ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ ಶಾಖೆ-2013-14
1.
2.
3.

ಕಸನಿ/1158/ಕಸಂ 2013-14
ಕಸನಿ/1556/ಕಸಂ/2013-14
ಕಸನಿ/1511/ಕಸಂ/2013-14

4.
5.
6.

ಕಸನಿ/1522/ಕಸಂ 2013-14
ಕಸನಿ/1517/ಕಸಂ 2013-14
ಕಸನಿ/1524/ಕಸಂ 2013-14

7.

ಕಸನಿ/1525/ಕಸಂ 2013-14

8.

ಕಸನಿ/1543/ಕಸಂ 2013-14

9.
10.

ಕಸನಿ/1546/ಕಸಂ 2013-14
ಕಸನಿ/1503/ಕಸಂ 2013-14

11.

ಕಸನಿ/1504/ಕಸಂ 2013-14

12.
13.

ಕಸನಿ/1506/ಕಸಂ 2013-14
ಕಸನಿ/1510/ಕಸಂ 2013-14

14.
15.

ಕಸನಿ/32/ಸೆಂಭವನ/2013-14
ಕಸನಿ/165/ಸುೆಂ ಭವನ /2013-14

16.

ಕಸನಿ/208/ಸೆಂಭವನ2013-14

17.

ಕಸನಿ/141/ಕಟರ ಡ2013-14

18.

ಕಸನಿ/246/ಬರಂ/2013-14

19.
20.

ಕಸನಿ/30/ಕಲಾಗಾಾ ಮ/ಹುಸಯ /2013-14
ಕಸನಿ\24\ಪಾ ರ್ತಮೆ\2013-14

21.

ಕಸನಿ/319/ಸೆಂಭ/ರಂ/2013-14

22.

ಕಸನಿ/160/ಜಿರಂನಿ/2013-14

23.

ಕಸನಿ/154/ಜಿಕಂ/2013-14

24.

ಕಸನಿ 41 ರಂ ಮಂ 2013-14

25.

ಕಸನಿ/83/ಸೆಂ ಸಮುಚಚ ಯ್ /2013-14

ಸ್ಪೂ ರ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು .ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾ ಯೋಜನೆ
ಶ್ಾ ೋ ಕಸಕ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಕಲಾಸಂಸ ಸಿದದ ಯ್ಯ ನ ಪ್ರಳ್ಯ
ಶ್ಾ ೋ ಶೆಂರ್ತ ಕಲಾನಿ ಕೇತನ 12 ಾ ಾೆಂಜಿನೇಯ್
CICOPA.ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇೆಂಡಸಿರ ಿಯ್ಲ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಆಫ್
ಪ್ರಾ ಡ್ಯಯ ಸರ್ & ಆಟಿಿಸನ್ಸ್ ಬೆಂ
ಶ್ಾ ೋ ಆದಿಚೆಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸಾ ನ ವಿಜಯ್ನಗರ ಬೆಂ-40
ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯ್ಣ್ಣ ಯುವಕರ ಸಂಘ ಕಮಮ ಸಂದಾ ಬೆಂ
ವೈ.ಬಿ.ಹೆಚ್.ಜಯ್ದೇವ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೋತಾ
ಕನನ ಡ ಸಹಿತಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂ
ಶ್ಾ ೋ ಚೌಡೇಶ್ವ ರಿ ನಗರ ಕ್ಷ ೋಮಾಭಿವೃದಿದ ಸಂಘ ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಬಡಾವಣೆ
ಮೈಸ್ಪರು ರಸು ಬೆಂ-26
ಶ್ಾ ೋ ಶ್ಾ ೋ ಶ್ಾ ೋ ಬಸವೇಶ್ವ ರ ಕೃಪಪ್ರೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳ್ಳ ಕಡಗಹಳ್ಳಿ
ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಕುವೆಂಪುನಗರ(BTM)ವಿದಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೋತಾ ದ ಕನನ ಡ ಸಹಿತಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂ
ಜೈ ಭಾರತ ಸಮಾಜಿಕ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೇವಾ ಟಾ ಸರ ಇೆಂದಿರಾನಗರ
ಕನಕಪುರ
ಮೈರ್ತಾ ಕಲಾ ತಂಡ(ರಿ) ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಕಲಾತಂಡವನ್ನನ ಪ್ರಾ ಯೋಜಿಸುವ
ಬಗೆೆ
ಶ್ಾ ೋಮರ್ತ ಅನನ ಪೂಣ್ಿಸಗರ್ ಇವರು ನಾಟಕ ಪ್ರಾ ತಯೋಜನೆ ಕೋರಿ
ಮೈಸ್ಪರು ನಗರದ ಆದಿ ಚೆಂಚನಗಿರಿರತನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ
ಗಾನವಾರಲೇ (ರಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ್ ಶರದಾ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಮುದೋಳ್ ತಾಲೋಕಿನ ಮಹಾಲೆಂಗಪೂರ
ಗಾಾ ಮದ ಶ್ಾ ೋ ನಿೋಲಕಂದೇಶ್ವ ರ
ಕಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಕಿತ್ತು ರು ರಾಣಿ ಚನನ ಮಮ ರಸು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ್
ಕನಾಿಟಕ ಸಂಘ ಕಟರ ಡ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಧ್ನಸಹಾಯ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆೆ
ದಕಜಿಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಯುವಜನ ಸಂಯುಕು ಮಂಡಳ್ಳ (ರಿ) ,
ಸುಳ್ಯ ಾವರಿಗೆ ಬಯ್ಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡುವ
ಬಗೆೆ
ಕನಾಿಟಕ ಕಲಾಗಾಾ ಮದಲೆ ದೈನಂದಿನ ಆಡಳ್ಳತ ನಿವಿಹಣೆ ಮತ್ತು
ಕಾಯ್ಿಕಾ ಮಗಳ್ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಕಾಕ ಗಿ ವಿವಿಧ್ ಹುದ್ದದ ಗಳ್ ಸೃಜನೆ ಕುರಿತ್ತ
ಬಿೋದರ್ ಜಿ. ಭಾಲಕ ತಾ.ನಲೆ ಬಸವೇಶ್ವ ರ ಮೂರ್ತಿ ಸಾ ಪನೆ ಬಗೆೆ
2013-14ನೇ ಸಲನಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಗಾಾ ಮಗಳ್ಲೆ
ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ/ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ
ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲಾೆ ರಂಗಮಂದಿರಗಳ್ ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ .
ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಿ ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಕೇೆಂದಾ ಸಾ ನದಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದದ ೋಶ್ಸಿರುವ
ಜಿಲಾೆ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲು
ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳ್ವಳ್ಳಿ ತಾ ಬೊಟರ ನಹಳ್ಳಿ ಗಾಾ ಮದ ಶ್ಾ ೋಶ್ಾ ೋಶ್ಾ ೋ ಆದಿನಾಡು
ಚಿಕಕ ಮಮ ತಾಯಿ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಕಲಾ ಸಂಘ(ರಿ)
ಬಳ್ಳಿ ರಿ ನಗರದಲೆ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಸಮುಚಚ ಯ್ ಪುರೋಭಿವೃದಿದ ಗೆ
ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ

26.

ಕಸನಿ/42/ಕನನ ಭವನ /2013-14

27.

ಕಸನಿ/286/ಕಚೇರಿ ಕಟರ ಡ /2013-14

28.

ಕಸನಿ/58/ಕಲಾ/2013-14

29.

ಕಸನಿ/32/ಸೆಂ ಭವನ/2013-14

30.

ನಂ ಕಸನಿ 221 ಸೆಂಭವನ/ರಂಮಂ 201314

31.

ಕಸನಿ/276/ಬರಂ/2013-14

32.

ಕಸನಿ/149/ರಂ ನಿವಿಹಣೆ/ 2013-14

33.

ಕಸನಿ/314/ಸೆಂ>ಭವನ/2013-14

34.

ಕಸನಿ/315/ರಂಗಮ/2013-14

35.

ಕಸನಿ/181/ಬಸವ ಭವನ/2013-14(ಭಾಗ 01)

36.

ಕಸನಿ/181/ಸೆಂ ಭವನ/2013-14

37.
38.

ಕಸನಿ/306/ಭವನ/2013-14
ಕಸನಿ/238/ಕಲ ಮಂದಿರ/2013-14

39.

ಕಸನಿ/161/ಜಿರಂನಿ?2013-14

40.

ಕಸನಿ/175 ಜನರೇಟರ್ ಖರಿೋದಿ 2013-14

41.

ಕಸನಿ/228/ರಂಮಮ /2013-14

42.

ಕಸನಿ/285/ಸೆಂ.ಭವನ/2013-14

43.

ಕಸನಿ/285/ಸೆಂ.ಭವನ/2013-14

44.

ಕಸನಿ/34/ಹೊಯೋ/2013-14

45.

ಕಸನಿ/24/ಸೆಂಭವನ?2013-14

46.

ಕಸನಿ/412/ಕಚೇರಿ ಕಟರ ಡ /2013-14

47.

ಕಸನಿ/412/ಕಚೇರಿ ಕಟರ ಡ/2013-14

ಗದಗ್ ನಗರದ ಶ್ಾ ೋ ಕನಕ ಭವನದ ಅವರಣ್ದಲೆ ಮಾಹಾತಾಮ
ಕನಕದಾಸರ ಪುತಾ ಳ್ಳ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅವಶ್ಯ ವಿರುವ ಪೋಠ ಹಾಗೂ
ಮೂಲಭೂತ
ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃರ್ತ ಇಲಾಖೆಯ್ ಕಚೇರಿ ಕಟರ ಡ
ನಿಮಾಿಣ್ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ್ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತೇರದಾಳ್ ತಮದಡ್ಡಿ ಗಾಾ ಮದ ಮಾದಿಗರ ಓಣೆಯ್ಲೆ
ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಧ್ನಸಹಾಯ್
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಕಲಘಟಗಿ ಮತ್ತು ಅಳ್ಳನ ವರ
ಪಟರ ಣ್ದಲೆ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಅರಸಿೋಕ್ರೆ ತಾಲ್ಲಕಿನಲೆ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ ಮತ್ತು
ಬಯ್ಲು ರಂಗಮಂದಿರನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡ್ಡ ಪಟರ ಣ್ದಲೆ ರಂಗಮಂದಿರ
ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಚಿತಾ ದುಗಿ ನಗರದಲೆ ತ ರಾಸು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರಮಂದಿರ ನಿವಿಹಣೆಗೆ
ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಮಹುರ ಗಾಾ ಮದಲೆ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ
ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತ್ತ
ವಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಬಸವ ಬಾಗೇವಾಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೆ ಕಿನ ಬೇನಾಳ್ (ಎನ್ಸ.
ಹೆಚ್) ಗಾಾ ಮದಲೆ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡಲು ಅನ್ನದಾನ
ಕಪೂ ಳ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಷರ ಗಿ ನಗರದಲೆ ಬಸವ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ
ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಕಪೂ ಳ್ ಜಿಲ್ಲೆ ,ಕುಷಾ ಗಿ ನಗರದಲೆ ಬಸವ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನಕ್ಕ ಾ ಣ್
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆೆ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಬಟರ ಗೇರಿಯ್ಲೆ ದಡಾಿ ಟ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ
ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ
ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಾಮಂದಿರ ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಗುಲಬ ಗಿ ಜಿಲಾೆ ರಂಗಮಂದಿರಗಳ್ ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಡಾ ಜೋಳ್ದರಾಶ್ ದಡಿ ನಗೌಡ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕ
ಹೊಸ ಜನರೇಟರ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಹಣ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿೋಳ್ಗಿ ಪಟರ ಣ್ದಲೆ ಕಂದಗಲ್
ಹನ್ನಮಂತರಾಯ್ರ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಿಸಲು ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡು
ಕನಿಟಕ ಪಾ ದೇಶ್ ಆಯ್ಿ ಈಡ್ಡಗರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವರ್ತಯಿೆಂದ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಸೋಲ್ಲರು ಗಾಾ ಮದಲೆ
ಕನಾಿಟಕ ಪಾ ದೇಶ್ ಆಯ್ಿ ಈಡ್ಡಗರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ವರ್ತಯಿೆಂದ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಸೋಲುರು ಗಾಾ ಮದಲೆ
ಕೋಟಿ ಚನನ ಯ್ಯ ನವರ ಜನಮ ಭೂರ್ಮ ಪಡುಮಲ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಾ ಗಾಗಿ
ಮಂಜೂರಾದ ಬಾಕಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಬಗೆೆ
ಶ್ಾ ೋ ಸಿದದ ಲೆಂಗೇಶ್ವ ರ ಯೋಗವನ ಬಡಿ ಗಳು(ರಿ) ಸೇವಾ ಸಂಸಾ ನಂ36 ಕ್ ಜಿ
ಗಲೆ ರಪ್ರಳ್ಯ ಕನಕಪುರ ರಸು
ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಾೆ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃರ್ತ ಇಲಾಖೆಯ್ ಕಟರ ಡ
ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಾೆ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃರ್ತ ಇಲಾಖೆಯ್ ಕಟರ ಡ
ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

48.

ಕಸನಿ/299/ಸೆಂಭವನನ/2013-14

49.

ಕಸನಿ/21/ಸೆಂ ಭವಿ/2013-14

50.

ಕಸನಿ/18/ಸೆಂಭಚನ?2013-14

51.

ಕಸನಿ/105/ತ್ತಜಿಶಂ?2013-14

52.

ಕಸನಿ/293/ರಂಮಂ ಚಿತಾ ದುಗಿ/2013-14

53.

ಕಸನಿ/160/ಜಿರಂನಿ?2013-14

54.

ಕಸನಿ/297/ಸೆಂ ಭವನ/2013-14

55.

ಕಸನಿ/287/ಸಮುಚಚ ಯ್/2013-14

56.

ಕಸನಿ/300/ಸೆಂ ಭವನ/2013-14

57.

ಕಸನಿ/157/ಬರಂ?2013-14

58.

ಕಸನಿ/290/ಬಾಲನಿವೇಲಾನ ಬಾರಾಗಿ/201314

59.

ಕಸನಿ/313/ಶಂಮಲ/2013-14

60.

ಕಸನಿ/316/ಸೆಂಭವನ?2013-14

61.

ಕಸನಿ/322 /ಸೆಂಭವನ/2013-14

62.

ಕಸನಿ/320/ಕನನ ಡ ಭವನ /2013-14

63.

ಕಸನಿ/318/ಸೆಂಭ?ಬಯ್ಲರಾ/2013-14

64.
65.

ಕಸನಿ/308/ಸೆಂಭವನ?2013-14
ಕಸನಿ/1/ಮೈ ಕಲಾಮಂದಿರ/2013-14

66.

ಕಸನಿ/41/ಹೊಯೋ/2013-14

67.

ಕಸನಿ/36/ಹೊಯೋ?2013-14

68.
69.

ಕಸನಿ/31/ಹೊಯೋ?2013-14
ಕಸನಿ/25/ಹೊಯೋ/2013-14

70.

ಕಸನಿ/29/ಹೊಯೋ/2013-14

ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇೆಂಡ್ಡಯ್ನ್ಸ ಮೂಯ ಸಿಕ್ ಎಕಿ್ ೂ ರಿಯ್ನ್ಸ್ (ಐ ಎೆಂ ಇ ಟಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ
ಗುಲಬಗಾಿ ನಗರದಲೆ ಶ್ಾ ೋ ಪಂಡ್ಡತಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ್ವರ ಅೆಂದರ
ಕಲಾ ಬಳ್ಗ ಮಹಾಲಕಿಷ ಮ ೋ ಲೇ ಔಟ ಪೇಯಿೆಂಗ್ ಗೆಸ್ಟರ ಹೌಸ
ಚಿತಾ ದುಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಶ್ಾ ೋ ಅೆಂಜನಾ ನೃತಯ ಕಲಾ ಕೇೆಂದಾ (ರಿ) ಇವರಿಗೆ
ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕ ಧ್ನಸಹಾಯ್ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ
ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಾೆ ರಂಗಮಂದಿರ ಡಾ ಗುಬಿಬ ವಿೋರಣ್ಣ ಕಲಾಕ್ಷ ೋತಾ ಕ್ಕ
ಹೊಸಜನರೇಟರ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಹಣ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಚಿತಾ ದುಗಿ ಜಿಲಾೆ ರಂಗಮಂದಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ನ್ನನ ಕೈಗಳ್ಿ ಲು
ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಬಗೆೆ
ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲಾೆ ರಂಗಮಂದಿರಗಳ್ ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆೆ
ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಶ್ಾ ೋ ಶ್ರಸಂಗಿ ಲೆಂಗರಾಜ ವಿವಿಧೋದ್ದದ ೋಶ್ ಸಂಸಾ
ಬಿಜಾಪುರ ಅಲ್ ಅರ್ಮೋನ್ಸ ಮೆಡ್ಡಕಲ್ ಕಾಲ್ಲಜು ಎದುರುಗಡೆ ಅಧ್ಣೆ
ಫೆಡರೇಷನ್ಸ ಆಫ ಕಡವ ಸಮಾಜ (ರಿ) ಕಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಗೆ
ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಮತ್ತು ಕಿಾ ೋಡಾ ಸಮುಚಛ ಯ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ವಿವಿಧ್ ಗಾಾ ಮಗಳ್ಲೆ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ
ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಉಡುಪ ಜಿಲಾೆ ರಂಗಭೂರ್ಮ (ರಿ) ಮಧುರಜಾತಾ ಉಡುಪ ಇವರಿಗೆ
ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸ ಲು
ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲಾೆ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ೃರ್ತ ಇಲಾಖೆ ಕುವೆಂಪು
ಕಲಾಮಂದಿರಕ್ಕ ಹೊೆಂದಿಕೂೆಂಡ್ಡರುವ ಖಾಲ ನಿೋವೇಶ್ನ ಖರಿೋದಿಸು
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಮುಧೋಳ್ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಮಹಾಲೆಂಗಪುರದಲೆ
ಕೌಜಲಗಿ ನಿೆಂಗಮಮ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಮುಧೋಳ್ ತಾಲ್ಲೆ ಕಿನ ರಗಿ ಗಾಾ ಮದಲೆ
ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡಲು ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಕುರುಡುಮಲ್ಲ ಗಾಾ ಮದಲೆ
ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣಿಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆ
ಬಿೋದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಲಕ ಪಟರ ಣ್ದಲೆ ಕನನ ಡ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಭವನ /ಬಯ್ಲು ರಂಗಮಂದಿರಗಳ್ ನಿಮಾಿಣ್ಕಾಕ ಗಿ
ಸಂಸಾ ಗಳು/ಜನಪಾ ರ್ತನಿದದಿಗಳು ಸಲೆ ಸಿರುವ ಮನವಿಗಳ್ ಕುರಿತ್ತ
ಬಳ್ಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಪ್ರೂ ಣಿ ನಗರದ ಶ್ಾ ೋ ರಾಜ ಶ್ವ ಛತಾ ಪರ್ತ ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ
ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಮೈಸ್ಪರು ಕಲಾಮಂದಿರ ನಿವಿ ಣೆಗಾಗಿ ಹಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಅರೇಮಾದನ ಹಳ್ಳೆ ಮಹಾಸಂಸಾ ನ
ಮಠ
ಡಾ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಗುರುಕುಲದ ಕುರಿತ್ತ ವರದಿ ಪಡೆಯುವ
ಬಗೆೆ
ರಾಷರ ಿಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಸಮ ರಣಾಧ್ಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲೆ ಅೆಂತರಾಷಿರ ೋಯ್
ಕುವೆಂಪು ಕಲಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ
ದಿ ರಾಜಶೇಖರ ಮೊೋರ್ತಿಯ್ವರ ಆಶ್ಯ್ದಂತೆ
ಶ್ವಮೂಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಶ್ಾ ೋ ನಾರಾಯ್ಣ್ ಗುರು ಬಿಲೆ ವ ಸಂಘದ ಕಟರ ಡ
ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ

71.

ಕಸನಿ/28/ಹೊಯೋ/2013-14

72.

ಕಸನಿ/35/ಹೊಯೂ/2013-14

73.
74.
75.

ಕಸನಿ/265/ಮೈ?2013-14
ಕಸನಿ/04/ಹೊಯೋ/2013-14
ಕಸನಿ/20/ಹೊಯೋ/2013-14

76.

ಕಸನಿ/18/ಹೊ.ಯೋ/2013-14

77.

ಕಸನಿ/19/ಹೊ ಯೋ/2013-14

78.

ಕಸನಿ/12/ಹುಯೋ/2013-14

79.

ಕಸನಿ/291/ಸೆಂಭ/2013-14

80.

ಕಸನಿ/16/ಹೊ ಯೋ/2013-14

81.

ಕಸನಿ/10/ಹೊಯೋ/2013-14

82.

ಕಸನಿ/09/ಹೊಯೋ/2013-14

83.

ಕಸನಿ/06/ಹೊಯೂ/2013-14

84.

ಕಸನಿ/383/ಧ್ಸ/2013-14

85.

ಕಸನಿ/1/ಕಲಾಗಾಾ ಮ/ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ/2013-14

86.

ಕಸನಿ/01/ಕಲಾಗಾಾ ಮ/ಮಾಹಿರ್ತ/2013-14

87.
88.
89.

ಕಸನಿ09/ಕಲಾಗಾಾ ಮ/ಕಾಮಗಾರಿ/2013-14
ಕಸನಿ/24/ಹೊಯೋ/2013-14
ಕಸನಿ/24/ಹೊಯೋ/2013-14

90.

ಕಸನಿ/39/ಹೊಯೋ/2013-14

91.

ಕಸನಿ/26/ಹೊಯೋ/2013-14

ಬಳ್ಳಿ ರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಹೊವಿನಹಡಗಲಯ್ಲೆ ರಂಗಭಾರರ್ತ ಸಂಸಾ ಯ್
ರಂಗಸಮುಚಛ ಯ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಪೂಣ್ಿಗೂಳ್ಳಸಲು ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಗದಗ ನಗರದಲೆ ಕನನ ಡ ಸಹಿತಯ ಭವನ ಕಟರ ಡ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ
ಅನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸುಭ
ಮೈಸ್ಪರು ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಆಡ್ಡಟೋರಿಯಂನಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ
ಆಸನವನ್ನನ ಅಳ್ವಡ್ಡಸಲು ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ
ದಾರವಾಡದಲೆ ಗಾೆಂಧಿ ಗಾಾ ಮ ಸಾ ಪನೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಕೋರಿ
ಮಹಾತಮ ಗಾೆಂಧಿ ಮೂಯ ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಾೆಂಧಿ ನಿಧಿಗೆ ನೆರವು ಬ
(ಕೇೆಂದಾ ಸಕಾಿರ ಸಹಾಯ್ದೆಂದಿಗೆ) ರವಿೋೆಂದಾ ನಾಧ್ ಠಾಗೂರ್ ರವರಿಗೆ
ನೊಬಲ್ ಪಾ ಶ್ಸಿು ಬಂದ ಶ್ತಮಾನೊೋತ್ ವ ಾೆಂಗವಾಗಿ
ರಾಮನಗರ ಚಿಕಕ ಬಳ್ಿ ಪುರಬಾಗಲ ಕೋಟೆ ದಾವಣ್ಗೆರೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳ್
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೆ ಕು ಹರದನಃಳ್ಳಿ ಗಾಾ ಮದ ಾಡೆಯೂರು ಶ್ಾ ೋ
ಸಿದಾ ಲೆಂಗೇಶ್ವ ರ ಸವ ರ್ಮ ಜನಮ ಸಾ ಳ್ ಅಭಿವೃದಿಾ ಯ್
ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ್ ಶ್ಕಾರಿಪುರದಲೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಳ್ಳಖೆಯಿೆಂದ
ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ
ಸವ ರ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜಯಂರ್ತ ಆಚರಣೆ ಅೆಂಗವಾಗಿ ನಮಮ
ನಾಡು ಧ್ವ ನಿ ಬಳ್ಕು ಕಾಯ್ಿಕಾ ಮ ಹಾಗ ಇತರೆ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳ್ಗುೆಂದ ಗಾಾ ಮದಲೆ ನ ಶ್ಾ ೋ ಬಾಲಲೋಲ ಮಹಂತ
ಶ್ವಯೋಗಿ ಗವಿ ಮಠಡ
ಹೊರರಾಜಯ ಹಾಗ ಹೊರದೇಶ್ದಲೆ ವಾನಿಸುರ್ತು ರುವ ಕನನ ಡ್ಡಗಡ
ಸೆಂಸಕ ೃರ್ತಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳ್
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುೆಂದಗೋಳ್ ತಾ ಕಳ್ಸ ಕ್ಷ ೋತಾ ದ ಅಭಿವೃದಿಾ ಗಾಗಿ
ಅನ್ನದಾನ ಬದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ
ಕನನ ಡ ಸಹಿತಯ ಪರಿಷರ್ತು ನ ಶ್ತಮಾನೊೋತ್ ವ ಸಂಭಾ ಮದ ಪಾ ಯುಕು
ಸಮ ರಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹಿತಯ
ಕನಾಿಟಕ ಕಲಾಗಾಾ ಮ ಆಭಿವೃದಿಾ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ (ಟಾ ಸರ )ದ ಸಂಸಾ ಪಕ
ಮಂಡಳ್ಳ ಕಾಯ್ಿಕಾರಿ ಸರ್ಮರ್ತ ಸದಸಯ ರನ್ನನ
ಕನಾಿಟಕ ಕಲಾಗಾಾ ಮದಲೆ ಕೈಗೆಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿಚ ನ
ಮಾಹಿರ್ತ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ
ಕನಾಿಟಕ ಕಲಾಗಾಾ ಮದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಡದನ್ನದಾನಕ್ಕ
ಹಣ್ ಉಪಯೋಗಿತ ಪಾ ಮಾಣ್ ಪತಾ

ಕಾಸರಗೋಡ್ಡನ ಮಂಜೇಶ್ವ ರದಲೆ ರುವ ರಾಷರ ಿ ಕವಿ ಎೆಂ ಗೋವಿೆಂದ
ಶ್ವಮೊಗ ನಗರದಲೆ ಸಹಿತಾಯ ಗಾಾ ಮ ನಿಮಾಿಣ್ಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡುವ
ಬಗೆೆ
ಕನಾಿಟಕ ವಿದಾಯ ವಧ್ಿಕ ಸಂಘದ ಪರಂಪರಾ ಕಟರ ಡವನ್ನನ
ಬಲಪಡ್ಡಸಲು ಅನ್ನದಾನ

