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DKC-12028/22/2016

'ಮನಸ್ಸಿ ನ ಅರಿವು' ಎಂಬ ಗ್ರ ಂಥ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗೆ ನೆರವು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆೆ .
ಇಲಾಖೆಯ ಪುಸತ ಕಗ್ಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿೋಡಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆೆ .
ಪುಸತ ಕ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆೆ .
ಇ-ಟಂಡರ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ ಬಗೆೆ .
ಕನು ಡದ ತಾಡೋಲೆ ಪ್ರ ತಿಗ್ಳ ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಾಡಿಸುವ
ಬಗೆೆ .
ಜೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಮತ್ತತ ಸಾವಿತರ ಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅವರನ್ನು
ಕುರಿತ್ತ ಪುಸತ ಕಗ್ಳನ್ನು ಕನು ಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನವಾದಿಸ್ಸ
ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ಡಾ.ಎನ್.ಆರ್.ನಾಯಕರ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ನು
ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ದೇವಯಯ ಹರವೆ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತಯ ವನ್ನು
ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ಸುಮಗ್ರ ವಚನ ಹಾಗೂ ದಾಸ ಸಾಹಿತಯ ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಬಳಸ್ಸಕಳಳ ಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬಗೆೆ .
ಜೈನ ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತೆ ಕನು ಡ
ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಹಂಪಿ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತ್ತ.
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ವಿ.ಕೃ.ಗೋಕಾಕ್ ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತಯ ಸಂಪುಟಗ್ಳನ್ನು
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ಕಡಗಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸ್ಸಯರು ಪುಸತ ಕದ ಪುನರ್
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ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡೆ ರ್ ಎಂಬ ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ
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ಮುದರ ಣ ಕುರಿತ್ತ

ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಮುದಿರ ಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ರಿಪದಿ ಕವಿ
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15

DKC-12028/40/2016

ಶಿರ ೋ ರಾಮಚರಿತ ಕಂಕಣಿ ಮಹಾಕಾವಯ ದ ಪ್ರ ಕಟಣೆ
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16

17

DKC-12028/39/2016
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ಕ್ಕಂಪೇಗೌಡ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಯ ಚಿತರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೋರಿ

ಹೊರತರುವ ಕುರಿತ್ತ.

ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಸರುವ ಮನವಿಯ ಬಗೆೆ .
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ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರು ಎರಡು ಚರಿತಾರ ತಮ ಕವಾದ ಗ್ರ ಂಥಗ್ಳನ್ನು
ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

19

DKC-12028/34/2016

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡೆ ರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ (ರಿ),
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ಬಸವಣಣ ನವರ ವಚನ ಸಂಪುಟಗ್ಳ ಪುಸತ ಕಗ್ಳನ್ನು
ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

22

23

24

25

DKC-12028/30/2016
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ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

ಮುದರ ಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.
ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟಿಿ ಇವರ ಜಿೋವನ ಚಿರಿತೆರ
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ಸಭೆ ಏಪ್ಿಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.
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DKC-12028/25/2016
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2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಎಂ.ಫಿಲ್ ಹಾಗೂ

DKC-12/12/2016

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಗ್ಳು

DKC-12028/23/2016

ಪುರಾತನ ಇನಾಂ ರಿಜಿಸಿ ರ್ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
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ಜೈನ ಸಾಹಿತಯ ದ ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತೆ ಕನು ಡ
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ತತವ ಶಾಸತ ರ ವಿಷಯದ ಗ್ರ ಂಥಗ್ಳ ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ

DKC-12028/20/2016

ರಾಣಿ ಅಬಬ ಕೆ ತ್ತಳು ಅಧಯ ಯನ ಕಂದರ ಮತ್ತತ ತ್ತಳು

ಸೃಜನೇತರ ಕೃತಿಗ್ಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ.

ಪ್ರ ಕಟಿಸ್ಸರುವ ಪುಸತ ಕಗ್ಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.

ಕೋರಿ

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಹಂಪಿ ಇವರ ಮನವಿ ಕುರಿತ್ತ.

ಕನು ಡ ಅನ್ನವಾದದ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ್ತ

ಬದುಕು ವಸುತ ಸಂಗ್ರ ಹಾಲಯದ ಪುಸತ ಕಗ್ಳ
ಪ್ರ ಕಟಣೆಗ್ಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ
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ಶಿರ ೋ ಎ.ಎಲ್. ಶಾಮರಾವ್ ಅವರ ಶಿಶೂ ಸಾಹಿತಯ ದ ಪುಸತ ಕ

DKC-12/8/2016

2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕ್ರರ ಯಾಯೋಜನೆ ಪುಸತ ಕ ಮುದಿರ ಸುವ

DKC-12030/1/2016

ಮುದಿರ ಸ್ಸ ವಿತರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ

ಕುರಿತ್ತ
2015-16ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತ್ತ
ಕ್ರರುಹೊತಿತ ಗೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ಕುರಿತ್ತ.
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DKC-12028/16/2016

ಹಿಂದಿ, ಆಂಗ್ಿ ಮತ್ತತ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗ್ಳ ಪುಸತ ಕಗ್ಳನ್ನು

DKC-12028/15/2016

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಸಾಹಿತಯ ಶ್ರ ೋಣಿಯ ಮುದಿರ ತ

DKC-12028/14/2016

ರಾಷ್ಟಿ ರೋಯ ವೇದವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಥಾ ಯು ನಡೆಸುತಿತ ರುವ

ಪಾಲ್ಲಿಮಂಟ್ ಲೈಬರ ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗೆೆ .

ಸಂಪುಟಗ್ಳ ಸ್ಸ.ಡಿ ಪ್ರ ತಿಗ್ಳಿಗೆ ಕೋರಿಕ್ಕ

ವೇದವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಯಿಕ್ಕೆ ಆವತಿಕ
ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ
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DKC-12028/13/2016

ಕನು ಡ ತಿಪಿಟಕ ಗ್ರ ಂಥಮಾಲೆ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ

DKC-12028/12/2016

ಬಂಗ್ಳೂರು ದಶ್ಿನ ಗ್ರ ಂಥಗ್ಳ, ಸುವಣಿ ಮಹೊೋತಿ ವ

ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ

ಸಾಮ ರಕ ಭವನ ಮತ್ತತ ಶಾಶ್ತವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಾ ಪಿಸಲು
ನೆರವು ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ
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DKC-12/6/2016

ಧಾರವಾಡ ರಂಗ್ಾಯಣದ ಗಿಂಥಾಲಯಕ್ರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಗಿಂಥಗಳನುು ನಿೀಡುವ ಕುರಿತು
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DKC-12028/10/2016

ಶಿರ ೋ ಸ್ಸ.ಕ್ಕ.ನಾಗ್ರಾಜು, ತ್ತಮಕೂರು, ಇವರ ಪುಸತ ಕವನ್ನು

DKC-12028/9/2016

ಗ್ರ ಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸತ ಕಗ್ಳನ್ನು ಖರಿೋದಿಸುವ

DKC-12028/8/2016

ಪುಸತ ಕ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಾಡುವ

DKC-12028/7/2016

ಮುದಿರ ಸ್ಸ ಪ್ರ ಕಟಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ ಕೋರಿ

ಕುರಿತ್ತ.

ಕುರಿತ್ತ.

ದಿ.ಶ್ಾಂತವರೀರಿ ಗ್ರ ೀಪಾಲಗ್ೌಡರ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರೀಂದಿ
ನಿಮಾವಣಕ್ಾೆಗಿ ಅನುದ್ಾನ ಬಿಡುಗಡರ ಬಗ್ರೆ.
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ವಾಯ ದ ಚರಿತೆ ಪುಸತ ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಸ ಬೇಡರ ಕುಲಮೂಲ
ಕುರಿತ್ತ ಆವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುದಿರ ಸುವ ಕುರಿತ್ತ
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ಮೂನಾಿಡು ರಸ್ಥತ ಯಲ್ಲಿ ನ ತೂಕ್ ಬೊಳಕ್ ಕಲೆ, ಕ್ರರ ೋಡೆ ,
ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡೆರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾ ಯ ವತಿಯಿಂದ ಆದಶ್ಿ
ಪುಸತ ಕವನ್ನು ಹೊರತರುವ ಬಗೆೆ
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DKC-12028/3/2016

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ
ಸಂಘದಗ್ರ ಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪುಸತ ಕಗ್ಳನ್ನು
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
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DKC-12028/2/2016

ವಲ್ಡ ಿ ಸೋಷ್ಟಯಲ್ ರೆಸಾಾ ನಿಿ ಬಿಲ್ಲಟಿ ಡೇ ದಿನಚರಿ
ಪಾರ ರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತತ ಸ್ಸೋಕ್ರರ ಸ್ಸ ಆಫ್ ಗಾಡ್ &
ಡೆಮಾಕ್ರರ ಸ್ಸ ಪುಸತ ಕವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗೆೆ .
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ರಾಷಿ ರಪ್ತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಂತೆ ಪ್ರ ಕಟಗಂಡ
ಪುಸತ ಕಗ್ಳನ್ನು ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವ ಬಗೆೆ

