಕ ೂ.ಔ.ಸಿಂ/2014-15

ಮನಖ್ಯ ರರಸ್ರತನ್ನ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

17.

ಕಪುಪ್ರಾ/17/ಲ ೇ.ಸ್ರ.ಖ್./2014-15

ಲ ೇಖ್ನ್ ಸ್ರಮಗ್ರಾಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

18.

ಕಪುಪ್ರಾ/18/ಪೇ.ಖ್./2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ ಹರಗೂ ಕಚ ೇರಿಗ್ ಪೇಠ ೂೇಪಕರಣ ಖ್ರಿೇದಿ ಕನರಿತನ.

19.

ಕಪುಪ್ರಾ/19/ವ.ಸಂ.ಕರ.ವ/2014-15

ಎಲರಲ ಅಕರಡಿಮಿ ಹರಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ವತಿಯಿಂದ “ವಸಂತ ಸಂಭಾಮ”್ಕರಯೆಕಾಮವನ್ನು
ಆಚರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

20. ಕಪುಪ್ರಾ/20/ಅ.ಕ ೂ.ಟ್ಟ.ವಿ.ಖ್/2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ಟ್ಟ.ವಿ. ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

21.

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ ೂಠಡಿಯ ಟ್ಟ.ವಿ.ಗ್ ಸ್ ಟ್್ ಬರಕ್ಸ್್ಹರಗೂ ಕ ೇಬಲ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ

ಕಪುಪ್ರಾ/21/ಸ್ .ಅ./2014-15

ಬಗ್ ೆ
22. ಕಪುಪ್ರಾ/22/ಪ್ರಾ.ಕ ೂೇ.ಪ್ರ/2014-15

ದಿ ಪ್ರಾಪ್ ೇಷನ್ಲ್ ಕ ೂೇರಿಯರ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

23. ಕಪುಪ್ರಾ/23/ಪು.ಪಾ.ಮರ/2014-15

ಸಕರೆರಿ, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ ಾ, ಶರಲರ ಕರಲ ೇಜನಗಳಲಿಲ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪುಸತಕಗಳ ಪಾದಶ್ೆನ್ ಮತನತ
ಮರರರಟದ ಕಡತ.

24. ಕಪುಪ್ರಾ/24/ಮ.ಸಿ.ವ ೇ./2014-15

ಮಜೂರಿ ಸಿಬಬಂದಿ ವ ೇತನ್

25. ಕಪುಪ್ರಾ/25/ಸಿ.ಹ ./2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹ ಚನಚವರಿ ಮೊತತ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

26. ಕಪುಪ್ರಾ/26/ಕ್ತಾ.ಯೇ./2014-15

2014-15ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಯ ಕಡತ

27. ಕಪುಪ್ರಾ/27/2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಹಸತಪಾತಿ ಆಹರವನ್.

ಯನ.ಬ./2014-15
28. ಕಪುಪ್ರಾ/28/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸ.ನಿ/2014-15

ದಿರ್ರಂಕ:17.05.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಕಡತ

29. ಕಪುಪ್ರಾ/29/ಲ .ಪ್ರಯ.ಪ್ರೇ.ಕ.ಮನ/2014-15 ಕಛ ೇರಿಯ ಲ ಟರ್ ಪ್ರಯಡ್ ಹರಗೂ ಪ್ರೇರ್ಿ್ಕವರ್್ೆ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ
30. ಕಪುಪ್ರಾ/30/ಅಕರಡ ಮಿ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರರಿನ್ ವಿಮ ನ್ವಿೇಕರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

31.

ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

ಕಪುಪ್ರಾ/31/ಮರ.ಹ.ಅ./2014-15

32. ಕಪುಪ್ರಾ/32/ದ.ವ.ಪಾ.2014/2014-15

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಮೈಸೂರನ ದಸರರ ವಸನತ ಪಾದಶ್ೆನ್ ಕನರಿತನ.

33. ಕಪುಪ್ರಾ/33/ಮರ.ಅ.ವ ೇ/2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

34. ಕಪುಪ್ರಾ/34/ಅ.ಆ.ಶರ.ಸಿ./2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತಶರಖ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ದ ಕಡತ

35. ಕಪುಪ್ರಾ/35/ಚನ.ಗನ.ಪಾ/2014-15

ವಿಧರ£À ಸಭ ಚನಕ ೆ ಗನರನತಿನ್ / ಚಕ ೆ ಗನರನತಿಲಲದ ಪಾಶ ುಗಳಿಗ್ ಉತತರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

36. ಕಪುಪ್ರಾ/36/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ./2014-15

15.07.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ನಿಣೆಯಗಳ ಕಡತ

37. ಕಪುಪ್ರಾ/37/ರರ.ಸಿ.ಪು.ಮ.ಆ/2014-15

ರರಜರಯಂದಯಂತ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

38. ಕಪುಪ್ರಾ/38/ಅಂ.ಮರ.ನಿೇ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಂತರ್ ಜರಲದಲಿಲ ಮರಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲನ ಮರಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

39. ಕಪುಪ್ರಾ/39/ಸ್ರ.ಚಿ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸ್ರಕ್ಷಾಚಿತಾ ನಿಮಿೆಸನವ ಬಗ್ ೆ.

40. ಕಪುಪಾ/40/ಸ.ಹ ೂ.ಪ/2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಹ ೂಟಡಿಸಿದ ಪತಾ

41. ಕಪುಪಾ/41/ಸಿ.ಪು.ಪ/2014-15

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗಳ ಪರಿಶ್ಲರ್ ಯ ಬಗ್ ೆ

42. ಕಪುಪ್ರಾ/42/ಪ್ರಾ.ನ್.ಸ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನ್ಡರವಳಿಗಳಳ ಸಹಿಯರಗದ ಬಗ್ ೆ.

43. ಕಪುಪ್ರಾ/43/ಅ.ಪ್ರಾ.ಅ.ಸ./2014-15

ಎಲರಲ ಅಕರಡ ಮಿ ಹರಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕರರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳ ಸಮರಲ ೂೇಚರ್ರ ಸಭ ಯ ಬಗ್ ೆ.

44. ಕಪುಪಾ/44/ಹಿ.ಅ.ವ ೇ/2014-15

ಡರ.ಸಿದಧಲಿಂಗಯಯನ್ವರ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ

45. ಕಪುಪಾ/45/ಪಾ.ರ್ ೂಂ/2014-15

ಪಾಕರಶ್ಕರ ರ್ ೂಣದಣಿಗ್ರಗ್ರ ಅಜಿೆ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

46. ಕಪುಪಾ/46/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಶ್ಾೇ ಕೃಷಣರ ೇವರರಯನ್ ಹನಟಿ,ಬ ಳವಣಿಗ್ ,ಅಂತಯದ ವರ ಗ್ ರಚಿಸಲಪಟಿ 12ರ್ರಟಕಗಳನ್ನು
ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ

47. ಕಪುಪಾ/47/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಮಲ ರ್ರಡಿನ್ ಹಳ ೇಪ್ ೈಕರನ, ಮಲ ರ್ರಡಿನ್ ದಿೇವರ ಸಂಸೃತಿಕ ಸಂಕಥನ್ ಹರಗೂ ದಿೇವರ
ಜನ್ಪದಕರವಯ 3ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

48. ಕಪುಪಾ/48/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಎಲ ಕರರನ್ ಶರಸರದ ವಿದನಯರರಗಾ ಕವರಟಗಳಳ, ಅರ ವರಹಕಗಳಳ,ಸ್ರಪ್ ೇಕ್ಷತ ಸಿರರಾಮತ ಕೃತಿಗಳ
ಮನದಾಣ ಕನರಿತನ

49. ಕಪುಪ್ರಾ/49/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ/2014-15

05.06.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನ್ಡರವಳಿಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಬಗ್ ೆ

50. ಕಪುಪ್ರಾ/50/ಮೈ.ಪು.ಮೇ/2014-15

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿಲ ಪುಸತಕ ಮೇಳ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

51.

ಪುಸತಕಲ ೂೇಕ ತ್ ೈಮರಸಿಕ ಸಂಚಿಕ ಯನ್ನು ಮನದಾಣ ಮರಡಲನ ಟ ಂಡರ್ ಕರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

ಕಪುಪ್ರಾ/51/ಪು.ಲ ೂೇ.ಮನ.ಬ ಂ/2014-15

52. ಕಪುಪಾ/52/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಎಚ್, ರ ೇವಿೇರಪಪ ಅವರ ಆಯಾ ಕೃತಿಗಳ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

53. ಕಪುಪ್ರಾ/53/ರರ.ಪು.ಮೇ.ಏ/2014-15

ಧರರವರಡದಲಿಲ ಪುಸತಕ ಮೇಳ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

54. ಕಪುಪ್ರಾ/54/ಸಹಯೇಗ/2014-15

ಸಂಘ/ಸಂಸ್ ಾಗಳಳ ಆಯೇಜಿಸನವ ಪುಸತಕ ಮೇಳಗಳಿಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ

55. ಕಪುಪ್ರಾ/55/ಅ.ನಿ.ವಿ.ದೂ.ಬಿ.ಪ್ರ/2014-15 ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವರಸದ ದೂರವರಣಿ ವಿದನಯತ್ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ
56. ಕಪುಪಾ/56/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಸತಯಕರಮರ ಸಮಗಾ ಗಾಂಥ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

57. ಕಪುಪಾ/57/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ತಿೇ.ನ್ಂ,ಶ್ಾೇ ಸಮಗಾ ಗಧ್ಯ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

58. ಕಪುಪಾ/58/ಪ್ರಾ.ಪು.ಮರ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕಟಣ ಯ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಮರರರಟಕ ೆ ಒದಗ್ರಸನವ ಬಗ್ ೆ.

59. ಕಪುಪ್ರಾ/59/ಕ.ಪು.ಸೂ/2014-15

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಸೂಚಿ-2016ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಪತಿಾಕರ ಪಾಕಟಣ ಕನರಿತನ.

60. ಕಪುಪ್ರಾ/60/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ/2014-15

08.08.2014ರ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಕಡತ

61.

ನ್ನ್ು ಮಚಿಚನ್ ಪುಸತಕ ಯೇಜರ್ ಯ ಬಗ್ ೆ

ಕಪುಪ್ರಾ/61/ನ್.ಮ.ಪು./2014-15

62. ಕಪುಪ್ರಾ/62/ಉ.ಪು.ವಿ./2014-15

ಉಚಿತ ಪುಸತಕ ವಿತರಣರ ಸಮರರಂಭ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

63. ಕಪುಪ್ರಾ/63/ಪಾಕಟಣ /2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ವಿವಿಧ್ಸ್ರಹಿತಯಮರಲ ಯದಿ ಸನಮರರನ 6 ಮರಲಿಕ ಗಳಲಿಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

64. ಕಪುಪ್ರಾ/64/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ/2014-15

08.09.2014ರ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಬಗ್ ೆ

65. ಕಪುಪ್ರಾ/65/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ./2014-15

16.10.2014ರ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ತ್ ಗ್ ದನಕ ೂಂಡ ನಿಣೆಯ

66. ಕಪುಪಾ/66/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಅಜರಾತ ರ್ ೂಬಬನ್ ಆತಮಚರಿತ್ ಾ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

67. ಕಪುಪಾ/67/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಶ್ಾೇ ಆನ್ಂದ ಅಮಮಂಬಲ ಅವರ ಆಯಾ ಲ ೇಖ್ನ್ಗಳ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

68. ಕಪುಪಾ/68/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಜರತ್ ಾಯೂ ಸ್ ೇರಿದಂತ್ ಸ್ರಂಖ್ಯ ಆಯಾಲ ೇಖ್ನ್ಗಳ ಸಂಪುಟ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

69. ಕಪುಪ್ರಾ/69/ಶೌ.ದನ.ಮರ/2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ ೂಠಡಿಯ ಶೌಚರಲಯ ದನರಸಿಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

70. ಕಪುಪಾ/70/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಸವೆಜ್ಞನ್ ವಚನ್ಗಳಳ ಪ್ರಕ ೇಟ್ ಕರಯಲ ಂಡಗೆಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ

71.

10.11.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸವೆಸದಸಯರ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ತ್ ಗ್ ದನಕ ೂಂಡ ನಿಣೆಯಗಳಳ

ಕಪುಪಾ/71/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ/2014-15

72. ಕಪುಪ್ರಾ/72/ಪು.ಮೇ/2014-15

ಚರಮರರಜನ್ಗರದಲಿಲ ಪುಸತಕ ಮೇಳ ಮತನತ ದಲಿತ ಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ವನ್ನು
ಆಯೇಜಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

73. ಕಪುಪಾ/73/ಪು.ಮನ.ದ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಪುಸತಕಗಳ ಮನದಾಣದ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

74. ಕಪುಪಾ/74/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಬ ೈಲ್ ಲಿಪಗಳನ್ನು ಶ್ಾವಣ ಮರದಯಮದಲಿಲ ಅಳವಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

75. ಕಪುಪಾ/75/ ಪಾಕಟಣ //2014-15

ಪ್ರಾಚಿೇನ್ ಕನ್ುಡ ಸ್ರಹಿತಯ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

76. ಕಪುಪಾ/76/ ಪಾಕಟಣ //2014-15

ಅಲ ಮರರಿ ಸಮನರರಯ ಸಂಸೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

77.

ಕನ್ುಡ ಜ್ಞರನ್ ವಿಜ್ಞರನ್-ತಂತಾಜ್ಞರನ್ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

ಕಪುಪಾ/77/ ಪಾಕಟಣ //2014-15

78. ಕಪುಪಾ/78/ ಪಾಕಟಣ //2014-15

ಶ್ಶ್ನ ಸ್ರಹಿತಯ ಹರಗೂ ಹರಸಯ ಸ್ರಹಿತಯ, ಇನಿುತರ ಸಂಕ್ತೇೆಣೆ ಸ್ರಹಿತಯ ಪಾಕರರಗಳಳ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ
ಕನರಿತನ

79. ಕಪುಪಾ/79/ ಪಾಕಟಣ /2014-15

ನ್ವಕರ್ರೆಟಕ ನಿಮರೆಪಕರನ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

80. ಕಪುಪಾ/80/ ಪಾಕಟಣ /2014-15

ರ ೇಸಿೇ ದಶ್ೆನ್ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

81.

ಬನಡಕಟನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರರಣ ಮರಲಿಕ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

ಕಪುಪಾ/81/ ಪಾಕಟಣ /2014-15

82. ಕಪುಪಾ/82/ ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಸಮಕರಲಿೇನ್ ಕನ್ುಡ ಸ್ರಹಿತಯ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

83. ಕಪುಪ್ರಾ/83/ಹಂಪ ಉತ್ವ/2014-15

ಹಂಪ ಉತ್ವ-2015 ಪುಸತಕ ಪಾದಶ್ೆನ್ ಮತನತ ಮರರರಟದ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡನವ ಕನರಿತನ.

84. ಕಪುಪ್ರಾ/84/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ವಿ.ಬ./2014-15

ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚಿಸಲನ ಅಜಿೆ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

85. ಕಪುಪ್ರಾ/85/ಚನ.ಗನ.ಪಾ.ಉ./2014-15

ವಿಧರ£À ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯರರದ ಶ್ಾೇ ಡಿ.ಯನ. ಮಲಿಲಕರಜನೆನ್ ಇವರ ಚನಕ ೆಗನರನತಿಲಲದ ಪಾಶ ುಗ್
ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

86. ಕಪುಪಾ/86/ಪು,ಸ್ ೂ,ಬ-2013/2014-15

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಪುಸತಕ ಸ್ ೂಗಸನ ಬಹನಮರನ್ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

87. ಕಪುಪ್ರಾ/87/ವರ.ಕ್ತಾ.ಯೇ.-2015-16 /

2015-16ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಯನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

2014-15
88. ಕಪುಪಾ/88/ಸ್ರ.ಸ.ಸ,ನಿ/2014-15

ದಿರ್ರಂಕ:15.12.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಬಗ್ ೆ

89. ಕಪುಪಾ/89/ಅ.ಪಾ.ಪಾ/2014-15

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಅತನಯತತಮ ಪಾಕರಶ್ನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

90. ಕಪುಪಾ/90/ರರ.ಪಾ/2014-15

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ.ಜಿ.ಪ.ರರಜರತುಂ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

91.

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ. ಅನ್ನಪಮ ನಿರಂಜನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

ಕಪುಪಾ/91/ಅ.ನಿ.ಪಾ/2014-15

92. ಕಪುಪ್ರಾ/92/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸ.ನಿ/2014-15

09.01.2015ರಂದನ ಕಪುಪ್ರಾ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಬಗ್ ೆ

93. ಕಪುಪಾ/93/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಶ್ಾೇ ಎರ್.ವಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಸಮಗಾ ಸ್ರಹಿತಯ ಪಾಕಟಣ ಕನರಿತನ.

94. ಕಪುಪ್ರಾ/94/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಸಂಖರಯಮತಿ ಪುಸತಕ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

95. ಕಪುಪಾ/95/ಪ್ರಾ,ಪಾ.ಗ್ೌ/2014-15

ಗ್ೌರವ ಪಾತಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

96. ಕಪುಪ್ರಾ/96/ವಿವಿಧ್ ಪಾಶ್ಸಿತ2013/2014-15

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ 2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

97. ಕಪುಪಾ/97/ದಿ.ಹೂ,ಶ್.ಆ.ಪು./2014-15

ದಿ|| ಹ ೂನ್ುಪಪ ಭರಗವತರ ಶ್ತಮರರ್ ೂೇತ್ವದ ವಿಚರರ ಸಂಕ್ತರಣದ ಪಾಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ಪುಸತಕ
ರೂಪದಲಿಲ ಹ ೂರ ತರನವ ಬಗ್ ೆ.

98. ಕಪುಪಾ/98/ಪ.ಕ .ರ್ರ.ಪು/2014-15

ಪ,ಕ ,ರ್ರರರಯಣ ಅವರ ಕೃತಿ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

99. ಕಪುಪಾ/99/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ರರ.ಹ.ರ ೇಶ್ಪ್ರಂಡ ಯವರ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

100. ಕಪುಪಾ/100/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಡರ.ಎಚ್.ಎರ್.ರ್ರಗ್ ೇಗ್ೌಡರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

101. ಕಪುಪ್ರಾ/101/ಸಿ.ರ್ ೇ/2014-15 ಭರಗ-1

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತಶರಖ ಗ್ ಬ ರಳಚನಚಗ್ರರರನ್ನು ರ್ ೇಮಿಸಿಕ ೂಳಳುವ ಬಗ್ .ೆ

ಕಪುಪ್ರಾ/101/ಸಿ.ರ್ ೇ/2014-15 ಭರಗ-2
102. ಕಪುಪಾ/102//2014-15

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗ್ ಸಿಬಬಂದಿ ರ್ ೇಮಕ ಮರಡಿಕ ೂಳಳುವ ಬಗ್ ೆ.
ಆಡಳಿತ್ರಧಿಕರರಿಗಳ ಕಡತ.

2014-15ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಹಿ
1.

ಕಪುಪ್ರಾ/1/ಅಂ.ಚಿೇ.ಖ್/2014-15

ಕಚ ೇರಿಯ ಪತಾಗಳನ್ನು ರವರನಿಸಲನ ಅಂಚ ಚಿೇಟ್ಟ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಕನರಿತನ.

2.

ಕಪುಪ್ರಾ/2/ಪು.ಲ ೂೇ.ಮನ/2014-15

ಪುಸತಕ ಲ ೂೇಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ .ೆ

3.

ಕಪುಪ್ರಾ/3/ಅ.ಪಾ./2014-15

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾವರಸದ ಕಡತ

4.

ಕಪುಪ್ರಾ/4/ಕಬಿ.ಪ್ರ/2014-15

ಕಚ ೇರಿ ಮಚಚದ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ

5.

ಕಪುಪ್ರಾ/5/ಇಂ.ರ್ .ಬಿ./2014-15

ಇಂಟರ್ ೆಟ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

6.

ಕಪುಪ್ರಾ/6/ಪೇ.ವಿ.ಮರ./2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪೇಠ ೂೇಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲ ೇವರರಿ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

7.

ಕಪುಪ್ರಾ/7/ಪು.ಸ್ರ.ನಿೇ/2014—15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಸ್ರಲದ ರೂಪದಲಿಲ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

8.

ಕಪುಪ್ರಾ/8/ಪ್ರಾ.ಮ.ಖ್/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಫರಾಂಕ್ತಂಗ್ ಮಷನ್ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

9.

ಕಪುಪ್ರಾ/9/ಅಂ.ಪು.ಸ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಂಗರಚರ್ ತಿದನಾಪಡಿ ಹರಗೂ ಪುಸತಕ ನಿೇತಿ ಪರಿಷೆರಣ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭ .

10. ಕಪುಪ್ರಾ/10/ಸಮರಲ ೂೇಚರ್ ಸಭ /2014-

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪುಸತಕ ಸಂಸೃತಿಯ ಬ ಳವಣಿಗ್ ಪುಸತಕ ೂೇದಯಮದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕನರಿತ

15

ಸಮರಲ ೂೇಚರ್ರ ಸಭ

11.

ಕಪುಪ್ರಾ/11/ಸ್ರವ.ಸ.ಸಭ /2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಹರಗೂ ಸವೆಸದಸಯರ ಸಭ

12.

ಕಪುಪ್ರಾ/12/ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಭ /2014-15

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಸಭ ಕನರಿತನ

13.

ಕಪುಪ್ರಾ/13/ಡಿ.ರ್ೌ.ರ್ ೇ/2014-15

ಡಿ ಗೂಾಫ್ ರ್ೌಕರರ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ

14. ಕಪುಪ್ರಾ/14/ಕ.ಪು.ಸಂ.ಪಾ.ಯೇ/2014-15

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಸಂಸೃತಿ ಪಾಸ್ರರ ಯೇಜರ್ ಯ ಬಗ್ ೆ

15.

ಕಪುಪ್ರಾ/15/ಕ.ದೂ.ಬಿ./2014-15

ಕಚ ೇರಿ ದೂರವಣಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ

16.

ಕಪುಪ್ರಾ/16/ರರ.ಕ ೂ.ಔ.ಸಿಂ/2014-15

ಮನಖ್ಯ ರರಸ್ರತನ್ನ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

17.

ಕಪುಪ್ರಾ/17/ಲ ೇ.ಸ್ರ.ಖ್./2014-15

ಲ ೇಖ್ನ್ ಸ್ರಮಗ್ರಾಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

18.

ಕಪುಪ್ರಾ/18/ಪೇ.ಖ್./2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ ಹರಗೂ ಕಚ ೇರಿಗ್ ಪೇಠ ೂೇಪಕರಣ ಖ್ರಿೇದಿ ಕನರಿತನ.

19.

ಕಪುಪ್ರಾ/19/ವ.ಸಂ.ಕರ.ವ/2014-15

ಎಲರಲ ಅಕರಡಿಮಿ ಹರಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ವತಿಯಿಂದ “ವಸಂತ ಸಂಭಾಮ”್ಕರಯೆಕಾಮವನ್ನು
ಆಚರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

20. ಕಪುಪ್ರಾ/20/ಅ.ಕ ೂ.ಟ್ಟ.ವಿ.ಖ್/2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ಟ್ಟ.ವಿ. ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

21.

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ ೂಠಡಿಯ ಟ್ಟ.ವಿ.ಗ್ ಸ್ ಟ್್ ಬರಕ್ಸ್್ಹರಗೂ ಕ ೇಬಲ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ

ಕಪುಪ್ರಾ/21/ಸ್ .ಅ./2014-15

ಬಗ್ ೆ
22. ಕಪುಪ್ರಾ/22/ಪ್ರಾ.ಕ ೂೇ.ಪ್ರ/2014-15

ದಿ ಪ್ರಾಪ್ ೇಷನ್ಲ್ ಕ ೂೇರಿಯರ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

23. ಕಪುಪ್ರಾ/23/ಪು.ಪಾ.ಮರ/2014-15

ಸಕರೆರಿ, ಸಂಘ, ಸಂಸ್ ಾ, ಶರಲರ ಕರಲ ೇಜನಗಳಲಿಲ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪುಸತಕಗಳ ಪಾದಶ್ೆನ್ ಮತನತ
ಮರರರಟದ ಕಡತ.

24. ಕಪುಪ್ರಾ/24/ಮ.ಸಿ.ವ ೇ./2014-15

ಮಜೂರಿ ಸಿಬಬಂದಿ ವ ೇತನ್

25. ಕಪುಪ್ರಾ/25/ಸಿ.ಹ ./2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಹ ಚನಚವರಿ ಮೊತತ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

26. ಕಪುಪ್ರಾ/26/ಕ್ತಾ.ಯೇ./2014-15

2014-15ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಯ ಕಡತ

27. ಕಪುಪ್ರಾ/27/2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಹಸತಪಾತಿ ಆಹರವನ್.

ಯನ.ಬ./2014-15
28. ಕಪುಪ್ರಾ/28/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸ.ನಿ/2014-15

ದಿರ್ರಂಕ:17.05.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಕಡತ

29. ಕಪುಪ್ರಾ/29/ಲ .ಪ್ರಯ.ಪ್ರೇ.ಕ.ಮನ/2014-15 ಕಛ ೇರಿಯ ಲ ಟರ್ ಪ್ರಯಡ್ ಹರಗೂ ಪ್ರೇರ್ಿ್ಕವರ್್ೆ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ
30. ಕಪುಪ್ರಾ/30/ಅಕರಡ ಮಿ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರರಿನ್ ವಿಮ ನ್ವಿೇಕರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

31.

ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

ಕಪುಪ್ರಾ/31/ಮರ.ಹ.ಅ./2014-15

32. ಕಪುಪ್ರಾ/32/ದ.ವ.ಪಾ.2014/2014-15

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಮೈಸೂರನ ದಸರರ ವಸನತ ಪಾದಶ್ೆನ್ ಕನರಿತನ.

33. ಕಪುಪ್ರಾ/33/ಮರ.ಅ.ವ ೇ/2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

34. ಕಪುಪ್ರಾ/34/ಅ.ಆ.ಶರ.ಸಿ./2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತಶರಖ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ದ ಕಡತ

35. ಕಪುಪ್ರಾ/35/ಚನ.ಗನ.ಪಾ/2014-15

ವಿಧರ£À ಸಭ ಚನಕ ೆ ಗನರನತಿನ್ / ಚಕ ೆ ಗನರನತಿಲಲದ ಪಾಶ ುಗಳಿಗ್ ಉತತರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

36. ಕಪುಪ್ರಾ/36/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ./2014-15

15.07.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ನಿಣೆಯಗಳ ಕಡತ

37. ಕಪುಪ್ರಾ/37/ರರ.ಸಿ.ಪು.ಮ.ಆ/2014-15

ರರಜರಯಂದಯಂತ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

38. ಕಪುಪ್ರಾ/38/ಅಂ.ಮರ.ನಿೇ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಂತರ್ ಜರಲದಲಿಲ ಮರಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲನ ಮರಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

39. ಕಪುಪ್ರಾ/39/ಸ್ರ.ಚಿ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಸ್ರಕ್ಷಾಚಿತಾ ನಿಮಿೆಸನವ ಬಗ್ ೆ.

40. ಕಪುಪಾ/40/ಸ.ಹ ೂ.ಪ/2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಹ ೂಟಡಿಸಿದ ಪತಾ

41. ಕಪುಪಾ/41/ಸಿ.ಪು.ಪ/2014-15

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗಳ ಪರಿಶ್ಲರ್ ಯ ಬಗ್ ೆ

42. ಕಪುಪ್ರಾ/42/ಪ್ರಾ.ನ್.ಸ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ನ್ಡರವಳಿಗಳಳ ಸಹಿಯರಗದ ಬಗ್ ೆ.

43. ಕಪುಪ್ರಾ/43/ಅ.ಪ್ರಾ.ಅ.ಸ./2014-15

ಎಲರಲ ಅಕರಡ ಮಿ ಹರಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕರರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳ ಸಮರಲ ೂೇಚರ್ರ ಸಭ ಯ ಬಗ್ ೆ.

44. ಕಪುಪಾ/44/ಹಿ.ಅ.ವ ೇ/2014-15

ಡರ.ಸಿದಧಲಿಂಗಯಯನ್ವರ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ

45. ಕಪುಪಾ/45/ಪಾ.ರ್ ೂಂ/2014-15

ಪಾಕರಶ್ಕರ ರ್ ೂಣದಣಿಗ್ರಗ್ರ ಅಜಿೆ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

46. ಕಪುಪಾ/46/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಶ್ಾೇ ಕೃಷಣರ ೇವರರಯನ್ ಹನಟಿ,ಬ ಳವಣಿಗ್ ,ಅಂತಯದ ವರ ಗ್ ರಚಿಸಲಪಟಿ 12ರ್ರಟಕಗಳನ್ನು
ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ

47. ಕಪುಪಾ/47/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಮಲ ರ್ರಡಿನ್ ಹಳ ೇಪ್ ೈಕರನ, ಮಲ ರ್ರಡಿನ್ ದಿೇವರ ಸಂಸೃತಿಕ ಸಂಕಥನ್ ಹರಗೂ ದಿೇವರ
ಜನ್ಪದಕರವಯ 3ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

48. ಕಪುಪಾ/48/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಎಲ ಕರರನ್ ಶರಸರದ ವಿದನಯರರಗಾ ಕವರಟಗಳಳ, ಅರ ವರಹಕಗಳಳ,ಸ್ರಪ್ ೇಕ್ಷತ ಸಿರರಾಮತ ಕೃತಿಗಳ
ಮನದಾಣ ಕನರಿತನ

49. ಕಪುಪ್ರಾ/49/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ/2014-15

05.06.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನ್ಡರವಳಿಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಬಗ್ ೆ

50. ಕಪುಪ್ರಾ/50/ಮೈ.ಪು.ಮೇ/2014-15

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿಲ ಪುಸತಕ ಮೇಳ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

51.

ಪುಸತಕಲ ೂೇಕ ತ್ ೈಮರಸಿಕ ಸಂಚಿಕ ಯನ್ನು ಮನದಾಣ ಮರಡಲನ ಟ ಂಡರ್ ಕರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

ಕಪುಪ್ರಾ/51/ಪು.ಲ ೂೇ.ಮನ.ಬ ಂ/2014-15

52. ಕಪುಪಾ/52/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಎಚ್, ರ ೇವಿೇರಪಪ ಅವರ ಆಯಾ ಕೃತಿಗಳ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

53. ಕಪುಪ್ರಾ/53/ರರ.ಪು.ಮೇ.ಏ/2014-15

ಧರರವರಡದಲಿಲ ಪುಸತಕ ಮೇಳ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

54. ಕಪುಪ್ರಾ/54/ಸಹಯೇಗ/2014-15

ಸಂಘ/ಸಂಸ್ ಾಗಳಳ ಆಯೇಜಿಸನವ ಪುಸತಕ ಮೇಳಗಳಿಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ

55. ಕಪುಪ್ರಾ/55/ಅ.ನಿ.ವಿ.ದೂ.ಬಿ.ಪ್ರ/2014-15 ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವರಸದ ದೂರವರಣಿ ವಿದನಯತ್ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ
56. ಕಪುಪಾ/56/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಸತಯಕರಮರ ಸಮಗಾ ಗಾಂಥ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

57. ಕಪುಪಾ/57/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ತಿೇ.ನ್ಂ,ಶ್ಾೇ ಸಮಗಾ ಗಧ್ಯ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

58. ಕಪುಪಾ/58/ಪ್ರಾ.ಪು.ಮರ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕಟಣ ಯ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಮರರರಟಕ ೆ ಒದಗ್ರಸನವ ಬಗ್ ೆ.

59. ಕಪುಪ್ರಾ/59/ಕ.ಪು.ಸೂ/2014-15

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಸೂಚಿ-2016ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಪತಿಾಕರ ಪಾಕಟಣ ಕನರಿತನ.

60. ಕಪುಪ್ರಾ/60/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ/2014-15

08.08.2014ರ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಕಡತ

61.

ನ್ನ್ು ಮಚಿಚನ್ ಪುಸತಕ ಯೇಜರ್ ಯ ಬಗ್ ೆ

ಕಪುಪ್ರಾ/61/ನ್.ಮ.ಪು./2014-15

62. ಕಪುಪ್ರಾ/62/ಉ.ಪು.ವಿ./2014-15

ಉಚಿತ ಪುಸತಕ ವಿತರಣರ ಸಮರರಂಭ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

63. ಕಪುಪ್ರಾ/63/ಪಾಕಟಣ /2013-14

ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ವಿವಿಧ್ಸ್ರಹಿತಯಮರಲ ಯದಿ ಸನಮರರನ 6 ಮರಲಿಕ ಗಳಲಿಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

64. ಕಪುಪ್ರಾ/64/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ/2014-15

08.09.2014ರ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಬಗ್ ೆ

65. ಕಪುಪ್ರಾ/65/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ./2014-15

16.10.2014ರ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ತ್ ಗ್ ದನಕ ೂಂಡ ನಿಣೆಯ

66. ಕಪುಪಾ/66/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಅಜರಾತ ರ್ ೂಬಬನ್ ಆತಮಚರಿತ್ ಾ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

67. ಕಪುಪಾ/67/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಶ್ಾೇ ಆನ್ಂದ ಅಮಮಂಬಲ ಅವರ ಆಯಾ ಲ ೇಖ್ನ್ಗಳ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

68. ಕಪುಪಾ/68/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಜರತ್ ಾಯೂ ಸ್ ೇರಿದಂತ್ ಸ್ರಂಖ್ಯ ಆಯಾಲ ೇಖ್ನ್ಗಳ ಸಂಪುಟ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ

69. ಕಪುಪ್ರಾ/69/ಶೌ.ದನ.ಮರ/2014-15

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ ೂಠಡಿಯ ಶೌಚರಲಯ ದನರಸಿಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

70. ಕಪುಪಾ/70/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಸವೆಜ್ಞನ್ ವಚನ್ಗಳಳ ಪ್ರಕ ೇಟ್ ಕರಯಲ ಂಡಗೆಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ

71.

10.11.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸವೆಸದಸಯರ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ತ್ ಗ್ ದನಕ ೂಂಡ ನಿಣೆಯಗಳಳ

ಕಪುಪಾ/71/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ/2014-15

72. ಕಪುಪ್ರಾ/72/ಪು.ಮೇ/2014-15

ಚರಮರರಜನ್ಗರದಲಿಲ ಪುಸತಕ ಮೇಳ ಮತನತ ದಲಿತ ಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ವನ್ನು
ಆಯೇಜಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

73. ಕಪುಪಾ/73/ಪು.ಮನ.ದ/2014-15

ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಪುಸತಕಗಳ ಮನದಾಣದ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

74. ಕಪುಪಾ/74/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಬ ೈಲ್ ಲಿಪಗಳನ್ನು ಶ್ಾವಣ ಮರದಯಮದಲಿಲ ಅಳವಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

75. ಕಪುಪಾ/75/ ಪಾಕಟಣ //2014-15

ಪ್ರಾಚಿೇನ್ ಕನ್ುಡ ಸ್ರಹಿತಯ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

76. ಕಪುಪಾ/76/ ಪಾಕಟಣ //2014-15

ಅಲ ಮರರಿ ಸಮನರರಯ ಸಂಸೃತಿ ಪರಿಚಯ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

77.

ಕನ್ುಡ ಜ್ಞರನ್ ವಿಜ್ಞರನ್-ತಂತಾಜ್ಞರನ್ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

ಕಪುಪಾ/77/ ಪಾಕಟಣ //2014-15

78. ಕಪುಪಾ/78/ ಪಾಕಟಣ //2014-15

ಶ್ಶ್ನ ಸ್ರಹಿತಯ ಹರಗೂ ಹರಸಯ ಸ್ರಹಿತಯ, ಇನಿುತರ ಸಂಕ್ತೇೆಣೆ ಸ್ರಹಿತಯ ಪಾಕರರಗಳಳ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ
ಕನರಿತನ

79. ಕಪುಪಾ/79/ ಪಾಕಟಣ /2014-15

ನ್ವಕರ್ರೆಟಕ ನಿಮರೆಪಕರನ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

80. ಕಪುಪಾ/80/ ಪಾಕಟಣ /2014-15

ರ ೇಸಿೇ ದಶ್ೆನ್ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

81.

ಬನಡಕಟನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪುರರಣ ಮರಲಿಕ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

ಕಪುಪಾ/81/ ಪಾಕಟಣ /2014-15

82. ಕಪುಪಾ/82/ ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಸಮಕರಲಿೇನ್ ಕನ್ುಡ ಸ್ರಹಿತಯ ಮರಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

83. ಕಪುಪ್ರಾ/83/ಹಂಪ ಉತ್ವ/2014-15

ಹಂಪ ಉತ್ವ-2015 ಪುಸತಕ ಪಾದಶ್ೆನ್ ಮತನತ ಮರರರಟದ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡನವ ಕನರಿತನ.

84. ಕಪುಪ್ರಾ/84/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ವಿ.ಬ./2014-15

ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚಿಸಲನ ಅಜಿೆ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

85. ಕಪುಪ್ರಾ/85/ಚನ.ಗನ.ಪಾ.ಉ./2014-15

ವಿಧರ£À ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯರರದ ಶ್ಾೇ ಡಿ.ಯನ. ಮಲಿಲಕರಜನೆನ್ ಇವರ ಚನಕ ೆಗನರನತಿಲಲದ ಪಾಶ ುಗ್
ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

86. ಕಪುಪಾ/86/ಪು,ಸ್ ೂ,ಬ-2013/2014-15

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಪುಸತಕ ಸ್ ೂಗಸನ ಬಹನಮರನ್ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

87. ಕಪುಪ್ರಾ/87/ವರ.ಕ್ತಾ.ಯೇ.-2015-16 /

2015-16ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಯನ್ನು ಸಿದಧಪಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

2014-15
88. ಕಪುಪಾ/88/ಸ್ರ.ಸ.ಸ,ನಿ/2014-15

ದಿರ್ರಂಕ:15.12.2014ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಬಗ್ ೆ

89. ಕಪುಪಾ/89/ಅ.ಪಾ.ಪಾ/2014-15

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಅತನಯತತಮ ಪಾಕರಶ್ನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

90. ಕಪುಪಾ/90/ರರ.ಪಾ/2014-15

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ.ಜಿ.ಪ.ರರಜರತುಂ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

91.

2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ. ಅನ್ನಪಮ ನಿರಂಜನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

ಕಪುಪಾ/91/ಅ.ನಿ.ಪಾ/2014-15

92. ಕಪುಪ್ರಾ/92/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸ.ನಿ/2014-15

09.01.2015ರಂದನ ಕಪುಪ್ರಾ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಬಗ್ ೆ

93. ಕಪುಪಾ/93/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಶ್ಾೇ ಎರ್.ವಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಸಮಗಾ ಸ್ರಹಿತಯ ಪಾಕಟಣ ಕನರಿತನ.

94. ಕಪುಪ್ರಾ/94/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಸಂಖರಯಮತಿ ಪುಸತಕ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಕನರಿತನ

95. ಕಪುಪಾ/95/ಪ್ರಾ,ಪಾ.ಗ್ೌ/2014-15

ಗ್ೌರವ ಪಾತಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

96. ಕಪುಪ್ರಾ/96/ವಿವಿಧ್ ಪಾಶ್ಸಿತ2013/2014-15

ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ 2013ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

97. ಕಪುಪಾ/97/ದಿ.ಹೂ,ಶ್.ಆ.ಪು./2014-15

ದಿ|| ಹ ೂನ್ುಪಪ ಭರಗವತರ ಶ್ತಮರರ್ ೂೇತ್ವದ ವಿಚರರ ಸಂಕ್ತರಣದ ಪಾಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ಪುಸತಕ
ರೂಪದಲಿಲ ಹ ೂರ ತರನವ ಬಗ್ ೆ.

98. ಕಪುಪಾ/98/ಪ.ಕ .ರ್ರ.ಪು/2014-15

ಪ,ಕ ,ರ್ರರರಯಣ ಅವರ ಕೃತಿ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

99. ಕಪುಪಾ/99/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ರರ.ಹ.ರ ೇಶ್ಪ್ರಂಡ ಯವರ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

100. ಕಪುಪಾ/100/ಪಾಕಟಣ /2014-15

ಡರ.ಎಚ್.ಎರ್.ರ್ರಗ್ ೇಗ್ೌಡರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

101. ಕಪುಪ್ರಾ/101/ಸಿ.ರ್ ೇ/2014-15 ಭರಗ-1

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತಶರಖ ಗ್ ಬ ರಳಚನಚಗ್ರರರನ್ನು ರ್ ೇಮಿಸಿಕ ೂಳಳುವ ಬಗ್ .ೆ

ಕಪುಪ್ರಾ/101/ಸಿ.ರ್ ೇ/2014-15 ಭರಗ-2
102. ಕಪುಪಾ/102//2014-15

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗ್ ಸಿಬಬಂದಿ ರ್ ೇಮಕ ಮರಡಿಕ ೂಳಳುವ ಬಗ್ ೆ.
ಆಡಳಿತ್ರಧಿಕರರಿಗಳ ಕಡತ.

2015-16ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಹಿ
75. ಕಪುಪ್ರಾ/1/ವಿ.ಪು.ದಿ/2015-16

ವಿಶ್ವಪುಸತಕ ದಿರ್ರಚರಣ ಯ ಬಗ್ ೆ

76. ಕಪುಪ್ರಾ/2/ನ್ಮಪುಬಸ/2015-16

ನ್ನ್ು ಮಚಿಚನ್ ಪುಸತಕ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭದ ಬಗ್ ೆ.

77. ಕಪುಪ್ರಾ/3/ಸ್ರಾ.ಸ.ತ್ .ನಿ/2015-16

09.03.2015ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿೇಣೆಯಕ ೆ ತ್ ಗ್ ದನಕ ೂಂಡ ಕಾಮ

78. ಕಪುಪ್ರಾ/4/ಪು.ಮೇ.ಎ/2015-16

ಗದಗದಲಿಲ ವಿಶ್ವಪುಸತಕ ದಿರ್ರಚರಣ ಅಂಗವರಗ್ರ ಪುಸತಕ ಮೇಳವನ್ನು ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

79. ಕಪುಪ್ರಾ/5/ಮ.ಸಿ./2015-16

ಮಜೂರಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

80. ಕಪುಪ್ರಾ/6/ಅ.ಆಪತಶರಖ /2015-16

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತಶರಖ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

81. ಕಪುಪ್ರಾ/7/ಮರ.ಅ.ವ ೇ/2015-16

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

82. ಕಪುಪ್ರಾ/8/ಕ.ವ ./2015-16

ಕಚ ೇರಿ ವ ಚಚದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ

83. ಕಪುಪ್ರಾ/9/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸಭ /2015-16

ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹರಗನ ಸವೆ ಸದಸಯರ ಸಭ ಯ ಬಗ್ .ೆ

84. ಕಪುಪ್ರಾ/10/ಕ.ಸ.ನಿ.ಅ. ಸಭ /2015-16

ಕನ್ುಡ ಮತನತ ಸಂಸೃತಿ ಇಲರಖ ಯ ದಿರ್ರಂಕ:12.02.2015ರ ಸಭ ಗ್ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ.

85. ಕಪುಪ್ರಾ/11/ಪ್ರಾಾ.ಮ.ಖ್/2015-16

ಕಚ ೇರಿಗ್ ಫರಾಾಂಕ್ತಂಗ್ ಮಷ್ಟೇನ್ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

86. ಕಪುಪ್ರಾ/12/ಪು.ಸೂ./2015-16

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಪುಸತಕ ಸೂಚಿ ಕನರಿತನ.

87. ಕಪುಪ್ರಾ/13/ಪು.ಮೇ.ಟ /2015-16

ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ಟ ಂಡರ್ ಕರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ ಚರಮರರಜನ್ಗರ

88. ಕಪುಪ್ರಾ/14/ಲ ೇ.ಸ.ಖ್/2015-16

ಲ ೇಖ್ನ್ ಸ್ರಮಗ್ರಾ ಖ್ರಿೇದಿ

89. ಕಪುಪ್ರಾ/15/ಪಾ.ಖ್/2015-16

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗ್ ಪಾಂಟರ್ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

90. ಕಪುಪ್ರಾ/16/ಕ.ದೂ/2015-16

ಕಚ ೇರಿ ದೂರವರಣಿಗ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ

91. ಕಪುಪ್ರಾ/17/ಸ.ಪ್ರಅ/2015-16

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗ್ ಸ್ರಪ್ಿ್ವ ೇರ್ ಅಳವಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

92. ಕಪುಪ್ರಾ/18./ಸ್ರಾ.ಸ.ಸ.ನಿ/2015-16

11.05.2015ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ
ಬಗ್ ೆ

93. ಕಪುಪ್ರಾ/19/ಪು.ಮನ.ಬ .ನಿ./2015-16

ವಿವಿಧ್ ಆಕರರದ ಪುಸತಕಗಳ ಮನದಾಣಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳ ವಿವರದ
ಬಗ್ ೆ.

94. ಕಪುಪ್ರಾ/20/ಮರ.ನಿೇ./2015-16

ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

95. ಕಪುಪ್ರಾ/21/ದ.ಯನ.ಸ./2015-16

ದಲಿತ ಯನವ ಸಮೇಳನ್ವನ್ನು ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ ಚರಮರರಜನ್ಗರ,

96. ಕಪುಪ್ರಾ/22/2014ಯನ.ಬ.ಪು./2015-16

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಚ ೂಚಚಲ ಕೃತಿಗಳಿಗ್ ಪ್ರಾೇತ್ರ್ಹಧ್ನ್ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

97. ಕಪುಪ್ರಾ/23/ಪು.ಹಿ./2015-16

ಕ ೇಂದಾ ಸ್ರಹಿತಯ ಅಕರಡ ಮಿಯ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರನಗ್ರಸನವ ಬಗ್ .ೆ

98. ಕಪುಪ್ರಾ/24/ವರ.ಕ್ತಾ.ಯೇ./2015-16

2015-16ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಕನರಿತನ.

99. ಕಪುಪ್ರಾ/25/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಕ .ಎರ್.ಭಗವರನ್ ಅವರ ಶ ೇಕ್ಸ್ ಪಯರ್ ನ್ ರ್ರಟಕಗಳ ಸಂಪುಟಗಳ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ.

100. ಕಪುಪ್ರಾ/26/ಬರಯ.ರಿ.ಪು.ದ.ಆ/2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರದ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್್, ಬರಯನ್ರ್, ಬರಯಕರರಾಪೆಳನ್ನು
ಮರಡಿಸಲನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

101. ಕಪುಪ್ರಾ/27/ಕ.ಪು.ಸಂ.ಪಾ.ಯೇ./2015-16

ಕನ್ುಡ ಸಂಸೃತಿ ಪಾಸ್ರರ ಯೇಜರ್ (ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಗಳಳ) ದಿ. ಮಂಜನರ್ರಥ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಕನ್ುಡ ಸ್ರಹಿತಯ ಪರಿಷತನತ, ಶ್ವಮೊಗೆ

102. ಕಪುಪ್ರಾ/28/ಪ್ರಾ.ಕ ೂೇ/2015-16

ದಿ. ಪ್ರಾಪ್ ೇಷನ್ಲ್ ಕ ೂೇರಿಯರ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ

103. ಕಪುಪ್ರಾ/29/ಕ.ಬರಯ.ಸ್ರ.ಅ./2015-16

ಕರ್ರೆಟಕ ಸ್ರಹಿತಯ ಬರಯರಿ ಸ್ರಹಿತಯ ಅಕರಡ ಮಿ, ಮಂಗಳೂರನ ಇವರ ಪುಸತಕಗಳ ಬಗ್ .ೆ

104. ಕಪುಪ್ರಾ/30/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಸ್ರವಿತಿಾ ಬರಯಿ ಫುಲ ಅವರ ಕನರಿತನ ಪುಸತಕವನ್ನು ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ.

105. ಕಪುಪ್ರಾ/31/ರಿ.ಪು.ಮರ.ದ.ಆ/2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರದ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳಕ ೆ ಆಗಮಿಸನವ ಪಾಕರಶ್ಕರನ /
ಮರರರಟಗ್ರರರಿಗ್ ಊಟ ಸರಬರರಜನ ಮರಡಲನ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹರವನ್ದ ಬಗ್ ೆ

106. ಕಪುಪ್ರಾ/32/ದ.ಯನ.ಸ.ದ.ಆ/2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರ ದಲಿತ ಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-2015ರ ಸಮರರಂಭಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್್, ಬರಯನ್ರ್,
ಬರಯಕರರಾಪ್ ಮರಡಲನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

107. ಕಪುಪ್ರಾ/33/ರಿ.ಪು.ಮರ.ದ.ಆ./2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರದ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳದಲಿಲ ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ ತ್ ಗ್ ಯಲನ
ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

108. ಕಪುಪ್ರಾ/34/ವರ.ಕ್ತಾ.ಯೇ-2015-16/2015-16

2015-16ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಗ್ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ಪಡ ಯನವ ಬಗ್ ೆ

109. ಕಪುಪ್ರಾ/35/ಅ.ನಿ.ದೂ.ವಿ.ಪ್ರ./2015-16

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವರಸದ ವಿದನಯತ್ ಹರಗೂ ದೂರವರಣಿ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ ಬಗ್ ೆ.

110. ಕಪುಪ್ರಾ/36/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ದ.ಆ/2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರದ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ಸ್ ೈಡರವಲ್, ಸಿಂತ್ ಟ್ಟಕ್ಸ ಮರಯಟ್, ವ ಲೆವರ್ ಮರಯಟ್,
ಚ ೇರ್ ಸರಬರರಜನ ಮರಡಲನ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹರವನ್

111. ಕಪುಪ್ರಾ/37/ದ.ಯನ.ಸ್ರ.ದ.ಆ/2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರ ದಲಿತ ಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-15ಕ ೆ ವ ೇದಿಕ ಯ ಮನಂಬರಗಕ ೆ ವರಟರ್
ಫ್ರಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಟ ಾಚರ್ ಪ್ ಂಡಲ್ ಹರಗೂ ಗ್ರಾೇನ್ ರೂಮ್ ನಿಮರೆಣಕ ೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹರವನ್

112. ಕಪುಪ್ರಾ/38/ದ.ಆ./2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರ ದಲಿತ ಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-2015ಕ ೆ ಭರಗವಹಿಸನವ ಗಣಯರಿಗ್ /
ಅತಿರ್ಥಗಳಿಗ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರಡಿಸಲನ ತಗಲನವ ವ ಚಚಕ ೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹರವನ್

113. ಕಪುಪ್ರಾ/39/ದ.ಆ./2015-16

ಚರಮರಜನ್ಗರದ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ರ್ ನ್ಪನ್ ಕರಣಿಕ , ಫಲಕಗಳನ್ನು
ಮರಡಿಸಲನ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

114. ಕಪುಪ್ರಾ/40/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ದ.ಆ./2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಕರಪತಾಗಳನ್ನು ಮರಡಲನ
ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

115. ಕಪುಪ್ರಾ/41/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಗನರನ ಮೌರ್ ೇಶ್ವರರ ತಿಾಪದಿ ರೂಪದ ವಚನ್ ಸಂಪುಟ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ.

116. ಕಪುಪ್ರಾ/42/ರರ.ಎ./2015-16

ಮನಖ್ಯ ರರಸ್ರತನ್ನ ಕ ೂಠಡಿಯಲಿಲರನವ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಎಣಿಕ ಮರಡನವ ಬಗ್ .ೆ

117. ಕಪುಪ್ರಾ/43/ವರ.ಕ.ಮ/2015-16

ಮಡಿಕ ೇರಿಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟದ ಬಗ್ ೆ

118. ಕಪುಪ್ರಾ/44/ರರ.ಸಂ.ಸಂ.ಕರ/2015-16

ಮಂಗಳೂರಿನ್ ರರಜಯಮಟಿದ ಸಂಗಮ ಸಂಭಾಮ ಕರಯೆಕಾಮದ ಕನರಿತನ.

119. ಕಪುಪ್ರಾ/45/ದ.ಯನ.ಸ್ರ.ದ.ಆ/2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರ ದಲಿತಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಹರಗೂ ಕರಪತಾ
ಹರಗೂ ಪಾಮರಣ ಪತಾಗಳನ್ನು ಮರಡಿಸಲನ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

120. ಕಪುಪ್ರಾ/46/ಉ.ಪು.ನಿ./2015-16

ಪ್ರಲಿೆಮಂಟ್ ಲ ೈಬ ಾರಿ, ರ ಹಲಿ ಇವರಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರ ಪಾಕಟ್ಟಸಿರನವ ಪಾಕಟಣ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ.

121. ಕಪುಪ್ರಾ/47/ದ.ಸ.ವ.2015/2015-16

2015ರ ದಸರರ ವಸನತ ಪಾದಶ್ೆನ್ದಲಿಲ ಭರಗವಹಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

122. ಕಪುಪ್ರಾ/48/ಮರ.ಹ./2015-16

ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

123. ಕಪುಪ್ರಾ/49/ಕ.ಲ ೇ.ಮನ/2015-16

ಕಚ ೇರಿಗ್ ಅಗತಯವಿರನವ ಲ ಟರ ಡ್ ಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸಿ ಕ ೂಡನವ ಬಗ್ ೆ

124. ಕಪುಪ್ರಾ/50/ಗ.ಅ.ಮರ.ಬ/2015-16

ಗಡಿ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

125. ಕಪುಪ್ರಾ/51/ಮನ.ಕ ೂ.ಔ.ಸಿ./2015-16

ಮನಖ್ಯ ರರಸ್ರತನ್ನ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ ಬಗ್ .ೆ

126. ಕಪುಪ್ರಾ/52/ಡರ.ಸಿ.ಚ.ನ್ಂದಿೇಮಠ/2015-16

ಡರ. ಶ್.ಚ. ನ್ಂದಿೇಮಠ ಅವರ ಪುಸತಕಗಳ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ.

127. ಕಪುಪ್ರಾ/53/ಸ್ರ.ಪ.ಉ./2015-16

ಸ್ರಮರನ್ಯ ಪತಾಗಳಿಗ್ ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

128. ಕಪುಪ್ರಾ/54/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಮಹರತಮ ಜ ೂಯೇತಿ ಬರ ಫುಲ ಕೃತಿಯ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ.

129. ಕಪುಪ್ರಾ/55/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಶ್ಾೇ ತಳಳಕ್ತನ್ ವ ಂಕಣಣಯಯನ್ವರ ಸಮಗಾ ಸ್ರಹಿತಯ ಮನದಾಣ

130. ಕಪುಪ್ರಾ/56/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಶ್ಾೇ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣಶರಸರ ಅವರ ಪುಸತಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

131. ಕಪುಪ್ರಾ/57/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ರರಷ್ಟರೇಯ ಕವಿ ಕನ್ಕರರಸರ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನ ಬಗ್ ೆ.

132. ಕಪುಪ್ರಾ/58/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ರರಷರಕವಿ ಎಂ.ಗ್ ೂೇವಿಂದ ಪ್ ೈ ಪುಸತಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

133. ಕಪುಪ್ರಾ/59/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಪ್ರಾ. ಬಿ. ಕೃಷಣಪಪನ್ವರ ಚಿಂತರ್ ಗಳ ಬರಹಗಳ ಮನದಾಣ ಕನರಿತನ.

134. ಕಪುಪ್ರಾ/60/ಕ.ಪ್ರೇ.ಮನ./2015-16

ಕಚ ೇರಿಗ್ ಅಗತಯವಿರನವ ಪ್ರೇರ್ಿ ಕವಗೆಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

135. ಕಪುಪ್ರಾ/61/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ/2015-16

15.06.2015ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸವೆಸದಸಯರ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ

ಬಗ್ ೆ
136. ಕಪುಪ್ರಾ/62/ವರ.ಕ./2015-16

ಕರ್ರೆಟಕ ಜನ್ಸ್ರಹಿತಯ ಸಂಘಟರ್ , ಧರರವರಡ ಇವರಿಗ್ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

137. ಕಪುಪ್ರಾ/63/ವರ.ಕ./2015-16

ಸತಯಕರಮರ ಪಾತಿರ್ರಿನ್ದವರನ ನ್ಡ ಸನವ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ ಸಹಯೇಗ

138. ಕಪುಪ್ರಾ/64/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸ.ನಿ/2015-16

16.07.2015ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ
ಬಗ್ ೆ

139. ಕಪುಪ್ರಾ/65/ಮೈ.ಪು.ಮೇ/2015-16

ಮೈಸೂರನ ನ್ಗರ ಕ ೇಂದಾ ಗಾಂಥರಲಯದ ಶ್ತಮರರ್ ೂೇತ್ವದ ಅಂಗವರಗ್ರ ಪುಸತಕ ಮೇಳ
ಏಪೆಡಿಸನವ ಕನರಿತನ.

140. ಕಪುಪ್ರಾ/66/ಸ್ರ.ಚಿ.ನಿ/2015-16

ಸ್ರಕ್ಷಾಚಿತಾ ನಿಮಿೆಸನವ ಬಗ್ ೆ.

141. ಕಪುಪ್ರಾ/67/ಗ.ಯನ.ಖ್/2015-16

ಕಚ ೇರಿಗ್ ಗಣಕಯಂತಾ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

142. ಕಪುಪ್ರಾ/68/ಲರಯ.ಆ.ಬಿ./2015-16

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ ಒದಗ್ರಸಲರದ ಲರಯಪ್ ಟರಪ್ ಗ್ ಆಯಂಟ್ಟ ವ ೈರರ್್್ಅಳವಡಿಸಲರದ ಬಿಲ್
ಪ್ರವತಿ ಬಗ್ ೆ

143. ಕಪುಪ್ರಾ/69/ಯನ.ವರ.ನಿ./2015-16

ಕಚ ೇರಿಯ ಯನ.ಪ.ಎರ್.ನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ನಿವೆಹಣ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

144. ಕಪುಪ್ರಾ/70/ಕರಯೆಕಾಮ/2015-16

ಸಕರೆರಿ ಪಾಥಮ ದಜ ೆ ಕರಲ ೇಜನ, ಮೇಲನಕ ೂೇಟ ಇವರನ ನ್ಡ ಸಿದ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ
ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ .ೆ

145. ಕಪುಪ್ರಾ/71/ಕರಯೆಕಾಮ/2015-16

ಬನದಧ ಬಸವ ಗ್ರಂಧಿ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಟಾರ್ಿ (ರಿ.) ಇವರಿ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ.

146. ಕಪುಪ್ರಾ/72/ಕರಯೆಕಾಮ/2015-16

ಶರಸಿರೇಯ ಕನ್ುಡ ಭರರ್ರ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಸ್ ಾ ರರಣಿ ಚ ನ್ುಮಮ ವಿ.ವಿ., ಬ ಳಗ್ರವಿ ಇವರಿಗ್
ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

147. ಕಪುಪ್ರಾ/73/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಶ್ವಮೊಗೆ/2015-16

ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

148. ಕಪುಪ್ರಾ/74/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ರರಮನ್ಗರ/2015-16

ರರಮನ್ಗರ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

149. ಕಪುಪ್ರಾ/75/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಕಲಬನಗ್ರೆ/2015-16

ಕಲಬನಗ್ರೆ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

150. ಕಪುಪ್ರಾ/76/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಹರವ ೇರಿ/2015-16

ಹರವ ೇರಿ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

151. ಕಪುಪ್ರಾ/77/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ ಂಗಳೂರನ/2015-16

ಬ ಂಗಳೂರನ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

152. ಕಪುಪ್ರಾ/78/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಚಿಕೆಮಗಳೂರನ/2015-

ಚಿಕೆಮಗಳೂರನ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

16
153. ಕಪುಪ್ರಾ/79/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಕ ೂೇಲರರ/2015-16

ಕ ೂೇಲರರ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

154. ಕಪುಪ್ರಾ/80/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬಿೇದರ್/2015-16

ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

155. ಕಪುಪ್ರಾ/81/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಮೈಸೂರನ/2015-16

ಮೈಸೂರನ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

156. ಕಪುಪ್ರಾ/82/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಧರರವರಡ/2015-16

ಧರರವರಡ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

157. ಕಪುಪ್ರಾ/83/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಚಿಕೆಬಳರುಪುರ/2015-16 ಚಿಕೆಬಳರುಪುರ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.
158. ಕಪುಪ್ರಾ/84/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಚಿತಾದನಗೆ/2015-16

ಚಿತಾದನಗೆ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

159. ಕಪುಪ್ರಾ/85/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಉಡನಪ/2015-16

ಉಡನಪ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

160. ಕಪುಪ್ರಾ/86/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ರರಯಚೂರನ/2015-16

ರರಯಚೂರನ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

161. ಕಪುಪ್ರಾ/87/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಯರದಗ್ರರಿ/2015-16

ಯರದಗ್ರರಿ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

162. ಕಪುಪ್ರಾ/88/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಕರರವರರ/2015-16

ಕರರವರರ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

163. ಕಪುಪ್ರಾ/89/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಚರಮರರಜನ್ಗರ/2015- ಚರಮರರಜನ್ಗರ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.
16
164. ಕಪುಪ್ರಾ/90/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಕ ೂಪಪಳ/2015-16

ಕ ೂಪಪಳ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

165. ಕಪುಪ್ರಾ/91/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಮಂಡಯ/2015-16

ಮಂಡಯ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

166. ಕಪುಪ್ರಾ/92/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಮಂಗಳೂರನ/2015-16

ಮಂಗಳೂರನ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

167. ಕಪುಪ್ರಾ/93/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ವಿಜಯಪುರ/2015-16

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

168. ಕಪುಪ್ರಾ/94/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬರಗಲಕ ೂೇಟ/2015-16 ಬರಗಲಕ ೂೇಟ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.
169. ಕಪುಪ್ರಾ/95/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ರರವಣಗ್ ರ /2015-16

ರರವಣಗ್ ರ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

170. ಕಪುಪ್ರಾ/96/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬ ಳಗ್ರವಿ/2015-16

ಬ ಳಗ್ರವಿ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

171. ಕಪುಪ್ರಾ/97/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬಳರುರಿ/2015-16

ಬಳರುರಿ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

172. ಕಪುಪ್ರಾ/98/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಹರಸನ್/2015-16

ಹರಸನ್ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

173. ಕಪುಪ್ರಾ/99/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಗದಗ/2015-16

ಗದಗ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

174. ಕಪುಪ್ರಾ/100/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ತನಮಕೂರನ/2015-16

ತನಮಕೂರನ ಜಿಲ ಲಯ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಯ ಕನರಿತನ.

175. ಕಪುಪ್ರಾ/101/ಪು.ನಿೇ./2015-16

ತ್ ಕ ೆೇಕ ರ ಶ್ಂಕರರ್ರರರಯಣ ಭಟಿ ಇವರಿಗ್ ಶ್ಬಧಬ ೂೇಧ ರ್ರರ್ರಥೆ ನಿಘಂಟನ ಪುಸತಕ
ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

176. ಕಪುಪ್ರಾ/102./ಇ.ಪಾ.ಪ/2015-16

ಇಲರಖ ಯಲಿಲ ಉಚಿತವರಗ್ರ ಬಂದಿರನವ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕರರಕ ೆ ಪಡ ಯನವ ಬಗ್ ೆ

177. ಕಪುಪ್ರಾ/103/ಪು.ಸ್ ೂೇ.ಬ/2015-16

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ಪುಸತಕ ಸ್ ೂಗಸನ ಬಹನಮರನ್ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

178. ಕಪುಪ್ರಾ/104/ಹ ೈ.ಕ.ರ್ೌ./2015-16

ಹ ೈದರರಬರದ್ ಕರ್ರೆಟಕ ಪಾರ ೇಶ್ದ ರ್ೌಕರರ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ .ೆ

179. ಕಪುಪ್ರಾ/105/ಪು.ಮೇ.ಗನ./2015-16

ಗನಲಬಗ್ರೆದಲಿಲ ರಿಯರಯಿತಿ ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳ-2015ನ್ನು ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

180. ಕಪುಪ್ರಾ/106/ಕರ.ಸಿ.ಪು.ಮ./2015-16

ಕರಸರಗ್ ೂೇಡಿನ್ಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

181. ಕಪುಪ್ರಾ/107/ಟ್ಟ.ಡಿ.ಎರ್./2015-16

ಟ್ಟ.ಡಿ.ಎರ್. ಅನ್ನು ರಿಟನ್ೆ ಫ ೈಲ್ ಮರಡಿದ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ ಮರಡಿದ ಬಗ್ ೆ.

182. ಕಪುಪ್ರಾ/108/ರಿ.ಪು.ಠ ೇ.ಹಿ/2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ನಿೇಡಿದಾ ಭದಾತ್ರ ಠ ೇವಣಿ ಹಿಂದಿರನಗ್ರಸನವ
ಬಗ್ ೆ

183. ಕಪುಪ್ರಾ/109/ಮರ.ಹ.ಮ./2015-16

ಹ ಚ್.ಎರ್. ಚಂರ ಾೇಗ್ೌಡ ಇವರಿಗ್ ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ.

184. ಕಪುಪ್ರಾ/110/ಸಿ.ಪು.ಮರ.ಚರ./2015-16

ಚರಮರರಜನ್ಗರದಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

185. ಕಪುಪ್ರಾ/111/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಪ್ರಾ. ಹ ಚ್. ಸಿದಧಲಿಂಗಯಯ ಅವರ ಸಮಗಾ ಗರರಯನ್ನವರದದ ಮನದಾಣ ಕನರಿತನ.

186. ಕಪುಪ್ರಾ/112/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಇಸ್ರಲಂ ಸಂಸೃತಿ ಕೃತಿ ಮರನ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

187. ಕಪುಪ್ರಾ/113/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ/2015-16

26.08.2015ರ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮ

188. ಕಪುಪ್ರಾ/114/ಅ.ಜರ.ತ್ರ./2015-16

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಂತರ ಜರಲ ತ್ರಣ ವರಷ್ಟೆಕ ನಿವೆಹಣ ಕನರಿತನ.

189. ಕಪುಪ್ರಾ/115/ಜ .ಯಂ.ದನ./2015-16

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಜ ರರಕ್ಸ್ ಯಂತಾ ದನರಸಿಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

190. ಕಪುಪ್ರಾ/116/ಪು.ಲ ೂೇ.ಮನ./2015-16

ಪುಸತಕ ಲ ೂೇಕ ತ್ ೈಮರಸಿಕ ಸಂಚಿಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

191. ಕಪುಪ್ರಾ/117/ಪ್ರಾ.ರರ.ವಿ./2015-16

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ದಸ್ರತನ್ನವಿನ್ಲಿಲರನವ ಪುಸತಕಗಳ ವಿವರ

192. ಕಪುಪ್ರಾ/118/ಸಿ.ಪು.ಕ.ಖ್./2015-16

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗ್ ಕಂಪಯಯಟರ್ ಲರಯಪ್ ಟರಪ್ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

193. ಕಪುಪ್ರಾ/119/ಸಿ.ಪು.ದೂ.ಬಿ./2015-16

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಯಲಿಲ ಅಳವಡಿಸಲರದ ದೂರವರಣಿಯ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

194. ಕಪುಪ್ರಾ/120/ನ್.ಮ.ಪು.ಫ./2015-16

ನ್ನ್ು ಮಚಿಚನ್ ಪುಸತಕ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

195. ಕಪುಪ್ರಾ/121/ನ್.ಮ.ಪು./2015-16

ನ್ನ್ು ಮಚಿಚನ್ ಪುಸತಕ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಪಾಮರಣ ಪತಾಗಳನ್ನು ಮರಡಿಸಲನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು
ಕರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ

196. ಕಪುಪ್ರಾ/122/ದ.ಯನ.ಸ.ಗನ./2015-16

ಗನಲಬಗ್ರೆದಲಿಲ ದಲಿತ ಯನವ ಸಮೇಳನ್ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

197. ಕಪುಪ್ರಾ/123/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಕ ೂ./2015-16

ಕ ೂಪಪಳ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

198. ಕಪುಪ್ರಾ/124/ಅ.ಕರ.ರಿ./2015-16

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ ಒದಗ್ರಸಲರದ ಕರರಿನ್ ದನರಸಿತ ಮರಡಿಸಿದ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ

199. ಕಪುಪ್ರಾ/125/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಶ್./2015-16

ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

200. ಕಪುಪ್ರಾ/126/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ವ ೈದಯಪದಕ ೂೇಶ್ ಪುಸತಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

201. ಕಪುಪ್ರಾ/127/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಮೈ./2015-16

ಮೈಸೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

202. ಕಪುಪ್ರಾ/128/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಕ ೂೇ./2015-16

ಕ ೂೇಲರರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

203. ಕಪುಪ್ರಾ/129/ಸಿ.ಪು.ಅಂ./2015-16/2

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಯ ರರಸ್ರತನ್ನ ನಿವೆಹಣರ ತಂತ್ರಾಂಶ್ ವ ಬ್ ಸವೆನ್ೆಲಿಲ ಹ ೂೇರ್ಿ್

ಮರಡಲನ ವರಷ್ಟೆಕ ನಿವೆಹಣ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.
204. ಕಪುಪ್ರಾ/130/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಬರ./2015-16

ಬರಗಲಕ ೂೇಟ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

205. ಕಪುಪ್ರಾ/131/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಮಂ./2015-16

ಮಂಗಳೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

206. ಕಪುಪ್ರಾ/132/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಹರ./2015-16

ಹರಸನ್ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

207. ಕಪುಪ್ರಾ/133/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಹ ೂ./2015-16

ಹ ೂರ್ರುವರದಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

208. ಕಪುಪ್ರಾ/134/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಬ ./2015-16

ಬ ಳಗ್ರವಿ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

209. ಕಪುಪ್ರಾ/135/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಮ./2015-16

ಮಂಡಯ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

210. ಕಪುಪ್ರಾ/136/ಮರ.ಹ.ಅ/2015-16

ಶ್ಾೇ ಎಂ.ಬಿ. ಶ್ವರನ್ಂದ ಇವರಿಗ್ ಸಗಟನ ಖ್ರಿೇದಿ ಯೇಜರ್ ಯ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

211. ಕಪುಪ್ರಾ/137/ದ.ಸ./2015-16

ದಲಿತ ಸಮೇಳನ್ ಏಪೆಡಿಸಲನ ಪಾಸ್ರತವರ್ ಸಲಿಲಸನವ ಬಗ್ ೆ.

212. ಕಪುಪ್ರಾ/138/ಪು.ಮರ.ಹ/2015-16

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಯ ಪುಸತಕ ಮರರರಟದ ಹಣ ಜಮ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

213. ಕಪುಪ್ರಾ/139/ಸಿ.ಪು.ಮ./2015-16

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಯಲಿಲ ರ್ ೂೇಟನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸನವ ಹರಗೂ ನ್ಕಲಿ ರ್ ೂೇಟನಗಳನ್ನು
ಗನರನತಿಸನವ ಯಂತಾ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

214. ಕಪುಪ್ರಾ/140/ಸಿ.ಪು.ಮ./2015-16

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಗ್ ಯನ.ಪ.ಎರ್. ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

215. ಕಪುಪ್ರಾ/141/ವಿ.ಸಂ./2015-16

ಶ್ಾೇ ಗ್ ೂೇವಿಂದರರಜನ, ಮರರರಟ ಪಾತಿನಿಧಿ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ,
ಚರಮರರಜನ್ಗರ ಜಿಲ ಲ ಇವರನ ನ್ಡ ಸಿದ ವಿಚರರ ಸಂಕ್ತರಣದ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

216. ಕಪುಪ್ರಾ/142/ಅ.ನಿ.ಪಾ.2014/2015-16

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ. ಅನ್ನಪಮ ನಿರಂಜನ್ ವ ೈದಯಕ್ತೇಯ ಹರಗೂ ವಿಜ್ಞರನ್ ಸ್ರಹಿತಯ ಪಾಶ್ಸಿತ
ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

217. ಕಪುಪ್ರಾ/143/ಅ.ಪಾ.ಪಾ.2014/2015-16

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಅತನಯತತಮ ಪಾಕರಶ್ನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

218. ಕಪುಪ್ರಾ/144/ಜಿ.ರರ.ಪಾ.2014/2015-16

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ. ಜಿ.ಪ. ರರಜರತುಂ ಸ್ರಹಿತಯ ಪರಿಚರರಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

219. ಕಪುಪ್ರಾ/144/ಚನ.ಗನ.ಪಾ.ಉ/2015-16

ವಿಧರನ್ ಮಂಡಲದ ಚನಕ ೆ ಗನರನತನ ಪಾಶ ುಗ್ ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

220. ಕಪುಪ್ರಾ/146/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಮೈ/2015-16

ಮೈಸೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಮತ್ ೂತಂದನ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ
ಕನರಿತನ.

221. ಕಪುಪ್ರಾ/147/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸ.ನಿ/2015-16

04.11.2015ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಮೇಲ ಕ ೈಗ್ ೂಂಡ ಕಾಮದ ಬಗ್ ೆ

222. ಕಪುಪ್ರಾ/148/ಸಿ.ಪು.ಮ.ವಿ/2015-16

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಕನರಿತನ.

223. ಕಪುಪ್ರಾ/149/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಜ ೂೇಳದ ರರಶ್ ರ ೂಡರನ್ ಗ್ೌಡರನ ರಚಿಸಿರನವ ಕನ್ಕ ರರಸರ ರ್ರಟಕಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

224. ಕಪುಪ್ರಾ/150/ದ.ಆ.ಪ.ಮನ/2015-16

ಕಲಬನರಗ್ರ ದಲಿತಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-2015ಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮದಾಣ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

225. ಕಪುಪ್ರಾ/151/ದ.ಫ ಲ.ಬರಯ/2015-16

ಕಲಬನರಗ್ರ ದಲಿತ ಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-2015ಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್್ಬರಯಕರರಾಪ್ ಬರಯನ್ಗೆಳನ್ನು
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

226. ಕಪುಪ್ರಾ/152/ದ.ಪ್ರೇ.ವಿೇ/2015-16

ಕಲಬನರಗ್ರ ದಲಿತಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-2015ಕ ೆ ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

227. ಕಪುಪ್ರಾ/153/ದ.ಫ.ಮರ/2015-16

ಕಲಬನರಗ್ರ ದಲಿತಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-2015ರ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ

228. ಕಪುಪ್ರಾ/154/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಧರ./2015-16

ಧರರವರಡಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಕನರಿತನ.

229. ಕಪುಪ್ರಾ/155/ಎಂ.ಎಂ.ಕ.ಪಾ./2015-16

ಡರ. ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬನಗ್ರೆ ಮರನ್ವಿಕ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

230. ಕಪುಪ್ರಾ/156/ದ.ಶರ.ಖ್/2015-16

ಕಲಬನರಗ್ರ ದಲಿತಯನ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-2015ರ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಶರಲನ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

231. ಕಪುಪ್ರಾ/157/ದ.ಹರ.ಖ್/2015-16

ಕಲಬನರಗ್ರ ದಲಿತ ಯನವ ಸ್ರಹಿತಯ ಮೇಳ-2015ರ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಹರರ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

232. ಕಪುಪ್ರಾ/158/ದ.ಉ/2015-16

ಕಲಬನರಗ್ರ ದಲಿತ ಯನವ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಉಪ್ರಹರರ, ತಿಂಡಿ ಕರಫಿ, ಟ್ಟ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡನವ
ಬಗ್ ೆ

233. ಕಪುಪ್ರಾ/159/ದ.ಧ್ವನಿ.ಬ .ವಯ/2015-16

ಕಲಬನರಗ್ರ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳ-2015ಕ ೆ ಧ್ವನಿ ಬ ಳಕನ ವಯವಸ್ ಾ ಹರಗೂ ಬ ಳಕ್ತನ್
ವಯವಸ್ ಾಯ ಬಗ್ ೆ.

234.
235.
236. ಕಪುಪ್ರಾ/162/ಪು.ಮೇ./2015-16

ರಿಯರಯಿತಿ ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳವನ್ನು ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

237. ಕಪುಪ್ರಾ/163/ಕ.ಬರ.ಖ್/2015-16

ಸಗಟನ ಖ್ರಿೇದಿ ಯೇಜರ್ ಯಡಿ ಸಿವೇಕೃತವರಗ್ರರನವ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಬಂಡಲ್ ಮರಡಲನ
ಕಟೆನ್ ಬರಕ್ಸ್್ಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

238. ಕಪುಪ್ರಾ/164/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಹರ/2015-16

ಹರವ ೇರಿ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

239. ಕಪುಪ್ರಾ/165/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಯರ./2015-16

ಯರದಗ್ರರಿ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

240. ಕಪುಪ್ರಾ/166/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಕ./2015-16

ಕಲಬನಗ್ರೆ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

241. ಕಪುಪ್ರಾ/167/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಕನ./2015-16

ಕನಶರಲನ್ಗರದಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

242. ಕಪುಪ್ರಾ/168/ವರ.ಕ.ಸ/2015-16

ಸ್ ುೇಹರಂಗ ಕನ್ುಡ ವಿರರಯರ್ಥೆಗಳ ಸ್ರಹಿತಯಕ, ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ವ ೇದಿಕ ಸಕರೆರಿ ಕರಲ ೇಜನ,
ಕರಸರಗ್ ೂೇಡನ, ಅಂಚ : ವಿರರಯನ್ಗರ, ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ ಸಹಯೇಗ
ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

243. ಕಪುಪ್ರಾ/169/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಕನ್ಕ ರರಸ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ ೇಂದಾದ ಪುಸತಕಗಳ ಪಾಕಟಣ ಕನರಿತನ.

244. ಕಪುಪ್ರಾ/170/ವರ.ಕ.ಸ./2015-16

ಕರ್ರೆಟಕ ಲ ೇಖ್ಕ್ತಯರ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬ ಂಗಳೂರನ ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ
ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

245. ಕಪುಪ್ರಾ/171/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಉದಯಮ ಶ್ೇಲತ್ ಯ ಕೃತಿ ಮರನ ಮನದಾಣ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

246. ಕಪುಪ್ರಾ/172/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಂವ ೇದರ್ ಕೃತಿ ಮನದಾಣ ಮರಡನವ ಬಗ್ .ೆ

247. ಕಪುಪ್ರಾ/173/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಆಕರಶ್ವರಣಿಯ ಅಂತರರಳ ಕೃತಿಯ ಮನದಾಣ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ

248. ಕಪುಪ್ರಾ/174/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಚಿ./2015-16

ಚಿಕೆಬಳರುಪುರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

249. ಕಪುಪ್ರಾ/175/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಬಿೇ./2015-16

ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

250. ಕಪುಪ್ರಾ/176/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಉ./2015-16

ಉಡನಪ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

251. ಕಪುಪ್ರಾ/177/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಗ./2015-16

ಗದಗ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

252. ಕಪುಪ್ರಾ/178/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಚಿ./2015-16

ಚಿತಾದನಗೆ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

253. ಕಪುಪ್ರಾ/179/ಸಿ.ಪು.ಮ.ರರ./2015-16

ರರವಣಗ್ ರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

254. ಕಪುಪ್ರಾ/180/ವರ.ಕ./2015-16

ಕ ರ ಕ ೂೇಣದಲಿಲ ದಲಿತ ಆತಮ ಕಥ ಗಳ ಕನರಿತನ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

255. ಕಪುಪ್ರಾ/181/ಕ.ದೂ.ಜರ.ಅ./2015-16

ಕಚ ೇರಿಯ ದೂರವರಣಿಗಳಳ, ವಿಳರಸದ ವಿವರವನ್ನು ಬಿ.ಎರ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಇವರ ಪ್ರೇನ್
ಡ ೈರಕಿರನ್ಲಿಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನವ ಬಗ್ ೆ

256. ಕಪುಪ್ರಾ/182/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ತ್ ೂರವ ರರಮರಯಣ ಕೃತಿ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

257. ಕಪುಪ್ರಾ/183/ವಿ.ಸ.ಸ./2015-16

ಸಕರೆರಿ ಪಾಥಮ ದಜ ೆ ಕರಲ ೇಜನ, ಕ .ಆರ್.ಪುರಂ, ಬ ಂಗಳೂರನ ಇವರಿಗ್ ವಿಚರರ
ಸಂಕ್ತರಣಕ ೆ ಸಹಯೇಗ

258. ಕಪುಪ್ರಾ/184/ದ.ಸ.ಮಂಡಯ/2015-16

ಮಂಡಯದಲಿಲ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್-2015ನ್ನು ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

259. ಕಪುಪ್ರಾ/185/ಬ ೇ.ಕಲ.ಪ.ಖ್ರಿೇದಿ/2015-16

ಬ ಲಪಟ್ಟಿ ರ ೂೇಲ್, ಕ್ತಲಪ್, ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಷ್ಟನ್, ಟರಾಾಲಿ ಮನಂತ್ರದ ಸ್ರಮಗ್ರಾಗಳನ್ನು
ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

260. ಕಪುಪ್ರಾ/186/ರಿ.ಪು.ಊ./2015-16

ರವಿೇಂದಾ ಕಲರಕ್ ೇತಾದ ಆವರಣದಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳ-20115ಕ ೆ ಲಘು
ಉಪಹರರ ಸರಬರರಜನ ಮರಡಲನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

261. ಕಪುಪ್ರಾ/187/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಧ್ವ.ಬ ./2015-16

ರಿಯರಯಿತಿ ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮೇಳ-15ರ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಧ್ವನಿ ಬ ಳಕನ ವಯವಸ್ ಾಗ್ರಗ್ರ
ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

262. ಕಪುಪ್ರಾ/188/ರಿ.ಪು.ಪ್ರೇ.ವಿೇ./2015-16

ರವಿೇಂದಾ ಕಲರಕ್ ೇತಾದ ಆವರಣದಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ಪ್ರೇಟ ೂೇ
ವಿೇಡಿಯೇ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಲನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

263. ಕಪುಪ್ರಾ/189/ರಿ.ಪು.ಫ ಲಕ್ಸ್್.ಬರಯ/2015-16

ರವಿೇಂದಾ ಕಲರಕ್ ೇತಾದ ಆವರಣದಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್್
ಬರಯಕರರಾಪ್ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

264. ಕಪುಪ್ರಾ/190/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂ/2015-16

ಮಂಡಯದಲಿಲ ಆಯೇಜಿಸಲರದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ದ ಕರಯೆಕಾಮದ ಆಹರವನ್
ಪತಿಾಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ

265. ಕಪುಪ್ರಾ/191/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮ.ಫ/2015-16

ಮಂಡಯದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯಹ ಮೇಳಕ ೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

266. ಕಪುಪ್ರಾ/192/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂಡಯ.ಶರಲನ/2015-16 ಮಂಡಯದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ದಲಿಲ ಭರಗವಹಿಸನವ ಗಣಯರನ / ಅರ್ಥತಿಗಳಿಗ್
ವಿತರಿಸಲನ ಶರಲನ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ
267. ಕಪುಪ್ರಾ/193/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂ.ಹರರ/2015-16

ಮಂಡಯದಲಿಲ ಆಯೇಜಿಸಲರದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ದಲಿಲ ಭರಗವಹಿಸನವ ಗಣಯರನ /
ಅರ್ಥತಿಗಳಿಗ್ ವಿತರಿಸಲನ ಹರರ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

268. ಕಪುಪ್ರಾ/194/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂ/2015-16

ಮಂಡಯದಲಿಲ ಆಯೇಜಿಸಲರಗ್ರರನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ದ ಅಂಗವರಗ್ರ ಡರ. ಬಿ.ಆರ್.
ಅಂಬ ೇಡೆರ್ ರವರ ಭರವಚಿತಾ ಮರವಣಿಗ್ ಸತಬಾಚಿತಾ ನಿಮಿೆಸಿಕ ೂಡನವ ಬಗ್ ೆ

269. ಕಪುಪ್ರಾ/195/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂ.ಫ./2015-16

ಮಂಡಯದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್್ಬರಯನ್ರ್ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

270. ಕಪುಪ್ರಾ/196/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂ.ಪ್ರೇ/2115-16

ಮಂಡಯದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ದಲಿಲ ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ ಮರಡಿಸಲನ
ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹರವನಿಸಿರನವ ಬಗ್ ೆ

271. ಕಪುಪ್ರಾ/197/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂ.ಉ/2015-16

ಮಂಡಯ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ದ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಉಪ್ರಹರರ ಸರಬರರಜನ ಮರಡನವ
ಬಗ್ ೆ

272. ಕಪುಪ್ರಾ/198/ಅ.ಆ.ಸಿ.ರ್ ೇ/2015-16

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತಶರಖ ಗ್ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ರ್ ೇಮಕ ಕನರಿತನ.

273. ಕಪುಪ್ರಾ/199/ವರ.ಕ.ಸ./2015-16

ಕ ೂಲೂಲರನ ಮಲಲಪಪ ಮಮೊೇರಿಯಲ್ ಎಜನಕ ೇಷನ್ ಟಾರ್ಿ (ರಿ.) ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ
ಕಮಮಟಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

274. ಕಪುಪ್ರಾ/200/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಚಿ./2015-16

ಚಿಕೆಮಗಳೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

275. ಕಪುಪ್ರಾ/201/ವರ.ಕ.ಸ./2015-16

ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

276. ಕಪುಪ್ರಾ/202/ಸ್ರ.ರೂ.ಪು.ನಿೇ./2015-16

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕಟಣ ಗಳನ್ನು ಸ್ರಲದ ರೂಪದಲಿಲ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

277. ಕಪುಪ್ರಾ/203/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಡಿ.ಡಿ.ಜಮ/2015-16

ರಿಯರಯಿತಿ ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳ-2015ರ ಬರಡಿಗ್ ಡಿ.ಡಿ.ಗಳನ್ನು ಬರಯಂಕ್ತಗ್
ಜಮ ಮರಡನವ ಕನರಿತನ.

278. ಕಪುಪ್ರಾ/204/ವರ.ಕ.ಸ.ಕಡೂರನ/2015-16

ಶ್ಾೇ ಅಜಜಂಪುರ ಜಿ. ಸೂರಿ ಪಾತಿರ್ರಿನ್ (ರಿ.), ಕಡೂರನ ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ
ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ

279. ಕಪುಪ್ರಾ/205/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂ.ಶರ/2015-16

ಮಂಡಯ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಶರಮಿಯರನ್, ಚ ೇರ್, ಸ್ ೈಡರವಲ್ ಮನಂತ್ರದ
ಸ್ರಮಗ್ರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರರಜನ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ

280. ಕಪುಪ್ರಾ/206/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮಂಡಯ/2015-16

ಮಂಡಯದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಧ್ವನಿ ಬ ಳಕ್ತನ್ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ

281. ಕಪುಪ್ರಾ/207/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಶರ/2015-16

ಮಂಡಯದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಶರಮಿಯರನ್, ಊಟದ ಟ ೇಬಲ್ ಕನಚಿೆಗಳನ್ನು
ಸರಬರರಜನ ಮರಡಲನ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

282. ಕಪುಪ್ರಾ/208/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ/2015-16

ದಿರ್ರಂಕ:30.03.2016ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯದ ಬಗ್ ೆ

283. ಕಪುಪ್ರಾ/209/ವರ.ಕ.ಏ./2015-16

ಸನಯೇಧ್ನ್ ಪಾಕರಶ್ನ್, ಹಗರಿ ಬ ೂಮಮನ್ಹಳಿು, ಬಳರುರಿ ಇವರಿಗ್ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ
ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

284. ಕಪುಪ್ರಾ/210/ಪಾಕಟಣ /2015-16

ಶ ೇಕ್ಸ್ ಪಯರ್ ರ್ರಟಗಳಳ ಭರಗ-2 ಕೃತಿ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ.

2016-17ನ ೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಹಿ
285.

ಕಪುಪ್ರಾ/1/ಅಂ.ಜರ.ತ್ರ.ವರ.ನಿ./2016-17

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಂತಜರೆಲ ತ್ರಣದ ವರಷ್ಟೆಕ ನಿವೆಹಣ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

286.

ಕಪುಪ್ರಾ/2/ಪ್ರೇ.ವಿೇ./2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಚ ೂಚಚಲ ಕೃತಿಗಳ
ಲ ೂೇಕರಪೆಣ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

287.

ಕಪುಪ್ರಾ/3/ಉ.ವಯ./2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಚ ೂಚಚಲ ಕೃತಿಗಳ
ಲ ೂೇಕರಪೆಣ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಉಪಹರರ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

288.

ಕಪುಪ್ರಾ/4/ಫ .ಲ ಬರಯ/2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಚ ೂಚಚಲ ಕೃತಿಗಳ
ಲ ೂೇಕರಪೆಣ ಕರಯೆಕಾಮದ ವ ೇದಿಕ ನಿಮರೆಣ, ಫ ಲಕ್ಸ್ ಹನಡನ್ ಬ ೂೇಡ್ೆ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

289.

ಕಪುಪ್ರಾ/5/ಆ.ಪ.ಮನ./2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಚ ೂಚಚಲ ಕೃತಿಗಳ
ಲ ೂೇಕರಪೆಣ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

290.

ಕಪುಪ್ರಾ/6/ಪಾ.ಫ.ಮರ./2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಚ ೂಚಚಲ ಕೃತಿಗಳ
ಲ ೂೇಕರಪೆಣ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಪಾಶ್ಸಿತ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

291.

ಕಪುಪ್ರಾ/7/ವಿ.ಪಾ.2014./2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಸಮರರಂಭ ಏಪೆಡಿಸನವ ಕನರಿತನ.

292.

ಕಪುಪ್ರಾ/8/ವಿ.ಪು.ದಿ./2016-17

ಮಂಡಯದಲಿಲ ವಿಶ್ವಪುಸತಕ ದಿರ್ರಚರಣ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

293.

ಕಪುಪ್ರಾ/9/ವಿ.ಪಾ.ಶರ.ಖ್./2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ ಶರಲನ
ಖ್ರಿೇದಿ

294.

ಕಪುಪ್ರಾ/10/ವಿ.ಪಾ.ಹರ.ಖ್./2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ ಹರರ
ಖ್ರಿೇದಿ

295.

ಕಪುಪ್ರಾ/11/ಪು.ಲ ೂೇ.ಮನ./2016-17

ಪುಸತಕ ಲ ೂೇಕ ತ್ ೈಮರಸಿಕ ಸಂಚಿಕ ಮನದಿಾಸನವ ಕನರಿತನ.

296.

ಕಪುಪ್ರಾ/12/ರ್ .ಫ./2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ
ಆಗಮಿಸನವ ಅತಿರ್ಥಗಳಿಗ್ ರ್ ನ್ಪನ್ ಕರಣಿಕ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

297.

ಕಪುಪ್ರಾ/13/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಕನ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ್ಕ ೇಂದಾದ ಪಂಜರಬಿ ಪುಸತಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

298.

ಕಪುಪ್ರಾ/14/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಹ ೂ./2016-17

ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ ಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಕನರಿತನ.

299.

ಕಪುಪ್ರಾ/15/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ವಣೆಪಟಲ ದಶ್ೆಕ ಶರಸರ ಅಣನಕ ೇಂದಿಾೇಯ ಶರಸರ ಹಸತಪಾತಿಗಳ ಮನದಾಣ ಕನರಿತನ.

300.

ಕಪುಪ್ರಾ/16/ವಿ.ಪು.ಫ./2016-17

ಮಂಡಯದ ವಿಶ್ವಪುಸತಕ ದಿರ್ರಚರಣ ಗ್ ಫಲಕ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

301.

ಕಪುಪ್ರಾ/17/ಕ.ದೂ.ಬಿ.ಪ್ರ./2016-17

ಕಚ ೇರಿ ದೂರವರಣಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

302.

ಕಪುಪ್ರಾ/18/ಸಿ.ಪು.ಮ.ದೂ.ಬಿ.ಪ್ರ/2016-17

ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ್ ಯನ ದೂರವರಣಿ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ ಬಗ್ ೆ.

303.

ಕಪುಪ್ರಾ/19/ಮ.ಸಿ.ವ ೇ/2016-17

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮಜೂರಿ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿ ಬಗ್ ೆ.

304.

ಕಪುಪ್ರಾ/20/ಅ.ಆ.ಶರ.ಸಿ./2016-17

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪತಶರಖ ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

305.

ಕಪುಪ್ರಾ/21/ಸ್ರಾ.ಸ.ಸಭ /2016-17

ಸವೆಸದಸಯರನ ಹರಗೂ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ಕಡತ

306.

ಕಪುಪ್ರಾ/22/ಕ.ವ .ಬಿ.ಪ್ರ./2016-17

ಕಚ ೇರಿ ವ ಚಚದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ ಬಗ್ ೆ.

307.

ಕಪುಪ್ರಾ/23/ದ.ಯನ.ಲ ೇ.ಸ./2016-17

ದಲಿತ ಯನವ ಲ ೇಖ್ಕ್ತಯರ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ ಏಪೆಡಿಸನವ ಕನರಿತನ.

308.

ಕಪುಪ್ರಾ/24/ಪು.ಸ್ ೂ.ಬ.2015/2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಪುಸತಕ ಸ್ ೂಗಸನ ಬಹನಮರನ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ ೆ.

309.

ಕಪುಪ್ರಾ/25/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಧರ/2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

310.

ಕಪುಪ್ರಾ/26/ಜ .ಯಂ.ದನ/2016-17

ಜ ರರಕ್ಸ್ ಯಂತಾ ದನರಸಿಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

311.

ಕಪುಪ್ರಾ/27/ಜ .ಯಂ.ವರ/2016-17

ಜ ರರಕ್ಸ್ ಯಂತಾ ವರಷ್ಟೆಕ ನಿವೆಣ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

312.

ಕಪುಪ್ರಾ/28/ಮರ.ಹ.ಅ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡಿದ ವರಷ್ಟೆಕ ವರದಿ
ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

313.

ಕಪುಪ್ರಾ/29/ನ್.ಮ.ಪು/2016-17

ಶ್ಾೇ ಗ್ ೂೇವಿಂದರರಜನ, ಮರರರಟ ಪಾತಿನಿಧಿ, ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ,
ಚರಮರರಜನ್ಗರ ಜಿಲ ಲ ಇವರಿಗ್ ನ್ನ್ು ಮಚಿಚನ್ ಪುಸತಕ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಸಹಯೇಗ
ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

314.

ಕಪುಪ್ರಾ/30/ಅ.ಪಾ.ಭ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾವರಸ ಭತ್ ಯ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

315.

ಕಪುಪ್ರಾ/31/ಪು.ಪಾ./2016-17

ಪುಸತಕ ಪಾದಶ್ೆನ್ ಮತನತ ಮರರರಟ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

316.

ಕಪುಪ್ರಾ/32/ಕರ.ಸ./2016-17

ಎರ್.ವಿ.ಇ.ಎರ್.ಮಹರವಿರರಯಲಯ ಹರರ ೂೇಗ್ ೇರಿ ಇವರಿಗ್ ರರಷ್ಟರೇಯ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ
ಮಹ ೂೇತ್ವ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

317.

ಕಪುಪ್ರಾ/33/2015 ಯನ.ಬ.ಪ್ರಾೇ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಯನವ ಬರಹಗ್ರರರ ಚ ೂಚಚಲ ಕೃತಿಗ್ ಪ್ರಾೇತ್ರ್ಹಧ್ನ್ ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ.

318.

ಕಪುಪ್ರಾ/34/ಅ.ವ ೇ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ ೇತನ್

319.

ಕಪುಪ್ರಾ/35/ಡರ.ಅ.ನಿ.ಪಾ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ.ಅನ್ನಪಮ ನಿರಂಜನ್ ವ ೈದಯಕ್ತೇಯ ಹರಗೂ ವಿಜ್ಞರನ್ ಸ್ರಹಿತಯ
ಪಾಶ್ಸಿತ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ ೆ.

320.

ಕಪುಪ್ರಾ/36/ಡರ.ಎಂ.ಎಂ.ಕ.ಪಾ/2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ. ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬನಗ್ರೆ ಮರನ್ವಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ ೆ.

321.

ಕಪುಪ್ರಾ/37/ಅ.ಪಾ.ಪಾ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಅತನಯತತಮ ಪಾಕರಶ್ನ್ ಪಾಶ್ಸಿತ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ ೆ.

322.

ಕಪುಪ್ರಾ/38/ಡರ.ಜಿ.ಪ.ರರ.ಪಾ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಡರ. ಜಿ.ಪ. ರರಜರತುಂ ಸ್ರಹಿತಯ ಪರಿಚರರಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ ೆ.

323.

ಕಪುಪ್ರಾ/39/ಧರ.ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಊ./2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಊಟ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

324.

ಕಪುಪ್ರಾ/40/ಧರ.ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಹರ./2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಹರರ ಖ್ರಿೇದಿ

325.

ಕಪುಪ್ರಾ/41/ಧರ.ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಶರ./2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಶರಲನ ಖ್ರಿೇದಿ

326.

ಕಪುಪ್ರಾ/42/ಧರ.ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಆ./2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

327.

ಕಪುಪ್ರಾ/43/ಧರ.ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಫ./2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫಲಕ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

328.

ಕಪುಪ್ರಾ/44/ಧರ.ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಫ .ಲ /2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್ ಬರಯನ್ರ್ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

329.

ಕಪುಪ್ರಾ/45/ಧರ.ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಪ್ರೇ.ವಿೇ./2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

330.

ಕಪುಪ್ರಾ/46/ವರ.ಕ್ತಾ.ಯೇ./2016-17

2016-17ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಕ್ತಾಯರಯೇಜರ್ ಕನರಿತನ.

331.

ಕಪುಪ್ರಾ/47/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ./2016-17

16.05.2016ರ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯಕ ೆ ಉತತರ

332.

ಕಪುಪ್ರಾ/48/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಟ್ಟೇ./2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಟ್ಟೇ / ಬಿಸ್ ೆೇಟ್
ಸರಬರರಜನ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

ಕಪುಪ್ರಾ/48/ವರ.ಪು.ಸೂ.2015/2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪುಸತಕ ಸೂಚಿ ಕನರಿತನ.

333.

ಕಪುಪ್ರಾ/49/ಸ.ಖ್.ಯೇ.2014/2016-17

2014ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಸಗಟನ ಖ್ರಿೇದಿ ಯೇಜರ್ ಕನರಿತನ.

334.

ಕಪುಪ್ರಾ/50/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ಕನ್ುಡ ಸ್ರಹಿತಯ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ವ ೇದಿಕ (ರಿ.), ಶ್ವಮೊಗೆ ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ
ಕಮಮಟಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

335.

ಕಪುಪ್ರಾ/51/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ಅರಸಿೇ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ವ ೇದಿಕ (ರಿ.), ಅರಸಿೇಕ ರ ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ
ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

336.

ಕಪುಪ್ರಾ/52/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ರಂಗತರಂಗ ಸ್ರಮರಜಿಕ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಟಾರ್ಿ (ರಿ.), ಬಿೇದರ್ ಹರಗೂ ವಚನ್ ಚ ೇತನ್
ಟಾರ್ಿ (ರಿ), ಬಿೇದರ್ ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ
ಕನರಿತನ.

337.

ಕಪುಪ್ರಾ/53/ಪು,ಖ್.ಬ/2016-17

ರರಷರಪತಿ ಭವನ್ಕ ೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ್ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

338.

ಕಪುಪ್ರಾ/54/ಪು,ಖ್.ಬ/2016-17

339.

ಕಪುಪ್ರಾ/55/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ./2016-17

ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

340.

ಕಪುಪ್ರಾ/55/ಶ .ಕ./2016-17

ಶ ೇಲ್ ಕರಡ್ೆ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

341.

ಕಪುಪ್ರಾ/57/ಯನ.ವರ.ನಿ./2016-17

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಯನ.ಪ.ಎರ್.ನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ನಿವೆಹಣ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

342.

ಕಪುಪ್ರಾ/58/ಅ.ನಿ.ವಿ.ಬಿ.ಪ್ರ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವರಸದ ವಿದನಯತ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

ಎ.ಎಲ್, ಶರಮರರವ್ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ್ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

343.

ಕಪುಪ್ರಾ/59/ಸ.ಮರ./2016-17

15.06.2016ರ ಸಭ ಗ್ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

344.

ಕಪುಪ್ರಾ/60/ವರ.ಕ.ಆ./2016-17

ಮೇಲನಕ ೂೇಟ ಯಲಿಲ ವಚನ್ ಚಳಳವಳಿ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಪಲಲಟಗಳಳ ಕರಯೆಕಾಮದ
ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

345.

ಕಪುಪ್ರಾ/61/ಅ.ಕರ.ವಿ./2016-17

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರರಿನ್ ದನರಸಿತ ಹರಗೂ ವಿಮ ನ್ವಿೇಕರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

346.

ಕಪುಪ್ರಾ/62/ಸಿ.ಪು.ಮ.ಬರ./2016-17

ಬರಗಲಕ ೂೇಟ ಜಿಲಿಲಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

347.

ಕಪುಪ್ರಾ/63/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ಮಿಳಿಂದ ವಿರರಯಸಂಸ್ ಾ (ರಿ.), ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟದ ಬಿಲನಲಗಳ ಕನರಿತನ.

348.

ಕಪುಪ್ರಾ/64/ವಿ.ಘ.ಯೇ.ಅ./2016-17

ವಿಶ ೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜರ್ ಯಡಿ ಅನ್ನರರನ್ ಬಿಡನಗಡ ಕನರಿತನ.

349.

ಕಪುಪ್ರಾ/65/ಗ್ರ.ಉ.ಯೇ.ಅ./2016-17

ಗ್ರರಿಜನ್ ಉಪಯೇಜರ್ ಯಡಿ ಹಣ ಬಿಡನಗಡ ಮರಡನವ ಕನರಿತನ.

350.

ಕಪುಪ್ರಾ/66/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ಮೇಲನಕ ೂೇಟ ಯಲಿಲ ಸಂಸೃತ ವಿಶ್ವವಿರರಯಲಯದ ಸಹಯೇಗರ ೂಂದಿಗ್
ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟದ ಬಗ್ .ೆ

351.

ಕಪುಪ್ರಾ/67/ಪ್ರಾ.ಬಿ.ಪ್ರ/2016-17

ದಿ. ಪ್ರಾಫ ಷನ್ಲ್ ಕ ೂೇರಿಯರ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ ಬಗ್ ೆ.

352.

ಕಪುಪ್ರಾ/68/ಮರ.ಅ./2016-17

ಶ್ಾೇ ಕೃಷಣಪಪ ಇವರಿಗ್ ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

353.

ಕಪುಪ್ರಾ/69/ಮರ.ಅ./2016-17

ಬಿ.ಎರ್. ಮಲಿಲಕರಜನೆನ್ ಇವರಿಗ್ ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ
ಕನರಿತನ.

354.

ಕಪುಪ್ರಾ/70/ಪ್ರಾ.ಯೇ.ಮರ./2016-17

ಪ್ರಾಯೇಜರ್ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

355.

ಕಪುಪ್ರಾ/71/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಡರ. ಮಲಿಲಕರ ಘಂಟ್ಟ ಅವರ ಆಯಾ ಕವಿತ್ ಗಳ ಸಂಕಲನ್ಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

356.

ಕಪುಪ್ರಾ/72/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಬರಯರರಿದ ಬ ಂಗಳೂರನ ಕೃತಿ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

357.

ಕಪುಪ್ರಾ/73/ಇ.ಜ./2016-17

ಇ-ಜನ್ಸಪಂದನ್ದಲಿಲ ಸಿವೇಕೃತವರಗ್ರರನವ ಮನ್ವಿಗ್ ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ .ೆ

358.

ಕಪುಪ್ರಾ/74/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ತ್ರಯಿ ಬ ೇರಿನ್ ಕಣನಣ ಸಂಫುಟ-1 ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

359.

ಕಪುಪ್ರಾ/75/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ತ್ರಯಿ ಬ ೇರಿನ್ ಕಣನಣ ಸಂಪುಟ-2 ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

360.

ಕಪುಪ್ರಾ/76/ವಿ.ಪ.ಪಾ.ಉ./2016-17

ಶ್ಾೇ ರರಮಚಂರ ಾೇಗ್ೌಡ ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ ೇತಾ ಇವರ ಪಾಶ ುಗ್ ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

361.

ಕಪುಪ್ರಾ/77/ಲ ೇ.ಸ್ರ.ಖ್./2016-17

ಕಚ ೇರಿಗ್ ಲ ೇಖ್ನ್ ಸ್ರಮಗ್ರಾಗಳ ಖ್ರಿೇದಿ

362.

ಕಪುಪ್ರಾ/78/ಸ.ಖ್.-2010.ಪು.ಬ./2016-17

2010ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ಸಗಟನ ಖ್ರಿೇದಿ ಪುಸತಕ ಬಂಡಲ್ ಮರಡನವ ಬಗ್ .ೆ

363.

ಕಪುಪ್ರಾ/79/ಕ.ಬರ.ಖ್./2016-17

ಮನಖ್ಯರರಸ್ರತನ್ನ ಕ ೂಠಡಿಯ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ತನಂಬಲನ ಕಟೆನ್ ಬರಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು
ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

364.

ಕಪುಪ್ರಾ/80/ಉ.ಪು.ಸಿವೇ./2016-17

ಬಿ.ಬಿ. ಜ ೇವಯರ, ಸ್ ೂಲರಲಪುರ ಇವರನ ಬರ ದಿರನವ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವರಗ್ರ
ಸಿವೇಕರಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

365.

ಕಪುಪ್ರಾ/81/ಅ.ಬಿ.ಪ್ರ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ ಒದಗ್ರಸಲರದ ಕರರನ, ಲರಯಪ್ ಟರಪ್ ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲನಲಗಳ
ಪ್ರವತಿಯ ಬಗ್ ೆ

366.

ಕಪುಪ್ರಾ/82/ಕ.ವಿ.ಹಂ.ಬಿ./2016-17

ಕನ್ುಡ ವಿಶ್ವವಿರರಯಲಯ, ಹಂಪ ಇವರಿಗ್ ಕನ್ುಡ ಶ ೈಲಿ ಪುಸತಕದ ಮೊತತ ಪ್ರವತಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

367.

ಕಪುಪ್ರಾ/83/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಮಲ ರ್ರಡಿನ್ ದಿೇವರ ಸಂಸೃತಿಯ ಸಂಕಥನ್ ಮನದಾಣ ಕನರಿತನ.

368.

ಕಪುಪ್ರಾ/84/ಅ.ಸಿ.ಮರ/2016-17

ಪ್ರಾಧಿಕರರದಲಿಲ ಕರಯೆ ನಿವೆಹಿಸನತಿತರನವ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜರತಿ ಮತನತ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ
ಅಧಿಕರರಿ / ಸಿಬಬಂದಿಗಳ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

369.

ಕಪುಪ್ರಾ/85/ನ್.ಮ.ಪು.ಕರ./2016-17

ನ್ನ್ು ಮಚಿಚನ್ ಪುಸತಕ ಕರಯೆಕಾಮ ಏಪೆಡಿಸನವ ಕನರಿತನ.

370.

ಕಪುಪ್ರಾ/86/ಕರ.ಕ./2016-17

ಕರವರಯಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ .ೆ

371.

ಕಪುಪ್ರಾ/87/ಪ್ರಾ.ಪು.ಉ.ನಿೇ./2016-17

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪಾಕಟಣ ಗಳನ್ನು ರ ಹಲಿ ಜವಹರಲರಲ್ ರ್ ಹರೂ ವಿಶ್ವವಿರರಯಲಯಕ ೆ
ಉಚಿತವರಗ್ರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

372.

ಕಪುಪ್ರಾ/88/ಪು.ಖ್./2016-17

ಎರ್.ಜಿ. ಸನಕ ೂಾೇಜಿ, ಪುಣ ಇವರ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

373.

ಕಪುಪ್ರಾ/89/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಬಕ್ಸೆ ವ ೈಟ್ ಕಂಡ ಭರರತ ಪುಸತಕ ಮರನ ಮನದಾಣ ಕನರಿತನ.

374.

ಕಪುಪ್ರಾ/90/ಅ.ವ ೇ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ ೇತನ್ ಪ್ರವತಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

375.

ಕಪುಪ್ರಾ/91/ಅ.ಮ.ಬರ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮರ್ ಬರಡಿಗ್ ಭತ್ ಯ ಪ್ರವತಿ ಕನರಿತನ.

376.

ಕಪುಪ್ರಾ/92/ಅ.ಮ.ನಿ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮರ್ ನಿವೆಹಣ ಭತ್ ಯ ಪ್ರವತಿ

377.

ಕಪುಪ್ರಾ/93/ಅ.ಸ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಪುಯಟರಿ ಭತ್ ಯ ಪ್ರವತಿ

378.

ಕಪುಪ್ರಾ/94/ಅ.ಇ./2016-17

ಮರನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಧ್ನ್ ಭತ್ ಯ ಪ್ರವತಿ

379.

ಕಪುಪ್ರಾ/95/ವರ.ಕ.ಆ.ಪ್ರಯ.ಮನ./2016-17

ಶ್ರಸಿಯಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ಮಹಿಳರ ಕರ್ರೆಟಕ ಸಮರವ ೇಶ್-2016 ಕರಯೆಕಾಮದ
ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮತನತ ಪ್ರಯಡ್ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

380.

ಕಪುಪ್ರಾ/96/ಉ.ಪು.ವಿ./2016-17

ಕರಸರಗ್ ೂೇಡಿನ್ಲಿಲ ಉಚಿತ ಪುಸತಕ ವಿತರಣರ ಸಮರರಂಭ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

381.

ಕಪುಪ್ರಾ/97/ವಿ.ವರ.ಪಾ/2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಬಗ್ ೆ.

382.

ಕಪುಪ್ರಾ/98/ಕ.ದೂ.ಪಾ /2016-17

ಕಛ ೇರಿಯ ದೂರವರಣಿ, ವಿಳರಸವನ್ನು ಬಿ.ಎರ್,ಎನ್.ಎಲ್ ಡ ೈರಕಿರನ್ಲಿಲ ಪಾಕಟ್ಟಸನಚ
ಬಗ್ ೆ.

383.

ಕಪುಪ್ರಾ/99/ ಸ.ಮರ /2016-17

ದಿರ್ರಂಕ:28.04.2016ರ ಸಭ ಗ್ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

384.

ಕಪುಪ್ರಾ/100/ವರ.ಕ./2016-17

ಕನ್ುಡ ಆತಮಕತ್ ಗಳಲಿಲ ದಲಿತ ಸಂವ ೇದರ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟದ ಬಗ್ ೆ.

385.

ಕಪುಪ್ರಾ/101/ಚ .ಬನ./2016-17

ಚ ಕ್ಸ ಬನಕ್ಸ ಪಡ ಯನವ ಬಗ್ .ೆ

386.

ಕಪುಪ್ರಾ/102/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ರರಯಚೂರನ/2016-17

ರರಯಚೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

387.

ಕಪುಪ್ರಾ/103/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಹರಸನ್/2016-17

ಹರಸನ್ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

388.

ಕಪುಪ್ರಾ/104/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬ ಳಗ್ರವಿ/2016-17

ಬ ಳಗ್ರವಿ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

389.

ಕಪುಪ್ರಾ/105/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬರಗಲಕ ೂೇಟ/2016-17

ಬರಗಲಕ ೂೇಟ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

390.

ಕಪುಪ್ರಾ/106/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಮೈಸೂರನ/2016-17

ಮೈಸೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

391.

ಕಪುಪ್ರಾ/107/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ರರವಣಗ್ ರ /2016-17

ರರವಣಗ್ ರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

392.

ಕಪುಪ್ರಾ/108/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಶ್ವಮೊಗೆ/2016-17

ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

393.

ಕಪುಪ್ರಾ/109/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಚಿಕೆಬಳರುಪುರ/2016-17

ಚಿಕೆಬಳರುಪುರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

394.

ಕಪುಪ್ರಾ/110/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಯರದಗ್ರರಿ/2016-17

ಯರದಗ್ರರಿ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

395.

ಕಪುಪ್ರಾ/111/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಕ ೂಪಪಳ/2016-17

ಕ ೂಪಪಳ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

396.

ಕಪುಪ್ರಾ/112/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಧರರವರಡ/2016-17

ಧರರವರಡ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

397.

ಕಪುಪ್ರಾ/113/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಉಡನಪ/2016-17

ಉಡನಪ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

398.

ಕಪುಪ್ರಾ/114/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬ ಂಗಳೂರನ/2016-17

ಬ ಂಗಳೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

399.

ಕಪುಪ್ರಾ/115/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ತನಮಕೂರನ/2016-17

ತನಮಕೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

400. ಕಪುಪ್ರಾ/116/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಹರವ ೇರಿ/2016-17

ಹರವ ೇರಿ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

401.

ಕಪುಪ್ರಾ/117/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬಳರುರಿ/2016-17

ಬಳರುರಿ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

402.

ಕಪುಪ್ರಾ/118/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಮಂಡಯ/2016-17

ಮಂಡಯ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

403.

ಕಪುಪ್ರಾ/119/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಕರರವರರ/2016-17

ಕರರವರರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

404. ಕಪುಪ್ರಾ/120/ಮರ.ಹ.ಅ./2016-17

ಡರ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ ೇಡೆರ್ ವಿವಿರ ೂಾೇಶ್ ಸಹಕರರ ಸಂಘ(ರಿ.) ಇವರಿಗ್ ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

405.

ಕಪುಪ್ರಾ/121/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ./2016-17

ದಿರ್ರಂಕ:11.08.2016ರ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯಕ ೆ ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

406.

ಕಪುಪ್ರಾ/122/ದ.ವ.ಪಾ.2017/2016-17

2017ರ ಮೈಸೂರನ ದಸರರ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳ ಕನರಿತನ.

407.

ಕಪುಪ್ರಾ/123/ಜಿ.ಸ.ಪು./2016-17

ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಪುಸತಕ ಖರತ್ ಗ್ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಜಿ.ಎರ್. ಮೂಲಕ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೊತತ
ಜಮ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

408.

ಕಪುಪ್ರಾ/124/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ರರಮನ್ಗರ/2016-17

ರರಮನ್ಗರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

409.

ಕಪುಪ್ರಾ/125/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ವಿಜಯಪುರ/2016-17

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

410.

ಕಪುಪ್ರಾ/126/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಚರಮರರಜನ್ಗರ/2016-

ಚರಮರರಜನ್ಗರ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.
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411.

ಕಪುಪ್ರಾ/127/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಕಲಬನಗ್ರೆ/2016-17

ಕಲಬನಗ್ರೆ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.

412.

ಕಪುಪ್ರಾ/128/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಆ./2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

413.

ಕಪುಪ್ರಾ/129/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಪ್ರೇ./2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

414.

ಕಪುಪ್ರಾ/130/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಫ./2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫಲಕ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

415.

ಕಪುಪ್ರಾ/131/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಫ .ಲ /2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್ ಬರಯನ್ರ್ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

416.

ಕಪುಪ್ರಾ/132/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಧ್ವ.ಬ ./2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಧ್ವನಿ ಬ ಳಕ್ತನ್ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

417.

ಕಪುಪ್ರಾ/133/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ. ./2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ದ ಕಡತ.

418.

ಕಪುಪ್ರಾ/134/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಸಾ./2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಸಾಬಾ ಚಿತಾ ಪಾದಶ್ೆನ್
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

419.

ಕಪುಪ್ರಾ/135/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಊ./2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಊಟ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

420.

ಕಪುಪ್ರಾ/136/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಶರ./2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಶರಲನ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

421.

ಕಪುಪ್ರಾ/137/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಕ ೂೇ.ಹರ/2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಹರರ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

422.

ಕಪುಪ್ರಾ/138/ಡರ.ಜಿ.ರರ.ಪಾ.ವಿ.ಸ್ರ./2016-17

ಡರ.ಜಿ.ಪ. ರರಜರತು ಸ್ರಹಿತಯ ಪರಿಚರರಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಪಡ ದವರ ಕನರಿತನ ಸ್ರಕ್ಷಾಚಿತಾ
ನಿಮಿೆಸನವ ಬಗ್ ೆ.

423.

ಕಪುಪ್ರಾ/139/ಅ.ನಿ.ಪಾ.ವಿ.ಸ್ರ./2016-17

ಡರ. ಅನ್ನಪಮ ನಿರಂಜನ್ ವ ೈದಯಕ್ತೇಯ ಹರಗೂ ವಿಜ್ಞರನ್ ಸ್ರಹಿತಯ ಪಾಶ್ಸಿತ ವಿಜ ೇತರ
ಸ್ರಕ್ಷಾಚಿತಾ ನಿಮರೆಣ

424.

ಕಪುಪ್ರಾ/140/ಹ.ಉ./2016-17

ಹಂಪ ಉತ್ವ ಕನರಿತನ.

425.

ಕಪುಪ್ರಾ/141/ಕ.ರರ.ರ.ಸ್ರನಿ/2016-17

ಕರ್ರೆಟಕ ರಸ್ ತ ಸ್ರರಿಗ್ ಬರ್ ನಿಲರಾಣದಲಿಲ ಮಳಿಗ್ ಗಳನ್ನು ತ್ ರ ಯನವ ಬಗ್ ೆ.

426.

ಕಪುಪ್ರಾ/142/ಮ.ಕ.ಸ./2016-17

ಶ್ರಸಿಯಲಿಲ ಮಹಿಳರ ಕರ್ರೆಟಕ ಸಮರವ ೇಶ್ ನ್ಡ ಸನವ ಬಗ್ .ೆ

427.

ಕಪುಪ್ರಾ/143/ದ.ಮ.ಸ್ರ.ಸ.ಮೈ./2016-17

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಮಹಿಳರ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ ಕನರಿತನ

428.

ಕಪುಪ್ರಾ/144/ ವ.ವಯ,ಬಿ,ಪ್ರ /2016-17

ಕ ೂೇಲರರದಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿಲಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ದಲಲ ಬರಗವಹಿಸಿದ ಗಣಯರಿಗ್ ವಸತಿ
ವಯವಸ್ ತ ಮರಡಲರದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ.

429.

ಕಪುಪ್ರಾ/145/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಡರ. ಪ.ಬಿ.ರ ೇಸ್ರಯಿ ಅವರ ಕನ್ುಡ ಲ ೇಖ್ನ್ಗಳ ಪಾಕಟಣ ಕನರಿತನ.

430.

ಕಪುಪ್ರಾ/146/ವರ.ಕ.ಅ./2016-17

ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಗಳಿಗ್ ಅನ್ನಮೊೇದರ್ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

431.

ಕಪುಪ್ರಾ/147/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಚಿಕೆಮಗಳೂರನ/2016-

ಚಿಕೆಮಗಳೂರನ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್ ಕನರಿತನ.
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432.

ಕಪುಪ್ರಾ/148/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮೈ.ಆ/2016-17

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ

433.

ಕಪುಪ್ರಾ/149/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮೈ.ಫ/2016-17

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫಲಕ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

434.

ಕಪುಪ್ರಾ/150/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮೈ.ಧ್ವ/2016-17

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಧ್ವನಿ ಬ ಳಕ್ತನ್ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

435.

ಕಪುಪ್ರಾ/151/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮೈ.ಬ .ರ./2016-17

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಬ ಳಿು ರಥ ಬರಡಿಗ್ ಪಡ ಯನವ
ಬಗ್ ೆ

436.

ಕಪುಪ್ರಾ/152/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಮೈ.ಊ/2016-17

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ದ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

437.

ಕಪುಪ್ರಾ/153/ರಿ.ಪು.ಮೇ./2016-17

ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳ ಟ ಂಡರ್ ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

438.

ಕಪುಪ್ರಾ/154/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಗದಗ./2016-17

ಗದಗ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್

439.

ಕಪುಪ್ರಾ/155/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಮಂಗಳೂರನ./2016-17

ಮಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್

440. ಕಪುಪ್ರಾ/156/ಪು.ಪ್ ಾೇ.ಬ.ಬಿೇದರ್./2016-17

ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ ಲಯಲಿಲ ಪುಸತಕ ಪ್ ಾೇಮಿ ವಿರರಯರ್ಥೆ ಬಳಗ ರಚರ್

441.

ಕಪುಪ್ರಾ/157/ಪು.ನಿೇ.ಬ./2016-17

ತನಮಕೂರನ ವಿಶ್ವವಿರರಯಲಯ, ತನಮಕೂರನ ಇವರಿಗ್ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

442.

ಕಪುಪ್ರಾ/168/ವರ.ಕಮಮಟ/2016-17

ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ಒಂದನದಿನ್ದ ಮಹಿಳರಕರವಯ ಕಮಮಟ ಕನರಿತನ.

443.

ಕಪುಪ್ರಾ/169/ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಭ /2016-17

ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ವರಷ್ಟೆಕ ಸಭ ಗ್ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

444. ಕಪುಪ್ರಾ/170/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ./2016-17

25.10.2016ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯಗಳ ಬಗ್ ೆ.

445.

ರವಿೇಂದಾ ಕಲರಕ್ ೇತಾದ ಆವರಣದಲಿಲ ಪುಸತಕ ಮೇಳ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

ಕಪುಪ್ರಾ/171/ರಿ.ಪು.ಮೇ /2016-17

446. ಕಪುಪ್ರಾ/172/ಸಂ.ಸಂ.ಮ.2016-17

ಮಡಿಕ ೇರಿಯಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ಸಂಗಮ ಸಂಭಾಮ-2016ರ ಕನರಿತನ.

447.

ಕಪುಪ್ರಾ/173/ಸಿ.ಪು.ಮ.ನ್ವಿ.ಮನ/2016-17

ನ್ವಿ ಮನಂಬಯಿಯಲಿಲ ಸಿರಿಗನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮಳಿಗ್ ತ್ ರ ಯನವ ಕನರಿತನ.

448.

ಕಪುಪ್ರಾ/174/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಗಡಿ ತ್ರಲೂಲಕನ ಶ್ಡಲಘಟಿ ಇತಿಹರಸ ಹರಗೂ ವತೆಮರನ್ ಚರಿತ್ ಾ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

449. ಕಪುಪ್ರಾ/175/ಮನ.ಔ.ಸಿ./2016-17

ಮನಖ್ಯ ರರಸ್ರತನ್ನ ಕ ೂಠಡಿಗ್ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ

450.

ಕನ್ುಡ ಭರರತಿ ಕನವ ಂಪು ವಿಶ್ವವಿರರಯಲಯ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಇಲಿಲ ಕನ್ುಡದ ಮಹಿಳರ

ಕಪುಪ್ರಾ/176/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ಕರವಯದ ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಮಹತವ ಕರಯೆಕಾಮಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.
451.

ಕಪುಪ್ರಾ/177/ಕ.ಲ ೇ.ಸಂ./2016-17

ಉತತರ ಕರ್ರೆಟಕ ಲ ೇಖ್ಕ್ತಯರ ಸಂಘ, ಹನಬಬಳಿು, ಧರರವರಡ ಇವರಿಗ್ ಮಹಿಳರ
ಪುಸತಕ ಪಾಕರಶ್ನ್ ಕರಯರೆಗ್ರರಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

452.

ಕಪುಪ್ರಾ/178/ಅಂ.ಅಂ.ವಿ./2016-17

ಧರರವರಡದಲಿಲ ಡರ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ ೇಡೆರ್ ಅವರ 125ರ್ ೇ ಜಯಂತ್ ೂೇತ್ವದ
ಪಾಯನಕತ ಅಂತರ್ ರರಷ್ಟರೇಯ ವಿಚರರ ಸಂಕ್ತರಣ ಕರಯೆಕಾಮ ನ್ಡ ಸನವ ಬಗ್ ೆ.

453.

ಕಪುಪ್ರಾ/179/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ಶ್ಾೇ ಅಜಜಂಪುರ ಜಿ. ಸೂರಿ ಪಾತಿರ್ರಿನ್ (ರಿ.), ಕಡೂರನ ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ
ಕಮಮಟಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಕನರಿತನ.

454.

ಕಪುಪ್ರಾ/180/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಆ./2016-17

ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

455.

ಕಪುಪ್ರಾ/181/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಫ ಲ./2016-17

ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್ ಬರಯನ್ರ್ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

456.

ಕಪುಪ್ರಾ/182/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಪ್ರೇ./2016-17

ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳಕ ೆ ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

457.

ಕಪುಪ್ರಾ/183/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಲ./2016-17

ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳಕ ೆ ಲಘು ಉಪಹರರ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

458.

ಕಪುಪ್ರಾ/184/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಧ್ವ.ಬ ./2016-17

ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳಕ ೆ ಧ್ವನಿ ಬ ಳಕನ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

459.

ಕಪುಪ್ರಾ/185/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಆ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ
ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

460.

ಕಪುಪ್ರಾ/186/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಊ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ
ಊಟದ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

461.

ಕಪುಪ್ರಾ/187/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಪ್ರೇ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ
ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

462.

ಕಪುಪ್ರಾ/188/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಫ ಲ.ಬರಯ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್
ಬರಯನ್ರ್ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ .ೆ

463.

ಕಪುಪ್ರಾ/189/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಫ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ
ಫಲಕಗಳಳ ಮತನತ ರ್ ನ್ಪನ್ ಕರಣಿಕ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

464. ಕಪುಪ್ರಾ/190/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಶರ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ ಶರಲನ
ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

465.

ಕಪುಪ್ರಾ/191/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಹರ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ ಹರರ
ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

466.

ಕಪುಪ್ರಾ/192/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಡರ. ಮೂಡರುಕೂಡನ ಚಿನ್ುಸ್ರವಮಿ ಇವರ ಕವಿತ್ ಗಳ ಸಮಗಾ ಸಂಕಲನ್ವನ್ನು
ಸಂಪುಟವರ್ರುಗ್ರ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

467.

ಕಪುಪ್ರಾ/193/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಡರ. ಬಿ.ಟ್ಟ. ಲಲಿತ್ರ ರ್ರಯಕ್ಸ ಅವರ ಕರದಂಬರಿ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ .ೆ

468.

ಕಪುಪ್ರಾ/194/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಡರ. ಮಲಿಲಕರ ಘಂಟ್ಟ ಅವರ ಆಯಾ ಕವಿತ್ ಗಳ ಸಂಕಲನ್ಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

469.

ಕಪುಪ್ರಾ/195/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಡರ. ಸನಕರ್ರಯ ಮರರನತಿ ಅವರ ಆಯಾ ಕವಿತ್ ಗಳ ಸಂಕಲನ್ಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

470.

ಕಪುಪ್ರಾ/196/ಪ್ ೈ.ರ.ಮನ./2016-17

ಫ ೈಲ್ ರರಪ್ ರ್ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

471.

ಕಪುಪ್ರಾ/197/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಕರ್ರೆಟಕ ತತವಪದಕರರರ ಸಮಗಾ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸಲನ ಟ ಂಡರ್
ಆಹರವನಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

472.

ಕಪುಪ್ರಾ/198/ರಿ.ಪು.ಮೇ/2016-17

ರವಿೇಂದಾ ಕಲರಕ್ ೇತಾದ ಆವರಣದಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಲರಗ್ರರನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳ2016ರ ಬಗ್ ೆ.

473.

ಕಪುಪ್ರಾ/199/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಬಿೇ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

474.

ಕಪುಪ್ರಾ/200/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಚದನರಂಗದ ಕೃತಿ ಮರನ ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

475.

ಕಪುಪ್ರಾ/201/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಬಿೇ.ಬರಯ/2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ ಬರಯಗ್
ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ

476.

ಕಪುಪ್ರಾ/202/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಎಲ್.ಇ.ಡಿ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗೂ ಬಹನಮರನ್ ಸಮರರಂಭಕ ೆ LED
ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

477.

ಕಪುಪ್ರಾ/203/ಮರ.ಹ./2016-17

ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

478.

ಕಪುಪ್ರಾ/204/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ಬದನಕನ ಕಮನಯನಿಟ್ಟ ಕರಲ ೇಜನ, ಜಯನ್ಗರ, ಬ ಂಗಳೂರನ ಇವರಿಗ್ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ
ಕಮಮಟಕ ೆ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ .ೆ

479.

ಕಪುಪ್ರಾ/205/ಉ.ಪು./2016-17

ಜತ್ ಮತನತ ಅಕೆಲಕ ೂೇಟ ಯಲಿಲ ಉಚಿತ ಪುಸತಕ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

480.

ಕಪುಪ್ರಾ/206/ಸ್ರಾ.ಸ.ನಿ./2016-17

19.12.2016ರಂದನ ನ್ಡ ದ ಸ್ರಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭ ಯ ನಿಣೆಯಕ ೆ ಉತತರ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

481.

ಕಪುಪ್ರಾ/207/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಟ ./2016-17

ಶ್ರಸಿ ಹರಗೂ ಯರದಗ್ರರಿ ಜಿಲ ಲಗಳಲಲ ರಿಯರಯಿತಿ ಕನ್ುಡ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳ
ಏಪೆಡಿಸಲನ ಟ ಂಡರ್ ಆಹರವನಿಸನವ ಕನರಿತನ.

482.

ಕಪುಪ್ರಾ/208/ವಿ.ವರ.ಪಾ.ಡ ೈ./2016-17

2015ರ್ ೇ ಸ್ರಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ವರಷ್ಟೆಕ ಪಾಶ್ಸಿತ ಹರಗನ ಬಹನಮರನ್ ಪಾರರನ್
ಸಮರರಂಭಕ ೆ ಡ ೈ ಪಯಾಟ್್ ಖ್ರಿೇದಿಸಿದ ಬಿಲನಲಗಳ ಪ್ರವತಿ

483.

ಕಪುಪ್ರಾ/209/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಬಿ.ಫ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

484.

ಕಪುಪ್ರಾ/210/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಬಿ.ಶರ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಶರಲನ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

485.

ಕಪುಪ್ರಾ/211/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಬಿ.ಹರ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಹರರ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

486.

ಕಪುಪ್ರಾ/212/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಬಿ.ಆ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮನದಿಾಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

487.

ಕಪುಪ್ರಾ/213/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಬಿ.ಊ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಊಟದ ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

488.

ಕಪುಪ್ರಾ/214/ದ.ಸ್ರ.ಸ.ಬಿ.ಪ್ರೇ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಿೇಡಿಯೇ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

489.

ಕಪುಪ್ರಾ/215/ವರ.ಕ.ಹ ೂ.ಫ./2016-17

ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ ಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ ಫಲಕ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

490.

ಕಪುಪ್ರಾ/216/ವರ.ಕ.ಹ ೂ.ಪ್ರೇ./2016-17

ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ ಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ ಪ್ರೇಟ ೂೇ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

491.

ಕಪುಪ್ರಾ/217/ವರ.ಕ.ಹ ೂ.ಹರ./2016-17

ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ ಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ ಹರರ ಖ್ರಿೇದಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

492.

ಕಪುಪ್ರಾ/218/ವರ.ಕ.ಹ ೂ.ಊ./2016-17

ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ ಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟಕ ೆ ಊಟದ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

493.

ಕಪುಪ್ರಾ/219/ದ.ಸ್ರ.ಬಿೇ.ಮರಯ.ಚ ೇ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಮರಯಟ್ ಹರಗೂ VIP ಚ ೇರ್
ವಯವಸ್ ಾ ಮರಡನವ ಬಗ್ ೆ.

494. ಕಪುಪ್ರಾ/220/ದ.ಸ್ರ.ಬಿೇ.ಆ./2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

495.

ಕಪುಪ್ರಾ/221/ದ.ಸ್ರ.ಬಿೇ.ಫ ಲ.ಬರಯ/2016-17

ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ ಯನವ ದಲಿತ ಸ್ರಹಿತಯ ಸಮೇಳನ್ಕ ೆ ಫ ಲಕ್ಸ್ ಬರಯನ್ರ್ ಮರಡಿಸನವ
ಬಗ್ ೆ.

496.

ಕಪುಪ್ರಾ/222/ಮರ.ಹ.ಅ./2016-17

ಮರಹಿತಿ ಹಕನೆ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಡರ. ಬಂಜಗ್ ರ ಜಯಪಾಕರಶ್ ಇವರ ಭತ್ ಯಗಳ
ಕನರಿತನ ಮರಹಿತಿ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

497.

ಕಪುಪ್ರಾ/223/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ಸನಯೇಧ್ನ್ ಪಾಕರಶ್ನ್ಕ ೆ ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟ ನ್ಡ ಸಲನ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ
ಬಗ್ ೆ.

498.

ಕಪುಪ್ರಾ/224/ಪಾಕಟಣ /2016-17

ಕನ್ಕರರಸರ ಸಚಿತಾ ಕಥರ ಮರಲಿಕ ಯಡಿ ಆರನ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಮನದಿಾಸನವ ಬಗ್ ೆ.

499.

ಕಪುಪ್ರಾ/225/ಪು.ಮೇ.ಶ್./2016-17

ಶ್ರಸಿಯಲಿಲ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮರರರಟ ಮೇಳ ಏಪೆಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

500.

ಕಪುಪ್ರಾ/226/ವರ.ಕ./2016-17

ಮಲ ೈಮಹರ ೇಶ್ವರ ಬ ಟಿದಲಿಲ ಸಂತಪರಂಪರ ಮತನತ ಸಮರಜಿಕ ಬದಲರವಣ ಕನರಿತ
ವರಚರ್ರಭಿರನಚಿ ಕಮಮಟ ಏಪೆಡಿಸನವ ಕನರಿತನ.

501.

ಕಪುಪ್ರಾ/227/ವಿ.ಸ.ಹ ೂ./2016-17

ಹ ೂಸಪ್ ೇಟ ಯಲಿಲ ಆಯೇಜಿಸಿರನವ ಸ್ರವಿತಿಾ ಬರಯಿಪುಲ ಕನರಿತ ವಿಚರರ ಸಂಕ್ತರಣ
ಕನರಿತನ.

502.

ಕಪುಪ್ರಾ/228/ಪಾಕಟಣ ./2016-17

ಮೊರಸನ ರ್ರಡನ ಕೃತಿ ಮನದಾಣದ ಬಗ್ ೆ.

503.

ಕಪುಪ್ರಾ/229/ಮ.ಏ.ಕರ.ವಿ/2016-17

ಮಹಿಳ ಯರಿಗ್ರಗ್ರ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ಕರಯೆಕಾಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೇಡನವ ಬಗ್ ೆ.

504.

ಕಪುಪ್ರಾ/230/ವರ.ಕ.ಸ./2016-17

ರಂಗ್ ೂೇತಿಾ ಮಕೆಳ ರಂಗ ಸಂಸ್ ಾಗ್ ಸಹಯೇಗ ನಿೇಡನವ ಬಗ್ .ೆ

231

ಕಪುಪ್ರಾ/231/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಶ್./2016-17

ಶ್ರಸಿಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳದಲಿಲ ಪ್ರೇಟ ೂ ವಿೇಡಿಯೇ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

232.

ಕಪುಪ್ರಾ/232/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಶ್./2016-17

ಶ್ರಸಿಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳದಲಿಲ ಊಟದ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

ಕಪುಪ್ರಾ/232/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಶ್./2016-17

ಶ್ರಸಿಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳದಲಿಲ ಧ್ವನಿ, ಬ ಳಕನ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

233.

ಕಪುಪ್ರಾ/233/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಶ್./2016-17

ಶ್ರಸಿಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳದಲಿಲ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ವಯವಸ್ ಾ
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

234.

ಕಪುಪ್ರಾ/234/ರಿ.ಪು.ಮೇ.ಶ್./2016-17

ಶ್ರಸಿಯಲಿಲ ಏಪೆಡಿಸಿರನವ ರಿಯರಯಿತಿ ಪುಸತಕ ಮೇಳಕ ೆ ಪ್ ಲಕ್ಸ್, ಬರಯನ್ರ್
ಮರಡಿಸನವ ಬಗ್ ೆ.

235.

ಕಪುಪ್ರಾ/235/ಮ.ಕ.ಸ./2016-17

ಮಹಿಳರ ಕರ್ರೆಟಕ ಸಮರವ ೇಶ್ ಕರಯೆಕಾಮದ ಆಹರವನ್ ಪತಿಾಕ ಮನದಾಣ.

