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2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ವಿಶಯ  
ನಿಹಿಸಔರ 

ಷಹಿ 
ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ನಹವಗ ೂಳಿs

ಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 5184 1 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/1/2009-10 ಡಿ.ಅರ್.ಡಿ.ಎ. ಅಡಳಿತ  ಚ್ಚದ ಅಡಿಟ್ ರದಿ ಔಡತ D 20 31-3-2015 
 5185 2 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/2/2009-10 ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರದ ಹಿ  D 05 31-3-2015 
 5186 3 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/3/2009-10 ಗಹರಮೇಣ ಆಂಧನ ವಕಿಿ ಄ನನದಹನ ಹಿ D 20 31-3-2015 
 5187 4 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/4/2009-10 ಡಿ.ಅರ್.ಡಿ.ಎ.  ೇತನ ಬಿಲಿಿನ ಟಿಪಣಿ ಹಿ D 20 31-3-2015 
 5188 5 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/5/2009-10 ಡಿ.ಅರ್.ಡಿ.ಎ ಜಿಲಹಿ ಜಹಖೃತ ಷಮತಿ ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರ ಹಿ D 25 31-3-2015 
 5189 6 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/6/2009-10 ಬಳಕ  ಅಖದ  ಈಳಿದ ಄ನನದಹನನನು ನವಿೇಔರಿಸಿ ಬಿಡನಖಡ ಗ ೂಳಿಷನ ಹಿ D 25 31-3-2015 
 5190 7 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/7/2009-10 ನೌಔರರ ಷಹಭಹನೆ ಭವಿಶೆ ನಿಧಿ ಔಡಿತದ ಹಿ D 30 31-3-2015 
 5191 8 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/8/2009-10 ಡಿ` .ಅರ್.ಡಿ.ಎ. ಅಡಳಿತ  ಚ್ಚದ  ೇತನ ಭತ್ ೆಯ ಹಿ D 30 31-3-2015 
 5192 9 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/9/2009-10 DRDA ಅಡಳಿತ  ಚ್ಚ ಭರಿಷನ ಹಿ D 20 31-3-2015 
 5193 10 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/10/2009-10 ಜಿ.ಂ.  ೇತನ ಬಿಲಿಿನ ಸಹಖೂ ಬಡಿ ಿಔಡತದ ಹಿ D 08 31-3-2015 
 5194 11 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/11/2009-10 ಶ್ರೇ ಷನಬಬಯಹಮನ ದಿವ.ದ.ಷ ಆರ LI C ಔಟಹಯಿಸಿದ ವಿರದ ಬಗ ಗಿನ ಔಡತ D 10 31-3-2015 
 5195 12 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/12/2009-10 ಶ್ರೇಮತಿ ಲಲಿತಮಮ LI C ಔಟಹಣ  ಬಗ ಗಿನ ಔಡತ D 10 31-3-2015 

 
5196 

 
13 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/13/2009-10 ಶ್ರೇ  ಂಔಟ ೇಗೌಡ ಹಸನ ಚಹಲಔರನ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 

08 
31-3-2015 
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2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ವಿಶಯ  
ನಿಹಿಸಔರ 

ಷಹಿ 
ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ನಹವಗ ೂಳಿs

ಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 5197 14 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/14/2010-11 ಎಸ್.ಎನ್. ಲ ೂೇಕ ೇಶ್ ಄ಧಿೇಕ್ಷಔರನ  ೈಯಕಿಿಔ ಹಿ D 10 31-3-2016 
 5198 15 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/15/2010-11 ಶ್ರೇ ಶ್ ೇಗೌಡ  ಹಸನ ಚಹಲಔರನ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 08 31-3-2016 
 5199 16 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/16/2010-11 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಷಯೆ DS-2 ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ  D 09 31-3-2016 
 5200 17 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/17/2010-11 ಶ್ರೇ ಮನೂೂರ್ ಹಶಹ ದಿವ.ದ.ಷ. ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 10 31-3-2016 
 5201 18 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/18/2010-11 ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನಿಹಷ ಚಹಲಔರನ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 10 31-3-2016 
 5202 19 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/19/2010-11 DRDA ಅಡಳಿತ  ಚ್ಚದ ಸಿಬಬಂದಿ  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಹಿ D 15 31-3-2016 
 5203 20 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/20/2010-11 ಶ್ರೇ ದಮಹನಂದ ದಿವ.ದ.ಷ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 10 31-3-2016 
 5204 21 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/21/2010-11 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಹಣಣ ಷಸಹಯಔ ಯೇಜನಹಧಿಕಹರಿ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 15 31-3-2016 
 5205 22 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/22/2010-11 I REP ಕಹಯಿಔರಮದ ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ ಹಿ D 20 31-3-2016 
 5206 23 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/23/2010-11 ಶ್ರೇ ಕ . ಮೊಸನ್ ಔನಭಹರ್ ರ.ದ.ಷ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 23 31-3-2016 
 5207 24 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/24/2010-11 ಶ್ರೇಮತಿ ಹಿತಮಮ ದಿವ.ದ.ಷ ಿರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 20 31-3-2016 
 5208 25 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/25/2010-11 ಶ್ರೇ H.P. ಚಿನುಪ ರ.ದ.ಷ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 15 31-3-2016 
 5209 26 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/26/2010-11 ಶ್ರೇ ಹಿರಣಯೆ ಡಿ ಖನಂು ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ  D 18 31-3-2016 
 5210 27 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/27/2010-11 ಶ್ರೇಮತಿ ನಹಖಮಣಿ ರದಷ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 15 31-3-2016 
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2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ವಿಶಯ  
ನಿಹಿಸಔರ 

ಷಹಿ 
ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ನಹವಗ ೂಳಿs

ಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 5211 28 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/28/2011-12 ಶ್ರೇ ಎನ್.ಸಿ.ಲ ೂೇಕ ೇಶ್ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 07 31-3-2017 

 
5212 

29 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/29/2011-12 
ಶ್ರೇಮತಿ ಗಿೇತ್ಹ & ುಶಪಲತ್ಹ H ಔಕಿಿ ಆರ ಄ಧಿೇಕ್ಷಔ ಸನದ ೆಯ ಮನಂಬಡಿ ಿ
ಪ ೈಲ್ 

D 
06 

31-3-2017 

 5213 30 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/30/2011-12 ಶ್ರೇ ಅರ್.ಬಿ ಚ್ನುಮಲಿಿಕಹಜನಿನಷಹವಮ, ರದಷ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 10 31-3-2017 
 5214 31 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/31/2011-12 ಶ್ರೇ ಷತೆನಹಯಹಯಣಯಹವ್ ರ.ದ.ಷ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 07 31-3-2017 
 5215 32 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/32/2011-12 ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ S.B. ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 10 31-3-2017 
 5216 33 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/33/2011-12 ಶ್ರೇ ನಂಜನಂಡ ೇಗೌಡ ಡಿ. ಖೂರಪ್ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 35 31-3-2017 
 5217 34 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/34/2011-12 ಶ್ರೇಮತಿ ನಳಿನಹಕ್ಷ್ಮ ಫ ರಳಚ್ನಚಗಹರರನ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 15 31-3-2017 
 5218 35 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/35/2011-12 ಶ್ರೇ ಡಿ.  ೇಣನಗ ೂೇಹಲ್ ರ.ದ.ಷ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 20 31-3-2017 
 5219 36 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/36/2011-12 ಶ್ರೇ ಮರಿೇಗೌಡ ಡಿ. ಖೂರಪ್ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 14 31-3-2017 
 5220 37 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/37/2011-12 ಶ್ರೇ ಕ .ಎಂ.ಜಖದಿೇಶ್ ಯೇಜನಹ ನಿದ ೇಿವಔರನ ಆರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಔಡತ D 15 31-3-2017 

 
5221 

38 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/38/2011-12 
DRDA ಅಡಳಿತ  ಚ್ಚದ  ೇತನ ಸಹಖೂ ಆತಯ  ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿಖಳನನು 
ನಮೂದಿಸಿರನ ಟಿಪಣಿ ರದಿ 

D 
100 

31-3-2017 

 5222 39 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/39/2011-12 DRDA ಅಡಳಿತ  ಚ್ಚದ ಄ಂದಹಜನ ಟಿಿ ಹಿ D 20 31-3-2017 

 
 



4 
 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ವಿಶಯ  
ನಿಹಿಸಔರ 

ಷಹಿ 
ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ನಹವಗ ೂಳಿs

ಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 5223 40 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/40/2012-13 ಅದಹಯ ತ್ ರಿಗ   ೈಲ್ (16) D 70 31-3-2018 
 5224 41 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/41/2012-13 DRDA ವಹಖ ಯ ಚ ಔನು ಬಯ ದಿರನ ಹಿ D 125 31-3-2018 
 5225 42 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/42/2012-13 DRDA ವಹಖ ಯ ಚ ಔನು ಬಯ ದಿರನ  ೈಲ್ D 80 31-3-2018 
 5226 43 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/43/2012-13 DRDA ವಹಖ ಯ ಚ ಔನು ಬಯ ದಿರನ  ೈಲ್ D 120 31-3-2018 
 5227 44 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/44/2012-13 DRDA ವಹಖ ಯ ಚ ಔನು ಬಯ ದಿರನ  ೈಲ್ D 52 31-3-2018 
 5228 45 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/45/2012-13 DRDA ವಹಖ ಯ ಚ ಔನು ಬಯ ದಿರನ  ೈಲ್ D 130 31-3-2018 

 
5229 

46 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/46/2012-13 
ಆತಯ  ಎಂ.ಗಿರಿಧರ್ ಈನಿದ ೇಿವಔರನ ಕ ೈಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ  ನಿೃತ ಿಖಳಿಕ  ರಜ  
ನಿೇಡದಿರನ ಬಗ  ೆ

D 4 31-3-2018 

 5230 47 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/47/2012-13 ಹರ್ಷಿಔ ಬಡಿ ಿಅದ ೇವದ  ೈಲ್ D 15 31-3-2018 
 5231 48 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/48/2012-13 ಖಳಿಕ  ರಜ  ಮಂಜೂಯಹತಿ ನಿೇಡನ  ೈಲ್ D 20 31-3-2018 
 5232 49 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/49/2012-13 ರತಿ ನಿಯೇಜನ  ಸಹಜಯಹತಿ ನಿೇಡನ  ೈಲ್ D 28 31-3-2018 
 5233 50 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/50/2012-13 GPF ಷಹಲದ/ಂತಿಗ  ಸ ಚ್ಚಳದ ವಿರ  ೈಲ್ D 32 31-3-2018 
 5234 51 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/51/2012-13 KGI D ಂತಿಗ  ಔಟಹಣ  / ಷಹಲ ನಿೇಡನವಿಕ   ೈಲ್ D 30 31-3-2018 
 5235 52 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/52/2012-13 ಶ್ರೇ A.V. ನಹಖಭೂಶಣ್ AS  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 15 31-3-2018 
 5236 53 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/53/2012-13 ರಬಹರ ಗಹಿಣ   ೈಲ್ D 30 31-3-2018 
 5237 54 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/54/2012-13 ಶ್ರೇ ವಿಜಯ ನಹಮ ಮರಲಿಂಖಪ ಚೌರ, AO  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 15 31-3-2018 
 5238 55 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/55/2012-13 ನೌಔರರ ಷಂಗದ ಂತಿಗ  ಔಡತ  ೈಲ್ D 5 31-3-2018 
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 5239 56 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/56/2012-13 ವರ H.C. ಸಿದೆಪ CPO ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 10 31-3-2018 
 5240 57 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/57/2012-13 ರಜಹ ಄ಜಿಿ ಮಂಜೂಯಹತಿ  ೈಲ್ D 35 31-3-2018 
 5241 58 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/58/2012-13 ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔರರ ಸಹಜಯಹತಿ  ೈಲ್ D 18 31-3-2018 
 5242 59 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/59/2012-13 LI C ಔಡಿತಕ ು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ  ೈಲ್ D 20 31-3-2018 
 5243 60 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/60/2012-13 ಸಬಬದ ಮನಂಖಡ  ೈಲ್ D 22 31-3-2018 
 5244 61 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/61/2012-13 GE ವಿೇರಭದರಚಹರಿ , ರದಷ ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 15 31-3-2018 
 5245 62 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/62/2012-13 ಮೊೇಸನ್ ಔನಭಹರ್, ರದಷ ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 15 31-3-2018 
 5246 63 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/63/2012-13 TS ಷರಷವತಿಫಹಯಿ ರದಷ ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 20 31-3-2018 
 5247 64 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/64/2012-13 DC ಶ್ಣಣಗೌಡ, CAO ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 20 31-3-2018 
 5248 65 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/65/2012-13 ಶ್ರೇ B.H.ಕ ೂಭಹರಯೆ, BEO (EO ಶ್ಕ್ಷಣಹಧಿಕಹರಿ) ೈಯನಕಿಿಔ D 20 31-3-2018 
 5249 66 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/66/2012-13 ಶ್ರೇ ನಿಹಿಣ ೇಗೌಡ, ರದಷ ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 15 31-3-2018 
 5250 67 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/67/2012-13 ಶ್ರೇ ಕ .ಶ್ರೇಧರ್, ದಿವ.ದ.ಷ. ನಿೃತಿ ಿರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 12 31-3-2018 
 5251 68 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/68/2012-13 ಶ್ರೇ B.R. ನಹಖಯಹಜ್ (ನಿೃತ್ತ ಿಡ ೈರ್) ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 10 31-3-2018 
 5252 69 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/69/2012-13 ಶ್ರೇ T. ವಿಜಯ್ ಔನಭಹರ್ ರದಷ ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ  D 15 31-3-2018 
 5253 70 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/70/2012-13 ಶ್ರೇ KG ಬಷಯಹಜನ ಄ಧಿೇಕ್ಷಔರನ ನಿೃತ ಿರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 12 31-3-2018 
 5254 71 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/71/2012-13 ಶ್ರೇ  ಄ಂಜನ್ ಔನಭಹರ್ ST, CEO ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 25 31-3-2018 
 5255 72 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/72/2012-13 ಶ್ರೇ KM ಜಖದಿೇಶ್ ಯೇಜನಹ ನಿದ ೇಿವಔರನ ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 10 31-3-2018 
 5256 73 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/73/2012-13 ಶ್ರೇ ಯಹಜಗ ೂೇಹಲ ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 04 31-3-2018 
 5257 74 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/74/2012-13 ಶ್ರೇ ಮಸಮದ್ ಶಪೇುಲಹಿ AO ನಿೃತ ಿರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 30 31-3-2018 
 5258 75 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/75/2012-13 ಶ್ರೇ MD  ರಮೇಶ್ ASO  ರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 20 31-3-2018 
 5259 76 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/76/2012-13 ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿತಿ ಸಹಷನ ಄ನಿಭಿಂದಿತ ಄ನನದಹನದ  ೈಲ್ D 80 31-3-2018 



6 
 

 5260 77 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/77/2012-13 ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿತಿ ಸಹಷನ ಄ನಿಭಿಂದಿತ ಄ನನದಹನದ ರಿಜಿಷಿರ್ D 82 31-3-2018 
 5261 78 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/78/2012-13 ಸಹಷನ ತ್ಹ.ಂ.ಯ DC ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿಖಳ  ೈಲ್ D 60 31-3-2018 
 5262 79 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/79/2012-13 ಸಹಷನ ತ್ಹ.ಂ.ಯ DC ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿಖಳ ರಿಜಿಷಿರ್ D 170 31-3-2018 
 5263 80 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/80/2012-13 ಶ್ರೇ ಮಂಜ ೇಗೌಡ D ಖೂರಪ್ ನಿೃತ ಿರರ  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ D 15 31-3-2018 

 
5264 

81 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/81/2012-13 
DRDA  ೇತನದಿಂದ ಔಟಹಣ ಗ ೂಳಿಷಲಹದ  (LI C, GPF, KGI D, PT, GI S ) 
ಆುಖಳ ಔಟಹಣ   ೈಲ್ 

D 300 31-3-2018 

 
5265 

82 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/1/82/2012-13 
DRDA  ೇತನದಿಂದ ಔಟಹಣ ಗ ೂಳಿಷಲಹದ (LI C, GPF, KGI D, PT, GI S ) 
ಆುಖಳ ಔಟಹಣ  ತಃಖ  ಿ

D 170 31-3-2018 
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2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥ Àಿಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ
 ದಿನಹಂಔ 

 

5266 

1 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/1/ದ ೂ.ಹ. ಆಂಧನ 
ವೇ/10-11 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ ದೂರಹಣಿ ಬಿಲನಿಖಳ, ಸಹಖೂ ಆಂಧನ 
ವೇಚ್ಸ್ಿ ಖಳು ಏಪರಲ್ ತಿಂಖಳಿನಿಂದ ಭಹರ್ಚಿ ತಿಂಖಳು  ೈಲ್ 

2 

D 01-08-12 

 

5267 

2 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/2/ಖಹಯಂ ಮನ.ಫಹ/10-11 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಖಹಯಂ ಮನಂಖಡ ಫಹಬನಿ ವೇಚ್ಸ್ಿ ಖಳು 
ಏಪರಲ್ ತಿಂಖಳಿಂದ ಭಹರ್ಚಿ ತಿಂಖಳು  ೈಲ್ 

2 

D 01-08-12 

 
5268 3 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/3/ಷಹದಿಲಹವರನ/10-11 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಡಿಸಿ ಬಿಲನಿಖಳ ವೇಚ್ಸ್ಿ ಖಳ ಬಗ  ೆ 63 D 01-08-12 

 
5269 4 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/4/ಚ ಕ್ .ಸಿವೇಔೃತಿ/10-11 ಜಿಲಹಿ ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಬಂದ ಚ ಔೆಳನನು ವಿತರಿಷನ ಸಿವೇಔೃತಿ 54 D 01-08-12 

 

5270 

5 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/5/Pl an & Non 
Pl an/಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ/10-11 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ 3451 V & NP ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ  ೈಲ್ 

150 

D 01-08-12 

 
5271 6 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/6/಄.ಲಿ.-಄.ಲ ೂೇ/10-11 ಜಿಂಸಹ/3425 PV / ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ ಔಡತ 154 D 01-08-12 

 
5272 7 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/7/PR/10-11 ಜಿ.ಂ.ಂತಿಕ  PR  ಬಿಲನಿಖಳ ಬಿಡನಖಡ  ಬಿಲನಿ ಔಡತ 52 D 01-08-12 

 

5273 

8 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/8/ಯನ.ಕಿರಡಹ/಄ಪರ್ 
ಲಿಮಟ್/಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ/10-11 

ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಲ .ಶ್ೇ 2204ರ P.V & N.P ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ 
಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ 

130 

D 01-08-12 

 

5274 

9 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/9/ವೇಚ್ಸ್ಿ  ೈಲನ 
ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಸಹಖೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲನಿ ಮೈನ್ 
ರಸಿಪ್ಿ ಬಿಲನಿ ಔಡತ 

16 

D 01-08-12 

 

5275 

10 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/9/ಯನಕಿರಡಹ.ರಿಜಿಷಿರ್ 
/2009-10 

ಯನ ಜನ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಡಿ.ಸಿ 
166 

D 01-08-12 

 
5276 11 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/11/ಕಿರೇ.಄.ಬಿಡನಖಡ /2009-10 ಯನ ಜನ ಷ ೇಹ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ರಿಜಿಷಿರ್ 179 D 01-08-12 
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2010-11 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 

 

5277 

12 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/1/ದ ೂ.ಹ. ಆಂಧನ ವೇ/10-
11 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ ದೂರಹಣಿ ಬಿಲನಿಖಳ, ಸಹಖೂ ಆಂಧನ 
ವೇಚ್ಸ್ಿ ಖಳು ಏಪರಲ್ ತಿಂಖಳಿನಿಂದ ಭಹರ್ಚಿ ತಿಂಖಳು  ೈಲ್ 

10 

D 02-08-12 

 

5278 

13 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/2/ಖಹಯಂ ಮನ.ಫಹ/10-11 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಖಹಯಂ ಮನಂಖಡ ಫಹಬನಿ ವೇಚ್ಸ್ಿ ಖಳು ಏಪರಲ್ 
ತಿಂಖಳಿಂದ ಭಹರ್ಚಿ ತಿಂಖಳು  ೈಲ್ 

10 

D 02-08-12 

 
5279 14 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/3/ಷಹದಿಲಹವರನ/10-11 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಡಿಸಿ ಬಿಲನಿಖಳ ವೇಚ್ಸ್ಿ ಖಳ ಬಗ  ೆ 1500 D 02-08-12 

 
5280 15 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/4/ಚ ಕ್ .ಸಿವೇಔೃತಿ/10-11 ಜಿಲಹಿ ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಬಂದ ಚ ಔೆಳನನು ವಿತರಿಷನ ಸಿವೇಔೃತಿ 20 D 02-08-12 

 

5281 

16 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/5/Pl an & Non Pl an/಄ಪರ್ 
ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ/10-11 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ 3451 V & NP ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ 
 ೈಲ್ 

78 

D 02-08-12 

 
5282 17 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/6/಄.ಲಿ.-಄.ಲ ೂೇ/10-11 ಜಿಂಸಹ/3425 PV / ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ ಔಡತ 36 D 02-08-12 

 
5283 18 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/7/PR/10-11 ಜಿ.ಂ.ಂತಿಕ  PR  ಬಿಲನಿಖಳ ಬಿಡನಖಡ  ಬಿಲನಿ ಔಡತ 22 D 02-08-12 

 

5284 

19 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/8/ಯನ.ಕಿರಡಹ/಄ಪರ್ 
ಲಿಮಟ್/಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ/10-11 

ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಲ .ಶ್ೇ 2204ರ P.V & N.P ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ 
45 

D 02-08-12 

 

5285 

20 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/9/ವೇಚ್ರ್  ೈಲನ 
ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಸಹಖೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲನಿ ಮೈನ್ ರಸಿಪ್ಿ ಬಿಲನಿ 
ಔಡತ 

29 

D 02-08-12 

 
5286 21 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/9/ಯನಕಿರಡಹ.ರಿಜಿಷಿರ್/2010-11 ಯನ ಜನ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಡಿ.ಸಿ 19 D 02-08-12 

 

5287 

22 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/11/ಕಿರೇಡಹ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ /2010-11 

ಯನ ಜನ ಷ ೇಹ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ರಿಜಿಷಿರ್ 
61 

D 02-08-12 
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5288 23 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/12/2010-11 ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಹನಿಖಳರ 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತರ ೆಸಹರಖಳ ಔಡತ 62 D 02-08-12 

 

5289 

24 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/13/2010-11 
ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳರ  ೇತನ ಸಹಖೂ ಆತಯ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ 

39 

D 02-08-12 

 

5290 

25 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/14/2010-11 
ಯನ ಜನ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಯ  ೇತನ ಸಹಖೂ ಭತ್ ೆಖಳ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಫಹಬನಿ 

25 

D 02-08-12 

 

5291 

26 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/15/಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್, ಄ಪರ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ 2010-11 

ಲ .ಶ್ೇ 2204 ಸಹಖೂ 2702 ರ ಄ಪ್ ಲಿಮಟ್  ಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ  ೈಲ್ P.V & 
N.P 

96 

D 02-08-12 

 
5292 27 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/16/ಕಿರೇಡಹ ಆ/2010-11 ಯನಜನ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯೆಯ ಔಡತ 52 D 02-08-12 

 
5293 28 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/17/ಕಿರೇಡಹ ಆ/2010-11 ಯನ ಜನ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  62 (ಬಿ) ಔಡತ 25 D 02-08-12 

 

5294 

29 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ5/18/ಔನಸಿ ಿಟನ/2010-11 
ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಸ ೂಳ ನರಸಿೇುರ ಔನಸಿ ಿಟನಖಳ ಭಹಷಹವನ ಸಣ ಬಿಡನಖಡ  
ರಿಜಿಷಿರ್ 

34 

D 02-08-12 

 
5295 30 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/19/ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ /ಮೇಷ/10-11 ಜಿಂಸಹ ಔಛ ೇರಿ ಲ .ಶ್ೇ 2515 ರ ಮೇಲನ ಷಹಿ ರಿಜಿಷಿರ್ 86 D 02-08-12 

 
5296 31 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/20/ವನಹಲನಹ/10-11 ವನಹಲನಹ ಆಲಹಖ  2403 ಄ನನದಹನ ರಿಜಿಷಿರ್ 63 D 02-08-12 

 
5297 32 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/21/10-11 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಲ .ಶ್ೇ. 3451 ಄ನನದಹನ ಮತನಿ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ರಿಜಿಷಿರ್ 85 D 02-08-12 

 
5298 33 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/22/10-11 ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಮೇಲನ ಷಹಿ ಭಹಡನ ರಿಜಿಷಿರ್ 120 D 02-08-12 

 

5299 

34 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/23 ಭೂವಿ. ಮೇ.ಷ 
ರಿಜಿಷಿರ್/10-11 

ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳರ ಿಲಹಖ  ಮೇಲನ ಷಹಿ ಭಹಡನ ರಿಜಿಷಿರ್ 
83 

D 02-08-12 

 
5300 35 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/24/ಪ.ಅರ್. ಬಿಲನಿ ಷಹಿ/10-11 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಪ.ಅರ್ ಬಿಲನಿ ಭಹಡನ ರಿಜಿಷಿರ್ 32 D 02-08-12 

 

5301 

36 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/25/3425ರ/ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳ 
಄ನನದಹನ/10-11 

ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳರ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ ರಿಜಿಷಿರ್ ಲ .ಶ್ೇ.2702 
40 

D 02-08-12 
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2011-12 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 

 

5302 

37 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/1/ದ ೂ.ಹ. ಆಂಧನ ವೇ/10-11 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ ದೂರಹಣಿ ಬಿಲನಿಖಳ, ಸಹಖೂ ಆಂಧನ 
ವೇಚ್ಸ್ಿ ಖಳು ಏಪರಲ್ ತಿಂಖಳಿನಿಂದ ಭಹರ್ಚಿ ತಿಂಖಳು  ೈಲ್ 

20 

D 04-08-12 

 

5303 

38 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/2/ಖಹಯಂ ಮನ.ಫಹ/10-11 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಖಹಯಂ ಮನಂಖಡ ಫಹಬನಿ ವೇಚ್ಸ್ಿ ಖಳು 
ಏಪರಲ್ ತಿಂಖಳಿಂದ ಭಹರ್ಚಿ ತಿಂಖಳು  ೈಲ್ 

15 

D 04-08-12 

 
5304 39 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/3/ಷಹದಿಲಹವರನ/10-11 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಡಿಸಿ ಬಿಲನಿಖಳ ವೇಚ್ರ್ ಖಳ ಬಗ  ೆ 195 D 04-08-12 

 
5305 40 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/4/ಚ ಕ್ .ಸಿವೇಔೃತಿ/10-11 ಜಿಲಹಿ ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಬಂದ ಚ ಔೆಳನನು ವಿತರಿಷನ ಸಿವೇಔೃತಿ 93 D 04-08-12 

 

5306 

41 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/5/Pl an & Non Pl an/಄ಪರ್ 
ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ/10-11 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ 3451 V & NP ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ  ೈಲ್ 

84 

D 04-08-12 

 
5307 42 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/6/಄.ಲಿ.-಄.ಲ ೂೇ/10-11 ಜಿಂಸಹ/3425 PV / ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ ಔಡತ 31 D 04-08-12 

 
5308 43 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/7/PR/10-11 ಜಿ.ಂ.ಂತಿಕ  PR  ಬಿಲನಿಖಳ ಬಿಡನಖಡ  ಬಿಲನಿ ಔಡತ 15 D 04-08-12 

 

5309 

44 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/8/ಯನ.ಕಿರಡಹ/಄ಪರ್ 
ಲಿಮಟ್/಄ಪರ್ ಲ ೂೇರ್ಡ/10-11 

ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಲ .ಶ್ೇ 2204ರ P.V & N.P ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಄ಪರ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ 

35 

D 04-08-12 

 

5310 

45 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/9/ವೇಚ್ರ್  ೈಲನ 
ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಸಹಖೂ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲನಿ ಮೈನ್ ರಸಿಪ್ಿ 
ಬಿಲನಿ ಔಡತ 

67 

D 04-08-12 

 
5311 46 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/9/ಯನಕಿರಡಹ.ರಿಜಿಷಿರ್/2010-11 ಯನ ಜನ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಡಿ.ಸಿ 31 D 04-08-12 

 
5312 47 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/11/ಕಿರೇಡಹ ಄ನನದಹನಬಿಡನಖಡ /10-11 ಯನ ಜನ ಷ ೇಹ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ರಿಜಿಷಿರ್ 37 D 04-08-12 
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5313 

48 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/12/2010-11 
ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಹನಿಖಳರ 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತರ 
ೆಸಹರಖಳ ಔಡತ 

21 

D 04-08-12 

 

5314 

49 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/ವನಹಲನಹ/2011-12 
ವನಹಲನಹ ಆಲಹಖ  ಲ .ಶ್ೇ 2403 PV & NP ಄ಪರ್ 
ಲಿಮಟ್/಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ 

80 

D 04-08-12 

 

5315 

50 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-5/14/NRDWS/11-12 
NRDWS ಲ ಶ್ೇ 3425ರ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಄ಪ್ರ ಲಿಮಟ್/಄ಪ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ 

33 

D 04-08-12 

 
5316 51 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/15/2011-12 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ 2010-11 ಸಹಖೂ 2011-12ರ ಯ ಮಟ ನ್ೂ ಔಡತ 146 D 04-08-12 

 

5317 

52 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/16/2011-12 
PDಖಹತ್  ಷಂಖ ೆ 32092 ರ ಕಹರ್ೇಿಯ ೇಶನ್ ಬೆಂಕ್ ನಿಂದ ಸಣ 
ಷ ಳ ಯನ ಔಡತ 

26 

D 04-08-12 

 

5318 

53 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/17/ಟಿ.ಪ.಄ರಔಲಖೂಡನ/2011-12 
ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಄ರಔಲಖೂಡನ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿ ಸಹಖೂ ಟಿ.ಎ. 
ಬಿಲನಿ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 

24 

D 04-08-12 

 

5319 

54 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/18/ವನಹ/Mont hl y Account / 
ಔಡತ/11-12 

ವನಹಲನ  ಆಲಹಖ  2011-12 ನ ೇ ಷಹಲಿನ Mont hl y Account  
ಔಡತ 

26 

D 04-08-12 

 
5320 55 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/19/ವನಹ/ಅೆ/2011-12 ವನಹಲನ  ಆಲಹಖ  2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯೆಯ ಔಡತ 128 D 04-08-12 

 

5321 

56 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/20 /ಖಹಯಂ ಮನಂಖಡ/2011-12 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಮನಂಖಡ ಫಹಬನಿ ಄ನನದಹನ ಅದ ೇವ ತರಖಳ 
ಔಡತ 

31 

D 04-08-12 

 

5322 

57 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/21/ಪ.ಅರ್. ೈದೆಕಿೇಯ/11-12 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ  ೈದೆಕಿೇಯ ಮರನಹತಿ  ಚ್ಚದ 2011-12ನ ೇ 
ಷಹಲಿನ ಔಡತ 

81 

D 04-08-12 

 

5323 

58 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/22/ಖಹಷಗಿ ಫ ರಳಚ್ನಚಫಹಬನಿ/11-12 
2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯಿಿ ಲ ಔು ವಹಖ  ಖಹಷಗಿ ಫ ರಳಚ್ನಚ 
ಭಹಡಿದ  ೈಲ್ 

53 

D 04-08-12 

 

5324 

59 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/23ವನಹ/ಔಡತ/2011-12 
ವನ ಹಲನಹ ಆಲಹಖ  201ಖ 1-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ 
ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 

47 

D 04-08-12 
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5325 

60 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/ಟಿ.ಪ./಄ರಔಲಖೂಡನ/2011-12 
ತ್ಹ.ಂ. ಄ರಔಲಖೂಡನ 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ನಿಬಿಂದಿತ 
಄ನನದಹನ ರೂ 100,00,000ಕ ೂೇಟಿ ಔಡತ 

119 

D 04-08-12 

 
5326 61 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/25/ಟಿ.ಪ.಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ/2011-12 ಅಲೂರನ ತ್ಹ.ಂ. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 25 D 04-08-12 

 
5327 62 r.ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/26/ಟಿ.ಪ.಄ರಔಲಖೂಡನ/11-12 ಄ರಔಲಖೂಡನ ತ್ಹ.ಂ. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 32 D 04-08-12 

 
5328 63 r.ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/27/ಹಿ.ಭೂ.ಆ/11-12 ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಹನಿಖಳ ಆಲಹಖ  ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 153 D 04-08-12 

 

5329 

64 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/28/ಕಜಹನ  ಚ ಕ್ ನಿೇಡಿದ 
ಸಿವೇಔೃತಿ/2011-12 

ಜಿಲಹಿ ಔಛ ೇರಿಯಿಂದ ಜಿಲಹಿ [ಿಂಚಹಯತ್ತ ಕಜಹನ  ಚ ಕ್ 
ಹತಿಸಿದ ಸಿವೇಔೃತಿ ಔಡತ 

28 

D 04-08-12 

 

5330 

65 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/29/ಯನ.ಷ ೇ.ಆ/2011-12 
ಯನಜನ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔಡತ 

31 

D 04-08-12 

 
5331 66 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/30/ಖಣಔ ಯಂತರ/2011-12 ಲ ಔುವಹಖ  ಖಣಔ ಯಂತರ ದನರಸಿಿಗಹಗಿ 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔಡತ 70 D 04-08-12 

 

5332 

67 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/31/ಯನ.ಷ ೇ.ಆ/ಖ ೇಲ್/11-12 
ಯನಜನ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಂಚಹಯತ್ತ ಯನ 
ಜನ ಕಿರೇಡಹ ಸಹಖೂ ಖ ೇಲ್ ಄ಭಿಮಹನ ಔಡತ 

376 

D 04-08-12 

 

5333 

68 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/32/಄ಧಿಕಹರಿಖಳ/ಸಿಬಬಂದಿ/ಟಿ.ಎ./ 
2011-12 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ/ಸಿಬಬಂದಿಖಳ ರಹಷ ಭತ್ ೆ 
ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ 

270 

D 04-08-12 

 

5334 

69 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/33/ವನಹ/ಔಡತ/2011-12 
ವನಹಲನ  ಆಲಹಖ  20403 ರ PV & NP ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಹಿ 

86 

D 04-08-12 

 

5335 

70 r.ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/34/ಟಿ.ಪ.಄ರಔಲಖೂಡನ/11-12 
಄ರಔಲಖೂಡನ ತ್ಹ.ಂ. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 
(ರಿಜಿಷಿರ್) 

256 

D 04-08-12 

 

5336 

71 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/35/ಹಿ/2011-12 
ವನಹಲನಹ ಆಲಹಖ  2403 ರ 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ (ರಿಜಿಷಿರ್) 

86 

D 04-08-12 

 

5337 
 

72 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/36/ಹಿ/2011-12 
಄ರಔಲಖೂಡನ ತ್ಹ.ಂ. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 
(ರಿಜಿಷಿರ್) 

86 

D 04-08-12 
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5338 73 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/37/ಹಿ/2011-12 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ 2515ರ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಹಿ (ರಿಜಿಷಿರ್) 86 D 04-08-12 

 

5339 

74 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/38/ಟಿ.ಪ. ಮೇಲನ ಷಹಿ/2011-12 
಄ರಔಲಖೂಡನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ 1 ಕ ೂೇಟಿ ಄ನನದಹನ ಹಿ 
(ರಿಜಿಷಿರ್) 

86 

D 04-08-12 

 

5340 

75 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/39/ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿ ಹಿ/11-12 
ಯನಜನ ಕಿರೇಡಹ ಮತನಿ ಆಲಹಖ ಯ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ 
 

86 

D 04-08-12 

 

5341 

76 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/40/ಎಂ.ಅರ್ ಬಿಲನಿ ಹಿ/11-12 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ೈದೆಕಿೇಯ ಮರನಹತಿ 
 ಚ್ಚದ ಹಿ 

86 

D 04-08-12 

 
5342 77 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/41/ಯ ಮಟ ನ್ೂ/11-12 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ಮಟ ನ್ೂ 86 D 04-08-12 

 

5343 

78 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/42/2011-12 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ ಲ .ಶ್ೇ 3425 PV & NP ಸಹಖೂ 3425 
P.V ರ ಹಿ ರಿಜಿಷಿರ್ 

86 

D 04-08-12 

 

5344 

79 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/43/಄ನನದಹನ 3425, 3451 ರ 
ಹಿ/11-12 

ಯನ ಜನ ಷ ೇಹ ಮತನಿ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಯ ಄ನನದಹನ 
ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2204ರ PV & NP ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ 

256 

D 04-08-12 

 
5345 80 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/44/ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿ ರಿಜಿಷಿರ್/2011-12 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ 3451 ರ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿ ಹಿ ರಿಜಿಷಿರ್ 87 D 04-08-12 

 

5346 

81 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/45/ವಿಶಯ ಹಿ ರಿಜಿಷಿರ್/11-12 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ 3451 ರ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲನಿ ಹಿ ರಿಜಿಷಿರ್ 
 (ಶ್ರೇ ಶ್ ೇಗೌಡ) 

73 

D 04-08-12 

 

5347 

82 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/46/ಜಿಲಹಿ ಕಜಹನ  ಚ ಕ್ ರಿಜಿಷಿರ್/11-
12 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಎನ್ ಕಹೆಷ್ ಮಂಟ್ ರಿಜಿಷಿರ್ 
395 

A 04-08-12 

 
5348 83 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/47/ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲನಿ ಹಿ/11-12 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಎನ್ ಕಹೆಷ್ ಮಂಟ್ ರಿಜಿಷಿರ್ 11-12 ರ ಹಿ 395 A 04-08-12 

 

5349 

84 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/48/2515/3451 ರ ಕಹೆ.ುಷಔಿ/ 
11-12 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಕಹೆಷ್ ುಷಿಔ 2011-12ರ ಹಿ (ುಷಔಿ ನಖದನ 
94 A 

04-08-12 

 
5350 85 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅೆ-5/49/ಜಿ.ಂ.3451 NP/2011-12 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ 3451 NP಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್/಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ 22 D 04-08-12 

 



14 
 

2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥ Àಿಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 

5351 

86 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/1/ ಯನಷ ಕಿರ/ ಅ.ೆ/ 
12-13 

12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯನಜನಷ ೇಹ ಮತನಿ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಯ ಅಯೆಯ 
ಔಡತ 

20 

D 
31-3-2017 

 

5352 

87 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/2/ವನಷಂ/ ಅೆ/ 12-
13 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ವನ ಷಂಗ ೂೇನಹ ಆಲಹಖ  ಅಯೆಯ ಔಡತ 105 

D 
31-3-2017 

 

5353 

88 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/3/ಹಿಭೂವಿ/ ಅೆ/12-
13 

12-14ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳ ಆಲಹಖ  ಅಯೆಯ ಔಡತ 16 

D 
31-3-2017 

 

5354 

89 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/4/ಯನಷ ೇಕಿರ/ 
ವನಷಂ/2013-13ರ ಄ನನದಹನ ಚ್ಚ-14 

2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  “ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ”  ವನಹಲನಹ ಆಲಹಖ  ಹಿರಿಯ 
ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳ  ಄ನನದಹನಕ ು  ಚ್ಚ ತ್ಹಳ  ಭಹಡಿದ ಲ ಔು ಷಮನವಯ 
ಪ ೈಲ್ 

24 

D 

31-3-2017 

 

5355 

90 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/5/ತ್ಹಂಷ/ 12-13  ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಔಲ ೇವುರ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ 1 ಕ ೂೇಟಿ 
ರೂ.ಖಳ ಄ನಿಭಿಂದಿತ ಄ನನದಹನದ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ. 

53 

D 
31-3-2017 

 

5356 

91 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/6/ತ್ಹಂಷ/ 2012-13 
 

ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಔಲ ೇವುರ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಡಿ.ಸಿ. 
ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ. 

28 

D 
31-3-2017 

 

5357 

92 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/7/ತ್ಹಂಷ/ 2012-13 ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಔಲ ೇವುರ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮನದಹರಂಔ 
ವನಲುದ  ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ. 

10 

D 
31-3-2017 

 

5358 

93 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/8/ತ್ಹಂಷ/ 2515ರ 
ಮೇಲನ ಷಹಿ 2012-13 

ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲನ ಲ .ಶ್ೇ. 2515-00-102-0-61ರ 
ಯೇಜನ ೇತರ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ. 

78 

D 
31-3-2017 
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5359 

94 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/9/ಯನಷ ೇಕಿರ/ 12-13. ಯನಜನಷ ೇಹ ಮತನಿ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿ.ಸಿ. 
ಬಿಲನಿಖಳಿಗ   ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ. 

34 

D 
31-3-2017 

 

5360 

95 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/10/ಯನಷ ೇಕಿರ/ 12-13. ಯನಜನಷ ೇಹ ಮತನಿ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನದ 2012-13ರ 
಄ರ್ ಲಿಮಟ್ ಮತನಿ ಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ ಔಡತ. 

52 

D 
31-3-2017 

 

5361 

96 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/11/ಯನಷ ೇಕಿರ/ 2012-13. ಯನಜನಷ ೇಹ ಮತನಿ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಯ ಂಚಹಯತ್ತ ಯನ ಕಿರಡಹ 
ಖ ಲ್ ಄ಭಿಭಹನ್ ( ೈಕಹ) ಯೇಜನ  ಔಡತ. 

113 

D 
31-3-2017 

 

5362 

97 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/12/AO/ ZP/ PD 

ಖಹತ್ /2010-11, 2012-13. 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ AO/ ZP/ PD ಖಹತ್  32092ರ ಖಹಯಂ ಮನಂಖಡ 
ಔಡತ ಏಪರಲ್ 2012 ರಿಂದ ಭಹರ್ಚಿ 2013ರ ಯ ವಿಗ  12 ತಿಂಖಳ 
(ವೇಚ್ರ್ ಖಳು)  

24 

D 

31-3-2017 

 

5363 

98 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/13/DRDA/  
ರ.ಭತ್ ೆ/2012-13. 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ DRDA 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ರಹಷ ಭತ್ ೆ 
ಫಹಬನಿ ಔಡತ 

99 

D 
31-3-2017 

 

5364 

99 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/14/DRDA/  
ಲ .ಶ್ೇ.2515/ರ.ಭತ್ ೆ/2012-13. 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಲ .ಶ್ೇ. 2515ರ ರಹಷ ಭತ್ ೆ  ಔಡತ 132 

D 
31-3-2017 

 

5365 

100 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/15/ಖಹಯಂ/ 
ಮನಂಖಡ/2012-13. 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಖಹಯಂ ಮನಂಖಡ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔಡತ 25 

D 
31-3-2017 

 

5366 

101 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/16/2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  
ಕಿರೇಡಹ/ವನ/ಹಿರಿಯ. 
 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ  ಮತನಿ ವನ ಹಲನ  ಆಲಹಖ  ಮತನಿ 
ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನ ಆಲಹಖ , ಇ ಆಲಹಖ ಖಳ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ 

23 

D 

31-3-2017 

 

5367 

102 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/17/ಷ.ದ.ನೆ/ ಅಸಿ 
ಭತ್ ೆ/2012-13  

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಷದಷೆರ ಅಸಿೇನ ಭತ್ ೆ ಔಡತ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  45 

D 
31-3-2017 

 

5368 

103 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/18/ಯ ವಿಟ ನ್ೂ/ 
ಭಹ.ಹಿ.ಔನು/2012-13 

ಯ ಮಟ ನ್ೂ 2012-13 ಆರಷಹಲನ ಔಡತ 82 
A 

31-3-2017 
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5369 

104 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/19/ಕಜಹನ / 
ಚ ಕ್/ಜಮ/2012-13 

ಜಿಲಹಿ ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಬಂದ ಚ ಕ್ ಖಳ ಜಮ 2011-12, 2012-13ನ ೇ 
ಷಹಲಿನ ಔಡತ 

43 

D 
31-3-2017 

 

5370 

105 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/20/NRDMS /2012-
13 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  NRDMS ಕ ೇಂದರಕ ು ಸಿಬಬಂದಿ  ೇತನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ 

16 

D 
31-3-2017 

 

5371 

106 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/21/3451/ಯೇನಿ/ 
ವಹಖ /ಟಿ.ಎ.ಬಿಲನಿ ಭತ್ ೆ ಕಹಂ/2012-13 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ರಹಷ ಭತ್ ೆ 3451ರ ಲ .ಶ್ೇ. ಔಡತ 129 

D 
31-3-2017 

 

5372 

107 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/22/62(ಬಿ)/ 2012-13 ಡಿ.ಡಿ.ಒ ಕ ೂೇರ್ಡ ಷಂಖ ೆ 1300ZZ003 ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಷಕಹಿರದ 
ಲ ಔುದಿಂದ ಡಹರ ಭಹಡಿದ ಄ನನದಹನ/62(ಬಿ) ಔಡತ 

93 

D 
31-3-2017 

 

5373 

108 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/23/ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ 
ಜಿಲಹಿ  ವಹಖ /ಚ ಕ್  ನಿೇಡಿದನೆ ಸಿವೇಔೃತನಹ/2012-13 

ಜಿಲಹಿ ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಬಂದ  ಜಿ.ಂ. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಚ ಔಳೆ ವಿತರಿಸಿದೆಕ ು 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಸಿವೇಔೃತಿ ರಶ್ೇತಿ ಔಡತ. 

235 

D 
31-3-2017 

 
5374 109 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/ಲ ..ವಹ/ 2012-13 ಲ ಔು ತರ ವಹಖ ಗ  ಸ ೂಷದಹಗಿ 3 ಔಂಯೆಟರ್ ಕರಿೇದಿಸಿದ (ಔಡತ)  6 D 31-3-2017 

 

5375 

110 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/12/ AO/ ZP/ 

PDO/12-13. 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಎ.ಒ ಖಹತ್  32092 (ಪ.ಡಿ.ಖಹತ್ ) ಹಿ ುಟ 1 ರಿಂದ 
86  

86 

D 
31-3-2017 

 

5376 

111 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/12/9/ಯನ.ಷ .ಕಿರೇ /12-
13. 

ಯನಜನಷ ೇಹ ಮತನಿ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  ಡಿ.ಸಿ. 
ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ ುಟ ಷಂಖ ೆ 1 ರಿಂದ 86 

86 

D 
31-3-2017 

 

5377 

112 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/5/ತ್ಹಂಷ/ 2012-13. ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿತಿ, ಷಔಲ ೇವುರ 1 ಕ ೂೇಟಿ ಄ನಿಭಿಂದಿತ ಄ನನದಹನ 
ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 

86 

D 
31-3-2017 

 

5378 

113 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/10/ ಯನ.ಷ .ಕಿರೇ /2012-
13. 

ಯನಜನಷ ೇಹ ಕಿರೇಡಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಄ನನದಹನ 
ಜಿ.ಂ.ನಿಂದ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಹಿ ುಟ 1 ರಿಂದ 86 

86 

D 
31-3-2017 

 

5379 

114 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/12/಄ರ್ಥತಿ ಭತ್ ೆ/2010-
11, 2011-12, 2012-13. 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಕಹಮಹಿಲಯದ ಄ರ್ಥತಿ ಬಹಬನಿ ಹಿ ುಟ 1 ರಿಂದ 86 86 

D 
31-3-2017 

 
5380 115 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/8/ಟಿ.ಪ/ ಟಿ.ಪ. ಷಔಲ ೇವುರ ಲ .ಶ್ೇ. 2515ರ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮೇಲನ ಷಹಿ 86 D 31-3-2017 
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ಷಔಲ ೇವುರ/2515/2012-13. ಹಿ ುಟ 1 ರಿಂದ 86 

 

5381 

116 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/7/ಟಿ.ಪ/ 
ಷಔಲ ೇವುರ/2012-13. 

ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಔಲ ೇವುರ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಡಿ.ಸಿ. 
ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ ುಟ 1 ರಿಂದ 86 

86 

D 
31-3-2017 

 

5382 

117 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/6/ತ್ಹಂಷ/ 2012-13. ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಔಲ ೇವುರ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 
ುಟ 1 ರಿಂದ 86 

86 

D 
31-3-2017 

 

5383 

118 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/18/ಯ ಮಟ ನ್ೂ /ಭಹಸ/ 
2005, 2013. 

ಜಿ.ಂ. ಸಹಷನ ಆರಷಹಲನ 2005 ರಿಂದ 2013ರ ಯ ವಿಗ  ಹಿ, ುಟ 
ಷಂಖ ೆ      1 ರಿಂದ 382 

382 
A 

31-3-2017 

 

5384 

119 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/19/ಕಚ ಕ ು/ 2011-2013. ಜಿಲಹಿ ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಬಂದ ಚ ಔನುಖಳ ನಮೂದಿಸಿ ಹತಿದಹರರಿಗ  
ನಿೇಡದ (ಎನ್ ಕಹೆಶ್ ುಷಿಔ) ಹಿ ುಟ ಷಂಖ ೆ 1 ರಿಂದ 257ರ ಯ ಗ . 

257 
A 

31-3-2017 

 

5385 

120 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/21/22/ 62(ಬಿ) ಗ  
ಕಹೆಶ್ ುಷಿಔ/ 2011-2013. 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಲ .ಶ್ೇ. 2515-3451, 2202, 2204 ನ ಕಹೆಶ್ ುಷಿಔ 
ಹಿ ುಟ ಷಂಖ ೆ 1 ರಿಂದ 85ರ ಯ ಗ  

85 
A 

31-3-2017 

 

5386 

121 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/21/3451 ರ ಟಿ.ಎ 
ಬಿಲನಿ/2005-06, 2013. 

ಜಿ.ಂ. ಕಹಮಹಿಲಯದ 3451ರ ಟಿ.ಎ ಬಿಲನಿ ಹಿ 2005 ರಿಂದ 2013 111 

D 
31-3-2017 

 

5387 

122 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/13/ DRDA/ TA  

Bill/2011-2013. 
ಜಿ.ಂ. DRDA,  TA   ಬಿಲನಿ ಹಿ 2008-09 ಮತನಿ 2013 ುಟ  121 

D 
31-3-2017 

 

5388 

123 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/38/ಲ .ಶ್ೇ/ 2515 / TA  

Bill/ಫಹಬನಿ 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಲ .ಶ್ೇ. 2515ರ ಟಿ.ಎ. ಬಿಲನಿ ಹಿ ಄ಧೆಕ್ಷರ ಮತನಿ 
ಈಹಧೆಕ್ಷರ ಟಿ.ಎ. ಬಿಲನಿ 2010-11 ರಿಂದ 2013,   

28 

D 
31-3-2017 

 

5389 

124 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/14/ಲ .ಶ್ೇ. 2515  TA, 
ಬಿಲನಿ. 

ಜಿ.ಂ. ಔಛ ೇರಿ ಲ .ಶ್ೇ. 2515ರ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಸಿಬಬಂದಿ ಖಿ ಟಿ.ಎ. ಬಿಲನಿ 
ಹಿ 2010-11,  2013 ುಟ 1 ರಿಂದ 22 

22 

D 
31-3-2017 

 

5390 

125 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/14/ಟಿ.ಎ. ಬಿಲನಿ/2515 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಲ .ಶ್ೇ. 2515ರ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಸಿಬಬಂದಿ ಖಱ ಟಿ.ಎ. 
ಬಿಲನಿ ಹಿ,  ುಟ 1 ರಿಂದ 198,  2005-06 ರಿಂದ 2012-13. 

198 

D 
31-3-2017 

 
5391 126 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ ಅರ್ಥಿಔ /ವಿನಿ-05/41/2012-13ರ  ೈ  ಲ ಔು ವಹಖ  ಅಯೆ 5/2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ೈಯಕಿಿಔ ಹಿ  40 D 31-3-2017 
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2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 
 

5392 

1 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/1/಄ಬಿ/1/09-10 
4403-00-101-0-02 RIDF ವನಷಂಗ ೂೇನ ಯ ಔಟಿಡಖಳ ನಿಭಹಿಣಕ ು 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

12 

D 

2015 

 

5393 

2 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2/ನಿೇರನ಄ಬಿ/1/09-10 
2215-01-197-0-02 ನಳ ನಿೇರನ, ಕಿರನನಿೇರನ, ಕ ೂಳ ಫಹವಿ ಗಹರಮ 
ಂಚಹಯಿಿಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ವಿರ. 

70 

D 

2015 

 

5394 

3 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/3/಄ಬಿ/RIDF/1/09-10 
2202-02-800-1-10 ಪ.ಯನ.ಕಹಲ ೇಜ್ ಔಟಿಡ ನಿಭಹಿಣಕ ು RIDF 
ೌರಢವಹಲಹ ಔಟಿಡ ನಿಭಹಿಣಕ ು ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ   

20 

D 

2015 

 

5395 

4 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/3/ಖಂಗಹಔಲಹೆಣ/಄ಬಿ//1/09-10 
4702-00-102-0-01 ಖಂಗಹ ಔಲಹೆಣ ಯೇಜನ ಗ  ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿಿಖಳ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ   

29 

D 

2015 

 

5396 
5 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/5/2515/಄ನನ/಄ಬಿ/09-10 2515-00-1-103-01 ಜಿ.ಂ. ಄ಭಿೃದಿ ಿ಄ನನದಹನ 72 D 

2015 

 

5397 
6 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/6/6/಄ಬಿ/2215/ಸಬ/09-10 ಕ ೂಳ ಫಹವಿ ನಿðಸಣ  ಄ನನದಹನದ ಬಳಕ  ತ್ತರ  12 D 

2015 

 

5398 
7 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/7/2215/ಕ ೂಫಹ/಄ಬಿ/  09-10 ಷಕಹಿರದಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ಄ನನದಹನಕ ು ಟಿಪಣಿ ಔಡತ   35 D 

2015 

 

5399 
8 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/9/2059/ಟಿಪಣಿ/09-10 ಷಕಹಿರದಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ಄ನನದಹನಕ ು ಟಿಪಣಿ ಔಡತ   30 D 

2015 

 

5400 
9 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/11/಄ /09-10 2059-00-052-0-01-101  ೇತನಕಹುಗಿ NP ಄ನನದಹನ ಔಡತ 75 D 

2015 

 

5401 

10 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/10/2515/಄ಬಿ/09-10 
ಲ .ಶ್ೇ. 2515-00-196-1-14 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ ಔಟಿಡದ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  

23 

D 

2015 

 

5402 

11 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/11/಄ /09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್.ಯಹ. ಟಿಣ 
಄ನನದಹನ  ಮತನಿ  ಚ್ಚದ ಔಡತ 

120 

D 

2015 
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5403 
12 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/12/13/ಟಿಪಣಿ/09-10 
2702-80-800-0-01 NP ಄ಡಿ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣದ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

11 

D 

2015 

 5404 13 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/13/ಔಟಿಡ/಄ಬಿ/09-10 ವಿವಿಧ ಲ .ಶ್ೇ.ಖಳಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 100 D 
2015 

 

5405 
14 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/14/ದಹೆಹಲುರ/಄ಬಿ/ 09-10 
ಸಹಷನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ದಹೆಹಲುರ ಗಹರಮಕ ು ಫಹಕಿ ಆರನ 11 ಮನ ಖಳಿಗ  
ರೂ. 4.84 ಲಕ್ಷ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

3 

D 

2015 

 

5406 
15 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/15/5054/಄ಬಿ/09-10 
ಲ .ಶ್ೇ. 5054-04-337-7-01-133, 132 ರಡಿ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣದ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

19 

D 

2015 

 

5407 
16 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/16/ವಿ.ನಿ/09-10 
ಕಹಯಿಹಲಔ ಆಂಜಿನಿಯರ್, ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನದ ಟಿ.ಎ. ಬಿಲನಿಖಳಿಗ  
ವಿಳಂಬ ವಿನಹಯಿಿ ನಿೇಡನ ಬಗ ೆ.  

3 

D 

2015 

 

5408 
17 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/17/3054/ಫಹವಿ/಄ಬಿ/ 09-10 
3054  RIDF ರಷ ಿ ಮತನಿ ಷ ೇತನ  ಫಹಕಿ ಬಿಲನಿಖಳ ಹತಿಗಹಗಿ ರೂ. 
15.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡನಖಡ  

8 

D 

2015 

 5409 18 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/18/ಂಚ್ತಂತರ/09-10 ಟಿ.ಪ. ಷಔಲ ೇವುರ ಂಚ್ತಂತರದ ಬಗ .ೆ 3 D 
2015 

 

5410 
19 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/19/2205/಄ಬಿ/09-10 
ಲ .ಶ್ೇ. 2205-00-102-0-01 ಬಯಲನ ರಂಖಮಂದಿರದ ಸಣ ಬಳಕ  
ರಭಹಣ ತರದ ಬಗ  ೆ

4 

D 

2015 

 

5411 
20 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/20/಄ /09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ 
ದಿನಹಂಔ 31.5.2010 ರಲಿ ಿಅಗಿರನ  ಚ್ಚದ ಬಗ  ೆ

14 

D 

2015 

 

5412 
21 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/21/OM/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ವಿವಿಧ ಲ .ಶ್ೇ.ಖಳಡಿ ಬಿಡನಖಡ ಮಹಗಿರನ಄ಧಿಔೃತ 
ಜ್ಞಹನದಲಿ ಿವಹಷಔರನ, ಷದಷೆರನ, ಈಹಧೆಕ್ಷರನಖಳಿಗ   ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತ 

8 

D 

2015 

 5413 22 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/22/ಆತಯ /09-10 ಖಹಲಿ ಸನದ ೆಖಳ ವಿರ  ಟ ಂಡರ್ AG Sl i p ರಔಟಣ  ಆತಯ  ತರಖಳು 135 D 
2015 

 

5414 

23 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/23/4215-಄ಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  4215 ಮತನಿ ಕ ೇಂದರ ಗಹರಮೇಣ ನಿೇರನ ಷರಬಯಹಜನ 
ಯೇಜನ ಯ ಸಣ ಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರ ಮತನಿ ಄ನನದಹನ ನವಿೇಔರಣದ 
ಬಗ  ೆ

28 

D 

2015 
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 5415 24 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/24/ಆತಯ /09-10 ಆತಯ  ತರಖಳ ಔಡತ 140 D 
2015 

 

5416 
25 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/25/4215/಄ಬಿ/09-10 
4215-01-102-9-01 ಯಹಜೆ ನಿೇರನ ಷರಬಯಹಜನ ಯೇಜನ  ಸ ರ್ಚ.ಎನ್.ಪ. 
ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

175 

D 

2015 

 

5417 

26 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/27/5054/಄ಬಿ/09-10 
ಲ .ಶ್ೇ. 5054 ರಷ ಿ ಮತನಿ ಷ ೇತನ ಖಳ ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರನನು 
ಮನಕೆ ಆಂಜಿನಿಯರ್, ಂ.ಯಹ.ಆಂ ಆಲಹಖ , ಫ ಂಖಳೂರನ ಆರಿಗ  
ಔಳುಹಿಷನ ಬಗ .ೆ 

100 

D 

2015 

 5418 27 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/29/4702/಄ಬಿ/09-10 ಟಿ.ಪ. ಷಔಲ ೇವುರ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 13 D 
2015 

 

5419 
28 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/30/4702/಄ಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 4702-00-101-0-07-132, 133 ರಡಿ  ಕ ಯ ಖಳ 
಄ಭಿೃದಿಿಗಹಗಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ   

35 

D 

2015 

 

5420 
29 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/31/಄ಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  4/09 ರಿಂದ ಄ನನದಹನ ಮತನಿ  ಚ್ಚದ ಔಡತ  

40 

D 

2015 

 

5421 
30 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/4702/಄ಭಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 4702-00-101-0-04-132 133 ರಡಿ ಕ ಯ ಖಳ 
಄ಭಿೃಧಿಿಗಹಗಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

28 

D 

2015 

 

5422 
31 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ9/಄ /09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ 
ವಿಬಹಖಖಳ 4/09 ರಿಂದ ನನದಹನ  ಚ್ಚದ ವಿರ 

100 

D 

2015 
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2010-11 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 5423 36 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/1/಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಲ .ಶ್ೇ.ಖಳಡಿ ಬಿಡನಖಡ ಮಹಗಿರನ 
಄ನನದಹನ ಮತನಿ  ಚ್ಚದ ತಃಖ ಿ 

200 

D 2016 

 5424 37 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2/಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಲ .ಶ್ೇ.ಯ ಔಟಿಡಖಳಡಿ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. 
ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ 

25 

D 2016 

 5425 38 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/3/UC/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ವಿವಿಧ ಲ .ಶ್ೇ.ಖಳಡಿ ಸಣ ಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರ 
ನಿೇಡಿರನ ಬಗ 2ೆ010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಟಿ.ಪ. ಷಔಲ ೇವುರ  

35 

D 2016 

 5426 39 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/4/TP/TA/10-11  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಮರನಹತಿ ಔಡತ, ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನದ 
ಟಿ.ಎ. ಬಿಲನಿಖಳ ಔಡತ 

10 

D 2016 

 5427 40 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/5/2059/಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 2059 NP ಯಡಿ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ ಸಹಷನ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

38 

D 2016 

 5428 41 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/6/ಖಹಲಿಸನ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಖಹಲಿ ಸನದ ೆಖಳ ವಿರಖಳು 3 D 2016 

 5429 42 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/7/ವಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ವಿಶಯ ನಿಹಿಸಔ 9ರ ವಿಶಯ ಹಿ 75 D 2016 

 5430 43 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/8/5054/಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 5054 ರಷ ಿ ಮತನಿ ಷ ೇತನ ಖಳಿಗ  
ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

28 

D 2016 

 5431 44 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/9/8448/಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  5% ಭದರತ್ಹ ಠ ೇಣಿ ಮರನ ಬಿಡನಖಡ  105 D 2016 
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ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ ಸಹಷನ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ28 

 5432 45 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/10/3054/಄ಬಿ/10-11 ಲ .ಶ್ೇ. 3054-80-10196-1-01, 02 ರಡಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ 
ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿ48ಬಹಖ ಸಹಷನ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ 
ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

28 

D 2016 

 5433 46 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/11/3054/಄ಬಿ/10-11 ಲ .ಶ್ೇ. 4215-01-102-9-10 ರಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ    10 D 2016 

 5434 47 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/12/4215/಄ಬಿ/10-11 ಲ .ಶ್ೇ. 4215-01-102-9-10 ಯಹಜೆ ಗಹರಮೇಣ ನಿೇರನ ಷರಬಯಹಜನ 
ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

48 

D 2016 

 5435 48 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/13/಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ಯಹ 
ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  ಔೂರಢೇಔೃತ ಄ನನದಹನ ಮತನಿ  ಚ್ಚದ ತಃಖ  ಿ

179 

D 2016 

 5436 49 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/14/ಕಿರಯ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಟಿ.ಪ. ಷಔಲ ೇವುರ ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಄ನನಮೊೇದಿತ 
ಕಿರಮಹ ಯೇಜನ ಖಳು 

38 

D 2016 

 5437 50 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/15/ಎಂಎಂಅರ್/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಎಂಎಂಅರ್ ಬಗ ೆ 5 D 2016 

 5438 51 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/16/ರಿನ್/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ರಿಗ್ ಯಂತರಖಳ ನಿಿಸಣ  10 D 2016 

 5439 52 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/17/ಆತಯ /10-11 ಆತಯ  ತರಖಳ ಟ ಂಟರ್ ನ ೂೇಟಿಫಿಕ ೇಶನ್, AG Pay Sl i p ಆತ್ಹೆದಿ 112 D 2016 

 5440 53 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/18/2515/಄ಬಿ/10-11 ಲ .ಶ್ೇ. 2515-00-101-0-10 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿ ಔಟಿಡಖಳಡಿ 
ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಬಹಖ ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಕ ು ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

75 

D 2016 

 5441 54 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/19/಄ಜ್ಞಹ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಲ .ಶ್ೇ.ಯ ಔಟಿಡಖಳಡಿ ಬಿಡನಖಡ ಮಹ 
ಗಿರನ ಄ನನದಹನಕ ು ಄ಧಿಔೃತ ಜ್ಞಹನ ನಿೇಡನ ಬಗ  ೆ

18 

D 2016 

 5442 55 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/20/ ೈ /10-11  ೈದೆಕಿೇಯ ಮರನಹತಿ ಬಿಲನಿಖಳು ಮತನಿ ಟಿ.ಎ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔಡತ 

10 

D 2016 
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 5443 56 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/21/ ೈ /10-11 ಟಿ.ಪ. ಷಔಲ ೇವುರಕ ು ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  ಆತಯ  ತರಖಳ ಔಡತ 22 D 2016 

 5444 57 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/22/಄ಜಹಾ/10-11 ಗಹರಮೇಣ ನಿೇರನ ಷರಬಯಹಜನ ಯೇಜನ ಯ NRDMP ಯ ಷಕಹಿರಿ 
ಅದ ೇವಖಳು 

35 

D 2016 

 5445 58 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/23/5%ಭಠ ೇ/10-11 ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಬಹಖ ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳ 5%  ಭದರತ್ಹ ಠ ೇಣಿ ಔಡತ 

190 

D 2016 

 5446 59 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/24/಄ಬಿ/10-11 ಲ .ಶ್ೇ. 2215-00-101-0-01 NP ಯಡಿ ಭಹನೆ ಄ಧೆಕ್ಷರ ಄ನನದಹನ 
ಔಡತ 

12 

D 2016 

 5447 60 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/25/಄ಬಿ/10-11 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  ವಿಬಹಖಖಳ ಄ನನದಹನ  ಚ್ಚನನು ಮನಕೆ 
ಆಂಜಿನಿಯರ್ ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಲಹಖ , ಫ ಂಖಳೂರನ ಆರಿಗ  
ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆ

200 

D 2016 

 5448 61 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/26/PMGSY/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  PMGSY   ರಧಹನ ಮಂತಿರ ಗಹರಮ ಷಡಕ್ ಯೇಜನ  
ಬಗ  ೆ

22 
D 2016 

 5449 62 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/27/ವಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ವಿಶಯ ನಿಹಿಸಔರ ಷಂಖ ೆ 9ರ ವಿಶಯ ಹಿ 70 D 2016 
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2011-12 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 

 5450 63 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/1/3054/಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಲ .ಶ್ೇ. 3054-80-196-1-01 ಮನಕೆ ಮಂತಿರ ಗಹರಮೇಣ 
ರಷ ಿ ಄ಭಿೃದಿ ಿಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಮತನಿ ದಿನಖೂಲಿ 
ನೌಔರರ  ೇತನ ಬಿಡನಖಡ  

200 

D 2017 

 5451 64 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2/2215/11-12 ಲ .ಶ್ೇ. 2215-01-198-0-01 ರಡಿ ಕ ೂಳ  ಫಹವಿ ನಿಿಸಣ ಗ  
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

120 

D 2017 

 5452 65 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/3/಄.ಜ್ಞಹ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಷಕಹಿರದಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ಄ನನದಹನಕ ು 
ಕಿರಮಹ ಯೇಜನ  ಮತನಿ ಄ಧಿಔೃತ ಜ್ಞಹನ ನಿೇಡನ ಔಡತ 

25 

D 2017 

 5453 66 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/4/2515/಄ಬಿ/2001-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 2515-00-196-1-22 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ 
಄ಭಿೃದಿ ಿ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

25 

D 2017 

 5454 67 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/5/2054/಄ಬಿ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 2059-80-196-1-01 NP ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ 
ಭಹಡನ ಔಡತ   

15 

D 2017 

 5455 68 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/6/಄ಬಿ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 4702 ರಡಿ ಕ ಯ ಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ 

75 

D 2017 

 5456 69 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/7/಄ಬಿ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ   ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣವಿಬಹಖಖಳಿಗ  
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಮತನಿ  ಚ್ಚದ ತಃಖ ಿಯನನು ಔೂರಢೇಔರಿಸಿ ಮನಕೆ 
ಆಂಜಿನಿಯರ್ ಫ ಂಖಳೂರನ ಆರಿಗ  ಷಲಿಿಷನ ಔಡತ 

300 

D 2017 

 5457 70 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/8/2702/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ   ಲ .ಶ್ೇ. 2702-00-101-1-92, 151 ಖಂಗಹ ಔಲಹೆಣ 19 D 2017 
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ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

 5458 71 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/9/5054/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ   ಲ .ಶ್ೇ.3054-80-196-1-01 ಮನಕೆ ಮಂತಿರ 
ಗಹರಮೇಣ ರಷ ಿ ಄ಭಿೃದಿ ಿಯೇಜನ  ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔರರ  ೇತನ 
ಬಿಡನಖಡ  

300 

D 2017 

 5459 72 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/10/ ೈ /5054/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  ವಿಬಹಖಖಳ  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಮರನ 
ಹತಿ  

30 

D 2017 

 5460 73 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/11/ಕಿರ.ಯೇ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಄ಯೇಖದ ಕಿರಮಹ ಯೇಜನ  
ಮತನಿ ಮಲನ ಷಹಿ ಔಡತ ಟಿ.ಪ. ಷಔಲ ೇವುರ 

20 

D 2017 

 5461 74 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/12/1 ಕ ೂೇಟಿ ಄ನನದಹನ /     2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಔಲ ೇವುರ 1ಕ ೂೇಟಿ 
಄ನನದಹನ ಔಡತ 

15 

D 2017 

 5462 75 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/13/ಟಿ.ಪ/ಕಿರ.ಯೇ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಟಿ.ಪ ಷಔಲ ೇವುರಕ ು ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  ಲ .ಶ್ೇ. 
2515, 2225 2202, 2210 ಖಳ ಯೇಜನ  ಔಡತ 

75 

D 2017 

 5463 76 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/14/ಆತಯ /2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಷಔಲ ೇವುರ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ನ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔಡತ 

40 

D 2017 

 5464 77 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/15/2059/ಬಜ ಟ್/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಆತಯ  ತರಖಳ ಔಡತ ಟ ಂಡರ್ 
ನ ೂೇಟಿೇಫಿೇಕ ೇಶನ್, ವಿದನೆತ್ತ ಬಿಲನಿ ಆತ್ಹೆದಿ 

200 

D 2017 

 5465 78 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/16/ಬಜ ಟ್/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 2059-80-001-0-28 ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ 
ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ, ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖದ ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 

13 

D 2017 

 5466 79 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/17/ಬಜ ಟ್/2011-12 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ ಄ನನಬಂಧ 2059-00-
101-26 ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ, ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ಔಡತ 

15 

D 2017 

 5467 80 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/18/ ಅಯೆಯ /2011-12 ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  ವಿಬಹಖಖಳ 17 D 2017 
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ಅಯೆಯ 06-07, 07-08, 09-10, 10-11  

 5468 81 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/19/ ಅಯೆಯ /2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  ವಿಬಹಖಖಳ  2059-80-001-08 NP 
ಅಯೆಯ  ಄ಂದಹಜನ  

250 

D 2017 

 5469 82 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/20/ಔಟಿಡ/಄ಬಿ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಆಲಹಖ ಖಳ ಔಟಿಡಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ 

ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ ಸಹಷನ ಮತನ ಿಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  ವಿಬಹಖ 
75 

D 2017 

 5470 83 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/21/5054/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 5054 ರಷ ಿ ಮತನಿ ಷ ೇತನ  ನಿೇರನಗಹಲನ  
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

95 

D 2017 

 5471 84 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/22/ದಿಖೂ ೇ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ದಿನಖೂಲಿ ನೌಔರರ  ೇತನದ ಔಡತ 10 D 2017 

 5472 85 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/23/ಗಹರಂ/2011-12 2008-09ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿಿಹರನ ನಳನಿೇರನ 
ಷರಬಯಹಜನ ಯೇಜನ ಯ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಹರನ ಄ನನದಹನ 
ವಿರ 

150 

D 2017 

 5473 86 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/24/ಸಬತರ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ವಿವಿಧ ಲ .ಶ್ೇ. ಸಣಬಳಕ   ರಭಹಣ ತರಖಳು 20 D 2017 

 5474 87 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/25/5% ಭದರತ್ಹ ಠ ೇಣಿ/    2011-12 2003-04, 05, 06, 07, 08, 09, 11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನಲಿಿ 5% ಭದರತ್ಹ 
ಠ ೇಣಿ ಮೊತ ಿಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ನಿಧಿ 3ಕ ು ಜಮ ಭಹಡಿರನ ಔಡತ 

160 
D 2017 

 5475 88 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/26/2702/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ. 2702-80-196-1-02 ಹರ್ಷಿಔ ನಿಹಿಸಣ  
ಮತನಿ ದನರಸಿಿಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ . 

26 

D 2017 

 5476 89 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/27/಄ಬಿ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಲ .ಶ್ೇ. 2702-80-196-1-44  ಚ್ಚ ಲ .ಶ್ೇ. 2515-00-101-
0-29-142 ಜಿಲಹಿ  ಂಚಹಯತ್ತ ಔಟಿಡ ನಿಭಹಿಣದ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  

29 

D 2017 

 5477 90 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/28/಄ಬಿ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  ವಿಬಹಖಕ ು ಄ನನದಹನ  ಚ್ಚದ ತಃಖ  ಿ

192 

D 2017 
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ಆಂಜಿನಿಯರ್ ಂ.ಯಹ.ಆಂ. ಆಲಹಖ , ಫ ಂಖಳೂರನ ಆಲಿಿಗ  ಔಳುಹಿಷನ 
ಔಡತ. 

 5478 91 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/29/಄ಬಿ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಅರ್ಥಿಔ/9/ವಿಶಯ ನಿಹಿಸಔರ ವಿಶಯ ಹಿ 72 D 2017 

 5479 92 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/30/ಸಬರ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ೇ.ಖಳ ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರಖಳ ಔಡತ 19 D 2017 

 5480 93 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/31/ಚ್ನಕ ು ರವ ು/2011-12 2008-09, 09-10, 10-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಗಹರಮಂಚಹಯಿಿಹರನ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ವಿರಖಳು 

32 

D 2017 

 5481 94 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/32/5% ಭದರತ್ಹ ಠ ೇಣಿ ಜಮ/    2011-12 03-04 ರಿಂದ 11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ಗ  5% ಭದರತ್ಹ ಠ ೇಣಿ ಜಮ 
ಭಹಡಿರನ ತರಖಳು  

42 
D 2017 

 5482 95 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/33/3054/ಅಡಿಟ್/2011-12 11-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  3/11ನ ೇ ಭಹಸ ಯ ಲ .ಶ್ೇ. 3054 ಅಡಿಟ್ 
ಭಹಡಿರನ ಬಗ .ೆ 

9 

D 2017 

 5483 96 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/34/5% ಭದರತ್ಹ ಠ ೇಣಿ ಜಮ/    2011-
12 

11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ 03-04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11-12ನ ೇ 
ಷಹಲಿನಲಿ ಿ5% ಭದರತ್ಹ ಠ ೇಣಿ ಬಿಲನಿಖಳನನು ನಿಧಿ-3 ಕ ು ಜಮ ಭಹಡನ 
ಔಡತ 8448-00-108-0-04 ಲ .ಶ್ೇ.  

17 

D 2017 

 5484 97 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/35/4235/಄ಬಿ/2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  4235 ಅರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ ಄ಂಖನಹಡಿ ಔಟಿಡ 
ನಿಭಹಿಣದ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

11 

D 2017 

 5485 98 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/36/5% ಭ ಠ ೇ ಬಿ/2011-12 211-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಬಹಖ 
ಸಹಷನ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  ವಿಬಹಖಖಳ 5% ಭದರತ್ಹ ಠ ೇಣಿ ಮರನ 
ಔಡತ 

125 

D 2017 

 5486 99 

ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/37/ಸಬ/2011-12 11-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಬಹಖ 
ಸಹಷನ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ  ವಿಬಹಖಖಳ  ವಿವಿಧ ಲ .ಶ್ೇ. ಸಣ ರಭಹಣ 
ತರಖಳು  

200 

D 2017 
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2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥ Àಿಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 

 5487 100 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2059NP/಄/ಭಿ12-13 
ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ -2059-00-101-0-26 (NP) 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2059-00-101-24 NP ಯಡಿ 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಸಿಬಬಂದಿಖಳ  ೇತನನನು 
ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ.ಸಹಷನ & ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  ಬಿಡನಖಡ  
ಭಹಡನ ಬಗ .ೆ 

1 ರಿಂದ 247 D 
2018 

 

 5488 101 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/4702/ಕ ಯ ಄ಭಿ/2012-13 
4702-00-101-1-14-132, 4702-00-101-9-04, 133,424,423 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 4702 ಕ ಯ ಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ , 
ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಪಣ ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  

1 ರಿಂದ 175 D 
2018 

 

 5489 102 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/ಔಕಹಮಂ/ಷನಂಔ/ಷಕಹಿರದ 
ಷನತ್ ೂಿೇಲ ಖಳು 12-13 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ, ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಸಹಖೂ ಗಹರಮ 
ಂಚಹಯತ್ತ ಖಳಿಂದ ಕಹಮಗಹರಿ  ಚ್ಚದ ವ ೇ 1 ರಶನಿ ಮೊತಿನನು 
ಷನಂಔ ಂದನ ಹತಿ ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 40 D 
2018 

 

 5490 103 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2702/ಕ ಯ  ಄ಭಿ/12-13 
ಲ ಶ್ೇ 2702-00-101-0-26, 28, 29 ರಡಿ ಕ ಯ ಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಖಳಿಗ  

1 ರಿಂದ 43 D 
2018 

 

 5491 104 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/3054/ರಷ ಿ ಷ ೇತನ  ಄ಭಿ/12-13 
ಲ ಶ್ೇ 3054-00-101-0-29 (P)(NP) 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 3054-80-196-1-01(P), 3054-101-
029-172 (P) &(NP) ಯಡಿ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಕ ು ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ವಿರ 

1 ರಿಂದ 254 D 
2018 

 

 5492 105 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/4702 ಖಂ.ಔ.಄ಭಿ/12-13  
2702-00-101-0-92-051 
 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 2702-00-101-0-92-051 GP ಖಂಗಹ 
ಔಲಹೆಣ ಯೇಜನ ಯಡಿ TPಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

1 ರಿಂದ 48 D 
2018 
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 5493 106 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/TA Bi l l 10-11/11-12 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಔಲ ೇವುರದ TA 
Bi l l   ವಿನಹಯಿತಿ ನಿೇಡನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 2 D 
2018 

 

 5494 107 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/ವಿ.ಔ.಄.ಭಿ/12-13 
2202, 2210, 2225, 2403, 2405, 2435 ಆತ್ಹೆದಿ 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ವಿವಿಧ ಿಲಹಖ ಖಳ ಔಟಿಡಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಲ ಶ್ೇ2202, 2210, 225, 2435, 2403, 2405 

1 ರಿಂದ 72 D 
2018 

  

 5495 108 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2215/ಕ ೂಫಹನಿ/಄ಭಿ/2012-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  2215-00-102-0-90 ಕ ೂಳ  ಫಹವಿ 
ನಿಿಸಣ ಗಹಗಿ 8 TP ಖಳಿಗ  ಗಹರ.ಂ.ಹರನ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 133 D 2018 

 

 5496 109 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2515/಄಄ಭಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2515-00-102-0-31-051(P) 
ಯಡಿ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಕ ು 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 55 D 
2018 

 

 5497 110 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2515/ಜಿಂಔಬಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 2515-00-101-0-29-140(P) ರಡಿ 
ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿ ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

   

 5498 111 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/಄ಧಿಔೃಟಿಪಣಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಷಕಹಿರದಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ಄ನನದಹನಕ ು 
ಕಿರಮಹ ಯೇಜನ  ಮತನಿ ಄ಧಿಔೃತ ಜ್ಞಹನ ನಿೇಡನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 75 D 
2018 

 

 5499 112 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/ರಿಔನಿೂಲ ೇಶನ್/2012-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳ ಄ನನದಹನ ಮತನಿ  ಚ್ಚನನು 
ರಿಔನಿೂಲ ೇಶನ್ ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂ 122 D 
2018 

 

 5500 113 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/5% ಭ.ಠ ೇ.ಬಿ/12-13 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 2515-00-01-0-02-050 NP ಯಡಿ 
ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಪಣಕ ು 5% ಭದರತ್ಹ 
ಠ ೇಣ  ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 
 

1 ರಿಂದ 158 D 
2018 
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 5501 114 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/ಆತಯ  ತರಖಳು/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಆತಯ  ತರಖಳು, ಟ ಂಡರ್, ಹರ್ಷಿಔ 
ರದಿಖಳು, ರಬಹರ ಹಿಸಿರನ ಬಗ  ೆಆತ್ಹೆದಿ 

1 ರಿಂದ 154 D 
2018 

 

 5502 115 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/4235 ಄ಭಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 4235-02-1-02-133 ರಡಿ ಄ಂಖನಹಡಿ 
ಔಟಿಡ ನಿಭಹಿಣಕ ು ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ.ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 33 D 
2018 

 

 5503 116 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/ ೈ  ಬಿಡನಖಡ /12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿ 
TP ಯ  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಮರನಹತಿ & ತರ ೆಸಹರಖಳ 
ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 48 D 
2018 

 

 5504 117 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/಄ಗಿನಿಖನಡಡ12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ RI DF-12 ನಫಹರ್ಡಿ (2006-07) ಄ಗಿನಿಖನಡಡ 
ನ ೈಷಗಿಿಔ ಜಲಧಹಯ  ಕಹಮಗಹರಿ 

1 ರಿಂದ 41 D 
2018 

 

 5505 118 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/TA Bi l l /12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  ಮತನಿ TP ಄ರಔಲಖೂಡನ TA Bi l l  
ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 20 D 
2018 

 

 5506 119 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/ಅನ ಮಸಲ್ ಗಹರ.ಂ./2012-13 
ಅನ ಮಸಲ್ ಗಹರ.ಂ.  ಷಣಣ ನಿೇಯಹರಿ ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ 
ಭಹಖಿ ಲಟಿ ಭಹಡಿದನೆ, ಮರನ ಜಮ ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 5 D 
2018 

 

 5507 120 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/಄ರಔಲಖೂಡನ ಮೇ.ಔ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ರಔಲಖೂಡನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ನ 1 
ಕ ೂೇಟಿ ಄ನನದಹನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 34 D 
2018 

 

 5508 121 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಄ಭಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 3054-00-101-0-26-051 (NP)ಯಡಿ 
13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಅಯೇಖದ ರಷ ಿ ಮತನಿ ಷ ೇತನ  ನಿಿಸಣ ಗಹಗಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 23 D 
2018 

 

 5509 122 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2059/ಸ .಄ನನ/12-13 CNO 2132 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 2059-00-101-0-26 NP ಯಡಿ ಸ ಚ್ನಚರಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ ಗಹಗಿ ಷಕಹಿರಕ ು ಬಯ ದಿರನ ತರದ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 12 D 
2018 
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 5510 123 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/1 ಕ ೂೇಟಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ /12-13 

2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಅಯೆ ಯ ಬಹಶಣದಲಿ ಿ ಘೂೇರ್ಷಸಿದ 
ಕಹಯಿಔರಮಹದ ರತಿ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಗ  ರೂ 2.00 ಕ ೂೇಟಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. ಸಹಷನ & 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣಕ ು 

1 ರಿಂದ 69 D 2018 

 5512 124 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/ಸ ೇಷಔುಯ  ಕಹ/಄ಭಿ/12-13 
ಸ ೇಭಹತಿ ಷಸಕಹರಿ ಷಔುಯ  ಕಹಖಹಿನ  ನಿಯಮತ ಅಯನಔಿರನ 
ಔಬನಬ ಄ಭಿೃಧಿ ಿ ಸಹಖೂ ಷಔುಯ  ನಿದ ೇಿವಔರನ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ. 
ಚ್ಯಹಕ ು ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

1 ರಿಂದ 32 D 2018 

 5513 125 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/4403/಄ಭಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 4403-00-101-0-02-436 
ವನ ೈದೆಕಿೇಯ ಔಟಿಡಖಳ ನಿಭಹಿಣ RI DF ಂ.ಯಹಆಂ.ವಿ. 
ಸಹಷನ & ಚ್ಯಹಕ ು  

1 ರಿಂದ 24 D 2018 

 5514 126 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2202/RI DF/಄ಭಿ ಔ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 2202-00-102-0-29 RI DF ನಫಹರ್ಡಿ 
14,15,16 (P) ರಡಿ ಷಕಹಿರಿ ಪೌರಢವಹಲ  ಕ ೂಠಡಿ ನಿಭಹಿಣ 

1 ರಿಂದ 12 D 2018 

 5515 127 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2202/ರಿಔನಿೂಲ ೇಶನ್/12-13 
12-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಬಹಖ 
ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಣಕ ು ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡಿರನ ಄ನನದಹನ 
ಮತನಿ ಷ ೇತನ  ವಿರಖಳ ರಿಔನಿೂಲ ೇಶನ್ ಭಹಡಿಕ ೂಳಳದ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 12 D 2018 

 5516 128 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/2515/RI DF (GP)಄ಭಿ/12-13 
12-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 2515-00-198-1-07PV 300 ರಡಿ 
RI DF15,16,17 ರಡಿ ಮಂಜೂಯಹಗಿರನ ಗಹರಮ ಂಚಹಯತ್ತ ಖಳಿಗ  
ಔಛ ೇರಿ ಔಟಿಡ ಮತನಿ ಷಹಭಹನೆ ಷ ೇಹ ಕ ೇಂದರದ ಔಟಿದ ನಿಭಹಿಣ,  

1 ರಿಂದ 10 D 2018 

 5517 129 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲನಿ ಮೇಲನ ಷಹಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ವಿವಿಧ ಲ ಶ್ೇಖಳಡಿ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ 
಄ರಔಲಖೂಡನ TPಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 71 D 2018 

 5518 130 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/5054/RI DF/಄ಭಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ ಶ್ೇ 5054-03-337-0-74, 436 ನಫಹರ್ಡಿ 
RI DF XV & XVI  ಷ ೇತನ  ಸಹಖೂ ಕಹಲನಷನಂಔ ಕಹಮಗಹರಿಗ  

1 ರಿಂದ 6 D 2018 
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಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಂ.ಯಹ.ಆಂ. 

 5519 131 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/಄ನನದಹನ ಮತನಿ  ಚ್ಚ/12-13  

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂ.ಯಹಆಂ.ವಿ ಸಹಷನ ಮತನಿ 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳ ಄ನನದಹನ ಮತನಿ  ಚ್ಚದ ತಃಖ ಿಯನನು 
ಮನಕೆ ಆಂಜಿನಿಯರ್ ಂ.ಯಹ.ಆಂ.ವಿ ಫ ಂಖಳೂರನ ಆರಿಗ  
ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 86 D 2018 

 5520 132 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ /12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಬಹಖ 
ಸಹಷನ ಮತನಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ವಿಬಹಖಖಳಿಗ  ವಿವಿಧ 
ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ ಖಳಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ 

1 ರಿಂದ 117 D 2018 

 5521 133 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/DC Bi l  ಮೇಲನ ಷಹಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  EO, TP ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಄ರಔಲಖೂಡನ 
ವಿವಿಧ ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ ಖಳ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 

1 ರಿಂದ 79 D 2018 

 5522 134 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/TA Bi l l  ೈ  ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  TP ಷಔಲ ೇವುರ ಂ.ಯಹಆಂ.ವಿ 
ಸಹಷನ/ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಬಿಲನಿಖಳ TA Bi l l  
ಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 

1 ರಿಂದ 15 D 2018 

 5523 135 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/9/1ಕ ೂೇಟಿ ಄ನನದಹನ ಮೇ.ಷ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಄ರಔಲಖೂಡನ ತ್ಹಂನ/1 ಕ ೂೇಟಿ 
಄ನನದಹನದ ಮೇಲನಷಹಿ ಹಿ 

1 ರಿಂದ 27 D 2018 
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2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 

 5524 1 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/1/಄಄ಲ ೂೇ/09-10 
2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ನನದಹನ ಄ಪರ್ ಲಿಮಟ್ ಸಹಖೂ ಄ಪ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ ಭಹಡಿದ ಔನರಿತನ 

150 
D 31-3-2014 

 5525 2 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/2/ಜಿ಄ಬಿ/09-10 
2009-10 ನ ೇ ಜಲಹನಯನ ಄ಭಿೃಧಿ ಿ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಔಡತ ಸಹಖೂ ಸ ಚ್ನಚರಿ ಄ನನದಹನ 
ಔನರಿತನ 

77 B 31-3-2014 

 5526 3 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/3/ಲ ಔುಷ/09-10 
2008-09ನ ೇಷಹಲಿನ ಲ ಔು ಷಮನವಯ ಔಡತ ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಱಕ  2401, 
2402, 2851, 2406 

50 B 31-3-2014 

 5527 4 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/4/ಔೃ಄ಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃರ್ಷ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿಯಲಿ ಿ
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಔಡತ 

18 D 31-3-2014 

 5528 5 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/5/ಔೃ಄ಬಿ/09-10 
2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃರ್ಷ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿಯಲಿಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಔಡತ 

68 D 31-3-2014 

 5529 6 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/6/ಭಹಸಿಔ ಲ ಔುಖಳು/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2401, 2402, 2406, ಲ .ಶ್ೇ. ಭಹಸಿಕ  
ಲ ಔುಖಳು 

80 D 31-3-2014 

 5530 7 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/7/ನ ಷಂಧಿನ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ರಣೆ ಆಲಹಖ  ಗಹರ.ಂ. ಕಹಯಿಔರಮ ಄ರಣೆ  
ನ ಷಂಧಿನ ಯೇಜನ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

69 D 31-3-2014 

 5531 8 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/8/ಷಹಮೇಷ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹಭಹಜಿಔ ಄ರಣೆ ವಿಬಹಖ ಸಹಷನ ಬಿಲನಿಖಳ 
ಮೇಲನಷಹಿ ಭಹಡನ ಔನರಿತನ 

5 D 31-3-2014 
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 5532 9 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/9/ತ್ ೂೇ಄ಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿಯಲಿಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

34 D 31-3-2014 

 5533 10 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/10/ತ್ ೂೇ಄ಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ಯಡಿಯಲಿ ಿ
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

23 D 31-3-2014 

 5534 11 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/11/ತ್ ೂೇಮೇಷ/09-10 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇ.ಆ. ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 10 D 31-3-2014 
 5535 12 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/12/ತ್ಹಂಸ ೂ/09-10 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹಂಸ ೂೇ ಔಛ ೇರಿಯ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 118 D 31-3-2014 

 5536 13 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/13/ಷಹ಄ಬಿ/09-10 
2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹಭಹಜಿಔ ಄ರಣೆ ಆಲಹಖ ಗ  
ಯೇಜನ ೇತರದಡಿಯಲಿ ಿ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

47 D 31-3-2014 

 5537 14 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/14/ಷಹ಄ಬಿ/09-10 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯೇಜನ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  24 D 31-3-2014 
 5538 15 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/15/ವಿವಿ/09-10 ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ ಯ ರ.ಭ.ಬಿಲನಿಖಳಿಗ  ವಿಳಂಬ ವಿನಹಯಿಿ ನಿೇಡನ ಬಗ  ೆ 8 D 31-3-2014 

 5539 16 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/16/ಯ ೇಮೇಷ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ ಯ ಬಿಲನಿಖಳಿಗ  ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಭಹಡನ ಔನರಿತನ 

80  31-3-2014 

 5540 17 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/17/ಯ ೇ಄ಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಔಡತ 

27 D 31-3-2014 

 5541 18 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/18/ಷಹ಄ಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಔಡತ 

11 D 31-3-2014 

 5542 19 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/19/ಕ ೈಜಮೇಷ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಮಖೆ & ಜಳಿ ಆಲಹಖ ಯ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲನಿಖಳ 
ರ.ಭ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 

29  31-3-2014 

 5543 20 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/20/ಕ ೈಜ಄/10-11/09-10 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಔೂಮಖೆ ಜಳಿ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ೇತರ ಲ .ಶ್ೇ. 
2851-00-103-0-77 ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ ಟಿಿ 

3 D 31-3-2014 

 5544 21 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/21/ಖಹಗಹರಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  

37 D 31-3-2014 
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 5545 22 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/22/ಖಹಗಹರಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  

13 D 31-3-2014 

 5546 23 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/23/ಯ ೇಅೆ/10-11/09-10 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ  ಅಯೆ ಄ಂದಹಜನ 3 D 31-3-2014 
 5547 24 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/24/ಖಹಗಹರಅ಄/10-11/09-10 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ ಆಲಹಖ ಯ ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 4 D 31-3-2014 

 5548 25 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/25/ಕ ೈಜಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಮಖೆ & ಜಳಿ ಆಲಹಖ ಗ  
ಯೇಜನ ೇತರದಡಿಯಲಿ ಿ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

25 D 31-3-2014 

 5549 26 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/26/ಕ ೈಜಬಿ/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಮಖೆ & ಜಳಿ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ಯಡಿಯಲಿ ಿ
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

25 D 31-3-2014 

 5550 27 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/27/ಕ ೈಅ಄/10-11/09-10 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಔೃ.ಆ.ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ ಔಡತ 3 D 31-3-2014 

 5551 28 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/28/ಜಅ಄/09-10 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಜಲಹನಯನ ಆಲಹಖ ಗ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 
ಔಡತ 

3 D 31-3-2014 

 5552 29 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/29/ತ್ ೂೇ಄ಬಿ/09-10 
2010-11 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 
ಔಡತ 

3 D 31-3-2014 

 5553 30 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/30/ಷಹಅ಄/09-10 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಷಹಭಹಜಿಔ ಄ರಣೆ ಆಲಹಖ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 
ಔಡತ 

3 D 31-3-2014 

 5554 31 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/31/ತರಖಳು/09-10 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತರಖಳು 105 D 31-3-2014 
 5555 32 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/32/ಔೃಭಹ /09-10 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃರ್ಷ ಆಲಹಖ ಯ ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ 150 D 31-3-2014 
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2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 
 5556 33 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/1/ಕ ೈಜಮೇಷ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಜ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನಷಹಿ 45 D 31-3-2014 
 5557 34 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/2/ಜಿಜಮೇಷ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಲಹನಯನಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 10 D 31-3-2014 
 5558 35 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/3/ತ್ಹಂಸ ೂ/NDC/10-11 ತ್ಹಂಸ ೂ NDC ಔನರಿತಂತ್   4 D 31-3-2014 
 5559 36 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/4/ಯ ೇ಄ಬಿ/10-11 10-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  35 D 31-3-2014 
 5560 37 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/5/ಕ ೈಜ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಕ ೈ.ಜ.ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ   20 D 31-3-2014 
 5561 38 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/6/ಕ ೈಜ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಕ ೈ.ಜ.ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  15 D 31-3-2014 

 5562 39 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/7/ತ್ ೂೇ಄ಬ/10-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಕ ೈ.ಜ.ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕಹ 
ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

15 
D 31-3-2014 

 5563 40 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/8/ಷಹ಄ಮೇಷ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ನನದಹನ ವಿಬಹಖ ಮೇಷ 26 D 31-3-2014 
 5564 41 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/9/ಯ ೇಮೇಷ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ  40 D 31-3-2014 
 5565 42 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/10/ಯ ೇಮೇಷ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ 45 D 31-3-2014 
 5566 43 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/11/ಷಹಭಹ /10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ವಿಬಹಖ ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ 50 D 31-3-2014 
 5567 44 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/12/ತ್ ೂೇಮೇಷ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕಹ ಆಲಹಖ ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ 60 D 31-3-2014 

 5568 45 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/13/಄.ಲ ೂೇರ್ಡ/10-11 
2010-11ನಢ ಷಹಲಿನ ಄ನನದಹನ ಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ ಭಹಡನ ಬಗ ೆ 2401, 2402, 
2406, 2851 

90 
D 31-3-2014 

 5569 46 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/14/ತ್ಹಂಸ ೂ/ಮೇಷ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹ.ಂ.ಸ ೂೇ ಮೇಷ ಔಡತ 102 D 31-3-2014 
 5570 47 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/15/ಯ ೇಕಹರ/09-10/10-11 2009-10 ಸಹಖೂ 11-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಫ ಳ ಗಹರರಿಗ  ಄ಧೆಯನ ರಹಷ 45 D 31-3-2014 
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ಕ ೈಗ ೂಳುಳ ಷಲನಹಗಿ AC ಬಿಲಿಿನಲಿ ಿಡಹರ ಭಹಡಲನ ಄ನನಮತಿ ನಿೇಡನ ಬಗ .ೆ 
 5571 48 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/16/ಜ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಜ಄ ಆಲಹಖ  ಄.ಬಿ. 24 D 31-3-2014 
 5572 49 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/17/ತ್ ೂೇ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇ ಆಲಹಖ  ಄.ಬಿ 32 D 31-3-2014 
 5573 50 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/18/ಷಹ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹ಄ವಿ ಆಲಹಖ  ಄.ಬಿ 30 D 31-3-2014 
 5574 51 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/19/ಯ ೇ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇ಄ಬಿ ಆಲಹಖ  ಄.ಬಿ. 28 D 31-3-2014 
 5575 52 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/20/ಕ ೈಜಭಹ /10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಜ ಭಹ ಆಲಹಖ  25 D 31-3-2014 
 5576 53 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/21/ಖಹಗಹರ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ ಭಹ  ಄.ಬಿ 20 D 31-3-2014 
 5577 54 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/22/ಜಿಜ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಜ಄ ಆಲಹಖ  ಭಹ  ಄.ಬಿ 25 D 31-3-2014 
 5578 55 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/23/ಔೃ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃ.ಆಲಹಖ ಯೇಜನ ೇತರ ಄.ಬಿ. 22 D 31-3-2014 
 5579 56 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/24/ತ್ ೂೇಮೇಷ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇ ಆಲಹಖ  ಮೇ.ಷ. 20 D 31-3-2014 
 5580 57 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/25/ಷಹ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹ಄ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 18 D 31-3-2014 
 5581 58 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/26/ಲ ಶ್ 2401 .ೆ/09-10 /10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2401 ಷಂಬಂಧಿಸಿದನೆ ತರ ೆಸಹರ 12 D 31-3-2014 
 5582 59 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/27/ಖಹಗಹರ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ ಯೇಜನ ೇತರ ಄.ಬಿ. 15 D 31-3-2014 
 5583 60 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/28/ಖಹಗಹರ಄ಬಿ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ ಯೇಜನ  ಄.ಬಿ. 15 D 31-3-2014 
 5584 61 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/29/ಕ ೈಜ/ಅೆ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈ.ಜ.ಆ.ಅ.ೆ ಟಿಿ 5 D 31-3-2014 
 5585 62 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/30/ಷಹ಄/ಅೆ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹ.಄.ವಿ.ಆ.ಅ.ೆ ಟಿಿ 5 D 31-3-2014 
 5586 63 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/31/ತ್ ೂೇಆ/ಅೆ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇ.ಆ.ಅ.ೆ ಟಿಿ 5 D 31-3-2014 
 5587 64 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/32/ಔೃಆ/ಅೆ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃ.ಜ.ಆ.ಅ.ೆ ಟಿಿ 5 D 31-3-2014 
 5588 65 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/33/ಖಹಗಹರ/ಅೆ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ.ಆ.ಅ.ೆ ಟಿಿ 5 D 31-3-2014 
 5589 66 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/34/ಯ ೇಆ/ಅೆ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇ.ಆ.ಅ.ೆ ಟಿಿ 5 D 31-3-2014 
 5590 67 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/35/ಜಿಜಆ/ಅೆ/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿ.ಜ.ಆ.ಅ.ೆ ಟಿಿ 5 D 31-3-2014 
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 5591 68 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/36/ಭಹಲ /10-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2401, 2402, 2406, 2851 ಭಹಸಿಔ ಲ ಔುಖಳು 
 

48 
D 31-3-2014 

 5592 69 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/37/ಔೃ಄ಬಿ/10-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  U.C. ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

60 
D 31-3-2014 

 5593 70 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/37/ಔೃಭಹ /10-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃರ್ಷ ಆಲಹಖ ಯ ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ ಸಹಖೂ 62-B ಯಡನ  
ಲ ಔು ಷಮನವಯ ಭಹಡನ ಔನರಿತನ 

60 
D 31-3-2014 

 5594 71 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/38/ತರಖಳು/10-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತರಖಳು  45 D 31-3-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 

 5595 72 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/1/಄಄ಲ ೂೇ/11-12 
2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ನನದಹನ ಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ ಭಹಡನ ಔಡತ ಲ ಶ್ೇ 
2401, 2402, 2406, 2851, 2210, 2235, 2405, 2852, 2425 

64 D 31-3-2016 

 5596 73 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/2/಄಄ಲ ೂೇ/11-12 
2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ನನದಹನ ಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ ಭಹಡನ ಔಡತ ಲ ಶ್ೇ 
2401, 2402, 2406, 2851, 2210, 2235, 2405, 2852, 2425 

106 D 31-3-2016 

 5597 74 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/3/ಔೃ಄ಬಿi /11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃ.ಆ. ಯೇಜನ  ಯಡಿ ಄.ಬಿ 32 D 31-3-2016 
 5598 75 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/4/ಔೃ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃ.ಆ. ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 23 D 31-3-2016 
 5599 76 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/5/ತ್ ೂೇ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇ. ಆ. ಯೇಜನ  ಯಡಿ ಄.ಬಿ 26 D 31-3-2016 
 5600 77 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/6/ತ್ ೂೇ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇ. ಆ. ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 24 D 31-3-2016 
 5601 78 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/7/ಖಹಗಹರ಄ಭಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ. ಆ. ಯೇಜನ  ಯಡಿ ಄.ಬಿ 15 D 31-3-2016 
 5602 79 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/8/ಖಹಗಹರ಄ಭಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ. ಆ. ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 31 D 31-3-2016 
 5603 80 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/9/ಯ ೇ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆ. ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 20 D 31-3-2016 
 5604 81 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/10/ಯ ೇ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆ. ಯೇಜನಯಡಿ ಄.ಬಿ 14 D 31-3-2016 
 5605 82 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/11/ಕ ೈಜ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಜಆ. ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 21 D 31-3-2016 
 5606 83 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/12/ಕ ೈಜ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಜಆ. ಯೇಜನಯಡಿ ಄.ಬಿ 13 D 31-3-2016 
 5607 84 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/13/ಷಹ಄಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹ಄಄ವಿ. ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 16 D 31-3-2016 
 5608 85 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/14/ಷಹ಄಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹ಄಄ವಿ. ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄.ಬಿ 12 D 31-3-2016 
 5609 86 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/15/ಜಿಜ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಜ ಄ಭಿೃಧಿ ಿ. ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 23 D 31-3-2016 
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 5610 87 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/16/ಷಹ಄ಬಿ/11-12 ಹಿ 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಷಹ.಄.ವಿ. ಹಿ 167 D 31-3-2016 
 5611 88 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/17/ತ್ಹಂಸ ೂ/11-12 ಹಿ 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಸ ೂಳ ನರಸಿೇುರ ಹಿ 119 D 31-3-2016 
 5612 89 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/18/ತ್ಹಂಹಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಹಿ 167 D 31-3-2016 
 5613 90 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/19/ಷಹ಄ಬಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹ.಄.ವಿ.ಮೇಲನ ಷಹಿ  60 D 31-3-2016 
 5614 91 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/20/ಷಹ಄ಬಿಹಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹ.಄.ವಿ.ಮೇಲನ ಷಹಿ  167 D 31-3-2016 
 5615 92 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/21/ಕ ೈಜಮೇಷ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಕ ೈ & ಜ ಮೇಲನ ಷಹಿ  32 D 31-3-2016 
 5616 93 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/22/ಮಮ಄ಬಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಮಮಆಗ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 24 D 31-3-2016 
 5617 94 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/23/ಮಮ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಮಮಆಗ  ಯೇಜನಯಡಿ ಄.ಬಿ 68 D 31-3-2016 
 5618 95 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/24/ಮೇ಄ಬಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಮೇನನಗಹರಿಕ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 17 D 31-3-2016 
 5619 96 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/25/ಮೇ಄ಬಿ/11-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಮೇನನಗಹರಿಕ  ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄.ಬಿ 10 D 31-3-2016 
 5620 97 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/26/ಷಆ಄ಬಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಷಸಕಹರ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄.ಬಿ 13 D 31-3-2016 
 5621 98 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/27/ಕ ೈಜ಄ಬಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 12 D 31-3-2016 
 5622 99 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/28/62B/11-12  DHO ಆಲಹಖ  62B ಔನರಿತನ 6 D 31-3-2016 

 5623 100 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/29/ಭಹ /11-12  
2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆಲ ಔು ಷಮನವಯ 
ಭಹಡಿಕ ೂಳುಳ ಬಗ .ೆ 

9 D 31-3-2016 

 5624 101 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/30/ಅ಄ಬಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಅಯ ೂೇಖೆ ಆಲಹಖ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄.ಬಿ 34 D 31-3-2016 
 5625 102 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/31/ಅ಄ಬಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯ ೂೇಖೆ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄.ಬಿ 35 D 31-3-2016 
 5626 103 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/32/ಅ಄ಬಿಹಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯ ೂೇಖೆ ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ 167 D 31-3-2016 
 5627 104 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/23/ಅಆಮೇಷ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯ ೂೇಖೆ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ 167 D 31-3-2016 
 5628 105 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/34/ಷಆ಄ಬಿ/11-12  DHO ಔಛ ೇರಿ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ  121 D 31-3-2016 
 5629 106 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/35/ಅಯನಮೇಷ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಅಯನಷ್ ಆ. ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇ.ಷ 29 D 31-3-2016 
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 5630 107 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/36/ಅಯನಮೇಷಹಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯನಷ್ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 167 D 31-3-2016 

 5631 108 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/37/ಮೇಮೇಷ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಮೇನನಗಹರಿಕ  ಆ. ಮೇಲನ ಷಹಿ 28 D 31-3-2016 

 5632 109 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/38/ಮೇಮೇಷ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮೇನನಗಹರಿಕಹ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 167 D 31-3-2016 
 5633 110 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/39/ಯ ೇಮೇಷ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಯ ೇಶ ಮ ಆ.  ಮೇಲನ ಷಹಿ 87 D 31-3-2016 
 5634 111 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/40/ಯ ೇಮೇಷಹಿ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 167 D 31-3-2016 
 5635 112 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/41/ಔೂರಢಔೃತ  ಚ್ಚ)  2011-12 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೂರಢಔೃತ  ಚ್ಚದ ಔಡತ 100 D 31-3-2016 

 5636 113 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/42/ಭಹಲ /11-12  
2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಲ ಶ್ 2435, 2402, 2406, 2851, 2210, 2235, 
2211, 2405, 2852, 2425 ಭಹಸಿಔ ಲ ಔುಖಳು 

12 D 31-3-2016 

 5637 114 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/43/ತರಖಳು/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತರಖಳು 147 D 31-3-2016 
 5638 115 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/44/2402/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2402 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚದ ಮೇಷ 11 D 31-3-2016 
 5639 116 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/45/2710/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2210 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚದ ಮೇಷ 18 D 31-3-2016 
 5640 117 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/46/2406/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2406 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚದ ಮೇಷ 23 D 31-3-2016 
 5641 118 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/47/2852/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2852 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚದ ಮೇಷ 11 D 31-3-2016 
 5642 119 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/48/2851/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2851 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚದ ಮೇಷ 41 D 31-3-2016 
 5643 120 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/49/2235/2211/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2235, 2211 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚದ ಮೇಷ 23 D 31-3-2016 
 5644 121 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/46/2435/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2435 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚದ ಮೇಷ 12 D 31-3-2016 
 5645 122 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/51/ಅಯನಷ್/ಅ಄/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯನಷ್ ಆಲಹಖ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 9 D 31-3-2016 
 5646 123 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/52//ಅ಄/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔನವಲ ಔಮಿ ತರಫ ೇತಿ ಷಂಷ ೆಗ  ಅ.಄. 6 D 31-3-2016 
 5647 124 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/53/ಖಹಗಹರ/ಅ಄/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರಆಲಹಖ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 6 D 31-3-2016 
 5648 125 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/54/ಜಿಜ/ಅ಄/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಜಲಹನಯನ ಆಲಹಖ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 9 D 31-3-2016 
 5649 126 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/55/ತ್ ೂೇಮೇಷ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕಹ ಆಲಹಖ  ಮೇಲನಯಷಹಿ 6 D 31-3-2016 
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 5650 127 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/56/ಅ಄/ಭಹ /11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯ ೂೇಖೆಆಲಹಖ ಯ ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 13 D 31-3-2016 
 5651 128 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/57/ಮೇಅ಄/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮೇನನಗಹರಿಕಹ ಆಲಹಖ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 5 D 31-3-2016 
 5652 129 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/58/ಷಹ಄ಅ಄/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹ಄ಆಗ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 10 D 31-3-2016 
 5653 130 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/59/ಔೃಅ಄/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃ.ಆ.ಗ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 6 D 31-3-2016 
 5654 131 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/60/ಮಮಆ/ಅ಄/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮಮಆಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 6 D 31-3-2016 
 5655 132 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/61/ಯ ೇಅಅ/12-13/11-12  2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇ.ಆ.ಗ ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 12 D 31-3-2016 
 5656 133 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/62/ತ್ ೂೇಅ಄/12-13/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇ.ಆ.ಗ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 5 D 31-3-2016 
 5657 134 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/63/ಷಹ಄ಅ಄/12-13/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಜಆಗ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ 4 D 31-3-2016 
 5658 135 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/64/ಮಮಆೆ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮಹಿಳಹ & ಮಔುಳ ಆಲಹಖ  ತರ ೆಸಹರ 9 D 31-3-2016 
 5659 136 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/65/ಮಮಆಮೇಷ/11-12  2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮಹಿಳಹ & ಮಔುಳ ಆಲಹಖ  ಮೇಲನ ಷಹಿ 2 D 31-3-2016 
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2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 
 5660 137 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/1/ಅ಄ಲ ೂೇರ್ಡ/12-13  2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಄ನನದಹನ ಄ಪ್ ಲ ೂೇರ್ಡ ಭಹಡನ ಔನರಿತನ 23 D 31-3-2017 

 5661 138 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/2/ಅ಄ಬಿ/2012-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಅಯ ೂಖೆ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿಯಲಿ ಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಔನರಿತನ 

103 
D 31-3-2017 

 5662 139 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/3/ಅ಄ಬಿ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಅಯ ೂೇಖೆ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  112 D 31-3-2017 
 5663 140 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/4/ಅ಄ಭಿ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಅಯ ೂೇಖೆ ಆಲಹಖ ಗ  ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ   D 31-3-2017 

 5664 141 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/ಮಮಆ/2012-13 
2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಮಹಿಳಹ & ಮಔುಳ ಄ಭಿೃಧಿ ಿಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಯೇಜನ  & ಯೇಜನ ೇತರ 

99 
D 31-3-2017 

 5665 142 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/6/ಔೃ಄ಭಿ/2012-13 
2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಔೃರ್ಷ ಆಲಹಖ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಯೇಜನ  & 
ಯೇಜನ ೇತರ 

80 
D 31-3-2017 

 5666 143 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/7/ತ್ ೂೇ಄ಭಿ/12-13 
2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ 
ಬಗ  ೆಯೇಜನ  & ಯೇಜನ ೇತರ 

18 
 31-3-2017 

 5667 144 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/8/ಜಿಜ಄ಭಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಜಲಹನಯ ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ 
ಬಗ  ೆಯೇಜನ  & ಯೇಜನ ೇತರ 

16 
D 31-3-2017 

 5668 145 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/9/ಷಹ಄ಭಿ/2012-13 
2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹಭಹಜಿಔ ಄ರಣೆ ವಿಬಹಖಕ ು ಯೇಜನ  ಸಹಖೂ 
ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ 

206 
D 31-3-2017 

 5669 146 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/10/ಯ ೇ಄ಭಿ/2012-13 
2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಯೇಜನ  ಸಹಖೂ ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ 

42 
 31-3-2017 
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 5670 147 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/9/ಷಹ಄ಭಿ/2012-13 2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಖಹಗಹರ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ 18  31-3-2017 
 5671 148 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/12/ಕ ೈಜಭಿ/2012-13 2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈ.ಜ.ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ 21 D 31-3-2017 
 5672 149 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/13/ಕ ೈ಄ಭಿ/2012-13 2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಗಹರಿಕಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ 18 D 31-3-2017 

 5673 150 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/14/ಮೇ಄ಭಿ/2012-13 
2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮೇನನಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ
ಯೇಜನ  & ಯೇಜನ ೇತರ 

27 
D 31-3-2017 

 5674 151 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/15/ತ್ಹಂಸ ೂೇ/ಮೇಷ/2012
-13 

2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಸ ೂೇಲ ನರಸಿೇುರ ಔಛ ೇರಿಯ 
ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ  

170 
D 31-3-2017 

 5675 152 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/16/ಮೇಆಮೇಷ/12-13 2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮೇನನ ಗಹರಿಕ  ಆಲಹಕ  ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 58 D 31-3-2017 
 5676 153 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/17/ಷಹ಄ಮೇಷ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹಭಹಜಿಔ ಄ರಣೆ ಆಲಹಖ ಯ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ  50 D 31-3-2017 
 5677 154 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/18/ಅಆಮೇಷ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯ ೂೇಖೆ & ಔನಟನಂಬ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ  ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 65 D 31-3-2017 
 5678 155 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/19/ಯ ೇಮೇಷ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ  ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ  72 D 31-3-2017 
 5679 156 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/20/ಕ ೈಜಮೇಷ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಮಖೆ & ಜಳಿ ಆಲಹಖ  ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ 21 D 31-3-2017 
 5680 157 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/21/ಕ ೈಜಮೇಷ/ಹಿ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಮಖೆ & ಜಳಿ ಆಲಹಖ  ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಹಿ 100 D 31-3-2017 
 5681 158 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/22/ತ್ ೂೇಮೇಷ/2012-13 2012-13 ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ  ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಭಹಡಿದ ಔನರಿತನ 20 D 31-3-2017 

 5682 159 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/24/2851/2210 ಭಹ /12-
13 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2210 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ ಸಹಖೂ ಮೇಲನ ಷಹಿ 
18 

D 31-3-2017 

 5683 160 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/24/2851/2852/2012-13 2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಱಕ  2851, 2852 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ 36 D 31-3-2017 

 5684 161 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/25/2235, 2211/ಭಹ /12-
13 

2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2235, 2211 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ  
24 

D 31-3-2017 

 5685 162 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/26/2435/ಭಹ /12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2435 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚ 12 D 31-3-2017 

 5686 163 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/27/2402 2406/ಭಹ /12-
13 

2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2402, 2406 ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚಖಳು 
24 

D 31-3-2017 
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 5687 164 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/28/ಜಿಂ ಭಹ. /2012-13 2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಭಹಸಿಔ  ಚ್ಚಖಳು 12 D 31-3-2017 

 5688 165 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/29/ಷ಄ಭಿ/2012-13 
ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2210, 2211, 2235, 2405, 2852, 2851, 2406, 2402, 2435, 2425 
ಷಸಕಹರ ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

4 
D 31-3-2017 

 5689 166 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/30/2402/ಅ಄/2012-13 ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2402 ಯಡಿ ಅಯ ೂೇಖೆ ಆಲಹಖ ಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  4 D 31-3-2017 
 5690 167 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/31/2210/ಅ಄/13-14 ಲ ಔು ಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2210 ಯಡಿ ಅಯೆಯ ರಷಹಿನ  ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆ 4 D 31-3-2017 
 5691 168 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/32/ಖಹಗಹರಅ಄/13-14 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಖಹಗಹರ ಆಲಹಖ ಯ ಅಯೆಯ ರಷಹಿನ  ಷಲಿಷಿನ ಬಗ  ೆ 4 D 31-3-2017 
 5692 169 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/33/ಕ ೈಅ಄/13-14 2013-14 ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಕ ೈಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ ಯ ಅಯೆಯ ರಷಹಿನ  ಷಲಿಷಿನ ಬಗ  ೆ 4 D 31-3-2017 

 5693 170 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/34/ಷಹ಄ಅ಄/13-14/12-13 
2013-14 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹಭಹಜಿಔ ಄ರಣೆ ವಿಬಹಖ ಅಯೆಯ ರಷಹಿನ  ಷಲಿಿಷನ 
ಬಗ .ೆ 

4 
D 31-3-2017 

 5694 171 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/35/ಅಯನಷ್ ಅ಄/2013-
14/12-13 

ಅಯನಷ್ ಆಲಹಖ ಯ ಅಯೆಯ ರಷಹಿನ  ಷಲಿಷಿನ ಬಗ .ೆ 
4 

D 31-3-2017 

 5695 172 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/36/2405 ಅ಄/12-14/12-13 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಮೇನನಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ ಯ ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ ಟಿಿ 4 D 31-3-2017 
 5696 173 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/37/ಅಯನಷ್ ಮೇಷ/13-14 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಯನಷ್ ಆಲಹಖ ಯ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 34 D 31-3-2017 
 5697 174 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/38/ಯ ೇಅ಄/13-14/12-13 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ ಯ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 5 D 31-3-2017 
 5698 175 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/39/ಮಮ ಆ/13-14/12-13 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮಹಿಳಹ & ಮಔುಳ ಆಲಹಖ ಯ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 5 D 31-3-2017 
 5699 176 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/40/ಕ ೈಜ ಅ಄/13-14/12-13 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಮಖ ೆ& ಜಳಿ ಆಲಹಖ ಯ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 5 D 31-3-2017 
 5700 177 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/41/ಕ ೈಅ಄/13-14/12-13 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಔೃರ್ಷ ಆಲಹಖ ಯ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ 5 D 31-3-2017 
 5701 178 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/42/ತ್ ೂೇಅ಄/13-14/12-13 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಅಯೆಯ ಄ಂದಹಜನ ಟಿಿ 5 D 31-3-2017 
 5702 179 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/43/ಭಹಹಿತಿಸಔನು/13-14 ಭಹಹಿತಿ ಸಔನು ಷಲಿಷಿನ ಔನರಿತನ 24 D 31-3-2017 
 5703 180 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/44/ಮಮ ಆ/ಮೇಷ/13-14 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮಹಿಳಹ & ಮಔುಳ ಄ಭಿೃಧಿ ಿಆಲಹಖ ಯ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನಷಹಿ  10 D 31-3-2017 
 5704 181 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/45/ಯ ೇ಄ಭಿಹಿ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ 200 D 31-3-2017 
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 5705 182 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/46/ಕ ೈಜಮೇಷ/12-13 2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೈಮಖೆ ಮತನಿ ಜಳಿ ಆಲಹಖ  ಮೇಲನಷಹಿ ಭಹಡನ ಔನರಿತನ 20 D 31-3-2017 

 5706 183 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/47/ಮೇಷಸಕಹರ/಄ಭಿಹಿ/1
2-13 

2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಮೇನನಗಹರಿಕ  ಷಸಕಹರ ಆಲಹಖ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ 
200 

D 31-3-2017 

 5707 184 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/15/48/ತರಖಳು/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತರಖಳು 35 D 31-3-2017 
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2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥ Àಿಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ  

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 

 5708 1 
ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/಄ಭಿ/09-10/ಷಔಆಯೇಜನ / 
2009-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ಯಡಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

88 
D 2016 

 5709 2 
ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/಄ಭಿ/09-10/ಷಔಆಯೇಜನ / 
2009-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಕಿ ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
23 

D 2016 

 5710 3 
ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/಄ಭಿ/09-10/ಷಔಆಯೇಜನ / 
2009-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಔಡತ 

38 
D 2016 

 5711 4 
ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/಄ಭಿ/09-10/ಷಔಆಯೇಜನ / 
2009-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಹಿ 

100 
D 2016 

 5712 5 
ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಮೇಲನಷಹಿ-ಬಿಸಿಎಂಆಲಹಖ / 
2009-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 
20 

D 2016 

 5713 6 
ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಮೇಲನಷಹಿ-ಬಿಸಿಎಂಆಲಹಖ / 
2009-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 
40 

D 2016 

 5714 7 
2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ 
಄ನನದಹನ ಹಿ 

2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಄ನನದಹನ 
ಹಿ 

40 
D 2016 

 5715 8 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ / 
ಹಿ/09-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಄ನನದಹನ 
ಯೇಜನ /ಯೇಜನ ೇತರ/ಬಿಡನಖಡ  
 

35 
D 2016 
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 5716 9 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಬಿಸಿಎಂ TNP/09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಖ ಯ ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

55 
D 2016 

 5717 10 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಬಿಸಿಎಂ-Pl an/0910 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  

99 
D 2016 

 5718 11 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಬಿಸಿಎಂ ಯಹ಄ಭಿ/09-10 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯಹಜೆಲಯ 97 D 2016 

 5719 12 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಬಿಸಿಎಂ –ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಿಲಹಖ  
ತರ ೆಸಹರ/2009-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ-ಷಭಹಜಔಲಹೆಣ ಿಲಹಖ ಯ ತರ 
ೆಸಹರ ಔಡತ ಲ ಔುಷಮನವಯ 

99 
D 2016 

 5720 13 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/Upper l i mi t  & Upl oad/2009-
10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಶ್ೇ 2225ರ Upper  l i mi t  & Upl oad 
40 

D 2016 

 5721 14 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿ-18/ಯಹಲಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ಪ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ /2009-10 

2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯಹಜೆ ಲಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ಪ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ ಔಡತ 

40 
D 2016 

 5722 15 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2009-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಟಿ.ಎ.ಬಿಲನಿ ಮೇಲನಷಹಿ 
ಔಡತ 

8 
D 2016 

 5723 16 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಯಹ.ಲಯ ಯೇಜನ /09-10 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷ.ಔ.ಆ ಯಹಜೆ ಲಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔನರಿತನ. 

18 
D 2016 

 5724 17 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2009-10 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ರಸಿೇಕ ಯ  ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ 99 D 2016 
 5725 18 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ+18/2009-10 2010-11ನ ೇ ಅಯೆಯ (ಷ.ಔ.ಆ) 6 D 2016 
 5726 19 ಜಿಂಸಹ/2009-10 2009-10 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಡಹಔೂೆಮಂಟ್ Ext r act  26 D 2016 

 5727 20 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2009-10 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ  ಅಯೆಯ 
಄ಂದಹಜನ 2009-10 

6 
D 2016 

 5728 21 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2009-10 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರ ಅಯೆಯ  
಄ಂದಹಜನ 2009-10 

4 
D 2016 
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 5729 22 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2009-10 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹ.ಂ. ಄ರಸಿೇಕ ಯ  ಹಿ 99 D 2016 

  

5730 
23 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2009-10 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜನರಿ-10ರ Comput er  sheet  
expendi t ur e 

200 
D 2016 
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2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ
 ದಿನಹಂಔ 

 5731 24 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

30 
D 09-08-2012 

 5732 25 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

10 
D 09-08-2012 

 5733 26 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

60 
D 09-08-2012 

 5734 27 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

20 
D 09-08-2012 

 5735 28 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

76 
D 09-08-2012 

 5736 29 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 70 D 09-08-2012 
 5737 30 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2225ರ ಔನರಿತಂತ್  ತರ ೆಸಹರ ಔಡತ 17 D 09-08-2012 
 5738 31 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 ಭಹಹಿತಿ ಸಔನು ಄ಧಿನಿಯಮದಡಿ ರಸಿೇದಿ ುಷಿಔ ವಿರದ ಬಗ ೆ 10-11 5 D 09-08-2012 

 5739 32 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಷಔಆ/ಮೇಲನ ಷಹಿ 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನಲಿಿ ಜಿಲಹಿ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔನರಿತನ. 

26 
D 09-08-2012 
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 5740 33 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ೇತರ 
ಅಯೆಯ 

10 
D 09-08-2012 

 5741 34 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಒಚ್ರ್/2010-11 
ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  225ರ ಅಖಸ್ಿ-2010ರ ಡಹರಲ್ ನನು ರಿಶ್ೇಲಿಸಿದಹಖ 
ಸ ೂಳ ನರಸಿೇುರ ತ್ಹಲೂಿಕಿನಲಿಿ 39 ಒಚ್ರ್ ಆಲದಿಿರನ ಬಗ .ೆ 

106 
D 09-08-2012 

 5742 35 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2225ರ  Upper l i mi t  & 
Upl oad 

6 
D 09-08-2012 

 5743 36 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಯೇಜನ ಯ ಄ಲಪಷಂಖಹೆತರ 
ಅಯೆಯ 

100 
D 09-08-2012 

 5744 37 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
` 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ  ಄ರಸಿೇಕ ಯ ಗ  
ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 

8 
D 09-08-2012 

 5745 38 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನಲಿಿ ಲ ಔು ಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2225ರಡಿ Feb-2010ರ 
ಶಡೂೆಲಖ ಔನರಿತನ ಕಜಹನ  ಸಹಷನ ಆರಿಗ  ಬಯ ದ ತರ ಔನರಿತನ. 

18 
D 09-08-2012 

 5746 39 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
Det ai l s of  Gr ant  dr awn i n r espect  of  st at e sect or   
schemes f or  t he year  2008-09 & 2009-10 

5 
D 09-08-2012 

 5747 40 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/2010-11 
2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ೇತರ 
ಅಯೆಯ 

20 
D 09-08-2012 

 5748 41 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಯಹ/2010-11/11-12/12-13 
ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಕ  ಯಹಜೆ ಲಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಮತನಿ upl oad f i l e 

24 
D 09-08-2012 

 5749 42 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/Expendi t ur e 2010-11/2225 
10-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕಜಹನ  ಶಡಡೂೆಲ್ ಮತನಿ Expendi t uer  f or m 
No 12& 17 

21 
D 09-08-2012 

 5750 43 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಯಷುರ ಶ್ಕ್ಷಣ/2010-11  20 D 09-08-2012 
 5751 44 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/ಶ್.ಆ.ಷ.ಅ/2010-11 10-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ ಷಕಹಿರದ ಅದ ೇವ ರತಿ 21 D 09-08-2012 
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 5752 45 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-18/SSc/2010-11/11-12/12-13 2010-11-12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಿಶ್ಕ್ಷಣ ಄ಭಿಮಹನದಂತ್  24 D 09-08-2012 
 

2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ  

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ
 ದಿನಹಂಔ 

 5753 46 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಬಿಸಿಎಂ ಯೇಜನ /2011-12 ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಮತನಿ ಭಹಸ  24 D 2016 

 5754 47 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ ಬಿಸಿಎಂ ಯೇಜನ ೇತರ/2011-12 
ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಮತನಿ 
ಭಹಸ  

57 
D 2016 

 5755 48 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ / 
2011-12 

ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ  ಆಲಹಖ  ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಮತನಿ ಭಹಸ  

56 
D 2016 

 5756 49 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ  
ಯೇಜನ ೇತರ / 2011-12 

ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ  ಆಲಹಖ  ಯೇನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಮತನಿ ಭಹಸ  

39 
D 2016 

 5757 50 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/Upper l i mt  & Upl oad-2225 ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2225ರ Upper l i mt  & Upl oad ಬಗ  ೆ 122 D 2016 
 5758 51 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/expendi t ur e/2011-12 ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2225ರ Tr easur y schedul e wi t h expendi t ur e   24 D 2016 
 5759 52 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ/ 2011-12 ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 69 D 2016 
 5760 53 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/2225 ತರ ೆಸಹರ/ 2011-12 2225ಕ ು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ತರ ೆಸಹರ 67 D 2016 
 5761 54 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಷಹ.ರ.ುಷಿಔ/ 2011-12 2009-10 ರಿಂದ ಷಹಭಹನೆ ರಸಿೇದಿ ುಷಿಔ ಮತನಿ ಹಿ 20 D 2016 
 5762 55 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಅಡಿಟ್/ 2011-12 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಭಹಚಿಿ 2011ರ ಲ ಔು ಶ್ೇರ್ಷಿಕ  10 D 2016 
 5763 56 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಬಿಸಿಎಂ ಮೇಲನಷಹಿ/2011-12 ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 12 D 2016 
 5764 57 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಬಿಸಿಎಂ ಯಹಜೆ ಲಯ/2011-12 ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ  ಯಹಜೆ ಲಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ Upl oad &಄ನನದಹನ 160 D 2016 
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ಬಿಡನಖಡ   
 

 5765 58 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ತರೆಸಹರ/2225/11-12 
ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2225ರ ತರ ೆಸಹರ ಔಡತ 2009-10, 10-11 ಮತನಿ 
11-12 ಲ ಔು ಷಮನವಯ 

100 
D 2016 

 5766 59 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಯಷುರ ಶ್ಕ್ಷಣಮೇಲನ ಷಹಿ/11-12 11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯಷುರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮೇಲನಷಹಿ ಮತನಿ ಹಿ 56 D 2016 

 5767 60 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ತ್ಹ.ಷ.಄/ಮ.ಷ.ಔ/11-12 
11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ ಄ರಸಿೇಕ ಯ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

124 
D 2016 

 5768 61 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಶ್.ಆ.ಮ/11-12 11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಗ  ಸ ಚ್ನಚರಿ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  118 D 2016 
 5769 62 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಸ .಄.ಬಿ/2011-12 11-12ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಗ  ಸ ಚ್ನಚರಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ . 17 D 2016 

 5770 63 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/4202/಄ಬಿ/12-13 
11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ 4202 ಄ಡಿ ವಹಲಹ ವೌಚಹಲಯ 
ಪಠ ೂೇಔರಣಖಳನನು ದಗಿಷಲನ. 

21 
D 2016 

 5771 64 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಜಿ../11-12 11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಯಷುರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ 2 D 2016 

 5772 65 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/Upper l i mt  & Upl oad gr ant  
11-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ Upper  l i mt  & Upl oad 
gr ant  

152 
D 2016 

 5773 66 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದ/ತರೆಸಹರ/2011-12 2011-12, 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರ ದಹಷ ೂೇಸ ತರ ೆಸಹರ 53 D 2016 
 5774 67 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ/2011-12 2011-12ನ ೇಷಹಲಿನ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಮೇಲನಷಹಿ ಮತನಿ ತರ ೆಸಹರ 122 D 2016 

 5775 68 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ.ಮೇ.-ಸಹಷನ/2-11-12/12-13 
2011-12 ಮತನಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ-ಸಹಷನ 
ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

66 
D 2016 

 5776 69 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ.ಮೇ.-ಅಲೂರನ/2-11-12/12-13 
2011-12 ಮತನಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ-ಅಲೂರನ 
ಸಹಷನ ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

47 
D 2016 

 5777 70 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ.ಮೇ.-಄ರಔಲಖೂಡನ/2-11-
12/12-13 

2011-12 ಮತನಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ-಄ರಔಲಖೂಡನ  
ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

44 
D 2016 
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 5778 71 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ.ಮೇ.-಄ರಸಿೇಕ ಯ /2-11-12/ 
12-13 

2011-12 ಮತನಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ-಄ರಸಿೇಕ ಯ  
ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 
 

45 
D 2016 

 5779 72 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ.ಮೇ.-ಫ ೇಲೂರನ/2-11-12/ 
12-13 

2011-12 ಮತನಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ-ಫ ೇಲೂರನ 
ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

49 
D 2016 

 5780 73 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ.ಮೇ.-ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ/2-11-
12/ 12-13 

2011-12 ಮತನಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ-
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

48 
D 2016 

 5781 74 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ.ಮೇ.-ಸ ೂಳ ನರಸಿೇುರ/2-11-
12/  12-13 

2011-12 ಮತನಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ-
ಸ ೂಳ ನರಸಿೇುರ ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

48 
D 2016 

 5782 75 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄.ದಹ.ಮೇ.-ಷಔಲ ೇವುರ/2-11-12/12-
13 

2011-12 ಮತನಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ-ಷಔಲ ೇವುರ 
ತ್ಹಲೂಿಕಿನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

51 
D 2016 

 5783 76 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ/Upper l i mt  & 
Upl oad/2011-12 

2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರ ದಹಷ ೂೇಸ Upper  l i mt  & Upl oad 
ಮತನಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಹಿ 

100 
D 2016 

 5784 77 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/SC/ST-ವಿರ/2011-12 
2008-09,09-10,10-11ನ ೇ ಷಹಲನಖಳಲಿ ಿಸಹಷನ ಜಿಲ ಿಗ  2225ರ 
಄ಡಿಯಲಿ ಿ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಕಹಯಿ ಔರಮ. 

32 
D 2016 
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2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ  

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 

ಔಡತದಲಿಿ
ರನ 

ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 

 5785 78 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/2012-13 Upper  l i mi t  Upl oad 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ Upper l i mi t  & Upl oad 2202& 225 
158 
148 

D 2018 

 5786 79 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ 2012-13 ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಮತನಿ ಹಿ 88 D 2018 
 5787 80 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/12-13 ಯೇಜನ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಮತನಿ ಹಿ 31 D 2018 

 5788 81 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ 2012-13 ಯೇಜನ ೇತರ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ೇತರದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಮತನಿ ಹಿ 

65 
D 2018 

 5789 82 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/12-13/ ಷಔ ಆ಄ಭಿ/2012-13 
12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ ಯೇಜನ ೇತರ & ಹಿ 

41 
D 2018 

 5790 83 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಯಹಜೆಲಯ BCM/12-13 
12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿ.ಸಿಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಯಹಜೆ ಲಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

57 
D 2018 

 5791 84 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಷಹರು/12-13 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಹಭಹನೆ ರಸಿೇದಿ ುಷಿಔ & ಹಿ 15 D 2018 
 5792 85 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಷಔ ಆ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ /12-13 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ 8 D 2018 
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ಬಿಡನಖಡ  
 5793 86 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಜಿಶ್ಆ/ತರೆಸಹರ/12-13 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಯಷುರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ ತರ ೆಸಹರ 19 D 2018 

 5794 87 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ತರೆಸಹರ/2009-10 
2009-10 ರಿಂದ 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ಗ  ಲ .ಶ್ೇ.2225 ರ ತರೆಸಹರ 
ಔಡತ 

80 
D 2018 

 5795 88 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಷಔಆ ಯಹಜೆ ಲಯ/12-13 
2010-11 ರಿಂದ 12-13 ರಯ ಗ  ಜಿಲಹಿ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ  ಯಹಜೆ 
ಲಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
 

101 
D 2018 

 5796 89 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಹರಧಿೇಔರಣ 2202/12-13 
12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ 2202 ಷಹಿಜನಿಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ  ಹರಧಿೇಔರಣ ನಿೇಡನ 
ಬಗ  ೆ

40 
D 2018 

 5797 90 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ/12-13 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತರ ೆಸಹರ ಔಡತ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ 21 D 2018 

 5798 91 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹ/2011-12, 12-13/ತ್ಹ.ಂ. 
ಅಲೂರನ ಮೇಲನಷಹಿ 

2011-12, 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ ಅಲೂರನ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ 
ಮತನಿ ಹಿ 

100 
D 2018 

 5799 92 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹ 2011-12, 12-13/ತ್ಹಂ 
಄ರಸಿೇಕ ಯ  

2011-12, 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ ಄ರಸಿೇಕ ಯ  ಮೇಲನ ಷಹಿ 
55 

D 2018 

 5800 93 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹಷ/2012-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರ ದಹಷ ೂೇಸ ಷಔಲ ೇವುರ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಮೇಲನಷಹಿ 
ಔಡತ & ಹಿ 

114 
D 2018 

 5801 94 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹಯೇ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರ ದಹಷ ೂೇಸ ಬಿಲನಿ ತಮಹರಿಕ  & ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಔಡತ & ಹಿ 

318 
D 2018 

 5802 95 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹಸಹ/11-12, 12-13 
11-12, 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದ ದಹಷ ೂೇಸ ಬಿಲನಿ ತಮಹರಿಗ  ಮತನಿ 
ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ ಮತನಿ ಹಿ 

101 
D 2018 

 5803 96 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹಚ್/11-12, 12-13 
11-12, 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣದ ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಔಡತ & ಹಿ 

106 
D 2018 
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 5804 97 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹupper l i mi t  & Upl oad 
2012-13 

12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ Upper  l i mi t  & Upl oad and ಄ಕ್ಷರ ದಹಷ ೂೇಸ ಸಣ 
ಬಿಡನಖಡ  ಹಿ 

148 
D 2018 

 5805 98 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹಸ ೂೇ/12-13 
2011-12, 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರ ದಹಷ ೂೇಸ ಸ ೂೇಳ ನರಸಿೇುರ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔಡತ & ಹಿ 

100 
D 2018 

 5806 99 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/಄ದಹಫ ೇ/12-13 
11-12, 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರ ದಹಷ ೂೇಸ ಫ ೇಲೂರನ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ & 
ಹಿ 

98 
D 2018 

 5807 100 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ತ್ಹ಄/12-13 
12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ರಸಿೇಔಯ  ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ & 
ಹಿ 

200 
D 2018 

 5808 101 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಬಿಸಿಎಂ ಮೇಲನಷಹಿ/12-13 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಬಿಸಿಎಂ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ & ಹಿ 18 D 2018 

 5809 102 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಜಿಲಹಿ ಯಷುರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ / 
12-13 

12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಯಷುರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನ ಷಹಿ & ಹಿ 
75 

D 2018 

 5810 103 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/18/ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ  ಮೇಷ/12-13 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ & ಹಿ 27 D 2018 
 5811 104 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/12-13/಄ದಹ಄/12-13 12-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ಕ್ಷರದಹಷ ೂೇಸ ಄ರಔಲಖೂಡನ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 75 D 2018 
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2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 5812 1 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/TFC/26/08-09 ದಿ:08-12-09 
12ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಅಯೇಖದ (2008-09)಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ 2009-10 

33 

D 31-3-2015 

 5813 2 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/TSC-01/2009-10 ದಿನಹಂಔ:08-
04-2012 

ಷಂಯಣಿ ನ ೈಮಿಲೆ ಯೇಜನ ಯ ಅಡಳಿತ  ಚ್ಚ/ಐಆನಿ ಔಡತ 
09-10 

147 

D 31-3-2015 

 5814 3 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/FD/TTR-02/09-10 ದಿನಹಂಔ:16-
09-2009 

ಷಕಹಿರದ ಅರ್ಥಿಔ ಆಲಹಖ ಯಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ಄ನನದಹನ 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ನಿಧಿಗ  ಸ ೂಂದಹಣಿಕ  ಬಗ  ೆ

83 

D 31-3-2015 

 5815 4 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-4/2008-09 ದಿನಹಂಔ:06-
05-2009 

SGSY ಅಡಿಟ್ ರದಿ ತರ ೆಸಹರ ಔಡತ 
362 

D 31-3-2015 

 5816 5 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ವಹನ಄-05/09-10 ದಿನಹಂಔ:06-
05-2009 

ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆರನಖಳಿಗ  ಗೌರಧನ ಹತಿ ಔಡತ 
306 

D 31-3-2015 

 5817 6 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ತ್ಹಂಫ ೇ/ಡಿಸಿಬಿಲ್/09-10 
ದಿನಹಂಔ:06-05-2009 

ಫ ೇಲೂರನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ ಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಔಡತ 

154 

D 31-3-2015 



59 
 

 5818 7 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ21/12ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ 
ವೌಚಹಲಯ/ಸಬ-11/08-09 ದಿನಹಂಔ:14-05-2009 

12ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಅಯೇಖದ ಮತನಿ ಷಂಯಣಿ ನ ೈಮಿಲೆ 
ಅಂದ ೂೇಲನ ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರದ ಬಗ  ೆ

55 

D 31-3-2015 

 5819 8 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಗಹರಂ ಫಹೆಂಕ್ ಖಹತ್ -12/25-05-
2009 

ಷಕಹಿರದ ಗಹರಮೇಣಹಭಿೃಧಿ ಿಆಲಹಖ ಗ  ಗಹರಮ ಂಚಹಯತೆಳ 
ಫಹೆಂಕ್ ಈಳಿತ್ಹಯ ಖಹತ್  ವಿರ ದಗಿಷನ ಬಗ  ೆ
 

165 

D 31-3-2015 

 5820 9 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಗಹರಯೇ/08/09-10 ದಿನಹಂಔ:08-
05-2009 

ಆಂದಿಯಹ ಅಹಸ್, ಅವರಯ, ಄ಂಫ ೇಡುರ್ ಯೇಜನ ಖಳ ಸಣಬಳಕ  
ರಭಹಣ ತರದ ತರ ೆಸಹರ ಔಡತ 

175 

D 31-3-2015 

 5821 10 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ನಫಹಿರ್ಡ/31/09-10 ದಿನಹಂಔ:10-
03-2010 

ನಫಹಿರ್ಡ ಅರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. VI I I , I X ಮತನಿ X ರ ಭಹಲಿಕ ಖಳಡಿ 
಄ಭಿೃಧಿ ಿಡಿಷಲಹದ ರಷ ಿ ಮತನಿ ಷ ೇತನ  ಕಹಮಗಹರಿ ಫಹಕಿ ಬಿಲ್ 
ಹತಿ ಬಗ .ೆ 

8 

D 31-3-2015 

 5822 11 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಜ ೈಹಯೇಸಬ-34/09-10 
ದಿನಹಂಔ:28-05-2010 

ಯಹರ್ಷರೇಮಹ ಜ ೈಹನಿಲ ಯೇಜನ  2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ 
ಸಣಬಳಕ  ತರ ಷಕಹಿರಕ ು ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆ

7 

D 31-3-2015 

 5823 12 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಯಹಔನನಿ-30/2009-10 
ದಿನಹಂಔ:05-03-2010 

ಯಹಜಿೇವ್ ಗಹಂಧಿ ಯಹರ್ಷರೇಯ ಔನಡಿಯನ ನಿೇರನ ಕ ೇಂದರ ುರಷೃತ 
ಯೇಜನ ಯಡಿ ನಿಿಸಣ ಗಹಗಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಷಂಷ ಖೆಳಿಗ  
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ2009-10 

19 

D 31-3-2015 

 5824 13 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಸಬ33/2009-10 ದಿನಹಂಔ:06-
04-2012 

ಸಣಬಳಕ  ತರದ ಬಗ  ೆತರ ೆಸಹರ ಔಡತ 2009-10 
80 

D 31-3-2015 

 5825 14 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಅವರಯ –಄ಂಫ ೇಡುರ್/ಸಬ-
36/2009-10 ದಿನಹಂಔ:15-06-2009 

ಷತಿ ಯೇಜನ ಖಳ ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರ RGRHCLಗ  
ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆ2009-10 

8 

D 31-3-2015 

 5826 15 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-07/2009-10 ದಿನಹಂಔ:6-5-
2009 

ಷವಣಿಜಯಂತಿ ಷವಯ ೂೇಜ್ ಗಹರ್ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 2009-10 

89 

D 31-3-2015 

 5827 16 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/12ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ-21/09-10 2005-06 ರಿಂದ 2007-08ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  12ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ 40 D 31-3-2015 
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ದಿನಹಂಔ:16-04-2009 ಅಯೇಖದಡಿ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ಄ನನದಹನ ವಿನಿಯೇಗಿಸಿದಕೆ ು AG 
ಅಡಿಟ್ ಅಕ್ ೇಣ ಖಳ ಔನರಿತನ. 

 5828 17 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/12ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ/ಸಬ-22/09-10 
12ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಅಯೇಖದ 2005-06, 2006-07 &2007-08ನ ೇ 
ಷಹಲಿನ ಸಣಬಳಕ  ಷಕಹಿರಕ ು ಷಲಿಿಷನ ಬಗ .ೆ 

66 

D 31-3-2015 

 5829 18 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY/ಅಡಿಟ್-8/2009-10  
2006-07ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್. ೈ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 
ಅಕ್ ೇಣ ಖಳ ಹಲನಹ ರದಿ ಷಲಿಿಷನ ಬಗ .ೆ 

15 

D 31-3-2015 

 5830 19 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಜಿಷ/ರ಄-29/09-10  
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಷದಷೆರನಖಳ ರಹಷ ಄ಧೆಯನ ಔಡತ 
2009-10 

40 

D 31-3-2015 

 5831 20 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಕ ೇಂದರಹಲನ-3/09-10/ 
ಕ ೇಂದರಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ ಖಳ ಄ನನದಹನ ಗಹಿಣ  ಔಡತ 
2009-10ನ ೇ ಷಹಲನ 

70 

D 31-3-2015 

 5832 21 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷಂನ ೈ಄-17/2009-10 ಷಂಯಣಿ ನ ೈಮಿಲೆ ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 97 D 31-3-2015 
 5833 22 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಜ ೈ಄ಯೇ/23/2009-10 ಜ ೈಹನಿಲ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 2009-10 148 D 31-3-2015 

 5834 23 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷನಗಹರಯೇ-10/06-07/09-10 
ಷಂಯಣಿ ಗಹರಮೊೇದಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ 2006-07ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ .ೆ 2009-10 

157 

D 31-3-2015 

 5835 24 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಸಿವೇಔೃತಿ-32/29-3-2010 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಸಿವೇಔೃತಿ 2009-10 18 D 31-3-2015 

 5836 25 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-35/09-10 
SGSY ಯೇಜನ ಯ 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಸಣಬಳಕ  ತರ 
ಷಕಹಿರಕ ು ಷಲಿಿಷನ ಬಗ .ೆ 

12 

D 31-3-2015 

 5837 26 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/09-10 ಆತಯ  ತರ ೆಸಹರಖಳ ಔಡತ 252 D 31-3-2015 
 

 

 



61 
 

 

 

 

 

2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 
 5838 27 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/PDO ತರಫ ೇತಿಔಡತ/10-11 ಂಚಹಯತ್ತ ಄ಭಿೃಧಿ ಿ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಬನನಹದಿ ತರಫ ೇತಿ ಔಡತ 2010-11 38 D 31-3-2016 

 5839 28 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-4/12-4-10/10-11 
ಷವಣಿಜಯಂತಿ ಗಹರಮ ಷವಯ ೂೇಜ್ ಗಹರ್ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ-2010-11 

305 

D 31-3-2016 

 5840 29 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-4/12-4-10/10-11 
ಷವಣಿಜಯಂತಿ ಗಹರಮ ಷವಯ ೂೇಜ್ ಗಹರ್ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ-2010-11 

282 

D 31-3-2016 

 5841 30 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSYಸಬ-11/10-11 SGSY ಯೇಜನ ಯಡಿ ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರ ತರ ೆಸಹರ ಔಡತ 180 D 31-3-2016 

 5842 31 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಗಹರಷ/ಗೌರಧನ-
27/2009-10 

ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿ ಷದಷೆರನಖಳಿಗ  ಗೌರಧನ ಹತಿ ಔಡತ 
40 

D 31-3-2016 

 5843 32 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷಂಷವಯೇ-2/2010-11 
ಷಂಯಣಿ ನ ೈಮಲೆಿ ಅಂದ ೂೇಲನ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  
ಔಡತ-2010-11 

227 

D 31-3-2016 

 5844 33 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಕ ೇಂದರಹಲನ-5/2010-11 ಕ ೇಂದರ ಹಲಿನ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ ಖಳ ನನದಹನ ಗಹಿಣ  ಔಡತ-2010-11 58 D 31-3-2016 
 5845 34 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ/ಫಹೆಂಕ್ 13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಅಯೇಖದಡಿ ಯೇಜನ ಯ ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ- 59 D 31-3-2016 
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ಖಹತ್ -37/10-11 2010-11 

 5846 35 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷನಗಹರಯೇ಄ನನ-39/10-11 
ಷನಣಿಗಹರಮೊೇದಯ ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 
 

86 

D 31-3-2016 

 5847 36 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷನಗಹರಯೇ ಡಿಸಿಬಿ-
40/10-11 

ಷನಣಿಗಹರಮೊೇದಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ 
ಖಳ ಔಡತ 2010-11 

26 

D 31-3-2016 

 5848 37 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷನಗಹರಯೇ/ಸಬ-
41/10-11 

ಷನಣಿ ಗಹರಮೊೇದಯ ಯೇಜನ  ಸಣಬಳಕ  ತರ ಷಕಹಿರಕ ು ಷಲಿಿಷನ 
ಬಗ .ೆ 

85 

D 31-3-2016 

 5849 38 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಅಡಿಟ್-42/10-11 
ಷೆಳಿೇಯ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನಹ ತನಿಲ ಸಹಷನ ಆರಿಗ  ಗಹರಮ 
ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಲ ಔು ತರಖಳನನು ಸಹಜರನ ಡಿಷನ ಬಗ .ೆ 

28 

D 31-3-2016 

 5850 39 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ವಹಬ಄-43/10-11 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳಿಗ  ವಹಷನ ಬದ ೆ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

173 

D 31-3-2016 

 5851 40 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷಹಷೌಧ-45/10-11 
ವಿವವ ಫಹೆಂಕ್ ನ ರವಿನ ಗಹರಮ ಷವಯಹಜ್ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಷಹಭಹಥೆಿಔಟಿಡದ 
಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 2010-11 

130 

D 31-3-2016 

 5852 41 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ವಹಬ಄/ವಿ.ಬಿನ್-46/10-11 
ಗಹರಮ ಂಚಹಯತ್ತ ವಹಷನಬದ ೆನನದಹನದಿಂದ ವಿದನೆಚ್ಚಕಿಿ ಬಿಲ್ 
ಹತಿಷನ ಬಗ .ೆ 

173 

D 31-3-2016 

 5853 42 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಯಹಜ ೈ಄-49/2010-11 ಯಹರ್ಷರೇಯ ಜ ೈಹನಿಲ ಭಿೃಧಿಿ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಷಸಹಯಧನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ .ೆ 154 D 31-3-2016 

 5854 43 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಸಿಎ/ಅಡಿಟ್-51/10-11 
ಗಹರಮ ಂಚಹಯತಿಖಳ ಜ ೂೇಡಿ ನಮೂದನ ಲ ಔುದತೆಿಯ 
ಕಹಯಿನಿಿಹಿಸಿದೆಕ ು ಸಿ.ಎ. ರರಿಗ  ಅಡಿಟ್ ವನಲನು ಹತಿಷನ ಬಗ .ೆ 

47 

D 31-3-2016 

 5855 44 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY/ಅಡಿಟ್-8/2009-10  
2006-07ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್. ೈ ಅಡಿಟ್ ರದಿ ಅಕ್ ೇಣ ಖಳ 
ಹಲನಹ ರದಿ ಷಲಿಷಿನ ಬಗ ೆ. 

188 

D 31-3-2016 
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2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ
 ದಿನಹಂಔ 

 5856 45 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/TSC/2011-12 ಷಂಯಣಿ ಷವಚ್ಚತ್ಹ ಅಂದ ೂೇಲನದಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 220 D 31-3-2017 

 5857 46 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ ೈ ಚ್ಚ/-02/2011-12 
ಶ್ರೇ ಭದ ರೇಗೌಡ ನಿೃತ ಿಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿ ಕಹಯಿದಶ್ಿ ಔನ ಂು 
ನಖರ ಡಫಹಣ  ಫ ೇಲೂರನ ಆರ  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚ ಮರನಹತಿ ಔಡತ 

5 

D 31-3-2017 

 5858 47 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-04/2011-12 
ಷವಣಿಜಯಂತಿ ಗಹರಮ ಷವಯ ೂೇಜ್ ಗಹರ್ ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

135 

D 31-3-2017 

 5859 48 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-04/2011-12 
ಷವಣಿಜಯಂತಿ ಗಹರಮ ಷವಯ ೂೇಜ್ ಗಹರ್ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಷಸಹಯಧನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

189 

D 31-3-2017 

 5860 49 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/಄ನನದಹನ-6/2011-12 
ಷಕಹಿರದಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ನನದಹನನನು ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ 
ನಿಧಿಗ  ಸ ೂಂದಹಣಿಕ  ಭಹಡನ ಔಡತ 

304 

D 31-3-2017 

 5861 50 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ+21/ಯಹಜ ೈ಄-7/2011-12 ಯಹರ್ಷರೇಯ ಜ ೈಹನಿಲ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 144 D 31-3-2017 
 5862 51 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಕ ೇಂದರ಄-8/2011-12 ಕ ೇಂದರ ಷಕಹಿರದಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ಄ನನದಹನ ಗಹಿಣ  ಔಡತ 79 D 31-3-2017 

 5863 52 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಮೇಷಹಿ-10/2011-12 
ಫ ೇಲೂರನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿಯ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಖಳ 
ಮೇಲನಷಹಿ ಔಡತ 

45 

D 31-3-2017 
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 5864 53 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷವದಹಯೇ/12/05-06 
ಷವಜಲಧಹಯಹ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 2005-06 
 

50 

D 31-3-2017 

 5865 54 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಆಂಅಯೇ/ಸಬ-13/10-11 
ಗಹರಮೇಣ ಅವರಯ ಮತನಿ ಆಂದಿಯಹ ಅಹಸ್ ಯೇಜನ ಯ 2010-11ನ ೇ 
ಷಹಲಿನ ಸಣಬಳಕ  ತರ ಷಲಿಷಿನ ಬಗ  ೆ

176 

D 31-3-2017 

 5866 55 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ+21/ಷನಗಹರಯೇ/14/11-12 
ಷನಣಿ ಗಹರಮೊೇದಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ 
ಔಡತ 11-12 

185 

D 31-3-2017 

 5867 56 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ವಹಬ಄-15/11-12 
ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳಿಗ  ವಹಷನ ಬದ ೆ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ 
ಔಡತ 2011-12 

192 

D 31-3-2017 

 5868 57 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ/ಸಬ-
17/10-11 

1212 ಮತನಿ 13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಅಯೇಖದ ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರದ 
ತರೆಸಹರ ಔಡತ 

220 

D 31-3-2017 

 5869 58 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷನಗಹರಯೇ/ಸಬ-18/10-11 
ಷನಣಿ ಗಹರಮೊೇದಯ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರ 
ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆ

44 

D 31-3-2017 

 5870 59 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ವಹಬ಄-19(1)/2011-12 
ವಹಷನ ಬದ ೆ಄ನನದಹನದ ಮೊಷಲನ ೇ ತ್ ೈಭಹಸಿಔ ಄ನನದಹನದಿಂದ 
ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ವಿದೆತ್ತ ಬಿಲ್ ಹತಿ ಬಗ .ೆ 

440 

D 31-3-2017 

 5871 60 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿಹರಯ-21/ಬನನಹದಿ-5/2011-12 ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿ ಕಹಯಿದಶ್ಿಖಳ ಬನನಹದಿ ತರಫ ೇತಿ ಔಡತ 2011-12 20 D 31-3-2017 
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2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Sectio

n Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ
 ದಿನಹಂಔ 

 5872 61 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/MGNREGA-1/2012-13 
ಮಸಹತಮ ಗಹಂಧಿ ಯಹರ್ಷರೇಯ ಗಹರಮೇಣ ಈದ ೂೆೇಖ ಖಹತರಿ 
ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

361 

411 D 31-3-2018 

 5873 62 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-2/2012-13 ದಿನಹಂಔ:20-04-
2012 

SGSY ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 
292 

327 D 31-3-2018 

 5874 63 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ವಹಬ಄/3/2012-13 ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ವಹಷನ ಬದ ೆ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 348 D 31-3-2018 

 5875 64 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/TTR-4/ ದಿನಹಂಔ:3-4-2012 
ಷಕಹಿರದಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ಄ನನದಹನನನು ಜಿಲಹಿ 
ಂಚಹಯತ್ತ ನಿಧಿ-I  ಮತನಿ ನಿಧಿ-I I  ಕ ು ಸ ೂಂದಹಣಿಕ  ಭಹಡನ 
ಔಡತ 

184 

D 31-3-2018 

 5876 65 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಲ ಷಹ-5/12-13 ದಿನಹಂಔ:7-4-2013 ಲ ೇಕನ ಷಹಭಹಗಿರ ಆಂಡ ಂಟ್ ಔಡತ 16 D 31-3-2018 

 5877 66 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷಂಷವಅ-6/12-13 ದಿ:10-4-2012 
ಷಂಯಣಿ ಷವಚ್ಚತ್ಹ ಅಂದ ೂೇಲನಹ ಕಹಯಿಔರಮದಡಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

227 

D 31-3-2018 

 5878 67 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಕ ೇಂದರಹಲನ-7/2012-13 
ದಿನಹಂಔ:12-4-2013 

ವಿವಿಧ ಯೇಜನ ಖಳ ಕ ೇಂದರ ಹಲಿನ ಄ನನದಹನ ಗಹಿಣ  ಔಡತ 
 

70 

D 31-3-2018 
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 5879 68 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ/ಡಹಟಹ-8/2011-12 
ದಿನಹಂಔ:13-4-2012 

13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಅಯೇಖದ ಷಹಭಹನೆ ನಿಿಸಣಹ ಄ನನದಹನ 
ಡ ಯಲನ ಬಹರತ ಮಸಹನಿಯಂತರಔರನ ಮತನಿ ಲ ಔು 
ರಿವ  ೇಧಔರ 8 ನಮೂನ ಖಳಲಿ ಿ ಬಹರತ ಷಕಹಿರಕ ು ವಿರ 
ಷಲಿಿಷನ ಬಗ .ೆ 

86 

D 31-3-2018 

 5880 69 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/MGNREGA-9/ 
MGNREGA 31-3-2012 ರ ಄ಂತೆಕ ುಮಸಹಲ ೇಕಹಲರನ ರಿವಿೇಕ್ಷಣ  
ಬಗ  ೆ

35 

D 31-3-2018 

 5881 70 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/MGNREGA-10/2012-13 ದಿ:7-5-12 MGNREGA ಸಣಬಳಕ  ರಭಹಣ ತರದ ಔಡತ 18 D 31-3-2018 

 5882 71 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ತ್ಹಂಫ ೇ/ಮೇಷಹಿ/2012-13 
ದಿನಹಂಔ:7-5-2012 

ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಫ ೇಲೂರನ ಡಿ.ಸಿ ಬಿಲ್ ಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ 
ಔಡತ 

65 

D 31-3-2018 

 5883 72 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷನತ್ ೂಿೇಲ -12/2012-13 ಷನತ್ ೂಿೇಲ  ಔಡತ 25 D 31-3-2018 
 5884 73 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/I AY/ಸಬ-13/2012-13 ಆಂದಿಯಹ ಅಹಸ್ ಯೇಜನ ಯ ಸಣಬಳಕ  ತರದ ಔಡತ 2011-12 88 D 31-3-2018 
 5885 74 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಯಹಜ ೈ಄/14/2012-13 ಯಹರ್ಷರೇಯ ಜ ೈಹನಿಲ ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 36 D 31-3-2018 

 5886 75 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ತರಫ ೇತಿ-15/2012-13 ದಿ:30-6-12 
ವಿವಿಧ ಯೇಜನ ಯಡಿ ಄ಬನೆಲ್ ನಜಿೇರ್ ಷಹಬ್ 
ಗಹರ.಄.ಷಂಷ ೆಯಿಂದ ತರಫ ೇತಿ ಔನರಿತನ 

10 

D 31-3-2018 

 5887 76 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಲ ಷ-16/12-13 ದಿ:04-2-2013 
ಷಕಹಿರದಿಂದ ಬಿಡನಖಡ ಮಹದ ವಿವಿಧ ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ ಖಳಡಿ 
ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಄ನನದಹನ ಡಹರ ಭಹಡಿದ ಬಗ  ೆ
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರಿಗ  ದೃಢೇಔರಣ ಷಲಿಷಿನ ಬಗ ೆ 

30 

D 31-3-2018 

 5888 77 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷಹಖಹತ್ -17/2012-13 ದಿ:23-7-12 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಹಭಹನೆ ಖಹತ್  ಔಡತ 36 D 31-3-2018 

 5889 78 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ORDP/ಲ ಷ-18/2012 ದಿ:27-7-12 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಲ ಔುಶ್ರ್ಷಿಕ ಖಳ ೂಂದಿಗ  ಷಕಹಿರದ ಄ನನದಹನ 
ಡಹರ ಭಹಡಿದೆಕ ು ಲ ಔು ಮರನ ಸ ೂಂದಹಣಿಕ  ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

141 

D 31-3-2018 
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 5890 79 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಷಹಷೌಧ-19/2012-13 ದಿ:17-8-12 
ವಿವವ ಫಹೆಂಕ್ ನ ರವಿನ ಗಹರಮ ಷವಯ ೂೇಜ್ ಗಹರ್ ಯೇಜನ ಯಡಿ 
ಷಹಮಥೆಿಷೌಧ ನಿಭಹಿಣಕಹುಗಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

96 

D 31-3-2018 

 5891 80 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ-20/2012-13 
ದಿನಹಂಔ:17-8-2012 

13ನ ೇ ಸಣಕಹಷನ ಅಯೇಖದಡಿ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

133 

D 31-3-2018 

 5892 81 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/I T-21/2012-13 ದಿ:26-10-2012 
ವಿವಿಧ ಯೇಜನ ಖಳಡಿ ಬಿಲ್ ಹತಿ, ಅದಹಯ ಔರ, ಔಟಹಣ  
ಫಹಬನಿ, ಅದಹಯ ಔರ ಆಲಹಖ ಗ  ಹತಿಷನ ಬಗ  ೆ

15 

D 31-3-2018 

 5893 82 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/CAನ ೇಮಕಹತಿ-22/2012-13 
ದಿನಹಂಔ:30-10-2012 

ಕ ೇಂದರ ುರಷೃತ ಯೇಜನ ಖಳ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನ ಗಹಗಿ 
ಚಹಟಿರ್ಡಿ ಄ಕೌಂಟ ಂಟ್ ರನು ನ ೇಮಕಹತಿ ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

36 

D 31-3-2018 

 5894 83 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/MGNREGA-23/2012-13 
ದಿನಹಂಔ:30-10-2012 

MGNREGA ಷನತ್ ೂಿೇಲ  ಭಹಖಿಷೂಚಿ ಆತ್ಹೆದಿ ತರಖಳ ಔಡತ 
231 

D 31-3-2018 

 5895 84 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY/TFC-24/ಅಡಿಟ್/2012-13 
ದಿನಹಂಔ: 

ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ SGSY-TFC ಅಡಿಟ್ ಬಗ  ೆ
46 

D 31-3-2018 

 5896 85 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/2012-13 
ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳಿಂದ ಕಜಹನ ಯಲಿಿ ಈಳಿಕ  ಄ನನದಹನ 
ನಿಯಮ ಫಹಹಿರಹಗಿ ಡಹರ ಭಹಡಿರನ ಬಗ  ೆ

36 

D 31-3-2018 

 5897 86 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/SGSY-26/2012-13 ದಿ:28-12-12 ಷನಣಿ ಗಹರಮೊೇದಯ ಯೇಜನ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 88 D 31-3-2018 
 5898 87 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/DHDR-27/12-13 ಭಹನ ಄ಭಿೃಧಿ ಿರದಿ ತಮಹರಿಕ  ಬಗ  ೆ 34 D 31-3-2018 
 5899 88 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿ-21/ಸಣಬಳಕ  ತರ/SGSY-28/12-13 ಷನಣಿ ಗಹರಮೊೇದಯ ಸಣಬಳಕ  ತರದ ತರ ೆಸಹರ ಔಡತ 20 D 31-3-2018 
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2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿಔ  ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿ  
ಔೃತ    
ಔರ. ಷಂ 

Sectio

n wise 

 

ಔರಮ  
ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ  
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ 

ದಿನಹಂಔ 
 5900 1 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಹಿ.ಭೂವಿಔ.ಔ.ಖ.ಭೂ.ಆ 

/2008-09/2009-10. 
ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಯರ ಔಛ ೇರಿ, ಖಣಿ ಮತನಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನ ಆಲಹಖ  
(಄ಂತಿಜಲ ಷಮೇಕ್  ಗಟಔ) 

26 A ವಹವವತ 

 5901 2 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಈ.ಷಹ.ಶ್.ಆ/2007-
08/2008-09/ 2009-10 

ಈ ನಿದ ೇಿವಔರನ, ಿಜನಿಔ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ  ಔಛ ೇರಿ, ಸಹಷನ 2007-08ನ ೇ 
ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಅಡಿಟ್ ರಿರ್ೇಿಟ್. 

10 A ವಹವವತ 

 5902 3 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಫ ೇ.ತ್ಹ.ಂ/2004-
08/ 2008-09/2004-08/ 2009-10 

ಫ ೇಲೂರನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿತಿ ಔಛ ೇರಿ 2004-05, 2007-08 12 A ವಹವವತ 

 5903 4 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ/಄ರ್ಡ ಸಹಕ್ 
ಔಮಟಿ/ 2008-09/2004-08. 

ಸಹಷನ ಜಿಲ  ಿ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನಹ ರದಿಖಳಲಿಿನ 
ಅಕ್ ೇಣಹ ಔಂಡಿಕ ಖಳ ತಿೇರನಳಿಗ  ಄ರ್ಡ ಸಹಕ್ ಷಮತಿ ಏಿಡಿಷನ ಬಗ  ೆ2009-
10 

88 A ವಹವವತ 

 5904 5 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ/಄ರ್ಡ ಸಹಕ್ 
ಔಮಟಿ/ 2009-10. 

ಸಹಷನ ಜಿಲ ಿ ಗಹರಮಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನಹ ರದಿಖಳಲಿನಿ 
ಅಕ್ ೇಣಹ ಔಂಡಿಕ ಖಳ ತಿೇರನಳಿಗ  ಄ರ್ಡ ಸಹಕ್ ಷಮತಿ ಏಿಡಿಷನ ಬಗ  ೆ09-10 

38 D 2014-15 

 5905 6 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/2009-10. ಷಔಲ ೇವುರ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಯಷಳೂರನ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿ 2006 ರಿಂದ 2008ನ ೇ 
ಷಹಲಿನಯ ಗ  ಷಸಹಯಔ ನಿಯಂತರಔರನ, ಷೆಳಯ ಲ ಔುರಿವ  ೇಧನಹ ತನಿಲ 

6 D 2014-15 
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ಆರ ಲ ಔುರಿವ  ೇಧನಹ ತನಿಲ ಆರ ಲ ಔುರಿವ  ೇಧನಹ ರದಿ ಬಗ  ೆಔರಮ 
ತ್ ಗ ದನಕ ೂಳುಳ ವಿಚಹರ ಔಡತ 

 5906 7 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/2007-09/2009-10. 2007-08 ರಿಂದ 2008-09ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ವಿಬಹಖ, ಸಹಷನ  ಲ ಔು ತನಿಖಹ ಔಂಡಿಕ ಖಳ ಔನರಿತನ. 

5 D 2014-15 

 5907 8 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ.಄/2009-10. 1) ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಄ಣಣಯೆ, ಕಹಯಿದಶ್ಿ, ಗ ರೇರ್ಡ-2 ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿ 
ಕ ೂೇಗಿಲ  ಮನ  ಫ ಲೂರನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಆರನನು ಄ಭಹನತನಿಗ ೂಳಿಷನ 
ಬಗ .ೆ 

2 D 2014-15 

2) ಶ್ರೇ ಕ .ಬಿ. ನಹಖಯಹಜನ, ಕಹಯಿದಶ್ಿ, ಗ ರೇರ್ಡ-2, ಗ ರೇರ್ಡ-2 ಗಹರಮ 
ಂಚಹಯಿತಿ ಷಹಲಗಹಮ, ಸಹಷನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಆರನನು 
಄ಭಹನತನಿಗ ೂಳಿಷನ ಬಗ .ೆ     (ಈಕಹಯಿದಶ್ಿ ಄ಭಿೃದಿಿ) 

8 D 2014-15 

 5908 9 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ.಄/2009-10. 2008-09ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಎಲಹಿ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಭಹಸಿಔ ಲ ಔುಖಳ 
ರಿಶ್ೇಲಿಷನ ಔನರಿತನ ಕಹಯಿಔರಮ ಔಡತ 

10 D 2014-15 

 5909 10 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ವಿ.ಷಂ/2009-10. ಷಸಹೆದಿರ ವಿದಹೆಷಂಷ ೆ, ಸಹಷನ ಷಂಷ ೆಯ ಮನಕೆಷೆರನ ಕ ೇಂದರ ುರಷೃತ 
ಷಮನವಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಯೇಜನ ಯಡಿಯಲಿಿನ ಸಣ ದನರನಯೇಖಡಿಸಿಕ ೂಂಡಿರನ 
ಬಗ .ೆ 

10 D 2014-15 

 5910 11 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ವಿ.ಷಂ/2009-10. ಹಿರಿಯ ಷಸಹಯಔ ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕ  ನಿದ ೇಿವಔರನ, ತ್ ೂೇಟಗಹರಿಕ  ಆಲಹಖ , (ಸಹಷನ 
ತ್ಹಲೂಿಔನ) ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯಿತಿ, ಸಹಷನ ಆರ ಔಛ ೇರಿಯ ತಹಷಣ   

27 D 2014-15 

 5911 12 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಷ.ಕಹ.ಆಂ/಄.ಔ.ತ/ 
2009-10. ಮನ.ಕಹ.ನಿ.಄ ರರ ಅದ ೇವದ ರಕಹರ 

ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಄ಧಿೇನ ಔಛ ೇರಿಖಳ ತಹಷಣ  ಕಹಯಿಔರಮದ ಔಛ ೇರಿಖಳ 
ತಹಷಣ  ಕಹಯಿಔರಮದ ಔಡತ, ಷಸಹಯಔ ಕಹಯಿಹಲಔ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 
ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ವಿಬಹಖ, ಄ರಸಿೇಕ ಯ  ಆರ ಔಛ ೇರಿ 
ತಹಷಣ  ರದಿ ಬಗ .ೆ 

12 D 2019-20 

 5912 13 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/಄.ತ./2008-09/ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಄ಧಿೇನ ಔಛ ೇರಿಖಳ ತಹಷಣ  ಕಹಯಿಔರಮ ನಡ ಸಿದ ರದಿ 12 D ವಹವವತ 
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2009-10 ಔಡತ  ಷಸಹಯಔ ಕಹಯಿಹಲಔ ಆಂಜಿನಿಯರ್ ರರ ಔಛ ೇರಿ, ಂಚಹಯತ್ತ 
ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈ ವಿಬಹಖ, ಄ರಸಿೇಕ ಯ . 
 

 5913 14 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/಄.ತ./2008-09/ 
2009-10 

2008-09ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಹೆಪಿಯಲಿಿನ ಜಿಲಹಿ ಮಟಿದ ಸಹಖೂ 
ತ್ಹಲೂಿಔನ ಮಟಿದ ಔಛ ೇರಿಖಳ ಹರ್ಷಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ಕಹಯಿಔರಮಖಳ ಔಡತ 

68 D 2014-15 

 5914 15 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ತ್ಹ.ಂ.ಷ/2008-09/  ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ, ಷಲಕ ೇವುರ ಆಲಿಿನ 2007-08ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು 
ತಹಷಣ ಯನನು ಮಂದೂಡಲನ ಕ ೂೇರಿಕ  ಔನರಿತನ. 

78 D 2014-15 

 5915 16 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ವಿ.ಲ .ತ/2008-09/ 
2009-10 

ಸಹಷನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಔಟಹಿಯ ವಂಔರನಸಳಿಳ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಯ ವಿವ ೇಶ ಲ ಔು 
ತಹಷಣ  ಭಹಡಿಕ ೂಡಲನ ಕ ೂೇಯ ೂರನ ಬಗ ,ೆ 

20 D 2019-20 

 5916 17 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಷತಿ/ಯೂಜನ /200
8-09/21.10.2009/ 2009-10 

ಸಹಷನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಔಟಹಿಯ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಯಲಿಿ ಷತಿ ಯೇಜನ ಯಲಿಿ 
ನಡ ದಿರನ ಄ೆಸಹರದ ಬಗ ೆ ಅಡಿಟ್ ರದಿ ಷಲಿಿಷನ ಔನರಿತನ. 

99 D 2019-20 
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2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿಔ  ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿ  
ಔೃತ    
ಔರ. ಷಂ 

Section 

wise 

 

ಔರಮ  
ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ
 ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ  
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 5917 18 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ/2010-11 ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರನ ಯಹಜೆದ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಹರ್ಷಿಔ ಲ ಔುತರಖಳನನು 
ರಿಕ್ಹಥಿ ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

26 C 2022-2023 

 5918 19 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ/ರಿರ್ೇಟ್ಿ/2010-11 ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರನ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 1990-91 ರಿಂದ 2009-10 ರ ಮೂಲ 
ರತಿಯನನು ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ ೆ ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ .ೆ 

10 A ವಹವವತ 

 5919 20 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಮ.ತ./ಪ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್. ಎಔೂ/       
2010-11 

ಪ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ಎಕ್ೂ ಯೇಜನಹ ವಿಬಹಖ, ಸಹಷನ ಿರ 08-09, 09-10ನ ೇ 
ಷಹಲಿನ ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಹರ್ಷಿಔ ತಹಷಣ  ರದಿಯ ಄ನನಹಲನ ಔನರಿತನ 

12 E 2013-14 

 5920 21 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಯೇ.ಈ.ಭಹ/2010-11 ಷಧೆದಲಿ ಿಜರನಖಲಿರನ ಎಲಹಿ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಮನಕೆ ಕಹಯಿನಿಹಿಸಔ 
಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಷಬ ಗ  ಭಹಹಿತಿ ದಗಿಷನ ಔನರಿತನ 

88 D 2017-18 

 5921 22 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ/ರಿರ್ೇಟ್ಿ/ಷ.ನಿ,
ತ್ ೂ/2010-11 

ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 1996-1999 ರಿಂದ 2009-10ರ ಮೂಲ 
ರತಿಯನನು ಔಳುಹಿಷನ ಬಗ .ೆ 

38 A ವಹವವತ 

 5922 23 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ/ರಿರ್ೇಟ್ಿ/2010-11 ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರನ, ಫ ಂಖಳೂರನ ರರನ ನಿೇಡಿರನ  ಷ ಕ್ಷನ್-ಎ ಔಂಡಿಕ ಖಳಿಗ  
ಹಲನಹ ರದಿಯನನು ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆ  

6 C 2022-2023 

 5923 24 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಹ.ಅ.ಲ .ವಹ/2010-11 ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರನ ತಹಷಣ  ಆಲಹಖ  ಲ ಔು ತಹಷಣ  ಸಹಖೂ ಜಿಲಹಿ 5 D 2017-18 



72 
 

ಂಚಹಯತ್ತ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ಭಹಡಲನ ಕ ೂೇರನತಿಿರನ ಬಗ ೆ. 
 5924 25 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ವಿ.ತ./2010-11 ಕಹಯಿಹಲಔ ಆಂಜಿನಿಯರ್, ಂ.ಯಹಜ್.ಆಂ. ವಿಬಹಖ, ಸಹಷನ ಆರ ಔಛ ೇರಿಯ 

2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಗಹರಮೇಣ ಔನಡಿಯನ ನಿೇರಿನ ಯೇಜನ  ಫಹಕಿ ಬಿಲನಿಖಳ 
 ಚ್ಚ ರಿಶ್ೇಲನಹ ರದಿ ಷಲಿಷಿನ ಬಗ  ೆ

20 A ವಹವವತ 

 5925 26 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಅ.ಲ ./2010-11 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನ ಯ ವಿರಖಳನನು ಷಲಿಷಿನ 
ಔನರಿತನ 

8 E 2013-14 

 5926 27 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಹ.ತ.ಔ/2010-11 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಅರ್ಥಿಔ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನಹ ಕಹಯಿಔರಮದ ಟಿಿ 
ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡನತಿಿರನ ಬಗ .ೆ 

10 E 2013-14 

 5927 28 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಅ.ಹ.ವ/ಫಹ.಄/2010-11 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಹೆಪಿಯ ಄ನನದಹನಕ ು ಳಡನ ಄ನನದಹನಿತ ವಿವ ೇಶ 
ವಹಲ ಖಳಿಗ  ಕ ೂೇರಿಕ  ಆರನ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆತನಿಖ  ನಡ ಷನ ಬಗ .ೆ 

10 C 2022-2023 

 5928 29 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ತ್ಹ.ಷ.಄/ಲ .ತ./2010-
11 

ತ್ಹಲೂಿಔನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಛ ೇರಿ ಅಲೂರನ ಆರ ಔಛ ೇರಿಯ 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನಯ ಗಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣ  ರದಿ 

27 A ವಹವವತ 

 5929 30 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ತ್ಹ.ಷ.಄/ಲ .ತ./2010-
11 

ತ್ಹಲೂಿಔನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಛ ೇರಿ ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ, ಆರ 
ಔಛ ೇರಿಯ 2005 ರಿಂದ 2008 ರಯ ಗಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣ  ರದಿ. 

12 A ವಹವವತ 

 5930 31 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/಄ಂ.ಲ .ತ/2010-11 ಈನಿದ ೇಿವಔರನ, ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ , ಸಹಷನ ಕಹಮಹಿಲಯದ 2008 ರಿಂದ 
2010ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣ   ಔನರಿತನ 

12 A ವಹವವತ 

 5931 32 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ತ್ಹ.ಷ.ಸ ೂ/ಲ .ತ./ 
2010-11 

ತ್ಹಲೂಿಔನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಛ ೇರಿ ಸ ೂಳ ನರಸಿೇುರ ಆರ 
ಔಛ ೇರಿಯ 2006-07 ರಿಂದ 2008-09ರ ಯ ಗಿನ  ಲ ಔು ತಹಷಣ  ಔನರಿತನ 

68 A ವಹವವತ 

 5932 33 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ./಄ರ್ಡ ಸಹಕ್ 
/ಔಮಟಿ/ 2010-11 

ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಲ ಔುರಿವ  ೇಧನಹ ರದಿಖಳಲಿಿನ ಅಕ್ ೇಣ ಖಳ 
ತಿೇರನಳಿಗ  2010-11ನ ೇ ಄ರ್ಡ ಸಹಕ್ ಷಮತಿ ಷಬ ಖಳನನು ಏಿಡಿಷನ ಬಗ  ೆ10-11. 

78 E 2013-14 

 5933 34 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ.ಲ /2010-11 ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ 2008-09ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನ ಯ ಫಹಕಿ 
ಆರನುದರ ಬಗ  ೆ

20 E 2013-14 
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 5934 35 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ.಄/2010-11 ಸಹಷನ ಜಿಲ  ಿಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಲ ಔುಖಳನನು ತಹಷಣ ಗ  ಸಹಜರನಡಿಸಿದಲಿ ಿ
ಆರನ ಬಗ  ೆಮತನಿ ಷಸಹಯಔ ನಿಯಂತರಔರನ ಷೆಳಿೇಯ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನಹ ಬಗ .ೆ 

99 D 2017-18 

 5935 36 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ.಄/2010-11 2008-09ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಡಿಟ್ 1) ಜಂಬೂರನ 2) ಷಹಂತ್ ೇನಸಳಿಳ  3) ಮತಿಗಟಿ 
ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿ ಕಹಯಿದಶ್ಿಖಳ ಲ ಔು ತರಖಳನನು ತಹಷಣ ಗ  
ಸಹಜರನಡಿಷದ ೇ ಆರನ ಬಗ ೆ 

5 D 2017-18 

 5936 37 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ../2010-11 ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ 2007-08ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತರದ ಗಿೇಿಔೃತ ಸಿವೇಔೃತಿ 
ಮತನಿ ತಃಖ ಿಖಳನನು ಷಲಿಷಿನ ಬಗ .ೆ 

11 A 2017-18 

 5937 38 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/2010-11 2004-05 ರಿಂದ 10-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣ  ಔರಡನ ರದಿಯನನು 
ುನರ್ ರಿಶ್ೇಲನ  ಭಹಡನ ಬಗ .ೆ  

26 A ವಹವವತ 

 5938 39 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಗಹರ.ಂ.ತ/2010-11 ಯಹಜಷವ ಷೂಲಹತಿಯನನು ಔಡಿಮ ಆರನಷಹಲನ ಭಹಡಿರನುದನ ಮತನಿ ಲ ಔು 
ತಹಷಣ ಗ  ಄ಖತೆ ದಹಕಲಹತಿಖಳನನು ಸಹಜರನಡಿಷದಿರನ ಔನರಿತನ. 

19 D 2017-18 

 5939 40 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಫ ೇ.ಫಹ.ದಿವ/2010-11 ತ್ಹಂತಿರಔ ಷ ೇಹ ಕ ೇಂದರ, ಄ರಸಿೇಕ ಯ  ಆಲಿಿನ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನ  ಕ ೈಗ ೂಳುಳ ಬಗ .ೆ 19 D 2017-18 

 5940 41 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಭಿಹರಯ/2010-11 ಄ನಧಿಔೃತ ಟಿಪಣಿ ಄ಭಿಹರಯ ನಿೇಡಿದ ಔಡತ 13 E 2013-14 

 5941 42 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಹರ.ಷ ೇ.ಮೈ/ತ.ಹತ/2010-11 ಭಹನೂ ಹರದ ೇಶ್ಔ ಅಯನಔಿರನ, ಮೈಷೂರನ ವಿಬಹಖ, ಮೈಷೂರನ ಆರನ 
ಕ ೈಗ ೂಳಳಲಿರನ ವಿವಿಧ ಔಛ ೇರಿಖಳ ತಹಷಣಹ ಕಹಯಿಔರಮದ ಬಗ .ೆ 

23 C 2022-2023 

 5942 43 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಲ .ತಹ/2010-11 2007-08ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣ  ರದಿಗ  ಹಲನಹ ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿ ಕ ೂಡನ 
ಬಗ .ೆ 

25 A ವಹವವತ 
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2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿಔ  ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿ  
ಔೃತ    
ಔರ. ಷಂ 

Section 

wise 

 

ಔರಮ  
ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ  
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ
 ದಿನಹಂಔ 

 5943 44 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಪಡಿಒ ಗಹಿಣ  ಔರ/ 
12-13 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸ ರ್ಚ. ಷನಯ ೇಶ್ ಂಚಹಯಿತಿ ಄ಭಿೃದಿ ಿ ಄ಧಿಕಹರಿ ವರಣಫ ಳಗ ೂಳ ಗಹರಮ 
ಂಚಹಯತ್ತ, ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ ತ್ಹಲೂಿಔನ, ಆರನ  ತಮಮ ಆಲಹಖ ಗ  ಹಿಂದಿರನಗಿಷಲನ 
ಕ ೂೇರಿರನ ಔನರಿತನ 

2 E 2013-14 

 5944 45 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಹತಕಹ/12-13 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಹೆಪಿಯ ವಿವಿಧ ಔಛ ೇರಿಖಳ ಹರ್ಷಿಔ ಅಂತರಿಔ  ಲ ಔು 
ರಿವ  ೇಧನಹ ಕಹಯಿಔರಮ ಔಡತ 

44 D 2017-18 

 5945 46 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಷ.ಔೃ/ಜ.ಆ./2008-09/12-13 ಷಸಹಯಔ ನಿದ ೇಿವಔರ ಔಛ ೇರಿ ಮಖೆ ಮತನಿ ಜಳಿ ಔಛ ೇರಿ ಸಹಷನದ ಜಿಲಹಿ 
ಂಚಹಯತ್ತ ಹರ್ಷಿಔ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣ  ರದಿ 2008-09/12-13 

23 E 2013-14 

 5946 47 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ತ್ಹ.ಷ.಄/ಲ .ಷ./  
2006-07/ 12-13 

ತ್ಹಲೂಿಔನ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಛ ೇರಿ ಄ರಔಲಖೂಡನ ಆರನ ಔಛ ೇರಿಯ 
2006 ರಿಂದ 2008-09ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯ ಗಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣ ಯ ರದಿಯ ಬಗ  ೆ

84 A ಎ.ಡಿಸ್ 
ವಹವವತ 

 5947 48 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ತ್ಹ.ಷ.಄/ಲ .ಷ. 
2/2009-10/2011-12 

ಮೈಷೂರನ ವಿಬಹಖದ ಜಿಲಹಿ ರಿಶತ್ತ ಮತನಿ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಮತಿಖಳ 
ಅಸಹರ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಖಳಲಿ ಿ ಅಕ್ ೇಣ ಯಲಿಿರನ ಸಹಖೂ ಷೂಲಿಗ  
ಷೂಚಿಸಿರನ ಫ ೇಡಿಕ  ಷೂಲಹತಿ ಮತನಿ ಫಹಕಿ ತಃಖ ಯಿ ವಿರಖಳ ಔಡತ 2009-
10/2010-11/2011-12 

66 A ಎ.ಡಿಸ್ 
ವಹವವತ 

 5948 49 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಎ.ಜಿ/2010-11/2011-
12 

ಸಹಷನ ಜಿಲಹಿ ಮತನಿ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿತಿಯ ವಿರಖಳನನು ಸ ೂಬಳಿಹರನ 
ವಿರಖಳನನು ತಮಹರಿಸಿ ಷಲಿಷಿನ ಬಗ .ೆ 

45 D 2017-18 

 5949 50 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಹ.ತ್ /2010-11/11-12 2004-05ನ ೇ ಷಹಲಿನಲಿ ಿ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಄ನನದಹನದಲಿ ಿ ಓಶಧಿ ಕರಿೇದಿಷನ 17 A 2017-08 
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ಷಮಯದಲಿ ಿಹಣಿಜೆ ತ್ ರಿಗ  ಲ ಔು ಶ್ೇರ್ಷಿಕ  ಜಮ ಭಹಡಿರನುದನನು ಹಷನೂ ಡ ದನ 
ಓಶಧಿ ಕರಿೇದಿಷನ ಬಗ  ೆ

 5950 51 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಲ .ತ./2010-
11/2011-12 

ಷಔಲ ೇವುರ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಮಳಲಿ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಯ ಸಣ ದನರನಯೇಖದ ಬಗ  ೆ
ವಿವ ೇಶ ತನಿಖ  ಕ ೈಗ ೂಳುಳ ಬಗ  ೆ಄ನನಮತಿ ಕ ೂೇರಿದ . 

5 A ವಹವವತ 

 5951 52 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಮ.ಲ ./2010-
11/2011-12 

ಕಹಯಿಹಲಔ ಆಂಜಿನಿಯರ್ ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಬಹಖ, ಸಹಷನ 6 A ವಹವವತ 

 5952 53 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ತ್ಹ.ಂ.ಚ್/2011-12 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಕ . ಷನಂದರಮೂತಿಿ ಆರಿಂದ ಸ ಚ್ನಚರಿ ಫಹಬನಿ ರೂ. 12925/- ಖಳನನು ಷೂಲಿ 
ಭಹಡನ ಬಗ .ೆ 

11 A ವಹವವತ 

 5953 54 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ/2010-
11/2011-12 

಄ರಸಿೇಕ ಯ  ತ್ಹ: ಕಹಮಷಮನದರ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಯ 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಯಹಜಷವ 
ಷೂಲಹತಿ ಭಹಡಿದ ಆರನಷಹಲನ ಭಹಡಿರನ ಔನರಿತನ 

9 A ವಹವವತ 

 5954 55 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಹ.ತ.ಕಹ/2011-12 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಹೆಪಿಯ ವಿವಿಧ ಔಛ ೇರಿಖಳ 2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ 
ತಹಷಣಹ ಕಹಯಿಔರಮ ವಿರಖಳು 

26 D 2017-18 

 5955 56 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ವಿ.ತ./2011-12 ಜಹಖಲ್ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಯ 2009-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ ವಿವ ೇಶ ಲ ಔು ತಹಷಣ  ಔಡತ 11 A ವಹವವತ 

 5956 57 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಸಿಬಬಂದಿ/ಫ ೇ.ಫಹಕಿ/20
11-12 

ಶ್ರೇಯನತ ಎಂ. ಯಹಧಹಔೃಶಣ ಈ ನಿದ ೇಿವಔರನಮ ಮಹಿಳಹ ಮತನಿ ಮಔುಳ ಄ಭಿೃದಿ ಿ
ಆಲಹಖ , ಸಹಷನರರ ಫ ೇ ಫಹಕಿ ಔನರಿತನ 

4 A ವಹವವತ 

 5957 58 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ ಷ ಲ್್ ಚ ಔನು ಡಹರ 
/2011-12 

ಷ ಲ್್ ಚ ಔನು ಡಹರ ಭಹಡಿರನುದಕ ು ವೇಚ್ರ್ ದಹಕಲಹತಿ, ನಖದನ ಹಿ ನಿಿಹಿಸಿ 
ದಹಕಲಹತಿ ನಿೇಡದ  ಆರನ ಬಗ  ೆ

4 A ವಹವವತ 

 5958 59 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಭಹ.ಂ.ಔ/2011-12 2003-04 ರಿಂದ 2005-06ನ ೇ ಷಹಲಿನಲಿಿ ಭಹದರಿ ಄ಂಖನಹಡಿ ಔಟಿಡಖಳ 
ನಿಭಹಿಣಕ ು ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ ಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಕಚಿಿನ ಬಗ  ೆ ಲ ಔು 
ರಿವ  ೇಧನ ಗ  ದಹಕಲ ಖಳನನು ಷಲಿಿಷನ ಬಗ .ೆ 
 

8 D 2017-18 

 5960 60 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ/2011-12 ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಹರ್ಷಿಔ ಲ ಔುಖಳನನು ಷಲಿಷಿದಿರನ ಬಗ .ೆ 6 E 2013-14 
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 5961 61 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ/2011-12 ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಹರ್ಷಿಔ ಲ ಔುಖಳನನು ಷಲಿಷಿದಿರನ ಬಗ .ೆ 19 E 2013-14 
 5962 62 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಎನ್.ಅರ್.ಸ ರ್ಚ.ಎಂ/    

2011-12 
ಜಿಲಹಿ ಯೇಜನ  ನಿಿಸಣಹಧಿಕಹರಿಖಳು ಜಿಲಹಿ ಯೇಜನಹ ನಿಿಸಣ  ಗಟಔ ಸಹಷನ. 19 E 2013-14 

 5963 63 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಮ.ಲ ./2011-12 ಕಹಯಿಹಲಔ ಆಂಜಿನಿಯರ್, ಂಚಹಯತ್ತ ಯಹಜ್ ಆಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಬಹಖ, 
ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣ 

5 C 2022-23 

 5964 64 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಗಹರ.ಂ/2011-12 ಎಲಹಿ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿಖಳ ಲ ಔು ತಹಷಣ  ವನಲುನನು ಹತಿಷನ 
ಕ ೂೇರಿದ  

7 D 2017-18 

 5965 65 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ಬಿ,ಸಿ.ಎ/2011-12 ಷಕಹಿರದ ಎಲಹಿ ರಧಹನ ಕಹಯಿದಶ್ಿಖಳ ಷಕಹಿರದ ಕಹಯಿದಶ್ಿ ಎಲಹಿ ಅಂತರಿಔ 
ಅರ್ಥಿಔ ಷಲಸ ಗಹರರನಖಳಿಗ  ಎಲಹಿ ಆಲಹಖ  ಮನಕೆಷೆರನಖಳಿಗ  

2 D 2017-18 

 5966 66 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ಅಡಿಟ್/ವಿ.ತ./2011-12 ಶ್ರೇ ಎಸ್. ಷತೆಮೂತಿಿ, ನಿೃತ ಿ ಗಹರಮ ಂಚಹಯಿತಿ ಕಹಯಿದಶ್ಿ, ಔಳ ಳೇರಿ ಗಹರಮ 
ಂಚಹಯಿತಿ, ಫ ೇಲೂರನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಆರ ಷ ೇಹ ಄ಧಿಯ ವಿವ ೇಶ ಲ ಔು ತಹಷಣ  
ಔನರಿತನ 

23 D 2022-23 
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2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 

ಔರಮ  
ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ  
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ
 ದಿನಹಂಔ 

 5967 67 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಗಹರಂ/12-13 
ಲ ೂೇಔಲ್ ಅಡಿಟ್ ಲ ಔುತಹಷಣ ಗ  ತಂಡಕ ು ಗಹರ.ಂ.ಖಳ ಅಡಿಟ್ ಗ  ಲ ಔು 
ತರಖಳನನು ಗಹರ.ಂ.ಕಹಯಿದಶ್ಿಖಳು ಸಹಜಿಡಿಷದಿರನ ಬಗ  ೆ
ೆಸಹರ ತರದ ಔಡತ 

45 
251 

A ವಹವವತ 

 5968 68 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 ಎಲಹಿ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿಖಳಿಗ  ಬಯ ದಿರನ ಷನತ್ ೂಿೇಲ  ಔಡತ 5 B 30 ಶಿ 

 5969 69 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/ಗಹರಂ/಄ರ್ಡ 
ಸಹಕ್/ಔಮಟಿ/2012-13 

ಗಹರ.ಂ.ಖಳ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನಹ ರದಿಖಳಲಿ ಿಅಕ್ ೇಣ ಖಳ ತಿೇರನಳಿಗ  
2012-13 ರಲಿ ಿ಄ರ್ಡ ಸಹಕ್ ಷಮತಿ ಷಬ ಖಳ ಔನರಿತನ 

135 B 30 ಶಿ 

 5970 70 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/ಗಹರಂ/2012-13 
ಜನಟಿನಸಳಿಳ ಗಹರ.ಂ.ಆರ 2006-07, 2007-08 & 2008-09ನ ೇ ಷಹಲಿನ 
ಲ ಔು ತಹಷಣ  ರದಿ ಬಂದಿರನ ಬಗ .ೆ 

198 B 30 ಶಿ 

 5971 71 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ /ಷನತ್ ೂಿೇಲ /2012-13 
ಔನಹಿಟಔ ವಿಧಹನಷಬ  ಷಂಷ ೆಖಳ ಮತನಿ ಂ.ಯಹ. ಷಂಷ ೆಖಳ ಷಮತಿಯ 
2010-11 ರ 1ನ ೇ ರದಿಯಲಿ ಿ 2006-07ನ ೇ ಷಹಲಿನ C&AG ರದಿಯಲಿನಿ 
ಅಕ್ ೇಣಹ ಔಂಡಿಕ ಖಳ ಷಂಖ ೆ ಬಗ  ೆ 

4 B 30 ಶಿ 

 5972 72 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
ಶ್ರೇ N.S. ಲ ೂೇಕ ೇಶ್ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನಹ ಄ಧಿಕಹರಿ ರರನ ಔತಿೆಕ ು 
ಸಹಜಹಯಹಗಿರನ ಬಗ .ೆ 

9 D 5 ಶಿ 

 5973 73 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 I nt er nal  Fi nanci al  Advi ser   10   

 5974 74 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
ಗಹರ.ಂ. ಹೆಪಿಯಲಿಿ ಲ ಔು ತನಿಖಹ ರದಿಖಳಿಗ  ಹಲನಹ ರದಿ ನಿೇಡದ  
ಆರನುದರಿಂದ ಷೂಲಹತಿಗ  ಷೂಚಿಸಿರನ ಮೊತಿ ಫಹಕಿ ಆರನ ಬಗ  ೆ

2 B 30 ಶಿ 

 5975 75 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 ದಿನಹಂಔ:31-3-2011 ರ ಄ಂತೆಕ ು C&AG ರದಿಯಲಿನಿ ಔಂಡಿಕ ಖಳಿಗ  10 A ವಹವವತ 
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಄ನನಹಲನಹ ರದಿ ಷಲಿಿಷನ ಬಗ .ೆ 

 5976 76 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ C&AG ರದಿಯ ಆಲಹಖಹ ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಯಹಖಳಿಗ  
ಷೂಔ ಿಈತಿರ ಷಲಿಿಷನ ಬಗ .ೆ ಆತರ ತರಖಳು 

10 A ವಹವವತ 

 5977 77 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/12-13 

ಷಕಹಿರದ ಷನತ್ ೂಿೇಲ  ದಿನಹಂಔ:19-01-2013 ರ ರಕಹರ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ 
ಸಹಖೂ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯಿಿಯ ಄ಧಿೇನ ಔಛ ೇರಿಖಳಲಿ ಿ ಫಹಕಿ ಆರನ 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟ್ ರದಿಯಲಿ ಿ ಫಹಕಿ ಆರನ ಔಂಡಿಕ ಖಳನನು 
ತಿೇರನಳಿ ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

52 B 30 ಶಿ 

 5978 78 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತರ ಹೆಪಿಯ ವಿವಿಧ ಔಛ ೇರಿಖಳ ಹರ್ಷಿಔ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು 
ರಿವ  ೇಧನ  ಕಹಯಿಔರಮ ಔಡತ 

82 B 30 ಶಿ 

 5979 79 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/12-13 
ಜಿ.ಂ.ನ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಯಲಿಿನ ಅಕ್ ೇಣ  & ಷೂಲಹತಿ 
ಔಂಡಿಕ ಖಳ ಹಲನಹ ರದಿಯನನು ಷಲಿಿಷನ ಬಗ  ೆ

8 B 30 ಶಿ 

 5980 80 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/12-13 MGNREGA ಆತಯ  ತರ ೆಸಹರಖಳ ಔಡತ 4 B 30 ಶಿ 
 5981 81 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 ಜಿಲಹಿ ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಛ ೇರಿ ವಿತನಿ ನಿಹಿಸಣ ಗ  ಸಿಬಬಂದಿ ನಿಯೇಜನ  ಬಗ  ೆ 11 E 1 ಶಿ 

 5982 82 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ, ಅರ್ಥಿಔ ಲ ಔು ರಿವ  ೇಧನಹ 
ಕಹಯಿಔರಮದ ಟಿಿ ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡನ ಬಗ .ೆ 

45 D 5 ಶಿ 

 5983 83 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
ಹರದ ೇಶ್ಔ ಅಯನಔಿರ ಔಛ ೇರಿಯಲಿ ಿ ನಡ ಯನ ಕಹಯಿಗಹರಕ ು 
಄ಧಿಕಹರಿ/ನೌಔರರನನು ನಿಯೇಜಿಷನ ಬಗ  ೆ

36 C 10 ಶಿ 

 5984 84 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
ಫ ಂಖಳೂರನ ಈತಿರ 1 ರ ಕ್ ೇತರ ಶ್ಕ್ಷಣಹಧಿಕಹರಿಖಳು ಔಛ ೇರಿಯಲಿಿ 1.49 
ಕ ೂೇಟಿ ಮೊತಿನನು ಕಜಹನ ಯಿಂದ ಄ಔರಮಹಗಿ ಡಹರ ಭಹಡಿ ಄ೆಸಹರ 
ನಡ ದಿರನ ಬಗ .ೆ 

37 C 10 ಶಿ 

 5985 85 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
ಮನಕೆ ಲ ಕಹುಧಿಕಹರಿಖಳ ಫ ೇಫಹಕಿ 2010-11 & 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಫ ೇಫಹಕಿ 
ಔಡತ 

15 C 10 ಶಿ 



80 
 

 5986 86 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
ಯ ೇಶ ಮ ಈನಿದ ೇಿವಔರನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ  ಸಹಷನ ಔಛ ೇರಿಯ 2011-12ನ ೇ 
ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣ  20-5-2012 ರಿಂದ 31-5-2012 ರಯ ಗ  

21 B 30 ಶಿ 

 5987 87 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
2008 ರಿಂದ 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣ  ರದಿಗ  ಹಲನಹ ರದಿ 
ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

56 B 30 ಶಿ 

 5988 88 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2011-12/2012-13 
2008-09 ರಿಂದ 2010-11 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಗ  ಹಲನಹ 
ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

36 B 30 ಶಿ 

 5989 89 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/2012-13 
2004 ರಿಂದ 2011ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಗ  
ಹಲನಹ ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

40 B 30 ಶಿ 

 5990 90 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ತ/2012-13 
2008-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಗ  ಹಲನಹ ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿ 
ಕ ೂಡನ ಬಗ .ೆ 

42 B 30 ಶಿ 

 5991 91 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/ಲ ತ/2011-
12/2012-13 

2006-09, 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿ 
ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

80 B 30 ಶಿ 

 5992 92 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/ಲ ತ/2011-
12/2012-13 

2008-09 ರಿಂದ 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಗ  ಹಲನಹ 
ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿ ಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

37 B 30 ಶಿ 

 5993 93 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ವಹ/ಲ ತ/ಮಳಲಿ/20
09-10 

ಷಔಲ ೇವುರ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಮಳಲಿ ಗಹರ.ಂ.ಯ ಬಿಲ್ ಔಲ ಔಿರ್ ಶ್ರೇ ಮೊೇಸನ್ 
ಯಹಜ್ ಆರನ ಄ಧೆಕ್ಷರನ & ಕಹಯಿದಶ್ಿ ನಔಲಿ ಷಹಿ ಭಹಡಿ ಸಣ 
ನಖದಿೇಔರಿಸಿರನ ಬಗ  ೆ

10 D 5 ಶಿ 

 5994 94 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ತ/2005-08/2012-
13 

2005-08 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿ 
ಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

8 B 30 ಶಿ 

 5995 95 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ತ/2011-12/2012-13 
ಯ ೇಶ ಮ ಈನಿದ ೇಿವಔರನ ಯ ೇಶ ಮ ಆಲಹಖ  ಸಹಷನ 2008-09, 2010-11 ನ ೇ 
ಷಹಲಿನ ಹರ್ಷಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿ 

64 B 30 ಶಿ 

 5996 96 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ ೈಹಿ/2012-13  ೈಯನಕಿಿಔ ಹಿ 2012-13 90   
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 5997 97 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ತ/2012-13 
ಈನಿದ ೇಿವಔರ ರರ 2008-09 & 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು 
ತಹಷಣಹ ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

26 B 30 ಶಿ 

 5998 98 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ತ/2012-13 
2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಂತರಿಔ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಗ  
ಹಲನಹ ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿ ಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

21 B 30 ಶಿ 

 5999 99 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ತ/2012-13 
ಜಿಲಹಿ ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣಹಧಿಕಹರಿಖಳ ಔಛ ೇರಿ ಸಹಷನ 2007-10ನ ೇ ಷಹಲಿನ 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ತಹಷಣಹ ರದಿ AG Dr af t  Not e ಭಹರ್ಚಿ 2011 ರ 
ಷಂಬಂಧ ೆಸಹರದ ಔಡತ 

9 A ವಹವವತ 

 6000 100 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ತ/2012-13 
2008-12 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಗ  ಹಲನಹ ರದಿ 
ಔಳುಹಿಸಿಕ ೂಡನ ಬಗ  ೆ

12 B 30 ಶಿ 

 6001 101 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/ಲ ತ/2012-13 
2008-09& 2010-11ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಲ ಔು ತಹಷಣಹ ರದಿಯನನು ಹಲನಹ 
ರದಿ ಔಳುಹಿಸಿ ಕ ೂಡನುದನ 

6 B 30 ಶಿ 

 6002 102 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/AG Repor t /2012-13 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 2010-11 ರಿಂದ 2011-12 ರ ಮೂಲ 
ರತಿಯನನು ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ ೆ 

5 A ವಹವವತ 

 6003 103 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/AG Repor t /2012-13 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ರ ಮೂಲ 
ರತಿಯನನು ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ ೆ 

13 A ವಹವವತ 

 6004 104 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/AG Repor t /2012-13 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟರ ರದಿ 2004-05 ರಿಂದ 2011-12 ರ ಮೂಲ 
ರತಿಯನನು ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ ೆ 

6 A ವಹವವತ 

 6005 105 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/AG Repor t /2012-13 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 2004 ರಿಂದ 12 ರ ಮೂಲ ರತಿಯನನು 
ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ  ೆ

13 A ವಹವವತ 

 6006 106 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/AG Repor t /2012-13 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 199-2000 ದಿಂದ 2011-12 ರ ಮೂಲ 
ರತಿಯನನು ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ ೆ 

6 A ವಹವವತ 

 6007 107 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/AG Repor t /2012-13 ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ರ ಮೂಲ 15 A ವಹವವತ 
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ರತಿಯನನು ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ ೆ 

 6008 108 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/಄ಡಿಟ್/AG Repor t /2012-13 
ಮಸಹಲ ೇಕಹಲರ ಅಡಿಟ್ ರದಿ 2009-10 ದಿಂದ 2011-12 ರ ಮೂಲ 
ರತಿಯನನು ಔಳುಹಿಸಿರನ ಬಗ ೆ 

24 A ವಹವವತ 
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2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥಿ Àಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

ಖಣಕಿಔೃತ  
ಔರ.ಷಂಖ ೆ 

Section 

Wise 
ಔರ.ಷಂ ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 

ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿ
ಷನ  

ದಿನಹಂಔ 
 6009 1 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /1/ಡಿ.ಸಿಬಿಲನಿ/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಲೂರನ TP ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲನಿ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಔಡತ 1 ರಿಂದ 66 D 31-3-2018 
 6010 2 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /2/1ಕ ೂೇ ಄ಅ/12-13 ಅಲೂರನ TP 1ಕ ೂೇಟಿ ಄ನಿಭಿಂದಿತ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 1 ರಿಂದ 57 D 31-3-2018 

 6011 3 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /3/ ಆ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ವನಹಲನಹ ಆಲಹಖ ಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲನಷಹಿ 
ಭಹಡನ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 49 D 31-3-2018 

 6012 4 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /4/ಹಿಭೂಆ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಯರ ಔಛ ೇರಿಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಬಿಲನಿಖಳಿಗ  ಮೇಲನ ಷಹಿ ಭಹಡನ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 54 D 31-3-2018 

 6013 5 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /5/ವನಹ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿಗ  ಲ .ಶ್ 2403-00-196-1-01 PV & NO Upl oad, 
Upper  l i mi t  ಭಹಡನ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 42 D 31-3-2018 

 6014 6 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /6/಄ಭಿ/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ವನಹಲನಹ ಆಲಹಖ  & ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿ 
ಆಲಹಖ ಖಳ  ೇತನ  ೇತನ ೇತರ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 57 D 31-3-2018 

 6015 7 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /7/1687/12-13 2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಮರನಹತಿ ಬಿಲನಿಖಳ ಔಡತ 1 ರಿಂದ 34 D 31-3-2018 

 6016 8 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /8/ೆ /12-13 
 ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಮರನಹತಿ ಄ನನದಹನ ತ್ಹ.ಂ. Upl oad 
ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 89 D 31-3-2018 

 6017 9 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /9/ ೈ /2012-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಜಿ.ಂ.ನ ಸಿಬಬಂದಿ & ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ ಆತಯ  
ಆಲಹಖ ಯ ಸಿಬಬಂದಿ & ಄ಧಿಕಹರಿಖಳ  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಮರನಹತಿ 
ಬಿಲನಿ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಭಹಡನ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 47 D 31-3-2018 

 6018 10 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /10/ಸಿ ೈ /12-13  ೈದೆಕಿೇಯ  ಚ್ಚದ ಮರನಹತಿ ಄ನನದಹನ Upl oad ಭಹಡನ & 1 ರಿಂದ 130 D 31-3-2018 
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ಅದ ೇವ ನಿೇಡನ ಔಡತ 

 6019 11 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /11/I CDC-4/12-13 
ತ್ಹ.ಂ.಄ನನದಹನ Upl oad ಭಹಡನ ಬಗ /ೆ 2205- I CDS ಄ನನದಹನ 
ನವಿೇಔರಣ  

1 ರಿಂದ 74 D 31-3-2018 

 6020 12 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /12/ಖಹವಹ಄-01/2012-13 
2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನಲಿಿ ಄ನನದಹನಕ ು ಳಟಿ ಖಹಷಗಿ ಄ನನದಹನಿತ 
ವಹಲ ಖಳ ಸಿಬಬಂದಿಯರಿಗ   ೇತನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 113 D 31-3-2018 

 6021 13 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /13/ತ್ಹಂ಄-4/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ FD ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ 
ಕಹಯಿಔರಮದ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 204 D 31-3-2018 

 6022 14 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /14/ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ /12-13 
2012-13 ಷಹಲಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ ಯ ಸ ಚ್ನಚರಿ ಄ನನದಹನಕ ು ತರ 
ೆಸಹರಖಳ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 69 D 31-3-2018 

 6023 15 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /15/4ನ ೇ ತ್ ೈ ಄ನನದಹನ 
/2012-13 

4ನ ೇ ತ್ ೈಭಹಸಿಔ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ   D 31-3-2018 

 6024 16 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /16/12-13 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಄ನನದಹನ ತ್ಹ.ಂ.ಖಳಿಗ  Upl oad ಭಹಡನ ಬಗ  ೆ 1 ರಿಂದ 73 D 31-3-2018 
 6025 17 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2/17/12-13 ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಔಡತ 1 ರಿಂದ 52 D 31-3-2018 

 6026 18 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /18/ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ನನದಹನ/ 
ಆತಯ /12-13 

ಲ ಔುಶ್ೇರ್ಷಿಕ  2202-01-196-1-01 & 2202-01-197-1-01 (ಯೇಜನ ) ಄ಡಿ 
ಮೊದಲನ ೇ ತ್ ೈಭಹಸಿಔ ಔಂತಿನ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ ಗ ೂಳಿಷನ ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 49 D 31-3-2018 

 6027 19 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /19/ಖಹವಹ಄-01/1474/ 
2012-13 

ತ್ಹ.ಂ. ಹೆಪಿಯ ಹರಥಮಔ ವಹಲ ಖಳಿಗ  ಫ ೂೇದಔ ಮತನಿ 
ಫ ೂೇಧಕ ೇತರ ಸಿಬಬಂದಿಖಳಿಗ   ೇತನ ಹತಿಗ  ಸ ಚ್ಚರಿ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 26 D 31-3-2018 

 6028 20 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /20/SDP/12-13 
ತ್ಹ.ಂ. ಕಹಯಿಔರಮ 2515 SDP ಕಹಯಿಔರಮಕ ು 2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ 5 
ತ್ಹಲೂಿಔನಖಳಿಗ  ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 21 D 31-3-2018 

 6029 21 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /21/ಔೃರ್ಷ/ಷಔ/2012-13 
ಔೃರ್ಷ & ಷಭಹಜ ಔಲಹೆಣ ಆಲಹಖ ಯ ಸ ಚ್ನಚರಿ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ ೆ 
& ತ್ಹಲೂಿಔನ ಹರನ ಸ ಚ್ನಚರಿ ಄ನನದಹನ ತ್ಹ.ಂ.಄ನನದಹನ 

1 ರಿಂದ 42 D 31-3-2018 
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 6030 22 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /22/ಶ್ಕ್ಷಣ ಄ನನದಹನ/2012-
13 

2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ 2202-01 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ  ಯರಔ ಄ಂದಹಜನ-2 ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಆಲಹಖ  ಹರಥಮಔ ಶ್ಕ್ಷಔರ  ೇತನ ಭತ್ ೆಗ  ಸ ಚ್ನಚರಿ ಄ನನದಹನ 
2776328 ಲಕ್ಷ ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 81 D 31-3-2018 

 6031 23 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /23/ತ್ಹಂ಄ನನಬಿ/2012-13 
ತ್ಹ.ಂ.ಖಳಿಗ  Upl oad  ದಿವೇತಿಯ ದಜ ಿ  ಲ ಔು ಷಸಹಯಔರಿಗ   ೇತನ 
ಬಿಡನಖಡ  

1 ರಿಂದ 4 D 31-3-2018 

 6032 24 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /24/ತ್ಹಂ಄/RE-ap/12-13 
2012-13ನ ೇ ಷಹಲಿನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ 2202 ಶ್ಕ್ಷಣ ಆಲಹಖ  
಄ನನದಹನ ುನರ್ ವಿನಿಯೇಖ & ಸ ಚ್ಚರಿ ಄ನನದಹನ 874.45 ಲಕ್ಷ 
ಬಿಡನಖಡ  ಬಗ  ೆ

1 ರಿಂದ 52 D 31-3-2018 

 6033 25 
ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /25/ಕ ೇುಯೇ/ನವಿೇ/2012-
13 

2011-12ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಕ ೇಂದರ ುರಷೃತ ಯೇಜನ  ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ 
ನಿಧಿ-I  ರ ಄ನನದಹನ ನವಿೇಔರಿಸಿಕ ೂಳುಳ ಔಡತ 

1 ರಿಂದ 61 D 31-3-2018 

 6034 26 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /26/ಅತ್ಹಂ ಮೇಷ/12-13 2013-14ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅಲೂರನ TP D.C, ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 1 ರಿಂದ 86 D 31-3-2018 

 6035 27 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /27/ಅತ್ಹಂ ಄.಄/12-13 
ಅಲೂರನ ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯಿಿ 1.00 ಕ ೂೇಟಿ ಄ನಿಭಿಂದಿತ ಄ನನದಹನ 
ಬಿಡನಖಡ   ಹಿ 

1 ರಿಂದ 86 D 31-3-2018 

 6036 28 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /28/ಆಮೇಷ/12-13 ವನಹಲನಹ ಆಲಹಖ ಯ D.C ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 1 ರಿಂದ 86 D 31-3-2018 
 6037 29 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /29/ಹಿಭೂಆಮೇಷ/12-13 ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಹನಿ ಆಲಹಖ ಯ DC ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 1 ರಿಂದ 86 D 31-3-2018 

 6038 30 ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ/ವಿನಿ-2(11) /30/ಜಿಂ ೈ ಬಿ/12-13 
ಸಹಷನ ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ನ ಄ಧಿಕಹರಿ ಮತನಿ ಸಿಬಬಂದಿಖಳ  ೈದೆಕಿೇಯ 
ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ ಷಹಿ ಹಿ 

1 ರಿಂದ 86 D 31-3-2018 
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2012-13 ನ ೇ ಷಹಲಿನ ಅರ್ಥ Àಿಔ ವಹಖ ಯ ಔಡತಖಳನನು ಯ ಕಹರ್ಡಿ ರೂಂಗ  ಔಳುಹಿಸಿದ ಔಡತಖಳ ವಿರ 

UÀtQÃPÀÈvÀ 

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 

Section 

Wise 

ಔರಮ 
 ಷಂಖ ೆ 

ಔಡತ ಷಂಖ ೆ ಔಡತ ವಿರ 
ಔಡತದಲಿರಿನ 
ುಟಖಳ 
ಷಂಖ ೆ 

ವಿಲ  
ಷವರೂ 
(ಎ-ಆ) 

ನಹವಗ ೂಳಿಷನ 
ದಿನಹಂಔ 

 6039 

1 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-10/ಷಹಬಿ 01/12-13 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಔಛ ೇರಿಯ ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿ ಪ.ಅರ್. ಬಿಲನಿಖಳು (ಲ .ಶ್. 
2515 ಮತನಿ 3451)   

259 

D 31-3-2018 

 6040 

2 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ವಿನಿ-10/2/ಮಷ/12-13 ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ, ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣದ ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔನರಿತನ.  

61 

D 31-3-2018 

 6041 

3 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ವಿನಿ-10/03/ಷಹದಿಲಹವರನ/12-13 ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ, ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣದ ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔನರಿತನ.  

56 

D 31-3-2018 

 6042 

4 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-10/04/಄ಬಿ/12-13 2515-00-196-1-05 ಯೇಜನ ೇತರ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಮೊತಿನನು ಄ಪ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ ಮತನಿ ಄ೂರ್ ಲಿಮಟ್ ಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಡತ. 

35 

D 31-3-2018 

 6043 

5 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅ.ೆ10/04/಄ಬಿ/12-13 3451-00-196-1-01 ಲ .ಶ್ೇ ಯ ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ  ಮೊತಿನನು ಄ಪ್ 
ಲ ೂೇರ್ಡ  ಮತನಿ ಄ೂರ್ ಲಿಮಟ್ ಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಡತ.  

36 

D 31-3-2018 

 6044 

6 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ವಿನಿ10/05/ಖಹಫ ಷಂ/12-13 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ  ಲ ಔು ವಹಖ ಯಲಿ ಿಖಹಷಗಿ ಫ ರಳಚ್ನಚ ಭಹಡಿದ ಭಹಸಿಔ 
ಗೌರಧನ ನಿೇಡನುದಕ ು ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಡತ.  

3 

D 31-3-2018 

 6045 

7 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅ.ೆ10/06/ಜ .ಯಂ.ಕ/಄ಬಿ/201
0-11/12-13 

ಲ ಔುತರ ವಹಖ ಯಲಿಿನ ಜ ಯಹಕ್ೂ ಯಂತರ ಕರಿೇದಿ, ಯನ.ಪ.ಎಸ್. ಕರಿೇದಿ 
ಟ ೂೇನರ್ ಕರಿೇದಿಗ  ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಡತ.   

80 

D 31-3-2018 

 6046 8 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-10/ಷಹ.ಬಿ.01/12-13 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿ ಹಿ ಪ.ಅರ್ ಬಿಲನಿ ಹಿ ಲ .ಶ್ೇ. 2515.  470 D 31-3-2018 
 6047 9 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-10/ಷಹ.ಬಿ.01/12-13 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿ ಹಿ, ಲ .ಶ್ೇ. 3451.  81 D 31-3-2018 
 6048 10 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ಅರ್ಥಿಔ-10/ಷಹ.ಬಿ.01/12-13 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿ, ಄ನನದಹನ ಬಿಡನಖಡ ಗ   79 D 31-3-2018 



87 
 

ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿ,  ಲ .ಶ್ೇ. 2515.  

 6049 

11 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ವಿನಿ-10/ಮೇ.ಷ/12-13 ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ, ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣದ ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔನರಿತ ಔಡತ ಹಿ.  

75 

D 31-3-2018 

 6050 

12 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ವಿನಿ-10/ಮೇ.ಷ/12-13 ತ್ಹಲೂಿಔನ ಂಚಹಯತ್ತ, ಚ್ನುಯಹಯಟಿಣದ ಷಹದಿಲಹವರನ ಬಿಲನಿಖಳ ಮೇಲನ 
ಷಹಿ ಔನರಿತ ಔಡತ ಹಿ.  

113 

D 31-3-2018 

 6051 

13 ಷಂ:ಜಿಂಸಹ/ವಿನಿ-10/ಜಿ.ಂ.ಂ/12-13 ಜಿಲಹಿ ಂಚಹಯತ್ತ, ಸಹಷನ ತಿಯಿಂದ ನಿೇಡನ ಂತಿಕ  ಷಸಹಯಧನಕ ು 
ಷಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿ.  

10 

D 31-3-2018 

 


