2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತರದ ಕಡತಗಳ ವಿವರಗಳು
ದಿನಾಾಂಕ:01.04.2016 ರಾಂದ 31.03.2017ರವರಗ

ಕಡತ
ಕರ.ಸಾಂ.

ಕಡತದ ಸಾಂಖ್ೆ

ವಿಷಯ

ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾಾಂಕ

DKC/25015/8/ಸಿ1/2016-17
1

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಆಯವೆಯ ಘ ೇಷಣಯಲಿಿ ವಾಲಿಮೇಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರ
ಪುತಥಳಿಯನುು ಬಾಂಗಳ ರನಲಿಿ ಸಾಥಪಿಸಲು 1.00 ಕ ೇಟಿ ರ ಗಳ ಅನುದಾನ

16.05.2016

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆ
2

DKC/25027/16/ಸಿ1/2016-17

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ ಯೇಜನಯಡಿ ಕ ೇರರುವ
ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/17/ಸಿ1/2016-17
3

21.05.2016

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಮಾನೆ ವಗಿದವರಗ ಜಿಲ್ಿಯ ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲಿಿ
ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ/ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳ ನಿಮಾಿಣಕು ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ

21.05.2016

ಬಗೆ
4
5
6
7

DKC/25011/6/ಸಿ1/2016-17

ಮಾಂಡೆ ಜಿಲ್ಾಿ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರದ ನಿವಿಹಣ /ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಮಗಾರಯ ಬಗೆ (
ನಾಲವಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡಯರ ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರ)

DKC/25011/7/ಸಿ1/2016-17

ತುಮಕ ರು ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿವಿಹಣ / ಅಭಿವೃದಿಿಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25011/8/ಸಿ1/2016-17

ಶಿವಮೊಗೆ ಕುವಾಂಪು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗ/ನಿವಿಹಣ ಗ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25011/9/ಸಿ1/2016-17

ಚಿಕುಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಿಣದ ಬಗೆ

24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016
24.05.2016

ಷರಾ

8

DKC/25011/10/ಸಿ1/2016-17

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿವಿಹಣ ಕಾಮಗಾರಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ

24.05.2016

9

DKC/25011/11/ಸಿ1/2016-17

ಕ ಪಪಳ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಿಣದ ಬಗೆ

24.05.2016

10

DKC/25011/12/ಸಿ1/2016-17

ಗದಗ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಿಣಕಾುಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

24.05.2016

DKC/25011/13/ಸಿ1/2016-17

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನಗಳ ನಿಮಾಿಣಕು

11

ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲಿಿ ಉಳಿಕ ಹಣ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ (ಚಿತರದುಗಿ

24.05.2016

ಜಿಲ್)ಿ
12
13

DKC/25026/6/ಸಿ1/2016-17

ಕನಾಿಟಕ ಕಿೇತಿನ ಕಲ್ಾವೇದಿಕ ಗದಗ ಇವರಗ ಕಲ್ಾಭವನ ಪ ಣಿಗ ಳಿಸಲು
ರ .5.00ಲಕ್ಷ ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/18/ಸಿ1/2016-17

ಬಾರಹಮಣ ಮಹಾ ಸಭಾ ಕ ಡವೂರು(ರ), ಉಡುಪಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ
ನಿಮಾಿಣಕು ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

24.05.2016
24.05.2016

14

DKC/25026/7/ಸಿ1/2016-17

ಹುಬಬಳಿಾಯಲಿಿರುವ ವರ್ಲ್ಡಿ ರನ ೆವರ್ಲ್ ಸಿಪರಚ್ುೆವರ್ಲ್ ಟರಸ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರ ಕುರತು

24.05.2016

15

DKC/25026/8/ಸಿ1/2016-17

ಸಮೃದಿಿ ಗಾರಮೇಣಾಭಿವೃದಿಿ ಸಾಂಸಥ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿ ಇವರ ವಿರುದಿ ದ ರನ ಬಗೆ

24.05.2016

DKC/25026/9/ಸಿ1/2016-17

ಹುಬಬಳಿಾಯ ನೃಪತುಾಂಗ ಬಟ್ದ ಪಕುದಲಿಿ ನಿಮಾಿಣವಾಗುತಿಿರುವ ಜಾನಪದ ಲ್ ೇಕದ

16

ನಿವಿಹಣ ಕುರತು
DKC/25026/10/ಸಿ1/2016-17

17

24.05.2016

ವಿಶ್ವಬಸವ ಧಮಿ ಟರಸ್ಟ್ ಟ, ಬಸವ ಕಲ್ಾೆಣ, ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ ಅಾಂತರ್
ರಾರ್ಷ್ರೇಯವಚ್ನ ಅಧಯಯನ/ಸಾಂಶ ೇಧನ ಕೇಾಂದರಕು ರ .5.00ಕ ೇಟಿ ಅನುದಾನ

24.05.2016

ನಿೇಡುವ ಕುರತು
DKC/25027/19/ಸಿ1/2016-17
18

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಮಾನೆ ವಗಿದ 11 ಸಥಳಗಳಲಿಿ
ಸಾಾಂಸೃತಿಕಭವನ/ಬಯಲುರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳ ನಿಮಾಿಣಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ

24.05.2016

ತಿದುುಪಡಿಗಳನುು ಮಾಡುವ ಬಗೆ
19

DKC/25026/11/ಸಿ1/2016-17

ಹಣ ಬಳಕ ಪರಮಾಣ ಪತರ/ಇದಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಪತರಗಳು

25.05.2016

DKC/25027/20/ಸಿ1/2016-17
20

ಪ್ಾರಚಾಯಿರು, ಸಿಬಿಕ & ಬಿಎಸ್ಟ ಹಾಗ

ಆರ್ ಜ ಆರ್ಟ್ಸಿ ಕಾಲ್ೇಜ್, ಅಕಾುಲ

ಕ ೇಟ, ಸ ಲ್ಾಿಪುರ, ಮಹರಾಷ್ರ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ಕಟ್ಡಕು ಧನಸಹಾಯ

25.05.2016

ನಿೇಡುವ ಬಗೆ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DKC/25027/21/ಸಿ1/2016-17

ಕರಾವಳಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಪರತಿಷ್ಾಾನ ಕಾಸರಗ ೇಡು ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ/ಬಯಲು
ರಾಂಗಮಾಂದಿರ/ಇತರ ಸಹಾಯಕ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25026/12/ಸಿ1/2016-17

ಕನುಡ ಮಾತೃ ಭಾಷ್ಾ ಅಲಪ ಸಾಂಖ್ಾೆತರ ವೇದಿಕ (ರ), ಎರನಲ ಿರು, ಪನಮರಾಂ,
ವೈನಾಡ್ ಜಿಲ್,ಿ ಕೇರಳ ರಾಜೆ ಇವರಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25026/13/ಸಿ1/2016-17

ದಿ ಮೈಸ ರು ಅಸ ೇಸಿಯೇಷನ್, ಕ ಯಾಂಬತ ಿರ್ ಇವರಗ ಕಟ್ಡ ನಿಮಿಸಲು
ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25026/14/ಸಿ1/2016-17

ಕಾಸರಗ ೇಡು ಜಿಲ್ಾಿ ಮಾಂಜೇಶ್ವರದಲಿಿನ ರಾಷ್ರಕವಿ ಗ ೇವಿಾಂದ ಪ್ೈ ಸಾಮರಕ ಟರಸ್ಟ್
ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25026/15/ಸಿ1/2016-17

ದಹಲಿ ಕನುಡ ರಕ್ಷಣ ಸಾಂಸಥಯ ಹ ಸ ವಿವಿಧ ೇದುೇಶ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ
ನಿಮಿಸುವುದಕಾುಗಿ ರ .1.00 ಕ ೇಟಿ ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25026/16/ಸಿ1/2016-17

ದಹಲಿಯ ಕನಾಿಟಕ ಸಾಂಘದ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯವನುು ಪ ಣಿಗ ಳಿಸಲು
ಅವಶ್ೆಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಕುರತು

DKC/25026/17/ಸಿ1/2016-17

ಕನಾಿಟಕ ಸಾಂಘ, ಮುಾಂಬಯಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿಮಿಸಲು
ರ .15.00ಕ ೇಟಿ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25023/2/ಸಿ1/2016-17

ಬಾಗಲಕ ೇಟ ಜಿಲ್ಾಿ ಕಛೇರ ಕಟ್ಡ ನಿಮಾಿಣ ಕಾಮಗಾರಗ ಮತುಿ ಪುಸಿಕ
ಪರದಶ್ಿನ ಮನ ಕಾಮಗಾರಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಕುರತು

DKC/25015/9/ಸಿ1/2016-17

ರಾಷ್ರ ಕವಿ ಕುವಾಂಪು ಪರತಿಷ್ಾಾನ ಕುಪಪಳಿ ಇವರಗ ಕುವಾಂಪು ಜನಮ ಸಥಳ ಹಿರೇಕ ಡಿಗ
ಸಾಮರಕವನುು ಹಸಾಿಾಂತರಸುವ ಕುರತು

DKC/25026/18/ಸಿ1/2016-17

ಕನಾಿಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತೆ ಅಕಾಡಮಯ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಡದ ಕಾಮಗಾರಯ ಬಾಕಿ

25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
31
32

33

34

DKC/25026/19/ಸಿ1/2016-17

ಚಿತರದುಗಿ ನಗರದಲಿಿರುವ ವಿೇರಸೌಧ ಕಟ್ಡದ ಹಸರನುು ಬದಲ್ಾಯಿಸಿ ಮರು
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25026/20/ಸಿ1/2016-17

ಕನುಡ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ, ಬಾಂಗಳ ರು ಇವರು ಗಡಿಭಾಗದ ಕನುಡ ಭವನಗಳಿಗ
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯ ಧನದ ಬಗೆ

DKC/25011/14/ಸಿ1/2016-17

ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಶ್ತಮಾನ ೇತಸವ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಹಮಮಕ ಳಾಲ್ಾಗಿರುವ
ನೃತೆರ ಪಕ/ರಾಂಗರ ಪಕ ಪರದಶ್ಿನಗಳಿಗ ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳ ಲಭಯತ ವಿವರ ಕುರತು

DKC/25013/9/ಸಿ1/2016-17

ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಿಣಕು ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ಪರಸಾಿವನ ಬಗೆ. (ಜಿಲ್ಾಿ
ಪಾಂಚಾಯತ್, ಮಾಂಡೆ)

DKC/25026/21/ಸಿ1/2016-17
35

25.05.2016
25.05.2016

25.05.2016

25.05.2016

ಬಳ್ಾಾರ ನಗರದ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯದ ವಿಚಾರಣ ಸಾಂಕಿರಣದ ಸಭಾಾಂಗಣದಲಿಿ
ಜಾಾನಪಿೇಠ ಪುರಸೃತರ ಹಾಗ

ಮೇರು ವೆಕಿಿಗಳ ಫೈಬರ್ ಪುತಥಳಿಯನುು ಸರಪಡಿಸುವ

25.05.2016

ಕುರತು
36
37
38
39

DKC/25026/22/ಸಿ1/2016-17

ಶ್ರಣ ಅಕುನಾಗಮಮನವರು ಐಕೆವಾದ ಸಥಳದ ಅಭಿವೃದಿಿಗ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ
ಆಯವೆಯದಲಿಿ ಅನುದಾನ ಮೇಸಲಿರಸುವ ಬಗೆ

DKC/25015/10/ಸಿ1/2016-17

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್ಿ ಔರಾದ(ಬಿ) ತಾಲ ಿಕಿನ ಹಡಗಾಪುರ
ಗಾರಮದಲಿಿ ಶಿೀ ಸಾಂಗಾರಮಪಪನವರ ಸಾಮರಕ ಭವನ ನಿಮಿಸುವ ಬಗೆ

DKC/25026/23/ಸಿ1/2016-17

ಚಿಕುಬಳ್ಾಾಪುರ ಜಿಲ್ಿ ಗೌರಬಿದನ ರನ ಡಾll ಹಚ್ ಎನ್ ಕಲ್ಾಭವನದ ನಿವಿಹಣ
ಬಗೆ

DKC/25026/24/ಸಿ1/2016-17

ತುಮಕ ರು ಜಿಲ್ಿ ಚಿಕುನಾಯಕನ ಹಳಿಾಯಲಿಿ ಪ್ ರ.ತಿೇ.ನಾಂ.ಶಿೀ ಜನಮಶ್ತಮಾನ ೇತಸವ
ಭವನ ನಿಮಾಿಣದ ಬಗೆ

25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016

40

DKC/25015/11/ಸಿ1/2016-17

ಅ.ನ.ಕೃ. ಸಾಮರಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

25.05.2016

41

DKC/25026/25/ಸಿ1/2016-17

ಧಾರವಾಡ ಶ್ಹರದ ಶ್ುಕರವಾರ ಪ್ೇಟಯಲಿಿರುವ ಗಾನವಿದುರ್ಷ ಡಾ.ಗಾಂಗ ಬಾಯಿ

25.05.2016

ಹಾನಗರ್ಲ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಮನಯ ನವಿೇಕರಣಕಾುಗಿ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು
ಮಾಡುವ ಕುರತು
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

DKC/25015/12/ಸಿ1/2016-17

ಕ ಲ ಿರ ಮಲಿಪಪನವರ ಸಾಮರಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ

DKC/25027/22/ಸಿ1/2016-17

ನಿಪ್ಾಪಣಿ ನಗರದ ವಾೆಪಿಿಯ ಶಿೀ ರಾಜಾ ಶಿವಛತರಪತಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ
ನಿಮಾಿಣಕು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25011/15/ಸಿ1/2016-17

ಡಾll ಗುಬಿಬವಿೇರಣಣ ಟರಸ್ಟ್ ನ ವಶ್ಕು ನಿೇಡಿರುವ ಗುಬಿಬ ಪಟ್ಣದಲಿಿನ ಡಾll ಗುಬಿಬವಿೇರಣಣ
ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿವಿಹಣ ನವಿೇಕರಣ ಕುರತು

DKC/25027/23/ಸಿ1/2016-17

ಅರಸಿೇಕರ ತಾಲ ಿಕು ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಮತುಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನಗಳ
ಕಾಮಗಾರಯ ದ ರನ ಬಗೆ

DKC/25015/13/ಸಿ1/2016-17

ಚಿಕುಮಗಳ ರು ಜಿಲ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳ ಕಛೇರ ಆವರಣದಲಿಿ ರಾಷ್ರಪಿತ ಮಹಾತಮ ಗಾಾಂಧಿ
ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸಥಳದಲಿಿ ಸಾಮರಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25026/26/ಸಿ1/2016-17

2015-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರವಾಸ ೇಧಯಮ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಿಕರಮ ಯೇಜನಗಾಗಿ
ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25026/27/ಸಿ1/2016-17

ಸವಿಜಾನ ಹುಟಿ್ದ ಗಾರಮವನುು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ

DKC/25026/28/ಸಿ1/2016-17

ಮೈಸ ರನ ಸುಬಬರಾಯನಕರಯಲಿಿ ಗಾಾಂಧಿ ನನಪು ವಿಚಾರ ಪರಷತ್ ಸಾಂಸಥಯನುು
ಕಟು್ವುದರ ಬಗೆ

DKC/25026/29/ಸಿ1/2016-17

ಕಳದಿ ಉತಸವ ಕಳದಿ ರಾಣಿ ಚ್ನುಮಾಮಜಿ ಪುತಥಳಿ ಆವರಣದಲಿಿ
ಉದಾೆನವನ/ಊರಬಾಗಿಲ ಮಹಾದಾವರ ನಿಮಾಿಣ ಬಗೆ

DKC/25011/16/ಸಿ1/2016-17

ಮೈಸ ರನ ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಮಗಾರಗಳನುು ಕೈಗ ಳುಾವ ಬಗೆ ನಿವಿಹಣ

25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
25.05.2016
27.05.2016

ಕುರತು
DKC/25027/24/ಸಿ1/2016-17

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ/ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಮಾಂಜ ರು

27.05.2016

ಮಾಡಿ ಮಾಚ್ಿ ಅಾಂತೆದಲಿಿ ಮಾಂಜ ರಾದ ಅನುದಾನವನುು ಸಕಾಲದಲಿಿ ಡಾರ
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಾಗದೇ ಇದುುದರಾಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನವಿೇಕರಸಿ ಆದೇಶ್
ಹ ರಡಿಸಿರುವ ಬಗೆ ಸಕಾಿರ ಆದೇಶ್ ಸಾಂಖ್ೆ: ಕಸಾಂವಾ 182 ಕಸಧ 2015,
ದಿನಾಾಂಕ:27.03.2015. ಸಕಾಿರ ಆದೇಶ್ ಸಾಂಖ್ೆ: ಕಸಾಂವಾ 325 ಕಸಧ 2015,
ದಿನಾಾಂಕ:31.08.2015.
53
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DKC/25026/30/ಸಿ1/2016-17

ಬಡಿಡಹಣವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ ಳಾಲು ಅನುಮತಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ (ಕ.ಪಿ.
ಪ ಣಿಚ್ಾಂದರ ತೇಜಸಿವ ಜಿೇವ ವೈವಿಧಯ ಸಾಂಶ ೇಧನಾ ಕೇಾಂದರ, ಚಿಕುಮಗಳ ರು)

DKC/25027/25/ಸಿ1/2016-17

ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳ ನಿವಿಹಣ / ಉನುತಿೇಕರಣಗಳ ಬಗೆ ಚ್ಚಿಿಸಲು ಸಭ
ಕರಯುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/26/ಸಿ1/2016-17
55

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿ ಚ್ನುಪಟ್ಣ ತಾಲ ಿಕು, ಕಸಬಾ ಹ ೇಬಳಿ ಯಲಚಿೇಪ್ಾಳೆ ಗಾರಮದಲಿಿ
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನಯಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/27/ಸಿ1/2016-17
56

27.05.2016
10.06.2016
20.06.2016

ಚಿತರದುಗಿ ಜಿಲ್ಿ ಹ ಸದುಗಿ ತಾಲ ಿಕಿನ ಸಾಣೇಹಳಿಾ ಪಾಂಡಿತಾರಾಧಯ ಮಠದ
ಆವರಣದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಿಸಲು 2ನೇ ಕಾಂತಿನ ಹಣ / ಅನುದಾನ

20.06.2016

ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
57
58
59
60

DKC/25027/31/ಸಿ1/2016-17

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನಡದ ವಿಧಾನಸಭ / ವಿಧಾನಪರಷತಿಿನ ಪರಶುಗಳಿಗ ಉತಿರ
ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25011/17/ಸಿ1/2016-17

ಬಿೇದರ್ ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರದ ಉನುತಿೇಕರಣ/ನಿವಿಹಣ ಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ
ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25011/18/ಸಿ1/2016-17

ಬಳ್ಾಾರ ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರದ (ಡಾ|| ಜ ೇಳದ ರಾಶಿ ದ ಡಡನಗೌಡ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ)
ನಿವಿಹಣ / ಉನುತಿೇಕರಣಕು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25016/2/ಸಿ1/2016-17

ಬಳ್ಾಾರ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯದ ನಿವಿಹಣ / ಇತರ ವಚ್ಚಗಳ ಪ್ಾವತಿ ಮಾಡಲು
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

29.06.2016
06.07.2016
06.07.2016
06.07.2016

61

DKC/25027/28/ಸಿ1/2016-17

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನಯಡಿ (SCP) ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ /
ರಾಂಗಮಾಂದಿರ / ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುು ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/29/ಸಿ1/2016-17
62

06.07.2016

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಗಿರಜನ ಉಪಯೇಜನ (ಪರಶಿಷ್ ಪಾಂಗಡ) (TSP)
ಯೇಜನಯಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ / ರಾಂಗಮಾಂದಿರ / ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ

06.07.2016

ಗಳನುು ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
DKC/25027/30/ಸಿ1/2016-17
63

ದಕ್ಷಿಣ ಕನುಡ ಜಿಲ್ಿ ಬಾಂಟಾವಳ ತಾಲ ಿಕು, ಕೇಪು ಗಾರಮದ ಆಡೆನಡು ಶಿೀ ದುಗಾಿ
ಪರಮೇಶ್ವರ ಮತುಿ ಅಯೆಪಪ ಸಾವಮ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಾಂಸಥ, ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಿಣಕು

08.07.2016

ಮಾಂಜ ರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನುು ದುರುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ ಾಂಡಿರುವ ಬಗೆ.
DKC/25027/31/ಸಿ1/2016-17
64

ಗದುಗಿನ ವಿೇರೇಶ್ವರ ಪುಣಾೆಶ್ರಮದಲಿಿ ಅಪ ಣಿಗ ಾಂಡ ಕಟ್ಡಗಳಣುು ಪ ಣಿ
ಗ ಳಿಸಲು ಬಿಡುಗಡಯಾದ ಅನುದಾನವನುು ನೇರವಾಗಿ ವಿೇರೇಶ್ವರ ಪುಣಾೆಶ್ರಮಕು

08.07.2016

ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
65
66

DKC/25027/32/ಸಿ1/2016-17

ದಿ|| ಜ.ಹಚ್. ಪ್ಾಟಿೇರ್ಲ್ ಚಿರನಿದರಯ ಸಥಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ಳಿಸುವ ಬಗೆ

DKC/25015/14/ಸಿ1/2016-17

ದಿ|| ಎಸ್ಟ. ನಿಜಲಿಾಂಗಪಪ ಅವರ ಸಾಮರಕದ ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಕಾಮಗಾರಗ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/33/ಸಿ1/2016-17
67

08.07.2016
08.07.2016

ಶಿೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ವಿದಾೆಸಾಂಸಥ, ಮಾಂಚಿಕೇರ, ಯಲ್ಾಿಪುರ ತಾಲ ಿಕು, ಉತಿರ ಕನುಡ
ಜಿಲ್,ಿ ಇವರಗ ರಾಂಗಮಾಂದಿರವನುು ಪುನಃ ನವಿೇಕರಸಲು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು

08.07.2016

ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
DKC/25027/34/ಸಿ1/2016-17
68

ಹಾವೇರ ಜಿಲ್ಿ ಶಿಗಾೆಾಂವ ತಾಲ ಿಕಿನ ತಡಸ ಕಮಲ್ಾನಗರ ಗಾರಮದಲಿಿರುವ ಸಾವಮ
ವಿವೇಕಾನಾಂದ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕು ಒಾಂದು ಕ ೇಟಿ ರ ಪ್ಾಯಿ ಹಣ

08.07.2016

ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
69

DKC/25027/35/ಸಿ1/2016-17

ಚಿತರದುಗಿ ಜಿಲ್ಿ ಚ್ಳಾಕರ ತಾಲ ಿಕು, ಬಳಗರ ಗಾರಮದ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಕೇಾಂದರ
ನಿಮಾಿಣಕು ರ . 15.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

16.07.2016

70
71

DKC/25027/36/ಸಿ1/2016-17

ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ / ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ / ಸಮುಚ್ಚಯ / ಗಡಿಭವನಗಳ
ಪ್ಾರರಾಂಭಿಕ ವಿವರಗಳನುು ಜಿಲ್ಿಗಳಿಾಂದ ಪಡಯುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/37/ಸಿ1/2016-17

ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ / ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು
ಮಾಡಲು ಕೇಾಂದರಸಕಾಿರಕು ಶಿಫಾರಸುಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/38/ಸಿ1/2016-17
72

19.07.2016
21.07.2016

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಿ, ಕುಾಂದಗ ೇಳ ತಾಲ ಿಕಿನ ಯಲಿವಾಳ ಗಾರಮದಲಿಿ ಸವರಸಾಮಾರರ್ಟ್
ಪಾಂಡಿತ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಅವರ ಹಸರನಲಿಿ ಸಾಮರಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕು

21.07.2016

ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
DKC/25013/10/ಸಿ1/2016-17
73

ಶಿೀ ಸಿದಿಗಾಂಗಾ ಕಲ್ಾ, ವಿಜಾಾನ ಮತುಿ ವಾಣಿಜೆ ಕಾಲ್ೇಜು, ತುಮಕ ರು ಇಲಿಿ

21.07.2016

ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.

74

DKC/25026/32/ಸಿ1/2016-17

ಆದಿಕವಿ ಪಾಂಪನ ಜನಮಸಥಳ ಅಣಿಣಗೇರ ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕುರತು.

21.07.2016

75

DKC/25015/15/ಸಿ1/2016-17

ವಿೇರರಾಣಿ ಒನಕ ಓಬವವನ ಸಾಮರಕ ನಿಮಾಿಣಕು ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.

21.07.2016

DKC/25015/16/ಸಿ1/2016-17

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ೆಮಾಂತಿರಗಳ್ಾಗಿದು ದಿ|| ಕಡಿದಾಳ ಮಾಂಜಪಪನವರ ಸಾಮರಕ ಭವನ

21.07.2016

76
77
78
79
80
81

ನಿಮಿಸುವ ಕುರತು.
DKC/25015/17/ಸಿ1/2016-17

ಶಿೀ ಕ.ಸಿ. ರಡಿಡ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ೆಮಾಂತಿರಯವರ ಹುಟ ್ರಾದ ಕಾೆಸಾಂಬಳಿಾಯಲಿಿ ಅವರ

21.07.2016

ಸಾಮರಕವನುು ಸಾಥಪಿಸುವ ಬಗೆ.
DKC/25015/18/ಸಿ1/2016-17

ಪ್ ರ|| ಎರ್ಲ್.ಜಿ. ಹಾವನ ರು ಅವರ ಸಾಮರಕವನುು ಹಾವೇರಯಲಿಿ ಸಾಥಪಿಸುವ ಕುರತು

21.07.2016

DKC/25015/19/ಸಿ1/2016-17

ವಿೇರರಾಣಿ ಅಬಬಕು ಅವರ ಪರತಿಮ ಸಾಥಪಿಸುವ / ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾುಣಕು ವಿೇರರಾಣಿ ಅಬಬಕು 21.07.2016
ಅಾಂತಾರಾರ್ಷ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾುಣ ಎಾಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25015/20/ಸಿ1/2016-17

ಕವಿ ಶಿೀ ಹಣಮಾಂತಪಪನವರ ಸಾಮರಕ ಸಮಾಧಿಯ ನವಿೇಕರಣಕು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ

21.07.2016

ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.
DKC/25026/33/ಸಿ1/2016-17

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಿ ಹುಬಬಳಿಾ ತಾಲ ಿಕಿನ ಗಣೇಶ್ಪ್ೇಟಯಲಿಿ ಬುದಿವಿಹಾರ ನಿಮಾಿಣ

23.07.2016

ಮಾಡಲು ರ . 1,49.46,000.00 ಗಳನುು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
82
83
84
85
86

DKC/25016/3/ಸಿ1/2016-17

ಕಲ್ಾಗಾರಮದಲಿಿರುವ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ವಿದುೆತ್ ಬಿರ್ಲ್ ಪ್ಾವತಿ ಕುರತು

DKC/25015/21/ಸಿ1/2016-17

ಕುಾಂದಗ ೇಳ ಪಟ್ಣದಲಿಿ ಕಾಂಚಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮ ತಿಿ ಪರತಿಷ್ಾಾಪನ ಮಾಡಲು
ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು.

DKC/25011/21/ಸಿ1/2016-17

ಚಿತರದುಗಿದ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರದ (ತ.ರಾ.ಸು.) ಕಾಮಗಾರ ಕೈಗ ಳಾಲು ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25/01/ಸಿ1/2016-17

ಕ ೇಲ್ಾರ ಟಿ. ಚ್ನುಯೆ ರಾಂಗಮಾಂದಿರದ ದುರಸಿಿ ಕಾಮಗಾರಯ ಬಗೆ (ಜಿಲ್ಾಿ
ರಾಂಗಮಾಂದಿರ)

DKC/25020/4/ಸಿ1/2016-17

ಕಲ್ಾಗಾರಮದ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೇಜನ ಕುರತು (ಹಳ್ೇಕಡತ:
ಕಸನಿ/6/ಕಲ್ಾಗಾರಮ/ಆಕನಿಪ/14-15)

26.07.2016
02.08.2016
05.08.2016
05.08.2016
05.08.2016

87

DKC/25027/39/ಸಿ1/2016-17

ಕರಮ ತಗದುಕ ಳಾದೇ ಇರುವ ಪತರ / ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬಾಂದ ಪತರಗಳ ಕಡತ

11.08.2016

88

DKC/25027/40/ಸಿ1/2016-17

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನ ಪತರಗಳು

12.08.2016

DKC/25027/41/ಸಿ1/2016-17

ಧಾರವಾಡ ತಾಲ ಿಕು ಗಾರಮೇಣ ಪ್ಾರಥಮಕ ಶಾಲ್ಾ ಶಿಕ್ಷಕ – ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಪತಳಿ

89

ಬಳ್ಸುವ ಸಹಕಾರ ಸಾಂಘ ನಿಯಮತ, ಧಾರವಾಡ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ

12.08.2016

ನಿಮಾಿಣಕು ಧನಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಕುರತು.
90

DKC/25027/42/ಸಿ1/2016-17

91

DKC/25027/43/ಸಿ1/2016-17

92

DKC/25026/34/ಸಿ1/2016-17

ಸಕಾಿರದಲಿಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪರಸಾಿವನಗಳಿಗ ಉತಿರ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

12.08.2016

93

DKC/25026/35/ಸಿ1/2016-17

ನಿದೇಿಶ್ಕರಾಂದ ಬಾಂದ ಟಿಪಪಣಿ / ಸುತ ಿೇಲ್ / ಸ ಚ್ನಗಳ ಕಡತ / ಕಛೇರ ಆದೇಶ್

15.08.2016

94

DKC/25026/36/ಸಿ1/2016-17

ಸಾಮರಕ / ಪುತಥಳಿ / ಪರತಿಮ ಸಾಥಪನ / ನಿಮಾಿಣ ಕುರತು ಬಾಂದ ಮನವಿಗಳ ಬಗೆ

15.08.2016

DKC/25026/37/ಸಿ1/2016-17

ದಿ|| ಎಸ್ಟ. ನಿಜಲಿಾಂಗಪಪನವರ ಸಾಮರಕದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವಿಹಣ ಗ ಧನಸಹಾಯ

95

ಮಹಾಲ್ೇಖ್ಪ್ಾಲಕರ ತನಿಖ್ಾ ವರದಿಗ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.
ಇತರ ಪತರಗಳಿಗ ಹಿಾಂಬರಹ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರತು.

12.08.2016
12.08.2016

15.08.2016

96
97
98

DKC/25015/22/ಸಿ1/2016-17

ಪಾಂಜ ಮಾಂಗ ೇಶ್ರಾಯರ ಸಾಮರಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕಾುಗಿ ರ . 5.00 ಕ ೇಟಿ
ಅನುದಾನವನುು ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25015/23/ಸಿ1/2016-17

ಕವಿತಾ ಕುಟಿೇರ ಪ್ರಡಾಲ, ಕಾಸರಗ ೇಡು, ಇಲಿಿ ಕಯಾೆರ ಕಿಞ್ಞಣಣ ರೈ ಸಾಮರಕ
ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಕೇಾಂದರ ಯೇಜನ ಕುರತು

DKC/25027/44/ಸಿ1/2016-17

ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಿ ಗದಗ್ ತಾಲ ಿಕಿನ ಹುಲಕೇರ ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯಿಕರಮ
ನಡಸಲು ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/45/ಸಿ1/2016-17
99

15.08.2016
15.08.2016
15.08.2016

ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲಿಮೇಕಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಾಂರಕ್ಷಣಾ ಕಲ್ಾಸಾಂಘ, ಮುದಾುಪುರ, ಬಸವನ
ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ ಿಕು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನಕು ಹಚ್ುಚವರ

15.08.2016

ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.
100
101

DKC/25027/46/ಸಿ1/2016-17

ತುಮಕ ರು ನಗರದಲಿಿ ಜಿಲ್ಾಿ ಕನುಡ ಸಾಹಿತೆ ಪರಷತುಿ ವತಿಯಿಾಂದ ನಿಮಾಿಣ
ಮಾಡುತಿಿರುವ ಕನುಡ ಭವನಕು ಹಣ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರತು.

DKC/25027/47/ಸಿ1/2016-17

ಪರಶಿಷ್ ಪಾಂಗಡದ ಕಾಲ್ ೇನಿಯಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಿಸಲು 2011-12ನೇ
ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮುತಾುವಿರ ಗಾರಮಕು ಅನುದಾನ ನಿೇಡಿರುವ ಬಗೆ (ಗಿರಜನ ಉಪಯೇಜನ)

DKC/25015/24/ಸಿ1/2016-17
102

15.08.2016
15.08.2016

ರರ್ಟ್ ಅಜಿಿ ಸಾಂಖ್ೆ: 45952/2016, ಶಿೀ ಸಿದುಗೌಡ ಕಾಡಪಪ ಭದರಕ ೇಳಿ ಮತುಿ
ಇತರರು ಬಳಗಾವಿ ತಾ|| ಹುದಲಿ ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಾವತಾಂತರೆ ಹ ೇರಾಟಗಾರ ಶಿೀ

15.08.2016

ಗಾಂಗಾಧರ ದೇಶ್ಪ್ಾಾಂಡ ಇವರ ಸಾಮರಕ ನಿಮಾಿಣದ ಕುರತು.
103
104

DKC/25027/48/ಸಿ1/2016-17

ಹುಬಬಳಿಾಯಲಿಿ ಹುತಾತಮರ ಸಾಮರಕಕು ಅಗೌರವ ಆದ ಬಗೆ.

DKC/25011/23/ಸಿ1/2016-17

ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರದ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಬುಕಿುಾಂಗ್ ಗ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ಬಾೆಾಂಕ್
ಖ್ಾತಯ ವಿವರಗಳು

DKC/25027/51/ಸಿ1/2016-17
105

15.08.2016
22.08.2016

ಹಿರಯ ರಾಂಗಭ ಮ ಕಲ್ಾವಿದರಾದ ನಟಶೇಖ್ರ ಪಾಂಡಿತ ಬಸವರಾಜ
ಮನಸ ರರವರ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಲು ರ . 50.00 ಲಕ್ಷ
ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

29.08.2016

106

DKC/25016/4/ಸಿ1/2016-17

ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲಿಿರುವ ರಾಂಗಾಯಣದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಭವನಕು ಪಾಂಡಿತ ಬಸವರಾಜ 29.08.2016
ಮನಸ ರು ಎಾಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/52/ಸಿ1/2016-17

ಶಿೀ ಚಿತಿರಗಿ ಚಿಜ ೆೇತಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಕಲ್ಾವೇದಿಕ ಮತುಿ ಕಿೀಡಾ ಯುವ ಸಾಂಘ,

29.08.2016

ಚಿತರದುಗಿ ಜಿಲ್,ಿ ಮೊಳಕಾಲ ಮರು ತಾಲ ಿಕು, ಸಿದುಯೆನ ಕ ೇಟ ಗಾರಮದಲಿಿ ಮತುಿ

107

ಬಿ.ಜಿ. ಕರಯ ಶಿೀ ಮಠದ ಆವರಣದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುವ
ಬಗೆ.

108

DKC/25026/38/ಸಿ1/2016-17

ಕ ಡಗು ಜಿಲ್ಾಿ ಆಡಳಿತ ಭವನ ಕಟ್ಡದ ನಿವಿಹಣ ಸಾಂಬಾಂಧ ಟಾಂಡರ್ ದರದಾಂತ

29.08.2016

ಬಿರ್ಲ್ ಪ್ಾವತಿ ಕುರತು.

109

DKC/25026/39/ಸಿ1/2016-17

ಕನಾಿಟಕ ಹರಟೇಜ್ ಹಬ್ ಸಾಥಪಿಸುವ ಕುರತು.

29.08.2016

110

DKC/25017/2/ಸಿ1/2016-17

ಇಲಕರ್ಲ್ ಸುವಣಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರಕು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

29.08.2016

DKC/25027/53/ಸಿ1/2016-17

ಶಾರದಾ ಸಿರೇ ಸಮಾಜ ಶ್ತಮಾನ ೇತಸವದ ಸವಿನನಪಿಗಾಗಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ

29.08.2016

111
112

ನಿಮಿಸಲು ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ
DKC/25026/40/ಸಿ1/2016-17

ಕಲ್ಾವಿದರು / ಪರಗತಿಪರ ಚಿಾಂತಕರು / ದಲಿತ ಸಾಂಸಥಗಳ ಒಕ ುಟ, ನಲಮಾಂಗಲ,

29.08.2016

ಬಾಂಗಳ ರು ಗಾರಮಾಾಂತರ ಜಿಲ್ಿ ಇವರ ಮನವಿ ಬಗೆ.
DKC/25027/54/ಸಿ1/2016-17

113

ಶಿೀಶಿೀಶಿೀ ಆದಿನಾಡು ಚಿಕುಮಮ ತಾಯಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಕಲ್ಾಸಾಂಘ, ಚ ಟ್ನಹಳಿಾ, ಮಳವಳಿಾ

29.08.2016

ತಾಲ ಿಕು, ಮಾಂಡೆ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕು ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ
ಬಗೆ.

114
115
116

DKC/25015/25/ಸಿ1/2016-17

ಹಾವೇರ ಜಿಲ್ಿಯ ಸವಣ ರನಲಿಿ ಡಾ|| ವಿ.ಕೃ. ಗ ೇಕಾಕ್ ಸಾಮರಕ ಭವನದ

29.08.2016

ನಿಮಾಿಣದ ಕಾಮಗಾರಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
DKC/25016/5/ಸಿ1/2016-17

ಕಲಬುರಗಿಯ ಡಾ|| ಸಿದುಯೆ ಪುರಾಣಿಕ ಸುವಣಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯದ
ನಿವಿಹಣಗ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25012/3/ಸಿ1/2016-17

ಮಡಿಕೇರ ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

02.09.2016.
02.09.2016

117
118
119
120
121
122

DKC/25020/5/ಸಿ1/2016-17

ಬಾಂಗಳ ರು ವಿಶ್ವವಿದಾೆಲಯದ ಆವರಣದಲಿಿರುವ ಕನಾಿಟಕ ಕಲ್ಾಗಾರಮದಲಿಿ

02.09.2016

ನಿಮಿಸಿರುವ ಆಡಳಿತಾತಮಕ ಕಛೇರ ಕಟ್ಡ ಪಡಯುವ ಬಗೆ.
DKC/25027/64/ಸಿ1/2016-17

ಚಿತರದುಗಿ ಜಿಲ್ಿಗ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ

02.09.2016

ಭವನಗಳ ಉಳಿಕ ಅನುದಾನ (2ನೇ ಕಾಂತಿನ ಅನುದಾನ) ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
DKC/25011/25/ಸಿ1/2016-17

ಮಾಂಡೆ ನಗರದಲಿಿರುವ ಶಿೀ ನಾಲವಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡಯರ್ ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರದಲಿಿ

02.09.2016

ನಡಯುತಿಿರುವ ಅವೆವಹಾರದ ಬಗೆ.
DKC/25027/65/ಸಿ1/2016-17

ಸಾಂತ ಕಬಿೇರದಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಂಸಥ, ಕಬುರಗಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕು

02.09.2016

ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
DKC/25027/56/ಸಿ1/2016-17

ನಾಂದಿನಿ ವಿದಾೆಸಾಂಸಥ, ತುಮಕ ರು ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಕು
ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/62/ಸಿ1/2016-17

ಡಾ|| ಮಾಸಿಿ ವಾಂಕಟೇಶ್ ಅಯೆಾಂಗಾರ್ ಟರಸ್ಟ್, ಕ ೇಲ್ಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಾಂದ
ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/80/ಸಿ1/2016-17
123

ಕಾರಣ ಕೇಳಿರುವ ನ ೇಟಿೇಸ್ಟ ಗ ಉತಿ ರಬಾಂದಿರುವ ಬಗೆ (2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ
ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಮಾನೆ ವಗಿದವರಗ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ತಾಲ ಿಕಿನ ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಲಿಿ

15.09.2016
22.09.2016
21.10.2016

ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ/ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಮಾಂದಿರ/ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
124
125

DKC/25011/28/ಸಿ1/2016-17

ನಿವಿಹಣಗ /ದುರಸಿಿಗ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
DKC/25011/29/ಸಿ1/2016-17

ಬಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕುಮಾರ ಗಾಂಧವಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ (ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರ)
ಸುಧಾರಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25026/44/ಸಿ1/2016-17
126

ಚಿಕುಮಗಳ ರು ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರ (ಕುವಾಂಪು ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರ)

25.10.2016

ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಾಂತ ರಾಂಗಭ ಮಕಾ ಟರಸ್ಟ್ (ರ), ಇವರಗ ಮಾಂಚಿ ಗಾರಮದಲಿಿ
ರಾಂಗಭ ಮಯಲಿಿ ಅಧಯಯನ ಕೇಾಂದರ ಸಾಥಪಿಸಲು ಸಕಾಿರ ಜಮೇನು ಕಾಯಿುರುಸುವ
ಬಗೆ.

14.11.2016

DKC/25027/84/ಸಿ1/2016-17
127

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನಯಡಿಯಲಿಿ (SCP) ಸಾಾಂಸೃತಿಕ
ಭವನ/ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಮಾಂದಿರ/ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳಿಗ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ

15.11.2016

ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆ.
DKC/25017/3/ಸಿ1/2016-17
128

ರಾಯಚ್ ರು ಜಿಲ್ಿಯ ಸಿಾಂಧನ ರು ನಗರದಲಿಿ ಸುವಣಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ
ಕಾಮಗಾರಯನುು ಪ ಣಿಗ ಳಿಸಲು ಹಚ್ುಚವರ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ

19.11.2016

ಬಗೆ
DKC/25026/1/ಸಿ1/2015-16
129

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಿ, ಉಡುಪಿ ತಾ||, ಸಾಲಿ ಗಾರಮದಲಿಿರುವ ಡಾ|| ಕ ೇಟ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಾಂತ
ರಸಚ್ಿ ಅಾಂಡ್ ಸ್ಡಿೇ ಸಾಂಟರ್ ಟರಸ್ಟ್(ರ) ಇದರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಮಗಾರಗ
ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಕುರತು.

130
131
132
133
134
135
136

DKC/25027/90/ಸಿ1/2016-17

ನಾಂಜನಗ ಡು ತಾಲ ಿಕಿನ ಚಾಮಲ್ಾಪುರದ ಹುಾಂಡಿ ಗಾರಮದಲಿಿ ಬಸವ ಭವನ
ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡಲು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/97/ಸಿ1/2016-17

ಕಲಬುಗಿಿ ಜಿಲ್ಿ ಚಿತಾಿಪುರ ತಾಲ ಿಕಿನ ಪಟ್ಣದಲಿಿ ಕನುಡ ಸಾಂಸಖತಿ ಭವನ
ಕಾಮಗಾರಯನುು ಪ ಣಿಗ ಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/101/ಸಿ1/2016-17

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಕಾವಾ ಕಟ್ಡದ ಕಾಮಗಾರಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ
ಕುರತು

DKC/25027/102/ಸಿ1/2016-17

ಸಾಮಾನೆ ಯೇಜನಯಲಿಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ/ಸಾಾಂಸೃತಿಕ

22.06.2015
28.11.2016
29.11.2016
17.12.2016
28.12.2016
28.12.2016

ಮಾಂದಿರ/ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುು ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ (ಏಕಕಡತ).
DKC/25027/103/ಸಿ1/2016-17

ಮಠಗಳಿಗ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ/ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಮಾಂದಿರ/ ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ

28.12.2016

ನಿಮಾಿಣಕು ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು
DKC/25027/104/ಸಿ1/2016-17

ಕ ಡಗು ಜಿಲ್ಿ ಹುದಿಕೇರ ಕ ಡವ, ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಕೇಾಂದರದ ಅಭಿವೃದಿುಗಾಗಿ ರ .3.00

28.12.2016

ಕ ೇಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
DKC/25027/105/ಸಿ1/2016-17

ಪ್ ರ|| ಬಿ. ಕೃಷಣಪಪ ಟರಸ್ಟ್, (ರ) ಇವರಗ ಅಧಯಯನ ಕೇಾಂದರ ಸಾಂಶ ೇಧನಾ ಕೇಾಂದರ

28.12.2016

ಮತುಿ ಇತರ ಕಟ್ಡಗಳ ನಿಮಾಿಣಕಾುಗಿ ಹಚ್ುಚವರ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರಾತಿ ಕ ೇರ
(ಏಕಕಡತ)
DKC/27012/5/ಸಿ1/2016-17
137

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಗಿರಜನ (TSP) ಉಪಯೇಜನಯಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನ /
ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಮಾಂದಿರ / ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ-

17.01.2017

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ .
138

DKC/25027/3/ಸಿ1/2016-17

ಚಿತರದುಗಿ ಜಿಲ್ಿ ಹ ಳಲ್ುರ ತಾಲ ಿಕಿನ ಶಿವಪುರ ಗಾರಮಕು ಮಾಂಜ ರು ಆಗಿರುವ
ಸಾಾಂಸೃತಿಕ ಭವನವನುು ತಾಳಿಕಟ್ ಗಾರಮಕು ಬದಲ್ಾವಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/4/ಸಿ1/2016-17
139

25.01.2017

ಚಿತರದುಗಿ ಜಿಲ್ಿ ಮೊಳಕಾಲ ಮರು ತಾಲ ಿಕು ರಾಯಪುರ ಗಾರಮದಲಿಿ
ಶಿರ್ಥಲ್ಾವಸಥಯಲಿಿರುವ ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರವನುು ದುರಸಿಿ/ಪ ಣಿಗ ಳಿಸಲು ಅನುದಾನ

01.02.2017

ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ (ಎಸ್ಟ ಸಿ ಪಿ ಯೇಜನಯಡಿ).
140

DKC/25027/5/ಸಿ1/2016-17

ಎಸ್ಟ ಸಿ ಪಿ ಯೇಜನಯಲಿಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿಗ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಾಂಸೃತಿಕ
ಭವನಗಳನುು ಪ ಣಿಗ ಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25027/6/ಸಿ1/2016-17
141

01.02.2017

ಮಾಂಡೆ ಜಿಲ್ಿ ಶಿೀರಾಂಗಪಟ್ಣ ತಾಲ ಿಕು ಕ ಡಲ ಕುಪ್ಪ ಗಾರಮದ ಬಯಲು
ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರದ ಮುಾಂಭಾಗದ ಪ್ೀಕ್ಷಕರ ಗಾೆಲರ ನಿಮಾಿಣಕು ರ . 8.00 ಲಕ್ಷಗಳ

01.02.2017

ಅನುದಾನ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.
142
143
144
145

DKC/25027/7/ಸಿ1/2016-17

ರಪಬಿಿಕನ್ ಪ್ಾಟಿಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಇವರು ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡುರ್ ರವರ
ಕಾಂಚಿನ ಪರತಿಮ ಸಾಥಪಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25011/3/ಸಿ1/2016-17

ಮೈಸ ರನ ಕಲ್ಾಮಾಂದಿರದ ಆವರಣದಲಿಿ ತಾಲಿೇಮು ಕ ಠಡಿ ನಿಮಾಿಣ
ಕಾಮಗಾರಗಳಿಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25026/2/ಸಿ1/2016-17

ತುಮಕ ರು ಜಿಲ್ಾಿ ಇಲ್ಾಖ್ಾ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರ ಕಟ್ಡ ನಿಮಿಸಲು ಅನುದಾನ
ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆ.

DKC/25015/01/ಸಿ1/2016-17

ಮಹಾತಮಗಾಾಂಧಿೇಜಿಚಿತಾಭಸಮಸಾಮರಕವಿರುವಕಸ ಿರಬಾಆಶ್ರಮಕುಮ ಲಭ ತ

01.02.2017
02.02.2017
02.02.2017
07.02.2017

ಸೌಕಯಿಗಳನುುಒದಗಿಸಲುಅನುದಾನನಿೇಡುವಬಗೆ.
DKC/25026/4/ಸಿ1/2016-17
146

ಗಾಂಗಾವತಿಗಾರಮೇಣಠಾಣಗುನು94/14(ಸಿ.ಸಿ.ನಾಂ.1137/14)ಸಿದಿರಾಮೇಶ್ವರ
ಸೇವಾಟರಸ್ಟ್ಕಮಟಿ(ರ),ಜಿರಾಳಕಲುೆಡಿಗಾರಮ,ಗಾಂಗಾವತಿ(ತಾ),ಕ ಪಪಳಜಿಲ್ಿ,

08.02.2017

ಇದರಪರಕರಣದಲಿಿಮ ಲದಾಖ್ಲ್ಾತಿಗಳನುುಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಬಗೆ.
DKC/25027/15/ಸಿ1/2016-17
147

ಅಾಂಕೇಗೌಡಜಾಾನಪರತಿಷ್ಾಾನ(ರ),ಹರಳಹಳಿಾ,ಪ್ಾಾಂಡವಪುರತಾ||,ಮಾಂಡೆಜಿಲ್ಿ,
ಇವರಗಸಾಾಂಸೃತಿಕಭವನನಿಮಾಿಣಮಾಡಲುಧನಸಹಾಯಮಾಂಜ ರು

14.02.2017

ಮಾಡುವಬಗೆ.
DKC/25026/5/ಸಿ1/2016-17
148

ಮಾನೆಜಾಂಟಿನಿದೇಿಶ್ಕರು(ಸಾ)ಇವರಆಪಿಶಾಖ್ಯಲಿಿಕಾಂಪ ೆಟರ್
ಆಪರೇಟರ್/ಆಪಿಶಾಖ್ಯಕಲಸನಿವಿಹಿಸುವಸಿಬಬಾಂದಿಗಸಾಂಭಾವನ/ವೇತನ

16.02.2017

ಪ್ಾವತಿಸುವಬಗೆ.
DKC/25027/17/ಸಿ1/2016-17
149

S.C.P.ಯೇಜನಯಲಿಿವಿೇರರಾಣಿಕಿತ ಿರುಚನುಮಮಮಹಿಳ್ಾಸೇವಾಸಾಂಘಕು
ಸಾಾಂಸೃತಿಕಭವನನಿಮಿಸಲುರ .2.00ಕ ೇಟಿಅನುದಾನಮಾಂಜ ರುಮಾಡುವ

17.02.2017

ಬಗೆ.
DKC/25027/14/ಸಿ1/2016-17
150

2016-17ನೇಸಾಲಿನಲಿಿಸಾಮಾನೆಯೇಜನಯಲಿಿಸಾಾಂಸೃತಿಕಭವನ/ಸಾಾಂಸೃತಿಕ
ಮಾಂದಿರ/ಬಯಲುರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುುಮಾಂಜ ರುಮಾಡಿದುುಈಗಅನುದಾನ

19.02.2017

ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವಬಗೆ.
DKC/25027/19/ಸಿ1/2016-17
151

2016-17ನೇಸಾಲಿನಲಿಿಸಾಾಂಸೃತಿಕಭವನ/ಸಾಾಂಸೃತಿಕಮಾಂದಿರ/ಬಯಲು
ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುುಮಾಂಜ ರುಮಾಡಲುಅನುದಾನದಕ ರತಯಿಾಂದಾಗಿ

20.02.2017

ಹಚ್ುಚವರಅನುದಾನಮಾಂಜ ರುಮಾಡಲುಸಕಾಿರಕುಪರಸಾಿವನಸಲಿಿಸುವಬಗೆ.
152
153

DKC/25027/25/ಸಿ1/2016-17

ಶಿೀವಿೇರಶೈವಕಲ್ಾೆಣಮಾಂದಿರ,ಶಿವಮೊಗೆಇವರಗಸಾಾಂಸೃತಿಕಭವನನಿಮಾಿಣ
ಮಾಡಲುರ .3.00ಕ ೇಟಿಅನುದಾನಮಾಂಜ ರುಮಾಡುವಬಗೆ.

DKC/25016/1/ಸಿ1/2016-17

ಧಾರವಾಡದಸಾಾಂಸೃತಿಕಸಮುಚ್ಚಯಕಟ್ಡದಆಡಳಿತವಿಭಾಗದಕಟ್ಡವನುು

06.03.2017
11.03.2017

ನವಿೇಕರಣಗ ಳಿಸಲುಅನುದಾನಬಿಡುಗಡಮಾಡುವಬಗೆ.
154
155
156

DKC/25020/1/ಸಿ1/2016-17

ಕನಾಿಟಕಕಲ್ಾಗಾರಮಆವರಣದಲಿಿಆರ್ಟ್ಿಗಾರಫಿಕ್ಸು್ಡಿಯೇನಿಮಾಿಣ
ಕಾಮಗಾರಗಅನುದಾನಮಾಂಜ ರಾತಿನಿೇಡುವಬಗೆ.

DKC/25016/2/ಸಿ1/2016-17

ಬಳಗಾವಿಯಲಿಿಇರುವಸುವಣಿಸಾಾಂಸೃತಿಕಸಮುಚ್ಚಯಭವನನಿಮಾಿಣಕು
ಅನುದಾನಮಾಂಜ ರುಮಾಡುವಬಗೆ.

DKC/25026/9/ಸಿ1/2016-17

ಸಾಾಂಸೃತಿಕಭವನ/ಸಾಾಂಸೃತಿಕಮಾಂದಿರ/ಬಯಲುರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳಿಗಬಿಡುಗಡ
ಮಾಡಿದಹಣದಲಿಿಉಳಿಕಯಾದಹಣವನುುಸಕಾಿರಕುಜಮಾಮಾಡುವಬಗೆ.

ನಿದ ೇಿಶ್ಕರು,

ಕನುಡ ಮತುಿ ಸಾಂಸೃತಿ ಇಲ್ಾಖ್,
ಬಾಂಗಳ ರು.

14.03.2017
14.03.2017
14.03.2017

