ಕನಾಟಕ ಸಕಾರ
ವಿಷಯ:- ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲಿಗಳನ್ಲು ಮಾಚ್ 31ರಂದೆೇ ತೇಣಗೆೊಳಿಸಿ
ಲೆಕ್ಕವನ್ಲು ಮಲಕ್ಾಾಯಗೆೊಳಿಸಲವ ಬಗೆೆ.
ಓದಲಾಗಿದೆ:1) ಸಕ್ಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖ್ೆಯ: ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2019, ದಿನಾಂಕ್:14-01-2019.
2) ಆಯಲಕ್ಾರಲ, ಪಲರಾತ್ತ್ವ ಸಂಗರಹಾಲ್ಯಗಳು ಮತ್ಲಾ ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖ್ೆ
ಮೈಸೊರಲ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ೆಯ: ಆಪಲಸಂಪ/ಮೈ/ಲೆ.ಶಾ/ಎ.ಸಿ.ಟಿ-1/ವೆಚ್ಚ/
2018-19, ದಿ:13-02-2019.
3) ಆಯಲಕ್ಾರಲ, ಪಶಲಪಾಲ್ನಾ ಮತ್ಲಾ ಪಶಲವೆೈದಯ ಸೆೇವಾ ಇಲಾಖ್ೆ ಇವರ ಪತ್ರ
ಸಂಖ್ೆಯ: ಯೇಜನೆ-3:ವಿವ-20:2018-19, ದಿ:20-02-2019.
4) ಸಿಆಸಲಇ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ- ಐ.ಆರ್.ಎಲ್.ಎ)ರವರ ಅ.ಟಿ. ಸಂಖ್ೆಯ:ಸಿಆಸಲಇ 433 ಲೆಪಐ.ಆರ್.ಎಲ್.ಎ 2019, ದಿನಾಂಕ್:22-02-2019.
5) ಸಿಆಸಲಇ (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ-3)ರವರ ಅ.ಟಿ. ಸಂಖ್ೆಯ: ಸಿಆಸಲಇ 44 ನ್ಗದಲ-1,/2019,
ದಿನಾಂಕ್:23-02-2019.
* * * * *
ಪ್ರಸ್ಾಾವನೆ:
2018-19ನೆೇ

ಸಾಲ್ಲನ್

ವಷಾಂತ್ಯದ

ಬಿಲ್ಲಿಗಳನ್ಲು

ಖಜಾನೆಗೆ

ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ

ಕ್ಡೆಯ

ದಿನಾಂಕ್ವನ್ಲು

ನಿಗದಿಗೆೊಳಿಸಿ ಉಲೆಿೇಖ(1)ರಲ್ಲಿ ಆದೆೇಶ ಹೆೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ಲಾ.
ಪಲರಾತ್ತ್ವ, ಸಂಗರಹಾಲ್ಯಗಳು ಮತ್ಲಾ ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖ್ೆಗೆ ದಿನಾಂಕ್:11-02-19ರಂದಲ 3ನೆೇ ತ್ೆೈಮಾಸಿಕ್
ಅನ್ಲದಾನ್ವನ್ಲು ಬಿಡಲಗಡೆ ಮಾಡಲತಾರಲವುದರಂದ

ಫೆಬರವರ-2019ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಗಳನ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ

ಕ್ಾಲಾವಕ್ಾಶವನ್ಲು ವಿಸಾರಸಿ ಕ್ೆೊಡಲವಂತ್ೆ ಉಲೆಿೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೊೇರರಲತ್ಾಾರ.ೆ
ಪಶಲಪಾಲ್ನಾ ಮತ್ಲಾ ಪಶಲವೆೈದಯ ಸೆೇವಾ ಇಲಾಖ್ೆ ಆಯಲಕ್ಾರಲ ಉಲೆಿೇಖ(3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಕಯ ಪರಕ್ರರಯ್ಕ
ಮತ್ಲಾ ಬಾಯಂಕ್ಲಗಳ ಸಾಲ್ ಮಂಜೊರಾತ ನಿೇಡಲವ ಪರಕ್ರರಯ್ಕ ತ್ಡವಾಗಿರಲತ್ಾದೆ ಎಂದಲ ತಳಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಫಲಾನ್ಲಭವಿ
ಆಧಾರತ್ ಯೇಜನೆಗಳಡಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಸಾದಿಲಾವರಲ ಬಿಲ್ಿನ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಕ್ಡೆಯ ದಿನಾಂಕ್:

20-02-2019 ಎಂದಲ

ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರಲವುದನ್ಲು ದಿನಾಂಕ್:15-03-2019ಕ್ೆಕ ವಿಸಾರಸಲವಂತ್ೆ ಕ್ೆೊೇರರಲತ್ಾಾರೆ.
ಉಲೆಿೇಖ(4) ಹಾಗೊ (5)ರ ಅನ್ಧಿಕ್ೃತ್ ಟಿಪಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಆಸಲಇಲಾಖ್ೆ(ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ-ಐ.ಆರ್.ಎಲ್.ಎ) ಮತ್ಲಾ
ಸಿ.ಆ.ಸಲ.ಇಲಾಖ್ೆ(ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ-3) ಶಾಖ್ೆಗಳು ವೆೇತ್ನ್, ವೆೇತ್ನೆೇತ್ರ ಬಾಕ್ರ, ಕ್ಚೆೇರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಸಾದಿಲಾವರಲ ಹಾಗೊ ಪರಯಾಣ ಭತ್ೆಯ ಬಿಲ್ಲಿಗಳನ್ಲು

ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ನಿಗದಿಗೆೊಳಿಸಿರಲವ ಕ್ಾಲ್ಮಿತಯನ್ಲು

ವಿಸಾರಸಲವಂತ್ೆ ಕ್ೆೊೇರರಲತ್ಾಾರೆ.
ಸಕಾರಿ ಆದೆೇಶ ಸಂಖ್ೆೆ:ಆಇ 01 ಬಿಪಿಇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27-02-2019.
ಈ ಕ್ೆಳಕ್ಂಡ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರಲವ ದಿನಾಂಕ್ವನ್ಲು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ಂತ್ೆ
ವಿಸಾರಸಿ ಆದೆೇಶಿಸಿದೆ.
ಲೆಕಕ ಶೇಷಿಕೆ/ಯೇಜನೆ ಬಿಲ್ುುಗಳು

ದಿ:14/1/2019ರ

ವಿಸಾರಿಸಿರುವ

ಆದೆೇಶದ ಪ್ರಕಾರ

ದಿನಾಂಕ

ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಲಾದ
ಕೆೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ಪಲರಾತ್ತ್ವ ಸಂಗರಹಾಲ್ಯಗಳು ಮತ್ಲಾ ಪರಂಪರೆ 16-02-2019

08-03-2019

ಇಲಾಖ್ೆಯ ಅನ್ಲದಾನ್ದ ಬಿಲ್ಲಿಗಳು
ಪಶಲಪಾಲ್ನಾ

ಮತ್ಲಾ

ಪಶಲವೆೈದಯ

ಸೆೇವಾ 20-02-2019

15-03-2019

ಇಲಾಖ್ೆಯಲ ವಿವಿಧ ಫಲಾನ್ಲಭವಿ ಆಧಾರತ್
ಯೇಜನೆಯಡಿ

ಸಲ್ಲಿಸಲವ

ಸಾದಿಲಾವರಲ

ಬಿಲ್ಲಿಗಳು.

ªÉÃvÀ£À / ªÉÃvÀ£À ¨ÁQ ©®ÄèUÀ¼ÀÄ/ ºÀ§âzÀ 16-02-2019
ªÀÄÄAUÀqÀ ©®Äè/ ಅನ್ಲದಾನಿತ್ ªÉÃvÀ£À
©®ÄèUÀ¼ÀÄ.
PÀbÉÃj
ªÉZU
ÀÑ ½
À UÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 16-02-2019
¸Á¢¯ÁégÄÀ
©®ÄèU¼
À ÀÄ/¥ÀæAiÀiÁt ¨sv
À Éå
©®ÄèUÀ¼ÀÄ.

12-03-2019

12-03-2019

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಬಿಲ್ಲಿಗಳನ್ಲು ಹೆೊರತ್ಲಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಬಿಲ್ಲಿಗಳನ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಸಕ್ಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂಖ್ೆಯ: ಆಇ 1
ಬಿಪಿಇ 2019 ದಿನಾಂಕ್:14.1.2019ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದದ ಕ್ಾಲ್ಮಿತಯಲ ಮಲಂದಲವರೆಯಲತ್ಾದೆ.

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥Á®gÀ DzÉÃ±Á£ÀÄ¸ÁgÀ
ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è,

(ಪವನ್ ಕ್ಲಮಾರ್ ಮಾಲ್ಪಾಟಿ)

[

¸ÀPÁðgÀzÀ G¥À PÁAiÀÄðzÀ²ð(D ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA)
DyðPÀ E¯ÁSÉ

EªÀjUÉ B1) ಪರಧಾನ್ ªÀÄºÁ¯ÉÃR¥Á®gÀÄ (A&E)/ (G&SSA)/ (E&RSA), PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

2) ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À D¥ÀÛ PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
3) C¥ÀgÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
4) ¸ÀPÁðgÀzÀ J¯Áè ¥ÀæzÁs £À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ / PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ.
5) ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð (ReÁ£É-2), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
6) ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ReÁ£É E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
7) J¯Áè ¥ÁæzÉÃ²PÀ DAiÀÄÄPÀÛgÄÀ UÀ¼ÀÄ.
8) J¯Áè E¯ÁSÁ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ.
9) jf¸ÁÖöçgï d£Àg¯
À ï, PÀ£ÁðlPÀ GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ
10) jf¸ÁÖöçgï, PÀ£ÁðlPÀ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½, PÀAzÁAiÀÄ ¨sÀª£
À À, PÉ.f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
11) J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ /J¯Áè f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvïUÀ¼À ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.
12) J¯Áè DAvÀjPÀ DyðPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÄÀ .
13) ªÁgÀzÀ UÉem
É ï ¥Àvæ.À PÀbÉÃj ¥Àæw/ºÉZÀÄÑªÀj ¥ÀæwUÀ¼À

