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509 ಆಡಿಟ್2/ತವ‐4/1997‐98 ಮಂಡಯ್ ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 94‐95ರಿಂದ 96‐97ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆ 6/5/2014 D
515 ಆಡಿಟ್2/ತವ‐5/2005‐06 ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸಥ್ ಮೈಸೂರು 98‐99 ರಿಂದ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್

ತಪಾಸಣಾವರದಿ
9/1/2014 D

519 ಆಡಿಟ್ 2/ತ.ವ‐30/2001‐02 ಡಯಟ್ ಹಾಸನ ಇ ಲ್ನ 1995‐96 ರಿಂದ 99‐2000ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ 4/25/2014 D
597 ಆಡಿಟ್ 3(1)ತವ‐1/ಕೋ/1999‐2000 ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಕೋಲಾರ ಡಯಟ್ 1993‐94 ರಿಂದ 1997‐98ರ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ ಜಿಲಾಲ್

ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ
4/25/2014 D

610 ಆಡಿಟ್3/ತವ‐06/2006‐07 ಇ ಲ್ನ 2000‐01 ರಿಂದ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಸ.ದೈ. . ಕಾಲೇಜು ಅಗಲಗುಕಿರ್ ಕೋಲಾರ
ಉತತ್ರ

4/25/2014 D

612 ಆಡಿಟ್3/ತವ‐01/2005‐06 ಇ ಲ್ನ 2001‐02 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬಂಗಾಪೇಟೆ
ತಾಲೂಲ್ಕು

4/25/2014 D

619 ಆಡಿಟ್ 3/ತವ‐03/2005‐06 ಇ ಲ್ನ 2001‐02 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾವರದಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬಾಗೇಪ ಲ್ 4/25/2014 D

625 ಆಡಿಟ್3/ತವ‐01/2004‐05 ಇ ಲ್ನ 2000‐01 ರಿಂದ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಕೊಡಿಗೆ, 
ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್

5/13/2015 D

658 ಆಡಿಟ್ 3(1)ಕ.ಹ ೕದು/ತವ‐13/2003‐04 ಕೋಲಾರ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಲ್ ದಾಯ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ರುವ 3.00 ಕೋಟಿ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ 4/25/2014 D

807 ಆಡಿಟ್1/ತವ1/2005‐06 ಸವರ್ಸೇವಾ ಬೋಧಕ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್, 2001‐02 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ 4/3/2014 D

829 ಆಡಿಟ್ 1/ತವ‐1/.2003‐04 ಬಿ.ಇ.ಓ ಚಳಳ್ಕೆರೆ 2000‐01 ರಿಂದ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ 4/3/2014 D
862 ಆಡಿಟ್1/ತವ‐ದೂರು1/2004‐05 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ 1999‐2000 ರಿಂದ 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ 4/25/2014 D

866 ಆಡಿಟ್1/ತವ‐6/2005‐06 ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಡಿಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ದದ್ಗಂಗಮಠ ತುಮಕೂರು 2002‐03 ರಿಂದ 2004‐05 
ತಪಾಸಣೆ

4/25/2014 D

870 ಆಡಿಟ್1(3)ತವ‐17/2001‐02 ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು 1994‐95 ರಿಂದ 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ 4/3/2014 D

900 ಆಡಿಟ್1/ತವ/2006‐07 ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಡಿಇಡಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ದಾದ್ಥರ್ನಗರ 2001‐02 ರಿಂದ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ 4/25/2014 D

1043 ಆಡಿಟ್1/ತವ‐12/2006‐07 ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹರಪನಹ ಳ್ 2005‐06 ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ 4/3/2014 D
1045 ಆಡಿಟ್1/ತವ‐9/2004‐05 ಎಂ.ಎಂ.  ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 2001‐02 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ 4/3/2014 D
1054 ಆಡಿಟ್1/ತವ7/2003‐04 ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ 1999‐2000ರಿಂದ 2002‐03ರ ತಪಾಸಣೆ 4/3/2014 D
1077 ಆಡಿಟ್‐1/ತವ‐4/2005‐06 ದಾದ್ಥರ್ ಬಿಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ತುಮಕೂರು 2001‐02 ರಿಂದ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ 4/25/2014 D



9635 CPI.5‐1‐.ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2007 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾ.ಶಾಲೆಗಳ 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/23/2015 E

12525 ಆಡಿಟ್2/ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ/ /2005‐06 ಕಾಯ್ಪಿಟೋನಿಯಾ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ಕಂಕನಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಇ ಲ್ನ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿ.

5/13/2015 D

14889 ಆಯವಯ್ಯ1/ಪತರ್ದ ಪರ್ತಿಗಳು/ಇತರೆ/2007 ಪತರ್ದ ಪರ್ತಿಗಳು/ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು 6/13/2014 E
16185 ಆಡಿಟ್.3/ ತ.ವ.1/2008‐09 .ಟಿ.ಇ ಮೈಸೂರು, ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆಯ 2001‐02 ರಿಂದ 2005‐06ರವರೆಗಿನ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ

ವರದಿ.
6/5/2014 D

17777 ಆಡಿಟ್1/ಇತರೆ/10/2008‐09 7ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀ ೇಯ ಲ್ ಉ ದಿರುವ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 D

18602 ಆಡಿಟ್1/ತವ/16/2008‐09 ಆರ್. ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಛೇರಿಯ 2005‐06 ರಿಂದ 2007‐08ರ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

6/5/2014 D

19600 ಆಡಿಟ್/ತವ/2003‐04 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ತಾ// ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ 2000‐01 ರಿಂದ 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ
ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

4/25/2014 D

23249 ಆಯವಯ್ಯ ಬಿ4 ಪಿ ಡಿ ಖಾತೆ 308‐
09..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009

ಆಯುಕತ್ರು ಸಾ. .ಇ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಪಿ.ಡಿ.ಖಾತೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು 6/13/2014 E

36316 /ಆಡಿಟ್/03/ತವ 2/2009‐10 ಫರೂಕಿಯ ಕಷ್ಕರ ತರಭೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸಥ್ಯ 2004‐05ರಿಂದ 2008‐09ನೇ
ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ

9/1/2014 D

36317 /ಆಡಿಟ್/ಆಡಿಟ್‐3/ತ.ವಾ‐3//2009‐10 ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಲಾಸ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2007‐08ರಿಂದ 2008‐
09ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

9/10/2014 D

37914 CPI/ಇತರೆ/ಆಯವಯ್ಯ ಇತರೆ 14/2005‐06/2009 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕಾಕ್ಧಿಕರಗಲಳವಗಾರ್ವಣೆ ಆಗಿದುದ್ ಕತರ್ವಯ್ದಿಂದ
ಬಿಡುಗಢೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 E

39240 ಬಿ4ಸಾ ಇ/ವೇ.ಪಾ.1/2009‐10.3.ಇತರೆ/2009 ಧ ಲೇ ೕ ವೆಚಚ್ ಮಾಡಲಾದ ಹಣದ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವಬಗೆಗ್. 6/13/2014 E
39242 CPI/ಆಡಿಟ್/ಆಡಿಟ್2/ತ.ವ//2009‐10 ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. 2007‐08 ರಿಂದ 2008‐09ರ ವರೆಗಿನ

ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ.
4/25/2014 D

39876 CPI/ತಪಾ/ಆಡಿಟ್4/ದೂರು ತಪಾಸಣೆ/2009‐10 ರ್ೕ ರಘುನಾಥರೆಡಿಡ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಟಿಇ ಚಿತರ್ದುಗಱ ◌ಿವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ
ನಿವಱ ಸುತಿತ್ದದ್ ಅವಧಿಯ ಲ್ನ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್ ಲೆಕಕ್ ತಪಾಸಣೆ ಕುರಿತು.

6/26/2014 D

39972 CPI/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಅಡಿಟ್2/ತವ/2009‐10 ◌ೆಎಂ.ಎಲ್.ಎಂ.ಎನ್.ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಯ್ಕೇಶನ್ ಚೈತನಯ್ ಭಾರತಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ 2007‐
08ರಿಂದ 2008‐09ರವರೆಗಿನ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

4/25/2014 D

65791 CPI ಆಡಿಟ್2/ತ.ವ.01/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/01/2011‐12 ಕಪಿತಾನಿ ೕ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಮಂಗಳೂರು 2007‐08 ರಿಂದ 2010‐11ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ
ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋದನಾ ವರದಿ.

5/13/2015 D

68328 ಆಡಿಟ್1/ತ.ವರದಿ .02/ 2011‐
2012/ತಪಾ/14.06.2011/2011

ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ಕಸ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ಬೆ0ಗಳೂೆರು 2008‐2009 ರಿ0ದ 2010‐2011 6/5/2014 D



68467 ಮ ಹೊ 04 /2009‐2010/ಲೆಮರು/15.06.2011/2011 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ಮರುಹೊ0ದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ
ನೀಡುವ ಕಡತ

6/5/2014 D

68522 ಆಡಿಟ್3.ತ.ವ.01/2011‐
2012/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/16.06.2011/2011

ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನೆ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆತ್ ಸುತೂತ್ರು 2006‐07 ರಿಂದ 2010‐11 
ರವರೆಗೆ

5/15/2015 D

68636 ಆಡಿಟ್3.ತ.ವ.03/2011‐
2012/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/18.06.0211/2011

ಫರೂಕಿಯಾ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸ0ಸೆತ್ ಉದಯಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2009‐10 ರಿ0ದ 2010‐11 
ರವರೆಗೆ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರಧಿ

8/21/2014 D

71674 CPI ಆಡಿಟ್2/ತ.ವ.04/2011‐
12/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/28.06.2011/2011

ರೋಸ ಮಿ ತ್ಕಾ ಕಷ್ಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಸ0ಸೆತ್ ಕನಿನ್ಕ0ಬಳ ಮ0ಗಳೂರು ತಾ ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸ0ಸೆತ್ಯ
2006‐07 ರಿ0ದ 2010.11 ರವರೆಗಿನ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕಕ್ಪರಿಸೋದನಾ ವರದಿ

4/25/2014 D

71679 CPI ಆಡಿಟ್2/ತ.ವ.05/2011‐
12/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/29.06.2011/2011

ರ್ೕ ಆಧಿಚು0ಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಚನನ್ರಾಯ ಪಟಟ್ಣ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ದಿನಾ0ಕ 2007.08 ರಿ0ದ
2010.11ರವರೆಗಿನ ಆ0ತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋದನಾ ವರದಿ

5/13/2015 D

81767 HRMS/ವೇತನ/12/2011 HRMS GOVERNMENT SCHOOLS ATTENDED LETTERS 6/5/2014 D
81815 CPI 

ಆಡಿಟ್/ತ.ವ.07/2011.12/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/15/09/2011/
ಸ ೕರ್ದಯ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆದ್ಯ 2009‐2010 ರಿಂದ 2010‐
2011 ರವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

4/25/2014 D

84284 CPI ಆಡಿಟ್3.ತ.ವ.10/2011‐
12/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/10.10.2011/2011

ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋದನ ಕಡತ 2008‐09 ರಿಂದ 2010‐11 
ರವರೆಗೆ

4/25/2014 D

96393 CPI ಆಡಿಟ್ 8 /ತ ವ01/2012‐
13/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/15.05.2012/2012

ಡಯಟ್ ಜಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಕಛೇರಿಯ 2009‐10 ಮತುತ್ 2010‐11 ಸಾ ನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಾಕ್ಪರಿಶೋದನ ವರದಿ 4/25/2014 D

100769 CPI/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಆಡಿಟ್‐8/ತವ/2012‐13/2012 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ , ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ 4/25/2014 D

100771 CPI/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಆಡಿ/2012 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಡಲ್ಘಟದ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್
ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

4/25/2014 D

102099 CPI/ಲೆ.ಪ.ಪರಿ.ವ/ಆಡಿಟ್4/ತವ /2012‐13/2012 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ(ಉತತ್ರ ವಲಯ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್
ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

6/5/2014 D

110761 CPI /ಬಿ1/ಆಯವಯ್ಯ/ಹೆಚುಚ್ವರಿ/ಕೊರತೆ06/2013‐
14/ಇ /06/2013‐14/2013

2013‐14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೊರತೆ/ಹೆಚಚ್ವರು ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್ 6/6/2014 E

110765 ಆಯವಯ್ಯ/ ಬಿ2/ ಎ. .ಎನ್.ಡಿ/ಇ /2012/2013 ಎ. ಬಿಲುಲ್ಗ ಗೆ. ಎನ್.ಡಿ. ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ ತಿರುವ  ಪತರ್ದ ಬಗೆಗ್ 5/7/2014 E
110960 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಹಂ/01/2013‐14/ಇ /ದಿ04‐04‐ 2013‐14ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E
110962 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ./02/2013‐14/ಇ /ದಿ 04‐

04‐2103/2013
ಉದುಱ ಮತುತ್�ಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತಕಛೇರಿಗೆಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

110963 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ. 3/ 2013‐14/ಇ /ದಿ 04‐
04‐2013/2013

ಮದಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ಯೂಜನೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

110965 ಅಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ ಆ.ಮ.ಹಂ./04/2013‐14/ಇ /ದಿ04‐
04‐2013/2013

ಸಹ ನಿದೇಱಶಕರು ಕಛೇರಿ, ಬೆಳಗಾಂ,ಮಯ್ಸೂರು .ಎಂ,ಐ ಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

110988 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ/05/ಇ /ದಿ.04‐04‐ ಂದಿ ಕಷ್ಕ .ಪರ್.  ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಶ್ ಮೆಸೂರು ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E



110989 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ ಆ.ಮ.ಹಂ. 06/ 2013‐14/ಇ /ದಿ04‐
04‐2013/2013

ಉಪಹಾರ ಯೂಜನೆಕಛೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

110994 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2 ಆ.ಮ.ಹಂ./07 2013‐14/ಇ /ದಿ.04‐
04‐2013/2013

ರಾಷಟ್ೃಕಱರತ ದಙ್ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಶ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

111018 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ09/ 2013‐14/ಇ /ದಿ.08‐
04‐2013/2013

ಕೊಡಗು ಸಠ್ ೕಯ ಸಂಸೆಠ್ಗ ಗೆ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

111019 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/10/ಎನ್.ಎಂ.   /ಅ.ಲೊ2013‐
14/ಇ /ದಿ09‐04‐2013/2013

ಅನುದಾನವನುನ್ ಲೆಕಕ್ ೕ ಕೆ ವಾರು ಖಜಾನೆಗಣಕ ಜಾಲದ ಲ್ ಆಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

111020 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2 ಭಾ.ಸೇ.12/2013‐14/ಇ /ದಿ 02‐05‐
2013/2013

ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸಶ್ಗೆ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

111021 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/  . ವೇ/13/ 2013‐14/ಇ /ದಿ04‐06‐
2013/2013

ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಕಷ್ಕರಿಗೂಹಾಗೂ ಬಬ್ಂದಿಗೆ ಪರ್ತಿ ಮಾಹೆಯ 5ನೇ ತಾರೀಖು ಒಳಗೆ ವೇ. ಪಾ ಬಗೆಗ್. 5/7/2014 E

111022 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2 ಇತರೆಪತರ್ಗಳು/ಇ /ದಿ24‐06‐ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು 5/7/2014 E
111416 CPI 

ಬಿ1/ಆಯವಯ್ಯ/ರಾಷಟ್ರ್/ರಾಜಯ್/ಅನುಬಿಡು/07//ಇ /201
2013‐14ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಷರ್/ರಾಜಯ್ ಪರ್ಶ ತ್ ನೀಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/6/2014 E

114525 CPI/ಆಂ.ಲೆ.ಪ.ತ/ಆಡಿಟ್‐5/ಆಂಲೆ.ಪ.ವರದಿ/04/2013‐
14/2013

ದಾದ್ಥರ್ ಡಿ.ಎದ್ ಕಾಲೇಜು, ಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2009‐10 ರಿಂದ 11/10/2013ನೇ
ಸಾ ನವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ.

4/25/2014 D

115543 CPI/ಅ.ಲೆ.ಪ/ಆಡಿಟ್‐02/ಆ.ಲೆ.ಪವ.05/2013‐14/2013 ವೇಕಾನಂದ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ 2009‐10ರಿಂದ 2012‐
13ನೇ ಸಾ ನವರೆಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

5/13/2015 D

115758 CPI ©2/22 DAiÀÄªÀåAiÀÄ2013‐14/ಇ /2013‐ 2013‐14£ÉÃ DAiÀÄªÀåAiÀÄ 5/7/2014 E
115788 CPI/ಅ.ಲೆ.ಪ/ಆಡಿಟ್/ಅಧೀಕಷ್ಕರು/2013‐14/2013 ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳ ಬಗೆಗ್. 5/7/2015 D
115871 ಬಿ1(1)ಆಯವಯ್ಯ/ಬಡೆಜ್ಟ್08/2013‐14/ಇ /2013‐ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿಯ �ಮದಾಜುವೆಚಚ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್ 6/6/2014 E
115872 ಬಿ1(1)ಅನುದಾನಿತ/ವಂಟನಾ/ಬಿಡು01/2012‐

13/ಇ /2012‐13/2013
ಅನುಧಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಟಟ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಕಾಱರಕೆಕ್ ವಂಟನಾ ಕೇಳಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್(2012‐13 ಮತುತ್
2014‐15)

6/6/2014 E

116072 CPI/ಅ.ಲೆ.ಪ/audit4/L.C.Q.1018/2013‐14/2013 LCQ 1018 regarding bank a/c s maintained by all HM s principles in Udupi {dist} from last 
three years

4/25/2014 D

116122 CPI /ಬಿ1/ವ್ಐ.ಎಂ .ಎ/ದ್ಐ. /04/2013‐
14/ಇ /2013‐14/2013

2013‐14ನೇ ಸಾ ಗೆ ವ್ಐ.ಎಂ. .ಎ ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಾಲೇಜುಹ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ 6/6/2014 E

117225 CPI/ಇ /ಬಿ1/ಆಯವಯ್ಯ/ಚಿತರ್ಕಲಾ/09/2013‐ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಚಿತರ್ ಕಲಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂದಾಜು ಆಯವಯ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್ 6/6/2014 E
120230 CPಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಅ.ಮ.ಹಂ/ 01/2014‐

15/ಇ /2014‐15/2014
2014‐15ನೇಸಾ ನ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ವೇತನ/ಇತರೆ ಭತೆಯ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್. 4/27/2015 E

120289 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ/02/ 2014‐ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಉದುಱ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 4/27/2015 E
120290 ಆಯವತ್ಯ/ಬಿ2/ ಆ.ಮ. ಹಂ,/2014‐15/ಇ /03/2014 2014‐15ನೇಸಾ ನ ಮದಾಯ್ನ ◌ುಪಹಾರ ಯೂಜನೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/27/2015 E
120291 ಆಯವಯ್ಯ/ ಬಿ2/ ಆ.ಮ.ಹಂ./ 2014‐15/ಇ /04/2014 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಸಹ ನಿದೇಱಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 4/27/2015 E



120292 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ ಆ.ಮ.ಹಂ/ 2014‐15/ಇ /05/2014 2014‐15ನೇಸಾ ನ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್.  ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಠ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/27/2015 E
120293 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ಆ.ಮ.ಹಂ./2014‐15/ಇ /06/2014 2014‐15ನೇಸಾ ನ ಮಧಾಯ್ನ ◌ುಪಹಾರ ಜನೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 4/27/2015 E
120294 ಆಯವಯ್ಯ ಬಿ2/ ಆ.ಮ.ಹಂ/ 2014‐15/ಇ /07/2014 2014‐15 ನೇಸಾ ನ ರಾ ಠ್ೕಕ್ಐತ ದ್ಐ ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಠ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/27/2015 E
120295 ಆಯವಯ್ಯ ಬಿ2/ ಎನ್.ಎಂ. . ಅ.ಲೋ2014‐ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ◌ಾಯವಯ್ಯ ಖಜಾನೆ ಗಣಕ ಜಾಲದ ಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 4/27/2015 E
120296 ಆಯವಯ್ಯ ಬಿ2/ ಭಾ.ಸೆವದಾಳ 2014‐ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಸಂಸೆಠ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 4/27/2015 E
120297 ಆಯವಯ್ಯ/ಬಿ2/ ಆಮ.ಹಂ./ 2014‐15/ಇ /10/2014 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ರುವ ಸಠ್ ಯ ಸಂಸೆಟ್ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 4/27/2015 E


