2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕಟಣಾ ಶಾಖಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ
ಕರ.

ಕಡತ ಸಂಖೈ

ಕಡತದ ಹಸರು

ಸಂ
1

DKC-12032/6/2017

1999 ರಲಿಿ ಪಿ.ಹಚ್.ಡಿ ಪ್ಡದಿರುವ ನಿಬಂಧಕ್ೆ ಧನಸಹಾಯ
ನಿೇಡಲು ಅನುಮತಿ ಕ್ ೇರಿ.

2

DKC-12027/1/2017

ಶರಣು ವಿಶವವಚನ ಫ ಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಚನ ಪ್ರಪ್ಂಚ
ಮಾಡುತಿಿರುವ ಬಗ್ೆ.

3

DKC-12032/5/2017

1997 ರಲಿಿ ಪಿ.ಹಚ್.ಡಿ ಪ್ಡದಿರುವ ನಿಬಂಧಕ್ೆ ಧನಸಹಾಯ
ನಿೇಡಲು ಅನುಮತಿ ಕ್ ೇರಿ ಮನವಿ.

4

DKC-12032/3/2017

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಹಸಿಪ್ರತಿ ಮುದರಣಕ್ೆ ಧನಸಹಾಯ
ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು.

5

DKC-12032/4/2017

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಹಚ್.ಡಿ ಹಸಿಪ್ರತಿ ಮುದರಣಕ್ೆ
ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು.

6

DKC-12030/4/2017

ಡಾ: ಹಾ.ಮ. ನಾಯಕ ಸಮಗರ ಸಾಹಿತಯ ಪ್ರಕಟಣಗ್ ಅನುದಾನ
ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು.

7

DKC-12028/27/2017

ಸಮಗರ ಕನನಡ ಜಾನಪ್ದ ಮತುಿ ಯಕ್ಷಗ್ಾನ ಹಸಿಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಟಣಾ
ಯೇಜನ ಕುರಿತು.

8

DKC-12028/21/2017

ಸಣಾಾಟ ಹಾಗ

9

DKC-12029/1/2017

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಆಡಳಿತ ಪ್ದಕ್ ೇಶ (ಇಂಗ್ಿೇಷ್- ಕನನಡ) ಮರು

ಬೈಲಾಟ(ದ ಡಾಾಟ) ಗಳ ಪ್ರಕಟಣ ಕುರಿತು.

ಮುದಿರಸಲು ಅನುಮತಿ ಕ್ ೇರಿ.
10

DKC-12028/34/2017

ನಾಡ ೇಜ ಪ ರ.ಜಿ.ವಂಕಟಸುಬಬಯರನವರ ಸಮಗರ ಸಾಹಿತಯ
ಪ್ರಕಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

11
12
13

DKC-12029/3/2017

ಕನಕ ಸಾಹಿತಯ ದಶಶನ ಸಂಪ್ುಟ 3 ಮತುಿ 4ನುನ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದಿಂದ

DKC-12033/2/2017

2016 ನೇ ವರ್ಶದಲಿಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಸೃಜನೇತರ ಗರಂಥಗಳಿಗ್ ಧನಸಹಾಯ

DKC-12032/7/2017

ಪಿ.ಹಚ್.ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ೆ ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು

ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು
ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು

14
15
16
17

DKC-12029/2/2017

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಆಡಳಿತ ಪ್ದಕ್ ೇಶ (ಇಂಗ್ಿೇಷ್-ಕನನಡ) ಪ್ುಸಿಕದ ಮರು

DKC-12028/49/2017

ಶ್ರೀ ಚಿತರರಾಮಾಯಣ ದಶಶನಂ ಸಂಪ್ುಟ ಮುದರಣಕ್ೆ ಆರ್ಥಶಕ ನರವು

DKC-12028/48/2017

ಕನನಡ ಸಂಸೃತಿ ನಿದೇಶಶನಾಲಯದ ಮ ಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಪಟಟ ಪ್ರಕಟಣಗಳನುನ

DKC-12028/19/2017

ಕುವಂಪ್ು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮರಾಠಿ ಕಥಗಳ

ಮುದರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ೆ
ಕ್ೇಳುವ ಕುರಿತು
ಫ ಂಡೇರ್ನ್ ನ ಗರಂಥಾಲಯಕ್ೆ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು
ಕನನಡಾನುವಾದ ‘ಸದಾಮಲಿಿಗ್’ ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಯ ಗ್ ರವ ಸಂಭಾವನ
ತಲುಪ್ದಿರುವ ಬಗ್ೆ

18

DKC-12032/2/2017

ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದ ಗರಂಥ ಪ್ರಕಟಣಗ್ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ

DKC-12028/11/2017

'ಕನನಡ ನಾಡಿನ ಹಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕಿಯರು' ಎಂಬ ಪ್ುಸಿಕಕ್ೆ ಮಾಹಿತಿ

20

DKC-21/6/2016

ಕನಾಶಟಕ ಜಾನಪ್ದ ನಿಘಂಟು ಯೇಜನಯ ಕುರಿತು.

21

DKC-12028/47/2017

ಇಲಾಖಯಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ರುವ ಕೃತಿಯಲಿಿನ ವಿರ್ಯವನುನ

ಕಸನಿ/01/ಕಿರ.ಯೇ/2017-18

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಯ ಕಿರಯಾಯೇಜನ ಪ್ುಸಿಕ ಮುದಿರಸುವ

23

ಕಸನಿ/02/ಸಾ.ಪ್/2017-18

4 ವರ್ಶದ ‘ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ಯಣ’ ಪ್ುಸಿಕ ಮುದಿರಸುವ ಕುರಿತು

24

ಕಸನಿ/03/ಸ.ಕಿ/ಸಿ.ನೇ/2017-18

ಇಲಾಖಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಕಿರುಪ್ರಿಚಯ ಕ್ಾಯಶವನುನ ನಿವಶಹಿಸಲು ಒಬಬ

25

ಕಸನಿ/04/ಕ.ಭಾ.ಅ/ 2017-18

ಕನನಡ ಭಾಷಗ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

26

ಕಸನಿ/05/ಪಾರ.ಪ ರ.ವಿ/ಯೇ.ಪ್ು.ಅ/

ಪಾರಥಮಿಕ & ಪ ರಢಶಾಲಗಳ ವಿದಾಯರ್ಥಶಗಳಿಗ್ “ಯೇಗ್ಾಸನ

19

22

ಕುರಿತು
ಒದಗ್ಸುವ ಕುರಿತು

ಪ್ಠ್ಯವನಾನಗ್ಸಲು ಒಪಿಪಗ್ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು
ಕುರಿತು

ಅನುಭವಿಯನುನ ಗ್ ರವ ಸಂಭಾವನಯ ಮ ಲಕ ನೇಮಿಸಿಕ್ ಳುುವ ಬಗ್ೆ

2017-18

ಪ್ುಸಿಕ”ಗಳನುನ ತರಗತಿಗಳಿಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು

27

ಕಸನಿ/06/ಕ್.ಯ.ಕೃ/ಸ.ಖ/ 2017-18

‘ಕ್ಳದಿ ಅರಸರ ಯಶ ೇಗ್ಾಥ’ ಕೃತಿ ಸಗಟು ಖರಿೇದಿಸುವ ಬಗ್ೆ ಮನವಿ

28

ಕಸನಿ/07/ರಿ.ದ/ಮಾ.ಅ/ 2017-18

ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲಿಿ ಇಲಾಖಯ ಪ್ುಸಿಕಗಳನುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ

ಕಸನಿ/2/ಉಗ್ಾರಣ/ 2017-18

ಮಾನಯ ಮುಖಯಮಂತಿರಯವರ ಕಚೇರಿಯಂದ ಪ್ುಸಿಕಗಳ ಬಗ್ೆ

29

ಬಗ್ೆ
ಉದಯವಾಣಿಯಲಿಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ರುವ ಪ್ತಿರಕ್ಾ ಸುದಿಿ ಬಗ್ೆ

30
31

DKC-12/11/2016

ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಸಾಹಿತಯ ಅನುವಾದ ಯೇಜನಗ್ 3ನೇಯ ಕಂತಿನ

DKC-12028/26/2017

2017-18 ಬಜಟ್ ನಲಿಿ ರ .1.00 ಕ್ ೇಟಿ ನಿರಂತರ ಅನುದಾನದ

ಅನುದಾನ ಬಿಡುದಡ ಕುರಿತು
ಅಡಿಯಲಿಿ ಬುದಿಿಸಟ ಪಾಲಿ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಹಾಗ

ಸಂಶ ೇಧನಾ ಟರಸ್ಟಟ(ರಿ)ಗ್

ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
32
33

DKC-12028/46/2017

ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸಿಕದಲಿಿ ‘ಸುವಣಶ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ’ ವನುನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕ್ ಳುಲು

DKC-12028/24/2017

ಸಮುದಾಯ ಅಧಯಯನ ಕ್ೇಂದರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರಸ್ಟಟ, ಮೈಸ ರು

ಅನುಮತಿ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು

ಇವರ ಪ್ುಸಿಕ ಪ್ರಕಟಣಗ್ ಹಾಗ

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳ

ಆಯೇಜನಗ್ ನರವು ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು

34
35

DKC-12028/28/2017

ಮಹಾಮ್ಮೇರುಕೃತಿ ಮಹಾಪ್ುರಾಣ ಗರಂಥದ ಪ್ುನಮುಶದರಣಕ್ೆ

DKC-12028/29/2017

ಕನಾಶಟಕ ರಾಜಯ ಖಾದಿ ಮತುಿ ಗ್ಾರಮೇದ ಯೇಗ ಮಂಡಳಿಯ

ಧನಸಹಾಯಕ್ಾೆಗ್ ಮನವಿ ಕುರಿತು
ಗರಂಥಾಲಯಕ್ೆ ಇಲಾಖಯಲಿಿ ಮುದಿರಸುವ ಪ್ತಿರಕ್ಗಳನುನ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

36

DKC-12028/16/2017

"ನಮೆವರು" ಎಂಬ ಪ್ುಸಿಕ ಬಿಡುಗಡ ಯ ಬಗ್ೆ

37

DKC-12028/13/2017

"ಈ ನಲದ ಹ ವುಗಳು" ಪ್ುಸಿಕ ಖರಿೇದಿಸುವ ಕುರಿತು

38

DKC-12028/44/2017

“ಬಸವ ವಚನದಿೇಪಿಿ" ಕೃತಿಯನುನ ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ್ ಳುಲು ಆದೇಶ್ರಸುವ ಬಗ್ೆ

39

DKC-12028/41/2017

ಶ್ರವಶರಣಯರ ಸಮಗರ ವಚನ ಬಹುಭಾಷಾ ಅನುವಾದ ಯೇಜನ

DKC-12028/45/2017

"ಬರಹಾೆಂಡ ಭಿಕುುಕ" ಎಂಬ ಕೃತಿಯನುನ ಸಕ್ಾಶರದಿಮದ

DKC-12028/35/2017

ಕ.ಪ್ು.ಪಾರ.ದ ಪ್ುಸಿಕಗಳ ಮುದರಣ ವಚಚ ಪಾವತಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

DKC-12028/32/2017

ಕ್ೇಂದರ ಕಚೇರಿಯಂದ ಕನನಡ ಪ್ುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕ್ಾರಕ್ೆ ನಿೇಡಲಾದ ಪ್ುಸಿಕಗಳ

40
41
42
43

DKC-12028/12/2017

ಪ್ರಸಾಿವನ ಕುರಿತು
ಮುದರಣಗ್ ಳಿಸುವ ಕುರಿತು
ಮಾಗಶದಶಶನ ಕ್ ೇರಿ
ಪ್ರಕಟಣ ಕುರಿತು.

ಬ ದಿ ಸಾಹಿತಯದ 35 ಸಂಪ್ುಟಗಳ ಗರಂಥಗಳನುನ

ಖರಿದಿೇಸಿವಿವಿಧ ಇಲಾಖಗ್ ಸರಬರಾಜು ಮಡುವ ಕುರಿತು
44
45
46

DKC-12028/14/2017

ಕನಕದಾಸರ ಕಿೇತಶನಗಳನುನ ಪ್ುರಂದರದಾಸರ ಕಿೇತಶನಗಳಾಗ್

DKC-12028/23/2017

ತ ೇಟಗ್ಾರಿಕ್ ವಿಜಾಾನಗಳ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದಲಿಿ "ಕನನಡ ಅಧಯಯನ ಹಾಗ

DKC-12028/20/2017

ಪ ನಾರ ಆಶರಮದ ವತಿಯಂದ ವಿನ ೇಬಾ ಬಾವ ಅವರು

ತಿರುಚಿದವರ ವಿರುದಿ ಕ್ಾನ ನು ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ ಳುುವ ಕುರಿತು
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕ್ೇಂದರ" ವಿಭಾಗ ಪಾರರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಸಾಿವನ ಕುರಿತು

ರಚಿಸಿರುವ ಗರಂಥಗಳನುನ ಕನನಡಕ್ೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತಿಿರುವ
ಪ್ುಸಿಕಗಳಿಗ್ ಸಕ್ಾಶರದ ವತಿಯಂದ ನರವು ನಿೇಡುವ ಬಗ್ೆ
47
48
49
50

DKC-12028/43/2017

"ಕೃಷಿ ಮತುಿ ಕೃಷಿ ಪ್ ರಕ ಉಪ್ಕಸಬುಗಳ ಆಧುನಿಕ ಪ್ದಿತಿಗಳು" ಎಂಬ

DKC-12028/30/2017

"What a Child Should Always Remember" ಪ್ುಸಿಕ ವಿತರಣ

DKC-12028/38/2017

ಜಯರಾಮಯಯ ಅವರ ಪ್ುಸಿಕಗಳನುನ ಮುದಿರಸಲು ಅನುವು

DKC-12028/42/2017

ಸಮಿತಿಯ ಸಭಯನುನ ಕರಯಲು ಕ್ ೇರಿರುವಂತ ಪ ರ.ಹಿ.ಶ್ರ.

ವೈಜಾಾನಿಕ ಪ್ುಸಿಕ ಹ ರತರಲು ಆರ್ಥಶಕ ನರವು ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು
ಮಾಡಲು ಕ್ ೇರಿರುವ ಬಗ್ೆ
ಮಾಡಿಕ್ ಡುವ ಬಗ್ೆ

ಸಾಮಚಂದೀಗ್ ಡ ಅವರು ಸಲಿಿಸಿರುವ ಮನವಿಯ ಕುರಿತು
51
52
53
54

DKC-21/6/2017

15ನೇ ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಿಲಾಿ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮ್ಮೆೇಳನದಲಿಿ ಕ್ೈಗ್ ಂಡ
ನಿಣಶಯಗಳನುನ ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸುವ ಕುರಿತು

DKC-12028/43/2017

"ಕೃಷಿ ಮತುಿ ಕೃಷಿ ಪ್ ರಕ ಉಪ್ಕಸಬುಗಳ ಆಧುನಿಕ ಪ್ದಿತಿಗಳು" ಎಂಬ

DKC-12028/41/2017

ಶ್ರವಶರಣಯರ ಸಮಗರ ವಚನ ಬಹುಭಾಷಾ ಅನುವಾದ ಯೇಜನ

DKC-12028/39/2017

ವೈಜಾಾನಿಕ ಪ್ುಸಿಕ ಹ ರತರಲು ಆರ್ಥಶಕ ನರವು ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು
ಪ್ರಸಾಿವನ ಕುರಿತು
ಕುಮಾರವಾಯಸ ಪಿೇಠ್ದ ವತಿಯಂದ ಕುಮಾರವಾಯಸ ಭಾರತ ಕೃತಿ
ಪ್ರಕಟಣಯನುನ ಹ ರತರಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗ್ೆ

55
56
57

DKC-12029/1/2017

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಆಡಳಿತ ಪ್ದಕ್ ೇಶ (ಇಂಗ್ಿೇಷ್-ಕನನಡ) ಮರು ಮುದಿರಸಲು

DKC-12028/37/2017

ಕನಾಶಟಕ ತತಪಪ್ದಕ್ಾರರ ಸಮಗರ ಸಂಪ್ುಟಗಳ ಮುದರಣದ ಕುರಿತು

DKC-12028/36/2017

ಅನುಮತಿ ಕ್ ೇರಿ

ಕನಕದಾಸರ ಸಚಿತರ ಮಾಲಿಕ್ಯಡಿ 6 ಪ್ುಸಿಕಗಳನುನ ಮುದಿರಸಿ

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ೆ.
58

DKC-12028/35/2017

ಕ.ಪ್ು.ಪಾರ.ದ ಪ್ುಸಿಕಗಳ ಮುದರಣ ವಚಚ ಪಾವತಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ

DKC-12028/34/2017

ನಾಡ ೇಜ ಪ ರ.ಜಿ.ವಂಕಟಸುಬಬಯರನವರ ಸಮಗರ ಸಾಹಿತಯ ಪ್ರಕಟಿಸುವ

DKC-12028/33/2017

ಕನನಡ ಪ್ುಸಿಕ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದ ಪ್ುಸಿಕಗಳ ಮುದರಣ ವಿಚಚ ಪಾವತಿಗ್

61

DKC-12028/31/2017

ವಣಶಮಾಲಾ ತ ಗು ಕ್ಯಪಿಡಿ ಕುರಿತು

62

DKC-12028/26/2017

2017-18 ಬಜಟ್ ನಲಿಿ ರ .1.00 ಕ್ ೇಟಿ ನಿರಂತರ ಅನುದಾನದ
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ಮಾಗಶದಶಶನ ಕ್ ೇರಿ
ಕುರಿತು.
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಮಾಗಶದಶಶನ ಕ್ ೇರಿರುವ ಕುರಿತು

ಅಡಿಯಲಿಿ ಬುದಿಿಸಟ ಪಾಲಿ ಶ್ರಕ್ಷಣ ಹಾಗ

ಸಂಶ ೇಧನಾ

ಟರಸ್ಟಟ(ರಿ)ಗ್ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
63

DKC-12028/19/2017

ಕುವಂಪ್ು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮರಾಠಿ ಕಥಗಳ
ಕನನಡಾನುವಾದ 'ಸದಾಮಲಿಿಗ್' ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಯ ಗ್ ರವ ಸಂಭಾವನ
ತಲುಪ್ದಿರುವ ಕುರಿತು
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DKC-12028/17/2017
DKC-12028/15/2017

DKC-12032/1/2017

"ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗ್ ಸಿಗದ ಸಕ್ಾಶರದ ಸಾಾನಮಾನ" ಶ್ರೇಷಿಶಕ್ಯಡಿಯಲಿಿ
ಪ್ರಲಟವಾಗ್ರುವ ಪ್ತಿರಕ್ಾ ಸುದಿಿ ತುಣುಕು ಕುರಿತು
ರಾಜಯಶಾಸರ ಇಂಗ್ಿೇಷ್-ಕನನಡ ನಿಘಂಟು ಪ್ುಸಿಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ೆ
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕನನಡ ಮಾಧಯಮದಲಿಿ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಮತುಿ
ಪಿ.ಹಚ್.ಡಿ ಪ್ಡ ದ ಪ್ರಬಂಧಗಳನುನ ಮುದಿರಸಲು ಹಾಗ

2016 ರಲಿಿ

ಸೃಜನೇತರ ಪ್ರಕಟಿತ ಗರಂಥಗಳಿಗ್ ಧನಸಹಾಯಕ್ಾೆಗ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಿ
ಅಜಿಶ ಸಲಿಿಸುವ ಕುರಿತು
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DKC-12028/12/2017

ಬ ದಿ ಸಾಹಿತಯದ 35 ಸಂಪ್ುಟಗಳ ಗರಂಥಗಳನುನ ಖರಿದಿೇಸಿ ವಿವಿಧ
ಇಲಾಖಗ್ ಸರಬರಾಜು ಮಡುವ ಕುರಿತು

68
69

DKC-12028/10/2017
DKC-12028/9/2017

ಸಂಗ್ೇತ ಮತುಿ ಪ್ರದಶಶಕ ಕಲಗಳ ಕ್ಾಯಶಕರಮ ಹಾಗ

ಸಂಶ ೇಧನಾ

ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳಿಗ್ ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರೀ ಪ್ುರಂದರದಾಸರ ಕಿೇತಶನಗಳ ಪ್ಂಡಿತ ಆವೃತಿಿ ಹಾಗ
ಸಂಪಾದನಾೆತಕ ಕೃತಿ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಸಾಿವನಯನುನ ಸಲಿಿಸುವ ಕುರಿತು

70

DKC-12028/7/2017

ಸಮಗರ ವಚನ ಸಂಪ್ುಟ, ವಚನಗಳು ಲೇಖನ/ಕೃತಿಯ ಭಾಗವನುನ ಕನನಡ
ಭಾಷಾ ಪ್ಠ್ಯ ಪ್ುಸಿಕದಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಮುದಿರಸಲು ಅನುಮತಿ ಕ್ ೇರಿ.

71
72
73
74
75

DKC-12028/5/2017
DKC-12028/4/2017

ಸವಣಶಕಮಲ ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ಡ ದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಮಗರ ಚರಿತರ ಬೃಹತ್
ಸಂಪ್ುಟಗಳನುನ ಖರಿೇದಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಮಾದಾರ ಚನನಯಯನವರ ಜಿೇವನ ಚರಿತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

DKC-12028/3/2017

ಬಿ.ಶ್ರವಾನಂದ ಇವರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾರಜಯದ ಶ್ರೀ ಕೃರ್ಾದೇವರಾಯನ

DKC-12028/2/2017

ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಂದ ಪ್ರಕಟಣಗ್ ಂಡಿರುವ ಕನನಡ ಪ್ುಸಿಕಗಳನುನ ನಿೇಡುವ

DKC-12028/1/2017

ಕ್ಾಲಘಟಟದ ಸಮಗರ ನಾಟಕ ಮಾಲ ಹಸಿಪ್ರತಿ ಕುರಿತು.
ಬಗ್ೆ
ಕನನಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾರಧಿಕ್ಾರವು 07 ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯದ ಗರಂಥಾಲಯಗಳಿಗ್
ಪ್ುಸಿಕಗಳನುನ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತು

