ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಶ ಖೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕರ.
01.

ಕಡತ ಸ್ಕಾಂಖೆೆ
ಕಸ್ಕನಿ/ಜಿ.ರಾಂ./15/98

ವಿಷಯ
ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಚ ಮರ ಜನಗರ
ಜಿಲ್ೆಾ

02.

ಕಸ್ಕನಿ/ಜಿ.ರಾಂ.ಗ/18/98-99

ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ ಾರಾಂಗಮಾಂದಿರ
ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ೆೆ

03.

ಕಸ್ಕನಿ/65/ವಿಸೌನಿ/2000-2001

ಮಾಂಡೆ (ಜಿ) ಶಿವಪುರ ಸ್ಕತ್ ೆಗರಹ ವಿೀರಸೌಧ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ ಮಗ್ ರಿ ಗಳಿಗ್ೆ ಅನುದ ನ ನಿೀಡುವ
ಬಗ್ೆೆ

04.

ಕಸ್ಕನಿ/16/ಸ ಾರಕ/2002-03

ಬೆಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಾ ದಿ.ಅ.ನ.ಕೃಷಣರ ಯರ
ಮನೆಯನುು ಸ ಾರಕವನ ುಗಿ ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ

05.

ಕಸ್ಕನಿ/3/ಕ.ಭ/2005-06

ಚಿಕಕಬಳ್ ಾಪುರ (ತ್ ) ಗ್ೆ ಸೆೀರಿದ
ಗ್ೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಾ ದಿ: ಡ ಹೆಚ್ ನರಸಾಂಹಯೆ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಾ ಕಲ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ೆೆ.

06.

ಕಸ್ಕನಿ4/ಸ್ಕು.ಕ/2005-06

ಕೊಲ್ ರ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಮುಳಬ ಗಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಸ್ಕುವಣಾ ಗಡಿ
ಕನುಡ ಭವನ

07.

ಕಸ್ಕನಿ/4/ಸ ಾರಕ/2005-06

ಕೊಡಗು (ಜಿ) ಮಡಿಕೆೀರಿಯಲ್ಲಾ ದಿ. ಜನರಲ್
ತಿಮಾಯೆ ನವರ ಮನೆಯನುು ಸ ಾರಕ ಕೆೀಾಂದರ
ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ

08.

ಕಸ್ಕನಿ/27/ಸ್ಕು.ಕ/ಸ್ಕು.ಸ ಾಂ.ಸ್ಕ/2005-06

ಮಡಿಕೆೀರಿಯಲ್ಲಾ ಸ್ಕುವಣಾ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಕಮುಚ್ಚಯ
ನಿರ್ಮಾಸ್ಕುವ ಬಗ್ೆೆ

09.

ಕಸ್ಕನಿ/13/ಕ.ರಾಂ/2006-07

ಮೈಸ್ಕೂರಿನ ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಾ
ಕಿರುರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ ಅನುದ ನ
ನಿೀಡುವ ಬಗ್ೆೆ

10.

ಕಸ್ಕನಿ/52 ರಾಂ ಆಧುನಿೀಕರಣ/ಸ್ಕುಕ/2006-07 11 ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳ ಆಧುನಿೀಕರಣ
ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮೈಸ್ಕೂರು ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ
ಆಧುನಿೀಕರಣ ಕುರಿತು

11.

ಕಸ್ಕನಿ/07/ಹೊಯೀ/2007-08

ಕನುಡದ ಆಚ ಯಾ ಪೊರ. ತಿೀ.ನಾಂ.ರ್ಾರಿೀ ರವರ
ಜನಾ ರ್ತರ್ಮನೊೀತಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು

ಷರ

-1-

-212.

ಕಸ್ಕನಿ/1/ಜಿ.ರಾಂ/2008-09

ದ ವಣಗ್ೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ ರ
ಾ ಾಂಗಮಾಂದಿರ
ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ ಅನುದ ನ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ೆೆ

13.

ಕಸ್ಕನಿ/ಸ್ಕುಕ/14/2008-09 (ಕೊೀಲ್ ರ)

ಪ ರದೆೀಶಿಕ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಾ ನ ಲ್ುಕ ಸ್ಕುವಣಾ ಕನ ಾಟ್ಕ
ಭವನಗಳ ಸ ಾಪನೆ ಕುರಿತು

14.
15.

ಕಸ್ಕನಿ/ಸ್ಕುಕ/14/2008-09

(

ಪ ರದೆೀಶಿಕ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಾ ನ ಲ್ುಕ ಸ್ಕುವಣಾ ಕನ ಾಟ್ಕ

ಬೆಳಗ್ ವಿ)

ಭವನಗಳ ಸ ಾಪನೆ ಕುರಿತು

ಕಸ್ಕನಿ/ಸ್ಕುಕ/14/2008-09

ಪ ರದೆೀಶಿಕ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಾ ನ ಲ್ುಕ ಸ್ಕುವಣಾ ಕನ ಾಟ್ಕ
ಭವನಗಳ ಸ ಾಪನೆ ಕುರಿತು (ಗುಲ್ಬಗ್ ಾ)

16.

ಕಸ್ಕನಿ/1/ಮೈ.ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ/2013-14

ಮೈಸ್ಕೂರು ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ ಅನುದ ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ

17.

ಕಸ್ಕನಿ/16/ಹೊ.ಯೀ/2013-14

ಸ ಾರ್ಮ ವಿವೆೀಕ ನಾಂದರ 150 ನೆೀ ಜಯಾಂತಿ
ಆಚ್ರಣೆ ಅಾಂಗವ ಗಿ ನಮಾ ನ ಡು ಧವನಿ ಬೆಳಕು
ಕ ಯಾಕರಮ ಹ ಗೂ ಇತರೆ ಕ ಯಾಕರಮಗಳಿಗ್ೆ
ಅನುದ ನ ಒದಗಿಸ್ಕುವ ಕುರಿತು

18.

ಕಸ್ಕನಿ/1/ಹೊ.ಕ.ಭವನ/2013-14

ಕ ಸ್ಕರಗ್ೊೀಡಿನ ಬದಿಯಡಕದಲ್ಲಾ ಕನುಡ ಭವನ
ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ ಅನುದ ನ

19.

ಕಸ್ಕನಿ/04/ಹೊ.ಯೀ/2013-14

ಧ ರವ ಡದಲ್ಲಾ ಗ್ ಾಂಧಿ ಗ್ ರಮ ಸ ಾಪನೆಯ ಬಗ್ೆೆ.

20.

ಕಸ್ಕನಿ/09/ಹೊ.ಯೀ/2013-14

ಹೊರರ ಜೆ ಹಗೂ ಹೊರದೆೀರ್ದಲ್ಲಾ
ವ ಸಸ್ಕುತಿಿರುವ ಕನುಡಿಗರ ಸ್ಕಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಪೊೋತ್ ಸಹಕೆಕ ಅನುದ ನ

21.

ಕಸ್ಕನಿ/12/ಹೊ.ಯೀ/2013-14

ಚ ಮರ ಜನಗರ ತ್ , ಹರದನಹಳಿಾ ಗ್ ರಮದ
ಎಡೆಯೂರು ಶಿೋ ಸದದಲ್ಲಾಂಗ್ೆೀರ್ಾರ ಸ ಾರ್ಮ ಜನಾಸ್ಕಾಳ
ಅಭಿವೃದಿದಗ್ ಗಿ ಅನುದ ಒದಗಿಸ್ಕುವ ಬಗ್ೆೆ

22.

ಕಸ್ಕನಿ/20/ಹೊ.ಯೀ/2013-14

ಮಹ ತಾ ಗ್ ಾಂಧಿ ಮೂೆಸಯಾಂ ಮತುಿ ಗ್ ಾಂಧಿ
ಸ ಾರಕ ನಿಧಿಗ್ೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸ್ಕುವ ಬಗ್ೆೆ.
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23.

ಕಸ್ಕನಿ/28/ಹೊ.ಯೀ/2013-147

ಬಳ್ ಾರಿ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲ್ಲಯಲ್ಲಾರುವ
ರಾಂಗಭೂರ್ಮ ಸ್ಕಾಂಸೆಾಯ ರಾಂಗಸ್ಕಮುಚ್ಛಯ
ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂಣಾಗ್ೊಳಿಸ್ಕಲ್ು ಅನುದ ನ
ಒದಗಿಸ್ಕುವ ಬಗ್ೆೆ

24.

ಕಸ್ಕನಿ/29/ಹೊ.ಯೀ/2013-14

ಶಿವಮೊಗೆ ನಗರದಲ್ಲಾ ಶಿೋ ನ ರ ಐಣಗುರು ಬಿಲ್ಾವ
ಸ್ಕಾಂಘದ ಕಟ್ಿಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ ಕಗಿ ಅನುದ ನ
ಒದಗಿಸ್ಕುವ ಬಗ್ೆೆ

25.

ಕಸ್ಕನಿ/35/ಹೊ.ಯೀ/2013-147

ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಾಕನುಡ ಸ ಹಿತೆ ಭವನ ಕಟ್ಿಡ
ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ ಅನುದ ನ ಒದಗಿಸ್ಕುವ ಕುರಿತು

26.

ಕಸ್ಕನಿ/41/ರಾಂ.ಮಾಂ/2013-14

ಮಾಂಡೆ ಜಿಲ್ೆ,ಾ ಮಳವಳಿಾ ತ್ ,
ಬೊಟ್ಿನಹಳಿಾಗ್ ರಮದ, ಶಿೋ ಶಿೋ ಶಿೋ ಆದಿನ ಡು
ಚಿಕಕಮಮ ತ್ ಯಿ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲ್ ಸ್ಕಾಂಘ (ರಿ)
ಇವರಿಗ್ೆ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಸ್ಕಲ್ು ಅನುದ ನ
ನಿೀಡುವ ಬಗ್ೆೆ

27.

ಕಸ್ಕನಿ/83/ಸ ಾಂ.ಸ್ಕಮಚ್ಛಯ/2013-14

ಬಳ್ ಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಾ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಕಮುಚ್ಛಯ
ಪುರೊೀಭಿವೃದಿಿಗ್ೆ ಅನುದ ನ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ೆೆ

28.

ಕಸ್ಕನಿ/154/ಜಿ.ರಾಂ/2013-14

ಚಿಕಕಬಳ್ ಾಪುರ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಕೆೀಾಂದರ ಸ ಾನದಲ್ಲಾ
ನಿರ್ಮಾಸ್ಕಲ್ು ಉದೆಿೀಶಿಸರುವ ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ
ಕ ಮಗ್ ರಿ ಪ ರರಾಂಭಿಸ್ಕಲ್ು ಅನುದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತು

29.

ಕಸ್ಕನಿ/26/ಮೈ.ಆಡಿಟೊೀರಿಯಾಂ/2013-14

ಮೈಸ್ಕೂರು ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ ಆಡಿಟೊೀರಿಯಾಂ ನಲ್ಲಾ
ಹೊಡದ ಗಿ ಆಸ್ಕನವನುು ಅಳವಡಿಸ್ಕಲ್ು ಅನುದ ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ

30.

ಕಸ್ಕನಿ/285/ಸ ಾಂ.ಭವನ/2013-14

ಕನ ಾಟ್ಕ ಪರದೆೀರ್ ಆಯಾ ಈಡಿಗರ ಸ್ಕಾಂಘ
ಬೆಾಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಾಂದ ರ ಮನಗರ

ಜಿಲ್ೆಾ ರ್ಮಗಡಿ ತ್ , ಸೊೀಲ್ೂರು ಗ್ ರಮದಲ್ಲಾ
ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ ಅನುದ ನ
ನಿೀಡುವ ಬಗ್ೆೆ
31.

ಕಸ್ಕನಿ/308/ಸ ಾಂ.ಭವನ/2013-14

ಬೆಳಗ್ ವಿ ಜಿಲ್ೆಾ ನಿಪ ಾಣಿ ನಗರದ ಶಿೋರ ಜ ಶಿವ
ಛತರಪತಿ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ
ಅನುದ ನ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ
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32.

ಕಸ್ಕನಿ/2/ಮೈ.ಕಲ್ .ಮಾಂ/2014-15

ಮೈಸ್ಕೂರು ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ ಮತುಿ
ಸಬಬಾಂದಿ ವೆೀತನಕೆಕ ಅನುದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಮಡುವ
ಕುರಿತು

33.

ಕಸ್ಕನಿ/5/ಜಿ.ರಾಂ.ಮಾಂ/2014-15

ಬಿಜ ಪುರ ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ
ಅನುದ ನ

34.

ಕಸ್ಕನಿ/10/ಜಿಲ್ .ಾ ರಾಂ.ಮಾಂ/2014-15

ಬಿೀದರ ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ
ಅನುದ ನ

35.

ಕಸ್ಕನಿ/13/ಜಿಲ್ .ಾ ರಾಂ.ಮಾಂ/2014-15

ಬಳ್ ಾರಿ ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ
ಅನುದ ನ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಕಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ
ಅನುದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ

36.

ಕಸ್ಕನಿ/16/ಜಿಲ್ .ಾ ರಾಂ.ಮಾಂ/2014-15

ಮಾಂಡೆ ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿವಾಹಣೆಗ್ೆ
ಅನುದ ನ

37.

ಕಸ್ಕನಿ/55/ರಾಂಗಮಾಂದಿರ/2014-15

ಮಾಂಡೆ ನಗರದ ಜನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಾಂಡೆ
ಇವರಿಗ್ೆ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ ಅನುದ ನ

38.

ಕಸ್ಕನಿ/57/ನವಿೀಕರಣ/2014-15

ಬೆಾಂಗಳೂರು ನಗರದ ತ್ೆಲ್ಗು ವಿಜ ಾನ
ಸ್ಕರ್ಮತಿಯವರು ನಿರ್ಮಾಸರುವ ಶಿೋ ಕೃಷಣ
ದೆೀವರ ಯ ಕಲ್ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನವಿೀಕರಣ
ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತು

39.

ಕಸ್ಕನಿ/143/ಜಿ.ರಾಂ.ಬ ಡಿಗ್ೆ/2014-15

ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಗಮಾಂದಿರಗಳ ಬ ಡಿಗ್ೆಯ ವಿವರ

40.

ಕಸ್ಕನಿ/193/ಸ ಾಂ.ಭವನ/2014-15

ಬ ಗಲ್ಕೊೀಟೆ ಜಿಲ್ೆಾ / ತ್ ಲ್ೂಾಕಿನ ಗದದನಕೆೀರಿ
ತ್ ಾಂಡದಲ್ಲಾ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ

ಅನುದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತು
41.

ಕಸ್ಕನಿ/240/ಬ.ರಾಂ/2014-15

ಮೈಸ್ಕೂರಿನ ನಗರದ ಗ್ ನಭ ರತಿಯ
ಆವರಣದಲ್ಲಾ ಬಯಲ್ು ರಾಂಗಮಾಂದಿರ
ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ೆೆ

42.

ಕಸ್ಕನಿ/288/ರಾಂ.ಸ ಾಂ.ಗೃ.ದಳ/2014-15

ಬಳ್ ಾರಿ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಡ ಜೊೀಳದರ ಶಿ ದೊಡಡನಗ್ೌಡ
ರಾಂಗಮಾಂದಿರ ಹ ಗೂ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಕಮುಚ್ಛಯಕೆಕ
ಗೃಹರಕ್ಷದಳದ ಗೃಹರಕ್ಷಕರನುು
ನಿಯೀಜಿಸಕೊಾಂಡಿರುವ ರವರಿಗ್ೆ ಭತೆ ಭರಿಸ್ಕಲ್ು
ಅನುದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ
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43.

ಕಸ್ಕನಿ/292/ಮೈಸ್ಕೂರು.ಕ.ನವಿೀಕರಣ/2014-

ಮೈಸ್ಕೂರಿನ ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ ಕಟ್ಿಡಕೆಕ ಬಣಣ

15

ಬಳಿಯುವ ಕ ಮಗ್ ರಿಗ್ೆ ಅನುದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ

44.

ಕಸ್ಕನಿ/357/ತ.ರ .ಸ್ಕು.ಜಿಲ್ ಾ

ಚಿತರದುಗಾ (ತ.ರ .ಸ್ಕು) ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಗಮಾಂದಿರ

ರಾಂಗಮಾಂದಿರ/2014-15

ಕ ಮಗ್ ರಿಗ್ೆ ಅನುದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಮಡುವ
ಬಗ್ೆೆ.

45.

ಕಸ್ಕನಿ/7/ಹೊ.ಯೀ/2009-10

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ೆಾಯಲ್ಲಾ ರ್ಮಡಬೆೀಕ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ
ಕ ಯಾಗಳ ಬಗ್ೆೆ

46.

ಕಸ್ಕನಿ/23/ಸ ಾರಕ/2009-10

ಧ ರವ ಡ (ಜಿ) ನವಲ್ಗುಾಂದ (ತ್ )
ಅಣಿಣಗ್ೆೀರಿಯಲ್ಲಾ ಪಾಂಪ ಸ ಾರಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಸ್ಕಲ್ು
ಅನುದ ನ ಬಿಡುಗಡೆ ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ

47.

ಕಸ್ಕನಿ/2/ಸ್ಕ.ಭ/2009-10

ಧ ರವ ಡ (ಜಿ) ಕುಾಂದುಗ್ೊೀಳದಲ್ಲಾ ಸ್ಕವ ಯಿ
ಗಾಂಧವಾರ ಹೆಸ್ಕರಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಕಭ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ
ಅನುದ ನ

48.

ಕಸ್ಕನಿ/13/ಸ ಾರಕ/2009-10

ವಿಜ ಪುರ (ಜಿ) ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾ ದಿ ಹಡೆೀಾಕರ್
ಮಾಂಜಪಾ ಸ ಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಗ್ೆೆ

49.

ಕಸ್ಕನಿ/ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ/ಮೈ/01/2010-11

ಮೈಸ್ಕೂರು ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ ಆಧುನಿೀಕರಣಗ್ೊಳಿಸ್ಕುವ

ಬಗ್ೆೆ
50.

ಕಸ್ಕನಿ/ಸ್ಕ.ಭವನ/20/10-11

ಧ ರವ ಡ ನಗರದಲ್ಲಾ ಅಖಿಲ್ ಕನ ಾಟ್ಕ ಕೆೀಾಂದರ
ಕನುಡ ಕಿರಯಾ ಸ್ಕರ್ಮತಿಯಿಾಂದ ನಿರ್ಮಾಸ್ಕುತಿಿರುವ
ಸ್ಕಭ ಭವನಕೆಕ ಅನುದ ನ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ೆೆ

51.

ಕಸ್ಕನಿ/ಬ.ರಾಂ/53/2010-11

ರ ಜೆದಲ್ಲಾ ಬ.ರಾಂಗಮಾಂದಿರ/ ಸ ಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಾಂದಿರ
ನಿರ್ಮಾಣ ಯೀಜನೆಗ್ೆ ಧನಸ್ಕಹ ಯ
ನಿಯರ್ಮವಳಿಗಳನುು ಪರಿಷಕರಿಸ್ಕುವ ಕುರಿತು

52.

ಕಸ್ಕನಿ/ಭವನ/56/2010-11

ಶಿೋ ನಿಡುರ್ಮರ್ಮಡಿ ಜಗದುೆರು ಮಠ ಗೂಳೂರು
ಮಹ ಸ್ಕಾಂಸ ಾನ ಶಿೋ ಜಚ್ನಿ ಅಧಯಯನ ಪಿೀಠ
ಕಟ್ಿಡಕೆಕ ಅನುದ ನ

53.

ಕಸ್ಕನಿ/01/ಜಿ.ರಾಂ/2011-12 (ಕೊಪಾಳ)

ಕೊಪಾಳದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ ಾರಾಂಗಮಾಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ
ಅನುದ ನ ನಿೀಡುವ ಬಗ್ೆೆ

-5-

-6-

54.

ಕಸ್ಕನಿ/ಭವನ/02/2011-12

ಕನ ಾಟ್ಕ ತುಳು ಸ ಹಿತೆ ಅಕ ಡೆರ್ಮ ಕಛೆರಿ ಕಟ್ಿಡ
(ತುಳು ಭವನ) ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ ಅನುದ ನ ನಿೀಡುವ
ಬಗ್ೆೆ

55.

ಕಸ್ಕನಿ/ಸ .ಭವನ/21/2011-12

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ೆಾ ಚಿಕಕನ ಯಕನಹಳಿಾ ತ್ ,
ಕೆೀಾಂದರದಲ್ಲಾ ಪೊರ. ತಿ.ನಾಂ ಶಿೋ ರವರ
ಜನಾರ್ತರ್ಮನೊೀತಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕೆಕ
ಅನುದ ನ

56.

ಕಸ್ಕನಿ/9/ಪೊೋತ್ ಸಹ ಶ ಖೆ/12-13

ಎಲ್ ಾ ಜಿಲ್ೆಾಯ ಬಯಲ್ು ರಾಂಮಾಂದಿರ/ ಸ .
ಭವನಗಳ ಪರಗತಿ ವರದಿ ಕುರಿತು

57.

ಕಸ್ಕನಿ/21/ಬ.ರಾಂ*/ಸ ಾಂ.ಭ/12-13

2011-12 ನೆೀ ಸ ಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಮಾಂಜೂರ ದ
ರಾಂ.ಮಾಂ/ಸ ಾಂ.ಭವನಗಳಿ೮ಗ್ೆ ಧನಸ್ಕಹ ಯ
ನವಿೀಕರಿ ಮಾಂಜೂರು ರ್ಮಡುವ ಬಗ್ೆೆ

58.

ಕಸ್ಕನಿ/99/ಜಿ.ರಾಂ/2012-13

ಕೊಪಾಳ ಜಿಲ್ ಾ ರಾಂಮಾಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು
ಕೊಪಾಳ ಜಿಲ್ೆಾ

59

ಕಸ್ಕನಿ/170/ಕಟ್ಿಡ ವಿ.ಧ.ವಿಸ್ಕಿರಣೆ/2012-13

ರ್ಾರಿೀ ಸ್ಕವೆೀಾರ್ಾರ ನೃತೆ ಕಲ್ ಮಾಂದಿರ
ಮೈಸ್ಕೂರು ಪಾಂಕಜ ಫರ್ಫ ರ್ರ್ಮಾಂಗ್ ಆರ್ಟಾ
ಸೆಾಂಟ್ರ್ ಮತುಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಕಾಂಸೆಾೀ ಇವರಿಗ್ೆ ಕಟ್ಿಡ
ವಿಸ್ಕಿರಣೆ ಧನಸ್ಕಹ ಯ

