ಕರ್ಮ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್
ಸಂಖೆಯ್

ಸಂಖೆಯ್

ಕಡತ ಸಂಖೆಯ್

ಷಯ

ಕಡತ

ಕಡತ

ಪಾರ್ರಂಬಿ ದ

ಮುಕಾತ್ಯಗೊ

ದಿನಾಂಕ

ದ ದಿನಾಂಕ

ಇ.ಎಸ್.ಟಿ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
ಇಎಸ್ಟಿ-ಎ
1

18317

DPS1EST-A2020-21

govt correspondance file regarding covid-19

28/04/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

2

18318

DPS2EST-A2020-21

union requisition file

28/04/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

3

18350

DPS3EST-A2020-21

Naveen kumar, trade test file

07/05/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

4

18352

DPS4EST-A2020-21

Biometric exemtion file

08/05/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

5

18354

DPS5EST-A2020-21

Govt information file

08/05/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

6

18412

DPS6EST-A2020-21

DSS file

20/05/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

7

18413

DPS7EST-A2020-21

Misc file

20/05/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

8

18414

DPS8EST-A2020-21

single window file

20/05/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

9

18504

DPS9EST-A2020-21

04/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

10

18712

DPS10EST-A2020-21

11/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

11

18742

DPS11EST-A2020-21

16/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12

18743

DPS12EST-A2020-21

ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ ಕಡತ

16/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

13

18744

DPS13EST-A2020-21

ಮುಖಯ್ ಸಮಯ ಪಾಲಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ ಕಡತ

16/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

14

18761

DPS14EST-A2020-21

Promotion file of asst plate maker.

19/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

15

18763

DPS15EST-A2020-21

19/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

16

18764

DPS16EST-A2020-21

ೕಜನೆ ಕಡತ

19/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

17

18891

DPS17EST-A2020-21

Sri Anand S Pujar, A.D (N.T) transfer requisition

06/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

18

18902

DPS18EST-A2020-21

officers work allocation

07/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

19

18903

DPS19EST-A2020-21

Sri Thammaiah, A.D(T)(I/C) deputation file

07/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

20

18908

DPS20EST-A2020-21

Sri R.Nagraj, SDA(I) deputation file

08/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

21

18915

DPS21EST-A2020-21

S.D.A(M) promotion file

10/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

22

18921

DPS22EST-A2020-21

Est misc file.

13/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

23

18934

DPS23EST-A2020-21

Senior compositor promotion file. Mysore

22/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

24

18935

DPS24EST-A2020-21

promotion file of offset printer, Mysore

22/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

25

18936

DPS25EST-A2020-21

Promotion file of Superintendent, Mysore

22/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

26

18970

DPS26EST-A2020-21

post shifting file

29/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

27

18978

DPS27EST-A2020-21

D D (tech) promotion file

03/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

28

18992

DPS28EST-A2020-21

govt divisional press, kalburgi, promotion file

07/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

29

19002

DPS29EST-A2020-21

NOC file

07/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

30

19003

DPS30EST-A2020-21

Sri V.Ramesh, D/W requisition

10/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31

19018

DPS31EST-A2020-21

Smt B.H Vibitha, SDA(M) Transfer file

11/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಚನನ್ಕೇಶವಯಯ್, ಅಟೆಂಡರ್( ) ನಿ

ೕಜನೆ ಕಡತ

Technical staff deputation file
ರಿಯ ಬೈಂಡರ್, ಸಕಾರ್ರಿ

ಆರ್.ಟಿ.ಐ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮುಂಬಡಿತ್ ಕಡತ

ಭಾಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ, ಪರ್.ದ.ಸ(ಕೈ) ಇವರ ನಿ

Page 1 of 86

ಕಡತದ ವಗೀರ್ಕರಣ (ಎ.ಬಿ. .ಡಿ.ಇ)

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ 2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಕಡತಗಳ ಪಟಿಟ್

32

19038

DPS32EST-A2020-21

Sri M.Chandra, D/W requisition

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

33

19087

DPS33EST-A2020-21

correspondance file kalburgi

26/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

34

19101

DPS34EST-A2020-21

information to statistical department

27/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

35

19109

DPS35EST-A2020-21

Sri B.V.Devraju, D/W requisition

31/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

36

19124

DPS36EST-A2020-21

Sri S.Vishwanath, D.D(tech) requisition

03/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

37

19125

DPS37EST-A2020-21

Sri Dr.H.R.prakash nayak, D.D(tech) requisition

03/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

38

19147

DPS38EST-A2020-21

Sri N.G.kumar, daily wages requisition

08/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

19/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ರ್ೕ
39

19183

DPS39EST-A2020-21

. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ( ), ಖರೀದಿ

ಭಾಗ,

ಸ.ಕೇ.ಮು. ಬೆಂ. ಇವರನುನ್ ಸ.ಲೇ.ಸಾ. ಮ ಗೆ, ಬೆಂ. ಇ ಲ್ನ ಸಹಾಯಕ
ನಿದೇರ್ಶಕರು ( ) ಹುದೆದ್ಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪರ್ಭಾರದ ಲ್ರುಸುವ ಬಗೆಗ್.

40

19198

DPS40EST-A2020-21

Smt N.R.Vimala, deputation file

22/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

41

19210

DPS41EST-A2020-21

e-janaspandana requisition

24/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

42

19244

DPS42EST-A2020-21

caster promotion file

30/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

43

19255

DPS43EST-A2020-21

Passport NOC file

03/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

44

19269

DPS44EST-A2020-21

govt correspondance

08/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

45

19271

DPS45EST-A2020-21

Sri B.Y.Devraj, requisition

08/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

46

19283

DPS46EST-A2020-21

staff deputation to E.D

13/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

47

19399

DPS47EST-A2020-21

10/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

48

19400

DPS48EST-A2020-21

10/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

49

19432

DPS49EST-A2020-21

19/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

50

19434

DPS50EST-A2020-21

19/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

51

19521

DPS51EST-A2020-21

15/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

52

19535

DPS52EST-A2020-21

17/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

53

19549

DPS53EST-A2020-21

ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ಸಟ್ರ್ ಮುಂಬಡಿತ್ ಕಡತ

19/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

54

19621

DPS54EST-A2020-21

ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೌಕರರ ಸಾಥ್ನಪನನ್ ಅವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

01/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

55

19686

DPS55EST-A2020-21

15/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

56

19688

DPS56EST-A2020-21

15/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

57

19790

DPS57EST-A2020-21

04/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

58

19949

DPS58EST-A2020-21

25/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

25/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

Sri H.S Shivaraj, supervisior, Requestion to SC/ ST
Commission.
Sri Venugopal .M.N And Others V/s State Government. Appl
No 37155/2018

ಕನಾಟಉರ್ಕ ಸಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಇ ಲ್ಗೆ ಬೈಂಡರ್ ಗಳನುನ್
ನಿ

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ .ಎಲ್. ಚೆನನ್ಕೇಶವಯಯ್, ಅಡೆಂಡರ್, ನಿ
ಪಾರ್ದೇ ಕ ಆಯುಕತ್ರು ಕಾಯಾರ್ಲಯ ಬೆಳಗಾ

ೕಜನೆ ಕಡತ.
ಭಾಗ ಇವರಿಗೆ

ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್ (ಪರಿಪಕ್ೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು 2018ರಡಿಯ ಲ್
ಇಲಾಖಾವಾರು ಅನುಸೂಚಿಯನುನ್ ಹೂರಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ದೇಶ ಪರ್ಯಾಣಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್/ ಹೆಜ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ಕೆಲಸ ನಿ ಹ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಪಲಲ್ .ಜಿ, ೕಫರ್ ಪಿಗಾರರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್.ದ.ಸ( ) ಹುದೆದ್ಯ ಲ್
ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ .ಎಲ್. ಚನನ್ಕೇಶವಯಯ್, ಅಟೆಂಡರ್ ನಿ

ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್.

ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ಬೋಧಕ / ಬೋಧಕೇತರ
ಬಬ್ಂದಿಗಳ

ವರಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಮಾನಯ್ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ದಿನಗೂ ನೌಕರರನುನ್ ಗುಂಪು ʼಡಿʼ ಯಿಂದ
59

19950

DPS59EST-A2020-21

ಗುಂಪು ʼ ʼಗೆ ಪದನಾಮ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿ ದ
ಕಡತ

Page 2 of 86

60

19992

DPS60EST-A2020-21

61

20115

DPS61EST-A2020-21

62

20116

DPS62EST-A2020-21

63

20117

DPS63EST-A2020-21

64

20118

DPS64EST-A2020-21

65

20119

DPS65EST-A2020-21

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತುತ್ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ಇಲಾಖೆಯೂಂದಿಗೆ

04/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಹುದೆದ್ಯ ಸಾಥ್ನಪನಾನ್ ಅವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

30/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್, ದಿವ್.ದ.ಸ( )ನಿ

30/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

30/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

30/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

30/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

05-12-2020

29-05-2020

05-12-2020

14-07-2020

12/5/2020

28-07-2020

15-05-20

15-06-2020

15-05-20

28-07-2020

19-05-20

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

21-05-20

4/9/2020

28-05-20

2/7/2020

3/6/2020

5/6/2020

18/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

18/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

20-06-20

11/8/2020

ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ

ಆರೋಗಯ್ ಇಲಾಖೆಯ

ೕಜನೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ನಿ

ೕಜನೆ ಕತಡ.

ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಮಲಕಸಮುದರ್, ಪರ್.ಧ.ಸ( ) , ಸ. .ಮು,
ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮನ

ಬಗೆಗ್.

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯಗಳ ಪ.ಜಾ ಮತುತ್ ಪ.ಪಂಗಡಗಳ
ನೌಕರರ ಸಂಘ(ರಿ).

ಇಎಸ್ಟಿ-ಬಿ
ರ್ೕಅರ್.ಜಯಪಪ್ ,ಸ.ಡಿಟಿಪಿ .ಆಪರೇಟರ್, ಸ.ಮು , ಕಾಸಸೌಧ
1

18358

DPS1EST-B2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು - ಇವರಿಗೆ 25 ವಷರ್ಗಳಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ ಎರಡನೇ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಆರ್.ಸುಲೋಚನ,ದಿವ್.ದ.ಸ(ಕೈ) ಹಾಗೂ ರ್ೕ

2

18359

DPS2EST-B2020-21

ಎಸ್. ವಸಾವ್ಮಿ,ವೇಳಾನಿರೀಕಷ್ಕರು,ಸ. .ಮು,ಮೈಸೂರು - ಇವರುಗ ಗೆ
15 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ - ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್ ರಿಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

3

18360

DPS3EST-B2020-21

4

18369

DPS4EST-B2020-21

5

18370

DPS5EST-B2020-21

6

18391

DPS6EST-B2020-21

ರ್ೕಎಂ.ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸ( ),ಸ.ಭ.ಮು,ಬೆಂ - ಇವರ
ಪರೀ ಾಥರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ಼ ಸುವಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿದಿವಯ್.ಆರ್.,ಸಹಾಯಕ ಬೈಂಡರ್,ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ - ಇವರ
ಪರೀ ಾಥರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ಼ ಸುವಬಗೆಗ್
ರ್ೕಎಸ್.ರ ಕುಮಾರ್,ದಿವ್.ದ.ಸ(ಕೈ),ಸ. .ಮು,ಮೈಸೂರು - ಇವರ
ಪರೀ ಾಥರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ಼ ಸುವಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿಟಿ.ನಾರಾಯಣಮಮ್ , ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು[ಆಡ ತ ಮತುತ್
ಲೆಕಕ್ಪತರ್] ಸವ್.ಪರ್,ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

-

ರ್ೕಮತಿಬಿ.ಮಂಜುಳ,ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 10
7

18418

DPS7EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆ(ಕಾಲಬದಧ್ ಮುಂಬಡಿತ್) ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಜಿ.ಕೆ.ರುಕಿಮ್ಣಿಬಾಯಿ,ಸ.ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ.ಆಪರೇಟರ್,ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂಗಳೂ

8

18446

DPS8EST-B2020-21

ರು - ಇವರಿಗೆ 25 ವಷರ್ಗಳಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9

18491

DPS9EST-B2020-21

10

18757

DPS10EST-B2020-21

11

18758

DPS11EST-B2020-21

ಹೆಡಾಪ್ಯ್ಕರ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2017ರದಿವ್.ದ.ಸ.( ಪಿಕ) ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಅಂತಿಮ ಆಯೆಕ್
ಪಟಿಟ್.
2017ರದಿವ್.ದ.ಸ.(ಕೈಗಾರಿಕೆ) ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, ಅಂತಿಮ
ಆಯೆಕ್ ಪಟಿಟ್.
ರ್ೕಉಗೆರ್ೕಗೌಡ, ಬೈಂಡರ್ ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಂಗಪಪ್,ಬೈಂಡರ್,

12

18777

DPS12EST-B2020-21

ಸ. .ಮು,ಮೈಸೂರು- ಇವರುಗ ಗೆ15 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್- ರಿಯವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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ರ್ೕಎಂ.ಯುವರಾಜುಪಾಯ್ಕರ್(ಕೈ), ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ10
13

18906

DPS13EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ(ಕಾಲಬದಧ್ ಮುಂಬಡಿತ್) ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ

8/7/2020

1/9/2020

28-07-20

1/9/2020

28-07-20

1/9/2020

4/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

10/8/2020

18-09-2020

14-08-20

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

21-08-20

1/9/2020

21-08-20

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

24/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

25-08-20

5/2/2021

26-08-20

5/2/2021

27-08-20

5/2/2021

27-08-20

5/2/2021

27-08-20

5/2/2021

1/9/2020

5/2/2021

ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಸುಜಾತ, ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ಸ. .ಮು,ಧಾರವಾಡ- ಇವರುಗ ಗೆ15
14

18966

DPS14EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ- ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್- ರಿಯ

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಬಿ.ಎಂ.ಹಷರ್ವಧರ್ನ, ದಿವ್.ದ.ಸ.( ), ಸ. .ಮು,ಮೈಸೂರು- ಇವರಿಗೆ20
15

18967

DPS15EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
ಕುಮಾರಿಗಾಯತಿರ್ ಯು, ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ್, ಅಕಷ್ರ ಸಂ

16

18986

DPS16EST-B2020-21

ೕಜಕರು,

ಸ. .ಮು, ಮೈ - ಇವರ ಪುತಿರ್ - ಇವರಿಗೆಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

-

ನೆಮಕಾತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ .
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ. .ಅರುಣ, ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ಅರ್. ಮಲ,
17

19005

DPS17EST-B2020-21

ದಿವ್.ದ.ಸ(ಕೈ), ರ್ೕ ಟಿ.ಎನ್.ರಾಜು, ಕಿ.ಕ.ಪ, ಸ.ಮು. .ಸೌ.ಘ, ಬೆಂಇವರುಗ ಗೆ15 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ- ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ಶೇಷ

ಮುಂಬಡಿತ್- ರಿಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್

18

19047

DPS18EST-B2020-21

19

19062

DPS19EST-B2020-21

ರ್ೕಎಂ.ಬಿ. ವಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕನಿದೇರ್ಶಕರು[ತಾಂ] ಸವ್.ಪರ್,
ಸ. .ಮು, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಪೆಲ್ೕಟೆ ಕಹುರ್ದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಬಗೆಗ್

-

ರ್ೕಜಿ.ರಘು, ವ್ೕಪರ್,ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ20 ವಷರ್ಗಳ
20

19063

DPS20EST-B2020-21

ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ . ನಿಖಿಲ್, ದಿವಂಗತ ಆರ್.

21

19076

DPS21EST-B2020-21

ಜಯ ಕುಮಾರ್, ಕಿ.ಆ.ಸಂ.

ಸ..ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ - ಇವರ ಮಗ - ಇವರಿಗೆಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೆಮಕಾತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ .

22

19083

DPS22EST-B2020-21

23

19090

DPS23EST-B2020-21

ರ್ೕಕೆ.ಎಸ್.ಲ ೕಕಾಂತ, ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ಸ.ಕೇ.ಮು, ಬೆಂಗಳೂರುಇವರಪರೀ ಾಥರ್ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ಼ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರಿಯಯಂತರ್ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಜಿ.ರ ಕುಮಾರ್, ಕಿ.ಕ.ಪ, ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ20

24

19092

DPS24EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಜಿ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ್, ಕಿ.ಕ.ಪ, ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ25

25

19093

DPS25EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆಎರಡನೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಬಿ.ಆರ್. ೕಲಾವತಿ, ಪಾಯ್ಕರ್( ), ನಿ

26

19100

DPS26EST-B2020-21

ೕಜನೆ-ರಾಜ

ಭವನ,ಬೆಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ10 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆ(ಕಾಲಬದಧ್
ಮುಂಬಡಿತ್) ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

27

19114

DPS27EST-B2020-21

ರ್ೕಮತಿಆರ್.ಚೈತರ್. ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ಸ.ಕೇ.ಮು, ಬೆಂಗಳೂರು,
ಇವರಿಗೆಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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ರ್ೕಸುನಿಲ್ ಗದೆರ್, ಮೇ ವ್ಚಾರಕು,ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ- ಇವರಿಗೆ15
28

19133

DPS28EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ- ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್-

5/9/2020

5/2/2021

7/9/2020

5/2/2021

7/9/2020

5/2/2021

7/9/2020

5/2/2021

29-09-20

5/2/2021

29/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

29-09-20

7/10/2020

30-09-20

12/10/2020

9/10/2020

22-10-2020

12/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/10/2020

22-10-2020

ರಿಯವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿಆರ್.ತೇಜ ರ್ೕ, ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ಸ.ಕೇ.ಮು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ10
29

19139

DPS29EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ(ಕಾಲಬದಧ್ ಮುಂಬಡಿತ್) ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಎಂ. ಹರೀಷ ಕುಮಾರ್, ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ಸ.ಕೇ.ಮು, ಬೆಂಗಳೂರು

30

19140

DPS30EST-B2020-21

ಇವರಿಗೆ10 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ(ಕಾಲಬದಧ್ ಮುಂಬಡಿತ್)
ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಎಂ. .ಕಾಂತಮಮ್, ಪಾಯ್ಕರ್( ), ಸ.ಕೇ.ಮು, ಬೆಂ- ಇವರಿಗೆ15

31

19143

DPS31EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ರ ತಸೇವೆಗೆ- ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್ರಿಯವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

32

19235

DPS32EST-B2020-21

ರಿಯಆಫಸೆಟ್ಟ್ ಮುದರ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕು||ಎಸ್.ಮಹಾಲ ಮ್ೕ, ದಿವಂಗತ ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ್, ಸ.ಆ.ಮು, ಸ.. .ಮು,

33

19236

DPS33EST-B2020-21

ಮೈಸೂರು - ಇವರ ಮಗಳು - ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ

-

ನೆಮಕಾತಿ ನಿಡುವಬಗೆಗ್ .
ರ್ೕಫಾರೂಕ್ ಅಮೀನ್ ಸಾದತ್, ಸ.ಮು,
34

19239

DPS34EST-B2020-21

.ಸೌ.ಘ, ಬೆಂ- ಇವರಿಗೆ15

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ರ ತಸೇವೆಗೆ- ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್ರಿಯವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಕುಮಾರ,ಪಾಯ್ಕರ್(ಕೈ),ಸ.ಭ.ಮು,ಬೆಂ- ಇವರಿಗೆ15 ವಷರ್ಗಳ

35

19242

DPS35EST-B2020-21

ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆ- ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್- ರಿಯವೇತನ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

36

19274

DPS36EST-B2020-21

ಹೆಡ್ ಪಾಯ್ಕರ್(ಕೈ)ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

37

19276

DPS37EST-B2020-21

38

19278

DPS38EST-B2020-21

39

19286

DPS39EST-B2020-21

ರಿಯಕರಡು ಪರೀಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

15-10-20

27-10-2020

40

19287

DPS40EST-B2020-21

ಮುಖಯ್ಸಮಯಪಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

15-10-20

27-10-2020

41

19288

DPS41EST-B2020-21

ತಾಂತಿರ್ಕಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

15-10-20

27-10-2020

42

19289

DPS42EST-B2020-21

ಪರ್.ದ.ಸ(ಕೈ) ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಬಗೆಗ್

15-10-20

16-03-2021

43

19309

DPS43EST-B2020-21

16-10-20

12/11/2020

22-10-20

9/3/2021

28-10-20

12/11/2020

ಲೈನೋ/

ೕನೋ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಹೆಡ್ಕಾಯ್ಸಟ್ರ್ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಹೃತಿಕ್, ಸ.ರ.ಕಟುಟ್ವವರು,ಸ. .ಮು, ಕಲಬುರಗಿ- ಇವರ
ಪರೀ ಾಥರ್ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ಼ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ .ಮಹಾದೇವಯಯ್, .ಅ.ಸಂಮತುತ್ ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ,

44

19332

DPS44EST-B2020-21

ಅ.ಸಂ,ಸ. .ಮು, ಮೈಸೂರು- ಇವರಿಗೆ15 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್- ರಿಯವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

45

19335

DPS45EST-B2020-21

ರ್ೕಎ.ಜಗಧೀಶ್,ದಿವ್.ದ.ಸ( ),ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರಿಗೆಪರ್ಭಾರ
ಭತಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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-

ರ್ೕಮತಿಬಿ.ಮಂಜುಳ,ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
46

19358

DPS46EST-B2020-21

ಉತೆತ್ೕಜನ ವೈಯುಕಿತ್ಕ ವೇತನ[ಸಣಣ್ ಕುಟುಂಬ ಸೂತರ್] ಮಂಜೂರು

4/11/2020

25-11-2020

7/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11/11/2020

20-04-2021

19-11-20

17-12-2020

23-11-20

28-12-2020

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಎಸ್.ಲ ೕ,ದಿವಂಗತ ಆರ್.ಜೆ.ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಜಟಿಟ್,ಬೈಂಡರ್,.
47

19369

DPS47EST-B2020-21

ಸ..ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ - ಇವರ ಪತಿನ್ -ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೆಮಕಾತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ .
ರ್ೕಎಸ್.ಭರತ್ ಕುಮಾರ್,ದಿವಂಗತ ಆರ್. ವಾಜಿ ರಾವ್,ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು.

48

19370

DPS48EST-B2020-21

ಸ..ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ - ಇವರ ಮಗ -ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೆಮಕಾತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ .

49

19404

DPS49EST-B2020-21

ಬೈಂಡಹುರ್ದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿಎ.ಎನ್.ಲ ಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸ.( ), ಸ.ಭ.ಮು, ಬೆಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ10

50

19430

DPS50EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆ(ಕಾಲಬದಧ್ ಮುಂಬಡಿತ್) ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಕುಮಾರಿಸುನೀತಾಬಾಯಿ ಎಂ., ದಿವಂಗತ ರ್ೕಮತಿಮಂಜುಳ ಎಂ.,

51

19453

DPS51EST-B2020-21

ದಿವ್.ದ.ಸ. (ಕೈ) . ಸ..ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ- ಇವರ ಸಹೋದರಿ- ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಮಕಾತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.

52

19463

DPS52EST-B2020-21

ರಿಯಯಂತರ್ಚಾಲಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

25-11-20

23-04-2021

53

19464

DPS53EST-B2020-21

ರಿಯ ಆಫಸೆಟ್ ಮುದರ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

25-11-20

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

26-11-20

21-12-2020

4/12/2020

21-12-2020

8/12/2020

26-07-2021

8/12/2020

26-02-2021

17/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

18-12-20

5/2/2021

18-12-20

5/2/2021

23-12-20

5/2/2021

ರ್ೕಸೈಯದ್ ಮುಜಿಬುಲಾಲ್,ಕಿ.ಕ.ಪ,ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ20
54

19469

DPS54EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದನೇಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಬಿ.ಎಂ.ಅನಿತ ಮತುತ್ ರ್ೕ

55

19489

DPS55EST-B2020-21

ನೋದ್

ದೇಶಪಾಂಡೆ,ಸ.ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ.ಆಪರೇಟರ್,ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗ ಗೆ 20 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

56

19502

DPS56EST-B2020-21

ಅಟೆಂಡರ್( ಪಿಕ) ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಎಸ್. ಅರಕೇಶವ್ರಾ, .ಅ.ಸಂ (ನಿವೃತ್),ಸ. .ಮು,ಮೈಸೂರು- ಇವರಿಗೆ

57

19503

DPS57EST-B2020-21

10 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆ(ಕಾಲಬದಧ್ ಮುಂಬಡಿತ್) ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಮತುತ್ 15 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತಸೇವೆಗೆ - ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ಶೇಷ

ಮುಂಬಡಿತ್ - ರಿಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ದಿವಂಗತಆನಂದ.ಎಸ್.ಪೂಜಾರ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು.ಸ..ಕೇ.ಮು,
58

19527

DPS58EST-B2020-21

ಬೆಂ - ಇವರ ಮಗನಿಗೆ - ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ನೆಮಕಾತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್ . -ಮನ

ರ್ೕಮತಿ ಪದಾಮ್ವತಿ ಎ.ಪೂಜಾರ್,

ದಿವಂಗತರ ಪತಿನ್.
59

19543

DPS59EST-B2020-21

60

19548

DPS60EST-B2020-21

ಕಾಯ್ಸಟ್ಹುರ್ದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಕೆ.ರಘು, ಪರ್.ದ.ಸ(ಕೈ), ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಉತೆತ್ೕಜನ
ವೈಯುಕಿತ್ಕ ವೇತನ[ಸಣಣ್ ಕುಟುಂಬ ಸೂತರ್] ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಎಂ.ಸರಸವ್ತಿ, ಸೇವಕಿ( ) ,ಸ.ಕೇ.ಮು. ಬೆಂಗಳೂರು- ಇವರಿಗೆ15

61

19602

DPS61EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ- ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್- ರಿಯ

ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್

Page 6 of 86

-

62

19613

DPS62EST-B2020-21

ರ್ೕಬಿ.ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್,ಪರ್.ದ.ಸ( ),ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ-ಇವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.

30-12-20

5/2/2021

7/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

30/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

30/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

6/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

6/2/2021

10/2/2021

10/2/2021

9/3/2021

11/2/2021

26-03-2021

11/2/2021

15-03-2021

ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಂಪು “ ”
63

19651

DPS63EST-B2020-21

ಮತುತ್ “ಡಿ” ವೃಂದದ ನೌಕರರು ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ ಕರಡು
ತಾತಾಕ್ ಕ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ .ಪಿ.ನೇತಾರ್ವತಿ, ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಜಿ.ನರೇಂದರ್, ಪೇಪರ್ ಮತುತ್

64

19665

DPS64EST-B2020-21

ಫಾರಂ ಕಾಯ್ರಿಯರ್,. ಸ.. .ಮು, ಮೈಸೂರು - ಇವರ ಪತಿನ್ - ಇವರಿಗೆ
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಮಕಾತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ .
ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಂಪು `ಎ`

65

19759

DPS65EST-B2020-21

ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಂಪು `ಬಿ`

66

19762

DPS66EST-B2020-21

ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

67

19808

DPS67EST-B2020-21

ರಿಯಬೈಂಡರ್-ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಸ್.ಆಶಾಕಿರಣ್, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು, ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂಗಳೂರು -

68

19810

DPS68EST-B2020-21

ಇವರಿಗೆ ಉತೆತ್ೕಜನ ವೈಯಕಿತ್ಕ ವೇತನ [ಸಣಣ್-ಕುಟುಂಬ-ಸೂತರ್]
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿಬಿ.ಹೆಚ್. ಭಿತ, ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ( ) ಸಕಾರ್ರಿ
ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

69

19822

DPS69EST-B2020-21

ಕಾಸಸೌಧಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 10 (ಹತುತ್)

ವಷರ್ಗಳಬಡಿತ್ ರ ತ ಸೇವೆಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದಧ್
ಮುಂಬಡಿತ್) ನಿಯಮಗಳು 1983ರಂತೆ ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

70

19832

DPS70EST-B2020-21

ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್,ಬೈಂಡರ್,ಇವರ ವೇತನವಯ್ತಾಯ್ಸ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

71

19833

DPS71EST-B2020-21

72

19834

DPS72EST-B2020-21

ಅಧೀಕಷ್ಕರ( ಪಿಕ)-ಹುದೆದ್ಯ ವ
ಲ್ ೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/2/2021

22-03-2021

73

19912

DPS73EST-B2020-21

ಹೆಡ್ಪಾಯ್ಕರ್(ಕೈ)-ಹುದೆದ್ಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

18/02/2021

12/3/2021

20/02/2021

6/7/2021

26/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

26/02/2021

5/3/2021

1/3/2021

31-03-2021

ರ್ೕಬಿ.ಎಸ್.ದಾಸರಾಜು & ಪಿ.ಜಗದೀಶ್, ಲೈನೋ/

ೕನೋ

ಆಪರೇಟರ್,ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ,ಇವರ ವೇತನ ವಯ್ತಾಯ್ಸದ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕಬಿ.ಎನ್.ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್,ಬೆಲೆ ಲೆಕಿಕ್ಗರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,
74

19925

DPS74EST-B2020-21

ಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ 10 (ಹತುತ್) ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ರ ತ
ಸೇವೆಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಕಾಲಬದಧ್ಮುಂಬಡಿತ್) ನಿಯಮಗಳು
1983ರಂತೆ ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

75

19955

DPS75EST-B2020-21

ರ್ೕಮತಿಹೇಮಾವತಿ.ಪರ್.ದ.ಸ.( ),ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ - ಇವರ ಪರೀ ಾಥರ್
ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ಼ ಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಆರ್. .ರಮೇಶ್,ಸಮಯಪಾಲಕರು,ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂ-ಇವರಿಗೆ 15

76

19956

DPS76EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ -ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್ -

ರಿಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
77

19972

DPS77EST-B2020-21

ರ್ೕಬಿ. ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ದಿವ್.ದ.ಸ.(ಕೈ),ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ - ಇವರ ಪರೀ ಾಥರ್
ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ಼ ಸುವಬಗೆಗ್
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78

19988

DPS78EST-B2020-21

ರ್ೕಮತಿರತನ್ಮಮ್,ಪಾಯ್ಕರ್,(ಕೈ),ಸ.ಕೇ.ಮು,ಬೆಂ - ಇವರ ಪರೀ ಾಥರ್
ಸೇವಾವಧಿ ಘೋ಼ ಸುವಬಗೆಗ್

4/3/2021

8/7/2021

4/3/2021

20-04-2021

4/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

22/03/2021

23-06-2021

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

5/16/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5/16/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5/16/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5/16/2020

4/1/2021

ಬಿ

6/15/2020

4/1/2021

ಬಿ

6/15/2020

4/1/2021

ಬಿ

6/20/2020

4/1/2021

ಬಿ

6/20/2020

4/1/2021

ಬಿ

7/4/2020

4/1/2021

ಬಿ

7/4/2020

4/1/2021

ಬಿ

10 (ಹತುತ್) ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ ರ ತ ಸೇವೆಗೆ ಕನಾರ್ಟಕನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ
79

19989

DPS79EST-B2020-21

(ಕಾಲಬದಧ್ ಮುಂಬಡಿತ್) ನಿಯಮಗಳು 1983ರಂತೆ ಆಯೆಕ್ಕಾ ಕ ವೇತನ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರುಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. (ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರುಗಳು)
ಕನಾರ್ಟಕಸಾವರ್ಜನಿಕ ಉದೊಯ್ೕಗ (ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಕನಾರ್ಟಕ
ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013 ರಡಿಯ ಲ್

80

19991

DPS80EST-B2020-21

ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ
ಧವೃಂದಗಳ ಲ್ ಪಾರ್ದೇ ಕ ಸಥ್ ೕಯ ವೃಂದ ಮತುತ್ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ

-

ವೃಂದಗಳನುನ್ ರಚಿ ಹೈದರಾಬಾದ್–ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶದವರಿಗಾಗಿ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹುದೆದ್ಗಳ ಜೆಯ್ೕಷಠ್ತಾಪಟಿಟ್
ರ್ೕಮತಿಪದಾಮ್ ಶೆಟಟ್ಪಪ್ನವರ, ದಿವ್.ದ.ಸ( ), ಸ. .ಮು, ಧಾರವಾಡ 81

20076

DPS81EST-B2020-21

ಇವರಿಗೆ 15 ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ -ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ಶೇಷ

ಮುಂಬಡಿತ್ - ರಿಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಬಿ.ಎಸ್. ವಕುಮಾರ್, ಪರ್.ದ.ಸ.( ), ಸ.ಕೇ.ಮು, ಬೆಂ. -ಇವರಿಗೆ 15
82

20127

DPS82EST-B2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಬಡಿತ್ರ ತ ಸೇವೆಗೆ -ಸವ್ಯಂಚಾ ತ

ಶೇಷ ಮುಂಬಡಿತ್ -

ರಿಯ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಇಎಸ್ಟಿ1

18379

DPS1EST-C2020-21

2

18380

DPS2EST-C2020-21

3

18381

DPS3EST-C2020-21

4

18382

DPS4EST-C2020-21

5

18730

DPS5EST-C2020-21

6

18733

DPS6EST-C2020-21

7

18781

DPS7EST-C2020-21

8

18782

DPS8EST-C2020-21

9

18873

DPS9EST-C2020-21

10

18874

DPS10EST-C2020-21

2020-21 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಬಿಡುಗಡೆ

ಆದೇಶದ ಕಡತ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಕಡತ
2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ

ೕನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ದಿನಗೂ ನೌಕರರ

ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶಸ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್, ಅಟೆಂಡರ್( ), ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್

ದಿನಾಂಕ30-06-2020
ರ್ೕ ರಾಬಟ್್ ಹೆನಿರ್, ತಾಂ.ಸಹಾಯಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,
ಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ. ಇವರ ಸೇವಾಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಆರ್. ಕೃಷಣ್. ಪರ್.ದ.ಸ(ಕೈ) ಇವರ ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಕಡತ, ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 31.07.2020.
ಡಿ.ಎನ್.ಲತಾ, ಪರ್.ದ.ಸ (ದಿ/ನೌ) ಸ.ಕೇ.ಮು, ಘ-2, ಇವರ ಗಾರ್ಯ್ಜುಟಿ
ಕಡತ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 31/05/2020. .
ಎಸ್,.ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಲೈನೋ ಆಪರೇಟರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ.
ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 30/06/2020.
ರ್ೕ ಬಿ. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಸ.ಆ.ಮು, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು ಇವರ ಗಾರ್ಯ್ಜುಟಿ
ಕಡತ, ವ
ರ್ೕಮತಿ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 30.04.2020.,

. ಜಯಮಮ್, ಸಹಾಯಕ ಬೆಯ್ಂಡರ್, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, ಇವರ
ಗಾರ್ಜುಟಿ ಕಡತ ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 31.05.2020.
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11

18876

DPS11EST-C2020-21

12

18895

DPS12EST-C2020-21

13

18911

DPS13EST-C2020-21

14

18912

DPS14EST-C2020-21

15

18913

DPS15EST-C2020-21

16

18948

DPS16EST-C2020-21

2021ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ` ` ಮತುತ್ `ಡಿ`

ವಗರ್ದ ನೌಕರರುಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಂ. ಜನಾದರ್ನ್, ಸಹಾಯಕ ಬ್ಯ್ಂಡರ್, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, ಇವರ
ಗಾರ್ಜುಟಿ ಕಡತ, ಇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವ ದಿನಾಂಕ 04.02.2020.
ರ್ೕ ಎನ್. ಜಿ. ಪರ್ಕಾಶ್, ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, (ನಿವೃತತ್) ಇವರ ಸೆಟ್ಯ್
ಫಂಡಿರ್, ಕಡತ, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 31.05.2017.

ರ್ೕಮತಿ ವೆಂಕಟಮಮ್, ಸಹಾಯಕ ಬೆಯ್ಂಡರ್, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, ಇವರ
ಗಾರ್ಜುಟಿ ಕಡತ, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 30.06.2020.

ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ. ಅನಂತ ಕೃಷಣ್, ಸಹಾಯಕ ಬಯ್ಂಡರ್, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು,
ಇವರ ಗಾರ್ಜುಟಿ ಕಡತ, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 30.06.2020.

ಸಕಾರ್ರದೊಂದಿನ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್

7/4/2020

4/1/2021

ಬಿ

7/6/2020

4/1/2021

ಬಿ

7/10/2020

4/1/2021

ಬಿ

7/10/2020

4/1/2021

ಬಿ

7/10/2020

4/1/2021

ಬಿ

7/24/2020

4/1/2021

ಬಿ

8/10/2020

4/1/2021

ಬಿ

8/11/2020

4/1/2021

ಬಿ

8/11/2020

4/1/2021

ಬಿ

8/11/2020

4/1/2021

ಬಿ

8/12/2020

4/1/2021

ಬಿ

8/14/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

8/17/2020

4/1/2021

ಬಿ

8/24/2020

4/1/2021

ಬಿ

8/24/2020

4/1/2021

ಬಿ

9/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9/11/2020

4/1/2021

ಬಿ

9/11/2020

4/1/2021

ಬಿ

9/11/2020

4/1/2021

ಬಿ

ರ್ೕ ಎನ್. ನಿಂಗರಾಜು, (ಸಹಾಯಕ ಆಫೆಸ್ಟ್ ಮುದರ್ಕರು) ಆಹರ್ ದಿನಗೂ
17

19004

DPS17EST-C2020-21

ನೌಕರರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಗಾರ್ಜೂಯ್ಟಿ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

18

19015

DPS18EST-C2020-21

19

19016

DPS19EST-C2020-21

20

19017

DPS20EST-C2020-21

21

19036

DPS21EST-C2020-21

22

19048

DPS22EST-C2020-21

23

19055

DPS23EST-C2020-21

24

19074

DPS24EST-C2020-21

25

19075

DPS25EST-C2020-21

26

19164

DPS26EST-C2020-21

27

19171

DPS27EST-C2020-21

28

19172

DPS28EST-C2020-21

29

19173

DPS29EST-C2020-21

ರ್ೕ ಪಿ. ರಮೇಶ್, ಆಹರ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, (ನಿವೃತತ್) ಇವರಿಗೆ
ಗಾರ್ಜೂಯ್ಟಿ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ .ಟಿ. ದೆದ್ೕಗೌಡ, ಆಹರ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, (ನಿವೃತತ್) ಇವರಿಗೆ
ಗಾರ್ಜೂಯ್ಟಿ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಜವರೇಗೌಡ, ಆಹರ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, (ನಿವೃತತ್) ಇವರಿಗೆ
ಗಾರ್ಜೂಯ್ಟಿ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇತರೆ ಕಡತ
ರ್ೕ ಚೆನನ್ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ಪಪ್.ಟಿ.ಎಸ್, ಆಹರ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, (ನಿವೃತತ್)
ಇವರಿಗೆ ಗಾರ್ಜೂಯ್ಟಿ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮಮ್, ಬೈಂಡರ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

ಕಾಸ ಸೌಧ

ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಕಡತ
ರ್ೕ ಎಂ ರ್ೕನಿವಾಸನ್, ಹೆಡ್ ಪಾಯ್ಕರ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 31-07-2020
ರ್ೕ ಬಿ. ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ರಿಯ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮುದರ್ಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ
ಕಡತ ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 29-02-2020

ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳ ಆರ್, ಕೋ. ದಿ|| ಎಂ. ಮಹದೇವ್, ಇವರು ಮನ
ದಿನಾಂಕ 06-07-2020ರಂತೆ ಉಪಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 31-07-2020
ರ್ೕ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಲು, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 31-08-2020
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ದೇವಮಮ್, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ ವ
ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 31-08-2020

Page 9 of 86

ೕ

30

19250

DPS30EST-C2020-21

31

19256

DPS31EST-C2020-21

32

19280

DPS32EST-C2020-21

33

19311

DPS33EST-C2020-21

34

19312

DPS34EST-C2020-21

35

19313

DPS35EST-C2020-21

36

19321

DPS36EST-C2020-21

37

19322

DPS37EST-C2020-21

38

19334

DPS38EST-C2020-21

39

19356

DPS39EST-C2020-21

40

19357

DPS40EST-C2020-21

41

19363

DPS41EST-C2020-21

42

19397

DPS42EST-C2020-21

43

19398

DPS43EST-C2020-21

44

19465

DPS44EST-C2020-21

45

19466

DPS45EST-C2020-21

46

19467

DPS46EST-C2020-21

ನಿದೇರ್ಶಕರ ಹಾಜರಾತಿ ಅನು

ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2021ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಆರವತುತ್ ವಷರ್ ವಯಸು ತುಂಬುವ
ದಿನಗೂ ನೌಕರರ ಪಟಿಟ್ ತಯರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕ ಎಸ್. ಕೋ. ದಿ. ಆರ್. ಜೆ. ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಜೆಟಿಟ್,
ಬೈಂಡರ್, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ, ಮರಣ ದಿನಾಂಕ 10-08-2020
ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ, ಕೋ. ದಿ||ದೊಡಡ್ಯಯ್

, ಇವರು ಮನ

ದಿ:09-09-

2020ರಂತೆ ಉಪಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣೆ ಕಡತ, ನಿವೃತಿತ್
ದಿನಾಂಕ 31-05-2020
2021ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ

ೕನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದ ರುವ ಗುಂಪು ʼಎʼ ಮತುತ್

ಗುಂಪು ʼಬಿʼ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕಡತ
ರ್ೕ ಎಂ. ನಾಗರಾಜ, ರಿಯ ಬೈಂಡರರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 30-09-2020
ರ್ೕ ಬಿ. ವಸಂತರಾವ್, ರಿಯ ಯಂತರ್ಚಾಲಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ
ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 31-08-2020

ಆರ್.ಟಿ.ಐ.

ಭಾಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಬಿ. . ದೇವರಾಜ್, ಲೈನೋ
ಕಡತ ವ

ನೋ ಆಪರೇಟರ್ ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 30-11-2020

ರ್ೕ ಬಿ.ವೈ. ದೇವರಾಜ್, ಮೇ ವ್ಚಾರಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 30-11-2020
ರ್ೕ ಅಜೀಜ್ ಖಾನ್, ಬೈಂಡರ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಕಡತ
ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್, ಬೈಂಡರ್, ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು

ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಕುರಿತು.
ರ್ೕ ಎಂ. ವೈ ಕೃಷಣ್, ರಿಯ ಅಕಷ್ರ ಸಂ

ೕಜಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್

ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಕಡತ
ರ್ೕ ಎಸ್. ನರೇಂದರ್, ರಿಯ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮುದರ್ಕರು, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ
ವ
ರ್ೕ ಜಿ.

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 31-12-2020

ಜಯ ಕುಮಾರ್, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ
ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 31-12-2020

ರ್ೕ ದದ್ ಂಗಯಯ್, ಹೆಡ್ ಪಾಯ್ಕರ್, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್

ದಿ 31-12-2020

10/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/5/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/12/2020

4/1/2021

ಬಿ

10/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/20/2020

4/1/2021

ಬಿ

10/20/2020

4/1/2021

ಬಿ

10/27/2020

4/1/2021

ಬಿ

11/20/2020

4/1/2021

ಬಿ

11/20/2020

4/1/2021

ಬಿ

11/5/2020

4/1/2021

ಬಿ

11/10/2020

4/1/2021

ಬಿ

11/10/2020

4/1/2021

ಬಿ

11/25/2020

4/1/2021

ಬಿ

11/25/2020

4/1/2021

ಬಿ

11/25/2020

4/1/2021

ಬಿ

12/10/2020

4/1/2021

ಬಿ

12/18/2020

4/1/2021

ಬಿ

1/6/2021

4/1/2021

ಬಿ

ರ್ೕಮತಿ ಪದಮ್ವಾತಿ ಕೋ. ದಿ. ಆನಂದ ಎಸ್. ಪೂಜಾರ, ಸಹಾಯಕ
47

19507

DPS47EST-C2020-21

ನಿದೇರ್ಶಕರು (ತಾಂತಿರ್ಕೇತರ), ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ, ಮರಣ ದಿನಾಂಕ
18-09-2020
ಸಕಾರ್ರಿ

48

19538

DPS48EST-C2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ನ ಒಟುಟ್ 46

ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ ಕೆ. .ಎಸ್. ನಿಯಮ 247(ಎ) ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯನುನ್ ನಿವೃತಿತ್ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

49

19646

DPS49EST-C2020-21

ರ್ೕ ಕೆ. ಎಸ್. ನರ ಂಹ, ಅಕಷ್ರ ಸಂ
ವ

ೕಜಕರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಕಡತ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿ 31-01-2021
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50

19765

DPS50EST-C2020-21

51

19768

DPS51EST-C2020-21

ಎಂ. ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್, ಕಾಯ್ಸಟ್ರ್, ಸ.ಕೇ.ಮು. ಬೆಂ. ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
ಕಡತ
ರ್ೕ ಜೆ,ರಾಜೇಂದರ್, ಆದೀಕಷ್ಕರು,ಸ.ಕೇ,.ಮು. ಬೆಂ. ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ
ವ

ೕನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 28.02.2021.

1/30/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/1/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/6/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/6/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/9/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/11/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/12/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/12/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/12/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/17/2021

4/1/2021

ಬಿ

2/18/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/22/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

3/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

3/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

3/15/2021

ಚಾ ತ್ಯ ದ
ಲ್ ೆ

-

3/31/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

ರ್ೕ ವಶರಣಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, (ನಿವೃತತ್) ಸ. .ಮು. ಕಲಬುರಗಿ, ಎರಡು
52

19807

DPS52EST-C2020-21

ವಷರ್ಗಳ ಅಹರ್ತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಬಗೆಗ್. ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ

31.07.2019.
ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್. ಕ ತ, ಕೋಂ. ದಿವಂಗತ, ಆರ್. ವಾಜಿರಾವ್,
53

19811

DPS53EST-C2020-21

ಅಗರ್ಕಾಮಿ◌ಕ್ರು ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ
ಮರಣ ದಿನಾಂಕ 18.9.2020.

54

19819

DPS54EST-C2020-21

55

19831

DPS55EST-C2020-21

ರ್ೕ ಬೋರಯಯ್, ಜಂಟಿ ನಿದೆರ್ೕಶಕರು, ಸ.ಮು.
ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ, ವ

ಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ,

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 28.02.2021.

ರ್ೕ ಪಿ. ನಾಗರಾಜು, ರಿಯ ಅಕಷ್ರ ಸಂ

ೕಜಕರು, ಇವರ ಸವ್ಯಂ

ನಿವೃತಿತ್ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಬಿ,ಎನ್. ನವನಾಥ, ಸಹಾಯಕ ಬೆಯ್ಂಡರ್, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು,

56

19836

DPS56EST-C2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂ. ಇವರ ಗಾರ್ಜುಟಿ ಕಡತ, ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 31.12.2020.
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿಕಕ್ಕೆಂಪಯಯ್, ಸಹಾಯಕ ಬೈಂಡರ್, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು,
57

19857

DPS57EST-C2020-21

ಸ.ಕೇ.ಮು ಬೆಂ. ಇವರ ಗಾರ್ಯ್ಜುಟಿ ಕಡತ, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ

31.10.2020.
58

19879

DPS58EST-C2020-21

59

19897

DPS59EST-C2020-21

60

19911

DPS60EST-C2020-21

61

19931

DPS61EST-C2020-21

62

19965

DPS62EST-C2020-21

ಕನಾರ್ಟಕ

ಲ್ ಸೇವಾ (ಪರಿ ೕಕಷ್ಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 ರ ನಿಯಮ 5
ಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ಣಣ್, ಹೆಡ್ ಪಾಯ್ಕರ್, ಸ.ಕೇ.ಮು. ಬೆಂ. ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ,
ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 31.01.2021.

ರ್ೕ ಕೆ. ರಾಮ ಂಗಯಯ್, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು, ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ,ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 31.05.2021.
ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್, ಗೀತಾ, ರಿಯ ಬೆಯ್ಂಡರ್, ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ, ವ

ೕ

ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 30.04.2021.
ರ್ೕ ಹೆಚ್. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಲೆಲ್ೖನೋ ಆಪರೇಟರ್, ಸ.ಕೇ.ಮು. ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ
ಕಡತ, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಕಡತ ದಿನಾಂಕ 31.05.2021.

ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತಣ್ಮಮ್ ಕೋಂ/ ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಸಹಾಯಕ ಆಫ್ ಸೆಟ್
63

19974

DPS63EST-C2020-21

ಮುದರ್ಕರು, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, ಗಾರ್ಜೆಯ್ೖಟಿ ಕಡತ, ಮರಣ ದಿನಾಂಕ
15.10.2020.
ಕುಮಾರಿ ಜಿ.ಕೆ. ರುಕಿಮ್ಣಿಬಾಯಿ, ಸಹಾಯಕ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಆಪರೇಟರ್,

64

20042

DPS64EST-C2020-21

ಸ.ಕೇ.ಮು. ಬೆಂ. ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ , ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ

31.01.2021
ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಯಲಲ್ಮಮ್ ಕೋಂ/ ರ್ೕ ಎಂ. ಯಲಲ್ಪಪ್, ಇವರ ಕುಟುಂಬ
65

20151

DPS65EST-C2020-21

ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 30.11.1986 ಕಾಣೆಯಾದ
ದಿನಾಂಕ 04.03.2010
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66

20153

DPS66EST-C2020-21

ರ್ೕ ಎ. ಲೋಕನಾಥ್, ಸಹಾಯಕ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಆಪರೇಟರ್, ಸ.ಕೇ.ಮು. ಬೆಂ.
ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ ಕಡತ, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ದಿನಾಂಕ 31.03.2021.

3/31/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

ಇಎಸ್ಟಿ-ವೆಬ್
1

17041

DPS6EST-WEB2019-20

ಸಕಾರ್ರದ e-mail id ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

8/21/2019

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2

18749

DPS1EST-WEB2020-21

ನುಡಿ 6.0 ಆವೃತಿತ್ಯನುನ್ ಬಳಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

1/21/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಲ್ದೆ
ಚಾ ಯ
ತ್

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

26/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

19/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

28/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಸೇವ ಂಧು ಏಕಗವಾ
3

19709

DPS2EST-WEB2020-21

ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುವ

ಸೇವೆಗಳನುನ್ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಲತಾಣವನುನ್
ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

. .ಎ
1

19020

DPS1CCA2020-21

2

19022

DPS2CCA2020-21

3

19023

DPS3CCA2020-21

4

19024

DPS4CCA2020-21

ಕಾರಣ ಕೇಳು ನೋಟಿಸ್ ರ್ೕಮತಿ ತೇಜ ರ್ೕ ದಿವ್.ದ.ಸ. ( )
ಮಾನಯ್

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಆರ್ ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್

ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 529 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಮಾನಯ್

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಎಚ್ ಎಂ. ರೇವಣಣ್ ಇವರ

ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1720 ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ರ್ೕಮತಿ ಎ ಬೃಂದ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ( ) ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ,
ಪರ್.ದ.ಸ. ( ) ಮೆ

ೕ

ರ್ೕ ಗೋ ಂದ ◌ಿದಗಿ ದೊಯ್ೕರ ಜೋಳ ಧಾರವಾಡ, ಇವರು ಡಾ ಹೆಚ್
5

19025

DPS5CCA2020-21

ಆರ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸ. .ಮು. ಧಾರವಾಡ ಇವರ
ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6

19026

DPS6CCA2020-21

ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ

7

19027

DPS7CCA2020-21

ರ್ೕ ಕೆ.ಎನ್. ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. ( ) ಇವರಿಗೆ ಮೆ

8

19028

DPS8CCA2020-21

ರ್ೕ ಬಿ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ್, ದಿವ್.ದ.ಸ. (ಕೈ) ಇವರಿಗೆ ಮೆ

9

19029

DPS9CCA2020-21

10

19030

DPS10CCA2020-21

11

19031

DPS11CCA2020-21

12

19032

DPS12CCA2020-21

ೕ
ೕ

ರ್ೕ ಎನ್. ೇತೆರ್ೕಶವ್ರ ಮೂತಿರ್, ಲೈನೋ ಅಪರೇಟರ್, ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ
ಗೈರು ಹಾಜರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಪರ್.ದ.ಸ. (ಸವ್.ಪರ್) ಹಾಗೂ ರ್ೕ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಪರ್.ದ.ಸ. ( ) ಇವರಿಗೆ ಮೆ

ೕ

ಟಿಪಪ್ಣಿ, ಡಾ ಉಷಾದೇ , ವೈದಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ.ಕೇ.ಮು. ಬೆಂ.
ರ್ೕ ಎಂ. ಕುಮಾರ್, ಬೈಂಡರ್, ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ಸುವ ಸಂಬಂಧ,
ದಿ 27-07-2020ರಂದು ಎರಡನೇ ಪಾ ಯ ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕೆಲಸದ

13

19033

DPS13CCA2020-21

ಭಾಗಕೆಕ್ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಮಯದ ಲ್ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್
ನೌಕರರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಹಾಜರಾತಿಯನುನ್ ದಾಖ

ಭಾಗದ ಇಬಬ್ರು

ಕಾಯರ್ ಸಾಥ್ನದ ಲ್

ಇಲಲ್ದಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಟಿಪಪ್ಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
14

19034

DPS14CCA2020-21

15

19089

DPS15CCA2020-21

ಆರ್.ಟಿ.ಐ.

ನೋಟಿಸ್
ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮತುತ್

16

19182

DPS16CCA2020-21

ಭಾಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ/ಚುಕೆಕ್

ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2020ರ
ಅಧಿವೇಶನ

17

19229

DPS17CCA2020-21

ಇತರೆ ಕಡತ
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ರ್ೕ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ರಟುಟ್ ಕಟುಟ್ವವರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್
18

19308

DPS18CCA2020-21

ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಜಾತಿ

ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್ ನಾಗರೀಕ

16/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

21/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

21/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

31/03/2021

ಲ್ದೆ
ಚಾ ಯ
ತ್

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಹಕುಕ್ ಜಾರಿ ನಿರದೇಶನಾಲಯಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
19

19567

DPS19CCA2020-21

20

19568

DPS20CCA2020-21

21

20163

DPS21CCA2020-21

22

20166

DPS22CCA2020-21

23

20169

DPS23CCA2020-21

24

20172

DPS24CCA2020-21

25

20174

DPS25CCA2020-21

26

20177

DPS26CCA2020-21

27

20179

DPS27CCA2020-21

28

20182

DPS28CCA2020-21

ರ್ೕ ಎಂ. ಗಜೇಂದರ್, ಇವರಿಗೆ ಮೇ

ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ರುಚಿತಾ, ದಿವ್.ದ.ಸ.( ), ಇವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ರ್ೕಮತಿ ಎನ.ಬಿ.ಶೋಭಾ, ದಿವ್.ದ.ಸ ( ), ಸ.ಕೇ.ಮು, ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ
ಮೆ

20184

DPS29CCA2020-21

ೕ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಡತ ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮೇ ವ್ಚಾರಕರುಗಳ ರಜೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಎಲ್ಎ/ಎಲ್

ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 411 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್

ರ್ೕ .ಟಿ.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ, ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂ
ನೋಟೀಸು ರ್ೕಮತಿ ಶರಣಮಮ್, ದಿವ್.ದ.ಸ (ಕೈ), ಸಕಾರ್ರಿ
ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಇವರ

ಭಾಗೀಯ

ರುದಧ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

ನೋಟೀಸು ರ್ೕ ಪಿ.ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಜವಾನರು ( ), ಸ.ಕೇ.ಮು
ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಮತಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಪದಾಮ್ವತಿ, ಪರ್.ದ.ಸ (ಸವ್.ಪರ್), ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ
ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ
ಎಲ್ಎ/ಎಲ್

ಮಾನಯ್

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ್,

ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿತ್ಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 622 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಎಲ್ಎ/ಎಲ್

29

ೕ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

ಮಾನಯ್

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ಡಾ||

ಚಂದರ್ಶೇಖರ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿತ್ಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 596
ಕೆಕ್ ಉತಿತ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾನಯ್

30

20186

DPS30CCA2020-21

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್,

ಇವರು ಮಂಡಿ ರುವ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿತ್ಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 707 ಕೆಕ್
ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

31

20188

DPS31CCA2020-21

32

20190

DPS32CCA2020-21

33

20192

DPS33CCA2020-21

34

20196

DPS34CCA2020-21

35

20198

DPS35CCA2020-21

ಮಾನಯ್

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕಾಂತರಾಜ್, ಇವರ ಚುಕೆಕ್
ಗುರುತಿತ್ಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 687 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಾಂತ್, ಪರ್.ದ.ಸ (ಕೈ), ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಾತಿಯ
ಸಂಬಂಧ
ಮಾನಯ್

ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಲ್.ಜಿ.ನ

ೕ ,ಇವರ ಚುಕೆಕ್

ರ ತ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1287 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಕೆ.ಶರವಣ, ಜವಾನರು ( ), ಇವರ ಅನಧಿಕೈತ ಗೈರುಹಾಜರಾತಿಯ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಎಸ್.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಯಂತರ್ಚಾಲಕರು, ಸ.ಕೇ.ಮು.ಬೆಂ ಇವರ
ಅನುಚಿತ ವತರ್ನೆಗಾಗಿ ನೋಟೀಸ್
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DPS36CCA2020-21

ಧಾನ ಸಭೆಯ

ಸದಸಯ್ರುಗಳ ಪರ್ಶೆನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

31/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

30-05-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

29-09-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

5/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

25-11-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

19-12-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

11/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

11/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

20-04-2020

28-04-2020

ಬಿ

ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಭಾಗ

1

18467

ಡಿಪಿಎಸ್

ಎಸ್ ಯು 1 ಕೋಟ್ರ್ 202021

ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ
ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪರ್ಕರಣಗಳು ಮತುತ್ ಕಡತ-ಪತರ್ಗಳ

ಲೇವಾರಿಯ ಅಂಕಿ-

ಅಂಶಗಳ ಮಾಹತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು (ಏಪಿರ್ಲ್-2020 ರಿಂದ)
ಮಾನಯ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ ಯು ದಿನಾಂಕ 14-01-

2

19237

ಡಿಪಿಎಸ್

ಎಸ್ ಯು 2 ಕೋಟ್ರ್

2020 ರಂದು ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 9185/2018 ರ ಲ್ ಹೊರಡಿ ರುವ ಆದೇಶದ
ರುದಧ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಹೈಕೋಟ್ರ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಇ ಲ್ನ

2020-21

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

3

19365

ಡಿಪಿಎಸ್

ಎಸ್ ಯು 3 ಕೋಟ್ರ್ 202021

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 10489/2020 ಮಾನಯ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್
ಮುದರ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮತುತ್ ಸಕಾರದ
ರ್ೕ

4

19461

ಡಿಪಿಎಸ್

ಎಸ್ ಯು 4 ಕೋಟ್ರ್
2020-21

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮೀದೇ , ಇವರು
ರುದದ್ ಪರ್ಕರಣ ದಾಖ

ರುವ ಬಗೆಗ್.

. ರಮೇಶ್, ಅಹರ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರರು, ಇವರು ಇಲಾಖೆಯ ಮತುತ್
ಸಕಾರ್ರದ

ರುದದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಆಡ ತ ನಾಯ್ಯ ಮಂಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 2334/2017ರ
ಮೇಲೆ ನಿಂದನಾ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 599/2020 ರನುನ್ ದಾಖ

ರುವ

ಪರ್ಕರಣದ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಹನುಂತರಾಜು ಮತುತ್ ಇತರರು, ಇವರು ಮುದರ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮತುತ್
5

19552

ಡಿಪಿಎಸ್

ಎಸ್ ಯು 5 ಕೋಟ್ರ್ 202021

ಸಕಾರ್ರದ

ರುದದ್ ಮಾನಯ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾಖ

ರುವ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್

ಸಂಖೆಯ್ 12707/2020 ರ ಪರ್ಕರಣದ ಬಗೆಗ್.
ರಿಯ ಕಾಮಿರ್ಕ ನಿರೀಕಷ್ಕರು, 1ನೇ ವೃತತ್ ಧಾರವಾಡ. ಇವರು ಮುದರ್ಣ
6

19658

ಡಿಪಿಎಸ್

ಭಾಗ

ಎಸ್ ಯು 6 ಕೋಟ್ರ್

ಇಲಾಖೆಯ

2020-21

ಹುಬಬ್ ಳ್. ಇ ಲ್ನ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಪರ್ಕರಣ ಸಂಖೆಯ್ ಸಕಾಅಹು/ಕವೇಕಾ/

ರುದದ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾಮಿರ್ಕ ಆಯುಕತ್ರು, ಧಾರವಾಡ

ಆರ್-36/2020-21 ರನುನ್ ದಾಖ

ರುವ ಕುರಿತಾದ ಕಡತ.

ರ್ೕಮತಿ ಲಕಷ್ಮೀ, ವೈ /ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಬಸವರಾಜು, ಇವರು ಮುದರ್ಣ
7

19659

ಡಿಪಿಎಸ್

ಎಸ್ ಯು 7 ಕೋಟ್ರ್ 202021

ಇಲಾಖೆಯ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ

ರುದದ್ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್. . ನಾಯ್ಯಾಲಯ,

ಮೈಸೂರು. ಇ ಲ್ ಓ.ಎಸ್. ಸಂಖೆಯ್: 803/2020 ರನುನ್ ದಾಖ

, ಆಥಿರ್ಕ

ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. ಮತುತ್ ಅನುಕಂಪನಾಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಕುರಿತಾದ ಕಡತ.
ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು

1

18347

ಡಿಪಿಎಸ್ 01 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ಥಮ ಮೇಲಮ್ನ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಮಾ ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
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ಪಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ

ವರಗಳನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಕಡತ.

2

18348

ಡಿಪಿಎಸ್ 02 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

2019-20ನೇ ಸಾ ನ ಆರ್ಟಿಐ 4(1)ಎ ಮತುತ್ 4(1)ಬಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತ.

7/5/2020

3/7/2020

ಬಿ

7/5/2020

24-06-2020

ಬಿ

13-05-2020

30-05-2020

ಬಿ

18-05-2020

1/6/2020

ಬಿ

9/6/2020

15-06-2020

ಬಿ

28-05-2020

15-06-2020

ಬಿ

30-05-2020

13-06-2020

ಬಿ

15-06-2020

26-08-2020

ಬಿ

15-06-2020

26-08-2020

ಬಿ

25-06-2020

13-07-2020

ಬಿ

25-06-2020

28-07-2020

ಬಿ

25-06-2020

23-07-2020

ಬಿ

25-06-2020

23-07-2020

ಬಿ

25-06-2020

13-08-2020

ಬಿ

ರ್ೕ ಕುಮಾರ್.ಎ, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
3

18349

ಡಿಪಿಎಸ್ 03 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:23-04-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಂಗರಾಜು.ಎಸ್, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

4

18364

ಡಿಪಿಎಸ್ 04 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:23-04-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಸುರೇಶ್.ಜಿ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

5

18447

ಡಿಪಿಎಸ್ 05 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:16-05-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

6

18448

ಡಿಪಿಎಸ್ 06 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ರ್ೕ ಎಂ. ವರಾಮಯಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಜಿ.ಡಿ.ಅಗವಾರ್ಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

7

18449

ಡಿಪಿಎಸ್ 07 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:19-05-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಸಂಜಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

8

18569

ಡಿಪಿಎಸ್ 08 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:30-05-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕುಮಾರ್.ಎ, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

9

18731

ಡಿಪಿಎಸ್ 09 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:08-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕುಮಾರ್.ಎ, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

10

18732

ಡಿಪಿಎಸ್ 10 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:08-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ದೀಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

11

18795

ಡಿಪಿಎಸ್ 11 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:20-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ದೀಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

12

18796

ಡಿಪಿಎಸ್ 12 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:20-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್.ಡಿ, ವ

13

18797

ಡಿಪಿಎಸ್ 13 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

ದಿನಾಂಕ:15-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

14

18798

ಡಿಪಿಎಸ್ 14 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:18-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

15

18799

ಡಿಪಿಎಸ್ 15 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:18-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
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ರ್ೕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ
16

18800

ಡಿಪಿಎಸ್ 16 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:18-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ

25-06-2020

13-08-2020

ಬಿ

25-06-2020

13-08-2020

ಬಿ

24-07-2020

31-03-2021

ಬಿ

24-07-2020

7/8/2020

ಬಿ

24-07-2020

7/8/2020

ಬಿ

24-07-2020

7/8/2020

ಬಿ

24-07-2020

7/8/2020

ಬಿ

24-07-2020

7/8/2020

ಬಿ

29-07-2020

13-08-2020

ಬಿ

5/8/2020

5/10/2020

ಬಿ

5/8/2020

5/10/2020

ಬಿ

5/8/2020

5/10/2020

ಬಿ

5/8/2020

5/10/2020

ಬಿ

5/8/2020

5/10/2020

ಬಿ

ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ
17

18801

ಡಿಪಿಎಸ್ 17 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:18-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

18

18946

ಡಿಪಿಎಸ್ 18 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಆದೇಶಗಳನುನ್ ನಗದು
ರ್ೕ

19

18950

ಡಿಪಿಎಸ್ 19 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಭಾಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕಡತ

ಜಯಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:24-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ

20

18950

ಡಿಪಿಎಸ್ 20 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಜಯಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:24-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ

21

18952

ಡಿಪಿಎಸ್ 21 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಜಯಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:24-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ

22

18953

ಡಿಪಿಎಸ್ 22 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಜಯಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:24-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ

23

18954

ಡಿಪಿಎಸ್ 23 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಜಯಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:24-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ. .ಎಸ್, ಬಳಾಳ್ರಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

24

18968

ಡಿಪಿಎಸ್ 24 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:24-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

25

19009

ಡಿಪಿಎಸ್ 25 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

26

19010

ಡಿಪಿಎಸ್ 26 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

27

19011

ಡಿಪಿಎಸ್ 27 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

28

19012

ಡಿಪಿಎಸ್ 28 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

29

19013

ಡಿಪಿಎಸ್ 29 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
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ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
30

19014

ಡಿಪಿಎಸ್ 30 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ

5/8/2020

5/10/2020

ಬಿ

14-08-2020

28-10-2020

ಬಿ

14-08-2020

28-10-2020

ಬಿ

14-08-2020

28-10-2020

ಬಿ

19-08-2020

4/9/2020

ಬಿ

29-08-2020

8/9/2020

ಬಿ

29-08-2020

19-11-2020

ಬಿ

4/9/2020

27-10-2020

ಬಿ

4/9/2020

18-09-2020

ಬಿ

7/9/2020

24-09-2020

ಬಿ

7/9/2020

12/10/2020

ಬಿ

7/9/2020

24-09-2020

ಬಿ

10/9/2020

18-09-2020

ಬಿ

16-09-2020

12/10/2020

ಬಿ

ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ನಾಗಮಹೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
31

19040

ಡಿಪಿಎಸ್ 31 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:13-08-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ನಾಗಮಹೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

32

19041

ಡಿಪಿಎಸ್ 32 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:13-08-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ನಾಗಮಹೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

33

19042

ಡಿಪಿಎಸ್ 33 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:13-08-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ

34

19106

ೕರಣಣ್ಗೌಡ, ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

ಡಿಪಿಎಸ್ 34 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:31-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ .ಶ ಧರ ಅಡುಕಥಾಯ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

35

19107

ಡಿಪಿಎಸ್ 35 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:30-07-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ

36

19108

ಡಿಪಿಎಸ್ 36 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಜಯಲ ಮ್.ಪಿ, ನಾಗಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:21-08-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

ರ್ೕ ಡಿಕಸ್ನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ನವದೆಹ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
37

19127

ಡಿಪಿಎಸ್ 37 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:29-06-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

38

19128

ಡಿಪಿಎಸ್ 38 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:03-08-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಸ್.ವೈ.ರೋಡಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

39

19134

ಡಿಪಿಎಸ್ 39 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:02-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ. .ಸುರೇಶ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

40

19135

ಡಿಪಿಎಸ್ 40 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:01-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

41

19136

ಡಿಪಿಎಸ್ 41 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ. .ಸುರೇಶ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

42

19162

ಡಿಪಿಎಸ್ 42 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:09-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ರಂಗರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

43

19191

ಡಿಪಿಎಸ್ 43 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:11-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
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ರ್ೕ
44

19262

ಡಿಪಿಎಸ್ 44 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

.ರಮೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

ದಿನಾಂಕ:23-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್

29-09-2020

12/10/2020

ಬಿ

22-09-2020

1/10/2020

ಬಿ

30-09-2020

12/10/2020

ಬಿ

30-09-2020

13-10-2020

ಬಿ

6/10/2020

4/11/2020

ಬಿ

6/10/2020

4/11/2020

ಬಿ

8/10/2020

19-10-2020

ಬಿ

8/10/2020

19-10-2020

ಬಿ

17-10-2020

27-10-2020

ಬಿ

17-10-2020

27-10-2020

ಬಿ

13-11-2020

15-12-2020

ಬಿ

13-11-2020

15-12-2020

ಬಿ

13-11-2020

23-12-2020

ಬಿ

13-11-2020

1/12/2020

ಬಿ

ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಪಿ. ರ್ೕಧರ, ರಾಮನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
-

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 44 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:22-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ. .ಸುರೇಶ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

45

19263

ಡಿಪಿಎಸ್ 45 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:25-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ. .ಸುರೇಶ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

46

19264

ಡಿಪಿಎಸ್ 46 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:25-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್.ಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

47

19265

ಡಿಪಿಎಸ್ 47 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:30-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್.ಬಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

48

19266

ಡಿಪಿಎಸ್ 48 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:30-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಗುರುಮೂತಿರ್ರೆಡಿಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

49

19267

ಡಿಪಿಎಸ್ 49 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:19-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಗುರುಮೂತಿರ್ರೆಡಿಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

50

19268

ಡಿಪಿಎಸ್ 50 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:19-09-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ. .ಕೃಷಣ್ರೆಡಿಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

51

19314

ಡಿಪಿಎಸ್ 51 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:12-10-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ. .ಕೃಷಣ್ರೆಡಿಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

52

19315

ಡಿಪಿಎಸ್ 52 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:12-10-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

53

19419

ಡಿಪಿಎಸ್ 53 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:02-11-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

54

19420

ಡಿಪಿಎಸ್ 54 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:02-11-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

55

19421

ಡಿಪಿಎಸ್ 55 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ರ್ೕ ಸಂಜಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ .ಬೋರೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

56

19422

ಡಿಪಿಎಸ್ 56 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:23-10-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
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ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಹಡಪದ, ಬೆಳಗಾ
57

19423

ಡಿಪಿಎಸ್ 57 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

ದಿನಾಂಕ:23-10-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್

13-11-2020

26-11-2020

ಬಿ

13-11-2020

1/1/2021

ಬಿ

13-11-2020

2/12/2020

ಬಿ

13-11-2020

5/12/2020

ಬಿ

13-11-2020

2/12/2020

ಬಿ

23-11-2020

01-112-2020

ಬಿ

27-11-2020

7/12/2020

ಬಿ

16-12-2020

2/1/2021

ಬಿ

16-12-2020

1/1/2021

ಬಿ

18-12-2020

2/1/2020

ಬಿ

19-12-2020

2/1/2021

ಬಿ

31-12-2020

11/1/2021

ಬಿ

31-12-2020

13-01-2021

ಬಿ

31-12-2020

8/1/2021

ಬಿ

ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ.ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
58

19424

ಡಿಪಿಎಸ್ 58 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:02-11-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಂ.ಮಹದೇವಯಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

59

19425

ಡಿಪಿಎಸ್ 59 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:28-10-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಂ.ಮಹದೇವಯಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

60

19426

ಡಿಪಿಎಸ್ 60 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:28-10-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಂ.ಮಹದೇವಯಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

61

19427

ಡಿಪಿಎಸ್ 61 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:28-10-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ. .ಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

62

19451

ಡಿಪಿಎಸ್ 62 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:20-11-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಬಿ. .ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

63

19472

ಡಿಪಿಎಸ್ 63 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:23-11-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ.ಎನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

64

19544

ಡಿಪಿಎಸ್ 64 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:10-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ರಂಜಿತ.ಬಿ.ಜೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

65

19545

ಡಿಪಿಎಸ್ 65 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:10-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ.ಎನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

66

19546

ಡಿಪಿಎಸ್ 66 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:14-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಕಲಾಯ್ಣಿ.ಎಸ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

67

19615

ಡಿಪಿಎಸ್ 67 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:10-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಅಮೃತ್.ಎಸ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

68

19616

ಡಿಪಿಎಸ್ 68 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:21-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

69

19617

ಡಿಪಿಎಸ್ 69 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:21-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಗಿರೀಶ್ ಅ ಚವಡಪಪ್, ಬೆಳಗಾ

70

19618

ಡಿಪಿಎಸ್ 70 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:18-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
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ರ್ೕ ಅಕಷ್ಯ್ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
71

19643

ಡಿಪಿಎಸ್ 71 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:02-01-2021 ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ

5/1/2021

12/1/2021

ಬಿ

6/1/2021

27-01-2021

ಬಿ

6/1/2021

27-01-2021

ಬಿ

7/1/2021

27-01-2021

ಬಿ

18-01-2021

2/2/2021

ಬಿ

22-01-2021

15-02-2021

ಬಿ

27-01-2021

10/2/2021

ಬಿ

27-01-2021

16-08-2021

ಬಿ

29-01-2021

15-02-2021

ಬಿ

29-01-2021

15-02-2021

ಬಿ

29-01-2021

15-02-2021

ಬಿ

29-01-2021

26-02-2021

ಬಿ

29-01-2021

10/2/2021

ಬಿ

2/2/2021

8/4/2021

ಬಿ

ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ
72

19644

ಶಾಲ್ ಗೌಡ.ಎನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

ಡಿಪಿಎಸ್ 72 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:26-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ

73

19645

ಡಿಪಿಎಸ್ 73 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ೕರಯಯ್, ಹಾಸನ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

ದಿನಾಂಕ:24-12-2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ಸುಮ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

74

19704

ಡಿಪಿಎಸ್ 74 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:16-12-2020 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಉಮೇಶ್.ಡಿ, ವ

75

19705

ಡಿಪಿಎಸ್ 75 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

ದಿನಾಂಕ:13-01-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಸಾಮಸನ, ಬೀದರ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

76

19740

ಡಿಪಿಎಸ್ 76 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:11-11-2020 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಬಿ.ಜಿ.ನಾಗೇಶವ್ರ್ ರಾವ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

77

19741

ಡಿಪಿಎಸ್ 77 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:27-01-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

78

19742

ಡಿಪಿಎಸ್ 78 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕಣಜ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ

79

19750

ಡಿಪಿಎಸ್ 79 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

.ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:21-01-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

ರ್ೕ
80

19751

ಡಿಪಿಎಸ್ 80 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

.ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳುರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:21-01-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

ರ್ೕ ಕೆ.ಆನಂದ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ
81

19752

ಡಿಪಿಎಸ್ 81 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:16-01-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಂಗರಾಜು.ಡಿ. , ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

82

19791

ಡಿಪಿಎಸ್ 82 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:22-01-2021 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ರಾಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

83

19792

ಡಿಪಿಎಸ್ 83 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:16-01-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಆರ್. ಗೋ ಂದಯಯ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

84

19793

ಡಿಪಿಎಸ್ 84 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:29-01-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
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ರ್ೕ ಆರ್.ಆರ್.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ
85

19915

ಡಿಪಿಎಸ್ 85 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:05-02-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ

8/2/2021

26-02-2021

ಬಿ

17-02-2021

26-02-2021

ಬಿ

22-02-2021

6/8/2021

ಬಿ

1/3/2021

9/3/2021

ಬಿ

1/3/2021

9/3/2021

ಬಿ

3/3/2021

6/3/2021

ಬಿ

4/3/2021

16-03-2021

ಬಿ

10/3/2021

31-03-2021

ಬಿ

10/3/2021

23-03-2021

ಬಿ

17-03-2021

29-03-2021

ಬಿ

18-03-2021

7/4/2021

ಬಿ

25-03-2021

8/4/2021

ಬಿ

25-03-2021

29-03-2021

ಬಿ

25-03-2021

31-03-2021

ಬಿ

ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎನ್.ಬೋರೇಗೌಡ, ಮಂಡಯ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ
86

19916

ಡಿಪಿಎಸ್ 86 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:11-02-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

87

19969

ಡಿಪಿಎಸ್ 87 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ
ಕಡತ.
ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ದಶರಥ ಕುದರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ

88

19970

ಡಿಪಿಎಸ್ 8 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:19-02-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಹೇಮಂತ. , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

89

19971

ಡಿಪಿಎಸ್ 89 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:24-02-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

90

20050

ಡಿಪಿಎಸ್ 90 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:30-12-2020 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಪಿ. .ರಮೇಶ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

91

20051

ಡಿಪಿಎಸ್ 91 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:04-03-2021 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ಪರ್ಭು ಕಂಗಳ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

92

20052

ಡಿಪಿಎಸ್ 92 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:04-03-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಕೆ.ಜಿ.ಹನುಮಂತರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ

93

20053

ಡಿಪಿಎಸ್ 93 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಎ.ಬಿ.ಅಕಕ್ಲಕೋಟ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

94

20054

ಡಿಪಿಎಸ್ 94 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:08-03-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಹೇಮಂತ. , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

95

20084

ಡಿಪಿಎಸ್ 95 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:17-03-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಹೆಚ್. .ಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

96

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 96 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:12-03-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ಡಿ.ದೇವರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ

97

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 97 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ:15-03-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.
ರ್ೕ ರ್ೕಧರ್. ಪಿ, ರಾಮನಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

98

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 98 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

ದಿನಾಂಕ:24-03-2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

Page 21 of 86

99

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 99 ಆರ್ಟಿಐ 2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ನಿಯಮ
4(1)ಎ ಮತುತ್ 4(1)ಬಿ

ದಧ್ಪಡಿಸುವ ಕಡತ.

29-03-2021

6/8/2021

22-4-2020

25-2-2021

28-5-2020

29-5-2020

ದಾಖಲೆ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
1

18312

ಡಿಪಿಎಸ್ 01 ದಾಖಲೆ 2020-21

ಸುತೊತ್ೕಲೆಕಡತ

2

18443

ಡಿಪಿಎಸ್ 02 ದಾಖಲೆ 2020-21

3

18547

ಡಿಪಿಎಸ್ 03 ದಾಖಲೆ 2020-21

ನಿವೃತಿತ್ಹೊಂದುವನೌಕರರುಗ ಗೆಸೇವಾಪರ್ಮಾಣಪತರ್ಮುದಿರ್ ನೀಡುವಬಗೆಗ್.

8/6/2021

29-3-2021

4

18725

ಡಿಪಿಎಸ್ 04 ದಾಖಲೆ 2020-21

ಸ.ಮು. .ಘ.ಬೆಂ.ಹೆಚುಚ್ವರಿಕಡತ

16-6-2020

4/3/2021

5

18726

ಡಿಪಿಎಸ್ 05 ದಾಖಲೆ 2020-21

ಧೋಬಿಭತೆಯ್ಮಂಜೂರುಮಾಡುವಕಡತ

17-3-2020

12/6/2020

6

18807

ಡಿಪಿಎಸ್ 06 ದಾಖಲೆ 2020-21

ರ್ೕಮುನಿಯಪಪ್ಪಾಯ್ಕರ್ ಸ. .ಮು.ಕ.ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ

17-6-2020

26-6-2020

7

18808

ಡಿಪಿಎಸ್ 07 ದಾಖಲೆ 2020-21

ಗಣಕಯಂತರ್ಸಾಕಷ್ರತಾನಿಯಮ 2012 ಬಗೆಗ್

25-6-2020

1/7/2020

8

18869

ಡಿಪಿಎಸ್ 08 ದಾಖಲೆ 2020-21

ವಾಣಿಜಯ್ಪರೀ ೆಗೆಸಂಬಂಧಿ ದಕಡತ

1/7/2020

20-7-2021

9

18870

ಡಿಪಿಎಸ್ 09 ದಾಖಲೆ 2020-21

2/7/2020

7/7/2020

10

18877

ಡಿಪಿಎಸ್ 10 ದಾಖಲೆ 2020-21

ರ್ೕಅಶವ್ಥನಾರಾಯಣದಿವ್.ದ.ಸ.ಸ.ಭ.ಮುಪೀಣಯ್.ಬೆಂ. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ

4/7/2020

7/7/2020

11

18922

ಡಿಪಿಎಸ್ 11 ದಾಖಲೆ 2020-21

ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್.ಕೆ.ರುಕಿಮ್ಣಿಬೈಂಡರ್ ಸ.ಜಿ.ಮು. ಮಡಿಕೇರಿಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ

13-7-2020

28-7-2020

12

19192

ಡಿಪಿಎಸ್ 12 ದಾಖಲೆ 2020-21

ರ್ೕಮಹಾ ಂಗಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು. ಸ. .ಮುಧಾರವಾಡಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ

27-7-2020

16-10-2020

13

19193

ಡಿಪಿಎಸ್ 13 ದಾಖಲೆ 2020-21

28-7-2020

1/7/2020

14

19194

ಡಿಪಿಎಸ್ 14 ದಾಖಲೆ 2020-21

7/8/2020

14-8-2020

15

19195

ಡಿಪಿಎಸ್ 15 ದಾಖಲೆ 2020-21

4/10/2029

1/3/2021

16

19196

ಡಿಪಿಎಸ್ 16 ದಾಖಲೆ 2020-21

ರ್ೕಲೋಕೇಶರಾಜುದಿವ್.ದ.ಸ. ಸ. .ಮು.ಮೈಸೂರು. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ

1/9/2020

1/9/2020

17

19197

ಡಿಪಿಎಸ್ 17 ದಾಖಲೆ 2020-21

ರ್ೕಆರ್.ಶ ಕುಮಾರ್ ಸ.ಭ.ಮುಪೀಣಯ್.ಬೆಂ. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ

1/9/2020

18-8-2020

18

19293

ಡಿಪಿಎಸ್ 18ದಾಖಲೆ 2020-21

21-9-2020

30-9-2020

19

19295

ಡಿಪಿಎಸ್ 19 ದಾಖಲೆ 2020-21

24-9-2020

30-3-2021

20

19296

ಡಿಪಿಎಸ್ 20 ದಾಖಲೆ 2020-21

8/10/2020

15-10-2020

21

19298

ಡಿಪಿಎಸ್ 21 ದಾಖಲೆ 2020-21

15-10-2020

17-10-2020

22

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 22 ದಾಖಲೆ 2020-21

15-10-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

23

19455

ಡಿಪಿಎಸ್ 23 ದಾಖಲೆ 2020-21

18-11-2020

25-11-2020

24

19456

ಡಿಪಿಎಸ್ 24 ದಾಖಲೆ 2020-21

18-11-2020

23-11-2020

25

19512

ಡಿಪಿಎಸ್ 25 ದಾಖಲೆ 2020-21

14-12-2020

18-12-2020

ರ್ೕಎಂ.ಎನ್. ಮವಂತರಾಜುಸ.ಆ.ಮು.ಸ. .ಮು. ಮೈಸೂರು.
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ

ರ್ೕಭದರ್ಪಪ್ಪಾಟೀಲಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು, ಸ. .ಮು.ಕಲಬುರಗಿಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.
ಕಡತ

ಪದಮ್ಭೂಷಣಪರ್ಶ ತ್ನೀಡುವಕಡತ
ತ್ೕಮತಿಮಾ ನಿಬುದದ್ನಾಯಕ್ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರುಸ.ಜಿ.ಮು.ಮಡಿಕೇರಿಜಿ.ಪಿ.ಎ
ಫ್. ಕಡತ
ರ್ೕಮಂಜುನಾಥಶೆಟಿಟ್ (ನಿ) ಮೇ ವ್ಚಾರಕರುಸ. .ಮು.
ಮೈಸೂರುಹೆಚುಚ್ವರಿಕಡತ

ಕೈಗಾರಿಕಹಾಗೂದಿನಗೂ ನೌಕರರಿಗೆಸಮವಸ ಕೂ ಸಂದಾಯಮಾಡುವಬ
ಗೆಗ್.
ಸ

ೕರ್ತತ್ಮಸೇವಾಪರ್ಶ ತ್ಗೆನಾಮನಿದೇರ್ಶನಕಳು ಸುವಕಡತ

ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್.ಆರ್.ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ಬೈಂಡರ್ ಸ.ಭ.ಮುಪೀಣಯ್.ಬೆಂ.
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ
ರ್ೕವೈ.ಎನ್.ಕಿಶೋರ್ ಸ.ನಿಸ.ಭ.ಮುಪೀಣಯ್.ಬೆಂ. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ
ಇಲಾಖಾ ಪರೀ ೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ್ ಕಳು ಸುವ
ಕಡತ
ರ್ೕಹರೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಮೇ ವ್ಚಾರಕರುಸ.ಭ.ಮುಪೀಣಯ್.ಬೆಂ. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.
ಕಡತ
ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಸ.ಭ.ಮುಪೀಣಯ್.ಬೆಂ. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ
ರ್ ವಕುಮಾರ್ ಮುಖಯ್ವೇಳಾನಿರೀಕಷ್ಕರುಸ. .ಮು.ಮೈಸೂರು.
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ
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ಬಿ

26

19513

ಡಿಪಿಎಸ್ 26 ದಾಖಲೆ 2020-21

27

19647

ಡಿಪಿಎಸ್ 27 ದಾಖಲೆ 2020-21

28

19648

ಡಿಪಿಎಸ್ 28 ದಾಖಲೆ 2020-21

29

19649

ಡಿಪಿಎಸ್ 29 ದಾಖಲೆ 2020-21

30

19779

ಡಿಪಿಎಸ್ 30 ದಾಖಲೆ 2020-21

31

19884

ಡಿಪಿಎಸ್ 31 ದಾಖಲೆ 2020-21

32

19923

ಡಿಪಿಎಸ್ 32 ದಾಖಲೆ 2020-21

33

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 33 ದಾಖಲೆ 2020-21

34

20031

ಡಿಪಿಎಸ್ 34 ದಾಖಲೆ 2020-21

35

20048

ಡಿಪಿಎಸ್ 35 ದಾಖಲೆ 2020-21

ರ್ೕಮಂಜುನಾಥ್ ಬೈಂಡರ್ ಸ.ಭ.ಮುಪೀಣಯ್.ಬೆಂ. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ

14-2-2020

15-12-2020

22-12-2020

12/2/2021

31-12-2021

5/1/2021

1/1/2021

12/2/2021

ನೌಕರರನುನ್ಕಿರ್ೕಡಾಕೂಟಕೆಕ್ಕಳು ಸುವಕಡತ

8/2/2021

10/2/2021

ಸ. ಭ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂಹೆಚುಚ್ವರಿಕಡತ

18-2-2021

18-3-2021

20-2-2021

18-3-2021

1/3/2021

12/3/2021

9/3/2021

18-3-2021

17-3-2021

24-3-2021

19-05-2020

31-03-2021

ಎ

19-05-2020

31-03-2021

ಎ

27-8-2020

31-03-2021

ಎ

5/12/2020

31-03-2021

ಡಿ

29-05-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

14-09-2020

ಲ್ದೆ
ಚಾ ಯ
ತ್

ಬಿ

26-09-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

29-01-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

18-02-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

21-04-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

30-06-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ರ್ೕಮತಿಎಂ.ಪಿ.ಮೈಸೂರು, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಮುಧಾರವಾಡ,
ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ.
ರ್ೕ.ಜಿ.ಜೈ.ಗಣೇಶ್,ಬೈಂಡರ್, ಸ.ಭ.ಮುಪೀಣಯ್.ಬೆಂ. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ
ರ್ೕಜಿ.ಆರ್.ಬಂಡಿವಡಡ್ರ್ ಸ.ಪೆಲ್ೕ.ಮೇಸ. . ಮುಧಾರವಾಡ, ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್.
ಕಡತ.

ಸಕಾರ್ರಿಕೇಂದರ್ಮುದರ್ಣಾಲಯಬೆಂಗಳೂರುಆಯವಯ್ಯ ಶೇಷಉಪಹಾರಭ
ತೆಯ್ಕಡತ
ರ್ೕಎಸ್.ಎ.ಲೋಕೇಶಉ.ನಿ. ಸ. .ಮು.ಮೈಸೂರು. ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯವಯ್ಯ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಡತ
ರ್ೕಸುರೇಶ್ ಸ.ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ.ಆಸ. .ಮು.ಕಲಬುರಗಿಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್. ಕಡತ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಆಪತ್ ಶಾಖೆ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು

ಡಿಐಆರ್-ಬಿ
1

18392

ಡಿಪಿಎಸ್ 1 ಡಿಐಆರ್(ಬಿ) 2020-21

2

18393

ಡಿಪಿಎಸ್ 2 ಡಿಐಆರ್(ಬಿ) 2020-21

3

19098

ಡಿಪಿಎಸ್ 3 ಡಿಐಆರ್(ಬಿ) 2020-21

4

19498

ಡಿಪಿಎಸ್ 4 ಡಿಐಆರ್(ಬಿ) 2020-21

1

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 1 ಡಿಐಆರ್( )/2020-21

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 2 ಡಿಐಆರ್( )/2020-21

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 3 ಡಿಐಆರ್( )/2020-21

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 4 ಡಿಐಆರ್( )/2020-21

5

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 5 ಡಿಐಆರ್( )/2020-21

ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳನುನ್
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ನೀಡಲಾಗುವ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳು / ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು
ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತಿರ್ಕ/ತಾಂತಿರ್ಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊ ಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾದ
ಸಭಾ ನಡವ ಗಳ ಕಡತ
Letter to Passport Regional Officer – reg.
2021ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಾಯ್ಲೆಂಡರಗ್ಳ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್ – ಏಕಗವಾಕಷ್
ಕಡತ

ಡಿಐಆರ್ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ(ರಿ) 2021-22ನೇ ಸಾ ನ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
ಮುದರ್ಣ
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ(ರಿ) ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಸಮಿತಿ/ಆಡ ತ ಮಂಡ
ಸಭೆ
ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಸಭೆ/ಇತರೆ
2020-21ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪರ್ಥಮ ಹಾಗೂ ದಿವ್ತೀಯ ಪಿಯು ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ
ಮುದರ್ಣ
2021-22ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ದಸಾತ್ವೇಜು
2021-22ನೇ ಸಾ ನ ನ ಕ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಮುದರ್ಣಕೆಕ್ ಟೆಂಡರನ್ ಲ್
6

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 6 ಡಿಐಆರ್( )/2020-21

ಭಾಗವ

ರುವ ಮುದರ್ಣಾಲಯಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ ಪರಿ ೕಲನೆ
ಕುರಿತು

7

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 7 ಡಿಐಆರ್( )/2020-21

2021-22ನೇ ಸಾ ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯಗಳ ಲ್ ಮುದರ್ಣವಾಗುತಿತ್ರುವ
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ

ಡಿಐಆರ್-ಡಿ
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1

18783

ಡಿಪಿಎಸ್ 1 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

2

18784

ಡಿಪಿಎಸ್ 2 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

3

18875

ಡಿಪಿಎಸ್ 3 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

4

19095

ಡಿಪಿಎಸ್ 4 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

5

19096

ಡಿಪಿಎಸ್ 5 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

6

19151

ಡಿಪಿಎಸ್ 6 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

7

19181

ಡಿಪಿಎಸ್ 7 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

8

19208

ಡಿಪಿಎಸ್ 8 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

9

19701

ಡಿಪಿಎಸ್ 9 ಡಿಐಆರ್(ಡಿ) 2020-21

ರ್ೕ

. ರ್ೕನಿವಾಸ, ಸ/ನಿ(ತಾಂತಿರ್ಕೇತರ), ಸಕೇಮು, ಘ-1, ಇವರ
ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ರ್ೕ ಆನಂದ ಎಸ್. ಪೂಜಾರ, ಸ/ನಿ(ತಾಂತಿರ್ಕೇತರ),

ಸಲೇಸಾಮ.,ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ರ್ೕ ತಮಮ್ಯಯ್, ಸ/ನಿ(ತಾಂತಿರ್ಕ), ಸ ಮು, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ರ್ೕ ಸುನೀಲ ಗದೆರ್, ಸ/ನಿ(ತಾಂತಿರ್ಕ), ಸಕೇಮು, ಘ-2, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ರ್ೕ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಮಕೃಷಣ್, ಸ/ನಿ(ತಾಂತಿರ್ಕೇತರ), ಸಮು.,

ಕಾಸಸೌಧ

ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ರ್ೕ ಮುರ

., ಸ/ನಿ(ತಾಂತಿರ್ಕ), ಸಕೇಮು., ಘ-1, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ನಿದೇರ್ಶಕರ ರಜೆ ಕಡತ

ರ್ೕ ಕೆ.ಯುವರಾಜ್, ಸ/ನಿ(ತಾಂತಿರ್ಕ), ಸಮು.,

ಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ
ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಉಮೇಶ್, ಸ/ನಿ(ತಾಂತಿರ್ಕ), ಸ. .ಮು., ಧಾರವಾಡ,
ಇವರ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ

27-08-2020

31-03-2021

ಎ

27-08-2020

31-03-2021

ಎ

27-08-2020

31-03-2021

ಎ

27-08-2020

31-03-2021

ಎ

27-08-2020

31-03-2021

ಎ

9/9/2020

31-03-2021

ಎ

18-09-2020

31-03-2021

ಎ

27-08-2020

31-03-2021

ಎ

18-01-2021

31-03-2021

ಎ

6/5/2020

31-03-2021

C

23/06/2020

31-03-2021

C

23/06/2020

31-03-2021

C

29/01/2021

31-03-2021

C

30/01/2021

31-03-2021

C

ವೇಳಾ ಕಛೇರಿ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
1

18534

DPS 1 TOF 2020-21

2

18535

DPS 2 TOF 2020-21

3

19021

DPS 3 TOF 2020-21

4

19753

DPS 4 TOF 2020-21

5

19761

DPS 5 TOF 2020-21

ವೇಳಾಕಛೇರಿಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸ.ಕೇ.ಮು.ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ

ಅಧಿಕಾರಿ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರ ಹಾಜರಾತಿ ವರದಿ ಬಗೆಗ್.
ೕಜನೆಯಡಿ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಶೂನಯ್ ವ್ೕಕೃತಿ
ಸಕಾಲ
ಬ
ಬ

ಕಛೇರಿಗಳನುನ್ ಕೈಬಿಡುವ ಬಗೆಗ್.
ೕಮೆಟಿರ್ಕ್ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ೕಮೆಟಿರ್ಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಪದಧ್ತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ

ಕುರಿತು

ನಗದು ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
ನಗದು
1

18444

DPS 1 ACT(CASH)2020-21

Imprest amount bill file

28-05-2020

22-10-2020

ಬಿ

2

19105

DPS 2 ACT(CASH)2020-21

Print finish Equipments kerala

28-08-2020

8/4/2021

ಬಿ

3

19232

DPS 3 ACT(CASH)2020-21

M/s Calwin Engineers Ahamabad

29-09-2020

20-11-2020

ಬಿ

4

19610

DPS 4 ACT(CASH)2020-21

Imprest amount bill file

29-12-2020

23-03-2021

ಬಿ

5

19913

DPS 5 ACT(CASH)2020-21

Mahadeshwara Paper Bengalore

8/12/2020

4/3/2021

ಬಿ

1

18879

ಡಿಪಿಎಸ್/1/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡತ.

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

2

18880

ಡಿಪಿಎಸ್/2/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕಡತ.

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

3

18882

ಡಿಪಿಎಸ್/3/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ `ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಬಿ` ತಯಾರಿಸುವ ಕಡತ.

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

4

18883

ಡಿಪಿಎಸ್/4/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

ನಗದು-ಎ

ಬಾಕಿ ಉ ದ ಅನುದಾನವನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ (2019-20)
Surrender File.
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5

18884

ಡಿಪಿಎಸ್/5/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

6

18885

ಡಿಪಿಎಸ್/6/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

7

18886

8

2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾ ನ ನಿವೃತಿತ್ ನೌಕರರ ಗ ಕೆ ರಜೆ

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

ಭಾಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ.

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

ಡಿಪಿಎಸ್/7/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ `ಟಿಪಪ್ಣಿ ಕಡತ`

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

18887

ಡಿಪಿಎಸ್/8/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ `ಸುತೊತ್ೕಲೆ` ಕಡತ

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

9

18888

ಡಿಪಿಎಸ್/9/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ `ಖಜಾನೆ`-2 ಕಡತ

7/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

10

18964

ಡಿಪಿಎಸ್/10/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ಜೂನ್ -2020 ರ ಎಂಪಿಕ್ ಕಡತ

7/27/2020

4/27/2021

ಬಿ

7/7/2020

4/27/2021

ಬಿ

7/27/2020

4/27/2021

ಬಿ

8/12/2020

4/27/2021

ಬಿ

8/31/2020

4/27/2021

ಬಿ

9/2/2020

4/27/2021

ಬಿ

9/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

9/11/2020

4/27/2021

ಬಿ

9/21/2020

4/27/2021

ಬಿ

9/23/2020

4/27/2021

ಬಿ

9/28/2020

4/27/2021

ಬಿ

10/17/2020

4/27/2021

ಬಿ

11/2/2020

4/27/2021

ಬಿ

11/2/2020

4/27/2021

ಬಿ

11/2/2020

4/27/2021

ಬಿ

11/2/2020

4/27/2021

ಬಿ

11/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

ನಗಧೀಕರಣ ಕಡತ.
RTI

ಉಪ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆ: 2058-00-103-0-01, From 011-(ತುಟಿಟ್ ಭತೆಯ್) ರಿಂದ
11

18901

ಡಿಪಿಎಸ್/11/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

020-ವೈಧಯ್ಕೀಯ ಭತೆಯ್ಗೆ 014-. 8.00. ಲಕಷ್ಗಳನುನ್ ಪುನ ರ್ನಿ

ೕಗ

ಕಡತ.
ಮಾನಯ್
12

18965

ಡಿಪಿಎಸ್/12/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ರೋಧ ಪಕಷ್ದ ನಾಯಕರಾದ ರ್ೕ ದದ್ರಾಮಯಯ್ನವರು,

ಕೋ ಡ್-19ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಆಗಿರುವ ಖಚುರ್-ವೆಚಚ್ಗಳು ಮತುತ್
ಖರೀದಿ ರುವ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

13

19037

ಡಿಪಿಎಸ್/13/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ಆಗಸ್ಟ್-2020 ರ ಎಂಪಿಕ್ ಕಡತ.
2020-21 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವ

14

19110

ಡಿಪಿಎಸ್/14/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ `ಅಹರ್ ದಿನಗೂ

ನೌಕರರಿಗೆ Ex-Gratia (ಅನುಗರ್ಹ ಪೂವರ್ಕ)

ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ

ಕುರಿತು
15

19119

ಡಿಪಿಎಸ್/15/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

16

19131

ಡಿಪಿಎಸ್/16/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

17

19163

ಡಿಪಿಎಸ್/17/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

18

19185

ಡಿಪಿಎಸ್/18/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನವನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಮನ

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಮುದರ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಕಾಯರ್ಕಮ್ಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ.
ಸೆಪಟ್ಂಬರ್-2020 ರ MPIC ಕಡತ, ಸೆಪಟ್ಂಬರ್-2020 ರ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ.
ಕನಾರ್ಟಕ

ಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಚಂದರ್ಪಪ್ ಎಂ. (ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ)

ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿತ್ಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್136ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಕನಾರ್ಟಕ

19

19205

ಡಿಪಿಎಸ್/19/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ಸ ಲ್ ದ ಕಡತ.

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ

ಎಂ.ನಾರಾಣಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್511(601)ಕೆಕ್
ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

20

19228

ಡಿಪಿಎಸ್/20/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

21

19317

ಡಿಪಿಎಸ್/21/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

22

19351

ಡಿಪಿಎಸ್/22/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

23

19352

ಡಿಪಿಎಸ್/23/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

24

19353

ಡಿಪಿಎಸ್/24/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

25

19354

ಡಿಪಿಎಸ್/25/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

26

19361

ಡಿಪಿಎಸ್/26/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2019-20ನೇ ಸಾ ನ ಧನ ನಿ

ೕಗ ಲೆಕಕ್ಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ

ಲೆಕಕ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ.
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್-2020ರ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ
2021-22ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್(AppendixB) ವೇತನ.
2021-22ನೇ ಸಾ ನ ಅಹರ್ ದಿನಗೂ ನೌಕರರ ವೇತನ ಅಂದಾಜಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.(033)
2021-22ನೇ ಸಾ ನ ಇಲಾಖಾ ರಾಜಸವ್ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.
2018-19ನೇ ಸಾ ನ ಧನ ನಿ

ೕಗ ಲೆಕಕ್ಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಲೆಕಕ್ಗ ಗೆ

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ.
2021-22ನೇ ಸಾ ನಗುತಿತ್ಗೆ ನೌಕರರ ವೇತನ ಅಂದಾಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್(034),
Contract Labor Salary Estimate (034)
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2021-22ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ, 071-ಕಟಟ್ಡ ವೆಚಚ್ಗಳು 18027

19362

ಡಿಪಿಎಸ್/27/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ಯಂತೊರ್ೕಪಕರಣಗಳು ಸಾಧನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳು ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

11/4/2020

4/27/2021

ಬಿ

11/12/2020

4/27/2021

ಬಿ

11/19/2020

4/27/2021

ಬಿ

12/17/2020

4/27/2021

ಬಿ

12/17/2020

4/27/2021

ಬಿ

12/17/2020

4/27/2021

ಬಿ

12/17/2020

4/27/2021

ಬಿ

2/2/2021

4/27/2021

ಬಿ

ಅನುದಾನಗಳ ಅಂದಾಜು ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
28

19411

ಡಿಪಿಎಸ್/28/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

29

19431

ಡಿಪಿಎಸ್/29/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

30

19530

ಡಿಪಿಎಸ್/30/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

31

19531

ಡಿಪಿಎಸ್/31/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

32

19532

ಡಿಪಿಎಸ್/32/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

33

19533

ಡಿಪಿಎಸ್/33/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

34

19773

ಡಿಪಿಎಸ್/34/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

35

19774

ಡಿಪಿಎಸ್/35/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

2021-22 ನೇ ಸಾ ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ ಕಡತ.

2/2/2021

4/27/2021

ಬಿ

36

19880

ಡಿಪಿಎಸ್/36/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ಫೆಬರ್ವರಿ-2021 ರ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ.

2/15/2021

4/27/2021

ಬಿ

2/18/2021

4/27/2021

ಬಿ

3/18/2021

4/27/2021

ಬಿ

6/6/2020

3/4/2021

ಬಿ

6/9/2020

3/2/2021

ಬಿ

6/12/2020

4/21/2021

ಬಿ

6/26/2020

3/20/2021

ಬಿ

7/7/2020

9/16/2020

ಬಿ

ನವೆಂಬರ್-2020 ರ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ.
2021-22ನೇ ಸಾ ನ ವೇತನೇತರ ಬಾಬುತ್ಗ ಗೆ ಅಂದಾಜುಗಳು
(Appendix-B) ಹೊರತುಪಡಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ (Non-Salary)
2021-22 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ರುವ ವಾಹನಗಳ
ಮಾ ತಿ. `VEHICLE DETAILS`
2021-22ನೇ ಸಾ ನ `ಮ ಳಾ ಉದೆದ್ೕ ತ` ಆಯವಯ್ಯಕಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತ
2021-22ನೇ ಸಾ ನ `ಮಕಕ್ಳ ಉದೆದ್ೕ ತ` ಆಯವಯ್ಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತ.
ಡಿಸೆಂಬರ್-2020ರ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ.
ಜನವರಿ-2021 ರ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ. January-2021
MMR MPIC File.

ಲೆಕಕ್
37

-

ಡಿಪಿಎಸ್/37/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ರ್ಕೆ:2058-00-103-0-01-015(ಪೂರಕ ವೆಚಚ್ಗಳು) ರಿಂದ 2058-

00-103-0-01-195( ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚ್ಗಳು) ಇದಕೆಕ್ ರೂ.1.00 ಲಕಷ್ಗಳನುನ್
ಪುನ ರ್ನಿ

38

ಡಿಪಿಎಸ್/38/ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಎ)2020-21

ೕಗ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಕಡತ.

ಮಾಚ್ರ್-2021 ರ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ.

ನಗದು1

18537

ಡಿಪಿಎಸ್ 1 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

2

18545

ಡಿಪಿಎಸ್ 2 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

3

18716

ಡಿಪಿಎಸ್ 3 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

4

18794

ಡಿಪಿಎಸ್ 4 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

5

18905

ಡಿಪಿಎಸ್ 5 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

6

19858

ಡಿಪಿಎಸ್ 6 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಶವ ಸಂಸಾಕ್ರದ ಭತೆಯ್ಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/21/2020

4/21/2021

ಬಿ

7

19859

ಡಿಪಿಎಸ್ 7 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು, ಮೈಸೂರು, ಕಾಖಾರ್ನೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/5/2020

10/14/2020

ಬಿ

8

19860

ಡಿಪಿಎಸ್ 8 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು, ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಖಾರ್ನೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/17/2020

11/26/2020

ಬಿ

9

19861

ಡಿಪಿಎಸ್ 9 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು, ಕಲಬುರಗಿ ಟಿ.ಎ ಬಿಲುಲ್

11/20/2020

11/24/2020

ಬಿ

10

19862

ಡಿಪಿಎಸ್ 10 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು, ಮೈಸೂರು ಡಿ. ಬಿಲುಲ್-01

11/20/2020

2/19/2021

ಬಿ

11

19863

ಡಿಪಿಎಸ್ 11 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ,ಭ,ಮು ಪೀಣಯ್ ಟಿ.ಎ ಬಿಲುಲ್

11/24/2020

3/12/2021

ಬಿ

12

19864

ಡಿಪಿಎಸ್ 12 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು, ಕಲಬುರಗಿ, ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್.

11/26/2020

4/21/2021

ಬಿ

13

19865

ಡಿಪಿಎಸ್ 13 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ,ಭ,ಮು ಪೀಣಯ್ ಡಿ. .ಬಿಲುಲ್-01

12/15/2020

3/6/2021

ಬಿ

14

19866

ಡಿಪಿಎಸ್ 14 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಗೃಹಪರಿಚಾರಕ ಭತೆಯ್ಯ ಕಡತ

12/22/2020

3/10/2021

ಬಿ

15

19867

ಡಿಪಿಎಸ್ 15 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ.ಕೇ.ಮು ಡಿ. ಬಿಲುಲ್-01

12/28/2020

3/30/2021

ಬಿ

16

19868

ಡಿಪಿಎಸ್ 16 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು ಧಾರವಾಡ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್-02

1/4/2021

3/18/2021

ಬಿ

17

19869

ಡಿಪಿಎಸ್ 17 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ,ಕೇ,ಮು ಟಿ.ಎ. ಬಿಲುಲ್-01

1/16/2021

3/10/2021

ಬಿ

18

19870

ಡಿಪಿಎಸ್ 18 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ.ಕೇ,ಮು ಟಿ.ಎ ಬಿಲುಲ್-02

1/21/2021

4/21/2021

ಬಿ

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್-01

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,
ಸಕಾರ್ರಿ

ಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ. ಡಿ. .ಬಿಲುಲ್-01

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮಯ್ಸೂರು ಸವ್ಚಚ್ತಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
ಡಿ. ಬಿಲುಲ್

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು. ಭದರ್ತಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
ಡಿ. ಬಿಲುಲ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

ಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ. ಟಿ.ಎ ಬಿಲುಲ್.
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19

19871

ಡಿಪಿಎಸ್ 19 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು, ಧಾರವಾಡ ಭದರ್ತಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್

1/25/2021

4/21/2021

ಬಿ

20

19872

ಡಿಪಿಎಸ್ 20 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು, ಧಾರವಾಡ ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಡಿ. . ಬಿಲುಲ್

1/25/2021

4/26/2021

ಬಿ

21

19873

ಡಿಪಿಎಸ್ 21 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ,ಕೇ,ಮು, ಟಿ.ಎ. ಬಿಲುಲ್-03

1/28/2021

4/21/2021

ಬಿ

22

19875

ಡಿಪಿಎಸ್ 22 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು, ಧಾರವಾಡ ಟಿ.ಎ ಬಿಲುಲ್

2/2/2021

2/19/2021

ಬಿ

23

19876

ಡಿಪಿಎಸ್ 23 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

2/3/2021

4/21/2021

ಬಿ

24

19877

ಡಿಪಿಎಸ್ 24 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ,ಭ,ಮು, ಪೀಣಯ್ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್-02

2/8/2021

2/26/2021

ಬಿ

25

20069

ಡಿಪಿಎಸ್ 25 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ, ,ಮು,ಕಲಬುರಗಿ, ಶವಸಂಸಾಕ್ರ ಭತೆಯ್

2/17/2021

4/21/2021

ಬಿ

26

20070

ಡಿಪಿಎಸ್ 26 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ.ಕೇ.ಮು ಡಿ. ಬಿಲುಲ್-02

2/22/2021

3/29/2021

ಬಿ

27

20071

ಡಿಪಿಎಸ್ 27 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ.ಕೇ.ಮು ಡಿ. ಬಿಲುಲ್-03

3/2/2021

3/19/2021

ಬಿ

28

20072

ಡಿಪಿಎಸ್ 28 ಎ ಟಿ( ) 2020-21

ಸ. .ಮು, ಕಲಬುರಗಿ ಡಿ. ಬಿಲುಲ್

3/10/2021

3/12/2021

ಬಿ

ಸ, ,ಮು, ಕಲಬುರಗಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಮೇ|| ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಕೂಯ್ರಿಟಿ ಸ ರ್ಸಸ್
ಇವರ ಭದರ್ತಾ ಮತುತ್ ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ. ಬಿಲುಲ್

ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
1

-

ಡಿಪಿಎಸ್1ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ2020-21

ಏಪಿರ್ಲ್ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

5/11/2020

7/1/2020

ಬಿ

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್2ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ2020-21

ಮೇ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

6/3/2020

7/30/2020

ಬಿ

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್3ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಜೂನ್ ಮಾಹೆಯೆವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

7/1/2020

8/21/2020

ಬಿ

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್4ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

8/4/2020

9/23/2020

ಬಿ

5

-

ಡಿಪಿಎಸ್5ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

9/10/2020

10/28/2020

ಬಿ

6

-

ಡಿಪಿಎಸ್6ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

10/6/2020

11/19/2020

ಬಿ

7

-

ಡಿಪಿಎಸ್7ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

11/6/2020

12/28/2020

ಬಿ

8

-

ಡಿಪಿಎಸ್8ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ನವೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

12/8/2020

1/30/2021

ಬಿ

9

-

ಡಿಪಿಎಸ್9ವೆಚಚ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

1/2/2021

2/23/2021

ಬಿ

10

-

ಡಿಪಿಎಸ್10ವೆಚಚ್ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

2/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

11

-

ಡಿಪಿಎಸ್11ವೆಚಚ್ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಫೆಬರ್ವರಿ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

3/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

12

-

ಡಿಪಿಎಸ್12ವೆಚಚ್ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 2020-21

ಮಾಚ್ರ್ ಮಾಹೆಯೆ ವೆಚಚ್ ಲೆಕಕ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಡತ

4/5/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
1

-

ಡಿಪಿಎಸ್1ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಏಪಿರ್ಲ್ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

5/11/2020

7/1/2020

ಬಿ

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್2ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಮೇ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

6/1/2020

7/22/2020

ಬಿ

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್3ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಜೂನ್ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

7/1/2020

8/19/2020

ಬಿ

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್4ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಜುಲೈ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

8/4/2020

9/19/2020

ಬಿ
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5

-

ಡಿಪಿಎಸ್5ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

9/3/2020

10/13/2020

ಬಿ

6

-

ಡಿಪಿಎಸ್6ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

9/10/2020

11/19/2020

ಬಿ

7

-

ಡಿಪಿಎಸ್7ರಾಜಸವ್- ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

11/5/2020

11/28/2020

ಬಿ

8

-

ಡಿಪಿಎಸ್8ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ನವೆಂಬರ್ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

12/8/2020

1/13/2021

ಬಿ

9

-

ಡಿಪಿಎಸ್9ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

1/7/2021

2/23/2021

ಬಿ

10

-

ಡಿಪಿಎಸ್10ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಜನವರಿ 2021ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

2/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

11

-

ಡಿಪಿಎಸ್11ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಫೆಬರ್ವರಿ 2021ರ ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

3/22/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

12

-

ಡಿಪಿಎಸ್12ರಾಜಸವ್-ಹೊಂದಾಣಿಕೆ20-21

ಮಾಚ್ರ್ 2021ರ ರಾಜಸವ್ -ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

4/15/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

1

18365

ಡಿಪಿಎಸ್1ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕಡತ

5/13/2020

2/3/2021

ಬಿ

2

18548

ಡಿಪಿಎಸ್2ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಅರುಣಾ ಎಂಟರ್ಪೆ ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

6/9/2020

3/25/2021

ಬಿ

3

18549

ಡಿಪಿಎಸ್3ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ದಿವಾಕರ್ ಎಂಟಪೆ ರ್ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

6/9/2020

3/10/2021

ಬಿ

4

18550

ಡಿಪಿಎಸ್4ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಅಡಾವ್ನ್ಸ್ ಟೆಕೊನ್ೕಲೈನ್ ಸ ರ್ಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

6/9/2020

3/10/2021

ಬಿ

5

18551

ಡಿಪಿಎಸ್5ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಅನುಗರ್ಹ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು

6/9/2020

3/1/2021

ಬಿ

6

18552

ಡಿಪಿಎಸ್6ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಮಿ ಯನ್ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು

6/9/2020

1/20/2020

ಬಿ

7

18553

ಡಿಪಿಎಸ್7ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಯಮುನಾ ಏಜೆನಿಸ್ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು

6/9/2020

3/6/2021

ಬಿ

8

18554

ಡಿಪಿಎಸ್8ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಕಾಮಧೇನು ಮಾರಾಟ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

6/9/2020

3/10/2021

ಬಿ

9

18555

ಡಿಪಿಎಸ್9ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

6/24/2020

8/18/2020

ಬಿ

10

18556

ಡಿಪಿಎಸ್10ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

6/9/2020

3/1/2021

ಬಿ

11

18557

ಡಿಪಿಎಸ್11ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

6/9/2020

3/2/2021

ಬಿ

12

18558

ಡಿಪಿಎಸ್12ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

6/9/2020

3/2/2021

ಬಿ

13

18559

ಡಿಪಿಎಸ್13ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

6/9/2020

3/18/2021

ಬಿ

14

18566

ಡಿಪಿಎಸ್14ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

6/9/2020

3/10/2021

ಬಿ

15

18746

ಡಿಪಿಎಸ್15ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಏಮ್ ಫಯರ್ ಸ ರ್ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

6/17/2020

10/8/2020

ಬಿ

16

18747

ಡಿಪಿಎಸ್16ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಪರ್ಭಂಜನ ಪಾಯ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು

6/17/2020

7/2/2020

ಬಿ

17

18789

ಡಿಪಿಎಸ್17ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಮಧುಸ್ ಎಂಟರ್ಪೆ ಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

6/25/2020

7/2/2020

ಬಿ

18

18791

ಡಿಪಿಎಸ್18ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

6/25/2020

1/20/2021

ಬಿ

19

19377

ಡಿಪಿಎಸ್19ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಮಿಟೆಡ್, ಮುಂಬೈ

8/12/2020

3/2/2021

ಬಿ

21

19379

ಡಿಪಿಎಸ್22ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಕಾ ಮ್ಕ್ ಮೈಕೊರ್ೕ ಸಟ್ಮ್ಸ್ ಪೆ ವೇಟ್

ಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9/1/2020

9/9/2020

ಬಿ

22

19380

ಡಿಪಿಎಸ್23ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಎನ್.ಬಿ ಜಿ ಪಿರ್ಂಟೋಗಾರ್ಫಿಕ್ ಮೆ ನರಿ (ಕಂ)

9/23/2021

2/26/2021

ಬಿ

ಬಿಲುಲ್

ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಚಮರ್ ಕೈಗಾರಿಕ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಿ

ೕನಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಗಾಯ್ಲಕಿಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಟ್ಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮುಲೂಲ್ರ್ ಮಾಟಿರ್ನಿ (ಭಾರತ) ಪೆ ವೇಟ್

ಮಿಟೆಡ್ ದೆಹ

ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಇಂಕ್ ಫಾಯ್ಕಟ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಾಯ್ಸೆಕ್ೕಡ್ ಸಟ್ಮ್ಸ್ & ಕಮುಯ್ನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪೆ ವೇಟ್

ಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಕನಾರ್ಟಕ ಡರ್ಗ್ಸ್, ಲಾಜಿ ಟ್ಕ್ಸ್ ಮತುತ್ ವೇರ್ ಹೌ ಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು
ಟೆಕೊನ್ೕವಾ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಟ್ಮ್ಸ್ (ಪಿ)
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ಮಿಟೆಡ್, ಹರಿಯಾಣ

23

19381

ಡಿಪಿಎಸ್24ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

24

19382

ಡಿಪಿಎಸ್25ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

25

19383

26

9/23/2020

10/8/2020

ಬಿ

ಗೌತಮ್ ಗಾರ್ಫಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

9/23/2020

2/17/2021

ಬಿ

ಡಿಪಿಎಸ್26ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಸಹಕಾರಿ ಗಾರ್ಹಕ ಫೆಡರೇಶನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9/29/2020

12/4/2020

ಬಿ

19384

ಡಿಪಿಎಸ್27ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಸಹಾಯ್ದಿರ್ ಟೆ ಕಾಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

9/29/2020

2/26/2021

ಬಿ

27

19385

ಡಿಪಿಎಸ್28ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಟೆಕಶ್ರ್ ಪವರ್ ಸೊಲೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಪೆ ವೇಟ್

ಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

9/29/2020

2/17/2021

ಬಿ

28

19386

ಡಿಪಿಎಸ್29ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ನೊವಾಚೂರ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ & ಡಿಜಿಟಲ್

ಸಟ್ಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

10/3/2020

3/1/2021

ಬಿ

29

19387

ಡಿಪಿಎಸ್30ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

10/7/2020

3/23/2021

ಬಿ

30

19389

ಡಿಪಿಎಸ್32ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

10/9/2020

3/10/2021

ಬಿ

31

19390

ಡಿಪಿಎಸ್33ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಎಚ್ಎಂಟಿ ಮೆ ನ್ ಟೂಲ್ಸ್

ಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು

10/9/2020

3/10/2021

ಬಿ

32

19412

ಡಿಪಿಎಸ್34ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಆರ್.ಪಿ ಸಲೂಯ್ಷನ್ಸ್ ಮತುತ್ ಸ ರ್ಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

11/12/2020

12/8/2020

ಬಿ

33

19413

ಡಿಪಿಎಸ್35ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಮಧುಕರ್ ಎಂಟಪೆ ರ್ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

11/12/2020

12/11/2020

ಬಿ

34

19656

ಡಿಪಿಎಸ್36ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

1/8/2021

3/10/2021

ಬಿ

35

19905

ಡಿಪಿಎಸ್37ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

2/26/2021

3/18/2021

ಬಿ

36

-

ಡಿಪಿಎಸ್38ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

2/26/2021

3/6/2021

ಬಿ

37

-

ಡಿಪಿಎಸ್39ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

3/4/2021

3/18/2021

ಬಿ

38

-

ಡಿಪಿಎಸ್40ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

3/4/2021

3/18/2021

ಬಿ

39

-

ಡಿಪಿಎಸ್41ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಎಸ್ ಕೆ ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು

3/4/2021

3/10/2021

ಬಿ

40

-

ಡಿಪಿಎಸ್42ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಎಸ್.ಜಿ ಸೊಲೂಯ್ಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

3/4/2021

3/18/2021

ಬಿ

41

-

ಡಿಪಿಎಸ್43ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಡೆಕನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರು

3/4/2021

3/6/2021

ಬಿ

42

-

ಡಿಪಿಎಸ್44ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಅನುಪಮಾ ಎಂಟರ್ಪೆ ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

3/8/2021

3/18/2021

ಬಿ

43

-

ಡಿಪಿಎಸ್45ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್)2020-21

ಪಿರ್ಂಟೆಕ್ ಸಟ್ಮ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

3/17/2021

3/18/2021

ಬಿ

1

18450

DPS1ACT(BILL 1)2020-21

Shivagami Binding Works B luru

5/28/2020

3/31/2021

ಬಿ

2

18451

DPS2ACT(BILL 1)2020-21

Shekar Book Manufacturers B luru

5/28/2020

3/31/2021

ಬಿ

3

18452

DPS3ACT(BILL 1)2020-21

Sri Srinivasa Transport K R Pet

5/28/2020

3/31/2021

ಬಿ

4

18453

DPS4ACT(BILL1)2020-21

Sri Venkateshvara Transport K R Pet

5/28/2020

3/31/2021

ಬಿ

5

19057

DPS5ACT(BILL 1)2020-21

Shivaram Traders B luru

6/18/2020

3/31/2021

ಬಿ

6

19510

DPS6ACT(BILL 2)2020-21

Yusuf Transport , Hubli

12/11/2020

3/31/2021

ಬಿ

1

18330

ಡಿಪಿಎಸ್1ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

4/4/2020

3/31/2021

ಬಿ

2

18340

ಡಿಪಿಎಸ್2ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಎಇಇ, ಬೆಸಾಕ್ಂಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು

5/4/2020

3/31/2021

ಬಿ

3

18343

ಡಿಪಿಎಸ್3ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್. ಬೆಂಗಳೂರು

5/6/2020

3/31/2021

ಬಿ

4

18356

ಡಿಪಿಎಸ್4ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

5/11/2020

3/31/2021

ಬಿ

5

18366

ಡಿಪಿಎಸ್5ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

5/12/2020

3/31/2021

ಬಿ

6

18471

ಡಿಪಿಎಸ್6ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಟನ್ ಸ ೕರ್ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

6/1/2020

3/31/2021

ಬಿ

7

18481

ಡಿಪಿಎಸ್7ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಅಕಾರ್ ಅಡೆವ್ಟೈರ್ ಂಗ್ & ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್ ಪೆ .

6/2/2020

3/31/2021

ಬಿ

8

18482

ಡಿಪಿಎಸ್8ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಎಲ್. .ಕಮೂಯ್ನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂ

6/2/2020

3/31/2021

ಬಿ

9

18485

ಡಿಪಿಎಸ್9ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಪೂಜಾಯ್ಯ ಸೆಕೂಯ್ರಿಟಿ ಸೆ ರ್ಸೆಸ್ .ಬೆಂ

6/2/2020

3/31/2021

ಬಿ

10

18519

ಡಿಪಿಎಸ್10ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಅನಂತ್ ಕಾಸ್ರ್ ಆಟೋ ಪೆ . .ಬೆಂ

6/5/2020

3/31/2021

ಬಿ

11

18835

ಡಿಪಿಎಸ್11ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಅಗರ್ಸ್ ಸೆ ರ್ಸೆಸ್ ಬೆಂ

7/1/2020

3/31/2021

ಬಿ

12

18960

ಡಿಪಿಎಸ್12ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

7/27/2020

3/31/2021

ಬಿ

ತಾಬಿ ಎಂಟರ್ಪೆ ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಇನೆಸ್ೖಟ್ ಪಿರ್ಂಟ್ ಕಮುಯ್ನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪೆ ವೇಟ್

ಮಿಟೆಡ್ ಚೆನೆನ್ೖ /

ಬೆಂಗಳೂರು
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಗಾರ್ಣ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

ರಿಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆ ವೇಟ್

ಮಿಟೆಡ್ ನೋಯಾಡ್ (ಯು.ಪಿ)

ಜೆನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ವೇಟಸ್ರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಸುದ್ ಮತುತ್ ವಾರೆನ್ ಪೆ ವೇಟ್

ಮಿಟೆಡ್, ಫರಿದಾಬಾದ್

ಕಾಮಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಕಸ್ರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಸೋಪ್ಸ್ & ಡಿಟಜೆರ್ಂಟ್ಸ್

ಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಬಿಲುಲ್-1

ಬಿಲುಲ್-2

ರ ಂದು

ಟಾಸ್ರ್ ಪರ್ಯ್. . ಬೆಂ.

ರ್ೕ ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಪಿ ಲ್ಂಗ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಾಸೊ

ವಗಾಮಿ ಬೈಂಡಿಗ್ ವಕ್ರ್, ಬೆಂ
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13

19007

ಡಿಪಿಎಸ್13ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಓಯಟ್ಸ್ ಅಡೆವ್ಟೈರ್ ಂಗ್ ಪೆ . .ಬೆಂ

8/10/2020

3/31/2021

ಬಿ

14

19008

ಡಿಪಿಎಸ್14ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರ, ಬೆಂ

8/10/2020

3/31/2021

ಬಿ

15

19065

ಡಿಪಿಎಸ್15ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಮಿಯಾ ಕಮೂಯ್ನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೆಂ

8/21/2020

3/31/2021

ಬಿ

16

19097

ಡಿಪಿಎಸ್15ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಕೀ ಕೊಟಸರ್ ವೆಂಚೆಸ್ರ್ ಪೆ . .ಬೆಂ

8/27/2020

3/31/2021

ಬಿ

17

19186

ಡಿಪಿಎಸ್16ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಆರ್.ಟಿ,ಐ. ಬೆಂ

9/21/2020

3/31/2021

ಬಿ

18

19200

ಡಿಪಿಎಸ್17ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ರಡಿ ಸಾಯಿ ಕಮೂಯ್ನಿಕೇಷಸ್ನ್ ಬೆಂ

9/22/2020

3/31/2021

ಬಿ

19

19211

ಡಿಪಿಎಸ್18ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್ ಕಮೂಯ್ನಿಕೇಷಸ್ನ್ & ಅಡೆವ್ಟೈರ್ ಂಗ್ ಬೆಂ

9/24/2020

3/31/2021

ಬಿ

20

19290

ಡಿಪಿಎಸ್19ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಅಲಕಾನಂದ ಅಡೆವ್ಟೈರ್ ಂಗ್ ಪೆ . . ಬೆಂ

10/15/2020

3/31/2021

ಬಿ

21

19366

ಡಿಪಿಎಸ್20ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಪಬಿಲ್ೕ ಟಿ, ದಾರವಾಡ

11/6/2020

3/31/2021

ಬಿ

22

19487

ಡಿಪಿಎಸ್21ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಐ.ಬಿ.ಪಿ.ಅಟೋ ಸೆ ರ್ಸೆಸ್

12/4/2020

3/31/2021

ಬಿ

23

19488

ಡಿಪಿಎಸ್22ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಜೊಯ್ೕತಿ ಆಯಿಲ್ ಡಿ ಟ್ರ್ೕಬೂಯ್ಟಸ್ರ್, ಧಾರವಾಡ

12/4/2020

3/31/2021

ಬಿ

24

19500

ಡಿಪಿಎಸ್23ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಕ ತಾ ಕಮೂಯ್ನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂ

12/7/2020

3/31/2021

ಬಿ

25

19666

ಡಿಪಿಎಸ್24ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಉಪ ಮುಖಯ್ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕಟ್ರ್, ಬೆಂ

1/12/2021

3/31/2021

ಬಿ

26

19669

ಡಿಪಿಎಸ್25ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-ಬಿ ಡ್ಂಗ್ ಡಿ ಷನ್ ಬೆಂ

1/12/2021

3/31/2021

ಬಿ

27

19690

ಡಿಪಿಎಸ್26ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

Sri Lakshmi Motors Services Pvt ltd, B'luru

1/15/2021

3/31/2021

ಬಿ

28

19703

ಡಿಪಿಎಸ್27ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್) ಪಿಡಬೂಲ್ಡಿ ಡಿ ಷನ್ ಬೆಂ.

1/19/2021

3/31/2021

ಬಿ

29

19722

ಡಿಪಿಎಸ್28ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

1/22/2021

3/31/2021

ಬಿ

30

19775

ಡಿಪಿಎಸ್29ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಜೆಹ್ಂಕಾರ್ ಅಡೆವ್ೕಟೈರ್ ಂಗ್ ಬೆಂ

2/2/2021

3/31/2021

ಬಿ

31

20033

ಡಿಪಿಎಸ್30ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಂ-1ಬಿ ಡ್ಂಗ್ ಡಿ ಷನ್ ಬೆಂ

3/10/2021

3/31/2021

ಬಿ

32

20104

ಡಿಪಿಎಸ್31ಲೆಕಕ್ಪತರ್(ಬಿಲುಲ್-2)2020-21

ಚೇರ್ ಮನ್ ಬಿಡಬೂಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿ ಬೆಂ.

3/26/2021

3/31/2021

ಬಿ

5/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

5/21/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

5/21/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

6/5/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

11/20/2020

7/12/2021

12/4/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

12/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

2/1/2021

7/12/2021

ಇ

2/17/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪಿಡಬೂಲ್ಪಿ ಮತುತ್ ಐಡಬೂಲ್ಯ್ಟಿಡಿ ಡಿ ಷನ್
ಕಲಬುರಗಿ

ೕಜನೆ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
1

18418

ಡಿಪಿಎಸ್ 01 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

2

18419

ಡಿಪಿಎಸ್ 02 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

3

18421

ಡಿಪಿಎಸ್ 03 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

4

18517

ಡಿಪಿಎಸ್ 04 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

5

19436

ಡಿಪಿಎಸ್ 05 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

6

19493

ಡಿಪಿಎಸ್ 06 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

7

19501

ಡಿಪಿಎಸ್ 07 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

8

19769

ಡಿಪಿಎಸ್ 08 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

9

19901

ಡಿಪಿಎಸ್ 09 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಸಾಮಾನಯ್ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ ಮತುತ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳ
ಕಡತ
ಇ- ಆಫೀಸ್ ತಂತಾರ್ಂಶವನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಪತರ್
ವಯ್ವಹಾರ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ
ಕುರಿತು.
ಅಂಗ ಕಲರ ಪುನವರ್ಸತಿ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದರ್ ಶೆಡ್ ನಂ: ಎ 417, ಎ
418 ಎರಡು ಶೆಡ್ ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ಟಾಯ್ಪ್ ಕಡತ
ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ
ತುಮಕೂರು

ಶವ್

ಮೆ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತಾದ ಕಡತ

ದಾಯ್ಲಯದ ಲ್ ಸಣಣ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಮುದರ್ಣಾಲಯವನುನ್

ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಡತ
ಮುದರ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಭೌಗೋ ಕ ಮಾ ತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ (KGIS) ಕುರಿತಾದ
ಕಡತ
ೕ ಸ್ ಪರ್ಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯದ ಲ್ರುವ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯಕೆಕ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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10

19951

ಡಿಪಿಎಸ್ 10 ಪಿಎಲ್ ಜಿ 2020-21

11

18420

ಡಿಪಿಎಸ್ 01 ಪಿಎಲ್ ಜಿ /01/2020-21

12

19917

DPS12PLG(1)2020-21

13

19254

DPS11PLG(1)2020-21

14

19253

15

ಆಯವಯ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಮುದರ್ಣ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಅಗಿನ್ ಶಾಮಕದಳ

2/25/2021

7/12/2021

ಇ

2/22/2021

7/12/2021

ಇ

2/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಎ

Mahithi hakku adhiniyama

10/3/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

DPS10PLG(1)2020-21

Value accounts file

10/3/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಎ

19252

DPS9PLG(1)2020-21

Single window file for TAP approval

10/3/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

16

18770

DPS8PLG(1)2020-21

2020-21 plan proposal file

6/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಎ

17

18769

DPS7PLG(1)2020-21

6/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

18

18768

DPS6PLG(1)2020-21

6/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

19

18767

DPS5PLG(1)2020-21

6/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

20

18766

DPS4PLG(1)2020-21

6/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

21

18765

DPS3PLG(1)2020-21

6/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

22

18756

DPS2PLG(1)2020-21

6/18/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

7/8/2019

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

7/3/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

6/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

6/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

6/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

7/3/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

ಹಾಗೂ

ೕ ಸ್ ಭದರ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

ಕೋ ಡ್-19 (ಕರೋನ ವೈರೆಸ್) ಹರಡದಂತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕೈಗೊಂಡ
ಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಕಡತ
ಹಳೆಯ ಅನುಪಾಯುಕತ್

ೕಟಾರ ಯುನಿಟ್ 1

2020-21 pwd civil and electrical estmate countersigned file
dharwad
2020-21 pwd civil and electrical estimate counter signed file of
security press, peenya,
Mysore branch 2020-21 pwd civil an electrical work estimates
countersigned file
Kalaburgi Br.Press, 2020-21 pwd civil and electrical work
estimates counter signed
Unit-1, Unit-2 pwd civil and electrical work estimates
countersign file
PWD Correspondence file
ಸ. .ಮು ಕಚಬುರಗಿ. ಸಾ.ಲು.ಕಾ>ಲು ಲೇ.ಸಾ ಮ ಗೆ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ

23

16687

DPS4PLG(2)2019-20

ನಮೂನೆಗಳು ಮತುತ್ ಉಗಾರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು 2018-19ನೇ
ಸಾ ನ ವಾ.ವ. ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಕಡತ

24

18848

DPS4PLG(2)2020-21

25

18722

DPS3PLG(2)2020-21

26

18543

DPS2PLG(2)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಮಾ ಕ
ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿ ಕಡತ

ಸಕಾರ್ರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕಛೇರಿಯ ಮಾ ಕ ದಾಸತ್ನು
ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ನ ಮಾ ಕ
ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿ ಕಡತ.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘಟಕ-2, ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು
27

18542

DPS1PLG(2)2020-21

ಪರಿ ೕಲನೆ. 2019-2020ನೇ ಸಾ ನ

ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ವಾ ರ್ಕ

ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ
2019-20ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ಜಿ.ಮು. ಮಡಿಕೇರಿ ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್
28

18994

DPS7PLG(2)2020-21

ಉಗಾರ್ಣ, ನಮೂನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು
ಲೆಕಕ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ

29

18993

DPS6PLG(2)2020-21

30

18849

DPS5PLG(2)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯದ ಆವರಣದ ಲ್ರುವ ಖಾ ವಸತಿ ಗೃಹ
ಗಳ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘಟಕ-2 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಮಾ ಕ
ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿ ಕಡತ
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2019-20ನೇ ಸಾ ನ ಸ. .ಮು, ಕಲಬುರಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ,
31

18996

DPS9PLG(2)2020-21

ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಸಾಮಾನಯ್ ಉಗಾರ್ಣ, ಕಾಗದ ಉಗಾರ್ಣ,
ನಮೂನೆ

ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

12/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

12/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

12/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

12/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

12/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

8/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಡಿ

ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ.
2019-20ನೇ ಸಾ ನ ಸ.ಕೇ.ಮು, ಘ-1 ರ ಸಾಮಾನಯ್ ಉಗಾರ್ಣ,
ಸತುಛಾಯಾ ಉಗಾರ್ಣ, ಕಾಗದ ಉಗಾರ್ಣ, ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಸಾಮಾನಯ್
32

18995

DPS8PLG(2)2020-21

ನಮೂನೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಉಗಾರ್ಣದ ಲ್ರುವ ಮತುತ್

ಭಾಗೀಯ

ಮುದರ್ಣಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಸುತ್ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ
ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಲೆಕಕ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ
33

19482

DPS19PLG(2)2020-21

34

19481

DPS18PLG(2)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ
2019-20ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ
ಮಾ ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘಟಕ-1 ಮತುತ್ ಘಟಕ-2 ರ

35

19480

DPS17PLG(2)2020-21

ಔಷದಾಲಯದ 2019-2020ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ
ಕಡತ

36

19479

DPS16PLG(2)2020-21

37

19478

DPS15PLG(2)2020-21

38

19001

DPS14PLG(2)2020-21

39

19000

DPS13PLG(2)2020-21

40

18999

DPS12PLG(2)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ
2019-2020ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2019-

2020ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘಟಕ-1 ರ ಮಾ ಕ ದಾಸತ್ನು
ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಖಾರ್ನೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್

ಎಂ.ವೈ.ಎಂ. 98 ನುನ್ 2020-21ನೇ ಸಾ ಗೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಕಾಖಾರ್ನೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್
ಎಂ.ವೈ.ಎಂ. 231 ನುನ್ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

2019-20ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕೇಂದರ್ ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ,
41

18998

DPS11PLG(2)2020-21

ಕನನ್ಡ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು, ಆಂಗಲ್ ಪರ್ಕಟಣೆ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ
ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ.
2019-20ನೇ ಸಾ ನ ಸ. .ಮು, ಘಟಕ-2 ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್

42

18997

DPS10PLG(2)2020-21

ಉಗಾರ್ಣ, ಕಾಗದ ಉಗಾರ್ಣ, ರವಾನೆ

ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ

ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು ಪರಿ ೕಲನೆ ಕಡತ.
ಬೆಲೆ ನಿಗಧಿ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
.ಎಸ್.ಟಿ-ಎ
1

18514

DPS1CST(A)2020-21

Submitting of Printing Cost Bills to Text Book Society
ಮೈಸೂರು

2

18759

DPS2CST(A)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮತುತ್

C

6/5/2020

ಭಾಗೀಯ

ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಇ ಲ್ನ ಮುದರ್ಣ ಯಂತರ್ಗಳ ಸಾಮಥಯ್ರ್ಕೆಕ್

6/18/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

7/6/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

ತಕಕ್ಂತೆ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಮುದರ್ಣಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
3

18896

DPS3CST(A)2020-21

Providing Information to RTI Applications
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4

19231

DPS4CST(A)2020-21

.ಎಸ್.ಟಿ-ಬಿ
1

18440

DPS1CST(B)2020-21

2

18546

DPS2CST(B)2020-21

3

18899

DPS3CST(B)2020-21

4

18900

DPS4CST(B)2020-21

5

19056

DPS5CST(B)2020-21

6

19077

DPS6CST(B)2020-21

7

19078

DPS7CST(B)2020-21

8

19079

DPS8CST(B)2020-21

9

19080

DPS9CST(B)2020-21

10

19081

DPS10CST(B)2020-21

11

19085

DPS11CST(B)2020-21

12

19281

DPS12CST(B)2020-21

13

19371

DPS13CST(B)2020-21

14

19372

DPS14CST(B)2020-21

15

19391

DPS15CST(B)2020-21

16

19406

DPS16CST(B)2020-21

Providing Information for preparation of 2020-21 Economic
Survey
Govt Press, VKS Branch Bengaluru. M Sudarshan computer
graphics, Bengaluru. Office Order File
Government Security Press, Peenya, Bengaluru. M Shivagami
Binding works, Bengalru. 2020-21 Office Order File.
INDIA SECURITY PRESS , NASIK BILLS 52,42,368
Govenment central press, unit-2 Bengaluru. M Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. Mar and April-2020 pay bill
India Security Press, Nasik. Bill amount60,56,374/Government Central Press, Unit-1 Shivagami Binding works,
Bengaluru Plate makers March and April-2020 wages bill
Government Security Press , Peenya, Bengaluru. M Shivagami
Binding works, Bengaluru. Office Order File
Government Central Press, Unit-2 Bengaluru. M Shama Book
Manufacturers, Hubli. Dec-2019 to July-2020
Government Central Press, Unit-1 Bengaluru. M Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. Asst. Machine Minders, Mar2020 to Apr-2020 wages Bill
Government Central Press, unit-1 Bengaluru. M Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. DTP Operator. Mar-2020 and
Apr-2020 wages bill
Hourly costing
M/s Shama Book Manufacturers, Hubli Govt central Press,
Unit-2, Bengaluru. Apr-2020 to Aug-2020
Government Central Press, Unit-2 Bengaluru. M/s Shama
Book Manufacturers, Hubli Sep-2020
Audit Objection File -Nov-2020
Government Central Press, Unit-2 Bengaluru. M/s Sudarshan
Computer Graphics, Bengaluru. for the month of May to July2020 As Packers
Government Central press, Unit-2, Bengaluru. M/s Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. for the month of August and

9/29/2020

12/10/2020

C

5/26/2020

3/26/2021

C

6/9/2020

3/3/2021

C

7/7/2020

7/4/2020

C

7/7/2020

10/21/2020

C

8/17/2020

8/27/2020

C

8/25/2020

9/5/2020

C

8/25/2020

3/4/2021

C

8/25/2020

10/27/2020

C

8/25/2020

9/4/2020

C

8/25/2020

9/4/2020

C
C

8/25/2020
10/13/2020

10/27/2020

C

11/7/2020

12/16/2020

C
C

11/7/2020
11/9/2020

12/16/2020

C

11/11/2020

12/31/2020

C

11/21/2020

12/21/2020

C

11/24/2020

11/24/2021

C

September-2020
Government Central Press, Unit-1, Bengaluru. Sudarshan
17

19437

DPS17CST(B)2020-21

computer Graphics, Bengaluru. for the month of May-2020 to
September-2020 as Machine Minders

18

19458

DPS18CST(B)2020-21

India Security Press, Nasik correspondence File
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19

19569

DPS19CST(B)2020-21

20

19570

DPS20CST(B)2020-21

21

19612

DPS21CST(B)2020-21

22

19619

DPS22CST(B)2020-21

23

24

19626

19627

DPS23CST(B)2020-21

DPS24CST(B)2020-21

Government Central Press, Unit-1, Bengaluru. Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. May-2020 to Sep-2020
Government Central Press, Unit-1, Bengaluru. Shivagami
Binding works, Bengaluru. May-2020 to September-2020
Cirucular File
Government Central press, unit-1, Bengaluru. M/s Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. DTP Operator Oct-2020
wages bill
Government Central Press, Unit-1, Bengaluru M/s Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru Oct-2020 Pay bill as Machine
Minder
Government Central Press,Bengaluru. M/s Shivagami Binding
works, Bengaluru Pay bill for the month of Oct-2020 as Plate

12/21/2020

2/1/2021

C

12/21/2020

2/1/2021

C

12/29/2020

11/29/2020

C

12/31/2020

1/30/2021

C

1/2/2021

1/2/2021

C

1/2/2021

1/30/2021

C

1/6/2021

1/15/2021

C

1/18/2021

1/20/2021

C

1/18/2021

2/1/2021

C

1/28/2021

1/22/2021

C

2/5/2021

3/1/2021

C

2/5/2021

2/4/2021

C

2/8/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

2/9/2021

3/1/2021

C

2/10/2021

3/1/2021

C

2/19/2021

3/6/2021

C

Makers

25

19650

DPS25CST(B)2020-21

26

19698

DPS26CST(B)2020-21

27

19699

DPS27CST(B)2020-21

28

19743

DPS28CST(B)2020-21

29

19804

DPS29CST(B)2020-21

30

19805

DPS30CST(B)2020-21

31

19813

DPS31CST(B)2020-21

32

19818

DPS32CST(B)2020-21

33

19826

DPS33CST(B)2020-21

34

19918

DPS34CST(B)2020-21

Government Central Press, Unit-2 Bengaluru. M/s. Shama
Book Manufacturers, Hubli. Proff Readers Oct-2020 Paybill
Govt Central Press, Unit-1, Bengaluru.M/s Shivagami Binding
Works, Bengaluru. Plate makers Nov-2020 Pay bill
Government Central Press, Unit-1, Bengaluru. M/s Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. M/c Minder Nov-2020 Pay bill
India security Press, Nasik, 7 Bills
Government Central Press Unit-1, Bengaluru. M/s Sudarshan
Computer Graphics, Bengaluru. Nov-20 and Dec-20 Paybill
Government Central Press, Bengaluru. M/s Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru Machine minders (Dec-20) Pay
bill
Printing Rates paid by Karnataka Text Book Society for
printing of Text Books
M/s Shama Book Manufacturers, Hubli. Govt. Central press,
Bengaluru. Nov-2020 and Dec-2020 Proof readers Pay bill
Government Central Press,Unit-1, Bengaluru. M/s Shivagami
Binding works, Bengaluru. December-2020 Pay bill
Government Central Press, Unit-1, Bengaluru M/s Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. Jan-2021 Machine Minder
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35

19919

DPS35CST(B)2020-21

Governament Central Press, Unit-2, Bengaluru. M/s
Sudarshan computer Graphics, Bengaluru. Jan-2021 Pay bill

2/19/2021

3/6/2021

C

2/19/2021

3/6/2021

C

2/20/2021

25-02-2021

C

3/4/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

3/4/2021

3/1/2021

C

Packers

Government Central Press, Unit-1, Bengaluru. M/s Sudarshan

36

19920

DPS36CST(B)2020-21

37

19924

DPS37CST(B)2020-21

38

19985

DPS39CST(B)2020-21

39

19986

DPS40CST(B)2020-21

40

19987

DPS41CST(B)2020-21

India Security Bill Nasik Payment File

3/4/2021

3/4/2021

C

41

20047

DPS42CST(B)2020-21

Shilpa shree Offset Printer Payment bill Rs.3,66,300/-

3/16/2021

3/23/2021

C

42

20077

DPS43CST(B)2020-21

3/23/2021

3/24/2021

C

43

20078

DPS44CST(B)2020-21

3/23/2021

3/24/2021

C

44

20079

DPS45CST(B)2020-21

3/23/2021

3/24/2021

C

45

20080

DPS46CST(B)2020-21

3/23/2021

3/24/2021

C

8/21/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

9/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

10/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

10/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

10/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

10/29/2020

7/22/2021

C

computer Graphics, Bengaluru. Jan-21 Pay bill DTP Operators
Annual Report 2020-21
Govt Central Press, Unit-1, Benglauru. M/s Shivagami Binding
Works, Bengaluru. Jan-21 Plate makers
Government Divisional Press, Kalaburgi. M/s Karnataka
Security Services, Kalaburgif Nov-19 to May-2020 Pay bills

Govt central press, unit-1, Bengaluru, Sudarshan computer
graphics, Bengaluru. Feb-2021, DTP Operator
Govt Central press, Unit-1 Bengaluru. Sudarshan computer
Graphics, Bengaluru. Feb-2021 Machine Minder
Govt Central Press, Unit-1, Bengaluru. Shivagami Binding
Works, Bengaluru. Feb-2021 Plate Maker
Govt Central Press, Unit-2, Bengaluru. M/s Sudarshan
computer Graphics, Bengaluru. Feb-2021 Pay Bill Packers

.ಎಸ್.ಟಿಮುಖಯ್ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಸುರ್ಇ (ಚುನಾವಣೆಗಳು) ಬೆಂಗಳೂರು
1

19064

DPS1CST(C)2020-21

2019ನೇ ಸಾ ನ ಲೋಕ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗ ಗೆ ನಮೂನೆ/ವ ಗಳ
ಕೈಪಿಡಿ ಲಕೋಟೆಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಸ ಲ್ ರುವ ಮುಸದೆಣವೆಚಚ್
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ,

2

19152

DPS2CST(C)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಲೋಚನ ಕೈಪಿಡಿಗಳ ಮುದರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು
ಕುರಿತು

3

19344

DPS3CST(C)2020-21

4

19345

DPS4CST(C)2020-21

ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು,(ಶಾಲಾ ಕಷ್ಣ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರ ೕ

ದ ವೆಚಚ್ ಪಾವತಿಯ ಬಗೆಗ್

ಆಯುಕತ್ರು, ರಾಜಯ್ ಅಂಗ ಕಲರ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಗದದ
ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ

ರುವ ವೆಚಚ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ
5

19346

DPS5CST(C)2020-21

ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ

ರುವ ವೆಚಚ್ ಪಾವತಿಯ

ಬಗೆಗ್
6

19347

DPS6CST(C)2020-21

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪದ

ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾಗದದ ಗಿಣ

ಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರೀ

ರುವ ವೆಚಚ್ ಪವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್
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7

19348

DPS7CST(C)2020-21

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀಕಷ್ ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ

ರುವ ವೆಚಚ್ ಪಾವತಿಯ ಬಗೆಗ್

10/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

11/4/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

2/12/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

16/05/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5/6/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು8

19359

DPS8CST(C)2020-21

85 2019-20ನೇ ಸಾ ನ ಗುರುಚೇತನ ಕಾಯ ಕ್ರಮದ 12 ಮಾಡೂಲ್ಲ್
ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸ ಲ್ ದ ಮುದರ್ಣ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9

19874

DPS9CST(C)2020-21

Information regarding submitting of Printing Expenditure Bills to
Karnataka Text Book Society towards printing of Free Text
Books

.ಎಸ್.ಟಿ-ಡಿ
1

18372

DPS1CST(D)2020-21

2

18513

DPS2CST(D)2020-21

3

18714

DPS3CST(D)2020-21

M/S SHEKAR BOOK MANUFACTURERS, B'ore, DC BILLS

12/6/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

4

18727

DPS4CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

15/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5

18762

DPS5CST(D)2020-21

MURALI AND VENKAT, BENGALURU, DC BILLS

19/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

6

18802

DPS6CST(D)2020-21

M/S SHIVAGAMI BINDING WORKS, B'ore, DC BILLS.

26/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7

18832

DPS7CST(D)2020-21

M/S ABHIMANI PUBLICATIONS LTD., BENGALURU

30/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

8

18843

DPS8CST(D)2020-21

AKAR ADVERTISING LTD., BENGALURU: DC BILLS

2/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9

18910

DPS9CST(D)2020-21

M/S DIVAKAR ENTERPRISES, BENGALURU : DC BILLS

10/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10

18914

DPS10CST(D)2020-21

SHIVAGAMI BINDING WORKS, BENGALURU : DC BILLS.

10/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11

18979

DPS11CST(D)2020-21

SHIRDI SAI COMMUNICATIONS, BENGALURU : DC BILLS.

3/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

12

18985

DPS12CST(D)2020-21

ABHIMANI PRINT MEDIA, BENGALRURU: DC BILLS.

4/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

13

19035

DPS13CST(D)2020-21

KUMAR AND KUMAR ASSOCIATES, B'ore,DC BILLS.

12/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

14

19049

DPS14CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

17/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

15

19146

DPS15CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

8/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

16

19150

DPS16CST(D)2020-21

SRI VENKATESHWARA ENTERPRISES, B'ore,DC BILLS.

9/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

17

19154

DPS17CST(D)2020-21

KARNATAKA RAJYA PATRA RATE FIXATION FILE

9/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

18

19240

DPS18CST(D)2020-21

SRI VENKATESHWARA ENTERPRISES, B'ore, DC BILLS.

30/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

19

19251

DPS19CST(D)2020-21

LEELA PRINT MEDIA, BENGALURU : DC BILLS.

3/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

20

19275

DPS20CST(D)2020-21

SHIVAGAMI BINDING WORKS, BENGALURU : DC BILLS.

12/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

21

19330

DPS21CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

22/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

22

19374

DPS22CST(D)2020-21

ABHIMANI PUBLICATIONS LTD., BENGALURU : DC BILLS.

7/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

23

19392

DPS23CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

9/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

24

19452

DPS24CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

23/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

25

19462

DPS25CST(D)2020-21

SHIVAGAMI BINDING WORKS, BENGALURU : DC BILLS.

25/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

26

19468

DPS26CST(D)2020-21

SHEKAR BOOK MANUFACTURERS, B'ore, DC BILLS.

25/11/2020

ಚಾ ಯ
ತ್
ಲ್ದೆ

-

27

19470

DPS27CST(D)2020-21

DIVAKAR ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

26/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

28

19474

DPS28CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

27/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

29

19607

DPS29CST(D)2020-21

LC COMMUNICATIONS, BENGALURU : DC BILLS.

28/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

30

19614

DPS30CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

31/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

DIVAKAR ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS
PAYMENT TO PRIVATE PRESSES FOR WORK UNDER2058-00104-00-0-01 051 GENERAL EXPENSES
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31

19620

DPS31CST(D)2020-21

SRI VENKATESHWARA ENTERPRISES, Bʼor: DC BILLS.

1/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

32

19622

DPS32CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

2/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

33

19731

DPS33CST(D)2020-21

SRI VENKATESHWARA ENTERPRISES, B'ore, DC BILLS.

25/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

34

19732

DPS34CST(D)2020-21

ABHIMANI PUBLICATIONS LTD., BENGALURU : DC BILLS.

25/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

35

19733

DPS35CST(D)2020-21

SRI VENKATESHWARA ENTERPRISES, B'ore, DC BILLS.

25/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

36

19789

DPS36CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

4/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

37

19890

DPS37CST(D)2020-21

ABHIMANI PUBLICATIONS LTD., BENGALURU : DC BILLS.

16/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

38

19891

DPS38CST(D)2020-21

SRI VENKATESHWARA ENTERPRISES, B'ore, DC BILLS.

16/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

39

19903

DPS39CST(D)2020-21

SRI VENKATESHWARA ENTERPRISES, B'ore,DC BILLS.

17/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

40

19943

DPS40CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

24/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

41

19953

DPS41CST(D)2020-21

SHEKAR BOOK MANUFACTURERS, B'ore, DC BILLS.

26/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

42

19973

DPS42CST(D)2020-21

MURALI AND VENKAT, BENGALURU, DC BILLS

1/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

43

19980

DPS43CST(D)2020-21

SHEKAR BOOK MANUFACTURERS, B'ore, DC BILLS.

3/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

44

20032

DPS44CST(D)2020-21

ARUNA ENTERPRISES, BENGALURU DC BILLS

10/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

18/04/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11/6/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

30/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

30/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

.ಎಸ್.ಟಿ-ಇ

Preparation and supply of window covers relating to chief

1

18307

DPS1CST(E)2020-21

2

18582

DPS2CST(E)2020-21

3

18815

DPS3CST(E)2020-21

4

18816

DPS4CST(E)2020-21

5

18816

DPS5CST(E)2020-21

6

18841

DPS6CST(E)2020-21

letter head pads, visiting cards and envelops.
HC: letter head pads, note cards and envelops.

7

18898

DPS7CST(E)2020-21

HC: preparation and supply of metal seals.

8

18918

DPS8CST(E)2020-21

9

18937

10

minister secretariat office,vidhana sooudha, bengaluru.
High Court Of Karnataka, Bengaluru: printing and supply of
visiting cards, letter head pads and envelops.
High court of Karnataka, Bengaluru: printing and supply of
envelops, visiting cards and letter head pads.
High court of Karnataka, Bengaluru : preparation and supply of
metal seals.
High Court Of Karnataka, Bengaluru : printing and supply of

section sewing with perfect binding of parichaya pusthaka

13/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

DPS9CST(E)2020-21

pertaining to karnataka legislative assembly.
governor of karnataka, bengaluru : visiting cards

22/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

18944

DPS10CST(E)2020-21

HC : metal seals.

23/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11

18945

DPS11CST(E)2020-21

Governor office : envelops.

23/07/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

12

19019

DPS12CST(E)2020-21

HC : letter head pads, visiting cards and envelops

12/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

13

19059

DPS13CST(E)2020-21

Speaker office, blr : letter head pads.

19/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

14

19061

DPS14CST(E)2020-21

HC : letter head pads and covers

20/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

15

19156

DPS15CST(E)2020-21

HC : Letter head pads and envelops.

9/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

16

19184

DPS16CST(E)2020-21

HC : Visitinga cards.

19/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

17

19209

DPS17CST(E)2020-21

24/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

18

19233

DPS18CST(E)2020-21

registers.
Governor Office : letter head pads.

29/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

19

19246

DPS19CST(E)2020-21

HC : letter head pads and envelops.

30/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

20

19247

DPS20CST(E)2020-21

Chief Minister secretariat office, Blr : letter head pads.

1/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

karnataka ugrana nigama, blr binding and supply of 2 kinds of
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21

19247

DPS21CST(E)2020-21

22

19291

DPS22CST(E)2020-21

CHIEF MINISTER SECREATARIAT OFFICE, V.S. BLR PRINTING

1/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

15/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

19 based on the decision of advance ruling and filing of GSTR- 17/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

AND SUPPLY OF LETTER HEAD PADS ENGLISH.

Governor Office : Greeting cards and covers
Re computation of monthly tax liability for financial year 2018-

23

19316

DPS23CST(E)2020-21

24

19319

DPS24CST(E)2020-21

9 annual returns
governor office : scribling pads.

20/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

25

19333

DPS25CST(E)2020-21

HC : metal seals.

27/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

26

19341

DPS26CST(E)2020-21

HC : stiching and perforation of main answer sheets booklets.

29/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

27

19342

DPS27CST(E)2020-21

Speaker Office : letter head pads.

29/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

28

19457

DPS28CST(E)2020-21

Governor Ofice : letter head pads and envelops.

24/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

29

19494

DPS29CST(E)2020-21

Governor Office : Greeting cards and covers

4/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

30

19495

DPS30CST(E)2020-21

HC : section sewing with perfect binding of telephone directory.

4/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

31

19504

DPS31CST(E)2020-21

HC : metal seals.

9/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

32

19515

DPS32CST(E)2020-21

14/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

33

19537

DPS33CST(E)2020-21

18/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

34

19597

DPS34CST(E)2020-21

23/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

35

19598

DPS35CST(E)2020-21

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

36

19599

DPS36CST(E)2020-21

table calendars.
HC : punching and pasting of 2021 table calendars.

23/12/2020
23/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

37

19606

DPS37CST(E)2020-21

Divakar Enterprises, Blr : DC Bills.

28/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

38

19692

DPS38CST(E)2020-21

packing of 2021 new year calendars and dairies

15/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

39

19694

DPS39CST(E)2020-21

Gold and creasing of hihg court of karnataka

16/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

40

19700

DPS40CST(E)2020-21

18/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

41

19710

DPS41CST(E)2020-21

economic and statistics dept.
HC : greeting cards.

21/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

42

19712

DPS42CST(E)2020-21

Binding of international driving license relating to transport dept.

21/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

43

19723

DPS43CST(E)2020-21

44

19757

45

Yojana kaaryakrama samyojane matthu sankyika ilaake
section sewing with perfet binding of books.
Zilla panchayat , Chikkaballapura : section sewing o greeting
cards for the 2021 new year.
karnataka lokayuktha lamination, punching and pasting of
greeting cards for the 2021 New year.
karnataka lokayuktha wiro binding of wall calendars of 2021

Section sewing with perfect binding of books relating to

Dept of parliamentary affairs : section sewing with full calico

22/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

DPS44CST(E)2020-21

binding.
HC : metal seals.

30/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

19772

DPS45CST(E)2020-21

NCC cadet high tea function of greeting cards .

2/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

46

19781

DPS46CST(E)2020-21

3/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

47

19815

DPS47CST(E)2020-21

8/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

48

19821

DPS48CST(E)2020-21

9/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

49

19881

DPS49CST(E)2020-21

15/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

printing and supply of vehicle passes pertaining to dept dept,
blr
HC : perforation and stiching of Answer sheets booklets.
Re-computation of outward and inward supplies of f.y 201920 based on advanced ruling.
CM Office : visiting cards.

Page 38 of 86

50

19882

DPS50CST(E)2020-21

HC : metal seals.

15/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

51

19981

DPS51CST(E)2020-21

Speaker office : Envelops.

3/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

52

19982

DPS52CST(E)2020-21

Section sewing with perfect binding of economic survey english.

3/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

53

19983

DPS53CST(E)2020-21

3/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

6/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

Section sewing with perfect binding of economic survey
Kannada.
Government offices providing assistants for laoding and

54

20018

DPS54CST(E)2020-21

unlaoding of budget document for the year 2021-22 at varoius
govt at vadhana soudha/ vikasa soudha, , M.s. Building, Blr.

55

20040

DPS55CST(E)2020-21

HC : Envelops.

12/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

56

20058

DPS56CST(E)2020-21

Vehicle passes.

18/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

57

20064

DPS57CST(E)2020-21

HC : metal seals.

20/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

58

20112

DPS58CST(E)2020-21

29/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

59

20113

DPS59CST(E)2020-21

29/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5/2/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5/20/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

6/4/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

6/20/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

6/26/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

6/26/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7/22/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

Karnataka text book society : spiralling and rimming of
teaching and progress chart.
DPAR dept :printing and supply of Vehicle passes.

.ಎಸ್.ಟಿ-ಜಿ
1

18328

DPS1CST(G)2020-21

2

18351

DPS2CST(G)2020-21

2018-19ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಮತುತ್ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ವರದಿಗಳ
ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ ೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ

ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ

ಉತತ್ರ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ
2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಆದಶರ್

3

18405

DPS3CST(G)2020-21

ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ದಾಯ್ಲಯಗಳ 6ನೇ ತರಗತಿ

ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪರ್ವೇಶ ಪರೀ ಾ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ OMR,
Attendance Cum Absent Sheet ,Circulars, Adhesive covers ಗಳ
ಮುದರ್ಣಕೆಕ್ ಬಳಸಲಾದ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ ಸುವ ಕುರಿತು.

4

18505

DPS4CST(G)2020-21

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಷ್ಣವಾತೆರ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಮಾಸಪತಿರ್ಕೆಯ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಕುರಿತು.
ತುಮಕೂರು

5

18778

DPS5CST(G)2020-21

ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪಾರ್

ೕಗಿಕ ಉತತ್ರ

ಪುಸತ್ಕಗಳು ಮತುತ್ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ
ಕುರಿತು.

6

18810

DPS6CST(G)2020-21

7

18811

DPS7CST(G)2020-21

ಅಂಗ ಕಲ ಹಕುಕ್ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯ್ಲೆಂಡರ್ ಗಳ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಪದ

ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾದರಿ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಗಳ
ಜಿ.ಎಸ್.ಎಂ. ಪರಿ ೕ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

KREIS-ವಸತಿ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ
8

18931

DPS8CST(G)2020-21

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸರಬರಾಜು

ಮಾಡಿರುವ ನೋಟ್ ಪುಸತ್ಕ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರೀ
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ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2020ರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಯ ಪೂವರ್ ಮುದಿರ್ತಾ ಉತತ್ರ
9

18932

DPS9CST(G)2020-21

ಪತಿರ್ಕೆಗಳ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ

ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

7/22/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7/23/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7/23/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7/23/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

8/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

8/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

8/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9/3/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9/5/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9/22/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9/30/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.-ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳ
10

18941

DPS10CST(G)2020-21

ಭಾಗದ ಲ್ ನಡೆಯ ರುವ ಪರೀ ೆಗೆ

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮೂನೆಗಳ ಮುದರ್ಣಕೆಕ್
ಬಳಸಲಾದ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ

ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಸಾ ನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಮುಖಯ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಎಎಮ್ಎಲ್
11

18942

DPS11CST(G)2020-21

ಮತುತ್ ಎನ್ಆರ್ ಪರ್ತಿಗಳ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರಿ ೕ

ವರದಿ

ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
2020ರ ಪರೀ ಾ ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಯ ದೈನಂದಿನ
12

18943

DPS12CST(G)2020-21

ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಕೋಟೆಗಳ
ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರಿ ೕ

ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಪ.ಪೂ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ 2020 ಮಾಚ್ರ್ ದಿವ್ತೀಯ ಪಿ.ಯು.
13

18969

DPS13CST(G)2020-21

ವಾ ರ್ಕ ಪರೀ ೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಗಳ
ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರಿ ೕ

ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ. ಟಿ.ಜ
14

19050

DPS14CST(G)2020-21

ರ ೕಂದರ್ ತುಮಕೂರು ಇವರು ದಿ29.07.2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ /ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ ಟಿ.ಜಿ

15

19051

DPS15CST(G)2020-21

ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ29.07.2020.ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ

16

19052

DPS16CST(G)2020-21

ರ ೕಂದರ್ ತುಮಕೂರು ಇವರು ದಿ29.07.2020ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಮಾ ತಿ /ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸ.ಭ.ಮು.ಪೀಣಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ಮಾನವ ಶಕಿತ್

17

19121

DPS17CST(G)2020-21

ಸೇವೆಯನುನ್ ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ
ಕುರಿತು.

18

19132

DPS18CST(G)2020-21

ಕೆಲಸ ಮುಕಾತ್ಯದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ ಅನಿಲ್

19

19141

DPS19CST(G)2020-21

ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಿನಾಂಕ03.08.2020ರ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ / ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ

20

19161

DPS20CST(G)2020-21

ರ ೕಂದರ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

21

19202

DPS21CST(G)2020-21

22

19243

DPS22CST(G)2020-21

ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ (ಡೆ ವರಸಗ್ಳ) ಸೇವೆಯನುನ್
ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.
ತುಮಕೂರು

ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಧಿ ದ ಉತತ್ರ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಕಾಗದದ
ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಕುರಿತು.
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ಕ.ಫೌರ್. .ಪ. ಮಂಡ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2020ರ
23

19245

DPS23CST(G)2020-21

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪೂರಕ ಪರೀ ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಎಎಮ್ಎಲ್

9/30/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/22/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11/13/2020

ಚಾ ತ್ಯ ದ
ಲ್ ೆ

-

11/13/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11/24/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

12/2/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

12/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

1/20/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

1/30/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

ಎನ್ಆರ್ ಪರ್ತಿಗಳ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಕುರಿತು.
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳ ಲ್
24

19279

DPS24CST(G)2020-21

ಬಳಸಲಾಗುವ ಪಠಯ್ಕರ್ಮ ಕಿಟ್ ನ ಲ್ರುವ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕಲನೆ
ಕುರಿತು. (ಸಮಗರ್ ಕಷ್ಣ- ಕನಾರ್ಟಕ

25

19331

DPS25CST(G)2020-21

26

19339

DPS26CST(G)2020-21

27

19340

DPS27CST(G)2020-21

ತುಮಕೂರು

ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಪದ

ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳ

ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಕುರಿತು
ಧ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ನಿರಾ ೇಪಣಾ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು (ಎನ್.ಒ. )
2021ನೇ ಸಾ ಗೆ

ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಗೋಡೆ ಕಾಯ್ಲೆಂಡರ್ ಗಳನುನ್

ಬಹುವಣರ್ದ ಲ್ ಮುದಿರ್ಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ

28

19401

DPS28CST(G)2020-21

ಭದರ್ತಾ ಬಬ್ಂಧಿ ಸೇವೆಯನುನ್ ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್ ಪಡೆಯಲು
ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ

29

19402

DPS29CST(G)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್., ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ
ಅಗತಯ್ ರುವ ಸವ್ಚಚ್ತಾ ಬಬ್ಂಧಿ ಸೇವೆಯನುನ್ ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್
ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.

30

19415

DPS30CST(G)2020-21

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಏಡ್ಸ್ ಪಿರ್ವೆನ್ ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ರಿಜಿಸಟ್ರ್ ಗಳ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಕುರಿತು.
2021-22ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಾಮಾನಯ್ ಸೂಚನೆಗಳು

31

19416

DPS31CST(G)2020-21

ವೆಚಚ್ ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗೆಗ್ (ವೇತನಗಳ ಹೊರತುಪಡಿ )
ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ

32

19454

DPS32CST(G)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಇ ಲ್ಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ

ಮಾನವ ಶಕಿತ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್
ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.
ದಾಯ್ಥಿರ್ ಕಲ್ಬ್ ಲಾಗ್ ಪುಸತ್ಕ,

33

19485

DPS33CST(G)2020-21

ೕಸಟ್ರ್ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ

ಕೈಪಿಡಿಗಳ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್ ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಸಮಗರ್
ಕಷ್ಣ- ಕನಾರ್ಟಕ.

34

19534

DPS34CST(G)2020-21

2021ನೇ ಸಾ ನ ಶಾಸಕರ ದಿನಚರಿಗಳ ಮುದರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು
ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್
ಸಂಸದೀಯ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕನಾರ್ಟಕ ಕಾನೂನು

35

19708

DPS35CST(G)2020-21

ಪದಕೋಶ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಸಕಸ್ನ್ ಸೂಯಿಂಗ್,

ಲ್ ಕಾಯ್ ಕೋ

ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.
36

19758

DPS36CST(G)2020-21

37

19766

DPS37CST(G)2020-21

ದಿನಾಂಕ20.01.2021ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾಮಿರ್ಕ ಆಯುಕತ್ರ
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ನ ಪರ್ಕರಣ ಸಂಖೆಯ್ 36, 37ರ ಸುನಾವಣೆ ಕುರಿತು.
ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರುಗಳ (ಡೆ ವರ್) ಸೇವೆಯನುನ್
ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.
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ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ.
38

19767

DPS38CST(G)2020-21

ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ21.01.2021ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ

2/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/4/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/17/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/22/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

3/12/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

3/16/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

3/25/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

3/29/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

4/20/2020

5/29/2020

ಬಿ

4/28/2020

6/6/2020

ಬಿ

4/28/2020

5/29/2020

ಬಿ

5/15/2020

6/20/2020

ಬಿ

5/19/2020

5/4/2020

ಬಿ

ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
39

19780

DPS39CST(G)2020-21

ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯದ ಪರೀ ಾ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ

ಮಾದರಿ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರಿ ೕ

ವರದಿ ನೀಡುವ

ಕುರಿತು.
40

19788

DPS40CST(G)2020-21

ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ನೌಕರರ ವೇತನವನುನ್
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೆರ್ೕರಣಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನೆಗಾಗಿ

41

19900

DPS41CST(G)2020-21

ಸರಬರಾಜು ಪಡೆದ ಒ.ಎಂ.ಆರ್ ೕಟ್ ಗಳ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟಟ್
ಪರಿ ೕ ಸುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ NTS NMMS ಪರೀ ಾ ಕಾಯರ್ದ OMR, Nominal

42

19930

DPS42CST(G)2020-21

Roll, Circulars, Adhesive Covers ಮುದರ್ಣಕೆಕ್ ಬಳಸಲಾದ ಕಾಗದದ
ಗುಣಮಟಟ್ ಪರೀ

43

20035

DPS43CST(G)2020-21

44

20046

DPS44CST(G)2020-21

45

20098

DPS45CST(G)2020-21

46

20106

DPS46CST(G)2020-21

ವರದಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

2021-2022 ಮತುತ್ 2022-2023ನೇ ಸಾ ಗೆ ಚಾಟೆರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್
ಸೇವೆಯನುನ್ ಗುತಿತ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಲ್ ಪಡೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು.
2021ನೇ ಸಾ ನ

ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರ ದಿನಚರಿಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸಲು
ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು

2021-22ನೇ ಸಾ ನ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣ ಮತುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ
ಮುದರ್ಕರು ಸ ಲ್ಸುವ ಕಾಗದದ ಮಾದರಿ ಪರಿ ೕಲನೆ ಕುರಿತು.
ಮಾನವ ಶಕಿತ್ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
ಖರೀದಿ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು

ಪಿಯುಆರ್-ಎ
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,
1

18308

DPS1PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Sanitizer Digital Infrared Thermometer
ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ

2

18315

DPS2PUR(A)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಈ

ಕಛೇರಿಗೆ Thermal Scanner ಇನಿನ್ತರೆ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗಗ್.
ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

3

18316

DPS3PUR(A)2020-21

ಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ,

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Sanitizer Scanner ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್,

4

18368

DPS4PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Thermal Scanner ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

5

18388

DPS5PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಇ ಲ್ನ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ KA-41, G-0045, Bolero Pick
Upನುನ್ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,
6

18389

DPS6PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಇ ಲ್ನ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ Tata Sumo Goldಗೆ ಟೈರ್

5/19/2020

6/16/2020

ಬಿ

5/26/2020

6/8/2020

ಬಿ

5/26/2020

6/20/2020

ಬಿ

6/1/2020

6/19/2020

ಬಿ

6/1/2020

7/13/2020

ಬಿ

6/8/2020

8/6/2020

ಬಿ

6/12/2020

7/2/2020

ಬಿ

6/30/2020

7/6/2020

ಬಿ

7/3/2020

7/6/2020

ಬಿ

7/3/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

7/3/2020

7/14/2020

ಬಿ

7/3/2020

7/4/2020

ಬಿ

7/3/2020

3/21/2021

ಬಿ

7/8/2020

9/16/2020

ಬಿ

ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,
7

18436

DPS7PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Sanitizer Thermal scanner ಅನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್,

8

18438

DPS8PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-58 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9

18472

DPS9PUR(A)2020-21

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,
ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Sanitizer ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

10

18473

DPS10PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

11

18540

DPS11PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ Phenyle ಅನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12

18717

DPS12PUR(A)2020-21

13

18817

DPS13PUR(A)2020-21

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,
ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Sanitizer ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಈ

ಕಛೇರಿಗೆ Thermal Scanner ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

14

18850

DPS14PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ Covid-19 ಅನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ Sanitizer ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

15

18851

DPS15PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಇ ಲ್ನ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ Tata Sumo Gold, KA-41, G0018 ವಾಹನವನುನ್ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

16

18852

DPS16PUR(A)2020-21

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಈ

ಕಛೇರಿಗೆ Sanitizer ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗಗ್.
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

17

18871

DPS17PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಇ ಲ್ನ ಖರೀದಿ

ಭಾಗದ ಲ್ರುವ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳ

ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ವೈಧಾಯ್ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,
18

18872

DPS18PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಇ ಲ್ನ ಚಿಕಿತಾಸ್ಲಯ

ಭಾಗಕೆಕ್ ಬೇಕಾದಂತಹ

ಔಷಧಿಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
19

18907

DPS19PUR(A)2020-21

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಟೆಂಡರ್
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಜಾ ರಾತಿನ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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20

18919

DPS20PUR(A)2020-21

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಈ

ಕಛೇರಿಗೆ Thermal Scanner ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗಗ್.

7/13/2020

7/14/2020

ಬಿ

7/17/2020

7/17/2020

ಬಿ

7/30/2020

9/21/2020

ಬಿ

8/3/2020

10/3/2020

ಬಿ

8/4/2020

10/3/2020

ಬಿ

8/19/2020

9/3/2020

ಬಿ

9/1/2020

1/5/2021

ಬಿ

9/3/2020

10/22/2020

ಬಿ

9/9/2020

11/11/2020

ಬಿ

9/16/2020

11/4/2020

ಬಿ

9/21/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

10/29/2020

12/7/2020

ಬಿ

11/10/2020

11/24/2020

ಬಿ

11/13/2020

2/1/2021

ಬಿ

12/5/2020

1/8/2021

ಬಿ

12/11/2020

2/1/2021

ಬಿ

ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ,
21

18923

DPS21PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ Covid-19 ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ
ಖಚುರ್-ವೆಚಛ್ ಮತುತ್ ಖರೀದಿ ರುವ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ

ವರವನುನ್ ಒದಗಿಸುವ

ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಕೆಲಸಗ ಗೆ
22

18972

DPS22PUR(A)2020-21

ಬಳಸುವ ರೋಗನಾಶಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸರಬರಾಕು ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

23

18977

DPS23PUR(A)2020-21

24

18984

DPS24PUR(A)2020-21

25

19060

DPS25PUR(A)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯಕೆಕ್ Pulse Oxymeter ಗಳನುನ್
ತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ
ಮುದರ್ಣ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯಕೆಕ್ Sanitizer ಅನುನ್ ತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಇಲಾಖಾ

26

19115

DPS26PUR(A)2020-21

ವಾಹನ ಕೆ.ಎ. 01 ಜಿ. 8424 ಐಷರ್ ಅನುನ್ ಸ ೕರ್ ಸ್/ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

27

19123

DPS27PUR(A)2020-21

28

19158

DPS28PUR(A)2020-21

29

19170

DPS29PUR(A)2020-21

30

19189

DPS30PUR(A)2020-21

31

19349

DPS31PUR(A)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2 ಕಛೇರಿಗೆ ಮುದರ್ಣ
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ
ಕಛೇರಿಗೆ ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಕೆ.ಎ. 41 ಜಿ. 0016 Toyota etios ಗೆ ಸ ೕರ್ಸ್
ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮುದರ್ಣಾಲಯಕೆಕ್ Prodon (Carboforen) ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
Supply of Horpic (for Toilet Cleaning Purpose).
ಧ ಮುದರ್ಣಾಲಯಗಳ ಲ್ರುವ .ಟಿ.ಪಿ. ಯಂತರ್ಗ ಗೆ ಅವಶಯ್ ರುವ

32

19394

DPS32PUR(A)2020-21

Chemicals ಗ ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾ ರ್ಕ ಅವಧಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ
ಕುರೊತು.

33

19417

DPS33PUR(A)2020-21

34

19496

DPS34PUR(A)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯಕೆಕ್ Sanitizer ಅನುನ್ ತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ನ .ಟಿ.ಪಿ

ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ

35

19511

DPS35PUR(A)2020-21

ರಾಸಾಯನಿಕ ದಾರ್ವಣಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನುನ್
ಸರಬರಾಜು ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
36

19660

DPS36PUR(A)2020-21

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಖಾಯಂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪುರುಷ ಮತುತ್ ಮ ಳಾ
ಹಾಗೂ ದಿನಗೂ ನೌಕರರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಮವಸ ಗಳನುನ್

1/11/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

1/11/2021

3/3/2021

ಬಿ

1/11/2021

2/23/2021

ಬಿ

ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್
37

19661

DPS37PUR(A)2020-21

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಖಾಯಂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪುರುಷ ಮತುತ್ ಮ ಳಾ
ಹಾಗೂ ದಿನಗೂ ನೌಕರರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬೂಟು, ಕಾಲುಚೀಲ
ಹಾಗೂ ಮ ಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಚಪಪ್ ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮುದರ್ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್

38

19662

DPS38PUR(A)2020-21

ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಖಾಯಂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪುರುಷ ಮತುತ್ ಮ ಳಾ
ಹಾಗೂ ದಿನಗೂ ನೌಕರರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ
ಸಾಬೂನುಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

39

19663

DPS39PUR(A)2020-21

Tender file for Procurement of Pre-Press Chemicals

1/11/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಎ

40

19664

DPS40PUR(A)2020-21

Tender file for Procurement of Plates

1/11/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಎ

41

19730

DPS41PUR(A)2020-21

1/25/2021

1/27/2021

C

1/28/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

1/28/2021

3/8/2021

ಬಿ

2/5/2021

3/2/2021

ಬಿ

2/16/2021

3/4/2021

ಬಿ

3/22/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/29/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/29/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

18/05/2020

20-04-2021

C

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ, ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂ-58
ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Digital Thermal Scannerಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ

42

19738

DPS42PUR(A)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ

ಇ ಲ್ನ CTP ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಬೇಕಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

43

19739

DPS43PUR(A)2020-21

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಈ

ಕಛೇರಿಗೆ ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2,

44

19806

DPS44PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ CTP ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಬೇಕಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2,

45

19895

DPS45PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Bottcher S 3006 Solution ಅನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

46

20075

DPS46PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಇ ಲ್ನ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ Tata Sumo Gold, KA-41, G0018 ವಾಹನಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಟರಿಯನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2,

47

20108

DPS47PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಿರ್ಮಿ-ಕೀಟ ಮತುತ್ ಗೆದದ್ಲು ನಿರೋಧಕ
ಔಷಧಿಯನುನ್ ಂಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

48

20110

DPS48PUR(A)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸವ್ಚಛ್ತಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಪಿಯುಆರ್-ಬಿ
1

18386

DPS1PUR(B)2020-21

Local Enquiry File of FC Series Ink for GDP, Kalaburagi.
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2

18387

DPS2PUR(B)2020-21

3

18434

DPS3PUR(B)2020-21

4

18475

DPS4PUR(B)2020-21

5

18476

DPS5PUR(B)2020-21

6

18533

DPS6PUR(B)2020-21

7

18721

DPS7PUR(B)2020-21

Local Enquiry file of Gloss Bopp Thermal Lamination Film for
GCPB, Unit-1, B`luru.
Local Enquiry File of Yellow Parchument Paper for GCPB,
Unit-1, B`luru.
Local Enquiry file of Rubber Stamp Materials for GCPB,
Unit-1, B`luru.
Local Enquiry file of Yellow Parchment Paper for VKS Unit,
B`luru.
Tender file of Maplitho Printing Paper.
Local Enquiry file of Non- Tearable Sheets for GCPB,
Unit-1, B`luru.

18/05/2020

20-04-2021

C

26/05/2020

20-04-2021

C

01/06/2020

20-04-2021

C

01/06/2020

20-04-2021

C

06/06/2020

20-04-2021

C

12/06/2020

20-04-2021

C

15/06/2020

20-04-2021

C

ವಾತಾರ್ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್
8

18735

DPS8PUR(B)2020-21

ಪರ್ಕಟಣೆ ಜಾ ರಾತನುನ್ ದಿನಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9

18897

DPS9PUR(B)2020-21

Tender file of Yellow Parchment Paper

06/07/2020

20-04-2021

C

10

18982

DPS10PUR(B)2020-21

Miscellaneous File

04/08/2020

20-04-2021

C

11

18983

DPS11PUR(B)2020-21

Tender File of MG Kraft Paper and MF Board.

04/08/2020

20-04-2021

C

12

18991

DPS12PUR(B)2020-21

Local Enquiry File of Damping Hose for GCPB, Unit-1, B`luru. 06/08/2020

20-04-2021

C

13

19099

DPS13PUR(B)2020-21

Tender file of Maplitho Printing Paper

27/08/2020

20-04-2021

C

14

19138

DPS14PUR(B)2020-21

Tender File of Art Paper

07/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

15

19165

DPS15PUR(B)2020-21

15/09/2020

20-04-2021

C

16

19168

DPS16PUR(B)2020-21

15/09/2020

20-04-2021

C

17

19169

DPS17PUR(B)2020-21

18

19187

19

Local Enquiry file Gloss Bopp Thermal Lamination Film Roll
380mm for GCP, Unit-1, B`luru.
Local Enquiry file of Hot Melt Glue for GCP, Unit-1, B`luru.
Local Enquiry file of Damping Hose, Plastic Handle Density

15/09/2020

20-04-2021

C

DPS18PUR(B)2020-21

Booster for GCP, Unit-1, B`luru.
Tender file of Art Board

21/09/2020

20-04-2021

C

19188

DPS19PUR(B)2020-21

Tender file of Azurelaid Paper

21/09/2020

20-04-2021

C

20

19213

DPS20PUR(B)2020-21

Tender file of Hot Melt Adhesives

25/09/2020

20-04-2021

C

21

19214

DPS21PUR(B)2020-21

Tender file of Gloss Bopp Film for Thermal Lamination

25/09/2020

20-04-2021

C

22

19215

DPS22PUR(B)2020-21

25/09/2020

20-04-2021

C

23

19272

DPS23PUR(B)2020-21

B`luru.
NOC for Election Commission Permission

09/10/2020

20-04-2021

C

24

19277

DPS24PUR(B)2020-21

Tender File of Hessian Cloth

12/10/2020

20-04-2021

C

25

19310

DPS25PUR(B)2020-21

26

19337

27

19405

Local Enquiry file Screen Printing Materials for GCPB, Unit-1,

Local Enquiry File of Round Date Seal Handles Roller Date

17/10/2020

20-04-2021

C

DPS26PUR(B)2020-21

Seal for GCPB, Unit-1.
Miscellaneous File

28/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

DPS27PUR(B)2020-21

Tender file of PVC Clear Transparent Sheets for Dairies

11/11/2020

20-04-2021

C

12/11/2020

20-04-2021

C

ವಾತಾರ್ ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್
28

19408

DPS28PUR(B)2020-21

ಪರ್ಕಟಣೆ ಜಾ ರಾತನುನ್ ದಿನಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಪರ್ಕಟಿ ರುವ ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್
ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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Local Enquiry for Hand Numbering Ink to Govt. Security Press,

29

19444

DPS29PUR(B)2020-21

23/11/2020

20-04-2021

C

30

19445

DPS30PUR(B)2020-21

23/11/2020

20-04-2021

C

31

19446

DPS31PUR(B)2020-21

32

19447

DPS32PUR(B)2020-21

(Gloss / Matt)
Tender file of Non-Tearable Sheets

23/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

23/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

33

19448

DPS33PUR(B)2020-21

Tender File of Straw Boards

23/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

34

19449

DPS34PUR(B)2020-21

Tender file of Gloss Bopp Film for Thermal Lamination

23/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

35

19450

DPS35PUR(B)2020-21

Tender file of Hessian Cloth

23/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

36

19475

DPS36PUR(B)2020-21

Local Enquiry file of Round Date Seal Handle for GCPB,Unit-1.

27/11/2020

20-04-2021

C

37

19492

DPS37PUR(B)2020-21

Third Party Inspection File

04/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

38

19505

DPS38PUR(B)2020-21

Tender file of Yellow Parchment Paper

09/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

39

19506

DPS39PUR(B)2020-21

Tender file of Colour Printing Paper (Assorted Colours)

09/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

40

19508

DPS40PUR(B)2020-21

Tender file of MG Kraft MF Boards

10/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

41

19539

DPS41PUR(B)2020-21

18/12/2020

20-04-2021

C

42

19540

DPS42PUR(B)2020-21

43

19551

44

Peenya, B`luru.
Tender file of SS Maplitho Printing Paper
Tender file of Art Board

Local Enquiry file of Gloss Laminating Rolls for Govt. VKS
Press, Vidhanasoudha Unit, B`luru.
Local Enquiry file of Violet CTP Plates for Govt. Divisional

18/12/2020

20-04-2021

C

DPS43PUR(B)2020-21

Press, Mysuru.
Tender file of SS Maplitho Printing Paper (Reel Sheets)

19/12/2020

20-04-2021

C

19557

DPS44PUR(B)2020-21

Local Enquiry file of Ivory board for GCP, Unit-2, B`luru.

19/12/2020

20-04-2021

C

45

19601

DPS45PUR(B)2020-21

Tender file of Maplitho Printing Paper

23/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

46

19609

DPS46PUR(B)2020-21

Tender file of Azurelaid Printing Paper (Reel and Sheet)

28/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

47

19632

DPS47PUR(B)2020-21

Local Enquiry for Hand Numbering Ink for GCP, Unit-1, B`luru.

05/01/2021

20-04-2021

C

48

19652

DPS48PUR(B)2020-21

Reply for Audit Enquiry No. 60

07/01/2021

20-04-2021

C

49

19653

DPS49PUR(B)2020-21

Reply for Audit Enquiry No. 62

07/01/2021

20-04-2021

C

50

19685

DPS50PUR(B)2020-21

20-04-2021

C

51

19715

DPS51PUR(B)2020-21

Carbon Paper
Local Enquiry file of Dater Seal for GCP, Unit-1, B`luru.

12/01/2021
22/01/2021

20-04-2021

C

52

19716

DPS52PUR(B)2020-21

Tender file of Copier Paper

22/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

53

19820

DPS53PUR(B)2020-21

09/02/2021

20-04-2021

C

54

19878

DPS54PUR(B)2020-21

12/02/2021

20-04-2021

C

55

19898

DPS55PUR(B)2020-21

Unit-1, B`luru.
Tender file of Printing and Binding Materials

17/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

56

19899

DPS56PUR(B)2020-21

Tender file of Strapping Rolls

17/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

57

19934

DPS57PUR(B)2020-21

Local Enquiry File of Jute Bags for GCP, Unit-1, B`luru.

23/02/2021

20-04-2021

C

58

19963

DPS58PUR(B)2020-21

01/03/2021

20-04-2021

C

59

19964

DPS59PUR(B)2020-21

01/03/2021

20-04-2021

C

Tender file of One Time

Local Enquiry file of JK Excel Bond Paper for VKS Press,
B`luru.
Local Enquiry file of Labeling Gum Sheets (Blank)for GCP,

Local Enquiry file of Huber Dense Black Ink for Web Offset
Machine for GCP, Unit-1, B`luru.
Local Enquiry file of Gloss Bopp Film 380mm for GCP, Unit-1,
B`luru.
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60

19990

DPS60PUR(B)2020-21

61

20024

DPS61PUR(B)2020-21

62

20036

DPS62PUR(B)2020-21

63

20055

DPS63PUR(B)2020-21

64

20056

DPS64PUR(B)2020-21

65

20102

DPS65PUR(B)2020-21

66

20107

Local Enquiry file of Printing and Binding Materials for GDP,
Mysuru.
Local Enquiry file of Screen printing materials for GCP,
Unit-I, Bengaluru
Local Enquiry File of Round Seal Double Side Gum Sheets for
GCP, Unit-1, B`luru.
Local enquiry file of Azurelaid Printing Paper (Sheet)
Local Enquiry file of Cremo Ivory Cost Recycled Imported
Paper for VKS Unit, B`luru.
Local Enquiry file of Printing and Binding Materials for GCP,

04/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

08/03/2021

20-04-2021

C

12/03/2021

20-04-2021

C

17/03/2021

20-04-2021

C

18/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

25/03/2021

20-04-2021

C

DPS66PUR(B)2020-21

Unit-1, B`luru.
Procurement of Diesel

29/03/2021

20-04-2021

C

Miscellaneous File

22-04-2020

19-04-2021

ಬಿ

24-04-2020

19-04-2021

ಬಿ

28-04-2020

19-04-2021

ಬಿ

12/5/2020

19-04-2021

ಬಿ

22-05-2020

19-04-2021

ಬಿ

22-05-2020

19-04-2021

ಬಿ

26-05-2020

19-04-2021

ಬಿ

26-05-2020

19-04-2021

ಬಿ

3/6/2020

19-04-2021

ಬಿ

9/6/2020

19-04-2021

ಬಿ

9/6/2021

19-04-2021

ಬಿ

ಪಿ.ಯು.ಆರ್1

18311

DPS1PUR(C)2020-21

2

18313

DPS2PUR(C)2020-21

3

18319

DPS3PUR(C)2020-21

4

18361

DPS4PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ Window
Envelop (Blank) ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
Hiring of Car on Rental Basis.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ Fire
Extinguishers Cylinder ಗಳನುನ್ Refilling ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Biometric (Face

5

18428

DPS5PUR(C)2020-21

Reader) Machineಗಳ ಬ LED Lightಗಳನುನ್ ಅವಡಿಸ Electrical
Materialsಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ

6

18429

DPS6PUR(C)2020-21

Biometric (Face Reader) Machineಗ ಗೆ Metal Boxಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ
ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ

7

18432

DPS7PUR(C)2020-21

Sticker Flap Envelop ಹಾಗೂ Clothline Envelopಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ

8

18433

DPS8PUR(C)2020-21

Sticker Flap Envelop 5" x 11" ಹಾಗೂ Craft Envelop 10" x 15" ಗಳನುನ್
ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂ, ಖರೀದಿ

9

18490

DPS9PUR(C)2020-21

ಭಾಗ ವಾತಾರ್

ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಟೆಂಡರ್
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನುನ್ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ಚಾ ರಾತನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ
ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ದೃಡೀಕರಿಸುವ ಕಡತ.

10

18563

DPS10PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ H.P
Laserjet CF227A/X Cartridgeಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Cloth

11

18564

DPS11PUR(C)2020-21

Line Envelop ಹಾಗೂ Sticker Flap Envelopಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
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12

18715

DPS12PUR(C)2020-21

13

18803

DPS13PUR(C)2020-21

14

18878

DPS14PUR(C)2020-21

15

18890

DPS15PUR(C)2020-21

16

19058

DPS16PUR(C)2020-21

17

19102

DPS17PUR(C)2020-21

18

19116

DPS18PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Matica

XID8300 Machineಗೆ Colour Ribbonಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ, EProcurement File for General Transportation.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ MGR
Craft Envelopಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ, ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Name
Boardsಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ T.P Stand ಹಾಗೂ
Stationery Kit Standಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ H.P
Laserjet Cartridge CF277Aಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
Window Coversಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/6/2020

19-04-2021

ಬಿ

26-06-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

4/7/2020

19-04-2021

ಬಿ

6/7/2020

19-04-2021

ಬಿ

19-08-2020

19-04-2021

ಬಿ

28-08-2020

19-04-2021

ಬಿ

1/9/2020

19-04-2021

ಬಿ

4/9/2020

19-04-2021

ಬಿ

7/9/2020

19-04-2021

ಬಿ

8/9/2020

19-04-2021

ಬಿ

9/9/2020

19-04-2021

ಬಿ

15-09-2020

19-04-2021

ಬಿ

15-09-2020

19-04-2021

ಬಿ

16-09-2020

19-04-2021

ಬಿ

22-09-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಮಾ ತಿ
19

19126

DPS19PUR(C)2020-21

ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ. ರ ೕಂದರ್,
ತುಮಕೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ 29-07-2020 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜೀಗೆ
ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಮಾ ತಿ

20

19137

DPS20PUR(C)2020-21

ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ಡಾ||

ಜಯ ಎಮ್

ಗುಂಟಾರ್ಳ, ಹುಬಬ್ ಳ್ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 14-02-2020 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ
ಅಜೀಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ

21

19144

DPS21PUR(C)2020-21

2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ . ಜಿ.ಆರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರು ದಿನಾಂಕ 03-08-2020 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜೀಗೆ
ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಮಾ ತಿ

22

19153

DPS22PUR(C)2020-21

ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರ್ೕ ಟಿ.ಜಿ. ರ ೕಂದರ್,
ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಅಜೀಗೆ ಮಾ ತಿ/ದಾಖಲೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

23

19166

DPS23PUR(C)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಇ ಲ್ಂದ ಆದಶರ್

ಶಾಲೆಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಥ್ ೕಯ ದರಪಟಿಟ್
ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ.
ಸಕಾರ್ರಿ

24

19167

DPS24PUR(C)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಇ ಲ್ಂದ ಆದಶರ್

ಶಾಲೆಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಥ್ ೕಯ ದರಪಟಿಟ್
ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ.

25

19174

DPS25PUR(C)2020-21

26

19190

DPS26PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
Electrical Materialsಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಇ ಲ್ಗೆ Pallets ಹಾಗೂ
Tarpalinಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ
27

19201

DPS27PUR(C)2020-21

ತೊಕದ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಿ ಮಾಡಿ ಸತಾಯ್ಪನಾ

22-09-2020

19-04-2021

ಬಿ

25-09-2020

19-04-2021

ಬಿ

16-10-2020

19-04-2021

ಬಿ

16-10-2020

19-04-2021

ಬಿ

16-10-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

16-10-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

16-10-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

28-10-2020

19-04-2021

ಬಿ

6/11/2020

19-04-2021

ಬಿ

6/11/2020

19-04-2021

ಬಿ

2/12/2020

19-04-2021

ಬಿ

4/12/2020

19-04-2021

ಬಿ

7/12/2020

19-04-2021

ಬಿ

15-12-2020

19-04-2021

ಬಿ

ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ವನನ್ಯ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಂದ
28

19212

DPS28PUR(C)2020-21

2020 ರ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣಿಯ ಮುದಿರ್ತ ಪುಸತ್ಕಗಳು ಮತುತ್
ಲಕೋಟೆಗಳನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ದರವಾಡ ಇ ಲ್ಗೆ

ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
29

19299

DPS29PUR(C)2020-21

30

19300

DPS30PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Sticker Flap Gum
Envelopಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಂದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಗ ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಡತ.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
31

19301

DPS31PUR(C)2020-21

Envelop / Coversಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ (Tender
File)
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಅಧೀನ

32

19302

DPS32PUR(C)2020-21

ಮುದರ್ಣಾಲಯಗ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ಸಂಗರ್ಹಣಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಟೆಂಡರ್ ಕಡತ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ

33

19303

DPS33PUR(C)2020-21

ಮುದರ್ಣಾಲಯಗ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ Toner / Cartridge / Printer
Consumablesಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ (Tender File)

34

19336

DPS34PUR(C)2020-21

35

19367

DPS35PUR(C)2020-21

36

19368

DPS36PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Riso
Com Colour Machineಗೆ Ink Cartridgesಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಇ ಲ್ಗೆ Electrical

Materialsಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಇ ಲ್ನ Fire

Extinguisherಗಳನುನ್ Refilling ಮಾಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

37

19484

DPS37PUR(C)2020-21

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Riso Com

Colur GD7330 ಯಂತರ್ಗ ಗೆ Ink Cartridgeಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

38

19490

DPS38PUR(C)2020-21

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Riso Com

Colur 2150 ಯಂತರ್ಕೆಕ್ Black Ink Cartridgeಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

39

19499

DPS39PUR(C)2020-21

40

19519

DPS40PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
Smart Card Holderಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ, ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Riso Ink ಹಾಗೂ
Riso Master Rollಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಂದ 2020ನೇ ಸಾ ನ
41

19520

DPS41PUR(C)2020-21

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿಯ ನಿಷಾಠ್ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್
DIETಗ ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಡತ.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

42

19528

DPS42PUR(C)2020-21

15-12-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

17-12-2020

19-04-2021

ಬಿ

17-12-2020

19-04-2021

ಬಿ

22-12-2020

19-04-2021

ಬಿ

24-12-2020

19-04-2021

ಬಿ

28-12-2020

19-04-2021

ಬಿ

6/1/2021

19-04-2021

ಬಿ

12/1/2021

19-04-2021

ಬಿ

12/1/2021

19-04-2021

ಬಿ

16-01-2021

19-04-2021

ಬಿ

21-01-2021

19-04-2021

ಬಿ

28-01-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

28-01-2021

19-04-2021

ಬಿ

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Matica

XID8300 ID Card Printing Machineಗೆ Plain Cardಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

43

19529

DPS43PUR(C)2020-21

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Matica

XID8300 ID Card Printing Machineಗೆ Colour Ribbon ಹಾಗೂ Art
Retransfer Filmಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Cloth

44

19583

DPS44PUR(C)2020-21

Line with Sticker Gum Flap Covers (Blank)ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಕಾಯ್ಂಪ್, ಪೀಣಯ್ ಶೆಡ್, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಂದ

45

19604

DPS45PUR(C)2020-21

2021ನೇ ಇಸ ಯ ಡೈರಿ ಮತುತ್ ಕಾಯ್ಲೆಂಡರ್ ಗಳನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಭವನ,
ನವದೆಹ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಕಾಯ್ಂಪ್, ಪೀಣಯ್ ಶೆಡ್, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಂದ

46

19608

DPS46PUR(C)2020-21

2021ನೇ ಇಸ ಯ ಡೈರಿ ಮತುತ್ ಕಾಯ್ಲೆಂಡರ್ ಗಳನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ
ಎಲಾಲ್ ಜಿಲಾಲ್ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ

ಮುದರ್ಣಾಲಯಗ ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

47

19640

DPS47PUR(C)2020-21

48

19667

DPS48PUR(C)2020-21

49

19668

DPS49PUR(C)2020-21

50

19693

DPS50PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
Greetings Cards Envelopಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
Identity Card Lamination Coverಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Plastic File Folder
(Blank)ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Stationery Kit
Standಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Cello Butter Flow Pen,

51

19714

DPS51PUR(C)2020-21

Montex Mega Top Pen and Short Hand Book (Spiral)ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

52

19737

DPS52PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Cloth
Line Envelops (Size 16" x 20")ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Inner

53

19744

DPS53PUR(C)2020-21

Sponge with Sticker Flap Gum Envelopesಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
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ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಮಾನಯ್
54

19747

DPS54PUR(C)2020-21

ನಿದೇರ್ಶಕರ ಗೃಹ ಕಛೇರಿಯ ಉಪ

ೕಗಾಕಾಕ್ಗಿ Samsung Printer

29-01-2021

19-04-2021

ಬಿ

29-01-2021

19-04-2021

ಬಿ

5/2/2021

19-04-2021

ಬಿ

8/2/2021

19-04-2021

ಬಿ

18-02-2021

19-04-2021

ಬಿ

20-02-2021

19-04-2021

ಬಿ

22-02-2021

19-04-2021

ಬಿ

24-02-2021

19-04-2021

ಬಿ

25-02-2021

19-04-2021

ಬಿ

25-02-2021

19-04-2021

ಬಿ

1/3/2021

19-04-2021

ಬಿ

5/3/2021

19-04-2021

ಬಿ

12/3/2021

19-04-2021

ಬಿ

29-03-2021

19-04-2021

ಬಿ

Cartridgeಯನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Riso
55

19748

DPS55PUR(C)2020-21

Com Colour GD7330 Machineಗೆ Ink Cartridges ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

56

19800

DPS56PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಬೆಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್
ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ

57

19814

DPS57PUR(C)2020-21

Plastic File Folder, Size 10" x 14" (Blank)ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

58

19906

DPS58PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ MGR
Craft Envelopಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ 2021-

59

19922

DPS59PUR(C)2020-21

22ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

60

19926

DPS60PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ H.P
CF277A/X Cartridgeಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ 2021-

61

19940

DPS61PUR(C)2020-21

22ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಕೆಲಸಕೆಕ್ C.D`s ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

62

19945

DPS62PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ Stapler Pin 23/17-H
ಯನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

63

19946

DPS63PUR(C)2020-21

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Riso Com

Colur 2150 ಯಂತರ್ಕೆಕ್ Black Ink Cartridgeಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ 2021-

64

19957

DPS64PUR(C)2020-21

22ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ದಾಖಖೆಗಳ ರವಾನೆ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಅವಶಯ್ ರುವ
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ನ Riso

65

19998

DPS65PUR(C)2020-21

Com Colour GD7330 Machineಗೆ Ink Cartridges ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಂದ

66

20034

DPS66PUR(C)2020-21

2021-22ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ
ಭನವ, ನವದೆಹ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

67

20105

DPS67PUR(C)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಘ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂ ಇ ಲ್ಗೆ
Black Colour Covers, Size 7" x 9" ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಪಿ.ಯು.ಆರ್-ಡಿ
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ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಬೆಂಗಳೂರು
1

18327

DPS1PUR(D)2020-21

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪಾಕ್ಸ್ರ್ -92 ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ನೈಲಾನ್ ಬೆಡ್ ಗಳನುನ್

29/04/2020

8/5/2020

ಬಿ

4/5/2020

10/12/2020

ಬಿ

12/5/2020

10/7/2020

ಬಿ

16/05/2020

11/8/2020

ಬಿ

16/05/2020

18-09-2020

ಬಿ

16/05/2020

27/05/2020

ಬಿ

16/05/2020

22/05/2020

ಬಿ

22/05/2020

14/10/2020

ಬಿ

26/05/2020

23-09-2020

ಬಿ

27/05/2020

2/6/2020

ಬಿ

28/05/2020

23/10/2020

ಬಿ

2/6/2020

20/06/2020

ಬಿ

2/6/2020

30/06/2020

ಬಿ

2/6/2020

19/06/2020

ಬಿ

3/6/2020

10/6/2020

ಬಿ

4/6/2020

23/10/2020

ಬಿ

9/6/2020

28/07/2020

ಬಿ

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
2

18339

DPS2PUR(D)2020-21

3

18362

DPS3PUR(D)2020-21

ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -1, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ 10
ಕೆ ಎ 30 ಕೆ ಎ ಯುಪಿಎಸ್ ಅನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -1, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ವೆಲ್

4

18373

DPS4PUR(D)2020-21

ಬಾಂಡ್

ಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಯ್ಂಪ್ ಗೂಲ್ಯಿಂಗ್ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್
ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5

18383

DPS5PUR(D)2020-21

6

18384

DPS6PUR(D)2020-21

7

18385

DPS7PUR(D)2020-21

8

18430

DPS8PUR(D)2020-21

ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಾ ೕರಾತಿನ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಗಾಯ್ದರಿಂಗ್ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ತಿರ್ೕ

ಸೈಡ್ ಟಿರ್ಮಮ್ರ್ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಪಿನಿನ್ಂಗ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ CTP

9

18441

DPS9PUR(D)2020-21

System KODAK ACHIEVE T-800 ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

10

18442

DPS10PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ವೆಬ್
ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ನೈಲಾನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ Daikin

11

18445

DPS11PUR(D)2020-21

Air Conditiomer ಅನುನ್ (5.5TR Ductable) ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12

18483

DPS12PUR(D)2020-21

13

18484

DPS13PUR(D)2020-21

14

18486

DPS14PUR(D)2020-21

15

18489

DPS15PUR(D)2020-21

16

18507

DPS16PUR(D)2020-21

17

18565

DPS17PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ

ಧಾನಸೌಧ ಘಟಕ,

ಕಾಸಸೌಧ

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ತಿರ್ೕ ಸೈಡ್
ಟಿರ್ಮಮ್ರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಇತರೆ
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಏರ್
ಕಂಡೀಷನರ್ ಗಳನುನ್ ದುರ ಥ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎನ್

ಬಿ ಜಿ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ 15
ಕೆ ಎ ಯುಪಿಎಸ್ ಅನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
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18

18568

DPS18PUR(D)2020-21

19

18577

DPS19PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಸಾಟ್ರ್ಯ್ಪಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2020

28/07/2020

ಬಿ

10/6/2020

20/06/2020

ಬಿ

18/06/2020

13/08/2020

ಬಿ

26/06/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

26/06/2020

19/09/2020

ಬಿ

26/06/2020

4/7/2020

ಬಿ

2/7/2020

8/7/2020

ಬಿ

2/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/7/2020

6/8/2020

ಬಿ

3/7/2020

7/8/2020

ಬಿ

22/07/2020

30/09/2020

ಬಿ

24/07/2020

27/07/2020

ಬಿ

30/07/2020

12/8/2020

ಬಿ

30/07/2020

10/8/2020

ಬಿ

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
20

18755

DPS20PUR(D)2020-21

ವೆಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪರ್ ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

21

18804

DPS21PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಘಟಕ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಲ್ನ ಪೆಲ್ೕಟ್ ಎಕ್ಸ್

ೕಸರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಘಟಕ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
22

18805

DPS22PUR(D)2020-21

ಇ ಲ್ಗೆ 2020ರ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೆಪ್ಷಲ್ ಟಾಯ್ಗ್ ಪಂಚಿಂಗ್
ಡೈ ಯನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯಘಟಕ-1, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು

23

18806

DPS23PUR(D)2020-21

ಇ ಲ್ನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ೕಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಬೆಂಗಳೂರು

24

18844

DPS24PUR(D)2020-21

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎಲ್.ಜಿ. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಗಳನುನ್ ಜನರಲ್
ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

25

18846

DPS25PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್,ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಏರ್
ಕಂಪೆರ್ಸಸ್ರ್ ನ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರೀ ಸುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್,ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

26

18847

DPS26PUR(D)2020-21

ಮುದರ್ಣ/ಬೈಂಡಿಂಗ್/ಇತರೆ ಯಂತರ್ಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುವ
ಬಬ್ಂಧಿಯ ಸುರಕಷ್ತೆಗಾಗಿ ಸುರಕಷ್ತಾ ಗಾಡ್ರ್ ಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ

27

18865

DPS27PUR(D)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ವೆಲ್

ಬಾಂಡ್ ಪರ್ ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್..

28

18866

DPS28PUR(D)2020-21

29

18933

DPS29PUR(D)2020-21

30

18957

DPS30PUR(D)2020-21

31

18973

DPS31PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ತಿರ್ೕ

ಸೈಡ್ ಟಿರ್ಮಮ್ರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಟಿಪಿ
ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -1, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ .ಟಿ.ಪಿ ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಇತರೆ
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ.

32

18974

DPS32PUR(D)2020-21

ಂಗಲ್ ಕಲರ್ ೕಟ್ ಪೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮುದರ್ಣ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್
ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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33

18975

DPS33PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪಾಕ್ಸ್ರ್-92
ಪೇಪರ್ ಕತತ್ರಿಸುವ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

30/07/2020

26/11/2020

ಬಿ

4/8/2020

7/10/2020

ಬಿ

25/08/2020

4/12/2020

ಬಿ

25/08/2020

11/11/2020

ಬಿ

25/08/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/9/2020

5/10/2020

ಬಿ

2/9/2020

26/11/2020

ಬಿ

3/9/2020

26/11/2020

ಬಿ

4/9/2020

7/10/2020

ಬಿ

4/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

7/9/2020

13/10/2020

ಬಿ

9/9/2020

21/09/2020

ಬಿ

9/9/2020

9/11/2020

ಬಿ

18/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

18/09/2020

5/1/2021

ಬಿ

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಬೆಂಗಳೂರು
34

18981

DPS34PUR(D)2020-21

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ತಿರ್ೕ ಸೈಡ್ ಟಿರ್ಮಮ್ರ್ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಸೂಡ್ ಅಂಡ್

35

19082

DPS35PUR(D)2020-21

ವಾರೆನ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಸೆಟ್ೕಷನರಿ ಮಾಯ್ನು ಪಾಕಚ್ರಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್
ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

36

19084

DPS36PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಕಾರ್ರಿ
37

19086

DPS37PUR(D)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ Add on Sheeter Unit ಅನುನ್
ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಬೆಂಗಳೂರು

38

19117

DPS38PUR(D)2020-21

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ವಾಟರ್ ಪೂಯ್ರಿಪೈಯರ್ ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಬೆಂಗಳೂರು

39

19118

DPS39PUR(D)2020-21

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ .ಟಿ.ಪಿ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

40

19120

DPS40PUR(D)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ 15

ಕೆ ಎ ಯುಪಿಎಸ್ ಗೆ ಬೈ-ಬಾಯ್ಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳನುನ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -1, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ 6

41

19129

DPS41PUR(D)2020-21

ಕಾಲ್ಯ್ಂಪ್ ಗೂಲ್ಯಿಂಗ್ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -1, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

42

19130

DPS42PUR(D)2020-21

ಡಿಪಿ

ಯಂತರ್ದ ಲ್ನ ಗಣಕ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಅವಶಯ್ ರುವ 01 ಕೆ ಎ ಯುಪಿಎಸ್ ಅನುನ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

43

19142

DPS43PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -1, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ತಿರ್ೕ
ಸೈಡ್ ಟಿರ್ಮಮ್ರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್ -2, ಬೆಂಗಳೂರು

44

19155

DPS44PUR(D)2020-21

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ. ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

45

19159

DPS45PUR(D)2020-21

46

19179

DPS46PUR(D)2020-21

47

19180

DPS47PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ 250

ಕೆ. .ಎ ಜನರೇಟರ್ ಅನುನ್ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಾ ೕರಾತಿನ ಬಿಲಲ್ನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ
125 ಕೆ ಎ

ದುಯ್ತ್ ಜನೇರೇಟರ್ ಅನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಾನಯ್
48

19199

DPS48PUR(D)2020-21

ಉಗಾರ್ಣ, ಪಿಡಬೂಲ್ಯ್ ಎಸ್

ಭಾಗ ಮತುತ್ ವೆಬ್ ಯಂತರ್ಗಳ

22/09/2020

10/3/2021

ಬಿ

25/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

25/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

25/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

25/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

25/09/2020

16/12/2020

ಬಿ

25/09/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

25/09/2020

16/12/2020

ಬಿ

9/10/2020

26/11/2020

ಬಿ

13/10/2020

11/11/2020

ಬಿ

13/10/2020

28/10/2020

ಬಿ

15/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

15/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

19/10/2020

24/02/2021

ಬಿ

ಭಾಗದ ಲ್ರುವ ಯುಪಿಎಸ್ ಗಳನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

49

19216

DPS49PUR(D)2020-21

50

19217

DPS50PUR(D)2020-21

51

19218

DPS51PUR(D)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಆಧುನಿಕ

ತಂತರ್ ಾನವುಳಳ್ ಪೆಲ್ೕಟ್

ರ್ೕಸೆಸಸ್ರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

2020-21ನೇ ಸಾ ನ

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಹೆ ಡೂಯ್ಟಿ

ಪಿನಿನ್ಂಗ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಸಾ ನ

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ 04 ಸಂಖೆಯ್

ಹೈಡಾರ್ ಕ್ ಟಾರ್ ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಸಾ ನ

52

19219

DPS52PUR(D)2020-21

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ 01 ಸಂಖೆಯ್

ಂಗಲ್ ಕಾಲ್ಯ್ಂಪ್ ಪರ್ ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ
ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಸಾ ನ

53

19220

DPS53PUR(D)2020-21

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ Fully

Automated Programming Paper Cutting ಯಂತರ್ವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ
ಕುರಿತು.

54

19221

DPS54PUR(D)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ
ಯು

ಕೋಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

2020-21ನೇ ಸಾ ನ
55

19222

DPS55PUR(D)2020-21

ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಎ3 ಅಳತೆಯ
ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳಡಿಯ ಲ್ ಎ1 ಸೈಜ್ ವೆಬ್

ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಡಬಲ್ ಪಾಯ್ರಲಲ್

ೕಲಡ್ರ್ ಅಟಾಯ್ಚ್ ಮೆಂಟ್

ಅನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.
56

19273

DPS56PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ತಿರ್ೕ
ಸೈಡ್ ಟಿರ್ಮಮ್ರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

57

19282

DPS57PUR(D)2020-21

ವಾಟರ್ ಪೂಯ್ರಿಪೈಯರ್ ಅನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು. ಹಾಗೂ
ಅಗತಯ್ ರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಸೆಮಿ

58

19284

DPS58PUR(D)2020-21

ಆಟೋಮಾಯ್ಟಿಕ್ ಕ್ರ್ೕನ್ ಪಿರ್ಂಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಅವಶಯ್ ರುವ
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

59

19294

DPS59PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ 2
ಕೆ. .ಎ ಯುಪಿಎಸ್ ಅನುನ್ ದುರ ಥ್ಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಸುಜಾತ
60

19297

DPS60PUR(D)2020-21

ಪಾಕ್ಸ್ರ್-92 ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಗ ಗೆ ನೈಲಾನ್ ಬೆಡ್ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

61

19318

DPS61PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1, ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ 250
ಕೆ. .ಎ. ಡಿಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್ ಅನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
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62

19325

DPS62PUR(D)2020-21

63

19326

DPS63PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ. ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ

19327

DPS64PUR(D)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

.ಟಿ.ಪಿ. ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

64

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

21/10/2020

23/10/2020

ಬಿ

21/10/2020

11/10/2020

ಬಿ

21/10/2020

11/11/2020

ಬಿ

29/10/2020

10/11/2020

ಬಿ

5/11/2020

7/12/2020

ಬಿ

7/11/2020

21/01/2021

ಬಿ

7/11/2020

4/1/2021

ಬಿ

10/11/2020

11/1/2020

ಬಿ

10/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

11/11/2020

26/11/2020

ಬಿ

12/11/2020

10/12/2020

ಬಿ

17/11/2020

11/12/2020

ಬಿ

18/11/2020

11/1/2021

ಬಿ

25/11/2020

22/02/2021

ಬಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಆಟೋಮಾಯ್ಟಿಕ್ ನೈಫ್ ಗೆ ಂಡಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ರ
ಲ್ ುವ ಎನ್.ಬಇ.ಜಿ.

65

19343

DPS65PUR(D)2020-21

ಕಂಟೀನೂಯ್ಯಸ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಸೆಟ್ೕಷನರಿ ಮಾನುಯ್ಪಾಕಚ್ರಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್
ಅವಶಯ್ ರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

66

19364

DPS66PUR(D)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಹೆ ಡೂಯ್ಟಿ ವೈರ್

ಟ್ಚಿಚ್ಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

67

19375

DPS67PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ 20
ಕೆ. .ಎ. ಯೂಪಿಎಸ್ ಅನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

68

19376

DPS68PUR(D)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ 15

ಕೆ. .ಎ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

69

19395

DPS69PUR(D)2020-21

70

19396

DPS70PUR(D)2020-21

71

19403

DPS71PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಗಾಯ್ದರಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆಯ ಲ್ರುವ ಪಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್
ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಎನ್ವೆಲೋಪ್ ಪೇ ಟ್ಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ.

72

19410

DPS72PUR(D)2020-21

ಕಂಟೀನೂಯ್ಯಸ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಸೆಟ್ೕಷನರಿ ಮಾಯ್ನುಪಾಕಚ್ರಿಂಗ್
ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

73

19418

DPS73PUR(D)2020-21

74

19428

DPS74PUR(D)2020-21

75

19459

DPS75PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪಿನಿನ್ಂಗ್
ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಟಿಪಿ
ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಫಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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76

19460

DPS76PUR(D)2020-21

77

19473

DPS77PUR(D)2020-21

78

19486

DPS78PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಪೆ ಟ್ ಎ ವೇಟರ್ನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ

ಸಾಥ್ಪಿತವಾಗ ರುವ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಯಂತರ್ದ ಎಲೆಕಿಟ್ರ್ಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಗೆ ಒಂದು ಏರ್
ಬೊಲ್ೕವರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

25/11/2020

23/12/2020

ಬಿ

27/11/2020

6/4/2021

ಬಿ

4/12/2020

11/12/2020

ಬಿ

14/12/2020

5/2/2021

ಬಿ

14/12/2020

11/1/2021

ಬಿ

14/12/2020

28/12/2020

ಬಿ

16/12/2020

22-02-2021

ಬಿ

16/12/2020

10/2/2021

ಬಿ

16/12/2020

8/2/2021

ಬಿ

24/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

24/12/2020

8/2/2021

ಬಿ

29/12/2020

10/3/2021

ಬಿ

6/1/2021

6/2/2021

ಬಿ

8/1/2021

10/3/2021

ಬಿ

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2, ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ 20
79

19516

DPS79PUR(D)2020-21

ಕೆ. .ಎ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಪಿಎಸ್ ಅನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

80

19517

DPS80PUR(D)2020-21

ಕೊಡಾಯ್ಕ್ ಅಚೀವ್ ಟಿ-800

ಟಿಪಿ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ

ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
81

19518

DPS81PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪಿರ್ಂಟ್ ವೆಲ್
ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮುದರ್ಣ ಯಂತರ್ದ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

82

19522

DPS82PUR(D)2020-21

ಏನ್.ಬಿ.ಜಿ, ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ವಾಟರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

83

19523

DPS83PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

.ಡಿ.ಪಿ-

65 ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಅವಶಯ್ ರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

84

19524

DPS84PUR(D)2020-21

ಹೆ ಡೂಯ್ಟಿ ಇಂಡ ಟ್ರ್ಯಲ್ ಸಾಟ್ರ್ಯ್ಪಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ರಿಪೇರಿ/ಸ ೕರ್ಸ್
ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

85

19603

DPS85PUR(D)2020-21

86

19605

DPS86PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಪಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎಲ್.ಜಿ.
ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಗಳನುನ್ ಜನರಲ್ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಆಡ ತ

87

19611

DPS87PUR(D)2020-21

ಭಾಗದ ಲ್ರುವ 05 ಕೆ ಎ ಯೂ.ಪಿ.ಎಸ್. ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ತ್ಪಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

88

19641

DPS88PUR(D)2020-21

ಪಾಕ್ಸ್ರ್92 ಪಕ್ರೋಗಿಟ್ಂರಮಬಲ್ಗ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್
ಅಗತಯ್ ರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

89

19657

DPS89PUR(D)2020-21

ಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಸಬ್ ಮ ಬಲ್

ೕಟಾರ್ ಪಂಪ್ ರಿಪೇರಿ ವಯ್ವಸೆಥ್

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ 4 ಕಲರ್
90

19682

DPS90PUR(D)2020-21

ೕಟ್ ಫೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಪಿರ್ಂಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್(ಕೊ

ರಿ ತೊರ್ೕನ್

12/1/2021

21/01/2020

ಬಿ

12/1/2021

12/3/2021

ಬಿ

15/01/2021

16/03/2021

ಬಿ

16/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

21/01/2021

22/02/2021

ಬಿ

29/01/2021

12/3/2021

ಬಿ

29/01/2021

10/3/2021

ಬಿ

30/01/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

30/01/2021

9/3/2021

ಬಿ

2/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

5/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

5/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

5/2/2021

19-02-2021

ಬಿ

ಜಿಎಲ್-437) ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

91

19683

DPS91PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎನ್ ಬಿ
ಜಿ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ

92

19689

DPS92PUR(D)2020-21

ಧಾನಸೌಧ ಘಟಕ,

ಕಾಸಸೌದ,

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಯುಪಿಎಸ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ದುರ ಥ್/ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ 4 ಕಲರ್

93

19695

DPS93PUR(D)2020-21

ೕಟ್ ಪೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಪಿರ್ಂಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

94

19713

DPS94PUR(D)2020-21

95

19755

DPS95PUR(D)2020-21

96

19756

DPS96PUR(D)2020-21

97

19760

DPS97PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಯಂತರ್ ಸಂಖೆಯ್-5ನುನ್ ದುರ ಥ್ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಆರ್ ಓ
ವಾಟರ್ ಪೂಯ್ರಿಪೈಯರ್ ಅನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎನ್

ಬಿ ಜಿ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ 250

ಕೆ ಎ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

98

19763

DPS98PUR(D)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ ಸಾಟ್ರ್-30 ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

99

19776

DPS99PUR(D)2020-21

ಅಕುಯ್ಲಕ್ಸ್ 600 ಪೆಲ್ೕಟ್ ಎಕ್ಸ್

ೕಸರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ರಿಪೇರಿ

ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
100

19777

DPS100PUR(D)2020-21

101

19778

DPS101PUR(D)2020-21

102

19801

DPS102PUR(D)2020-21

103

19802

DPS103PUR(D)2020-21

104

19803

DPS104PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಸಾಟ್ರ್ಯ್ಪಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪಾಕ್ಸ್ರ್92 ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಪಿರ್ಂಟ್ ವೆಲ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಸುಜಾತ ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ತ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

Page 59 of 86

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪಾಕ್ಸ್ರ್-92
105

19816

DPS105PUR(D)2020-21

ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಅಗತಯ್ ರುವ ಎಸ್ಎಂಪಿಎಸ್ ಅನುನ್ ಸರಬರಾಜು

8/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/2/2021

9/3/2021

ಬಿ

10/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

16/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

16/02/2021

6/3/2021

ಬಿ

18/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

18/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

22/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

22/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

23/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

24/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

24/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

25/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

25/02/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
106

19817

DPS106PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಪಾಕ್ಸ್ರ್-92 ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ಥ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

107

19823

DPS107PUR(D)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಆಟೋಪಿರ್ಂಟ್ ಡೈಯಾನ್-450 ಯಂತರ್ದ ಬಾಯ್ಟರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

108

19893

DPS108PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ
ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಗೆ ಆಯವಯ್ಯ 2021-

109

19894

DPS109PUR(D)2020-21

22ನೇ ಸಾ ನ ಮುದರ್ಣ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತತ್ ಟಿಪಿ ಯಂತರ್ದ
ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ತಂತರ್ಜಞ್ರನುನ್ ನಿ

110

19909

DPS110PUR(D)2020-21

111

19910

DPS111PUR(D)2020-21

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪಾಕ್ಸ್ರ್92 ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ Daikin
Air conditioner ಗಳನುನ್ ಜನರಲ್ ಸ ೕರ್ ಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಬಹುವಣರ್

112

19928

DPS112PUR(D)2020-21

ಮುದರ್ಣ ಯಂತರ್ ಹಾಗೂ ಟಿಪಿ

ಭಾಗಗ ಲ್ ಅಳವಡಿ ರುವ ಆರ್. ಓ

ವಾಟರ್ ಪೂಯ್ರಿಪೈಯರ್ಗಳನುನ್ ದುರ ಡ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ
113

19929

DPS113PUR(D)2020-21

ಕುಡಿಯುವ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿ ರುವ ಆರ್. ಓ ವಾಟರ್
ಪೂಯ್ರಿಪೈಯರ್ಗಳನುನ್ ದುರ ಡ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

114

19936

DPS114PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಮುದಾರ್ಲಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಇ ಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 03 ಕೆ. .ಎ.
ಯೂಪಿಎಸ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ಖರೀದಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಪಿನಿನ್ಂಗ್

115

19941

DPS115PUR(D)2020-21

ಯಂತರ್ಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸಲು ವೈರ್ ಕಟರ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪ

116

19942

DPS116PUR(D)2020-21

ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೌಂಡ್ ಡೇಟ್

ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಹಾಯ್ಂಡ್
ೕಲ್ ಗಳನುನ್

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
117

19947

DPS117PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಪಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ

118

19948

DPS118PUR(D)2020-21

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ

ಕಾಸ ಸೌಧ

ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಥಮರ್ಲ್ ಲಾಯ್ಮಿನೇಷನ್ ಯಂತರ್ವನುನ್
ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
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ಆಯವಯ್ಯ 2021-22ರ ನಿಮಿತತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ
119

19958

DPS119PUR(D)2020-21

ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಯಂತರ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ
ತಂತರ್ಜಞ್ರನುನ್ ನಿ

1/3/2021

6/3/2021

ಬಿ

1/3/2021

6/3/2021

ಬಿ

1/3/2021

5/3/2021

ಬಿ

1/3/2021

6/3/2021

ಬಿ

1/3/2021

6/3/2021

ಬಿ

2/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

4/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

4/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

12/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

16/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಆಯವಯ್ಯ 2021-22ರ ನಿಮಿತತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ
120

19959

DPS120PUR(D)2020-21

ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಕಟಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ
ತಂತರ್ಜಞ್ರನುನ್ ನಿ

ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಆಯವಯ್ಯ 2021-22ರ ನಿಮಿತತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ
121

19960

DPS121PUR(D)2020-21

ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ ಯಂತರ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ
ತಂತರ್ಜಞ್ರನುನ್ ನಿ

ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಆಯವಯ್ಯ 2021-22ರ ನಿಮಿತತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ
122

19961

DPS122PUR(D)2020-21

ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪೆಲ್ೕಟ್

ರ್ೕಸೆಸರ್ ಮತುತ್ ಎಕ್ಸ್

ಯಂತರ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ತಂತರ್ಜಞ್ರನುನ್ ನಿ

ೕಸರ್

ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಆಯವಯ್ಯ 2021-22ರ ನಿಮಿತತ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ
123

19962

DPS123PUR(D)2020-21

ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ತಿರ್ೕಸೈಡ್ ಟಿರ್ಮಮ್ರ್ ಯಂತರ್, ಡಿ

ೕ ಡ್ಂಗ್ ಯಂತರ್ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪರ್ ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್
ಯಂತರ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ತಂತರ್ಜಞ್ರನುನ್ ನಿ

124

19975

DPS124PUR(D)2020-21

125

19976

DPS125PUR(D)2020-21

126

19977

DPS126PUR(D)2020-21

127

19978

DPS127PUR(D)2020-21

128

19993

DPS128PUR(D)2020-21

ಲ್

ಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಕ್ರ್ೕನ್
ಟಿಪಿ ಯಂತರ್ವನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಟಿಪಿ
ರ್ೕಸೆಸರ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಪಿನಿನ್ಂಗ್
ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ರ
ಲ್ ುವ
ಪಾರ್ಂಕಿಂಗ್ ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ತಿರ್ೕ

ಸೈಡ್ ಟಿರ್ಮಮ್ರ್ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ 10 ಕೆ ಎ

129

19994

DPS129PUR(D)2020-21

ಯೂಪಿಎಸ್ ಗೆ ಅಗತಯ್ ರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

130

20025

DPS130PUR(D)2020-21

131

20039

DPS131PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಹೈಡಾರ್ ಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಟರ್ಕ್ ಗಳನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ
ಎನ್.ಬಿ.ಜಿ. ಯಂತರ್ದ ಮಿಟ್

ವ್ಚ್ ಅನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ
132

20044

DPS132PUR(D)2020-21

ಅಜಿತ್ ವೆಬ್ ಆಪ್ ಸೆಟ್ ಯಂತರ್ದ ಕಂಟೊರ್ೕಲ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ತಿರ್ೕಪೇಸ್
ಬಿರ್ಡ್ಜ್ ರೆಕಿಟ್ಪೈಯರ್ ಸರಬರಾಜು ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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133

20061

DPS133PUR(D)2020-21

134

20067

DPS134PUR(D)2020-21

135

20068

DPS135PUR(D)2020-21

136

20109

DPS136PUR(D)2020-21

137

20111

DPS137PUR(D)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಸಾಟ್ರ್ಯ್ಪಿಂಗ್ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಆರ್.ಓ
ವಾಟರ್ ಪೂಯ್ರಿಪೈಯರ್ ಅನುನ್ ದುರ ಥ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಕವರ್
ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಗಳನುನ್ ಶಾಪರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ರ
ಲ್ ುವ 15

ಕೆ ಎ ಯೂಪಿಎಸ್ ಗೆ ಬಾಯ್ಟರಿಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ 10
ಕೆ ಎ ಯೂಪಿಎಸ್ ಅನುನ್ ದುರ ಥ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

19/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

20/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

20/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

29/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

29/03/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

5/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

5/13/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

5/15/2020

4/21/2021

ಬಿ

5/22/2020

4/21/2021

ಬಿ

5/26/2020

4/21/2021

ಬಿ

5/30/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

6/30/2020

4/21/2021

ಬಿ

6/3/2020

4/21/2021

ಬಿ

6/4/2020

4/21/2021

ಬಿ

ಪಿ.ಯು.ಆರ್-ಇ
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,
1

18353

DPS1PUR(E)2020-21

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ,

ಕಾಸ ಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ Konica Minolta 1250 ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ವಾ ರ್ಕ
ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2

18363

DPS2PUR(E)2020-21

Annual Maintenance Contract for Computers.
Supply of Consumables for Konica Minolta Multisunctional Copier

3

18371

DPS3PUR(E)2020-21

machine (A3 size) Bizhub 554e and Konica Minolta Colour Printer
(A3 size) Bizhub 284e, Government Security Press, Peenya,
Bengaluru.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಕಛೇರಿಯ Biometric

4

18427

DPS4PUR(E)2020-21

(Face Reader) machine ಗ ಂದ ಗಣಕಯಂತರ್ಕೆಕ್ (Dedicated) ನೆಟ್
ವಕ್ರ್ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್ ಒದಗಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಕಛೇರಿಯ

5

18439

DPS5PUR(E)2020-21

ಗಣಕಯಂತರ್ಗ ಗೆ Software ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6

18470

DPS6PUR(E)2020-21

7

18492

DPS7PUR(E)2020-21

ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರುಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಇ-ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಸಾಕ್ಯ್ನರ್ ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ ಐ ಟಿಪಿ
ಯಂತಗ್ರದ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಗೆ ಮದರ್ ಬೋಡ್ರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1, ಕಛೇರಿಯ ನಿದೇರ್ಶಕರ

8

18493

DPS8PUR(E)2020-21

ಆಪತ್ಶಾಖೆಯ ಲ್ರುವ Canon Printer Cum Xerox machine IR 3045 ಗೆ
ಅವಶಯ್ ರುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್..
Supply of Spare parts/Consumables for Toshiba E-Studio546E

9

18506

DPS9PUR(E)2020-21

Digital Printer No-C2AD20492 (DPM-2) Toshiba E-Studio 456E
Digital Printer C2KC67734 (DPM-3) machines..
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Annual Maintenance Contract (Comprehensive) for Matrix ISDN/PRI
10

18515

DPS10PUR(E)2020-21

Line Compatible Caller-ID Digital EPABX, Government Security

6/5/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

6/5/2020

4/21/2021

ಬಿ

6/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

6/12/2020

4/21/2021

ಬಿ

6/15/2020

4/21/2021

ಬಿ

7/2/2020

4/21/2021

ಬಿ

7/3/2020

4/21/2021

ಬಿ

7/3/2020

4/21/2021

ಬಿ

7/6/2020

4/21/2021

ಬಿ

7/10/2020

4/21/2021

ಬಿ

7/10/2020

4/21/2021

ಬಿ

7/24/2020

4/21/2021

ಬಿ

8/26/2020

4/21/2021

ಬಿ

Press, Peenya, Bengaluru.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,ಪೀಣಯ್ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ರುವ Matrix
11

18516

DPS11PUR(E)2020-21

ISDN/PRI Line Compatible Caller-ID Digital EPABX ನುನ್ ಸ ೕರ್ಸ್
ಮಾಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ವಯ್ವಸೆಥ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

12

18567

DPS12PUR(E)2020-21

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಈ ಕಛೇರಿಗೆ Face Reader Biometric ಅನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

13

18718

DPS13PUR(E)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬೆಲೆನಿಗಧಿ

ಭಾಗದ ರ
ಲ್ ುವ Canon IR-3245

Printer ಗೆ ಖರೀದಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,
14

18728

DPS14PUR(E)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ರಿಸೋ ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿಹರ್ಣೆಯನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

15

18842

DPS15PUR(E)2020-21

ಧಾನಸೌಧ ಘಟಕ,

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ Konica Minolta 1250 ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್
ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

16

18853

DPS16PUR(E)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಇ ಲ್ನ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರು-2ರ ಲ್ನ
ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಅನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1,

17

18854

DPS17PUR(E)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಇ ಲ್ನ ಬೆಲೆ ನಿಗಧಿ

ಭಾಗದ ಲ್ನಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ನ ಲ್

ಅಳವಡಿ ರುವ ತಂತಾರ್ಂಶವನುನ್ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
18

18892

DPS18PUR(E)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಕಛೇರಿಗೆ Anti-Virus
Software ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

19

18916

DPS19PUR(E)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ಕೆನಾನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪೀಯರ್ ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯೂನಿಟ್-2 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಗೆ

20

18917

DPS20PUR(E)2020-21

Upgraded Retina/Face Reader Biometric machine ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1 ರ ಲ್ನ ರಿಸೋ ಯಂತರ್ಗಳ

21

18958

DPS21PUR(E)2020-21

(ಜಿಡಿ7330) ಇಂಕ್ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದಿರುವ ಮತುತ್ ಸದರಿ
ಯಂತರ್ಗಳ ಎ.ಎಂ. ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ಲಲ್ದ ಬಗೆಗ್.

22

19091

DPS22PUR(E)2020-21

ಜಿಲಾಲ್/ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆಗಳ ಲ್ ಅನುಪಯುಕತ್
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್

ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
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23

19112

DPS23PUR(E)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

ತೋ ಭಾ ಇ ಸುಟ್ಡಿ

ೕ 457ಇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪೀಯರ್ ಯಂತರ್ಗಳ ಬಿಡಿ

9/1/2020

4/21/2021

ಬಿ

9/3/2020

4/21/2021

ಬಿ

9/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/16/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/16/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/16/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/23/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/28/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ಎ3 ಸೈಜ್ ರಿಸೋ ಯಂತರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/28/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ಡೂಯ್ಟಿ A3 Size Printer ಅನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/28/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

9/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

10/6/2020

25-10-2018

ಬಿ

10/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

10/15/2020

4/21/2021

ಬಿ

ಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ
24

19122

DPS24PUR(E)2020-21

ಕಛೇರಿಯ Konica Minolta Bizhub 554e Digital Functional Copier
ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ

25

19145

DPS25PUR(E)2020-21

.ಟಿ.ಪಿ

ಯಂತರ್ದ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಶಯ್ ರುವ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ಮತುತ್ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್
ಗಳನುನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

26

19157

DPS26PUR(E)2020-21

ಧಾನ ಸೌಧ ಘಟಕ,

ಕಾಸ ಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ದುರ ತ್ಗೊಂಡ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

27

19175

DPS27PUR(E)2020-21

ಧಾನಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ

ದುರ ಥ್ಯಾಗಿರುವ Computers (Antivirus Software) ಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

28

19176

DPS28PUR(E)2020-21

ಧಾನಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ

ದುರ ಥ್ಯಾಗಿರುವ Computers (Windows Operating System) ಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

29

19177

DPS29PUR(E)2020-21

ಧಾನಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ

ದುರ ಥ್ಯಾಗಿರುವ Computers (Corel Draw Disigning Software) ಗಳನುನ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

30

19204

DPS30PUR(E)2020-21

ಹೊಸ ಬ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಗೆ 2 ಸಂಖೆಯ್
ೕಮೆಟಿರ್ಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಕುರಿತು.

ದಲ ಹಂತದ ಲ್ ಇ-ಆಫೀಸ್ ತಂತಾರ್ಂಶಗಳನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸಲು
31

19224

DPS31PUR(E)2020-21

ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳು, ಸಾಕ್ಯ್ನರ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ವಕಿರ್ಂಗ್ ವಯ್ವಸೆಥ್
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

32

19225

DPS32PUR(E)2020-21

33

19226

DPS33PUR(E)2020-21

ಹೆ

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದ ಲ್
34

19230

DPS34PUR(E)2020-21

ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಅನುಪಯುಕತ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ
ಇನಿನ್ತರೆಗಳನುನ್ (Scrap Materials)

35

19261

DPS35PUR(E)2020-21

36

19270

DPS36PUR(E)2020-21

37

19292

DPS37PUR(E)2020-21

ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

Disposal of Press Cuttings.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1 ರ ಲ್ನ EPABX
ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ Canon
Xerox IR 4245 ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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38

19328

DPS38PUR(E)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ

“ಕೆನಾನ್” ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪೀಯರ್” ಯಂತರ್ಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್

10/21/2020

4/21/2021

ಬಿ

10/21/2020

4/21/2021

ಬಿ

11/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

11/13/2020

4/21/2021

ಬಿ

11/18/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

11/21/2020

4/21/2021

ಬಿ

11/30/2020

4/21/2021

ಬಿ

12/4/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

12/11/2020

4/21/2021

ಬಿ

12/14/2020

4/21/2021

ಬಿ

12/18/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

12/18/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

12/22/2020

4/21/2021

ಬಿ

1/2/2021

4/21/2021

ಬಿ

1/8/2021

4/21/2021

ಬಿ

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ
39

19329

DPS39PUR(E)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ “ರಿಸೋ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಪಿರ್ಂಟರ್, ಕಾಪೀಯರ್/ ಡುಪಿಲ್ೕಕೇಟರ್”
ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ದುರ ಥ್ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
Annual Maintenance Contract for Matrix ISDN/PRI Line Compatible

40

19393

DPS40PUR(E)2020-21

caller ID Digital EPABX Systems (Configuration of 80/60), GDP,
Mysore.
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು(ತಾಂತಿರ್ಕ), ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

41

19414

DPS41PUR(E)2020-21

ಯೂನಿಟ್-1 ಇವರ ಕೊಠಡಿಗೆ Telephone Instruments ಗಳನುನ್
ತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

42

19429

DPS42PUR(E)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

ಧಾನಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ

ದುರ ಥ್ಗೊಂಡ ಗಣಕಯಂತರ್ದ Hard Disk ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ Canon

43

19442

DPS43PUR(E)2020-21

Digital Multifunctional Copier machine A3 size, Model IR3225 (DPM1)
ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್
ಅಳವಡಿಸುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

44

19477

DPS44PUR(E)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

Digital Inkjet Printing Riso Comcolor 2150 ಯಂತರ್ವನುನ್
ದುರ ತ್ಪಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

45

19491

DPS45PUR(E)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

ಧಾನಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ

ದುರ ಥ್ಗೊಂಡ ಪಿರ್ಂಟರ್ ಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1, ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ

46

19509

DPS46PUR(E)2020-21

ಕಛೇರಿಯ Computer ಗ ಗೆ ಅವಶಯ್ ರುವ “ಕೀ-ಬೋಡ್ರ್ ಮತುತ್ ಮೌಸ್”
ಗಳನುನ್ ತರಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1 ರ ಲ್ನ ಪೆರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್

47

19514

DPS47PUR(E)2020-21

ಭಾಗದ ಲ್ರುವ Canon IR 2004 N Monochrome multifunctional
printer ಅನುನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

48

19541

DPS48PUR(E)2020-21

49

19542

DPS49PUR(E)2020-21

50

19584

DPS50PUR(E)2020-21

51

19628

DPS51PUR(E)2020-21

52

19655

DPS52PUR(E)2020-21

Konica Minolta Model 284e ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
Konica Minolta Model 554e ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಕಛೇರಿಯ Riso MZ 7700
machine ಅನುನ್ General Servicing ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಕಛೇರಿಯ ಲ್ E-Gazette
ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸಲು Dongle ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
Replay for Audit Enquiry regarding Mysore Paper Disposal.
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53

19687

DPS53PUR(E)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,
ಬ

ಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್

ೕಮೆಟಿರ್ಕ್ ಯಂತರ್ದ ತಾಂತಿರ್ಕ ದೋಷವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/15/2021

4/21/2021

ಬಿ

1/15/2021

4/21/2021

ಬಿ

1/16/2021

4/21/2021

ಬಿ

1/16/2021

4/21/2021

ಬಿ

1/22/2021

4/21/2021

ಬಿ

1/22/2021

4/21/2021

ಬಿ

1/29/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

1/30/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/3/2021

4/21/2021

ಬಿ

2/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/4/2021

4/21/2021

ಬಿ

2/10/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/16/2021

4/21/2021

ಬಿ

2/18/2021

4/21/2021

ಬಿ

2/18/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ Risograph Machine
54

19691

DPS54PUR(E)2020-21

MZ-8700AG (RM-1) ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸರಬರಾಜು ವಯ್ವಸೆಥ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

55

19696

DPS55PUR(E)2020-21

56

19697

DPS56PUR(E)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2 ಕಛೇರಿಗೆ Telephone
Instrument Set ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
Supply of spare parts/Consumables for Toshiba E-Studio 456E
Digital Printers., Govt. Security Press, Peenya, Bengaluru.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂ-1 ಕಚೇರಿಯ

57

19717

DPS57PUR(E)2020-21

.ಡಿ.ಪಿ-65

ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಅವಶಯ್ ರುವ ◌ಿ◌ಂಕ್ ಕಾಟಿರ್ಡ್ಜ್ ಅನುನ್ ತರಿ ಕೊಡುವಂತೆ
ಬೇಡಿಕೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

58

19718

DPS58PUR(E)2020-21

59

19749

DPS59PUR(E)2020-21

60

19764

DPS60PUR(E)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ,

ದಾನಸೌಧ ಘಟಕ ಕಛೇರಿಗೆ Konica Minolta

1250(spare parts) ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
Annual Maintenance Contract for Canon machines.
Repair of Riso MZ 870A machine, Govt. Press, Vidhana Sodha Unit,
Vikasa soudha, Bengaluru.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್

61

19782

DPS61PUR(E)2020-21

ಶೇಕರಣೆಯಾಗಿರುವ ಉಪ

ೕಗಿ ರುವ ಕಾಟಿರ್ಡ್ಜ್ ಮತುತ್ ಹಳೆಯ

ಅನುಪಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಸಕಾರ್ರಿ
62

19783

DPS62PUR(E)2020-21

ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ

`ತೀ ಬಾ ಇ ಸುಟ್ಡಿ

ೕ 457ಇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪೀಯರ್` ಯಂತರ್ಗಳ ಬಿಡಿ

ಭಾಗಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
63

19799

DPS63PUR(E)2020-21

64

19824

DPS64PUR(E)2020-21

Supply of Anti-Virus Software, Govt. Stationery Depot, Bengaluru.
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇ ಲ್ನ ಪಿಕ ಹಾಗೂ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೌಕರುಗ ಗೆ ಬ

ೕಮೆಟಿರ್ಕ್ ಮದಧ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-2, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಗೆ
65

19889

DPS65PUR(E)2020-21

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ದಸಾತ್ವೇಜುಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ Service Engineer ಅನುನ್ ನಿ

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ
66

19907

DPS66PUR(E)2020-21

Riso Comcolor(GD 7330) ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ಪರಿ ೕ

ಅಗತಯ್

ರಿಪೇರಿಗಳನುನ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂ-2 ಕಛೇರಿಯ Konica Minolta
67

19908

DPS67PUR(E)2020-21

Bizhub 554e Digital Functional Copier ಯಂತರ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನುನ್
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
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68

19932

DPS68PUR(E)2020-21

69

19944

DPS69PUR(E)2020-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ನಾಲಯ, ಯೂ-2 ರ CTP

ಭಾಗಕೆಕ್ Networking

ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ
ಬ

ೕಮೆಟಿರ್ಕ್ ಯಂತರ್ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ೕಕರಣ ಕುರಿತು.

2/22/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

2/24/2021

4/21/2021

ಬಿ

2/26/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/1/2021

4/21/2021

ಬಿ

3/6/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/15/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/20/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/20/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/20/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/25/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/25/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

3/25/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

5/26/2020

31-03-2021

ಬಿ

1/8/2020

31-03-2021

ಬಿ

ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಪೀಣಯ್,
70

19952

DPS70PUR(E)2020-21

ಬೆಂಗಳೂರು-59 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗಣಕ ಯಂತರ್ಗ ಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶಯ್ಕ
ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆಯವಯ್ಯದ ತುತುರ್ ಕೆಲಸದ ತದೃ ಠ್ಯಿಂದ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ

71

19966

ಭಾಗದ ಲ್ನ

ಪಿರ್ಂಟರ್ ಮತುತ್ ಗಣಕಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ

DPS71PUR(E)2020-21

ಚಾಲನೆಯ ಲ್ರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರನುನ್
ನಿ

ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1, ಕಛೇರಿಯ ಖರೀದಿ
72

20005

DPS72PUR(E)2020-21

ಮತುತ್ಬೆಲೆ ನಿಗಧಿ

ಭಾಗ

ಭಾಗದ ಲ್ನ ಗಣಕಯಂತರ್ಗ ಗೆ ನೆಟ್ ವಕಿರ್ಂಗ್ ವಯ್ಸೆಥ್
ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

73

20041

DPS73PUR(E)2020-21

74

20063

DPS74PUR(E)2020-21

75

20065

DPS75PUR(E)2020-21

ಗಣಕ ಯಂತರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
Supply of 3 User Antivirus Software, Govt Central Press, Unit-2,
Bengaluru.
ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಮುದರ್ಣಾಲಯದ ಲ್ರುವ

ಸಕಾರ್ರಿ

ಹಳೆಯ ಅನುಪಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಸಕಾರ್ರಿ

76

20066

DPS76PUR(E)2020-21

ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಮುದರ್ಣಾಲಯದ ಲ್

ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಇಂಕ್ ಡಬಾಬ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಳೆಯ ಅನುಪಯುಕತ್
ವಸುತ್ಗಳನುನ್

ಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ Risograph
77

20099

DPS77PUR(E)2020-21

machine Model MZ8700AG ಯಂತರ್ವನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ

78

20100

DPS78PUR(E)2020-21

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಮೈಸೂರು ಮುದರ್ಣಾಲಯದ

Digital Inkjet Printing machine Brand Riso Comcolor 2150 ಅನುನ್
ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ, ಯೂನಿಟ್-1 ಕಛೇರಿಯ ಲ್ರುವ Riso

79

20101

DPS79PUR(E)2020-21

Com color GD 7330 ಯಂತರ್ಗಳನುನ್ ವಾ ರ್ಕ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.
ರಜೆ/ವೇತನ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು

ರಜೆ-ಎ
1

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ರಜೆ-ಎ/20-21

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ರಜೆ-ಎ/20-21

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ರಜೆ-ಎ/20-21

ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಕಡತ

1/10/2020

31-03-2021

ಬಿ

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ರಜೆ-ಎ/20-21

ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಕಡತ

2/26/2020

31-03-2021

ಬಿ

5

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ರಜೆ-ಎ/20-21

ಉಪಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಭತೆಯ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಸುವ ಕಡತ

4/30/2020

31-03-2021

ಬಿ

ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕಡತ
ನಿ

ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ಕಡತ

ರಜೆ-ಬಿ
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1

-

ಡಿಪಿಎಸ್/1/ರಜೆ-ಬಿ /2020-21

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್/2/ರಜೆ-ಬಿ /2020-21

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್/3/ರಜೆ-ಬಿ /2020-21

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್/4/ರಜೆ-ಬಿ /2020-21

5

-

ಡಿಪಿಎಸ್/5/ರಜೆ-ಬಿ /2020-21

ನಿವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ನಿಧನದ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣದ

3/16/2020

3/18/2021

ಉಪವೇತನ ಬಿಲಲ್ ಕಛೇರಿ ಆಧೇಶದ ಕಡತ

5/20/2020

3/5/2021

ಉಪಹಾರ ಮತುತ್ ಸಾರಿಗೆ ಭತೆಯ್ ಕಡತ

5/4/2020

1/18/2021

5/27/2020

12/11/2020

7/22/2020

12/24/2020

5/8/2020

3/31/2021

ಬಿ

5/6/2020

3/31/2021

ಬಿ

5/8/2020

3/31/2021

ಬಿ

5/12/2020

3/31/2021

ಬಿ

5/20/2020

3/31/2021

ಬಿ

4/1/2020

3/31/2021

ಬಿ

6/15/2020

12/11/2020

ಬಿ

6/1/2021

12/19/2020

ಬಿ

ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ಯ ಕಡತ 2020

6/1/2021

2/10/2021

ಬಿ

MISCELLANEOUS-2 2019-20

1/29/2020

6/15/2020

ಬಿ

ಕಡತ

ನಿ

ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರು ನೌಕರರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ
ಬಡಿತ್ ಕಡತ
2020 ನೇ ಸಾ ನ ನೌಕರರ ವಾ ರ್ಕ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಕಡತ

ರಜೆ-ಯೂನಿಟ್-2
1

18340

2

18341

3

18355

4

18357

5

18417

6

18838

7

18839

8

18921

9

18933

10

17936

ಡಿಪಿಎಸ್/1/ಯೂ-2/ಬಿ1/

ದುಯ್ತ್ ಬಿ ಲ್ನ ಕಡತ

ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21
ಡಿಪಿಎಸ್/2/ಯೂ-2/ಬಿ1/

ದೂರವಾಣಿ ಬಿ ಲ್ನ ಕಡತ

ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21
ಡಿಪಿಎಸ್/3/ಯೂ-2/ಬಿ1/

ವ

ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಕಡತ

ಡಿಪಿಎಸ್/4/ಯೂ-2/ಬಿ1/

ಹಾಜರಾತಿ ವರದಿಯನುನ್ ಅನು

ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21
ಡಿಪಿಎಸ್/5/ಯೂ-2/ಬಿ1/

ನಿ

ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಬಬ್ಂದಿಗಳ

ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21

ಹಾಜರಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಕಳು ಸುವ ಕಡತ

ಡಿಪಿಎಸ್/6/ಯೂ-2/ಬಿ1/

ಖಾಯಂ ನೌಕರರ ಉಪಹಾರ ಭತೆಯ್ಯ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಕಡತ

ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21
ಡಿಪಿಎಸ್/7/ಯೂ-2/ಬಿ1/
ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21
ಡಿಪಿಎಸ್/8/ಯೂ-2/ಬಿ1/
ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21

ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ನಿ

ೕಜನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರ ಹಾಜರಾತಿ,
ನಡತೆ, ಕಾಯರ್ಪರ್ಗತಿ ಬಗೆಗ್ ವರದಿ ನೀಡುವ ಕಡತ
ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ವ

ಡಿಪಿಎಸ್/9/ಯೂ-2/ಬಿ1/
ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21
ಡಿಪಿಎಸ್/10/ಯೂ-2/ಬಿ1/
ಎಡಿಎಂ(3)/2020-21

ೕ ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಕಡತ

ದಿನಗೂ ನೌಕರರ ವೇತನ ಕಡತಗಳು
1

-

DPS /1/DW/2020-21

Daily wages salary and busfare office order file

5/7/2020

3/4/2021

C

2

-

DPS /2/DW/2020-21

Daily wages salary certificate file

7/13/2020

4/1/2021

C

6/3/2020

3/4/2021

5/4/2020

7/1/2020

5/18/2020

2/6/2021

5/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕಡತಗಳು
1

-

ಡಿಪಿಎಸ್/1/ವೈಬಿ /20-21

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್/2/ವೈಬಿ /20-21

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್/3/ವೈಬಿ /20-21

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್/4/ವೈಬಿ /20-21

ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಯುನಿಟ್-1,2 ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು
ರ್ಮತಿ ಉಮಾದೇ , ದಿವ್.ದ.ಸ( ) ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ

ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಇ ಲ್ನ ನೌಕರರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಮುನಿಯಪಪ್ ಪಾಯ್ಕರ್(ಕೈ) ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
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5

-

ಡಿಪಿಎಸ್/5/ವೈಬಿ /20-21

6

-

ಡಿಪಿಎಸ್/6/ವೈಬಿ /20-21

7

-

ಡಿಪಿಎಸ್/7/ವೈಬಿ /20-21

8

-

ಡಿಪಿಎಸ್/8/ವೈಬಿ /20-21

9

-

ಡಿಪಿಎಸ್/9/ವೈಬಿ /20-21

10

-

ಡಿಪಿಎಸ್/10/ವೈಬಿ /20-21

11

-

ಡಿಪಿಎಸ್/11/ವೈಬಿ /20-21

12

-

ಡಿಪಿಎಸ್/12/ವೈಬಿ /20-21

ರ್ೕ ಆರ್. ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಕೈ) ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಮುದರ್ಣಾಲಯ

ಕಾಸಸೌಧ ಘಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಕಡತ
ಸಕಾರ್ರಿ

ಭಾಗೀಯ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ನ ನೌಕರರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

ರ್ೕ ಬಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ, ಸೇವಕ, ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ
ಬಗೆಗ್
ರ್ೕ ಡಿ.ಪಿ,

ೕಳ, ತಾಂತಿರ್ಕ ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು, ಇವರ ಪತಿನ್ಯವರ,
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್

ಸಕಾರ್ರಿ ಭದರ್ತಾ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ನೌಕರರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ರ್ೕಎಸ್.ಗಣೇಶ್ ಬಲೂಲ್ರ, ಮೇ ವ್ಚಾರಕರು ಇವರ ಪತಿನ್ಯವರ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಮುದರ್ಣಾ;ಯ ಮಡಡಿಕೇರಿ ಇ ಲ್ ನೌಕರರ ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ ಮರುಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್.

5/28/2020

12/22/2020

7/4/2020

3/18/2021

6/12/2020

4/9/2021

12/10/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

1/11/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/22/2020

2/2/2021

1/11/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

3/1/2021

3/12/2021

10/25/2019

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕ್/ಕೋಟ್ರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕಡತಗಳು
1

17397

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

17448

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ಬಾಯ್ಂಕ್-

ಎಂ.ರಂಗಪಪ್,ಕಾಯ್ಸಟ್ರ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಕೇಂದರ್ ಮುದರ್ಣಾಲಯ ರವರ ಕೋಟ್ರ್ ಗೆ

ಕೋಟರ್/01/sal (1)/19-20

ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ಹೆ.ಭ/02/19-20

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭತೆಯ್ ಬಿಲುಲ್ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಸುವ ಸಂಬಂದ ವಯ್ವಹರಿಸುವ ಕಡತ

3/2/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ರ್ೕ ಎನ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಪರ್ದಸ ( ) ರವರ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕಡತ

8/31/2019

2/27/2020

ಬಿ

ರ್ೕ ಜಿ.ರ ಕುಮಾರ್,ಕಿ.ಕ.ಪರೀಕಷ್ಕರು, ರವರ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕಡತ

6/28/2019

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

ರ್ೕ ಜಿ.ನಾಗೇಶ್,ಬೈಂಡರ್, ರವರ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕಡತ

7/8/2019

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

6/28/2019

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಬಿ

11/11/2019

4/29/2020

ಬಿ

4/23/2020

4/16/2021

5/4/2020

5/27/2020

5/4/2020

5/16/2020

5/6/2020

3/4/2020

5/18/2020

6/8/2020

5/18/2020

6/13/2020

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ಬಾಯ್ಂಕ್ಕೋಟ್ರ್/03/19-20
ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ಬಾಯ್ಂಕ್ಕೋಟ್ರ್/04/19-20
ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ಬಾಯ್ಂಕ್ಕೋಟ್ರ್/05/19-20
ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ಬಾಯ್ಂಕ್-

ರ್ೕ

.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಯಂತರ್ಚಾಲಕರು, ರವರ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಂಕ್

ಕೋಟ್ರ್/06/19-20

ಕಡತ

ಡಿಪಿಎಸ್/ರ.ವೇ. /ಬಾಯ್ಂಕ್-

ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗರಾಜು, .ಬೈಂಡರ್ ರವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ

ಕೋಟ್ರ್/07/sal(1)/19-20

ಕಡತ
ವೇತನ ಬಿಲುಲ್ ಕಡತಗಳು

1

-

ಡಿಪಿಎಸ್/1/ವೇ. (1)/2020-21

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್/2/ವೇ. (1)/2020-21

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್/3/ವೇ. (1) /2020-21

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್/4/ವೇ. (1) /2020-21

5

-

ಡಿಪಿಎಸ್/5/ವೇ. (1) /2020-21

6

-

ಡಿಪಿಎಸ್/6/ವೇ.

(1)/2020-21

ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರಿ

ಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಲದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಚಿಕಕ್ಯಯ್,ಹೆಡ್ ಪಾಯ್ಕರ್,ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ

ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎ. ವರಾಂ, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್,ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಾಲದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ
ರ್ೕ. ಎಸ್.ಎಂ.ಗಂಗಣಣ್, ಕಾಯ್ಸಟ್ರ್, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ

ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ. ಎಂ.ಎ.ನಾರಾಯಣ ಸಾ, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್, ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
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ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

7

-

ಡಿಪಿಎಸ್/7/ವೇ. (1) /2020-21

8

-

ಡಿಪಿಎಸ್/8/ವೇ.

(1)/2020-21

9

-

ಡಿಪಿಎಸ್/9/ವೇ.

(1)/2020-21

10

-

ಡಿಪಿಎಸ್/10/ವೇ. (1) /2020-21

11

-

ಡಿಪಿಎಸ್/11/ವೇ. (1) /2020-21

12

-

ಡಿಪಿಎಸ್/12/ವೇ. (1) /2020-21

13

-

ಡಿಪಿಎಸ್/13/ವೇ. (1) /2020-21

14

-

ಡಿಪಿಎಸ್/14/ವೇ. (1) /2020-21

15

-

ಡಿಪಿಎಸ್/15/ವೇ. (1) /2020-21

16

-

ಡಿಪಿಎಸ್/16/ವೇ. (1) /2020-21

17

-

ಡಿಪಿಎಸ್/17/ವೇ.

18

-

ಡಿಪಿಎಸ್/18/ವೇ. (1) /2020-21

19

-

ಡಿಪಿಎಸ್/19/ವೇ. (1) /2020-21

20

-

ಡಿಪಿಎಸ್/20/ವೇ.

21

-

ಡಿಪಿಎಸ್/21/ವೇ. (1) /2020-21

22

-

ಡಿಪಿಎಸ್/22/ವೇ. (1) /2020-21

23

-

ಡಿಪಿಎಸ್/23/ವೇ. (1) /2020-21

24

-

ಡಿಪಿಎಸ್/24/ವೇ. (1) /2020-21

25

-

ಡಿಪಿಎಸ್/25/ವೇ. (1) /2020-21

26

-

ಡಿಪಿಎಸ್/26/ವೇ. (1) /2020-21

27

-

ಡಿಪಿಎಸ್/27/ವೇ. (1) /2020-21

(1)/2020-21

(1)/2020-21

ದಿವಂಗತ: ಎಸ್.ಮಹೇಶ್, ಯಂತರ್ಚಾಲಕರು ಇವರ ನಿಧನಾ ನಂತರದ
ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ. .ಉಮಾದೇ , ರಿಯ ಕರಡು ಪರೀಕಷ್ಕರು, ವ
ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ೕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ. ಎಲ್.ರಾಜು, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್,ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್,ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ.ಸುವಣಮಮ್, ಬೈಂಡರ್ , ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಡಿ.ಎಸ್.ಯತಿರಾಜು,ಅಟೆಂಡರ್( )ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಎಲ್.ನಟರಾಜು, ರಿಯ ಆಪ್ ಸೆಟ್ ಮುದರ್ಕರು. ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್. ಬಾಲಾಜಿ ಂಗ್ , ರಿಯ ಯಂತರ್ಚಾಲಕರು, ಸಾಮಾನಯ್
ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್. ಶ ರೇಖ, ಅಟೆಂಡರ್( )ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ದಿವಂಗತ: ಆರ್. ಪುರುಷೋತತ್ಮ, ಸಹಾಯಕ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಆಪರೇಟರ್,
ಇವರ ನಿಧನಾ ನಂತರದ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಎಲ್.ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ರಿಯ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮುದರ್ಕರು.ವ
ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ಎಸ್.ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಲೈನೋ ಆಪರೇಟರ್,ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಎನ್.ಎನ್.ಪರ್ಸಾದ್, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್, ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕಮತಿ.ಪುಟಟ್ಮಮ್, ಬೈಂಡರ್, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ

ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ.ಫಕೀರಾ ತಬಸುಸ್ಮ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು( )ವ
ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ದಿವಂಗತ:ಜಿ. ಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಿಯ ಅಕಷ್ರ ಸಂ
ನಂತರದ ಸಾಮೂ ಕ

ೕ

ೕಜಕರು, ನಿಧನಾ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಚಿಕಕ್ಣಣ್, ಹೆಡ್ ಪಾಯ್ಕರ್,ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ.ಜಿ.ಕೆ.ರುಕಿಮ್ಣಿ ಬಾಯಿ, ಸಹಾಯಕ
ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ.ಆಪರೇಟರ್,ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಎಲ್.ಹೇಮರಾಜ್,ಸಹಾಯಕ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ.ಆಪರೇಟರ್,ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸನ್, ರಿಯ ಪಾಯ್ಕರ್, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಎಂ.ರಂಗಪಪ್, ಕಾಯ್ಸಟ್ರ್,ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ನಿಧಿಯ ಕಡತ

Page 70 of 86

ಮಾ

5/22/2020

11/13/2020

6/12/2020

7/2/2020

6/12/2020

7/2/2020

6/15/2020

11/12/2020

6/16/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

6/16/2020

7/2/2020

7/24/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

7/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

8/5/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

5/6/2006

3/6/2020

9/22/2020

10/9/2020

9/22/2020

10/9/2020

9/22/2020

10/9/2020

9/22/2020

10/13/2020

9/22/2020

10/19/2020

9/22/2020

10/17/2020

10/14/2020

3/6/2021

10/14/2020

2/8/2021

10/28/2020

11/12/2020

10/28/2020

11/13/2020

10/28/2020

11/23/2020

28

-

ಡಿಪಿಎಸ್/28/ವೇ. (1) /2020-21

29

-

ಡಿಪಿಎಸ್/29/ವೇ. (1) /2020-21

30

-

ಡಿಪಿಎಸ್/30/ವೇ. (1)/2020-21

31

-

ಡಿಪಿಎಸ್/31/ವೇ.

32

-

ಡಿಪಿಎಸ್/32/ವೇ. (1) /2020-21

33

-

ಡಿಪಿಎಸ್/33/ವೇ. (1) /2020-21

34

-

ಡಿಪಿಎಸ್/34/ವೇ. (1) /2020-21

35

-

ಡಿಪಿಎಸ್/35/ವೇ. (1) /2020-21

36

-

ಡಿಪಿಎಸ್/36/ವೇ.

37

-

ಡಿಪಿಎಸ್/37/ವೇ. (1) /2020-21

38

-

ಡಿಪಿಎಸ್/38/ವೇ.

39

-

ಡಿಪಿಎಸ್/39/ವೇ. (1) /2020-21

40

-

ಡಿಪಿಎಸ್/40/ವೇ. (1) /2020-21

41

-

ಡಿಪಿಎಸ್/41/ವೇ.

42

-

ಡಿಪಿಎಸ್/42/ವೇ. (1) /2020-21

43

-

ಡಿಪಿಎಸ್/43/ವೇ. (1) /2020-21

44

-

ಡಿಪಿಎಸ್/44/ವೇ. (1) /2020-21

45

-

ಡಿಪಿಎಸ್/45/ವೇ. (1) /2020-21

46

-

ಡಿಪಿಎಸ್/46/ವೇ. (1) /2020-21

47

-

ಡಿಪಿಎಸ್/47/ವೇ.

(1)/2020-21

48

-

ಡಿಪಿಎಸ್/48/ವೇ.

(1)/2020-21

(1)/2020-21

(1)/2020-21

(1)/2020-21

(1)/2020-21

ರ್ೕ.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಅಟೆಂಡರ್( )ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ

ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕಮತಿ.ಗೌರಮಮ್, ಅಟೆಂಡರ್( )ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ

ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ರಿಯ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮುದರ್ಕರು,ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಜೆ.ರಾಜೇಂದರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಕೈ)ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಆರ್.ಕೃಷಣ್, ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು(ಕೈ),ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕಮತಿ.ಲ ಮ್ೕದೇವಮಮ್, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು,ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ
ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು,ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ದಿವಂಗತ:ಆರ್. ವಾಜಿರಾವ್, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು,ನಿಧನಾ ನಂತರದ
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಡಿ.ಸಂಪತ್, ರಿಯ ಯಂತರ್ಚಾಲಕರು,ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ರ್ೕ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಲು, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು,ವ
ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ದಿವಂಗತ: ಆರ್. ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಜೆಟಿಟ್, ಬೈಂಡರ್, ಇವರ ನಿಧನಾ
ನಂತರದ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಬಿ.ವಸಂತರಾವ್, ರಿಯ ಯಂತರ್ಚಾಲಕರು, ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಎ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಅಗರ್ಕಾಮಿರ್ಕರು, ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ
ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಬಿ.ವೈ.ದೇವರಾಜ್, ಮೇ ವ್ಚಾರಕರು ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಬಿ. .ದೇವರಾಜ್, ಲೈನೋ ಆಪರೇಟರ್,ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ದಿವಂಗತ: ರ್ೕ.ಎಂ.ಮಂಜುಳ,ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು(ಕೈ) ನಿಧನಾ
ನಂತರದ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಲೈನೋ ಆಪರೇಟರ್,ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ
ಕಡತ
ರ್ೕ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್, ವ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಎಂ.ಅಜೀಜ್ ಖಾನೆ, ಬೈಂಡರ್, ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಯ ನಂತರದ
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಜಿ. ಜಯಕುಮಾರ್, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್, ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ

ರ್ೕ.ಎಸ್. ನರೇಂದರ್, ರಿಯ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮುದರ್ಕರು, ವ
ಸಾಮೂ ಕ

ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

ಮಾ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
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ೕ ನಿವೃತಿತ್ಯ

11/6/2020

3/8/2021

11/7/2020

12/5/2020

11/11/2020

11/23/2020

11/18/2020

3/16/2021

11/23/2020

12/14/2020

11/23/2020

12/14/2020

12/2/2020

1/1/2021

12/8/2020

3/6/2021

12/14/2020

3/6/2021

12/22/2020

2/6/2021

1/4/2021

2/5/2021

1/6/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

1/6/2021

3/6/2021

1/6/2021

2/6/2021

1/13/2021

3/17/2021

1/20/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

1/25/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

1/25/2021

3/16/2021

1/30/2021

4/9/2021

3/4/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

3/4/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

49

-

ಡಿಪಿಎಸ್/49/ವೇ. (1) /2020-21

50

-

ಡಿಪಿಎಸ್/50/ವೇ. (1) /2020-21

51

-

ಡಿಪಿಎಸ್/51/ವೇ.

(1)/2020-21

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಕೆ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ ಗೌಡ, ರಿಯ ಬೈಂಡರ್, ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ
ಕಡತ
ರ್ೕ,ಗುರು ಂಗ, ಹೆಡ್ ಕಾಯ್ಸಟ್ರ್, ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ರ್ೕ.ಜೆ.ರಾಜೇಂದರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಕೈ)ನಿವೃತಿತ್ ನಂತರದ ಸಾಮೂ ಕ
ನಿಧಿಯ ಕಡತ
ವೇತನ

1

-

ಡಿಪಿಎಸ್/1/ವೇ.ಬಿ. -2/2020-21

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್/2/ವೇ.ಬಿ. -2/2020-21

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್/3/ವೇ.ಬಿ. -2/2020-21

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್/4/ವೇ.ಬಿ. -2/2020-21

5

-

ಡಿಪಿಎಸ್/5/ವೇ.ಬಿ. -2/2020-21

6

-

ಡಿಪಿಎಸ್/6/ವೇ.ಬಿ. -2/2020-21

7

-

ಡಿಪಿಎಸ್/7/ವೇ.ಬಿ. -2/2020-21

ಮಾ

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

3/23/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

3/29/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/7/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/19/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

11/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/21/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

12/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

3/10/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

6/3/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಭಾಗ-2

2021-22ರ ಆಯ-ವಯ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಮಾ ತಿ ಕಡತ
ಎ-40 -ಆಡಿಟ್ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಉತತ್ರಿ ದ ಕಡತ
ಉಪವೇತನ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ಕಾಲ

3/23/2021

ಳಂಭ ಮಾಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಮಾ ಕ ವೇತನ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಸುವ ಬಿ ಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ಪರ್ಭಾರ ಭತಯ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ನೌಕರರ

ವರಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಕಡತ ಕಳೆದು ಹೋದ ಬಗೆಗ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಹೊರಡಿ ರುವ ಕಡತ
ಸಾಮಾನಯ್ ಉಗಾರ್ಣ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು

1

18466

ಡಿಪಿಎಸ್ 1 ಜಿಎಸ್(1) 2020-21

ಯಂತೊರ್ೕಪಕರಣಗಳ ದುರ ಥ್ಯ ಬಗೆಗ್.

30/05/2020

31-03-2021

2

18468

ಡಿಪಿಎಸ್ 1 ಜಿಎಸ್(2) 2020-21

ಮುದರ್ಣ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

30/05/2020

31-03-2021

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 2 ಜಿಎಸ್(2) 2020-21

ಮುದರ್ಣ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. (ಸಥ್ ೕಯ

30/05/2020

31-03-2021

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 1 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಮಿ ಯನ್ ಏಜನಿಸ್ , ಬೆಂಗಳೂರು

30/05/2020

31-03-2021

5

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 2 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ದಿವಾಕರ್ ಎಂಟರ್ ಪೆರ್ಸಸ್ , ಬೆಂಗಳೂರು

30/05/2020

31-03-2021

6

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 3 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೇ// ಶೇಖರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಯ್ನುಪಾಯ್ಕಚ್ರಸ್ರ್

2/6/2020

31-03-2021

7

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 4 ಜಿಎಸ್ 2020-21

16/06/2020

31-03-2021

8

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 5 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಅರುಣ ಎಂಟರ್ ಪೆ ಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

19/06/2020

31-03-2021

9

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 6 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಕಾಯ್ಸೆಕ್ಡ್ ಸಟ್ಮ್ & ಕಮೂಯ್ನಿಕೇಷನ್ ಪೆ . . ಬೆಂಗಳೂರು.

19/06/2020

31-03-2021

10

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 7 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಅಪರ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಔಷಧಿ ಮ ಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

19/06/2020

31-03-2021

11

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 8 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ವಗಾಮಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು

6/8/2020

31-03-2021

12

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 9 ಜಿಎಸ್ 2020-21

3/10/2020

31-03-2021

13

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 10 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಯೂನಿವಸೆರ್ಲ್ ಇಂಕ್ ಪಾಯ್ಕಟ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

23/10/2020

31-03-2021

14

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 11 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಗೌತಮ್ ಗಾರ್ಫಿಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

31/12/2020

31-03-2021

15

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 12 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಎಸ್. ಕೆ. ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

30/01/2021

31-03-2021

16

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 13 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ//ಕನಾರ್ಟಕ ಸೋಪ್ ಮತುತ್ ಡಿಡರ್ಜಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

19/02/2021

31-03-2021

17

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 14 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ//ಅನುಪಮ ಎಂಟರ್ ಪೆರ್ಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

22/02/2021

31-03-2021

18

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 15 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಬಾಬು ಜಗಜಿವನ್ ರಾಮ್ ಎಲ್.ಐ.ಡಿ. . . ಬೆಂಗಳೂರು

3/3/2021

31-03-2021

19

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 16 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಕಾಮಾ ೕ ಇಂಜಿಯರಿಂಗ್ ವಕ್ರ್. ಬೆಂಗಳೂರು

6/3/2021

31-03-2021

20

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 17 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಯಮೂನಾ ಏಜೆನಿಸ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು

6/3/2021

31-03-2021

21

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 18 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಎಸ್. ಜಿ. ಸಲೂಯ್ಷನ್. ಬೆಂಗಳೂರು

6/3/2021

31-03-2021

22

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 19 ಜಿಎಸ್ 2020-21

6/3/2021

31-03-2021

23

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 20 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ//ಶಕಿತ್ ಸೆಕ್ೕಲ್ ಸ ೕರ್ಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9/3/2021

31-03-2021

24

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 21 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೆ// ಟೆಕಸ್ರ್ ಪವರ್ ಸಲುಯ್ಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

10/3/2021

31-03-2021

25

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 22 ಜಿಎಸ್ 2020-21

12/3/2021

31-03-2021

ಮೆ// ಕಾಮಧೇನು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾ

ೕರ್ರೆಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೆ// ರಿಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆ ವೆಟ್

ಮೆ//ಪಿರ್ಂಟೆಕ್

ಚಾರಣೆ)

. ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಟ್ಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೆ// ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಟ್ಟ್ ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ ಮರ್ ಪೇಡರೇಷನ್ .
ಬೆಂಗಳೂರು
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26

-

ಡಿಪಿಎಸ್ 23 ಜಿಎಸ್ 2020-21

ಮೇ// ಲಾಜಿಕ್ ಇಂಡ ಟ್ರ್ೕಯಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

16/3/2021

31-03-2021

4/28/2020

3/26/2021

D

4/30/2020

3/19/2021

D

5/4/2020

3/4/2021

D

ಸಾಮಾನಯ್ ಉಗಾರ್ಣ ಯೂನಿಟ್-2 ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
1

-

DPS/U-2/GS-01/2020-21

2

-

DPS/U-2/GS-02/2020-21

3

-

DPS/U-2/GS-03/2020-21

2020-21
Pending Bills Statement File For 2020-21

4

-

DPS/U-2/GS-04/2020-21

Indent File For Printing Meterials for 2020-21

5/22/2020

3/19/2021

D

5

-

DPS/U-2/GS-05/2020-21

Indent File For New Machines For 2020-21

7/10/2020

8/19/2020

D

6

-

DPS/U-2/GS-06/2020-21

Monthly Statement File for 2020-21

8/5/2020

2/2/2021

D

Repair File of Machineries for 2020-21
Certification of Bills for

ಪಿ.ಪಿ.

ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು

1

18314

ಡಿಪಿಎಸ್ 1 ಪಿಪಿ 2020-21

ಪೇಪರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

19/05/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

2

18560

ಡಿಪಿಎಸ್ 2 ಪಿಪಿ 2020-21

ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕಡತ

8/6/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

3

19355

ಡಿಪಿಎಸ್ 3 ಪಿಪಿ 2020-21

6/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

30/11/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

18/12/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

3/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

3/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

7/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

12/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

25/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

ಇ

1/9/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

6/12/2019

20/12/19

C

17/12/2019

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

18/12/2019

22/1/2020

C

2020ನೇ ಸಾ ನ ಲ್

ಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ

ಕಾಯ್ಲೆಂಡರಗ್ಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಮುಖಯ್ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

4

19483

ಡಿಪಿಎಸ್ 4 ಪಿಪಿ 2020-21

ಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟಿಟ್

ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ - 2021ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ನಮೂನೆ-6, 7, 8
ಮತುತ್ 8ಎ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, 2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ಕೆಕ್

5

19547

ಡಿಪಿಎಸ್ 5 ಪಿಪಿ 2020-21

ಆಯದ್ ಪಾರ್

ೕಗಿಕ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಇ.ಎನ್.ಕೆ ಲೆವೆಲ್-2ರ ನ -ಕ

ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಪದ
6

19631

ಡಿಪಿಎಸ್ 6 ಪಿಪಿ 2020-21

ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, 2021ನೇ ಸಾ ನ ದಿವ್ತೀಯ ಪಿ.ಯು. .

ವಾ ರ್ಕ ಪರೀ ೆಗೆ ಮುಖಯ್ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್

ೕಗಿಕ

ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
7

19787

ಡಿಪಿಎಸ್ 7 ಪಿಪಿ 2020-21

8

19984

ಡಿಪಿಎಸ್ 8 ಪಿಪಿ 2020-21

9

20037

ಡಿಪಿಎಸ್ 9 ಪಿಪಿ 2020-21

10

20114

ಡಿಪಿಎಸ್ 10 ಪಿಪಿ 2020-21

Printing & Supply of Answer Books for Main Writen Examination to
the Post of District Judges-reg
2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಆಥಿರ್ಕ ಸಮೀ ೆ ಪುಸತ್ಕದ ಮುದರ್ಣ ಹಾಗೂ
ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

NCC Directorete Printing & Supply of Cadets and ANO's
Precise
ರಾಜಯ್ ಚುನಾವಣಾ ಆ

ೕಗ - ಜಿಲಾಲ್/ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ

ಚುನಾವಣೆ 2021ಕೆಕ್ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
ನಮೂನೆ ಭಾಗ ಯೂನಿಟ್-1 ಕಡತಗಳು

1

19550

DPS/1/FRMS(2)/2020-21

2

19553

DPS/2/FRMS(2)/2020-21

3

19554

DPS/3/FRMS(2)/2020-21

4

19555

DPS/4/FRMS(2)/2020-21

ಬಿಬಿಎಮ್ಪಿ ಚುನಾವಣೆ-20ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ನಮೂನೆ, ಪರ್ಪತರ್, ಲಕೋಟೆ,
ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
ನೆಲಮಂಗಲ

ೕಜನಾ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಿರುವ

ಹರುಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
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5

19556

DPS/5/FRMS(2)/2020-21

6

19558

DPS/6/FRMS(2)/2020-21

7

19559

DPS/7/FRMS(2)/2020-21

8

19560

9

ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತ್, ಬೆಳಗಾ

19-12-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

4/1/2020

3/2/2020

C

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

10/1/2020

1/3/2020

C

DPS/8/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

20/1/2020

20/10/2020

C

19561

DPS/9/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

24/1/2020

30/1/2020

C

10

19562

DPS/10/FRMS(2)/2020-21

21/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

11

19563

DPS/11/FRMS(2)/2020-21

12/2/2020

8/6/2020

C

12

19564

DPS/12/FRMS(2)/2020-21

18/3/2020

13/8/2020

C

13

19565

DPS/13/FRMS(2)/2020-21

11/5/2020

26/5/2020

C

14

19566

DPS/14/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

21/5/2020

18/1/2021

C

15

19571

DPS/15/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

21/5/2020

4/3/2021

C

16

19572

DPS/16/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

28/5/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

17

19573

DPS/17/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

26/6/2020

4/2/2021

C

18

19574

DPS/18/FRMS(2)/2020-21

2/7/2020

2/9/2021

C

19

19575

DPS/19/FRMS(2)/2020-21

ಹರು ಬಗೆಗ್.

27/8/2020

2/4/2021

C

20

19576

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

25/8/2020

16/3/2021

C

21

19577

DPS/21/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

28/5/2020

10/9/2020

C

22

19578

DPS/22/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

4/9/2020

4/12/2020

C

23

19579

DPS/23/FRMS(2)/2020-21

13/10/2020

13/10/2020

C

24

19580

DPS/24/FRMS(2)/2020-21

6/11/2020

31/12/2020

C

25

19581

DPS/25/FRMS(2)/2020-21

1/3/2021

30/11/2020

C

26

19582

DPS/26/FRMS(2)/2020-21

30/11/2020

5/12/2020

C

27

19623

DPS/27/FRMS(2)/2020-21

ಸಾಮಾನಯ್/ ಶೇಷ ಉದೊಯ್ೕಗ ಚೀಟಿಗಳನುನ್ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

17/12/2020

16/7/2021

C

28

19624

DPS/28/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

7/12/2020

6/2/2021

C

29

19629

DPS/29/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

9/12/2020

9/4/2021

C

30

19999

DPS/30/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

10/2/2021

15/4/2021

C

31

20000

DPS/31/FRMS(2)/2020-21

ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

18/2/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

32

18309

DPS/1/FRMS(4)/2020-21

ಕವರಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

22-04-2020

2/2/2021

33

18435

DPS/2/FRMS(4)/2020-21

ಫೈಲ್ ರಾಪಯ್ರ್ ಮತುತ್ ಕವರಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್

26-05-2020

16-03-2021

34

18939

DPS/3/FRMS(4)/2020-21

ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಮತುತ್ ಕವರಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್

22-07-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

35

19585

DPS/4/FRMS(4)/2020-21

ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಮತುತ್ ಕವರಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್

12/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

36

19586

DPS/5/FRMS(4)/2020-21

ಆಥಿರ್ಕ ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್

18-08-2020

21-12-2020

37

19587

DPS/6/FRMS(4)/2020-21

31-10-2020

15-10-2020

DPS/12/FRMS(2)/2020-21

ಸಾಮಾನಯ್/ ಶೇಷ ವಗರ್ದ ಉದೊಯ್ೕಗ ಚೀಟಿ ಮುದರ್ಣ ಬಗೆಗ್.
ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿ 3

ಧ ರಿಜಿಸಟ್ರ್ ಅಳತೆ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

ಶಾಲಾ ಸಂದಶರ್ನ ನಮೂನೆ, ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ನಮೂನೆ
ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
2020 ರ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ಚುನಾವಣೆ ಲಕೋಟೆಗಳ
ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
ಕನಕಪುರ

ೕಜನಾ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಗಾರ್ಮೀಣ/ನಗರ ನಿವೇಶನ

ೕಜನೆಯಡಿ

ಹಕುಕ್ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
ಫೈಲ್ ರಾಪರ್, ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್, ರಬಬ್ರ್

ಕನಾರ್ಟಕ ಪಧ ೕಧರರ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರ ೇತರ್ದ ಚುನಾವಣೆ ಮುದರ್ಣದ
ಬಗೆಗ್
ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್
2020 ರ ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ 34ಚುನಾವಣೆ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ನಾಮ ಪತರ್ ಮುದರ್ಣದ
ಬಗೆಗ್
ಸಹಾಯಕ ಮುಖಯ್ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮೂನೆ ಮುದರ್ಣದ
ಬಗೆಗ್

ಮಾದೆಇ ಚೀಡಿಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು
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38

19588

DPS/7/FRMS(4)/2020-21

39

19589

DPS/8/FRMS(4)/2020-21

40

19590

DPS/9/FRMS(4)/2020-21

41

19591

DPS/10/FRMS(4)/2020-21

42

19770

43

ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ಟ್ ಎಲ್

ೕಲ್ಢ್ ಗರ್ಳನುನ್ ಮುದಿರ್

5/10/2020

7/10/2020

15-10-2020

8/2/2021

15-10-2020

15-02-2021

Window Sticker flap gum envelope Cloth

13-10-2020

23-02-2021

DPS/11/FRMS(4)/2020-21

File Board .ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ.

8/12/2020

23-12-2020

19771

DPS/12/FRMS(4)/2020-21

ಕಾಲ್ತ್ ಲೈನ್ ಕವರ್ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

21-12-2020

25-01-2021

44

18729

DPS/1/FRMS(5)/2020-21

6/8/2020

11/1/2021

C

45

20012

DPS/2/FRMS(5)/2020-21

ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಉದೂಯ್ಗ ಅಂಕ ಪಟಿಟ್

6/8/2020

31-3-2021

C

46

20013

DPS/3/FRMS(5)/2020-21

ರಹದಾರಿ ಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಅಪರಾಧ ಸಂಭವ

11/8/2020

22-12-2020

C

47

20014

DPS/4/FRMS(5)/2020-21

ಟಿಪಪ್ಣಿ ಹಾಳೆಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

24-11-2021

18-1-2021

C

48

20015

DPS/5/FRMS(5)/2020-21

27-5-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

49

20016

DPS/6/FRMS(5)/2020-21

ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪರೀಕಷ್ ನಮೂನೆ

18-2-21

3/3/2021

C

50

20017

DPS/7/FRMS(5)/2020-21

ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪರೀಕಷ್ 21ನೇ

12/1/2021

5/1/2021

C

51

20059

DPS/8/FRMS(5)/2020-21

12/2/2021

18-3-2021

C

52

18576

DPS/1/FRMS(6)/2020-21

Printing & supply of letter Heads & envelops

20-5-2020

5/8/2020

C

53

18750

DPS/2/FRMS(6)/2020-21

Printing & supply of letter Heads & envelops

20-6-2020

27-1-2021

C

54

18754

DPS/3/FRMS(6)/2020-21

Prepare & supply of letter Metal seals

18-6-2020

5/4/2021

C

55

18809

DPS/4/FRMS(6)/2020-21

Printing & supply of letter Forms & envelops

26-6-2020

8/2/2021

C

56

18987

DPS/5/FRMS(6)/2020-21

Printing & supply of letter Bill pads &

28-7-2020

1/3/2021

C

57

19073

DPS/6/FRMS(6)/2020-21

Printing of Folders

20-8-2020

20-11-2020

C

58

20006

DPS/7/FRMS(6)/2020-21

Printing & supply of letter File wrappers

3/9/2020

5/1/2021

C

59

20007

DPS/8/FRMS(6)/2020-21

Printing & supply of ಸಥ್ಳದಂಡ ವಸೂಲಾತಿ

3/10/2020

9/4/2021

C

60

20008

DPS/9/FRMS(6)/2020-21

Printing & supply Of Register

17-10-2020

27-7-2021

C

61

20009

DPS/10/FRMS(6)/2020-21

Printing & supply Of Register & forms

27-1-2021

4/2/2021

C

62

20010

DPS/11/FRMS(6)/2020-21

Printing and supply of Register and forms

27-1-2021

10/2/2021

C

63

20011

DPS/12/FRMS(6)/2020-21

Printing and supply of R File wrappers and

28-1-2021

11/2/2021

C

64

18578

DPS/1/FRMS(7)/2020-21

ರಬಬ್ರ್ ಮೂಹರುಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

10/6/2020

30-6-2020

C

65

18579

DPS/2/FRMS(7)/2020-21

ಆಥಿರ್ಕ ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಸರಬರಾಜು

10/6/2020

30-6-2020

C

66

18580

DPS/3/FRMS(7)/2020-21

ರ ೕಧಿ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

10/6/2020

18-9-2020

C

67

18818

DPS/4/FRMS(7)/2020-21

ಕಡತ ಕವಚ ಮತುತ್ ನಮೂನೆ ಮುದಿರ್

30-6-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

68

18909

DPS/5/FRMS(7)/2020-21

Filewrapper/ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್

10/7/2020

20-11-2020

C

69

16381

DPS/6/FRMS(7)/2020-21

ಆಡರ್ರ್ ೕಟ್/ಕವರ್ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್

27-8-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

70

19593

DPS/7/FRMS(7)/2020-21

ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕ.ಭೂ ಕಂದಾಯ

22-12-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

71

19594

DPS/8/FRMS(7)/2020-21

ಸಾಹುವ ಚೀಟಿಯನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

22-12-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

72

19595

DPS/9/FRMS(7)/2020-21

ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

22-12-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

73

19596

DPS/10/FRMS(7)/2020-21

ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

22-12-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

74

20089

DPS/11/FRMS(7)/2020-21

ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ/ಇನಿವ್ಟೇಷನ್ ಕಾಡರ್ಗಳನುನ್

21-1-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

75

20090

DPS/12/FRMS(7)/2020-21

“ಬಿ” ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

21-1-2021

20-3-2021

C

76

20091

DPS/13/FRMS(7)/2020-21

“ಬಿ” ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

25-1-2021

26-3-2021

C

77

20092

DPS/14/FRMS(7)/2020-21

“ ” ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

13-1-2021

25-3-2021

C

Roller date seal ಬೆಂ.ತಯಾರಿ ಸರಬರಾಜು
Sticker flap gum envelope ಗರ್ಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

ಪದ

ಪೂವರ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಕೆಯ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್

ಜನನ ಮತುತ್ ಮರಣಗಳ ನಮೂನೆ ಮುದಿರ್
ಪದ
ಪದ

ಭಾಗಯ್ಲ ೕ ಸುಕನಯ್ ಖಾತೆ

ೕಜನೆ ಅಜರ್ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
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20093

DPS/15/FRMS(7)/2020-21

ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

30-1-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

79

20094

DPS/16/FRMS(7)/2020-21

“ಬಿ” ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ ಪರ್ಶೆನ್ ಪತಿರ್ಕೆ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

2/2/2021

30-3-2021

C

80

20095

DPS/17/FRMS(7)/2020-21

ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

7/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

81

20096

DPS/18/FRMS(7)/2020-21

ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

24-3-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

82

20097

DPS/19/FRMS(7)/2020-21

ನಮೂನೆ/ವ ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ ಸರಬರಾಜು

19-2-2021

20-3-2021

C

83

8843

DPS/28/FRMS(7)/2016-17

ರ ೕದಿ ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

6/10/2016

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

84

18508

DPS/1/FRMS(8)/2020-21

ಫೈಲ್ ರಾಪರ್ಗಳನುನ್ ತಯಾರಿ ಸರಬರಾಜು ಬಗೆಗ್

3/1/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

85

18509

DPS/2/FRMS(8)/2020-21

ಪಿ.ಎಫ್. . ಪುಸತ್ಕ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

30-1-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

86

18510

DPS/3/FRMS(8)/2020-21

ಆಯುಷಾಮ್ನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗಯ್ ಕನಾರ್ಟಕ

11/2/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

87

18511

DPS/4/FRMS(8)/2020-21

7

6/2/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

88

18512

DPS/5/FRMS(8)/2020-21

ನಮೂನೆ ವ ಗಳ ಮುದರ್ಣ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್

28-5-2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

89

20085

DPS/6/FRMS(8)/2020-21

ಧದ ನಮೂನೆ ಪಾಯ್ಡಗ್ಳ ಮುದರ್ಣ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್

11/8/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

90

20086

DPS/7/FRMS(8)/2020-21

Theory/Practical Answer Sheet printing purpose

11/1/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

91

20087

DPS/8/FRMS(8)/2020-21

OPD Slips Printing charges purpose

17-2-2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

92

20088

DPS/9/FRMS(8)/2020-21

L-3 Case Sheet Printing charges

3/3/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

C

4/23/2021

3/31/2021

ಡಿ

4/30/2021

3/31/2021

ಡಿ

4/1/2020

3/31/2021

ಡಿ

7/22/2020

3/31/2021

7/22/2020

3/31/2021

7/24/2020

3/31/2021

7/24/2020

3/31/2021

8/13/2020

3/31/2021

8/13/2020

3/31/2021

1/5/2021

3/31/2021

1/5/2021

3/31/2021

1/5/2021

3/31/2021

21

ಧವಾದ ನಮೂನೆಗಳನುನ್ ಮುದರ್ಣದ ಬಗೆಗ್

ನಮೂನೆ ಭಾಗ ಯೂನಿಟ್-2 ಕಡತಗಳು
1

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ನ /1/ಘಟಕ-2/2020-21

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ನ /2/ಘಟಕ-2/2020-21

ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಏಕವಣರ್ ಮುದರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳ
ಕಾಯಾರ್ದೇಶದ ಕಡತ
ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಹುವಣರ್ ಮುದರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳ
ಕಾಯಾರ್ದೇಶದ ಕಡತ
ಯಂತರ್

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ನ /3/ಘಟಕ-2/2020-21

ಭಾಗ ಮತುತ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್

ಭಾಗದಿಂದ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ

ಉತಾಪ್ದನಾ ವರದಿಯನುನ್ ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಪಾ ಕ ವರದಿಯ
ಕಡತ
ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎಸ್ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು

ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎಸ್ -1
1

18938

DPS1PWS (1) 2020-21

Administrative Tribunal, about printing Tirupas for free.
ಕನಾರ್ಟಕ ನ ೕಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದಿದ್ ನಿಯಮಿತ,

2

18940

DPS2PWS (1) 2020-21

ಇ. .ಬಿ. ಹಾಗೂ ಇ. .ಬಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಪುಸತ್ಕ ಮುದಿರ್ಸಲು ದರ ತಿ ಸುವ
ಬಗೆಗ್.

3

18947

DPS3PWS (1) 2020-21

4

18949

DPS4PWS (1) 2020-21

5

19039

DPS5PWS (1) 2020-21

6

19040

DPS6PWS (1) 2020-21

7

19633

DPS7PWS (1) 2020-21

8

19634

DPS8PWS (1) 2020-21

9

19635

DPS9PWS (1) 2020-21

ವಾತಾರ್ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಕಾರ್ರದ ಒಂದು ವಷರ್
ಸಾಧನೆಯ 3

ಧದ ಕಿರುಪುಸತ್ಕ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

ಟಿಂಗ್ ಕಾಡ್ರ್ ಆಹಾವ್ನ ಪತಿರ್ಕೆ ಮುದಿರ್ಸಲು ಪಯಾರ್ಯ ವಯ್ವಸೆಧ್
ಮಾಡಲು ಅಂ.ಕ.ಟಿ. ನೀಡಲು ಕಡತ.
ೕಗನ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಮಗರ್ ಶಕಷ್ಣ 2020-21 ನೇಸಾ ನ

ಶೇಷ

ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಶಕಷ್ಕರ ಕೈಪಿಡಿ
ಕನಾರ್ಟಕ

ಾನ ಮತುತ್ ತಂತರ್ ಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೆವ್ವ್ೖ ಮಾ ಕ ಕನನ್ಡ
ಸಂಚಿಕೆ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

Karnataka State Law University of 3 types of books
2021 is the Year for the High Court Calendars and Table
Calendar of Printing
Annual Report as of 31.03.2019 of Economic Statistics Dept
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Quarterly Report of Home Guards, Civil Defense Fire Services

10

19636

DPS10PWS (1) 2020-21

11

19637

DPS11PWS (1) 2020-21

12

19638

DPS12PWS (1) 2020-21

13

19671

DPS13PWS (1) 2020-21

14

19809

DPS14PWS (1) 2020-21

Printing
RTI Act 2005 File

15

19888

DPS15PWS (1) 2020-21

Pollution Control Board, 2019-20th Annual Report

ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎಸ್-2
1

18751

DPS 1 PWS(2)2020-21

2

18752

DPS 2 PWS(2)2020-21

Dept
Printing of Setu ondhu Margadharshi Books of Samagra
Shikshana Karnataka
Printing of Kaanoonu Padakosha Part 12 od Dept of Parliment
Affairs and Legislation Dept
Karnataka Legislative Council for Smart Identity Cards of

ರೇಷೆಮ್ ಇಲಾಖೆಯ 2019-2020 ಹಾಗೂ 2020-2021ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ವರದಿ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಇಲಾಖೆಯ 2018-2019 ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/5/2021

3/31/2021

1/5/2021

3/31/2021

1/5/2021

3/31/2021

1/12/2021

3/31/2021

2/6/2021

3/31/2021

2/16/2021

3/31/2021

6/17/2020

3/31/2021

6/17/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

6/30/2020

3/31/2021

6/30/2020

3/31/2021

7/6/2020

3/31/2021

1/5/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

1/12/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2/10/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

4/29/2020

3/31/2021

4/29/2020

3/31/2021

-

ಆಥಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ 2016-17ನೇ ಸಾ ನ
3

18833

DPS 3 PWS(2)2020-21

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಹಣುಣ್ ಮತುತ್ ತರಕಾರಿ ಮತುತ್ ಉಪ ಬೆಳೆಗಳ
ಅಂದಾಜು ಸಮಿ ಾ ವರದಿಗಳು ಹಾಗು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಪರ್ಮುಕ
ಬೆಳೆಗಳ ಪೂಣರ್ ಪರಿಕಷ್ೃತ ಅಂದಾಜು ವರದಿಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

4

18834

DPS 4 PWS(2)2020-21

5

18894

DPS 5 PWS(2)2020-21

6

19639

DPS6PWS(2)2020-21

7

19684

DPS7PWS(2)2020-21

ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದ 2019-20ನೇ ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯ ಮುದರ್ಣದ ಕುರಿತು
ರೇಷೆಮ್ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು 2019-20 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಅಡ ತ
ವರದಿ ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿಯನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

Printing and Binding of Niyathekalika books of Bangalore
University
Reg Providing Infomation as to Whether any Steps are taken
by the Government to sell all the enactments Published in
English as Well as Kannade Language to the general Public at

8

19825

DPS8PWS(2)2020-21

ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎಸ್-3
1

18320

DPS1PWS(3)2020-21

i l/
i lPi
Reginal Institute of English South India, Jnanabharathi
Campus Bengalore-560056
ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆ, 2018-19ನೇ ಸಾ ನ
ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ಪುರಷ ಮತುತ್ ಮ ಳೆ ವರದಿಯನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಆದಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, 2019ನೇ ಸಾ ನ

2

18321

DPS2PWS(3)2020-21

ಆಕೊಬ್ೕಬರ್ ಮಾ ಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾ ಯ ವರಗಿನ quarterly
Bulletin on Prices and state in come ದನ 400 ಪರ್ತಿಗಳನುನ್
ಬಹುವಣರ್ದ ಲ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
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ಆಧಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ನಿಧೇರ್ಶನಾಲಯ, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ
3

18325

DPS3PWS(3)2020-21

◌ಾಯವಯ್ಯದ ಆಧಿರ್ಕ ಮತುತ್ ಉದೆದ್ೕ ತ ವಗಿರ್ಕರಣ 2011-12ರಿಂದ 201920 ಹಾಗೂ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮತುತ್ ಜಿಲಾಲ್ ಆಂತರಿಕ ◌ುತಪ್ನನ್ 2018-19

4/29/2020

3/31/2021

6/4/2020

3/31/2021

6/4/2020

3/31/2021

7/24/2020

3/31/2021

7/24/2020

3/31/2021

8/3/2020

3/31/2021

1/12/2021

3/31/2021

1/12/2021

3/31/2021

2/10/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

2/10/2021

3/31/2021

2/10/2021

3/31/2021

ಎಂಬ ಕಿರುಹೊತಿತ್ಗೆ ಗಳ ತಲಾ 100 ಪತಿರ್ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
4

18502

DPS4PWS(3)2020-21

5

18503

DPS5PWS(3)2020-21

6

18955

DPS6PWS(3)2020-21

ೕಜನೆ ಇಲಾಖೆ, ಸು ಥ್ರ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಗುರಿ 2030ರ ಕಿರ್ಯಾ
ೕಜನೆಯನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಾ ನಯ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಮಂಡ , 2018-19ನೇ ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಆ

ೕಗ,

ಟಿಂಗ್ ಕಾಡ್ರ್ ಕನನ್ಡ

ಮತುತ್ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆಯ ಲ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃ ದಿದ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಲ ನಾಯ್ಯ (ಮಕಕ್ಳ

7

18956

DPS7PWS(3)2020-21

ಪಾಲನೆ ಮತುತ್ ರಕಷ್ಣಾ ಕಾಯೆದ್ 2015 ರಡಿ ಎರಡು

ಧದ ಪರ್ಮಾಣ

ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ, 2017-18ನೇ ಸಾ ನ

8

18976

DPS8PWS(3)2020-21

9

19670

DPS9PWS(3)2020-21

10

19674

DPS10PWS(3)2020-21

11

19827

DPS11PWS(3)2020-21

12

19828

DPS12PWS(3)2020-21

13

19829

DPS13PWS(3)2020-21

14

19885

DPS14PWS(3)2020-21

Economics Statistics, Office Of Chef Registrar Of Births Deaths

2/16/2021

3/31/2021

ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮತುತ್ ವಾ ರ್ಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಮುದಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

Printing of Visiting Cards of Group -A officers of Karnataka
state Gazetter Dept
Printing of Karnataka at a Glance 2019-20 Detailed estimates
for the Dept of Economic and statistics
Regarding printing of Fort nightly Bulletin report of State
Intelligence, Police dept
Regarding Annual report for the year 2019-20 PCKL (power
company of Karnataka ltd)
Regarding printing of Karnataka Information commission
Annual report for the year 2017-18

ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎಸ್-4
1

19794

DPS1PWS(4)2020-21

Ptg.of Jeetha paddathi manual, Panchayath raj Dept.

2/4/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

2

19795

DPS2PWS(4)2020-21

Ptg.of 52,53,54,55.Report.Karnataka Legal Cell

2/4/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

3

19796

DPS3PWS(4)2020-21

Ptg.of 2019-20 Annual Report, HESCOM.

2/4/2021

3/31/2021

4

19797

DPS4PWS(4)2020-21

2/4/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

5

19798

DPS5PWS(4)2020-21

2/4/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

6

19812

DPS6PWS(4)2020-21

annual repourt Ptg
Ptg of 2019-20 13th annual Report

2/6/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

7

19886

DPS8PWS(4)2020-21

Planing D.P.T. Volume-1 and Volume-2 Annual Reprort

2/16/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

8

19887

DPS9PWS(4)2020-21

Karnataka Turisam D.P.T. 2017-18th 3th Annual Report

2/16/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

DPS 2 PWS(5) 2020-21

Printing and supply of Irrigation Dept Training books

2/12/2021

44426

C

ಪಿ.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎಸ್-5
1

19838

Ptg. of Solid Waste Management programing technology book,
Munciple Administration
Karnataka State karakushala Abhivruddi Nighama 2018-19
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2

19841

DPS 5 PWS(5) 2020-21

3

19842

DPS 6 PWS(5) 2020-21

4

19844

DPS 7 PWS(5) 2020-21

5

19845

DPS 8 PWS(5) 2020-21

6

19846

DPS 8 PWS(5) 2020-21

7

19848

DPS 9 PWS(5) 2020-21

8

19850

DPS 10 PW (5) 2020-21

9

19851

DPS 14 PWS(5) 2020-21

10

19852

DPS 15 PWS(5) 2020-21

11

19854

DPS 17 PWS(5) 2020-21

12

19855

DPS 18 PWS(5) 2020-21

13

19856

DPS 19 PWS(5) 2020-21

Printing and supply of Human Rights Commission's Annual report for
the year 2018-19
Printing and supply of Karnataka labour welfare Board Annual report
for the year 2018-19
Printing and supply of Karnataka sustainable development Preview
2030 for the dept of planning Program Coordination and Statistics
Printing of EVM Ballot papers for the Grama panchayat Elections
2020
Printing of EVM Ballot papers for the Grama panchayat Elections
2020
Printing and supply of Learning Packs of Residential Educational
Institutions association
Printing and supply of Annual report for the year 2019-20 of
CHESCOM Mysore
Printing and supply of Telephone Directory 2020 of High court of
Karnataka
Printing and supply of Governors Military ADC's Greeting cards &
Covers
Printing and supply of Economic survey reports for the year 2020-21
Printing and supply of Karnataka Health Profile books of Health &
Family welfare Dept
Regarding Cost printing charges of Yashaswini kathe Antharala
sameekshe books of Women & Child welfare dept

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

2/12/2021

8/18/2021

C

19/05/2020

17/04/2021

C

19/05/2020

17/04/2021

C

19/05/2020

17/04/2021

C

19/05/2020

17/04/2021

C

ಕಾಗದ ಉಗಾರ್ಣ ಯೂನಿಟ್-1
1

18395

DPS 1 PRS/ 2020-21

Indent File

M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
2

18396

DPS 2 PRS/ 2020-21

100 GSM (61 x 86)Cm "SS" Maplitho Printing Paper against
H.O Supply Order No. DPS 12 PUR(B)/2019-20/P1657,Dated: 27/02/2020

M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
3

18397

DPS 3 PRS/ 2020-21

90 GSM (61 x 86)Cm "SPB" Azurelaid Printing Paper against
H.O Supply Order No. DPS 24 PUR(B)/2019-20/P-1767,
Dated: 13/03/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

4

18398

DPS 4 PRS/ 2020-21

80 GSM (61 x 86)Cm "SPB" Azurelaid Printing Paper against
H.O Supply Order No. DPS 24 PUR(B)/2019-20/P-1767,
Dated: 13/03/2020
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M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
5

18399

DPS 5 PRS/ 2020-21

80 GSM (61 x 86)Cm "SPB" Pink Colour Printing Paper
against H.O Supply Order No. DPS 26 PUR(B)/2019-20/P-

19/05/2020

17/04/2021

C

19/05/2020

17/04/2021

C

19/05/2020

17/04/2021

C

29/05/2020

17/04/2021

C

1766, Dated: 13/03/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
6

18400

DPS 6 PRS/2020-21

90 GSM (63.5 x 91)Cm SPB Kraft Paper against H.O Supply
Order No. DPS 27 PUR(B)/2019-20/P-1776,
Dated:6/03/2020

The Deputy Director, Government Central Press Unit-2, B'luru
7

18401

DPS 7 PRS/2020-21

has supplied 80 GSM (61 x 86)Cm Maplitho Printing Paper
against H.O Indent No. 073, Dated:18/03/2020
The Deputy Director, Government Divisional Press, Dharwad /

8

18462

DPS 8 PRS/2020-21

Gulbarga / Mysore supply of Papers / Boards as per their
Indents

9

18541

DPS 9 PRS/2020-21

List of 2019-20 Files submitting to RTI Section

08/06/2020

17/04/2021

C

10

18855

DPS 10 PRS/2020-21

Annual Stock Verification 2019-20 File

03/07/2020

17/04/2021

C

11

18856

DPS 11 PRS/2020-21

Office Orders / Letters File

03/07/2020

17/04/2021

C

12

18857

DPS 12 PRS/2020-21

03/07/2020

17/04/2021

C

13

18858

DPS 13 PRS/2020-21

03/07/2020

17/04/2021

C

14

18859

DPS 14 PRS/2020-21

03/07/2020

17/04/2021

C

15

18860

DPS 15 PRS/2020-21

03/07/2020

17/04/2021

C

16

18861

DPS 16 PRS/2020-21

03/07/2020

17/04/2021

C

17

18862

DPS 17 PRS/2020-21

03/07/2020

17/04/2021

C

18

18863

DPS 18 PRS/2020-21

03/07/2020

17/04/2021

C

03/07/2020

17/04/2021

C

03/07/2020

17/04/2021

C

Paper / Boards Issued to Government Central Press, Unit-2,
B'luru as per their indent
Supply Order from Purchase Section
Paper / Boards Issued to Private Press, as per Work Order
from Costing Section
Paper/Boards issued to Govt., security Press, Peenya, B'luru
as per their Indents

Monthly Stock Statement File
Paper/Boards issued to Govt., Press, Vikasa Soudha Unit,
B'luru as per their Indents
Tender File of Press Cuttings of all colours including Waste
Papers and others
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

19

18864

DPS 19 PRS/2020-21

60 GSM (61 x 86)Cm "SPB" Brand Maplitho Printing Paper
against H.O Supply Order No. DPS 45 PUR(B)/2019-20/P1996, Dated: 18/03/2020

M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
20

18867

DPS 20 PRS/2020-21

80 GSM (61 x 86)Cm "SPB" Azurelaid Printing Paper against
H.O Supply Order No. DPS 24 PUR(B)/ 2019-20/P140/2020-21, Dated: 03-04/06/2020
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M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
21

18868

DPS 21 PRS/2020-21

165 GSM (61 x 86)Cm SPB / MF White Boards against H.O
Supply Order No. DPS 27 PUR(B)/2019-20/P-2018,Dated:

03/07/2020

17/04/2021

C

27/07/2020

17/04/2021

C

27/07/2020

17/04/2021

C

27/07/2020

17/04/2021

C

04/08/2020

17/04/2021

C

01/09/2020

17/04/2021

C

14/08/2020

17/04/2021

C

14/08/2019

17/04/2021

C

01/09/2020

17/04/2021

C

23/03/2020

The Deputy Director, Government Central Press Unit-2, B'luru
22

18961

DPS 22 PRS/2020-21

has supplied 80 GSM (61 x 86)Cm Maplitho Printing Paper
against H.O Indent No. 072, Dated:12/03/2020
M/s Shekar Book Manufacturers, B'luru has Supplied 80 GSM
(58.5 x 91)Cm "JK" Brand Yellow Parchument Printing Paper

23

18962

DPS 23 PRS/2020-21

against H.O Supply Order No. DPS 85 PUR(B)/201920/CALL-2/P 188/2020-21, Dated: 19/06/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

24

18963

DPS 24 PRS/2020-21

80 GSM (58.5 x 91)Cm "JK" Brand Yellow Parchument
Printing Paper against H.O Supply Order No. DPS 3
PUR(B)/2020-21/P 227/2020-21, Dated: 03/07/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

25

18980

DPS 25 PRS/2020-21

60 GSM (86)Cm "SPB" Brand Maplitho REEL Printing Paper
against H.O Supply Order No. DPS 45 PUR(B)/2019-20/P290/2020-21, Dated: 28/07/2020

M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
26

19044

DPS 26 PRS/2020-21

90 GSM (51 x 76)Cm "Imported" Non-Tearable Sheets against
H.O Supply Order No. DPS 7 PUR(B)/2020-21/P-281,
Dated: 27/07/2020

M/s Shekar Book Manufacturers, B'luru has Supplied 130
27

19045

DPS 27 PRS/2020-21

GSM (63.5 x 91)Cm JK Cote Art Printing Paper against H.O
Supply Order No. DPS 12 PUR(B)/2019-20/P-1660, Dated:
27/02/2020

M/s Shekar Book Manufacturers, B'luru has Supplied 220
28

19046

DPS 28 PRS/2020-21

GSM (63.5 x 91)Cm JK Cote Art Boards against H.O Supply
Order No. DPS 19 PUR(B)/2019-20/P-291/2020-21, Dated:
28/07/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

29

19111

DPS 29 PRS/2020-21

60 GSM (86)Cm "SPB" Maplitho (REEL) Printing Paper
against H.O Supply Order No. DPS 45 PUR(B)/ 201920/P297/2020-21, Dated: 30/07/2020
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M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
30

19257

DPS 30 PRS/2020-21

80 GSM (61 x 86)Cm "SPB" Brand Azurelaid Printing Paper
against H.O Supply Order No. DPS 24 PUR(B)/ 2019-

05/10/2020

17/04/2021

C

05/10/2020

17/04/2021

C

05/10/2020

17/04/2021

C

05/10/2020

17/04/2021

C

12/01/2020

17/04/2021

C

12/01/2021

17/04/2021

C

12/01/2021

17/04/2021

C

12/01/2021

17/04/2021

C

12/01/2021

17/04/2021

C

20/P388/2020-21, Dated: 18/09/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
31

19258

DPS 31 PRS/2020-21

165 GSM (61 x 86)Cm MF White Boards against H.O Supply
Order No. DPS 27 PUR(B)/2019-20/P-381/2020-21, Dated:
16/09/2019

M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
32

19259

DPS 32 PRS/2020-21

165 GSM (63.5 x 91)Cm "Bristol" Brand MF Blue Colour
Boards against H.O Supply Order No. DPS 27 PUR(B)/201920/P381/2020-21, Dated: 16/09/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

33

19260

DPS 33 PRS/2020-21

80 GSM (86)Cm "SS" Maplitho (REEL) Printing Paper against
H.O Supply Order No. DPS 81 PUR(B)/ 2019-20/CALL-2/
P405/2020-21, Dated: 19/09/2020

M/s Shekar Book Manufacturers, B'luru has Supplied 91 DGK
34

19672

DPS 34 PRS/2020-21

Straw Boards

against H.O Supply Order No. DPS 33

PUR(B)/2019-20/P 507/2020-21, Dated: 29/10/2019
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
35

19673

DPS 35 PRS/2020-21

165 GSM (63.5 x 91)Cm "Bristol" Brand MF Pink Colour
Boards against H.O Supply Order No. DPS 27 PUR(B)/201920/P-381/2020-21, Dated: 16/01/2021
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

36

19675

DPS 36 PRS/2020-21

80 GSM (61 x 86)Cm "SPB" Brand SS Maplitho Printing
Paper against H.O Supply Order No. DPS 81 PUR(B)/201920/CALL-2/P 422, Dated: 23/09/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

37

19676

DPS 37 PRS/2020-21

165 GSM (63.5 x 91)Cm "Bristol" Brand MF Yellow Colour
Boards against H.O Supply Order No. DPS 27 PUR(B)/201920/P-381/2020-21, Dated: 16/09/2020
The Deputy Director, Government Security Press, Peenya,

38

19677

DPS 38 PRS/2020-21

B'luru has supplied 90 GSM (61 x 86)Cm Chemical Free Paper

Page 82 of 86

M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
39

19678

DPS 39 PRS/2020-21

90 GSM (63.5 x 91)Cm "GLOSS" Art Printing Paper against
H.O Supply Order No. DPS 14 PUR(B)/2020-21/P-648,

12/01/2021

17/04/2021

C

12/01/2021

17/04/2021

C

12/01/2021

17/04/2021

C

12/01/2021

17/04/2021

C

22/01/2021

17/04/2021

C

22/01/2021

17/04/2021

C

22/01/2021

17/04/2021

C

22/01/2021

17/04/2021

C

22/01/2021

17/04/2021

C

27/01/2021

17/04/2021

C

Dated: 24/12/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
40

19679

DPS 40 PRS/2020-21

70 GSM (61 x 86)Cm "SPB" Brand SS Maplitho Printing Paper
against H.O Supply Order No. DPS 81 PUR(B)/201920/CALL-2/P-588/2020-21, Dated: 30/11/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

41

19680

DPS 41 PRS/2020-21

70 GSM(61 x 86)Cm "SPB" Brand SS Maplitho Printing Paper
against H.O Supply Order No. DPS 81 PUR(B)/201920/CALL-2/P-585, Dated: 27/11/2020
M/s Srinvasa Transport, KR Pete, Mandya has Supplied 140

42

19681

DPS 42 PRS/2020-21

GSM (63.5 x 91)Cm Kraft Paperfrom H.O, Paper Store to
Deputy Director, Sadanekeri, Dharwad
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

43

19724

DPS 43 PRS/2020-21

130 GSM (61 x 86)Cm 'JK' Brand "GLOSS" Art Printing
Paper against H.O Supply Order No. DPS 14 PUR(B)/202021/P-702, Dated: 15/01/2021
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
70 GSM (86)Cm 'SPB' Brand "SS" Maplitho (REEL) Printing

44

19725

DPS 44 PRS/2020-21

Paper against H.O Supply Order No. DPS 81 PUR(B)/201920/CALL-2/P-588/2020-21, Dated: 30/11/2020
M/s Venkateshwara Enterprises, BSK 2nd Stage, B'luru has

45

19726

DPS 45 PRS/2020-21

returned 80 GSM (86)Cm Maplitho (REEL) Printing Paper
against H.O Printing Work Order No. DPS 39 CST(G)/201920/273, Dated: 18/09/2020
M/s Venkateshwara Enterprises, BSK 2nd Stage, B'luru has

46

19727

DPS 46 PRS/2020-21

returned 80 GSM & 70 GSM (86)Cm Maplitho (REEL) Printing
Paper against H.O Printing Work Order No. DPS 32
CST(G)/2018-19/1025, Dated: 07/02/2020

47

19728

DPS 47 PRS/2020-21

2020-21 Central Audit File
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

48

19734

DPS 48 PRS/2020-21

80 GSM (86)Cm "SPB" Brand SS Maplitho (REEL) Printing
Paper against H.O Supply Order No. DPS 81 PUR(B)/201920/CALL-2/P-588/2020-21, Dated: 30/11/2020
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M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
80 GSM
49

19735

DPS 49 PRS/2020-21

(51 x 76)Cm "SPB" Brand "SS" Maplitho

Printing Paper against H.O Supply Order No. DPS 81

27/01/2021

17/04/2021

C

27/01/2021

17/04/2021

C

23/02/2021

17/04/2021

C

23/02/2021

17/04/2021

C

23/02/2021

17/04/2021

C

04/03/2021

17/04/2021

C

04/03/2021

17/04/2021

C

30/03/2021

17/04/2021

C

30/03/2021

17/04/2021

C

30/03/2021

17/04/2021

C

PUR(B)/2019-20/CALL-2/P-588/2020-21,Dated:
30/11/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
50

19736

DPS 50 PRS/2020-21

70 GSM (86)Cm "SS" Maplitho (REEL) Printing Paper against
H.O Supply Order No. DPS 81 PUR(B)/ 2019-20/CALL-2/P588/2020-21, Dated: 30/11/2020
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

51

19937

DPS 51 PRS/2020-21

60 GSM

(61 x 86)Cm "SPB" Maplitho Printing Paper

against H.O Supply Order No. DPS 45 PUR(B)/2020-21/P805, Dated: 15/02/2021

List of Paper / Boards used in Paper Store, GCO Unit-1 for
52

19938

DPS 52 PRS/2020-21

the Academic Year 2020-21 as on

Dated :

23/02/2021
53

19939

DPS 53 PRS/2020-21

Value Accounts for the Academic Year 2019-20
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

54

19995

DPS 54 PRS/2020-21

90 GSM (63.5 x 91)Cm "JK Imported" Brand GLOSS Art
Printing Paper against H.O Supply Order No. DPS 14
PUR(B)/2020-21/P-808, Dated: 15-16/02/2021
The Assistant Director, Government Sty., Depot, B'lure has

55

19996

DPS 55 PRS/2020-21

supplied 80 GSM A3 Size Copier Paper against H.O Indent
No. 075, Dated:19/02/2021
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

56

20123

DPS 56 PRS/2020-21

60 GSM (86)Cm "SPB" Brand SS Maplitho Reel Printing
Paper against H.O Supply Order No. DPS 45 PUR(B)/202021/P-821, Dated: 18/02/2021

M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
57

20124

DPS 57 PRS/2020-21

300 GSM (61 x 86)Cm "JK" Brand GLOSS Art Board against
H.O Supply Order No. DPS 31 PUR(B)/2020-21/P916,Dated: 08-07/03/2021
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

58

20125

DPS 58 PRS/2020-21

130 GSM (63.5 x 91)Cm "JK" Brand GLOSS Art Printing
Paper against H.O Supply Order No. DPS 14 PUR(B)/202021/P-818,Dated: 18/02/2021
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M/s Aruna Enterprises, B'luru has Supplied A4 Size 16 Ups
59

20126

DPS 59 PRS/2020-21

Blank Labelling Gum Sheets against H.O Supply Order No.
DPS 54 PUR(B)/2020-21/P-964, Dated: 16-18/03/2021

30/03/2021

17/04/2021

C

31/03/2021

17/04/2021

C

31/03/2021

17/04/2021

C

5/14/2021

3/31/2021

ಡಿ

7/3/2021

3/31/2021

ಡಿ

M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied
60

20242

DPS 60 PRS/2020-21

91 DGK 32 Oz (65 x 77.5) Cm Straw Boards against H.O
Supply Order No. DPS 33 PUR(B)/2020-21/P-966,Dated: 1718/03/2021
M/s Shivagami Binding Works, SM Lane, B'luru has Supplied

61

20246

DPS 61 PRS/2020-21

68 DGK 24 Oz (65 x 77.5) Cm Straw Boards against H.O
Supply Order No. DPS 33 PUR(B)/2020-21/P-966, Dated:
17-18/03/2021

ಕಾಗದ ಉಗಾರ್ಣ ಯೂನಿಟ್-2
1
2

ಡಿಪಿಎಸ್/ಕಾಉ/1/

2020-21ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುವ ಕಾಗದ/ಬೋಡ್ರ್ ಗಳ

ಘಟಕ-2/2020-21

ಬಿಲುಲ್ಗಳನುನ್ ದೃಢೀಕರಿ ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕಡತ

ಡಿಪಿಎಸ್/ಕಾಉ/2/

ಕಾಗದ ಉಗಾರ್ಣದ ಲ್ ದಾಸಾತ್ನಿನ ಲ್ರುವ ಕಾಗದ/ಬೋಡ್ರ್ ಗಳ

ಘಟಕ-2/2020-21

ಪರ್ಮಾಣದ

ವರವನುನ್

ೕಜನೆ

ಭಾಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಕಡತ

ರವಾನೆ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
1

18375

DPS 0 1PRD 2020-21

M/s Aruna Enterprises, Bangalore

06-4-2020

31-03-2021

C

2

18376

DPS 02 PRD 2020-21

M/s Divaker Enterprises, Bangalore

06-07-2020

09-11-2020

C

3

18377

DPS 03 PRD 2020-21

M/s Abhimani Publication Ltd., Bagalore

18-10-2010

04-11-2020

C

4

18378

DPS 04 PRD 2020-21

M/s Venkateshwara Enterprises, Bangalore

01-04-2020

30-03-2021

C

5

18459

DPS 05 PRD 2020-21

Govt. Press Supply Order's

01-04-2020

30-03-2021

C

6

18460

DPS 06 PRD 2020-21

M/s Shekar Book Manufacture Bangalore

01-04-2019

30-03-2021

C

7

18465

DPS 07 PRD 2020-21

M/s Shivram Traders

07-05-2020

10-05-2020

C

8

18904

DPS 08 PRD 2020-21

M/s Shivgami Binding Works, Bangalore

04-07-2020

24-11-2020

C

9

19350

DPS 09 PRD 2020-21

M/s Madhukar Enterprises

22-10-2020

04-11-2020

C

10

19471

DPS 10 PRD 2020-21

M/s Venkateshwara Enterprises, Bangalore

22-11-2020

24-12-2020

C

ರಾಜಯ್ಪತರ್ ಭಾಗದ ಕಡತಗಳು
1

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ಯೂ-2/ರಾ.ಪ.01/2020-21

ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೇಯ ಕಡತ

5/29/2020

7/27/2020

ಬಿ

2

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ಯೂ-2/ರಾ.ಪ.02/20-21

ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೇಯ ಕಡತ

8/31/2020

10/27/2020

ಬಿ

3

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ಯೂ-2/ರಾ.ಪ.03/20-21

ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೇಯ ಕಡತ

11/4/2020

1/5/2020

ಬಿ

4

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ಯೂ-2/ರಾ.ಪ.04/20-21

ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೇಯ ಕಡತ

1/12/2020

3/26/2021

ಬಿ

5

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ಯೂ-2/ರಾ.ಪ.05/20-21

ಖಾಸಗಿ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣಯ ಕಡತ

2/18/2021

3/31/2021

ಬಿ

6

-

ಡಿಪಿಎಸ್/ಯೂ-2/ರಾ.ಪ.06/20-21

ಆರ.ಟಿ.ಐ.ಕಡತ

5/22/2020

1/22/2021

ಬಿ
ಬಿ

ಸಕಾರ್ರಿ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ ಮ ಗೆ
1

18322

GSDB1( 1 )EST /2020-2021

Monthly Telephone bill-2020

4/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

2

18326

GSDB1( 1) MISC/2020-2021

Circular and office order letters file-2020

4/29/2020

7/6/2021

3

20023

GSDB1( 2) MISC/2020-2021

3/8/2021

7/6/2021

karrnataka state ware Housing corpation office of the regional
manager
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4

18323

GSDB1( 2) EST/2020-2021

Head office corresponding letter-2020

4/29/2020

7/6/2021

5

18324

GSDB1(3 )EST /2020-2021

Monthly attendence of employes and daily wages-2020

4/29/2020

7/6/2021

6

18463

GSDB1(4 )EST /2020-2021

franking machine-2020-21

5/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

7

18464

GSDB1( 5 ) EST/2020-2021

working allowcation file-2020

5/29/2020

7/6/2021

8

18734

GSDB1( 6 ) EST/2020-2021

Bio-metric correspondence letter file-2020-21

6/15/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

9

18813

GSDB1( 7 ) EST/2020-2021

Anti-Virus/cd/ correpondence file-2020-21

6/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

10

18814

GSDB1( 8 ) EST/2020-2021

AMC. Computer file-2020-21

6/29/2020

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

11

19707

GSDB1( 9 ) EST/2020-2021

AMC. Tally regarding letter file-2020-21

1/20/2021

ಚಾ ತ್ಯ ಲ್ದೆ

-

12

17644

GSDB1(10 ) EST/2019-2020

E-Office correspondence file-2019-20

12/11/2019

7/6/2021

Stationery Store Section
13

18425

GSDB/01/STR(A)/2020-21

M/S Divakar Enterprises Banglore

22.05.2020

09.04.2021

ಬಿ

14

18426

GSDB/02/STR(A)/2020-21

M/S Shekar Books Manufacturers Banglore

22.05.2020

09.04.2021

ಬಿ

15

18474

GSDB/03/STR(A)/2020-21

M/S Millian Agencies Banglore

01.06.2020

09.04.2021

ಬಿ

16

18959

GSDB/04/STR(A)/2020-21

Stationery Indent File

27.07.2020

09.04.2021

17

19104

GSDB/05/STR(A)/2020-21

Closing Report 2020-21

28.08.2020

09.04.2021

18

19203

GSDB/06/STR(A)/2020-21

22.09.2020

09.04.2021

19

19238

GSDB/07/STR(A)/2020-21

29.09.2020

09.04.2021

20

19438

GSDB/08/STR(A)/2020-21

21.11.2020

09.04.2021

21

19439

GSDB/09/STR(A)/2020-21

21.11.2020

09.04.2021

22

19440

GSDB/10/STR(A)/2020-21

21.11.2020

09.04.2021

23

19441

GSDB/11/STR(A)/2020-21

21.11.2020

09.04.2021

24

19536

GSDB/12/STR(A)/2020-21

Annual Indent 2021-22

18.12.2020

09.04.2021

25

19721

GSDB/13/STR(A)/2020-21

Clossing Report-2020-21

22.01.2021

09.04.2021

26

20003

GSDB/14/STR(A)/2020-21

PR Dispatch Supply File

06.03.2021

09.04.2021

27

20004

GSDB/15/STR(A)/2020-21

Annual Stock Cheking File 2020-21

06.03.2021

09.04.2021

Old Annual Stock Veryfication Report 2008-09 to 2016-17Rtd
Director Ravishanakar
M/S Reliable Traders Banglore
ಧಾರವಾಡ ಕಲಬುರುಗಿ

ಭಾಗಗ ಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
ಖಾ ಟೋನರ್ / ಕಾಟಿರ್ಡ್ಜ್ಗಳ

ವರ

ದಾಸಾತ್ನು ಇರುವ ಕಾಟಿರ್ಡ್ಜ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
2019-20 ನೇ ಸಾ ನ ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳ ವಾ ರ್ಕ ದಾಸಾತ್ನು
ಪರಿ ೕಲನಾ ಕಡತ

ಸ /ನಿದೇರ್ಶಕರು
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ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

