
కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ

1 1754 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
01/2006-07  24-
04-2006

సుಲాತ್ನ್ ంದ್ య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
ಗౌ ಯానగర, ౖసూరు

23/04/2008 A

2 1763 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
16/2006-07

ಗా ಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె బಳాಳ್ 23/04/2008 A

3 6338 ఎం 4:ಕెౕం:ವా.వర
ಮా/47/2006-07

ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద ಭాಷా అలಪ್సంಖాಯ್తర 
ఆ ౕగద 44ನెౕ ವా ರ್క వర య 
పರ್ಶాನ್వ ಗె  ಮా  ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

4 6681 ఎం 4(అను3)ఇతರె12
/2004-05

ಸెంಟ್ ౕ ಸ್ ಬాలకర 
,ಪాರ್,ಶాಲె, ವా  

నగర,ಬెంగళೂరు,ఈಶాಲెಗె 
1 ంద4ನెౕతరగ  త ళು 
ಮాధಯ್మ ంద కనನ್డ ಮాధಯ್మಕెಕ್ 
బదಲావಣెಗె అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

5 7771 ఎం 4.ಘೆూౕ54/2006-
07

ಬెళಗాం డ ౕ ಸ್ ಬెూౕಡ್ರ್ ఆಫ್ 
ఎజుಕెౕషನ್ అంಡ್ ಸెూౕ యಲ್ ವెಲ್ 
ಫెౕರ್   సంಸెಥ್యనుನ್ అలಪ್సంಖాಯ್త ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

6 7941 ఎం 6ಘೆూౕషಣె3/2001
-02

అಲ್-అಮాನ್ ఉదుರ್ಪాರ್థ క ಶాಲె 
ಚాందపುర, ಜాపುర ఈಶాಲెయనుನ್ 
మ ౕయ అలಪ್ సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

7 9353 ఎం 4ಘೆూౕ.87.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ఇಸాಲ್ ಯా ಬాలಕಿయర ಪౌರ್ఢಶాಲె , 
ಬెళಗా  మ ౕయ అలಪ್సంಖాಯ್తర 
ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

8 10044 ఎం 4మರా ಶాಲె.94
.ಶా.ಸాಥ್పನె/2006-07

ಬెళಗా  ಲెಲ್య ಖాನాపೂర ತా: 
ಲావಣె ಗాರ್మಕెಕ್ స.ಪౌರ್.ಮాధಯ್మద 

బదಲావಣె బಗెಗ್.

23/04/2008 A

9 10775 ఎం 4వర 43/2005-
06

ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద ಭాಷా అలಪ್సంಖాಯ್తర 
ఆయుకತ್ర 43ನెౕ ವా ರ್క వర ಗె 
ಮా యనుನ್ కళು ಕెూడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

10 11056 సం 1 ಭెూౕదಕెౕతర 
హుದెದ್ బ ತ್ 1 2006-07

 ఎం మಮ್పಪ್ ఇవ ಗె పರ್ ద స బదತ್ 
ಕెూౕ

10/09/2007 A

11 11371 ఎం 4ಘೆూౕ06/2007-
08

ಸైంಟ್ ౖಕెಲ್ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಕెౕಶాವ್పುర, హుబಬ್ ಳ್-580023,  
ఈಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ అలಪ್ సంಖాಯ್తర 
ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

12 11392 ఎం 4ಘೆూౕ08/2007-
08

ಸైంಟ್ ౖకಲ್ ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಶాం నగర,హుబಬ್ ಳ್,ఈ ಶాಲెయనుನ್ 
మ ౕయ అలಪ್ సంಖాಯ್త ಶాಲె ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

13 11764 sans 1 rajy 1 2007-
08

Regarding holidays for sanskrit 
collegesm for the year 2007-08

10/09/2007 A

14 11833 సంసಕ್ೃత 01 దుದ್ప  
2/ 2007-08

సಕాರ್  ఆದెౕశదಲాಲ್ద ముదృణ 
ದెూౕషవనుನ್ దుದ್ప  ಮాడువ బಗెಗ್

10/09/2007 A

ಕಷ್ణ ವా  - ముಕాತ್యಗెూండ కడతగళ ప ಟ್
ಭాగ : ದెౕರ್శకరు, అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా ಶాಲెగళ ದెౕರ್శನాలయ
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15 11834 సంసಕ್ೃత 01 
పృశ ◌్తగళು 2007-
08

2007 ನెౕ ಸా న పರ್శ ತ್ಗాಗಿ 10/09/2007 A

16 11981 సంసಕ್ೃత 01 ఎ◌్   
ఎಪ್ 4 2007-08

 ರామ చందರ್ರాವ್ ఇవర ఎಪ್  ఎಪ್ 
కు తు

10/09/2007 A

17 12195 sans 1 brvs 1 
2007-08

answer 10/09/2007 A

18 12201 sans 01 meeting 
review/2007-08

meeting review 10/09/2007 A

19 12202 sans 01 question 
01 2007-08

questions 10/09/2007 A

20 13772 ఎం 4.19.ఆ ರ್క/20
07-08

Sanction of adhac grants of 5000. 23/04/2008 A

21 14544 ఎం 4.23.ಘೆూౕషಣె/2
007-08

మ ಯాం క య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಬెదರ್ಬెటుಟ್,ಬెళತ್ంగ  ತా..ఈశಲెయనుನ್ 
మ ౕయ అలಪ್సమಖాಯ್త ಶాಲెగಳెందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

22 14710 ఎం 4.25.ಘೆూౕషಣె/2
007-08

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ సంత ౕ  
.ಪాರ್.ಶాಲె కుటಟ್, ఈ ಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ 

సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 A

23 15382 sans 1   ga ra na 
90/2007-08

E l encashment 22/04/2008 A

24 19506 ఎం 4.50.ಘೆూౕషಣె/2
008-09

ಕెౕం ರ್ಡ್ಜ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್  ఈ 
సంಸెಥ್యవ ంద నಡెసు ತ್రువ 
ಕెౕం ರ್ಡ್ಜ್ ಪాರ್థ క ಹాగూ ಪౌರ್ఢ 
ಶాಲెయనుನ್ ಧా ರ್క అలಪ್ సంಖాಯ್త 
సంಸెಥ್గಳెందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್

25/03/2009 A

25 19509 ఎం 4ಘೆూౕ49/2008-
09

ಕెౕం ರ್ಡ ಜౌ್ಪ್ರ್ఢಶాಲె, ಪెనಷ್ನ್ హಲాಲ್, 
కಕ್మగళೂరు ఈ ಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ 

అలಪ್సంಖాಯ್తర ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

25/03/2009 A

26 19515 ఎం 4ಘೆూౕ58/2007-
08

ರ್ౕభుజబ  ఓ యంటಲ್ అనుದా త 
ಖాసಗಿ .ಪాರ್.ಶాಲె, యంగ , 
ಕాకರ್ళ ತా..ఈ ಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ 
అలಪ್సంಖాಯ್తర ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

25/03/2009 A

27 1752 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
01/2006-07 . 
25.04.2006

ానಭార  ನాಯ್షనಲ್ ಕಿ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె పೂತెౕనహ ಳ್, ಗౌ దనూరు

23/04/2008 B

28 6327 ఎం  6/రಜె 11/2006-
07

బಬ್ం గళ రಜె మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್ 23/04/2008 B

29 6328 ఎం 6/సಥ್  27/2006 ರ್ౕ. ಹె ಚ್.ఆంజలపಪ್, అ ౕಕಷ್కరు, ఇవర 
సಥ್ళ యుಕಿತ್ బಗెಗ್.

23/04/2008 B

30 12209 CPI.84.అనుದాన/20
07

ಪాರ್ದాಯ್పక హుದెದ್య బ ತ್య బಗెಗ್.  
ఎ.ఎం.చందರ್ಶెౕఖರ್

10/09/2007 B

31 12378 సంసಕ್ೃత 01   ನెౕ అ 
01 01-02

 ఎಲ್ ವై సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ಧారವాడ 22/04/2008 B

32 12400 సంసಕ್ೃత 01 పರ್ಬార 
భತెಯ್01 2006-07

పರ್ಬార బತెಯ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್ 10/09/2007 B
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33 13519 mc10hindi02.19.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

ದా తుಲాಲ್ అರెౕ ಕ್ ಶాಲె ದెౕರ್గ ಲ್ 
ಜాపುర ఈ ಶాಲెయ ಕಷ್ಕಿయర ౕ న 

దూ న కు తు.

26/03/2009 B

34 15380 sans 1  ga ra na 
87/2007-08

Sri raghavendrabharathi 
sanskritmcollege

06/12/2008 B

35 5369 ఎం  6 ಕెౕ ಪాರ್ 
(ఉ. .ನెౕ)41 / 2005-
06

ఉదుರ್ ಕಷ್కర ನెౕమಕా  ಹాగూ 
ವెౕతనద పರ್ಸాತ್వನె

23/04/2008 C

36 5372 ఎం  6 ఎఐఇ  01/ 
1997-98

ఏ ಯా ఇంಟె ಸ್ವ್ ౕజನెయ య ಲ್ 
ౕదರ್ గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್గళ ಲ್ 16 ಕಿ య 

ಪాರ್థ క ಶాಲెగళనుನ್ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲెగళನాಗಿ ౕలದ್ರెಗెౕ సువ బಗెಗ್

23/04/2008 C

37 5373 ఎం  6 ఎఐఇ  01 
2002-03

ಕెౕందರ್ ಪాರ್ ౕ త ಶైಕಷ್ కವాಗಿ 
ందు ద అలಪ್సంಖాಯ್త అ పవృ ಧ್ 

ಕాయರ್కರ್మగ ಗె అనుದాన డుగಡె 
ಮాడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 C

38 5435 ఎಸ್. .ఎం. . /  
అ/04/2006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್:6880/2006, 
ರ್ౕಕె.ರామయಯ್ తుమకూరు ಲెಲ್ రుదದ್ 

ರాజಯ್ ఆయుకತ್రు ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖె మతుತ್ ఇతరరు.

23/04/2008 C

39 5449 ఎం.  10 ం  2 - 
అರెౕ ಕ್ ಚారಣె 
01/02-03

ಫైజుಲ್ ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై  ರెూౕಜాರె 
అను ౕ త ಕಷ್కరనుನ್ ನెౕ  ಕాయರ್ 
వರ್ సలు అనుమ   ౕడువ బಗెಗ್

26/03/2009 C

40 5457 ఎం.  10., ం  2, 
అರెౕ ಕ್ . ., 
6716/06 
ఎಸ್.ఆರ್.ఇ.ఎಸ್

దురుప ౕగ ప ಕెూం రువ హణ రూ 
4372 నుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್ జಮా ಮాడువ బಗెಗ್

26/03/2009 C

41 5458 ఎం.  10, ం  2 
అರెౕ ಕ್ . . 
19088-04/ 04-05

ಕಷ್కర ವెౕతనద ಹాగూ ಹెచుಚ್వ  ಕಷ್కర 
సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್

26/03/2009 C

42 5965 ఎం  3 
ఎಸ್. ./3/2004-05

ವెౕతన ప ಟ್ ౕడువ బಗెಗ್ 23/04/2008 C

43 5968 ఎం  6 ಹె.ವా.బ 
17/2005-06

ఇపಪ್తుತ್ వషರ್ ಸెౕವెಗాಗಿ ఒందు ಹెచుಚ್వ  
ವా ರ್క భ ತ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

23/04/2008 C

44 5971 ఎం  6 ರ್ౕ ఆರ್ ಕా ಕ್ ರాಜ್, ವ್.ద.స. ఇవరనుನ್ 
అ ಲెౕಖాలయಕెಕ್ ౕజನె ಮాడువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 C

45 6204 ఎం  6/ವెಯ್ మ/(అ) 
19/2006 07

అ ಕా గళ ವెಯ್దಯ್ಕಿౕయ ಲ್ 
మరుಪావ  ಮా వ బಗెಗ್.

23/04/2008 C

46 6265 ఎం 6 ಕెౕಪాರ್ ౕ 
8/ఎంఎంఆರ್/2006-
07

ಕెౕందರ್ ಪాರ್ ౕ త 
ౕజನాಕాయರ್కರ್మద  డుగಡెಯాద 

హణద బಗెಗ್.

23/04/2008 C

47 6273 ఎం  6/(అ) రಜె 
22/2006-07

అ ಕా గళ రಜె  మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್.

23/04/2008 C

48 6300 ఎం  6/(అ)రಜె 
20/2005-06

ರ್ౕ. మహమದ್ అహమದ್ .ప. ఇవర రಜె 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

23/04/2008 C
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49 6329 ఎం  6/ 
క ಲెౕವా 1/2004-05

కಛెౕ య కడతగళ ಲెౕವా  బಗెಗ್. 23/04/2008 C

50 6330 ఎం 6/ఇతರె21/2006-
07

బಬ್ం గళ  ఎಫ್ వం ಗె ಖాತెಗె 
ಸెౕర రువ బಗెಗ್

23/04/2008 C

51 6331 ఎం  6/ಸాಮాభ  
ಸాల 9/2005-06

ಸాಮానಯ್ భవషಯ್ న  ಖాತె ంద ಸాల 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

23/04/2008 C

52 6334 ఎం 6/హము1/2005-
06

ఈ ದెౕರ್శನాలయద బಭ್ం గ ಗె 
హబಬ್ద ముంగడ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 C

53 6343 .(అ.సం.)/అంಕಿ 
అంశ/2006-07

ರాజಯ್ద ಲ್రువ అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా 
ಶాಲెగళ ధ ಶైಕಷ್ క అంಕಿ 
అంశగళనుನ್ సంగರ್ సువ బಗెಗ್.

24/04/2008 C

54 6541 ఎం 6/ అ31/2006-
07

2006-07ನెౕಸా న ಲ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್ 
ಬాಕಿ ఇరువ కడతగళ బಗెಗ್.

23/04/2008 C

55 6798 1/దూరు 01/2002-
03

ರ್ౕ ౕధ ద ణ మూ ರ್ 
మಹా ದాಯ್లయ ಗెూౕకణರ್ ఇ ಲ್ 
స ಯాಗಿ ಶాಲె నಡెయు ತ್లಲ್ రువ బಗెಗ್

23/04/2008 C

56 6803  01/ಕెౕ. .స 05/05-
06

ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద ದాಯ್ ರ್ ವెౕతనಕెಕ್ 
ధనసಹాయ ಮాడలు పರ್ಸాತ್వನె 
స ಲ್ రువ బಗెಗ್

23/04/2008 C

57 6823 1/ ంచ  01/05-06 ರ್ౕ అనంత ಪా ರ್ ಪాರ್ಧాಯ್ಕಿ రవర ంచ  
పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ మಹాಲెౕఖಪాల ಗె 
స ಲ್సువ బಗెಗ್

16/06/2007 C

58 6827 1/ముంబ ತ್ 01/05-
06

అనుದా త ರ್ౕ ಕాలಭైరವెౕశವ್ర 
సంసಕ್ೃత ವెౕದాగమ ಕాಲెౕ న పರ್.ద.స 
హుದెದ್ಗె పದెూౕనನ್  బ ತ್ಗె అనుమ  
ಕెూౕ ద బಗెಗ್

23/04/2008 C

59 6846  01/ ఎಲ್. .కూಯ್ 
01/05-06

ಬెంగళೂ న మహರాజ ಸాంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕ న రదದ್  బಗెಗ್ (ಕె. ಬాలకರ್షಣ್ భಟ್ 
ಕಷ್కర ెౕతರ್)ఎಲ್. .కూಯ್ 162/06-

227/06

23/04/2008 C

60 6848 01.ವెౕ ఎ2/2003-04 సంತానహరణ శస  ಕಿತెಸ್ పರ್యుకತ್ ఒందు 
ಹెచుಚ್వ  బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

23/04/2008 C

61 6850 01/బ ತ್ 01/2003-
04

ಕె. వరుదರ್యಯ್ ఇవరు ಪాರ್ದాಯ್పకರాಗಿ 
ముంబ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

23/04/2008 C

62 6861 01/ప షಕ್ೃత ವెౕతన 
ಶెರ್ౕ  గ  2006-07

ರ್ౕ ಕాలಭైరವెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕ న 
సಹాయక ಪాರ್ದాಯ್పక ಕె. .చందರ್ಶెౕఖರ್ 
ఇవ ಗె సంసಕ್ೃ  ವెౕతన ಶెರ್ౕ  
అను ౕదನె బಗెಗ್

23/04/2008 C

63 6865 01/హు.అ03/2003-
04

ರ್ౕ ರాఘವెౕందರ್ ಭార  సವెౕధ సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕజు ఇ ಲ್న హుದెದ್గళ 
అను ౕదನెగళ బಗెಗ್

23/04/2008 C

64 7484 ఎం  3 
పರ್.భ/14/2000-01

ಕె. .ఎಸ್.ఆರ್ యమ 32 ర అనుಸార 
బ ತ್ ౕడಲాద బಬ್ం గ ಗె పರ್ಭార 
భತెಯ್ మంజూరు ಮాడువ  బಗెಗ್

23/04/2008 C

65 7485 ఎం 6/ಹెಚ್. .ఎಲ್26/
2006-07

ರ್ౕ.ఆರ್.ఎಸ್.మహమದ್ 
ಬెౕಗ್,పರ್.ద.స.ఇవ ಗె మನె ఖ ౕ సలు 
అనుమ  ౕడువబಗెಗ್.

23/04/2008 C
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66 7523 ఎం 6/అಜెండ29/200
6-07

ರాజಯ್ మటಟ್ద సಭెಗె అಜెండ ౕడువ బಗెಗ್. 23/04/2008 C

67 7862 .(అ.సం.)/ఆ.ಶా./ము
.వ.ಶా/.1.ఆడ త/20
06

ರ್ౕరంగ పటಟ್ణద ಲ್రువ ము ಲ್ం వస  
ಶాಲెయ ನౌకరరనుನ್ సಕాರ್  
ನౌకరರెందు ప గ సువ బಗెಗ್.

24/04/2008 C

68 7897 ఎం. .6/ಹె.ವా.బ./17/
2005-06

ರ್ౕమ  ముతತ್మಮ್, పರ್.ద.స. ( యమ-
32)-ఇవ ಗె ఒందు ಹెచుಚ್వ  బ ತ್ ౕడువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 C

69 8045 ఎಸ್. .ఎం. . ಮా,హ, 
13/2006-07

ಮా  హకుಕ್ అ యమ 2005ర 
అ య ಲ್ ಮా  ಕెూౕ రువ బಗెಗ್.

24/04/2008 C

70 8100 ఎం .10.53.అರెౕ ಕ್/
2006

మూలభూత ಸౌకయರ್గళ ಕెూరತె ಹాగూ 
ದాಯ್ ರ್గళ ಹాజರా  క  ఇరువ 
నನ್ಲెయ ಲ್ ಫైజూల-ఊలూం అರెౕ ಕ್ 

ಶాಲె .గులಬ್గರ್ ಹాగూ కమಲాపುర ఈ 
ఎరడు ಶాಲెగళనుನ್ ముచుಚ್వ బಗెಗ್ 
పರ್ಸాತ್వನె స ಲ್సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

71 8163 ఎం. .3/సವ್.ಚా.ము./1
/1999-2000

ఈ ದెౕರ್శನాలయద బಬ್ం  
వగರ್దవ ಗె సವ್యం ಚా త ಶెౕష 
ముంబ ತ್యనుನ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 C

72 8260 ఎం 6 /గరన 
12/2005-06

ఈ ದెౕರ್శನాలయద బಬ್ం గ ಗె 
2005-06 ನెౕ ಸా ಗె గ ಕె రಜె 
నగ ౕకరణ ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 C

73 8615 ఎం 8.ಹెూ.స .దృ
ౕకరణ;18/2006-07

ಹెూసದాಗಿ రచನెಯాద ಶాಲా వృ ಧ್ 
ಹాగూ ౕలుసుತ್ವా  స య పರ್ ಗె 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು దృ ౕకరణ 
ౕడువುదర బಗెಗ್.

24/04/2008 C

74 8677 ఎం. .6/గ.ర.న/35/2
006-07

ఈ ದెౕರ್శನాలయద బಬ್ం  
వగರ್దవ ಗె గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ 
ಸౌలభಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 C

75 9355 (అ.సం.)/ .ప.చుಕెಕ್ 
గు.పರ್./48(268)/2006
-07

ಧాన ప ష ತ್న సదసಯ್ರాద ರ್ౕ 
ఎ.ఎం. ండసಗెౕ  రవర చుಕెಕ್ గురు న 
పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್: 48(268) ಕెಕ್ ఉతತ್రగళనుನ್ 
ఒదಗಿసువ కు తు

24/04/2008 C

76 9538 ఎం  8 ;దూరు;మ; 
25/2006-07

.ಸెూౕమపಪ್,ముఖಯ್ 
గురుగళು, . .స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె,కమ
ಲాపುర,ಹెూసಪెౕಟె ತా; ఇవర దూరు 
మన  కు తు.

24/04/2008 C

77 9588 ఎం. 8. ఎಸ್. .ఎం.  
.అ.సం.17390/2006

-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.17390/2006. ರ್ౕ ವెంకటರాವ್ 
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు. 

ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

23/04/2008 C

78 9892 ఎం. .8; 
ఎಸ್. .ఎం. .దూరు;2
6/2006-07

జమఖం  ತాಲెూಲ್ಕಿన తుంగళ ಗాರ್మద 
సನాళ వస  ಶాಲెయ ఎಸ್. .ఎం.  
కు తు.

24/04/2008 C

79 9907 ఎం  8; 
ఎಸ್. .ఎం. /44/ .అ
.సం/17395/2006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం;17395/2006. ರ್ౕ 

జగ ౕಶ್,ಬెనకనహ ಳ್,కుందಗెూౕళ ತా; 
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు, 

ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

23/04/2008 C
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80 9934 ఎం ;8; 
ఎಸ್. .ఎం. ./39/ .
అ.సం. 18383/2006 -
07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.18383/2006 ರ್ౕ ಫాలుಗ್ణ 

కలగపುర. ఔరದ್;ತా; రుదಧ್ ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు.

23/04/2008 C

81 10271 ఎం 10 
ం 2.25.అರెౕ ಕ್/2

007

ಫైజಲ್ ఉలూం అರెౕ ಕ್ ಗಿರ್ ಕాಲెౕజు 
గులಬ್గರ್ద 96-97 ంద 2000-01ನెౕ 
ಸా న ಲెకಕ್ పతರ್గళ తಪాసಣా కడత 
కళು సు ತ್రువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

82 10746 ఎం 10 ం -
2.29.అರెౕ ಕ್/2007

కನాರ್టక సంఘగళ ನెూంద  ಕా ದ್ 
1960ర కలం 27-ఎ(5) రనವ್య ಫైజూల 
ఊలూం ಕಷ್ణ సంಸెಥ್. ರెూౕಜా (ಕె) 
గులಬ್గರ್  ఈ సంಸెಥ್ಗె స ರ್సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

83 10932 ఎం 10 
ం 2.19.అರెౕ ಕ್/2

006 07

ెౕతರ್  ಕಷ್ಣా ಕా గళು ఉతತ್ర వలయ 
గులಬ್ಗాರ್ ఈ కಛెౕ య ಶెౕష ಲెకಕ್ పతರ್ 
తಪాసಣె నಡె ద కు తు

26/03/2009 C

84 10933 ఎం 10 
ం 2.37.అರెౕ ಕ್/2

00607

ఫಯ್జుಲ್ ఉలుಲ್ం ఎజಯ್ಕెౕశನ್ ಸెూౕಸై  
సూಕ್ಲ್

26/03/2009 C

85 11011 ఎం  8. 
ఎಸ್. .ఎం. . 
50/ .అ.సం./2734/2
007

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.2734/2007. ರ್ౕ ರాజಶెౕఖರ್ 

మతుತ್ ఇతరరు రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర 
మతుತ್ ఇతరరు.

23/04/2008 C

86 11101 ఎం . 8; 53/ఒ.ఎಸ್. 
నం;38/2007

ದాವె సంಖెಯ್;ఒ.ఎಸ್.నం 38/2007. ರ್ౕ 
సుರెౕಶ್ .ఆರ್. రుదಧ್,  
ದెౕರ್శకరు,ಸా. .ఇಲాಖె. ಬెంగళೂరు . 

మతుತ್ ఇతరరు, ఎಸ್ . .ఎం. .బಗెಗ್.

23/04/2008 C

87 11108 ఎం  
8;ఎಸ್. .ఎం. ,./51/
.అ.సం/1284/2006-

07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం;1284/2007. ರ್ౕ. ಸెూౕమనಗౌడ 

శంకరಗౌడ ఎం. రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర 
మతుತ್ ఇతరరు ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

23/04/2008 C

88 11213 ఎం  8. 
ఎಸ್. .ఎం. . 
1/2007-08

ಶాಲా వృ ಧ್ స  రదದ್  ఆದెౕశ కు తు 
ౕ రువ మన  బಗెಗ್.

24/04/2008 C

89 11836 సంసಕ್ೃత 01  ವెౕ 2 
2007-08

వృ ತ್ ವెౕతన కు తు 22/04/2008 C

90 11878 ఎం 8/ఎಸ್. .ఎం.  
ಖా.స.ನెౕ 09/2007-
08

వపಪ್ ఎం ಜెౕ  ಮా  
ಗాರ್.పం.సదసಯ್రు ఇవ ಗె ರ್ౕ 

.ఎం.ಪా ౕಲ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢ ಶాಲెಗె 
ఎಸ್. .ఎం. .య ಲ್ ಖాయం సదసಯ್ನాಗಿ 
ನెౕ సలు ఆದెౕశ ౕడువ కు తు.

24/04/2008 C
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91 11906 mc10[hindi02].08.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

ಫైజుల ఉలూం ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ರెూౕಜా (ಕె) 
ఈ సంಸెಥ್ ಸాಥ್ సಲాద ಶాಲెగళ 
మూలభూత ಸౌకయರ್ ಹాగూ 
ದాಯ್ ರ್గళ ದాఖಲా /ಹాజರా య 

బಗెಗ್ ರ್సదసಯ್ర స ంద 
స ಲ್సಲాಗಿరువ వర గళనుನ್ ముం న 
సూకತ್ కರ್మಕాಕ್ಗಿ స ಲ್సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 C

92 11955 సంసಕ್ೃత01 ನెౕ అ 
01/01-02

 ఎಲ್ వಮ್ ದారವాడ 22/04/2008 C

93 12179 ఎం .8.ఎಸ್. .ఎం. . 
3/2007-08

ರాజಯ್ ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
ಟ್. .సం.3902/07

23/04/2008 C

94 14205 ఎం. 10 ం 2.28.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

ఎం.ఎಸ್. ముಲాಲ್ , స. . ಹా  
ౕ యಲ್ అರెౕ ಕ್ ಶాಲె, 

ముళವాడ ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ కు తు.

26/03/2009 C

95 14213 ఎం 10[ ం 02.30.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

ఇಶాತ್ అರెౕ ಕ್  ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ చ ಟ್ౕವా  
ಬాగಬానపುర గులಬ್గರ್ రుదಧ್ ఉప 
ದెౕರ್శకరు మతుತ್ ఇతరరు.

26/03/2009 C

96 15376 sans 1 ga ra na  
89 1 2007-08

E l encashment  Sri 
kalabairaweshwara sanskrit 
college

06/12/2008 C

97 1670 ఎం.  2 ಶా.అను 
6/06-07

ಪాರెూಕಿయ ఉదుರ್ .ಪాರ್.ಶా ౖసూరు 
ಶా అనుದాన కు తు

18/10/2007 D

98 1755 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
01/2006-07 -19-
05-2006

ಬాಯ್ ಸ್ ౕసಟ್ಡ್ ಪాರ್.ಶాಲె. ಕెూౕಡ್ 
కుంದాపುర

26/10/2007 D

99 1756 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
01/2006-07 -23-
05-2006

ಬాಯ್ ౕಸ್ ౕಸాಯ್ಡ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె ಕెూౕ 26/10/2007 D

100 1760 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
01/2006-07 : 26-
06-2006

ಸెంಟ್ ౕ ౕಸ್ ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
నూಯ್ మండ  వ గಗ್

26/10/2007 D

101 1761 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
13/2006-07  
26.06.2006

ವైటಗెౕಲ್ ಕಿ.ಪాರ್థ క ಶాಲె నూಯ್ 
మండಯ್ వ గಗ್

26/10/2007 D

102 1765 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
25/2006-07  
13/07/2006

ದాಯ್వ  ದాಯ್వధక సంಸెಥ್య కనನ್డ 
ಮాదಯ್మ ಪాರ್.ಶాಲె ఐನాపುర

26/10/2007 D

103 1766 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 
24/2006-07  
13/07/2006

పದాಮ್వ  ದాಯ್వదರ್క సంಸెಥ್గళು కనನ್డ 
ಮాధಯ್మ ಪౌರ್ఢಶాಲె ఐನాపುర

26/10/2007 D

104 1768 ఎం.ఇ4 ಘೆూౕ 30/06-
07

ತా ದ್ ఎజుಕెౕశನ್ ಸెూಸై , ಸెౕವా 
ఇవర యు  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె

26/10/2007 D

105 1772 ఎం.ఇ4  త.వ  
31/2006-07

ರె ಡె ಸ್యಲ್ సూಕ್ಲ್ త ళು ಮాధಯ್మ 
ಸెంటರ್ಲ್ ಗౌరన ంಟ್

26/10/2007 D

106 1822 ఎం.  /42 ನెౕ ఎం  
37/04-05

ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద ಭాಷా అలಪ್ సంಖాಯ್తర 
ఆయుకತ್ర 42 ನెౕ ವా ರ್క వర

15/10/2007 D
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107 1824 ఎమ 4/ 
ವెౕ.సಮానತె/06/05-
06

ರ್ౕమ  .  ఉಮా. స.  (ಹెచుಚ್వ  
కనನ್డ)ఇవ ಗె స సಮాన ವెౕతన గ  
ప సువ బಗెಗ್

07/02/2007 D

108 5425 ఎం  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ఇతರె 56 
2004-05

ఉతತ್ర కನాರ್టక ౖಣా  సಮాజద 
ಬెౕ ಕెయ బಗెಗ್ ( ಜాపುర)

26/03/2009 D

109 5426 ఎಸ್  ఎం  . 
అ ರ್/01/2006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ 
సంಖెಯ್;3803/2006,ఎಸ್.ముತాಯ್లమಮ್ 
మతుತ್ ఇతరరు- రుదದ್ ఆయుకತ್రు మతుತ್ 
ఇతరరు

10/04/2007 D

110 5427 ఎం  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ఇతರె 22 
2005-06

ఎ ಹెಚ್ అನాಸ್  మతుತ್ ಹెಚ್  షಹా 
ఇవర ವెౕతన పುనರ್ గ  కు తు

10/09/2007 D

111 5428 ఎం  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ము బ 01 
2005-06

ఎం  రದాಜె సహ ಕಷ್క ನా ದా 
అఖತ್ರ್ అರెౕ ಕ್ ಶాಲె రగు ಪ್ 
ముఖ ౕಪాಧాಯ್యర బ ತ್ బಗెಗ್

10/12/2007 D

112 5429 ఎం  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ಶా సಧ್ 28 
2005-06

ಶాಲెయనుನ್ సಧ್ಳాంత సువ బಗెಗ್ 10/12/2007 D

113 5430 ఎం  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ಶా క 
ಮా  31 2005-06

అರెౕ ಕ್ ಶాಲా ಕాಲెౕజుగళ ಮా  
బಗెಗ್.

10/12/2007 D

114 5431 ఎಸ್. .ఎం. . ದాವె 
/02/2006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ 796/2006. ರ್ౕ వణಣ್.ಕె. . రుదದ್ 
ರాజಯ್ సಕాರ್ర  ఎಸ್ . .ఎం. .రచನె బಗెಗ್.

10/06/2007 D

115 5432 ఎం  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ము  ಭా 
27 2005-06

ರ್ౕమ  ఎಸ್ ఎ ನా సహ ಕಷ್ಕಿ 
ఇవ ಗె ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యರాಗಿ భ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

10/12/2007 D

116 5433 ఎం  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ము  ಭా 2 
2005-06

ರ್ౕ ఎం ఎಸ್ ముಲాಲ್ సహ ಕಷ್కరు, 
ఇవ ಗె ముಖెూಯ್ౕಪాಧాಯ್యರాಗಿ బ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್

10/12/2007 D

117 5434 ఎం  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ఇతರె 7/ 
2005-06

ಜాపುర నగరద దಬాರ್ರ್ గ ಲ್య ಲ್ 
అರెౕ ಕ್ ಶాಲె ಪాರ್రం సలు అనుమ  
బಗెಗ್

10/12/2007 D

118 5436 ఎం.  10 అರెౕ ಕ್ 
ఎం.ఎం.ఆರ್ 45/05-
06

ನాంక : 03-03-2006 రందు నಡెద 
ఎం.ఎం,ఆರ್ సಭా నడవ ಗె 
అనుಪాలನా వర  ౕడువ బಗెಗ್

10/12/2007 D

119 5437 ఎం.  10- ం 2-
అರెౕ ಕ್ 
ದా.హు.పೂ.అనుమ  
161-05-06

హజరತ್ ಲాಲ್ అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజు 
ತా ಕెూౕಟె, ಖా  హుದెದ್గళనుನ್ 
తుం ಕెూళಳ್లు అనుమ  బಗెಗ್

10/12/2007 D

120 5438 ఎಸ್. .ఎం.  
/ .అ/05/2006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್:794/2006, ರ್ౕ 
పುటಟ್ಸాವ್ ,ಬెనನ್హ ಟ್ అంಚె,మండಯ್ ಲెಲ್ 
రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర ఎಸ್. .ఎం. . 

రచನె బಗెಗ್.

10/06/2007 D

121 5439 ఎం.  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ಚారಣె, 
33/05-06

ರ್ౕಕెూౕಟాద ಲ್య అರెౕ ಕ್ ಶాಲెయ 
ಚారಣె కు తు

10/12/2007 D
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122 5440 ఎಸ್. .ఎం. /దూరు/
7/2006-07

సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
అವెವ್ౕరహ ಳ್, ಹాసన ತాలూಲ್కు - ఈ 
ಶాಲెయ ఎಸ್. .ఎం. . అధಯ್ಕಷ್ర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್.

16/11/2007 D

123 5441 ఎం.  10 ందు 
అರెౕ ಕ್ దూరు 
17/05-06

ఇం  ಗాರ್మద అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕ న ಲ್ 
మకಕ್ లಲ್ದె ಶాಲె నಡెయు ತ್రువ బಗెಗ್

10/12/2007 D

124 5442 ఎం.  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ನెౕ .అ 
03/98-99

ರ್ౕ ఎಸ್.ఎం అಕాತ್ರ್ మహమ ಯా 
అರెౕ ಕ್ ಶాಲె దుగుళ, 
ముಖెూಯ್ౕಪాದాಯ್యర ನెౕమಕా  బಗెಗ್

10/12/2007 D

125 5443 .అ.సం.ಶా/ఎಸ್. .
ఎం. . ದాವె 
46/2005-06

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್: 21850/2005 ರ್ౕ ಶాಯ್మ 
సుందರ್, ತెకಕ್లಕెూౕಟె, రగుపಪ್ 
ತాలూಲ್కు, బಳాಳ್  ಲెಲ್ - రుదಧ್ - ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర ఎಸ್. .ఎం. . రచನె బಗెಗ್.

16/11/2007 D

126 5444 ఎం.  10 అರెౕ ಕ್ 
.ఆ.సు.ఇ 41-05-06

ము ಲ್ం అలಪ್ సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ 
ఒకూಕ್టగళು సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್ రువ 
అ ರ್గళ ಲెౕವా  బಗెಗ್

10/12/2007 D

127 5445 ఎం.  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ అಮా 
37/05-06

ಭారత సಕాರ್ర ರా ಟ್ರ್ౕయ అలಪ್ సంಖాಯ್త 
బಗెಗ್ ಮా  కళು సువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

128 5447 ఎం.  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ఇతರె 52/04-
05

ಜా ಯా మస ದ್ అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజు 
ఇళకಲ್ಲ್, ర త, స తద ತారతమಯ್ద బಗెಗ್

10/12/2007 D

129 5452 ఎం.  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ .ನెౕ 03/04-
05

హ ౕರాಬెౕగం స. , ಫైజుಲ್ అರెౕ ಕ್ 
ಸాಲె బసవకಲాಯ್ణ ౕదರ್, ನెౕమಕా  
అను దನె బಗెಗ್

10/12/2007 D

130 5453 ఎం.  10, ం  2 
అರెౕ ಕ್ ಮానಯ್ತె 
న ౕకరణ మతుತ್ 
అనుమ  04-05

2002-03 & 2003 , 04 ನెౕ ಸా ಗె 
ಮానಯ್ತె న ౕకరణ మతుತ್ అనుమ  బಗెಗ್

10/09/2007 D

131 5459 ఎం.  10, ం  2, 
(అರెౕ ಕ್)  ఇతರె 
58/04-05

యమ ಬా రವాಗಿ పಡెదుಕెూం రువ 
అಮాన ತ್న అవ య ವెౕతన ಬాಕಿ బಗెಗ್

10/09/2007 D

132 5460 ఎం.  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ ఇతರె 
03/2004-05

ౕజನె అ య ಲ್ ನెౕమక ಗెూండు ಕెలస 
వರ್ సు ತ್రువ అರెౕ ಕ್ ಕಷ್క ಗె 

ವెౕతన డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

133 5461 ఎం.  10 ం  2 , 
అರెౕ ಕ್ దూరు 
05/06-07

ರ್ౕ ఎ.ఎ ముಲాಲ್ ము.  ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್

10/09/2007 D

134 5462 ఎం.  10 ం  2 
(అರెౕ ಕ್) ఇతರె 
06/06-07

ఉదుರ್ ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್ సంబం ద 
మన  బಗెಗ್

10/09/2007 D

135 5463 ఎం.  10 ( ం 2) 
అರెౕ ಕ್ అనుమ  
01/2001-02

2001-02 ನెౕ ಸా ంద అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

136 5464 ఎం.  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ అనుమ  
02/2001-02

ಹెూసದాಗಿ ಶాಲె ಪాರ್రం సలు అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್

10/09/2007 D
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137 5465 ఎం.  10 ం  2 
అರెౕ ಕ್ అనుమ  
02/02-03

ವెౕಬా ಯా తరగ యనుನ್ ಪాರ್రం సలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

138 5466 ఎం.  10, ం 2 
అರెౕ ಕ್ ಮాన 
18/99-2000

రంದాజ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ సురపುరಕెಕ್ 
ಮానಯ್ತె న ౕకరసువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

139 5467 ఎం.  10 ం 2, 
అರెౕ ಕ್ బ ತ್ 01-99-
2000

ರ್ౕ ఎం అబుದ್ಲ್ ర ౕಮ್, ఉపನాಯ್సకరు 
ఇవ ಗె ಪాರ್ಚాయರ್రు బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

140 5468 ఎం.  10 మ 2 
అರెౕ ಕ್, ఇతರె 
07/99-00

ಜాపುర ಲెಲ್య అనుದా త అರెౕ ಕ್ 
ಶాಲెగళ సందశರ್న వర  కు తు

10/09/2007 D

141 5471 ఎం.  10, ం  2 
అರెౕ ಕ್ స. .అ వర 
04-05

సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన ౕజನె 
య య ಲ್ అರెౕ ಕ್ మదరಸాగళನెನ್ 
ఒళప  ఆ ರ್క ನెరవು ౕడువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

142 5473 ఎం. . 10, ం 2, 
అರెౕ ಕ್, ము. .బ 
03/04-05

ఎం.ಹెಚ್ ఉమ  స. , 
ముಖెూಯ್ౕಪాದాಯ್యರాಗಿ బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

10/12/2007 D

143 5474 ఎం.  10, ం 2, 
అರెౕ ಕ್ ఇతರె 
207/05-06

ರ್ౕ మహమದ್ సನావುಲాಲ್, 
ముಖెూಯ್ౕపದాಯ್యరు ఇవర ವెౕతన గ  
కు తు

26/03/2009 D

144 5476 ఎం.  10 ం 1, 
.ఎಡ್ పರ್ವెౕశ 1/06-

07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ం  ಕಷ್ణ 
పರ್ವెౕశಕెಕ್ ಖాసಗಿ అభಯ್ ರ್గళ ఆ ಕ್ మతుತ್ 
అను ౕదನె బಗెಗ್

10/09/2007 D

145 5478 ఎం.  10 ( . ) 
01/06-07

2006-07 ನెౕ ಸా ಗె ಪౌರ್ఢಶాಲా ం  
ಕಷ್రుగ ಗె తరಬెౕ ಗె ౕ సువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

146 5479 ఎం.  10 ం -1, 
(సವ್.ಸెౕ.సం) ಕె.ఆ.ನెౕ 
20/05-06

ಕెౕందರ್ సಕాರ್ర ంద సವ್ಸెౕವా ఆ ರ್క 
ನెరవು డుగಡె బಗెಗ್

26/03/2009 D

147 5488 {అ.సం.ಶా} 
.అ/12999/2005-

06

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ 
సంಖెಯ್;12999/2005. ರ್ౕబసవರాಜ್ 

.ఎం., భದాರ್వ  ತా., రుదದ್ ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర ఎಸ್. .ఎం. .రచನె బಗెಗ್.

10/04/2007 D

148 5490 .(అ.సం.ಶా).ఎಸ್. .
ఎం. ./ .అ/47/2005
-06

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್:20443/2005 ರ್ౕ 
ದెౕವెౕందರ್పಪ್ ంగపಪ್ నಡెణನ್వರ್, రహ ಟ್ 
ತాలూಲ್కు, గదగ ಲెಲ್ - రుదಧ್ ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర. ఎಸ್. .ఎం. . రచನె బಗెಗ್.

16/11/2007 D

149 5491 .(అ.సం.ಶా.)/ఎಸ್. .
ఎం. . ದాವె 
28/2005-06

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್: 11858/2005 ರ್ౕ 
ಕె. .సుರెౕಶ್ ಹెగಗ್ಡె, ಸాగర ತాలూಲ್కు, 
వ గಗ್ ಲెಲ್ - రుదಧ್- ರాజಯ್ సಕాರ್ర. 

ఎಸ್. .ఎం. . రచನె బಗెಗ್.

13/12/2007 D

150 5493 ఎಸ್. .ఎం. ./ ಟ್ 
అ ರ್/64/2005-06

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್: 23931/2005 ರ್ౕ 
చనನ್బసపಪ್, బమಮ್నహ ಳ್, ಹాವెౕ  ಲెಲ್ -
రుదಧ್- ರాజಯ್ సಕాರ್ర. ఎಸ್. .ఎం. . 

బಗెಗ್.

13/12/2007 D
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151 5494 (అ.సం.ಶా)/ఎಸ್. .
ఎం. ./ .అ./37/200
5-06

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್:22243/2005 

.ఎం. ರ್ౕ ವాస ಶె ಟ್, ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್ -
రుదಧ್- ರాజಯ್ సಕాರ್రద 

ಕాయರ್ద ರ್గళು, ಕಷ್ణ ఇಲాಖె మతుತ್ 
ఇతరరు.

13/12/2007 D

152 5497 (అ.సం.ಶా.)/ఎಸ್. .
ఎం. . 
ದాವె/27/2004-05

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ( . .) 
ದాವె సంಖెಯ್: 49193/2004 ರ್ౕ 
ಜె. .శరణపಪ್ మ ತ್తరరు, సಕాರ್  
ಪౌರ್ఢಶాಲె, అంకసముదರ್, 
హగ ಬెూమಮ್నహ ಳ್, ఎಸ್. .ఎం. . రచನె 
బಗెಗ್.

13/12/2007 D

153 5500 (అ.సం.ಶా.)/ .అ.వ.
ನెౕ/10/2005-06

.పం. .ಪాರ್.ಶాಲె, వపುర, ಕాకರ್ళ 
ತాలూಲ್కు - ఈ ಶాಲెయ ఎಸ್. .ఎం. . 
అధಯ್ಕಷ್ర బదಲావಣె బಗెಗ್ కನాರ್టక ఉచಚ್ 
ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ అ ರ್ సంಖెಯ್: 
12256/2005 ಕెಕ್ సంబం దంತె 
సಕాರ್  వಕಿౕలరనుನ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್.

13/12/2007 D

154 5502 (అ.సం.ಶా.)/ఎಸ್. .
ఎం. ./ .అ/36/2005
-06

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್: 16940/2005 ರ್ౕ పುటಟ್ 
ಚౌడపಪ್, తుమకూరు ಲెಲ್ - రుదಧ್- ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర. ఎಸ್. .ఎం. . రచನె బಗెಗ್.

10/04/2007 D

155 5505 {అ సం ಶా} ఎಸ್. 
. ఎం. 
./ అ/42/2005-06

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್:20353/2005 ರ್ౕ సంపತ್ 
కుಮాರ್ ಕాకರ್ళ ತాಲెూಲ್ౕಕ್ మతుತ್ 
ఇతరర రుదದ್  ರాజಯ್ సಕాರ್ర 
ఎಸ್. .ఎం. .రచನె బಗెಗ್.

16/11/2007 D

156 5865 ఎం. .10.5. ం /20
06

2006-07 ನెౕ ಸా న పರ್ ಕಷ್ಣా ರ್గళ 
ప ಟ್య అను ౕదನె.

26/03/2009 D

157 5884 ఎం. .10/ ం -
2/అರెౕ ಕ್/ఇతರె/36/
2005-06

ದారుసಸ್ಲాಮ್ అರెౕ ಕ್ ಶాಲె, అಕಿಕ್ 
ఆలూరు - ఈ ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್ 
ఒళప సువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

158 5889 ఎం. .10/ ం -
1/ ం. .ಕా.అనుమ /
9/2006-07

మహమ ౕయ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, గులಬ್ಗాರ್- 
ం  ಕಷ್ಕ್ ಕాಲెౕజు మంజూరు ಮాడువ 

బಗెಗ್.

10/12/2007 D

159 5892 ఎం. .10/ ం -
1/ఇతರె/4/2006-07

ం  ಕಷ್ಕ್ తరಬెౕ  ಕాಲెౕజుగళ ಲ್ 
పರ್ವెౕశ పಡెయలు అనుమ య బಗెಗ್

10/09/2007 D

160 5893 ఎం. .10/ ం /ఇతರె
/11/2006-07

. ಹెಚ್. .గంಗాణమಮ್, వృతತ್ ం  
ఉపನాಯ್సకరు, కనನ್డ ಭాಷా ప ౕ ె 
ఉ ತ್ౕణರ್ರాಗಿదದ್ಕాಕ್ಗಿ ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన 
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

161 5928 ఎం. .10/ ం -
1/ನాಯ್.పರ್.ಮా./8/200
6-07

ನాಯ್ಯాలయద పರ್కరణగ ಗె ಮా  
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

162 5929 ఎం. .10/ ం -
1/.6. ం /2006

కನాರ್టక ప ಲ್ಕ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, ఔರాದ್ 
ఇవ ಗె ఔರాದ್ నగరద ಲ್ ం  .ఇ  
ಕాಲెౕజు ಪాರ್రం సలు అనుమ  ౕడువ 
బಗెಗ್.

26/03/2009 D
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163 5930 ఎం. .10/ ం -
1/.6. ం /2006

కನాರ್టక ప ಲ್ಕ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, ఔರాದ್ 
ఇవ ಗె ఔರాದ್ నగరద ಲ್ ం  .ఇ  
ಕాಲెౕజు ಪాರ್రం సలు అనుమ  ౕడువ 
బಗెಗ್.

10/09/2007 D

164 6192 జనసಪ್ందన ಕెూౕశ 
ಮా పರ್ 01/2006-07

ಮా క పರ್గ  కు తు 23/04/2008 D

165 6195 .(అ.సం.)/11ನెౕ 
పం.ವా. ౕజನె/2/20
06-07

హನెూನ್ౕందನెౕ పంచವా ರ್క ౕజನెయ 
అవ య ಲ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲా అ వృ ಧ್ಗాಗಿ 
వಷాರ್ವారు ౕజನె రూ సలు ఉనನ್త 
మటಟ್ద ಕాయರ್పಡె ర సువ బಗెಗ್.

24/04/2008 D

166 6276 ఎం. .4/ಘೆూౕ./41/20
06-07

మ ಕ್ సందಲ್ ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, 
ಕెూಕ್ౕಟా, ಜాపುర ತాలూಲ್కు - ఈ 

ಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ అలಪ್సంಖాಯ್తర 
ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

167 6278 ఎం. .4/ಘೆూౕ./43/20
06-07

ౕಕాಯ್ಬ್ ಮాడನ್ರ್ కనನ್డ ಮాధಯ್మ 
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಜాపುర - ఈ ಶాಲెయనుನ್ 
మ ౕయ అలಪ್సంಖాಯ್తర ಶాಲె ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

168 6332 ఎం  
6/ವెಯ್ మ/50/2005-
06

ವెಯ್దಯ್ಕಿౕయ  ಲ್ మరుಪావ  ಮాడువ 
బಗెಗ್.

23/04/2008 D

169 6339 ఎం 4:ಘೆూౕ.ఇతರె/48/
2006-07

ఉదుರ್ ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್ సంబం ద 
మన / ವ್ౕకృ గళ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

170 6348 ఎం 4. .పರ್. /49/20
06-
07.8.ಘೆూౕషಣె/2006

అలಪ್ సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ ಲ್ 
ದాಯ್ ರ್గళ పರ್ವెౕశಕెಕ್ ఇరువ 
బರ್ందగళనుನ್ ತెಗెదు ಹాకు ౕತె 

మన .

26/10/2007 D

171 6351 కుందు 
ಕెూరತె.9.ఆడ త/200
6

ಸావರ್జ క కుందు ಕెూరತె ವారಣా 
పతರ್గళ ಲెౕವా

23/04/2008 D

172 6512 ఎం 4:ಘೆూౕ:46/2006
-07

ಕె సತ್ ಕಿంಗ್ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె,ಕాకರ್ళ,ఉడు  ಲెಲ್ 
ఈಶాಲెయనుನ್  అలಪ್సంಖాಯ್తర 
ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువబಗెಗ್.

26/10/2007 D

173 6528 సంసಕ್ೃత01/ಕెౕ. స9/0
5-06

ರ್ౕమ  మహದెౕశವ್ర కರ್ಪా ದాಯ್ సంಸెಥ್ 
సంబూరు మఠ మహದెౕశವ್ర ಬెటಟ್ద 
వ ంద నಡెసలಪ್డు ತ್రువ సంసಕ್ೃత 
ಶాಲెగ ಗె ಕెౕందರ್ ధన సಹాయవనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

174 6530 సంసಕ್ೃత 
01/సಪ್ದెರ್1/2006-07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ నಡెద 
ಸాంಪాರ್ದాయక సంసಕ್ೃత సంಸెಥ್య 
ದాಯ್ ರ್గ ಗె అಖಿల ಭారత 

ವాಕాಚ್తుయರ್ సಪ್ಧెರ್ ఏపರ್ రువ కు తు

23/04/2008 D

175 6531 సంసಕ್ೃత01/ఇతರె01/0
6-07

అಖಿల కನాರ್టక సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ 
ಪాರ್ಚాయರ್ద సంసಕ್ೃత సంఘ పರ್ದాన 
ಕాయರ್ద ರ್గళು సంಸెಥ್య ಲ್ ಕెళకండ 
హుದెದ್గళనుನ್ తుంబువ బಗెಗ್

23/04/2008 D
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176 6534 సంసಕ್ೃత 
1/గరన01/05-06

2005 -06 ನెౕ ಸా ಗె గ ಕె రಜె 
నగ ౕకరణಗెూ సలు గ ಕె రಜె 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

177 6535 సంసಕ್ೃత 01 
/రಜె1/2003-06

2003-04 ನెౕ ಸా న కండు రಜా 
ప ಟ್య అను ౕదನె బಗెಗ್

10/09/2007 D

178 6537 సంసಕ್ೃత01/ఇతರె01/0
5-06

సంಭాషಣె ర వషರ್ స ಗె ಮానಯ್ 
ఆయుకತ್రనుನ್ సదసಯ್రನాನ್ಗಿ 
ನెౕ ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

23/04/2008 D

179 6538 సంసಕ್ೃత01/తಪాసಣె0
1/06-07

2005-06 ನెౕ ಸాఒ న ఎ. . యరవ 
తಪాసಣె బಗెಗ್

23/04/2008 D

180 6546 సంసಕ್ೃత01/పರ್శ ತ್01/0
6-07

సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕ న ಪా /పರ್కರ್  
అರెౕ ಕ್ ప ರ್యನ್ పం తరు ఇంతహ 
యువ పం తరనుನ್ 2006 ನెౕ ಸా న 
ರాషಟ್ರ್ ప యవర పರ್శ ತ್ ಪారసుಸ್ 
ಮాడువ కు తు

10/09/2007 D

181 6551 సంసಕ್ೃత01/ವెౕ.అ. 01
/05-06

అనుದా త సంసಕ್ೃ  ಕాಲెౕజుగ ಗె 
2005-06 ನెౕ ಸా ಗె ವెౕతನానుದాన 
లుಲ್గ ಗె ౕలు స  ಮాడువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

182 6554 సంసಕ್ೃ  
01/ಕెౕ.ద.స01/2004-
05

ರ್ౕ ಶారద ದాಯ್ ಕెౕతన సంಸెಥ್ 
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇవరు ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద 

ధన సಹాయ ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

183 6555 సంసಕ್ೃత01/అనుದాన 
01/2005-06

సంసಕ್ೃ  ಕಷ್ణ అ వರ್ ದ್ ౕజನెయ  
హణ డుగಡెಯాಗಿరువ బಗెಗ್ (2005-06 
ನెౕ ಸాలు)

10/09/2007 D

184 6558 సంసಕ್ೃత 
01/ఇతರె02/2005-06

సంసಕ್ೃత ಭార  ಬెంగళೂరు 85 ಮానಯ್ತె 
ౕడువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

185 6561 ఎం 10 ం 2(దూరు)
12/2006-07

ము ಲ್ం క  ಜా ಯా మ ౕ  
మಲాಲ್పುర,ఘటపರ್ఇవరు ಗౌ ಯా క   
మతుತ್ ಡా,,ಝాಕಿౕರ್ హుಸెౕನ್ ఎజుಕెౕశನ್ 
ಸెూಸై  ఇవುగళ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

186 6562 సంసಕ್ೃత ఇతರె దూరు 
01/04-05

ರ್ౕ ಕె.ఎಸ್ పర ౕశವ್రయಯ್ షయ 
ప ౕಕಷ್కరు (సంసಕ್ೃత) ఇవర ౕ న 
దూ న బಗెಗ್

23/04/2008 D

187 6563 సంసಕ್ೃత 01/ పಪ್  
01/2006-07

పಪ್  పతರ್గళనుನ್ కు తు 10/09/2007 D

188 6564 సంసಕ್ೃత 
01/సಪ್ಧెರ್గళು 
01/2005-06

సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ ಲ್ ವాಯ್సంగ 
ಮాడు ತ್రువ ದాಯ್ ರ್గ ಗె ಭాషణ 
సಪ್ಧెರ್ ಹాగూ శలಕా సಪ್ಧెರ್గళనుನ್ 
ఏపರ್ సువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

189 6565 సంసಕ್ೃత 01/అనుమ  
01/06-07

ಶెౕష పರ್ವెౕశಕాಕ್ಗಿ అనుమ  ౕడువ 
బಗెಗ್

10/09/2007 D

190 6566 సంసಕ್ೃత 01/ఇతರె 
01/2005-06

పೂణರ್ పರ್  ದాಯ್ సంಸెಥ್ తರ್దుగರ್ 23/04/2008 D

191 6567 సంసಕ್ೃత 01/హు.అ 
14/2003-04

అనಯ್ ಕాయರ್ తತ್ రಜెయ ಸౌలభಯ್ 
కు తు

16/06/2007 D
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192 6569 సంసಕ್ೃత1/ಕెౕ.ధ.స 
8/2005-06

ానವా  ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್ 
ಬెంగళೂరు ఇవరు ಕಷ್ణ ద ಲ್ ಕెౕందರ್ 
ಪాರ್ ౕ త ಕాయರ್కರ್మద య ಲ್ 
సంసಕ್ೃత అ వರ್ ದ್ అనుಸారు ಮాడువ ಲ್

10/09/2007 D

193 6570 సంసಕ್ೃత 
01/ ం 01/2006-
07

ರ್ౕ దದ್ ంಗెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
దದ್గంಗా మఠ ಬాಕಿ మನె ಬా ಗె భತెಯ್ 

మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

194 6659 ఎం4ಘೆూౕ42/2006-07 ఆనంద ఆశರ್మ ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు   ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

10/12/2007 D

195 6664 ఎం 4ಘೆూౕ06/2006-
07

ಬాಯ್ ಸ್ ಸైಡ್ ప ಲ್క యಪాರ್థ క 
ಶాಲె,ಕెూౕ ,కుంದాపುర ఈಶాಲెయనుನ್  
ಭాಷా అలಪ್ సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

196 6733 సంసಕ್ೃత 01/ ంచ  
01/2006-07

ರ್ౕ వ ంగ ಸాವ್ గళು ಪాರ್ದాಯ್పకరు 
ರ್ౕ దದ್ ంಗెౕశವ್ర ವెౕద సంసಕ್ೃత మಹా 
ದాಯ್లయ దದ್గంಗామఠ ఇవర వರ್ ತ್ 

ವెౕతన పರ್ಸాತ್వನె స ಲ್సువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

197 6734 సంసಕ್ೃత01/ಕెౕ.ధ.స 
7/04-05

ರ್ౕ ರాజರాಜెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
ನెూంద  సವ್ణರ್ మ ಲ್మఠ ర  ఇవ ಗె 
ಕెౕందರ್ సಕాರ್ర ధన సಹాయ కు తు

23/04/2008 D

198 6735 సంసಕ್ೃత 
01/ಮా.న. ౕ 01/98-
99

ರ್ౕ ರాజರాಜెౕశವ್  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
సವ್ణರ್ మ ಲ್మఠ ర  ఈ ಕాಲెౕ న 
ಮానಯ್ತె న ౕకణ కు తు

23/04/2008 D

199 6737 సంసಕ್ೃత 01/ವెౕ.అ 
01/2000-01

పೂణರ್పರ್  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ಬెంగళೂరు 
ఇ ಲ್ ಬెూౕధక బಬ್ం  వగರ್ద 
అను ౕదನె బಗెಗ್

23/04/2008 D

200 6769 CPI..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2006

ಮానಯ್ ముఖಯ್మం ರ್గళ జనತా దశರ್న 
ಕాయರ್కರ್మద ಲ್ ಸావರ್జ క ంద బంద 
అహವాలుగళ బಗెಗ್.

23/04/2008 D

201 6776 సంసಕ್ೃత 01/ఇతರె 
02/06-07

ರ್ౕ ౕధ ణ మూ ರ್ సంసಕ್ೃత 
ದాಯ್లయ ಗెూౕకణರ್ ఇ ಲ್న అవಯ್వಹార 

ಹాగూ గణರాಜెూಯ್ౕతಸ್వద బಗెಗ್

23/04/2008 D

202 6777 సంసಕ್ೃత 01/ఇతರె 
03/96-97

ರ್ౕ ౕధద ణ మూ ರ್ సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕజు ಗెూౕకణರ್ ఈ సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕ న జ ౕను కు తు ದాವె సంಖెಯ್ 
8757/97

23/04/2008 D

203 6778 సంసಕ್ೃత 01/దూరు 
01/2004-05

ౕధ ద ణ మూ ರ್ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
ఇ ಲ್న ವాతుಲాణమఅಧాಯ್పకర హుದెದ್ 
తుంబువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

204 6780  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D
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205 6781  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

206 6782  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

207 6783  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

208 6784  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

209 6785  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

210 6786  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

211 6787  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

212 6788  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

213 6789  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

214 6790  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

215 6791  01(6) సంసಕ್ೃత 
04/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

216 6792 1(6) సంసಕ್ೃత 
4/2000-01

ౕధ ద ణ మూ ರ್ ವెౕధభవన ఇ ಲ್న 
ವాతుಲాగమ అಧాಯ್పకర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

217 6793 సంసಕ್ೃత 01/దూరు 
2/2006-05

ರ್ౕ గణపయಯ್ ಹెూళಳ್ ఇవరు ఇಲాಖెಗె 
అసభಯ್ವాಗಿ పతರ್ బರె రువ బಗెಗ್ కರ್మ 
జరుಗಿసువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

218 6795 సంసಕ್ೃత 
01/దూరు01/2004-05

ರ್ౕ గణపయಯ್ ಹెూళಳ್ ఇవర ౕಲె 
ಲెూౕಕాయుకತ್ దూ న బಗెಗ್

23/04/2008 D

219 6797 01/ಕెౕ.ప/ద 
17/2002-03

సంసಕ್ೃత అಕాಡె  ౕలువುసుತ್ವా  
ಪాండవపುర మండಯ್ ಲెಲ್

23/04/2008 D

220 6799 1/బ ತ್ 54/93-94 ರ್ౕ ఆರ್.  ಭైలಕెౕ  ಪాರ್ంశుಪాలరನాನ್ಗಿ 
ౕడలಪ್టಟ್ బ ತ್యనుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

221 6801  01/ఇతರె 04/04-05 .ఎಲ್.ವై సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ಧారವాడ 
శಕಿತ್ ಷాಠ್ದెౕవ ಪాರ್ದాಯ್పకర 
అను ౕదನె బಗెಗ್

23/04/2008 D
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222 6802 సంసಕ್ೃత 01/తಪాసಣె 
01/2005-06

.ఎಲ್.ವై సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ಧారವాడ 
ఈ సంಸెಥ್యనుನ್ తಪాసಣెಗె ఒళప సువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

223 6804  01/సಪ್ಧెರ್గళು 
01/2006-07

సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ ಲ್ ವాಯ್సంగ 
ಮాడు ತ್రువ ದాಯ್ ರ್గ ಗె ಭాషణ 
ಹాగూ శಲా సಪ್ಧెರ್గళనుನ್ ఏపರ್ సువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

224 6807  01/ఇతರె/2005-06 ౕధ ద ణ మూ ರ್ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕ న 
బಬ್ం గళ ವెౕతన లుಲ್ ం రుಗಿసువ 

బಗెಗ್

23/04/2008 D

225 6809 1/ಹె.ವెౕ.బ ತ್ 
01/2004-05

సಕాರ್  మహರాజ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
ఇ ಲ್న ఉప ಪాರ್ದాಯ್పకరుగ ಗె 20 
వషರ್ద ಶెౕష బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

10/09/2007 D

226 6810 1./హు.అ 01/02-03 ರ್ౕ ರాఘವెౕందರ್ ಭార  సವెౕధ సంసಕ್ೃత 
ಪాఠಶాಲె సుబರ್హಮ್ణಯ್ సురకಲా

23/04/2008 D

227 6813 01/ఇతರె 02/2005-
06

ಕాయರ್ಗార నಡెసలు అనుమ  ౕడువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

228 6815 1/తಪాసಣె01/05-06 ರ್ౕ ರాఘವెౕందರ್ ಭార  సವెౕద సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕజు సురకಟెಟ್ తಪాసಣెಗె 
ఒళప సువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

229 6816 సంసಕ್ೃత01/ .ವెౕ.  
02/2006-07

ರ್ౕ ರాఘವెౕందರ್ ಭార  సವెౕద సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕజు కుటుంబ ౕజನె సంబం త 
ವైయಕಿತ್య ಶెౕష ವెౕతన బ ತ್ బಗెಗ್ 
( . . ಹెగಡె + పర ౕశವ್ర ಹెగಡె)

23/04/2008 D

230 6818 1/ಹె.ವెౕ.బ ತ್ 
4/2004-05

ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್.  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
ఉడు

23/04/2008 D

231 6819 1/ప. .ఉ1/2004-
05

హ కರ್షಣ್ ತా ರ್ ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್.  సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕజు మూల ವెౕతనಕెಕ್ 90/67 ಶెౕ 
తు ಟ್ భತెಯ್యనుನ್ ಸెౕ స వರ್  
ఉపದానవనుನ್ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

232 6821 01/ವెౕ.పು01/05-06 ರ್ౕ హ కರ್షಣ್ರాವ್ 51951 ಕాಲెౕజు 
ఉడు  ವెౕతన గ  బಗెಗ್

23/04/2008 D

233 6822 ఎం. .8.ఎಸ್. .ఎం /
ಮా.పರ್.సం./11/2006
-07

ಶాಲా వృ ದ್ ౕలుసుತ್ವా  స గళనుನ್ 
మతుತ್ ನాగ ౕక స  మಧెಯ್ 
సంపకರ್గళనుನ್ బలప సలు ಮాಯా-
పರ್ಜాయతನ್ సంಸెಥ್యనుನ್ సಕಿರ್యವాಗಿ 
ತెూడಗಿ ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.

12/04/2007 D

234 6824 01/ಬా.పೂ.ಸెౕ 
01/03-04

ಖాయం పೂవರ್ ಸెౕವా అవ  ಘೆూౕషಣె 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

235 6825 1/ముంబ ತ್/అను
దನె 01/2006-06

ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್.  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕ న 
న ౕన ನాಯ್య ಪాರ್ದాಯ್పకర హుದెದ್య 
ముంబ ತ್ బಗెಗ್ ( ರ್ౕ సతಯ್ನాರాయణ 
వంకటರాం)

10/09/2007 D

236 6826 సంసಕ್ೃత 01/ಕె,ఎ,  
4084/2003

ರ್ౕ ఎಸ್. .ಜెూౕ  తడವాಗಿ ಸావ ౕరద 
ంచ  సంబళద ౕಲె బ ತ್ 

మంజూರా  బಗెಗ್

23/04/2008 D
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237 6828 1/అనుದాన 
మంజూರా  01/06-
07

2006-07 ನెౕ ಸా ಗె ಕెౕందರ್ సಕాರ್ర 
ధనసಹాయ కు తు ರ್ౕ ಕాలಭైరವెౕశವ್ర 
సంసಕ್ೃత ವెౕద ఆగమ ಕాಲెౕజు

23/04/2008 D

238 6832 1/అనుమ  
01/0607

ರ್ౕ ಚామರాಜెౕందರ್ సಕాರ್  సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕజు గರ್ంಥాలయద పುసತ್కగళ బಗెಗ್

10/09/2007 D

239 6835 1/సంసಕ್ೃత 
అనుమ 01/06-07

ಸాంసಕ್ೃ క ಕాయರ್కರ್మగళనుನ್ నಡెసలు 
అనుమ  ಕెూౕ ద బಗెಗ್

10/09/2007 D

240 6836 1/ .క.బ01/02-03 ರ್ౕ ಚామರాಜెౕందರ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె 
ಚామರాజಪెౕಟె

23/04/2008 D

241 6838 1/ముంబ ತ್ 1/04-05 ರ್ౕ బసవರాజు రవ ಗె ಪాರ್ದాಯ್పకರా  
ముంబ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್

23/04/2008 D

242 6840 1/ಕా.అ1/03-06 ಬెళಗాం ಲెಲ್ ರామదుగರ್ నగరద ಲ್ 
సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ತెರెయలు అనుమ  
ಕెూౕ

23/04/2008 D

243 6847  01/ఇతರె 01/2004-
05

ఎನ್. ವెంకಟాಚాರ್ ಭాషಯ್ం ಸాವ್  
ಪాರ್ಧాಯ್పకరు సಕాರ್  మహರాజ సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕజు ౖసూరు ఇవ ಗె 
ಪాರ್ంశుಪాలರాಗಿ హుದెದ್ಗె భ ರ್ ಮాడువ 
బಗెಗ್

10/09/2007 D

244 6849 01/ವై..ವెౕ.ವా 
01/05-06

ఎం రఘುನాథ  దಜెರ್ ನౌకకరు 
ವైదಯ್ಕಿౕయ ವెచಚ್వనుನ್ మరుಪావ సువ 
బಗెಗ್

23/04/2008 D

245 6852 01/సವ್పರ್.భ2/2003-
04

సವ್ಗాರ್మ పರ್ಯాణ భತెಯ್ మంజూರా  బಗెಗ್ 23/04/2008 D

246 6853 01/క.ಭా.ಹె.ವెౕ.బ ತ್ 
01/06-07

సಕాರ್  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ౖసూరు 
ఇ ಲ್న సಹాయక ಪాರ್ಧాಯ್పక ಗె కనನ್డ 
ಭాಷా ತెౕగರ್ಡె సంబంధವాಗಿ ಹెచుಚ್వ  
ವెౕతన బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

23/04/2008 D

247 6854 సంసಕ್ೃత 
01/దూరు03/2004-05

సಕాರ್  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ౖసూరు 
ఇ ಲ್న పರ್ಭా  ಪాರ್ంశుಪాలರాద 
ರాధకರ್షಣ್ ಶా  ఇవర ౕ న దూ న బಗెಗ್

23/04/2008 D

248 6855 సంసಕ್ೃత 
01/ಕా.సಥ್01/05-06

సಕాರ್  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
ಚామರాజಪెౕಟె ಬెంగళೂరు, ౖసూ న 
మహರాజ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 

ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್

22/04/2008 D

249 6856 సంసಕ್ೃత 01/కటಟ್డ 
దుర ತ್ 18/96-97

ರ್ౕ ಚామರాಜెౕందರ್ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
ಚామರాజಪెౕಟె, ఇవర కటಟ್డ న ౕకరణ 
ಹాగు సತ್రಣె బಗెಗ್

23/04/2008 D

250 6860 01/1614 
ನెౕ.అ01/02-03

ರ್ౕ ఆ  చుంచనಗಿ  టರ್ಸ್ಟ್ ఇ ಲ್న హుದెದ್గళ 
ನెౕమಕా  అను ౕదನె బಗెಗ್

23/04/2008 D

251 6862 సంసಕ್ೃత 
01/ವెౕ.మ01/04-05

ರ್ౕ ಕాಭైరವెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ವెౕధ ఆగమ 
ಕాಲెౕజు ఇ ಲ್న ವెౕದాగమ ಭాగద 
బಬ್ం య ವెౕతన మరుಪావ  బಗెಗ್

23/04/2008 D

252 6864 01/ ఒ.ఆರ್,ఎం 
01/06-07

సంసಕ್ೃత ಕಷ್ణ అ వರ್ ದ್ಗాಗಿ ఆయుకತ್ర 
హంతద ಲ್ ಕెౕందರ್ సಕాರ್రద హంతద ಲ್ 
ఆగಬెౕಕాద ಕాయರ್గళ బಗెಗ್

23/04/2008 D
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253 6867 01/ఇతರె 14/06-07 ರ್ౕಮాత సంసಕ್ೃత ವై క ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, 
ఉ.క ಲెಲ್ సంసಕ್ೃత ಕಷ್ణ ద అ వರ್ ದ್ಗె 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయు అವై ా క ಮా  

ಕెౕళು ತ್రువ కు తు ಹాగూ ಖా  హుದెದ್ 
తుంబువ కు తు

22/04/2008 D

254 6871 01/ವెౕ.అ.  
01/2005-06

పರ್ತాಯ್ ౕజನె కు తు 10/09/2007 D

255 6872 01/ವెౕతన ర త 
రಜె ఇతರె 15/2000-
01

సంసಕ್ೃత మతుತ್ అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజుగళనుನ್ 
ಕాಲెౕజు ಕಷ್ణಕెಕ್ వಗాರ್ సువ బಗెಗ್

22/04/2008 D

256 6873 1/ಮానಯ್ತె 
న ౕకరణ /06-07

ರ್ౕ ల ಮ್ నర ంహ మಹా ದాಯ್లయ 
జమఖం  ఇ ಲ್న ಮానಯ್ತె న ౕకరణ బಗెಗ್

22/04/2008 D

257 6875 1/ನెౕ.అ01/05-06 ರ್ౕ ರాఘವెౕందರ್ ಭార  సంసಕ್ೃత 
ಕాಲెౕజు ధమರ್ಶాస  మతుತ್ ಜెూಯ್ౕ షಯ್ 
ಶాస  తరగ గళనుನ್ ಪాರ್రం సలు 
అనుమ  ಕెూౕ

22/04/2008 D

258 6876 1/ముంబ ತ್1/06-07 సಕాರ್  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ౖసూరు 
ఇ ಲ್ ౕఘರ್ಕాల స ಲ್  వರ್ ತ್ 
అం న ಲ್రువ య సಹాయ 
ಪాರ್ದాಯ್పక ಗె ఆదಯ್ತె ౕರెಗె ముంబ ತ್ 
ౕడువ బಗెಗ್ 

( ರ್ౕ ವాసమూ ರ್+చందರ್ಶెౕఖರ್)

10/09/2007 D

259 6877 సంసಕ್ೃత01/ಹె.ವెౕ.బ ತ್ 
01/05-06

ఎಸ್.ఎం.ఎಸ್.  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ఇ ಲ್న 
బಬ್ం  ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ 

మంజూರా  ಕెూౕ

22/04/2008 D

260 6879 1/ಹెూసకటಟ್డ7/06-
07

సಕాರ್  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ౕలుಕెూౕಟె 
అనుದాన మంజూರా  బಗెಗ್

22/04/2008 D

261 6880 1/అనుమ 05/06-
07

2005-06 ನెౕ ಸా న ಲ್ ఋಗెವ್ౕద 3 ನెౕ 
తరగ ಗె అనుమ  కు తు 
(ರాజರాಜెౕశವ್ర ದాಯ್ సంಸెಥ್)

22/04/2008 D

262 6881 1/సಹాయధన 
ಕెూౕ /06-07

ರ್ౕ ಕాలಭైరವెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ವెౕద 
ఆగమ ಕాಲెౕజు ಪాಠెూౕపకరణ మతుತ್ 
ౕಠెూౕపకరణ ಕెూళಳ್లు

10/09/2007 D

263 6884 1/పರ್.భ.మ01/2003-
04

ಹెಚ್. .ఎ లుಲ್గళ ౕలు స  కు తు 10/09/2007 D

264 6885 1/బ ತ್గళು 1/05-06 ఎం.  కడు ವ್దస ఇవ ಗె పರ್దస హుದెದ್ಗె 
బ ತ್ ౕడువುదಕెಕ್ అను ౕదನె కు తు

22/04/2008 D

265 6890 1/ಕెౕ.ద.స 06/05-06 అయಯ್పಪ್ ಗాರ್ ౕణ ಸెౕವా సంఘ 22/04/2008 D

266 6893 1/ఆ ರ್క ನెరవು 
1/06-07

ರా ಟ್ರ್ౕయ సంసಕ್ೃత సంಸాಥ್న ಲ್ 
కಡె మద సವ್ ಛ್క సంಸెಥ್ಗె ౕడಲాద 
ఆ ರ್క ನెరవು కు తు

10/09/2007 D

267 6895 సంసಕ್ೃత 
1/ಬెౕ ಕె1/06-07

ರ್ౕ ಚామರాಜెౕందರ್ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
సంసಕ್ೃత ಭాಷె ಹాగూ ವెౕధగళ 
అధಯ್యనಕెಕ್ సంబం ద ಬెౕ ಕెగళ బಗెಗ್

10/09/2007 D

18 of 44



కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 

ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ದెౕರ್శకరు, అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా ಶాಲెగళ ದెౕರ್శನాలయ

268 6898 1/ .ವెౕ. 03/06-07 సಕాರ್  సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ౖసూరు 
కుటుంబ ౕజನె సంబం త ವైయಕಿತ್క 
ಶెౕష బ ತ್ మంజూರా  బಗెಗ್

22/04/2008 D

269 6904 1/ಕెౕధసಹాయ02/06
-07

ರ್ౕ దದ್గంಗా సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ఇవ ಗె 
2006-07 ನెౕ ಸా ಗె ಕెౕందర ధన 
సಹాయ ಕెౕ

22/04/2008 D

270 6910 01/ವెౕతన 
ౕలుస  2/06-07

ಖాసಗಿ అనుದా త సంసಕ್ೃత 
ಪాఠಶాಲెగళ బಬ್ం గళ ವెౕతన 
అనుದాన లుಲ್గ ಗె ౕలుస  ಮాడువ 
అ ಕా గళ బಗెಗ್

10/09/2007 D

271 6913 సంసಕ್ೃత1/ నಗాన01/
06-07

వರ್ ತ್ నంతర గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ 
కు తు ( ರ್ౕ ರ್ౕ ವాస అ గ)

22/04/2008 D

272 6922 CPI.12.అರెౕ ಕ್/200
6

కుರెౕ ಯా అರెౕ ಕ್ ಶాಲెయ ಕಷ್కರాద 
అథ , ಜానವెౕకర ఇవ ಗె బ ತ್ ౕడువ 
కు తు.

10/12/2007 D

273 7393 MC6/M.R.B./2006-
07

Medical Re-imbursement bill of 
Mr.K.G.Boraiah

23/04/2008 D

274 7396 ఎం. .10/ ం 2/.13.
అರెౕ ಕ್/2006

మదరಸాగ గూ  ఊట 
ౕజನెయనుನ್ సತ್ సువ బಗెಗ್.

10/12/2007 D

275 7399 ఎం 2:ಮానಯ್ತె/45/2
006-07

అಲ್ అ ౕನ್ ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 
సకಲెౕశపುర ఈಶాಲెయ ಮానಯ್ತె బಗెಗ್.

18/10/2007 D

276 7403 ఎం 4:ತె. .ನెౕ/44/2
006-07

సಕాರ್  ತెలుగు య ಪాರ್థ క 
ಪాఠಶాಲె ದెూడಡ್బಲాಲ್పುర ఇ ಲ್ ಖా  
హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

07/02/2007 D

277 7404 ఎం 4:ತె. .ನెౕ/44/2
006-07

సಕాರ್  ತెలుగు య ಪాರ್థ క 
ಪాఠಶాಲె ದెూడಡ್బಲాಲ್పುర ఇ ಲ್ ಖా  
హుದెದ್ భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

278 7405 ఎం 4/  ಜెౕ45/2006-
07

ఎಸ್. .భజం ರ್.స. . .ఎಸ್.సం.ప.పೂ.ಕా
ಲెౕజు,ಬెౕడಕಿಹాళ  ತా, ಕెూಕ್ౕ ,ఇవ ಗె 
బ ತ್ ౕడువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

279 7409 ఎం 2/ಹె. .ವెౕ.సಥ್ಗಿత/
51/2006-07

సుಧా ಕెౕతన ದాಯ್సంಸెಥ್ 
ಪాదರాయనపುర ಬెంగళೂరుఇవరు 
నಡెసు ತ್రువ ఉదుರ್ య 
ಪాರ್థ కಶాಲె,ಪాదರాయనపುర 
ఈಶాಲెయ ಲ್ కనನ್డ ಕಷ್కర ವెౕతన 
సಥ್ಗಿతಗెూ రువ బಗెಗ್.

25/10/2007 D

280 7410 ఎం 2/ಶాಲె/దూరు50
/2006-07

నూగలబంಡె ముళಬాಗಿలు ఉదుರ್ 
ಪాರ್థ క ಶాಲెయ 
ముಖెూಯ್ౕಪాದాಯ್య ంద ಕಷ್ణ అ వರ್ ದ್ 
కుం త ಗెూళುಳ್ ತ್రువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

281 7431 ఎం 2/ .హుದెದ್.మం/4
7/2006-07

ౕదರ್ ಲెಲ್య ಲ್ 2005-06 ನెౕಸా ಗె 
ఉదుರ್ ಮాదಯ್మద ಶాಲెగ ಗె ఉదుರ್ 
ಕಷ್కర హుದెದ್ మంజూರా  కు తు 

పರ್ಸాತ್వನె.

18/10/2007 D

282 7476 ఎ 2ఉదుರ್ಶాವాಯ್ಕెూ:
35/2006-07

అలಪ್సంಖాಯ್త ఆ ౕగద ಫార ಸ್న బಗెಗ್. 18/10/2007 D

283 7488 ఎం. 10/ ం  2 
అರెౕ ಕ್  
/మ.న;అ.14/2006-07

అంజుమನ್ అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజు, ಜెూౕಡ್ 
మ ಜ್ౕದ್, ఇళకಲ್ - ఈ ಕాಲెౕ న 2006-
07 ನెౕ ಸా న ಮానಯ್ತె న ౕకరణద బಗెಗ್.

10/09/2007 D
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284 7525 .(అ.సం)/ಕె.ఎಸ್.కూಯ್.
ఇ..16. ಕಷ್ణ సం/2006

గుಣాతಮ್క ಕಷ್ణಕాಕ್ಗಿ కನాರ್టకద 
ಶాಲెగళು ಕాయರ್కರ್మద అంగವాಗಿ ధ 
హంతగళ ಲ್ ఒడంబ ಕె ಮా ಕెూళುಳ್వ 
బಗెಗ್.

24/04/2008 D

285 7528 ఎం 2/ఇతರె.ಕా.అ ರ್
/52/2006-07

ರ್ౕಜె. .ಪా ౕಲ್,ముಖెూಯ್ౕಪాದాಯ್యరు 
సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲె నరగుంద,              
    గదಗ್ ಲెಲ್ ఇవర ముంబ ತ್ 
బಗెಗ್,ಕానూను అ ರ್ స ಲ್సు ತ್రువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

286 7531 ఎం 2/ఉ.అ.ನా49/20
06-07

ರ್ౕ ఎం.ఐ.మಕానದాರ್,ఇవరనుನ್ ఉదుರ್ 
అಕాಡె  అథವా ఉదుರ್ ౕచಸ್ರ್   
ಕౌం ంಗె ನామకరణ ಮాడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

287 7539 ఆం.ఇం.ಮా.హ.1/200
6-07

ಮా  హకుಕ್ ಕా ದ್య  ఆంಗెూಲ್ౕ-
ఇం యನ್ ದాಯ್ ರ್గళ శులಕ್ 
మరుಪావ  సంబంధ   ಕెౕ రువ  
ಮా  ౕడువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

288 7574 ఎం 2ఇతರె. :దూరు5
3/2006-07

సಕాರ್  ఉదుರ್ ಬాలಕಿయర ಪాರ್థ క 
ಶాಲె ರ್ౕ ವాసపುర ఈಶాಲెయ 
ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದెದ್   భ ರ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

289 7575 ఎం 2ಶా.ಕెూ.54/200
6-07

చనನ್పటಟ್ణద ಲ್ మ ౕన మ ಜ್ౕದ್ ದైರా-ఇ-
ఇಸాಲ್ం ಹెచుಚ್వ  ಶాಲా ಕెూఠ గళనుನ್ 

ರ್సువ కు తు.

18/10/2007 D

290 7582 ఎం 2 
అనుಬెౕ55/2006-07

అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గ ಗె 
అనుದాన ౕడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

291 7584 ఎం 2ಬెౕ ಕె57/2006
-07

ಹైదరಬాದ್ కನాರ್టక అలಪ್సంಖాಯ್తర 
కಲాಯ್ణ సంఘద ಬెౕ ಕె కు తు.

18/10/2007 D

292 7585 ఎం 2ధన. :56/20
06-07

2005-06ನెౕ ಸా న ధన ౕగ 
కం ಕెగ ಗెఇಲాಖా   వర  స ಲ್సువ 
బಗెಗ್.

18/10/2007 D

293 7586 ఎం 2ವెౕ.ಹె15/2006-
07

ರ್ౕమ  ఆ ಷా 
ಗౌహರ್.స. .రహಮా య నసರ್  ಶాಲె 
ರామనగర,ఇవర ವెౕతన కు తు.

18/10/2007 D

294 7587 ఎం 2 ౕ,త.సం59/20
06-07

సಕాರ್  ఉదుರ್ ಕಷ್కర తరಬెౕ  సంಸెಥ್ 
ಜాపುర ఇదనుನ್ ౕలದ್ಜెರ್ಗె ఏ సువ 

బಗెಗ್.

18/10/2007 D

295 7606 ఎం 4:ಮా51/2006-
07

ರ್ౕమ . .ల ಮ್,సదసಯ್రు, . .యూ ಟ್,
అ ౕంಪెರ್ౕం  ಫౌంಡెౕశನ್ ಬెంగళೂరు,  
ఇవ ಗె ಮా  ಕెూడువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

296 7612 ఎం 2ಶాಸౌఒ60/200
6-07

అంజుಮాನ್ ఆంಗెూಲ್ౕ ఉదుರ್ ಪాರ್థ క 
మతుತ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె  ಹాವెౕ  ఇదಕెಕ್ ಕెౕందರ್  
మతుತ್ ರాజಯ್ సಕాರ್రద ಸౌలబಯ್ ఒదಗಿసువ 
బಗెಗ್.

18/10/2007 D

297 7613 ఎం 2ಶా.ఆ.అ .ನెౕ/6
1/2006-07

ಫైజಲ್ ఉలూం 
ఉదుರ್ ,ಪాರ್,ಶాಲె,గులಬ್గರ್ ఇదಕెಕ್ 
ఆడళತా ಕా  ನెౕమక  ಮాడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

298 7614 ఎం 2ಶాఅనుಧాన62/
2006-07

అంజుಮాನ್ ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 
ముండరಗಿ ఇదనుನ್ అనుದానಕెಕ್ 
ఒళప సువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D
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299 7706 ఎం. .10/.ఇతರె 
6. ం /2002-03

ಟ್ అ ರ್ 28225/2002 ರ್ౕమ  లತా 
ౕనపಪ್ ఎಸ್.ఎం. పರ್కరణద బಗెಗ್.

10/09/2007 D

300 7759 CPI..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2006

ಗెూౕಕాక ತాಲెూಲ್ಕಿన అంకలಗಿ ಗాರ್మద 
ఉదుರ್ .ಪాರ್.ಶాಲెయ ಲ್ ಖా ఇరువ 
హుದెದ್ తుంబువ కు తు.

14/11/2006 D

301 7762 ఎం 2 ಕಷ್కర ౕಲె 
దూరు 63 /2006-07

సಕాರ್  ఉదుರ್ .ಪాರ್.ಶాಲె. పುಪ್ నగర 
వ గಗ್ ఇ ಲ್న ముఖಯ್ ಕಷ್ಕಿయర ౕಲె 

దూరు.

18/10/2007 D

302 7764 ఎం 2 ,హు.తు 
65/2006-07

సಕాರ್  ఉదుರ್ .ಪాರ್.ಶాಲె. అంకలಗಿ 
ಗెూౕಕాಕ್ ತా. ఇ ಲ್ ಕಷ್కర హుದెದ್ తుంబువ 
బಗెಗ್.

18/10/2007 D

303 7766 ఎం 2 ఉ.ಶా. 
66/2006-
07.13/11/2006.ಶా.
ಸాಥ್పನె/2006

సಕాರ್ ఉదుರ್ ಪాರ್.ಶాಲెగళనుನ್ ತెರెయలు 
ಹాగూ స.ಪౌರ್.ಶాಲెగళ ಲ್ ఉదుರ್ ಭాಷా 
ఒందు ಭాగ ತెರెయువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

304 7768 ఎం 4ಘೆూౕ35/2006-
07

ప ಲ್ಕ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె నం 19-
20,9ನెౕ ముఖಯ್రಸెತ್,పళಳ್ణಣ್ ಗాడರ್ನ್,  
ಬెంగళೂరు-84 ఈಶాಲెయనుನ್ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

26/10/2007 D

305 7769 ఎం 4ಘೆూౕ52/2006-
07

ఆనంద ఆశರ್మ ఆంగಲ್ಮాధಯ್మ 
ಪౌರ್ఢಶాಲె,భటಕ್ళ,ఉతತ್రకనನ್డ ಲెಲ್ 
ఈಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ సంಖాಯ್త  
ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

29/08/2007 D

306 7770 ఎం 4ಘೆూౕ53/2006-
07

ಸెంಟ್ ಜెూౕಸెಫ್ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ౕ యం 
ಹైయರ್ ಪె మ  సూಕ್ಲ್ . . బಳాಳ್ -
583102  ఈಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ సంಖాಯ್త 
ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 D

307 7775 ఎం 4ಘೆూౕ56/2006-
07

Grant of Minority Status to 
VidyaBharathi English Medium 
Primary school,Bhatkal in Uttara 
Kannada district. 

26/10/2007 D

308 7778 ఎం 4ಘೆూౕ57/2006-
07

ಕెూౕಲార నగరద హವెౕ  
హಲాಲ್ద ಲ್రువ ఎನ್.ఆರ್.కనನ್డ య 

ಪాರ್థ క ಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ   
అలಪ್సంಖాಯ್తಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

26/10/2007 D

309 7779 ఎం 4ಘೆూౕ58/2006-
07

ದ್ಕಿౕయ ದాಯ್సంಸెಥ್ ಪాదರాయనపುర 
ఇవరు నಡెసు ತ್రువ 
ಹెಚ್.ఎం.ఎಸ್.ఉదుರ್ ಪాರ್థ క 
ಶాಲెయనుನ್ ಭాಷా అలಪ್సంಖాಯ್త 
ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

310 7816 sanskt 01/ k dha 
sahaya /2006-07

sri siddaganga sanskrit college  
siddagang matt tumkur

22/04/2008 D

311 7841 ఎం 2 ౕలಮ್న 69/2
006-07

ರ್ౕఇ ಯాಜ್ మూస బಡెఘರ್ ಬెళಗా  
ఇవరు సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್ రువ ౕలಮ್న  
సంಖెಯ್02/2005  ర ಚారಣె కు తు.

18/10/2007 D
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312 7865 ఎం 2 ౕలಮ್న  
70/2006-07.14-11-
2006. ಕಷ್ణ సం/2006

నమಮ್ ఆడ త మండ య 1 ంద 4ನెౕ 
తరగ యవರెಗె ఉదుರ್ ಭాಷె 
ಮాధಯ್మద ಲ್ ಭెూౕదನె ಮాడు ತ್రువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

313 7866 ఎం 2 ౕలಮ್న  
68/2006-07.14-11-
2006. ಕಷ್ణ సం/2006

సంಸెಥ್ ంద ಪాರ್రం సబయసువ 
ఆంಗెూಲ್ౕ-ఉదుರ್ ఇంಗಿಲ್ౕಷ್ ಮాదಯ್మద 
ಪౌರ್ఢ ಶాಲెಗె ನెూంద ౕ/అనుమ  
ౕడువ కు తు.

18/10/2007 D

314 7869 ఎం 4ಘೆూ. ంబరహ.1
1/.ಘೆూౕషಣె/2006-07

Request for forward the 
application for declaration of 
minority status to AL-Hilal urdu 
primary &High school. Gulbarga.

26/03/2007 D

315 7870 ఎం 4ಘೆూౕ ంబరహ.1
2.ಘೆూౕషಣె/2006-07

ఆ ౕವాద ಪౌರ್ఢಶాಲె, ಕె.ఆರ್ ಪెౕಟె అలಪ್ 
సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

316 7871 ఎం 4ಘೆూౕ ంబరహ.1
3.ಘೆూౕషಣె/2006-07

ಕాನెವ್ంಟ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಕెౕశవపುర, 
హుబಬ್ ಳ್ - అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್

26/10/2007 D

317 7872 ఎం. .10/ 
ಶా.మం./.15/.అರెౕ
ಕ್/2006-07

తడవలಗా ಗాರ್మಕెಕ್ అರెౕ ಕ್ సూಕ್ಲ್ 
మంజూರా  కు తు.

10/12/2007 D

318 7874 ఎం. .10/ಮా.న ౕ/.
17/.అರెౕ ಕ್/2006-
07

రಜా-ఎ-ముసತ್ಫా ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై , 
ರాయచూరు - ఇవర అ ౕనద ಲ್ 
నಡెయువ మూరు అರెౕ ಕ್ ಶాಲెగళ 
తరగ గళ అనుమ  మతుತ್ ಮానಯ್ತె 
న ౕకరణ కు తు

10/09/2007 D

319 7879 ఎం 2పರ್.ಶా.ಕెూథ .3
2. ౕజನె/2006-07

ರ್ౕ. .ఎನ್.దశರ್ನ್ ధన సಹాయ ಕెూౕ  
స ಲ್ ద మన  బಗెಗ್.

18/10/2007 D

320 7881 ఎం 2ವెౕతన డు.71.
ವెౕతన/2006-07

తಡె రువ ವెౕతన మతుತ್ ಕెూನెయ 
ವెౕతన పರ್ಮాణపతರ್ ಹాగూ ಸెౕವా పುసತ್క 
కళು సలు ఆದెౕ సువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

321 7888 ఎం 2 
ఇతರె/.74. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

117-ಚాముంಡెౕశವ್  ಧాన సಭా 
ెౕతರ್ద ఉప చుನావಣె -2006-
మతದానద ನాంక 04-12-2006 
రందు రಜా ಘೆూౕ సువ కు తు.

18/10/2007 D

322 7914 ఎం 2సಪాರ್ಶా24/200
6-07

ఉదుರ್ షయవనుನ್ తృ ౕయ 
ಭాಷెయನాನ್ಗಿ సం ౕ సువ కు తు.

18/10/2007 D

323 7915 ఎం 2/ ಕಷ್కర 
ನెౕమಕా 40/2006-
07

రహಮా య ఉదుರ್ నసರ್  ಶాಲె 
ರామనగర ఈಶాಲెయ ಕಷ್కర ನెౕమಕా  
బಗెಗ್.

18/10/2007 D

324 7916 ఎం 2 .ನెౕమಕా 28/
2006-07

పహರ್ ನాಯ್షనಲ್ య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
చనನ್పటಟ್ణ ఈಶాಲెయ ಕಷ್కర ನెౕమಕా  
బಗెಗ್.

18/10/2007 D

325 7931 ఎం 4 ಘೆూౕ27/2004-
05

ಭాಷా మ ౕయ అలಪ್సంಖాಯ್త 
ಶాಲెగಳెందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್ సಕాರ್రద 
హంతద ಲ್   స  సಭె కರెయువబಗెಗ್.

29/08/2007 D
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326 7936 ఎం 4తಘೆూౕ66/2005
-06

ಸెౕంಟ್ ఆನ್ಸ್ ಕಷ್క తరಬెౕ  సంಸెಥ್ 
మంగళೂరు ఇదనుನ್ అలಪ್సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ   
సంಸెಥ್ ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

327 7937 ఎం 4ಘೆూౕ05/2006-
07

ಬాಯ್ ಸ್ ౕಸైಡ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 
ಕెూౕ ,కుంದాపುర ఈಶాಲెయనుನ್ ಭాಷా 
అలಪ್సంಖాಯ್తర   ಶాಲె ందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

328 7938 ఎం 4/ಘೆూౕ27/2004-
05

ರ್ౕ.వధರ್ಮాన ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ఇవరు 
నಡెసు ತ್రువ సంಕెూౕనహ ಟ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె 
సంಕెూౕనహ ಟ್  
అథ ,ತా.ಬెళಗాంఈಶాಲెయనుನ್ 
అలಪ್సంಖాಯ್తಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

29/08/2007 D

329 7939 ఎం 4ಘೆూౕ16/2006-
07

ಗా ಬ್ ಪౌರ್ఢಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ 
సంಖాಯ್తరಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

330 7940 ఎం 4/ಘೆూౕ102/2005
-06

ಹెಚ್.ఎ.ఇ. . .ఇ  ಕాಲెౕజు,ಬెంగళೂరు 
ఇదనుನ್అలಪ್సంಖాಯ್త ౕಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

29/08/2007 D

331 7942 ఎం 4{ 7(1)}ಪాರ್. .
అ/ನె.అ.ఇతರె06/200
3-04

ರ್ౕమ  అముద గుణ,సహ ಕಷ್ಕಿ త ళು 
య ಪాರ್థ క ಶాಲె యశవంతపುర  

ಬెంగళೂరు ఇవర ನెౕమಕా  బಗెಗ್.

26/10/2007 D

332 8040 ఎం 4ಘೆూౕ.67.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ಸైంಟ್ ತెರెಸా ಶాಲె మంగళೂరు నగర 
ఈ ಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ అలಪ್సంಖాಯ್త 
ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

333 8041 ఎం 4ಘೆూౕ.65.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

సంత ಜెూౕಸెఫర ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಕెూపಪ್ ,అలಪ್ 
సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ందు ಘೆూౕ సలు 
పರ್ಸాತ್వನె స ಲ್సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

334 8043 ఎం 4ಘೆూౕ.66.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ನెౕందರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ఉಗార బుదుರ್ಕ್ 
,అలಪ್ సంಖాಯ್త సంಸెಥ್ ందు ಘೆూౕషಣె 
బಗెಗ್.

29/08/2007 D

335 8055 ఎ..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2006

ಟ್ అ ರ್ 24376/2004- ಭారత ం  
పರ್ಚార స  రుదದ್ ರాజಯ್ మతుತ್ 
ఇతరరు.

10/09/2007 D

336 8056 ఎం  
10.42. ం /2006

ం  ಕಷ್ಕ್ పರ್ ಕಷ್ಕ್ మಹా ದాಯ್లయవು 
కನాರ್టక ం  పರ್ಚార సಭా గులಬ್గರ್ 
అ య ಲ್ 7 ಕెౕందರ್గళ ಲ್ నಡెసు ತ್రువ 
ం  ಕಷ್ಕ್ ಕెూౕ ರ್న ಮానಯ್ತె బಗెಗ್ 

NCTE సಪ್షಟ್ನె ಕెూౕ రువ కు తు.

26/03/2009 D

337 8057 ఎం 4దూరు.64. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

తపುಪ್ ಮా దದ್రూ అలಪ್ సంಖాಯ್త 
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ందు ಘೆూౕషಣె ಮా రువ 

బಗెಗ್.

26/10/2007 D

338 8063 ఎం. .10/.45.అರెౕ
ಕ್/2006-07

Issueing certified /authurised copy 
of letter dated 8-5-2001

10/12/2007 D
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339 8064 ఎం. .10/.46. ం /2
006

ಧా ರ್క ಹాగూ ಭాಷా అలಪ್ సంಖాಯ್తరు 
నಡెసువ ಪౌರ್ఢ ಹాగూ ಪాರ್థ క 
ಶాಲెగళ ಲ್రువ ಧాಯ್ ರ್గళ ದాಖాಲా  
ಹాజರా ಗె సంబం ద సుತెూತ್ౕಲె 
కళು సువ కు తు.

10/09/2007 D

340 8065 ఎం. .10/.47.అರెౕ
ಕ್/2006

Commission of theft of school 
records by smt.Tahsin Begum I/C 
head Mistress AI-Badar Arabic 
school Bidar.

10/09/2007 D

341 8072 ఎం. .10-
.48.అರెౕ ಕ್/2006

ಕెూಕ್ౕ  ಶ್ఐಕಷ್ క ವాಯ್ ತ್ಗె బరువ 
మూరు అనుದా త అರె ಕ್ ಶాಲెగళ 
ಕಷ್కర సంబళ డుగಡె బಗెಗ್.

10/12/2007 D

342 8073 ఎం. .10-
.49.అರెౕ ಕ್/2006

అనుದా త అರెౕ క ಶాಲెగ ಲ್న 
ತెరವాద ಭెూౕదక హుದెದ್గళనుನ್ తుంబువ 
కు తు ಮాగರ್దశರ್న ౕడువ కు తు.

10/12/2007 D

343 8074 ఎం. .10-
.50.అರెౕ ಕ್/2006

గులಬ್గರ್ అರెౕ ಕ್ అనుದా త ಶాಲెగళ ಲ್ 
ಸెౕವె స ಲ್సుతತ್రువ ಕಷ್కర ವెౕతన 
డుగಡె ಮాడువంತె ఆದెౕశ ౕడువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

344 8077 ఎం 2 
ౕ,అ,యు.78/2006-

07

2007-08ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ వలయ 
ౕజನా ಕాయರ್కರ್మగళ ఆయవಯ್య 

పರ್ಸాತ್వನె స ಲ್సువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

345 8078 ఎం 2 
హు.తు.అనుమ .76/20
06-07

అంజుಮాನ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ,ఇం . ఈ 
ಶాಲెయ ಲ್ ಖా  ఇరువ ಕಷ್కర హుದెದ್ 
తుంబలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

346 8081 ఎం 2 
ఉ,ಶా.ಪాರ್.53/2005-
06

ಡా. .ఎం.ಪై ఉదుರ್ 
ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ౖసూరు.ఈ ಶాಲెಗె 6ನెౕ 
తరగ  ಪాರ್రం సలు అనుమ  కు తు.

18/10/2007 D

347 8099 ఎం. .10.52.అರెౕ ಕ್
/2006

అರెౕ ಕ್ ಶాಲెగళ ಮానಯ್ತె 
న ౕకరణవనుನ್ 3 వషರ್ಕెూಕ್ ಮ್ ಮాడువ 
బಗెಗ್.

10/09/2007 D

348 8103 ఎం 4ಘೆూౕ62/2006-
07

అంజుಮాನ್ ఉదుರ್ಘೆూౕಷా య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె కుంದాపುర ఈ ಶాಲెಗె 
అలಪ್ సంಖాಯ್త  ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

29/08/2007 D

349 8109 ఎం 2.75. .ಬెౕ ಕె/2
006

అలಪ್ సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ ರా ಟ್ౕయ 
ఆ ౕగ , నవದెహ  ఇవ ಗె స ಲ್ రువ 
అ ರ್య బಗెಗ್.

18/10/2007 D

350 8134 ఎం 4వగರ್.55.వಗాರ್
వಣె/2006-07

.యు.ఇ.ఎం. .ಪాರ್.ಶాಲె. ಪె యూರ್ 
నగర. ಬెంగళೂరు. ರ್ౕమ  .ಪైಲెಟ್ 
చందರ್.ఇవర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

29/08/2007 D

351 8135 ఎం 4ಘೆూౕ.68.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

టపುಪ್ సుಲాತ್ನ್ ಶా ದ್ ఎజుಕెౕషనಲ್ 
టರ್ಸ್ಟ್, గులಬ್గರ್. ఇదర వ ంద 
నಡెసు ತ್రువ అಲ್ ಲాಲ್ ఉదుರ್ 
ಪె మ  మతుತ್ ಹైసూಕ್ಲ್ గులಬ್గರ್ ఇదనుನ್ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ఎందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್,

17/10/2007 D
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352 8136 ఎం 4ಘೆూౕ.70.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

. ಕెರ್ಸెంಟ್ ಖాసಗಿ .ಪాರ್.ಶాಲె 
డಲ್ఘటಟ್. ఈ ಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ సంಖాಯ್త 

ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

353 8148 ఎం 2ಮానಯ್ತె.80. ಕಷ್
ణ సం/2006-07

Request for recognition of fathima 
siddique urdu girls high school.

18/10/2007 D

354 8150 ఎం 2తತెమం.79. .
ಬెౕ ಕె/2006-07

ౕదರ್ ತా:న జనವాಡాద ಲ್ ఉదుರ್ 
ಮాధಯ್మద ಲ್ మంజూರా  బಗెಗ್.

18/10/2007 D

355 8151 ఎం 2ಶామం.81. ಕಷ್ణ
 సం/2006-07

సಕాರ್  ఉదుರ್ గండు మకಕ್ళ ಶాಲె. 
భటಕ್ళద కు తు.

18/10/2007 D

356 8152 ఎం 2ಬెౕ ಕె.82. .ಬెౕ
ಕె/2006-07

అంజుಮాನ್ ತా ఖ ఉదుರ್ కನాರ್టక 
ఇవరు ಭారత సಕాರ್రద అలಪ್సంಖాಯ್తర 
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ ఆ ౕగద 

ಕాయರ್ద ರ್గ ಗె స ಲ್ రువ మన  బಗెಗ್.

18/10/2007 D

357 8171 ఎం 2ರా అ సం 
ఆవర 83/2006-07

1997-98 ನెౕ ಸా న ರా ಟ್ౕయ 
అలಪ್సంಖాಯ್తర ఆ ౕగద 5ನెౕ ವా ರ್క 
వర య ಲ್ ಮా రువ ಫార ಸ್న బಗెಗ್.

18/10/2007 D

358 8172 ఎం 2 ಶా-ವెౕ 
అనుದాన 84/2006-
07

1987 ర నంతర పృరంబವాಗಿౕరువ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲెగ ಗె ವెౕతన 
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

359 8173 ఎం  2 ವెౕన 
అనుದాన 85 / 2006-
07

అంజుం ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ದావణಗెರె ఇదనుನ್ 
ವెౕతన అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

18/10/2007 D

360 8174 ఎం 2 అనుದాన 86 
2006-07

అಲ್ హుದా ఉదుರ್ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె, కు గಲ್ ఇల న ಕಷ್క ಗె ವెౕతన 
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

18/10/2007 D

361 8175 ఎం  2 ಶాಲె ముచుಚ್వ 
87/2006-07

హుబಬ್ ಳ್య ಲ್ ఉదుರ್ ಶాಲె (మదరಸా) 
గళనుನ್ ము ಚ್రువ బಗెಗ್

18/10/2007 D

362 8180 ఎ..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2006

Request for renewal of faizul 
uloom arebic degree 
college.gulbarga.

27/12/2006 D

363 8181 ఎ..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2006

Request for renewal of faizul 
uloom arebic degree 
college.gulbarga.

10/09/2007 D

364 8182 ఎ..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2006

Request for renewal of faizul 
uloom arebic degree 
college.gulbarga.

10/09/2007 D

365 8183 ఎం 8..14.ఎಸ್ 
ఎం /2006

ಟ್ . నం.12438/2006. 
ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

12/11/2007 D

366 8187 ఎం 4ಘೆూౕ.69.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ఎ.ఎಸ್ ದాಯ್ సంಸెಥ್ ಶాం నగర 
వ గಗ್.అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు 

ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

29/08/2007 D

367 8193 ఎం 
.2.88.అనుದాన/20

06-07

అಲ್ అಮాನ್ ఉదుರ್ ಖాసಗಿ 
ಪాರ್.ಶాಲెయనుನ್ ವెౕతన అనుದానಕెಕ್ 
ఒళప సువ కు తు.

25/10/2007 D
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368 8201 ఎం  2 
ಶా.సం. . ౕ.ఖ/26/2
006-07

అಲ್ అ ౕನ್ అంజుಮాನ್ అ ౕ ಯా 
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಕెూౕಲార ఈ ಶాಲెయ 
సం త ంద ౕಠెూౕపకరణ 
ఖ ౕ సలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

369 8220 ఎం 4ಘೆూౕ.61.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

సంత ಜెూౕಸెఫర .ಪాರ್.ఆంగಲ್ ಮాధಯ್మ 
ಶాಲెయనుನ್ అలಪ್సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ 
ఎందు ಘೆూౕ సలు పರ್ಸాತ್వನె.

26/10/2007 D

370 8245 ఎం 2.89. .ಬెౕ ಕె/2
006-07

ಭాಷాఅలಪ್ అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲెಯాద ಕె 
 ఉదుರ್ పರ್ಶాಲె ದావణಗెರె ಹెచుಚ್వ  
ಕಷ್కరనుನ್ గురు సుವాగ ఆద నూಯ್నತె 

స ప సువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

371 8252 ఎం  10 
/..అರెౕ ಕ್/2006

. .సం. 5763/99- మ ౕನా ಕಷ್ణ  
సంಸెಥ್ ಬాగలಕెూౕಟె రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర 
మ ತ್తరరు.

10/09/2007 D

372 8253 CPI..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2006

ಕಿರ್సತ್పರ್ಭా అనుದా త పರ್ಶాಲె 
జయపುర  అలಪ್సంಖాಯ್త 
ಕಷ್ణసంಸెದ್ ందు ౕ సువబಗెಗ್.

29/08/2007 D

373 8254 ఎం 4ಘೆూౕ.69.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ಕಿರ್సತ್పರ್ಭా అనుದా త పರ್ಶాಲె 
జయపುర  అలಪ್సంಖాಯ್త 
ಕಷ್ణసంಸెದ್ ందు ౕ సువబಗెಗ್.

10/12/2007 D

374 8255 ఎం 4ಘೆూౕ.70.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ಸెಕెಟ್ಡ್ ಹాటರ್ పರ್ಶాಲె ರెౕಬైలు 
ಶాಲెయనుನ್ అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ఎందు 

ౕ సువ బಗెಗ್. పರ್ಸాತ್వನె

26/10/2007 D

375 8256 ఎం 4ಘೆూౕ.71.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

జನెౕందರ್ ఎజుಕెౕషನ್ టರ್ಸ್ಟ್. అలಪ್ 
సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

29/08/2007 D

376 8257 ఎం 4ಘೆూౕ.72.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

అంజుಮాನ್ ఉదుರ್ అనుದా త 
.ಪాರ್.ಶాಲె, కಕ್మణూర, 

అలಪ್సంಖాಯ್తర ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

29/08/2007 D

377 8263 ఎం. .2. ರా.స. పರ್. 
90: 2006-07

ರ್ౕ. ౕ ಯాರ್ రహಮాನ್ ರాజಯ್ సಭా 
సదసಯ್రు ఇవర చుಕెಕ್ గురు న పರ್ಶెನ್ 
సంಖెಯ್: 5013 ಕెಕ್ ఉతತ್ర స ಲ್సువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

378 8264 ఎం. .2. ರా.స పರ್. 
91: 2006-07

ರ್ౕ ౕ ಯాರ್ రహಮాನ್, ರాజಯ್ సಭా 
సదసಯ್రు ఇవర  చుಕెಕ್ గురు న పರ್ಶెನ್ 
సంಖెಯ್: ఎಸ್. 3709ಕెಕ್ ఉతತ್ర స ಲ್సువ 
బಗెಗ್.

18/10/2007 D

379 8265 ఎం. 2 ವెౕ. . 64: 
2006-07

ರ್ౕమ  హ ౕನా ಬెౕగం.  డబూಲ್/ఒ 
ಸైయದ್ ಯాదుಲాಲ್ హుಸెౕನ್ , ಕಷ್ಕಿ 
అంజుಮాನ್ ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె , 
శಹాಬాಗ್  గులಬ್ಗాರ್ ఇవర ವెౕతన 
డుగಡె బಗెಗ್

18/10/2007 D

380 8269 ఎం 
.10.18.అರెౕ ಕ್/20

06-07

అರెౕ ಕ್ ಶాಲెగళ తಪాసಣె ಕాయರ್ద 
జవಬాದ್ యనుನ್ ಲాಲ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరుగ ಗె పರ್ತాಯ್ ౕ సువ 
కు తు.

10/09/2007 D

381 8277 ఎం 4ಘೆూౕ.73.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

అలಪ್సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గಳెందు 
ಘೆూౕ సువ సంబంధ .

26/10/2007 D
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382 8321 ఎం  8.16.ఎಸ್ 
ఎం /2006-07

Request for grant of stay of the 
impugned election alieged  sdmc 
govt H P S Ramathirttha.

24/04/2008 D

383 8579 ఎం 4దూరు60/2006-
07

ಬాపೂ  ౕచసರ್ అಸెూౕ ౕశನ್ 
ಮాగ  రಸెತ್ ఈ సంಸెಥ್య ఆడ త 
మండ యవర   ౕ న దూ న బಗెಗ್.

26/10/2007 D

384 8635 ఎం 4ಘೆూౕ.77.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ಸెంಟ್ ಲెూౕ ನాಸ್ ಬాలಕಿయర పద  
పೂవರ್ ಕాಲెౕజనుನ್ అలಪ್సంಖాಯ್త 
సంಸెಥ್ ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

385 8639 ఎం 4తಬెౕ.79.ఆడ త
/2006-07

Re-opening of tamil schools at 
jamrutpatti,marukotti,alambaai 
and palar.

26/10/2007 D

386 8673 CPI..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2007

కನాರ್టక ರాజಯ್ద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ 
అರెౕ ಕ್ ಶాಲెగళ బಗెಗ್ దూరు కు తు.

10/09/2007 D

387 8713 ఎం 8.ఎಸ್. .ఎం. .2
0/ .అ.సం./16610/2
006-07

క;ఉ;ನాಯ್ಯాలయద 
ಟ್.అ ರ್.సంಖెಯ್;16610/2006-07 ರ್ౕ 

మహంతపಪ್ ,ಗెూರెಬాಳ್,కుషಟ್ಗಿ 
ತా;ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್. రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర 
మతుತ್ ఇతరరు ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

10/06/2007 D

388 8714 ఎం 8.ఎಸ್. .ఎం. . 
19/ .అ.సం./17161/
2006-07

క;ఉ;ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం;17161/2006. ರ್ౕ దಧ್నಗౌడ 

మూరటಗಿ, ందಗಿ ತా; రుదಧ್ ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు 
ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

389 8716 MC2/SALARE.93.
ನెౕమಕా /2006-07

ఎ.ಕె.నుసರ್ತ್ ఉ ನ್స స  స.ఉదుರ್ 
పರ್ಶాಲె తಡె రువ ವెౕతనవనుನ್ 
డుగಡె ಮా కూడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

390 8717 MC2/ URDU 
SHALA.93. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

స.ಪౌರ್ಶాಲె ౕవಗಿರ್ ಕాಲెూౕ  గులಬ್గರ್ 
ఇ ಲ್ ఉదుರ್ಮాదಯ್మ ಪౌರ್ಶాಲె 
ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

391 8718 MC2/URDU PRO  
SHALE.94. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

కుమಟా ತా: ಜాರ್నద ಲ್  ఉదుರ್ 
ಭా క 56 మకಕ್ ಗె 8ನెౕతరగ   
ಪాರ್రం సువబಗెಗ್. అడకదూం ಗె

18/10/2007 D

392 8719 MC2/URDU PRI  
SHALE.95. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

గಣాపೂర ಗాರ್మద ಲ್ ಹెూసದాಗಿ ఉదుರ್ 
ಶాಲె ಪాರ್రం సువ కు తు.

18/10/2007 D

393 8785 CPI..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2007

ವాహన ಚాలకరు/ ವాರ್హకరు కನాರ್టక 
ರాజಯ್ రಸెತ್ ಸా ಗె ఇవరు సಕాರ್  
ನౌకరರెౕ/అలಲ್ವెౕ ఎంబ బಗెಗ್ ಮా  
ౕడువ కు తు.

10/04/2007 D

394 8788 ఎం  8 
ఎಸ್. .ఎం. .21/200
6-07

ವాహన ಚాలకరు/ ವాರ್హకరు కನాರ್టక 
ರాజಯ್ రಸెತ್ ಸా ಗె సంಸెಥ್ ఇవరు సಕాರ್  
ನౌకరರెౕ/ఇలಲ್ವెౕ ఎంబ బಗెಗ್ ಮా  
ౕడువ కు తు.

10/04/2007 D

395 8792 ఎం  8 
ఎಸ್. .ఎం. ;22; .అ.
సం.;12467/2006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ 
అ ರ್ సంಖెಯ್ 12467/06. 
ರ್ౕ.ఉಮాಕాంತ್ మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್  

,ಕెరద.ఔరದ್ ತా; ౕదರ್ ಲెಲ್. 
ఎಸ್. .ఎం. .రచನె బಗెಗ್.

12/11/2007 D
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396 8799 ఎం 4ಘೆూౕ.83.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ౕ చంದ್ ంగಡె భరತెౕಶ್ 
ಪా ಟెಕಿನ್ಕ್ ಬెళಗా . అలಪ್సంಖాಯ್త 
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D

397 8817 ఎం 4ಘೆూౕసಭె.85.
ಘೆూౕషಣె/2006-07

అలಪ್ సంಖాಯ್తర ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళనుನ್ 
ಭాಷా/మ ౕయ అలಪ್సంಖాಯ್తర ಕಷ್ణ 
సంಸెಥ್ ందు ಘೆూౕ సువ   బಗెಗಿన 
ದెూದ್ౕಲె బಗెಗ್.

26/10/2007 D

398 8997 .అ.సం.ಶా.ఎಸ್. .
ఎం. . 
దూరు;17/2005-06

సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಕారಗెರె, ನాగమంగల ತా; ఈ ಶాಲెయ 
ఎಸ್. .ఎం. . అధಯ್ಕಷ್రు మతుತ್ ఇతరర 

ౕ న దూ న బಗెಗ್.

10/04/2007 D

399 9025 MC4 
DECL13/2006-07

Declaration  for Minority School of 
Nightingale LOWER PRYMARY 
SCHOOL,Shimogga.

29/08/2007 D

400 9026 MC4Decl 40/2006-
07

Minority Declaration of National 
High School (composite) Gulbarga.

26/10/2007 D

401 9028 Mc2/ mislenes 
school  teachers   
9/ 2006-07

smt sageda begum teacher 
rahmania urdu narsare school 
Ramanagaram  permenent 
teacher proposal

18/10/2007 D

402 9030 ఎం 4ಘೆూౕ82/2006-
07

అ ರ್ సంಖెಯ್ 399/2006,కూಲ್  ಕాನెವ್ంಟ್ 
ಹైసూಕ್ಲ್,మಲెಲ್ౕశವ್రం,ಬెంగళೂరు,ఈಶాಲె
యనుನ್ అలಪ್ సంಖాಯ್త ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

26/02/2007 D

403 9031 Mc2 / school close 
52/2005-06

Central Muslim Association of 
Karnataka Bangalore Rening C M 
A Urdu H P School Close.

25/10/2007 D

404 9033 MC10/ Arabic/duru 
-11/2006-07

hajarathbilalaarabiccollagetalikotec
omplent

10/12/2007 D

405 9036 ఎం 4ಘೆూౕ37/2006-
07

ప ಲ್ಕ್ ఆంగಲ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, ళಳ್ణಣ್ ಗాడರ್ನ್ 
,ಬెంగళೂరు-84 ఈ ಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ 
సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

29/08/2007 D

406 9040 ఎం 4ಕెూంక 117/20
05-06

ಕెూంక  ಭాಷెయనుನ್ 3ನెౕ ఐ ಚ್క 
ಭాಷెయನాನ್ಗಿ ಶాಲా పఠಯ್కರ್మద ಲ್ 
ಸెౕ  పఠಯ್వసుತ್వనుನ್ అను ౕ సువ 
బಗెಗ್.

26/10/2007 D

407 9047 mc.10[hindi].96. ం
/2007

ಡా:ఎ.ఆರ್.మంజుನాಥ್ ఆపತ್ ಕాయರ್ద ರ್ 
ఇవర పతರ್. అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

10/12/2007 D

408 9049 mc10[arabic].97.అ
ರెౕ ಕ್/2007

ఎನ್ ఎం  ಸెూಸై  , ಜాపುర ఇ ಲ್ 
బ ತ್ ంద ಖా  ఇరువ హుದ್ದ್ఎ తుంబువ 
బಗెಗ್.

26/03/2009 D

409 9051 mc.10[arabic].98.అ
ರెౕ ಕ್/2007

ఈ కಛెౕ య షయ ప ౕಕಷ್కరు ( ం  
అರెౕ ಕ್ ) రవర ಸాಥ್న బదಲావಣె 
ಮాడువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D
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410 9053 ఎం 4ಘೆూౕ12/2006-
07

ಸెౕంಟ್ ౕ ಸ್  ఎవర ಶైన ಕಿ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె జయనగర వ గಗ್ 
ఈಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ సంಖాಯ್త ಶాಲె 
ఎందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

29/08/2007 D

411 9056 MC10 Hindi 
2.99.అರెౕ ಕ್/2007

Request For announcement of 
Arabic examination result of 
Afzalul uloom madhayam- 3rd 
year of 2001.

10/12/2007 D

412 9086 Mc2/School 
permission 
98/2006-07

Govt urdu H P s Hagganahally 
Andrahally Main Road Bangalore  
Permesion to strat 8 th standard.

18/10/2007 D

413 9153 CPI..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2007

ఖూశೂರ್ ಚా ಟెబಲ್ టರ್సಟ್ వ ంద 
నಡెసు ತ್రువ ಶాಲా ಕాಲెౕజుగళనుನ್ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲెగಳెందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

26/10/2007 D

414 9309 ఎం 8. .స.పರ್. 
116/2007

ಧాన సಭె పರ್ಶెನ್ సంಖెಯ್; 116 ರ್ౕ దుದ್ 
ಸావ  (జమఖం )ఇవ ంద. 
ఎಸ್. .ఎం.  రచನె మతుತ್ యಮావ  
కు తు.

21/11/2007 D

415 9338 mc10-
.101.ನెౕమಕా /200
7

ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್న ం  మతుತ್ కಲా 
ಕಷ್కర హుದెದ್గ ಗె ನెౕర ನెౕమಕా ಗాಗಿ 

సంబం దంತె దಕಷ್ణ ಭారత ం  
పರ್ಚార సಭా నಡెసువ .ఎ  పద  
ప ౕ ెయ కు తు సಪ್ ಟ್ౕకరణ .

10/09/2007 D

416 9346 ఎం 10 ం.ಮా.హ..10
2.ನెౕమಕా /2006-
07

Application under right information 
act,2005.

26/03/2009 D

417 9351 ఎం 4ಘೆూౕ.88.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

అలಪ್సంಖాಯ್తర  ಕಷ್ణ సంసಥ್ ఎందు 
ಘೆూౕ సువ

26/10/2007 D

418 9459 ఎం  2/ ಕಷ್క ನెౕమక 
101/ 2006-07

జನ್ నసರ್  ఉదుರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె 
కಲా ಪాళಯ್ ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್ 
కనನ್డ ಕಷ್కర హుದెದ್ అనుమూదನె కు తు.

18/10/2007 D

419 9460 ఎం 2/ ಕಷ್కర ನెౕమక 
104/2006-07

ము ಲ್ం ఎజుಕెౕషనಲ್  ఇనಟ್టూಯ್షನ್ 
కూ;అర ನెౕషನ್ క  ಬెళಗా  ఇవరు 
ఉదుರ್ ಶాಲెగళ ಲ್ ఇరువ కనನ್డ ಕಷ್కర 
హుదದ್గకనుನ್ తుంబువ బగಗ್.

18/10/2007 D

420 9461 ఎం 2/  సమసಯ್గళ 
బగಗ್ 105/2006-07

 గులಬ್గರ್  ಲాಲ್ ದాಯ್ ರ್ మతుತ್ 
ౕషకర సంఘ మతుತ್  గుಲ್ ಕಷ್ನ್ ఇ-

అఫజಲ್  ఉదుರ್ ಶాಲె గులಬ್గರ್ ఇవరు 
ವైమనసಯ್గళ బగಗ್.

18/10/2007 D

421 9462 ఎం 2 కర ಬెౕ ಕె 
103/ 2006-07

కನాರ್టక రుదూಯ್ಗಿ అలಲ್సంಖాಯ್త 
తరಬెౕ  ಕಷ್కర సంఘ బసవకలಯ್ణ 
ౕదರ್ ఇవరు ಕెలవೂందు ಬెౕ ಕెగళ 

కు తు.

18/10/2007 D

422 9463 ఎం 2/ ಕಷ್కర 
అను ౕదನె 
102/2006-07

అಲ್ క ౕರ್ య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
ಯ್సూరు ఈಶాಲెయ ಲ್ ಕಷ್కర హుదದ್ 

అను ౕదನె కు తు.

18/10/2007 D
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423 9465 ఎం 2/ಶాಲె.106.అను
ದాన/2006-07

ఆಲ್ ಲాಲ್ ఉదుರ್ ಶాಲెయ ವెౕతనద 
బಗెಗ್.

25/10/2007 D

424 9479 ఎం 2 ఉదుರ್ ಶాಲె 
ಬెౕ ಕె 108/2006-07

ఉదుರ್ ಶాಲెగళ ಲ್ మకಕ್ళ మతుತ್ ಕಷ್కర 
అనుಪాత ಹాగుಖాసಗಿ ಶాಲెగ ಗె 
పఠಯ್పುసತ್క తరಣె మతుತ್ (  అರ್ 

)హుదದ್గళనుನ್ తుంబువ బగಗ್.

18/10/2007 D

425 9495 ఎం .8.24.ఎಸ್ 
ఎం /2007

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా , ౕదರ್ . ఇవరు 
ಕానూ న రుదಧ್ವాಗಿ ಕెలస 
ಮాడు ತ್రువರెందు అ ರ್.

16/11/2007 D

426 9496 ఎం; ; 10; 
ం 2.21.అರెౕ ಕ್/2

007

అರెౕ ಕ್ ప ಲ್ಕ್ ప ౕ ెగళ ಲ್ అರెౕ ಕ್ 
ಕಷ್క ంద నಡెసಲాగు ತ್రువ 

అవಯ್వಹారద కు తు దూరు

10/09/2007 D

427 9546 Mc10 Hindi 
2.111.అರెౕ ಕ್/2007

ನాంక;1-06-1987ర నంతర 
ಪాರ್రం సಲాద ಖాసಗಿ అರెౕ ಕ್ 
ಶాಲెయనుನ್ అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್.

10/12/2007 D

428 9548 ఎం 2/ ం న  
ಸెౕವె/.109. .ಬెౕ ಕె/
2006-07

ం న ಸెౕವెయనుನ್ ప గ సువ కు తు 18/10/2007 D

429 9582 ఎం 8. 
ఎಸ್. .ఎం. ./27/ .
అ.సం./17455/2007

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.17455/2006 ರ್ౕ ತెౕಜెರాವ್ 
రుదಧ್ ರాజಯ್సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు. 

ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

430 9583 ఎం 8. 
ఎಸ್. .ఎం. ./28/ .
అ.సం./17387/2006

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సంಖెಯ್ 17387/2006 ರ್ౕ 

మహದెౕవపಪ್ . మహದెౕవపುర, ಜాపುర 
;ತా; రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 
ఇతరరు ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

12/11/2007 D

431 9584 ఎం .8. 
ఎಸ್. .ఎం. ./33/ .
అ.సం./17837/2006

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద .అ.సం 
17837/2006. ರ್ౕ .ఎం.ನాడಗౌడ 
రుదದ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు. 

ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

12/11/2007 D

432 9585 ఎం 8.ఎಸ್. .ఎం. ./
32/ .అ.సం./17638/
2006

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.17638/2006. ರ್ౕ 

ಸెూౕమಶెౕఖರ್, కరూరు, రగుపಪ್; ತా: 
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు. 

ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

12/11/2007 D

433 9586 ఎం 8.ఎಸ್. .ఎం. ./
35/ .అ.సం./18209/
2006

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.18209. ರ್ౕ మಚెಚ್ౕందರ್ రుదಧ್ 

ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు 
ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

434 9587 ఎం .8.ఎಸ್. .ఎం. .
/34/ .అ.సం./17356/
2006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.17356/2006. ರ್ౕ 

ಜె.ಕಿರ್ಸాತ್ಚాರ್, అగసనూరు, రుగుపಪ್ 
;ತా; రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 
ఇతరరు . ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

12/11/2007 D
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435 9589 ఎం 8.ఎಸ್. .ఎం. ./
30/ .అ.సం.17943/2
006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.17943/2006. ರ್ౕ హనమంత, 

అధಯ್ಕಷ್రు,ఎಸ್. .ఎం. . .ಪాರ್.  ಶాಲె. 
ಶెౕషಗಿ ವా , అఫలపುర ;ತా: రుదಧ್ 
ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు.

12/11/2007 D

436 9591 ఎం 8.ఎಸ್. .ఎం. .2
9/ .అ.సం./16925/2
006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.16925/2006. ರ್ౕ. ರ್ౕಶైల, 

,నందరಗಿ,అఫలపುర;ತా: రుదಧ್ ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర  మతుತ್ 
ఇతరరు.ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

437 9622 ఎం 6ಘೆూౕషಣె58/200
5-06

అంజుಮాನ್ ఉదుರ್ ಕಷ್కర తరಬెౕ  
సంಸెಥ್,ఇం  ఇదనుನ್ ಭాಷా /మ ౕయ 
అలಪ್ సంಖాಯ್త ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

23/04/2008 D

438 9636 ఎం  8; .స.పರ್ 
588/2007.

ಧాన సಭె పರ್ಶెನ್; 588; ರ್ౕ నయ 
కులక ರ್,(ಧారವాడ ಗాರ್ ౕణ) ఇవ ంద 
ಶాಲా సుಧారಣా స  అధಯ್ಕಷ್రుగళ 
ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್.

10/04/2007 D

439 9826 ఎం 4ಘೆూౕ.90.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ಬాಯ್ ౕಸ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ 
సంಖాಯ್త ಶాಲె ఎందు ప గ సువ బಗెಗ್.

29/08/2007 D

440 9827 ఎం 4ಘೆూౕ.89.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ಬాಯ್ ౕಸ್ ప ಲ್ಕ್ ಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ 
సంಖాಯ್తర ಶాಲె ఎందు ప గ సువ బಗెಗ್.

29/08/2007 D

441 9847 M.C4TRS31/2006-
07

Residential school (for the 
Tamil/Refugee CHILDREN FOR 
sRILANKA) Central Grants Etc., 

17/10/2007 D

442 9848 ఎం 10 ం ;2 
;అರెౕ ಕ್;ಮా.న.2/20
06-07

ಜా ౕయ మస ದ್ అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజు 
ఇళకಲ್, ఈ ಕాಲెౕ ಗె 2006-07ನెౕ 
ಸా ಗె ಮానಯ್ತె న ౕకరణ అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

443 9849 ఎం 10- ం  1-
ಕెౕ. .స. .  
;15/2006-07

ಕెౕం ರ್ౕయ ం  సంಸాಥ್న అగರ್ ఇవరు 
నಡెసువ ం  తర ౕ ಗె 
ಕಷ್కరు/ఉపನాಯ್సకరనుನ್ ౕ సువ 

బಗెಗ್.

26/03/2009 D

444 9878 ఎం 4 సపರ್ಶెನ್949/20
06-07

ಧాన సಭా సదసಯ್ರాద ರ್ౕ మನెూౕహರ್ 
కలಲ್పಪ್ ಕಿನెౕకರ್ (ఉచಚ್ಗాంವ್) ఇవర పರ್ಶెನ್ 
సంಖెಯ್ 949ಕెಕ್ ఉతತ್ సువ బಗెಗ್.

29/08/2007 D

445 9888 ఎం 8;ఎಸ್. .ఎం. ./
36/ .అ.సం 
17641/2006-07.

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద .అ.సం; 
17641/2006. ರ್ౕ శనుಮ್ఖపಪ್ రుదಧ್ 
ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు, 
ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

446 9898 ఎం 8;ఎಸ್. .ఎం. . 
45/ .అ.సం;17621/2
006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం;17621/2006. ರ್ౕ 

మ ಲ್ಕాజుರ್న ಗౌడ, ಬెూమಮ್ನాళ,బಳాಳ್  
ತా; రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 
ఇతరరు. ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D
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447 9912 ఎం  
8;ఎಸ್. .ఎం. ./44/
.అ.సం.18021/2006-
07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.18021/2006 ರ್ౕ ಹా ಮ್ಸాಬ್, 

ದెూరనహ ಳ್,ಶాహపುర ;ತా; రుదಧ್ ರాజಯ್ 
సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు, 
ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

448 9922 ఎం  8; 
ఎಸ್. .ఎం. . 
42/ .అ.సం.17386/2
006-07

కನాರ್టకద ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.17386/2006. ರ್ౕ మలಲ್పಪ್ . 
రుదಧ್ ರాజಯ್సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు 

ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

449 9926 ఎం  
8;ఎಸ್. .ఎం. .41/ .
అ.సం/580/2007.

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.580/2007. ರ್ౕ ರెౕవణ దದ್యಯ್, 
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు. 

ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

12/04/2007 D

450 9928 ఎం 8; 
ఎಸ್. .ఎం. ./37/ .
అ.సం./18089/2006-
07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.18089/2006 . ರ್ౕ 

ಸెూౕమ ంగ రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 
ఇతరరు. ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

451 9933 ఎం 8;ఎಸ್. .ఎం. .3
8/ .అ.సం.15430/20
06-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.15430/2006. ರ್ౕ దಧ್ರామపಪ್ 
. ವాಲెౕకರ್, కవ మ ಟ್ ముದెದ್ౕ ಹాళ 

;ತా; రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 
ఇతరరు ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

452 9937 ఎం  8 ఎಸ್. .ఎం.  
/ .అ.సం/17492/200
6-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద .అ.సం. 
17492/2006 ರ್ౕ పುరుಷెూౕతತ್మ . 
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 

ఇతరరు.ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

12/11/2007 D

453 9941 ఎం 4ಘೆూౕ.94.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

ಕಿರ್సತ್ ರాజ నవಚెౕతన ಶెౕష ಶాಲెయనుನ್ 
అలಪ್ సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ఎందు 
ಘೆూౕ సలు పರ್ಸాತ್వನె.

29/08/2007 D

454 9942 ఎం 4ఇతರె.93.ನెౕమ
ಕా /2006-07

అ ರ್ದారరు స ಲ್ రువ మన గళ బಗెಗ್. 29/08/2007 D

455 9945 ఎం 4ಘೆూౕ92/2006-
07

Regarding conferment of 
religious/linguistic minority status 
to the educatinal institutions run 
by minorities.

17/10/2007 D

456 10017 ఎం 2ఇతರె 
111/2006-07

అంజుಮాನ್-ఎ-ఇసಲ್ం క  ತా ಕెూౕಟె 
ఇవ ಗె ಶాಲెగళనుನ್ వ సువ బగಗ್.

18/10/2007 D

457 10026 ఎం 2 ప ಫೂ. ಕా 
మం/ 114/ 2006-07

సಕాರ್  ఉదుರ್ ಮాదಯ್మ పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు రబక య ಲ್ మంజుರా  కు తు.

18/10/2007 D

458 10033 ఎం 2.115. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

ఉదుರ್ అలಪ್ సంಖాಯ್త ಗె ಕెూడువ 
ಸౌలభಯ್గళనుನ್ ಕెూడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

459 10041 ఎం 2/ ಪౌಶా 
మం/2006-07

ದారವాడ ಲెಲ್య ಲ್ సಕాರ್  ఉదుರ್ 
ಪౌರ್డ  ಶాಲె గళనుನ್ మంజుರా  కు తు

18/10/2007 D

460 10046 ఎం 2   
ಶాಲె.113. .ಬెౕ ಕె/2
006-07

ಪై ంಟ್ ఆಪ್ ರెంಟ್ 
. .పುరం.ಗెూౕ.ఉదుರ್ ಹైಪె .ಸెూಕ್ౕಲ್ 

ದెూడಡ್ಮావ ಳ್ ಬెం.బಗెಗ್.

18/10/2007 D
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461 10048 ఎం 2/ ಪౌರ್ ಶా . మం 
/112/ 2006-07

హూళలూరు ಗాರ್మಕెಕ್ సಕాರ್  ఉదుರ್ 
ಪౌರ್డ ಶాಲె యనుನ್ మంజుರా  కు తు

18/10/2007 D

462 10068 ఎం 4దూరు.95. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

ತెలుగు ಕಷ್ణ సం ౕజకర ಕాయರ್ 
వರ್హణ మతుತ್ అవಯ್వಹార కు తు.

15/10/2007 D

463 10100 ఎం 8.33.ఎಸ್ 
ఎం /2007

ಟ್ షನ್ 17837/2006 12/11/2007 D

464 10103 ఎం 8.32.ఎಸ್ 
ఎం /2007

ಟ್ షನ್ సం: 17638/2006 12/11/2007 D

465 10152 ఎం 4ತెపం.95.తరಬెౕ
/2006-07

ತెలగు పం త తరಬెౕ యనుನ್ .ఇ  ಗె 
సಮానವెందు ప గ  సಕాರ್  
ఆದెౕశవనుನ್ ಹెూర సువ కు తు.

26/10/2007 D

466 10163 సంసಕ್ರ್త 1 ఇతರె 2 
2006-07

ರ್ౕమ  జయల ಮ್ ఇవ ಗె  ಹెಚ್  
అదಯ್యయన ಮాడలు అనుమ  నడువ 
బಗెಗ್

10/09/2007 D

467 10164 సంసಕ್ರ್త 1 ఇతರె 2 
2006-07

ರ್ౕమ  జయల ಮ್ ఇవ ಗె  ಹెಚ್  
అదಯ್యయన ಮాడలు అనుమ  నడువ 
బಗెಗ್

22/04/2008 D

468 10165 సంసಕ್త 1 ఇతರె 2 
2006-07

ರ್మ 22/04/2008 D

469 10166 సం 1 అಕాడ  109 
94-95

అಕాడ  ర సువ బಗెಗ್ 22/04/2008 D

470 10172 ఎం 2 ಶా క 
బ.118. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

ಚా డబಲ್ టರ್ಸ್ಟ್ ಗె ము ಲ್ం ಹాಸెಟ್ಲ್ 
నಡెసలు ఉదుರ್ ಶాಲె కటಟ್డ ౕడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

471 10173 ఎం  2 స ಪౌರ್ ಶా 
మం.1119. ಕಷ್ణ 
సం/2006-07

ఉతತ್ర కనನ್డ ಲెಲ್య అంಕెూౕల ತా: 
ఉదుರ್ స.ಪౌರ್.ಶాಲె ಪాರ್రం సువంತె 
మంజూ  కు తు.

18/10/2007 D

472 10174 సం 1 ఇతರె 2006-07 ఇతರె షయగళ బಗెಗ್ 22/04/2008 D

473 10248 skt counter sign /-
2006-07

countersign of a c bills 22/04/2008 D

474 10265 ఎం 10 ం 2.24.అ
ರెౕ ಕ್/2006-07

మ ನా అರె ಕ್ సుణಗారద ಲ್ ಜాపುర 
ಹాగూ మ ನా అರె ಕ್ ಶాಲె 
ఇం ರానగర హుದెದ್గళనుನ್ తుంబలు 
అనుమ  కు తు.

10/12/2007 D

475 10350 ఎం 2 ఉ ಶా 
మం.120. .ಬెౕ ಕె/20
06-07

MANY GOVT URDU SCHOOLS 
IN D.K.& UDUPI DIST. 
CLOSEING BECOSE LESS 
PATRONAGE BY THE URDU 
STUDENTS.

18/10/2007 D

476 10357 ఎం 2 ಹెచుಚ್వ  ಶాಖె 
ತెರె 121/ 2006-07

 అంజుಮాನ್ ఉదుರ್ ಬాలಕಿయర ಪౌರ್డ 
ಶాಲె శహಬాದ್ ತాತ್పುర ತాలూಲ್కు 
గులಬ್గರ್ ఇ ಲ್ 8,9,మతుತ್10 ನెౕ తరగ ಗె 
ಹెచుಚ್వ  ಶాಖెగళనుನ್ ತెರెయలు 
అనుమ  ౕడువ బగಗ್.

18/10/2007 D

477 10362 ఎం 2  ఉ శ సం  
ನెౕమక 123/ 2006-
07

కನాರ್టక ರాజಯ್ ఉదుರ್ ౕచసರ್ 
అಸెూౕ ౕషನ್[ ]మూళಕాలూಮ್రు 
ತాలూಲ್కు తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ఇ ಲ್ ఉదుರ್  
ಕಷ್కర సంఘ  పುనರ್ రహನె ಮా రువ 

బగಗ್

18/10/2007 D
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478 10410 ఎం 4ಘೆూౕ.97.ಘೆూౕష
ಣె/2006-07

లಠెಠ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್య   సదలಗె ಖాసಗಿ 
కనನ್డ ಮాధಯ್మ ಕాನెವ್ంట ಪాರ್థ క 
ಶాಲె ಭెూౕజ ;ತా; ಕెూಕ್ౕ  ఇదనుನ್ 
ಜైనమ ౕయ అలಪ್సంಖాಯ್తర 
ಶాಲె ందు ప గ సువ కు తు.

10/12/2007 D

479 10485 ఎం 4ఇతರె.96.ఆడ
త/2006-07

అవరవర ಭాಷెగళ ಮాధಯ್మద ಲ್ 
క యలు అనువು ಮా ಕెూడువ కు తు.

26/10/2007 D

480 10538 ఎం 4మ.ಶా.సಥ್ಳాంత
ర.98.ఆడ త/2006-
07

మರా  ಶాಲెయ ಡెಮా షನ್ బಗెಗ್ 
ಬాగలಕెూౕಟె.

26/10/2007 D

481 10634 ఎం 10 
ం 2.26.అರెౕ ಕ್/2

007

అంజుಮాನ್ అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజు , 
ందಗಿ. 2006-07 ನెౕ ಸా న ಮానಯ್ತె 

న ౕకరణ కు తు.

10/09/2007 D

482 10635 ఎం 10 ం  
2.26.అರెౕ ಕ್/2007

హజరತ್ ಲా  అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజ, 
ತా ಕెూౕಟె, 2006-07ನెౕ ಸా న 
ಮానಯ್ತె న ౕకరణ అనుమ  ౕడువ 
కు తు.

10/09/2007 D

483 10708 సంసಕ್ೃత 01 
సಭె/2006-07

సಭెಗె ಹాజರాగువ బಗెಗ್ 22/04/2008 D

484 10778 ఎం 2ಶా 
అను.125.అనుದాన/2
006-07

అಲ್-హసనತ್ అಕాడ  ಶాಲె, ಹానగಲ್ 
. ఇవర మన .

25/10/2007 D

485 10815 ఎం 2 ಶాಲె ಬా ಗె 
126/2006-07

సಕాರ್  ఉదుರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲె ವా ಕಿ 
నగర ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಬా ಗె 
హచుಚ್వ  ಮాడువ బగಗ್

18/10/2007 D

486 10824 ఎం 4జసಪ್ಕెూ.100.ಶా
.ಸాಥ್పನె/2006-07

ನాచపಪ್  ఇవరు ಕెూడవ ంಗಿವ್సಟ್ಕ್ 
నಡెసు ತ್రువ ದాಯ್ సంಸెಥ್ కు తు

26/10/2007 D

487 10826 ఎం 4ಘೆూౕ101.101.
ಘೆూౕషಣె/2006-07

ಕెూౕಲార నగరద లಲ್ತ್ నగరద ಲ್రువ 
ఇಕాರ್ ఉదుರ್ .ಪాರ್.ಶాಲెయనుನ್ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

10/12/2007 D

488 10850 skt1 appointment 
2006-07

sri b Arun kumar son of late 
Byrappa 

22/04/2008 D

489 10899 mc10 hindi 2 
[arebic].33.అರెౕ ಕ್/
2007

1985-86ನెౕ ಸా న ಲ್ అಲ್-ఖదರ್ 
అರెౕ ಕ್ ಶాಲె సహಯానుದానಕెಕ್ 
ఒళప సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

490 10902 ఎం 10 
ం 2.34.అರెౕ ಕ್/2

006-07

1985-86ನెౕ ಸా న ಲ್ ౕ  దసರ್ಗాಹెౕ 
రహమత- ಲ್ಲ್-అల అ ౕನ್ అರెౕ ಕ್ 
ಶాಲె ౕదర సಹాಯానుದానಕెಕ್ 
ఒళప సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

491 10905 ఎం 10 
ం 2అರె క[ఇతರె35

/2006- 07

అಲ್ బదరఅರెౕ క ಶాಲె మహమ ౕయ 
ಕాಲెూౕ  ರ್ಗాರ್మ ఇదనుನ್ 
సಹాయదనಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

492 10906 ఎం 10 
ం 2.32.అರెౕ ಕ್/2

006 .07

అంజుಮాನ್ అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజు ఇం  , 
ಮానಯ್ತె న ౕకరణ కు తు.

10/09/2007 D

493 10931 ఎం 10 ం 2.18.అ
ರెౕ ಕ್/2006 07

డబూಲ್  సం/3576/07 10/12/2007 D
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494 10942 ఎం 2 ಶాಲె 
ಹెಸాತ್ంత.130.ఆడ త/
2006-07

ಹానగలಲ್ నగరద అంజుమನ್ ಹైసూಕ್ಲ್ 
ముತ್ತ್ పచ  వರ್ ಕాಲెౕజు అంజుమನ್-
ఎ-ఇಸాಸ್ం ಹానగలಲ್ సంಸెಥ್ಗె 
హಸాತ್ంత సువ కు తు

18/10/2007 D

495 10943 ఎం 2/ಶాಲె 
ಬా ಗె.128. స ప/2
006-07

ರ್ౕ ఎం. .ದావೂದ್, ముತావ ಲ್ ರా 
ఇవరు తమಮ್  మ ౕ య ಜాగవనుನ್ 
స.ఉ.ಶాಲె నಡెసలు ಶాಲెయ ಬా ಗె 
గ ಗెూ సువంತె ಕెూౕ .

18/10/2007 D

496 10945 ఎం 10 ం 2.23.అ
ರెౕ ಕ್/2006 07

ಫైజుಲ್ ఉలూం ಕಷ್ణ సంಸెಥ್య ಮా  
అధಯ್ಕಷ್ ంద ಕಷ್ణ అದాలతద ಲ್ స ಲ್ రువ 
దూ న బಗెಗ್.

10/12/2007 D

497 10947 ఎం 2/ ం ವెౕ అలಪ್  
క స 
వర .129. స ప/20
06-07

స.ಪౌರ್.ಶా. ಕಷ್కర ಕಷ್ಕెౕతర బಬ್ం గళು 
ಹాగూ గణಯ್ వಯ್ಕಿತ್గ ంద బం రువంతహ 
మన గళ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

498 10951 ఎం 2/ ಶా ಮా 
రదుದ್.127. స ప/20
06-07

మూళೂరు ಗాರ್మద ಲ್  అలಪ್సంಖాಯ್త 
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ಗె రదుದ್ ప రువ  

ಮానಯ್ತెయనుನ್ పುనರ್ ప ౕ  
సంಸెಥ್యనుನ್ నಡె ಕెూండు ಹెూౕగలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

499 10975 ఎం  8. 
ఎಸ್. .ఎం. ./47/ .
అ.సం./2602/2006-
07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.2602/2006-07 ರ್ౕ. లಕಷ್ಮ್ಣ್ 
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు.

12/11/2007 D

500 10976 ఎం  8. 
ఎಸ್. .ఎం. . 
48/2006-07

సಕాರ್  .ಪాರ್.ಶాಲె ,ల ಮ್ౕపುర. చళಳ್ಕెರె 
;ತా; ఈ ಶాಲెయ ఎಸ್. .ఎం. . రచನె 
కు తు.

21/11/2007 D

501 10989 mc10 hindi 
1.16.ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2006 07

2007ನెౕ ಸా న ಲ್ నಡెయు ತ್రువ ం  
ಕಷ್ಕ್ ప ౕ ె మండಯ್ద ಲ್ నಡెయు ತ್రువ  

సంಸెಥ್ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

502 11010 ఎం  8. 
ఎಸ್. .ఎం. . 
49/ .అ.సం./2770/2
006-07

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.2770/2007. ರ್ౕ ಪెರ್ౕಮ್ ంಗ್, 
రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు .

12/11/2007 D

503 11042 skt 1 
promotion/2006-07

sri siddalingeshwara san college 22/04/2008 D

504 11052 సం 1 హుದెದ್ భ ರ್ 1 
2006-07

మಹాರాజ సంసಕ್ೃత సಕాರ್  సం 
ಕాಲెౕజు ౖసూరు ఇ ಲ್న ಜెూಯ್ౕ షತ್ 
ಪాರ್ದాಯ್పకర ಖా  హుದెದ್ಗె ನెౕమಕా  
కు తు

22/04/2008 D

505 11053 సం 1 వಯ್ ವె మ ಪా 2 
2006-07

ರ್ ವాస మూ ರ್ స పರ್ ఇవర ವై ವె మ 
ಪా కు తు

10/09/2007 D

506 11054 సం 1 వಯ್ ವె మ ಪా 3 
2006-07

సతಯ್ನాರాయణ  స ಪాರ್ ఇవ ಗె ವై ವె 
మ ಪా కు తు

10/09/2007 D

507 11057 సం 1 హు మం 1 99-
2000

ರ್ౕ దದ್ ంಗెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు  ఈ 
ಕాಲెౕ ಗె ಭెూౕదక హుದెದ್ తుంబువ బಗెಗ್

22/04/2008 D

508 11063 సం1 తಪాసಣె 01 
2006-07

దದ್ ంಗెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ఈ 
ಕాಲెౕ ಗె తಪాసಣె కు తు

10/09/2007 D
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509 11100 ఎం  8 
/ఒ.ఎಸ್.నం.39/2007

ದాವె సం;ఒ.ఎಸ್. నం;39/2007. ರ್ౕ 
రుకಮ್ మಗెౕర రుదಧ್ 
ದెౕರ್శకరు,ಸా. .ఇ. ಬెంగళೂరు. మతుತ್ 

ఇతరరు ఎಸ್. .ఎం. . బಗెಗ್.

23/04/2008 D

510 11189 mc10 hindi 
2.01.అರెౕ ಕ್/2007 
.08

నూరునుನ್  అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజ,హుಡెూಕ್ౕ 
ಕాಲెూౕ  ಜాపುర. ఈ ಕాಲెౕ న 2006-
07 ನెౕಸా న ಮానಯ್ತె న ౕకరణ 
అనుమ  ౕడువ కు తు.

10/09/2007 D

511 11220 ఎం 8 ఎಸ್. .ఎం.  
2/ .అ.సం 
4487/2007-08

కನాರ್టక ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద 
.అ.సం.4487/2007-08 ರ್ౕ సణಣ್ 

పಕಿౕరపಪ್ రుదಧ್ ರాజಯ್ సಕాರ್ర మతుತ್ 
ఇతరరు , ఎಸ್. .ఎం. .బಗెಗ್.

12/11/2007 D

512 11246 ఎం 4.02.ಘೆూౕషಣె/2
007-08

ఎం.ఇ.  అಫ್ ಗెರ್ౕಡెಡ್ .ಪాರ್.ಶాಲె,  
అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

15/10/2007 D

513 11305 mc10 hindi 
01.32.అರెౕ ಕ್/2007
;08

2007-08ನెౕ ಸా ಗె ಸెౕವా రత 
ಕಷ್క ಗె పರ್ವెౕశ ప ౕ ె ఇలಲ್ రువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

514 11316 MC10 HINDI 
2.01.అರెౕ ಕ್/2007 
08

ರ್ౕ ಸైయದ್ ಸా క ఇవర ವెౕతన గ  
కు తు.

26/03/2009 D

515 11317 MC10 
HINDI2.34.అರెౕ ಕ್/
2007-08

ರ್ౕ ಸైయದ್ ತౌ క హుಸెౕన ము. .ఇవర 
ವెౕతన పುనರ್ గ  కు తు.

26/03/2009 D

516 11337 ఎం 4ಘೆూౕ052007-
08

కನాರ್టక య ಪాರ್థ క ಶాಲె (కనನ್డ 
ಮాధಯ್మ) ಮా ವ್, ರాయచూరు ಲెಲ್ ఈ 
ಶాಲెయనుನ್ అలಪ್ సంಖాಯ್త ಶాಲె ందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

10/12/2007 D

517 11347 ఎం 2 ఉ ಪాರ್ ಶా 
ఉనನ್ .5. .ಬెౕ ಕె/20
07-08

. .ಕెರె ಗాರ್మద స.ఉ.ಪాರ್.ಶాಲెయనుನ್ 
ఉనನ್ ౕక సలు మన  స ಲ್ ద బಗెಗ್.

25/10/2007 D

518 11348 ఎం 2 ಕಷ್కర.4.ఎಸ್ 
ఎం /2007-08

ಹెచుಚ್వ  ಕಷ್కరనుನ್ ನెౕమక ಮాడువ బಗెಗ್. 25/10/2007 D

519 11370 ఎం 4ಘೆూౕ.05.ಘೆూౕష
ಣె/2007-08

ಯాజుಲ್ ఉలూం ఉదుರ್ య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె,43,మంగళವార 
ಪెౕಟె,హుబಬ್ ಳ್, ఈ ಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್,

26/10/2007 D

520 11395 ఎం 4ಘೆూౕ07/2007-
08

ಬాಸెಲ್ షನ್ ಕాంಗెರ್ಗెౕషನ್ ಪాರ್థ క 
ಶాಲె, ಬాಸెಲ್ షನ್ ಕాంಪౌంಡ್ 
ಧారವాడ, ఈ ಶాಲెయనుನ್ మ ౕయ 
అలಪ್సంಖాಯ್త ಶాಲె ఎందు ಘೆూౕ సువ 
బಗెಗ್.

26/10/2007 D

521 11397 ఎం 2 ಹెూౕ ఉ ಶా 
మం.8. .ಬెౕ ಕె/2007
- 08

ಲాಲ್ నగరద ಲ್ ಹెూసದాಗಿ ఉదుರ್ 
ಶాಲెయనుನ್ మంజూరు ಮాడువ కు తు 
మన .

25/10/2007 D

522 11424 ఎం 2 ಶాಲె పು ರా 
రంబ 1.10. ಕಷ್ణ 
సం/2007-08

ఉಡెౕవು ಗాರ್మద ಲ್ ము ಚ್రువ 
స.ఉ.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲెయనుನ್ పುನారంభ 
ಮాడువ బಗెಗ್.

25/10/2007 D
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523 11519 ఎం 2  
అనుಷాಟ್న.12. ౕజನె
/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ಕాయರ್కರ್మగళ  
అనుಷాಟ್న కు తంತె ಕಿರ್ಯా 

ౕజನెగళనుನ್ దಧ್ ప సువ కు తు.

18/10/2007 D

524 11521 ఎం 2 అలಪ್ సం మ 
శులಕ್.11.ఎಸ್ 
ఎం /2007-08

అలಪ್సంಖాಯ್తర బడ కుటుంబద మకಕ್ ಗె 
7ನెౕ తరగ  ంద  యు యవರెಗె 
ವాಯ್సంగ ಮాదువ మకಕ್ ಗె  ౕಸ್ 
ಮాಫ್ ಮాడువ బಗెಗ್

25/10/2007 D

525 11527 mc10 
.hindi01.48.అರెౕ ಕ್
/2007

ం  ಸా తಯ್ స ళన అలహಬాದ್ 
ఇవరు నಡెసు ತ್రువ ಕಷ್ ಶారద ం  
ಕెూౕసుನ್ನ್ರ್ .ఇ  ಗె సಮానವెందు 
ప గ సువ బಗెಗ್.

10/12/2007 D

526 11528 ఏం 2 ಕಷ್కర హు 
మం.13. .ಬెౕ ಕె/200
7-08

సಕాರ್  ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, డగుం ಗె  
హుದెದ್ మంజూರా  కు తు.

25/10/2007 D

527 11619 ఎం 2 ಶా ಪాರ್ 
అనుమ .16.అనుದాన
/2007-08

హజరತ್ ಸైయద హుಸెౕనಶావ  
ఎజుಕెౕషನ್ ಸెూಸై ,బంಕాపುర.ఉదుರ್ 
ಪౌರ್ఢ ಶాಲె ಪాರ್రం సలు అనుమ  
ಕెూౕ .

18/10/2007 D

528 11669 ఎం 4వగರ್.10.వಗాರ್
వಣె/2007-08

ರ್ౕమ  ಕెూಟ್ౕ ಯా అమలూರ್ ,స. . 
ఇవర వಗాರ್వಣె కు తు.

10/12/2007 D

529 11818 mc 10 
[.01.అರెౕ ಕ್/2007-
08

ಜా లಲ್ ఉలూಮ್ మహమ య టರ್ಸ್ಟ್ 
వ ంద అರెౕ ಕ್ ಶాಲె ಪాರ್రం సలు 
అనుమ  ౕడువ కు తు.

26/03/2009 D

530 11819 m;c;10[hindi-
01.01.అರెౕ ಕ್/2007
-08

ಕెౕం ರ್ౕయ ం  సంಸెಥ್ ఆಗాರ್ ఇవర 
మన  పతರ್.

10/12/2007 D

531 11821 m.c.10 
hindi,02.02.అರెౕ ಕ್
/2007-08

సహ ಕಷ್ಕಿ హుದెದ್గ ನెౕమಕాక  ಮాడువ 
బಗెಗ್.

10/12/2007 D

532 11822 mc.10[hindi-
01.03.అರెౕ ಕ್/2007
-08

ರెఫరನ್ಸ್ ಕెూౕಸ್ರ್ ಫాರ್ ಹైಸెూಕ್ಲ್ ం  
ౕచಸ್ರ್ ౖಸెూరు :

26/03/2009 D

533 11828 ఎం 10 
[ ం 02.04.అರెౕ ಕ್/
2007-08

మ ౕన అರెౕ ಕ್ ಶాಲె బుಖా  
మస ౕద మతుತ್ ಹా ౕ రు ౕ దಗాರ್ 
ವాడರ್ నం.3 ಶాహಪెౕಟె ಜాపುర ఇ ಲ್ 
అఫజల ఉలಮ್ వగರ್గ ಗె అనుమ  బಗెಗ್.

10/12/2007 D

534 11829 ఎం 10[ ం 02.05.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

న రుల ఉలూం అರెౕ ಕ್ ಶాಲె ಪాಪ್  
ತా; ಖా  హుದెದ್ తుంబువ బಗెಗ್.

10/12/2007 D

535 11857 ఎం. .10/ ం 2/ಕె.ఆ.
ನె(2)..అರెౕ ಕ್/2007

O.P.NO.7601;99 Shri 
p.p.Mohammed yashin-reg.

10/09/2007 D

536 11876 ఎం 8/ఎಸ್. .ఎం. . 
7/2007-08

ಸెౕವా రత ಕಷ್ಕಿಯాద  . 
ಪెರ್ౕమಶెౕఖರ್ ಸా ಗె ಕారణರాద 
ఎಸ್. .ఎం.  సదసಯ್ననుನ್ బం  ఉగರ್ 

ె ౕడలు ఆగರ್హ ಹాగూ ఎಸ್. .ఎం.  
గళనుನ್ రదుದ್ ప సలు మన .

21/11/2007 D
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537 11877 ఎం 8/ఎಸ್. .ఎం.  
ಗాರ್.ಶా.కు. ౕ 
8/2007-08

ರాజಯ್ద ಗాರ್ ౕణ ಶాಲెగ ಗె కు యువ 
ౕరు మతుತ್ ನైమలಯ್ వರ್హಣెయ 

ಕాయರ್వనుನ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 
బరువ ఎಸ್. .ఎం. .గ ಗె వ సువ బಗెಗ್.

21/11/2007 D

538 11896 ఎం. 10-
ం 02.62.అರెౕ ಕ್/

2007

హ ౕబు ನ್ಸా ಬెౕగం ఇవర బಗెಗ್ 
స ಲ್సಲాద దూ ಗె సంబం దంತె

10/09/2007 D

539 11907 mc-
10[hindi02].05.అರెౕ
ಕ್/2007-08

ಫైజుಲ್ ఉలూం అರె క ಕాಲెౕజు 
ಮాణಯ್ತె న ౕకరణಕెಕ್ సంబం దంತె

10/09/2007 D

540 11908 mc10 
[hindi02].07.అರెౕ ಕ್
/2007-08

అంజుమನ್ అರె ಕ್ ందಗಿ ఇదర 
ఆడ త కూలంకషವాಗಿ త ಖె ಮాడువ 
కు తు నం  అ ರ್.

10/09/2007 D

541 11910 ఎం 4అ .13.ಘೆూౕషಣె
/2007-08

సಜెಜ್శನ್ ఆಫ್ బటಟ್ ౕంರ್ಟ್ ఆಪ್ 
ఎజుಯ್ಕెౕశನ್ ಫాರ್   ౖನా ಸ್

23/04/2008 D

542 11930 ఎం 10[ ం 01].01.
ం /2007-08

2007-08 ನెౕ ಸా ಗె నమಮ್ సంಸెಥ್య 
వ ంద ం  ಕಷ್ಕ್ ಟె ంಗ್ 
ಕాಲెౕజనుನ್ పುనರాంభ ಮాడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

543 11965 సంసಕ್ೃత 01  
ౕలుస  1/2007-08

అనుದా త సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ ವెౕతన 
లుಲ್గ ಗె ౕలు స  కు తు

22/04/2008 D

544 12026 ఎం 2 డయಟ್   
సತ್ಳాంతర 
25.25. ಕಷ್ణ 
సం/2007-08

నూతన డయಟ್ కటಟ್డ  ಕాయರ್ 
ఆరం సలు ಹాగు డయಟ್ ఆ ౕಸ್ 
సದ್ಳాంతరಕెಕ್ నం  .

25/10/2007 D

545 12027 ఎం 2 ಕಷ್కర 
సಥ್ಳాంతర.24. ಕಷ್ణ 
సం/2007-08

కಕ್బಳాಳ್పುర ತాలూಲ್కు, సಕాರ್  
.ಪాರ್.ಶాಲెయ ದై క ಕಷ್కరనుನ್ 

సಥ್ಳాంత స రలు ಕెూౕ  మన .

18/10/2007 D

546 12030 ఎం 2 
దూరు.26. .ಬెౕ ಕె/2
007-08

Harassment by the kannada CRP 
Miss Mary during training.

25/10/2007 D

547 12032 ఎం 4వగರ್.15.వಗాರ್
వಣె/2007-08

ಮాగರ್ರెౕಟ್ త ళು .ಪాರ್.ಶాಲెಗె 
ಹెచుಚ್వ  ಕಷ್కర వಗాರ್వಣె బಗెಗ್.

26/10/2007 D

548 12055 mc10[hindi01.02.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

ం  పರ್ಚార సంಸెಥ್గళ ಲ್న అవಯ್వಹార 
బಗెಗ್.

10/09/2007 D

549 12056 mc10-
hindi01.03.అರెౕ ಕ್/
2007-08

ಸెವ್ౖ ಚ್క ం  సంಸెಥ್గళ ಬెౕ ಕెగళ బಗెಗ್. 26/03/2009 D

550 12134 sanskrit drawing 
code 2007-08

sri medha dhakshina murthy 
sanskrit college gokarna 

22/04/2008 D

551 12178 ఎం  8. 
ఎಸ್. .ఎం. .6/2007

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
హనుమಸాగర,ఎಸ್. .ఎం. . అధಯ್ಕಷ್ ంద 
ಮాన క ಕಿరుకుళ మతుತ್ హಲెಲ್ ಮా ద 
బಗెಗ್.

10/04/2007 D

552 12184 ఎం 2 ౕಕಷ್కర 
ನెౕమಕా .22. ಕಷ್ణ 
సం/2007-08

అలుಹ್ದా ఎజుಕెౕషనಲ್ ಸెూಸై , 
కు గಲ್ ఇవరు నಡెసు ತ್రువ అలుಹ್ದా 
ఉదుರ್ .ಪాರ್.ಶాಲె, ಕಷ್కర ನెౕమಕా  
అను ౕదನె బಗెಗ್.

25/10/2007 D
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553 12210 ఎం 2  ಕಷ್కర 
ನెౕమಕా .85. ಕಷ್ణ 
సం/2007-08

ಹానగల నగరద అంజుಮాನ್ ಹైసూಕ್ಲ್ 
న ಲ್ ದై క మతుತ್ ఉదుರ್ ಭాಷెయ ಕಷ್క 
ನెౕమಕా  పರ್ಸాತ್వನె ಮానಯ್ತె 
ಮాడువುదనుನ್ తಡె యువ కు తు.

25/10/2007 D

554 12211 ఎం 2 ಕಷ್కర 
ನెౕమಕా .86.ನెౕమಕా

/2007-08

ಚా:నగర జూ యರ್ మఃఇಳా .యు. . 
 ಕాಲెౕ ಗె ఉదుರ್ ಬెూౕధకరనుನ್ 
ನెౕఋ ಕెూడువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

555 12212 ఎం 2 ಕಷ್కర  
దూరు.87. ಕಷ್ణ 
సం/2007-08

ಚా:నగర పటಟ್ణ ౕ  ಕాಲెూౕ  
ಪాರ್>ఉదుರ್ ಶాಲెయ స   జ ౕన ಬాను 
దಬాಬ್ ಕె బಗెಗ್ ప ౕ  ఇಲాಖా త ಖె 
నಡెసువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

556 12213 ఎం 2 స ఉ ಪౌರ್డ 
ಶాಲె 
మంజుರా .29.ಶా.ಸాಥ್
పನె/2007-08

ರాజಯ್ద సಕాರ್  ಪౌರ್.ಶాಲెగళ ಲ್న ಕಷ್కర 
మతుತ್ ಕಷ್ಕెౕతర బಬ್ం గళು ಹాగూ గణಯ್ 
వಯ್ಕಿತ್గ ంద బం రువంతహ మన గళ 
బಗెಗ್.

18/10/2007 D

557 12231 ఎం 4ఇతರె37/2002-
03

ಕెూంక  ಭాಷా అలಪ್సంಖాಯ್తరు నಡెసువ 
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళనుನ್ ಭాಷా అలಪ್సంಖాಯ್త 
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గಳెందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 D

558 12391 సంసಕ್ೃత01 ಕెౕ ధ స 
10/2007-08

ಕెౕందರ್ దన సಹాయ కు తు   ರ್ౕ 
ಕాలಬైరವెౕశವ್ర సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు 
ఆ చుంచనಗಿ  ెౕతರ್

22/04/2008 D

559 12401 సంసಕ್ೃత 01 అనుమ ಖా  ఇరువ ಭెూౕదక హుದెದ್ తుంబువ బಗెಗ್ 13/06/2008 D

560 12404 సంసಕ್ೃత 01 గ ಕెరಜె 
నగ ౕకరణ 11/2007-
08

గ ಕె రಜె నగ ౕకరణ 13/06/2008 D

561 12421 సంసಕ್ೃత 01  ಖా  
హుದెದ್ భ ರ್ 13/2007-
08

ಖా  హుದెದ್ భ ರ್ కు తు 13/06/2008 D

562 12422 సంసಕ್ೃత 1 ಮానಯ್ತె 
12/2007-08

ಮానಯ್ತె కు తు 13/06/2008 D

563 12434 mc10 
[hindi02].12.అರెౕ ಕ್
/2007.08

Considering Faukhaniya passed 
students for ITI and PUC 
admissions and releasing order to 
concerned departments.

26/03/2009 D

564 12435 mc10.[hindi02].02.
అರెౕ ಕ್/200708

అಲ್ ಕా ರ್ అರెౕ ಕ್ ಕాಲెౕజు ಶాಪెౕట 
ಜాపುర , 2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್ 

ಮానಯ್ತె న ౕకరణ అనుమ  ౕడువ 
కు తు.

10/09/2007 D

565 12439 సంసಕ್ೃత 01 ముంబ ತ್ 
అను ౕదನె 1 2006-
07

హుದెದ್ ముంబ ತ್ ಕెూౕ 10/09/2007 D

566 12464 ఎం 4.17.వಗాರ್వಣె/
2007-08

ఆಲెూಫ್ౕನాಸ್ త ళು .ಪాರ್.ಶాಲె, ರ್ౕమ  
. ౕವా అముದా,మతుತ್ శ కಲా ఇవర 

వಗాರ್వಣె ಮాడువ బಗెಗ್.

26/10/2007 D
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567 12486 ఎం. .10[ ం 01].05
.అರెౕ ಕ್/2007-08

ౖసూరు ం  పರ್ಚార ప షದ್, 
ಬెంగళೂరు ఈ సంಸెಥ್ಗె ం  ా 
ಪారంగತ್ ಕెూౕಸ್ರ್ నಡెసలు ಮానಯ್ತె 
ౕడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

568 12511 సంసಕ್ೃత/2/ ದాಯ್ರ್ವెౕ
తన/69/2006-07

2007-
08ನెౕಸా సంసಕ್ೃతಪాఠಶాಲె/ಕాಲెజుళ ಲ್
ವాಯ್సంఫಮాడు ತ್రువ ಧాಯ್ ರ್ ఎ ದాಯ್
ರ್ವెౕతనಕాಕ್ణ డుಡె

10/06/2007 D

569 12534 mc10[hindi01].06.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

High school hindi teachers training 
programmes for 2007-08

26/03/2009 D

570 12661 mc10-
hindi02.13.అರెౕ ಕ್/
2007-08

Repuest for granting permission 
for changeing the school timing.

10/09/2007 D

571 12759 ఎం 2 
అనుದాన.44.అనుದా
న/2006-07

కನాರ್టక ఇಸాಲ್ ಕ್ ఎజుಕెౕషನ್ ವెಲెಪ್ౕರ್ 
ಸెూಸై  ,ఉ.ಪాರ್.ಶాಲె అనుದానಕెಕ್ 
ఒళప సువ బಗెಗ್.

18/10/2007 D

572 12792 ఎం 2  హు 
మం.39. .ಬెౕ ಕె/200
7-08

REquest for sanction of posts of 
urdu,marati, english,

25/10/2007 D

573 12806 సంసಕ್ೃత 1  ప షಕ್ೃత 
ವెౕతన గద 23  
2007-08

 ఎಲ್ ವై ಕాಲెౕజు 10/06/2007 D

574 12807 సంసಕ್ೃత 1 ఖ  హుದెದ್  
24 207-08

ಕా  హుದెದ್ బ ರ್ 10/09/2007 D

575 12821 sansl 1 re fixation  
200708

principal scae re fixation 13/02/2009 D

576 12898 mc-10-
hindi01.08.అರెౕ ಕ್/
2007-08

Submitting the list of chief 
superintendents and institution 
where we propose to conduct the 
hindi examination of our samiti.

10/09/2007 D

577 12928 mc10-
hindi02.15.అರెౕ ಕ್/
2007-08

తుమకూరు ಲెಲ್ కు గಲ್ 
ತా`ಕె.ಹెూసహ ಳ್ ಗాರ್మಕెಕ್ అర ౕಕ್ ಶాಲె 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

578 12971 mc10-
hindi02.16.అರెౕ ಕ್/
2007-08

Request for supply of certified 
copy of your office No Mc. 
10/Hindi-2/Arabic-8/2007-08,dated 
16.06.2007.

26/03/2009 D

579 13135 ఎం 2 ఉ  ಪౌರ್ ಶా 
మం.41. ಕಷ್ణ 
సం/2007-08

ಸెౕడం ತాలూಲ್ಕಿన మళಖెౕడ ಗాರ್మద ಲ್ 
ఉదుರ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె మంజూరు ಮాడువ 
కు తు మన .

25/10/2007 D

580 13274 ఎం 10 ం 02.18.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

ಫైజుಲ್ ఉలూం అರెౕ ಕ್ ಶాಲె గులಬ್గರ್ 
, ಶెౕಷా ಕా యనుನ್ ನెౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

581 13300 ఎం 2   ಪాರ್ ಶాಲె 
అను 42/2007-08

నూరుಲ್  ఇಸాಲ್ం ವెಲెಪ್ౕರ್ 
అసూఅఇ ౕషನ್ హూస ಕాಲెూౕ   
కూటಟెಕాರ್ మంగళೂరు  ఇవరు  ಪాರ್ 
థ క ಶాಲె ತెರెయలు అనుమ  కు తు

25/10/2007 D
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582 13361 ఎం 10 ం 01.10.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

కನాರ್టక మ ಳా ಸెౕವా స - 
ಭెూౕదನాಭాಯ್స ಮాడలు అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

583 13498 CPI..ಯావುದాదರెూం
ద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2007

కನాರ್టక ರాజಯ್దలಲ್న మ ౕయ అలಪ್ 
సంಖాಯ್తరుగళು నಡెసు ತ್రువ ಕಷ್ణ 
సంಸెಥ್గళనుನ್ మ ౕయ అలಪ್ సంಖాಯ್త 
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గಳెందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 D

584 13543 MC2 
URDU.48. ಕಷ್ణ 
సం/2007-08

ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ಗౌ దనూరు ತా: 
స.ఉదుರ್ ಶాಲెగళ ಲ್ ಸాಕాರ್రಕెಕ್ వంచನె 
ಮా  అಪార హణ 
దురుప ౕగವాగువುదనుನ್ ಲ್సలు 
ಪాರ್థರ್ನె.

25/10/2007 D

585 13548 ఎం 2 ಶాಲెಗె  
అవశಯ್క సవలతుತ್ 45/ 
2007-08

ఎ ఎಸ್ అజుಕెౕషನ್ సూసಯ್  [ ] 
వమూగಗ್ ఇವెరు నಡెసు ತ್రువ కನెನ್డ 
య ಪాರ್థ క శಲెಗె పಠెూౕపకరణ 

మతుತ್ ಪాಠెూౕపపకరణ  ఓదಗಿసువ 
కు తు.

25/10/2007 D

586 13577 mc10hindi01.11.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

207-08 ನెౕ ಸా న పರ್ ಕಷ್ಣా ರ್గళ 
ప ಟ್య అను ౕదನె.

26/03/2009 D

587 13701 ఎం. .10. ం ,2.23ఎ
.అರెౕ ಕ್/2007-08

ಸా ಕ್ ಬాಶాಸాಹెౕಬ್ ముಜావರ್ 
ఇవరు స ಲ್ రువ మన

26/03/2009 D

588 13755 mc10[hindi01].12.అ
ರెౕ ಕ್/2007=08

ం  షయద పద ౕధర ಗె  
ఆగు ತ್రువ అನాಯ್యవనుನ್  స పడಬెౕకు 
ಹాగూ పద  ప.పೂ.ಕా. ం  
ఉపನాಯ್సకద హుದెದ್గళనుನ್ ಹె.బಗెಗ್

26/03/2009 D

589 13856 MC10/Hindi 
2?RTI/.25.అರెౕ ಕ್/
2007-08

ಮా  హకుಕ್ అ యమద య ಲ್ 
ಕెౕళಲాಗಿరువ ದాఖಲెగళ పರ್ గళనుನ್ 
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

590 14182 ఎం 4అసంಘೆూౕ19/20
07-08

ರాజಯ್ద ಲ್న అలಪ್సంಖాಯ್తరుగళು 
నಡెసు ತ್రువ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళనుನ್ 
ಭాಷా/మ ౕయ అలಪ್సంಖాಯ್త ಕಷ್ణ 
సంಸెಥ್గಳెందు ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

23/04/2008 D

591 14204 ఎం 10[ ం 02.27.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

ಫುಖాರ್ ಯా అರె ಕ್ 
ಶాಲె,ವా ಕಿనగర ಬెం ఇవర బಬ್ం  
వగರ್ద ವెౕతన డుగಡెయనుನ್ ఉ  
కಛెౕ య ಲ್ ౕ ముందువ ಕెూడువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

592 14206 ఎం 10[ ం 2.29.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

Recruitment of junior 
commissioned officer religious 
teacher in to the army

26/03/2009 D

593 14231 mc10-
hindi02.31.అರెౕ ಕ್/
2007-08

మహಮ್మద ఉమర ಕాద  స  శಹానూర 
అರెౕ ಕ್ ಶాಲె కರెూౕ  ఇవ ಗె 20 
వషರ್ద ಹెచుಚ್వ  ವెౕతన బ ತ್ మంజూరు 
బಗెಗ್మూల ಸెౕವాపುసತ್కದెూం ಗె

26/03/2009 D

594 14255 ఎం. 10 
ం 2.32.అರెౕ ಕ್/2

007-08

. .సం 6677/2007 .ఎం.ఇతರె 
ರ್ౕమ  ಹాజರా ಬెౕగం బసవ కಲాಯ್ణ 
రుదಧ್ కನాರ್టక సಕాರ್ర మతుತ್ ఇతరరు.

26/03/2009 D
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595 14694 mc10[hindi02.33.అ
ರెౕ ಕ್/2007-08

ంచ  మంజూ  కు తు. 26/03/2009 D

596 15315 MC4.32.ಘೆూౕషಣె/20
07-08

అಲ್ ఖ ౕಬ್ ಕಷ್కర తరಬెౕ  సంಸెಥ್, 
ఓ. . .రಸెತ್, ಬెం-53, ఈ సంಸెಥ್ಗె ಸాಥ್న 
ಮాన ౕడువ బಗెಗ್.

23/04/2008 D

597 15375 sans 1 ga ra na 1 
/2007-08

 e l encashment c l y dharwad 13/06/2008 D

598 15377 sans 1 ga ra na  
89 1 2007-08

E l encashment  Sri 
kalabairaweshwara sanskrit 
college

13/06/2008 D

599 15379 sans 1  ga ra nas 
88 /2007-08

E L encashment sri maatha 
sanskrit college

13/06/2008 D

600 16222 jana Ahiti 2007-
08.198.అంಕಿఅంశ/20
08

నప ರ್ಕెగళ ಲ್ పರ್కటವాద కుందు 
ಕెూరತెగ ಗె సంబం దంತె అಕెూಟ್ౕబರ್ 
2007ర ಮాಹెగళ ಲ್ ಬాಕಿ ఇరువ పతರ್ಕా 
పರ್కటಣెగళ ಲెౕವా  బಗెಗ್.

24/04/2008 D

601 16252 ఎం. 10-
ం 1.01.అರెౕ ಕ್/2

007-08

2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್  ం  
ಕಷ್ణ ಪారంగತ್ తరಬెౕ ಗె పರ್ವెౕశ 

పರ್ಕಿರ್  సంబంధ ರాజಯ್ పతರ್ 
పರ್కటಣెయనుನ್ అను ౕ సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

602 16345 ఎం. 10-
ం 1.18.అರెౕ ಕ್/2

007-08

Petition Requesting for recognition 
of shiksha visharad awarded by 
Hindi sahitya sammelan, 
allahabad, equivalant to 
B.Ed.degree exam. 

26/03/2009 D

603 16346 ఎం 10-
ం 1.17.అರెౕ ಕ್/2

007-08

ం  ಕಷ್కర హుದెದ್య బಗెಗ್ సಪ್ ಟ್ౕకరణ 
ౕడువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

604 16347 ఎం 10-
ం 2.41.అంಕಿఅంశ/

2007-08

ఆಲా  ఎంబ ಕಿ -బడ పರ್ದెౕశద ಲ್రువ 
బ ರ್ಯా జుಮాಮ್ మ ౕ య కటಟ್డవనుನ್ 

ತ್ౕణರ್ಕెಕ್ హణಕా న ನెరవು బಗెಗ್

26/03/2009 D

605 16348 ఎం 10-
ం 2.43.అರెౕ ಕ್/2

007-08

అರెౕ ಕ್ ಮాధಯ್మద ಲ್ ಶాಲె 
ಪాರ್రం సలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

606 16349 ఎం 10-
ం 2.44.అರెౕ ಕ್/2

007-08

ఎం.ఎం.ముళగుంద స. ౕ. ఇవర ంచ  
ఇతಯ್థರ್ద బಗెಗ್

26/03/2009 D

607 16350 ఎం 10-
ం 1.19.అರెౕ ಕ್/2

007-08

పద  ಹెూం ద ಪాರ್థ క ಶాಲా 
ಕಷ್క ಗె ಪౌರ್ఢಶాಲా స. . బ ತ್ ౕడువ 

బಗెಗ್ సಪ್ ಠ್ౕకరణ ಕెూౕ

26/03/2009 D

608 16353 ఎం 10-
ం 2.48.అರెౕ ಕ್/2

007-08

2007-08 ంద 2011-12 రవರెಗె 
తహತా ಯా 1 ంద అఫజಲ್-ఉಲ್ - 
ఉಲాಮ್ ఉతತ್ಮా అం మ 2ನెౕ 
తరగ వರెಗె అనుದాన స త ಮానಯ್ತె 
న ౕకరణ ౕడువ కు తు.

26/03/2009 D

609 17043 mc10 
hindi01.01. ం /20
08 09

అజుರ್న ತా. ಕెూరటకర జమఖం  ఇవరు 
ం  అಕాಡె  ಸాಥ್ సలు ಕెూౕ రువ 

మన య బಗెಗ್

26/03/2009 D
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610 17044 MC10 hindi 
2.03.అರెౕ ಕ್/2008-
09

ರాజಯ್ద అರెౕ ಕ್ ಶాಲెగళ ಲ್ ಸెౕವె 
స ಲ್సు ತ್రువ ಕಷ್కర సమಸెಯ್గళనుನ್ 
ఇతಯ್థರ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

611 17077 mc10 
hindi01.05. ం /20
08 09

High School Hindi Teachers 
Training Programmes for 2008-09

26/03/2009 D

612 17078 mc10 
hindi02.05.అರెౕ ಕ್/
2008  09

ದావల మ క మహమ ౕయ అರెౕ ಕ್ 
ಶాಲె ణమಗెౕರా ತా// అఫజలపೂర 
ఈ ಶాಲెಗె 1999-00ನెౕ ಶా ಗె ಮానಯ್ತె 
న ౕక సువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

613 17079 mc10 
hindi01.07. ం /20
08 09

ం  ಕಷ್ಕ್ ప ెౕగళనుನ್ నಡెసలు 
అనుమ  ಹాగూ ಮానಯ್ತె ౕడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

614 17081 mc10 
hindi01.06. ం /20
08 09

Expansion of Academic Activitics 
in Karnataka

26/03/2009 D

615 17089 mc10 
hindi02.04.అರెౕ ಕ್/
2008 09

ಜాపುర ಲెಲ್య అರెౕ ಕ್ ಶాಲెగళ 
ಕಷ್కర ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್

26/03/2009 D

616 17818 ఎం. 10-
ం 1.10. ౕజನె/

2008-09

ಕెౕం ರ್ౕయ ం  సంಸాಥ್న ಕె ದెౕರ್శక 
పಡ್ ಕా ాపన

26/03/2009 D

617 17856 mc10 
hindi02.11.అರెౕ ಕ್/
2008 .09

పುಪ್ అರెౕ ಕ್ ಶాಲెಗె ಮానಯ್ತె ౕడువ 
బಗెಗ್

26/03/2009 D

618 18216 MC10 
[HINDI02].18.అರెౕ
ಕ್/2008 09

మదರాಸా అర ಬ್ ಶాಲె ತెರెయలు అ ರ್ 
నమూನె క ಕెూడువುదు ಹాగూ 
ఇಲాಖెౕయ ಲ್ ౕగువ ಸౌలభಯ್ కు తు 
ಮా  క  ಕెూడువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

619 18728 ఎం 10 ం 1.13.అ
ರెౕ ಕ್/2008-09

కు.ఆರ್. ౖతರ್ ನ್ ಲెౕಟ್ 
ರ್ౕరంగముతತ್యಯ್ ఇవ ಗె అనుకంపద 

ఆಧారద ౕಲె పರ್.ద.స. హుದెದ್ಗె ನెౕమక 
ಮాడువ కు తంತె సಟ್ ಟ್ౕకరణద బಗెಗ್.

26/03/2009 D

620 18929 mc10[hindi02].21.అ
ರెౕ ಕ್/20009

ರ್ౕ సుಲెౕಮాన తంದె అ ನెూౕ ದ್ನ್, 
స. , ಗౌ ಯా అರెౕ ಕ್ ಶాಲె, 
హ ಳ್ಖెౕడ, ఇవర ವెౕతన ಶెರ್ౕ  గ  
ప సువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

621 20547 ఎం 10 ం 1.18. ం
/2008-09

ರ್ౕమ .ఎಸ್.ఎನ್.పರ್ ಮా, ದెౕರ್శకరు, 
ಭాಷా అలಪ್ సంಖాಯ್త  ಶాಲెగళು ఇవరు 
ಮానಯ್ స వరు ಕెూౕ రువ ಮా  
స ಲ್సದెౕ ఇరువ బಗెಗ್.

26/03/2009 D

622 20839 sans 1 o o d 2008-
09

Sanction of O O d 13/02/2009 D

623 22106 ఎం. 10 
ం 1.19.అರెౕ ಕ್/2

008-09

ಬాపೂ  ం  ಪాఠಶాಲె, ಹెూరపఢಟె, 
తుమకూరు  ఇ ಲ್ ం  తరగ గళనుನ್ 
నಡెసలు 82-83 ನెౕ ಸా అనుమ  
ౕ రువ పರ್  కళು  ಕెూౕ  మన

26/03/2009 D
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624 25335 mc10[hindi02.44.అ
ರెౕ ಕ್/2008 09

Release of salaries of gulbarga 
district arabic aided school 
teachers.

26/03/2009 D

625 27123 ఎం. 10 
ం 1/ఇతರె:08/2008

-09

ఎಸ್.ఆರ್.  ಬెంగళೂరు ం  
ಕాಲెౕజుగళ పರ್కటಣె బಗెಗ್

26/03/2009 D

626 27128 ఎం 10/ 
ం 1/ఇతರె:09/2008

-09

ం  ಭాಷెయనుನ್ ಕಷ್ణ ెౕతರ್ద ಲ್ 
ఉಧా నತె ತెూౕరు ತ್రువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

627 27131 ఎం 10 
ం 1/ఇతರె:17/2007

-08

ం  ಕಷ್కర హుದెದ್ బಗెಗ್ సಪ್ ಠ್ౕకరణ 26/03/2009 D

628 27139 ఎం 10 ం 2అರెౕ
ಕ್/ఇతರె:23/2007-08

ఉదుರ್ ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್ సంబం ద 
మన గళ బಗెಗ್

26/03/2009 D

629 27143 ఎం 10 ం 2/అರెౕ
ಕ್/అనుమ :01/2004
-05

ల ెౕశವ್ర ఇ ಲ್ ಹెూస అರెౕ ಕ್ ಶాಲె 
ಪాರ್రం సలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

630 27148 ఎం 10 ం 2/అರెౕ
ಕ್/ఇతರె:08/2008-09

అబుದ್ಲ್ రಜాಕ್ రవర మన  బಗెಗ್ 26/03/2009 D

631 27199 ఎం 10/ ం 1/ఇతರె:
04/2008-09

ం  ప ౕ ా ಕెౕందರ್గళ ప ಟ್ 
అను ౕ సువ బಗెಗ್

26/03/2009 D

632 27205 ఎం. 10 ం 1/పರ್.భ.
.ವెౕ/2008-09

ರ್ౕ.మహమದ್ బ ౕರ್ అహమಮ್ದ್, ఇవర 
పರ್ಯాన భತెಯ್ లుಲ್ ౕలు స  ಮాడువ 
బಗెಗ್

26/03/2009 D

633 27209 ఎం. 10 ం 2/అರెౕ
ಕ್/ . .34361/2001-
02

మహమಮ್ದ್ హ ౕಫ್ ముಕ್ತ್ಬ್ ಸాಬ್ మతుತ್ 
ఇతరరు

26/03/2009 D

634 27212 ఎం 10 ం 2/అರెౕ
ಕ್/ఇతರె:22/2007-08

ಫైజూಲ್ ఊలూం ఎజుಕెౕషನ್ 
ಸెూಸై గట సంబం ద మన గళ బಗెಗ್

26/03/2009 D

635 15381 sans 1 ga ra na 
892/2007-08

Sri Lakshmi narasimha sanskrit 
college

06/12/2008 E

636 19530 ఎం 4.36.ಘೆూౕషಣె/2
008-09

ಸెంಟ್ అನ್ಸ್ ಪౌರ್ఢ ಶాಲె, ಗెూకుంಟె, 
ముళಬాಗಿలు ತా ఈ ಶాಲెయనుನ್ 
మ ౕయ అలಪ್ సంಖాಯ್త ಶాಲె ఎందు 
ಘೆూౕ సువ బಗెಗ್.

20/12/2008 E
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