ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ ಶಾಖೆ-2012-13
1.

ಕಸನಿ/437/ಸಾಂಭವನ/2012-13

2.

ಕಸನಿ 309 ಕಸಂ 2012-13

3.

ಕಸನಿ/71/ಕಸಂ/2012-13

4.
5.

ಕಸನಿ/35/ಸಾ ರಕಭವ/2012-13
ಕಸನಿ/24/ಕನನ ಡ/2012-13

6.
7.

ಕಸನಿ/ರ್ಾ ತಿಮೆ/392/2012-13
ಕಸನಿ/56/ಸಾಂಭವನ/2012-13

8.

ಕಸನಿ/73/ಸಾಂಭವನ/2012-13

9. ಕಸನಿ/257/ಪೋತಾಾ ಹ /2012-13
10. ಕಸನಿ/405/ಕನನ ಡ ಭವನ/2012-13

11. ಕಸನಿ/391/ಸಾಂಭವನ/2012-13

12. ಕಸನಿ/32/ಸಾಂಭವನ/2012-13
13. ಕಸನಿ/97ಸಾಂಭತನ/2012-13

14. ಕಸನಿ/10/ಸಭಾ/2009-10 2012-13

15. ಕಸನಿ/297/ಸಾ ರಕ,ರಂಗ್ಮಂದಿರ/2012-13

16. ಕಸನಿ/71/ಸಾಂಭವನ/2012-13
17. ಕಸನಿ/7/ಸಾಂಭವನ/2012-13

18. ಕಸನಿ/01/ಆಡಯ ತ/2012-13

19. ಕಸನಿ/53/ಆಹತಿ/ಕಸುಡಿಯೂ/2012-13

ಶಿವಮೋಗ್ಗ ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ ಕ್ಷ ೋತಾ ಕ್ೆ ಸೇರಿದ ವಿಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ಪ್ರಾ ಢ ಶಾಲೆ
ನಾಡಫ್ಾ ಭು ಕ್ಾಂಪೇಗೌಡರ ಕನನ ಡ ಸೇನೆ [ರಿ] ನಾಗ್ಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ
ಬಾಂ,94 ಇವರು ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಿ ಪುರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಾಡಿಸಿರುವ
ರ್ಕರ್ಾಕಾ ಮ ಪ್ರಾ ಯೋಜನೆ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವತಿಯಾಂದ ನಡೆಯುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್
ಅಾಂಬೇಡೆ ರ ಜಯಂತಿ ಅಾಂಗ್ವಾಗಿ ರ್ಕರ್ಯಾಕಾ ಮ
ಪ್ರಾ ಯೋಜಿಸುವ ಬಗೆಗ
ಫ್ ಮ ಹಳ್ಳಕಟೆ ಸಾ ರಕ ನಿರ್ಮಾಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ
ಬಗೆಗ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ||
ಗುಲಬಗ್ಾ ಜಿಲೆಿ ರ್ ಚಿತಾಾ ಪುರ ರ್ಟ್ಿ ಣದಲ್ಲಿ ಗಂಗ್ರಮತದ
ಆರಾಧ್ಯ ಧೈವ
ಬಾಗ್ಲಕೋಟೆ ರ್ಟ್ಿ ಣಣ ದಲ್ಲಿ (ನವನಗ್ರ) ಶಿಾ ೋ ದ್ಎವಜ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಿ ತಿರ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ
ಭವನಗ್ಳ ನಿಮಾಣರ್ಕೆ ಗಿ ಅನು ದಾನ
ಚಾಮರಾಜ ನಗ್ರ ಜಿಲೆಿ ತಾ ಮರಿರ್ಯಲ ಶಿಾ ೋ ಮುರುಘ
ರಾಜಾಂದಾ ಸಾ ಮಿವಿದಯ ಸಂಸಧ
ಶಿವಮಗ್ಗ ಜಿಲಿ ತಾಲೋಕು ಕನನ ಡ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, ಕಸವಾರ್ಾ 1412 ಕಸಧ್ 2012
ಬಾಂಗ್ಳೂರು.ಚಿತಾ ದುಗ್ಾ ಜಿಲ್ಲಿ ಧಿರ್ಕರಿರ್ವರಿಗೆ ಬಿದುಗ್ಡೆ
ಮಡಿದ ಅನುದಾನ
ಕಲಬುಗಿಾ ಮಹಾನಗ್ರದ ನಿಮಿಾಸಲ್ಲಗುತಿಾ ರುವ ಶಿವಶರಣ
ಮದರ ಚನನ ರ್ಯ ಸಮುದಾರ್ ಭವನಕ್ೆ ನಿಮಾಣ
ಮಡುವ ಬಗೆಗ
ಬಳಗ್ರವಿ ಜಿ, ಚಿಕೆ ೋಡಿ ಸದಲಗ್ರ ಕ್ಷ ೋತಾ ದ ಗ್ರಾ ಮಗ್ಳಲ್ಲಿ
ಸಾಂ,ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ
ಶಿವಮಗ್ಗ ಜಿ. ಹೊಸನಗ್ರ ತಾ. ರಿರ್ಪ ನಪೇಟೆರ್ಲ್ಲಿ ರುವ
ಹೊಸನಗ್ರ ತಾ. ಒಕೆ ಲ್ಲಗ್ ಸಂಘ ಗೆ ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಭವನ
ನಿಮಿಾಸಲು ಅನುದಾನ
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿ, ಹಂದಿಗ್ನೂರ ಸಿದದ ರಾಮರ್ಪ ಸಾ ರಕ
ರಂಗ್ಮಂದಿರ ನಿಮಿಾಸಲು ಸಿಾಂದಗಿ ರ್ದವಿ ರ್ಕಲೇಜಿಸ
ಎದುರುಗ್ಡೆ
ಗುಲಬ ಗ್ರಾ ಜಿ, ಅಫ್ಜಲಪೂರ ತಾ, ಶಿಾ ೋಮತಿ ಗಂಗ್ರ
ಮತೋಶಿಾ ೋ ರಾಷ್ಾ ೋರ್ ಅಾಂಗ್ವಿಕಲರ ಸಂ2012-13ಘ,
ಮಣ್ಣಣ ರ ಗ್ರಾ ಮ ಇವರಿಗೆ ಸಾಂ, ಭವನ ನಿಮಾಣ ಅನುದಾನ
ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಳೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಢಮರುಗ್
ಸಂರ್ನೂಾ ಲ ಕಾಂದಾ ಸಾಂ. ಭವನ ನಿಮಾಣ ಮಡುವ ಬಗೆಗ
ಬಾಂಗ್ಳೂರ ವಿಶಾ ವದಾಯ ಲರ್ದ ರ್ಕಾಂರ್ಸನ ಲ್ಲಿ ರುವ ಕನನ ಡ
ಮತುಾ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಇಲ್ಲಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮಿೋನು ಕನಾಾಟ್ಕ ರಾಜಯ
ರ್ತಾ ಗ್ರರ ಇಲ್ಲಖೆ ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗ
ಬಾಂಗ್ಳುರು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲರ್ದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕನಾಾಟ್ಕ
ಕಲ್ಲ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಚಿತಾ ಶಿಲಪ ಪೇಾಂಟ್ಟಾಂಗ್ ಸ್ಟಿ ಡಿಯೋಗ್ಳು
ಮತುಾ ಮಹಿಳೆರ್ರ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ಡಾಕಮಿೋಟ್ರಿ
ನಿಮಿಾಸುವ ಬಗೆಗ

20. ಕಸನಿ/438/ಸಾಂಭವನ/2012-13
21. ಕಸನಿ/170/ಕಟ್ಿ ಡ ವಿಧ್/2012-13

22. ಕಸನಿ/414/ಸಾಂಭವನ/2012-13

23. ಕಸನಿ/189/ಸಾಂಭವನ/2012-13
ಕಸನಿ\65\ಅಡಳ್ಳ\ಕಲ್ಲಗ್ರಾ ಮ.ಜನರೇಟ್ರ್\201224. 13
25. ಕಸನಿ/242/ಸಾಂಭವನ/2012-13
26. ಕಸನಿ/354/ಸಾಂಭವನ/2012-13

27. ಕಸನಿ/93/ಸಾಂಭವನ/2012-13
28. ಕಸನಿ/232/ಸಾಂಸಮದಾರ್ಭವನ/2012-13

29. ಕಸನಿ/171/ಬರಂತಾಕ/2012-13

30. ಕಸನಿ/341/ಸ/2012-13
31. ಕಸನಿ/249/ಸಾಂಭವನ/2012-13

32. ಕಸನಿ/327/ಸಾಂಭವನ/2012-13

33. ಕಸನಿ/326/ಸಾಂಭವನ/2012-13
34. ಕಸನಿ/293/ಸಂ,ಭವನ/2012-13
35. ಕಸನಿ/42/ಸಾಂಭವನ/2012-13

36. ಕಸನಿ/358/ಸಾಂ ಭವನ/2012-13

37. ಕಸನಿ/439/ಸಾಂಭವನ/2012-13

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, ಕಸಂವಾರ್ಾ 1427ಕಸಧ್
2012,ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ, ಭವನ
ನಿಮಾಣದ ಬಗೆಗ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು
ಶಿಾ ಸರ್ವಾಶಾ ರ ನೃತಯ ಕಲ್ಲ ರ್ಪ್ರಾಮಿಾಾಂಗ್ ಆಟ್ಾ ಸಾಂಟ್ರ
ಮತುಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸದ ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಿ ಡ ವಿಸಾ ರಣೆ ಧ್ನ ಸಹಾರ್
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ;ಕಸವಾರ್ಾ 174 ಕಸಧ್
2013,ಬಾಂಗ್ಳೂರು ಚಿತಾ ದುಗ್ಾ ಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಡಿದ
ಅನುದಾನ
ಬಳಗ್ರವಿ ಜಿ, ಸವದತಿಾ ರ್ಲಿ ಮಾ ಮತಕ್ಷ ೋತಾ ವಾಯ ಪಿಾ ರ್ಲ್ಲಿ
ಬರುವ ವಿವಿಧ್ ಗ್ರಾ ಮಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸಾಂ, ಭವನ ನಿಮಾಣ
ಮಡುವ ಬಗೆಗ
ಕಲ್ಲ ಗ್ರಾ ಮಕ್ೆ ಜನರೇಟ್ರ ಅಳವಡಿೋಸುವ ಹಾಗು
ದಿೋರ್ಗ್ಳನುನ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ
ಗುಲಬಗ್ರಾ ಜಿ, ಜವಗಿಾ ತಾ, ರ್ಡಾಾ ಮಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಶಿಾ ೋವಿೋರ
ಭದ್ಾ ೋಶಾ ರ ಜಾನರ್ದ ಸಾಂ, ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ
ಧಾರವಾಡ ಜಿ, ತಾ,ಗ್ರಾ ಮಿೋಣ ಪ್ರಾ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲ ಶಕ್ಷಕರ
ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂ,ಭವನ ವಿಶೇಷ ರ್ಾ ರ್ಕರ
ಮಂಡಯ ಜಿ, ಹಗ್ಗ ಡಹಳ್ಳಿ ರ್ಟ್ಿ ಲದಮಾ ಜಾನರ್ದ ಕಲ್ಲಬಳಗ್
ಪ್ರಾಂಡವಪುರ ತಾ.ಹಗ್ಗ ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಮ ಇವರಿಾಂದ ಬರ್ಲು
ರಂಗ್ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ
ಧಾರವಾಡ ಜಿ, ಹುಬಬ ಳ್ಳಿ ತಾ, ಶಿರಗುಪೆ ಗ್ರಾ ಮ ದೇವಸದ ನದ
ಹತಿಾ ರ ಸಾಂ,ಸಮುದಾರ್ ಭವನ ನಿಮಾಣ
ಶಿವರ್ಮಗ್ಗ ನಗ್ರದ ಕುವಾಂಪು ರಂಗ್ಮಂದಿರ ಹಿಾಂಭಾಗ್ದಲ್ಲಿ
ರಂಗ್ತಾಲ್ಲೋಮ ಕಠಡಿ ಹಾಗೂ ಬರ್ಲು ರಂಗ್ ಮಂದಿರ
ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನದ ಬಗೆಗ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, ಕಸಂವಾರ್ಾ 1103ಕಸಧ್ 2012
(1)ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ,ಭವನ ನಿಮಾಣದ
ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿ, ಮುದ್ದ ೋಬಿಹಾಳ ತಾ,ಸರೂರು ಗ್ರಾ ಮದ ಶಿಾ ೋ
ರೇವಣಸಿದ್ದ ೋಶಾ ರ ಪ್ರಾ ಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂ ಭವನ
ಬಿಜಾಪುರ ನಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಿೋಲಗಂಗ್ರ ವಿವಿದೊದ್ದ ೋಶ ಮಹಿಳ್ಳ
ಸಂಘ ಬಿಜಾಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾಂ,ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ
ಅನುದಾನ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ,ಕಸಂವಾರ್ಾ 1196 ಕಸಧ್ 2012(1)
ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ,ಭವನ ನಿಮಾಣದ
ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಧಾರವಾಡ ಜಿ,ನವಲಗುಾಂದ ತಾ,ನವಲಡಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ
ಸಾಂ,ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗ
ಬಾಗ್ಲಕೋಟೆ ಜಿ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾ, ಮೈಗೂರು ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ
ಸಾಂ, ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಬಗೆಗ
ಶಿವರ್ಮಗ್ಗ ಜಿ, ತಿೋಥಾಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮಬಗ್ಗ ಶಿಾ ೋಸುಮಖ
ಸಂಗಿೋತ ಮತುಾ ನೃತಯ ಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಂ,ಭವನ
ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ,ಕಸಂವಾರ್ಾ 1057 ಕಸಧ್ 2012
ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ,ಭವನ ನಿಮಾಣದ
ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

38. ಕಸನಿ/435/ಸಾಂಭವನ/2012-13
39. ಕಸನಿ\07\ಹುಯೂ\2012-13
40. ಕಸನಿ\07\ಹೊೋಯೋ\2012-13
41. ಕಸನಿ\43\ಆಡತ\ಕಾಂದಾ ಲ್ಲಲ್ಲತ \2012-13
42. ಕಸನಿ\8\ಹೊೋಯೂ\2012-13

43. ಕಸನಿ\345\ಗ್ಾ ಭವನ\2012-13

44. ಕಸನಿ\123\ಸಾಂಭವನ\2012-13

45. ಕಸನಿ\342\ಸಾಂಭವನ\2012-13
46. ಕಸನಿ\262\ಸಾಂಭವನ\2012-13

47. ಕಸನಿ\172\ಬರಂ\2012-13

48. ಕಸನಿ/46/ಕಟ್ಿ ಡ\2012-13
49. ಕಸನಿ/346/ಸಾಂಭವನ/2012-13

50. ಕಸನಿ\287\ಸಾಂಭವನ\2012-13

51. ಕಸನಿ\124\2012-13
52. ಕಸನಿ\102\ರ್ಾ ತಿಮೆ\2012-13

53. ಕಸನಿ\182\ಸಾಂಭವನ\2012-13

54. ಕಸನಿ\ಸಭವನ\340\2012-13

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, ಕಸಂವಾರ್ಾ 10 ಕಸಧ್ 2012
(2)ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ, ಭವನ ನಿಮಾಣದ
ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಶಿಾ ೋಗುರುಪ್ರದ ಶಿವಯೋಗಿೋಶಾ ರ ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಮಂಗ್ಲ ಭವನ
ನಿಮಾಣ ಅನುದಾನ
ಪಿಲ್ಲಕುಳಧಾಮ, ಮಂಗ್ಳೂರು ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗ
ಕಲ್ಲ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂದಾ ಲಲ್ಲಿ ತಕಲ್ಲ ಅರ್ಕಡೆಮಿ ಸದ ರ್ನೆಗೆ
ಜಮಿೋನು ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗ
ಮೈಸುರು ಅರಮನೆ ಎದುರು ಲೇಜರ ಶೋ ಎರ್ಾಡಿಸಲು
ಅನುದಾನ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, ಕಸಂವಾರ್ಾ 1103ಕಸಧ್ 2012,
(6)ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲನ ಸಾಂ, ಭವನ ನಿಮಾಣದ
ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಬಾಗ್ಲಕೋಟೆ ಜಿ, ಬಾಗ್ಲಕೋಟೆ ತಾ, ಹಳುಿ ರ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ
ಸಾಂ, ಭವನ ನಿಮಿಾಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಡುವ
ಕುರಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ; ಕಸವಾರ್ಾ 1103
ಕಸಧ್2012,(3)ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ ಭವನ
ನಿಮಾಣದ ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಹಾಸನ ಜಿ, ಅರಸಿಕ್ರೆ ಕ್ಷ ೋತಾ ದ ವಿವಿಧ್ ಗ್ರಾ ಮ ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸಾಂ,
ಭವನ ನಿಮಾಣದ ಬಗೆಗ
ರಾಮನಗ್ರ ಜಿ, ಚನನ ರ್ಟ್ಿ ಣ ತಾ, ನೇರಳೂರು ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ
ನೃರ್ತುಾಂಗ್ ಕನನ ಡ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನೇರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲು
ರಂಗ್ ಮಂದಿರಕ್ೆ ಧ್,ಸ
ಶಿಾ ೋ ದೇಗುಲಮಠ ವತಿಯಾಂದ ಗುಾಂಡುಿ ಪೇಟೆ ತಾ, ಮಡಾ ಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾ ಮದ ಶಿಾ ೋನಿವಾಾಣೇಶಾ ರ ಚಾರಿಟೆಬಲ್ ಟ್ಾ ಸಿ (ರಿ),ಇವರಿಗೆ
ಕಟ್ಿ ಡ ಮತುಾ ಸಾಂ,ರ್ಕರ್ಯಾಕಾ ಮಗ್ಳನುನ ನಡೆಸಲು ಧ್ನ
ಸಹಾರ್
ರಾಮನಗ್ರ ಜಿ, ಚನನ ರ್ಟ್ಿ ಣ ಹಾರೂಕೋರ್ಪ ಗ್ರಾ ಮದ ಶಿಾ ೋ
ಚೌಡೇಶಾ ರಿ ಅಮಾ ನವರ ದತಿಾ (ರಿ) ಇವರಿಗೆ ಸಾಂ,ಭವನ
ಧಾರವಾಡ ಜಿ, ಕಲಘಟ್ಗಿ ಡಾ\ ಮಿಶಾ ಕೋಟ್ಟ ಶಿಾ ೋ ಬಾಯ ಳ್ಳ
ಬಸರ್ವಶಾ ರ ಸಾಂ, ಭವನ /ಸಮುದಾರ್ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೆ
ಅನುದಾನ
ರಾಮನಗ್ರ ಜಿ, ಕನಕಪುರ ತಾ, ಸತನೂರ ಗ್ರಾ ಮ ದ
ಶಿಾ ೋನಿವಾಣೇಶಾ ರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂ, ಭವನ
ನಿಮಾಣ ಮಡಲು ಧ್ನ ಸಹಾರ್
ಬಿೋದರ ನಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸದಾಾರ ವಲಿ ಭಬಾಯ ರ್ಟೇಲರ ಕಂಚಿನ
ರ್ಾ ತಿಮೆ ಸದ ರ್ನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜುರಾತಿ ಬಗೆಗ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ, ಕಸವಾರ್ಾ 795 ಕಸಧ್ 2012, (4)
ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13 ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ, ಭವನ ನಿಮಾಣದ
ಬಗೆಗ ಮಂಜುರಾತಿ ಕುರಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ;ಕಸವಾರ್ಾ 1103ಕಸಧ್
2012,(2)ಬಾಂಗ್ಳೂರು 2012-13ನೇ ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಭವನ
ನಿಮಾಣದ ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

55. ಕಸನಿ\ಭವನ\263\2012-13
56. ಕಸನಿ\183\ಸಾಂಭವನ\2012-13
57. ಕಸನಿ\222\ಸಾಂ ಭವನ\2012-13
58. ಕಸನಿ\33\ಸ ಭವನ\2012-13

59. ಕಸನಿ\186\ಸಾಂಭತನ\2012-13

60. ಕಸನಿ\76\ಸಭವನ\2012-13
61. ಕಸನಿ\328\ವಸುಾ ಸಂಗ್ಾ /2012-13
62. ಕಸನಿ\168\ಸಾಂಭವನ\2012-13
63. ಕಸನಿ\ಮೈಕಲ್ಲಮಂದಿರನಿವಾ81\2012-13
64. ಕಸನಿ\34\ಸಾಂಭವನ/2012-13
65. ಕಸನಿ\190\ಸಾಂಭವನ\2012-13
66. ಕಸನಿ\99\ಜಿರಂ\2012-13

67. ಕಸನಿ\26\ಬರಂ\2012-13

68. ಕಸನಿ\109\ಸಾಂಭವನ\2012-13
69. ಕಸನಿ\99\ಜಿರಂ\2012-13

70. ಕಸನಿ\139\ಬರಂಮಂದಿರ\2012-13
71. ಕಸನಿ\311\ಸರಿಭವನ\2012-13
72. ಕಸನಿ\67\ಸಾಂಭವನ\2012-13

73. ಕಸನಿ\45\ಕಟ್ಿ ಡ\2012-13

ಬಾಗ್ಲಕೋಟೆ ಜಿ, ಮುಧೋಳ ತಾ. ಕನನ ಡ ಸಹಿತಯ ರ್ರಿಷತುಾ
ಇವರಿಗೆ ರ್ಕರ್ಯಾ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ ನಡೆಸಲು ಸುಸಜಿಿ ತ ಕಟ್ಿ ಡ
ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಧ್ನಸಹಾರ್
ಚಾಮರಾಜನಗ್ರ ಜಿ, ಹೊೋಾಂಗ್ನೂರ ಗ್ರಾ ಮ ದಲ್ಲಿ ಸಾಂ,
ಭವನ ನಿಮಾಣ ಕುರಿತು
ಕಡಗು ಜಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಒಕೆ ಲ್ಲಗ್ರ ಸಂಘಕ್ೆ ಸಾಂ,
ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗ
ಶಿಾ ೋಮಹಾದೇಶಾ ರಸಾ ಮಿ ವಿದಾಯ ಸಂಸದ ಮೈಸ್ಟರು ಸಾಂ, ರಂಗ್
ಮಂಟ್ರ್ಕ್ೆ ಧ್ನಸಹಾರ್
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ;ಕಸಂವಾರ್ಾ 795 ಕಸಧ್ 2012 (6)
ಬಾಂಗ್ಳೂರು ದಿನಾಾಂಕ 22-8-2012 (2012-13)ಸಲ್ಲನಗೆ ಸಾಂ.
ಭವನ ನಿಮಾದ ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಹಾರ್ವರಿ ಜಿ, ಬಾಯ ಡಗಿ ತಾ,ಕಲ್ಲಿ ಪುರ ಗ್ರಾ ಮದ ಶಿಾ ೋ ಪುಟ್ಿ ರಾಜ
ಗ್ವಾಯಗ್ಳ ಸಾಂ. ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಿ ಡ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಧ್ನ
ಸಹಾರ್
ಮೈಸುರು ಜಿ, ಸುತ್ತಾ ರು ಶಿಾ ೋಕ್ಷ ೋತಾ ದ ವಸುಾ ಸಂಗ್ಾ ಹಾಲರ್
ಕಟ್ಿ ಡ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗ
ಉ.ಕ.ಜಿಲೆಿ ಶಿರಸಿ ನಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂ. ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ
ಅನುದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗ
ಮೈಸ್ಟರು ಕಲ್ಲಮಂದಿರ ನಿಮೆ 81/2012-13
ಮಂಗ್ಳೂರು ಜಿ. ಉಳ್ಳಿ ಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಬಬ ಕೆ ದೇವಿ ಸಾಂ.
ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿ./ತಾ. ಶಿಾ ೋ ಶಿವಚರಣ ನಿಾಂಬಕ್ೆ ಮಲಗ್ರರ ಸಂಘ
ಹೊನನ ಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಂ. ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ
ಕರ್ಪ ಳ ಜಿಲ್ಲಿ ರಂಗ್ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣ ಕುರಿತು ಕರ್ಪ ಳ
ಜಿಲೆಿ
ಹಾಸನ ಜಿ. ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಪಂ.
ಉಲಿ ಾಂಗ್ರಲ ಕೃಷ್ ರ್ತಿಾ ನ ಸಹರ್ಕರ ಸಂಘದ ಸವಾಜನಿಕ
ಬರ್ಲು ರಂಗ್ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣದ ಬಗೆಗ
ರಾಮನಗ್ರ ಜಿ. ಕನಕಪುರ ತಾ. ಉರ್ಯ ಾಂಬಳ್ಳಿ ಹೊೋ.
ಬೇಲಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾ ಮದ ಶಿವನಗಿರಿ ಕ್ಷ ೋತಾ ದಲ್ಲಿ ಸಾಂ. ಭವನ
ನಿಮಾಣ ಮಡುವ ಬಗೆಗ
ಕರ್ಪ ಳ ಜಿಲ್ಲಿ ರಂಗ್ಮಂದಿರ ನಿಮಾಣ ಕುರಿತು ಕರ್ಪ ಳ
ಜಿಲೆಿ
ಬಾಗ್ಲಕೋಟೆ ಜಿ.ಜಮಖಂಡಿ ತಾ.ಹಿರ್ಪ ರಿಗಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ
ಬರ್ಲು ರಂಗ್ಮಂದಿರ ನಿಮಿಾಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು
ಬಗೆಗ
ಕೋಲ್ಲರ ಜಿ.. ಮುಳಬಾಗಿಲು ನಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸವಿತಾಸಮಜ
ವತಿಯಾಂದ ಸಾಂ. ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ
ಹಾರ್ವರಿ ಜಿ.ಸವಣ್ಣರು ತಾ.ನ ವಿವಿಧ್ ಗ್ರಾ ಮಗ್ಳಲ್ಲಿ
ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಭವನ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ
ರಾಮನಗ್ರ ಜಿ. ಕನಕಪುರ ತಾ. ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಶಿಾ ೋ ದೇಗುಲಮಠ
ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಿ ಡ & ಸಾಂ. ರ್ಕರ್ಾಕಾ ಮಗ್ಳನುನ ನಡೆಸಲು
ಧ್ನಸಹಾರ್ ಮಂಜೂರು ಮಡುವ ಬಗೆಗ

74. ಕಸನಿ\62\ಸಾಂಭವನ\2012-13
75. ಕಸನನಿ\ರ್ಾ ತಿಮೆ\321\2012-13
76. ಕಸನಿ\95\ಸಾ ರಕ\2012-13

77. ಕಸನಿ\289\ಸಹಿಭಭವನ\2012-13
78. ಕಸನಿ\181\ಸಾಂಭವನ\2012-13

79. ಕಸನಿ\184\\ಸಾಂಭವನ\2012-13

80. ಕಸನಿ\184\ಸಾಂಬವನ\2012-13
81. ಕಸನಿ\144\ಸಂಮಂದಿರೆ\2012-13

82. ಕಸನಿ/327/ಸಾಂಭವನ/2012-13
83. ಕಸನಇ/aee/32012-13
84. ಕಸಇ/aee/2012-13/2

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿ. ಸಿಾಂದಗಿ ತಾ. ದೇವರಹಿರ್ಪ ರಗಿರ್ ಶಿಾ ೋ
ಸದಾಶಿವರ್ಪ ಜನಕಲ್ಲಯ ಣ ರ್ಾ ತಿಷ್ಠಾ ನ ಸಂಸೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಂ.
ಭವನ ಮಂಜೂರು ಮಡುವ ಬಗೆಗ
ಗ್ದಗ್ ಜಿ./ತಾ. ಕುರುಬರ ಸಂಗ್ ಶಿಾ ೋ ಕನಕದಾಸರ ರ್ಾ ತಿಮೆ
ನಿಮಾಣ
ಬಳಗ್ರವಿ ಜಿ./ತಾ. ಸುಳೇಬಾವಿ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಕುಮರ ಸಾ ರಕ &
ಗುರುಕುಲ ನಿಮಾಣಕ್ೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಮಡುವ ಬಗೆಗ
ತುಮಕೂರು ನಗ್ರ ಜಿಲ್ಲಿ ಕನನ ಡ ಸಹಿತಯ ರ್ರಿಷತ್ ಗೆ
ಸಹಿತಯ ಭವನ ನಿಮಾಣ ಮಡಲು ಅನುದಾನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಡುವ ಬಗೆಗ
ಬಳಗ್ರವಿ ಜಿಲೆಿ ಗೋರ್ಕಕ ತಾಲೂಿ ಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಮತಕ್ಷ ೋತಾ ದ
ವಿವಿಧ್ ಗ್ರಾ ಮಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸಾಂ. ಭವನ ನಿಮಿಾಸುವ ಬಗೆಗ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ :ಕಸಂವಾರ್ಾ 795 ಕಸಧ್ 2012 (3)
ಬಾಂಗ್ಳೂರು ದಿನಾಾಂಕ.22/8/2012, 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ.
ಭವನ ನಿಮಾಣದ ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ :ಕಸಂವಾರ್ಾ 795 ಕಸಧ್ 2012 (3)
ಬಾಂಗ್ಳೂರು ದಿನಾಾಂಕ.22/8/2012, 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ.
ಭವನ ನಿಮಾಣದ ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ ಕರ್ನಾಡು ಉತಾ ಕಡಗು ರಂಗ್ಮಂದಿರ
ನಿಮಿಾಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ಬಗೆಗ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ :ಕಸಂವಾರ್ಾ 1196 ಕಸಧ್ 2012 (3)
ಬಾಂಗ್ಳೂರು ದಿನಾಾಂಕ.9/11/2012, 2012-13ನೇ ಸಲ್ಲಗೆ ಸಾಂ.
ಭವನ ನಿಮಾಣದ ಬಗೆಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
ಮೈಸ್ಟರು ಕಲ್ಲಮಂದಿರದ ಹಾಳ್ಳಗಿರುವ ರ್ಕರ್ ಪೆಟ್
ಬದಲ್ಲಸುವ ಬಗೆಗ
ಮೈಸ್ಟರು ಕಲ್ಲಮಂದಿರದ ರ್ವದಿಕ್ ಸೆ ರಿೋನ್ ದುರಸಿಧ
ರ್ಕರ್ಾದ ಬಗೆಗ

