ವಲಯ ಶಾಖೆ-2013-14
1.
2.
3.

ಕಸನಿ/9/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/78/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/77/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

4.

ಕಸನಿ/6/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

5.

ಕಸನಿ/80/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ಕಸನಿ/64/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/34/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/65/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/67/ಜಿಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/5/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/71/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/84/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/57/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/86/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/85/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/16/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/69/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

18.
19.
20.
21.
22.

ಕಸನಿ/2/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/17/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/19/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/70/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/72/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

ಶ್ರ ೀಮತಿ.ಎಂ.ಕೆ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರಿ ಇವರ ಪತಿಯ ವೈದ್ಯ ಕೀಯ ಬಿಲ್ಲು ಸ.ನಿ.ಮೈಸೂರು
ಜಿಲ್ಲು .
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿರೆ ದೀಪಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮ ದ.5-2-14 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲು .
ಗಿಉಯೀ ಪ್ರರ ಯೀಜತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಸ.ನಿ.ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲು .
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿರ್ದಯಶಕರು ಕ.ಸ.ಇ ಚಿಕಕ ಮಂಗಳೂರು
ಜಿಲ್ಲು .
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಪಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮ ದ್.ಕ.ಜಿಲ್ಲು ಕ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ
ಮಂಗಳೂರು ದ್.ಕ.
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ ದನಾಚರಣೆ ಗಣರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಸ.ನಿ
ಮಂಗಳೂರು ಧ.ಕ ಜಿಲ್ಲು
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ ಗಣರಾಜ್ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿ.ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲ್ಲು .
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ/ಗಣರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ಚಿಕಕ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲು
ಸ್ವಂಸಕ ೃತಿಕ ಸೌರಭ ಯುವ ಸೌರಭ ಚಿಗರು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿ.ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲು .
ಹೊರಗುತಿಿ ಗೆ ಕೆಲಸದ್ ಸಿಬ್ಬ ಂದ ವೇತನ ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳು ಸ.ನಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲು
ಕನನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕೆ ಸ.ನಿ.ಕೊಡಗು-ಜಿಲ್ಲು .
ರಸಗರ ಹಣ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿರ್ದಯಶಕರು ಉಡುಪಿ.ಜಿಲ್ಲು .
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳು ಸ.ನಿ ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲು
ರಸ ಗರ ಹಣ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿರ್ದಯಶಕರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲು .
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಪಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಕ ಸಂ.ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲು .
ಸ್ವಂ.ಸೌರಭ-ಯು.ಸೌರಭ ಚಿಗುರು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಸ.ನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಕನನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕೆ ಸ.ನಿ ಮೈಸೂರು
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ಕ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲು .
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯಶಕರು ಮಂಗಳೂರು ದ್.ಕ.ಜಿಲ್ಲು .
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲು .
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಪಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲು .
ರಸಗರ ಹಣ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲು .

23.
24.
25.
26.
27.

ಕಸನಿ/13/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/10/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/101/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/22/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/100/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

28.

ಕಸನಿ/30/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

29.

ಕಸನಿ/21/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

30.
31.

ಕಸನಿ/47/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/18/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

32.

ಕಸನಿ/54/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

33.

ಕಸನಿ/55/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

34.

ಕಸನಿ/36/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

35.

ಕಸನಿ/53/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

36.
37.

ಕಸನಿ/27/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/39/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

38.

ಕಸನಿ/38/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

39.
40.
41.

ಕಸನಿ/3/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/96/ಜಂ.ನಿ,ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/94/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

ಗಿಉಯೀ.ಪ.ಪಂ.ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯಶಕರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲು .
ಸಥ ಳೀಯ ಪರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿ.ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲ್ಲು .
ಕಾಲೇಜು ರಂಗೀತಸ ವ ಅನುದಾನ ಬಿಲ್ಲು
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗು ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲು
ಕನನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕೆ ಕ.ಸ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ.
ಸ್ವಂ.ಸೌರಭ/ಯು.ಸೌರಭ/ಚಿಗರು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯ.ಕ ಸಂ
ಇಲಾಖೆ.ಮೈಸೂರು.
ಸ್ವಂ.ಸೌರಭ-ಯು.ಸೌರಭ ಚಿಗುರು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಸ.ನಿ ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗು
ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲು
ಗಿಉಯೀ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ ಸಹಾ ನಿರ್ದಯ ಉಡುಪಿ
ಜಿಲ್ಲು .
ಸ್ವಂ.ಸೌರಭ ಯು.ಸೌರಭ ಚಿಗುರು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಧ.ಕ ಜಿಲ್ಲು
ಗಿಉಯೀ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಸಹಾ.ನಿರ್ದಯ ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ
ಜಿಲ್ಲು .
ಏಜೆನಿಸ ಸಿಬ್ಬ ಂದ ವೇತನ ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲು
ಹಾಸನ್.
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ/ಗಣರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಸ.ನಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲು ಮಡಕೇರಿ
ವಿಘಯೀ ಪ್ರರ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ/ಡಾ.ಅಂಬೇಡಕ ರ್
ಪರಿನಿವಯಹಣಾ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲು .
ವಿಘಯೀ ಪರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಸ.ನಿದ್ಳ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲು
ರಸಗರ ಹಣ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲು .
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ ದನಾಚರಣೆ/ಗಣರಾಜ್ೀತಸ ವ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಸ.ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲು .
ಕಲಾ ಮಂದರ ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ.ಮೈಸೂರು-ಜಿಲ್ಲು .
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳ ಕಸಂ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ.
ಸುಗಿಿ ಹುಗಿಿ ಜಾನಪದ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ ನಿರ್ದಯ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲು .

42.
43.

ಕಸನಿ/35/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/93/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ಕಸನಿ/92/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/1/ಜಂನಿಆ/2013-14
ಕಸನಿ/91/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/88/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/90/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/89/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/87/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/82/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/37/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

53.

ಕಸನಿ/25/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

54.
55.

ಕಸನಿ/26/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/29/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

56.

ಕಸನಿ/79/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

57.
58.

ಕಸನಿ/28/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/11/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

59.
60.

ಕಸನಿ/20/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/48/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

61.

ಕಸನಿ/4/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

ವಿಘಯೀ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ/ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಸ.ನಿ ಕ.ಸಂ.ಇ ಚಿಕಕ ಮಂಗಳೂರು
ಜಿಲ್ಲು
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಪಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿ.ಮಂಡಯ .
ಸುಗಿಿ ಹುಗಿಿ ಜಾನಪದ್ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ ಜಯಂತಿ ಜಿಲಾು ರಂಗ ಮಂದರ
ನಿವಯಹಣೆ.
ವಲಯ-3ರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರ್ದಶಗಳು ಜಂ.ನಿರ್ದಯಶಕರು (ಆ) ಕ.ಸ.ಇ ಬಂಗಳೂರು
ಕನನ ಡ ಕಲಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸ.ನಿರ್ದಯಶಕರು ಮಂಡಯ ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲು .
ಕನನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕೆ ಸ.ನಿ ಮಂಗಳೂರು ಧ.ಕನನ ಡ
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ ಗಣರಾಜ್ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿ.ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲು .
ಕನನ ಡ ಕಾಯಯ ಶ್ಬಿರ ಸ.ನಿ.ಪರ ವಾಸ ಜಿಲ್ಲು ಸ.ನಿ,ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲು .
ರಸ ಗರ ಹಣ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ ಕ.ಸಂ ಇಲಾಖೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲು
ಸುಗಿಿ ಹುಗಿಿ ಜನಪದ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿದ್ಳ ಕ.ಸಂ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲು
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಸ.ನಿದ್ಳ ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲು ಮಡಕೇರಿ
ಗಿಉಯೀ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಸ.ನಿ ಕ.ಸ.ಇ ಮೈಸೂರು
ಜಿಲ್ಲು
ಗಿಉಯೀ ಪರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಗುರುಶ್ಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ
ಸ.ನಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲು
ಪರ ಯಾಣ ವೆಚಚ ಗಳು ಸ.ನಿದ್ಳ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಸುಗಿಿ ಹುಗಿಿ ಜನಪದ್ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಸ.ನಿದ್ಳ ಕ.ಸ ಇಲಾಖೆ ಧ.ಕ ಮಂಗಳೂರು
ಜಿಲ್ಲು
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂರಗುತಿಿ ಗೆ ಏಜೆನಿಸ ಸಿಬ್ಬ ಂದಗಳು ಸ.ನಿದ್ಳ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲು
ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ವಗಯ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲು ರಾಮನಗರ.
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳು ಕಚೇರಿ ನಿವಯಹಣೆ ಹೊರ ಗುತಿಿ ಗೆ ಸಿಬ್ಬ ಂದ ವೇತನ ಸಂಭವನೇ
ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕಸಂ ಇಲಾಖೆ ಉಡಪಿ ಜಿಲ್ಲು .
ಕನನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕೆ ಸ.ನಿರ್ದಯಶಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲು .
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿರ್ದಯಶಕರು ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರ ಜಿಲ್ಲು .

62.

ಕಸನಿ/83/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

63.

ಕಸನಿ/51/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವಲಯ-3/2013-14

64.
65.

ಕಸನಿ/12/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/14/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

66.
67.

ಕಸನಿ/8/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/81/ಜಂ.ನಿ ಆ/ವ-3/2013-14

68.
69.

ಕಸನಿ/31/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/32/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

70.

ಕಸನಿ/33/ಜಂ.ನಿಆ/ವ-3/2013-14

71.

ಕಸನಿ/7/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

72.
73.

ಕಸನಿ/23/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/76/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

74.
75.

ಕಸನಿ/24/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/75/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

76.

ಕಸನಿ/15/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

77.

ಕಸನಿ/74/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

78.

ಕಸನಿ/24/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

ಶಾಲ್ಲಯಲಿು ರಂಗೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸುಗಿಿ ಹುಗಿಿ ಜನಪದ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಯಶನಕರು ಕ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲು .
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲು ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ ಗಣರಾಜ್ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿ.ಹಾಸನ
ಜಿಲ್ಲು .
ಸ್ವಂ.ಸೌರಭ-ಯುವ ಸೌರಭ ಚಿಗುರು ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ರಾಮನಗರ
ಜಿಲ್ಲು
ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸೌರಭ-ಯು.ಸೌರಭ ಚಿಗರು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲು .
ವಿಶೇಷ್ ಘಟಕ ಪರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ/ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಡಾ!!ಅಂಬೇಡಕ ರ್
ಪರಿ ನಿವಯಣಾ ದನಾಚರಣೆ ಸ.ನಿ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲು
ಸುಗಿಿ .ಹುಗಿಿ ಜನಪದ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲು .
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ ದನಾಚರಣೆ/ಗಣರಾಜ್ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕ ಇ
ಮೈಸೂರು.
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜತ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕ.ಸ.ಇ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲು .
ವಿಘಯೀ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕ.ಸ.ಇ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲು .
ಸ್ವಂಸಕ ೃತಿಕ ಸೌರಭ ಯುವ ಸೌರಭ-ಚಿಗುರು ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ. ಕ.ಸಂ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕಕ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲು
ವಿಶೇಷ್ ಘಟಕ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದಗೆ
ಸ.ನಿ.ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗು ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲು .
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಸ್ವಮಾನಯ ವೆಚಚ ಹಾಗೂ ಪರ ಯಾಣ ವೆಚಚ ಸ.ನಿ.ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲು
ವಿ.ಘ.ಯೀ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ ಸ.ನಿ.ಮೈಸೂರು
ಜಿಲ್ಲು ,
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಪಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲು
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನರ್ದಯಶಕರ ಇ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರುಜಿಲ್ಲು .
ರಸಗರ ಹಣ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದಯಶಕರು ಕ.ಸಂ ಇಲಾಖೆ ಧ.ಕನನ ಡ
ಮಂಗಳೂರು
ಗಿಉಯೀ.ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಸ.ನಿ,ಕಸಂ ಇ.ಕೊಡಗು
ಮಡಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲು .

100.

79.
80.

ಕಸನಿ/98/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/97/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

81.
82.
83.
84.

ಕಸನಿ/45/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/44/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/73/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/66/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

85.

ಕಸನಿ/43/ಜಂ,ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

86.
87.

ಕಸನಿ/42/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/63/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

88.

ಕಸನಿ/41/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14

89.

ಕಸನಿ/62/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

ಕಸನಿ/40/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/61/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/52/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/60/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/50/ಜಂ.ನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/59/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/49/ಜಂ.ನಿ.ಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/58/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14
ಕಸನಿ/46/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

99.

ಕಸನಿ/57/ಜಂನಿಆ/ಬಾ-3/2013-14
ಕಸನಿ/56/ಜಂನಿಆ/ವ-3/2013-14

ಕನನ ಡ ಬಾರದ್ವರಿಗೆ ಕನನ ಡ ಕಲಿಕೆ ಸ.ನಿ.ರಾಮನಗರ.
ರಸಗರ ಹಣ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ಚಿಕಕ ಮಂಗಳೂರು.
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ ದನಾಚರಣೆ ಗಣರಾಜ್ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯ.ಉಡುಪಿ
ಜಿಲ್ಲು .
ಕಚೇರಿ ವೆಚಚ ಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯ.ಕ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ,ಚಿಕಕ ಮಂಗಳೂರು.
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಪಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ಮೈಸೂರು
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಪಗಳ ಸ.ನಿದ್ಳ ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲು
ಗಿಉಯೀ/ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ
ಸ.ನಿ.ಕ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ.ಚಿಕಕ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲು .
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿರ್ದಯ.ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ದ್.ಕ.ಜಿಲ್ಲು
ಮಂಗಳೂರು.
ಸ್ವಂಸಕ ೃತಿಕ ಸೌರಭ-ಯು.ಸೌರಭ ಚಿಗುರು ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ.ಮಂಡಯ
ವಿಘಯೀ/ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ.ದ್.ಕ.ಜಿಲ್ಲು
ಮಂಗಳೂರು.
ವಿಘಯೀ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ/ಡಾ!!ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ಪರಿ ನಿವಯಹಣಾ
ಸ.ನಿ.ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲು
ಗಿಉಯೀ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ ಖರಿೀದ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕ.ಸಂ.ಇಲಾಖೆ.ಧ.ಕ.ಜಿಲ್ಲು
ಮಂಗಳೂರು.
ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ/ಗಣರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಸ.ನಿ ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲು
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿರ್ದಯ.ಕ.ಸ.ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ-ಜಿಲ್ಲು .
ಸಥ ಳೀಯ ಪ್ರರ ಯೀಜನೆ ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳು ಕ.ನಿದ್ಳ ಕ.ಸ.ಇ ಮಂಡಯ ಜಿಲ್ಲು
ರಸಗರ ಹಣ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲು .
ರಸಗರ ಹಣ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಪ್ರರ ಯಣ ವೆಚಚ ಸ.ನಿರ್ದಯ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲು .
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಪಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ,ನಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಸ್ವಂ.ಸೌರಭ/ಯು.ಸೌರಭ.ಚಿಗರು ಕಾಯಯಕರ ಮಗಳ ಸ.ನಿದ್ಳ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲು .
ಹಾಡೀರೆ ರಾಗಗಳ ತೂಗಿೀರೆ ದೀಸಗಳ ಕಾಯಯಕರ ಮ ಸ.ನಿ ಕಸಂ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲು
ಪರ ಯಾಣ ಭತಯ ಬಿಲ್ಲು ಗಳು ಸ.ನಿದ್ಳ ಕ.ಸಂ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು

