2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತರದ ಕಡತಗಳ ವಿವರಗಳು
ದಿನಾಾಂಕ:06.11.2015 ರಾಂದ 31.03.2016ರವರಗ
ಕಡತ
ಕರ.ಸಾಂ.

ಕಡತದ ಸಾಂಖ್ೆ

ವಿಷಯ

ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾಾಂಕ

1

DKC/25014/42/ಸಿ1/2015-16.

ಚಿll ಜಿಲ್ಿಯ ಹೊಳಲ್ೆರ ತಾಲ್ೊಿಕು ಶಿವಪುರ ಗಾರಮದ ಶಿವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಕಲ್ಾೆಣ

C.P-2448

ಪಾಂಟಪದ ಷರಾದಲಿಿ ಸಾಾಂ.ಭವನ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೊರು ಮಾಡುವ

09.11.2015

ಬಗೆ.
2
3
4
5
6

7

DKC/25015/15/ಸಿ1/2015-16.

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಿಯ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಯಲಿಿ ನಿಮಾಾಣವಾಗಿರುವ ಕನಾಾಟಕ ಶಾಲಿೇ

C.P-

ಆರ್ಡಾನರ್ ಮಾಂಜಪಪನವರ ಸಾಾರಕ ಭವನ ಹಸಾತಾಂತರಸುವ ಕುರತು

DKC/25026/34/ಸಿ1/2015-16.

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಾಮಗಾರಗ ಬಿಡುಗಡ ಯಾದ ಅನುದಾನವನುು 2015-

C.P-

16ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನವಿೇಕರಸುವ ಬಗೆ

DKC/25014/43/ಸಿ12015-16.

ಬಾಗಲ್ಕ್ೊೇಟ ಜಿಲ್ಿ ಜಮಖಾಂರ್ಡ ತಾಲ್ೊಿಕು ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತರದ ರಬಕವಿ

C.P-2921

ನಗರದಲಿಿ ಸಾಾಂ.ಭವನ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ರೊ.60,00,000/- ಮಾಂಜೊರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25015/20/2015

ವಿೇರ ಸಿಾಂಧೊರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣರ ಸಮಾಧಿಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಾಗೊ ಸಾಾರಕ ಭವನ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ

C.P-2988

ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/1/ಎ1/2015

ಬಾಗಲ್ಕ್ೊೇಟ ಜಿಲ್ಿಯ ಗುಳೇದಗುಡಡ ಗಾಾಂಧಿೇಭವನ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ರೊ.1.00ಕ್ೊೇಟ್ಟ

C.P-

ಮಾಂಜೊರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/2/ಎ1/2015

2012-2013,2013-2014,2014-2015ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ/

C.P-

ರಾಂಗಮಾಂದಿರ/ ಬಯಲ್ುರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಬಿಡುಗಡ ಮಾರ್ಡರುವ ಮೊತತದ
ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಯುವ ಬಗೆ LAQ-5864 ಶಿೀ ಮಧುಬಾಂಗಾರಪಪ (ಸೊರಬ)

06.11.2015
09.11.2015
25.11.2015
01.12.2015
03.12.2015

08.12.2015

ಷರಾ

ಉತತರ ಕ್ಾಲ್ಾವಕ್ಾಶ ಪಡಯುವ ಬಗೆ
8
9
10

11

DKC/25027/3/ಸಿ1/2015

ಮೈಸೊರು ಜಿಲ್ಿ ಪಿರಯಪಟಿಣಣ ತಾll ಬಟಿದ ತುಾಂಗಾ ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ

C.P-3188

ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ (ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಲ್ಾ ಮಾಂಟಪ)

DKC/25027/4/ಸಿ1/2015

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಬಯಲ್ು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ/ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಾಣ

C.P-3189

ಮಾಡಲ್ು ಕ್ೊೇರ ಬಾಂದಿರುವ ಮನವಿ ಪತರಗಳ ಬಗೆ

DKC/25015/21/ಸಿ1/2015

ಶಿೀ ರಮೇಶ್.ಪಿ.ಎಾಂ. ಇವರಗ ಪರತಿಮ/ಪುತಥಳಿ ನಿಮಾಾಣದ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು

C.P-3196

ನಿೇಡುವ ಬಗೆ (“ಮಾಹಿತಿ ಹಕುೆ ಕ್ಾಯ್ದೆ 2005 ಅರ್ಡ”)

DKC/25027/5/2015

ಕನಾಾಟಕ ಗೃಹ ಮಾಂಡಳಿ ವತಿಯಾಂದ ಕನುಡ ಸಾಹಿತೆ ಪರಷತ್ ಶತಮಾನೊೇತಸವ

C.P-3220

ಸಾಾರಕ ಭವನ ನಿಮಿಾಸಲ್ು ಕ್ಾಮಗಾರಯ ಟಾಂಡರ್ ಪರಸಾತವನಗ ಸಕ್ಾಾರದ

14.12.2015
14.12.2015
15.12.2015

16.12.2015

ಅನುಮೊೇದನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ
12
13
14
15
16
17

DKC/25016/01/ಸಿ1/2015

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಾಿ ಸುವಣಾ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯದ ನಿವಾಹಣ ಅನುದಾನ

C.P - 3245

ಮಾಂಜೊರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25011/17/ಸಿ1/2015

ಬಿೇದರ್ ರಾಂಗಮಾಂದಿರದ ನಿವಾಹಣ ವಚ್ಚ/ ಹೊರಗುತಿತಗ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಗೊೇವಧಾನ

C.P-3243

ಪ್ಾವತಿಸಲ್ು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25011/18/ಸಿ1/2015

ಕ್ಾರವಾರದಲಿಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರದ ಧವನಿ ವಧಾಕ, ಬಳಕು, ದುರಸಿತ

C.P - 3244

ಮಾಡುವ ಕುರತು

DKC/25015/22/ಸಿ1/2015

ಚಿತರದುಗಾ ನಗರದಲಿಿರುವ ವಿೇರಸೌಧದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ಾಮಗಾರಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ

C.P-3258

ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25011/23/ಸಿ1/2015

ಶಿವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಿ ಸೊರಬ ಪಟಿಣದ ರಾಂಗಮಾಂದಿರಕ್ೆ ರೊ.150.00ಲ್ಕ್ಷ್ ಅನುದಾನ

C.P-3300

ಮಾಂಜೊರು ಮಾಡುವ ಕುರತು

DKC/25014/44/ಸಿ1/2015

ಚಿಕೆಮಗಳೊರು ಜಿಲ್ಿಯ ಕಡೊರು ತಾll ತಾಂಗಲಿ ತಾಾಂಡೆದ ಖ್ಾೆತ ನೃತೆ ಕಲ್ಾವಿದ

C.P-3297

ಶಿೀಮತಿ ವಾಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಾ ಜ್ಾಾಪಕ್ಾರ್ಾವಾಗಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ

17.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
18.12.2015
21.12.2015
21.12.2015

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
18
19
20
21
22
23

24

DKC/25015/23/ಸಿ1/2015

ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿಯ ಖ್ಾನಾಪುರ ತಾll ನಾಂದಗಢದ ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡಾ ನಲಿಿ

C.P-3304

ನಿಮಿಾಸುತಿತರುವ ಸಾಾರಕ ಭವನಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25015/24/ಸಿ1/2015

ಸಾಾತಾಂತರ ಹೊೇರಾಟದ ಜಡಗಣಣ ನಾಯಕ (ಜಡಗ), ಬಾಲ್ಣಣ ನಾಯಕ (ಬಾಲ್), ಮತುತ

C.P-3306

ತಿಮಾಣಣ ನಾಯಕ (ತಿಮಾ) ಇವರುಗಳ ಸಾಾರಕ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/8/ಸಿ1/2015

ತುಮಕೊರು ಜಿಲ್,ಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾll ಯೇಗವನ ಬಟಿದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ

C.P-3299

ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು

DKC/25027/9/ಸಿ1/2015

ತಲ್ುಗು ವಿಜ್ಾಾನ ಸಮಿತಿ, ಬಾಂಗಳೊರು ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ

C.P-3301

ಹಚ್ುಚವರ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು

DKC/25027/10/ಸಿ1/2015

ಮಾಜಿ ರಾಷಿರಪತಿಗಳಾದ ಡಾll ಬಿ.ರ್ಡ.ಜತಿತ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಾ ರಾಷ್ಟಿರೇಯ ವಚ್ನ

C.P-3302

ಅಧಯಯನ ಪಿೇಠದ ನಿಮಾಾಣಕ್ಾೆಗಿ ರೊ.12.50ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಮಾಂಜೊರು ಮಾಡುವ ಕುರತು

DKC/25027/11/ಸಿ1/2015

ಶಿೀ ಜಚ್ನಿ ಅಧಯಯನ ಪಿೇಠ ಮತುತ ಸಾಂಶೊೇಧನ ಸಾಂಸಥಗ ಕ್ಲ್ವು ಸೌಲ್ಭಯ ಒದಗಿಸಲ್ು

C.P-3303

ರೊ.65.00ಲ್ಕ್ಷ್ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು

DKC/25027/12/ಸಿ1/2015

ಶಿೀ ಮುರುಘರಾಜ್ೇಾಂದರಸಾಾಮಿ ವಿಧ್ಾೆ ಸಾಂಸಥ ಮರಯಾಲ್, ಚಾಮಾಜನಗರ ತಾll

C.P-3305

ಮತುತ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ ಕಟಿಡ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ರೊ. 1.00ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ

21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015
21.12.2015

21.12.2015

ಕುರತು
25

DKC/25/9/ಸಿ1/2015

ಬಾಗಲ್ಕ್ೊೇಟ ಜಿಲ್ಿ ಬಿೇಳಗಿ ತಾಲ್ೊಿಕಿನಲಿಿರುವ ಶಿೀ ಎಾಂ.ಎನ್.ನಿರಾಣಿ ಸಕ್ಾಾರ ಪದವಿ

C.P-3298

ಪೊವಾ ಕ್ಾಲ್ೇಜು ಆವರಣದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಾಣದ ಸಥಳ ಬದಲ್ಾವಣ

21.12.2015

ಮಾಡುವ ಬಗೆ
26
27

DKC/25011/24/ಸಿ1/2015

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/13/ಸಿ1/2015

ಶಿವಮೊಗೆ ನಗರದಲಿಿ ಶಿೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಬಿಲ್ಿನ ಸಾಂಘ ಕಟಿಡದ ನಿಮಾಾಣಕ್ಾೆಗಿ

28.12.2015
28.12.2015

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
28
29

DKC/25027/14/ಸಿ1/2015

ಅಾಂತರಾಷ್ಟಿೇರ ಯ ಕುವಾಂಪು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25016/2/ಸಿ1/2015

ಕ್ೊಡಗು ಜಿಲ್ಿಯ ಮರ್ಡಕ್ೇರಯಲಿಿ ಸುವಣಾ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ಕ್ಾಮಗಾರಗ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಕುರತು

DKC/25015/25/ಸಿ1/2015
30

28.12.2015
30.12.2015

ಚಿಕೆಮಗಳೊರು ಜಿಲ್ಿಯ ಚಿಕೆಮಗಳೊರು ತಾll ಅಾಂಬಾಳ ಗಾರಮದಲಿಿ
ಶಿೀ.ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣಶಾಸಿರ್ತೇಗಳ ಜನಾಸಥಳದಲಿಿ ಸಾಾರಕ ಭವನ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ

31.12.2015

ನಿೇಡುವ ಬಗೆ
31
32

33

34

DKC/25018/3/ಸಿ1/2015

ಹುಕ್ೆೇರ ತಾll ಹುಕ್ೆೇರ ಪಟಿಣದಲಿಿ ಪ್ಾರದೇಶಿಕ ಸುವಣಾ ಕನಾಾಟಕ ಭವನ
ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾಣ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25018/4/ಸಿ1/2015

ಕ್ೊಳೆಗಾಲ್ ಪಟಿಣದಲಿಿ ನಿಮಾಾಣವಾಗುತಿತರುವ ಸುವಣಾ ಕನಾಾಟಕ ಭವನ
ಕ್ಾಮಗಾರಯ ಪರಷೃತ ಸಾಾರಕ ಆಡಳಿತಾತಾಕ ಮಾಂಜೊರಾತಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/15/ಸಿ1/2015

2011-2012ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ೊಪಪಳ ಜಿಲ್ಿ ಕುಷಿಗಿ ತಾll ನಡೊರು ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ
ಭವನ ನಿಮಾಾಣ ಕ್ಾಮಗಾರಯ ಆದೇಶವನುು ನವಿೇಕರಸುವ ಬಗೆ

DKC/25014/1/ಸಿ1/2016

ಬನಾರ ಶಿೀ ಗೊೇಪ್ಾಲ್ಕೃಷಣ ಯಕ್ಷ್ಗಾನ ಕಲ್ಾ ಸಾಂಘ, ದೇಲ್ಾಂಪ್ಾರ್ಡ, ಕ್ಾಸರಗೊೇಡು
ಇವರಗ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಕುರತು

DKC/25024/1/ಸಿ1/2016
35

ಗೌರ ಬಿದನೊರು ತಾಲ್ೊಿಕು ಹೊಸೊರನ ಹಚ್ ಎನ್ ಪ್ೌರಢಶಾಲ್ ಆವರಣದಲಿಿ

31.12.2015
31.12.2015

31.12.2015

01.01.2016
01.01.2016

ವಿಜ್ಾಾನ ಪ್ಾಕಾ ಎಚ್ಚನ್ ಸಮಾಧಿ ಸಥಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ

36
37

DKC/25015/1/ಸಿ1/2016

ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್ಿಯ ಭಾಲಿೆೇ ತಾಲ್ೊಿಕಿನ ಮೈಲ್ಾರ ಮಲ್ಿಣಣನವರ ಕ್ಷೇತಾರಭಿವೃದಿಿಗ

01.01.2016

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
DKC/25026/1/ಸಿ1/2016

ಕ್ೊಡಗು ಜಿಲ್ಾಿ ಆಡಳಿತ ಭವನ ಕಟಿಡದ ವಾಷ್ಟಾಕ ನಿವಾಹಣ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ
ಅನುದಾನ ರೊ.27,972/-ಗಳನುು ಜಿಲ್ಾಿಧಿಕ್ಾರಗಳು ಕ್ೊಡಗು ಜಿಲ್, ಮರ್ಡಕ್ೇರ

01.01.2016

ಇವರಗ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
38
39
40
41

DKC/25027/1/ಸಿ1/2016

ಅರಹಾಂತ ಚಾರಟೇಬಲ್ ಟರಸ್ಟಿ (ರ), ಬಿಜ್ಾಪುರ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ
ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25020/1/ಸಿ1/2016

ಬಾಂಗಳೊರು ವಿಶಾವಿದಾೆನಿಲ್ಯದ ಆವರಣದಲಿಿ ಕನಾಾಟಕ ಕಲ್ಾಗಾರಮದಲಿಿ
ನಿಮಿಾಸುತಿತರುವ ಆಡಳಿತಾತಾಕ ಕಛೇರ ಕಟಿಡ ಉಳಿಕ್ ಕ್ಾಮಗಾರ ಬಗೆ

DKC/25027/2/ಸಿ1/2016

ತುಮಕೊರು ಜಿಲ್ಿ ಗುಬಿಬ ತಾll ಸಿ.ಎಸ್ಟ.ಪುರ ಹೊೇಬಳಿ ನಟಿೇಕ್ರ ಗಾರಮದಲಿಿ
ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಿಾಸುವ ಬಗೆ

DKC/25027/3/ಸಿ1/2016

2012-13, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಬಯಲ್ು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ/ಸಾಾಂ.ಭವನಗಳ
ಕ್ಾಮಗಾರಗಳು ಪ್ಾರರಾಂಭಬಾಗದೇ ಇರುವ ಬಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು

DKC/25013/2/ಸಿ1/2016
42

07.01.2016
14.01.2016
16.01.2016
21.01.2016

ಅರಸಿೇಕ್ರ ತಾll ಅರಸಿೇಕ್ರ ಪಟಿಣದ ಸಕ್ಾಾರ ಮಾದರ ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ ಶಾಲ್
ಆವರಣದಲಿಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣ ಕ್ಾಮಗಾರಗ ಉಳಿಕ್ ಅನುದಾನ

29.01.2016

ರೊ.26,444/-ಗಳನುು ಹಿಾಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆ.
43
44
45
46
47
48

DKC/25026/2/ಸಿ1/2016

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಾಹಿತಿಹಕುೆ ಯೇಜನಯರ್ಡ ಬಾಂದ ಮನವಿಗಾಗಿ ಉತತರ
ನಿೇಡುವ ಕುರತು

DKC/32015/30/2015-16

ಶಿೀ ಲ್ೊೇಕನಾಯಕ ಜಯಪರಕ್ಾಶ ನಾರಯಣರ ರಾಷ್ಟಿೇರ ಯ ಸಾಾರಕದ ಬಗೆ

DKC/25011/1/ಸಿ1/2016

ಹಾಸನ ಟೌನ್ ನಲಿಿರುವ ಶಿೀ ಹಾಸನಾಾಂಬ ಕಲ್ಾಕ್ಷೇತರದ ವೇದಿಕ್ಗ ಪರದಗಳು ಸೈರ್ಡ
ವಿಾಂಗ್ಸಸ ಹಾಗೊ ಇತರ ಸರಕರಣಿಗಳ ಒದಗಿಸಲ್ು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಕುರತು

DKC/25011/2/ಸಿ1/2016

ಕುವಾಂಪು ರಾಂಗಮಾಂದಿರದ ಹೊರಗುತಿತಗ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳ ಸಾಂಭಾವನ ಹಾಗೊ
ನಿವಾಹಣಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25015/2/ಸಿ1/2016

ಸಾಂಗೊಳಿೆರಾಯಣಣ ಗಲಿಿಗೇರಸಿದ ಆಲ್ದ ಮರದ ಸಥಳ ಹಾಗೊ ಸಮಾಧಿ ಸಥಳವನುು
ರಾಷ್ಟಿರೇಯ ಸಾಾರಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಂಬಾಂಧ

DKC/25020/2/ಸಿ1/2016

ಬಾಂಗಳೊರು ವಿಶಾವಿದಾೆಲ್ಯದ ಆವರಣದಲಿಿರುವ ಕನಾಾಟಕ ಕಲ್ಾಗಾರಮದ ಸುವಣಾ

30.01.2016
01.02.2016
04.02.2016
04.02.2016
05.02.2016
06.02.2016

ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಟಿಡದ ಮುಾಂಭಾಗದಲಿಿ ಎಸ್ಟ.ಎಸ್ಟ,ಹಾೆಾಂರ್ಡ ರೈಲ್ಸ ನುು
ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಾಮಗಾರಯ ಅಾಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ
DKC/25020/3/ಸಿ1/2016
49

ಬಾಂಗಳೊರು ವಿಶಾವಿದಾೆಲ್ಯದ ಆವರಣದಲಿಿ ಕನಾಾಟಲ್ ಕಲ್ಾಗಾರಮದ ವಿಶಾಚೇತನ
ಕಟಿಡದ ಮೊಲ್ಯಾಂದ ಬಯಲ್ುರಾಂಗಮಾಂದಿರದವರಗ ಆವರಣದ ಗೊೇಡ

06.02.2016

ನಿಮಾಾಣ ಕ್ಾಮಗಾರಯ ಅಾಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ
50
51
52
53

DKC/25026/3/ಸಿ1/2016

ಕನಾಾಟಕ ವಿಧ್ಾನಸಭ/ಪರಷತಿತನ ಸಕ್ಾಾರ ಭರವಸಗಳಿಗ ಉತತರ
ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25015/3/ಸಿ1/2016

ಪರತಿಮಗಳನುು ಸಾಥಪಿಸುವ ಕುರತು

DKC/25015/4/ಸಿ1/2016

ಕ್ೊಡಗು ಜಿಲ್ಿಯ ದೇವತಿ ಪ್ರಾಂಬೊರನಲಿಿ ರಾಷ್ಟಿೇರ ಯ ಸಾಾರಕ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವ
ಕುರತು

DKC/25027/4/ಸಿ1/2016

ಶಿೀ ಬಿೇರೇಶಾರ ಸೇವಾ ಸಾಂಘ, ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ
ನಿಮಾಾಣದ ಬಗೆ

DKC/25013/5/ಸಿ1/2016

54

06.02.2016
06.02.2016
08.02.2016
08.02.2016

ಮಾಂಡೆ ಜಿಲ್ಿ ಪ್ಾಾಂಡವಪುರ ತಾll ಹಗದಗಡಹಳಿೆ ಮಾಂಡೆ ಜಿಲ್ಿ ಪಟಿಲ್ದಮಾ
ಜ್ಾನಪದ ಕಲ್ಾ ಬಳಗ ಇವರ ವತಿಯಾಂದ ಬಯಲ್ು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣ

08.02.2016

ಮಾಡುವ ಬಗೆ
DKC/25026/4/ಸಿ1/2016

55
56
57
58

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿ ಮಾಗರ್ಡ ತಾll ಕ್ೇಾಂದರದಲಿಿ ಕಿೀಡಾಾಂಗಣ ನಿಮಾಾಣ ಸಾಂಬಾಂಧ
ಕ್ಾಮಗಾರ ಕುರತು

DKC/25027/5/ಸಿ1/2016

ಕನಾಾಟಕ ಸಾಂಘ ಮಧುರೈ ಇವರಗ ಸಾಂಘದ ಕಟಿಡ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಧನಸಹಾಯ
ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25013/6/ಸಿ1/2016

ಶಿವಮೊಗೆ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಸುವಣಾ ಸಾಂಸೃತಿ ಭವನದ ಹತಿತರ ಬಯಲ್ು
ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡುವ ಕ್ಾಮಗಾರಯ ಬಗೆ

DKC/25027/6/ಸಿ1/2016

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಿ ತರಕಣಾಾಂಬಿ ಗಾರಮ ಮತುತ ಗುಾಂಡುಿಪ್ೇಟ ತಾಲ್ೊಿಕು ಹರವ

08.02.2016
08.02.2016
08.02.2016
08.02.2016

ಗಾರಮದಲಿಿನ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನಗಳ ತಿದುೆಪರ್ಡ ಆದೇಶ ಹೊರರ್ಡಸುವ ಬಗೆ
DKC/25027/7/ಸಿ1/2016

ಕನಾಾಟಕ ರಾಜೆ ಮಾನವ ಹಕುೆಗಳ ಆಯೇಗ; 1. HRC ಸಾಂಖ್ೆ 4850,10.05.2015
-G C/W 2. HRC ಸಾಂಖ್ೆ 4906, 10.01.2015 - G (SB-III)ರ ಪರಕರಣದಲಿಿ

59

ವರದಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ. 1) ಶಿೀ ಬಲ್ಭಿೇಮೇಶಾರ ವಿಧ್ಾೆವಧಾಕ ಸಾಂಘ 2) ಶಿೀ ಭಾಗೆವತಿ

12.02.2016

ವಿಧ್ಾೆವಧಾಕ ಸಾಂಘ, ಮುದೆೇಬಿಹಾಳ ಬಿಜ್ಾಪುರ ಜಿಲ್,ಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ
ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ.
DKC/25027/8/ಸಿ1/2016

60

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ/ ಬಯಲ್ು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ/ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ
ಮಾಚ್ಾ ಅಾಂತೆದಲಿಿ ಬಿಡುಗಡಯಾದ ಅನುದಾನವನುು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ

15.02.2016

ನವಿೇಕರಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರರ್ಡಸುವ ಬಗೆ
61
62
63

DKC/25021/1/ಸಿ1/2016

ಧ್ಾರವಾಡದ ಕನಾಾಟಕ ವಿದಾೆವಧಾಕ ಸಾಂಘದ ಪರಾಂಪರಾ ಕಟಿಡವನುು
ಬಲ್ಪರ್ಡಸಲ್ು ರೊ.1.00ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/9/ಸಿ1/2016

ಬಾಂಗಳೊರನ ಗಾಾಂಧಿ ಭವನದ ಗಾಾಂಧಿ ಅಧಯಯನ ಕ್ೇಾಂದರ ಕಟಿಡದ ನಿಮಾಾಣದ
ಉನುತ ಮಟಿದ ಸಮಿತಿಗ ಸದಸೆ ಕ್ಾಯಾದಶಿಾಯನುು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರತು

DKC/25026/5/ಸಿ1/2016

25015-2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಾಾಂಧಿ ಭವನದ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳಿಗ ವಾಷ್ಟಾಕ ಅನುದಾನ
ರೊ.25.00ಲ್ಕ್ಷ್ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

23.02.2016
24.02.2016
24.02.2016

64

DKC/25012/1/ಸಿ1/2016

ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

24.02.2016

65

DKC/25012/2/ಸಿ1/2016

ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಜಿಲ್ಿಯ ಮಾಂಗಳೊರನಲಿಿ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಕಟಿಡ ನಿಮಾಾಣದ ಬಗೆ

24.02.2016

DKC/25015/5/ಸಿ1/2016

ಎಲ್ಎಸುಾಂ 87/2003 ಇ.ಪಿ.ನಾಂ 43/2008ರಲಿಿ ಮಾನೆ ನಾೆಯಾಲ್ಯದ ಆದೇಶದ

66

ಪರಕ್ಾರ ಹಣ ಭರಣಾ ಮಾಡುವ ಕುರತು
DKC/25013/7/ಸಿ1/2016

67

25.02.2016

ಬಾಗಲ್ಕ್ೊೇಟ ಜಿಲ್ಿಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾll ಗುಳೇದಗುಡಡದ ಪಟಿಣದಲಿಿ ಇರುವ
ಕಾಂದಗಲ್ ಹನುಮಾಂತರಾಯ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಕಟಿಡ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡ ಕುರತು

25.02.2016

68

DKC/25027/10/ಸಿ1/2016

ಬಾಗಲ್ಕ್ೊೇಟ ಜಿಲ್ಿಯ ತಿಮಾಾಪುರ ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಿಾಸುವ ಬಗೆ

25.02.2016

69

DKC/25027/11/ಸಿ1/2016

ಬಾಗಲ್ಕ್ೊೇಟ ಜಿಲ್ಿಯ ಬೊಮಾಣಗಿ ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಿಾಸುವ ಬಗೆ

25.02.2016

70

DKC/25027/12/ಸಿ1/2016

ಬಾದಾಮಿ ನಗರದ ಕನುಡ ಸಾಹಿತೆ ಭವನದ ಬಗೆ

25.02.2016

DKC/25027/13/ಸಿ1/2016

ಇಾಂರ್ಡ ಪಟಿಣದಲಿಿ ತಾll ಕನುಡ ಸಾಹಿತೆ ಪರಷತ್ ಭವನ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲ್ು

71
72

ರೊ.200.00ಲ್ಕ್ಷ್ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೊರು ಮಾಡುವ ಕುರತು.
DKC/25015/6/ಸಿ1/2016

ಜನರಲ್ ತಿಮಾಯೆ ಸಾಾರಕ ಭವನ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/14/ಸಿ1/2016

ಶಿೀ ನಿವಾಾಣಸಾಾಮಿ ಚಾರಟಬಲ್ ಟರಸ್ಟಿ (ರ), ಶಿೀ ದೇಗುಲ್ಮಠ, ಕನಕಪುರ ಇವರಗ

73

ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಕ್ಾಯಾಕರಮ ನಡಸಲ್ು ಕಟಿಡ ಕ್ಾಮಗಾರ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಲ್ು

26.02.2016
26.02.2016
27.02.2016

ಧನಸಹಾಯ
74
75
76
77
78

DKC/25015/7/ಸಿ1/2016

ಹುತಾತಾರ ಸಾಾರಕಗಳನುು ನಿಮಾಾಣ ಕುರತು

DKC/25023/1/ಸಿ1/2016

ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳಲಿಿ ಪುಸತಕ ಮಳಿಗ ನಿಮಾಾಣ/ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಲ್ು ಅನುದಾನ

01.03.2016

ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
DKC/25011/3/ಸಿ1/2016

ಮೈಸೊರು ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರದ ಆವರಣದಲಿಿ ಕಿರುರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25023/1/ಸಿ1/2016

ಹಾಂದಿಗನೊರು ಶಿೀ ಸಿದಾರಮಪಪ ಬಯಲ್ು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಅಾಂದಾಜು ವಚ್ಚದಲಿಿ ಹಾಗೊ
ನಿೇಲಿ ನಕ್ಷ ಅನುಮೊೇದಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಕುರತು

DKC/25014/2/ಸಿ1/2016

ವಿಜ್ಾಪುರ ಜಿಲ್ಿಯ ಸಿಾಂದಗಿ ಪಟಿಣದಲಿಿ ಶೀಷಠ ರಾಂಗ ನಟರಾದ ಹಾಂದಿಗನೊರು ಶಿೀ
ಸಿದಾರಮಪಪ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು
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DKC//ಸಿ1/2016

80

DKC//ಸಿ1/2016
ನಿದ ೇಾಶಕರು,

ಕನುಡ ಮತುತ ಸಾಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ್, ಬಾಂಗಳೊರು.

02.03.2016
02.03.2016
02.03.2016
11.03.2016

