4 (1) (ಎ)
ರಂಗಾಯಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಳು, ಕಲಾವಿದರಿಗ್
ಕರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖ್್ೆ

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗ್ಳು

ವಿವರ

ಷರಾ

01

ಕಸಂಇಶಿ/02.ರಂ.ಶಿ/ಪ್ರಭಾರಭತ್ಯೆ/2013-14

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿ

-

02

ಕಸಂಇಶಿ/01.ರಂ.ಶಿ/ಪ್ರಭಾರಭತ್ಯೆ/2013-14

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿ

-

ಹುದ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ

ಹುದ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕಯ ಂಡಿರುವ ಕುರಿತು
03

ಕಸಂಇಶಿ/16.ರಂ.ಶಿ/ಪ್ರಯಾಣಭತ್ಯೆ/2013-14

ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ

-

04

ಕಸಂಇ/21.ರಂ.ಶಿ/ರಂಗಾಯಣ.ಏಜಯನ್ಸಿ

ರಂಗಾಯಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಛಯೇರಿಯ ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ

-

ವಯೇತನ/2013-14

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟಯಂಡರ್ ಕರಯಯುವ ಕುರಿತು

05

ಕಸಂಇಶಿ/10.ರಂಗಾಯಣಕಲಾವಿದರು/2013-14

ರಂಗಾಯಣ ಕಲಾವಿದರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ

-

06

ಕಸಂಇಶಿ/09.ರಂಗಾಯಣಕಲಾವಿದರು/2013-14 ರಂಗಾಯಣ ಕಲಾವಿದರ ನ್ಸಯೇಜನಯ ಹಾಗ್

-

07

ಕಸಂಇಶಿ/21.ರಂ.ಶಿ/ರಂ.ಏ.ವಯೇತನ/2014-15

ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಳ ಕುರಿತು

-

08

ಕಸಂಇಶಿ/32.ರಂ.ಶಿ/ನ್ಸ.ಬಾ.ವಾ/2014-15

ನ್ಸದ್ಯೇೇಶಕರ ಬಾಡಿಗಯ ವಾಹನದ ಕುರಿತು

-

09

ಕಸಂಇಶಿ/41.ರಂ.ಶಿ/ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿ/2014-15

ಅಶಯ ೇಕ್ ಎನ್. ಛಲವಾದಿ,

ಕುರಿತು

ಮನವಿಗ್ಳು

ಬಿಡುಗ್ಡಯ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿಗ್ಳು, ರಂಗಾಯಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
10

ಕಸಂಇಶಿ/57.ರಂ.ಶಿ/ನ್ಸ.ಹಯ .ವಾ/2015-16

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ನ್ಸದ್ಯೇೇಶಕರಾದ

ಇಕಾಬಲ್ ಅಹಮದರವರ ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ ವಾಹನದ

ವಗಾೇವಣಯ
ಹಯ ಂದಿರುತ್ಾಿರಯ
-

ಕುರಿತು
11

12

ಕಸಂಇಶಿ/52.ರಂ.ಶಿ/ಕಲಾವಿದರನಯೇಮಕ/201516
ಕಸಂಇಶಿ/95.ರಂ.ಶಿ/ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ರಯಪ್ರ್ೇರಿಗಯ ಕಲಾವಿದರ
ನಯೇಮಕ ಕುರಿತು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ಕುರಿತು

-

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ರಯಪ್ರ್ೇರಿಗಯ ಕಲಾವಿದರ

-

17

ನಯೇಮಕ ಕುರಿತು

ಕಸಂಇಶಿ/81.ರಂ.ಶಿ./ನ್ಸದ್ಯೇೇಶಕರು (ಪ್ರ)/2016-

ಶಿರೇ.ಬ್ಲವಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್, ನ್ಸದ್ಯೇೇಶಕರು,

-

17

ರಂಗಾಯಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಎ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17

ರವಿಕುಮಾರ ಬಿಸರಳಿಿ, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ

ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17
13
14
15

ಕಸಂಇಶಿ/88.ರಂ.ಶಿ/ಕಲಾವಿದರನಯೇಮಕ/2016-

ಕಲಾವಿದರು
16
17

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಬಿ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17 ರಮೇಶ್ ಎಸ್, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ
ಕಸಂಇಶಿ/95/ಸಿ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ರಾಜೇನಾಮ

ಕಲಾವಿದರು

ನ್ಸೇಡಿರುತ್ಾಿರಯ.

ಯೇಗಯೇಶ್ ಮ ಬ್ಗ್ಲಿ, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ

ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ಕಲಾವಿದರು
18
19

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಡಿ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಪಿ. ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ

ರಾಜೇನಾಮ

ಸಂಗೇತ ತಂತರಜ್ಞರು

ನ್ಸೇಡಿರುತ್ಾಿರಯ

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಐ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17

ಹರ್ೇಯು, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಕಲಾವಿದರು

ಕತೇವೆದಿಂದ
ಮುಕಿಗಯ ಂಡಿರುತ್ಾಿರಯ
.

20

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಜಯ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17 ರಯೇವತಿ ಕುಂದನಾಡು, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ
ಕಲಾವಿದರು

21

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಕಯ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17

ಯೇಗಯೇಶ್ ಶಯಟಿ, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ
ರಂಗ್ಸಜಿಕಯ ಪ್ರಸಾಧನ ತಂತರಜ್ಞರು

22
23
24
25
26

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಎಲ್/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-

ಸೌಜನೆ ಹಯಚ್.ಆರ್. ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ

17

ಕಲಾವಿದರು

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಎಂ./.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-

ಶಯವೇತ ಎಸ್.ಎನ್. ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ

17

ಕಲಾವಿದರು

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಎನ್/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-

ಮಂಜುನಾಥ ಎ, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ

17

ಕಲಾವಿದರು

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಒ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17

ಮರಿಯಮಮ, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಕಲಾವಿದರು

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಪಿ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17

ರಘುಪ್ತಿ ಬಿ.ಎಂ. ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ
ಕಲಾವಿದರು

27
28

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಕ ೆ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-

31

33

35

ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ
ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ
ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ರಾಜೇನಾಮ

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಆರ್/.ರಂ.ಶಿ/

ಸಯೈಯದ್ ಅಲಿ, ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ

ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಎಸ್/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂ. ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಬಯಳಕಿನ ತಂತರಜ್ಞರು

ಕಲಾವಿದರು

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಟ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17

ಶಂಕರ್ ಕಯ., ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಬಯಳಕಿನ ತಂತರಜ್ಞರು

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಯು/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-

ಇಂದು ಡಿ., ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಕಲಾವಿದರು

ಕಸಂಇಶಿ/95/ವಿ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17 ಮುತಿಪ್ಪ ಬಾಬ್ು ಕಟಿಮನ್ಸ, ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಸಂಗೇತ
ಕಸಂಇಶಿ/95/ಡಬ್ ಯೂ/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/201

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ರಾಜೇನಾಮ
ನ್ಸೇಡಿರುತ್ಾಿರಯ
ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ
ರಾಜೇನಾಮ

ತಂತರಜ್ಞರು

ನ್ಸೇಡಿರುತ್ಾಿರಯ

ರಾಜು ಯು, ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಸಂಗೇತ ತಂತರಜ್ಞರು

ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

6-17
34

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ

ನ್ಸೇಡಿರುತ್ಾಿರಯ.

17
32

ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ಕಲಾವಿದರು

17
30

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ

17
ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-17
29

ಗಯ ೇಪಿನಾಥ್ ಟ.ಆರ್. ರಯಪ್ರ್ೇರಿ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ

ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ

ಕಸಂಇಶಿ/68.ರಂ.ಶಿ/ಏಜಯನ್ಸಿವಯೇತನ/2016-17

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

-

ಕಸಂಇಶಿ/66.ರಂ.ಶಿ/ಏಜಯನ್ಸಿವಯೇತನ/2016-17

ಸುವಣೇ ಸಂಸೃತಿ ಭವನದ ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ

-

ವಯೇತನದ ಕುರಿತು

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಯೇತನದ ಕುರಿತು

36
37

ಕಸಂಇಶಿ/95/ಯು/.ರಂ.ಶಿ/ಶಿ.ರಯಪ್ರ್ೇರಿ/2016-

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಕಲಾವಿದ/ತಂತರಜ್ಞರ

17

ಕರಾರು ಪ್ತರಗ್ಳು

-

ಕಸಂಇಶಿ/98.ರಂ.ಶಿ/ಏಜಯನ್ಸಿವಯೇತನ/2017-18

2017-18 ನಯೇ ಸಾಲಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ

-

ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಯೇತನದ ಕುರಿತು
38
39
40
41
42
43

ಕಸಂಇ/96.ರಂ.ಶಿ/ರಯ.ಗೌ.ಸಂ/2017-18

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ತ್ಾತ್ಾಾಲಿಕ ಕಲಾವಿದ/ತಂತರಜ್ಞರ

-

ಕಸಂಇಶಿ/106.ರಂ.ಶಿ/ನ್ಸ.ಹಯ .ವಾ/2017-18

ಡಾ.ಎಂ.ಗ್ಣಯೇಶ, ನ್ಸದ್ಯೇೇಶಕರು, ರಂಗಾಯಣ

-

ಕಸಂಇಶಿ/120.ರಂ.ಶಿ/ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾರ

ಶಿರೇ.ಶಫಿ ಸಾದುದಿೆೇನ್, ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ)

ಹಾಲಿ ಕತೇವೆ

ಭತ್ಯೆ/2017-18

ಇವರ ಕುರಿತು

ಕಸಂಇಶಿ/97.ರಂ.ಶಿ/ಏಜಯನ್ಸಿವಯೇತನ/2017-18

ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಳ ವಯೇತನ ಪಾವತಿ

-

ಕಸಂಇಶಿ/ರಂ.ಶಿ.02ಂಂ/ಪ್ರಭಾರಭತ್ಯೆ/2017-18

ಶಿರೇಮತಿ ಮಂಗ್ಳಾ ವಯಂ. ನಾಯಕ್

-

ಕಸಂಇಶಿ/ರಂ.ಶಿ/ಬಯೇಬಾಕಿ/2017-18

ಶಿರೇ.ಎನ್.ಹರಿಕುಮಾರ್ ಇವರ ಬಯೇಬಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣ

-

ಗೌರವ ಸಂಭಾವನಯಯ ಕುರಿತು

ಇವರ ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ ವಾಹನದ ಕುರಿತು

ನ್ಸವೇಹಿಸುತಿಿರುತ್ಾಿರಯ

ಕುರಿತು

(ಆಡಳಿತ್ಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಪ್ತರ ನ್ಸೇಡುವ ಕುರಿತು

44

ಕಸಂಇಶಿ/136.ರಂ.ಶಿ/ಬಯೇಬಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಪ್ತರ/2018-19

45
46

48

-

ನ್ಸೇಡುವ ಕುರಿತು

ಕಸಂಇಶಿ/137.ರಂ.ಶಿ./ರಯಪ್ರ್ೇರಿ.ಗೌರವ.ಸಂಭಾ ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ಕಲಾವಿದ/ತಂತರಜ್ಞರ ಗೌರವ
ವನಯ/2018-19

ಸಂಭಾವನಯ 2018-19

ಕಸಂಇಶಿ/139.ರಂ.ಶಿ/ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯಸಿಬ್ಬಂದಿ/20

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ

18-19
47

ಹರಿಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗಯ ಬಯೇಬಾಕಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ತರ

-

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಳ ಕುರಿತು

ಕಸಂಇಶಿ/140.ರಂ.ಶಿ/ಕಲಾವಿದ&ತಂತರಜ್ಞನಯೇಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ರಯಪ್ರ್ೇರಿಗಯ ಕಲಾವಿದ-

-

ಕ/2018-19

01 & ಬಯಳಕಿನ ತಂತರಜ್ಞ-01 ನಯೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು.

ಕಸಂಇಶಿ/04.ರಂ.ಶಿ/ಸಂಗೇತ ತಂತರಜ್ಞ/2018-

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ತ್ಯರವಾದ

-

19

ಸಂಗೇತ ತಂತರಜ್ಞ ಹುದ್ಯೆಗಯ ಕರಯದ ಅಜೇಗ್ಳ
ಕುರಿತು.

49

ಕಸಂಇಶಿ/06.ರಂ.ಶಿ/ಏಜಯನ್ಸಿವಯೇತನ/2018-19

ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಳ ವಯೇತನದ ಕುರಿತು

-

ರಂಗಾಯಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾಯೇಕರಮಗ್ಳಿಗ್ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗ್ಳು
ಕರ.ಸಂ.
01

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಸಂಇಶಿ/06.ರಂ.ಶಿ/ರಂ.ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ/2013-14

ವಿವರ
ಮೈಸ ರು ರಂಗಾಯಣ

ರ್ರಾ
-

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲಿಯ
ಆಯೇಜಸಿರುವ ಕುರಿತು

02

03
04

05
06

ಕಸಂಇಶಿ/27.ರಂ.ಶಿ/ಭಾ.ಶಿ.ಕಯೇಂದರ/2014-15

ಭಾರತಿೇಯ ರಂಗ್ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ಕಯೇಂದರ,

-

ಕಸಂಇಶಿ/25.ರಂ.ಶಿ/ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ/2014-15

30.12.2014
ಡಾ.ಅಂಬಯೇಡಾರ್ ರವರಿಗಯ

-

ಕಸಂಇಶಿ/24.ರಂ.ಶಿ/ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ/2014-15

ರಾಜಯ ೆೇತಿವ ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ

-

ಕಸಂಇಶಿ/45.ರಂ.ಶಿ/ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರÀ/2014-15

2014 (27/11/2014 –
30/11/2014)
ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಕಾಳ ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರ

-

ಕಸಂಇಶಿ/40.ರಂ.ಶಿ/ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರÀ/2014-15

ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಕಾಳ ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರ

-

ಭೇಮಾಯಣ ನಾರ್ಕ ಪ್ರದಶೇನ-

ರಂಗ್ನಮನ ಕಾಯೇಕರಮ

ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು
2015 ರ ಪ್ತರವೆವಹಾರ ಕುರಿತು

07

ಕಸಂಇಶಿ/39.ರಂ.ಶಿ/ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರ/2014-15

ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಕಾಳ ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರ

-

2015 ರ ಸಂಪ್ನ ಮಲ ವೆಕಿಿಗ್ಳ
ಕುರಿತು

08

ಕಸಂಇಶಿ/119.ರಂ.ಶಿ/ಜಾನಪ್ದ ಜಾತ್ಯರ/2014-15

ಜಾನಪ್ದ ಜಾತ್ಯರ - 2017

-

09

ಕಸಂಇಶಿ/85.ರಂ.ಶಿ/ಬ್ಹುರ ಪಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

ಬ್ಹುರ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

-

/2014-15

ತುಣುಕುಗ್ಳರ ಕುರಿತು

ಕಸಂಇಶಿ/29.ರಂ.ಶಿ/ಬ್ಹುರ ಪಿ ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ

ಬ್ಹುರ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

ಶಿಬಿರ/2014-15

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ 2015 ರ ಕುರಿತು

ಕಸಂಇಶಿ/ಮರಾಠಿ ನಾರ್ಕ/2015

ಮರಾಠಿ ನಾರ್ಕ ಮಾನಪ್ಮಾನ್

-

ಕಸಂಇಶಿ/82.ರಂ.ಶಿ/ಬ್ಹುರ ಪಿ ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ

ಬ್ಹುರ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

-

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ ಪ್ತಿರಕಾ ತುಣುಕುಗ್ಳು ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ
10
11
12

ಶಿಬಿರ/2016-17

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ 2016-17 ಪ್ತಿರಕಾ
-

ಕುರಿತು

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ ಕುರಿತು (ಮೈಸ ರು
ರಂಗಾಯಣ)

13

ಕಸಂಇಶಿ/90.ರಂ.ಶಿ/ವಿಶವರಂಗ್ಭ ಮಿ ದಿನಾರ್ರಣಯ/2016-

ವಿಶವರಂಗ್ಭ ಮಿ ದಿನಾರ್ರಣಯ

-

14

17
ಕಸಂಇಶಿ/59.ರಂ.ಶಿ/ವಿಶವರಂಗ್ಭ ಮಿ ದಿನಾರ್ರಣಯ2016-

2016-2017
ವಿಶವರಂಗ್ಭ ಮಿ ದಿನಾರ್ರಣಯ 2016

-

/2016-17

ರ ಪ್ರಯುಕಿ ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ ಆರ್ರಣಯ
ಕುರಿತು

15

ಕಸಂಇಶಿ/60.ರಂ.ಶಿ/ಮಕಾಳ ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರ/2016

ಮಕಾಳ ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರ
ಚಿಲಿಪಿಲಿ 2016 ರ ಪ್ತಿರಕಾ ಪ್ರಕರ್ಣಯ,
ನ್ಸದ್ಯೇೇಶಕರ ಟಪ್ಪಣಿ, ಸಾವೇಜನ್ಸಕ

-

ಪ್ತರಗ್ಳು
16
17

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ 2016 ರ

-

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಎ/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ರಾಮನಗ್ರ ಜಲಯಯ ಜಲಾಯ ಮರ್ಿದ

-

ಕುರಿತು

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ 2016 ರ
ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು
18

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಬಿ/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ಬಯಂಗ್ಳೂರು ನಗ್ರ ಜಲಯಯ ಜಲಾಯ

-

ಮರ್ಿದ ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ
2016 ರ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

19

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಸಿ/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ಬಯಂಗ್ಳೂರು ಗಾರಮಾಂತರ ಜಲಯಯ

-

ಜಲಾಯ ಮರ್ಿದ ಕಾಲಯೇಜು
ರಂಗಯ ೇತಿವ 2016 ರ

ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು
20

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಡಿ/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ಕಯ ೇಲಾರ ಜಲಯಯ ಜಲಾಯ ಮರ್ಿದ

-

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ 2016 ರ
ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

21

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಈ/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ತುಮಕ ರು ಜಲಯಯ ಜಲಾಯ ಮರ್ಿದ

-

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ 2016 ರ
ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

22

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಇ/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ಚಿತರದುಗ್ೇ ಜಲಯಯ ಜಲಾಯ ಮರ್ಿದ

-

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ 2016 ರ
ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು
23

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಎಫ್/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ದ್ಾವಣಗಯರಯ ಜಲಯಯ ಜಲಾಯ ಮರ್ಿದ

-

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ 2016 ರ
ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

24

ಕಸಂಇಶಿ/77.ರಂ.ಶಿ/ಡಿ/ಕಾ.ರಂ/2016-17

ಚಿಕಾಬ್ಳಾಿಪ್ುರ ಜಲಯಯ ಜಲಾಯ ಮರ್ಿದ

-

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ 2016 ರ
ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

25

26

ಕಸಂಇಶಿ/84.ರಂ.ಶಿ/ಬ್ಹುರ ಪಿನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ

ಬ್ಹುರ ಪಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

ಖರ್ುೇವಯರ್ಚ/2016-17

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ

ಕಸಂಇಶಿ/83.ರಂ.ಶಿ/ಕಾ.ರಂ.2016ಖರ್ುೇವಯರ್ಚ/2016-17

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಲಯಯಯ ಜಲಾಯ ಮರ್ಿದ

-

ಕುರಿತು

-

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ ಸಪರ್ಯೇಗ್ಳ
ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

27
28

ಕಸಂಇಶಿ/116.ರಂ.ಶಿ/ಕಾ.ರಂ/2017-18

ಕಾಲಯೇಜು ರಂಗಯ ೇತಿವ 2017-18

ಕಸಂಇಶಿ/121.ರಂ.ಶಿ/ಕಲಾವಿದರ ನಯೇಮಕ/2017-18

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ಖ್ಾಲಿಯಿರುವ ಬಯಳಕಿನ

ರ ಕುರಿತು

ತಂತರಜ್ಞರು-01 ಹುದ್ಯೆ & ಕಲಾವಿದ01 ಹುದ್ಯೆಯ ಕುರಿತು

-

ಆಯ್ಕಾಗಯ ಂಡಿರುತ್ಾಿರಯ.
29

ಕಸಂಇಶಿ/125.ರಂ.ಶಿ/gಗ್ಸಂಕಾರಂತಿನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ/2017- ರಂಗ್ಸಂಕಾರಂತಿ ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ

-

18

ಕುರಿತು

30

ಕಸಂಇಶಿ/114.ರಂ.ಶಿ/ಹಂಪಿಉತಿವ/2017-18

ಹಂಪಿ ಉತಿವ 2017 ರ ಕುರಿತು

-

31

ಕಸಂಇಶಿ/104.ರಂ.ಶಿ/ಸಂ.ಸನ್ಸದಪ್/2017-18

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ

-

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ಸಂಸಾರದಲಿಯ ಸನ್ಸದಪ್
ನಾರ್ಕದ ಕುರಿತು
32

ಕಸಂಇಶಿ/112.ರಂ.ಶಿ/ಪಾರ.ಕಲಯ & ಪ್ರದಶೇನ/2017-18

ರಂಗಾಯಣದಲಿಯ ನಡಯಯುವ

-

ಪಾರದ್ಯೇಶಿಕ ಕಲಯ & ಪ್ರದಶೇನದ
ಕುರಿತು

33

-

ಭಾಸ ವಿರಚಿತ ಸಂಸಾøತ ನಾರ್ಕ

-

ಕಣೇಭಾರಂ ದಿ:06/11/2015 ರ
ಕುರಿತು
34

ಕಸಂಇಶಿ/102.ರಂ.ಶಿ/ಹುಲಿಸಿೇರಯನಾರ್ಕ/2017-18

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ

-

ಕಲಾವಿದರ ಮೊದಲ ನಾರ್ಕ
35
36

ಕಸಂಇಶಿ/127.ಆ.ಒಂ.ದಿ/ರಯ.ನಾ/2017-18

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ನಾರ್ಕ ಆಷಾಡದ

-

ಕಸಂಇಶಿ/128.ಆಶುವಿಸಿರಣಪ್ರಯೇಗ್/2017-18

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ಟಾರನಯಿನೇರ್ನ್

-

ಒಂದು ದಿನ

ನಾರ್ಕದ ಕುರಿತು
37

ಕಸಂಇಶಿ/131.ಜಾನಪ್ದ ಜಾತ್ಯರ/2017-18

ಜಾನಪ್ದ ಜಾತ್ಯರ 2017-18

-

38

ಕಸಂಇಶಿ/132.ರಂ.ಶಿ/ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರ/2017-18

ಮಕಾಳ ಬಯೇಸಿಗಯ ಶಿಬಿರದ ಕುರಿತು

-

39

ಕಸಂಇಶಿ/134.ರಂ.ಶಿ/ವಿಶವಮಾನವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

ವಿಶವಮಾನವ ಅಂತರಾರರಷ್ಟ್ರೇಯ

-

ಕಸಂಇಶಿ/141.ರಂ.ಶಿ/ರಯ.ನಾ.ದು.ಧ .ಭ.ಗಾಳ/2018-19

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ನಾರ್ಕ ಧುಬಯೈ

-

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ/2017-18
40

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವದ ಖರ್ುೇ ವಯರ್ಚಗ್ಳು
ಧ ಳಪ್ಪನ ಭಜೇರಿ ಗಾಳದ
ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

41

ಕಸಂಇಶಿ/01.ರಂ.ಶಿ/ವೃರಂ.ರಂಗಯ ೇತಿವ/2018-19

ವಿಶವರಂಗ್ಭ ಮಿ ದಿನಾರ್ರಣಯಯ

-

ಪ್ರಯುಕಿ ವೃತಿಿ ರಂಗ್ ಭ ಮಿಯ

ಪ್ರಸಿದಧ ನಾರ್ಕಳ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳು
42

ಕಸಂಇಶಿ/02.ರಂ.ಶಿ/ಮ.ಪ್ರ.ಪ್ರೇ.ಬ್.ನಯ.ನ್ಸೇ/2018-19

ಮಕಾಳ ಪ್ರತಿಭಯ ಪ್ರೇತ್ಾಿಹಿಸಲು

-

ಮತುಿ ಬ್ರಹಗಾರರಿಗಯ ನಯರವು

ನ್ಸೇಡಲು ಮಕಾಳು ಎದುರಿಸುತಿಿರುವ
ಸಮಸಯೆಗ್ಳ ವಸುಿ ವಿರ್ಯಗ್ಳಿಗಯ
ಸಂಬ್ಂಧಪ್ರ್ಿಂತ್ಯ

ರಂಗ್ನಾರ್ಕಗ್ಳನುು ರಚಿಸುವ
ಯೇಜನಯಗಯ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ
ಅನುದ್ಾನದ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚ
43

ಕಸಂಇಶಿ/03.ರಂ.ಶಿ/ರಂ.ರಂಗ್ತ್ಯೇರು/2018-19

ರಂಗಾಯಣದ ರಂಗ್ತ್ಯೇರು - 2018
ತಿರುಗಾರ್ದ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳು

-

44

ಕಸಂಇಶಿ/08.ರಂ.ಶಿ/ರಂ.ರಂಗ್ತ್ಯೇರು/ಎರಡನಯೇ
ಹಂತ/2018-19

ರಂಗಾಯಣದ ರಂಗ್ತ್ಯೇರು –

-

ಎರಡನಯೇ ಹಂತ - 2018

ತಿರುಗಾರ್ದ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳು
ಕಸಂಇಶಿ/11.ರಂ.ಶಿ/ರಯ.ನಾ/2018-19

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ನಾರ್ಕ ಗೌಮೇಂಟ್

-

ಕಸಂಇಶಿ/13.ರಂ.ಶಿ/ರಂಗ್ಸಂಕಾರಂತಿ/2018-19

ರಂಗ್ಸಂಕಾರಂತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ

-

47

ಕಸಂಇಶಿ/14.ರಂ.ಶಿ/ರಯ.ಕಂ.ನಾ/2018-19

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ನಾರ್ಕ ‘ ಮರವಣಿಗಯ ‘

-

48

ಕಸಂಇಶಿ/16.ರಂ.ಶಿ/ದಿ.ಜ.ಆ.ಸಾ/2018-19

ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ ನಾರ್ಕ ‘ಇದಕಯಾ ಕಯ ನಯ

-

45
46

49
50

ಕಸಂಇಶಿ/17.ರಂ.ಶಿ/ವಿ.ರಂ.ದಿ/2018-19
ಕಸಂಇಶಿ/18.ರಂ.ಶಿ/ಚಿ.ಶಿ.ರಂ/2018-19

ಬಾರಹಮಣ

ನಾರ್ಕಯ ೇತಿವ – 2018

ಎಂದು’

ವಿಶವರಂಗ್ಭ ಮಿ ದಿನಾರ್ರಣಯ 2019
ಚಿಣಣರಯ ಂದಿಗಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

-

ರಂಗಾಯಣ-2019

ರಂಗಾಯಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಡಳಿತಕ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಇತರ್ ಕಡತಗ್ಳು
ಕರ.ಸಂ.
01
02
03

ಕಡತ ಸಂಖ್್ೆ

ವಿವರ

ಷರಾ

ಕಸಂಇಶಿ/05.ರಂ.ಶಿ/ವಿದುೆತ್ ಬಿಲ್/2013-14

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ವಿದುೆತ್

-

ಕಸಂಇಶಿ/08.ರಂ.ಶಿ/ಅನುದ್ಾನ/2013-14

ರಂಗಾಯಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕಯಾ ಅನುದ್ಾನ

-

ಕಸಂಇ/49.ರಂ.ಶಿ/ಸಿ.ಸಿ. ಕಾೆಮರಾ/2014-15

ರಂಗಾಯಣದ ಸುವಣೇ ಸಂಸಾøತಿ

-

ಬಿಲ್ ಕುರಿತು 2013 ರಿಂದ
ಬಿಡುಗ್ಡಯ ಕುರಿತು

ಭವನಕಯಾ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾೆಮರಾ
ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು

04

ಕಸಂಇ/11.ರಂ.ಶಿ/ಸಂಕಿೇಣೇ/2014-15

ರಂಗಾಯಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕಯಾ

-

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪ್ತಿರಕಾ ಪ್ರಕರ್ಣಯ ಮತುಿ
ಸಂಕಿೇಣೇ ವಿರ್ಯಗ್ಳ ಕುರಿತು

05

ಕಸಂಇಶಿ/04.ರಂ.ಶಿ/ದ ರವಾಣಿ ವಯರ್ಚ/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ದ ರವಾಣಿ

-

ವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು 2013 ಜುಲಯೈನ್ಸಂದ
06
07

ಕಸಂಇಶಿ/22.ರಂ.ಶಿ/ಇತರಯ ವಯರ್ಚ/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ಕಛಯೇರಿಯ

-

ಕಸಂಇ/44.ರಂ.ಶಿ/ಧನಸಹಾಯ/2014-15

ಕಾಯೇಕರಮಗ್ಳಿಗಾಗ ಧನಸಹಾಯ

-

ಇತರಯ ವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

ಪಾರಯೇಜನಯ ಕಯ ೇರಿ ಬ್ಂದಿರುವ
ಮನವಿ/ಅಜೇಗ್ಳ ಕುರಿತು

08

ಕಸಂಇಶಿ/14.ರಂ.ಶಿ/ನ್ಸಮಿೇತಿ/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ

ಸುಪ್ದಿೇಯಲಿಯರುವ ಸುವಣೇ ಸಂಸಾøತಿ

-

ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ಳನುು ನ್ಸಮಿೇತಿ
ಕಯೇಂದರಕಯಾ ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
09

ಕಸಂಇಶಿ/46.ರಂ.ಶಿ/ಸಯ ೇಲಾರ್ ಸಿಸಿಂ/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ

-

ಸುಪ್ದಿೇಯಲಿಯರುವ ಸುವಣೇ ಸಂಸಾøತಿ
ಭವನಕಯಾ ಸಯ ೇಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ
ಕುರಿತು
10

ಕಸಂಇಶಿ/35.ರಂ.ಶಿ/ಶೌರ್ಲಯನ್ಸಮಾೇಣ/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ
ಸುಪ್ದಿೇಯಲಿಯರುವ ಸುವಣೇ ಸಂಸಾøತಿ
ಭವನಕಯಾ ಶೌರ್ಲಯ ನ್ಸಮಾೇಣದÀ
ಕುರಿತು

11

ಕಸಂಇಶಿ/34.ರಂ.ಶಿ/ಗಯ ೇಡಯನ್ಸಮಾೇಣ/2014-15

ರಂಗಾಯಣದ ಸುಪ್ದಿೇಯಲಿಯರುವ

-

ಸುವಣೇ ಸಂಸಾøತಿ ಭವನಕಯಾ

ತಡಯಗಯ ೇಡಯ ನ್ಸಮಾೇಣ ಕುರಿತು
12

ಕಸಂಇಶಿ/47ರಂ.ಶಿ/ಅಕಾವಗಾಡೇ/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ

-

ಸುಪ್ದಿೇಯಲಿಯರುವ ಸುವಣೇ ಸಂಸಾøತಿ
ಭವನಕಯಾ ಅಕಾವಗಾರ್ಡೇ ಅಳವಡಿಸಿದ
ಕುರಿತು

13

ಕಸಂಇಶಿ/48ರಂ.ಶಿ/ಇಂರ್ರ್ ಕಾಮ್/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣಕಯಾ ಇಂರ್ರ್

-

ಕಾಮ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕುರಿತು
14
15
16

ಕಸಂಇಶಿ/20.ರಂ.ಶಿ/ಕಂಪ್ಯೆರ್ರ್/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ಕಛಯೇರಿಗಯ

-

ಕಸಂಇಶಿ/30.ರಂ.ಶಿ/ಜಯರಾಕ್ಿ ಯಂತರ/2014-15

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ಕಛಯೇರಿಗಯ

-

ಕಸಂಇಶಿ/42.ರಂ.ಶಿ/ಪ್ುಸಿಕ /2014-15

ಕನುಡ ಪ್ುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರ,

-

ಕಂಪ್ಯೆರ್ರ್ ಖರಿೇದಿಸುವ ಕುರಿತು
ಜಯರಾಕ್ಿ ಯಂತರ ಖರಿೇದಿ ಕುರಿತು
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ುಸಿಕ ಮಳಿಗಯ

17
18

ಕಸಂಇಶಿ/31.ರಂ.ಶಿ/ಬ್ಯಲುರಂಗ್ಮಂದಿರ/2014-15

ಸುವಣೇ ಸಂಸಾøತಿ ಭವನಕಯಾ ಓಪ್ನ್

-

ಕಸಂಇಶಿ/18.ರಂಗಾಯಣ/ಆಡಿಟ್/2014-15

ರಂಗಾಯಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಛಯೇರಿಯ

-

ಏರ್ ಥಿಯ್ಕೇರ್ರ್ ಕುರಿತು

ಲಯಕಾ ಪ್ರಿಶಯ ೇಧನಾ ಹಮಿಮಕಯ ಳುಿವ
ಕುರಿತು

19
20

ಕಸಂಇಶಿ/26.ರಂ.ಶಿ/ಸಭಯಗ್ಳು/2014-15

ರಂಗಾಯಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಭಯಗ್ಳು

-

ಕಸಂಇಶಿ/33.ರಂ.ಶಿ/ಲಯ ೇ.ಇ.ಶಿ/2014-15

ಐ.ಬಿ. ಮತುಿ ಸಕ ರೂಟ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಳಲಿಯ

-

21/12/2014 ಶಿಕ್ಷ್ಣದಲಿಯ ರಂಗ್ಭ ಮಿ
ಕಯ ಠಡಿ ಕಾಯಿೆರಿಸುವ ಕುರಿತು
(ಪಿ.ಡಬ್ ಯೂ.ಡಿ)

21

ಕಸಂಇಶಿ/37.ರಂ.ಶಿ/ಆದ್ಾಯತ್ಯರಿಗಯಪಾವತಿ/2014-15

ಕಛಯೇರಿಯ ವೆವಹಾರಗ್ಳಿಗಯ

-

ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ತ್ಯರಿಗಯಗ್ಳ ಪಾವತಿ
ಕುರಿತು

22

ಕಸಂಇಶಿ/56.ರಂ.ಶಿ/ಸಭಯ ವಯರ್ಚಗ್ಳು/2015-16

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದಿಂದ

-

ರಂಗ್ಸಮಾಜದ ಸಭಯಯವಯರ್ಚಗ್ಳ
ಭರಿಸುವ ಕುರಿತು
23

ಕಸಂಇಶಿ/71.ರಂ.ಶಿ/ದ ರವಾಣಿ ವಯರ್ಚ/2016-17

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ಕಛಯೇರಿಯ

-

ದ ರವಾಣಿ ವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು
24
25
26

27

ಕಸಂಇಶಿ/72.ರಂ.ಶಿ/ದ ರವಾಣಿ ವಯರ್ಚ/2016-17

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ಕಛಯೇರಿಯ

ಕಸಂಇಶಿ/75.ರಂ.ಶಿ/ಕ&ಸಂ.ನ್ಸ.ಬಯಂ/2016-17

ಕನುಡ ಮತು ಸಂಸಾøತಿ ಇಲಾಖ್ಯಗಯ

-

ಕಸಂಇಶಿ/69.ರಂ.ಶಿ/ರಂ.ಸಮಾಜದ ಸಾವೇತಿರಕ ಮಂಡಳಿ

ರಂಗ್ಸಮಾಜದ ಸಾವೇತಿರಕ ಮಂಡಳಿ

-

ಸಭಯ/2016-17

ಸಭಯಯ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳನುು

ಕಸಂಇಶಿ/70.ರಂ.ಶಿ/ಅನುದ್ಾನ/2016-17

ರಂಗಾಯಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕಯಾ 2016-17

ವಿದುೆತ್ ವಯರ್ಚಗ್ಳ ಕುರಿತು

ಸಂಬ್ಂಧಪ್ರ್ಿ ಇತರಯ ಪ್ತರಗ್ಳು

ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

-

ನಯೇ ಸಾಲಿನ ಅನು37ದ್ಾನ ಬಿಡುಗ್ಡಯ
ಕುರಿತು

28

ಕಸಂಇಶಿ/79.ರಂ.ಶಿ/ರಂಗ್ಸಮಾಜದಸಭಯ/2016-17

ರಂಗ್ಸಮಾಜದ ಸಭಯಯ ಕುರಿತು

29

2016-17
ಕಸಂಇಶಿ/76.ರಂ.ಶಿ/ಆಡಿಟಯ ೇರಿಯಂಸಾಮಾಗರ/2016-17 ಸುವಣೇ ಸಂಸಾøತಿ ಭವನದ

-

ಆಡಿಟಯ ೇರಿಯಂನಲಿಯರುವ
ಸಾಮಾಗರಗ್ಳ ಕುರಿತು

30

ಕಸಂಇಶಿ/80.ರಂ.ಶಿ/ಖಜಾನಯ-2ಜಮ ನಯ ಂದಣಿ/2016-17

ರಂಗಾಯಣದ ಲಯಕಾಶಿಷ್ಟ್ೇಕಯ Sಜಾನಯ-2

-

ರಲಿಯ ಜಮ ನಯ ಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ
ಕುರಿತು
31

ಕಸಂಇಶಿ/64.ರಂ.ಶಿ/ಮಾಹಿತಿಹಕುಾ/2016-17

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಅಧಿನ್ಸಯಮದಡಿ

-

ಕಯೇಳುವ ಪ್ರಶಯುಗ್ಳಿಗಯ ಉತಿರ ನ್ಸೇಡುವ
ಕುರಿತು
32

ಕಸಂಇಶಿ/103.ರಂ.ಶಿ/ಇತರಯವಯರ್ಚಗ್ಳು/2017-18

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ 2017-18

-

ನಯೇ ಸಾಲಿನ ಇತರಯ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ
ಕುರಿತು

33

ಕಸಂಇಶಿ/108.ರಂ.ಶಿ/ಸಿಂಡಿಕಯೇಟ್ ಬಾೆಂಕ್ ನ್ಸಶಿಚತ

ಸಿಂಡಿಕಯೇಟ್ ಬಾೆಂಕ್ ನ್ಸಶಿಚತ ಠಯೇವಣಿ

-

ಕಸಂಇಶಿ/101.ರಂ.ಶಿ/ದ ರವಾಣಿ ವಯರ್ಚ/2017-18

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ದ ರವಾಣಿ

-

ಕಸಂಇಶಿ/106(ಆ).ರಂ.ಶಿ/ಆದ್ಾಯ ತ್ಯರಿಗಯ ಪಾವತಿ/2017-

ಕಛಯೇರಿ ವೆವಹಾರಗ್ಳಿಗಯ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ

-

18

ತ್ಯರಿಗಯಗ್ಳ ಮಾಹಿತಿ 01/04/2017

ಠಯೇವಣಿ/2017-18
34
35

ವಯರ್ಚದ ಕುರಿತು

ರಿಂದ
36

-

16/02/2016 ರ ಘರ್ನಾ ಫಯೈಲು

-

37

ಕಸಂಇಶಿ/133.ರಂ.ಶಿ/ಏಜಯನ್ಸಿವಯೇತನ/2018-19

ಹಯ ರಗ್ುತಿಿಗಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಳ ವಯೇತನದ

-

ಕಸಂಇಶಿ/135.ರಂ.ಶಿ/ಇತರಯ/2018-19

ರಂಗಾಯಣದ ಇತರಯ ಖರ್ುೇವಯರ್ಚಗ್ಳ

-

38

ಕುರಿತು

ಕುರಿತು
39
40

ಕಸಂಇಶಿ/141.ರಂ.ಶಿ/ಉದ್ಾೆನವನ/2018-19

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ

-

ಕಸಂಇಶಿ/05.ರಂ.ಶಿ/ಬಯಳಕು&ಧವನ್ಸ/2018-19

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣ ರಯಪ್ರ್ೇರಿಯ

-

ಉದ್ಾೆನವನದ ಕುರಿತು

ತಿರುಗಾರ್ಕಯಾ ಅಗ್ತೆವಿರುವ ಧವನ್ಸ ಮತುಿ
ಬಯಳಕಿನ ಉಪ್ಕರಣಗ್ಳ ಟಯಂಡರ್
ಕರಯಯುವ ಕುರಿತು
41

ಕಸಂಇಶಿ/07.ರಂ.ಶಿ/ಧವನ್ಸ.ಸಂಗೇತ.ಬಯಳಕು.ಎಸಿ/2018-19

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ

-

ಆಡಿಟಯ ೇರಿಯಂಗಯ ಅಗ್ತೆವಿರುವ ಧವನ್ಸ,
ಸಂಗೇತ, ಬಯಳಕು, ಎ.ಸಿ. ಖರಿೇದಿ
42

ಕಸಂಇಶಿ/10.ರಂ.ಶಿ/ಮಾ.ಹ.ಅಧಿನ್ಸಯಮ.2005/2018-

ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಪ್ತರಗ್ಳ ಕುರಿತು

-

43

19
ಕಸಂಇಶಿ/12.ರಂ.ಶಿ/ಪಾರ.ಕ&ನಾ.ಪ್ರ/2018-19

ಪಾರದ್ಯೇಶಿಕ ಕಲಯ & ನಾರ್ಕ

-

ಪ್ರದಶೇನದಡಿ ಹಯ ರಗನ ನಾರ್ಕ
ಪ್ರದಶೇನ

44
45

ಕಸಂಇಶಿ/15.ರಂ.ಶಿ/ಆಪ್ಿರಂಗ್ಮಂದಿರ/2018-19

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ

-

ಕಸಂಇಶಿ/138.ರಂ.ಶಿ/ದ ರವಾಣಿವಯರ್ಚ/2018-19

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಂಗಾಯಣದ ದ ರವಾಣಿ

-

ಆಪ್ಿರಂಗ್ಮಂದಿರ ಕುರಿತು
ವಯರ್ಚದ ಕುರಿತು

