ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2005 ¸ÉPÀë£ï 4 (1) J
ಕರ್, PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå
ಸಂ
1

ಸಂ: ಅ

PÀqÀvÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

ೕಪಿ/ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ/1994-95

ªÀVðÃPÀgÀ
t

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ
1994-95 ರಿಂದ 1995- 96 ರವರೆಗೆ

ಎ

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ
1994-95 ರಿಂದ 1995- 96 ರವರೆಗೆ ಎನ್ ಡಿ

ಎ

2

ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎನ್.ಡಿ. /1994-95

3

ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ /1997-98

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ
1997-98,98-99,99-2000 ಎ. ಬಿಲುಲ್

ಎ

4

ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ /1996-97

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ
1996-97 ರಿಂದ 1997-98 ಎ. ಬಿಲುಲ್

ಎ
ಎ

5

ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎನ್.ಡಿ. /1998-99

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ
1998-99 ರಿಂದ 1999-2000 ಎನ್ ಡಿ
ಬಿಲುಲ್

6

ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಮ.ದಿ/1997-98

ಅಂತರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಮ ಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ 199798

7

ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ /1998-99

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ
1998-99 ರಿಂದ 2000-2001

ಎ

8

ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ /1996-97

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ
1996-97

ಎ

9

ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ /1999-2000

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ
1999-2000 ರಿಂದ 2001-02,2002-2003

ಎ

10 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ /2003-04

ಎ ಬಿಲ್ ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ
2003-2004,2004-05

ಎ

11 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ

&ಎನ್.ಡಿ. /2005-06

ಎ.

ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ

ಬಿಲ್ 2005-06

ಎ

12 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ

&ಎನ್.ಡಿ. /2006-07

ಎ.

ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ

ಬಿಲ್ 2006-07

ಎ

13 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ

&ಎನ್.ಡಿ. /2007-08

ಎ.

ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ

ಬಿಲ್ 2007-08

ಎ

14 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ

&ಎನ್.ಡಿ. /2008-09

ಎ.

ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ

ಬಿಲ್ 2008-09

ಎ

15 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಎ

&ಎನ್.ಡಿ. /2009-10

ಎ.

ಮತುತ್ ಎನ್ ಡಿ

ಬಿಲ್ 2009-10

ಎ
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ಬಿಲ್ ಕಡತ

ಬಿಲ್ ಕಡತ

16 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/2014-15

ಡಿ .ಬಿಲುಲ್ 2211-02-102-02-22,2011-12
ರಿಂದ 2014-15

ಎ

17 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಉ ವೆ/2006-07

ಉರುವಲು ವೆಚಚ್ದ ಕಡತ 2006-07 ರಿಂದ
2008-09

ಎ

18 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಸು.ಆ/2011-11

ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ ಆಡ ತ
ರಿಂದ 2014-15

19 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಸು.ಆ/2011-11

ಸಕಾರ್ರಿ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ 2010-11 ರಿಂದ
2014-15

ಬಿ

20 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಆ.ಶಾ.ಸು.ಆ/2012-13

ಬಿ

21 ಸಂ: ಅ
22 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಪರ್.ಭ/2012-13
ೕಪಿ/ಟೆ.ಭ/2013-14

ಆಹಾರ ಶಾಖೆ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಆದೇಶ ಕಡತ
2012-13 ರಿಂದ 2014-15

23 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಆಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ /2014-15

ಆಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 201415

24 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಪೂ.ಆ.ಬೌಗು /2014-15

ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಬೌತಿಕ ಗುರಿ ಕಡತ

25 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಅಚರ್ನಾ ಬಂಡಿವಾಡ, ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

26 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವ
/ವೈಯಕಿಕ/
ೖಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ದೀಪಾ ಹೆಬಬ್ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್
ೆ ಯಕಿಕ
ಕ ಕಡತ

ಬಿ

27 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಎ.ಎನ್ ಸುಬರ್ಮಣಯ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

28 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಹೆಚ್ ಕೆ ಸಾವ್ಮಿ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಬಿ

29 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಭಾರತಿ ರೇಮಠ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

30 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಟಿ ಶೇಷಾದಿರ್
ಕಡತ

ಬಿ

31 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಗುರುಮೂತಿರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಬಿ

32 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಮದಾದ್ನಸಾವ್ಮಿ
ಕಡತ

ಬಿ

33 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಹೆಚ್. ಜೆ ದೇವಕುಮಾರ್
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

34 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ
ರ್ೕಜೇಕ್ಟ್
ಮಾನಿಟರ್ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

35 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಸ ೕಮ್ ಬೇಗಂ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ನಿ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಭಾಗ 2010-11

ಪರ್ಯಣ ಭತೆಯ್ ಕಡತ 2012-15
ಟೆಂಡರ್ ಮಾ ತಿ ಕಡತ 2013-14
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ಬಿ

ಡಿಪಿಓ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ

ಡಿಪಿಓ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಡಿಪಿಓ ಇವರ

ಬಿ
ಬಿ

ೕಜನೆ

ಬಿ

ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ
ರ್ೕಜೇಕ್ಟ್
ಮಾನಿಟರ್ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

36 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

37 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

38 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

39 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

40 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

41 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

42 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

43 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

44 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

45 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್
ಬಂ
ಂದಿ
ದಿ /ವ
/ವೈಯಕಿಕ/
ೖಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

46 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

47 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

48 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಕೆ ಮಣಿ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಬಿ

49 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಶಂಚಾದ್ ಬೇಗಂ, ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

50 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಹೆಚ್.ಡಿ ಗಾಯಿತರ್ ಮೇಲವ್ಚಾರಕಿ 1+1=2
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

51 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಎಂ ಎಲ್ ಶಾರದಮಮ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

52 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಸಂತೋ ಚಿಕಕ್ಣಣ್ನವರ್ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

53 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಗೀತಾ ಬಿ ರೇಡೇರಾ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

54 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ನಾಜೀನಿ ಬೇಗಂ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

ಚಿನನ್ಮಮ್ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಲ ಮ್ಕುಟಿಟ್ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಲೋಕೋಶ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ
ಎಂ ರಮೇಶ್ ಡೆರ್ೕವರ್ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ
ಬಿ ಸೋಣಣ್ಪಪ್ ತಾ. ಸಮನವ್ಯರ್ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಪರ್ಭಾಕರ ತಾ. ಸಮನವ್ಯರ್ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಎಂ.ಎಸ್ ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಗಾರ್ಮ ಸೇವಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಶಾರದಬಾಯಿ ಮರಾಠಿ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ
ಬಿ.ಎಸ್ ಯಶೋದಮಮ್, ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್
ೆ ಯಕಿಕ
ಕ ಕಡತ

ಟಿ. ನರೇಂದರ್ನಾಥ ವಾಹನ ಚಾಲಕ
1+1+1=3 ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಎಂ. ಜಯರಾಂ, ಡಿಪಿಓ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ
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ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ

55 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಬಿ

56 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಜಯ ಜೆ.ಡಿ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಬಿ

57 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಐ.ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ ಎ. .ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

58 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಬಿ

59 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಎ.ಎ ಬೀಮಯಯ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಬಿ

60 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಜೆ ಮಹದೇವಯಯ್ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

61 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ರ ೕದಾಬಾನು ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

62 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ವ ೕಲಾ ಖಾಯ್ಡಿ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

63 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

64 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

65 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

66 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ದಾ ೕಪಿರ್ ಬೀಟಾಲ್ ಡಿಗೂರ್ಪ್ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

67 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಸೋಮಣಣ್ ಡಿ ಗೂರ್ಫ್ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

68 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಸುಕನಯ್ ಎ. .ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

69 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ದಿವಾಕರ್

ಬಿ

70 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ..ಪರ್ದಸ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

71 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಎನ್ ಬಿ ೕಲಾಂಬಿಕ ಎ. .ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

72 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ /ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಮಹದೇ ಸೂಡಿ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

ೕತಮಮ್ ಅಂ. ಸಹಾಯಕಿ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

73 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ೕಣಾ ಎಂ
ಎ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ
ಚಾರಕಿ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್
ವೆ ಯಕಿಕ
ಕ
ಕಡತ

ಜಯ ರ್ೕ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ
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ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ

74 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಜಾನಕಮಮ್ ಅಂ ಸಹಾಯಕಿ ಸೂಳೇಕೋಟೆ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

75 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಜಾನಕಮಮ್ ಅಂ ಸಹಾಯಕಿ ಸೂಳೇಕೋಟೆ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

76 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ರೇಣುಕಾ ಎಂ.ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ಮುತೂತ್ರು ಕೊಪಪ್ಲು ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

77 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಪಿ.ಡಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ಮುತೂತ್ರು 2 ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

78 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಜಗದಾಂಬ ಸತಾಯ್ಗಾಲ ಅಂ. ಕಾ ಮರಣ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

79 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಪಾವರ್ತಮಮ್ ಚಿಕಕ್ವಡಡ್ರಕೇರಿ ಅಂ. ಕಾ ಕ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

80 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ದೇ ೕರಿ ಅಂ.ಸಹಾಯಕಿ ಅಳಲೂರು ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

81 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಎಂ.ಬಿ ಸರೋಜ ಅಂ. ಸಹಾಯಕಿ ಕೊಪಪ್
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

82 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಸರೋಜಮಮ್ ಅಂ. ಸಹಾಯಕಿ ಚೌಕೂರು
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

83 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಮಲಲ್ಮಮ್ ಅಂ. ಸಹಾಯಕಿ ಬಿಲಲ್ಹ ಳ್ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

84 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಪಿ.ಜಿ ಅನೀತ ಅಂ. ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

85 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಗೌರಮಮ್ ಅಂ. ಸಹಾಯಕಿ ರಾಜನಬಿಳಗೂ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

86 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಪರ್ಮೀಳಾ ಅಂ. ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಹುಣಸೇಕೊಪೆಪ್
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

87 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಜೊಯ್ೕತಿ ಬಿ.ಕೆ ಅಂ. ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಹೆಚ್.
ಬೋರೆಕೊಪಪ್ಲು ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

88 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಮಮತ ಕೆ.ಕೆ ಅಂ. ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ಕಾಳೇತಿಮಮ್ನಹ ಳ್ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

89 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಅಂ ಸಹಾಯಕಿ ಇಟಟ್ಗ ಳ್ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ
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90 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಗೀತಾ ಮಿನಿ ಅಂ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ವದದ್ನಕುಪೆಪ್
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

91 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಕಾಕರ್ & ಸ/ ತ/ ಕಡತ

ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ & ಸಹಾಯಕಿ ತರಬೇತಿ
ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ನಂಜಮಮ್ ಅಂ. ಸಹಾಯಕಿ ಹೆಚ್.
ಮಠದಕೊಪಪ್ಲು ಮರಣದ ಕಡತ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

ಬಿ

92 ಸಂ:

ಅ

93 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಕೆ. ಜಯಲ ಮ್ ಅಂ.ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ಕುಂಬಾರಬೀದಿ ಮರಣ ಕಡತ ಇವರ
ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

94 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಗೌರಮಮ್ ಅಂ. ಸಹಾಯಕಿ ಚನನ್ಕಲ್ ಕಾವಲು
ಮರಣ ಕಡತ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

95 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಸ/ವೈಯಕಿತ್ಕ/ ಕಡತ

ಜಗದಾಂಬ ಸತಾಯ್ಗಾಲ ಅಂ. ಕಾ ಮರಣ
ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

96 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಡಿ ಬಿ/2012-13

2211 ಇಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ 201213 ಸಂಪುಟ-1

ಎ

97 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಡಿ ಬಿ/2012
ಬಿ/2012-13
13

2211 ಇಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ 201213 ಸಂಪುಟ-2
ಸ ಪ 2

ಎ

98 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/

99 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಗಾಯ್.ಸಂ/2012-13

100 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ.ಹೆ.ಗೌ.ಧ/2012-13

101 ಸಂ:

ಅ

102 ಸಂ:

ಬಬ್ಂದಿ. ವೇತ/2012-13

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಕಡತ 2012-13
ಗಾಯ್ಸ್ ಮತುತ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸೌಟ್ವ್ ಸಂಪಕರ್ದ
ಕಡತ 2012-2013

ಬಿ
ಬಿ

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಗೌರವ ಧನ ಕಡತ 2012-13

ಬಿ

ೕಪಿ/ ಗಾಯ್.ಸಂ/2012-13

ಇಂಡಿಯನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ರಾವಂದೂರು ಸೌಟ್ವ್
ಸಂಪಕರ್ ಕಡತ 2012-2013

ಬಿ

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ..ಗೌ.ಧ/2011-12

ಬಿ

103 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಎಂ.ಇ.ಎಸ್/2012-13

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಗೌರವಧನದ
ಕಡತ 2211 ಇಎಸ್ ಟಿ 2012-2013

104 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಗಾಯ್.ಸಂ/2012-13

ಗಾಯ್ಸ್ ಸಂಪಕರ್ದ ಕಡತ ( ದಾದ್ಥರ್ ಗಾಯ್ಸ್
ಡಿಸಟ್ಸರಬೂಯ್ಟರ್ ಬೈಲಕುಪೆಪ್ )2012-2013

ಬಿ

105 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಗಾಯ್.ಸಂ/2012-13

ಗಾಯ್ಸ್ ಸಂಪಕರ್ದ ಕಡತ (ವೇದಾ ಗಾಯ್ಸ್
ದಕಡತ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ )2012-2013

ಬಿ

106 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅನುದಾನ/2012-13

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ 2012-13

ಬಿ

2012-13ರ ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ದ ಕಡತ
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107 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಡಿ ಬಿ/2012-13

ಪೂರಕ ಪೌ ಠ್ಕ ಆಹಾರ ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ
2012-13 2235 ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ

108 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅ.ಅಂ/2012-13

ಅನಿಪುಣ ಅಂಶಕಾ ಕ ವೇತನಕೆಕ್
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 2012-13

109 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅನುದಾನ/2011-12

2011-12ನೇ ಸಾ ನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕಡತ

ಬಿ

110 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ವಾ.ಬಾಯ್./2011-12

ಬಿ

111 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ/2011-12

ವಾಹನ ಬಾಯ್ಟರಿ ಖರೀದಿ ( ಕೆ ಎ 01 ಜಿ
1263) ಸಂಬಂದದ ಕಡತ 2011-12

112 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ದಿನಚರಿ/2011-12

113 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್/2011-12

ಬಿಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಕಡತ 2011-12

114 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ರಾ.ಹ/2011-12

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಹಬಬ್ಗಳ ಅಚರಣೆ ಕಡತ 2011-12

115 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಅಂ.ಕಾ..ಗೌ.ಧ/2011-12

116 ಸಂ:
117 ಸ
ಸಂ:
118 ಸಂ:

ಅ
ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ ಮೇ.ಕಿ/2011-12
ೕಪಿ/
ಪಿ ಮೆ
ಮೇ.ಕಿ/2011-12
ಕಿ
ೕಪಿ/ಮಾ.ವೆ.62ಬಿ/2011-12

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಗೌರವಧನದ
ಕಡತ 2011-12

119 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ವಾ.ಟೈ & ಟೂಯ್.ಖ/2011-12

ವಾಹನ ಟೈರ್ &ಟೂಯ್ಬ ಖರೀದಿ ಕಡತ 201112

ಬಿ

120 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಮು.ಅಂ.ಕಾ. ೕ. /2011-12

ಬಿ

121 ಸಂ:
122 ಸಂ:
123 ಸಂ:

ಅ
ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ಆ.ವೆ/2011-12
ೕಪಿ/ಮಾ.ಹ/2011-12
ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಹಾ/2011-12

ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗಳ ಅಂ.ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ತರಣೆ ಕಡತ 2011-12

ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ಕಡತ 2011-12
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ 2011-12
ಅಂ.ಕಾ. ಹಾಜರಾತಿ ವ 2011-12

ಎ
ಬಿ

124 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಎನ್ ಪಿ.ಎಸ್/2011-12

ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಲೈಟ್ ಕಡತ 2011-12

125 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಮ.ಅ/2011-12

126 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಸ.ವ. /2011-12

ಮಕಕ್ಳ ಅಟಿಕೆ ಕಡತ 2011-12
ಅಂ.ಕಾ ಸಮವಸ ತರಣೆ ಪುಸತ್ಕದ ಕಡತ
2011-12

ಬಿ

127 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಹೊ.ಆ.ಪ/2011-12

ಹೊಸ ಆಹಾರ ಪದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್ ಪೌ ಠ್ಕತೆ /
ತರಬೇತಿ ಕಡತ 2011-12

128 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಪೂ.ಆ.ಸ/2013-14

129 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಬ್.ವೇ/2013-14

ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಕಡತ ಎಸ್ ಎನ್
ಪಿ 2013-14

ಎ

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಕಡತ 2011-12

ಬಿ

ಡಿಪಿಓ ದಿನಚರಿ ಟಿ ಎ ಬಿಲುಲ್ ಕಡತ 2011-12

ಬಿ

ಮೆಡಿಸನ್ ಕೀಟ್ ಕಡತ 2011-12
ಸಂಕೀಣರ್
ಸ ಕಿ
ಕಡತ 2011-12
ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ ಮತುತ್ 62ಬಿ ಕಡತ 2011-12

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನದ ಕಡತ 2013-14
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ೕರೆ

ಬಿ
ಬಿ

ಬಿ

ಎ
ಬಿ

130

ಸಂ:
14

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಹೆ.ಗೌ.ಡಿ ಬಿ/2013-

131

ಸಂ:
14

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಹೆ.ಗೌ.ಡಿ ಬಿ/2013- ಗೌರವ ಧನ ವೆಚಚ್ ಡಿ ಬಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ
ಇಎಸ್ ಟಿ 2013-14

132 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅ.ಡಿ ಬಿ/2013-14

133 ಸಂ:
134 ಸಂ:

ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/2013-14
ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/2013-14

135 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ .ವೈ.ವೆ/2014-15

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ಕಡತ 201415

ಬಿ

136 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಹೆ.ಗೌ.ಧ/2014-15

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಗೌರವಧನ ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ
2014-15

ಎ

137 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಕೆ/ಪು.

ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ರ್ತ
ೕಜನೆ ಅಂ. ಕಾ ಗೌರವ
ಧನದ ಕಡತ 2014-15

ಎ

138 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/2014-15

ಅನುದಾನದ ಕಡತ 2014-15

ಬಿ

139 ಸಂ:

ಅ

ೕ.ಗೌ.ಧ/2014-15

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕ.ಡಿ ಬಿ/2014-15

ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಗೌರವ ಧನ ಡಿ
2013-14

ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ

ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ ಡಿ ಬಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ ಇಎಸ್
ಟಿ 2013-14
ಅನುದಾನ ಕಡತ 2013-14
ಅನುಪಾಲನ ಕಡತ 2013-14

ಅಂ. ಕಟಟ್ಡ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 2014-15

ಬಿ
ಎ
ಎ
ಬಿ

ಎ

140 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅ.ಡಿ ಬಿ/2014-15

ಅಡ ತ ವೆಚಚ್ ಡಿ ಬಿ ಬಿಲುಲ್ ಕಡತ ಇಎಸ್ ಟಿ
2014-15

141 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಪೂ.ಆ.ಸ/2014-15

ಪೂರಕ ಪೌ ಠ್ಕ ಆಹಾರ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ
ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ 2014-15

ಎ

142 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ವಾಹನ/2014-15

ವಾಹನ ಕೆ ಎ 01 ಜಿ 1263 ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಕಡತ 2014-15

ಬಿ

143 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ/2014-15

144 ಸಂ:

ಅ

145 ಸಂ:
146

ಸಂ:
15

147

ಅ

148

ಎ

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನದ ಕಡತ 2014-15

ಬಿ

ೕಪಿ/ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್/2014-15

ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ಸಂಬಂದ ಕಡತ 2014-15

ಬಿ

ಅ

ೕಪಿ/ಸ

ಸಕಾಲ

ಅ

ೕಪಿ/ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ /2014-

ೕ/2014-15

ೕಜನೆ ಕಡತ 2014-15

ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಡತ 2014-15

ಬಿ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಗೌ.ಧ/2010-11

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಗೌರವಧನ
ಕಡತ 2010-11

ಬಿ

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಹಾಜರಾತಿ /2010-11

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಹಾಜರಾತಿ
ಕಡತ 2010-11

ಬಿ

149

ಅ

ೕಪಿ/ಆಡ ತ /2010-11

ಅಡ ತ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ

ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ 2010-11

ಎ

150

ಅ

ೕಪಿ/ಆಹಾರ/ಡಿ ಬಿ /2010-11

ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಡಿ

ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2010-11

ಎ
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151

ಅ

ೕಪಿ/ಮಾ.ವೆ/2010-11

ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ಗಳ ಕಡತ 2010-11,2011-12

152

ಅ

ೕಪಿ/ಅ.ವಯ್/2010-11

ಅಯಾವಯ್ಯ ಕಡತ 2010-11

153

ಅ

ೕಪಿ/ಹೆ.ಗೌ ಧ/2010-11

154
155
156

ಅ
ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ಒಚರ್ /2010-11
ೕಪಿ/ಕೆಡಿಪಿ/2010-11
ೕಪಿ/ಸಭೆ/2010-11

157

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ/ಕಾ.ನಿ.ನ/2010-11

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ವರದಿ 200607 ರಿಂದ 2010-11

ಬಿ

158

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/1996-97

ಬಿ

159
160

ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ/ವೇತನ/1994-95
ೕಪಿ/ಸಾದಿಲಾವ್ರು/1994-95

ಇಎಸ್ ಟಿ ಕಡತ 1994-95 ರಿಂದ 1996-97
ರವರೆಗೆ

161

ಅ

ಐಟಿಡಿಪಿ ಅಂ,ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಅಂಸ/ಗೌಧನ/1994-95 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 199495

162

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿತೆ ಮಾವ/1994-95

163

ಅ

ೕಪಿ/ ಗರ/ಮಂಜೂರಿ/1994-95
ಗರ/ಮಂಜೂರಿ/1994 95

ಬಬ್ಬ್ಂದಿ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಸಂಬಂದದ
ಕಡತ 1994-96

164

ಅ

ೕಪಿ/ಕವಾಹನ/1994-95

ಕಛೇರಿ ವಾಹನಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 199495

165

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ/ ಚಾ/1994-95

166

ಅ

167

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಗೌರವ ಧನ ಕಡತ 2010-11
ಓಚರ್ ಗಳ ಕಡತ 2010-11
ಕೆಡಿಪಿ ಕಡತ 2010-11
ಸಭೆ ಕಡತ 2010-11

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಭತೆಯ್ ಕಡತ 1994-96
ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಕಡತ 1994-95

ಬಿ
ಬಿ

ಬಿ
ಎ
ಬಿ

ಬಬ್ಂದಿ ತೆ ಮಾ ಕ ಕಡತ 1994-96

ಬಿ

ರ್ೕ ನರೇಂದರ್ನಾಥ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಇವರ
ಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 1994-95

ಬಿ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿಟಿಎ/1995-96

ಬಬ್ಂದಿಯವರ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ಕಡತ 199596 ರಿಂದ 2000-01 ರವರೆಗೆ

ಬಿ

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ/ವೇಭ/1994-95

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಭತೆಯ್ ಕಡತ 1994-95 ರಿಂದ
1995-96 ರವರೆಗೆ

ಬಿ

168

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/1995-96

ಡಿ

169

ಅ

ೕಪಿ/ವಾಚಾಸಮವಸ /1995-96

ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಮವಸರ್ತ್ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 1995 ರಿಂದ 2005

ಎ

170

ಅ

ೕಪಿ/ಸಾದಿಲಾವ್ರು/1995-96

ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ ಇಎಸ್ ಟಿ ಮತುತ್ ಎಸ್
ಎನ್ ಪಿ 1995-96

ಎ

171

ಅ

ೕಪಿ/ ವೇಪರ್ಪ/1995-96

ಬಬ್ಂದಿ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ
ಕಡತ 1995-96 ರಿಂದ 2004-05 ರವರೆಗೆ

ಎ

ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ 1995-96
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ಬಿ

172

ಅ

ೕಪಿ/ಬರಪ/1995-96

ಬರ ಪರಿಹಾರಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 199596

173
174

ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ದೂರವಾಣಿ/1995-96
ೕಪಿ/ಸಣಣ್ ಉ/1995-96

ದೂರವಾಣಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡತ 1995-96
ಸಣಣ್ ಉ ತಾಯದ ಕಡತ 1995-96

175

ಅ

ೕಪಿ/ಕ /1995-96

ಕಡತ

176

ಅ

ೕಪಿ/ಮುಗಾರ್ವೇಭ/1995-96

ಮುಖಯ್ ಸೇ ಕ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಮ ಸೇ ಕರ
ವೇತನ ಭತೆಯ್ಗಳ ಕಡತ 1995-96

ಎ

177

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಅಂಸಗೌಧನ/1995-96

ಅಂ,ಕಾಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ
ಕಡತ 1995-96

ಎ

178

ಅ

ೕಪಿ/ಆಯವಯ್ಯ/1995-96

ಆಯಾವಯ್ಯ ಕಡತ 1995-96 ಮತುತ್ 199697

ಬಿ

179

ಅ

ೕಪಿ/

ೕಜನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಡತ 1994-95
ರಿಂದ 1995-96 ರವರೆಗೆ

180

ಅ

ೕಪಿ/ಮಾವೆಪ/1994-95

ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ದ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ 1994-95 ಮತುತ್
1995-96

181

ಅ

ೕಪಿ/ಸಾದಿಲಾವ್ರು/19994-95

ಸಾದಿಲಾವ್ರು ಕಡತ 1994-95 ಮತುತ್ 1995-96

182

ಅ

ೕಪಿ/ಔಕೀ/1995-96

ಔಷಧಿ ಕೀಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 1995-96

183

ಅ

ೕಪಿ/ಸಾದಿಲಾವ್ರು/1994-95

ಖಜಾನೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರ ಸಂಬಂದದ ಕಡತ
1994-95

184

ಅ

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ
ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಅಂಸ/ಗೌಧನ/1994-95 ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 1994-95 ರಿಂದ 20012002 ರವರೆಗೆ

185

ಅ

ೕಪಿ/ ಆಋ/1994-95

ಬಬ್ಂದಿ ಆ ತ್ ಮತುತ್ ಋಣಪಟಿಟ್ ಕಡತ 199495

186

ಅ

ೕಪಿ/ದರಪಟಿಟ್ಪರ್/1994-95

ದರಪಟಿಟ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಡತ 1994-95

187

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/1994-95

ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 1994-95

188

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಸೇಚೀ/1994-95

ಅಂಚೆ ಸೇವಾ ಚೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
1994-95

189

ಅ

ೕಪಿಯುನಿಸೆಫ್/1995-96

ಯುನಿಸೆಫ್ ನಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ
ಪುಸತ್ಕಗಳ ಕಡತ 1995-96

190

ಅ

ೕಪಿ/ಕುಂ

191

ಅ

ೕಪಿ/ಕನಾಫ/1994-95

ೕಮುಂದುವರಿಕೆ/1994-95

ೕ/1995-96

ಬಿ

ಲೇವಾರಿ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 1995-96

ಕುಟುಂಬ
ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
1995-96
ಕಛೇರಿ ನಾಮಫಲಕದ ಕಡತ 1994-95
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ಎ

ಎ

ಎ

192

ಅ

ೕಪಿ/ಉ ತೆ /1995-96

ಉದೊಯ್ೕಗ ತರಬೇತಿ ತೆ ಮಾ ಕ ಕಡತ
1995-96

193

ಅ

ೕಪಿ/ಆಯವಯ್ಯ/1995-96

ಆಯವಯ್ಯಅಂದಾಜು ಪಟಿಟ್ ಕಡತ 1995-96

194

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಅಂಸ/ಗೌಧನ/1996-97

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ
ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 1996-97

ಎ

195

ಅ

ೕಪಿ/ಐಟಿಡಿಪಿಕಾಕ/ಗೌಧನ/1996-97

ಐಟಿಡಿಪಿ ಅಂ,ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಗೌರವಧನದ
ಕಡತ 1996-97

ಎ

196

ಅ

ೕಪಿ/ಉ ತೆ /1996-97

197
198

ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ಆಯವಯ್ಯ/1996-97
ೕಪಿ/ಮಾವೆಪ/1996-97

ಉದೊಯ್ೕಗ ನಿಮಯ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ಕಡಟತ 1996-97

199

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/1996-97

ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ (57 ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳು)
1996-97

200

ಅ

ೕಪಿ/ವಾ ಮೆ/1996-97

ವಾಹನ

201

ಅ

ೕಪಿ/ವಾದುರ ತ್/1996-97

ವಾಹನ ದುರ ತ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 199697

202

ಅ

ೕಪಿ/ಆಕ/1996-97

ಗೋದಾಮಿನ ಲ್ ಕಳಳ್ತನ ನಡೆದ ಸಂಬಂದದ
ಕಡತ 1996-97

203

ಅ

ೕಪಿ/ಪರ್ಮಂಜೂರಾತಿ/1996-97

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ 1996-97
ರಿಂದ 1998-99 ರವರೆಗೆ

204

ಅ

ೕಪಿ/ಗಾರ್ಸೇಗೌ/1996-97

ಗಾರ್ಮ ಸೇ ಕರ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 199697 ರಿಂದ 1999-2000

ಎ

205

ಅ

ೕಪಿ/ ವೇಭ/1996-97

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಭತೆಯ್ಗಳ ಕಡತ 1996-97

ಎ

206

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/1997-98

ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ (57 ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳು)
1997-98

207

ಅ

ೕಪಿ/ಆಪಬಿ/1997-98

ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ 199798 ರಿಂದ 1998-99 ರವರೆಗೆ

208

ಅ

ೕಪಿ/ಮಾವೆ/1997-98

ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ಗಳ ಕಡತ 1997-98 ರಿಂದ
1998-99

209

ಅ

ೕಪಿ/ ವೇ/1997-98

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಕಡತ 1997-98 ರಿಂದ
1998-99

210

ಅ

ೕಪಿ/ಆಕ/ಆಸಾ/1998-99

211

ಅ

ೕಪಿ/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/1997-98

ಆಗೊರ್ೕ ಕನರ್ನಿಂದ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ಕಡತ 1998-99

ಆಯವಯ್ಯ ಕಡತ 1996-97
ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ದ ಕಡತ 1996-97

ಎ

ಮೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 1996-97

ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ 1997-98
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ಬಿ

ಎ

212

ಅ

ೕಪಿ/ ತೆ /1996-98

ಬಬ್ಂದಿ ತೆ ಮಾ ಕ ಕಡತ 1996-98 ರಿಂದ
2005-06 ರವರೆಗೆ

213

ಅ

ೕಪಿ/ದಾವ್

ದಾವ್ಕರ್

214

ಅ

ೕಪಿ/ಮಸಅ/1996-97

ಮ ಳಾ ಸಮಾವೇಶ ಅನುದಾನ ಕಡತ 199697

215

ಅ

ೕಪಿ/ಹಮು/1997-98

ಹಬಬ್ದ ಮುಂಗಡ ಕಡತ 1997-98 ರಿಂದ
1999-2000

216

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿಕ/1997-98

217
218

ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/1997-98
ೕಪಿ/ಆ ೕ/1997-98

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಕಡತ 1997-98 ರಿಂದ 199899 ರವರೆಗೆ

219

ಅ

ೕಪಿ/ಉ ವ/1997-98

ಉದೊಯ್ೕಗ ನಿಮಯ ವರದಿ ಕಡತ 1997-98
ರಿಂದ 2001-02

220

ಅ

ೕಪಿ/ಆ

ಆಯವಯ್ಯ
ೕಜನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಡತ
1997-98 ರಿಂದ 1999-2000 ರವರೆಗೆ

221

ಅ

ೕಪಿ/ಬಅಂ/1997 98
ೕಪಿ/ಬಅಂ/1997-98

ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಕಡತ 1997-98 ರಿಂದ
2005 06 ರವರೆಗೆ
2005-06
ರವ ೆ ೆ

222

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/1997-98

ಅಂ,ಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 1997-98
ರಿಂದ 1999-2000 ರವರೆಗೆ

ಎ

223

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/1998-99

ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ (35 ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳು)
1998-99

ಎ

224
225

ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ಇಂಖ/ಡಿ ಬಿ/1998-99
ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/1998-99

ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ 1998-99
ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 1998-99

ಎ
ಎ

226

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/1998-99

ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ (6 ಡಿ ಬಿಲ್) 1998-99

ಎ

227
228

ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ವಗಾರ್ವಣೆ/1998-99
ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/1998-99

ವಗಾರ್ವಣೆ ಕಡತ 1998-99
ಅಂ,ಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 1998-99

ಎ

229

ಅ

ೕಪಿ/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/1998-99

230

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/1998-99

ಅಂ,ಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 1998-99

231

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕೇಪು /1998-99

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಪುಸತ್ಕ
ಕಡತ 1998-99

ಎ

232

ಅ

ೕಪಿ/ತೂಯಕ/1998-99

ತೂಕದ ಯಂತರ್ಗಳ ಕಳಳ್ತನಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಕಡತ 1998-99

ೕ/1996-98

ೕಮು/1997-98

ೕಜನೆ 1996-98 ರಿಂದ 1999-2000

ಅಂ,ಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 1997-98
ಆಧಾರ
ೕಜನೆ ಕಡತ 1997-98

ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳ ಕಡತ 1998-99 ರಿಂದ 200102 ರವರೆಗೆ
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ತರಣೆ

ಬಿ
ಎ
ಬಿ

ಬಿ

233
234

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಅಬಿ/1999-2000

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡ ಅನುದಾನದ ಬಿಲ್ 19992000 ರಿಂದ 2001-02

ಅ ೕಪಿ/ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ/ಇಎಸ್ ಟಿಬಿ/1999- ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಮತುತ್ ಇಎಸ್ ಟಿ ಬಿಲ್ ಗಳ
2000
ಕಡತ (47 ಬಿಲ್ ಗಳು)1999-2000

ಎ
ಎ

235

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/1999-2000

ಅಂ,ಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 1999-2000

236

ಅ

ೕಪಿ/ ಘ

ಶೇಷ ಘಟಕ
ೕಜನೆ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ಕಡತ 1999-2000 ರಿಂದ 2000-01

237

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿಕ/1999-2000

238

ಅ

ೕಪಿ/ಆಡಿ ಬಿ/1999-2000

ಆಡ ತ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 1999-2000

239

ಅ

ೕಪಿ/ಮಾವೆ/1999-2000

ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ದ

240

ಅ

ೕಪಿ/ಆಯವಯ್ಯ/2000-01

ಆಯವಯ್ಯ ಕಡತ 2000-01

241

ಅ

ೕಪಿ/ಸಂಕೀರಣ/1999-2000

ಸಂಕೀಣರ್ ಕಡತ 1999-2000

242

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕಹೆರ/1999-2000

ಅಂ,ಕಾಕಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಕಡತ
1999-2000

ಬಿ

243

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/2000-01

ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ (32 ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳು)
2000 01
2000-01

ಎ

244

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/2000-01

ಅಂಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 2000-01

245

ಅ

ೕಪಿ/ಹುಮು/2000-03

ಹುದೆದ್ಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಡತ 2000-03
ರವರೆಗೆ

ಎ

246

ಅ

ೕಪಿ/ಬಾಸಂ

ಬಾ ಕ ಸಂಮೃದಿದ್
ೕಜನೆ ಕಡತ 2000-01
ರಿಂದ 20002-03 ರವರೆಗೆ

247

ಅ

ೕಪಿ/ ೕಶ

248

ಅ

ೕಪಿ/ಆಕಕ/2000-01

ಆಗೊರ್ೕ ಕನರ್ ಕಡತ 2000-01 ರಿಂದ 200203

249

ಅ

ೕಪಿ/ವರದ ಣೆಕಾಯೆದ್/2000-01

ವರದ ಣೆ ಕಾಯೆದ್ ಕಡತ 2000-01

250

ಅ

ೕಪಿ/ರಾಗಾಕುನೀ/ಜಬ/2000-01

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತುತ್
ಜಮಾ ಬಂಧಿಕಡತ 2000-01

251

ಅ

ೕಪಿ/ಕಾನಿಸ/2000-01

ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕಡತ
2000-01

252

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/2001-02

ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ (1-15 ರವರೆಗಿನ )
2001-02

ೕಮಾಪರ್ವ/1999-2000

ೕ/2000-01
ೕ/2000-01

ಎ

ಬಬ್ಂದಿ ಕಡತ 1999-2000
ಎ

ವರಗಳ ಕಡತ 1999-2000

ಎ

ೕ ಶಕಿತ್
ೕಜನೆ ಕಡತ 2000-01 ರಿಂದ
2002-03 ರವರೆಗೆ
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ಎ

ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ (16-36 ರವರೆಗಿನ)
2001-02

253

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/2001-02

254

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ/ಜೇಪ/2001-02

255

ಅ

ೕಪಿ/ಆಕನ್ರ್/2001-02

ಆಗೊರ್ೕ ಕನರ್ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ 2001-02
ರಿಂದ 2002-03 ರವರೆಗೆ

256

ಅ

ೕಪಿ/ಆಯವಯ್ಯ/2001-02

ಆಯವಯ್ಯ ಕಡತ 2001-02 ರಿಂದ 2009-10

257

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/2001-02

ಅಂಕಾಕ ಮತುತ್ ಅಂಸ ಗೌರವಧನ ಕಡತ
2001-02

ಎ

258

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/2001-02

ಅಂಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 2001-02

259

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಹೆರ/2001-02

ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಹೆರಿಗೆ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಕಡತ 2001-02

ಎ

260

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/2001-02

ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಹಾಜರಾತಿ
2001-02

261

ಅ

ೕಪಿ/ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ/ಡಿ ಬಿ/2001-02

ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ 2001-02

ಎ

262

ಅ

ೕಪಿ/ಆಡ ತ/ಡಿ ಬಿ/2001-02

ಆಡ ತ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2001-02

ಎ

263

ಅ

ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/2001-02

264

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ/ವೇಬಿ/2001-02

265

ಅ

ೕಪಿ/ಜಿಪಂ/ಸಭೆ/2001-02

266

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ/ಆತೆ/2002-03

267

ಅ

ೕಪಿ/ಎಎಎ ಪತರ್/2002-03

ಎಎಎ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 2002-03

268

ಅ

ೕಪಿ/ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ/ಡಿ ಬಿ/2002-03

ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2002-03

ಎ

269

ಅ

ೕಪಿ/ಆವೆ/ಡಿ ಬಿ2002-03

ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ಕಡತ 2002-03

270

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/2002-03

ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 200203

ಎ

271

ಅ

ೕಪಿ/ಆಯವಯ್ಯ/2002-03

ಆಯವಯ್ಯ ಕಡತ 2002-03 ಮತುತ್ 2004-05

272

ಅ

ೕಪಿ/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/2002-03

ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ 1997-98 ರಿಂದ 2002-03
ರವರೆಗೆ

273

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/2002-03

ಅಂಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 2002-03
ರಿಂದ 2004-05 ರವರೆಗೆ

ಎ

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಜೇಷಠ್ತ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ 2001-02

ಎ

ವರಗಳ ಕಡತ

ಅನುದಾನದ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2001-02
ಮತುತ್ 2003-04
ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2001-02

ಎ
ಎ

ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆ ಕಡತ 2001-02
ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡತ 2002-03
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ಬಿ

ಎ

ಎ

ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ದ ಪಟಿಟ್ಗಳ ಕಡತ 2002-03
ಮತುತ್ 2003-04

274

ಅ

ೕಪಿ/ಮಾವೆಪಟಿಟ್/2002-03

275

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂದಿ/ವೇ/2002-03

276

ಅ

ೕಪಿ/ಸಭೆ/2003-04

ಸಭಾ ನಡುವ ಗಳ ಪುಸತ್ಕ 1996-97 ರಿಂದ
2003-04 ರವರೆಗೆ

277

ಅ

ೕಪಿ/ಸಭೆ/2003-04

ತಹ ೕಲಾದ್ರರ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾ ನಡುವ ಗಳ
ಪುಸತ್ಕ 1997-98 ರಿಂದ 2003-04 ರವರೆಗೆ

278

ಅ

ೕಪಿ/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/2003-04

ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳ ಕಡತ 1996-97 ರಿಂದ 200304 ರವರೆಗೆ

279

ಅ

ೕಪಿ/ಸಂಕೀಣರ್/2003-04

ಸಂಕೀಣರ್ಗಳ ಕಡತ 1997-98 ರಿಂದ 200304

280

ಅ

ೕಪಿ/ಕುಕಅ/2003-04

ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡತ 1997-98
ರಿಂದ 2003-04

281

ಅ

ೕಪಿ/ಉರುವಲು/2003-04

ಉರುವಲು ವೆಚಚ್ದ ಕಡತ 2003-04 ರಿಂದ
2010-11 ರವರೆಗೆ

ಬಿ

282

ಅ

ೕಪಿ/ಆಹಾರ/ಡಿ ಬಿ/2003-04

ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ
2003-04

ಎ

283

ಅ

ೕಪಿ/ಆಡ ತ /ಡಿ ಬಿ/2003-04

ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ 200304

ಎ

284

ಅ

ೕಪಿ/ಕಕಟಟ್ಡ/2004‐05

285
286
287

ಅ
ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/2004‐05
ೕಪಿ/ಅ. ವೆ/ಡಿ ಬಿ/2004‐05
ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ /2004‐05

288

ಅ

ೕಪಿ/ಆಹಾರ /2004‐05

289

ಅ

ೕಪಿ/

290

ಅ

ೕಪಿ/ಅನುದಾನ /2004‐05

291

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಗೌ.ಧ/2005‐06

292

ಅ

293
294

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನದ ಕಡತ 2002-03

ಎ

ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 1994‐
95 ರಿಂದ 2004‐05 ರವರೆಗೆ
ಅಂಕಾಕ ಗೌರವಧನದ ಕಡತ 2004‐05
ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ಗಳ ಕಡತ 2004‐05
ಡಿ ಬಿ , ಬಿಲುಲ್ಗಳು ಕಡತ 2004‐05
ಪೂರಕ ಪೌ ಠ್ಕ ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಡಿ ಬಿಲುಲ್
ಕಡತ 2004‐05

ಬಿ
ಎ
ಎ

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ ಕಡತ 2004‐05

ಎ
ಎ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಮಾ.ಕ/2005‐06

ಅನುದಾನ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2004‐05
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ
ಕಡತ 2005‐06
ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಕಡತ
2005‐06

ಎ

ಅ

ೕಪಿ/ಇ.ಅ.ಕ/2005‐06

ಇಲಾಖಾ ಅನುದಾನ ಕಟಟ್ಡದ ಕಡತ 2005‐06

ಎ

ಅ

ೕಪಿ/ನ.ಕ/2005‐06

ನಬಾರ್ಡ್ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಕಡತ 2003‐04 ಮತುತ್
2005‐06

ಎ

ಪರ್ /2004‐05
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ಬಿ

ಎ

ಎ

295

ಅ

ೕಪಿ/ ಐಟಿಡಿಪಿ.ಗೌ.ಧನ /2005‐06

296

ಅ

ೕಪಿ/ ಕು.ನೀ.ಶೌ /2005‐06

297

ಅ

ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/2005‐06

ಐಟಿಡಿಪಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ
2005‐06
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ದ ಲ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
& ಶೌಚಾಲಯ ಕಡತ 2005‐06
ಅನುದಾನ ಕಡತ 2005‐06

298

ಅ

ೕಪಿ/ಆ.ಡಿ ಬಿ/2005‐06

ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ ಡಿ

299

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಗೌ.ಧ/2006‐07

300

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಸ.ಗೌ.ಧ/2006‐07

301

ಅ

ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/2006‐07

302

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಗೌ.ಧ/2007‐08

303

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಸ.ಗೌ.ಧ/2007‐08

304

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಹೆ.ಗೌ.ಧ/2007‐08

305

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಟಟ್ಡ/2007‐08

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ
ಕಡತ 2006‐07
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವ ಧನ
ಕಡತ 2006‐07
ಅನುದಾನ ಕಡತ 2006‐07
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ
ಕಡತ 2007‐08
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವ ಧನ
ಕಡತ 2007‐08
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾ &ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಗೌರವ ಧನ ಕಡತ 2007‐08
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಕಡತ 2007‐08

306

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಟಟ್ಡ/2007‐08

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಮಾ ತಿ 2007‐08

307

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಮರಣ/2007‐08

308
309

ಅ
ಅ

ೕಪಿ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ /2007‐08
ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/2007‐08

310

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಗೌ.ಧ/2008‐09

311

ಅ

ೕಪಿ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ /2008‐09

312

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಗೌ.ಧ/2008‐09

313

ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ/2008‐09

314

ಅ

ೕಪಿ/ಅಡ ತ/ಡಿ ಬಿ/2008‐09

315

ಅ

ೕಪಿ/ಆಹಾರ/ಡಿ ಬಿ/2008‐09

316

ಅ

ೕಪಿ/ಆಹಾರ/ಡಿ ಬಿ/2009‐10

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾ &ಸಹಾಯಕಿಯರ ಮರಣ
ಪರಿಹಾರ ಕಡತ 2007‐08
ಇ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಡತ 2007‐08
ಅನುದಾನ ಕಡತ 2007‐08
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಗೌರವ ಧನ
ಕಡತ 2008‐09
ಇ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಡತ 2008‐09
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಪರಿಸಕ್ರ್ತ
ಗೌರವ ಧನ ಕಡತ 2008‐09
ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2008‐
09
ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ ಕಡತ 2008‐09
ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2008‐
09
ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2009‐
10

317

ಅ

ೕಪಿ/ಅಡ ತ/ಡಿ ಬಿ/2009‐10

ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ ಡಿ

318

ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ/2009‐10

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವೇತನ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2009‐
10
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ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಕಡತ 2005‐06

ಬಿಲುಲ್ ಕಡತ 2009‐10

ಎ

ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಬಿ

ೕಪಿ/ಅಂ. ವಗಾರ್ವಣೆ/2009‐10

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಕಡತ 2009‐10

320 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2010-11

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಂಬಂದ ಅಜಿರ್ಗಳ & ಸುತೊತ್ೕಲೆ 2010-11

ಬಿ

321 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2010-11

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಂಬಂದ ನಡಾವ ಗಳ ಪುಸತ್ಕ 2010-11

ಎ

322 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಹೊ.ಕಾ/2010-11

ಹೊಸ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು
2010-11

ಎ

323 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2010-11

ಮಿನಿಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್
ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತ 2010-11

ಎ

324 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2011-12

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಂಬಂದ ಅಜಿರ್ಗಳ & ಸುತೊತ್ೕಲೆ 2011-12

ಬಿ

325 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2011-12

ರ್ೕಮತಿ ಜವರಮಮ್ ಅಂ .ಸಹಾಯಕಿ
ಹುಣಸೇಕುಪೆಪ್ ಇವರ ಕಡತ 2011-12

ಬಿ

326 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ.ಅ/2011-12

ಅಂ,ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ 201112

ಬಿ

327 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2012-13

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಂಬಂದದ ಕಡತ 2012-13

ಬಿ

328 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2012-13

ಅಂಕಾಕ ಮತುತ್ ಅಂಸ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂದದ
ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ 2012-13

ಬಿ
ಬಿ

319

ಅ

329 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2012-13

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಂಬಂದ ಆದೇಶ & ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳ ಕಡತ
2012-13

330 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2012-13

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಂಬಂದ ನಡಾವ ಗಳ ಪುಸತ್ಕ 2012-13

ಎ

331 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2012-13

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ
ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ
2012-13

ಬಿ

332 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2013-14

ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ
2012-13

ಬಿ

333 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2013-14

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಮತುತ್ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಂಬಂದ ಆದೇಶ & ಸುತೊತ್ೕಲೆ 2013-14

ಬಿ
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334 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2013-14

ಅಂ,ಕಾ,ಕ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಅಜಿರ್ಗಳ
ಕಡತ2013-14

ಬಿ

335 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2013-14

ಮಿನಿಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಅಜಿರ್ಗಳ
ಕಡತ 2013-14

ಬಿ

336 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ನೇ/2013-14

ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಅಜಿರ್ಗಳ
ಕಡತ 2013-14

ಬಿ

337 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಎ.ಜಿ ಅ/1999-2000

ಎ. ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಕಡತ 1999-2000 ರಿಂದ
2008-09

ಎ

338 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಎ.ಜಿ ಅ/2008-09

ಜಿ.ಪಂ ಎ.ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಕಡತ 2008-09 ರಿಂದ
2013-14

ಎ

ೕಪಿ/ಐ.ವೈ. .ಎಪ್/2014-15

ಐ.ವೈ. ಎಪ್ ತರಬೇತಿ ಕಡತ 06-05-2014
ರಿಂದ 20-06-2014 ದಾಖಲಾತಿ ವ (1)
ವ್ೕಕೃತಿ ಹಾಜರಾತಿ ವ ಓಚರ್ ಗಳ ವ
ತಂಡ 1 ರಿಂದ 4 ರವರೆಗೆ

ಎ

ಎ

339 ಸಂ:

ಅ

340 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಐ.ವೈ. .ಎಪ್/2014-15

ಐ.ವೈ. ಎಪ್ ತರಬೇತಿ ಕಡತ 17-09-2014
ರಿಂದ 209-09-2014 ರವರೆಗೆ ತಂಡ 1 ರಿಂದ
3 ರವರೆಗೆ ಓಚರ್ ಗಳ ಬುಕ್ ಲೇಟ್
ಹಾಜರಾತಿ ವ 1-2

341 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ. .ಬಿ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/15-16

2015-16 ರ ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಕಡತ ಸಂಪುಟ:01

ಎ

342 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ. .ಬಿ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/15-16

2015-16 ರ ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಕಡತ ಸಂಪುಟ:02

ಎ

343 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ. .ಬಿ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/15-16

2015-16 ರ ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಕಡತ ಸಂಪುಟ:03

ಎ

344 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ. .ಬಿ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/15-16

2015-16 ರ ಆಡ ತ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಕಡತ ಸಂಪುಟ:04

ಎ

345 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ. .ಬಿ/ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ/15-16

2015-16 ರ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಕಡತ ಸಂಪುಟ:01

ಎ

346 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ. .ಬಿ/ಎಸ್.ಎನ್.ಪಿ/15-16

2015-16 ರ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಕಡತ ಸಂಪುಟ:02

ಎ
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347 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಎ ಬಿ/ಎನ್.ಡಿ. /2015-16

2015-16 ರ ಎ. & ಎನ್.ಡಿ.
ಸಂಭಂಧಿ ದ ಕಡತ

348 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಎಸ್.ಎಸ್/15-16

2015-16 ರ ೕ ಶಕಿತ್ ಡಿ. .ಬಿಲ್ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

349 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಡಿ. ಆಕ್ಟ್/15-16

2015-16 ರ ಡಿ. ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಡಿ.
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

350 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ
ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿ, ಬಿಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

351 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಶೌ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಲ್
ಶೌಚಾಲಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

352 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಶೌದು/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ್ಡಗಳ ಲ್
ಶೌಚಾಲಯ ದುರ ಥ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

353 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಭಾ

2015-16 ರ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ೕ/15-16

ಬಿಲ್ ಗೆ

ಬಿಲ್ ಗೆ

ಎ

ೕಜನೆಗೆ

ಸಂ: ಅ ೕಪಿ/ಬಾ ನಿ/15-16 &
354
/
ಅಂಕಾತ/15-16

2015-16 ರ ಬಾಲಯ್ ವಾಹ ನಿಷೇಧಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಡಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ
&ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ತರಬೇತಿಗೆ
&
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಡಿ. ಬಿಲ್ ಕಡತ

ಎ

355 ಸಂ:

ೕಪಿ/ಅಮ/ಡಿ ಬಿ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳ ಲ್ ಲ್ರುವ
ಅಪೌ ಠ್ಕ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಡಿ. .ಬಿಲ್
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ಎ

ಎ

ಅ

356 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಇ.ಎಸ್.ಟಿ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ &
ಸಹಾಯಕಿಯರ ಡಿ, ಬಿಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ
ಕಡತ

357 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಗೌಧನ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ
ಕಾಯರ್ಕತೆರ್&ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಗೌರವಧನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

358 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಧಿ ಟಿ.ಎ/15-16

2015-16 ರ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ಟಿ.ಎ ಬಿಲ್ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

359 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಇಸೆ್ಟಿ/15-16

2015-16 ರ ಬಬ್ಂಧಿ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

360 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಎಂಇಎಸ್/15-16

2015-16 ರ ಮಾ ಕ ವೆಚಚ್ದ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ
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ಭಾಗದ ಮಾ ತಿಗೆ
ಬಿ

361 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಐಟಿ/15-16

2015-16 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಾ ತಿ
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಎ

362 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/62 ಬಿ/15-16

2015-16 ರ 62-ಬಿ ಮಾ ತಿ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ

ಎ

363 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/15-16

2015-16 ರ
ಧ ಲೆಕಕ್ ೕ ರ್ಕೆಗಳ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

364 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ತೆ /15-16

2015-16 ರ ಬಬ್ಂಧಿ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

365 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ವೇಭ/15-16

2015-16 ರ ಬಬ್ಂಧಿ ವೇತನ ಭತೆಯ್ಯನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಎ

366 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ವಾಚಾ/15-16

2015-16 ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ (ಹೊರಗುತಿತ್ಗೆ)

ಬಿ

367 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಇ-ಹಾ/15-16

2015-16 ರ ಇ-ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತ

368 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/15-16

ರ್ೕಮತಿ ಪುಷಪ್ ಕೋಂ ಜಯ್ ಕುಮಾರ್
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

369 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಸ/15-16

ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕಾವೇರಮಮ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ, ಹಂದಿಗುಡಡ್ ಕಾವಲು
ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

370 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ &
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್
ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

371 ಸಂ:

ಅ

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ &
ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಅಂಸ/ನಿವೃತಿತ್/15-16 ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

372 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾ/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ &
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

373 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಅಂಸ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ
ಪದೋನನ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

374 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಸಾಥ್ಪ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಯರ
ಸಾಥ್ನಪಲಲ್ಟಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

375 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಧಿಕಾರಿ/ವೈಕ/15-16

ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗೇಶ
ಕಡತ

ಬಿ

376 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂಧಿ/15-16

ರ್ೕ ಎ ಎ ಭೀಮಯಯ್ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ಸೇವಾ
ವ
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.ಡಿ.ಪಿ.ಓ ರವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ

ಎ

377 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂಧಿ/15-16

2015-16 ರ ಬಬ್ಂಧಿಯವರ ಹಾಜರಾತಿ
ಪುಸತ್ಕ 6-2012 ರಿಂದ 3-2014 ರವರೆಗೆ

ಎ

378 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ ಬಬ್ಂಧ/ವೈಕ/15-16

ರ್ೕ ಎ ಎ ಭೀಮಯಯ್ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ
ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ/ಅಂಕಾ/ಅಂಸ/15-16

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ &
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್ (ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್)
ಕಡತ

◌ೆ

2015-16 ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ &
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ರವರ ತರಬೇತಿ
ಕಡತ

ಬಿ

379 ಸಂ:

ಅ

ಸಂ: ಅ
380
15&15-16

ೕಪಿ/ಅಂಕಾಕ/ಅಂಸ/ತ/14-

381 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ವೈಕಾ/15-16

ರ್ೕ ಕಾಂತರಾಜು ಕಂ ಯ್ೕಟರ್ ಆಪರೇಟರ್
ರವರ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಕಡತ

ಬಿ

382 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಟೋಕನ್ ಬುಕ್/15-16

1994 ರಿಂದ 2016-17 ರ ವರೆಗಿನ
ಉಪ ೕಗಿ ದ ಟೋಕನ್ ಬುಕ್ ಗಳು

ಎ

383 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಜನ ರ್ೕ ಮಾ/15-16

2015-16 ರ ಜನ ರ್ೕ ಭೀಮಾ
ೕಜನೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 12-13 & 2015-16

ಎ

ೕಪಿ: ಆಹಾರ.ಖ:1997-08

1997-98ರ ಸಾ ನ ಲ್ ಶಕಿತ್
ಶಕಿದಾಯಕ
ದಾಯಕ ಆಹಾರ
ಎಣೆಣ್, ಅಕಿಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಎ

385 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಅಂ.ಕಾ.ಸಾ:1997-08

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರು ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ದುರುಪ ೕಗ
ಕಡಿ ಕೊಂಡಿದುದ್ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಪತರ್
ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 1997-98

386 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಇ. .ಪ.ವಯ್/1997-08

ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 1997-98

387 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಖ/1997-08

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಸೋಯರವ
ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 1997-98

ಬಿ

ೕಪಿ:ಅ.ಸಾ./1997-08

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
1997-98

ಬಿ

384 ಸ
s ಂ: ಅ

388 ಸ
s ಂ: ಅ
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ೕಪಿ/ಐಟಿಡಿಪಿ.ಅಂ.ಸಾ./1997-08

ಐಟಿಡಿಪಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗಾಗಿ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ದ ಸಂಬಂದದ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಕಡತ
1994-95 ರಿಂದ 1995-96

ಬಿ

390 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಖ/1998-99

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಎಣೆಣ್, ಅಕಿಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

391 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಖ/1998-99

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಸೋಯರವ
ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 1998-99

ಬಿ

392 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಅ.ಸಾ./1998-99

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
1998-99

ಬಿ

393 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಐಟಿಡಿಪಿ.ಅಂ.ಸಾ./1998-99

ಐಟಿಡಿಪಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗಾಗಿ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ದ ಸಂಬಂದದ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಕಡತ

ಬಿ

394 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಅಂಕಾಆಸಾದು:1998-99

1997-98 ರಿಂದ 1998-99 ಸಾ ನ ಲ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರು ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ದುರುಪ ೕಗ
ಪಡಿ ಕೊಂಡಿದುದ್ ಈ ಸಂಬಂದದ ಪತರ್
ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

395 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಖ/1999-2000

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಎಣೆಣ್, ಅಕಿಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

396 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಸಾ/1999-2000

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

397 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಖ/1999-2000

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಸೋಯರವ
ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

389 ಸ
s ಂ: ಅ
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398 ಸ
s ಂ: ಅ

ಐಟಿಡಿಪಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗಾಗಿ ಆಹಾರ
ೕಪಿ/ಐಟಿಡಿಪಿ.ಅಂ.ಸಾ./1999-2000 ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ದ ಸಂಬಂದದ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಕಡತ

399 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಸಾ/2000-01

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ೕಪಿ: ಮೇ.ಸಾ.ಬೇ/2000-01

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

401 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಖ/2000-01

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಎಣೆಣ್, ಅಕಿಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

402 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಖ/2000-01

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಸೋಯರವ
ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

403 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಸಾ/2001-02

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಸಂಬಂದಿ ದ
ಕಡತ

404 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಸಾ/2001-02

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

405 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಖ/2001-02

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಎಣೆಣ್, ಅಕಿಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

406 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಸಾ/2002-03

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

407 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಸಾ/2002-03

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

400 ಸ
s ಂ: ಅ

408

sಸಂ: ಅ
03

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್/2002- ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಎ.ಆರ್ ಇ ಎಫ್ ಖರೀದಿ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
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ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

409 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ವಾಹನ /2003-04

1997-98 ರಿಂದ 2003-04ರ ವರೆಗಿನ ವಾಹನ
ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ 01 ಜಿ 1263 ಇದರ ಪತರ್
ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

410 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಪ/2003-04

ಶಕಿತ್ದಾಯಕ ಆಹಾರ ಎಣೆಣ್, ಅಕಿಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಪ/2003-04

ಬರಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂಗನವಾಡಿ
ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ತರಿಸಲಾಗಿದುದ್,
ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಫಲಾನುಭ ಗ ಗೆ ಅಕಿಕ್
ತರಿ ರುವ ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಪ/2003-04

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ೕಪಿ: ಮೇ.ಬೇ.ಪ/2003-04

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯವರು ಸ ಲ್ ರುವ ◌ಾಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ೕಪಿ: ಅಂ.ಕೇಂ.ಸ./2003-04

2001-02 ರಿಂದ 2003-04ರವೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಸರಬರಾಜುದ
ತಟೆಟ್ ಲೋಟಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ತರಣೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ: ಅಂ.ಕೇಂ.

ೕ./2003-04

2003-04 ರವರೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ
ಫಲಾನುಭ ಗ ಗೆ
ಟೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

ೕ./2004-05

ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್
ತರಿಸಲಾಗಿದುದ್, ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್
ಫಲಾನುಭ ಗ ೕಗೆ ಅದನುನ್ ತರಿ ರುವ
ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

411 sಸಂ: ಅ

412 sಸಂ: ಅ

413 ಸ
s ಂ: ಅ

414 sಸಂ: ಅ

415 sಸಂ: ಅ

416 ಸ
s ಂ: ಅ

417 sಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಅಂ.ಕೇಂ.

ೕಪಿ: ಮೇ.ಬೇ.ಪ/2004-05

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪತರ್ಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ
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s ಂ: ಅ
ಸ
418
05

2003-04 ರಿಂದ 2004-05ರ ಸಾ ನ ಲ್
ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್/2004- ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಎ.ಆರ್ ಇ
ಎಫ್ ಮತುತ್ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

419 sಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: .ಅ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್/2004-05

2003-04 ರಿಂದ 2004-05ರ ಸಾ ನ ಲ್
ಖರೀದಿ ಎ.ಆರ್ ಇ ಎಫ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ: ಅಂ.ಕೇಂ.

2003-04 ರಿಂದ 2004-05ರ ಸಾ ನ ಬರ
ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂಗನವಾಡಿ
ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಆದೇಶಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಮಾ ತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ: ಬ.ಪ.ಕಾ./2004-05

ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್
ತರಿಸಲಾಗಿದುದ್, ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್
ಫಲಾನುಭ ಗ ೕಗೆ ಅದನುನ್ ತರಿ ರುವ
ಪಟಿಟ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2004-05

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ 01

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2004-05

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ 02

420 ಸ
s ಂ: ಅ

421 ಸ
s ಂ: ಅ

422 sಸಂ: ಅ

423 ಸ
s ಂ: ಅ

424

s ಂ: ಅ
ಸ
06

425 sಸಂ: ಅ

426 sಸಂ: ಅ

ೕ./2004-05

ೕಪಿ: ಶ.ಅ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್/2005-

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಎ.ಆರ್ ಇ
ಎಫ್ ಮತುತ್ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2005-06

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ 01

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2005-06

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ 02
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ೕಪಿ: ಸಾ.ಸ.ವಯ್/2005-06

2004-05 ರಿಂದ 2005-06ರ ಸಾ ನ ಲ್
ಸಂತಾವ್ನ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಪತರ್
ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2006-07

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ 01

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2006-07

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ 02

ೕಪಿ: ಖಾ.ಚೀ.ಮಾ/2006-07

1995-96 ರಿಂದ 2006-07ರ ವರೆಗಿನ ಖಾ
ಚೀಲಗಳ ಮಾ ತಿ ಆದೇಶ ಮತುತ್
ಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

431 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತೂ.ಯಂ.ಸ/2006-07

1997-08 ರಿಂದ 2006-07 ರವರೆಗಿನ
ತೂಕದ ಯಂತರ್ಗಳ ಸತಾಯ್ಪನೆ ಸ ೕರ್ಸ್
ಮತುತ್ ಇತರೆ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ

432 ಸ
s ಂ: ಅ

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಎ.ಆರ್ ಇ
ಎಫ್ ಖರೀದಿ, ಎಣೆಣ್ ಖರೀದಿ, ಮತುತ್ ಆಹಾರ
ೕಪಿ: .ಅ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್/2006-07
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

427 sಸಂ: ಅ

428 sಸಂ: ಅ

429 sಸಂ: ಅ

430 ಸ
s ಂ: ಅ

433 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಮೇ.ಬೇ.ಪ/2006-07

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ

434 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಆ.ಸಾ.ಸಾ./2006-07

2003-04 ರಿಂದ 2006-07 ವರೆಗಿನ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಕಡತ

435 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ವಾಹನ /2006-07

2004-05 ರಿಂದ 2006-07ರ ವರೆಗಿನ
ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ ಕೆ.ಎ 01 ಜಿ 1263 ಇದರ ಪತರ್
ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

436 ಸ
s ಂ: ಅ

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಎ.ಆರ್ ಇ
ಎಫ್ ಖರೀದಿ, ಮತುತ್ ಇತರೆ ಆಹಾರ
ೕಪಿ: .ಅ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್/2007-08
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ
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437 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: .ಅ.ಖ/2007-08

ಮಾಚ್ರ್ 2008ರ ಲ್ ತೆರೆದ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯ ಲ್
ಅಕಿಕ್ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

438 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಮೇ.ಬೇ.ಪ/2007-08

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2007-08

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತುತ್ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ
ಅಕಿಕ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್
ಆದೇಶಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ೕಪಿ: ಅ.ತೂ.ಯಂ/2007-08

2006-07 ಮತುತ್ 2007-08ರ ಲ್ 25 ಕೆ.ಇ
ಸಾಮಾಥಯ್ರ್ದ ಮಕಕ್ಳನುನ್ ತೂಕ ಮಾಡುವ
ಯಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್
ಧ ರೀತಿಯ ಮುದಿರ್ತ
ವ ಗಳ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ೕಪಿ: ಮೇ.ಬೇ.ಪ/2008-09

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ

442 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2008-09

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತುತ್ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ
ಅಕಿಕ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್
ಆದೇಶಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

443 ಸ
s ಂ: ಅ

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಎ.ಆರ್ ಇ
ಎಫ್ ಖರೀದಿ, ಮತುತ್ ಇತರೆ ಆಹಾರ
ೕಪಿ: .ಅ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್/2008-09
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

439 ಸ
s ಂ: ಅ

440 sಸಂ: ಅ

441 ಸ
s ಂ: ಅ

444 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: .ಅ.ಕೇಂ. ವಾ./2008-09

2007-08 & 2008-09ರ ಸಾ ನ ಲ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ
ಪರಿಕರಗಳಾಸ ವಾಟರ್ ಪೀಟಲ್ರ್, ಮಕಕ್ಳು
ಕೂರುವ ಮರದ ಮಣೆಗಳು, ವುಡ್ ಡನೇಂಸ್
ಮತುತ್ ಕಛೇರಿ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ
ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ 1
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ೕಪಿ: .ಅ.ಕೇಂ. ವಾ./2008-09

2007-08 & 2008-09ರ ಸಾ ನ ಲ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ
ಪರಿಕರಗಳಾಸ ವಾಟರ್ ಪೀಟಲ್ರ್, ಮಕಕ್ಳು
ಕೂರುವ ಮರದ ಮಣೆಗಳು, ವುಡ್ ಡನೇಂಸ್
ಮತುತ್ ಕಛೇರಿ ಪಿಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ
ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ 2

446 ಸ
s ಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಅ.ಸಾ.ಸಾ/2009-10

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತುತ್ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ
ಅಕಿಕ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್
ಆದೇಶಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

447 sಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಮೇ.ಬೇ.ಪ/2009-10

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ

448 ಸ
s ಂ: ಅ

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಎ.ಆರ್ ಇ
ಎಫ್ ಖರೀದಿ, ಮತುತ್ ಇತರೆ ಆಹಾರ
ೕಪಿ: .ಅ.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಫ್/2009-10
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ
ಳ ೆ ಡ ಕಡತ

449 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮೇಆಸಾಬೇ:2010-11

445 sಸಂ: ಅ

450

ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಆಸಾಎಆರ್
ಇಎಫ್:ಖಮಾ:2010-11

ಬಿ

ಬಿ

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಎಆರ್ ಇಎಫ್
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತುತ್
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ
ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

451 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾಸಾ:2011-12

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

452 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಖಾಚೀಆ :ಮಾ ತಿ:2011-12

2006-07 ರಿಂದ 2011-12 ರ ವರೆಗಿನ ಖಾ
ಚೀಲಗಳ ಮಾ ತಿ ಆದೇಶ ಮತುತ್ ಲೇವಾರಿ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

453 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ತೂಯಸಸ:2011-12

1997-98 ರಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗಿನ ತೂಕದ
ಯಂತರ್ಗಳ ಸತಾಯ್ಪನೆ ಸ ೕರ್ಸ್ ಮತುತ್
ಇತರೆ ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

454 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮೇಆಸಾಬೇ:2011-12

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ
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455 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಕರ್,ಸಂ:04:2011-12

ಕರ್,ಸಂ 04 ರ ಕಡತ ಮುಂದುವರಿ ದೆ ಈ
ವ ಯ ಅದೇ ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಸಂಪುಟ-2

456 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾಸಾಟೆ.ಆ:2011-12

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಕಡತ

457 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಕಪೀಖಟೆ.ಆ:2011-12

ಕಛೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂದ
ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್ ಆದೇಶಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಕಡತ

ಬಿ

458 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾಖ:2011-12

ೕಜನೆಯ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

459 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮೇಆಸಾಬೇ:2011-12

2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ರ
ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ೕಪಿ:ಪೂಪೌಆರಾ :2011-12

2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗಿನ ಪೂರಕ
ಪೌ ಟ್ಕ ಆಹಾರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೆಲ್ೕಷಣೆ
ಮತುತ್ ಬೈಂಡ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಹೊಂದಿರುವ
ಕಡತ

ೕಪಿ:ಆಸಾಖಎಜಿ:2011-12

2007-08 ರಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗಿನ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಎಜಿಯವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ
ವರದಿ ಕಡತ

ೕಪಿ:ಲೋಆಸಾಖ:2011-12

2009-10 ರಿಂದ 2011-12 ರವರೆಗಿನ
ವರದಿಗಳನುನ್ ಮಾನಯ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂದ
ಸ ಲ್ ರುವ ವರದಿಗಳ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ:ಆಸಾಖ:2011-12

ಪೂರಕ ಪೌ ಠ್ಕ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ
ಸಂಬಂದ ಪರ್ಧಾನ ಕಛೇರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕತ್
ಪರ್ಕರಣಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಮಾ ತಿ
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ:ಉಅಸಾ:2011-12

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ ಆಯೆಕ್ಯಾದ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಅಜಿರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಾಯಧನದ ಆದೇಶಗಳ
ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ:ಅಂಕೇಗೋ:2011-12

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ವರ ಹಾಗೂ
ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಕೇಂದರ್ಕೆಕ್ ಇರುವ ದೂರಗಳ
ಮಾ ತಿ ಕಡತ

460 ಸಂ: ಅ

461 ಸಂ: ಅ

462 ಸಂ: ಅ

463 ಸಂ: ಅ

464 ಸಂ: ಅ

465 ಸಂ: ಅ
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466 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾಖ:2012-13

ಪೂರಕ ಪೌ ಠ್ಕ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

467 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಕಾಆಸು:2012-13

ಪೂರಕ ಪೌ ಠ್ಕ ಆಹಾರ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ
ಆದೇಶ ಮತುತ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ

468 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಎಂ.ಎಸ್ ಪಿಟಿ ಪ:2012-13

ಂದಿಗೆ ನಡೆ ದ ಪತರ್
ಎಂಎಸ್ ಪಿಟಿ
ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

469 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮೇಆಸಾಬೇ:2012-13

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

470 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮೇಆಸಾಬೇ:2012-13

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

471 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉಮಾಕ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ಕಡತ

ೕಜನೆ ಮಾ ತಿ ಒಳಗೊಂಡ

472 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉಮಾಕ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ಕಡತ

ೕಜನೆ ಮಾ ತಿ ಒಳಗೊಂಡ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಫಮಾ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸಹಾಯ ಧನಕಾಕ್ಗಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ(27
(
ಅಜಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಲಗತುತ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ)

ಬಿ

ೕಫಮಾ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಸಹಾಯ ಧನಕಾಕ್ಗಿ ಸ ಲ್ ರುವ
ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ(26
ಅಜಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಲಗತುತ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ)

ಬಿ

ೕಒಪ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಒಪಿಪ್ಗೆ ಪತರ್ಕಾಕ್ಗಿ
ಸ ಲ್ಸಲಾಗಿದುದ್, ಅವುಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ ಂದ
ಆ ೇಪಣೆ ಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವ
ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ

473 ಸಂ: ಅ

474 ಸಂ: ಅ

475 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಪಿ:ಉ
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ಬಿ

476 ಸಂ: ಅ

477 ಸಂ: ಅ

478 ಸಂ: ಅ

479 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಒಪ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಅಜಿರ್ಯನುನ್ ಒಪಿಪ್ಗೆ ಪತರ್ಕಾಕ್ಗಿ
ಸ ಲ್ಸಲಾಗಿದುದ್, ಅವುಗಳ ಪರ್ತಿಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ ಂದ
ಆ ೇಪಣೆ ಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವ
ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ (25 ಅಜಿರ್ಗಳು ಮತುತ್
ಲಗತುತ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ)

ೕಅಅ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಆಯೆಕ್
ಆಗದಿರುವ ಅಜಿರ್ದಾರರ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ (1) ಕೆನರಾ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಅತಿತ್ಗೋಡು (2) ಕಾ ೕರ್ರೇಷನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ (3) ಂಡಿಕೇಟ್ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ (4) ಕೆಜಿಬಿ ಮಾಕೋಡು ಒಟುಟ್
10 ಅಜಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಲಗತುತ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ೕಅಅ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಆಯೆಕ್
ಆಗದಿರುವ ಅಜಿರ್ದಾರರ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಅಜಿರ್ಗಳನು
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ (1) ಕೆಜಿಬಿ ಕಣಗಾಲು
(2) ಐಒಬಿ ಪಂಚವ ಳ್ ಒಟುಟ್ 21 ಅಜಿರ್ಗಳು
ಮತುತ್ ಲಗತುತ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ೕಅಅ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಆಯೆಕ್
ಆಗದಿರುವ ಅಜಿರ್ದಾರರ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ (1) ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ೕಗೂರು
(2) ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಅಬೂಬ್ರು ಒಟುಟ್ 25 ಅಜಿರ್ಗಳು
ಮತುತ್ ಲಗತುತ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ೕಅಅ:2012-13

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಆಯೆಕ್
ಆಗದಿರುವ ಅಜಿರ್ದಾರರ ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ(1) ಕೆನರಾ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ಒಟುಟ್ 36 ಅಜಿರ್ಗಳು ಮತುತ್
ಲಗತುತ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

480 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

481 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮೇಆಸಾಬೇ:2013-14

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರು ಸ ಲ್ ರುವ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ
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ಬಿ

482 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಫಆಸಾಖ:2013-14

483 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ಕತೂ:ಹಾಪುಖ:2013-14

484 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಮಾ:2013-14

485 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಮಾ:2013-14

486 ಸಂ: ಅ

487 ಸಂ: ಅ

488 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಎಸ್.ಯು ( ಪರೀತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ )
ಮಕಕ್ ಗಾಗಿ ಹಾ ನ ಪುಡಿ ಖರೀದಿ ಮತುತ್
ಮಾ ತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ಕಡತ
ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ಕಡತ

ಬಿ

ಬಿ

ೕಜನೆ ಮಾ ತಿ ಒಳಗೊಂಡ

ೕಜನೆ ಮಾ ತಿ ಒಳಗೊಂಡ

ೕಪರ್:2013-14

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ-1 ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸಂಪುಟ 1&2 ರ ಒಟುಟ್
27 ಅಜಿರ್ಗಳು ಮತುತ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪರ್:2013-14

ಕಡತ ಮುಂದುವರಿ ದೆ ಈ ವ ಯು ಅದೇ
ಷಯಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಂಪುಟ-2
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸಂಪುಟ 3,4,5,6,7&8 ರ ವರೆಗಿನ
ಒಟುಟ್ 33 ಅಜಿರ್ಗಳು ಮತುತ್
ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಆಅ:2013-14

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಆ ೇಪಿತ
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ ಒಟುಟ್ 109
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ (ತಿರಸಕ್ೃತ) ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ೕ:2013-14

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಸಂಬಂದ
ಧ
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ ಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವ 52
ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

489 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

490 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾಖ:2014-15

ಎಂಎಸ್ ಪಿಟಿ ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಂದ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

491 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಎಂ.ಎಸ್ ಪಿಟಿ ಪ:2014-15

2012-14 ಮತುತ್ 2014-15 ರ ಸಾ ನ ಲ್
ಎಂಎಸ್ ಪಿಟಿ
ಂದಿಗೆ ಪತರ್
ವಯ್ವಹಾರಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

ೕಪಿ:ಆಸಾರಾ :2014-15

2013-14 ಮತುತ್ 2014-15 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೆಲ್ೕಷಣೆಗಾಗಿ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಮತುತ್
ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೆಲ್ೕಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಕಡತ

ಬಿ

492 ಸಂ: ಅ
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493 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮೇಆಸಾಬೇ:2014-15

2013-14 ರ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ ಸಂಪುಟ-1

494 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮೇಆಸಾಬೇ:2014-15

2013-14 ರ ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ
ಕಡತ ಸಂಪುಟ-2

ಬಿ

495 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಕೆಎಂಎಫ್:ಹಾಪುಖ:2014-15

2013-14 ಮತುತ್ 2014-15 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ಕೆಎಂಎಫ್ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ನಂದಿನ
ಹಾ ನ ಪುಡಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

496 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ದಾಮ:2014-15

2007-08 ಮತುತ್ 2014-15 ರ ಸಾ ನವರೆಗಿನ
ದಾಸಾತ್ನು ಮ ಗೆ ಮತುತ್ ಕಛೇರಿ ಕಟಟ್ಡಕೆಕ್
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

497 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ೕ:2014-15

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ

ಬಿ

ೕಪರ್:2014‐15

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ ಸಂಪುಟ‐1 ಕರ್ಸಂ 1
ರಿಂದ 3 ರವರೆಗಿನ ಒಟುಟ್ ಮೂಲ ಕಡತ 27
ಫಲಾನುಭ ಗಳ ಅಜಿರ್ಗಳು ಮತುತ್
ಮತು ಇತರ
ಇತರೆ
ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

498 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಫಪರ್:2014‐15

ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

ಬಿ

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಕರ್,ಸಂ 04 ರಿಂದ
12 ರ ಹಂತದ ಒಟುಟ್ 33 ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಅಜಿರ್ಗಳು ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತುತ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

499 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

500 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉಉಪತರ್:2014‐15

2012‐13 ರಿಂದ 2014‐15 ರವರೆಗಿನ
ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಉಪ ೕಗತಾ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ಬಿ

501 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾಸಾಟೆ.ಆ:2014‐15

2012‐13 ರಿಂದ 2014‐15 ರವರೆಗಿನ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮತುತ್
ಆದೇಶಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

502 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಮಾಹಅ:2014‐15

2012‐13 ರಿಂದ 2014‐15 ರವರೆಗಿನ
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಅಜಿರ್ಗಳ
ಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ಬಿ

503 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದುದ್
ಮಂಜೂರಾಗದ ಒಟುಟ್ 110 ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ

ೕಅ:2014‐15
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504 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಉ

ೕಅಆ:2014‐15

505 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಎಮ್.ಎಸ್.ಪಿ. :2015‐16

506 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಎಮ್.ಎಸ್.ಪಿ. :2015‐16

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದುದ್
ಆ ೇಪಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ 18 ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಮತುತ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಂದ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
2015‐16
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.
ಂದಿಗೆಬ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 2015‐16

ಬಿ

ೕಪಿ:ರಾ. :2015‐16

ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೆಲ್ೕಷಣೆಗಾಗಿ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಮತುತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ
ಶೆಲ್ೕಷಣಾ ವರದಿಗಳ ಕಡತ 2015‐16

ಬಿ

508 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆ.ಸಾ ಬೇ:2015‐16

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 2015‐16 ಸಂ‐1

ಬಿ

509 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆ.ಸಾ ಬೇ:2015‐17

507 ಸಂ: ಅ

510 ಸಂ: ಅ
511 ಸಂ: ಅ
512 ಸಂ: ಅ
513 ಸಂ: ಅ
514 ಸಂ: ಅ
515 ಸಂ: ಅ
516 ಸಂ: ಅ

517 ಸಂ: ಅ

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 2015‐16 ಸಂ‐2
(248‐431)
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಮಾ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ೕಪಿ:ಆ.ಸಾ ಬೇ:2015‐16
ಕಡತ 2015‐16
ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ & ಗೋಧಿ ಖರೀದಿ & ತರಣೆಗೆ
ೕಪಿ:ಪಅ.ಪಗೋ.ಖ:2015‐16
ೕಪಿ:ಪಅ.ಪಗ ೂೕ.ಖ:2015 16
ಸ
ಸಂಬಂಧಿ
ಧಿ ದ ಕಡತ 2015‐16
2015 16
ೕಡ್ ಮೆನು ಚಾಟ್ರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ೕಪಿ:ಪ:ಆಹಾರ ಮೇ.ಚಾ:2015‐16
2015‐16
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ಹಾಗೂ
ಬಾಂಡ್ ಗಳ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 2015‐
ೕಪಿ:ಪ:ಭಾಅ.ದೂ:2015‐16
16
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಡಿ ಬರುವ
ೕಪಿ:ಪ:ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್:2015‐16 ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ‐01 (01‐221) 2015‐16
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಡಿ ಬಂದಿರುವ
ೕಪಿ:ಪ:ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್:2015‐16 ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
ಸಂಪುಟ‐02 (223‐330) 2015‐16
ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್
ೕಪಿ:ಪ:ಉ. ೕ:2015‐16
ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಕಡತ 2015‐16
ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ ಸಂಪುಟ‐1 ಕರ್ಸಂ 1 ರ
ಹಂತದ 25 ಫಲಾನುಭ ಗಳ ಅಜಿರ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ೕಪಿ:ಪ:ಉ. ೕ.ಪರ್:2015‐16
ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ 2015‐16
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ಬಿ

ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ

518 ಸಂ: ಅ

519 ಸಂ: ಅ

520 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಪ:ಉ.

ೕಪಿ:ಪ:ಉ.

ೕಪಿ:ಪ:ಉ.

ೕ.ಪರ್:2015‐16

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ ಸಂಪುಟ‐2 ಕರ್ಸಂ 2 ಮತುತ್
3ನೇ ಹಂತದ ಒಟುಟ್ 25 ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಅಜಿರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಹಾಗೂ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ 2015‐16

ೕ.ಪರ್:2015‐16

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ ಸಂಪುಟ‐3 ಕರ್ಸಂ 4 ಮತುತ್
6ನೇ ಹಂತದ ಒಟುಟ್ 17 ಫಲಾನುಭ ಗಳ ಅಜಿರ್
ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ
ಹಾಗೂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ 2015‐16

ೕ.ಪರ್:2015‐16

ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ ಸಂಪುಟ‐4 ಕರ್ಸಂ 7,8&9 ನೇ
ಹಂತದ ಒಟುಟ್ 11 ಫಲಾನುಭ ಗಳ ಅಜಿರ್ ಹಾಗೂ
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಹಾಗೂ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ 2015‐16

ೕ.ದೂ:2015‐16

2014‐15 ಮತುತ್ 2015‐16 ರ ಸಾ ನ ಲ್
ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯಡಿ ಬಂದಿರುವ
ದೂರುಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತಗಳು ಆರ್.ಟಿ.ಐ
ಮಾ ತಿ ಅಡಿ ಮೇ ವ್ನ ಪಾರ್ರ್ಧಿಕಾರಕೆಕ್ಕ್
ಹೋಗಿರುವ ಅಜಿರ್ಘ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತಗಳು

521 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಪ:ಉ.

522 ಸಂ: ಅ
16

ೕಪಿ:ಪ:ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್:ರಪರ್:2015‐

523 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಪ:ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್:ಮಸಾವ್:2015‐16
524 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಪ:ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್:ಮಸಾವ್:2015‐16
525 ಸಂ: ಅ
16

ೕಪಿ:ಪ:ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್:ಮ:2015‐

526 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಪ:ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್:ಮಸಾವ್:2015‐16
527 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಪ:ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್:ಮಸಾವ್:2015‐16
528 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಪ:ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ
ಆ.ಸಾ.ಪ:2015‐16

ರ್ೕ ಎನ್ ರ ೕಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್, ಇವರ 4(1) ಎ, 4(1)
ಬಿ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 2015‐16
ರ್ೕ ಮದಾದ್ನಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಎ.ಡಬೂಯ್.ಡಬೂಯ್ & ಎ.ಡಬೂಲ್ ಹೆಚ್ ರ
ಗೌರವಧನಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 2015‐16
ರ್ೕ ಮದಾದ್ನಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಕಿಶೋರಿ
ಶಕಿತ್ ರೂ.44,000/‐ ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
2015‐16
ರ್ೕ ಮಹದೇವಯಯ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಆ.ಸಾ
ಖರೀದಿ ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ಕಡತ
2015‐16
ರ್ೕ ಮದಾದ್ನಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ
ಕಡತ 2015‐16
ರ್ೕ ಮದಾದ್ನಸಾವ್ಮಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕರೆಗಳ ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ 2015‐
16
ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ ಪಟಟ್ಣದ ಲ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಪಿ.ಪ
ಳಾಸಹೊಂದಿರುವ ಚೀಲದ ಲ್ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳು ಪತೆತ್ಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ & ವರದಿಗಳ
ಕಡತ 2015‐16
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ಅಂ.ಕಾ.ಕ & ಅಂ.ಸ ರ ಆಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧದ ಮಾ ತಿ
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ 2015‐16 ಪರ್ಕಟಣೆ ದಿ:08‐04‐
2015

529 ಸಂ: ಅ
16

ೕಪಿ:ಪ:ಅಂ.ಕ:ಅಂಸ.ಆಯೆಕ್:2015‐

530 ಸಂ: ಅ
15‐16

ೕಪಿ:ಪ:ಅಂ.ಕ:ಅಂಸ.ಆಯೆಕ್.ಮಾ:20 ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ

ಬಿ

ಆಯೆಕ್ ಆಗಿರುವ ಅಂ.ಕ & ಅಂ.ಸ ರ ಅಜಿರ್ಗಳು

ಕಡತ(ಒಟುಟ್ 08 ಅಜಿರ್ಗಳು & ಸಂಬಂಧಿ ದ
ದಾಖಲಾತಿಗ ರುತತ್ದೆ)2015‐16

ಬಿ

ಆಯೆಕ್ಯಾಗದಿರುವ ಅಂ.ಕ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅಜಿರ್ಗಳ

531 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಪ:ಅಂ.ಕ:ಆಯೆಕ್ಯಾಗದಿರುವ: ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ(ಒಟುಟ್ 11 ಅಜಿರ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಬಂದಿ ದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್
2015‐16

ಬಿ

ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ) 2015‐16

ಆಯೆಕ್ಯಾಗದಿರುವ ಅಂ.ಸ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಅಜಿರ್ಗಳ

532 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಪ:ಅಂ.ಸ:ಆಯೆಕ್ಯಾಗದಿರುವ: ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ(ಒಟುಟ್ 11 ಅಜಿರ್ಗಳು ಹಾಗೂ
ಸಂಬಂದಿ ದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನ್
2015‐16

ಬಿ

ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ) 2015‐16

533 ಸಂ: ಅ
16
534 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಪ:ಅಂ.ಸ:ಆಯೆಕ್. ನೇ:2015‐

ೕಪಿ:ಪ:ಉ ಸಾ ಸೌ:2015‐16
ೕಪಿ:ಪ:ಉ.ಸಾ.ಸೌ:2015‐16

535 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ:ಪ:ಅಂಕಾಕ:ಅಂ ಸ
ನೇಮಕಾತಿ:2015‐16

ಸುಂಡವಾಳು‐1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ದ ಸಹಾಯಕಿ
ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿರುವ ದೂರಿನ ಮಾ ತಿ
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ 2015‐16
ಉದೊಯ್ೕಗಿನಿ
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ್ಕಾಕ್ಗಿ
ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದು
ದುದ್ ಮಂಜೂರಾಗದ 117 ಅಜಿರ್ಗಳನುನ್
ಅಜಿರ್ಗಳನು
ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತ 2015‐16

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಕ / ಮಿನಿ ಕಾಕಮತುತ್
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಕಡತ
2014‐15 ಮತುತ್ 2015‐16

544 ಸಂ: ಅ

ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2002‐
03
ಐ ಡಿಎಸ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಕಡತ 2003‐
ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ತೆ :2003‐04
04
ಯಶ ವ್ನಿ ಮಾ
ೕಜನಾ ಕಡತ 2004‐
ೕ:ಪಿಪ:ಯ
ೕ:2004‐05
05
ೕ:ಪಿಪ:ಕಿಮೇ:2004‐05
ಕಿಟ್ ಮೇಟಿರಿಯಲ್ ಕಡತ 2004‐05
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2004‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2004‐05
05
ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಕಡತ 2004‐05
ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ:2004‐05
ರಿಂದ 2005‐06
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2005‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2005‐06
06
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಪರ್ಯಾಣ
ೕ:ಪಿಪ:ಅಂಕಾತ:2006‐07
ಭತೆಯ್ ಕಡತ 2006‐07
ೕ:ಪಿಪ:ಕಿಮೇ:2006‐07
ಕಿಟ್ ಮೇಟಿರಿಯಲ್ ಕಡತ 2006‐07

545 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ:2006‐07 ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಕಡತ 2006‐07

536 ಸಂ: ಅ
537 ಸಂ: ಅ
538 ಸಂ: ಅ
539 ಸಂ: ಅ
540 ಸಂ: ಅ
541 ಸಂ: ಅ
542 ಸಂ: ಅ
543 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2002‐03
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558 ಸಂ: ಅ

ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2006‐
07
ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರಿಗೆ ಇಂಡಕಷ್ನ್ ತರಬೇತಿ
ೕ:ಪಿಪ:ಅಂಕಾಇತ:2007‐08
ಕಡತ 2007‐08
ೕ:ಪಿಪ:ಸಸಸಭೆ:2007‐08
ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕಡತ 2007‐08
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2007‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2007‐08
08
ಟಿಹೆಚ್ಒ ಸಭೆಗೆ ವೃತತ್ವಾರು ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ:ಟಿಹೆಚ್ಒಸಮಾ:2008‐09
ಕಡತ 2008‐09
ೕ:ಪಿಪ:ಜಸಪ್ಕ:2008‐09
ಜನಸಪ್ಂದನ ಕಡತ 2008‐09
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2008‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2008‐09
09
ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಕಡತ 2008‐09
ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ:2008‐09
ರಿಂದ 2009‐10
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2009‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2009‐10
10
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಕಡತ 2009‐10
ೕ:ಪಿಪ:ಆರ್ ಟಿಐ:2009‐10
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳ
ೕ:ಪಿಪ:ಅಂಕಾಸು:2010‐11
ಕಡತ 2010‐11
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2010‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2010‐11
11
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2011‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2011‐12
12

559 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ:2012‐13 ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಕಡತ 2012‐13

560 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2012‐13

561 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ:2013‐14 ಐ ಡಿಎಸ್ ಮಾ ಕ ವರದಿ ಕಡತ 2013‐14

562 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2013‐14

563 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2014‐15

546 ಸಂ: ಅ
547 ಸಂ: ಅ
548 ಸಂ: ಅ
549 ಸಂ: ಅ
550 ಸಂ: ಅ
551 ಸಂ: ಅ
552 ಸಂ: ಅ
553 ಸಂ: ಅ
554 ಸಂ: ಅ
555 ಸಂ: ಅ
556 ಸಂ: ಅ
557 ಸಂ: ಅ

564
565
566
567
568
569
570

ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:

ಅ
ಅ
ಅ
ಅ
ಅ
ಅ
ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2006‐07

ೕ:ಪಿಪ:ಅಂಕೇ:ಗಾಯ್ಸ:2015‐16
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:1997‐98
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:1998‐99
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:1999‐00
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2000‐01
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2001‐02
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2002‐03

ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2012‐
13
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2013‐
14
ಕಛೇರಿ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2014‐
15
ಗಾಯ್ಸ್ ಸಬಿಸ್ಡಿ ಕಡತ 2015‐16
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ ಕಡತ 1997
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ ಕಡತ 1998
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ ಕಡತ 1999
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ ಕಡತ 2000
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ ಕಡತ 2001
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ ಕಡತ 2002
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ಬಿ

571
572
573
574
575
576
577

ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:

ಅ
ಅ
ಅ
ಅ
ಅ
ಅ
ಅ

578 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2003‐04
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2004‐05
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2005‐06
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2009‐10
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2012‐13
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2013‐14
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2014‐15
ೕ:ಪಿಪ:ಸಾರ:2015‐16

ಸಾಂದಭಿರ್ಕ
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ
ಸಾಂದಭಿರ್ಕ

ರಜೆ
ರಜೆ
ರಜೆ
ರಜೆ
ರಜೆ
ರಜೆ
ರಜೆ

ಕಡತ
ಕಡತ
ಕಡತ
ಕಡತ
ಕಡತ
ಕಡತ
ಕಡತ

2003
2004
2005
2009
2012
2013
2014

ಸಾಂದಭಿರ್ಕ ರಜೆ ಕಡತ 2015
ೕ ಶಕಿತ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸತ್ಕದ ಕಡತ
1998‐99 ರಿಂದ 2004‐05

ಬಿ

579 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬಾಯ್ಪು:1998‐99

580 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಅಂಕಾತ:2000‐01

ೕ ಶಕಿತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕಾತೆರ್ಯರ 2
ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐1 2000‐01

ಎ

581 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಅಂಕಾತ:2000‐01

ೕ ಶಕಿತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕಾತೆರ್ಯರ 2
ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐2 2000‐01

ಎ

582 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಅಂಕಾತ:2000‐01

ೕ ಶಕಿತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕಾತೆರ್ಯರ 2
ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐3 2000‐01

ಎ

583 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಅಂಕಾತ:2000‐01

ೕ ಶಕಿತ್
ಶಕಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕಾತೆರ್ಯರ 2
ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐4 2000‐01

ಎ

584 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಅಂಕಾತ:2000‐01

ೕ ಶಕಿತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕಾತೆರ್ಯರ 2
ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐5 2000‐01

ಎ

585 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ತವೆಚಚ್:2000‐01

586 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಮಾ:2000‐01

587 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸುವ:2000‐01

588 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಂಕ:2000‐01

589 ಸಂ: ಅ

ೕ ಶಕಿತ್
ೕಜನೆ ಮಾ ತಿಗ ಗೆ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಮಾದಾ:2000‐01 ಸಂಬಂಧಿ ದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಕಡತ 2000‐
01

590 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಾಥ್ತ:2000‐01

ೕ ಶಕಿತ್ ಸಾಥ್ನಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಡತ 2000‐01

ಬಿ

591 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸುಕ:2001‐02

ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತುತ್ನಿಧಿ ಕಡತ 2001‐02

ಎ

592 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪಾರ್ತ:2001‐02

ೕ ಶಕಿತ್ ತರಬೇತಿ ವೆಚಚ್ದ ವರದ ಕಡತ
2000‐01
ೕ ಶಕಿತ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಮಾ ತಿ ಕಡತ 2000‐
01
ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ವರದಿಗಳ ಕಡತ 2000‐
01

ಎ

ಎ

ೕ ಶಕಿತ್ ಸಂಘಗಳ ಕಡತ 2000‐01

ೕ ಶಕಿತ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಡತ 2001‐
02
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ಎ

593 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪಾರ್ತ:2000‐01

ೕ ಶಕಿತ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಡತ 2001‐
02

ಎ

594 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಪರ್ತ:2001‐02

ೕ ಶಕಿತ್ ಸವ್ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗ ಗೆ ಪರ್ತಿನಿಧಿ
ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐1 2001‐02

ಎ

595 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಪರ್ತ:2001‐02

ೕ ಶಕಿತ್ ಸವ್ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗ ಗೆ ಪರ್ತಿನಿಧಿ
ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐2 2001‐02

ಎ

596 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಪರ್ತ:2001‐02

ೕ ಶಕಿತ್ ಸವ್ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗ ಗೆ ಪರ್ತಿನಿಧಿ
ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐3 2001‐02

ಎ

597 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಪರ್ತ:2001‐02

ೕ ಶಕಿತ್ ಸವ್ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗ ಗೆ ಪರ್ತಿನಿಧಿ
ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐4 2001‐02

ಎ

598 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಪರ್ತ:2001‐02

ೕ ಶಕಿತ್ ಸವ್ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗ ಗೆ ಪರ್ತಿನಿಧಿ
ತರಬೇತಿ ಕಡತ ತಂಡ‐5 2001‐02

ಎ

599 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ತರಬೇತಿ:2001‐02

600 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ತರಬೇತಿ:2001‐02

601 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಾಸಾಥ್ತ:2001‐02

602 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಾಸಾಥ್ತ:2001‐02

603 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ತಾಮಕಾ:2001‐02

604 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಕ:2001‐02

605 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ಪರ್ವ:2002‐03

606 ಸಂ: ಅ

ೕ ಶಕಿತ್ ತರಬೇತಿ ಕಡತ ಬೆಟಟ್ದಪುರ ಎ
ತಂಡ 2001‐02
ೕ ಶಕಿತ್ ತರಬೇತಿ ಕಡತ ಬೆಟಟ್ದಪುರ ಬಿ
ತಂಡ 2001‐02
ೕ ಶಕಿತ್
ಶಕಿ ಕಾಯರ್ಕತ
ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರಿಗೆ
ರ್ಯರಿಗ ಸಾಥ್
ಸಾನಿಕ
ನಿಕ
ತರಬೇತಿ ಕಡತ 2001‐02
ೕ ಶಕಿತ್ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರಿಗೆ 4 ದಿನಗಳ
ಸಾಥ್ನಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಡತ 2001‐02
ೕ ಶಕಿತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಟಟ್ದ 1 ದಿನದ
ಕಾಯರ್ಗಾರ ಕಡತ 2001‐02

ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ

ೕ ಶಕಿತ್ ಸಂಘಗಳ ಕಡತ 2001‐02

ಬಿ

ೕ ಶಕಿತ್ ವರಗಳ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ
2002‐03

ಬಿ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ವಕ:2002‐03

ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿಗಳ ಕಡತ 2002‐03

ಬಿ

607 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ವಕ:2002‐03

ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿಗಳ ಕಡತ 2002‐03

ಬಿ

608 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಾನಿತ:2002‐03

609 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸುಕ:2002‐03

610 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಾನಿತ:2002‐03

611 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2001‐02

ೕ ಶಕಿತ್ ಸಾಲ ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಡತ
2002‐03
ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತುತ್ನಿಧಿ ಕಡತ(ರೂ. 2,90,000)
2002‐03
ೕ ಶಕಿತ್ ಸಾಲ ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಡತ
2002‐03
ಕಛೇರಿ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ
2001‐02 ರಿಂದ2003‐04
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ಎ
ಎ
ಎ

ೕ ಶಕಿತ್ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ಪಡೆದ ೕ ಶಕಿತ್
ಗುಂಪುಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡತ 2002‐03
ರಿಂದ 2011‐12
ೕ ಶಕಿತ್ ಚೆಕ್ ಪುಸತ್ಕದ ಕಡತ ಕೆಜಿಬಿ
ಪಿ,ಪಟಟ್ಣ 2003‐04
ೕ ಶಕಿತ್ ಚೆಕ್ ಪುಸತ್ಕ ಕಡತ ಕೆಜಿಬಿ
ಪಿ,ಪಟಟ್ಣ 2003‐04

612 ಸಂ: ಅ
2‐03

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಆಸೌಪಗುದಾ:200

613 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚೆಪು:2003‐04

614 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚೆಪು:2003‐04

615 ಸಂ: ಅ
04

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬಾಯ್ ಮಾ:2003‐

616 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪಾರ್ತ:2004‐05

617 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪಾರ್ಕ:2004‐05

618 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪಾರ್ಕ:2004‐05

619 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಮಾಮೇ:2004‐05

620 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸುಕ:2004‐05

621 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸುಕ:2004‐05

622 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಮಾವ:2005‐06

623 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೌತ:2005‐06

624 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಮಾಮೇ:2005‐06

ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಮೇಳ ಕಡತ 2005‐06

ಬಿ

625 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:

ೕ ಶಕಿತ್

ರ್ೕತಾಸ್ಹ ಧನದ ಕಡತ 2005‐06

ಎ

626 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಉಆತ:2005‐06

627 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸನೈಆ:2005‐06

628 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಅಗು:2005‐06

629 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಲೇಸಾಕ:2004‐05

630 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚೆಪು:2006‐07

631 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಮಾಮೇ:2006‐07

ರ್ೕಧ:2005‐06

ೕ ಶಕಿತ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ವಾರು ಂಕೇಜ್ ಗಳ
ಮಾ ತಿ ಕಡತ 2003‐04 ರಿಂದ 2011‐12
ೕ ಶಕಿತ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಡತ 2004‐
05
ೕ ಶಕಿತ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಕ ಕಡತ 2004‐05
ೕ ಶಕಿತ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಡತ 2004‐
05
ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಮೇಳ ಕಡತ 2004‐05
ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತುತ್ನಿಧಿ ಕಡತ (ರೂ . 1,25,000)
2004‐05
ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತುತ್ನಿಧಿ ಕಡತ (ರೂ.80,000)
2004‐05
ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ವರದಿಗಳ ಕಡತ 2005‐06
ೕ ಶಕಿತ್ ಕೌಶಾಲಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್ ತರಬೇತಿ ಕಡತ
2005‐06

ೕ ಶಕಿತ್ ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ
ಕಡತ 2005‐06
ೕ ಶಕಿತ್ ಸಂಪೂಣರ್ ನೈಮರ್ಲಯ್ ಆಂದೋಲನ
ಕಡತ 2005‐06
ೕ ಶಕಿತ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಕಡತ 2005‐06
ೕ ಶಕಿತ್ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ಕಡತ 2004‐
05
ೕ ಶಕಿತ್ ಚೆಕ್ ಪುಸತ್ಕದ ಕಡತ ಕೆಜಿಬಿ
ಪಿ,ಪಟಟ್ಣ 2006‐07
ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಮೇಳ ಕಡತ 2006‐07
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ಬಿ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಬಿ
ಎ
ಎ
ಬಿ
ಎ

ಎ

ಬಿ
ಬಿ
ಎ

632 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಯಕ:2006‐07

633 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಧಸು:2007‐08

634 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮೇ:2007‐08

635 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಾ ತ:2007‐08

636 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸುಬಿ:2007‐08

637 ಸಂ: ಅ
08

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಆಘ

638 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಉಆತ:2007‐08

639 ಸಂ: ಅ
08
640 ಸಂ: ಅ
‐08
641 ಸಂ: ಅ
08

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಆಘ

ರ್ೕಧ:2007‐

ರ್ೕಧ:2007‐

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸು ಘ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಆಘ

ೕ:2007
ರ್ೕಧ:2007‐

642 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಅಗುಕ:2007‐08

643 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸುಕ:2007‐08

644 ಸಂ: ಅ
08
ಸಂ:
ಅ
645
08

ೕ:ಪಿಪ:
ೕ:ಪಿಪ:

ೕ ಶಕಿತ್ ಯಶ ವ್ನಿ ಕಡತ 2006‐07

ಬಿ

ೕ ಶಕಿತ್ ಶೇಕಡ 6 ಬಡಿಡ್ ಸಹಾಯಧನ
ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕಡತ 2007‐08

ಬಿ

ೕ ಶಕಿತ್ ಕಿಟ್ ಮೇಟಿರಿಯಲ್ ಕಡತ 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಷಯಗಳ ತರಬೇತಿ
ಕಡತ 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತುತ್ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಡತ
(ರೂ.2,15,000) 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಆದಾ ೕತಪ್ನನ್ ಘಟಕ
ರ್ೕತಾಸ್ಹ
ಧನ ಕಡತ 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ
ಕಡತ 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಆದಾ ೕತಪ್ನನ್ ಘಟಕ
ರ್ೕತಾಸ್ಹ
ಧನ ಕಡತ 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತುತ್ನಿಧಿ ಶೇಷ ಘಟಕ
ೕಜನೆ
ಕಡತ 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಆದಾ ೕತಪ್ನನ್ ಘಟಕ
ರ್ೕತಾಸ್ಹ
ಧನ ಕಡತ 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಕಡತ 2007‐08

ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತಿತ್ನಿಧಿ ಕಡತ (ರೂ.60,000)
2007‐08
ೕಶಕಿತ್:ಆಘ ರ್ೕಧ:2007‐
ೕ ಶಕಿತ್ ಆದಾ ೕತಪ್ನನ್ ಘಟಕ
ರ್ೕತಾಸ್ಹ
ಧನ ಕಡತ 2007‐08
ೕಶಕಿತ್:ಆಘ ರ್ೕಧ:2007‐
ೕ ಶಕಿತ್ ಆದಾ ೕತಪ್ನನ್ ಘಟಕ
ರ್ೕತಾಸ್ಹ
ಧನ ಕಡತ 2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಪುಸತ್ಕ ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಡತ
ೕಶಕಿತ್:ಪುನಿತ:2007‐08
2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಸಾಲ ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ ಕಡತ
ೕಶಕಿತ್:ಸಾನಿತ:2007‐08
2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಕೌಶಾಲಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್ ತರಬೇತಿ ಕಡತ
ೕಶಕಿತ್:ಕೌತ:2007‐08
2007‐08

646 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

647 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

648 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

649 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸುಕ:2007‐08

650 ಸಂ: ಅ ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಅಉಮಾಗು
2007‐08

ೕ ಶಕಿತ್ ಸುತುತ್ನಿಧಿ ಕಡತ 2007‐08
ರ್ೕಧ:

651 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಮಾಮೇ:2007‐08

652 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಮಾ:2015‐16

653 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಅಮೀಅ:2006‐07

ಬಿ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ

ೕ ಶಕಿತ್ ಅಧಿಕ ಉ ತಾಯ ಮಾಡಿರುವ
ಗುಂಪುಗಳ
ರ್ೕತಾಸ್ಹಧನದ ಕಡತ 2007‐08

ಬಿ

ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಮೇಳ ಕಡತ 2007‐08

ಬಿ

ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ 2015‐
16
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಅಜಿರ್ಗಳ
ಮಾ ತಿ ಕಡತ 2006‐07

ಬಿ
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ಎ

654 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ಅಮಾ:2006‐07

ಳಂಭ ಅಜಿರ್ ಮಾ ತಿ ಕಡತ 2006‐07
ರಿಂದ 2008‐09 ರವರೆಗೆ

ಎ

655 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲಜಾಮಾ:2006‐07

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ
ಮಾ ತಿ ಕಡತ 2006‐07 ರಿಂದ 2008‐09

ಬಿ

656 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಮಪರ್:2008‐09

657 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲಸು:2008‐09

658 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲತಿ:2009‐10

659 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲಬಾಪರ್:2009‐10

660 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲ ವ್ೕಬಾಪ:2009‐10

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ
ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಪಟಿಟ್ಗಳ ಕಡತ 2009‐10

ಎ

661 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲಮಪ:2009‐10

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ಕಡತ 2009‐10

ಎ

662 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲಮಪ:2011‐12

663 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ತಾಬಿಕಾ:2011‐12

664 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬಾಸ:2011‐12

665 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲಆತ:2012‐2013

666
667

670
671
672

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಮರಣ ಪರಿಹಾರ
ಕಡತ 2011‐12
ತಾತ ಕ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡ್ರ್ ಮಾ ತಿ ಕಡತ
ತಾತಕ್
2011‐12
ಬಾಲ ಸಂಜೀ ನಿ ಕಡತ 2011‐12
ೕಜನೆಯ ಆರೋಗಯ್ ತಪಾಸಣೆ
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ಕಡತ 2012‐13
ೕಜನೆಯ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ವರದಿಗಳ ಕಡತ 2013‐14

ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ

ಎ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಮಾ ಕ ವರದಿ:2013‐14

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾ,ಮಂ:2008‐09

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ 2008‐09

ಎ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾ

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ತರಣೆ ಪಟಿಟ್ ಕಡತ

ಬಿ

668 ಸಂ: ಅ
669

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಮಂಜೂರಾತಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕಡತ 2008‐09
ೕಜನೆಯ ಸುತೊತ್ೕಲೆಗಳ ಕಡತ
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
2008‐09 ರಿಂದ 2012‐13
ೕಜನೆಯ ತಿದುದ್ಪಡಿಗಳ ಕಡತ
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
2009‐10
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಅಜಿರ್ಗಳ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಮಾ ತಿ
ಕಡತ 2009‐10

ಸಂ: ಅ
ಸಂ: ಅ
ಸಂ: ಅ
ಸಂ: ಅ

ೕಫ: ೕ :

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಪತರ್:2008‐09

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
2008‐09

ೕರೆ

ೕಜನೆಯ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗ ಗೆ
ೕ:ಪಿಪ:ಭಾ ೕ :
ಂಬರಹ ಕಡತ
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಫಲಾನುಭ ಗಳ ಮರಣ ಪರಿಹಾರ
2009‐10
ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಮಪ:2009‐10
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ತಾಯಂದಿರ ೕರೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ
ೕ:ಪಿಪ:ಭಾ ೕಫ: ೕರೆ:2011‐12 2011‐12
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ಎ
ಎ

673

ಸಂ: ಅ

674

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾ

ೕ ೕ :2006‐07

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ೕರೆ
ರಿಂದ 2008‐09

ತರಣೆ ಕಡತ 2006‐07

2 ನೇ ಫಲಾನುಭ ಗ ಗೆ

ೕರೆ

ತರಣೆ ಕಡತ

ಎ
ಎ

ಸಂ: ಅ
675 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾ ೕ ೕ
ೕ:ಪಿಪ:ಭಾ ೕ :2006‐07

676 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಪಾಮ/ವೈವೆಚಚ್/2010-11

677 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಪಾಮ/ವೈವೆಚಚ್/2010-11

ಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಮಕಕ್ಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
ಕಡತ 2010-11

ಬಿ

678 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಪಾಮ/ವೈವೆಚಚ್/2012-13

ಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಮಕಕ್ಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
ಕಡತ 2012-13

ಬಿ

679 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಪಾಮ/ವೈವೆಚಚ್/2013-14

ಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಮಕಕ್ಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
ಕಡತ 2013-14

ಬಿ

680 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಪಾಮ/ವೈವೆಚಚ್/2010-11

ಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಮಕಕ್ಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
ತರಣೆ ವ

ಎ

681 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ೕ ಶಸಂ/ಮಾ/2004-05

ೕ ಶಕಿತ್ ಸವ್ಸಹಾಯ ಸಂಘಗ ಂದ ಮುಚಚ್ ಕೆ
ಬರೆ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಕಡತ 200405

ಬಿ

682 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಶೇ6ಬಡಿಡ್/2009-10

ೕ ಶಕಿತ್
ಶಕಿ
ೕಜನೆ
ೕಜನ ಶ
ಶೇಕಡ
ೕಕಡ 6 ಬಡಿಡ್
ಸಹಾಯಧನಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 200910 ರಿಂದ 2010-11 ರವರೆಗೆ

ಎ

683 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಶೇ6ಬಡಿಡ್/2010-11

ೕ ಶಕಿತ್
ೕಜನೆ ಶೇಕಡ 6 ಬಡಿಡ್
ಸಹಾಯಧನಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ 2010-11

ಎ

684 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಅನುದಾನ/ಪಿ/ವೇ/2010-11

ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚಚ್ಕೆಕ್ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಕಡತ

685

ಸಂ: ಅ ೕಪಿ/ಡಬೂಯ್ಲ್ ಹೆಚ್ ಒ/
ತಾವ/2010-11

686 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಅಮಾಗೌ/2011-12

687 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಕಂತ/2011-12

689 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ೕಅಮಾ/2012-13

688 ಸಂ: ಅ

690 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬಾಯ್ /2011-12

ೕಪಿ/ಡಿ ಬಿ/2012-13

691 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ೕಶ ಯು /2012-13

693 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ೕಶ ಡಿ ಬಿ/2013-14

692 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಆಬಿ/2013-14

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ೕರೆ ತರಣೆ ಕಡತ 2006‐07
ಶೇಷ ಪಾಲನೆ ಮಕಕ್ಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ
ಕಡತ 2010-11

ಎ
ಬಿ

ಡಬೂಯ್ಲ್ ಹೆಚ್ ಒ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಕಡತ

ಬಿ

ಅ ವಾ ತ ಮ ಳೆಗೆ ಮಾ ಕ ಗೌರವಧನದ
ಕಡತ

ಬಿ

ಬಾಯ್ಂಕ್

ಎ

ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕಡತ
ಂಕೇಜ್ ವ

ಕಡತ

ೕ ಶಕಿತ್ ಅನುದಾನದ ಕಡತ

ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ(1 ರಿಂದ 21)
ಉಪ

ೕಗತಾ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

ೕ ಶಕಿತ್ ಅನುದಾನದ ಕಡತ

ಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡತ(1 ರಿಂದ 17)
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ಬಿ
ಎ

ಬಿ

694 ಸಂ: ಅ
695 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ೕಶ ಮಾ/2013-14
ೕಪಿ/ ೕಶ ಮಾ/2013-14

ೕ ಶಕಿತ್ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ
ೕ ಶಕಿತ್ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ

696 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ೕಶ ಲೇಸಾ/2013-14

ೕ ಶಕಿತ್ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ವ
ಕಡತ

697 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಉಅತಾ/2014-15

698 ಸಂ: ಅ
699 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ತಾ ೕಶಭ/2014-15
ೕಪಿ/ಮತೂ/2011-12

ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ
ಕಡತ

700 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಮತೂ/2011-12

ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ಳ ವೈದದ್ಯ್ಕೀಯ
ಚರ್ ಗಳ
ಕಡತ 2013-14 ಮತುತ್ 2014-15

ಬಿ

701 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಮತೂ/2011-12

ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ಳ ವೈದದ್ಯ್ಕೀಯ
ಚರ್ ಗಳ
ಕಡತ 2013-14 ಮತುತ್ 2014-15

ಬಿ

702 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಮತೂವೈ/2011-12

ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ಳ (ಎಸ್ ಟಿ) ವೈದಯ್ಕೀಯ
ವೆಚಚ್ದ
ಚರ್ ಗಳು

ಬಿ

703 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಮತೂವೈ/2011-12

ಬಿ

704 ಸಂ: ಅ
705 ಸಂ: ಅ
706 ಸ
ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬೇ ಕ/2011-12
ೕಪಿ/ಬೇ ಕ/2011-12
ೕಪಿ/ಬೇ
ಪಿ ೆ ಕ/2011-12
ಕ

ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ಳ (ಎಸ್
ವೆಚಚ್ದ
ಚರ್ ಗಳು

ಮತುತ್
ಚರ್ ಗಳ

ತಾಲೂಲ್ಕು ೕ ಶಕಿತ್ ಭವನದ ಕಡತ
ಪರೀತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಮಕಕ್ಳ ಕಡತ

) ವೈದಯ್ಕೀಯ

ಬೇ ಗೆ ಬಿರದ ಕಡತ
ಬೇ ಗೆ ಬಿರದ ಕಡತ
ಬೇ
ೆ ಗೆೆ ಬಿರದ ಕಡತ

ಸಂ: ಅ ೕಪಿ/ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
/ಕಾಕ/2011-12

ಕಲಾ ರ್ೕ ಪರ್ಶ ತ್ ಬಿರ ಮತುತ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸಮಾಚಾರ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಕಡತ

ಸಂ: ಅ ೕಪಿ/ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
708
/ಕಾಕ/2011-12

ಕಲಾ ರ್ೕ ಪರ್ಶ ತ್ ಬಿರ ಮತುತ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸಮಾಚಾರ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಕಡತ

707

709

ಸಂ: ಅ ೕಪಿ/ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್
/ಕಾಕ/2011-13

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪರೀ ೆಗೆ
ಹಾಜರಾಗಿ ಕಡತ

710 ಸಂ: ಅ
711 ಸಂ: ಅ
712 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬೇ ಕ/2014-15
ೕಪಿ/ವೇಭ/1994-95
ೕಪಿ/ಅಂಕಾಮಾ/

ಬೇ ಗೆ ಬಿರದ ಕಡತ
ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ವೇತನ ಭತೆಯ್ ಕಡತ
ಕಟಟ್ಡದ ಮಾ ತಿ ಕಡತ

713 ಸಂ: ಅ

ಕಿಶೋರಿ ಶಕಿತ್ ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳ ಕಡತ (17/2010ೕಪಿ/ಕಿಶೋರಿ/ಶಕಿತ್/ಡಿ ಬಿ/2010-11 11,43/2010-11 ಮತುತ್ 24/2009-10 ರ
ಡಿ ಬಿಲ್ ಗಳು)

ಎ

714 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಕಿಶೋರಿ/ಶಕಿತ್/2010-11

ಬಿ

715 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಕಿಶೋರಿ/ಶಕಿತ್/ತೆ /2010-11

ಕಿಶೋರಿ ಶಕಿತ್

ಕಿಶೋರಿ ಶಕಿತ್
2010-11
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ೕಜನೆ ಕಡತ 2010-11

ೕಜನೆ ತೆ ಮಾ ಕ ಕಡತ

716 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಕಿಶೋರಿ/ಶಕಿತ್/

ೕ/2010-11

ಕಿಶೋರಿ ಶಕಿತ್

ೕಜನೆ ಕಡತ 2010-11

717 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಕಿಶೋರಿ/ಶಕಿತ್/ಮಸಂ/2012-13 ಮಕಕ್ಳ ಸಂರಕಷ್ಣಾ ಕಡತ 2012-13

718 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಕಿಶೋರಿ/ಶಕಿತ್/ತೆ /2013-14

ಕಿಶೋರಿ ಶಕಿತ್ ತೆ ಮಾ ಕ ಕಡತ 2013-14

719 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಕಿಶೋರಿ/ಶಕಿತ್/ತೆ /2014-15

ಕಿಶೋರಿ ಶಕಿತ್ ತೆ ಮಾ ಕ ಕಡತ 2014-15

720 ಸಂ: ಅ
721 ಸಂ: ಅ
722 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ನಮನಶ/2013-14
ೕಪಿ/ಬಾ ಕ/2011-12
ೕಪಿ/ಅಂಕಾದೂ/2011-12

ನಮಮ್ ಮಗಳು ನಮಮ್ ಶಕಿತ್ ಕಡತ
ಬಾಲಯ್ ವಾಹ ಕಡತ 2011-12
ಅಂಕಾ ದೂರಗಳ ಕಡತ

723 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬಸ

ೕ/1998-99

ಬಾ ಕ ಸಮೃದಿದ್
ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ

ೕಜನೆ ದೃಡೀಕರಣ

724 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬಸ

ೕ/1999-00

ಬಾ ಕ ಸಮೃದಿದ್
ಅಜಿರ್ಗಳ ಕಡತ

ೕಜನೆ ತಿರಸಕ್ೃತ

725 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬಸ

ೕ/2001-02

ಬಾ ಕ ಸಮೃದಿದ್
ರಿಂದ 2003-04

ೕಜನೆ ಕಡತ 2000-01

726 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬಸ

ೕ/2004-05
ೕ/2004 05

ೕಜನೆ

727 ಸಂ: ಅ
728 ಸಂ: ಅ
729 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬಸ
ೕಪಿ/ಬಸ
ೕಪಿ/ಬಸ

ೕ/2004-05
ೕ/2005-06
ೕ/2007-08

ಬಾ ಕ ಸಮೃದಿದ್
ಕಡತ

ಬಾ ಕ ಸಮೃದಿದ್
ಬಾ ಕ ಸಮೃದಿದ್
ಬಾ ಕ ಸಮೃದಿದ್

ೕ/2013-14

ಬಾ ಕ ಸಮೃದಿದ್
ೕಜನೆ ಬಾಂಡ್ ಗಳ
ಪುನರ್ ನ ೕಕರಿಸಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗೆ ಸ ಲ್ ದ
ಬಾಂಡ್ ಸಂಖೆಯ್ ಮತುತ್ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ
ಸಂಬಂದಿ ದ ಕಡತ

ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ

ೕಜನೆ ಕಡತ
ೕಜನೆ ಕಡತ
ೕಜನೆ ಕಡತ

730 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಬಸ

731 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ರಾಹೆಭ/2004-05

732 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಹೆಚ್ ಐ

/2010-11

ಹೆಚ್ ಐ ಬಾಂದಿತರ
ಕಡತ 2010-11

ಶೇಷ

ೕಜನೆ

733 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಹೆಚ್ ಐ

/2011-12

ಹೆಚ್ ಐ ಬಾಂದಿತರ
ಕಡತ 2011-12

ಶೇಷ

ೕಜನೆ

734 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಹೆಚ್ ಐ

/2012-13

ಹೆಚ್ ಐ ಬಾಂದಿತರ
ಕಡತ 2012-13

ಶೇಷ

ೕಜನೆ

735 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಹೆಚ್ ಐ

/2013-14

ಹೆಚ್ ಐ ಬಾಂದಿತರ
ಕಡತ 2013-14

ಶೇಷ

ೕಜನೆ

736 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು :1994-1995

ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಹೆರಿಗೆ ಭತೆಯ್ ಕಡತ

ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 20-05-1994 ರಿಂದ 31-011996 ಸಂಪುಟ 1

Page 45

ಎ

737 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು :1996-1997

738 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು :1997-1998

739 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು :1998-1999

740 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು :1999-2000

741 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು :2000-2001

742 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು :2003-2005

743 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು :2005-2007

744 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು : 2007-2010

745 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು : 2010-2011

746 ಸಂ :

ಅ

ೕಪಿ: ನ.ಪು
ನ ಪು :2011-2015

ನಗದು
1997
ನಗದು
1998

ಪುಸತ್ಕ 01-02-1996 ರಿಂದ 16-05ಸಂಪುಟ 2
ಪುಸತ್ಕ 17-03-1997 ರಿಂದ 29-03ಸಂಪುಟ 3

ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 30-03-1998 ರಿಂದ 30-111999 ಸಂಪುಟ 4
ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 01-12-1999 ರಿಂದ 08-102001 ಸಂಪುಟ 5
ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 09-10-2001 ರಿಂದ 21-102003 ಸಂಪುಟ 6

ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 22-10-2003 ರಿಂದ 23-112005 ಸಂಪುಟ 7

ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 26-09-2005 ರಿಂದ 29-112007 ಸಂಪುಟ 8

ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 30-11-2007 ರಿಂದ 15-022010 ಸಂಪುಟ 9

ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 19-01-2010 ರಿಂದ 17-112011 ಸಂಪುಟ 10

ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ

ನಗದು ಪುಸತ್ಕ 19-11-2011 ರಿಂದ 18-032015 ಸ
ಸಂಪುಟ
ಪ 11

ಎ
ಬಿ

747 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಕ. ಬಬ್ಂದಿ/1994-95

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ ವ
ರಿಂದ 28-02-1995

1994

748 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಕ. ಬಬ್ಂದಿ/1995-2000

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ ವ
1995 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2000

ಮಾಚ್ರ್

749 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಕ. ಬಬ್ಂದಿ/2004-2006

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ ವ
2001 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2004

ಜನವರಿ

750 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಕ. ಬಬ್ಂದಿ/2004-2006

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ ವ
2004 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2006

ಆಗಸ್ಟ್

751 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಕ. ಬಬ್ಂದಿ/2004-2009

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ ವ
2006 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2009

ಏಪಿರ್ಲ್

752 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ಕ. ಬಬ್ಂದಿ/2009-10

753 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ.ಡ/1994-95

754 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಕಾ. .ವೇ.ಡ/1994-95

755 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ ./1994-95

ಕಛೇರಿ ಬಬ್ಂದಿ ಹಾಜರಾತಿ ವ
2009 ರಿಂದ ಮೇ 2012

ಪೆಬರ್ವರಿ

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಟಾವಡೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ 01
ಗಾರ್ಮ ಸೇವಕ, ಮುಖಯ್ ಸೇವಕ ವೇತನ
ಬಟವಾಡೆ ಏಪಿರ್ಲ್ 1995 ಜುಲೈ 1999

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ
ಮೇ 1994 ರಿಂದ ಮೈ 1998
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ಸಂಪುಟ -1

ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ
ಎ
ಎ
ಎ

756 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಡಾ. ./1994-95

ದಾವ್ಕರ್ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ
ಸಂಪುಟ 02, 06/12-1994 ಸೆಪಪ್ಂಬರ್ 1995
ರವರೆಗೆ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ಜೂನ್ 1998
ಆಕೊಟ್ೕಬರ್ 2004

757 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ.ಡ/1994-95

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ ಸಂಪುಟ 03
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2001 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2004

ಎ

758 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ.ಡ/1994-95

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ ಸಂಪುಟ
04 ಸೆಪಪ್ಂಬರ್ 2004 ರಿಂದ ಸೆಪಪ್ಂಬರ್
2006

ಎ

759 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ.ಡ/1994-95

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ ಸಂಪುಟ 05
ಸೆಪಪ್ಂಬರ್ 2006 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 2009

ಎ

760 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ವೇ.ಡ/1994-95

ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ವ ಸಂಪುಟ
06 ಮೇ 2009 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 2012

ಎ

761 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ವಾ.ಲಾಗ್.ಪು/1994-95

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ 01 ಕೆಎ 01 ಜಿ 1263, ಲಾಗ್
ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ 02 ಜುಲೈ 1994 ರಿಂದ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1995

ಎ

762 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ವಾ.ಲಾಗ್.ಪು/1996-97

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ 03 ಕೆಎ 01 ಜಿ 1263, ಲಾಗ್
ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ 03 ಜನವರಿ 1996 ರಿಂದ
ಆಗಸ್ಟ್ 1999

ಎ

ೕಪಿ/ವಾ.ಲಾಗ್.ಪು/1999-20001

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ 04 ಕೆಎ 01 ಜಿ 1263, ಲಾಗ್
ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ 04 ಸೆಪಪ್ಂಬರ್ 1999 ರಿಂದ
ನವಂಬರ್ 2002

ಎ

764 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ವಾ.ಲಾಗ್.ಪು/2002-03

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ 05 ಕೆಎ 01 ಜಿ 1263, ಲಾಗ್
ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2002 ರಿಂದ
ಸೆಪಪ್ಂಬರ್ 2003

ಎ

765 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ವಾ.ಲಾಗ್.ಪು/2003-04

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ 06 ಕೆಎ 01 ಜಿ 1263, ಲಾಗ್
ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ 06 ಆಕೊಟ್ೕಬರ್ 2003 ರಿಂದ
ಜೂನ್ 2004

ಎ

766 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ವಾ.ಲಾಗ್.ಪು/2004-2005

ವಾಹನ ಸಂಖೆಯ್ 07 ಕೆಎ 01 ಜಿ 1263, ಲಾಗ್
ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ 07 ಆಗಸ್ಟ್ 2004 ರಿಂದ
ಪೆಬರ್ವರಿ 2014

ಎ

767 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಚೆಕ್. ದ.ಪು /1996-97

ಧನಾದೇಶ ಪುಸತ್ಕ (ಚೆಕ್ ಎಂಟರಿ) 19962013 ರವರೆಗೆ

ಎ

763 ಸಂ: ಅ
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ಎ

768 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ಸಾಂ.ರ/1996-97

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಸಾಂದಬಿರ್ಕ ರಜೆ ವ
01

769 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ಸಾಂ.ರ/1996-97

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಸಾಂದಬಿರ್ಕ ರಜೆ ವ
02

770 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ಸಾಂ.ರ/1996-97

ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಸಾಂದಬಿರ್ಕ ರಜೆ ವ
03

771 ಸಂ: ಅ
772 ಸಂ: ಅ
773 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ .ಪರ್.ಭ/2009-10
ೕಪಿ/ .ಪರ್.ಭ/2011-12
ೕಪಿ/ಕ.ಸ.ನ/2013-14

ಬಿಬ್ಂದಿ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ 2009
ಬಿಬ್ಂದಿ ಪರ್ವಾಸ ಭತೆಯ್ 2011-12
ಕಛೇರಿ ಸಭಾ ನಡವ ಕೆಗಳು 2013-14

ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /1994-95

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಜನವರಿ
1994 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1996 ರವರೆಗೆ

ಎ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /1996-97

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಆಗಸ್ಟ್
1996 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1997

ಎ

ಎ

774 ಸಂ:

775 ಸಂ:

ಅ

ಅ

ಸಂಪುಟ
ಸಂಪುಟ
ಸಂಪುಟ

ಬಿ
ಬಿ
ಬಿ

776 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /1997-98

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ
ಅಕೊ
ಅಕ
ೂಟ್ೕಬರ್
ೕಬರ್ 1997 ರಿಂದ ಅಕ
ಅಕೊ
ೂಟ್ೕಬರ್
ೕಬರ್ 1998

777 ಸಂ:

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /1998-99

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ನವೆಂಬರ್
1998 ರಿಂದ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 1999

ಎ

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /1999-2000 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಸೆಪಟ್ಂಬರ್
1999 ರಿಂದ ಮೇ 2000

ಎ

779 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2000-2000 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಜೂನ್
2000 ರಿಂದ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2000

ಎ

780 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2000-2001 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ನವೆಂಬರ್
2000 ರಿಂದ ಫೆಬರ್ವರಿ 2001

ಎ

778 ಸಂ:

781 ಸಂ:

782 ಸಂ:

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಮಾಚ್ರ್
2001 ರಿಂದ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2001

ಅ

ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2001-2001

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2001-2002 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ನವೆಂಬರ್
2001 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2002
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ಎ

ಎ

783 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2002-2003 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಜುಲೈ
2002 ರಿಂದ ಜನವರಿ 2003

784 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2003-2004 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಫೆಬರ್ವರಿ
2003 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2003

ಎ

785 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2003-2004 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಜುಲೈ
2003 ರಿಂದ ಫೆಬರ್ವರಿ 2004

ಎ

786 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2003-2004 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಮಾಚ್ರ್
2003 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2004

ಎ

787 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2005-2006 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್
2004 ಮೇ 2005

ಎ

788 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2006-2006 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಜುಲೈ
2005 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2006

ಎ

789 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2006-2007 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಮಾಚ್ರ್
2006 ರಿಂದ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2006

ಎ

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2007-2007 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಸೆಪಟ್ಂಬರ್
2006 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2007

ಎ

791 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2007-2008 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಮಾಚ್ರ್
2007 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2007

ಎ

792 ಸಂ:

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2009-2010 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಜುಲೈ
2007 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್ 2009

ಎ

ಅ

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ ಮತುತ್
ೕಪಿ/ಅಂ.ಗೌ.ಧ.ವ /2009-2010 ಸಹಾಯಕಿಯರ ಗೌರವಧನದ ವ ಜನವರಿ
2009 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2009

ಎ

790 ಸಂ:

793 ಸಂ:
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ಎ

794 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

795 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

796 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

797 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

798 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

799 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

800 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

801 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

802 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

803 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

804 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 01 ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1994 ರಿಂದ
ಜನವರಿ 1994 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 02 ಫೆಬರ್ವರಿ 1996 ರಿಂದ
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1997 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 03 ನವೆಂಬರ್ 1997 ರಿಂದ
ಆಗಸ್ಟ್ 1999 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 04 ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 1999 ರಿಂದ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2006 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 05 ಜನವರಿ 2001 ರಿಂದ ಫೆಬರ್ವರಿ
2002 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 06 ಮಾಚ್ರ್ 2002 ರಿಂದ ಜೂನ್
2003 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 07 ಜುಲೈ 2003 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್
2004 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 08 ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2004 ರಿಂದ
ಜನವರಿ 2006 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 09 ಫೆಬರ್ವರಿ 2006 ರಿಂದ ಫೆಬರ್ವರಿ
2007 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 10 ಮಾಚ್ರ್ 2007 ರಿಂದ ಏಪಿರ್ಲ್
2008 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 11 ಮೇ 2008 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್
2009 ರವರೆಗೆ
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ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

805 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

806 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

807 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

808 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾ ವ /1994‐95

809 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾದಾ ವ /1994‐95

810 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾದಾ ವ /1994‐95

811 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾದಾ ವ /1994‐95

812 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾದಾ ವ /1994‐95

813 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾದಾ ವ /1994‐95

814 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾದಾ ವ /1994‐95

815 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾದಾ ವ /1994‐95

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 12 ಏಪಿರ್ಲ್ 2009 ರಿಂದ
ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2009 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 13 ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2009 ರಿಂದ
ಮಾಚ್ರ್ 2010 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 14 ಏಪಿರ್ಲ್ 2010 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್
2011 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ದ ಸಂಬಂಧದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 15 ಏಪಿರ್ಲ್ 2011 ರಿಂದ
ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2011 ರವರೆಗೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ವಾರು ತರಣಾ ಸಂಬಂದದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 01ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1994 ರಿಂದ ಜೂನ್
1997 ರವರೆಗೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ವಾರು ತರಣಾ ಸಂಬಂದದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 02 ಜುಲೈ 1997 ರಿಂದ ಜುಲೈ
2000 ರವರೆಗೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ವಾರು ತರಣಾ ಸಂಬಂದದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 03 ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1994 ರಿಂದ
ಜನವರಿ 1994 ರವರೆಗೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ವಾರು ತರಣಾ ಸಂಬಂದದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 04 ಮಾಚ್ರ್ 2002 ರಿಂದ ಜುಲೈ
2004 ರವರೆಗೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ವಾರು ತರಣಾ ಸಂಬಂದದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 05 ಜುಲೈ 2004 ರಿಂದ ಮಾಚರ್
2007 ರವರೆಗೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ವಾರು ತರಣಾ ಸಂಬಂದದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 06 ಏಪಿರ್ಲ್ 2007 ರಿಂದ ಜೂನ್
2009 ರವರೆಗೆ
ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ವಾರು ತರಣಾ ಸಂಬಂದದ ವ
ಸಂಪುಟ ‐ 07 ಜುಲೈ 2009 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್
2011 ರವರೆಗೆ
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ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

ಬಿ

816 ಸಂ: ಅ

817 ಸಂ: ಅ
818 ಸಂ: ಅ
819 ಸಂ: ಅ

ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ಮಾಗರ್ವಾರು ತರಣಾ ಸಂಬಂದದ ವ
ೕಪಿ:ಆಸಾದಾ ವ /1994‐95
ಸಂಪುಟ ‐ 08 ಏಪಿರ್ಲ್ 2011 ರಿಂದ ಮೇ
2012 ರವರೆಗೆ
ಐಟಿಡಿಪಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್ ತರಣಾ
ೕಪಿ:ಐಟಿಡಿಪಿ/ಆಸಾ /1994‐95
ವ
ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1994 ರಿಂದ ಮೇ 2012
ರವರೆಗೆ
ಸಾಂತವ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ವ
ೕಪಿ/ಸಾಂತವ್ನ/ ಬಬ್ಂದಿ/1994‐95
ಏಪಿರ್ಲ್ 1994 ರಿಂದ ಮೇ 2005 ರವರೆಗೆ
ೕಪಿ:ಸಾಂತವ್ನ/ಗೌಧನ/1994‐95

820 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆ ವ /1994‐95

821 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆ ವ /1994‐95

822 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾವ /1994‐95

823 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾವ /1994‐95

824 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಆಸಾವ /1994‐95

825 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ:ಅಂಪೀಠೋಪ/1994‐95

826 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1994‐95

827 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

ಸಾಂತವ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ಗೌರವಧನ ಬಟವಾಡೆ
ವ ಏಪಿರ್ಲ್ 1994 ರಿಂದ ಮೇ 2005 ರವರೆಗೆ
ದಾಸಾತ್ನು ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕಾರ ಷಯ ವ
ಸಂಪುಟ‐01 ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1994 ರಿಂದ
ಮಾಚ್ರ್ 1999 ರವರೆಗೆ
ದಾಸಾತ್ನು ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕಾರ ಷಯ ವ
ಸಂಪುಟ‐02 ಏಪಿರ್ಲ್ 1999 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್
2005 ರವರೆಗೆ
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ವ ಸಂಪುಟ ‐
01 ಮಾಚ್ರ್ 1995 ರಿಂದ ಜುಲೈ
ಜುಲೆ 2011
ರವರೆಗೆ
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ವ ಸಂಪುಟ ‐
02 ಆಗಸ್ಟ್ 2011 ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 2012
ರವರೆಗೆ
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ವ ಸಂಪುಟ ‐
03 ಏಪಿರ್ಲ್ 2011 ರಿಂದ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 2011
ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ,
ಪಾಕೋಪಕರಣ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳ
ತರಣಾ ವ ಸಂಪುಟ‐01 ಅಕೊಟ್ೕಬರ್
1994 ರಿಂದ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 2012 ರವರೆಗೆ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
ಮಾಚ್ರ್ 1995
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
ಏಪಿರ್ಲ್ 1995
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ಬಿ

ಬಿ

828 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

829 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

830 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

831 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

832 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

833 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

834 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

835 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1995‐96

836 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

837 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

838 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
6/1995
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
07/1995
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
1995
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
09,10/1995
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
11,12/1995
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
12/1995, 01/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
02/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
04,05/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
06/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
07/1996
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839 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

840 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

841 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

842 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

843 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

844 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

845 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

846 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1996‐97

847 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

848 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

849 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
08/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
09/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
10/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
11/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
12/1996
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
01/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
02/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
04/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
05/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
06/1997
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850 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

851 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

852 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

853 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

854 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

855 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

856 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

857 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

858 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1997‐98

859 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

860 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
07/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
08/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
08,09/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
10/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
11/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
12/1997
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
01/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
02/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03,04/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
05/1998
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861 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

862 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

863 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

864 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

865 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

866 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

867 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

868 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

869 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1998‐99

870 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

871 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
06/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
07/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
08/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
09/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
10,11/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
12/1998
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
01/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
02/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
04/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
05/1999
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872 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

873 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

874 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

875 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

876 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

877 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

878 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

879 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

880 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/1999‐2000

881 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

882 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
06/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
07/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
08/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
09/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
10/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
11/1999
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
01/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
02/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
04/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
05/2000
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883 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

884 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

885 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

886 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

887 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

888 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

889 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

890 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

891 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

892 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2000‐01

893 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
06/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
07/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
08/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
09/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
10/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
11/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
12/2000
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
01/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
02/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
04,05/2001
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894 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

895 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

896 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

897 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

898 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

899 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

900 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

901 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

902 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

903 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2001‐02

904 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
06/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
07/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
08/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
09/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
10/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
11/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
12/2001
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
01/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
02/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
05/2002
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905 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

906 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

907 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

908 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

909 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

910 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

911 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

912 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

913 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

914 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2002‐03

915 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
06/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
07/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
08/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
09/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
10/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
11/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
12/2002
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
01/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
02/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
03/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು
04/2003
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916 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

917 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

918 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

919 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

920 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

921 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

922 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

923 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

924 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

925 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

926 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
05/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿಸುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಬಂದ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ತರಿ ರುವ
ತರಣಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ
ತಿಂಗಳು ‐ 07/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2003
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
01/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02/2004
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927 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2003‐04

928 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

929 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

930 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

931 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

932 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

933 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

934 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

935 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

936 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

937 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
03/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
05/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಬಂದ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ತರಿ ರುವ
ತರಣಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ
ತಿಂಗಳು ‐ 06/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಬಂದ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ತರಿ ರುವ
ತರಣಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ
ತಿಂಗಳು ‐ 07/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಬಂದ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ತರಿ ರುವ
ತರಣಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ
ತಿಂಗಳು ‐ 08/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಬಂದ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ತರಿ ರುವ
ತರಣಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ
ತಿಂಗಳು ‐ 09/2004
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938 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

939 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

940 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

941 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

942 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

943 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

944 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

945 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

946 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2004‐05

947 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

948 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಬಂದ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ತರಿ ರುವ
ತರಣಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ
ತಿಂಗಳು ‐ 10/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಬಂದ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್ ತರಿ ರುವ
ತರಣಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ
ತಿಂಗಳು ‐ 11/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಬರ ಪರಿಹಾರ
ಸಂಬಂದ ಪಡಿತರ ಅಕಿಕ್
ಅಕಿ
ತರಿ ರುವ
ತರಣಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ
ತಿಂಗಳು ‐ 12/2004
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
01/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
03/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
05/2005
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949 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

950 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

951 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

952 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

953 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

954 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

955 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

956 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

957 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

958 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2005‐06

959 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2005
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
01/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
03/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04/2006
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960 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

961 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

962 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

963 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

964 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

965 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

966 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

967 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

968 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

969 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

970 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2006‐07

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
05/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2006
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
01/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
03/2007
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971 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

972 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

973 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

974 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

975 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

976 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

977 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

978 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

979 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

980 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2007‐08

981 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2007
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
01/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
03/2008
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982 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

983 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

984 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

985 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

986 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

987 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

988 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

989 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

990 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

991 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

992 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
05/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2008
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
01/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02/2009
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993 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2008‐09

994 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

995 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

996 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

997 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

998 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

999 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

1000 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

1001 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

1002 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

1003 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
03/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
05/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2009
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
01/2010
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1004 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

1005 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2009‐10

1006 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1007 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1008 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1009 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1010 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1011 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1012 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1013 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1014 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
03/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
05/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/210
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2010
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2010
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1015 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1016 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1017 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2010‐11

1018 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1019 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1020 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1021 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1022 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1023 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1024 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1025 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
01/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
03/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
05/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿ ಗಳನು
ಸಾಮಾಗಿರ್
ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
06/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
07/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
08/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
09/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
10/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
11/2011
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1026 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1027 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2011‐12

1028 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ: ತರಣಾಪಟಿಟ್/2012‐13

1029 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:1994‐95

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
12/2011
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
02,03/2012
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ್ಗ ಗೆ ಆಹಾರ
ಸಾಮಾಗಿರ್ಗಳನುನ್ ತರಿ ರುವ ತರಣಾ
ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಪುಸತ್ಕ ತಿಂಗಳು ‐
04,05/2012
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 1994‐
95

1030 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊನ:1994‐95

ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ 1994‐95

1031 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಮೇವಾಸ:1994‐95

ಮೇ ವ್ಚಾರಕಿಯರ ವಾರದ ಸಭೆ ಪುಸತ್ಕ 1994‐
95

1032 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೈತೆ :1999‐00

ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1033 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾಮಾ:2000‐01

1034 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2000‐01

1035 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಮಾರಾಮಾ:2000‐01

1036 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2000‐01

1037 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2000‐01

1038 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2000‐01

1039 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಮಾರಾವೃಮಾ:2000‐01

1040 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2000‐01

1041 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2000‐01

1042 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೈವೃಮಾ:2000‐01

1043 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2000‐01

ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2000‐01
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2000‐
01
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2000‐01

1044 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2000‐01

ಕಸಬಾ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1999‐00

ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2000 01
2000‐01
ನಂದಿನಾಥಪುರ ಎ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ವ 2000‐01
ಮಾಕೋಡು ಮತುತ್ ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ
ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2000‐01
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2000‐01
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2000‐
01
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2000‐01
ಮಾಕೋಡು/ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ
ವರದಿ ವ 2000‐01
ಕಸಬಾ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
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2000‐01

2000‐01

1045 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2000‐01

1046 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ಸನ:2000‐01

1047 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಸನ:2000‐01

1048 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2001‐02

ರಾವಂದೂರು ಎ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2000‐01
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ಸಭಾ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ
2000‐02
ಕಂಪಲಾಪುರ ಸಭಾ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ 2000‐
02
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02

1049 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2001‐02

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1050 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2001‐02

1051 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2001‐02

1052 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2001‐02

1053 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2001‐02

1054 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2001‐02

1055 ಸಂ: ಅ

ೃ
ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2001‐02

1056 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2001‐02

1057 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2001‐02

1058 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2001‐02

1059 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2001‐02

1060 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2001‐02

1061 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2002‐03

1062 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2002‐03

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2001‐
02
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001 02
2001‐02
ಹಲಗನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02
ರಾವಂದೂರು ಎ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2001‐02
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2001‐
02 ರಿಂದ 2002‐03
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2002‐
03
ರಾವಂದೂರು ಬಿ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2002‐03

1063 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2002‐03

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1064 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2002‐03

1065 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೈವೃಮಾ:2002‐03

1066 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2002‐03

2001‐02

2002‐03

ನಂದಿನಾಥಪುರ ಎ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ವ 2002‐03
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2002‐
03
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2002‐03

Page 72

1067 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2002‐03

1068 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2002‐03

1069 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2002‐03

ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2002‐
03
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2002‐03
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2002‐03

1070 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2002‐03

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1071 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಮಾ:2002‐03

1072 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಐಟಿಡಿಪಿಮಾ:2002‐03

1073 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2003‐04

1074 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2003‐04

1075 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2003‐04

1076 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2003‐04

1077 ಸಂ: ಅ

ೃ
ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2003‐04

1078 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2003‐04

1079 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2003‐04

1080 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2003‐04

1081 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2003‐04

1082 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2003‐04

1083 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2003‐04

1084 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2003‐04

1085 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2003‐04

1086 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2003‐04

1087 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2003‐04

1088 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂತೆ :2003‐04

2002‐03

ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2002‐03 ರಿಂದ 2003‐04
ಐಟಿಡಿಪಿ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2002‐03 ರಿಂದ
2005‐06
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2003‐
04
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003‐04
ನಂದಿನಾಥಪುರ ಎ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ವ 2003‐04
ನಂದಿನಾಥಪುರ ಬಿ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ವ 2003‐04
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003 04
2003‐04
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2003‐
04
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003‐04
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003‐04
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003‐04
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2003‐
04
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003‐04
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003‐04
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003‐04
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2003‐
04
ಹಲಗನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2003‐04
ಕಂಪಲಾಪುರ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2003‐
04 ರಿಂದ 2006‐07
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1089 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃ:2003‐04

1090 ಸಂ: ಅ
1091 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊತೆ :2004‐05
ೕ:ಪಿಪ:ಕಿತೆ :2004‐05

ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ ಉದೀಷಾ ವ 2003‐04
ರಿಂದ 2011‐12
ಕೊಪಪ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2004‐05
ಕಿತೂತ್ರು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2004‐05

1092 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2004‐05

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1093 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2004‐05

1094 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2004‐05

1095 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2004‐05

1096 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2004‐05

1097 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2004‐05

1098 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2004‐05

1099 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2004‐05

1100 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವ ಮಾ:2004 05
ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಮಾ:2004‐05

1101 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2004‐05

1102 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2004‐05

1103 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2004‐05

1104 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾತೆ :2004‐05

1105 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊತೆ :2004‐05

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05
ರಾವಂದೂರು ಎ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05

1106 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆತೆ :2004‐05

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1107 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆಸನ:2004‐05

1108 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ತೆ :2004‐05

1109 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿತೆ :2004‐05

1110 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊಸನ:2004‐06

2004‐05

ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2004‐
05
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2004‐
05
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2004‐
05
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05
ಹಲಗನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ
ಕ್
ವೃತತ್
ೃ ತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05

2004‐05

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ಸಭಾ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ 2004‐
05
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2004‐05 ರಿಂದ 2005‐06
ಕಿತೂತ್ರು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2004‐05
ರಿಂದ 2005‐06
ಕೊಪಪ್ ಸಭಾ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ 2004‐06
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1111 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿಸನ:2004‐06

1112 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿತೆ :2004‐09

1113 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೈವೃಮಾ:2005‐06

1114 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2005‐06

1115 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2005‐06

1116 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2005‐06

1117 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2005‐06

ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ ಸಭಾ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ
2004‐06
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2004‐
09
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2005‐
06
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2005‐
06
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06

1118 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2005‐06

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1119 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2005‐06

1120 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಮಾ:2005‐06

1121 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2005‐06

1122 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2005‐06

1123 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2005‐06

1124 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2006‐07

1125 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2006‐07

1126 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2006‐07

1127 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2006‐07

ಹಲಗನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06
ಹಲಗನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2006‐
07
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2006‐
07
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2006‐07
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2006‐07

1128 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2006‐07

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1129 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2006‐07

1130 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಮಾ:2006‐07

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2006‐07
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2006‐07

1131 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2006‐07

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1132 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃ:2007‐08

1133 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2007‐08

ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ ಉದೀಷಾ ವ 2007‐08
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2007‐08
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2005‐06

2006‐07

2006‐07

1134 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2007‐08

1135 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2007‐08

1136 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2007‐08

1137 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2007‐08

1138 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃ:2007‐08

1139 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೈವೃಉ:2007‐08

1140 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಉ:2007‐08

1141 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಉ:2007‐08

1142 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2008‐09

1143 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಮಾ:2008‐09

1144 ಸಂ: ಅ

ೃ
ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2008‐09

1145 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2008‐09

1146 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2008‐09

ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2007‐
08
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2007‐08
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2007‐08
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2007‐08
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ ಉದೀಷಾ ವ 2007‐
08
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ವೃತತ್ ಉದೀಷಾ ವ 2007‐08
ರಿಂದ 2010‐11
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ ಉದೀಷಾ ವ 2007‐
08 ರಿಂದ 2010‐11
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವೃತತ್ ಉದೀಷಾ ವ 2007‐08
ರಿಂದ 2010‐11
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2008‐
09
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2008‐09
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2008 09
2008‐09
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2008‐09
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2008‐09

1147 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2008‐09

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

2008‐09

1148 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2008‐09

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

2008‐09

1149 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2008‐09

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

2008‐09

1150 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2008‐08

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2008‐09

1151 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆತೆ :2008‐09

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1152 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊತೆ :2008‐09

1153 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃ:2008‐09

1154 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೈವೃಮಾ:2009‐10

2008‐09

ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2008‐09 ರಿಂದ 2009‐10
ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ ಉದೀಷಾ ವ 2008‐09 ರಿಂದ
2010‐11
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2009‐
10
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1155 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2009‐10

1156 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2009‐10

1157 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಮಾ:2009‐10

1158 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2009‐10

1159 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2009‐10

1160 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2009‐10

1161 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2009‐10

1162 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2009‐10

1163 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2009‐10

1164 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2009‐10

1165 ಸಂ: ಅ

ೃ
ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2009‐10

1166 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2009‐10

ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2009‐
10
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2009‐
10
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009 10
2009‐10
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10

1167 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆತೆ ಮಾ:2009‐10

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1168 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಅಂಕಾಸಹಾ:2009‐10

1169 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ತೆ ಮಾ:2009‐10

1170 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2010‐11

2009‐10

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್/ಸಹಾಯಕಿಯರ
ಹಾಜರಾತಿ ತಃಖೆತ್ ವ 2009‐10 ರಿಂದ 2010‐
11
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2009‐10 ರಿಂದ 2011‐12
ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

2010‐11

1174 ಸಂ: ಅ
11

ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ ಉದೀಷಾ ವ 2010‐
11
ಕೊಪಪ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2010‐11
ೕ:ಪಿಪ:ಕೊತೆ ಮಾ:2010‐11
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ ಸಭಾ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ
ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಸನ:2010‐11
2010‐11
ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ವೃಸನ:2010‐ ಐ ಡಿಎಸ್ ವೃತತ್ ಸಭೆ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ
2010‐11

1175 ಸಂ: ಅ
11

ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ವೃಸನ:2010‐ ಐ ಡಿಎಸ್ ವೃತತ್ ಸಭೆ ನಡವ ಪುಸತ್ಕ 2010‐
11

1171 ಸಂ: ಅ
1172 ಸಂ: ಅ
1173 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಉ:2010‐11
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1176 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2010‐11

1177 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2010‐11

1178 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2010‐11

1179 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2010‐11

1180 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2010‐11

1181 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಸವೃಮಾ:2010‐11

1182 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2010‐11

1183 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭುವೃಮಾ:2010‐11

1184 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2010‐11

1185 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊಮಾ:2010‐11

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2010‐11
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2010‐11
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2010‐11
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2010‐11
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2010‐
11
ಸಂಗರಶೆಟಟ್ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2010‐11
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2010‐
11
ಭುವನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2010‐11
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2010‐11
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2010‐11

1186 ಸಂ: ಅ

ೃ
ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2010‐11

ಕೊಪಪ್ಪ್ ವೃತತ್
ೃ ತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1187 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2010‐11

1188 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೈವೃಮಾ:2010‐11

1189 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನಉ:2010‐11

1190 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆತೆ ಮಾ:2010‐11

1191 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊತೆ ಮಾ:2011‐12

1192 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾವ:2011‐12

1193 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2011‐12

1194 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೋವೃಮಾ:2011‐12

1195 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭುವೃಮಾ:2011‐12

1196 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2011‐12

1197 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2011‐12

2010‐11

ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2010‐
11
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2010‐
11
ನಂದಿನಾಥಪುರ ಎ ಉದೀಷಾ ವ 2010‐11
ರಿಂದ 2011‐12
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2010‐11
ರಿಂದ 2011‐12
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2011‐
12
ಬೆಟಟ್ದತುಂಗ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಕೋಮಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಭುವನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2011‐
12
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2011‐
12
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1198 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಸವೃಮಾ:2011‐12

1199 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2011‐12

ಸಂಗರಶೆಟಟ್ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12

1200 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2011‐12

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1201 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2011‐12

1202 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2011‐12

1203 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2011‐12

1204 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2011‐12

1205 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2011‐12

1206 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2011‐12

1207 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹತೆ ಮಾ:2011‐12

1208 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೆತೆ ಮಾ:2011‐12

ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2011‐
12
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಹಬಟೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಹಬಟೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12
ಹಲಗನಹ ಳ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2011‐
12
ಬಿ ಕೆಲೂಲ್ರು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ 2011‐12

1209 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕತೆ ಮಾ:2011‐12

ಕಣಗಾಲು ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1210 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನತೆ ಮಾ:2011‐12

ನಂದಿನಾಥಪುರ ಎ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2011‐12

1211 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೈತೆ ಮಾ:2011‐12

ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1212 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹತೆ ಮಾ:2011‐12

ಹಲಗನಹ ಳ್ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
12

2011‐

1213 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆತೆ ಮಾ:2011‐12

ಬೆಟಟ್ದಪುರ ತೆ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

2011‐12

1214 ಸಂ: ಅ
12

ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ವೃಸನ:2011‐ ಐ ಡಿಎಸ್ ವೃತತ್ ಸಭೆ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ
2011‐12
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ಸಭಾ ನಡವ ಕಾ ಪುಸತ್ಕ 2011‐
ೕ:ಪಿಪ:ಬೆಸನ:2011‐12
12
ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರ ಸಭೆ ನಡವ ಪುಸತ್ಕ 2011‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಾಸನ:2011‐12
12
ಕಿತೂತ್ರು ವಲಯ ಸಭಾ ನಡವ ಕೆ ಪುಸತ್ಕ
ೕ:ಪಿಪ:ಕಿಸನ:2011‐13
2011‐13
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವಲಯ ಸಭಾ ನಡವ ಕೆ ಪುಸತ್ಕ
ೕ:ಪಿಪ:ಚಿಸನ:2011‐13
2011‐13
ಹಬಟೂರು ವಲಯ ಸಭಾ ನಡವ ಕೆ ಪುಸತ್ಕ
ೕ:ಪಿಪ:ಹಸನ:2011‐13
2011‐13

1215 ಸಂ: ಅ
1216 ಸಂ: ಅ
1217 ಸಂ: ಅ
1218 ಸಂ: ಅ
1219 ಸಂ: ಅ
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2011‐12

2011‐12

2011‐12

1220 ಸಂ: ಅ
1221 ಸಂ: ಅ
1222 ಸಂ: ಅ
1223 ಸಂ: ಅ
1224 ಸಂ: ಅ
1225 ಸಂ: ಅ
1226 ಸಂ: ಅ
1227 ಸಂ: ಅ
1228 ಸಂ: ಅ
1229 ಸಂ: ಅ
1230 ಸಂ: ಅ
1231 ಸಂ: ಅ
1232 ಸಂ: ಅ
1233 ಸಂ: ಅ
1234 ಸಂ: ಅ
1235 ಸಂ: ಅ
1236 ಸಂ: ಅ
1237 ಸಂ: ಅ
1238 ಸಂ: ಅ
1239 ಸಂ: ಅ
1240 ಸಂ: ಅ
1241 ಸಂ: ಅ
1242 ಸಂ: ಅ
13

ರಾವಂದೂರು ವಲಯ ಸಭಾ ನಡವ ಕೆ ಪುಸತ್ಕ
2011‐13
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ಸಂಗರಶೆಟಟ್ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ಸವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ಹಲಗನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ಹಲಗನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ಟೆ
ಟೆನ್ೕೕಹೆಬಾ
ಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು
ಗಿಲು ವೃತತ್
ವ ತದ
ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ೕ:ಪಿಪ:ಕೆವೃಮಾ:2012‐13
ಕೆಲೂಲ್ರುವೃತತ್ದಮಾ ಕವರದಿವ 2012‐13
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ರಾವರಮಾ:2012‐13
2012‐13
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ಕಿತೂತ್ರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2012‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2012‐13
13
ಬೆಟಟ್ದತುಂಗ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2012‐
ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2012‐13
13
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ 2012‐
ೕ:ಪಿಪ:ಬೈವೃಮಾ:2012‐13
13
ಚಪಪ್ರದಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ಚವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ಕೋಮಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ಕೋವೃಮಾ:2012‐13
2012‐13
ೕ:ಪಿಪ:ಐ ಡಿಎಸ್ ವೃಸನ:2012‐ ಐ ಡಿಎಸ್ ವೃತತ್ ಸಭೆ ನಡವ ಪುಸತ್ಕ 2012‐
13
ೕ:ಪಿಪ:ರಾಸನ:2011‐13
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1243 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2012‐13

1244 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಮಾಸನ:2013‐14

1245 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2013‐14

ಹಬಟೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2012‐13 ರಿಂದ 2014‐15
ಮಾ ಕ ಸಭಾ ನಡವ ಕೆ ಪುಸತ್ಕ 2013‐14
ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14

1246 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೊವೃಮಾ:2013‐14

ಕೊಪಪ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ

1247 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆವೃಮಾ:2013‐14

1248 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಸಂವೃಮಾ:2013‐14

1249 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2013‐14

1250 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2013‐14

1251 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2013‐14

1252 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2013‐14

1253 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಮಾ:2013‐14

1254 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಿವೃಮಾ:2013‐14

1255 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವೃಮಾ:2013‐14

1256 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2013‐14

1257 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2013‐14

1258 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕೋವೃಮಾ:2013‐14

1259 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚವೃಮಾ:2013‐14

1260 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚಿವೃಮಾ:2013‐14

1261 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2013‐14

1262 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2013‐14

1263 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಮಾಪರ್:2013‐14

2013‐14

ಬೆಟಟ್ದತುಂಗ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ಸಂಗರಶೆಟಟ್ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ನಂದಿನಾಥಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ಕಿತ ರ
ಕಿತೂತ್
ರುು ವೃತತ್
ವ ತದ
ದ ಮಾ
ಮ ಕ ವರದಿ ವ 2013‐
2013
14
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ನಂದಿನಾಥಪುರ ಬಿ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ವ 2013‐14
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ಕೋಮಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ಚಪಪ್ರದಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ಹಬಟೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14
ನಂದಿನಾಥಪುರ ಬಿ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ವ 2013‐14
ಹಬಟೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2013‐14 ರಿಂದ 2014‐15
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1264 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಕಂವೃಮಾ:2014‐15

1265 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2014‐15

1266 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಸಂವೃಮಾ:2014‐15

1267 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಚವೃಮಾ:2014‐15

1268 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ದೊವೃಮಾ:2014‐15

1269 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಹವೃಮಾ:2014‐15

1270 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನವೃಮಾ:2014‐15

1271 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2014‐15

1272 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಸಸ್ವೃಮಾ:2014‐15

1273 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಾವೃಮಾ:2014‐15

1274 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಬೆಮಾ:2015‐16

1275 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:1993‐94

1276 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:1994‐95

1277 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:1995‐96

1278 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:1996‐97

1279 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:1997‐98

1280 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:1998‐99

1281 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:1999‐00

1282 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:2000‐01

1283 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:2001‐02

1284 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:2002‐03

1285 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:2005‐06

ಕಂಪಲಾಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2014‐15
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2014‐15
ಸಂಗರಶೆಟಟ್ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2014‐15
ಚಪಪ್ರದಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2014‐15
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2014‐15
ಹಬಟೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2014‐15
ನಂದಿನಾಥಪುರ ಬಿ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ವ 2014‐15
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2014‐15
ಸಂಗರಶೆಟಟ್ ಳ್ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2014‐15
ರಾವಂದೂರು ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2015‐16
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ವೃತತ್ದ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2015 16
2015‐16
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐1 ದಿ:24‐12‐1993
ರಿಂದ 15‐09‐1994
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐2 ದಿ:15‐09‐1994
ರಿಂದ 24‐07‐1995
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐3 ದಿ:24‐07‐1995
ರಿಂದ 08‐07‐1996
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐4 ದಿ:10‐07‐1996
ರಿಂದ 31‐03‐1997
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐5 ದಿ:02‐04‐1997
ರಿಂದ 31‐03‐1998
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐6 ದಿ:02‐04‐1998
ರಿಂದ 15‐04‐1999
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐7 ದಿ:17‐02‐1999
ರಿಂದ 14‐12‐1999
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐8 ದಿ:15‐12‐1999
ರಿಂದ 20‐04‐2001
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐9 2ದಿ:21‐04‐2001
ರಿಂದ 28‐10‐2002
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐10 ದಿ:02‐11‐2002
ರಿಂದ 28‐09‐2005
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐11ದಿ:01‐10‐2005
ರಿಂದ 13‐01‐2009
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1286 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:2009‐10

1287 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:2011‐12

1288 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:2013‐14

1289 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ರಪು:2014‐15

1290 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1993‐94

1291 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1994‐95

1292 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1995‐96

1293 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1996‐97

1294 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1996‐97

1295 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1997‐98

1296 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1998‐99

1297 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1998‐99

1298 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:1999‐00

1299 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:2000‐01

1300 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:2003‐04

1301 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:2006‐07

1302 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:2008‐09

1303 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:2010‐11

1304 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:2013‐14

1305 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:2014‐15

1306 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಲೇಸಾ:1994‐95

1307 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಲೇಸಾ:1996‐97

ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐12 15‐01‐2009
ರಿಂದ 27‐04‐2011
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐13 ದಿ:27‐041‐
2011 ರಿಂದ 22‐12‐2012
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐14 ದಿ:01‐01‐2013
ರಿಂದ 29‐03‐2014
ರವಾನೆ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐15 ದಿ:01‐04‐2014
ರಿಂದ 14‐07‐2015
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐1 ದಿ:09‐12‐1993
ರಿಂದ 22‐10‐1994
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐2 ದಿ:24‐10‐1994
ರಿಂದ 04‐07‐1995
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐3 ದಿ:05‐07‐1995
ರಿಂದ 23‐02‐1996
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐4 ದಿ:24‐02‐1996
ರಿಂದ 30‐11‐1996
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐5 ದಿ:02‐12‐1996
ರಿಂದ 12‐08‐1997
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐6 ದಿ:13‐08‐1997
ರಿಂದ 21‐05‐1998
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐7 ದಿ:23‐05‐1998
ರಿಂದ 11‐12‐1998
11 12 1998
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐8 ದಿ:14‐12‐1998
ರಿಂದ 30‐07‐1999
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐9 ದಿ:03‐08‐1999
ರಿಂದ 05‐02‐2000
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐10 ದಿ:05‐02‐2000
ರಿಂದ 06‐02‐2001
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐12 ದಿ:17‐11‐2003
ರಿಂದ 06‐02‐2006
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐13 ದಿ:06‐02‐2006
ರಿಂದ 18‐08‐2008
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐14 ದಿ:18‐08‐2008
ರಿಂದ 26‐06‐2010
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐15 ದಿ:28‐06‐2010
ರಿಂದ 27‐12‐2012
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐16 ದಿ:01‐01‐2013
ರಿಂದ 25‐03‐2014
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐17 ದಿ:03‐04‐2014
ರಿಂದ 16‐06‐2015
ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಸಂಪುಟ‐1 ದಿ:16‐03‐
1994 ರಿಂದ 28‐12‐1996
ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗಿರ್ ಸಂಪುಟ‐2 ದಿ:31‐12‐
1996 ರಿಂದ 25‐05‐2011
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ಬಿ
ಬಿ

1308 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಅಂಚೀ:1994‐95

1309 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ವ್ೕಪು:2015‐16

1310 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪರ್ಭತೆಯ್:2000‐01

1311 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಾಥ್ತ:2000‐01

1312 ಸಂ: ಅ
1313 ಸಂ: ಅ
1314 ಸಂ: ಅ

1316 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ವೃಮಾ:2001‐02

1317 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1318 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1319 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1320 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1321 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬಾಯ್ :2002‐03

1322 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ದೊಮಾ:2003‐03

1325 ಸಂ: ಅ
1326 ಸಂ: ಅ
1327 ಸಂ: ಅ
04

ೕ ಶಕಿತ್ ಸಾಥ್ನಿಕ ತರಬೇತಿ ವ

2000‐01

ಕಣಗಾಲು ವೃತತ್ದ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ಪುಸತ್ಕ 2000‐01
ೕ ಶಕಿತ್ ಪರ್ತಿನಿಧಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪರ್ಅತ:2001‐02
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ವ 2001‐02
ಹಲಗನಹ ಳ್ ವೃತತ್ದ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಹವೃಮಾ:2001‐02
ಪುಸತ್ಕ 2001‐02
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಟಿಡಿವ:2002‐03

1324 ಸಂ: ಅ

ೕ ಶಕಿತ್
ೕಜನೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರಿಗೆ
ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ತರಿ ದ ಪುಸತ್ಕ 2000‐01

ಬಿ

ಎ
ಎ

ೕ:ಪಿಪ:ಕವೃಮಾ:2000‐01

1315 ಸಂ: ಅ

1323 ಸಂ: ಅ

ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಪುಟ‐1 ದಿ:02‐08‐1994
ರಿಂದ 31‐03‐2007
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಪುಟ‐18 ದಿ:16‐06‐2015
ರಿಂದ 06‐06‐2016

ಎಸ್.ಜಿ ಎಸ್ ವೈ ವತಿಯಿಂದ ೕ ಶಕಿತ್
ಪರ್ತಿನಿಧಿಗ ಗೆ ಟಿಎ ಡಿಎ ನಿಡಿದ ವ 2002‐03

ಎ

ಎ

ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ವೃತತ್ದ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ
ಪರ್ಗತಿ ಪುಸತ್ಕ 2001‐02 ರಿಂದ 2002‐03
ಹಲಗನಹ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪುಸತ್ಕ
ೕಶಕಿತ್:ತ್ ಹಮಾ:2002‐03
2002 03
2002‐03
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2002‐03
ಪುಸತ್ಕ 2002‐03
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2002‐03
ಪುಸತ್ಕ 2002‐03 ರಿಂದ 2003‐04
ಕಂಪಲಾಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕಶಕಿತ್:ಕಂಮಾ:2002‐03
ಪುಸತ್ಕ 2002‐05
ೕ ಶಕಿತ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಂಕೇಜ್ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ವ 2002‐03 ರಿಂದ 2008‐09

ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ಪುಸತ್ಕ 2003‐03
ಹಲಗನಹ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪುಸತ್ಕ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಹಮಾ:2003‐04
2003‐04
ನಂದಿನಾಥಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಮಾ:2003‐04
ವರದಿ ಪುಸತ್ಕ 2003‐04
ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ಪುಸತ್ಕ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೊಮಾ:2003‐04
2003‐04
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ಮಾ:2003‐04
ವರದಿ ಪುಸತ್ಕ 2003‐04
ಕಾಯರ್ಕತೆರ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ೕ ಶಕಿತ್ ಸಂಘದ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಾಸಪರ್ಭತೆಯ್:2003‐
ಸದಸಯ್ರುಗ ಗೆ ಪರ್ಯಾಣ ಭತೆಯ್ ತರಣಾ
ವ 2003‐04
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ಎ

1328 ಸಂ: ಅ
1329 ಸಂ: ಅ
1330 ಸಂ: ಅ
1331 ಸಂ: ಅ
1332 ಸಂ: ಅ
1333 ಸಂ: ಅ
1334 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ವಕ:2003‐04

ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿ ವ 2003‐04
ನಂದಿನಾಥಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಮಾ:2003‐04
ವರದಿ ವ 2003‐04 ರಿಂದ 2004‐05
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಿವೃಮಾ:2003‐04
ವ 2003‐04 ರಿಂದ 2004‐05
ೕ ಶಕಿತ್ ಪುಸತ್ಕ ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪುನಿತ:2004‐05
2004‐05
ೕ ಶಕಿತ್ ಪುಸತ್ಕ ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪುನಿತ:2004‐05
2004‐05
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2004‐05
ವ 2004‐05
ಕಂಪಲಾಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಂಮಾ:2004‐05
ವ 2004‐05

1335 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಮಾ:2004‐05

1336 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ಮಾ:2004‐05

1337 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2004‐05

1338 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್ತ್:ಉಆತ:2004‐05

1339 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೊಮಾ:2004‐05

1340 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ದೊಮಾ:2004‐05

1341 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2005‐06

1342 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಿಮಾ:2005‐06

1343 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೊತೆ :2005‐06

1344 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2005‐06

1345 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಂಮಾ:2005‐06

1346 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೊಮಾ:2005‐06

1347 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೈಮಾ:2005‐06

1348 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಂಮಾ:2005‐06

ನಂದಿನಾಥಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2004‐05
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2004‐05
ಕಛೇರಿ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2004‐05
ೕ ಶಕಿತ್ ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ವ
2004 05
2004‐05
ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2004‐05
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2004‐05 ರಿಂದ 2005‐06
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2005‐06
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2005‐06
ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ತೆ ೖ ಮಾ ಕ ವರದಿ ವ
2005‐06
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2005‐06
ಕಂಪಲಾಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2005‐06
ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2005‐06
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2005‐06 ರಿಂದ 2006‐07
ಕಂಪಲಾಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2005‐06 ರಿಂದ 2006‐07
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ಎ

ಎ

ಎ

ಕಣಗಾಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪುಸತ್ಕ
2005‐06 ರಿಂದ 2007‐08
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2006‐07
ವ 2006‐07
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2006‐07
ವ 2006‐07
ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕಶಕಿತ್:ಕೊಮಾ:2006‐07
2006‐07
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕಶಕಿತ್: ಮಾ:2006‐07
ವರದಿ ವ 2006‐07
ೕಶಕಿತ್:ವರದಿವ :2006‐
ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿಗಳ ವ 2006‐07

1349 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2005‐006

1350 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1351 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1352 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1353 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1354 ಸಂ: ಅ
07

ೕ:ಪಿಪ:

1355 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೊಮಾ:2007‐08

1356 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1357 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1358 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1359 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1360 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:

1361 ಸಂ: ಅ
08
ಸಂ:
ಅ
1362
08

ೕ:ಪಿಪ:

ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2007‐08
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕಶಕಿತ್:ಚಿಮಾ:2006‐07
ವ 2006‐07 ರಿಂದ 2007‐08
ಕಛೇರಿ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2006‐07
2006‐07 ರಿಂದ 2007‐08
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2007‐08
ವ 2007‐08
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕಶಕಿತ್:ತ್ ಕಿಮಾ:2007‐08
2007 08
2007‐08
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕಶಕಿತ್:ದೊಮಾ:2007‐08
ವರದಿ ವ 2007‐08
ೕಶಕಿತ್:ವರದಿ ವ :2007‐
ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿಗಳ ವ 2007‐08

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ವರದಿ ವ :2007‐

ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿಗಳ ವ

2007‐08

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಾನಿತ:2007‐08

ೕ ಶಕಿತ್ ಪುಸತ್ಕ ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ ವ
2007‐08
ೕ ಶಕಿತ್ ಸಾಲ ನಿವರ್ಹಣಾ ತರಬೇತಿ ವ
2007‐08

ಎ

1365 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೌತ:2007‐08

ೕ ಶಕಿತ್ ಕೌಶಾಲಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್ ತರಬೇತಿ ವ
2007‐08

ಎ

1366 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೌತ:2007‐08

ೕ ಶಕಿತ್ ಕೌಶಾಲಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್ ತರಬೇತಿ ವ
2007‐08

ಎ

1367 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೌತ:2007‐08

1363 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಪುನಿತ:2007‐08

1364 ಸಂ: ಅ

1368 ಸಂ: ಅ
1369 ಸಂ: ಅ

ೕ ಶಕಿತ್ ಕೌಶಾಲಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್ ತರಬೇತಿ ವ
2007‐08
ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೊಮಾ:2007‐08
2007‐08 ರಿಂದ 2008‐09

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ಮಾ:2007‐08

ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2007‐08 ರಿಂದ 2008‐09
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ಎ

ಎ

1379 ಸಂ: ಅ
09

ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2007‐08 ರಿಂದ 2009‐10
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2007‐08
2007‐08 ರಿಂದ 2009‐10
ಕಛೇರಿ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2008‐08
2008‐08
ಕಣಗಾಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ಪುಸತ್ಕ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2008‐08
2008‐08
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ದೊಮಾ:2008‐09
ವರದಿ ವ 2008‐09
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2008‐09
ವ 2008‐09
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2008‐09
ವ 2008‐09
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2008‐09
2008‐09
ನಂದಿನಾಥಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಮಾ:2008‐09
ವರದಿ ವ 2008‐09
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ವರದಿ ವ :2008‐
ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿಗಳ ವ 2008‐09

1380 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ತ್ ಕಮಾ:2008‐09

1370 ಸಂ: ಅ
1371 ಸಂ: ಅ
1372 ಸಂ: ಅ
1373 ಸಂ: ಅ
1374 ಸಂ: ಅ
1375 ಸಂ: ಅ
1376 ಸಂ: ಅ
1377 ಸಂ: ಅ
1378 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೈಮಾ:2007‐08

1383 ಸಂ: ಅ

ಕಣಗಾಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2008‐09
2008 09 ರಿಂದ 2010‐11
2010 11
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2009‐10
ವ 2009‐10
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2009‐10
2009‐10
ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೊಮಾ:2009‐10
2009‐10

1384 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನ ೕಶವ:2009‐10 ನಗರ

1381 ಸಂ: ಅ
1382 ಸಂ: ಅ

1385 ಸಂ: ಅ
1386 ಸಂ: ಅ
1387 ಸಂ: ಅ
1388 ಸಂ: ಅ
1389 ಸಂ: ಅ
1390 ಸಂ: ಅ

ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿ ವ

2009‐10

ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2009‐10
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ದೊಮಾ:2009‐10
ವರದಿ ವ 2009‐10
ಕೊಪಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೊಮಾ:2009‐10
2009‐10 ರಿಂದ 2012‐13
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2010‐11
ವ 2010‐11
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2010‐11
2010‐11
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ದೊಮಾ:2010‐11
ವರದಿ ವ 2010‐11
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ಮಾ:2009‐10
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1391 ಸಂ: ಅ
1392 ಸಂ: ಅ
1393 ಸಂ: ಅ
1394 ಸಂ: ಅ
1395 ಸಂ: ಅ
1396 ಸಂ: ಅ
1397 ಸಂ: ಅ
1398 ಸಂ: ಅ
1399 ಸಂ: ಅ
1400 ಸಂ: ಅ
1401 ಸಂ: ಅ
1402 ಸಂ: ಅ
1403 ಸಂ: ಅ
1404 ಸಂ: ಅ
1405 ಸಂ: ಅ

ನಂದಿನಾಥಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2010‐11
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2010‐11
ವ 2010‐11
ಹಲಗನಹ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಹಮಾ:2010‐11
ವ 2010‐11
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ಮಾ:2010‐11
ವರದಿ ವ 2010‐11 ರಿಂದ 2011‐12
ನಂದಿನಾಥಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಮಾ:2010‐11
ವರದಿ ವ 2010‐11 ರಿಂದ 2011‐12
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2010‐11
ವ 2010‐11 ರಿಂದ 2011‐12
ಕಣಗಾಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2011‐12
ವ 2011‐12
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2011‐12
ವ 2011‐12
ಹಲಗನಹ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಹಮಾ:2011‐12
ವ 2011‐12
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಿಮಾ:2011‐12
ವ 2011‐12
ರಾವಂದೂರು ಎ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ತ್ ರಾಮಾ:2011‐12
ವರದಿ ವ 2011‐12
2011 12
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ದೊಮಾ:2011‐12
ವರದಿ ವ 2011‐12
ನಗರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ:ನ ೕಮಾವ:2011‐12
2011‐12
ನಂದಿನಾಥಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಮಾ:2011‐12
ವರದಿ ವ 2011‐12 ರಿಂದ 2012‐13
ಕಛೇರಿ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2011‐12
2011‐12 ರಿಂದ 2012‐13
ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಮಾ:2010‐11

1406 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಗರ ವ:2012‐13 ನಗರ

1407 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ಮಾ:2012‐13

1408 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಮಾ:2012‐13

1409 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಹಮಾ:2012‐13

1410 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ನಮಾ:2012‐13

1411 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ರಾಮಾ:2012‐13

ೕ ಶಕಿತ್ ವರದಿ ವ

2012‐13

ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2012‐13
ಸಂಗರಶೆಟಟ್ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2012‐13

ಹಬಟೂರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13

ನಂದಿನಾಥಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2012‐13

ರಾವಂದೂರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2012‐13
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1412 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2012‐13

1413 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೈಮಾ:2012‐13

1414 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೆಮಾ:2012‐13

1415 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಮಾ:2012‐13

1416 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2012‐13

1417 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಮಾ:2012‐13

1418 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಿಮಾ:2012‐13

1419 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಹಮಾ:2012‐13

1420 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಮಾ:2012‐13

1421 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ದೊಮಾ:2012‐13

1422 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಂಮಾ:2012‐13

1423 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ರಾಮಾ:2012‐13

1424 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಹಮಾ:2012‐13

1425 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್: ಮಾ:2012‐13

1426 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2013‐13

1427 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕೋಮಾ:2013‐14

1428 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಿಮಾ:2013‐14

1429 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಸಮಾ:2013‐14

1430 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2013‐14

1431 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾ:2013‐14

1432 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಮಾಪರ್:2013‐14

ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2012‐13
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13
ಬೆಟಟ್ದಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13
ಚಪಪ್ರದಹ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2012‐13
ಚಪಪ್ರದಹ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13
ಹಲಗನಹ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13
ಚಪಪ್ರದಹ ಳ್ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13
ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2012‐13
ಕಂಪಲಾಪುರ ೕ ಶಕಿತ್
ಶಕಿ ಮಾ ಕ ಪರ್
ಪ ಗತಿ
ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13
ರಾವಂದೂರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13 ರಿಂದ 2013‐14
ಹಲಗನಹ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2012‐13 ರಿಂದ 2012‐14
ಟೆನ್ೕಹೆಬಾಬ್ಗಿಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2012‐13 ರಿಂದ 2013‐14
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2013‐13
ಕೋಮಲಾಪುರ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2013‐14
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2013‐14
ಸಂಗರಶೆಟಟ್ ಳ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2013‐14
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2013‐14
ಕಣಗಾಲು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2013‐14
ಕಛೇರಿ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2013‐14 ರಿಂದ 2014‐15
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1433 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ದೊಪರ್:2013‐14

1434 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಿಮಾ:2014‐14

1435 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಚಿಮಾ:2014‐14

1436 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಕಿಮಾ:2014‐15

1437 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ನ ೕಮಾವ:2014‐15

1438 ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ: ೕಶಕಿತ್:ಬೈಮಾ:

1439 ಸಂ: ಅ

1440 ಸಂ: ಅ
1441
1442

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಲಗಾರ್ಮಾ:2008‐09

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾ ತಿ ಪುಸತ್ಕ 2008‐
09 ರಿಂದ 2009‐10

ಎ

ೕ:ಪಿಪ:ಗಾರ್ಪಂ:2010‐11

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾ ತಿ ವ 2010‐11

ಎ

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಫದಾಪು:2008‐09

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಫ:ಅ ವ್ೕ:2012‐13

1447
1448
1449
1450
1451

ಬಿ
ಬಿ

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2009‐10

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2008‐09

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2007‐08

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2007‐08

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2007‐08

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2008‐09

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್

ತರಣಾ ವ

2008‐09

ಎ

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2008‐09

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್

ತರಣಾ ವ

2008‐09

ಎ

ಸಂ: ಅ
1444 ಸಂ: ಅ

1446

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಫಲಾನುಭ ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ
ಪುಸತ್ಕ 2008‐09 ರಿಂದ 2009‐10
ಭಾಗ ಲ ಮ್ ಫಲಾನುಭ ಗಳ ಅಜಿರ್ಗಳ
ಭಾಗಯ್ಲ
ವ್ೕಕೃತಿ ಪುಸತ್ಕ 2012‐13
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್
ೕಜನೆಯ ಫಲಾನುಭ ಗಳ
ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ೕರೆ ದಾಸಾತ್ನು ಮತುತ್
ತರಣೆಗೆ ಸಂಭಂದಿ ದ ವ
ಬಾಂಡ್ ತರಣೆ ವ 2011‐12
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್ ತರಣಾ ವ ಸಂಪುಟ‐
02 2009‐10
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್ ತರಣಾ ವ ಸಂಪುಟ‐
05 2008‐09
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್ ತರಣಾ ವ ಸಂಪುಟ‐
07 2007‐08
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್ ತರಣಾ ವ ಸಂಪುಟ‐
08 2007‐08
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್ ತರಣಾ ವ ಸಂಪುಟ‐
09 2007‐08

1443

1445

ದೊಡಡ್ಬೇಲಾಳು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2013‐14 ರಿಂದ 2014‐15
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2014‐14
ಚಿಕಕ್ನೇರಳೆ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ 2014‐14
ಕಿತೂತ್ರು ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ ವ
2014‐15
ನಗರ/ಗಾರ್ಮೀಣ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ
ವರದಿ ವ 2014‐15
ಬೈಲಕುಪೆಪ್ ೕ ಶಕಿತ್ ಮಾ ಕ ಪರ್ಗತಿ ವರದಿ
ವ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾ ೕ ೕ :
ೕ:ಪಿಪ:ಬಾಂ :2011‐12
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ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ

1452

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
2006‐07
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
02 2007‐08
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
01 2007‐08
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
03 2007‐08

ತರಣಾ ವ
ತರಣಾ ವ

2008‐09
ಸಂಪುಟ‐1

ತರಣಾ ವ

ಸಂಪುಟ‐

ತರಣಾ ವ

ಸಂಪುಟ‐

ತರಣಾ ವ

ಸಂಪುಟ‐

ತರಣಾ ವ
ತರಣಾ ವ

2008‐09
ಸಂಪುಟ‐

ತರಣಾ ವ

ಸಂಪುಟ‐

ತರಣಾ ವ

ಸಂಪುಟ‐

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2006‐07

ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
06 2008‐09
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
01 2007‐08
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
03 2006‐07
ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಬಾಂಡ್
02 2006‐07

ತರಣಾ ವ

ಸಂಪುಟ‐

ೕಪಿ/ ೕ ಶನ/ಮಾ/2005-06

ನಗರ

ೕಪಿ/ ೕಶಚ ಪು/2006-07
ೕಪಿ/ನಾಪು/2010-11
ೕಪಿ/ ೕ ಶಮಾಮೇ/2011-12
ೕಪಿ/ ೕಶ ಒ/2012-13
ೕಪಿ/ಆಯವಯ್ಯ/2013-14

ೕ ಶಕಿತ್
ೕಜನೆ ಚೆಕ್
ೕ ಶಕಿತ್ ನಗದು ವ
ಮಾರಾಟ ಮೇಳದ ವ
ೕ ಶಕಿತ್
ಚರ್ ವ
ೕ ಶಕಿತ್ ಆಯವಯ್ಯ ವ

1468 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಉಅತಾ/2014-15

ಉಪಗರ್ಹ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ವ

1469 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಮತೂವೈ/2011-12

ಅಪೌ ಟ್ಕ ಮಕಕ್ಳ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್ದ ವ

1470 ಸಂ: ಅ

ೕಪಿ/ಕ ರ್ೕ/ಮಾ/2011-12

ಕಲಾ ರ್ೕ ಪರ್ಶ ತ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ
ಛಾಯಾಚಿತರ್ಗಳ ವ

1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2008‐09

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2006‐07

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2007‐08

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2007‐08

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2007‐08

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2008‐09

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2008‐09

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2007‐08

ಸಂ: ಅ

ೕ:ಪಿಪ:ಭಾಬಾ :2006‐07

ಸಂ: ಅ

1462 ಸಂ: ಅ
1463
1464
1465
1466
1467

ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:
ಸಂ:

ಅ
ಅ
ಅ
ಅ
ಅ

1471 ಸಂ : ಅ ೕಪಿ: ಕಿ.ಶ.ನ.ವ:2010-11
1472 ಸಂ: ಅ ೕಪಿ/ನಮನಶ/1996-97

ೕ ಶಕಿತ್ತ್

ೕಜನೆಯ ನಗದು ಪುಸತ್ತ್ಕ
ತರಣಾ ಪುಸತ್ಕ

ಕಿಶೋರಿ ಶಕಿತ್ ನಗದು ವ 2010-11
ನಮಮ್ ಮಗಳು ನಮಮ್ ಶಕಿತ್ ವ
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ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ
ಎ

ಬಿ

ಎ

