
ಔಡತ ಷಂಖ್ಯೆ ವಿಶಮ

ಔಡತದಲ್ಲಿಯು 

ಟಖಳ ಷಂಖ್ಯೆ

ಔಡತ ಪ್ಹಾಯಂಭಿಸಿದ 

ದಿನಹಂಔ

ಔಡತ 

ಭುಕ್ಹಾಮಗೊಳಿಸಿದ 

ದಿನಹಂಔ ಔಡತದ ರ್ಗೀಔಯಣ

ಔಡತ 

ನಹವಗೊಳಿಸಿದ 

ದಿನಹಂಔ ಶರಹ

3

ನಂದಿರ್ರಿಧಹಭಕ್ಕೆ ಷುಱಹಾನ್ ಪಗಟೆ ಗ್ಹಾಭದಿಂದ ಶಹೀಜನಿಔ

ಔುಡಿಮು ನಿಗಯು ಷಯಫರಹಜು ಭತುಾ ಳಹರ್ಷೀಔ ನಿೀಸಣಹ

ಕ್ಹಮೀದ ಟೆಂಡರ್ ನ ಶಯತುಾ ಭತುಾ ನಿಬಂದನೆಖಳನುನ

ಅನು಼ಗದಿಷು ಫಗೆ.

94 04-02-2018 01-04-2019 B

7

ನಂದಿರ್ರಿಧಹಭದ ಅತಿಥಿ ಖೃಸಖಳ ಷವಚ್ಚತೆ ನಿೀಸಣೆ

ಕ್ಕೊಠಡಿಖಳ ವಿದುೆತ್ ಭತುಾ ಿಂಬಂಗ್ ಕ್ಹಮೀಖಳ ಷಹಖೊ

ಶಹೀಜನಿಔ ಕ್ಹೆಂಟಿನ್ ನಿೀಸಣೆಗ ಳಹರ್ಷೀಔ ನಿೀಸಣಹ

ಕ್ಹಮೀಕ್ಕೆ ಖುತಿಾಗ ಆದಹಯದ ಮಗಲೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಆಷಹವನಿಷಲು

ಶಯತುಾ ಭತುಾ ನಿಬಂದನೆಖಳನುನ ಅನು಼ಗದಿಷು ಫಗೆ

234 13-4-2017 05-08-2019 B

22

ತೆೊಗಜಂನಿ ಉತೆೊಗ ಔಛಗರಿ ಷಹಖೊ ಅಧಗನ ಔಛಗರಿಖಳ 2017-

18 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲನ ಕ್ಹಮೀನಿೀಸಣಹ ಯದಿಖಳ ಫಗೆ

66 06-04-2018 22-2-2019 B

34

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ.2401-00-119-6-03 -

125 ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಔಟಟಡಖಳು (ಽಗಜನೆ) ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವರ್

ಬಲುಿಖಳುನ ಮಗಲು ಷಹಿ ಮಹಡು ಫಗೆ

174 23-8-2018 15-3-2019 B

35

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ.2401-00-119-6-03 -

147 ಬೊಮಿ ಭತುಾ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಔಟಟಡಖಳು (ಽಗಜನೆ)

ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವರ್ ಬಲುಿಖಳುನ ಮಗಲು ಷಹಿ ಮಹಡು ಫಗೆ

82 23-8-2018 03-12-2019 B

37

2018-19ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ.

2406-02-112-0-17 (plan) ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್

ಖಳನುನ ಮಗಲುಷಹಿ ಮಹಡು ಫಗೆ

660 24-8-2018 14-4-2019 B

37 A

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ 2018-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಲೆ.ಶಿ.

2406-02-112-0-17 (plan) ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳ

ಮಗಲುಷಹಿ ಫಗೆ

526 29-1-2019 30-3-2019 B

39

2018-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ

ಲೆ.ಶಿ.2406-02-112-0-13 (NP) ಶಹರಿಗ ವೆಚ್ಚ

ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಮಗಲು ಷಹಿ ಫಗೆ

196 25-8-2018 13-3-2019 B



45

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ

ದೈನಂದಿನ ಕ್ಹಮೀಖಳು/ ನಷೀರಿ ಚ್ಟುಟಿಕ್ಕಖಳನುನ

ಹೊಯಖುತಿಾಗ ಆಧಹಯದ ಮಗಲೆ ಕ್ಕೈಗೊಳುು ಬಹಬಾಗ

ಕ್ಹಯಹೀನಂತಯ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

75 25-8-2018 28-3-2019 B

51

2018-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಊಟಿ ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ.2406-02-

112-0-13 (NP) ಶಹಮಹನೆ ವೆಚ್ಚ ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್

ಖಳ ಮಗಲು ಷಹಿ ಫಗೆ

18 30-8-2018 11-07-2018 B

54

ನಂದಿರ್ರಿಧಹಭ ಭತುಾ ಕ್ಕಭಮಣುುಖುಂಡಿಮಲ್ಲಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ

ಇಱಹಖ್ಯಮ ವದಲ್ಲಿಯು ಶೌಲಬೆಖಳ ನಿೀಸಣೆಮನುನ

ಾಳಹಸೊಗದೆಭ ಿಱಹಖ್ಯಗ ಸಶಹಾಂತರಿಷು ಫಗೆ

33 31-8-2018 02-11-2019 B

53

ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನ ಔಛಗರಿ ಊಟಿಮ

2018-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಲೆ.ಶಿ.2406-02-112-0-17 (plan)

ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳನುನ ಮಗಲುಷಹಿ ಮಹಡು ಫಗೆ

132 30-8-2018 28-3-2019 B

62

ಹಿರಿಮ ಷಷಹಮಔ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ನಿದಗೀವಔಯು ಬೊದೃವೆ

ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ. 2401-00-001-2-01 (NP) ಶಹಮಹನೆ

ವೆಚ್ಚ ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲುಿಖಳನುನ ಮಗಲು ಷಹಿ ಮಹಡು

ಫಗೆ

29 18-9-2018 03-07-2019 B

65

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ 2018-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಲೆ.ಶಿ.

2406-02-112-0-13 (NP) ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಅಡಿ

ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳ ಮಗಲುಷಹಿ ಫಗೆ

32 26-9-2018 27-3-2019 B

70

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನ ಔಛಗರಿಮ

ಲೆ.ಶಿ. 2401-00-001-2-01 (NP) ಶಹಮಹನೆ ವೆಚ್ಚ ಅಡಿ

ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳನುನ ಮಗಲು ಷಹಿ ಮಹಡು ಫಗೆ

78 11-07-2018 01-07-2019 B

72

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ 2018-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಲೆ.ಶಿ.

2401-00-001-2-01 (NP) ಶಹಮಹನೆ ವೆಚ್ಚ ಅಡಿ

ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳ ಮಗಲುಷಹಿ ಫಗೆ

61 13-11-2018 02-11-2019 B

80

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ 2018-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಲೆ.ಶಿ.

2406-02-112-0-13 (NP) 139 ಾಧಹನ ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ ಅಡಿ

ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳ ಮಗಲುಷಹಿ ಫಗೆ

207 12-07-2018 18-3-2019 B



87

ಜನರಿ-2019ಯ ಮಹಹಮಲ್ಲಿ ಜಯುಖಲ್ಲಯು ಪಲಶ

ಾದವೀನದ ಅಧಮಲ್ಲಿ ಕ್ಕೈಗೊಳುಬಗಕ್ಹದ ಔಾಭಖಳ

ಔುರಿತಂತೆ ದಿನಹಂಔ:2-1-2019 ಯಂದು ಡಹ||

ಎ.ಎನ್.ಮಲಿರೆಡಿಿ ಯಯ ಅಧೆಕ್ಷತೆಮಲ್ಲಿ ಜಯುರ್ದ

ಷಭೆಮ ನಡಳಿಖಳು

19 01-03-2019 01-09-2019 B

102

ನಂದಿರ್ರಿಧಹಭದ ಶಹೀಜನಿಔ ಾವೆಗವ ವುಲೆ ಷಹಖೊ ಳಹಸನ

ನಿಲುಖಡೆ ವುಲೆ ಷೊಱಹತಿಮ ಔುರಿತಂತೆ ಶಿಾಗ ಸಿದದಖಂಖ

ಬನ್ ವೆಂಔಟ ಬಂಖಳೊಯು ಇಯು ಔನಹೀಟಔ ಉಚ್ಛ

ನಹೆಯಹಲಮದಲ್ಲಿ ದಹಕಲ್ಲಸಿಯು ರಿಟ್ ಅರ್ಜೀ

ಷಂ:703/2019 ವಿಯುದದ ರಹಜೆ ಷಕ್ಹೀಯ ಭತುಾ ಇತಯಯು

37 19-1-2019 13-2-2019 B

113

ತೆೊಗಜಂನಿ ಉತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ.2401-00-001-2-01

(NP) ಶಹಮಹನೆ ವೆಚ್ಚ ಭತುಾ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಅಡಿ

ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳನುನ ಮಗಲುಷಹಿ ಮಹಡು ಫಗೆ

33 23-2-2019 16-3-2019 B

115

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ. 2401-00-001-2-01

(NP)-180 ಮಂತಾ ಭತುಾ ಶಹಧನ ಶಹಮಹರ್ಾ ಅಡಿ

ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳ ಮಗಲುಷಹಿ ಫಗೆ

27 26-2-2019 03-07-2019 B

116

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ. 2406-02-112-0-13

(034) ಹೊಯಖುತಿಾಗ ಸಗವೆ ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳ

ಮಗಲುಷಹಿ ಫಗೆ

43 26-2-2019 13-3-2019 B

123

ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಲೆ.ಶಿ. 2406-02-112-0-13

ಔಛಗರಿ ಪಗಠೊಗಔಯಣ (053)  ಅಡಿ ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಖಳ

ಮಗಲುಷಹಿ ಫಗೆ

16 27-3-2019 29-3-2019 B

128

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನ ಔಛಗರಿಮ

ಲೆ.ಶಿ.2406-02-112-0-13 (NP) ಾಧಹನ ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ ಅಡಿ

ಶಹದಿಱಹವಯು ಬಲ್ ಮಗಲು ಷಹಿ ಮಹಡು ಫಗೆ.

1 28-3-2019 28-3-2019 B

129

ಉ ನಿದಗೀವಔಯು ಾಳಹಸೊಗದೆಭ ಇಱಹಖ್ಯ ಬಂಖಳೊಯು

ವಿಭಹಖ ಬಂಖಳೊಯು ಯರಿಗ ಔಫಬನ್ ಉದಹೆನನದಲ್ಲಿ

ಔಛಗರಿ ಕ್ಹಮೀನಿೀಹಿಷಲು ಷಥಳ ದರ್ಷು ಫಗೆ

5 29-3-2019 15-4-2019 B

1

ಮಹಹಿತಿ ಸಔುೆ 2005ಯ ಕ್ಹಯ್ದದಮ 2017-18 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲನ

ಳಹರ್ಷೀಔ ಯದಿ ತಯಹರಿಷು ಫಗೆ
34 04-02-2018 25-3-2019 C



4

ಮಹಹಿತಿ ಸಔುೆ ಅಧನಿಮಭ 2005ಯ ಸಕ್ಷನ್ 4(1) (ಎ) ಭತುಾ

4(1) (ಬ) ಅಡಿ ಷವಮಂ ಪಾಗಯಣೆಯಂದ ಮಹಹಿತಿಮನುನ

ಇಱಹಖಹ ಅಂತರ್ಹೀಲ ತಹಣದಲ್ಲಿ ಾಔಟಿಷು ಫಗೆ ಭತುಾ

4(1)(ಬ) ಯ ಅನುವಹಾನದ ವಿಯಖಳನುನ ಯದಿ ಮಹಡು

ಔುರಿತು

38 05-04-2018 16-7-2018 C

5

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟ ಷಹಖೊ ಔಫಬನ್ ಉದಹೆನನದ

ಆಂತರಿಔ ಬದಾತಹ ಕ್ಹಮೀದ ಖುತಿಾಗ ಅಧಮನುನ

ಭುಂದುರಿಷು ಫಗೆ

29 04-05-2018 05-10-2018 C

8

ನಂದಿರ್ರಿಧಹಭದ ಷವಚ್ಚತಹ ನಿೀಸಣಹ ಕ್ಹಮೀನುನ

ಭುಂದುರೆಷು ಫಗೆ
64 17-4-2018 27-2-2019 C

9

2010-11 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲನಿಂದ 2016-17 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲನರೆರ್ನ

ಉದಹೆನನಖಳ ಆದಹಮದ ವಿವಿಧಖಳನುನ ಷಲ್ಲಿಷು ಫಗೆ

39 21-4-2018 06-01-2018 C

14

ಔನನಡ ಭಹಷೆಮನುನ ರಹಜೆದ ಎಱಹಿ ಸಂತಖಳಲ್ಲಿ

ಷಂಣೀಳಹರ್ ಅನುವಹಾನಗೊಳಿಷಲು ಅಂವಖಳನುನ

ರ್ಹರಿಗೊಳಿಷು ಫಗೆ

14 05-07-2018 25-8-2018 C

23

2018-19ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಮಹಹಿತಿ ಸಔುೆ ಅಧನಿಮಭದಡಿ

ಮಹಹಿತಿ ಕ್ಕೊಗರಿ ಷಲ್ಲಿಷು ಅರ್ಜೀಖಳಿಗ ಉತಾರಿಷು ಫಗೆ
43 18-6-2018 26-3-2019 C

26

ತೆೊಗಜಂನಿ ಉತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಪಟಿಟ ವೆಗಚ್ರ್ ಪ್ಹತಿ ಫಗೆ
29 23-7-2018 15-3-2019 C

27

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ದಿವ-

ಳಹರ್ಷೀಔ ನಿೀಸಣೆಗ್ಹರ್ ಅವೆವಿಯು ತೆೊಗಟಗ್ಹಯ /ಮಹನ

ದಿನಖಳ ಸಗವೆಮನುನ ಹೊಯಖುತಿಾಗ ಆಧಹಯದ ಮಗಲೆ ಡೆಮಲು

ಟೆಂಡರ್ ಶಯತುಾ ಭತುಾ ನಿಬಂದನೆಖಳನುನ ಅನು಼ಗದಿಷು

ಫಗೆ

108 26-7-2018 26-2-2019 C

29

ಶಹೀಜನಿಔ ಲೆಔೆ ತಾಖಳ ಷಮಿತಿಮ 4ನೆಗ ವಿಧಹನ ಷಭೆಮ

5ನೆಗ ಯದಿಮಲ್ಲಿ ಅನುಷಯಣಹ ಯದಿ ಮಗಲ್ಲನ ಶಿಫಹಯಷುುಖಳ

ಮಗಲೆ ಕ್ಕೈಗೊಂಡಿಯು ಔಾಭದ ಫಗೆ

18 08-07-2018 21-1-2019 C

36

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ ತಹರೆಕ್ಕೊಳ ಸತಿಾಯ Providing

and Construction of RCC Retaining wall from

Bridge to pump house  ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿಮ ಅಂದಹಜು

ಟಿಟಮ ಬಹಫುಾ ಯೊ.100.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ ಆಡಳಿತಹತಮಔ

ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

11 21-8-2018 23-8-2018 C



40

ಊಟಿಮ ಔ.ಸಿ.ತೆೊಗ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ

ಭವೊಾಮ್ ಮನೊನರ್ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.96,000/-

ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

9 25-8-2018 28-8-2018 C

41

ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು ಲ್ಲಗಫ್ ಮೌಲಿ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ

ಯೊ.96,250/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

6 25-8-2018 25-8-2018 C

42

ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು ಕ್ಕೊಟಿಟಗ ಗೊಫಬಯ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ

ಯೊ.96,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

8 25-8-2018 25-8-2018 C

43

ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು ಕ್ಕಂಭಣುನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ

ಯೊ.97,500/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

8 25-8-2018 25-8-2018 C

44

ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನ ಊಟಿಗ ಭೆಗಟಿ

ನಿಗಡು ಾಳಹಸಿಖರಿಗ ಔುಡಿಮು ನಿಗರಿನ ೆಸಥ ಔಲ್ಲಷಲು

Water Purifier  ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.66,912/-

ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

10 25-8-2018 25-8-2018 C

47

ಮೈಷೊರಿನ ಲ್ಲಂಗ್ಹಂಫೊದಿ ಷಷೆಕ್ಹಶಿಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರ್ಹತಿಮ

ಓಶಧ ಭತುಾ ಷುಖಂಧ ದಾೆಖಳು, ಅಕ್ಕೊಗಟಿಸ ರ್ಹತಿಮ

ರ್ಡಖಳ ಕರಿಗದಿ ಭತುಾ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷು ಕ್ಹಮೀಧ ಬಹಫುಾ

ಯೊ.5.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

28 29-8-2018 02-12-2019 C

49

ಮೈಷೊರಿನ ಲ್ಲಂಗ್ಹಂಫೊದಿ ಷಷೆಕ್ಹಶಿಮಲ್ಲಿ ಯಗೊಗಲ

ನಿಮಹೀಣ ಷಹಖೊ ಫಳಿು ರ್ಹತಿಮ ರ್ಡಖಳ ಕರಿಗದಿ ಭತುಾ

ಅಭಿೃದಿಧ ಡಿಷು ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.8.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ

ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

33 29-8-2018 02-12-2019 C

50

ಮೈಷೊರಿನ ಲ್ಲಂಗ್ಹಂಫೊದಿ ಷಷೆಕ್ಹಶಿಮಲ್ಲಿ ಫೆಫಲ್ು ಕರಿಗದಿ

ಭತುಾ ಟೆೊಗಪಯ್ದರಿ ರ್ಡಖಳ ಕರಿಗದಿ ಭತುಾ ಅಭಿೃದಿಧ

ಡಿಷು ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.17.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ

ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

40 29-8-2018 02-12-2019 C

52

ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು ವಿವಿಧ ರ್ಹತಿಮ ಅಲಂಕ್ಹರಿಔ ರ್ಡಖಳನುನ

ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.19,72,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ

ನಿಗಡು ಫಗೆ

13 29-8-2018 29-8-2018 C



58

ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು Hedge Timmer ಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು

ಬಹಫುಾ ಯೊ.2,11,057/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

5 09-03-2018 09-03-2018 C

64

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ ವಿವಿಧ Seulpture ಖಳನುನ

ವಿನಹೆಷಗೊಳಿಸಿದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.85,000/- ಖಳಿಗ

ಕ್ಹಮೀನಂತಯ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

13 26-9-2018 29-9-2018 C

66

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ NHM ಔಟಟಡದಿಂದ

ಭುಕೆದಹವಯದ ಪಗಲ್ಲಸ್ ಚೌಕಿರೆರ್ನ ಗೊಗಡೆ ನಿಮಹೀಣ

ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿಮ ಅಂದಹಜು ಟಿಟಮ ಬಹಫುಾ ಯೊ.90.00

ಲಕ್ಷಖಳಿಗ ಆಡಳಿತಹತಮಔ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

19 26-9-2018 26-9-2018 C

68

ಇಂದಿರಹಗ್ಹಂಧ ಷಂರ್ಗತ ಕ್ಹಯಂರ್ಜಮ ಾವೆಗವ ವುಲೆ ಷೊಱಹತಿ

ಕ್ಹಮೀಕ್ಕೆ ಷಂಫಂಧಸಿದಂತೆ ದಿನಹಂಔ:24-10-2018 ಯ

ಾರ್ಹಳಹಣಿ ದಿನತಿಾಕ್ಕಮಲ್ಲಿ ಾಔಟಳಹರ್ಯು ಯದಿ ಫಗೆ

63 26-10-2018 18-3-2019 C

69

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ

ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು Poly Propylene craters

ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.3,42,200/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ

ನಿಗಡು ಫಗೆ

8 30-10-2018 30-10-2018 C

57

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ

ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು Hedge Timmer ಖಳನುನ

ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.1,84,448/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ

ನಿಗಡು ಫಗೆ

6 09-03-2018 09-03-2018 C

74

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ ವಿವಿಧ Sketches ಖಳನುನ

ವಿನಹೆಷಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.85,000/-ಖಳಿಗ

ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

4 14-11-2018 15-11-2018 C

86
ಅನುಮುಔಾ ಶಹಮಹರ್ಾಖಳ ವಿಯ ಭತುಾ ವಿಲೆಗಳಹರಿಗ

ಅಂದಹಜು ದಯ ಟಿಟ ನಿಗಡು ಫಗೆ
9 29-12-2018 02-11-2019 C

88

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು ಔಳೆನಹವಔ ಭತುಾ ಕಿಾಮಿನಹವಔ ಓಶಧಖಳನುನ

ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.61,720/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

5 01-03-2018 01-03-2018 C

89

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು ಗ್ಹಡೀನ್ ಡಸ್ಟ ಬನ್ ಖಳನುನ  ಕರಿಗದಿಷಲು

ಬಹಫುಾ ಯೊ.4,68,342/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

7 01-03-2019 01-03-2019 C



90

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು ಅಲಂಕ್ಹರಿಔ ರ್ಡ/ಷಸಿಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು

ಬಹಫುಾ ಯೊ.19,68,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

9 01-05-2019 01-05-2019 C

91

ದಿನಹಂಔ:2-1-2019 ಯಂದು ಡಹ|| ಎ.ಎನ್.ಮಲಿರೆಡಿಿ

ಯಯ ಅಧೆಕ್ಷತೆಮಲ್ಲಿ ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟ ಭತುಾ

ಔಫಬನ್ ಉದಹೆನನಕ್ಕೆ ಷಂಫಂಧಸಿದಂತೆ ಜಯುರ್ದ ಷಲಷಹ

ಷಮಿತಿಮ ನಡಳಿಖಳು

36 01-05-2019 01-09-2019 C

92

ಜನರಿ-2019ಯ ಪಲಶ ಾದವೀನದ ಾಮುಔಾ

ಕ್ಕೈಗೊಳುಬಗಕ್ಹದ ಬದಾತಹ ಕ್ಹಮೀಖಳ ೆಸಥ ಔುರಿತು

ದಿನಹಂಔ:4-1-2019 ಯಂದು ಕಿಯು ಷಭಹಂಖಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಷಭಹ

ನಡಳಿ

11 01-05-2019 01-09-2019 C

94

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಟಿಗ

ಗ್ಹಡೀನ್ Suspension Bridge ನಿಮಹೀಣದ ಉಳಿಕ್ಕ

ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ ಬಹಫುಾ ಯೊ.50.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ ಆಡಳಿತಹತಮಔ

ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

8 01-05-2019 01-05-2019 C

95

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ

ಪ್ಹಕಿೀಂಗ್ ಏರಿಯಹ-3ಕ್ಕೆ wet mix ಷಹಔು ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ

ಬಹಫುಾ ಯೊ.20.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ ಆಡಳಿತಹತಮಔ ಭಂಜೊರಹತಿ

ಫಗೆ

8 01-05-2019 01-05-2019 C

96

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ

ಭುಕೆದಹವಯದ ಪ್ಹದಚಹರಿ ಮಹಖೀ ನಿಮಹೀಣ ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ

ಬಹಫುಾ ಯೊ.15.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

7 01-05-2019 01-05-2019 C

98

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಾವೆಗವ

ದಹವಯದಿಂದ ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ ಬಹಫುಾ ಯೊ.20.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ

ಆಡಳಿತಹತಮಔ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

13 01-07-2019 01-08-2019 C

105

ಮೈಷೊರಿನ ಲ್ಲಂಗ್ಹಂಫೊದಿ ಷಷೆಕ್ಹಶಿಗ ಅವೆವಿಯು ವಿವಿಧ

ಮಹದರಿ ಭತುಾ ಅಳತೆಮ ಸಿಮಂಟಿನ ನಹಭಪಲಔಖಳ ಕರಿಗದಿ

ಭತುಾ ಅಳಡಿಕ್ಕ ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.4.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ

ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

11 02-11-2019 02-11-2019 C

107
ತೆೊಗಜಂನಿ ಉತೆೊಗ ಔಛಗರಿ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಸಗಳಹ ಅಂಚೆ

ಚಗಟಿಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷು ಫಗೆ
7 18-2-2019 03-12-2019 C



111

ಔೃಶುರಹಜಶಹಖಯ ಫೃಂದಹನ ಉದಹೆನನದ ರಹಮಲ್

ಆಕಿೀಡ್ ಹೊಗಟಲ್ ಔಡೆಗ್ಹದಂತೆ ಮಕಿುಔನ್ ಸುಲುಿಷಹಷು

ಅಭಿೃದಿಧ ಭತುಾ ಬೊದೃವೆ ಕ್ಹಮೀಖಳ ಅಭಿೃದಿಧ ಬಹಫುಾ

ಯೊ.14,99,800/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

19 26-2-2019 26-2-2019 C

112

ಔೃಶುರಹಜಶಹಖಯ ಫೃಂದಹನ ಉದಹೆನನದ ರಹಮಲ್

ಅಣೆಔಟಿಟನ ಇಳಿರ್ಹಯು ಾದಗವದಲ್ಲಿ ಮಕಿುಔನ್ ಸುಲುಿಷಹಷು

ಅಭಿೃದಿಧ ಭತುಾ ಬೊದೃವೆ ಕ್ಹಮೀಖಳ ಅಭಿೃದಿಧ ಬಹಫುಾ

ಯೊ.14,97,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

19 26-2-2019 26-2-2019 C

118

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಳಹಟರ್

ಬಹಡಿ-3ಯ Chasing fountain  ನಿಮಹೀಣದ ಭುಂದುರೆದ

ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ ಬಹಫುಾ ಯೊ.59.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ ಆಡಳಿತಹತಮಔ

ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

31 03-03-2019 03-07-2019 C

126

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಮಗಜ್

ಗ್ಹಡೀನ್ ಸತಿಾಯ ಶಹೀಜನಿಔ ೌಚಹಲಮ ನಿಮಹೀಣ

ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ ಅಂದಹಜು ಟಿಟಮ ಬಹಫುಾ ಯೊ.5.00 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ

ಆಡಳಿತಹತಮಔ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

7 26-3-2019 28-3-2019 C

127

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಳಹಟರ್

ಬಹಡಿ-3ಯ Chasing fountain  ಅಳಡಿಷಲು ಅವೆವಿಯು

RCC ಬಡ್ ನಿಮಹೀಣದ ಭುಂದುರೆದ ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿ ಬಹಫುಾ

ಯೊ.92.50 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ ಆಡಳಿತಹತಮಔ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

4 28-3-2019 28-3-2019 C

128

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನಕ್ಕೆ

ಅವೆವಿಯು ವಿವಿಧ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ರಿಔಯ/ ಶಹಮಹರ್ಾಖಳನುನ

ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.15,62,100/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ 

9 28-3-2019 28-3-2019 C

130

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ಎಕ್ಹುಟಿಸ ರ್ಡಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ

ಯೊ.20,00,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

6 29-3-2019 29-3-2019 C

131

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ಳಹರ್ಷೀಔ/ಅಲಂಕ್ಹರಿಔ ಸೊವಿ ರ್ಡಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ

ಯೊ.20,00,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

8 29-3-2019 29-3-2019 C



132

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದಲ್ಲಿ Providing and

Construction of Ground floor Eco Shop in

Bonsao garden ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿಮ ಅಂದಹಜು ಟಿಟಮ

ಬಹಫುಾ ಯೊ.99,95,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

9 29-3-2019 29-3-2019 C

133

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ಸಿಮಂಟ್ ಟಬ್, ಹೊಗಸ್ ಪೈಪ್ ಭತುಾ ಪ್ಹಿಸಿಟಸ ಪ್ಹಟ್ ಖಳ

ಕರಿಗದಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ ಯೊ.4,99,800+

4,59,140+ 4,99,789 = ಟುಟ ಯೊ.14,98,729/-

13 29-3-2019 29-3-2019 C

134

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದಲ್ಲಿನ ಜೊಗಡಿಯಸಾ ದಹವಯದಿಂದ

ಗ್ಹರ್ಜನ ಭನೆ ಷಹಪ್ ಕ್ಹಮ್ು, ಭಳಿಗಯಂದ ಭುಕೆದಹವಯ,

ಭುಕೆದಹವಯದಿಂದ ಶಿಚಭ ದಹವಯ, ಫಿಜನ್ ಕ್ಹಲೆೊಗನಿಯಂದ

ಸಿದಹದಯ ದಹವಯದ ಲಹಂಖಣ ಯಸಾಖಳಿಗ Chip carpeting

ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿಮನುನ ಕ್ಕೈಗೊಳುು ಅಂದಹಜು ಟಿಟಮ ಬಹಫುಾ

ಯೊ.1,98,00,000/-ಖಳಿಗ ಆಡಳಿತಹತಮಔ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

12 29-3-2019 29-3-2019 C

135

ಂಪ್ಹನ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ವಿವಿಧ ಅಳತೆಮ ಸಿಮಂಟ್ ಟಬ್ ಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ

ಯೊ.19,99,525/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

7 29-3-2019 29-3-2019 C

136

ಂಪ್ಹನ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ವಿವಿಧ ರ್ಹತಿಮ ಅಲಂಕ್ಹರಿಔ ರ್ಡಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ

ಯೊ.19,95,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

6 29-3-2019 29-3-2019 C

137

ಂಪ್ಹನ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ವಿವಿಧ ಫಗಮ ಕ್ಹೆಔಟಸ್ ಭತುಾ ಸಔೊೆಲೆಂಟ್ ರ್ಡಖಳನುನ

ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.5,04,000/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ

ಫಗೆ

7 29-3-2019 29-3-2019 C

138

ಂಪ್ಹನ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ವಿವಿಧ ರ್ಹತಿಮ ಬೊಗಖನ್ ವಿಱಹಿ, ಫಂಫೊ ರ್ಹತಿ, ಪ್ಹಮ್ು

ರ್ಹತಿ ರ್ಡಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು ಬಹಫುಾ ಯೊ.10,19,550/-

ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

6 29-3-2019 29-3-2019 C

139

ಂಪ್ಹನ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ವಿವಿಧ ಮಹದರಿಮ ಟೆೊಗಪಯ್ದರಿ ರ್ಡಖಳನುನ  ಕರಿಗದಿಷಲು

ಬಹಫುಾ ಯೊ.19,97,100/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

9 29-3-2019 29-3-2019 C



140

ಂಪ್ಹನ ಉದಹೆನನದ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ಅವೆವಿಯು

ವಿವಿಧ ರ್ಹತಿಮ ಬೊಗನಹುಯ್ ರ್ಡಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷಲು

ಬಹಫುಾ ಯೊ.19,84,500/- ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ

7 29-3-2019 29-3-2019 C

1

ಕ್ಹಮೀನಂತಯ ಭಂಜೊರಹತಿ ಕ್ಕೊಗರಿ ಾಶಹಾನೆಖಳನುನ

ಷಲ್ಲಿಷುತಿಾಯು ಫಗೆ 3 05-02-2018 05-02-2018
D

6

ಊಟಿಮ ಔನಹೀಟಔ ಸಿರಿ ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಉದಹೆನನದ ಟಿಕ್ಕಗಟ್

ಫೊತ್ ಖಳಿಗ ಅವೆವಿಯು ಖಣಔಮಂತಾಖಳನುನ ದರ್ಷು

ಫಗೆ 2 04-07-2018 04-07-2018

D

12

ಅಧಕ್ಹರಿಖಳ ಅಷಸಕ್ಹಯದಿಂದ ನಹೆಮ ನಿಗಡಲು ಆಖುತಿಾಯು

ವಿಳಂಬದ ಫಗೆ 6 05-08-2018 05-08-2018
D

13 ದಲ್ಲತ ಿ ಿಂದು ಹಷರಿಷುದನುನ ಕ್ಕೈ ಬಡು ಫಗೆ 5 05-08-2018 05-08-2018 D

15

ಇಂದಿರಹಗ್ಹಂಧ ಷಂರ್ಗತ ಕ್ಹಯಂರ್ಜ ಉದಹೆನನಕ್ಕೆ

ಹೊಂದಿಕ್ಕೊಂಡಿಯು ರಹರ್ಷರಗಮ ಸೈನಿಔ ಶಹಮಯಔದ

ಉದಹೆನನದ ನಿೀಸಣೆ ಫಗೆ 7 05-08-2018 05-08-2018

D

16

ಶಿಾಗ ಽಗಗ್ಹನಂದ ವಿಶಗವಹಧಕ್ಹರಿಖಳು, ಶಿಾಗಔೃಶುರಹಜಗಂದಾ

ರ್ರಿಧಹಭ ಕ್ಕಭಮಣುುಖುಂಡಿ ಇಯು ದೌಜೀನೆ ಮಹಡಿದ ಔುರಿತು

ಷಲ್ಲಿಸಿದ ದೊಯು ಅರ್ಜೀಮ ಔುರಿತು 19 05-10-2018 24-9-2018

D

17

ದಿನಹಂಔ:10-5-2018 ಯಂದು ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ

ಷವಚ್ಚತಹ ಕ್ಹಮೀದ ರಿಶಿಗಲನೆಮ ಔುರಿತಂತೆ 9 16-5-2018 28-5-2018

D

18

ನಂದಿರ್ರಿಧಹಭದಲ್ಲಿ ರಿಷಯ ಸನಗಹಿ ಬಹೆಟರಿ ಚಹಲ್ಲತ ಇಕ್ಕೊಗ

ಳಹಸನಖಳನುನ ಚ್ಱಹಯಷಲು ಅನುಭತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ 16 17-5-2018 09-12-2018

D

19

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದ ಶಹೀಜನಿಔ ಾವೆಗವ/ಳಹಸನ

ನಿಲುಖಡೆ ವುಲೆ ಷೊಱಹತಿ ಕ್ಹಮೀದ ಟೆಂಡರ್

ಾಕಿಾಯ್ದಮನುನ ತಡೆ ಹಿಡಿಮು ಫಗೆ 4 17-5-2018 17-5-2018

D

20

ಕ್ಕ.ಆರ್.ಎಸ್ ಫೃಂದಹನ ಉದಹೆನನದಲ್ಲಿ ದಿನಹಂಔ: 1-5-

2018 ಯಂದು ಬಗಸಿದ ಬಹರಿ ಬಯುಗ್ಹಳಿಗ ವಿವಿಧ ರ್ಹತಿಮ

ಭಯಖಳು ಬದಿದಯು ಫಗೆ 14 17-5-2018 17-5-2018

D

21

ಎನ್.ಹಚ್.ಎಂ.ಔಛಗರಿ ಆಯಣದಲ್ಲಿ ಸುಲುಿಷಹಸಿನ

ನಿಮಹೀಣ ಭತುಾ ಔಛಗರಿಮ ಹೊಯಭಹಖಕ್ಕೆ ಫಣು ಲೆಗನ

ಮಹಡು ಫಗೆ 3 30-5-2018 30-5-2018

D



23

ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಷಷೆತೆೊಗಟದಲ್ಲಿ ಖಹಷರ್ ಳಹೆಯಷಾರಿಂದ

ಅನಧಔೃತ ಸಣುುಖಳನುನ ಮಹರಹಟ ಮಹಡುತಿಾಯು ಫಗೆ

ಭತುಾ ಅನಧಔೃತ ಪ್ಹಕಿೀಂಗ್ ವುಲೆನುನ ಷೊಲ್ಲ

ಮಹಡುತಿಾಯು ಫಗೆ 4 15-9-2018 15-9-2018

D

24

ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಇಱಹಖ್ಯಮ ಷುದಿೀಮಲ್ಲಿಯು ನಂದಿಬಟಟ

ಭತುಾ ಕ್ಕಭಮಣುುಖುಂಡಿಮಲ್ಲಿಯು ಅತಿಥಿ ಖೃಸಖಳ

ನಿೀಸಣೆಗ ಷಂಫಂಧಸಿದಂತೆ 7 07-04-2018 01-08-2019

D

25

ತೆೊಗಜಂನಿ ಉತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ ಉಽಗಖಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ

ಸಟಗಶನರಿ ಶಹಮಹರ್ಾಖಳನುನ ಕರಿಗದಿಷು ಫಗೆ 9 16-7-2018 16-7-2018
D

28

ಸಣಕ್ಹಸಿಗ ಷಂಫಂಧಸಿದ/ಟೆಂಡರ್ ಗ ಷಂಫಂಧಸಿದ ಔಡಖಳನುನ

ಷಲ್ಲಿಷು ಷಂದಬೀದಲ್ಲಿ ಚೆಸ ಲ್ಲಷಟನುನ ಬತಿೀ ಮಹಡಿ

ಷಲ್ಲಿಷು ಫಗೆ 5 30-7-2018 08-04-2018

D

30

ಪ್ಹಿಸಿಟಸ ನಿಷೆಗದ ಷೊಚ್ನೆಖಳನುನ ರಿಣಹಭಕ್ಹರಿಯಹರ್

ರ್ಹರಿಗೊಳಿಷು ಫಗೆ 2 30-7-2018 30-7-2018
D

31

ಮಹನೆ ಭುಕೆಭಂತಿಾಖಳ/ಮಹನೆ ಷಚಯುಖಳ ಔಛಗರಿಖಳಿಗ

ಅನು಼ಗದನೆಗ ಷಲ್ಲಿಷಱಹರ್ದುದ,/ ಹಿಂದಿಯುರ್ಷಲಟಿಟಯು

ಔಡತಖಳ ಟಿಟಖಳ ವಿಯಖಳನುನ ಯದಿ ನಿಗಡು ಔುರಿತು 4 16-8-2018 16-8-2018

D

32

ದಿನಹಂಔ:31-3-2018ಯ ಅಂತೆಕ್ಕೆ ನಂದಿರ್ರಿಧಹಭದಲ್ಲಿನ

ಇಱಹಖಹ ಅಧಗನದಲ್ಲಿಯು ಅತಿಥಿ ಖೃಸಖಳ/ ನಷೀರಿಮ

ಳಹರ್ಷೀಔ ದಹಶಹಾನು ರಿಶಿಗಲನೆಮ ಫಗೆ 6 16-8-2018 16-8-2018

D

45

ವಿವಿಧ ಸಗವೆಖಳು/ಳಹರ್ಷೀಔ ನಿೀಸಣಹ ಕ್ಹಮೀಖಳ ಔುರಿತ

ಶಹಲದ ಬಲುಿಖಳನುನ ವಿಳಂಬಳಹರ್ ಪ್ಹತಿಗ ಷಲ್ಲಿಷುತಿಾಯು

ಫಗೆ 18 27-1-2018 29-12-2018

D

46

ಮೈಷೊರಿನ ಲ್ಲಂಗ್ಹಂಫೊದಿ ಷಷೆಕ್ಹಶಿಮಲ್ಲಿ ಪದ ಭತುಾ

ಸೊವಿನ ರ್ಹತಿಮ ರ್ಡಖಳ ಕರಿಗದಿ ಫಟರ್ ಪಿೈ ಗ್ಹಡೀನ್

ಅಭಿೃದಿಧ ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.6.95 ಲಕ್ಷಖಳಿಗ

ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ 31 29-8-2018 02-04-2019

D

48

ಮೈಷೊರಿನ ಲ್ಲಂಗ್ಹಂಫೊದಿ ಷಷೆಕ್ಹಶಿಮಲ್ಲಿ ಖುಱಹಬ ರ್ಡ

ಭತುಾ ಪಿಗಮಗರಿಯಹ ರ್ಡಖಳ ಕರಿಗದಿ ಭತುಾ ಅಭಿೃದಿಧ

ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.3,95,000/-ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ಫಗೆ 29 29-8-2018 01-03-2019

D

55

ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಇಱಹಖಹ ಳಹೆಪಾಮ ಉದಹೆನನಖಳ ಅಧಗನ

ಎವಿಔನ್ು ಅಧಕ್ಹರಿಖಳನಹನರ್ (ಎಸಟಗಟ್ ಆಫಿಗಷರ್) ನೆಗಮಿಷು

ಫಗೆ 51 31-8-2018 09-10-2018

D



56

ಕ್ಕ.ಆರ್.ಶಹಖಯದ ಫೃಂದಹನ ಉದಹೆನನದ ನಿೀಸಣೆಗ್ಹರ್

ಅವೆವಿಯು ಮಹನ ದಿನಖಳ ಸಗವೆಮನುನ ಹೊಯಖುತಿಾಗ

ಆಧಹಯದ ಮಗಲೆ ಡೆಮಲು ತಹಂತಿಾಔ ಬಡುಿಖಳನುನ

ಅನು಼ಗದಿಷು ಫಗೆ 72 09-03-2018 09-04-2018

D

56

ಮೈಷೊಯು ರ್ಜಲೆಿಮ ನಂಜನಖೊಡು ತಹ|| ಐ.ಬ. ಭತುಾ 

ಷುತಾಭುತಾಲ್ಲನ ಾದಗವದಲ್ಲಿ ಷಷೆತೆೊಗಟ ನಿಮಹೀಣ ಮಹಡಲು 

ಬಡುಖಡೆಯಹರ್ಯು ಷಹಖೊ ಷು.ಔ.ಉ.ಾ ಖಹತೆಮಲ್ಲಿ ಜಮ 

ಇಯು ಯೊ.200.00 ಲಕ್ಷಖಳನುನ ನಿಶಿಚತ ಠಗಣಿಮಲ್ಲಿ 

ಇಡು ಫಗೆ 5 16-2-2019 20-2-2019

D

61 ತೆೊಗಉನಿ (ರ್ಜಂ) ಭಂಡೆ ಯಯ ವಿಯುದದದ ದೊರಿನ ಫಗೆ 4 09-11-2018 09-11-2018 D

63 ಶಿಾಗಔೃಶುರಹಜಗಂದಾ ರ್ರಿಧಹಭ ಕ್ಕಭಮಣುುಖುಂಡಿಮಲ್ಲಿನ

ರಹಜಬನ ಅತಿಥಿ ಖೃಸದ ದುಯಸಿಥ/ಉನನತಿಗಔಯಣ ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿಗ

ಷಂಫಂಧಸಿದಂತೆ ರಿಶಿಗಲ್ಲಸಿ ಯದಿ ನಿಗಡಲು ತಹಂತಿಾಔ

ಅಧಕ್ಹರಿಖಳನುನ ನಿಽಗರ್ಜಷು ಫಖೆ

13 18-9-2018 20-9-2018

D

67 ಷಕ್ಹೀಯದ ತಿಯಂದ ಆಽಗರ್ಜಷಲಡು ಅಧಔೃತ ಷಭೆ

ಷಮಹಯಂಬಖಳಲ್ಲಿ ಭತುಾ ಷಕ್ಹೀರಿ ಔಛಗರಿಖಳಲ್ಲಿ ಏಔಕ್ಹಲ್ಲಔ

ಫಳಕ್ಕ ಪ್ಹಿಸಿಟಸ ನಿಗರಿನ ಬಹಟಲ್ ಖಳ ಫಳಕ್ಕ/ಷಯಫರಹಜನುನ

ನಿಷೆಗಧಷು ಫಗೆ

8 16-10-2018 16-10-2018

D

71 ವಿವಿಧ ಸಗವೆ ನಿೀಸಣಹ ಕ್ಹಮೀಖಳು ಷಹಖೊ ಇನಿನತರೆ

ಕ್ಹಭಗ್ಹರಿಖಳ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಭಗೊಳುು 2-3 ತಿಂಖಳ

಼ದಲೆಗ ಟೆಂಡರ್ ಾಕಿಾಯ್ದ ಪ್ಹಾಯಂಭಿಸಿ ಹೊಷ ಟೆಂಡರ್ ನುನ

ಅಂತಿಭಗೊಳಿಷು ಫಗೆ

19 11-02-2018 15-11-20158

D

73 ರಿಟ್ ಅರ್ಜೀ ಷಂಖ್ಯೆ: 29881/2018 ToTo outsourcing

solutions pvt ltd ಭತುಾ ರಹಜೆ ಷಕ್ಹೀಯ ಭತುಾ ಇತಯಯು

20 14-11-2018 14-11-2018

D

76 ಶಿಾಗ.ಹಚ್.ಟಿ.ವೆಂಔಟರ್ರಿಗ್ೌಡ ನಿೃತಾ ತೆೊಗಟಗ್ಹಯ ಇಯ

ನಿೃತಿಾ ಶೌಲಬೆಖಲಹದ ಪಂಚ್ಣಿ ಭತುಾ ಸಗಳಹ ಶೌಲಬೆಖಳನುನ

ನರ್ ರಿಶಿಗಲ್ಲಷು ಫಗೆ

21 14-11-2018 12-01-2018

D

77 ಡಹ|| ಎಂ.ಹಚ್.ಭರಿಗ್ೌಡ ಷಷೆ ಷಂಯಕ್ಷಣೆ ಷಂಶೊಗದನಹ

ಕ್ಕಗಂದಾದ ರಹತಿಾ ಕ್ಹಲ್ಲಗ ಭೊಯು ಜನ ಖೃಸಯಕ್ಷಔ ದಳ ಸಿಫಬಂದಿ

ಸಗವೆಮನುನ ದರ್ಷು ಫಗೆ

5 28-11-2018 28-11-2018

D

78 ವಿಧಹನ ರಿಶತ್ ಷದಷೆರಹದ ಶಿಾಗ ಾತಹ ಚ್ಂದಾಶಟಿಟ ಇಯ

ಚ್ುಕ್ಕೆ ಖುಯುತಿಲಿದ ಾ.ಷಂ 1469 ಕ್ಕೆ ಉತಾರಿಷು ಫಗೆ

11 12-06-2018 12-06-2018

D



79 ಶಿಾಗ.ಆರ್.ಾಷನನಔುಮಹರ್ ವಿಧಹನ ರಿಶತ್ ಷದಷೆಯು ಇಯ

ಚ್ುಕ್ಕೆ ಖುಯುತು ಇಲಿದ ಾಶನ ಷಂಖ್ಯೆ 529 ಕ್ಕೆ ಉತಾರಿಷು

ಫಗೆ

13 12-06-2018 12-06-2018

D

81 ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಇಱಹಖ್ಯಗ ಅವೆವಿಯು ತೆಂರ್ನ ನಹರಿನ ಪತ್

ಗೊಫಬಯನುನ ಭಷಹಭಂಡಳಿಯಂದ ಕರಿಗದಿಷು ಫಗೆ

7 17-12-2018 17-12-2018
D

82 2019-20ನೆಗ ಶಹಲ್ಲನ ಆಮೆಮ ರಹಜಷವ ಜಮ ತಯಹರಿಕ್ಕ

ಫಗೆ

2 19-12-2018 19-12-2018
D

83 Eco Friendly BIO Toilets along with bio

digester septic tanks ಖಳನನ್ಉ ಅಳಡಿಷು ಫಗೆ

27 01-10-2019 01-10-2019

D

84` ಷಯಔು ಭತುಾ ಸಗಳಹ ತೆರಿಗಖಳ ಕ್ಹಯ್ದದಮಡಿಮಲ್ಲಿ ತೆರಿಗ

ಭುಯುಖಡೆ ಪ್ಹಾಧಕ್ಹರಿಖಳು ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್., ನೆೊಂದಣಿ ಡೆಮು

ಫಗೆ

7 29-12-2012 29-12-2012

D

99 ಶಿಾಗಭತಿ ಆರ್.ಶೈಲರ್ಹ ೆಶಹಥಔಯು ತೆೊಗಅನಿ ಔಛಗರಿ

(ತಹಳೆಬಳೆ) ಱಹಲ್ ಬಹಗ್ ಯಯನುನ ಅನೆ ಔತೀೆದ ನಿಮಿತಾ

ಈ ಔಛಗರಿಗ ಒ.ಒ.ಡಿ ಆಧಹಯದ ಮಗಲೆ ನಿಽಗರ್ಜಷು ಫಗೆ

6 14-1-2019 14-1-2019

D

100 ಔಫಬನ್ ಉದಹೆನನದ ವಿಧಹನಶೌಧ, ರಹಜಬನ

ಉದಹೆನನಖಳ ನಿೀಸಣೆಗ 2019-20ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ

ಅವೆವಿಯು ಯೊ.500 ಕ್ಕೊಗಟಿಖಳ ಅನುದಹನನುನ ಾತೆೆಗಔ

ಲೆಔೆ ಶಿಗರ್ಷೀಕ್ಕ ಅಡಿ ಬಡುಖಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆ

9 16-1-2019 16-1-2019

D

101 ದಿನಹಂಔ:18-1-2019 ಯ ಭಷಹತಹಮಗ್ಹಂಧ ಆಧಹರಿತ

ಪಲಶ ಾದವೀನದ ಉದಹಾಟನಹ ಕ್ಹಮೀಔಾಭಕ್ಕೆ

ಇಱಹಖ್ಯಮ ಅಧಕ್ಹರಿಖಳು/ಸಿಫಬಂದಿ ಖೀದಯು ಭಹಖಹಿಷು

ಫಗೆ

4 16-1-2019 16-1-2019

D

104 ಷ.ತೆೊಗ.ನಿ (ಉ&ತೆೊಗ) ಮೈಷೊಯು ಔಛಗರಿಮ ಮಗಲುಷಹಿ

ಅಧಕ್ಹಯನುನ ಹಿ.ಷ.ತೆೊಗ.ನಿ (ರಹ) ಮೈಷೊಯು ಯರಿಂದ

ಹಿಂಡೆದು ತೆೊಗ.ಉ.ನಿ (ರ್ಜಂ) ಮೈಷೊಯು ಯರಿಗ ನಿಗಡು

ಫಗೆ

3 24-1-2019 24-1-2019

D

106 ತೆೊಗಟಗ್ಹರಿಕ್ಕ ಇಱಹಖ್ಯ ನಿದಗೀವನಹಲಮ ಷಹಖೊ ಅಧಗನ

ಔಛಗರಿಖಳಲ್ಲಿ ಕ್ಹಮೀನಿೀಹಿಷುತಿಾಯು ಖುತಿಾಗ ನೌಔಯಯ

ವೆಗತನನುನ 6 ತಿಂಖಳಿನಿಂದ ಪ್ಹತಿಷದಗ ಇಯು ಫಗೆ

ಮಹಹಿತಿ/ಯದಿ ಷಲ್ಲಿಷು ಫಗೆ

8 02-11-2019 02-11-2019

D

114 ಶಿಾಗ.ಎಂ.ನಹರಹಮಣ ನಿೃತಿಾ ಳಹಣಿಜೆ ತೆರಿಗ ಅಧಕ್ಹರಿ,

ಬಂಖಳೊಯು ಯಯು ಮಹಹಿತಿ ಸಔುೆ ಅಧನಿಮಭದಡಿ ಮಹಹಿತಿ

ಕ್ಕೊರಿಯು ಫಗೆ

14 25-2-2019 29-4-2019

D



119 ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಔಛಗರಿಮ 2015 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲನ ಅನುದಹನ

ಬಲಿನುನ ಮಗಲು ಷಹಿ ಮಹಡು ಫಗೆ

6 03-08-2019 03-08-2019
D

120 ಹೊಯಖುತಿಾಗ ಮಗಲೆ ಸಿಫಬಂದಿಮನುನ ನೆಗಮಿಷು ಫಗೆ

ಷೊಚ್ನೆಖಳು

3 13-3-2019 13-3-2019
D

122 18-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಮೈಷೊರಿನ ಲ್ಲಂಗ್ಹಂಫೊದಿ

ಷಷೆಕ್ಹಶಿಮಲ್ಲಿ ಿಮಗರಿಮ, ಹಡಜಸ್ ರ್ಡಖಳು ಭತುಾ

ಫಟರ್ ಪಿೈ ಆಔಶೀಔ ರ್ಡಖಳ ಕರಿಗದಿ ಭತುಾ

ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷು ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.17,79,210/-

ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

15 28-3-2019 28-3-2019

D

124 18-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಮೈಷೊರಿನ ಔುಣು ಪ್ಹಸೀ

ಆಣಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಹೆಸಟೆ ರ್ಡಖಳ  ಕರಿಗದಿ ಭತುಾ

ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷು ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.9,94,755/-

ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

9 28-3-2019 28-3-2019

D

125 18-19 ನೆಗ ಶಹಲ್ಲಗ ಮೈಷೊರಿನ ಔುಣು ಪ್ಹಸೀ ನಲ್ಲಿ ವಫೀ

ಭತುಾ ಟೆೊಗಪಯ್ದರಿ ರ್ಡಖಳ  ಕರಿಗದಿ ಭತುಾ

ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷು ಕ್ಹಮೀದ ಬಹಫುಾ ಯೊ.9,88,502/-

ಖಳಿಗ ಭಂಜೊರಹತಿ ನಿಗಡು ಫಗೆ

10 28-3-2019 28-3-2019

D

184

ನಂದಿರ್ರಿಧಹಭದಲ್ಲಿನ ಉದಹೆನನದ ನಿೀಸಣೆಗ

ಅವೆವಿಯು ತೆೊಗಟಗ್ಹಯಯ ಸಗವೆಮನುನ ಂದು ಶೀದ

ಅಧಗ ಹೊಯಖುತಿಾಗ ಆಧಹಯದ ಮಗಲೆ ಡೆಮಲು ಆಥಿೀಔ

ಬಡಿಿನ ಎಲ್-1 ದಯನುನ ಅನು಼ಗದಿಷು ಫಗೆ.

313 03-08-2018 22-12-2018 C

160
ತೆೊಗಉನಿ ಱಹಷತೆೊಗ ಬಂಖಳೊಯು ಇಯ 2010-12 ನೆಗ

ಶಹಲ್ಲನ ಭಷಹಲೆಗಕಪ್ಹಲಔಯ ತನಿಖಹ ಯದಿ ಫಗೆ
9 01-05-2017 25-4-2017 C

93
ದಿ|| ನಯಸಿಂಸ ದಿನಖೊಲ್ಲ ನೌಔಯ, ಕ್ಕಭಮಣುುಖುಂಡಿ ಯಯ

ಭನವಿಮ ಫಗೆ
199 15-9-2016 22-12-2018 C

143

ರಹಜಬನ ಉದಹೆನನ ಷುಂದರಿಗಔಯಣ ಭತುಾ

ಅಭಿೃದಿಧಗ್ಹರ್ ಅವೆವಿಯು ಯೊ.286.00 ಲಕ್ಷಖಳ

ಅನುದಹನನುನ ಬಡುಖಡೆ ಮಹಡು ಫಗೆ

122 30-11-2017 18-2-2019 C

88

ಶಿಾಗ.ಭಷಹಂತೆಗವ ಭುಯುಗೊಗಡ ತೆೊಗಉನಿ ಔ.ಉ ಯಯ

ವಿಯುದದ ಶಿಾಗ ಉಮಗಶ್ ಕಿಗಲಯು ಇಯು ಷಲ್ಲಿಸಿಯು ದೊರಿನ

ಫಗೆ

24 20-10-2018 14-1-2019 D

104
ಶಿಾಗ.ಷತಿಗಶ್ ಾ.ದ.ಷ. ಕ್ಕಭಮಣುುಖುಂಡಿ ಇಯ ವಿಯುದದದ

ದೊರಿನ ಫಗೆ
16 19-12-2017 24-9-2018 D

155 ಅಟಲ್ ಪಂಚಣಿ ಽಗಜನೆಮನುನ ರ್ಹರಿಗೊಳಿಷು ಫಗೆ 20 21-2-2018 19-4-2018 D

204
ಷಹವೆಗರಿ ತಹಲೆೊಿಗಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಯಳು ಯದ ನಿಮಹೀಣದಲ್ಲಿ

ನಡೆಸಿಯು ಅೆಷಹಯದ ಫಗೆ
15 22-2-2017 27-7-2018 D


