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Closed files List Till 18‐06‐2012
SubDivision:CAO

File Comp 
No

Section File No File Subject Closed Date
Closing 
Category

513 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ‐9/1997‐98
ಡಯಟ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ ಮಂಗಳೂರು 92‐

93 ರಿಂದ 1996‐97ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ 
ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ

4/28/2008 0:00 C

507 AUDIT ಆಡಿಟ್‐2/ತವ‐26/1997‐98
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ

ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿ 92‐93 ರಿಂದ 96‐
97ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ತಪಾಸಣೆ ವರ

10/29/2007 0:00 C

2202 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ಟಿಟಿಐ‐ಅ /1998‐

99

ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್ ಅನವಟಿಟ್ ವ ಗಗ್
ಇ ಲ್ನ 82‐83 ರಿಂದ 1997‐98ರವರೆಗಿನ ಎಜಿ. 

ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
3/25/2009 0:00 D

26754 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಡಯಟ್ ಕೆ/1998‐99 ಡಯಟ್ ಕೂಡಿಗೆ ಕೂಡಗು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26828 AUDIT ◌ಾಡಿಟ್4/ಇತರೆ1/98‐99 ಸನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26752 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ

/1998‐99
ಡಿಎಸ್ಇಆಟಿರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26850 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ 
ಟಿ/2/1999‐2000

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

497 AUDIT ಡಿಟ್ /ತವ /ಆಡಿಟ್2/ತವ5/99‐2000
ಮೈಸೂರು ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯಮೈಸೂರು ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು ಕಛ ೕರಿಯ
93‐94 ರಿಂದ 97‐98ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ

/ /1/23/2012 15:41 D

24648 AUDIT ಆಡಿಟ್2/�◌ಂಕಿಅಂಶ/96‐97
1996‐97ರಿಂದ2006‐07ರವರೆಗಿನ ಹಣಮೌಲಯ್ 

ಆ ೇಪಣೆಗಳ ಕಡತ
3/21/2009 0:00 D

26838 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ತವ16/97‐98
ಆಲ್‐ಅಮೀನ್ ಟಿಟಿಐ ಕೋಲಾರ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದಿ
3/25/2009 0:00 D

1838 AUDIT
ಆಡಿಟ್4ಯ.ಎನ್.ಎಸ್‐
12/ಎಜಿ/1997‐98

ಡಯಟ್ ಬಳಾಳ್ರಿ ಇ ಲ್ನ 1986‐87 ರಿಂದ 95‐
96ರವರೆಗಿನ ಎಜಿ. ಲೆಕಕ್ ತನಿಖಾ ವರದಿ

4/28/2008 0:00 D

567 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ1/2000‐01
ಡಯಟ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ 94‐95 ರಿಂದ
98‐99ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ, ಡಯಟ್ 

ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು( . .ಎ) ಚಾರಣೆ
4/22/2008 0:00 C

26735 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ತವ/238/2004‐05 ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26841 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿತವ/2000‐01 ಸ.ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26748 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಐ.ಎನ್.ಎಸ್./95‐96 ಸ.ನಿ ಮೈಸೂರು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D



1836  0:00 D

26731 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವ/3/2000‐01 ಸ.ನಿ ಎಂಎಂಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

904 AUDIT ಆಡಿಟ್1/ತವ‐3/2000‐01
ಬಿ.ಇ.ಎಸ್. ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಜಯನಗರ 

1994‐95 ರಿಂದ 1998‐99ರ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
12/13/2011 13:09 C

26835 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ ಪಿಐ/2000‐01 ಪಿಐ ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 99‐2000 3/25/2009 0:00 D

19909 AUDIT ಆಡಿಟ್ 1/ ತವ8/2001‐02
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕನಕಪುರ ,ಈ
ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ ದೂರಿನ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ತನಿಖಾ 

ವರದಿ. 2 ಕಡತಗಳು
1/11/2012 17:40 C

26825 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿತವ12/2001‐02 ಡಿಡಿಪಿಐ ತುಮಕೂರು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26823 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ತವ2/2002‐03 ಬಿಇಓಗಳ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

628 AUDIT ಆಡಿಟ್3(6)/ತವ‐02/2002‐03
ಇ ಲ್ನ 1995‐96 ರಿಂದ 1999‐2000ನೇ

ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾವರದಿ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ 
ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್ ಕೊಡಿಗೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್

4/28/2008 0:00 C

24645 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ3/2002‐03
ಸಕಾ�ರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ

ಮಂಗಳೂರು. 95‐96 ರಿಂದ 99‐2000ರವರೆಗೆ 
ತಪಾಸಣಾವರದಿ

3/21/2009 0:00 D

521 AUDIT ಆಡಿಟ್3/ತವ‐2/2002‐03
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ದ ಣ ವಲಯ
ಮಂಡಯ್ 99‐2000 ರಿಂದ 2001ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 

ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ
9/5/2009 0:00 D

1836 AUDITAUDIT
ಆಡಿಟ್4(3)ಎಜಿ/ತವ‐17/2002‐

03

ಬಿ.ಇ.ಓ ದ ಣ ವಲಯ‐2 ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ
ಎಜಿ ಪುಸಕದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳಎಜಿ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂಡಿಕ ಗಳ

ಲೇವಾರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
3/25/2009 0:003/25/2009 D

24633 AUDIT ಆಡಿಟ್2ತವ/02‐03
ಉ.ನಿ. ಸಾ. .ಇ ಮಂಡಯ್ ◌ೀ ಕಛೇರಿಯ 2002‐
03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು.
3/21/2009 0:00 E

552 AUDIT ಆಡಿಟ್3/ತವ8/2002‐03
ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, 
ಮಳವ ಳ್ ಇ ಲ್ನ 99‐2000 ರಿಂದ 2001‐
02ರವರೆಗಿನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

1/15/2009 0:00 D

2182 AUDIT ಆಡಿಟ್4(5)ಎಜಿ/10/2003‐04
ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
)ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ

5/30/2008 0:00 D

24634 AUDIT ಆಡಿಟ್2ತವ6/2002‐03
ಸಕಾ�ರಿ ಪದ ಪೂವ� ಕಾಲೇಜ್

ನಾಗಮಂಗಲ, ◌ೀ ಖಾಲೇಜಿನ 97‐98 ರಿಂದ 
01‐02ರವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

3/21/2009 0:00 E

26815 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ27/2002‐03 ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26738 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/14/2003‐04 ಸ.ನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26831 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ಆ ೇಪಣೆ1/2004‐

05
ಡಿಡಿಪಿಐ ಚಿತರ್ದುಗ� ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D



2189  0:00 D

2154 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ಅವಸ‐02/2004‐

05
ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು 4/28/2008 0:00 D

26843 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ ಎಜಿತವ2/2001‐02 ಡಿಡಿಪಿಐ ವ ಗಗ್ ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

26854 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ಬಾಕಿಕಂಡಿಕೆ6/20

00‐01
ಎಜಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಬಾಕಿ ಕಂಡಿಕೆ ಬಗ ಗೆ್ 3/25/2009 0:00 D

544 AUDIT ಆಡಿಟ್3/ತವ1/2004‐05
ಶಾರದಾ ಕಾಸ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಕೆ

ಪುರಂ,ಮೈಸೂರು 2001‐02 ರಿಂದ 2003‐
04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

1/15/2009 0:00 D

26728 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವ/ಅಡಹಾಕ್/0

4‐05
ಅಡಹಾಕ್ ಸಭೆ ಬಗ ಗೆ್. 3/25/2009 0:00 D

2215 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವ/07/2004‐

05

ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಕೇಂದಿರ್ಯ ಪುಸತ್ಕ
ಡಿ ೕ ಬೆಂಗಳೂರು)ಈ ಕಛೇರಿ ಎಜಿ. 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
5/30/2008 0:00 D

24638 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ4/2004‐05
ರ್ೕ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಫ್ ಆಟ್ಸ್� 

ಮೈಸೂರು 2000‐01ರಿಂದ 03‐04ನೇ ಸಾ ನ 
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

3/21/2009 0:00 D

26820 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ ತವ7/2004‐05
ರ್ೕ ಶೈಲ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹರಿಹರ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದಿ
3/25/2009 0:00 D

26816 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ ಎಜಿ/ಆಡಿಟ್/2003‐04 ಭಾಗೀಯ ◌ೆಎಜಿ ಮಾ ತಿ 3/25/2009 0:00 D

2189 AUDITAUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವಕೈಕ/2004‐

05
ಕಂಡಿಕೆಗಳು ಕೈ ಬಿಟುಟ್ ಉ ಕೆ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ 
ನ ವರದಿ ಸ ಸ ವ ೆ ೆದ ಕಡತಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವಂತೆ ಬರೆದ ಕಡತ

5/30/2008 0:005/30/2008 D

2186 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ಕಅವ/2004‐05
ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗ ಂದ ಬಂದ ಅನುಪಾಲನಾ
ವರದಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಷರಾ ಬರೆದು ಎ.ಜಿ. 

ರವರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
4/28/2008 0:00 D

570 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ7/2004‐05
ನಿಮರ್ಲ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಇ ಲ್ನ
2001‐02 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗ ಗೆ್
5/28/2008 0:00 C

24643 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ8/2004‐05
ಮಹಾಲಸ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು 01‐
02ರಿಂದ 03‐04ರವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

3/21/2009 0:00 D

674 AUDIT ಆಡಿಟ್1/ತವ‐20/2004‐05
ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಜೆ.
ರಸ ತೆ್, 01/04/2001 ರಿಂದ 31/03/2004ನೇ 

ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ
5/30/2008 0:00 D

533 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ‐2/2002‐03
ವೇಕಾನಂದ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ

ಅರ ೕಕೆರೆ 2001‐02 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ 
ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆ ಕಡತ

5/28/2008 0:00 C

556 AUDIT ಆಡಿಟ್3/ತವ01/2005‐06
ಫರೊಕಿಯಾ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್
ಮಹದೇವಪುರ ರಸ ತೆ್, ಮೈಸೂರು 2001‐02 

ರಿಂದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ತಪಾಸಣಾ
10/23/2009 0:00 D

2211 AUDIT
ಆಡಿಟ್‐4/ಎಜಿ/ತವ/01/2005‐

06

ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ
ಸರಸವ್ತಿಪುರ ಮೈಸೂರು, ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕಕ್ 

ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
5/30/2008 0:00 D



26832 4/ 4/2004 05 ಸ.ನಿ  0:00 D

652 AUDIT
ಆಡಿಟ್ 3/ಪಠಯ್ಪು.ಮ‐05/2002‐

03

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ ಮ.ಕೋಲಾರ 

ಇ ಲ್ನ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
7/4/2011 0:00 D

517 AUDIT ಆಡಿಟ್3/ತವ‐6/2005
ಕುಮುದಾ ಉಮಾಶಂಕರ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಕೊಕಕ್ಣಿ, 

ಉಡುಪಿ 2001‐02 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ 
ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ

1/15/2009 0:00 D

2243 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ತವ/ಅವ/01/2005‐

06

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇ ಲ್ನ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ 

ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ
3/25/2009 0:00 E

687 AUDIT
ಆಡಿಟ1/ಎಸ್.ಎಡಿ/ತವ‐

9/2005‐06

ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ
(ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು)2003‐04ನೇ ಸಾ ನ 

ತಪಾಸಣೆ
7/4/2011 0:00 D

584 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ‐4/2006‐07
ಎಂ.ಎಲ್. ಎಂ.ಎನ್.  ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 99‐2000 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ 

ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
8/6/2008 0:00 D

589 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ‐8/2006‐07
ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ 2002‐
03 ರಿಂದ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
10/6/2008 0:00 D

699 AUDIT ಆಡಿಟ್1/ತವ‐12/2005‐06
ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಜಯನಗರ
2ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರು2002‐03 ರಿಂದ 

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ
12/13/2011 13:11 C

2249 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ತವ‐

01/ಎಜಿ/01/2005‐06
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ 

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಎಜಿ. ವರದಿ
3/25/2009 0:00 D

1815 AUDIT ಆಡಿಟ್‐4/ಎಜಿ./ತವವ/2004‐05
ಎ.ಜಿ. ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಆ ೇಪಣಾ
ಕಂಡಕೆಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ 

ಕುರಿತು
5/30/2008 0:00 D

26832 AUDITAUDIT ಆಡಿಟ್4/ತವ4/2004‐05ಆಡಿಟ್ ತವ ಸ.ನಿ ಬೆಳಾಗಾವಂ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಬ ಳಾಗಾವಂ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ 3/25/2009 0:003/25/2009 D

548 AUDIT ಆಡಿಟ್2/ತವ‐2/2006‐07
ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜು, 

ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ,ಮೈಸೂರು 98‐99 ರಿಂದ 
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ

12/12/2011 15:40 D

2254 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವ6/3/2006‐

07

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಮನಗರ ಈ
ಕಛೇರಿಯ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ತಪಾಸಣೆ 

ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
4/28/2008 0:00 C

2259 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವ‐4/2006‐07
ಕ ಞೆ್ೕತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಮನಗರ ಈ
ಕಛೇರಿಯ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ತಪಾಸಣೆ 

ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
5/30/2008 0:00 D

2278 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/ತವ/2005‐06 ಡಿಡಿಪಿಐ.  ವ ಗಗ್ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

2233 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ/9/2003‐04
ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು(ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್.)ಬೆಂಗಳೂ

ರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 200405ನೇ ಸಾ ನ 
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

4/28/2008 0:00 C

33794 AUDIT ಅಡಿಟ್4/ಎಜಿ.ತವ/7/2006‐07
ಸಹನಿದೇ�ಶಕರು ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ 

ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.
7/4/2011 0:00 D

26846 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿತವ10/2006‐07 ಡಿಡಿಪಿಐ ದ ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಜಿ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D



 

16331 4/ /3/2007 08 ,ಈ ಕ್  0:00 D

16254 AUDIT ಅ2/ಪತರ್/2006‐07 ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು 3/20/2010 0:00 D

9841 AUDIT
ಅ2/ತಪಾಸಣಾವರದಿ/ಡಯಟ್/2

006‐07
ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು 
ಇ ಲ್ನ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾವರದಿ.

3/20/2010 0:00 D

10696 AUDIT ಆಡಿಟ್3/ತ.ವ/2004‐05
ಶಾರದಾ ಲಾಸ ದಾಯ್ ಸಂಸ ಥೆ್,(ರಿ) ಶಾರದಾ
ಲಾಸ ರಸ ತೆ್, ಕೃಷಣ್ ತಿರ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು‐

04. ಇ ಲ್ನ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ಪತರ್
10/23/2009 0:00 D

11308 AUDIT ಅಡಿಟ್;3/ತವ. 2007‐08
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್

ಸುತೂತ್ರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್. ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ 2003‐
04ರಿಂದ 2005‐06ರ ವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾವರಧಿ

9/5/2009 0:00 D

24640 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಅನುಮತಿ/9/06‐07
ಉನಿ.ಸಾ ಇ ಹ�ಸನ ◌ೀ ಕಛೆರಿಯ ಲ್

ಸಕಾ�ರೇತರ ನಗದು ವ ಯ ಲ್ ಉ ದಿರುವ 
ಹಣ ಜಮಾಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

3/21/2009 0:00 E

26695 AUDIT ಆಡಿಟ್4. ಆ/9/2007‐08
ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯಗಳ
ಬೋಧಕ ಮತುತ್ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಗಳ 

ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ◌ಾಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
3/25/2009 0:00 D

11543 AUDIT ಅಡಿಟ್/03/ತ.ವ.03/2007‐08
ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಮ ಳಾ ಮಂಡಯ್, 
ಸಂಸ ಥೆ್ಯ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ 

ವರದಿಯ ಬಗ ಗೆ್.
1/15/2009 0:00 D

11544 AUDIT ಆಡಿಟ್ .3:ತ.ವ:04:2007‐08
ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮ ಳಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸ ಥೆ್, ಸರಸವ್ತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು, ಇ ಲ್ನ 
2004‐05ರಿಂದ 2006‐07ರ ವರೆಗಿನ

10/23/2009 0:00 D

13731 AUDIT
ಆಡಿಟ್ .03:ತ.ವ:07:ಮಾ ತಿ 

ಹಕುಕ್:01:2007‐08

ರ್ೕ ಹಮದ್ ಗಯಾ ಸುದಿದ್ೕನ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, 
ಫಯಜುಲ್ ಉಲಂ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ 

ಅನುದಾನಿತ ಕಾಯರ್ನಿರತ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ, 
5/30/2008 0:00 C

16331 AUDITAUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿತ/3/2007‐08ಆಡಿಟ್ ಎಜಿತ
ಕನಾfಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ
ಬೆಂಗಳೂರು,ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳಬ ಂಗಳೂರು   ಕಛ ೕರಿಯ ಲ ಕ ಪತರ್ಗಳ
ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು

7/4/2011 0:007/4/2011 D

26839 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ ತವ8/2007‐08 ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ 3/25/2009 0:00 D

16972 AUDIT ಅಡಿಟ್4/ಎಜಿತ/ /2007‐08
ಉಪನಿದೇಱಶಕರು, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ ಮಂಡಯ್,ಈ
ಕಛೇರಿಯ 2003 ರಿಂದ 2006ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ 

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ದುದ್
7/4/2011 0:00 D

15983 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ.ತವ/7/2007‐08
ಉಪನಿದೇಶಕರು ಸಾ. .ಇ ಹಾವೇರಿ, 

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ತಪಾಸಣೆ 
ಕುರಿತು.

5/30/2008 0:00 D

16268 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಸ ೆನ್ ಎಜಿ/1/08‐09
ಬಿ.ಇ.ಓ. ಉತತ್ರ‐2 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಸೆಕಷ್ನ್‐ಎ 

ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

16269 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಸೆಕಷ್ನ್ ಎ/2/08‐09
ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಉತತ್ರ‐2 ಈ ಕಛೇರಿಯ
ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು 

ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/20/2009 0:00 D

16312 AUDIT ಆ4/ .ತ/6/2008‐09
ಉಪನಿದೇ�ಶಕರ ಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತುತ್
ಬಿಜಾಪುರ ಕಛೇರಿಗಳ ಅಂತರೀಕ ತಪಾಸಣೆ 

ಕುರಿತು.
3/25/2009 0:00 D

17178 AUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ 

ಮಾ ತಿ/4/2008‐09

ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಂಪಗಿರಾಮನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 

ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್
7/4/2011 0:00 D



42448 ಈ  0:00 D

17778 AUDIT
ಆಡಿಟ್1/ಸೇ.ಪು. /09/2008‐

09
ರ್ೕ ಪಿ.ಪಿ.  ವಪರ್ಕಾಶ ಸ. .  ರಿಯೂರು ಇವರ 

ಸೇವಾಪುಸತ್ಕ ಮಶೆಱ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
7/4/2011 0:00 D

18169 AUDIT ಆಡಿಟ್1/ತವ/13/2008‐09
ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಕಷ್ಣ

ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನ 2004‐05‐ 
ರಿಂದ 2007‐08ರ ವರೆಗಿನ ಆಂತರೀಕ ಲೆಕಕ್

1/11/2012 17:39 C

20094 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಎಜಿ.ತವ/ /2008‐09
ಡಯಟ್ ಚಿತರ್ದುಗಱ ಕಛೇರಿಯ

ಮಹಾಲೇಖಾಪಾಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ 
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಬಗ ಗೆ್.

2/26/2009 0:00 D

34820 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ವಾತವ/15/08‐09
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ðಕ ತಪಾಸಣೆ 

ವರ.
7/4/2011 0:00 D

34217 AUDIT
ಸಾ ಇ/ಆಡಿಟ್1/ಸೈಂಟ್ 

ತೇರೆಸಾ/ತವ/ಬೆಂಗಳುರು/2009
‐10

ಸೈಂಟ್ ತೇರೆಸಾ ಮ ಳಾ ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಚಾಮರಾಜ
ಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಯ 2005‐06 ರಿಂದ 

2007‐08ರವರೆಗೆ ಅಂತರೀಕ ಲೆಕಕ್
1/11/2012 17:41 C

32143 AUDIT ಆಡಿಟ್4/ಪೌರ್.ಶಾತ/1/2009‐10
ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ

ಭಾಗಎನ್.ಜಿ.ಹ ಳ್ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆ 
ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು.

7/4/2011 0:00 D

34216 AUDIT
ಸಾ. .ಇ/ಆಡಿಟ್1ಎಸ್.ಎಲ್.ಎ

ನ್/ತಪಾಸಣಾ 
ವರದಿ/ಬೆಂಗಳೂರು/2009‐10

ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.  ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್, 
ಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳುರು ಇ ಲ್ಯ 2002‐03 ರಿಂದ 
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ಗಳನುನ್ ತಪಾಸಣೆ

1/11/2012 17:40 C

40022 AUDIT
◌ಾಡಿಟ್3/ತವ/07/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ

/2009‐10/

ಸಂತಜೋಸೆಫ್ ಮ ಳಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ
ಸಂಸ ಥೆ್ ಮಂಡಯ್ ◌ಿ ಲ್ಯ 26‐11‐2006ರಿಂದ 31‐

03‐2009ರ ವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ
1/23/2012 15:46 D

15129 AUDIT
audit1/p.s.spl.audit./2/200

7‐08
private aided primary and high schools 

audit
3/25/2009 0:00 D

42448 AUDITAUDIT
ಆಡಿಟ್4/ಮ.ತ.ವ/ಎಜಿತವ/10/

09‐2010

ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ
ಪರೀ ೇಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯಪರೀ ೕಗಳು ಬ ಂಗಳೂರು ಕಛ ೕರಿಯ
ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಾಪಾಲರು

7/4/2011 0:007/4/2011 D

47352 AUDIT
CPI/ತಪಾ/ಆಡಿಟ್‐3: ತವ‐

1/2010‐11/2010

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಬಿ.ಇ.ಡಿ ಕಾಲೇಜು, 
ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ 
2004‐05 ರಿಂದ 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್

12/12/2011 15:41 D

72818 AUDIT
CPI 

ಆಡಿಟ್1/ತ.ವ.04/2011.12/ಲೆ.
ಪ.ಪರಿ.ವ/1.7.2011/2011

ಸ0ತ ತೆರೇಸಾ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸ0ಸತ್
ಸುಲಾತ್ನ್ ರಸ ತೆ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆ0 ಈ 
ಸ0ಸ ತೆ್ಯ 2008.09 2010.11 ರ ವರೆಗಿನ

1/11/2012 17:42 C

41928
RECONCILIATIO

N
ಮ.ಹೊ/ಲೆಮರು/03/2006‐07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ತಃಖ ತೆ್ಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ 

ರವಾನಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.
2/19/2010 0:00 A

41929
RECONCILIATIO

N
ಮ.ಹೊ/ಲೆಮರು/04/2000‐01

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಧನ ನಿ ೕಗ
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತರ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
2/19/2010 0:00 A

41930
RECONCILIATIO

N
ಮ.ಹೊ/ಲೆಮರು/03/2005‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ನಿ ೕಗದ ಬಗ ಗೆ್. 2/19/2010 0:00 A

41932
RECONCILIATIO

N
ಮ.ಹೊ/ಲೆಮರು/05/2004‐05

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಧನ ನಿ ೕಗ
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ ವರದಿ ಗೆರ್ೕಡ್ ನಂ: 12 

ಮತುತ್ 17.
2/19/2010 0:00 A

41933
RECONCILIATIO

N
ಮ.ಹೊಂ/ಲೆಮರು/05/2002‐03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ
ಕರಡು ಧಾನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ 

ಇಲಾಖೆಗಳ ಧ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಯಡಿಯ ಲ್
2/19/2010 0:00 A



26802  0:00 D

26806 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ2.ಇತರೆ.ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ.2

007‐08
2006‐07 ರ ಲ್ ಉ ಕೆ ಹಣ ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26812 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.10/2007‐

08
2007‐08ನೆ ಸಾ ಗೆ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ 

ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26821 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.11/2007‐

08
ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾ.2007‐

08ಆಯವಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26804 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹ.12/2007‐

08

2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶಾಲೆ
ಮು.ವೈ.ತಪಾಸಣೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾ.ವೆ.ಆಯವಯ್ಯ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26808 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹ./3/2007‐08
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ವಲಯ

ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಯಡಿಯ ಲ್ .ಇ.ಕಛೇರಿಗ ಗೆ 
ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26773 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.6/2006‐07
2005‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಒದಗಿ ರುವ

ಆಯವಯ್ಯಕಿಕ್ಂತ ಕಡಿಮೆ /ಹೆಚುಚ್ ಖಚುರ್ 
ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26813 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.2/2007‐08
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26810 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.2/2007‐08
2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚದ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26819 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.15/2007‐

08

2007‐08ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆರ್.ಐ.ಎಂ. .ಡೆಹರಾಡೂನ್ 

. .ವೇ.ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26802 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.18/2007‐

08
2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಜಾಉರ 

ೆ ೆ ಹ ಬಿಡ ಗ ೆ ೆಸೈ.ಶಾ. .ವೇ.ಹಣಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:003/25/2009 D

25521 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.ಬೆಂ.ನ.ಪಾ.

8/1992‐93

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆ ಶಾಲಾ
ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಕಾರ್ರದ ಕಷ್ಣ 

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನ
3/24/2009 0:00 D

26739 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.18/2006‐

07

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್
ೕ ರ್ಕೆಯಡಿ ಕ  ರನನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ವಸತಿ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಧೋಳ ಇ ಲ್ಗೆ ಬಬ್ಂದಿ
3/25/2009 0:00 D

26747 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.19/2006‐

07

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ
ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗಾಗಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇನತ, 
ಆಹಾರ, ಸಮವಸಕಾಕ್ಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26798 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.10/2006‐

07
ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾ ತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26769 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.2/2006‐07
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ 2005‐

06ರ ಲ್ ವ್ೕಕರಿಸಲಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26530 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ 

ತಃಖ ತೆ್.26/2004‐05
ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ ತಃಖ ತೆ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 3/25/2009 0:00 D

26727 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.13/2006‐

07
ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪಠಯ್ ವಸುತ್ 
ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D



26683 ಯ್ಯ / /2006 07 ಯ್ತ  0:00 D

26720 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.11/2006‐

07
ನಾಯ್ಸ ಮತುತ್ ಉಂಬ ಗಳ ಮೇ ನ ಬಡಿತ್ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26729 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.15/2006‐

07

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್
ವೈದಯ್ಕೀಯ ತನಿಖಾಧಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ 

ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗಳುಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
3/25/2009 0:00 D

26724 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.12/2006‐

07

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆರ್.ಪಿ.ಎಂ. .ಡೆಹರಾಡೂನಿನ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ 

ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ
3/25/2009 0:00 D

25905 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.19/2005‐

06

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್ ಆಂಗಲ್ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ 
ಪರ್ಕಟಗೊಂಡ ತುಣಕೆಗೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

25924 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.13/2005‐

06

ಅನುದಾನಗಳ ಪುನ ರ್ನಿ ೕಗಗಳ ಖಜಾನೆ
ಗಣಕ ಜಾಲ ನಿವಾರ್ಹಕ ಕೇಂದರ್ದ ಮಾ ತಿ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸೂಚನೆ.

3/24/2009 0:00 D

25559 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ4.ಎಜಿ.ಆ ೇಪಣೆ/1/2

004‐05

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ
ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಆ ೇಪಣೆಗ ಗೆ 
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

26423 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.31/2004‐

05

ದಿ:ಬಿ.ಎಂ.ಸುಂದರ್, ಪರಿಚಾರಕರು, 
ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಲಮ್ಠ, ಮಂಗಳೂರು 

ಇವರ ಅಂತಯ್ ಸಂಸಾಕ್ರದ ಖಚರ್ನುನ್ ಭರಿಸುವ
3/25/2009 0:00 D

26460 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.25/2004‐

05
ಎಕಷ್ಟ್ರ್ ನಂ.ನಡೆದ ಪಾರ್ಜೆಕ್ಟ್, 2005‐06 3/25/2009 0:00 D

26678 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.2/2006‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26683 BUDGETBUDGET ಅಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.3/2006‐07ಅಯವ .2 ಹಹಂ.3
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಭಾಷಾ ಆಲ ಸಂಖಾಯ್ತ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದಭಾಷಾ ಆಲಪ್ ಸಂಖಾ ನಿದ ೕರ್ಶನಾಲಯದ
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ

3/25/2009 0:003/25/2009 D

26687 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.4.2006‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ

ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26753 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ,/

1/2006‐07

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ವಲಯ
ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳ ಉ ಕೆ 

ಹಣವನುನ್ ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26693 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.5/2006‐07
2006‐07ನೆ ಸಾ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕ

ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26697 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.8/2006‐07
2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳಕೆಕ್

ೕಜನೆತರ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26714 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ./9/2006‐

07

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆ2204‐00‐
104‐029‐101 ಕ.ಕಿರ್ೕ.ಪಾರ್ಧಿಕಾರ 
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಇದರಡಿಯ ಲ್

3/25/2009 0:00 D

26718 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.10/2006‐

07

2006‐07ನೇ ಸಾ ಗೆ ದ ಣ ಬಾರತ ಆಂಗಲ್
ಭಾಷಾ ಪಾರ್ದೇ ಕ ಾನ ಭಾರತಿ ಕಾಯ್ಂಪಸ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26734 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2./ಹ.ಹಂ.16/2006‐

07

ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಂದ
ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ 3 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D



25936  0:00 D

25869 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1/ಅ.ರಾ.ಆ.9/2005‐

06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು 

ಮುದರ್ಣದ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25930 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಅಂದಾಜು.16/200

5‐06

2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ
ಅಂದಜುಗಳನುನ್ ಅನುಬಂಧ ಬಿ ವೇತನ ಮತುತ್ 
ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳ ಹಾಗೂ ವೆಚಚ್ಗಳ

3/24/2009 0:00 D

26794 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.9/2006‐07
ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜೇಶವ್ರಿದೇ  .ಪ. ಇವರ ಬಾಕಿ 

ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25853 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹ.ಹಂ.2/2005‐

06

20050‐06ನೇ ಸಾ ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ ಮೂಲಕ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ

3/24/2009 0:00 D

25895 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ/1/ಇತರೆ.10/2005‐

06
ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ 
ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

25899 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹ.ಹಂ.3/2005‐

06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ 

ವೇತನಾನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
3/24/2009 0:00 D

25912 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ನಿವೃತತ್ 
ಸೌಲಭಯ್/4/2005‐06

ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವೃತತ್ ನೌಕರರಿಗೆ
ನೀಡಬೇಕಾದ ಇತರೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ ಖಚುರ್ 

ಹಾಕುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25917 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.ಹ.ಹಂ.23/2005‐06
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ

ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ 
ಅಲಾಪ್ವಧಿ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಅಯವಯ್ಯ

3/24/2009 0:00 D

25921 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1/ಇತರೆ.8/2005‐

06

2005ನೇ ಜೂನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆಯ
ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಯಿಂದ 

ಮುಂಗಡ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25936 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹ.ಹಂ.1/2005‐

06

2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬ ಂದಿಯವರಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲ ಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
3/24/2009 0:003/24/2009 D

25943 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ ಇತರೆ.22/2005‐06
2006‐07ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ ಲೆ್
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೂಡಿಗೆ ಯ ಲ್ 

ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26503 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.12/2004‐

05
ಉ.ನಿ., ಹಾವೇರಿ, ಕಛೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂದಾಯ 
ಮಾಡಲು ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಅನುಮತಿ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26437 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.14/2004‐

05
ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ಪರ್ಶ ತ್ ಕಷ್ಕರ ಸನಮ್ನಕಾಕ್ಗಿ 

ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25817 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.9/2004‐05
ಶಾಸನ ಬದಧ್ ಆ ೕಗಗಳ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಮತುತ್

ಸದಸಯ್ರುಗ ಗೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ವೇತನ/ಭತೆಯ್ಗಳ 
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

26486 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.19/2004‐

05
ಕನನ್ಡ ರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ 
ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26490 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.3/2004‐

05
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26441 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.5/2004‐05
ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 
ವೆಚಚ್ಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D



26522 ನ್ಡ .  0:00 D

26499 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.3.ಹಹಂ.8/2004‐05
ಕೊರತೆಯಿರುವ ಅನುದಾನವನುನ್ 

ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25822 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹು.ವೇ.1/2004‐

05

ರಾಜುಯ್ ವಲಯದ ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್
ೕ ರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ 

ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25831 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.13/2003‐

04

ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ದಾಯ್
ಸಂಸಕ್ೃತ ಸಂಘ, ನಾಗಪಪ್ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ

3/24/2009 0:00 D

26467 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.1/2004‐05
ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25732 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.1.2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

26494 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.17/2004‐

05

ಕೆ.ಜಿ.ನಾಡಿಗೇರ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ
ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯದ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26497 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.3.ಹಹಂ.8/2004‐05 ವೇತನಕೆಕ್ ಆನುದಾನ ಕೊರತೆ ಬಗ ಗೆ್. 3/25/2009 0:00 D

26473 BUDGET
ಅಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.19/2004‐

05

ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಶಾಲೆ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲ್
ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ 
ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ.

3/25/2009 0:00 D

26432 BUDGET
ಅಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.34/2004‐

05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗಾಂಧಿ ತತವ್ ಆಧಾರಿತ
ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗುತಿರ್ ಶಾಲೆಗೆ 
ಅನುದಾನವನುನ್ ಅಳವಡಿಸದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26522 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.29/2004‐

05
ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಪರೀ ೆ ಹೆಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡಿ.ಕನ ಭಾಷಾ ಪರೀ ಹ ಚುದ್ವರಿ ವ ೕತನ ಬಡಿತ್ 3/25/2009 0:003/25/2009 D

26407 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.35/2004‐

05

ಈರಣನ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ರಾಯಚೂರು ರವರಿಗೆ
ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಬಾಕಿ ವೇತನವನುನ್
3/25/2009 0:00 D

26409 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.4/2004‐05
2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ
ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26385 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಆಡಿಟ್ ವರದಿ 

/1/94‐95
87‐88ರ ಅಡಿಟ್ ವರದಿಯ ಲ್ ಸೇರಿರುವ ಕುರಿತು 

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಲ್ ಟಿ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26510 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.16/2004‐

05
2002‐03ರ ಧನ ನಿ ೕಗ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ 

ಇಲಾಖಾ ವರದಿ.
3/25/2009 0:00 D

26402 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.23/2004‐

05

ರ್ೕ ಪದಾಯ್ಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ನಿವೃತತ್ ಭಾಗೀಐ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಪರ್ಯಾಣ 

ಬತೆಯ್ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26447 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.36/2004‐

05

ಬಿ.ಇ.ಓ., ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರಿಗೆ 

ಎಫ.ಡಿ.ಎ.ಪರ್ಯಾಣಭತೆಯ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26492 BUDGET
ಅಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.11/2004‐

05
ಭಾರತ ಸೇವಾದಳಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್. 3/25/2009 0:00 D



25511 2003‐04 ಯ್  0:00 D

26528 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.3.ಜಿ.ಪಂ.ಖಚುರ್/1/2

004‐05
ಜಿ.ಪಂ.ತಾ.ಪಂ.ಖಚುರ್ ಕೊರತೆ. 3/25/2009 0:00 D

26405 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.13/2004‐

05
ನಾಯ್ಸ ಮತುತ್ ಉಂಬ ಗಳ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25586 BUDGET
ಆಯವಯಯ್.1/ಹ.ಹಂ.7/2004‐

05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ 

ಅಲಾಪ್ವಧಿ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಅಯವಯಯ್ ಬಿಡುಗಡೆ
3/24/2009 0:00 D

25628 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.3/ಚಿ.ಶಾ.ಹ.ಬಿ.1/20

04‐05
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 2004‐05ನೇ ಸಾ ಗೆ 

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25842 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಹಹಂ.32/2004‐

05

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್
ೕ ರ್ಕೆಯ ಲ್ ಕೊರತೆ ಇರುವ 

ಆಯವಯ್ಯಗಳನುನ್ ಪುನ ರ್ನಿ ೕಗದ
3/24/2009 0:00 D

25848 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.1.2003‐04
2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ

ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 
ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

25826 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹು.ವೇ.2/2003‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನುಬಂಧ ಬಿ ಅಂದಾಜು 

ಅನುಬಂಧ ಬಿ ಯ ಲ್ ಮುದಿರ್ಸಲಾಗಿರುವ
3/24/2009 0:00 D

25490 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಕಂ.ಸು.ಅ.1/2002

‐03

ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಈ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 

ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25645 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ರಾ.ಪಪ್.12/2002‐

03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ
.ಎ.ಜಿ.ವರದಿರಾಜಪಪ್ ವ್ೕಕೃತಗಳ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು 
ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಅಂಕಿ ಆಂಶಗಳ ಮಾ ತಿ

3/24/2009 0:00 D

25511 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಅಂದಾಜು.3/2002

‐03

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಅಂದಾಜು
ಮತು 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯಗಳಮತುತ್ ನ ೕ ಸಾ ನ ಆಯವ ಯಗಳ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಸೂಚಿಸುವ ನಿರೂಪಣಾ

3/24/2009 0:003/24/2009 D

25729 BUDGET ಅಯವಯ್ಯ.1.ಕ.ಕಂ.2/2003‐04
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಎ.ಜಿ.ವರದಿ ಲ್
ರ ಲ್ ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ 
ಟಿಪಪ್ಣಿಗೆ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ತುಮಕೂರು ದ ಣ

3/24/2009 0:00 D

25813 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಇತರೆ.15/2003‐

04

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಹಂಗಾಮಿ, ಸಹಾಯಕಿ , 
ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ, ಹುಣಸೂರು ಇವರ 2003‐
04ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ

3/24/2009 0:00 D

26137 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.18/2003‐

04
ಎಂ. ಹಮದ್ ಬ ೕರ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು‐
ಪರ್ಯಾಣ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಮೇಲುಸ  ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

25590 BUDGET
ಆಯವಯಯ್.4/ಇತರೆ.10/2003‐

04

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಮಾನವ
ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ 

ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25752 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.13ಎ/2003

‐04

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನೇತರ
ಆಯವಯ್ಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ 
ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ ಅನು ೕದಿತ

3/24/2009 0:00 D

25807 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ4.ಹು.ಸಥ್.7/2003‐04
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, 

ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಇ ಲ್ನ ಸಂಸಕ್ೃತ ಷಯ 
ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ

3/24/2009 0:00 D

26155 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.23/2003‐

04

ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಗುಮಾಸತ್ರು, ಮಹಾರಾಜ
ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು ಇವರ 
ವೇತನವನುನ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D



26456 ಚ್ದ  0:00 D

26143 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.19/2003‐

04
ಪುನ ರ್ಮ ರ್ತ ವಾ ರ್ಕ ೕಜನೆ ಮತುತ್ 

ೕಜನೇತರ ಅಂದಾಜು ಪಟಿಟ್ಗಳ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25550 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಅಂದಾಜು.8/2003

‐04

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಪತರ್ದ
ಅನುಸೂಚಿ ಬಿ ವೇತನಗಳ ಮತುತ್ ಇತರೆ 

ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ
3/24/2009 0:00 D

25769 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ10/2004‐

05
ರ್ೕ ಎಸ್. ೕಗೀಶ್, ಪರ್.ದ.ಸ. ಇವರ 

ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25703 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.18.2004‐

05

15ನೇ ತಂಡದ ಆಥಿರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ಬಗ ಗೆ್
ತರಬೇತಿ ಬಿರ ಬಬ್ಂದಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26524 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.
ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಾಪನ/ಕಡತಗೊ ಸಬಹುದಾದ ಪತರ್.
3/25/2009 0:00 D

26507 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.16/2004‐

05

ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ ಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಇಲಾಖಾ
ವತಿಯಿಂದ ವಸೂ  ಜವಾಬಾದ್ರಿ ಪತರ್ 

ನೀಡುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25513 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಅಂದಾಜು.3/200

3‐04

2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ 

ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, 
3/24/2009 0:00 D

25516 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಅಂದಾಜು/3/200

3‐04
Appendix‐`c` Budget 2003‐04 3/24/2009 0:00 D

26450 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2 ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಖಚಿರ್ನ ತಃಖ ತೆ್ಗಳು. 3/25/2009 0:00 D

26456 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.26/2004‐

05
ಮಾಹೆಯಾನ ಖಚುರ್ವೆಚಚ್ದ ತಃಖೆಮಾಹಯಾನ ಖಚುರ್ವ ಚ ತಃಖ ತ್ 3/25/2009 0:003/25/2009 D

26132 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.16/2003‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೊತುತ್ಪಡಿ ದ
ಆಯವಯ್ಯ ಅವಕಾಶ, ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ರುವ 

ತತ್ ಹಾಗೂ ಉ ಕೆ ತತ್ದ ರದ ಬಗ ಗೆ್
3/24/2009 0:00 D

25765 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ1.ಕ.ಕಂ.4/2003‐04
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ವರದಿ ಲರ್ ಲ್

ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ 
ಕಂಡಿಕೆ Extra expenditure clearing level 

3/24/2009 0:00 D

25495 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಇತರೆ.2/2003‐

04

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳ
1993ನೇ ಸಾ ನಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ 

ಅನು ೕದನೆಯ ಪಟಿಟ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25547 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.8/2003‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗ ಗೆ ಅಲಾಪ್ವಧಿ 

ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ
3/24/2009 0:00 D

25567 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಹ.ಹಂ.2/2003‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ 

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ
3/24/2009 0:00 D

25624 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.1/2003‐04
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ

ಕಾಲೇಜು/ಚಿತರ್ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗೆ 
ವೇತನಾನುದಾನವನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್

3/24/2009 0:00 D

25839 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.12.2003‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಗಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಅವಕಾಶ 

ಕ ಪ್ಸಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಆಥಿರ್ಕ
3/24/2009 0:00 D



26121  0:00 D

26074 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹ.10/2003‐

04
ಸ.ಸಂ.ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26077 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ./11/2003‐

04

ಸ.ದೈ. ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26085 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.7/2003‐

04

ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26088 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.12/2003‐

04
ರಾಜಯ್ಮತುತ್ ರಾಷಟ್ರ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತ ಕಷ್ಕರ 
ಸನಾಮ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್

3/24/2009 0:00 D

26099 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.3/2003‐

04

ಸ. ಂ. .ಪರ್ ಕಷ್ಣ, ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ
ಮೈಸೂರು ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಅಯವಯ್ಯ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26080 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.21/2003‐

04

2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೈಗೊಂಡ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧ 

ಕಛೇರಿಗಳ ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ
3/24/2009 0:00 D

26105 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.5/2003‐

04

ಕೊಡಗು ಜಿಲಾಲ್ ಸಂಸ ಥೆ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ 4 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಅಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26110 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.6/2003‐

04
ಮದಾಯ್ನಹ್ ಉಪಹಾರ ೕಜನೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 

ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26113 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.8/2003‐

04

ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

26121 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.19/2003‐

04
ಕಾಗವಾಡ ವಲಯದ 22 ಹ ಳ್ಗಳನುನ್ ಅಥಣಿ 

ವ ಯ ೆ ೆ ಡಿ ದ ೆವಲಯಕೆಕ್ ಜೋಡಿ ದ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:003/24/2009 D

25747 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.1. ಎಜಿ.9/2002‐03
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್

ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ 
ಕಂಡಿಕೆ ಇರೆನೂಯ್ಲರ್ ರಿ ೕಫ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ ಗೆ

3/24/2009 0:00 D

25749 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1. .ಎಜಿ.8/2002‐

03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್
ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ 

ಕಂಡಿಕೆ ಇರೆಗುಯ್ಲರ್ ರಿ ೕಫ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ ಗೆ
3/24/2009 0:00 D

25751 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1 ಲ್/6/2002‐

03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲರ್ ಲ್
ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ 

ಕಂಡಿಕೆ ಇರೆಗುಯ್ಲರ್ ರಿ ೕಫ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ ಗೆ
3/24/2009 0:00 D

26345 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ./13/2002‐

03
ರಾಷಟ್ರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 
ಸನಾಮ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26339 BUDGET
ಆಯವಯಯ್.2.ವಗರ್.ವೇ./14/20

02‐03

ರ್ೕಮತಿ ಜಾಗೆಟ್ ಸವ್ಣರ್ಲತಾ, 
ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು ಇವರಿಗೆ 20024 ಜುಲೈ 

ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25718 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಕಕಂ.22/2002‐

03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್
ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ 

ಕಂಡಿಕೆ Injudicious purchase of uniform 
3/24/2009 0:00 D

25721 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1/ಕ.ಕಂ.21/2002‐

03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್
ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ 
ಕಂಡಿಕೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D



25588 ಯ್ಯ. . /2002 03 ಈ  0:00 D

25711 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.ಕ.ಕಂ.16/2002‐03
2001‐03ನೇ ಸಾ ನ ವರದಿ ಲ್ ರ ಲ್
ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ 

ಕಂಡಿಕೆFrantned with drawal of moneyಗೆ
3/24/2009 0:00 D

26344 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಟೆಂಡರ್ 

ಫಾರಂ.ಹಣಜಮೆ/12/2002‐03
ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಮಾರಾಟದ ಹಣವನುನ್ ಲೆಕಕ್ 

ೕ ರ್ಕೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
3/25/2009 0:00 D

26334 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.4/2002‐

03

ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ
ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26303 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.1/2002‐

03

ರಾಜಯ್ ವಲಯ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳಡಿಯ ಲ್ 2002‐
03ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26305 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ./6/2002‐

03

ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, 
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26308 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ./7/2002‐

03

ಕೊಡಗು ಜಿಲಾಲ್ ಸಂಸ ಥೆ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ 4 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26341 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.10/2002‐

03
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 

ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25500 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1ಇತರೆ.20/2002‐

03

ಹುದ ದೆ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇಲಲ್ದೇ ನೌಕರರಿಗೆ
ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ತರೆ ಲೆಕಕ್ 

ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಯ ಕಾಯರ್ವನುನ್
3/24/2009 0:00 D

26313 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.5/2002‐

03

ಭಾಗೀಯ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25588 BUDGETBUDGET ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.2/2002‐03ಆಯವ 1 ಇತರ .2
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಖಾ ಇರುವಬ ಂಗಳೂರು ಕಛ ೕರಿಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ

ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
3/24/2009 0:003/24/2009 D

26336 BUDGET
ಅಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.9/2002‐

03

ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ೕಜನೆ ಕಛೇರಿಗೆ
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25534 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಹ.ಹಂ.7/2002‐

03

2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗ ಗೆ ಅಲಾಪ್ವಧಿ 

ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಢುವ
3/24/2009 0:00 D

25552 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.2/2002‐

03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಖಾಸಗಿ ಚಿತರ್ಕಲಾ
ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25632 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.1/2002‐

03

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ
ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ

3/24/2009 0:00 D

25746 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಇತರೆ.11/2001‐

02
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೂವರ್ 

ತಾಲೂಲ್ಕನುನ್ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25573 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಪಾರ್. .ಸ.8/2001‐

02

ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ ಅಂತರ ಜಿಲ ಲೆ್ಗೆ 

ಸಥ್ಳಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25615 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಅಂದಾಜು.5/2001

‐02
2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು 

ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಕೆ
3/24/2009 0:00 D



25651 10  0:00 D

25834 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹು.ಸಥ್.12/2001‐

02

ಈಶಾನಯ್ ವಲಯ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್
ಸಥ್ಳಾಂರಿ ರುವ ಧ ಹುದ ದೆ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ 

ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25723 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.ಕ.ಕಂ.19/2002‐03
1998‐99ನೇ ಸಾ ನ

ಎಜಿ.ವರದಿ ಲರ್ ಲ್ರುವ ಕಂಡಿಕೆ 3.93.91 
ರಿಂದ 3.96 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖಾ

3/24/2009 0:00 D

26294 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.2/2000‐

01
ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ 

ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26378 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.3ಎ.ಎ.ಆರ್.17/1

982‐83
ಹೆಚಿಚ್ವರಿ ಕೊಟಿಟ್ರುವ ಅನುದಾನವನುನ್ 

ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25640 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1/ .ಮತುತ್ 

ಎ.ಜಿ.7/2001‐02

ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅಕರ್ಮವಾಗಿ
ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ವೇತನ ಅನುದಾನ ಬಗ ಗೆ್ 

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ .ಆಂಡ್ ಎಜಿಯ ಕರಡು
3/24/2009 0:00 D

26376 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.7/2000‐01 ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳ ವೆಚದ್. 3/25/2009 0:00 D

26164 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.7/2001‐

02
ಭಾಗೀಯ ಸ.ನಿ.ಕಛೇರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು, 
ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

26292 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.1/2000‐

01
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25661 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1.ಪಿ.ಎ.ಜಿ.10/1997‐

98

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಸಮಿತಿ10ನೇ ಧಾನ
ಸಭೆಯ15ನೇ ವರದಿಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ 

ಉತರ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25651 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯಯ್.1. .ಎ.ಜಿ.9/2001‐

02

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಸಮಿತಿ 2ನೇ
ವರದಿ10ನೇ ಧಾನ ಸಭೆಯ ಫಾರಸುಗ ಗೆವರದಿ ನ ೕ ಧಾನ ಸಭಯ ಫಾರಸುಸ್ಗ ಗ

ಇಲಾಖಾ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:003/24/2009 D

26166 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2. ಭಾಗೀಯ/21/2

001‐02

ಸಕಾರ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ. .ಎಲ್.ಗೆ
ದುಯ್ತ್ ಚಛ್ಕಿತ್ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಂದಾಯ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25656 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ. .ಎ.ಜಿ.9/2001‐02
1999‐2000ನೇ ಸಾ ನ .ಎ.ಜಿ.ಗಳ ಲ್
ಯ ಲ್ರುವ ಕರಡು ಕಂಡಿಕೆ ಅ.16.11 ರಿಂದ 
6.1.10ಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

25504 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.9/2001‐02
2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಸಂಸತರ ಲ್

ಮಂಡಿಸಲು ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಪುನರ್ 
ನಿ ೕಗದ ಲೆಕಕ್ ಗಣಕೀಕರಣದ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

25509 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಇತರೆ.9/2001‐

02
ಮೈನಾರಿಟಿ:2202‐01‐104‐0‐00 Budget 

Proposal for the Year 2002‐03
3/24/2009 0:00 D

25518 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಪುನರ್ 
ನಿ ೕಗ/10/2001‐02

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನೇತರ ಲೆಕಕ್
ೕ ರ್ಕೆಯ ಲ್ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೊರತೆಯನುನ್ 

ಒಟಾಟ್ರೆ ಉ ತಾಯದ ಲ್ ಪುನರ್ ನಿ ೕಗದ
3/24/2009 0:00 D

25543 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1. .ಆ.ಲೇ.6/2001‐

02

1999‐2000ನೇ ಸಾ ನ ನಿ ೕಗ ಲೆಕಕ್
ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಲೆಕಕ್ಗಳ ಟಿಪಪ್ಣಿಗ ಗೆ ಇಲಾಖಾ 

ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25564 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಹ.ಹಂ.1/2001‐

02
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D



26383 ಯ್ಯ  0:00 D

25577 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.4.ಇತರೆ.4/2000‐01
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ

ಅಗತಯ್ ರುವ ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್  
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:00 D

25580 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ4. ಇತರೆ.4/2001‐02
ಜಿಲಾಲ್ ವಲಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ 2000‐01ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
3/24/2009 0:00 D

25592 BUDGET
ಆಯವಯಯ್.4/ಹ.ಹಂ.2/2001‐

02

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25750 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1. ಎಲ್.6/2002‐

03

ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಆ ೇಪಣೆಗ ಗೆ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಇಲಾಖಾ 

ಉತತ್ರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26298 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.11/2001‐

02
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 

ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26296 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ದತಿತ್ 

ಬಡಿತ್.ಹ.ಹಂ.12/2001‐02
ದತಿತ್ಗಳ ಮೇ ನ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಆಯವಯ್ಯ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25668 BUDGET
ಆಯವಯಯ್.1. .ಮತುತ್ 

ಎಜಿ.9/2001‐02

1999‐2000ನೇ ಸಾ ನ .ಮತುತ್ ಎಜಿ. ಕರಡು
ಕಂಡಿಕೆಗ ೕಗೆ ಇಲಾಖಾ ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

25671 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1/ .ಎ.ಜಿ.3/2002‐

03

2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಎಜಿ ವರದಿ ಲರ್ ಲ್
ಸೇರಿಸಲು ಉದ ದೆ್ೕ ರುವ ಕರಡು ಟಿಪಪ್ಣಿ 

ಕಂಡಿಕೆ ಇರೆಗುಯ್ಲರ್ ರಿ ೕಫ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಂಟ್ಸ್ ಗೆ
3/24/2009 0:00 D

26381 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ 

2.ಲೆ.ಪ.ಆ ೇಪಣೆ/16/2001‐02

ದಿ:31/6/2000 ಅಂತಯ್ಕೆಕ್ 6 ತಿಂಗ ಗೆ ಹೆಚಿದ್ನ
ಅವಧಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ 

ಆ ೇಪಣೆಗ ೕಗೆ ಉತತ್ರ.
3/25/2009 0:00 D

26383 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯ್ಯ 2./ಹಹಂ.6/2001‐

02

ಭಾರತ ಸೆವಕ ಸಮಾಜ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ
ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಧಾರವಾಡ ಕ ೕಂದರ್ಗ ಗ ಆಯವ ಬಿಡುಗಡ

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:003/25/2009 D

25803 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.1.ಇತರೆ.3/2001‐02
ೕಜನೇತರ ಆಡಿಯ ಲ್ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ

ಸೃಜಿಸಲಾದ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ 2001‐02ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಮತುತ್ ನಂತರ ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ

3/24/2009 0:00 D

26261 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಸಂಸಕ್ೃತ/ಇತರೆ/1

0/2000‐01

ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಕಾಲೇಜು
ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಗೃಹಕೆಕ್ ನೀರಿನ ಕಂತಯಕೆಕ್ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26274 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.9/2000‐

01
ದೈ. .ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 

ವೆಚಚ್ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26280 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹಹಂ.14/2000‐

01
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು 

ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26176 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ./4/2000‐

01

ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕ
ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26264 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಇತರೆ/22/2000‐

02

ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಕೂಡಲ್ಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ
ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ದ ಲ್ 

ಎಲ್.ಟಿ. .ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26272 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2/ .ಡಿ.ಖಾತೆ/23/2

000‐01
ಕ.ಪೌರ್.ಪ.ಮಂಡ ಯ ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ 

ಪದನಾಮದ ಲ್ .ಡಿ.ಖಾತೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D



26171  0:00 D

26289 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ದತಿತ್ 
ಬಡಿತ್/16/2000‐01

ದತಿತ್ ಮೇ ನ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಅಯವಯ್ಯ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

3/25/2009 0:00 D

26284 BUDGET ಆಯವಯ್ಯ.2/ಹಹಂ.5/2000‐01
ಕೊಡಗುಜಿಲಾಲ್ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಪಾರ್ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26174 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಪರ್.ಭತೆಯ್/ ೕ.26

/2000‐01

ಬಸಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು
ವೃತಿತ್ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಬಗ ಗೆ್ ಮೇಲು ಸ  

ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26276 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.3/2000‐

01

ಮಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ೕಜನೆ ನಿದೇರ್ಶಕರ
ಕಛೇರಿ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26278 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.17/2000‐

01

ರಾಷಟ್ರ್ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ಜೇತ ಗೌರವ
ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ನೀಡಲು ಆಯವಯ್ಯ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.
3/25/2009 0:00 D

26395 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಇತರೆ.12/99‐

2000

ಬೆಳಗಾ ನಗರ ಪಾ ಕೆಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ
ಕಟಟ್ಡಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಶೇಷ 

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26268 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2/ದಾ.ನ.ಪರ್.ಭ./
ದಾಯ್/ಹಾಬಿ./18/2000‐01

ಮೈಸೂರು ದಸರ ವಸುತ್ ಪರ್ದಶರ್ನದ ಲ್
ಭಾಗವ ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬಾಕಿ 
ಬಾಡಿಗೆ ಮತುತ್ ದುಯ್ತ್ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಪಾವತಿ

3/25/2009 0:00 D

26282 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2.ಹ.ಹಂ.2/2000‐

01

ಅನುದಾನಿತ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಲ್
ಮುಂಗಡ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26374 BUDGET
ಆಯವಯಯ್.2. .ಉ.ಕ.ಬಾಕಿ/20/

2000‐01
ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಂದ ಪಾವತಿಬೇಕಾದ 

ಉಪಕರಣದ ಬಾಕಿ ಕುರಿತು.
3/25/2009 0:00 D

26171 BUDGETBUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2. .ಟಿ.ಇ.ದಾವೆ/10

/ / / /6/97/21/99/2000‐01

.ಟಿ.ಇ.ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರ
ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಲೇಬರ್ ಕೋಟ್ರ್ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಲ ೕಬರ್ ಕ ೂೕಟ್ರ್
ಆದೇಶದಂತೆ ಪುನರ್ ನೇಮಕ ಬಗ ಗೆ್.

3/24/2009 0:003/24/2009 D

26372 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4/ಪು.ವನಿ ೕಗ/16

/2000‐01

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ೕಜನೇತರ
ಲೆಕಕ್ ರ್ಕೆಯಡಿಯ ಲ್ ಒಟಾಟ್ರೆ ಉ ತಾಯದ ಲ್ 
ಪುನರ್ ನಿ ೕಗ ಮೂಲಕ ಖಚಿರ್ ಭರಿಸಲು

3/25/2009 0:00 D

26391 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2/ಪುನರ್ 
ನಿ ೕಗ.25/2001‐02

ಆಯವಯ್ಯವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿ ೕಗ ಮಾಡುವ
ಬಗ ಗೆ್. 2001‐02ನೆ ಸಾ ನ ಆದಯ್ಪರ್ಣೆ ತಃಖ ತೆ್. 
ಸಕಾರ್ರಿ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜಿನ ಖಚಿರ್ನ

3/25/2009 0:00 D

25539 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.4.ಹ.ಹಂ.10/2000‐

01

2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ
ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗ ಗೆ ವೇತನಕಾಕ್ಗಿ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D

26287 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.2. ಂದಿಮ. ./11/2

000‐01

ಂದಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ವಸಂತಕುಮಾರ್, 
ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾದಿಲಾವ್ರು ವೆಚಚ್ಗ ಗೆ 

ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

26288 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ2.ಹ.ಹಂ..6/2000‐

01

ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್
ಧಾರವಾಡ ಕೆಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಗ ಗೆ್.
3/25/2009 0:00 D

25571 BUDGET
ಆಯವಯ್ಯ.1/ಇತರೆ.6/2000‐

01

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ್ತಾ ೕಜನೆಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ,  ವರವಾದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
3/24/2009 0:00 D
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