2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತರದ ಕಡತಗಳ ವಿವರಗಳು
ದಿನಾಾಂಕ:01.04.2017 ರಾಂದ 31.03.2018ರವರಗ

ಕಡತ
ಕರ.ಸಾಂ.

ಕಡತದ ಸಾಂಖ್ೆ

ವಿಷಯ

ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಿದ
ದಿನಾಾಂಕ

ಸಭಾಾಂಗಣಗಳು ಮತುು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಗಳನುು ಪೂಣಾಗೂಳಿಸಲು
1

DKC/25027/40/ಸಿ1/2017-18

ಮತುು ಹೂಸ ಜಿಲ್ಿಗಳಲಿಿ ಸಭಾಾಂಗಣಗಳನುು ನಿರ್ಮಾಸಲು ರೂ. 20.00 ಕೂೇಟಿಗಳಿಗ

13.04.2017

ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೇದನ ಪಡಯುವ ಬಗೆ.
2
3
4

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ/ಮಾಂದಿರ/ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂಧಿರಗಳನುು
DKC/25027/41/ಸಿ1/2017-18

ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ (ಸಾರ್ಮನೆ ಯೇಜನ).
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನಯಡಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ

DKC/25027/42/ಸಿ1/2017-18

ಭವನ/ಮಾಂದಿರ/ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುು ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ
TSP ಯೇಜನಯಲಿಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ/ಮಾಂದಿರ/ಬಯಲು

DKC/25027/43/ಸಿ1/2017-18

ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುು ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ

17.04.2017
17.04.2017
17.04.2017

ಮಾಂಡೆ ಜಿಲ್ಿ ಮದೂೂರು ತಾಲೂಿಕು ಗುರುದೇವರಹಳಿಿ ಗಾರಮಕೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ
5

DKC/25013/17/ಸಿ1/2017-18

ಮಾಂಜೂರಾಗಿರುವ ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ (ರೂ.

27.04.2017

1500000.00 ಲಕ್ಷ)
6
7

ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸವಾಜ್ಞನಗರದಲಿಿ ಸಾಂತಕವಿ ಸವಾಜ್ಞ ಪರತ್ವಮೆ ಪರತ್ವಷ್ಾಾಪಿಸಲು
DKC/25015/4/ಸಿ1/2017-18

ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
ಜಿ.ಬಿ. ಜೂೇಷಿ ಮೆಮೇರಯಲ್ ಟರಸ್ಟ್ ಇವರಗ ಜಿ.ಬಿ. ಜೂೇಷಿ ಸಾಂಶೂೇಧನಾ ಮತುು

DKC/25027/53/ಸಿ1/2017-18

ಸಾಂಪನೂೂಲ ಕೇಾಂದರ ಕಟ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು

03.05.2017
22.05.2017

ಷರಾ

8

ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ/ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಮಾಂದಿರ/ ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳಿಗ ಹಚ್ುುವರ
DKC/25027/54/ಸಿ1/2017-18

ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.

22.05.2017

ರ್ಮನೆ ಇಲ್ಾಖ್ಾ ಸಚಿವರ ಸೂಚ್ನಯಾಂತ ಸಾರ್ಮನೆ ಯೇಜನಯಡಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ
9

DKC/25027/55/ಸಿ1/2017-18

ಭವನ/ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಮಾಂದಿರ/ ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುು ಮಾಂಜೂರು

22.05.2017

ರ್ಮಡಲು ಪರಸಾುವನ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ.
ಎಸ್ಟ.ಸಿ.ಪಿ. ಯೇಜನಯಡಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ/ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಮಾಂದಿರ/ ಬಯಲು
10

DKC/25027/57/ಸಿ1/2017-18

ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುು ಪೂಣಾಗೂಳಿಸಲು ಹಚ್ುುವರ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು

26.05.2017

ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
ರ್ಮನೆ ಮುಖ್ೆಮಾಂತ್ವರಗಳು ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ/ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಮಾಂದಿರ/ ಬಯಲು
11

DKC/25027/58/ಸಿ1/2017-18

ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುು ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡಲು ಶಿಫಾರಸುು ರ್ಮಡಿರುವ ಪತರಗಳ ಮೆೇಲ್

26.05.2017

ಪರಸಾುವನ ಸಲಿಿಸುವ ಬಗೆ.
12
13

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನಡಯುವ ವಿಧಾನಸಭ / ವಿಧಾನಪರಷತ್ವುನ ಪರಶುಗಳಿಗ
DKC/25027/60/ಸಿ1/2017-18

ಉತುರ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ
ಮಾಂಗಳೂರನಲಿಿ ಬಾೆರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ ರೂ. 8.00 ಕೂೇಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ

DKC/25027/61/ಸಿ1/2017-18

ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ. (ಕ.ಬಾೆ.ಸಾ.ಅ.ಮಾಂ.)

02.06.2017
14.06.2017

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಿ ಅರಸಿೇಕರ ತಾಲೂಿಕು ಜಿ. ಶಾಂಕರನಹಳಿಿ ಬಿ. ತಾಾಂಡದ ಬದಲಿಗ ಕಸಬಾ
14

DKC/25027/62/ಸಿ1/2017-18

ಹೂೇಬಳಿ, ಕಾಳೇನಹಳಿಿ ಹಟಿ್ಯಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡಲು

14.06.2017

ಅನುಮತ್ವ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ. (ಸಥಳ ಬದಲ್ಾವಣ)
15
16

ಕನಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭ/ ಪರಷತ್ವುನ ಭರವಸಗಳಿಗ ಉತುರ ಕಳುಹಿಸಿಕೂಡುವ ಬಗೆ
DKC/25026/13/ಸಿ1/2017-18
ಅಪೂಣಾಗೂಾಂಡಿರುವ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ಪೂಣಾಗೂಳಿಸಲು ಅನುದಾನ
DKC/25027/64/ಸಿ1/2017-18

ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.

20.06.2017
21.06.2017

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡಿರುವ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ/ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ
17

DKC/25027/65/ಸಿ1/2017-18

ಮಾಂದಿರ/ ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳ ಅನುದಾನವನುು ರ್ಮರ್ಚಾ ನಲಿಿ ಸಳಯದ
ವೆಪಗತವಾಗಿರುವುದರಾಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ನವಿೇಕರಸಿ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ

22.06.2017

ಬಗೆ (ಸಾರ್ಮನೆ)
18
19
20

ಪುತಥಳಿ/ಪರತ್ವಮೆ ಸಾಥಪಿಸಲು ಅಗತೆ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ
DKC/25015/6/ಸಿ1/2017-18
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಜಿಲ್ಾಿರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳಲಿಿ ಪುಸುಕ ಮಳಿಗ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಲು
DKC/25023/01/ಸಿ1/2017-18

ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ
ಹಿಾಂಬರಹ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25027/66/ಸಿ1/2017-18

07.07.2017
07.07.2017
07.07.2017

SCP/TSP ಯೇಜನಯಡಿ ಹಾಂಚಿಕಯಾದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ಮತುು ಖ್ರ್ಾಾದ
21

DKC/25027/67/ಸಿ1/2017-18

ಅನುದಾನದ ಬಗೆ (ಶಿೀ ನಾರಾಯಣಸಾಿರ್ಮ ವೈ.ಎ. (ಹಬಾಾಳ) ಇವರ ಪರಶು ಸಾಂಖ್ೆ:

10.07.2017

1797ಕೆ ಉತುರ)
22
23
24

ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಿ ಬೈಲಹೂಾಂಗಲ ಪಟ್ಣದಲಿಿ ಕಾರಾಂತ್ವವಿೇರ ಸಾಂಗೂಳಿಿ ರಾಯಣಣ ಸಾೂರಕ
DKC/25027/68/ಸಿ1/2017-18

ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
ಶಿೀ ಜಚ್ನಿ ಅಧಯಯನ ಪಿೇಠ ಮತುು ಸಾಂಶೂೇಧನಾ ಸಾಂಸಥಯ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ

DKC/25027/72/ಸಿ1/2017-18

ಕೂರತಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ/ ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳನುು ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡಲು ಇರುವ

DKC/25027/73/ಸಿ1/2017-18

ರ್ಮಗಾಸೂಚಿಗಳನುು ತ್ವದುೂಪಡಿ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.

17.07.2017
31.07.2017
05.09.2017

ದಿನಾಾಂಕ: 29.08.2017ರಾಂದು ಶಿೀಮತ್ವ ಉರ್ಮಶಿೀ, ರ್ಮನೆ ಮಹಿಳಾ ಮತುು ಮಕೆಳ
25

DKC/25027/74/ಸಿ1/2017-18

ಅಭಿವೃದಿಿ, ವಿಕಲ ರ್ೇತನರ ಮತುು ಹಿರಯ ನಾಗರಕರ ಸಬಲಿೇಕರಣ ಹಾಗೂ ಕನುಡ
ಮತುು ಸಾಂಸೃತ್ವ ಇಲ್ಾಖ್ ಸಚಿವರು ಇವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯಲಿಿ ಬಾಂಗಳೂರನ ಕನುಡ

05.09.2017

ಭವನದ ಅಾಂತರಾಂಗ ಸಭಾಾಂಘಣದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ/ ಬಯು ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳ
ಆಯ್ಕೆ ಕುರತು ನಡದ ಸಭಯ ನಡವಳಿಗ ಅನುಮೇದನ ಪಡಯುವ ಬಗೆ.
26

ಕೂೇಲ್ಾರ ಕಲ್ಾವಿದರ ಸೌಹಾದಾ ಸಹಕಾರ (ನಿ) ಸಾಂಘದ ವತ್ವಯಾಂದ ಕಲ್ಾಗಾರಮ
DKC/25027/75/ಸಿ1/2017-18

ನಿರ್ಮಾಸಲು ಸಕಾಾರದಿಾಂದ ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು.

06.09.2017

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ/ ಗಿರಜನ ಉಪಯೇಜನಯಲಿಿ ಮಾಂಜೂರು
27

DKC/25027/76/ಸಿ1/2017-18

ರ್ಮಡಿರುವ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡುವ ಸಥಳವನುು ಬದಲ್ಾವಣ
ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ. 1) ಕಸಾಂವಾ 583 ಕಸಧ 2015, ದಿ: 7.1.2016 2) ಕಸಾಂವಾ 582

06.09.2017

ಕಸಧ 2015, 7.1.2016 (ಬಾಗಲಕೂೇಟ ಜಿಲ್ಿ)
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಿ ಕೂರಟಗರ ತಾಲೂಿಕಿನ ತಾಂಗನಹಳಿಿ
28

DKC/25027/77/ಸಿ1/2017-18

ಗಾರಮಕೆ ಮಾಂಜೂರಾದ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನವನುು ಕೂರಟಗರ ತಾಲೂಿಕಿನ ಚಿಕೆತೂಟುಿಕರ
ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡಲು ಸಥಳ ಬದಲ್ಾವಣಗ ಅನುಮತ್ವ

06.09.2017

ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಮಾಂಜೂರಾದ ಸಮತಾ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಕಲ್ಾ ಟರಸ್ಟ್, ಚ್ಕೆರ ಗಾರಮ
29

DKC/25027/78/ಸಿ1/2017-18

ಮತುು ಅಾಂರ್, ಮಳೂರು ಹೂೇಬಳಿ, ಚ್ನುಪಟ್ಣ ತಾಲೂಿಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿ

06.09.2017

ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ಕಟ್ಲು ಅನುಮತ್ವ/ ಸಥಳ ಬದಲ್ಾವಣ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡೆರ್ ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಕಲ್ಾ ಟರಸ್ಟ್,
30

DKC/25027/79/ಸಿ1/2017-18

ಕೂೇಟರ್ಮರನಹಳಿಿ, ಚ್ನುಪಟ್ಣ ತಾಲೂಿಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ

06.09.2017

ಮಾಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನದ ಅನುದಾನ ತಡಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ.
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೇಜನಯಲಿಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಿ, ಚ್ನುಪಟ್ಣ
31

DKC/25027/80/ಸಿ1/2017-18

ತಾಲೂಿಕು, ಭೈರಾಪಟ್ಣದ ನಾಲಿಡಿ ಕೃಷಣರಾಜ ಒಡಯರ್ ಸಾರ್ಮಜಿಕ ಮತುು
ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಟರಸ್ಟ್ ಇವರಗ ಮಾಂಜೂರು ಆಗಿರುವ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ರದುೂಪಡಿಸುವ
ಬಗೆ.

06.09.2017

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ಹಾವೇರ ಜಿಲ್ಿ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಿಕು, ರ್ಮಹೂರ ಗಾರಮದಲಿಿ
32

DKC/25027/81/ಸಿ1/2017-18

ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಸಲು ಬಿಡುಗಡಯಾದ ಅನುದಾನವನುು ಬೇರ ಸಥಳದಲಿಿ

06.09.2017

ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡಲು ಅನುದಾನ/ಸಥಳ ಬದಲ್ಾವಣ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ
ಹೂಾಂಬಾಳ ಪರತ್ವಭಾರಾಂಗ (ರ), ಇವರ ವತ್ವಯಾಂದ ರ್ಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಿ
33

DKC/25027/82/ಸಿ1/2017-18

ಯಳಾಂದೂರು ತಾ||, ರ್ಮಾಂಬಳಿಿ ಗಾರಮದಲಿಿ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಸಲು ರೂ.

08.09.2017

80.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
34

ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದಿರ ವಿಗರಹ ಪರತ್ವಷ್ಾಾಪನ ರ್ಮಡಲು 2017-18ನೇ
DKC/25015/7/ಸಿ1/2017-18

ಆಯವೆಯದಲಿಿ ರೂ. 25.00 ಕೂೇಟಿ ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.

08.09.2017

ದಿನಾಾಂಕ: 28.08.2017 ಮತುು 29.08.2017 ರಾಂದು ಇಲ್ಾಖ್ಾ ಸಚಿವರ
35

DKC/25027/83/ಸಿ1/2017-18

ಅಧಯಕ್ಷತಯಲಿಿ ನಡದ ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ / ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರತು

16.09.2017

ನಡದ ಸಭಾ ವಚ್ುಗಳನುು ಪ್ಾವತ್ವ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
2017-18ನೇ ಸಾಲಿರ ಆಯವೆಯ ಭಾಷಣದಲಿಿ ಮೈಸೂರನ ಕಾವಾ ಸಾಂಸಥಗ
36

DKC/25027/84/ಸಿ1/2017-18

ತರಗತ್ವಗಳ ನೂತನ ಕಟ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ ರೂ. 10.96 ಕೂೇಟಿ ಘೂೇಷಿಸಿದುೂ, ರೂ.

16.09.2017

10.96 ಕೂೇಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ
ಕೂೇಲ್ಾರ ನಗರದಲಿಿ ಪ್ಾರದೇಶಿಕ ಸುವಣಾ ಕನುಡ ಭವನ ಕಟ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ
37

DKC/25018/1/ಸಿ1/2017-18

ಕಾಮಗಾರಯ ಹಚ್ುುವರ ಕಲಸಗಳ ಅಾಂದಾಜು ಪಟಿ್ಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ

20.09.2017

ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡುವ ಕುರತು.
38
39
40

ಕನಾಾಟಕ ಕಲ್ಾಗಾರಮದ ಆವರಣದಲಿಿನ ರಾಷಿ್ರೇಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡರ್ಮಯ (NSD)
DKC/25020/2/ಸಿ1/2017-18

ಉತುರ ಭಾಗದಲಿಿ ನಿರ್ಮಾಸಿರುವ ಕಾಾಂಪ್ೌಾಂಡ್ ಗೂೇಡ ಕುಸಿದುಬಿದಿೂರುವ ಬಗೆ.
ಕನುಡ ಮತುು ಸಾಂಸೃತ್ವ ಇಲ್ಾಖ್ಗ (ಕುವಾಂಪು ಶತರ್ಮನೂೇತುವ) ಲಿೇಸ್ಟ ನಿೇಡಿರುವ 2

DKC/25026/15/ಸಿ1/2017-18

ಎಕರ ಪರದೇಶವನುು ನೂೇಾಂದಾವಣ ರ್ಮಡಿಸುವ ಬಗೆ.
ಶಿೀ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಮತುು ಶಿೀ ಬರಗೂರು ರಾಮಚ್ಾಂದರಪಪ ಇವರ ವರದಿ /

20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017

DKC/25026/16/ಸಿ1/2017-18

ಶಿಫಾರಸುುಗಳನುು ಜಾರಗೂಳಿಸುವ ಬಗೆ.
ಕಾಂಗೇರ ರಾಂಗ್ ರಸು ಮತುು ನಾಗರಬಾವಿ ಮುಖ್ೆರಸು ಸಾಂಧಿಸುವ ಅಾಂಬೇಡೆರ್

41

DKC/25026/17/ಸಿ1/2017-18

ಕಾಲ್ೇಜು ಜಾಂಕ್ಷನ್ ನಲಿಿ ಎಡಮುು್ಕು ತ್ವರುವು ಸಹಿತ ಜಾಂಕ್ಷನ್ ನ ಸಮಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ -

20.09.2017

ಕಲ್ಾಕೇಾಂದರದ ಜಾಗ ಬಿಟು್ ಕೂಡುವ ಬಗೆ
ಬಾಗಲಕೂೇಟ ಜಿಲ್ಿಯ ಮುಧೂೇಳ ತಾಲೂಿಕಿನ ಮಹಾಲಿಾಂಗಪುರದಲಿಿ ಕೌಜಲಗಿ
42

DKC/25027/86/ಸಿ1/2017-18

ನಿಾಂಗಮೂ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಯ ನಿೇಲಿನಕೆ, ಅಾಂದಾಜು ಪತ್ವರಕಗಳಿಗ

11.10.2017

ಆಡಳಿತಾತೂಕ ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡಿ ಹಣ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಕುರತು.
ಶಿೀ ರಾಧಾಕೃಷಣ ಕಲ್ಾ ಮತುು ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಗಡಿನಾಡು ಸೇವಾ ಸಾಂಸಥ, ಮುಡಬಿವಾಡಿ
43

DKC/25027/87/ಸಿ1/2017-18

ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡಲು ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡಿದ ಅನುದಾನದ ರ್ಮಹಿತ್ವ

13.10.2017

ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿೇರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಟರಸ್ಟ್, ಆಳಾಂದ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ
44

DKC/25015/8/ಸಿ1/2017-18

ಬಸವೇಶಿರರವರ ಅಶಾಿರೂಢ ಪುತಥಳಿ ಪರತ್ವಷ್ಾಾಪಿಸಲು ಗರಷಾಮಟ್ದ ಅನುದಾನ

27.10.2017

ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.
45
46

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ರ್ಮಹಿತ್ವ ಹಕುೆ ಅಧಿನಿಯಮ - 2005ರಡಿ ರ್ಮಹಿತ್ವ ನಿೇಡುವ
DKC/25026/18/ಸಿ1/2017-18

ಬಗೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಿಕಿನ ಅರರ್ಮದನ ಹಳಿಿಯಲಿಿ ಜಕಣಾರ್ಾರಯವರ

DKC/25027/90/ಸಿ1/2017-18

ಸಾೂರಕ ಭವನ ಕಟ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣಕಾೆಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.

02.11.2017
04.12.2017

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಉತುರ ಭಾಗದಿಲಿ ಶಾಸಕರ ಭವನದ ಕಾಾಂಪ್ೌಾಂಡ್ ಗೂೇಡಗ
47

DKC/25015/9/ಸಿ1/2017-18

ಹೂಾಂದಿಕ ೂಾಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲಿಿ ಶಿೀ ಕನಕದಾಸರ ಪರತ್ವಮೆಯನುು ಸಾಥಪಿಸಲು ವಾಸುುಶಿಲಿಪ

15.12.2017

ನಕೆಗಳಿಗ ಮೆೇಲುಸಹಿ, ಆಡಳಿತಾತೂಕ ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ.
48

ಡಾ. ಡಿ.ಎಾಂ. ನಾಂಜುಾಂಡಪಪ ವರದಿಯ ಬಗೆ ರ್ಮಹಿತ್ವ ಒದಗಿಸುವ ಕುರತು.
DKC/25026/21/ಸಿ1/2017-18

20.12.2017

ಬಾಗಲಕೂೇಟ ಜಿಲ್ಿ ಬಸವ ಕಲ್ಾನಿಕೇತನ (ರ) ಗುಾಂಡನಪಲಿಿ ಇವರ ವತ್ವಯಾಂದ
49

DKC/25026/22/ಸಿ1/2017-18

ನಡಸಲ್ಾಗುತ್ವುರುವ ಬಸವ ಶರಣು ಕಲ್ಾಸಾಂಗರಹಾಲಯ ನಿವಾಹಣಗ ಅನುದಾನ

22.12.2017

ಬಿಡುಗಡ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
50
51

ಮಾಂಗಳೂರನ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸಗಾಧಾಮದಲಿಿ ಜಾನಪದ ಲ್ೂೇಕವನುು ನಿರ್ಮಾಸುವ
DKC/25026/23/ಸಿ1/2017-18

ಕುರತು.
ಜಿಲ್ಾಿ ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳಲಿಿ ಕಾೆಾಂಟಿೇನ್ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಲು ಅನುಮತ್ವ ನಿೇಡುವ ಬಗೆ

DKC/25011/45/ಸಿ1/2017-18

52

30.12.2017
30.12.2017

ನೃಪತುಾಂಗ ಕನುಡ ಸೇವಾ ಸಾಂಘ, ನೇರಳೂರು, ಚ್ನುಪಟ್ಣ ತಾಲೂಿಕು, ರಾಮನಗರ
DKC/25013/26/ಸಿ1/2017-18

ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ ಬಯಲು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಪೂಣಾಗೂಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು

30.12.2017

ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
53

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡೆರ್ ಗಾರರ್ಮೇಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಾಂಘ, ಚಿಾಂರ್ೂೇಳಿ, ಚಿಾಂರ್ೂೇಳಿ
DKC/25027/01/ಸಿ1/2017-18

ತಾಲೂಿಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಿ ಇವರಗ ಸಾಾಂಸೃತ್ವಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಮಡಲು
ಅನುದಾನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗೆ.
ನಿದ ೇಾಶಕರು,

ಕನುಡ ಮತುು ಸಾಂಸೃತ್ವ ಇಲ್ಾಖ್,
ಬಾಂಗಳೂರು.

01.01.2018

