ಅಭಿಲಕೇಖಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಡತಗಳ ನೇಡುವ ಪಟ್ಟಿ
ಕರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖಕೆ

ವಿಷಯ
2013-14

1

ಕ.ಸ.ನಿ/01/ಕಂಪ್ಯೂ.ಶಾ/2013-14

ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ.

2014-15
2

ಕಸನಿ/01/ಆಡಿಟ್/2014-15

3

ಕಸನಿ/02/ಆಡಿಟ್/2014-15

4

ಕಸಂನಿ/ಕಂಪ್ಯೂ.ಶಾ/2014-15

5

ಕ.ಸ.ನಿ/04/ಕಂ.ಪ್ಯೂ.ಶಾ/2014-15

6

ಕ.ಸ.ನಿ/ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ/201516

ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲರ ಪ್ತರದಲ್ಲಿನ 4 ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಕರಮಕೆೈಗೆ ಂಡು ವರದಿ
ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ.
ಮಹಾಲೆೋಖಪಾಲರಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ತಂತಾರಂಶ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾಯಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಲಾೂಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗೆುೋಚರ್ ಸರ್ಟಯಫಿಕೆೋಟ್ (DSC)
ಪ್ಡೆಯುವ ಕುರಿತು.
ಗಣಕಯಂತರ/ಯಂತೆ ರೋಪ್ಕರಣಗಳ ಪ್ರಿಶೋಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

2015-16
ಇ-ಆಫಿೋಸ್' ಅನುಷ್ಾಾನಗೆ ಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸುವ ಎನ್.ಐ.ಸಿ.

7

ಕಸಂನಿ/21/ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ/01/
2015-16

ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಕೃಪ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸತವೂ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

8

ಕಸನಿ/ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ/04/

ತಂತಾರಂಶ ಶಾಖೆಯ ಉಪ್ಯೋಗಕಾಾಗಿ ಒಂದು ಶೋಟ್ ಫಿೋಡ್ ಸ್ಕಾಾಾನರ್

9

10

11

2015-16

ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ.

ಕಸನಿ/ಮಾಹತಿ

ಚುಕೆಾ ಗುರುತಿಲಿದ ಪ್ರಶೆು ಸಂ: 1167 ಕೆಾ ಉತತರಿಸುವ ಬಗೆೆ ( ಶರೋ ಲಹರ್

ತಂತರಜ್ಞಾನ/05/2015-16

ಸಿಂಗ್ ಸಿರೆ ೋಯಾ, MLC ನಾಮನಿರೆೋಯಶನ)

ಕಸಂನಿ/ಮಾಹಿತಿ ತಂತಾರಜ್ಞಾನ /07

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತಿತತರೆ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ

/2015-16

ಬಗೆೆ.

ಕಸನಿ/ಮಾಹಿತಿ

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಗೆ ವರ್ಯಸ್ಕೆಾೋಷನ್, ಸ್ಕೆ ಾೋರೆಜಸಿಸ್ಾಂ ರೆ ೋಲ್ಲಂಗ್ ಚೆೋರ್

ತಂತರಜ್ಞಾನ/08/2015-16

ಮತಿತತರೆ ಪೋಠೆ ೋಪ್ಕರಣಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ.

12

ಕಸಂನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/01/2015-16

13

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/01/A/2015-16

ದಿನಾಂಕ: 24/06/2016ರ 'ಇ-ಆಫಿೋಸ್' ಕಾಯಯವೂವಸ್ಕೆೆಯ ಉರಾಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭದ ಕುರಿತು.
ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿರುವ ಬಗೆೆ.
ಕ್ರರಯಾಯೋಜನೆಯ ಲೆಕಾದ ವಿವರಗಳನುು ಲೆಕಾಶೋರ್ಷಯಕೆವಾರು ವೆಚಚ

14

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/06/2015-16

ವಿವರಗಳನುು ರಾಖಲ್ಲಸಲು ಆನ್ಲೆೈನ್ ವೆಚಚ ಅಪಿಕೆೋಷನ್ ಮಾಡಿಸುವ
ಕುರಿತು.

15

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/07/2015-16

ಕೆೋಂದರ ಕಛೆೋರಿಯ 5KVA UPS 4 ಬ್ಾೂಟರಿಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ.

16

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/07/A/2015-16

ಇ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಕೆಾ ಪೋಠೆ ೋಪ್ಕರಣ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ.

ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮ ಲಕ ಧನಸಹಾಯ ಅಜಿಯಗಳನುು ಆಹಾಾನಿಸಲು ವೆಬ್-

17

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/08/2015-16

18

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/09/2015-16

19

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/10/2015-16

ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಫಿಯರ್ ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ.

20

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/10/A/2015-16

BSNL ಪೋಸ್ಾ ಪೆೋಯ್ಡ್ Dongle ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವ ಬಗೆೆ.

21

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/16/2015-16

ಕಗೆರಸಧಾರೆಯನುು ವೆಬ್ಸ್ಕೆೈಟ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆೆ.

22

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/16/A/2015-16

ಯು.ಪ.ಎಸ್. ಬ್ಾೂಟರಿ ದುರಸಿೆ ಮಾಡಿಸಿದ ವೆಚಚ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

23

ಕಸನಿ/21/ಇ-ಆಡಳಿತ/17/2015-16

24

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/21/2015-16

25

ಕಸನಿ/ಇ-ಆಡಳಿತ/ಕಣಜ/27/201516

ಮಾಡಿಸುವ ಬಗೆೆ.

26

DKC/ಇ-ಆಡಳಿತ/30/2015-16

ಕನುಡ ಮತುತ ಸಂಸೃತಿ ನಿರೆೋಯಶನಾಲಯದ 5KVA UPS ಅನುು ಇನೆ ುಂದು

ಅಪಿಕೆೋಷನ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಕನುಡ ಮತುತ ಸಂಸೃತಿ ನಿರೆೋಯಶನಾಲಯದ ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕೆಾ HP
ಕಂಪೆನಿಯ Scanner ಮತುತ MFD ಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತಿತತರೆ ಯಂತರಗಳ ಖರಿೋದಿ ಬ್ಾಬುತ ವೆಚಚ ಪಾವತಿಗೆ ಹಣ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ಸ.ನಿ ಕಾರವಾರ ಮತುತ ಸ.ನಿ. ಮಡಿಕೆೋರಿ.
ಇ-ಕನುಡ ಅನುಷ್ಾಾನಕಾಾಗಿ 30 ಸಹಾಯಕ ನಿರೆೋಯಶಕರ ಕಛೆೋರಿಗಳಿಗೆ
ಪೋಠೆ ೋಪ್ಕರಣ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ಕೆೋಂದರ ಕಛೆೋರಿಯ ಕಣಜ ವಿಭಾಗಕೆಾ WIRELESS NETWORKING

ಕೆ ಠಡಿಗೆ ಸೆಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.
ದಿನಾಂಕ: 29/03/2016 ರಂದು ನಡೆಯುವ ತಾಂತಿರಕ ಸಮಾಲೆ ೋಚಕರ

27

ಕಸಂನಿ/ಕಣಜ/36/2015-16

ಸಭೆಗೆ ಭೆ ೋಜನ ವೂವಸ್ಕೆೆ, ಲಘು ಉಪ್ಹಾರ ಮತುತ ಕಾಫಿ / ರ್ಟೋ ವೂವಸ್ಕೆೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ.

28

ಕಸನಿ/ಕಣಜ/40/2015-16

29

DKC/43014/50/2015-DKC-RTI

ಕಛೆೋರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತೂ ತಾಂತಿರಕ ಪ್ರಿಕರಗಳನುು ಖರಿೋದಿಸುವ ಬಗೆೆ.
ಶರೋ ಕೆ.ಎಚ್. ಕುಮಾರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಾ
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆ ೋರಿದ ಬಗೆೆ. ಅಜಿಯ ದಿನಾಂಕ: 24/07/2015

