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1 13839 pl9m.m.r./09/2007-08 2007-08 sept m.m.r.report 30/04/2008 A

2 14135 ౕక3.ಪాರ್.క.సంಕಿౕణರ್ 
ಮాರ್ణ/51/2000-01

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಮామూಲ್ ಪెౕಟె సద  ಶాಲెయ 
ఆవరణద ಲ್ ವా జಯ್ సంಕಿౕణರ್ 

ರ್సలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

20/11/2007 A

3 14141 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.క.సం. ಮాರ್ణ/5
1/2000-01 VOL-2

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಮామూಲ್ ಪెౕಟె ఆవరణద ಲ್ 
ವా జಯ್ సంಕಿౕణರ್ ರ್సలు 
అనుమ  ౕడువ బಗ ಗె್

24/11/2007 A

4 14142 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.క.సం. ಮాರ್ణ/5
1/2000-01 VOL-2

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
ಮామూಲ್ ಪెౕಟె ఆవరణద ಲ್ 
ವా జಯ್ సంಕಿౕణರ್ ರ್సలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

21/11/2007 A

5 14333 pl9 m.m.r.10/2007-08 october 2007 monthly 
progress report

30/04/2008 A

6 2119 ౕ.క.తಡెಯాಜెಙ್.25/02-
03

ದావణಗెರె స.ಪాರ್.ಶా.ఆవరణద ಲ್ 
ಟె ನ್ಸ್ ಕెూౕಟ್ರ್ ರ್సువ సంబంధ 
ఉచಚ್ ನాಯ್ಯాలయద ಲ್ ದాವె 
హూ రువ కు తు

12/07/2006 C

7 5020 ౕ(క3)ಪాರ್. .అ.క.ಜావ.
అ/40/03-04

కుಶాలనగర స.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲెయ 
ಹెస న ಲ್రువ సವెರ್ నం.28/ఎ న ಲ್ 
1 ఎకರె ಜాగద ಲ್ 0.25 ಸెంటనుನ್ 
ందు ద కಲాಯ್న ఇಲాಖెಗె 

వಗాರ್ సలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

10/12/2007 C

8 5167 ౕ(1)ವా.ಚా.ನెౕ/7/06-
07

మండಯ್ ಲెಲ್య 4 ఇఓకಛెౕ గ ಗె 
ವాహన ಚాలకర హుದ ದె್యనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

10/08/2007 C

9 9147 ౕ.క. ెౕ. .ರా 
62/2006-07

ರానగరం ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ౕಕా గళ 
కಛెౕ  కటಟ್డ ಮాರ್ణ అనుದాన 
డుగಡె ಕెూౕ .

23/05/2008 C

10 1863 ౕ*10) ఆ ಟ್ (1) 
ఎ ಲ್ 12004-05

. .ఇ.  ಪాರ್ಜెಕ್ಟ್ సలుವాಗಿ ఎ.  
ಲ್న ಲ್ 2 ಕెూౕ  రూಪా గళనుನ್ 

ಡాರ್ ಮా దుದ್ ఎನ್. ,  ౕడದె 
ఇరువ బಗెಗ್ మಹాಲెౕఖಪాకలర 
ఆ ెౕపಣె

10/08/2007 D

11 1865 ౕ(10) . .ఉ. ౕ 
1/2005-06

2005-06 ನెౕ ಸా న ಶెౕష ఘటక 
ౕజನె ಗಿ జన ఉప ౕజನెయ ಲ್ 

హ ಮ್ಕెూండ బಗెಗ್

10/09/2007 D

12 1870 ౕ(10) 
ಕె.ఎಸ್.కూಯ್.ఎ.ఓ2/2005-
06

కನాರ್టక సూಕ್ಲ್ ಕాವ್  అసಸ್ 
ంಟ್ అగರ್నನ್ ಸెౕషನ್ ಪాರ್ಜెಕ್ಟ್ 

ವెచಚ್ಕాಕ್ಗಿ హణ ಡాರ್ ಮాడువ బಗెಗ್

10/08/2007 D

13 1875 ౕ(10) 7 ನెౕ త.ఖ. 
/2006-07

7 ನెౕ తరగ  ప ಲ್ಕ್ ప ౕ ెయ 
ముదರ್ణ శులಕ್ద ಬాಕಿ హణవనుನ್ 
కంపೂಯ್ಟెಕ್ ఇం యవ ಗె సం త 
ವాಗಿ ౕడువ బಗెಗ್

10/08/2007 D

ಕಷ್ణ ವా  - ముಕాತ್యಗెూండ కడతగళ ప ಟ್
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)
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14 1880 ౕ(10) ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ 
అను.2/2006-07

2006-07 ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ వలయ 
ముందువರెద ౕజನెయ  సవರ್ 
ಕಷ್ణద అ ಯానద ರాజಯ್ద ಪాలు 

5100/- లಕಷ್గళ లుಲ್ ౕలు 
స ం ಗె స ಲ್సువ బಗెಗ್

10/08/2007 D

15 1883 ౕ(10) ఎంఎం.ఆರ್ 
3/2006-07

ఎం.ఎం.ఆರ್ సಭె నడువ 10/09/2007 D

16 1889 ౕ(10) ಟె  ಕానಪ್ 
4/2006-07

2005-06 ನెౕ ಸా న ౕజನె 
ౕజನెౕతర ಕాయರ್ కರ್మగళ 

ಸెಟెಲ್ౕಟ್ ఆಧా త ರాజಯ್ మటಟ್ద ಟె  
ಕానಪ್ರెನ್ಸ್ ಮా  స ಲ್సువ బಗెಗ್

10/08/2007 D

17 1942 ౕ 5 ಮా.అ>అం 1/06-
07

2006-07 ర ಸా న ౕ. ಶాಖెయ 
ಕా క ಲెౕವా య అంಕಿ అంశగళು.

11/05/2007 D

18 1947 ౕ 5 ಟెూರ್ ರై 02/06-
07

ಟెూರ್ ರైలు ౕజನెಗాಗಿ ಶాಲా 
జ ౕను కటಟ್డ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

16/03/2009 D

19 1954 ౕ 5 క.క.ತె 3/06-07 ಬెంగళೂరు ಭాగ స> . 
కಛెౕ యనుನ್ ఇతರె ప ౕ ె కಛెౕ  
సಥ್ళ టుಟ್ ಕెూడువ బಗెಗ್.

11/05/2007 D

20 1960 ౕ (6) ఓ.ఆರ್.ఎం సಭె  
1/06-07

ಬెంగళೂరు నగరద య 
అ ಕా గళ సಭెయ వరద కడత.

12/01/2007 D

21 1969 ౕ(6)ఇతರె పతರ್ 4/06-
07

సಕాರ್  ಶాಲెగళ ಲ್ పರ್కటನె 
ಮాడువ బಗెಗ್.

12/01/2007 D

22 2013 ౕ క2 ಕాంಪౌంಡ್ ನెూ 
39/05-06

ಕె. .ఎಫ್ స.ప.పೂ.ಕా ಗెూౕಡె 
మూకూపಯాಗಿ ఇಲాಖె 
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್.

12/07/2006 D

23 2061 ౕ.క2.ಪౌರ್.ಶా.ఆటద 
ౖದాన.30/05-06

ಬెంగళೂరు ద. ಲెಲ್, ఆలహ ಳ್, 
ಗాರ್మద ಲ್ ఆటద ವైದాన ರ್సువ 
కు తు.

12/12/2006 D

24 2072 ౕ.క2.ಶా.ಕాం.అనుದా
న-29/05-06

తుమకూరు ಲెಲ್ తురుವెౕಕెರె 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు ಕాంಪౌంಡ್ ಗెూౕಡె 
ಮాರ್ణ

12/12/2006 D

25 2083 ౕ.క2ಕై.తరಬెౕ .57/0
5-06

ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್య 
ದెూమಮ್లూరు స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు 
ఆవరణద ಲ್ ಕైಗా ಕా తరಬెౕ  
సంಸ ಥె್ ಪాರ್రం సలు అనుమ

11/06/2007 D

26 2090 ౕ.క. .భవన. డಲ್ఘటಟ್.0
4-05

డಲ್ఘటಟ್ సಕాರ್  పద  పೂవರ್ 
ಕాಲెౕజు ఆవరణద ಲ್ గురుభవన 
ಮాರ್ణ

12/07/2006 D

27 2092 ౕ.క1.నವెౕశన.ಪాదరహ
ಳ್.10/05-06

ಪాదరహ ಳ್ స.ಪాರ್.శ.04 ఎకರె 
జ ౕను మంజూరు ಮాడువ కు తు.

13/12/2006 D

28 2121 ౕ.క2.పರ್.ద.ಕా. .16/0
4

ಹాసన ಲెಲ್య ఆలూరు 
స.ಪాರ್.ಶా.ಸెౕ ద జ ౕనన ಲ್ 
పರ್.ద.ಕాಲెౕజు ರ್సలు అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್

12/12/2006 D
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29 2123 ౕ.క2.ಕెూఠ .అ.కರ್.08/0
5-06

ಹాసన ಲెಲ್య అరకలగూడు 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕ న ಕెూఠ గళ ಲ್ అ  
కರ್మణ పರ್ವెౕశ.

12/12/2006 D

30 2128 ౕ.క2ದా .ಕెూఠ .ದాವె
.45/05-06

ಬెంగళೂరు ವెౕకనగర హಳెయ 
కటಟ್డవనుನ್ ಕెడ  ದా గ ంద ಹెూస 
కటಟ್డ ರ್సువ కు తు

07/04/2008 D

31 2170 ౕ.క.2.క.ಬాಕಿ.31/05-
06

బಳాಳ್  ಲెಲ್య హూ న హడగ  ತా. 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ కటಟ್డ ಬాಕಿ లుಲ್

11/06/2007 D

32 2203 ౕ.క.(4) .ఇ.బ.ఎ. .క
ಛెౕ -10/05-06

ఇఒ ఉప ದెౕರ್శకర కಛెౕ గ ಗె 
కటಟ್డ ಮాರ್ణಕెಕ್ సಕాರ್ర ంద 
అనుದాన మంజూరు.

20/05/2008 D

33 2213 ౕ.క.2.ఇతರె.ಶా.క.ದా
గళ.5/05-06

ಬాగల ಕెూౕಟె ಲెಲ್య వజರ್ ము ಟ್ 
ಗాರ್మద స.ಪౌರ್.ಶా.ದా గళ 
ಹెసరనుನ್ ನామకరణ

11/06/2007 D

34 2220 ౕ.క.2.ಶా.క.కళಪె.23/0
6-07

గ గ ಲెಲ್య ముండరಗಿ ಗాರ್మద 
ಪౌರ್ఢಶాಲెయ క.ಕామಗా  కు తు

20/05/2008 D

35 2222 ౕ.క.2.ಬెం ಗానహ ಳ್.6/
05-06

ನాರాయణ ಸాವ್  ಬెం ಗానహ ಳ್ 
ಗాರ್మద స.ಪౌರ್.ಶా.బಗెಗ್ దూరు

12/07/2006 D

36 2235 ౕ.క.2.ಕಿರ್ౕ.జ ౕను.32/
06-07

మండಯ್ ಲెಲ್ ನాగమంగల 
స.ప.పೂ.ಕా.జ ౕను  యువజన 
ಕಿರ್ౕಡా ఇಲాಖెಗె టుಟ್ ಕెూడువ కు తు

12/07/2006 D

37 2250 ౕ.క.2.ದా .ದాన.క.
ಮాರ್ణ-20/06-07

ಬెళಗాం ಲెಲ್య అథಣె ತా. ಬాಯ್డಗಿ 
ಗాರ್మద ಲ್ ದా గళು ౕ రువ 
ಜాగద ಲ್ స.ಪాರ್.ಶా. కటಟ್డ 

ರ್సువ కు తు

07/04/2008 D

38 3967 ౕ(2)అ.అం.ಮా-2/06-
07

ఇಲాಖెయ అంಕಿ  అంశగళనుನ್ అಪ್ 
టు ಡెౕಟ್ ಮాడువ బಗెಗ್.

17/12/2007 D

39 3972 ౕ(2) ౕ.హు.అ-3/06-
07

2006-07ನెౕ ಸా న ౕజನా 
హుದ ದె್గళ ఆయవಯ್య పರ್ಸాತ್వನె 
స ಲ್సువ బಗెಗ್.

12/01/2007 D

40 4026 ౕ(2)ధ.స.శు.మరుಪావ
-6/06-07

2006-07ನెౕ ಸా న ರాజಯ್వలయ 
ముందువ ద ౕజನా 
ಕాయರ್కರ್మగళ ಲ್ 
క.ಪౌರ್. .ప.మండ ಗె అనుದాన 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

23/11/2007 D

41 4030 ౕ(2)వ.ಶా.అ.-7/06-07 ರా ರ್ ದెౕಸా  వస  
ಶాಲెయనుನ್ ಬైರాపುర మూ ಗెರె 
(ತా)ఇ ಲ್ ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್.

12/01/2007 D

42 4035 ౕ(2)A Rain Gange 
8/06-07

Installation of Automatic Rain 
Gange.

12/01/2007 D

43 4050 ౕ(2)గు. ಕಷ್ణ-9/06-07 Loksabha Provisional starred 
question by n.9912 for reply on 
14-03-06 asked by prof 
M.Shivashankar and 
Shishupal Patle regarding 
(aofedn)

12/01/2007 D
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44 4054 ౕ(2)వ.అనుಷాಠ್న-
10/06-07

మ ಳా మతుತ್ మకಕ್ళ కಲాಯ್ణ 
స య వర య అనుಷాಠ್నద బಗెಗ್.

12/01/2007 D

45 4077 ౕ(2)సువಣాರ್ 
కನాರ್టక-4/05-06

20-11-2005రందు నಡెద సువಣాರ್ 
కನాರ್టక సಮారంభద సందభರ್ద ಲ್ 
ఘనತెವె ತ್ ರాషಟ್ರ್ప యవరు 
కನాರ್టక ರాజಯ್ద సవರ್ತెూౕముఖ 
అ వృ ಧ್ಗాಗಿ missions for 
karnataka properity

12/01/2007 D

46 4090 ౕ(2)ಕెూపಪ್ళ ఇ 
ಮా 7/05-06

ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್య ధ ఇಲాಖెయ 
అ వృ ಧ್ ಕాయರ್కರ್మగళ ప ౕలನా 
సಭెಗె ಮా  ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

12/01/2007 D

47 4103 ౕ(2)స. .మసూದె-
10/05-06

సమగರ್ ಕಷ್ణ మసూದె 
(Comprehensive Education 
policty)

12/01/2007 D

48 4104 ౕ(2) జನ್ಸ್ ಚాటರ್ರ್-
13/05-06

ನాగ క సనನ್దు తಯా ಕె (Citizen 
Charter)

12/03/2007 D

49 4106 ౕ(2)ಕಿರ್ಯా ౕజನె-
11/05-06

ಕಷ್ణ ఇಲాಖెಗె సంబం ద ಕಿರ್ಯా 
ౕజನె.

12/01/2007 D

50 4109 ౕ(2)స.ಗాರ್.సంಸ ಥె್-
16/05-06

Proposal for the sahana rural 
devel society. Karnataka state 
for conducting work shop.

10/08/2007 D

51 4112 ౕ(2)మ.కృ.సం.18/05-
06

మಹాತాಮ್ ಗాం  కృ  సంచయ 
ಭార ౕయ ದాಯ್ భవనಕెಕ್ 
రూ.15లಕಷ್గళ అనుದాన 
మంజూರా  బಗెಗ್.

12/01/2007 D

52 4115 ౕ(2)అనుసరಣా వర -
21/05-06

ರాషಟ್ರ್ప యవర ఆದెౕశవనుನ್ ಜా  
ಮాడువ కు తు ఆಯా ఇಲాಖెగళು 
ಕైಗెూం రువ కರ್మద అనుసరಣా 
వర .

12/01/2007 D

53 4116 ౕ(2)ఉ.అ.త-20/05-
06

H.S.D.P.ఉపగರ್హ ఆಧా త 
తరಬెౕ ಗె సంబం ద 
పರ್ಶెೂನ್ౕతತ್రగళು.

12/01/2007 D

54 4120 ౕ(2)ಹె.మ.వ.అ.-1/05-
06

ಕెౕందರ್ సಕాರ್రవು ಪౌರ್.మతుತ್ 
ప.పೂ. ಕಷ್ణద ಲ್రువ ಹెణుಣ್ మకಕ್ళ 
వస  ಸౌకయರ್వనుನ್ అ వృ ಧ್ 
ప సలు సವ್యం ಸెౕವా సంಸ ಥె್గ ಗె 
ఆ ರ್క ನెరవనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್.

10/08/2007 D

55 4122 ౕ(2) ౕ.హు.ఆయవಯ್య
-13/05-06

Budget Proposal for the year-
2006-2007

12/01/2007 D

56 4124 ౕ(2)ವా.వర -8/05-
06

05-06ನెౕ ಸా న ಪాರ್ మతుತ್ 
ಪౌರ್. ಕಷ್ణಕెಕ್ సంబం దంತె ವా ರ್క 
వర  స ಲ್సువ బಗెಗ್.

12/01/2007 D
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కడతద 
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

57 4834 ౕ(క3)స.ఉ. .ಪాರ್.ಶా.
.ఎ. ౕ.మం/3/05-06

సಕాರ್  ఉదుರ್ ಕಿ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,ಗెూౕ ందపುర(రಶాದ್ 
నగర)అర ౕಕ್ ಕాಲెౕజు, ಬెంగళೂరు 
ఈ ಶాಲెಗె .ఎ. ವెౕశన మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

11/03/2007 D

58 4837 ౕ(క3)ಶె ಟ್హ ಳ್/37/05-
06

ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర ಲెಲ್ 
కಕ್ಬాಣావర ಗాರ್మ పంಚా ತ್ಗె 

ಸెౕ ద ಶె ಟ್హ ಳ್ ಗాರ್మಕెಕ್ ಸెౕ రువ 
సಕాರ್  జ ౕను సವెౕರ್ సం:21ర 
23 గుంಟె ಜాగవనుನ್ సಕాರ್  
ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె ౕడువ బಗెಗ್.

11/03/2007 D

59 4856 ౕ(క3)క.గృ.మం/39/04
-05

సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె, 
యలహంక ఈ ಶాಲెಗె 
క.గృ.మం. ంద మంజూರాద 

.ఎ.నವెౕశనಕెಕ್ అనుದాన 
డుగಡెయ బಗెಗ್.

15/10/2007 D

60 4861 ౕ(క3) ం.ಶాಲె/73/05
-06

స.క.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె, ంగರానపುర ఎ 
ಬాಲ್కಕ್ ఇ ಲ್న ಶాಲా కటಟ್డ 
ಮాರ್ణಕెಕ್ ತెూందರె ಮాడుతತ್రువ 

బಗెಗ್.

10/12/2007 D

61 4875 ౕ(క3)స. జ ౕను 
ಕెూ./50/05-06

ಶాಲా కటಟ್డ, ದాಯ್ ರ್ లయ ಹాగూ 
ಟె ంಗ್ ఇನ್ ಟ್టూಯ್ಟ್ ತెರెయలు 
ಹెూస కటಟ್డ కటుಟ್వ బಗెಗ್.

11/03/2007 D

62 4918 ౕ(క3)ఉ.ಪాರ್.ಶాಲె.కు
ಲెౕ.ఔಟ್/67/05-06

స.ఉ.ಪాರ್.ಶాಲె(ಬాలకర),కుಮార
ಸాವ್  ಲెౕఔಟ್,ಬెంగళೂరు ఈ 
ಶాಲెಗె మంజూರాద .ఎ. ವెౕశనద 
గు ತ್ಗె హణద బಗెಗ್ .

02/04/2008 D

63 4921 ౕ(క3)స.ಪాರ್.ಶా. జನా
పುర/87/05-06

స. .ಪాರ್.ಶాಲె, జನాపುర-
కృషಣ್ರాజపುరనగర సಭె-ఈ ಶాಲెయ 
మూలభూత ಸౌలభಯ್ద ಕెూరತె బಗెಗ್.

19/11/2007 D

64 4945 ౕ(క3) ఆసుఇ./68/05
-06

స.క.ಶాಲె,సూ ಬెಲె,ದెౕవనహ ಳ್,ತా.
ఈ ಶాಲెయ ಛావ  ಸెూౕరు ತ್రువ 
బಗెಗ್.

10/12/2007 D

65 4947 ౕ(క3)స.ಪాರ್.ಶా.ఓబಳా
పುర/59/05-06

స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ఓబಳాపುర,ఈ 
ಶాಲెయ దుర ತ್ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

66 4965 ౕ(క3)ఐತాండహ ಳ್.క.
మం/30/05-06

ಕెూౕಲార ತా.పటಟ್ణ ಗాರ್మ మతుತ್ 
బంಗారಪెౕಟె ತా.ఐತాండహ ಳ್ 
ಗాರ್మగళ ಲ್న సಕాರ್  ಪాರ್థ క 
ಶాಲెగ ಗె కటಟ್డ ఇలಲ್ రువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

67 4968 ౕ(క3)చ ದ್ಗానహ ಳ್.31/
05-06

స. .ಪాರ್.ಶాಲె,చ ದ್ಗానహ ಳ್, ರ್ౕ ವా
సపುర ತా.ಕెూౕಲార సద  ಶాಲెయ 
ಕాంಪౌండు ಹాగూ ముళುಳ್తం  
ಹాళು ಮా రువ బಗెಗ್.

12/04/2007 D
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ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

68 4978 ౕ(క3)స.ಪాರ್.ಶా.
యూరు/84/05-06

తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ యూ న ನెహరు 
ౖದానద సಕాರ್  ఉదుರ್ య 

ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె ಹెూస కటಟ್డ 
ಮాರ್ణ ಮాడలు ಶెౕష అనుದాన 

మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

19/11/2007 D

69 4983 ౕ(క3)ಶా.ಕాం.ರామపು
ర/76/05-06

ದావణಗెರె ತా.ರామపುర ಗాರ್మద 
సಕాರ್  ಶాಲెయ ఆవరణద బಗెಗಿన 
ದాವె వಜా ఆಗಿరువ బಗెಗ್.

11/03/2007 D

70 4997 ౕ(క3)స. .ಪాರ್.ಶా.కృ
ಷాಣ್పುర/86/05-06

ರ್ౕ ల ಮ್ౕనర ంహ ಸాವ್  భకತ್ 
మండ ( )మతుತ್ ಶాಲా 
ెౕಮా వృ ಧ್ಗె య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె, కృಷాಣ್పುర-
ವెంకಟాపುర,ಪావగడ ತా.ಗె 
ಹెూరದెౕశ ంద ದెౕ ಗె పಡెయలు 
అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

10/12/2007 D

71 5002 ౕ(క3)ಪాರ್.ಶా.క. /46/
04-06

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,మూగు ತ್,ಹెದాದ್ పುర 
ಹెూసనగర ತా. వ గಗ್ ಲెಲ್ ఈ 
ಸాಲెಗె రంగస ಜ್ಕె ರ್సువ బಗెಗ್.

15/10/2007 D

72 5007 ౕ(క3)ಪాರ್.ಶా.క.ತెరవು/
26/04-05

సಕాರ್  కనನ್డ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె, . .రಸెತ್, ఈ ಗా-2ఈ ಶాಲా 
కటಟ್డ లವాಗಿరువುద ంద 
ಶాಲెయనుನ್ సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె, ಕైಲాసపುరద ಲ್ 

ౕనಗెూ సువ బಗెಗ್.

07/02/2008 D

73 5009 ౕ(క3)ಗౌ ౕపುరಶాల/6
6/05-06

స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಗౌ ౕపುర హుణసూరు 
ತా.సద  ಶాಲెయ ಜాగద ವాదద 
బಗెಗ್.

02/05/2008 D

74 5012 ౕ(క3)ರా.ము.హ ಳ್/18/
05-06

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,ರాಗಿముದెದ್ౕనహ ಳ್,ಪాండవపುర 
ತా.సద  ಶాಲెయ ఆవరణద ಲ್ 
అన కృతವాಗಿ ఐదు గుంಟె 
పರ್ದెౕశవనుನ್ కబ సు ತ್రువ బಗెಗ್.

07/03/2008 D

75 5014 ౕ(క3)స.ಪాರ್.ಸా.మంచ
నహ ಳ್/2/06-07

సಕాರ್  ಪాರ್.ಶాಲె మంచనహ ಳ್-
పం తహ ಳ್,మళవ ಳ್ ತా. మండಯ್ ఈ 
ಶాಲెయ కటಟ್డ ಕెూరತె బಗెಗ್.

10/09/2007 D

76 5015 ౕ(క3)స. .ಪాರ್.ಶాಲె.
ంధఘటಟ್/3/06-07

స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ంధఘటಟ್,ಕె.ఆರ್.ಪెౕಟె
 ತా.మండಯ್ సద  ಶాಲెయ 
ఆవరణద ಲ್ 40 60 అ  అళತెయ 
ಜాగద ಲ್ గರ್ంಥాలయ కటಟ್డ 
ಮాರ್ణ ಮాడలు అనుమ  ౕడువ 

బಗెಗ್.

16/11/2007 D

6 of 42



కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

77 5016 ౕ(క3)ಪాರ್.ಶా.క. . .ఎ
.ఆರ್.సಭా/2/04-05

స. .ಪాರ್.ಶాಲె, దరಕెూౕಟె,మదూದ್రు 
ತా. ఈ ಶాಲా ఆవరణద ಲ್ 
సಭాంగణ ರ್సువ బಗెಗ್.

15/10/2007 D

78 5017 ౕ(క3)స. .ಪాರ್.ಶా.సಥ್.1
2/05-06

ಪాండవపುర ತా. ల ౕಸాగర 
ಗాರ್మద స. .ಪాರ್.ಶాಲెయ 
సಥ್ಳాంతర ಮా  ಹెూస కటಟ್డ 
ಮాರ್ణ ಮాడలు ಶెౕష అనుದాన 

మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

79 5019 ౕ(క3)ఆక /32/01-02 ನాగమంగలద ಲ್న ಬాలకర సಕాರ್  
య ಪాರ್థ క ಶాಲె, ఆటక 

ವైದానద ಲ್ అకರ್మ కటಟ್డ 
ರ್ రువ బಗెಗ್.

07/02/2008 D

80 5026 ౕ(క3)స.ಪాರ್.ಶా.ನాರా
/58/05-06

స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ನాರా ,ಬెళತ್ంగ  
ತా. ఈ ಶాಲెಗె ಹెూస కటಟ್డ 

ರ್సువ బಗెಗ್.

22/11/2007 D

81 5029 ౕ(క3)ನెలಯ್డಕ್ 
ౖದాన/55/05-06

ద.క.ಬెళತ್ంగ  ತా. ನెలಯ್డಕ್ ಲాಲ್ 
పంಚాయತ್ .ಪాರ್.ಶాಲెಗె ఆటద 

ౖದాన ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

19/11/2007 D

82 5031 ౕ(క3)స.ಪాರ್ಶాಲె.నర
గుంద/25/05-06

ಶాసకరు సಕాರ್  ಪాರ್థ క 
ಶాಲె,నరగుంద గదಗ್ : ఈ 
ಶాಲెయ భూ యనుನ್ కబ సు ತ್రువ 
బಗె

07/03/2008 D

83 5032 ౕ(క3)ಪాರ್.ಶా. .హణ.
మం/29/04-05

ಚైతనಯ್ నగరద ಲ್ ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె 
మంజూರాಗಿరువ ವెౕశనಕెಕ್ 
అనుದాన డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

15/10/2007 D

84 5033 ౕ(క3)ದెూನా.ಕెూపಪ್/48
/05-06

ಧారವాడ ತా.ದెూడಡ್ನాయಕ್న ಕెూపಪ್ 
ಗాರ್మద ನాయకనగర ಚైతనಯ್ 
నగరద ಲ್న ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె 
మంజూರాద ವెౕశనద తತ್వనుನ್ 
సంದాయ ಮాడువ బಗెಗ್.

26/12/2007 D

85 5035 ౕ(క3)ಬాಳెౕ సర/43/05
-06

స. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಬాಳెౕ సర ದాದ್పುర 
సద  ಶాಲా కటಟ್డಕెಕ್ అనుದాన 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

15/11/2007 D

86 5036 ౕ(క3)ಪాರ್.ಶా.క దూ/
42/04-05

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,ర కల 
ತాండ,చంದాపುర, ంಚెూౕ  ఈ 
ಶాಲెయ కటಟ್డ ಮాರ್ణదద బಗెಗ್ 
దూరు.

15/10/2007 D

87 5039 ౕ(క3)ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె,
ంగ/62/05-06

సಕాರ್  ఉదుರ್ 
.ಪాರ್.ಶాಲె, ంగసుగూరు,ರాయచూ

రు సద  ಶాಲెಗె ಹెూస ಕెూఠ  
ರ್సువ బಗెಗ್.

16/11/2007 D
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కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

88 5041 ౕ(క3)స.ಪాರ್.ಶాಲె,ఎం.
ఎಸ್.ಕె. ಲ್/61/05-06

స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె(ఉదుರ್)ఎం.ఎಸ್.
ಕె. ಲ್.నం.1,ఇ ಲ್ಗె సವ್ంత కటಟ್డಕెಕ್ 
ವెౕశన ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

26/12/2007 D

89 5042 ౕ(క3)స.ಪాರ್,ಶాಲె,బర
ಡెూౕల/63/05-06

ಜాపುర ಲెಲ್ ఇం  ತా.బరಡెూౕల 
స.ಪాರ್.ಶాಲెಗె ಹెూస ಕెూఠ గళనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

19/11/2007 D

90 5051 ౕ(క3)స.ಪాರ್.ಶా., ౕర
నವా /58/05-06

స. .ಪాರ್.ಶాಲె, ౕరనವా  ಬెళಗాం 
ತా: ఈ ಶాಲెయ ಲ್ 739 
ದాಯ್ ರ್గళು ದాಯ್ಭాಯ್స 

ಮాడు ತ್దుದ್ ಹెచుಚ್వ  ಕెూఠ  
ರ್సువ బಗె

19/11/2007 D

91 5122 ౕ(క3)అ.ಕెూ.దు/25/06
-07

గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್య ౕవಗಿರ್ ತా:న 
అ ౕవృ ಟ್ ంద ౕవರ್తరವాಗಿ 
ಹా ಗెూళಗాద ಶాಲా ಕెూఠ గళ 
దుర ತ್ ಹాగూ ಹెచుಚ್వ  ಕెూఠ  
ಮాರ್ణద బಗెಗ್.

16/03/2009 D

92 5146 ౕ(1) 
Report.CABE.Girls 
Idn/01/06-07

Recommendations of the 
CABE comittee on Girls 
eden.and the common school 
system.

10/09/2007 D

93 5151 ౕ(1)ASSt.HEALTH.
EDN.REPORT/02/200
6-07

Assesment of health and 
education facilities in 
karnataka(education report)

10/09/2007 D

94 5153 ౕ(1)ము. ౕ.ಕా.పರ್.03
/06-07

2006-07ನెౕ ಸా న ಪాರ್థ క 
ಹాగూ ಪౌರ್ఢ ಕಷ್ణద ముందువರెద 

ౕజನా ಕాయರ್కರ್మగళ పರ್ಸాತ್వನె.

17/10/2007 D

95 5155 ౕ(1)ము. ౕ.ಕా.హణ.
/04/06-07

2006-07ನెౕ ಸా న ముందువರెద 
ౕజನా ಕాయರ್కರ್మగళ  

అనుಷాಠ್ನా ಕా గ ಗె హణ డుగಡె.

10/09/2007 D

96 5159 ౕ(1)ಹెూ.ఘ. ౕ.హ. /
05/06-07

2006-07ನెౕ ಸా న ಹెూస ఘటక 
ౕజನా ಕాయರ್ కರ್మగళ 

అనుಷాಠ್నಕెಕ್ అను ౕదನె ౕ  హణ 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

16/10/2007 D

97 5162 ౕ(1)ఖಜాನె.గ/06/06-
07

2006-07ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ వలయ 
ౕజನా ಕాయರ್కರ್మగళ  

డుగಡె ಮాడಲాద అనుದానవనుನ್ 
ON LINE గణಕಿౕకరణ ಮాడువ బಗెಗ್.

19/10/2007 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
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కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

98 5172 ౕ(1)అ. ౕ.స./08/06-
07

అ ౕಜ್ ఫ ౕರ್చసರ್ గంಜాం 
ರ್ౕరంగపటಟ್ణ ఇవ ಗె 
ದాಯ್ ರ್ లయగ ಗె 
ౕಠెూౕపకరణగళనుನ್ సరబರాజు 

ಮాడలు ದెౕರ್శన ౕడువ బగಗె.

10/08/2007 D

99 5175 ౕ(1)ಹెూ.ఘ.పರ್/9/06-
07

పంచಸౌలభಯ್గళು. 16/10/2007 D

100 5181 ౕ(1)ಹెూ.ఘ.పರ್./9/06-
07

2005-06ర ಲ್ ಹెూసದాಗಿ సృ ద 
126 ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ 252 
హుದ ದె್గళనుನ್ మంజూరు ಮా  ವెౕతన 
డుగಡె ಮాడువುదు.

17/10/2007 D

101 5183 ౕ96) ఆರ್.ఐ. .ఎಫ್ 
16/02-03

ఆರ್.ఐ. .ఎಫ್ -7 ಟాರ್ನ್ಸ್ ఫರ್ 
సಚ್ರ್ ಪౌంಡెౕషನ್ ఇನ್ ఇం ಯా, 

ಬెంగళೂరు ఇవ ಗె ಪావ సಬెౕಕాద 
ಸెౕವా శులಕ್గళ బಗెಗ್

12/01/2007 D

102 5184 ౕ(1)ಹెూ.ఘ.పರ್/9/06-
07

2006-07ర ಲ್ ಪాರ್థ క ಶాಲా సహ 
ಕಷ್క ಗె ముఖಯ್ ಕಷ್కర హుದ ದె್ಗె బ ತ್ 
ౕడువುదు.

17/10/2007 D

103 5187 ౕ(1) .ఆ.10/06-07 2006-07ನెౕ ಸా న వರ್హಣా 
ఆయవಯ್య

10/09/2007 D

104 5190 ౕ(6) ఆರ್.ఐ. .ఎಫ್ 
16/02-03

ఆರ್.ఐ. .ఎಫ್ సಕాರ್ర ంద 
ಕెౕళಲాಗಿరువ ಮా గ ಗె 
ఉతತ್రగళು

12/01/2007 D

105 5194 ౕ(1) ಜాపುర.ನాಯ್.పರ್/
12/06-07

ఉచಚ್ನాಯ್ಯాలయద ಟ್ అ ರ್ 
సంಖెಯ್.44999/2004ర ಲ್ ನాంక 
28.07.2005రందు ౕ రువ 
ౕపರ್నుನ್ అనుಷాಠ್నಗెూ సువ కు తు.

10/09/2007 D

106 5196 ౕ(1)ఇ.మ.ఆ. ౕ/13/
06-07

ఇಲాಖా మదಯ್ಮావ  ఆ ರ್క 
ౕజನె.

10/09/2007 D

107 5197 ౕ(1)ಬానం.టರ್ಸ್ಟ್.ಹె
ಗెూಗ್ౕడు/14/06-07

ಬాలనందన టರ್ಸ್ಟ್ ಹెಗెూಗ್ౕడు ರాజಯ್ 
మటಟ್ద ಪాರ್థ క ಕಷ್కర ಸాంసಕ್ೃ క 
తరಬెౕ  ౕజನెಗె20.00లಕಷ್ 
అనుದాన ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

10/09/2007 D

108 5199 ౕ(1)ರా. ౕ.ఆయవಯ್
య/221/05-06

2006-07ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ వలయ 
ౕజನా ఆయ-వಯ್య

10/09/2007 D

109 5200 ౕ(1) .ಸా.ಕా/23/05-
06

ದాಯ್ ರ್గళ మూలక ಸాಕಷ್రತా 
ಕాయರ್కರ್మద అనుಷాಠ್న కు తు.

05/11/2007 D
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

110 5203 ౕ(1) .ವా.హుసಥ್/26/05
-06

ಸావರ್జ క సంపಕాರ್ ಕా గళ 
ಭాగద ಲ್ వರ್ సు ತ್రువ ಕಷ್ణ 

ವాತెರ್ ಭాగಕెಕ್ హుದ ದె್యనుನ್ 
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.

05/11/2007 D

111 6463 pl(10)mmr9\2006-2007 september 2006 mmr progress 
report 

10/09/2007 D

112 7535 pl(10)mmr10/2006-
2007

october 2006 mmr progress 
report

12/12/2006 D

113 7547 pl(10)scp/stp/012006-
2007

scp and stp special schimes 
progress

30/04/2008 D

114 7564 CPI.4.ఇతರె/2006 ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 06-07ನెౕ ಸా ಗె 
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕె ( ంಕ್ 
ಡాకూಯ್ ంಟ್)గళ ಲ್ ಕెూరತెಯాగువ 
అనుದానద బಗెಗ್

11/07/2006 D

115 7566 CPI.4.ఇతರె/2006 ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 06-07ನెౕ ಸా ಗె 
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕె ( ంಕ್ 
ಡాకూಯ್ ంಟ್)గళ ಲ್ ಕెూరತెಯాగువ 
అనుದానద బಗెಗ್

11/07/2006 D

116 7611 ౕ8(క3):ಶా.క.ಕా.అ:54
:2006-07

2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್ ಲాಲ್ 
పంಚాయತ್ ంద 
అను ౕదನెಗెూండ  ಶాಲా కటಟ್డ 
ಕామಗా గ ಗె అనుమ  ౕడువ 
కు తు.

16/11/2007 D

117 7621 ౕ(క3)ರాబಟ್ರ್ సನ್ 
ಪెౕಟె 
గురుభవన/23/2006-07

ಕె. .ఎಫ್ న ರాబಟ್ರ್ సನ್ ಪెౕಟెయ 
. .ఎం త ళು య ಪాರ್థ క 

ಶాಲెయ ವెౕశనవనుನ್  గురుభవన  
ಮాರ್ణ ಮాడలు సద  స ಗె 

హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್

19/11/2007 D

118 7887 (2) 
ఉ.ಬై. .హಸాತ್ంతర 
16/06-07

8ನెౕ తరగ య ಲ್ ఓదు ತ್రువ 
మకಕ್ ಗె ౕడు ತ್రువ ఉ త 
ಬై కಲ್ జನెయ కడతవనుನ್ 
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್.

30/11/2007 D

119 8137 yo(2)annual report-
19/2006-07

Annual Report for 2006-
07(primary & secondary)

17/12/2007 D

120 8145 నం. 
ka.2.ve.gra.am56/2006
-07

Pavagada taluk venkatapura 
gramadalli ambedkar bhavana 
nirmana maduva bagge.

28/05/2008 D

121 8147 yo.ka.2.he.ko.be.45/20
06-07

Hechchuvari kotadigala bedike 
SARKARI 
PROUDASHALEGALIGE.

28/05/2008 D

122 8186 yO 
ka1prou.sha.shi.ko.na
vikarana52/2002-03

150 varsha tumbida purathana 
prouda shala shivamogga idr 
kotadi navikarana kuritu.

11/06/2007 D
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

123 8196 pl(10)mmr11\2006-07 monthly progress report (mmr) 10/09/2007 D

124 8199 pl(10)m.d.p09\2006-07 karnataka mahela devolpment 
progress report

10/09/2007 D

125 8240 ౕ8:మూ.ಸౌ.ఒ:65;200
6-07

ಶాసకర ಮాద  సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె గుడಡ್దದెౕవಲాపುర 
ತా.కు ಟ್ಗಿಗె ధ ಸౌలభಯ್గళనుನ್ 
ఒదಗಿ  ಕెూడువ కు తు.

16/03/2009 D

126 8309 ౕ8:ಕాం. :71:2006-
07

నవలగుంద ತాలూಲ್కు ಬెళಹార 
ಗాರ್మద సಕాರ್  య ಪాರ್థ క 
ಶాಲెಗె ಶాಲా ఆవరణಕెಕ್ ಕాంಪౌండు 
ಮాರ್ణ ಮాడలు అనుದాన 

మంజూరు ಮాడువ కు తు

28/12/2006 D

127 8311 ౕ8:ಪాರ್.ಶా.క:70:2006
-07

సಕాರ್  ಕಿ య ఉదుರ್ ಪాರ್థ క 
ಶాಲా కటಟ್డ 
కు తు(గಜెౕందರ್గడ,ರెూౕణ ತా: 
గదగ ಲెಲ್)

28/12/2006 D

128 8332 ౕ10.ఎం.ఎం.ఆರ್.11;2
006-07..ఎంఎంఆರ್/12-
12-2006

ఎం ఎం ఆರ್ మಮా యనుನ್ స.బಗెಗ್ 10/08/2007 D

129 8337 yO[ k2]  va. a 
.ke.61/2006-07

mYsoru  jilfle varunaa hobali 
kendra sthanavada varuna 
gramakfke i kelakanda 
abhivrudhi kelasagalannu 
manjurathi madisi koduvanthe 
manavi patra.

11/06/2007 D

130 8454 ౕ8:క.ತె.బ.76:2006-
07

ಹెూನాನ್  ತాలూಲ್కు కసಬా ಹెూౕబ  
ಮాస  ಗాರ್మద నమಮ್ కಬెಜ್ మతుತ್ 
ಸాವ್ ౕನానుభవద ಲ್రువ సವెರ್ నం 
86/3 ర ಲ್రువ 0.08 జ ౕననుನ್ 
అ కರ್మణ ಮా రువ సಕాರ್  

య ಪాರ್థ క ಶాಲా 
ಶాಲా వృ ಧ್ స  కటಟ್డవనుನ್ 
ತెరవುಗెూ  ಕెూడువ బಗెಗ್

07/03/2008 D
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ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

131 8793 ౕ8:ಹె.ಕెూ.అ.మ:78:20
06-07

ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್య 
డ  ಹెూౕబ  ಗౌడనದెూ ಡ್ 

సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె 
ಹెచుಚ್వ  ಕెూఠ  ಹాగూ అడుಗె మನె 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

10/12/2007 D

132 8831 ౕక2] ౖ.  అದాలತ್ 
55/200-07

1]2001-02ನెౕ ಸా న ಲ್ 
ಪాರ್రంభವాద స.ಪౌರ್.ఢ.ಶాಲె 
అದాలತెಗ್ మన .   2]ಪౌರ್.ಶా.కటಟ್డ 
దుర ತ್ బనూನ್రు.

23/05/2008 D

133 8992 ౕ8(క3):ಹె.అ. :59:20
06-07

ಸాసకర ಮాద  ಪాರ್థ క ಶాಲా 
ಕెూఠ  ಮాರ್ణಕెಕ್ రూ.20.00లಕಷ್ 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

10/08/2007 D

134 9014 ౕ8: 
నూ.ಶా. :81;2006-07

ಕారವార ಲెಲ್ ౕబಡ್ರ್ ನౌಕాನెಲె 
పುనవರ್స  ಕెౕమదರ್ ముదಗాద ಲ್రువ 
స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲెಗె నూతన ಶాಲె 

ರ್  ಕెూడువ బಗెಗ್

16/03/2009 D

135 9016 pl(10)mmr 12/2006-07 december 2007 month mmr 
progress report

10/09/2007 D

136 9118 ౕ(2)అಪెం కಸ್- -
20/2006-07

2007-08ನెౕ ಸా న అಪెం కಸ್ -  
తಯా సువ కు తు

12/01/2007 D

137 9145 ౕ8:ಸా.పೂ.హ. :82:20
06-07

2003-04ನెౕ ಸా న ಲ್ 
ಲాಲ್పంಚాయತ್ ౕజನెయ య ಲ್ 

సಕాರ್  ಪాರ್థ క ಶాಲెగ ಗె 
ಸాಮాಗಿರ್ పೂರైಕె ಮా ద ఉ ద 
హణ రూ1.44(లಕಷ್) ಪావ  ಮాడువ 
బಗెಗ್

20/03/2009 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

138 9242 ౕ8(క3):క.సಥ್:51:2006-
07

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ  
ಬెంగళೂరు ద ౕణవలయ-3 రవర 
కಚెౕ యనుನ್ సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್

10/12/2007 D

139 9244 ౕజನెక3.సಕాರ್.ಪాರ್.ಶా.
అ.వ.అం.ಕెూ. 38/2004-
05

ರాజಯ್ద సಕాರ್  ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ 
ఆవరణద ಲ್ అంగనವా  కటಟ್డ 

ರ್సలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್

10/12/2007 D

140 9252 ౕ8(క3)ಸాం.ಕా.ಕెూ.క:
49:2006-07

ಸాంసಕ್ೃ క ಕాయರ್కರ್మగళ ಲ್ 
సಕాರ್  ಶాಲా మకಕ್ ಗె ఉ తವాಗಿ 
అ వು మూ  తరಭెౕ  ౕడలు 
మಲెಲ್ౕశವ್రంన ಲ್రువ సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క ಶాಲెయ ಲ್ ఒందు ಕెూఠ  
అవಕాశవనుನ್ క ಪ್ ಕెూడువ బಗెಗ್

17/12/2008 D

141 10109 ౕ(9) 
ఎం.ఎం.ఆರ್.13\06-07

జనవ -2007 ర ఎం.ఎం.ఆರ್. 
పರ್గ  వర .

30/04/2008 D

142 11141 pl (9)m.m.r. 14/2006-
07

2007 feb month progress 30/04/2008 D

143 11142 pl (9)m.m.r. 14/2006-
07

2007 feb month progress 30/04/2008 D

144 11334 PL 1 MMS  POST 
SANCTION 53/2002-
03

MMS POSTS 
CONTINUATION  FOR 2007-
08

17/10/2007 D

145 11577 ౕ 6  ఓ ರ್ ఎం  సಭె 
3/07/08

ಬెంగళೂరు నగరద  య 
అ ಕా గళ   ఓ ఆರ್ ఎం  సಭెయ  
వర

12/01/2007 D

146 11950 yo(2)Girls Incentive 
Prog 3/2007-08

Girls empowerment programme 10/08/2007 D

147 12066 yo(2)BPL card 
clarification 4/2007-08

BPL card  only for to get the 
food only

18/10/2007 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

148 12189 ౕ8: 
ಶా.ಕెూ.అ.ಮాಪాರ್డు:48:
2007-08

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ ధ 
ౕజನెయ య ಲ್ డుగಡెಯాద 

అనుದానಕెಕ್ సంబం దంತె ಕెూఠ  
ಮాರ್ణ ಮాಪాರ್డు ಮాడువ బಗెಗ್

07/02/2008 D

149 12199 pl(9)m.m.r.02\2007-08 may2007m.m.r reports 30/04/2008 D

150 12200 CPI.1.ఎంఎంఆರ್/2007 ఎంఎంఆರ್. పರ್గ వర యనుನ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

30/04/2008 D

151 12204 pl(9)mahela&child 
devl01\2007-08

mahela and child development 
progrems

30/04/2008 D

152 12256 సంಖెಯ್ ౕ[7] అ,ಸౌ,ఒ 
14/2007-08

సಕాರ್  ಪౌರ್,ಶాಲె  గు ಗెౕనహ ಳ್  
ರా ತా/ ಶాಲెಗె  అగతಯ್ ಸౌలబಯ್ 

ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

11/06/2007 D

153 12308 ౕ(7) జ.మం.15/2007-
08

ౖసూరు ತాలూಲ್కు 
ಕాಯ್తಮారనహ ಳ್ ಗాರ್మద జ ౕననుನ್ 
ಕెౕం ರ್య ం  సంಸాಥ್న ౖసూరు 
ఇవ ಗె మంజూరు ಮా రువ బಗెಗ್

07/10/2008 D

154 12453 ౕ[1]ಶై, ,ಹాగు 
ತా.గణకయంతರ್ పೂರైಕె 
22-2004-05

05 ಶైಕಷ್ క ಲెಲ್గ ಗె  మతుತ್ 26 
ಶైಕಷ್ క  ತా/గ ಗె గణక యంతರ್ 
పೂರైసువ కు తు

10/09/2007 D

155 12497 ౕ[9]ఎం,ఎం,ఆರ್03/20
07-08

జూನ್ 2007ర ఎంఎంఆರ್  వర  
ಹాగు ಕಿರ್య ౕజನె బగಗ್

30/04/2008 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

156 12669 CPI.3.ఇతರె/2007 హుబಬ್ ಳ್ -ಧారವాడ నగర 
వలయవనుನ್ ంగడನె ಮాడువ 
కు తు

12/11/2007 D

157 12670 CPI.3.ఇతರె/2007 హుబಬ್ ಳ್ -ಧారವాడ నగర 
వలయవనుನ್ ంగడನె ಮాడువ 
కు తు

12/11/2007 D

158 12886 ౕ4:ಪౌರ್.మ.క.అ.త:     
:2007-08

ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె మంజూರాద కటಟ್డ 
అనుದానవనుನ್ తಡె రువ బಗెಗ್

12/12/2007 D

159 12959 ౕ8:పರ್.ము.అ.అవಯ್:67:2
007-08

సಕాರ್  ఉదుರ್ గండు మకಕ್ళ య 
ಮాద  ಪాರ್థ క ಶాಲె అథ , 
అథ  ತా,ಬెళಗాం ಲెಲ್య 
ಶాಲెయ ಲ್ పರ್ಭా  ముఖಯ್గురుగళ 
అవ య ಲ್ అవಯ್వಹార ఆಗಿరువ బಗెಗ್

24/05/2008 D

160 12964 ౕ8:అం.ಕెౕం.న.అ:69:2
007-08

ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್రువ ಶాಲా 
ఆవరణద ಲ್ ಖా  ఇరువ 
ಕెూఠ గళ ಲ್ అంగనವా  
ಕెౕందರ್గళనుನ್ నಡెసలు అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್

07/02/2008 D

161 13016 ౕ8 .ప. 60/2007-
08

ౕ ౕಸ್ ఇಲాಖె కటಟ್డ స త 
ವెౕశన మతుತ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె  
ఊ  రಸెತ್ గుండుಲ್ಪెౕಟె   ಟౌನ್  
ఇ ಲ್ಗె ಸెౕ ద  ವెౕశనవనుನ್ పరసಪ್ర 

మయ ಮా ಕెూళಳ್లు అనుమ  
ౕడువ బಗెಗ್

21/11/2007 D

162 13097 9 ఎం.ఎం,ఆರ್ 
04/20072008

  2007-08 ನెౕ ಸా న జుಲై 
ಮాಹెయ ఎంఎంఆರ್  వర

30/04/2008 D

163 13099 ౕ 9 ಸెగರ್ ఖ 5/2007-
08

ಸె ಕ್  గರ್ంಥాలయಕెಕ್   2007-08ర  
ಸా న ಲ್   ఒదಗಿసಲాಗಿరువ  
హణಕాసు  ఖచుರ್ ವెచಚ್  కు తు

30/04/2008 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

164 13220 ౕ7 
క. ౖ.ಶా. . లయ39/07-
08

ౖసూరు ತా/ కడಗెూళ ಗాರ್మద 
సಕాರ್  ಪౌರ್డಶాಲెయ జ ౕ నನ್ ಲ್   
ದాಯ್ ರ್ లయ కటಟ್డ ౕರ್సలు 

జ ౕననుನ್ టుಟ್ಕెూడువ బಗెಗ್

28/05/2008 D

165 13330 ౕ4 ఆರ್ఐ ఎಪ್ 2/06-
07

ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್య 
ఆರ್ఐ ఎಪ್ 10ర   

ౕజನెయ య ಲ್ ಕెూఠ  ಮాರ್ణ 
బదಲా   ಬెౕರె ఇಲాಖెಗె ౕడువ 
బಗెಗ್

10/09/2007 D

166 13336 ౕ4 ఆರ್ఐ ఎಪ್ 
13/01/07-08

హಳెౕ ಕెంపయಯ್న హుం  స,ಪౌರ್,ಶాಲె 
సಕాರ್రద వ ంద ಕెూఠ గళనుನ್ 
మంజూరు ಮా ಕెూడువ బಗెಗ್

10/09/2007 D

167 13339 ౕ8 
ము.వ.ಶా.ತాహ79/07-08

ರామనగరద ಲ್  ಹెూసದాಗಿ 
ಪాರ್రం సువ  సಕాರ್  
ఇంజ య ంಗ್ ಕాಲెౕ ಗె  
ಮాయగనహ ಲ್ ವాಯ್ ತ್ బరువ  
ముರా వస  ಶాಲెయ  కటಟ್డవనుನ್ 
ತాತాಕ್ కವాಗಿ హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್

19/11/2007 D

168 13343 ౕ8 
ಹా, .ಶా.అఒ81/07-08

ಹాసన ಲెಲ್య ಶాಲా ఆవరణ 
ఒతుತ್వ  బಗెಗ್ దూరు

07/02/2008 D

169 13483 ౕ1ಖా సం.పರ್ . ಫార
సుಸ್.అను .22/2007-08

పೂవರ್ ಪాರ್థ క హంత ంద 
ప.పೂవರ್ హంతదవರెಗె ಮానಯ್ತె 
పಡెద ಖాసಗಿ ಕಷ್ణ సంಸ ಥె್గ ಗె 
సంబం దంತె పರ್ವెౕశ 
యం ರ್సువ సలుವాಗಿ అధಯ್యన 

ಮా  సಕాರ್రಕెಕ್ ಫారసుಸ್గళనుನ್ 
ౕడలు ర రువ ఉనನ್త మటಟ್ద 

స  సಭెయ ఖచుರ್ ವెచಚ್గ ಗె 
అనుದాన డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

12/11/2007 D

170 13613 ౕ8శ. .ధ.స.90/07/08 సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
అ ౕపగంజ.గులಬ್ಗా ಶాಲెಗె 
శతಮాನెూౕతಸ್వ ಕాయರ್కರ್మಕాಕ್ಗಿ 
ಶెౕష ధన సಹాయ ಮాడువ బಗెಗ್

07/03/2008 D

171 13643 ౕ6ఉ /సಭె/01/2007
-08

26-9-2007రందు నಡెద ಲాಲ್ 
ఉప ದెౕರ್శకరుగళ ಮా క సಭెయ 
నಡావ గళು

12/01/2007 D

172 13724 CPI.28-
09.ఎంఎంఆರ್/2007

ఆగಷ್ಟ್ 2007 ంగళ ఎంఎంఆರ್ 
వర  స ಲ್ ద కు తు.

30/04/2008 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

173 13725 CPI.15-5.ఇతರె/2007 సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన  సంఘಕెಕ್ 
డుగಡెಯాಗಿరువ అనుದానಕెಕ್ 

సಹాయనుದాన లుಲ್ ౕలుస ಗాಗಿ 
స ಲ್సువ బಗెಗ್

30/04/2008 D

174 13808 ౕ8:మ. ౕ.ಕెూ.ప.ఆం:9
4:2007-08

మಳ  ె ౕరు ಕెూ ಲ್న ప కలಪ್ನెయనుನ್ 
ಶాಲా మకಕ್ళ ಲ್ పರ್ಚార ప సువ 
ఆంದెూౕలన కు తు

24/05/2008 D

175 13809 ౕ6:స.సಭె/01/2007-
08

:23.10.2007 రందు నಡెద 
సమనವ್య స  సಭెయ నడవ గళು

20/05/2008 D

176 13837 pl9surrender01/2007-
08

2007-08 grant surrender to 
govt

30/04/2008 D

177 13838 pl9m.m.r./09/2007-08 2007-08 sept m.m.r.report 30/04/2008 D

178 13970 ౕ8క3 మధుಗಿ  ಲెಲ್ 
కడత/11/2006-07

మ ಗಿ  ಲెಲ್య పతರ್గళ ప ౕలನె 
బಗెಗ್

15/11/2007 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

179 13990 ౕ8:స.జ. .ఇ. ౕ:32:2
007-08.33.ఆ. ౖ/2007

హూసಕెూౕಟె ತా: ದాసరహ ಳ್ ಗాರ್మద 
సనం:స.జ ౕననుನ್ ಶాಲాకటಟ್డ 
కటಟ್లు ಕಷ್ణ ఇಲాಖెಗె ౕడువ బಗెಗ್.

13/03/2008 D

180 14026 ౕ8:ತా.సಥ್. ౕ:25:2007
-08

2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ ಹెూసದాಗಿ 
ಪాರ್రం సಲాగువ ಕాಲెౕ ಗె 
సಥ್ಳావಕాశ ಮాడువ బಗెಗ್

07/02/2008 D

181 14041 ౕ8:అకರ್మ.కటಟ್డ.ತా:40
:2007-
08.44.ఇతರె/2007

సಕాರ್రద ಲ್ ವ್ౕకృతವాಗಿరువ 
మ గళ ౕಲె కృమ ಕైಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್ 
,8047/07,10573/2007.ఎరడు 
మన గళು.

07/02/2008 D

182 14046 ౕ8:ಶా.ಜా.అ:3:2007-
08.46.ఇతರె/9-5-2007

ಸెణ న మరూరు కుపಪ್ ಗాರ್మద ಲ್ 
ಶాಲా ಜాగ అ  కರ್మద బಗెಗ್

07/02/2008 D

183 14063 ౕ8:అ.నూ.ಶా.క:14:20
07-08

ಬెళಗా  ಲెಲ್య అథ  ತాలూಲ್ಕಿన 
ఐನాపುర ಗాರ್మద ಪారಶె ಟ್ 
ತెూౕటద ಲ್ అన కృతವాಗಿ 
నూతనವాಗಿ ರ್సు ತ್రువ ಶాಲా 
కటಟ್డద ఉದాಘ್టನా సಮారంభಕెಕ್ 
ఆ ెౕపಣె ಹాగూ తకರారు అ ರ್

07/02/2008 D

184 14331 ౕ6 సಭె1 /2007-08 ಸావರ್ జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ 
పತాರ್ంಕಿత 
సಹాయకరు/ ಕಷ್ಣా ಕా గళು  
ఇవర ಮా క సಭె కರెయువ బಗెಗ್

20/05/2008 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

185 14334 CPI.143333.ಯావುದాద
ರెూంద నుನ್ ఆ ಕ್ 
ಮా /2007

జూನ್ ంగళ ఎం,ఎం,ఆರ್ వర 30/04/2008 D

186 14543 ౕ2ವా ರ್క వర  
16/2007-08

2007-08ನెౕ ಸా న ವా ರ್క వర  
తಯా సువ బಗెಗ್

31/12/2008 D

187 14638 ౕ2 ಪౌರ್,ಶా. గు.  
సంಭావನె17/2007-08

గు ತ್ಗె ఆದారద  ಕಷ್కర 
సంಬావನెయనుನ್ ಪౌರ್డಶాಲా 
ಕಷ್క ಗె  సತ್ సువ బಗెಗ್

31/12/2008 D

188 15040 7హಲె.స. .క.43/2007
-08..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008

శు అ వృ ದ್ ఇಲాಖెಗె సಹాయక 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ హಳెౕ  కటಟ್డబಗెಗ್.

28/05/2008 D

189 15212 yo2Grant release 
toaided Tr 18/2007-08

Grant realese to Aided Primary 
and High School treacher

31/12/2008 D

190 15345 ౕ2ఇతರె 19/2007-08 సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲెగళ ಲ್ ಮా  
మతుತ್ సంవహన తంతರ್ ాన 
ಕాయರ್కರ್మవనుನ್ ಜా ಗెూ సువ బಗెಗ್

31/12/2008 D

191 15357 ౕ8ఎಫ್.ఎಲ್. :134:20
07-08

Request for the possible 
support in Functional Literacy 
Programme

07/02/2008 D

192 15481 ౕ2హుದ ದె್ మందువ ಕె 
20/2007-08

2007-08 ನెౕ ಸా ಗె ಸావರ್జ క 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ಲ್ ధ హంతగళ ಲ್ 

ಕెలస వರ್ సు ತ್రువ ಬెూౕధక 
మతుತ್ ಬెూౕధಕెౕతర హుದ ದె್గళనుನ್ 
ముందువರెసువ కు తు.

31/12/2008 D

193 16370 pl9m.m.r. 12/2007-08 march 2008 m.m.r. 
reports/progres

30/04/2008 D

194 16417 ౕ1 ಕాళಗಿ 
ಹెూస ెౕ. .ಕా23/07-08

గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್ ತాತ್పುర ತా/ ಕాళಗಿ 
ಗాರ್మద ಲ್ ಹెూసದాಗಿ ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ యనుನ್ 

ಪాರ್రం సలు మంజూರా  ౕడువ 
బಗెಗ್

05/02/2008 D

195 16503 pl9 m.m.r  format 
01/2008-09

2008-09 m.m.r format 09/04/2008 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

196 19648 ౕ8:ఆ14 
ಪాರ್. 1735.ಕెౕం ರ್. ౖದా
న 78/2006-07

ಕెౕం ರ್ౕయ ದాಯ್లయ మಲెಲ್ౕశವ್రం 
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ 
ಕಿರ್ౕಡాంగణద భూ యనుನ್ 
ం రుಗಿసువ బಗెಗ್

27/01/2009 D

197 24439 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.ಜా.అ.ತె63/2002-
03

స. .ಪాರ್.ಶాಲె హಳెౕ  బಡావಣె 
ಕెూౕಲార ಶాಲా ಜాగ అ కರ್మణద 
బಗెಗ್

23/03/2009 D

198 24441 ౕక3ಪాರ್.ಶా.క.సಥ್ళ.క.
ಲెూౕ.ఆ.దూరు 24/2002-
03

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఉಪాಪ್రಗెౕ  
ಯాపటಟ್ణ ತా. ఈ ಶాಲెయ సಥ್ళ 

ವాదద బಗెಗ್

23/03/2009 D

199 24442 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.క. .ఎ. .మం 
59/2002-03

స.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె అగర ఈ ಶాಲెಗె 
.ఎ. ವెౕశన మంజూరు ಮాడువ 

బಗెಗ್

23/03/2009 D

200 24532 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క.ಜా.ತె 
53/2001-02

సಕాರ್  య కనನ್డ ಪాರ್థ క 
ಶాಲె ಜెూౕగుಪాళಯ್ ಶాಲావరణద ಲ್ 
క ಟ್రువ కటಟ್డవనుನ್ ತెరవುಗెూ సువ 
బಗెಗ್

23/03/2009 D

201 24551 కటಟ್డ 3ఎ ౕ ಶా.ఆ 
30/2001-02

ಖాసಗಿ వಯ್ಕಿತ್గళ అనుకూలಕాಕ್ಗಿ 
ಶాಲా ఆ ತ್యనుನ್ ప వ ರ್సువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

202 24588 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క.ಜాగ 
అ.ತెరవು 64/2002-03

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ముತాತ್నలుಲ್రు 
ఆನెౕకಲ್ ತా: ఈ ಶాಲా ఆవరణద ಲ್ 
పంಚా ತ್ కటಟ್డ ರ್సు ತ್రువುదనుನ್ 
ತెరవುಗెూ సువ బಗెಗ್.

23/03/2009 D

203 24596 క3 ౕ 
ಪాರ್.ಶా.క. .ఆ.సు.ఇ273 

. .ఆರ್ 16/2001-02

మతూಕ್రు ಗాರ್మద ಶాಲా కటಟ್డవనుನ್ 
ತెరవುಗెూ సువ కు తు

23/03/2009 D

204 24629 క3 ౕ 
ಪాರ್ಶా.క.ఆ. ౖ.అ కರ್మ 
15/2001-02

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ౖದానద ಲ್ ಹాలు 
ఉತాಪ್దನా ಕెౕందರ್కటుಟ್ ತ್రువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

205 24660 క3 ౕ 
ಪాರ್.ಶా.క.శ.జ.అ కರ್మణ.
 36/2001-02

స. .ಪాರ್, ಬాంಗాಲ್ ಶాಲెయ 
ఆవరణవనుನ್ అ కರ್ రువುదనుನ್ 
ತెరవುಗెూ సువ బಗెಗ್

23/03/2009 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

206 24666 క3 ౕ  
ಪాರ್.ಶా.క.దూరసంపకರ್ 
ఇಲాಖెಗె ಜాగ 
జ.35/2001-02

ಲైయనಸ್ కమూಯ್ ಕెషನ್ ಟెಡ್ 
రవ ಗె దూర సంపకರ್ 
ಸెౕವాಕెౕందರ್ ರ್సలు ಕెలవು 
ಶాಲెగళ ಜాగవనుನ್ గు ತ್ಗె ఆದారద 

ౕಲె టుಟ್ಕెూడువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

207 24677 ౕక3ಪాರ್.ಶా.క.ಜా.భూ.
ಸాವ್.హ.జ 30/2002-03

స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె ౕణಯ್ 
ಬెం.ఉ.వలయ ఈ ಶాಲా జ ౕననుನ್ 
భూಸాವ್ ౕన ప ಕెూం రువುదనుನ್ 
హణ జ  ಮాడువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

208 24702 కటಟ್డ3ఎ ౕ. .  
26/2001-02

ಹాసన ಲెಲ್ అర ౕಕెರె ತాలూಲ್కు 
ಬాలಕಿౕయర ದాಯ್ ರ್ లయಕాಕ್ಗಿ 
సವ್ంత కటಟ್డ ರ್సలు ಕಷ್ణ 
ఇಲాಖెయ ವెౕశన ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

209 24704 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.క.ಜా.13/2002-
03

ఎಲ್.ఎ.ఆಕ್ಟ್ 1894 ర పರ್ಕార 
వశప ಕెూళಳ್ಲాద జ ౕ న వర

23/03/2009 D

210 24850 క3 ౕ.ಪాರ್.ಶా.క.ಜా.ఒ.0
2/2002-03

ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ ವాಯ್ ತ್ಗె 
బరువ అರెౕహ ಳ್ కಕ್లಲ್సందರ್ 
ಗౌಡెౕనహ ಳ್ ಶాಲెగ ಗె ಜాగ 
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

211 24853 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క.ತెరవು 
బಗెಗ್ 49/2003-04

గ క ಟ್ ಗాರ್మ పంಚాయ  ಹెూನాನ್  
ತా.ఇ ಲ್న ಪాರ್థ క ಶాಲెయ హಳ  ె
కటಟ್డవనుನ್ ಕెడ  ఇಲాಖెయ 
పరವానಗಿ ఇలಲ್ದెౕ ಡై  కటಟ್డ 
కటుಟ್ ತ್రువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

212 25187 క3 ౕ ಪాರ್ಶాక 
ಕెూఅ.ತె 26/2002-03

మండಯ್ ಲెಲ್ ನాగమంగల ತాలూಲ್కు 
ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ ఆవరణద ಲ್న 

సಕాರ್  ಕెూఠ యనుನ್ ప ತ್న సహಕార 
సమಸ ಥె್యవరు 
వశప ಕెూం రువುదనుನ್ 
ತెరవುಗెూ సువ బಗెಗ್

23/03/2009 D

213 25517 ౕ8 ౕ6 
హ.హ.ఆ.29/2000-01

హನెూನ್ందನెౕ హణಕాసు ఆ ౕగవು 
కನా్టకಕెಕ್ ఉనನ್ ౕక ద 
అనుದాన ౕడలు ಫారసుಸ್ 
ಮా రువ బಗెಗ್

24/03/2009 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

214 25519 ౕ86 హ.హ.ఆ.29/2000-
01

హನెూನ್ందನెౕ హణಕాసు ఆ ౕగవು 
కನాರ್టకಕెಕ್ ఉనನ್ ౕక ద 
అనుದాన ౕడలు ಫారసుಸ್ 
ಮా రువ బಗెಗ್

24/03/2009 D

215 25523 ౕ86 పರ್ಗాರ್ ౕ 
2/2000-01

పರ್ಧాన మం ರ್ ಗాರ್ ౕదయ 
ౕజನెయ  సಕాರ್  ಪాರ್థ క 

ಶాಲెగళ ಲ್ మూలభూత ಸౌలభಯ್ 
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

24/03/2009 D

216 25528 ౕ86 
పರ್ಗాರ್ ౕ2/2001-02

2001-02 ನెౕ ಸా ಗె పರ್ಧాన మం ರ್ 
ಗాರ್ ౕదయ ౕజನెయ  
ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕెూఠ  ಮా్ణ, 
దుర ತ್, కు యువ ౕరు, ಶౌಚాలయ 
ಸౌలభಯ್ ಹాగూ ಕాంಪౌంಡ್ 
ಮాರ್ణಕాಕ್ಗಿ

24/03/2009 D

217 25533 ౕ86పರ್ಗాರ್ ౕ/2002-
03

పರ್ಧానమం ರ್ ಗాರ್ ౕదయ 
ౕజನెయ య ಲ್ అనుದాన 

డుగಡె బಗెಗ್

24/03/2009 D

218 25536 ౕ86 
పರ್ಗాರ್ ౕ1/2002-03

2002-03 ನెౕ ಸా న ಲ್ పರ್ಧాన 
మం ರ್ ಗాರ್ ౕదయ ౕజನె

24/03/2009 D

219 25589 క3 ౕ ಪాರ್ಶాకు. ౕరు 
ಕಿರ್ಯా ౕ తಯా సువ 
బಗెಗ್44/2001-02

A.R.W.S.p ౕజನెయ  
కు యువ రు సరబರాజు ಮాడలు 
ಕಿರ್ಯా ౕజನె తಯా సువ బಗెಗ್

24/03/2009 D

220 25613 అ22:ಪాರ್.క.ಶా.ఆ. ౖ:ఇత
ರె 8/98-99

ಬెం.నగర ಲెಲ್  ರామకರ್షಣ್ ಹెగಡె 
నగరద ಶాಲా ఆటద ౖದానవనుನ್ 
సంర  
ಸాವ್ ౕనప ಕెూౕళಳ್ಬెౕಕెందు 
ಕాయರ್ద ರ್గళು ಜై ౕಮా  
యువకర సంఘ ఇవరు స ಲ್ రువ 
అ ರ್సంಖెಯ್:2559

24/03/2009 D

221 25648 అ21 ಪాರ್.క.ಬెం.ಮా 
21/97-98

ಬెంగళೂరు నగర ಲెಲ್య ಲ್ 
లభಯ್ రువ సಕాರ್  జ ౕనుగళ ప ಟ್ 
ఇతರె ఇಲాಖెగ ಗె మతుತ್ సಕాರ್  
ಸాವ್మಯ್ద సంಸ ಥె್గ ಗె జ ౕనుగళనుನ್ 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್ సಕాರ್  
జ ౕనుగళ ప ಟ್ కళು సువ ಚార

24/03/2009 D
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

222 25682 అ22 740 ಪాರ್ಶాక 
28/99-00

ఓ.ఎಸ್.నం:8553/98 ర బಗెಗ್ 24/03/2009 D

223 2104 ౕ.క2.మ.ఎ. ౕ.క.సಥ್.3
3/05-06

సహ ದెౕರ್శకరు మಧాಯ್హನ್ ఉపಹార 
ౕజನె కಛెౕ య సಥ್ಳాంతర 

కు తు.

07/04/2008 E

224 2175 ౕ.క.2.ಹెచుಚ್వ  
ಕెూఠ .9/05

గులಬ್గರ್ ಲెಲ್య జయనగర 
ಕాಲెూౕ  కనನ್డ ಮాధಯ್మ ಶాಲెಗె 
ಹె.ಕెూఠ

20/05/2008 E

225 4878 ౕ(క3)స.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲె.
గ ౕపುరం/42/05-06

స.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲె 
గ పುరం,ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲా 
కటಟ್డవనుನ್ ಕెడ  ಹెూస కటಟ್డ కటుಟ್వ 
బಗెಗ್.

07/09/2008 E

226 4938 ౕ(క3) .ఎ.నವెౕ. 
JHBCS/38/05-06

స.ఉ.ಪాರ್.ಶాಲె నహಜ್ నగర ఈ 
ಶాಲెಗె .ఎ. ವెౕశన మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್.

25/03/2009 E

227 4941 ౕ(క3)బుళಳ್హ ಳ್/36/05-
06

సಕాರ್  ಶాಲె,బుళಳ್హ ಳ್ల,ದెౕవనహ ಳ್ 
ಬెంగళೂరు,ಗాರ್. ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె 

ౕసಲాಗಿరువ ఒతుತ್వ  ಜాగవనుನ್ 
ತెరవುಗెూ సువ బಗెಗ್.

07/05/2008 E

228 4952 ౕ(క3)ಪాರ್.ಶా.క.ఆ. ౖ
/22062/47/01-02

స. .ಪాರ್.ಶాಲె,అరళುమ ಲ್ಗె ಬాಗಿలు 
ఈ ಶాಲెయ ఆటద ౖದానద ಲ್ 
ಖాసಗಿయవరు ವాಯ್ಯామ ಶాಲె 
కటుಟ್ ತ್రువ బಗెಗ್.

30/12/2008 E

229 5005 ౕ(క3)ఆ2(217289/ಪాರ್
.ಶా.క.61/99-2000

వ గಗ್ ಲెಲ್ ಸాగర ತా. ಬాರ್హಮ್ణ 
మంಚాಲె ಗాರ್మద ಲ್ 
ಮాರ್ణವాగు ತ್రువ ಶాಲా కటಟ್డద 
రుదದ್ ರ್ౕಪాదರాವ್ 

వಕಿౕలరు,ಸాగర ఇవరు స ಲ್ రువ 
ನెూౕ ౕಸ್ బಗెಗ್.

31/01/2009 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

230 5027 ౕ(క3)ಪాರ್.ఉ.ಶా.క.మ
ౕ  .వగರ್/11/05-06

.పం.ఉ. .ಪాರ್.ಶాಲె,ಬైలూరు 
ౕರెಗాರ್మ ಕాకರ್ళ ತా.ఉడు  ఈ 

ಶాಲెయ ಜాగవనుನ್ మ ౕ య 
ఉప ౕగಕెಕ್ హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್.

30/05/2008 E

231 5034 ౕ(క3)ఉ.ಕಿ.ಪాರ್,ಶాಲె.
డగుం /49/05-06

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె(ఉదుರ್) డగుం ,
ಜాపುర ತా:ఇ ಲ್న 
ఎಸ್. .ఎం. .యవరు ಬెౕರెయవర 
మನెయ ముంದె ಕెూౕಣె 

ರ್సు ತ್రువ బಗెಗ್.

23/12/2008 E

232 5038 ౕ(క3)ఆలూరు 
ಕాఖండಕಿ ಶాಲె 
ಕెూ/64/05-06

ౕవಗಿರ್ ఆలూరు మతుತ್ ಕాఖండಕಿ 
ಗాರ್మద ಶాಲెಗె ಕెూౕಣెగళనుನ್ 

ರ್సలు ఆಗಿరువ ఖ ರ್న 
తತ್వనుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

07/09/2008 E

233 5057 ౕ(క3)ಪాರ್.ಶాಲె,ಸెಟ್ౕ.ಗా
ణಗాపುర/4/06-07

స.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲె,ಸెಟ್ౕషನ್ 
ಗాణಗాపುర,అఫలಮ್ర ತా;గులಬ್ಗాರ್ 
సద  ಶాಖెಗె ಕెూఠ గళ ಕెూరತె బಗెಗ್.

07/09/2008 E

234 5059 ౕ(క3)స.ఉ.ಶాಲె.
ಗాಗ್ంವ್/5/06-07

ಗాಗ್ంವ್ న ఉదుರ್ ಶాಲెగ ಗె 
ಕెూఠ గళనుನ್ మంజూరు ಮాడువ 
బಗెಗ್.

07/09/2008 E

235 5068 ౕ(క3)ಪాರ್.ಶా.ಜా.ತె/2
3/04-05

స.ಪాರ್.ಶాಲె,ಬెళವా  మూడ భటಕ್ళ 
ಗాರ್మద సವెರ್ నం.అ2ర ఒందు ఎకರె 
ಜాగద ಲ್ అ కರ್మణ ಮా రువ బಗెಗ್.

07/09/2008 E

236 5102 ౕ(క3)ಕా.29/01-02 స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె,బళಳ್ಗెರె, . .పುర 
ಹెూౕబ  మళవ ಳ್ ತా.నಶాಲెయ 
ಕಿన ಲ್రువ ಜాగవనుನ್ 

అ కರ್ ಕెూం రువ బಗెಗ್.

07/09/2008 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

237 5121 ౕ(క3)ఇ.హ.బళಕె.24/0
6-07

ರెౕಷెಮ್ ఇಲాಖెయ ಲ್రువ అనుపయుకತ್ 
కటಟ್డగళనుನ್ సಕాರ್రద ಬెౕರె 
ఇಲాಖెగ ಗె హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್.

21/03/2009 E

238 5124 ౕ(క3)గు. .సప./26/0
6-07

గులಬ್ಗాರ್ ಲెಲ್య ౕవಗಿರ್ ತాలూಲ್ಕಿన 
ಕెలಕామಗా గళనుನ್ ಕైಗె ತ್ಕెూళುಳ್వ 
బಗెಗ್.

18/08/2008 E

239 5209 ౕ.క2. ಹె.క.దుర ತ್  
13/2006-07

ಬెంగళೂరు ಚామರాజಪెౕಟెయ, 
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಕాయರ್కರ್మగళ

07/04/2008 E

240 5210 ౕ.క2.క.ర.ಶాಲె.ಮా
/2/2006-07

2006-07 ನెౕ ಸా న ಲ್ 
ముందువರెద ಕాయರ್కರ್మగళ

20/05/2008 E

241 7832 ౕ8(క3);ఉ. .స:55:20
06-07

ఆರ್.ఎ.  రవర సహ ౕగದెూం ಗె 
ರాజಯ್ద ಲ್ ఇ ಲ್యవರెಗె దుಯ್చಛ್ಕಿತ್ 
సరబರాజు ఆగದెౕ ఇరువ ಪాರ್థ క 
మతుತ್ య ಪాರ್థ క ಶాಲెగ ಗె 
స ಸ್ యనుನ್ పಡెదు ಕెూండు ఉ త 
దుಯ್ತ್ సరబರాజనుನ್ ಹెూందువ బಗెಗ್

16/08/2008 E

242 8790 ౕ8(క3) వ గಗ್ ಲెಲ್ 
కడత/16/2006-07

వ గಗ್ ಲెಲ್య పతರ್గళ ప ౕలನె 
బಗెಗ್

18/08/2008 E

243 8794 ౕ8:క.ಬా.హ.ಪా:79:20
06-07

సಕాರ್  ఉదుರ್ ಪాರ್థ క ಪాఠಶాಲె 
హಳెౕ ಬాగలూరు ಲెౕ ఔಟ್ ಕాಲెూౕ  
ంగರాజపುర ಬెంగళೂరు ఈ 

కటಟ್డద ಬా ಗె హణ ಪావ సువ బಗెಗ್

16/03/2009 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

244 8819 సం 
ౕ[క2] .న. ెౕ.క.క.30/2

006-07

వ గಗ್ నగరద ెౕతರ್ 
ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ  కటಟ್డద 

పೂణರ್ಗెూ సలు రూ 14-00లಕಷ್ 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

20/05/2008 E

245 9157 ౕ.క.2. ెౕ.క.క 
51/2006-07

ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ  కటಟ್డ 
ಮాರ್ణద పರ್ಸాತ್వನె స ಲ್సువ 

కు తు. ౕదರ್ ಲెಲ್

20/05/2008 E

246 9193 ౕ క.2.మం 
ಕె.ఎం.ಪౌರ್.52/2006-07

మంటಯ್ ಲెಲ್ మదూದ್రు ತాలూಲ್ಕ್ 
ಕె.ఎం.ದెూ ಡ್ సಕాರ್  ಪౌರ್ఢಶాಲెಗె 
కటಟ್డ క ಟ್సువ బಗెಗ್.

20/05/2008 E

247 9208 ಪౌರ್.ಶా.ಪాರ್.ಶా.క.ఆರ್.ఐ.
.ఎಫ್.అ. .35/2006-07

ಪౌರ್ఢಶాಲా కటಟ್డగళು ಪాರ್థ క 
ಶాಲా కటಟ್డగళು ఆರ್ ఐ  ఎಫ್ 
ಮాರ್ణಕెಕ್ అనుದాన డుగಡె 

ಕెూౕ .

20/05/2008 E

248 9228 సం  7[క2] ెౕ, ,క 
ಹెూ64/2006/07

ెౕతರ್ ಕಷ್ణ ಕా గళ కಚెౕ    
ಹెూసಪెౕಟె  కటಟ್డ/ಗెూౕడನ್ 
ಮాರ್ణ కు తు

20/05/2008 E

249 9229 సం ౕ7[క2] ెౕ   
63/2006/07

ಹాವెౕ  ಲెಲ್ ರెಕెరురూ ತా / ెౕతರ್ 
ಕಷ್ణ ಕా గళ కಚెౕ  ಗె  అనుದాన 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

20/05/2008 E

250 10863 ౕ 7 ెౕ, ,ಕా  70   
2006-07

ಹాವెౕ  ಲెಲ್ ರెಕెరూరు ತా/ 
ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ  ಕాయರ್లయ  

ರ್సువ బಗెಗ್

20/05/2008 E

251 12130 ౕ8:అ.సు.ದా.మ. :47:
2007-08

ದెూడಡ್బಳాಳ್పುర ತా: కూబಗెರె ಹెూౕ: 
ಳ ಕెెూౕಟె  ಗాರ್మద సವెರ್ 

నం163:1అ ర ಲ್ అన జృతವాಗಿ 
అకರ್మವాಗಿ సుళುಳ್ದాఖಲెగళనుನ್ 
సృ ಟ್ ಕెూండు మನెక ಟ್ ಕెూం రువ 
ರ್ౕమ  కమలమಮ್  ఇవర ౕಲె 

సూకತ್ కರ್మ జ ಗಿసలు మన

02/05/2009 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

252 12185 ౕ8:ఆ. ౖ.ತె.13:2007-
08

.ఎಸ್.సతಯ್ನాರాయణ ನ್ 
సుಬెಬ್ౕಗౌడ, యಶెೂౕధమಮ್ ಕెూం 
ರాజಶెౕఖರ್, . .లಕಷ್ಮ್ణ ನ್ 
మಮ್ಶె ಟ್ ಬెటಟ್ಗెರె మూ ಗెರె 

ತాలూಲ್కు కಕ್మగళೂరు ಲెಲ್ ఇవరు 
ౕ ద ಮా  ౕರెಗె ౕ రువ 
ళುవ ಕె ನెూౕ ౕಸ್

07/09/2008 E

253 12187 ౕ8:స. .అ.క.ಕా:52:20
07-08

ళಕాలుಮ್రు ಟౌనನ್ సಕాರ್  ఉದ್ు 
య ಪాರ್థ క ಶాಲెయ సవರ್ ಕಷ್ణ 

అ ಯాన ౕఓజನెయ య ಲ್ 
ರ್ రువ ధ కళಪె 

ಕామಗా గళ బಗెಗ್

08/08/2008 E

254 12510 ౕ8: .పం.అ.సూ:57:20
07-08

గదగ  ಲాಲ್ పంಚాయತ್ 
అ ಕా గళ ౕಲె సూకತ್ క ణ కರ್మ 
ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.

02/05/2009 E

255 12962 ౕ8:బ. .క.ಕా:70:200
7-08

బಳాಳ್  ಲెಲ್య ಶాಲా ಕెూఠ  
కళಪెಕాಗా  బಗెಗ್ బంద దూరుగళ 
కడత

08/08/2008 E

256 12986 ౕ 7 ಹెూ 
సపರ್,ద,ಕా,ತా,సಥ್4 07-08

ರాజಯ್ద ಲ್ 07 -08  ಸా న ಲ್ 
ಪాರ್రం ద సಕాರ್  పರ್థమ దಜెರ್  
ಕాಲెౕజు గళనుನ್  ತాతಕ್ కವాಗಿ 
ನెಡెసలు ಸా, ,ఇ  ಶాಲెగళ ಲ್   
సಥ್ಳావಕాశ ౕడువ బಗెಗ್

20/05/2008 E

257 12990 ౕ8:భూ.క.స.త:73:200
7-08

ಪావగడ ತాలూಲ್ಕಿన ಹెూనನ್ సముదರ್ 
ಗాರ್మద భూ కబ ಕెయ ಲ್ 
ముంದాಗಿరువ ಕಷ್ణ ఇಲాಖె య 
అ ಕా గ ంద సమగರ್ త ಖెಗె 
ఆದెౕ  వర  పಡెదు త ಪ್తసಥ್ర 

ౕಲె ఉగರ್కರ್మಕైಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್

17/12/2008 E

258 13341 ౕ8 
ಕెూ. .క.మం77/07-08

ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್ కటಟ್డ మంజూರా  బಗెಗ್ 21/08/2008 E

259 13417 ౕ7 ఉ కಛెౕ  
కటಟ್డ/41/07

ಯాదಗಿ  ಲాಲ್ ఉప ದెౕశకర 
కಛెౕ  కటಟ್డ ಮాರ್ణ అనుದాన 
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

23/05/2008 E

260 13418 ౕ7 ఉ క కటಟ್డ/42 
07-08

ఉప ದెౕశకర కಛెౕ  ಸా ఇ ಬెం 
ಗాರ್మంతర ఈ కಛెౕ  దుర ತ್ 
ಮాడువ బಗెಗ್

20/05/2008 E

261 13704 8క3:బ. .ప.ప:38:20
06-07

బಳాಳ್  ಲెಲ್య పతರ್గళ ప ౕలನె 
బಗెಗ್

18/08/2008 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

262 13770 ౕ8:ಪె .ಶా.మూ.ಸౌ.ఒ:
92:2007-08

ರ್ౕ ನెౕಶ್.ಕె.భಟ್ రవరు ಪె మ  
ಶాಲెగ ಗె మూలభూత ಸౌలభಯ್ 
ఒదಗಿసువంತె ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

31/01/2009 E

263 13914 ౕ7.21.ఖ ౕ /2007 ಗాರ್ ౕణ ಶాಲా/ಕా/ ాన 
ఉపకరణ ఒదಗಿసువ ౕజನెగ ಗె 
పುనರ್ ಪాರ್రం సువ బಗెಗ್

20/05/2008 E

264 13919 ౕ7.26.కటಟ್డ/2007 సನాಮ್నಯ್ ముమం ధ ಲాಲ್ 
పರ್ವాస ಸా ఇ సంబం దంತె 
ಬెౕ ಕె ప

23/05/2008 E

265 13967 ౕక3మధుಗಿ  ಲెಲ್ 
కడత/11/2006-07

మధుಗಿ  ಲెಲ್య పతರ್గళ ప ౕలನె 
బಗెಗ್

18/08/2008 E

266 13969 ౕ8క3:ಕెూౕಲార ಲెಲ್ 
కడత/13/2006-07

ಕెూౕಲార ಲెಲ್య పతರ್గళ ప ౕలನె 18/08/2008 E

267 13979 ౕక3తుమకూరు ಲెಲ್ 
కడత/21/2006-07

తుమకూరు ಲెಲ್య పతರ್గళ 
ప ౕలನె బಗెಗ್

18/08/2008 E

268 13980 ౕ8:త.ಪా:97:2007-08 class room furniture Dual desk 31/01/2009 E

269 13989 ౕ8:ಗెూౕ.జ. .ఇ. ౕ:31:
2007-
08.32.ఆ. ౖ/2007

హూసಕెూౕಟె ತా,సూ ಬెಲె 
ಹెూౕబ , దದ್నహ ಳ್ಗాರ್,ಗెూౕಮాళ 
జ ౕననుನ್ సಕಿಪాರ್ ಪాఠಶాಲెయ 
ఆటద ౖದాన కటಟ್డ ఉದెದ್ౕశಕెಕ್ 
ౕడువ బಗెಗ್.

12/03/2008 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

270 13991 ౕ8:హ.క. .ఇ. ం:33:2
007-08.34.ఇతರె/2007

ಲాಲ್ కృ  తరಬెౕ  సంಸ ಥె್, 
ంತామ య హಳెౕ  కటಟ್డ 
ం రుಗಿసువ బಗెಗ್.

07/02/2008 E

271 14062 ౕ8:ಪాರ್.ಶా.ಕెూ. .అ:21
:2007-08.51.కటಟ್డ/28-
5-2007

సಕాರ್  కనನ್డ ಪాರ್థ క ಶాಲె 
సంಖెಯ್:12 ಬెళಗాంಗె ಕెూఠ గళ 
ಮా్ణಕెಕ್ అనుದాన డుగಡె 

ಮాడువ బಗెಗ್

07/09/2008 E

272 14071 ౕ8:ನా.ಶా.ఆ. ౖ.అ:24
:2007-08.55.ఇతರె/28-
5-2007

ನాగమంగల ಗాರ್మదద 49 ఎకರె 
పರ್ದెౕశద ಲ್ అకರ್మ కటಟ್డ ಮాರ್ణ 
ಮా రువುదనుನ್ ఖుಲాಲ್ ಮా సువ 
బಗెಗ್.

07/09/2008 E

273 14076 ౕ8:ಶా.ఆ. ౖ.ఒ:37:20
07-08.58.ఆ. ౖ/1-6-
2007

ಶాಲెಗె ఆటద ౖದానవనుನ್ 
ఒదಗಿ ಕెూడువ కు తు.

07/04/2008 E

274 14098 ౕక3:ఇతರె 
కడత/72/2005-06

ఇతರె పతರ್గళ కడతగళ బಗెಗ್ 02/05/2009 E

275 14241 ౕ8:స.ಪాರ್.ಶా.స:101:2
007-08

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಳ ,ె 
ಗెూౕకణರ್ ఇదర సమಸెಯ್ కు తు

16/08/2008 E

276 14343 ౕ8క3:ಬా. .ప.ప :27
2006-07

ಬాగలಕెూౕಟె ಲెಲ್య పతರ್గళ 
ప ౕలನెయ కడత

20/03/2009 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

277 14390 ౕ8డబూಲ್ಯ್. .నమ:2220
/2007/2006-07

w.p.no.2220/2007P.I.L 
మನెూౕహర ರావತ್పಪ್ ಬాಯ್ಕాವ್ಡ್ రుదಧ್ 
ರాజಯ್ సಕాರ್ర మ ತ್తరరు

27/01/2009 E

278 14537 ౕ8:ఇతರె2006-07 ఇతರె పతರ್గళ కడత 27/01/2009 E

279 14650 ౕ8:ಹెూ.ಕెూ.ತె:117:20
07-08

వ గಗ್ ತా. ಹెూళలూరు 
ಗాರ್మద ಲ್రువ సಕాರ್  య 
ಪాರ್థ క కనನ್డ ಪాఠಶాಲె ಗె 
సంబంధపటಟ್  ಕెూఠ యనుನ್ 
ತెరవುಗెూ  ಕెూడువ బಗెಗ್

07/05/2008 E

280 14796 ౕజನెక3 
స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె. .మం.44/
04-05

సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
ల ಮ್ದెౕ నగర లಗెಗ್ರె ಬెంగళೂరు 
ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెಗె కನాರ್టక 
ಕెూళಚె మూರ್లನా మండ ంద 
ಕా ದ್ రువ ಖా  ವెౕశన 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

25/03/2009 E

281 14864 ౕ8:మూ.ಸౌ.ఒ:120:20
07-08

ಲెಲ್య అ  ందు ద పರ್ದెౕశగళ ಲ್ 
ఇరువ సಕాರ್  ఉదుರ್ 
ಪాರ್థ క/ಪౌರ್డಶాಲెగ ಗె 
మూలభూత ಸౌలభಯ್గಲాద ಕెూఠ  
ಮాರ್ణ ಹాగూ ఇతರె దుర ತ್ 

ಕామಗా గళనుನ್ ಕైಗెూళುಳ್వ బಗెಗ್

21/08/2008 E

282 15191 y7.sha.mydana.balake.
45/2007-
08..ಯావುದాదರెూంద 
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008

ಬెం. :20/03/3008 ಪాರ್ದెౕ క 
ಸారಸ್ వసుತ್పರ್దశರ್న బಗెಗ್.

07/04/2008 E

283 15288 ౕ8:ಶా.క.ఒ:130:2007
-08

అంగళద ಲ್ ಶాಲె క యు ತ್రువ 
మకಕ್ ಗె ಶాಲా కటಟ್డ ఒదಗಿసువ 
కు తు

07/09/2008 E

284 15289 ౕ8:ఆ.అ.అం:131:200
7-08

సಕాರ್  ಬాలకర య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె ಬెళೂಳ್రు ಶాಲా ఆవరణద ಲ್ 
అన కృత ಪె ಟ್ಗె అంగ  ఇ ಟ್రువ 
బಗ ಗె್

07/05/2008 E

285 15291 ౕ8:ఆ. ౖ.ಹె:133:200
7-08

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
కృಷాಣ್పುర ಶాಲెయ ఆటద ౖದానಕెಕ್ 
కమల అనంత ఆటద ౖದాన ఎంబ 
ಹెసరనుನ್ ఇడువ బಗెಗ್

07/09/2008 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

286 15349 y7.d.d.p.i.office.gulbar
ga.construction.52/200
7-08.99.కటಟ್డ/2008

ఉ  కಛెౕ  గులಬ್గರ್ಕెಕ್ ಸ್◌ంత 
కటಟ್డ ಮాರ್ణ కు తు.

20/05/2008 E

287 15358 ౕ8:ಶా.దు.ಕౌ. :135:2
007-08

సవರ್ ಕಷ್ణ అ ಯాన 
ౕజನెయ య ಲ್  ಶాಲెగళ దుర ಥ್ 

ಹాగూ ಕాంಪౌంಡ್ ವాಲ್ గళ 
ಮాರ್ణ ಮాడువ బಗెಗ್

18/08/2008 E

288 15360 ౕ8:ಜా.ದా.ఒ:137:07-
08

సಕాರ್  ಕಿ య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
కಕ್లಲ್సమదರ್ ಬెంగళೂరు ద ణ 

వలయ-1 ఈ ಶాಲెయ ಜాగద బಗెಗ್ 
ಯావುದెౕ ధವాద కడత ఇలಲ್ రువ 
బಗెಗ್

07/09/2008 E

289 15420 y7g.p.u.college.ka.ni56
/2007-
08.100.కటಟ್డ/2008

తలಕాడు,బనూನ್రుగళ ಲ್ ಕಿ.ಕా కటಟ್డ 
ಮాರ್ణ

23/05/2008 E

290 15422 y7.g.h.s.forest.land.54/
2007-
08.102.ఖ ౕ /2008

ಜెూౕయಡా ತా: ಬైಲాపುర 
సಪౌರ್ಶాಲె అరణಯ್ జ ౕను 
మంజూరు బಗెಗ್.

20/05/2008 E

291 15431 ౕ8:స.న,కు. ౕ.ಶౌ:140
:2007-08

:7-1-2008 రందు సಕాರ್రద అపర 
ముఖಯ್ಕాయರ್ద ರ್ అవర 
అధಯ್ಕಷ್ತెయ ಲ್ నಡెద సಕాರ್రద 
పರ್ಧాన 
ಕాయರ್ద ರ್గళ/ಕాయರ್ద ರ್గళ సಭె 
నడవ య బಗెಗ್

16/03/2009 E

292 15639 ౕ8:ఒಜా.ನెూౕ:145:20
07-08

సಕా్  య  ಪాರ್థ క ಶాಲె 
హಳెౕ ౕడు ಶాಲెయ జ ౕను/ఆ ತ್య 
ఒతుತ್వ ಗె సంబంధ ౕ రువ 
ನెూౕ ౕಸ್

17/12/2008 E

293 15977 ౕ5 
ಮా,హ, .ಮా.ఒ.బಗెಗ್

ಮా  హకుಕ್ యమద  2005ర  
ಮా  ಕెూౕ రువ బಗెಗ್

21/03/2009 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

294 16737 . . ಬౌ కವాಗಿ  
ప.ಬా.బಗెಗ್

షయ  ವాರ್క ంద  మతుತ್ ఇతರె 
ಶాಖె ంద   ౕ రువ పతರ್గళು  
ಬౌ కವాಗಿ  ವాపಸ್ಸ್ ಬార రువ బಗెಗ್

22/05/2008 E

295 18927 CPI.122.ఇతರె/2008 చనನ್పటಟ್ణ ತా: కూరణಗెರె ಗాರ್మద 
సಪాರ್ಶాಲెಗె ಸెౕ ద జ ౕను  ಬెౕರె 
ఇಲాಖెಗె వಗాರ್వಣె ಮాడ రువబಗెಗ್.

21/03/2009 E

296 24426 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క.దు 
మతుತ್ ನెూం11/2002-03

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఈ పುర ఈ ಶాಲా 
కటಟ್డ దుర ತ್ బಗెಗ್

23/03/2009 E

297 24429 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క. .ఎ 
.ర 14/2002-03

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కుಮారಸాವ್  
బಡావಣె ఈ ಶాಲా ವెౕశనద ಲ್ 
బಸ್ ಲాದ್ణ ರ್సువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

298 24433 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క.ಜా.భూ 
ಸాವ್ 56/2002-03

ಖాసಗಿ జ ౕ న ಲ್ స. .ಪాರ್.ಶాಲె 
పడుತెూౕನెಸ್ ಬెంಗెರ್ హూಡె అంಚె 
ఉడు  ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయు 
నಡెయు ತ್దుದ್ ವెౕశనవనుನ್ భూ 
ಸాವ್ ౕన ప ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

23/03/2009 E

299 24435 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క.దు 
అ.  40/2002-03

స. .ಪాರ್.ಶాಲె సకಲెౕశపುర ಹాసన 
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా కటಟ್డవనుನ್ దుర ತ್ 

ಮాడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

300 24437 కటಟ್డ3ఎ ౕ ఎఆರ್1/2
002-03

కడూరు ತాలూಲ್కు కಲెಕ್ರె సಕాರ್  
ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె ಹెచుಚ್వ  
ಕెూఠ గళనుನ್ మంజురు ಮాడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

301 24440 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క.ఒందు 
ಹాಲ್  ವెౕ ಕె 

.39/2002-03

స.ಪాರ್ಮా.ಶాಲె ಹెూదలూరు ಗాರ್మ 
గు ಬ್ ತాలూಲ್కు తుమకూరు ಲెಲ್ ఈ 
ಶాಲెಗె ಹాಲ್ ವెౕ ಕె ರ್సువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

302 24443 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.క.యు ಸెಫ್ 

,ಶా.ನై.31/2002-03

ಬెంಗాರ್. ಲెಲ್ ಮాగ  ತా: ಗె 
యు ಸెಫ್ ನెర ನెూం ಗె ಶాಲా 
ನైమರ್లಯ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

303 24446 ౕక3.ಪాರ್.ಶా.క.యూ
ಸెಫ್ ನెరవು 
ಶా,ನై.32/2002-03

ౖసూరు ಲెಲ್ಗె `యూ ಸెಫ್` 
ನెర ನెూం ಗె ಶాಲా ನైమರ್లಯ್ 

ౕజನె అనుಷాಟ್నಗెూ సువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

304 24448 ౕక3.ಕెూ. .క.40/2002
-03

ఈಶానಯ್ వలయద ಕెూపಪ್ళ ಲెಲ್య 
పతರ್గళనుನ್ సద  వలయಕెಕ್ ముం న 
కರ್మಕాಕ್ಗಿ స ಲ್సువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

305 24531 ౕక3.ಪాರ್.ಶా.క.హಸాತ್ంత
ర బಗెಗ್10/2001-02

స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె కటಟ್డవనుನ್ 
జయ ನాయక యువక సంఘಕెಕ್  
టుಟ್ಕెూడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

306 24541 కటಟ್డ3ఎ ౕ 
. ఎ.ఆರ್ 31/2001-02

ಶాಲా ಕెూఠ  ರ್సలు ము ಲ್ం 
సಮ್ಶాన పకಕ್ద ಲ್రువ ವెౕశనవనుನ್ 
టుಟ್ಕెూడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

307 24544 కటಟ್డ3ఎ ౕ. ఎఆರ್ 
27/2001-02

అదರ್ಕెಕ್ ం రువ ಶాಲా కటಟ್డ 
ಮాರ್ణవనుನ್ పೂణರ್ಗెూ సువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

308 24558 కటಟ್డ3 ఎ ౕ ఎఆರ್ 
22/2001-02

అనగతಯ್ ಶాಲా కటಟ್డ మంజూరు 
ಮా రువ బಗెಗ್

23/03/2009 E
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కడతద 
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ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

309 24575 క3 ౕ.ಪాರ್.ಶా.క.ಕెూ.దుర
ತ್ 01/2001-02

సಕాರ್  ಪాರ್.ಶాಲె నూಯ್ಲెౕఔಟ್ 
ఆంజನెౕయపಪ್ ಗాడರ್ನ್ ಬెంగళೂరు 
ఈ ಶాಲె కటಟ್డ దుర ತ್బಗెಗ್

23/03/2009 E

310 24585 ౕక3 
ಪాರ್ಶాక`యూ ಸెಫ್` 
ಶా.ನై.అ. 41/2002-03

2002-03 ನెౕ ಸా ಗె `యూ ಸెಫ್` 
ನెర న  ಶాಲా ನైమರ್లಯ್ 
ಕాయರ್కರ್మద  ಹాసన ಧాన 
సಭా ెౕతರ್ కసಬా కಟాಟ್య ಶాం  
ಗాರ್మ ಬెళಗాం  ಲెಲ್ సదలಗా 
ಪాರ್థ క ಶాಲెగళು ಹాగూ 
తుమకూరు ಲెಲ್ మధుಗಿ  ತా: 
ವాಯ್ ತ್ಗె బరువ ಪాರ್థ క ಶాಲా 
కటಟ್డగళು దుర ತ್ బಗెಗ್

23/03/2009 E

311 24591 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క. .ఎ 
.మం.హ.జ.60/2002-03

Allotment of C.A.site in 
defence employees H.B.C.S in 
Kothohosahalli maruthi nagara 

23/03/2009 E

312 24604 క3 ౕ.ಪాರ್.ಶా.క. .ఆ.సు
.ఇ 2799 24/2001-02

స.ಕಿ.ಪాರ್.ಶాಲె కూತారడహ ಳ್ 
ముళಬాಗಿలు ತాలూಲ್కు ಶాಲా ల 
వಯ್వಸెಥ್ బಗెಗ್

23/03/2009 E

313 24613 కటಟ್డ3ఎ ౕజನె భూ 
ಸాವ್.17/2001-02

సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲె 
ಗెూౕరూరు ఈ ಶాಲెయ ౖದానద 
ಜాగద ಲ್ 0.06 గుంಟె ಬాగవనుನ್ 

ౕ ౕಸ್ ಠాಣెಗె టుಟ್ಕెూడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

314 24617 క3 ౕ ಪాರ್.ಶా.క.దుర ತ್ 
07?2001-02

ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕెూఠ  దుర ತ್ బಗెಗ್ 23/03/2009 E

315 24620 క3 ౕ 
ಪాರ್.ಸా.క.ಕెూ.ಶా.  
06/2001-02

ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕెూఠ  ಶౌಚాలయ 
ರ್సువ బಗెಗ್

23/03/2009 E
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కడతద 
గణక 
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

316 24627 క3 ౕ ಪాರ್.ಶా.క.దు 
.హ.  56/2001-02

ఎం.ఎ.ఆರ್.  ಲైನ್ ఆడుಗెూౕ  
ಶాಲెಗె మూలభూత ಸౌలభಯ್ 
క ಪ್సలు హణ డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

317 24669 క3 ౕ.ಪాರ್.ಶా.క.దుర ತ್ 
42/2001-02

సಕాರ್  ಮాద  కనನ್డ మతుತ್ ఉదుರ್ 
ಪాರ್థ క ಶాಲా కటಟ್డద దుర ತ್ బಗెಗ್

23/03/2009 E

318 24681 కటಟ್డ-3ఎ ౕ ಹె.ಕెూ. -
21/2001-02

మండಯ್ ಲెಲ್ ఆలಕెರె .ಪాರ್.ಶాಲెಗె 
ಹెచుಚ್వ  ಕెూఠ యనుನ್ ರ್సువ 
బಗ ಗె್

23/03/2009 E

319 24687 కటಟ್డ3ఎ ౕ ಪాರ್ 
ಶాక/ಕెూ.ಶౌ11/2001-02

మళవ ಳ್ ತాలూಲ್ಕಿన ಶాಲెగళ ಲ್ 
ಕెూఠ  దుర ತ್ ಹాగూ 
ಶౌಚాలయగ లಲ್ద బಗెಗ್

23/03/2009 E

320 24694 కటಟ್డ3ఎ ౕ ಪాರ್ 
ಶా.క/క.ಕా/10/2001-02

అಲాಲ್ పటಟ್ణ ಗాರ್మ ರ್ౕరంగపటಟ್ణ 
ತా: సಕాರ್  .ಪాರ್.ಶాಲెయ కళಪె 
ಕామಗా ಕె బಗెಗ್

23/03/2009 E

321 24698 కటಟ್డ3ఎ ౕ ಪాರ್ಶాక-
ఎఆರ್ 15/2001-02

ద ణ కనನ್డ ಲెಲ್ సుళಯ್ತా ఐవನాడರ್ 
ಗాರ್మ ಬాం ಕెూౕ  .ಪాರ್.ಶాಲా 
కటಟ್డద దు ಥ್ య బಗెಗ್

23/03/2009 E

322 24700 క3 ౕ ಪాರ್.ಶా.క.కళಪె 
. ఆ.సు.ఇ493 14/2001-
02

ಹెూసనగర ತా: హ ದాರ್వ  
స. .ಪాರ್.ಶాಲెయ కటಟ್డద కళಪె 
ಕామಗా య బಗెಗ್

23/03/2009 E
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ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

323 24855 ౕక3.ಪాರ್.ಶా.క.ಜా.ఒ.3
5/2003-04

స.ఉ.ಪాರ್.ಶాಲె ದెౕవర ౕవనహ ಳ್ 
ಬెం.ఉతತ್ర ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా 
ఆవరణగద ಲ್ ನాರాయణ 
హృదಯాలయ ಕాಯ್ంಪ್ ಹాకలు ಜాగ 
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.

23/03/2009 E

324 24863 ౕక3.ಪాರ್.ಶా.క. .గు. .
అ07/2003-04

సಕాರ್  కనನ್డ ,ತెలుగు య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె ಕಿವ್ౕನ್ಸ್ 
రಸెತ್, ವా నగర ಬెంగళೂరు ఉతತ್ర 
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా ವెౕశనద ಲ್ 

`గురుభవన` ರ್సలు అనుమ  
ౕడువ కు తు

23/03/2009 E

325 24873 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.క.ಕెూ.దు41/2003
-04

ౖసూరు ಲెಲ್ ౖసూరు 
ತా:స.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె లಲ್హ ಳ್ 
ముణಹెూౕబ  ಶాಲా ಕెూఠ  దుర ಥ್ 
ಮాడువ బಗెಗ್.

23/03/2009 E

326 25164 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.క. .అ.సంಖెಯ್ 
37546-47/2002-03

.అ.సంಖెಯ್ 3754647/2000 ರ್ౕ 
ಗెూౕಪాలಶె ಟ್ మతుತ್ఇతరరు 
స ಲ್ రువ ದాವె బಗెಗ್

23/03/2009 E

327 25178 ౕక3 
ಪాರ್.ಶా.క.అ.ಶా.ఆ. ౖ 
ತెದా.సమ.29/01.58/200
1-02

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ತాళహ ಳ್ 
కಕ್బಳాಳ್పುర ಶాಲెయ ఆటద 
ౖದానద ಲ್ అ కರ್మణವాಗಿ 

ಕాంಪౌంಡ್ ರ್ రువುదనుನ್ 
ತెరవುಗెూ సువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

328 25196 క3 ౕ ಪాರ್.ಶా.క.దు 
11/2000-01

ఈజుಕెూళ బಡావಣెయ సಕాರ್  
య ಶాಲెయ కటಟ್డ దుర ತ್ ಹాగూ 

సಥ್ಳాంతరద బಗెಗ್

23/03/2009 E

329 25204 కటಟ್డ3ఎ 
ౕ.ఒ.ప.2/2002-03

ಬెళತ್ంగ  ತా కసಬా ಗాರ್మద 
ಶాಲెయ ಜాగవనుನ್ అదలు బదలు 
ಮా ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್

23/03/2009 E

330 25214 కటಟ್డ3 ౕజನె 
ಪాకಕెూదుర ಥ್ 
ಹాసన51/2000-2001

ಹాసన ದెూಡాಡ್లదహ ಳ್ ಪాರ್.ಶాಲా 
కటಟ್డద దుర ತ್య ಲ್ నಡె రువ 
అవಯ್వಹారద బಗెಗ್

23/03/2009 E

331 25232 ౕక3 ಪాರ್.ಶా.క.ಜా.వ 
25/2003-04

ವెౕಕానంద 
.పం.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె అజಜ್ర ಕాడు 

ఈ ಶాಲా జ ౕననుನ್ సಕాರ್  
పರ್థమ దಜె◌్ మ ಲా పರ್థమ దಜెರ್ 
ಕాಲెౕజు ರ್సలు హಸాತ್ంత సువ 
బಗెಗ್

23/03/2009 E
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

332 25240 కటಟ್డ3 ౕజನె ಪాರ್ಶాక 
హಸాತ್ంత సువ బಗెಗ್ 
46/2000-01

ಬెంగళೂరు ವెౕకనగరద ಲ್రువ 
ತెలుగు ಪాರ್థ క ಶాಲెయ 
కటಟ್డవనుನ್ ఇಲాಖెಗె హಸాತ್ంత సువ 
బಗెಗ್

23/03/2009 E

333 25252 కటಟ್డ3 ౕజನె 
ಪాರ್.క.ಶాಲా.సಥ್ళ ఒతుತ್వ  
23/2000-01

తರ್దుగರ್ ರెూౕట  టರ್సಟ್నవరు 
సಕాರ್  ఉదుರ್ ಬాలಕಿయర య 
ಪాರ್థ క ಶాಲె ಬెట ంರ್ಟ್ క  
రుదಧ್ హూ రువ ದాವె

23/03/2009 E

334 25268 అ2265 ಪాರ್.ಶా.క 45/99-
2000

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಬాలಕಿయర 
తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ಜాగద బಗెಗ್

23/03/2009 E

335 25282 కటಟ್డ 3 ౕజನె 
ಪాರ್ಶాక.ಕె.ಶౌ 14/2000-
01

Tranfer/ demolition of urinals 
adjoining the primary school 
buildings/compound

23/03/2009 E

336 25294 అ24 ಪాರ್.క.ಶాಲా 
జ ౕను అ కರ್మణ 
34/2000-01

నవలగుంద  నగరద ಪాರ್థ క 
ಶాಲెయ సుప ರ್న ಲ್రువ జ ౕ న ಲ್ 
అ ಲ್న పುరసಭె అమగ గళనుನ್ 

ರ್సు ತ್రువ కు తు

23/03/2009 E

337 25302 క3 ౕ ಪాರ್ಶాక సಥ್ళ 
మంజూರా  కు తు 
51/2000-01

హుబಬ್ ಳ್ అమరಗెూౕళద ఎ. .ఎం.  
ಯాడರ್ న ಲ್రువ సಕాರ್  ಪాರ್థ క 
ಶాಲెಗె సಥ್ళ మంజూರా  కు తు

23/03/2009 E
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కರ್ 
సం

కడతద 
గణక 
సంಖెಯ್

కడత సంಖెಯ್ షయ కడత 
ముಕాತ್య 
ನాంక

ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

338 25311 అ24 ಪాರ್.క:ఇతರె 2/98-
99

హుబಬ್ ಳ್య అಶెೂౕకనగరద ಲ್న 
స.క. .ಪాರ್.ಶా.నం:13ನెౕ  ಶాಲా 
కటಟ್డ నలసమವాగదంತె తಡెయువ 
కు తు

23/03/2009 E

339 25316 ౕక3 ಪాರ್ಶా క.దు 
22/2003-04

స. .ಪాರ್.ಶాಲె మరసనహ ಳ್ ಗాರ್మద 
ಶాಲా కటಟ್డ దుర ತ್ ಮాడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

340 25333 ౕక3 ಪాರ್ಶాక 
ಜా. .ಕెూ 05/2003-04

సಕాರ್  సವ್తంతರ್ ప.పೂ.ಕాಲెౕజు 
చనನ್ರాయపటಟ್ణ కటಟ್డ ಮాರ್ణಕెಕ್ 
స.ಬా. .ಪాರ್.ಶాಲా ಜాగ టుಟ್ 
ಕెూడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

341 25342 క3 ౕ 
ಪాರ್.ಶా.ಜా. .స.అ. ౕ 
10/2002-03

తರ್దుగರ್ ಲెಲ್ ಹెూళಲెಕ್ರె ತా: 
ಹెూళಲెಕ್ರె స. .ಪాರ್.ಬా.ಶాಲె 
ఆవరనద ಲ್ ಕಷ್కర సదన ರ್సలు 
ವెౕశన మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

23/03/2009 E

342 25355 ౕక3 ಪాರ್.ಶాక.ಜా.ತె 
01/2003-04

ದెూడಡ್ಪెౕಟె కు గಲ್ ತా: తుమకూరు 
ಲెಲ್ ఈ ಶాಲా ವెౕశన 

భూಸాವ್ ౕనತె బಗెಗ್

23/03/2009 E

343 25603 అ21 ಪాರ್.క.ಶా. ವెౕశన 
3/96-97

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెూసಕెರె హ ಳ್ 
ಗాರ್మద సವెರ್ నం 9596, 121,122 
ర .ఎ.ಜాగద ಲ್ మంజూరు 
ಮా ಕెూడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

344 25623 అ22 902 ಪాರ್ಶాక 
68/98-99

మండಯ್ ತాలూಲ್కు బసರాళು 
ಗాರ್మద ಲ್ సಮాజ కಲాಯ್ణ ఇಲాಖెಗె 

ರ್ಕ್ పೂవರ್ ಬాలకర ದాಯ್ ರ್ 
లయద కటಟ್డಕెಕ್ ವెౕశన 

మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

345 25634 అ22 ಪాರ್ಶా.ఆ. ౖ79/98-
99

కు గలರ್ పటಟ್ణద ಲ್రువ 
.ಕె.ఎం.ఎಸ್ య ಪాರ್థ క 

ಶాಲెయ ఆటద ౖದానవనుನ್ 
యువజన ಹాగూ ಕಿರ್ౕಡాఇಲాಖె 
తుమకూరు ఇవ ಗె హಸాತ್ంత సువ 
కు తు.

24/03/2009 E
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

346 25660 అ22 ಪాರ್.ಶా.క. ౖ 
ವా.మ>  27/97-98

ಚామರాజ ಪెౕಟె ದావణಗెರె  
ఇ ಲ್నసಕాರ್  య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె మతుತ್ ఉదుರ್ ಶాಲె ಖా  
ఆటద ౖದానద ಲ್ ವా జಯ್ మ ಗె 

ರ್సలు అనుమ  ౕడువ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

347 25675 అ22 ಪాರ್.ಶా.క.64/99-00 స.ಮా.ಪాರ್.ಶాಲె య యూరు 
జయనగర ಬెంగళುరు ద ణ ఇ ಲ್న 
ಶాಲా కటಟ್డద అవಯ್వಸెಥ್ బಗెಗ್

24/03/2009 E

348 25694 అ22 1377 ಪాರ್.ಶా.క 
57/99-00

గు బంಡె ತాలూಲ್కు ల ಮ್ౕಸాగర 
ಗాರ್మద ಶాಲెయ జ ౕననుನ್ 
పశుವైదಯ್ ಶాಲె ಹాగూ ఇతರె 
ఉದెದ್ౕశగ ಗాಗಿ భూಸాವ್ ౕన 
ప ಕెూళಳ್లు హణ డుగಡె ಮాడువ 
బಗెಗ್

24/03/2009 E

349 25702 అ22 ದాವె సం:307/99-
00

సಕాರ್  ఎನ್. .ఎಮ್ ಶాಲె 
కూగూరు ఆನెౕకಲ್ ತా: ಬెంగళೂరు 
ద ణ ಲెಲ್ ఈ ಶాಲెయ జ ౕ న బಗెಗ್

24/03/2009 E

350 25713 ౕక3 అ22 ಪాರ್ಶాక 
3/99-00

బసవనగు  .ಪాರ್.ಶాಲా 
ఆవరణద ಲ್ ఉదుರ್ య ಪాರ್థ క 
ಶాಲె ఉదుರ್ ಮాధಯ್ క 

.ಪాರ್.ಶాಲె ಹాగూ ಕಿ య ಕాಲెౕజు 
కటಟ್డ ಮాರ್ణ కు తంತె

24/03/2009 E

351 25845 అ22ಪాರ್ಶాక 81/98-99 సಕాರ್  ಬాలಕಿయర ಪాರ್థ క ಶాಲె 
డ  ರామనగర ತాలూಲ್కు 

ಬెంగళುరు ಗాರ್ಮాంతర ఈ ಶాಲెయ 
జ ౕ న బಗెಗ್

24/03/2009 E
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ಶెರ್ౕ
ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

352 25858 అ24 ಪాರ್.క.ఇతರె 16/98-
99

హరపనహ ಳ್ ತా: అర ౕಕెರె 
ಗాರ್మద ಲ್ ಶాಲా కటಟ್డవనుನ್ ಕెడ  
ఆ సಥ್ళద ಲ್ పంಚాయತ್ కಛెౕ  
కటಟ್డవనుನ್ కటుಟ್ ತ್రువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

353 25865 అ22 ಪాರ್ಶా.జ 90/98-99 స. .ಪాರ್.ಶాಲె కమಲానగర 
ಶాಲెయ సಕాರ್  జ ౕ న ಲ್ 
ಬెంగళುరు మಹానగర ಸా ಗె సంಸ ಥె್ 
బಸ್ ಲాದ್ణ ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

354 25876 క3 ౕ ಪాರ್ಶాక.కళಪె 
ಕామಗా   దుర ಥ್ 
59/2000-01

ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್ 
కటಟ್డద దుర ಥ್ ಹాగూ కళಪె 
ಕామಗా  బಗెಗ್

24/03/2009 E

355 25885 క3 ౕ.ಪాರ್.ಶా.క.గురుభ
వన ಮాರ್ణ 66/2000-
01

ಕెూౕಲార ಲెಲ್ బంಗారಪెౕಟె 
క.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె ఆవరణద ಲ್ 
గురుభవన ಮాರ್ణ ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

356 25897 కటಟ್డ1: ౕ 
ಶా.ಶౌ. :09/2000-01

ಶాಲా ಕాಲెౕజుగళ ಲ್ 
ದాಯ್ ರ್ యర సలుವాಗಿ 

కಡాಡ್యವాಗಿ పರ್ತెಯ್ౕక శవಚాలయ 
ರ್సువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

357 25908 అ2 ಪాರ್.ಶా.క.9/2000-01 మండಯ್ ಲెಲ್ మదూದ್రు ತాలూಲ್కు 
చನెನ್ౕಗౌడనದెూ ಡ್ ఇ ಲ್న ಶాಲా 
కటಟ್డ దు ಥ್ య బಗెಗ್

24/03/2009 E

358 25920 కటಟ್డ3 ౕజನె 
ಪాರ್ಶాಕెడవುవ బಗెಗ್ 
57/2000-01

ఆಕాರ್ಟ್ ರ್ౕ ವాಸాಚాರ್ 
రಸెತ್య ಲ್రువ ಮాద  ಪాರ್థ క 
ಶాಲె ಬెంగళೂరు బహుమహ  
ವా జಯ್ లుగಡె బಗెಗ್

24/03/2009 E
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ಭాగ : ఉప ದెౕರ್శకరు( ౕజನె)

359 25934 అ22 7291 ಪాರ್ಶాక 
2/2000-2001

ಹాసన ಲెಲ್ చనನ್ರాయపటಟ್ణ ರ್ౕకంఠ 
నగర స. .ಪాರ್.ಶాಲె ಹెచుಚ್వ  
ఎరడు ಕెూఠ గళು మతుತ್ సಭాంగణ 
ಕెూఠ  మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

360 25950 అ22 7292 ಪాರ್ಶాక 
5/2000-2001

ಹాసన ಲెಲ್ శರ್వణಬెళಗెూళ ಹెూౕబ  
లక ಗాರ್మద ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె 2 

ಕెూఠ గళ మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009 E

361 25963 ౕక3 అ22 231 
గు.భ.  7/1999-2000

ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ ఆನెౕకಲ್ ತా: 
గురుభవన ಮాರ್ణద బಗెಗ್

24/03/2009 E

362 25971 అ24 ಪాರ್. కటಟ್డ ఖ  
17/99-2000

ಕారವార ತా: ಬా కువರాಬా  
సಕాರ್  మರా  .ಪాರ್.ಶాಲెయ 
కటಟ್డవనుನ್ ಕెడ  ಖా  ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

363 25981 కటಟ್డ 3ఎ 
ౕ.ಕా.28/2001-02

సు ಥ್ య ಲ್రువ మండಯ್ಕెూపಪ್లు 
ಶాಲా కటಟ್డ ఒಡెదు కళಪె 
ಕామಗా  ಮా రువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

364 25989 కటಟ್డ 3ఎ ౕ 
ಪాರ್ಶాక.గు ತ್ಗె 
ఆ.14/2001-02

సువణರ್ మಹెూౕతಸ್వ భవనద ಖా  
ಜాగవనుನ್ గు ತ್ಗె ఆಧారద ౕಲె 
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

365 26054 కటಟ್డ3ఎ ౕ 
ಪాರ್ಶాಕెూ/ఆవరణ 
20/2001-02

ಕె.ಬెళುಳ್రు , మదూದ್రు ತా 
స. .ಪాರ್.ಶాಲెయ ఆవరణద ಲ್ 
ಕాంಪౌంಡ್ ರ್సువ దలు 
భూಮాపన ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

366 26059 కటಟ್డ3ఎ 
ౕಪాರ್ಶాక:అ కರ್మణ 

2/2001-02

మండಯ್ ಲెಲ್ ನాగమంగల ತాలూಲ್కు 
అ సందರ್ సಕాರ್  య ಪాರ್థ క 
ಶాಲెయ ಲ್ ಬెౕರెయవర జ ౕననుನ್ 
అ కರ್ రువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

367 26063 కటಟ್డ3ఎ ౕ 
ಪాರ್ಶాక/దుర ಥ್ 3/2001-
02

మండಯ್ .ಕಿಲార ಗాರ್మద ಲ್రువ 
సಕాರ್  య ಪాರ್థ క ಶాಲా 
కటಟ್డ దుర ಥ್ బಗెಗ್

24/03/2009 E

368 26067 కటಟ್డ3ఎ ౕ ಪాರ್ ಶా క 
ಶాಕెూ.మం/8/2001-02

ಶాಲా ಕెూఠ గళనుನ್ మంజూరు 
ಮాడువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

369 26072 కటಟ್డ3ఎ ౕ 
ಪాರ್ಶాక.అహವాలు1/2001
-02

ಮాదಯ್మద ಲ್ మతుತ್ ಸావರ್జ క ంద 
బంద అహವాలుగళ బಗెಗ್

24/03/2009 E
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370 26079 క3 ౕ ಪాರ್ಶాకಶా 
ఆ. ౖ.ತెరవು49/2001-02

స. .ಪాರ್.ಶాಲె ఎళುಳ್కుంಟె ಶాಲా 
ఆవరణద ಲ್ అన కృతವాಗಿ కటಟ್డ 
ವాసವాಗಿరువవరనుನ್ 
ತెరవುಗెూ సువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

371 26098 కటಟ್డ3 ౕజನెಪాರ್క.34/2
000-01

1995-96 ర ಕెలవು ఆయದ್ అ వృ ಧ್ 
ಕాయರ್కರ್మగళ ಮాద  ప ఈలನా 
ಸాಯ್ంపಲ್ ಚెಕ್ బಗెಗ್

24/03/2009 E

372 26107 క3 ౕಪాರ್ಶాకಕాಗెూౕ  
56/2000-01

ಕెూౕಲార ಲెಲ್ ಮాలూరు ತాలూಲ್కు 
ವార పటಟ್ణ స.క.ಮా. .ಪాರ್.ಶాಲె 

ಕాంಪౌండనుನ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

373 26115 క3 ౕಪాರ್ಶాకదుర ತ್ 
61/2000-01

ಬెంగళೂరు ಗాರ್ಮాంతర ಲెಲ್య 
ಮాగ  త: అ ತ್ಗెರె ಗాರ್మద ಶాಲెయ 
దుర ಥ್ బಗెಗ್

24/03/2009 E

374 26123 క3 ౕಪాರ್ಶా.క.  
మంజూరు 60/2000-01

హుబಬ್ ಳ್ ఎ. .ఎం.  ఆవరణద ಲ್ 
సಕాರ್  ಪాರ್థ క ಶాಲెಗె ವెౕశన 
ఒదಗಿసువ బಗెಗ್

24/03/2009 E

375 26851 అ22 ಪాರ್.క. ఇతರె 31/96-
97

సಕాರ್  ಮాద  ಪాರ್థ క ಶాಲె 
ಕెంಗెౕ  ఈ ಶాಲా  ఆవరణద ಲ್ 
అన కృతವాಗಿ ವా జಯ್ మ ಗెగళనుನ್ 
అనుమ  ఇలಲ್ದె ರ್సు ತ್రువ బಗెಗ್

25/03/2009 E
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