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5485 ಎಂ.  10,  ಂದಿ1,  . .ಪಾ.ಕೋ ಪತರ್, 17/04‐05 ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪರಾಂಗತ್ ಕೋಸರ್ ನ ಲ್ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದಯ್ಮವನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 D
6183 ಎಂ. .7/ .ಸ.ನಿ./ಮಾ.ಹ.ಪರ್ಕಟಣೆ/1/2005‐06 ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ‐2005 (ಅಧಾಯ್ಯ‐2 ನಿಯಮ 4 (ಐ)ಬಿ 11/14/2014 E
6194 ನಿ(ಅ.ಸಂ.)/ ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿ/1/2006‐07 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ

ಪತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕಡತಗಳನುನ್ " ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿ" ತಂತಾರ್ಂಶದ ಮೂಲಕ ನಿವರ್ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
11/12/2014 E

7823 MC2: Tel Phone Bills: 2: 2006‐07 Telephone bills for 2006‐07 6/26/2014 E
7824 MC2: Tel Phone Bills: 2: 2006‐07 Telephone bills for 2006‐07 6/26/2014 E
8203 ಎಂ  2 ಇತರೆ ತ.ವ.25/98‐99 1996‐97 ನೇ ಸಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಶಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/13/2014 A
17338 ಎಂ 2 ಮ. ಲೇ ಪಾ ತ.15.ಆಥಿರ್ಕ/2008‐ 09 AG Inspection intimation 6/11/2014 D
18209 ನಿ.ಅ.ಸಂ./ಮು.ವ.ಶಾ./ನಾಯ್.ಪರ್./1/2008‐09 ಮು ಲ್ಂ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೇಕಾರು, ಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬೋಧಕ ಮತುತ್

ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/25/2014 B

19165 ಎಂ 2  ೕ ಜನೇತರ ಅಯವಯ್ಯ ತ.62. ೕಜನೆ/2008‐09 2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಅಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳನುನ್ ಅಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಗಧಿತ ಭತೆಯ್ಗಳ ಅನುಂಧಗಳ
ಮತುತ್ ವೆಚಚ್ಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/11/2014 D

34489 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./1/2009‐10 ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಲ್ರುವ ಅನುಪಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳ ಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ
ಉಪಯುಕತ್ ವಸುತ್ಗಳ ಅಗತಯ್ ದುರ ತ್ / ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು

6/6/2014 D

34506 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./2/2009‐10 ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಸಮಿತಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಅಜಿರ್ಗಳು 6/6/2014 D
34587 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ದೂರು/3/2009‐10 ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಸಮಿತಿಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ದೂರುಗಳ ಕುರಿತು 6/6/2014 D
34973 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./4/2009‐10 ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಮತುತ್ ಮೇಲುಸುತ್ವಾರಿ ಸಮಿತಿಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು 6/6/2014 D
37185 ಎಂ 2 ಅ ಸ ಬಾ ೕ/ನಿ ೕಜನೆ/73/2009‐10 ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ೕಜನೆಯಡಿ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸಲು

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/25/2014 B

37319 ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಭಾಷೆ ಬೊ ಭಗ ಗೆ್/ಆಡ ತ/80/2009‐10 ಉದುರ್ ಭಾಷೆಯನುನ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯನಾನ್ಗಿ ಬೋದಿಸಲು ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಕುರಿತು 6/23/2014 E
37671 ಎಂ 2  ೕ ಕಾ ಆಯವಯ್ಯ.85. ೕಜನೆ/2009 2010‐11 ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಮತುತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಘಟಕ/ಹೊಸ

ಘಟಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಯವಯ್ಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/13/2014 D

37892 ಎಂ 2 ಎಲ್  ಕೊಯ್..81.ಆಡ ತ/2009 ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಭರವಸೆ ಸಂಖೆಯ್:299ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ಕಳು ಸುವ ಕುರಿತು. 6/23/2014 E
38453 ಎಂ 2 ಉ  ನೇ.90.ನೇಮಕಾತಿ/2009 ನಮಮ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತಾತ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓವರ್ರನುನ್

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದುದ್, ಮತೊತ್ಬಬ್ರ ಅವಶಯ್ ಲಲ್ವೆಂದು ಆಡ ತ ಮಂಡ  ತಿ ದದ್ರೂ ಸಹ ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಕಷ್ಕರ 
ಇಷಟ್ದಂತೆ ಒತಾತ್ಯಿಸುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಕಾನೂನು ರೀತಾಯ್ ಮುಂದುವರರಿಯುವ ಅವಶಯ್ ದೆ.

6/23/2014 E

38703 ಎಂ 2 ನಿ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂತಾತಿ/ ಕಷ್ಣ ಸಂ/92/2009‐10 ಷೇಶ ನಿವಾ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಷಯ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ ಕೈಸರ್ ರಹಮಾನ್ ಜನರಲ್
ಸೇಕೆರ್ೕಟರಿ ಜಮಾತ್ು ಉಲೂಂ ಂದ್ ಬೀದರ್ ಇವರ ಮನ  ಬಗ ಗೆ್.

6/23/2014 E

38705 ಎಂ 2 ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಅಭಿಪಾರ್ಯ/ಆಡ ತ/91/2009‐10 ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಕೆ.ಜಗನಾನ್ಥ್ ಚಾರಣಾ ಆ ೕಗದ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ
ಅಂಶಗ ಗೆ ಕೈಗೊಳಳ್ಬಹುದಾದ ಕರ್ಮದ ಬಗ ಗೆ್.

6/23/2014 E

38732 ಎಂ. ./ಭಾ.ಅ. .ಸಂ./ಕಾ.ನಿ.// ಕಷ್ಣ ಸಂ/8//2009‐10 ಭಾಷಾ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗಳ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು 6/21/2014 E
39118 ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಖಾ.ಹುದ ದೆ್//ಅಂಕಿಅಂಶ/9/2009‐10 ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಖಾ ಹುದ ದೆ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ ರುವ ಹುದ ದೆ್ಗಳ ಮಾ ತಿ

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/25/2014 E



39122 mc10‐hindi01.10. ಂದಿ/2009 ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದಿ ಸಮಿತಿ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,ಇವರು ಸಮಿತಿಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಸಹಾಯ ಧನ
ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/26/2014 D

39249 mc10hindi02.13.ಅರೇಬಿಕ್/2009 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 24376/2004 ಭಾರತ್ ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಸಮಿತಿ ಬಿಜಾಪುರ 6/26/2014 D
39555 ಎಂಚಿ2 ಮೇಲಮ್ನ .97. .ಬೇಡಿಕೆ/2009 ಮೇಲಮ್ನ ರ್ೕಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ ನಯಾ ಹಲಾಲ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೇಲಮ್ನ

ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗರ್
6/9/2014 D

39556 ಎಂಚಿ2 ಮೇಲಮ್ನ .97. .ಬೇಡಿಕೆ/2009 ಮೇಲಮ್ನ ರ್ೕಮತಿ ಶಹನಾಜ್ ಬೇಗಂ ನಯಾ ಹಲಾಲ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೇಲಮ್ನ
ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗರ್

6/9/2014 D

39732 ಎಂ 6.45.ಆಡ ತ/2009 ಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ೕಗೀಶ್ ಭಟ್ ಇವರ ಚುಕಿಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್978ರ ಬಗ ಗೆ್. 6/16/2014 D
39812 ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿಎಂ /14/2009 ಮಾನಯ್ ಸಚಿವರ ಆದೇಶದಂತೆ ನಿರುಪಯುಕತ್ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನುನ್ ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ಬಂದಂತಹ ಹಣವನುನ್

ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
6/6/2014 D

39967 ಎಂ 6.15.ಸಾಮಂ/2009 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ೕಟರ್ ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು 6/16/2014 D

40432 ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ./ಶಾಪಾರ್/ಕ ಕಾ.ನಿ./30/2009‐10 ರ್ೕ ಡಿ.ಮೆಹಬೂಬ್ ದಿದ್ೕನ್, ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಇವರ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

6/21/2014 E

41027 ಎಂ. .8/ಅ.ಸಂ.ಭಾ. .ಸಂ./ಶಾಪಾರ್/ಕಾ.ನಿ./32/2009‐2010 ರ್ೕ ಹಮಮ್ದ್ ಅಮಜ್ದ್ ಅ ,ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್‐
ಇವರ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು

6/25/2014 E

41059 ಎಂ. .8/ಮಾ.ಹ.ಅಧಿನಿಯಮ/ಶಾ.ಮೇ.ಸ/41//2009‐2010 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 6/6/2014 D
42830 ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ .59.ಮೇಪಾರ್/2010 ರ್ೕಮತಿ ತಹ ೕನ ಆರಾ ಗಂಡ ಮಹಮಮ್ದ್ ಸಲಾವುದಿದ್ೕನ್, ಉದುರ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಫೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಉದುರ್

ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್‐ಇವರು ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್
6/17/2014 D

43196 ಎಂ 10  ಂದಿ1.21 ಭಾಗ‐2.ದೂಪರ್/2010 ರ್ೕಮತಿ ನಂದಾಬಾಬು ಹೊಸಮನಿ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ತಳವಾರ್, ಆದಿತಯ್ನಗರ, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲ ಲೆ್‐ರವರ
ಅಜಿರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ

6/26/2014 D

43800 ಎಂ 2 ಮಾ ತ ಹಕುಕ್.5.ಇ /2010 ರ್ೕ ತಾರೀಕ್ ಖಮರ್, ಲೈಸನ್ ಆಫೀಸರ್, ಜಕತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ, ನವದೆಹ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/23/2014 E

44655 ಎಂ 2 ಉ ಗರ್ ಪು/ಇ /12/2010 ಉದುರ್ ಲೈಬರ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಉದುರ್ ಗರ್ಂಥಾಲಯ ಪುಸತ್ಕಗ ಗೆ ಸರಭರಾಜ ಕುರಿತು. 6/23/2014 E
44656 ಎಂ 2  ೕ ಕಾ ಅನುದಾ ಬಿ/ರಾಪು ೕ/07/2010 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ

ಮತುತ್ ಭಾಷಾ ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ರೂ 15.00ಲಕಷ್ಗಳನುನ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಗ ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ ಗೆ್.
6/23/2014 E

44658 ಎಂ 2 ಕೇ ಪಾರ್ ೕ ಕಾ ಅನುದಾ ಬಿ/ಕೇಪು ೕ/125/2009‐10 ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ ೕಜನೆ ಐ ಡಿ ಎಂ ಐ ಮತುತ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್. ಎಂ ಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಗಾರ್ಂಟ್‐ಇನ್‐ ಏಡ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭೆ
ಕರೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/25/2014 B

45097 ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಸಭೆ/ಇ /15/2010 ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರದ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಕಲಾಯ್ಣ ಮಂತಾತ್ಲಯ ನವದೆಹ  ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಬಗ ಗೆ್
ಸಭೆ ನಡೆಸುವಬಗ ಗೆ್.

6/23/2014 E

45279 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ ./ರಮಂ/2/2010‐11 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ್ಧಿಕಾರವನುನ್
ಬದಲಾಯಿ ಪುನರ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 D

45281 ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ.16.ಇ /2010 ಕನಾರ್ಟಕ ಸೆಟ್ೕಟ್ ಉದುರ್ ಟೀಚಸ್ರ್ ಕೌನಿಸ್ಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಕೆಲ ಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ ಲ್ ರುವ
ಮನ

6/23/2014 E

45362 ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ದೂರು/ಇ /18/2010‐11 ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳು ರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ಸಲಾಮತ್ ಅದಯ್ಕಷ್ರು ಎಸ್
ಡಿ ಎಂ  ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖುರಾದಿ ಹಲಾಲ್ ರಾ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಕುರಿತು.

6/23/2014 E



46073 ಎಂ 10 ಂದಿ1‐2.07.ಇ /2010 ರ್ೕ ಫಕೀರಸಾವ್ಮಿ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ, ಸಂ ‐ ಥ್ರನಿಧಿ ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 D
46764 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ಇ /ಹಕೊಕ್ತಾತ್ಯ/6/2010 ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಜಿಲಾಲ್ ಒಕೂಕ್ಟದ ಮೂಲಕ ಹಕೊಕ್ತಾತ್ಯಗಳು ಮತುತ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು. 6/6/2014 D
47394 ಎಂ 10 ಂದಿ1.09.ಮಾನ/2010 ಂದಿ ಪರೀ ೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ಕುರಿತು 6/26/2014 D
47460 ಎಂ .8/ ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿ/ಎಲ್.ಪಿ.ಓ/9/2010‐11 ಕಛೇರಿಯ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಲ್ ` ಕಷ್ಣ ವಾ ನಿ` ತಂತಾರ್ಂಶದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು 6/25/2014 E
48839 M C2 mislanis.35.ಇ /2010 ರಾ ನಗರದ ಲ್ನ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಅನಾಚಾರ ತಡೆಯುವವರು ಯಾರು. 6/9/2014 D
50654 ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿಎಂ /ಮಾ.ಹ.ಅಧಿ/ಇ ////2010‐11 ರ್ೕ ಎಂ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 D
51440 mciohindioi.16.ಭಾನೀ/2010 consideration of application of Hindi Shikshak prashikshan Mahvidyalaya Gulbarga and 7 

Center in Karnataka
6/25/2014 D

52748 MC2Mis.47.ಇ /2010 Al Hera Education Society, Bidar 6/23/2014 E
56666 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ಮಾ.ಹ.ಅಧಿ./ಇ /12/2010‐11 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯ ಲ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 6/6/2014 D
58809 ಎಂ 10 ಂದಿ1.28.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011 ರ್ೕ ಜಿ.ರಾಮಪಪ್ ಕೋಂ ಸಂಜೀವರೆಡಿಡ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಕಾಯೆದ್ಯಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 6/13/2014 D

59629 Mc2 misle/ಇ /11/2010‐11 H S schools for Monday fist language for urdu 6/9/2014 D
59763 ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ ಮು  ಹು ಮಂ.112.ಇ /2011 ಉದುರ್ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ ಪಾರ್ಶಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಮು ಪದ ೕಧರ ಬಡಿತ್ ಮು ಹುದ ಧೆ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/23/2014 E

60344 ಎಂ 10 ಂದಿ1.29.ಇ /2011 2010‐11 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸವ್ಇಚ ಛೆ್ಯ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಆಥಿರ್ಕ ಧನ ಸಹಾಯವನುನ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/26/2014 D

64674 ಎಂ 10 ಂದಿ1.36. ಂ.ಪಾ.ತ/2011 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಣ ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜಯ್ಪತರ್
ಪರ್ಕಟಣೆಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/26/2014 D

64683 ಏಂ 2 ವಾ ವರದಿ 2010‐11/ಇ /122/2011 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ಕುರಿತು 6/11/2014 D
65029 ಎಂ .37.ಮಾನ/2011 ಕೀತಿರ್ ರತನ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್, ಭಾ ಕ್ಯ ಅಡಿಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ, ಹುಲಸೂರ, 

ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇದಕೆಕ್ 2010‐11 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
6/13/2014 D

65212 ಎಂ 4AnInshhuma.02.ಇ /2011 2010‐11ನೇಸಾ ನ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್. 11/29/2014 D
65681 ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ .131.ಇ /2011 ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ /ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/23/2014 E
66022 Mc2 meting.26.ಇ /2011 ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತರ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಚಿವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ಚಚೆರ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವ ಬಗ ಗೆ್ ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮದ

ವರದಿ ಬಗ ಗೆ್.
6/17/2014 D

66188 ಎಂ 2 ಮೇಲಮ್ನ .131.ಇ /2011 ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ/ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/9/2014 D
66322 ಎಂ 2 ಸ.ಉಪೌರ್.ಶಾ ಮಂ.07.ಇ /2011 ನೂತನವಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 6/9/2014 E
66323 ಎಂ 2 ಸ.ಉ.ಕಿ ಪಾ.ಶಾ ಪು ಪಾರ್ರಂಬ.08.ಇ /2011 ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕಶಾಲೆ,ಸದಲೈರ್ನ್,ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ,ಇದನುನ್ ಪುನರ್ ಆರಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು. 6/9/2014 E

66483 mc10hindi01.04.ಹೊಶಾಪಾರ್/2011 ಹೊಸದಾಗಿ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯಲು ಎನ್.ಓ. .ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 D

66485 mc10 hindi01.02.ಇ /2011 ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡಯ್ ಇ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು
ಒತಾತ್ಯಿ ದೆ

12/1/2014 C

66624 MC2 Complant.10.ಇ /2011 Regarding the sanction of C.L. to Syeda Baseera Kaify when her mother was on the death bed. 6/9/2014 E



66628 ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್.9.ಇ /2011 ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನನವ್ಯ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿ ರೂ.10‐00ರ ಐಪಿಓ ಸಂ:97ಇ 235116,ದಿ:22/03/2011ನುನ್
ಲಗತಿತ್ ರುತಾತ್ರೆ.

6/9/2014 E

67331 MC2 cent Scem idmi /.34.ನೀ. /2011 ಮಹಮಮ್ದೀಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಮೂಡಬಿದಿರ್ ವಲಯ, ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯ ಲ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 C

67398 ಎಂ. .8/ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ/ಇ /1/2011‐12 ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು 6/25/2014 E
67417 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಪರ್ಶ ತ್/ಇ /2/2011‐12 ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ಗತಿಗಾಗಿ ಶರ್ಮಿಸುವ ಕಷ್ಕರನುನ್ ರ್ೕತಾಸ್ ಸಲು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್

ಸಕಾರ್ರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಪರ್ಶ ತ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
6/6/2014 D

67795 ಎಂ 2 ಸ.ಹ.ವಯ್ ಎಜಿ ವರದಿ.44.ಇ /2011 ದಿನಾಂಕ: 31.03.2010 ಕೆಕ್ ಅಂತಯ್ಗೊಂಡ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ಹಣಕಾ ನ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಸೆಟ್ೕಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಜಿ
ವರದಿಯ ಲ್ನ ಕಂಡಿಕೆ 2.3.15 ಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಟಿಪಪ್ಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/9/2014 D

67949 ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್.40.ಇ /2011 ರ್ೕ ಆಯ್.ಎಚ್.ಖಾಜಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯ ಲ್ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ
ಕುರಿತು

6/9/2014 D

68199 ಎಂ 10 ಂದಿ1.10.ಇ /2011 ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 7  ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ 2011‐2 ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ ಸಂದಶರ್ನದ ಪರ್ಯುಕತ್ ತಮಮ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಒಬಬ್ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಕಳು ಸಲು ಪಾರ್ಥರ್ನೆ

6/13/2014 D

68481 ಎಂ 7 ಆಂಇಂಶುಮರುಪವತಿ.02.ಆಬೇ ೕ/2011 ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಪಿಯು  ಡಿಗಿರ್ ಮತುತ್ ಉನನ್ತ ಅಧಯ್ಯನದ ಲ್ ಶುಲಕ್
ನಾಯಿತಿ/ಮರು ಸಂದಾಯವನುನ್ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

11/29/2014 D

70063 ಎಂ 2 ಸ.ಉ ಪಾರ್ ಶಾ ಮೈ ರ.43.ಇ /2011 SDM ಸಮಿತಿ ಸದಸಯ್ರು ಸ ಉದುರ್ ಪಾರ್ ಶಾ ಹೊಸಗುಡಡ್ದಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮನ ಪತರ್ 6/9/2014 D
72091 ಎಂ 2 ೕ ಸಾ ಕಾ ಸವ್ಪಧರ್ ಆನು.02.ಇ /2011 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ , ಸಾಂಸಖ್ೃತಿಕ ಸಪ್ಧೆರ್ ನಡೆಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/11/2014 D

72144 ಎಂ 2 ಉ  ಸಂ ಹು ಸಥ್ಳಾಂರ.53.ಇ /2011 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಹುದ ದೆ್ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉತತ್ರ ವಲಯ ಕಛೇರಿಯಿಂದ
ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 E

74125 ಎಂ 7ಕೇಂಅಸಂ ವೇ.03.ಸಾಂ.ಸಪ್/2011 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಮೆಟರ್ಕ್ ಪೂವರ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇತನ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ೕಜನೆ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

74441 ಎಂ 4ಇತರೆ/ಅನುಬಿ ೕ/1/1998‐99 ಅಂತರ ರಾಜಯ್ ಆಂಗೊಲ್ೕ‐ಇಂಡಿಯನ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ , ನವದೆಹ  ಇವರಿಗೆ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರದ ವಾ ರ್ಕ ವಂತಿಕೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

11/29/2014 D

74502 ಎಂ 2 ಐಡಿಎಂಐ ಅನು ಬಿಡುಗಡೆ.62.ಭಾ.ಸ. /2011 2010‐11 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಐಡಿಎಂಐ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/25/2014 B

74745 ಎಂ 2 ಐಡುಎಂಐ ಅನು ಬಿಡು.103.ಪೌರ್ ಶಾ ಅ/2011 IDMI grant 6/13/2014 C
74751 ಎಂ 2 ಉ ಭ ಶಾಲೆ ಭಾ ಷೆ ಬೊಬಗ ಗೆ್.41.ಇ /2011 Very low standard of education in Urdu medium primary and high schools in Karnataka leading 

to large scale dropout amongst Muslim students steps to be taken to correct the situation‐
Clarification regarding teaching from‐`Teaching From English Text Books`

6/27/2014 E

75493 mc 10hindi01.12.ಉನಾಯ್/2011 W.P.27385/2011Edn.‐Res between Ramakrishna V and Dept. of Public Instructions 6/26/2014 D
75500 ಎಂ 10 ಂದಿ1.12.ರಿಪಿ/2011 ರ್ೕ .ರಾಮಕೃಷಣ್, ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸುಬಬ್ಣಣ್, ಕೆಂಪೀರಪಪ್ ಲೇಔಟ್,  ನಾಯಕನಗರ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಬೆಂಗಳೂರು
6/25/2014 D

76077 ಎಂ (9) ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/01/2010 ಮದರಸಾ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಹಯಾತ್ ಉಲ್ ಊಲೂಂ, ಔರಾದ , ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C



76082 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/04/2010 ಮದರಸಾ ನೂರಲ್‐ಊಲೂಂ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76096 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/11/2010 ಮಹಮದೀಯಾ ಅರಬಿ ಮದರಸಾ,  ದ ದೆ್ೕಶವ್ರ, ಭಾ ಕ್ ತಾ//ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76097 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/12/2010 ರೋಶನ್ ಅರಬಿ ಮದರಸಾ, ಭಾ ಕ್ ತಾ// ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76098 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/13/2010 ಮದರಸಾ ಅರಬಿಯಾ ನೂರು‐ಉಲ್‐ಬನಾತ್, ಭಾ ಕ್ ತಾ// ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76101 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/15/2010 ಮದರಸಾ ಅರಬಿಯಾ ಬೈತುಲ್ ಉಲುಮ, ಚಿಟಾಟ್, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76102 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/16/2010 ಜಾಮಿಯಾ ಅತುಲ್ ೕಮಿನಾಥ, ಕಮಠಾಣಾ, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76105 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/18/2010 ಮದರಸಾ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ನೂರುಲ್ ಮಹಮಮ್ದಿಯಾ, ಬಾಯ್ಲಹ ಳ್, ಭಾ ಕ್ ತಾ// ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76107 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/19/2010 ಮದರಸಾ ನೂರುಲ್‐ಉಲುಮ್, ಠಾಣಾಕುಶನೂರ, ಔರಾದ್ ತಾ// ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76113 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/21/2011 ಮದರಸಾ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಅರಬಿಯಾ ಉಲೂಂ ಬೈತೊಲ ಉಲುಮ, ಜೋಳದಪಕಾ, ಭಾ ಕ್ ತಾ// ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್. ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76115 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/22/2011 ಮದರಸಾ ಅಲ‐ಬಾರಿ, ಸತು ಗಾರ್ಮ, ಬೀದರ್ ತಾ// ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76118 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/23/2011 ಮದರಸಾ ಫೈಜುಲ್ ಖುರಾನ್, ಆಲಂಪುರ್, ಬೀದರ್ ತಾ// ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76119 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/25/2011 ಮದರಸಾ ಫೈಜೂಲ್ ಕುರಾನ್, ಮದಕನ ಳ್, ಬೀದರ್ ತಾ// ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76120 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/25/2011 ಮದರಸಾ ಫೈಜೂಲ್ ಖುರಾನ, ಬಾವಗಿ, ಬೀದರ್ ತಾ// ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76121 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/26/2010 ಮದರಸಾ ಫೈಜೂಲ್ ಖುರಾನ,  ಕಿಂದಾರ್ಪೂರ, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76122 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/27/2010 ಮದರಸಾ ಅನವಾರಿಯಾ,ನಾಗೋರಾ,ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76124 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/28/2010 ಮದರಸಾ ಆಲ‐ಬಾರಿ, ಹೊಕಾರ್ಣಕೆ ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76125 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/29/2010 ಮದರಸಾ ಅಲ‐ಬಾರಿ ಮನನ್ ಳ್ , ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C



76126 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/30/2010 ಮದರಸಾ ಅಲ‐ಬಾರಿ, ಮುಲಾತ್ನಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬೀದರ್ ತಾ// ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸಲಲ್ಇಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76152 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/31/2010 ಮದರಸಾ ಫೈಜೂಲ್ ಕುರಾನ್,ಕಮಠಾಣ, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76162 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/32/2011 ಮದರಸಾ ಅನಾರಿಯಾ, ಅಷೂಟ್ರ ಗಾರ್ಮ, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76168 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/33/2011 ಮದರಸಾ ಅನವಾರಿಯಾ, ಬಾಗಲ್ ಗಾರ್ಮ, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76170 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/34/2011 ಮದರಸಾ ಅನವಾರಿಯಾ, ಕುತುಬ್ ಆಬಾದ ಗಾರ್ಮ, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76207 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/38/2010 ಮದರಸಾ ಅನವಾರಿಯಾ, ಫಜಿಪುರ ಗಾರ್ಮ, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76209 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/39/2010 ಮದರಸಾ ಅನವಾರಿಯಾ, ರೇಗೋಂಗಿ ಗಾರ್ಮ, ಬೀದರ್ ತಾ//ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76211 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/41/2010 ಹಮಮ್ದ್ ಮಾಕದುಮ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಕದುಮಪುರ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76213 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/42/2010 ಮದರಸಾ ಜಾಮಿಯಾ ಫಾತಿಮಾ ತುಜ್ ಝೆಹೆರೆ ಲ್ ಬನಾತ್,ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76215 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/43/2010 ಶೇಖ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಮಹಮದ್ ಬಾಗ್, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76217 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/44/2010 ದಾರುಲ್ ಊಲೂಂ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ, ಪಟೇಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ಚಿಂಚೋ ,ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್,

9/30/2014 C

76219 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/45/2010 ದಾರುಲ್ ಊಲೂಂ ಮಹಮಮ್ದೀಯ ಅರೇಭಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಶಹಬಾದ್, ಚಿತತ್ಪುರ ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76221 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/46/2010 ದರುಲ್ ಊಲೂಂ ಮಹಮಮ್ದೀಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಅತನೂರ, ಅಫಜಲಪುರ ತಾ// ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76224 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/47/2010 ಮದೀನಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ,ಸತರ್ಸವ್ ವಾಡಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76226 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/48/2010 ದಾರುಲ್ ಊಲಂ ಮಹಮಮ್ದೀಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಸಂತ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76229 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/49/2010 ಸುಲೇಮಾನ್ ಖತೀಬ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76237 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/51/2010 ದಾರುಲ್ ಊಲಂ ಮಕತ್ಬ್ ಮಹಮಮ್ದೀಯಾ ಅಸಾಸ್ರಿರಿಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಆಳಂದ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C



76275 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/52/2010 ಹೆಚ್.ಎ.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್ ಮದೀನಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ,  ೕ ನ ಗ ಲ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76276 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/53/2010 ಮೆಕಾಕ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಮೆಕಾಕ್ ಕಾಲೋನಿ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76277 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/54/2010 ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮದರಸಾ, ಮಿಲಲ್ತ್ ನಗರ,ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76278 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/55/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಆಲ್ ೕಲಾ ಉದುರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿಲಾಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76279 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/56/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಭಿಕ್ ಮದರಸಾ, ನಯಾ ಹಲಾಲ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76280 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/57/2010 ಡೆಕನ್ ರೋಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮದರಸಾ, ಮಿಲಲ್ತ್ ನಗರ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76281 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/58/2010 ಮದರಸಾ‐ಇ‐ಮೀರಜ್‐ಉಲ್‐ಊಲೂಂಮದರಸಾ, ಅಬೂಬುಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76282 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/59/2010 ದಾರುಲ್ ಉಲ್ ಹುದಾ ಅರೆಬಿಕ್ ದೀನಿ ಮದರಸಾ, ಮದೀನಾ ಗ ಲ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76283 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/60/2010 ದಾರುಲ್ ಊಲೂಂ ಕುಂಜಾ ಮಾಸಾಬಿ ಕಪನೂರ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸಲಲ್ಇಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76285 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/61/2010 ಗಂಜುಲ್ ಊಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ನವಗುಂಬಜ, ಬಿಜಾಫುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76286 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/62/2010 ಶಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಗುಂಬಜ ಗ ಲ್, ಹಕೀಮ ಚೌಕ,  ಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸಲಲ್ಇಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76288 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/63/2010 ನೂರುನಬಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಹುಡೊಕ್ೕ ಕಾಲೋನಿ,  ಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76289 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/64/2010 ಅಮೀನುದಿದ್ೕನ್ ಆಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಳ ,ೆ ಗುಲಾಮಹುಸೇನ ಗ ಲ್,  ಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76290 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/65/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಮರಗೂರ ಗಾರ್ಮ,  ಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76291 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/66/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಧೂಳಖೇಡ ಗಾರ್ಮ,  ಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76292 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/67/2010 ಮಹಮೂದಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಅಕಿಕ್ ಆಲೂರ,ಹಾನಗಲ್ ತಾ// ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76293 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/68/2010 ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಹಳ ೕೆ ಹುಬಬ್ ಳ್, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C



76294 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/69/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಇದಾಪುರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76296 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/70/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ,  ಯಾತಲಾಬ್,ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76297 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/71/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76298 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/72/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್. ನಗರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76299 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/73/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ನೇತಾಜಿ ನಗರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76301 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/74/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಮದೀನಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76302 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/75/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಮದೀನಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಆಂದೊರ್ೕನಕಿಲಾಲ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76303 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/76/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಮಡಿಡ್ಪೇಟ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76304 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/77/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಅರೇಭಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಕುಲಸುಂಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76305 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/78/2010 ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಆ ಯಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76307 ಎಂ (9)ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/79/2010 ಜಾಮಿಯಾ ಹನಿಫ್ಯಾ ನೂರುಲ್ ಉಲೂಂ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/30/2014 C

76896 ಎಂ (1)ದೂರು/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/02/2011‐12 ಐಡಿಎಸ್ ಎಸ್ ೕಜನೆಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್. 9/26/2014 C
77016 ಎಂ 3/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/01/2011 ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯ ಲ್ ಧ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳ ಲ್ರುವ ಆ ೇಪಣೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಲು

ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ರಿಗೆ ತಿ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/25/2014 C

77018 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/01/2011 2010‐2011ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಈ ನಿದೇ್ಶನಾಲಯಕೆಕ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ �ನುದಾನವನುನ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/25/2014 C

77023 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/1/2011 ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಪದ ಪೂವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್ 6/25/2014 C
77097 CPI/ಕೇಪು ೕ/22/2011 ಶಾ ೕನ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಹಮ್ದ್ ಭಾಗ್,ಗೋಲಾಖ್ನ,ಬೀದರ್‐ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 6/13/2014 C

77111 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/32/2011 ಸೇಂಟ್ ಜೊಸೆಫಸ್ ಬಾಲಕರ ಕನನ್ಡ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು‐ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 6/13/2014 C

77140 ಎಂ 10 ಂದಿ1.13.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 D
77142 ಎಂ 10 ಂದಿ1.13.ಮಾಹಆ/2011 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 E



77305 ಎಂ 2 ಉ  ಮೇ ದೂರು ಬಗ ಗೆ್.79.ಇ /2011 ರ್ೕಮತಿ ರಮೀಜಾ ಶೇಖ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತಾತ್ಕುಲ, ಸದಾ ವಗಡ, 
ಕಾರವಾರ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕುರಿತು.

6/13/2014 E

80345 ಎಂ 10 ಂದಿ1.17.ದೂಪರ್/2011 ಡಾ.ಕೆ.ಶಬಾನ, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಪಾಂಡವಪುರ, ಇವರು ಸಕಾರ್ರೇತರ
ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/26/2014 D

80351 ಎಂ 10 ಂದಿ12.20.ಇ /2011 ಂದಿ ರತನ್ ಪರೀ ೆಯನುನ್ ಪದ ಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/28/2014 E
80353 ಎಂ 10 ಂದಿ1.18.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011 ರ್ೕ.ಆನಂದ ರಾವ್ ಎಸ್.ದೇಸಾಯಿ, ವಾರತಾರಗ ಲ್, ಕಾಳಮಮ್ನ ಗುಡಿ ಹತಿತ್ರ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ

2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/25/2014 D

80356 ಎಂ 10 ಂದಿ1.16.ಮಾ.ಹ.ಅ/2011 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 6/25/2014 E
80373 ಎಂ 10 ಂದಿ1.19. .ವೇ/2011 ವಾಯ್ಸಂಗ ವೇತನಕೆಕ್ ಅಜಿರ್ 6/13/2014 D
81581 ಎಂ. .8/ಎಸ್ ಡಿಎಂ /.ಇತರೆ/3.ಇ /2011 ರ್ೕ ಕೆ.ಎಲ್.ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣನ್,  ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಸದಸಯ್ರಾಗುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 D

82375 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/60/2011 ಶ ೕನ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

82376 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/61/2011 ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/13/2014 C

82377 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/62/2011 ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಸಾಮ್ರಕ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

82378 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/63/2011 ಎಸ್.ಕೆ.ಎ.ಹೆಚ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಷಾ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/13/2014 C

82386 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/70/2011 ಸುಭಾಷ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಶಾಲೆ, ಪಾದರಾಯನ ಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/13/2014 C

82893 ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಮಾ ತಿ/ಇ /81/2011 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಇರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ವರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್ ರಾಜಯ್ದ
ಎಲಾಲ್ ಉ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/13/2014 D

82906 ಎಂ 10 ಂದಿ1.22.ಇ /2011 ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐ ಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕ ಪರೀ ೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 E

82969 ಎಂ 10 ಂದಿ1.21.ದೂರು/2011 ವೇಕಾನಂದ ಂದಿ ಮಾಧಯ್ಮ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್.ಹೆಚ್. . ನಂ.4,  ಂಧನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ರ್ೕ ದಾದೇಸಾಬ್ ಹವಾಲಾದ್ರ್ ಇವರ ದೂರಿಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡಿದದ್ಕೆಕ್ ಪರ್ತಿ 
ಉತತ್ರವಾಗಿ ಕಳು ದ ಲಗತುತ್ಗಳನುನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಲ್ ಮರು ಪರಿ ೕಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾಯ್ಯ 
ದೊರಕಿ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 D

82971 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ಮಾ.ಹ.ಅ.//ಇ /4/2011‐12 ರ್ೕ ಎಂ. .ಮಲ ಲೆ್ೕಶ್ ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 6/6/2014 D
83041 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ದೂರು.5.ಇ /2011 ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ, ಕುಂಬಳೂರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ‐ ಈ

ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಯನುನ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವಂತೆ ದೂರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
6/6/2014 D

83388 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ದೂರು//ಇ /6/2011‐12 ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಓಡನಹ ಳ್, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಅಕರ್ಮವಾಗಿ ಮತುತ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಯನುನ್ ರಚಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 D

83987 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ಮಾ.ಹ.ಅ./ಇ /7/2011‐12 ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ‐ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು 6/6/2014 D



84582 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/129/2011 ರ್ೕ.ಜಿನಸೇನಾಚಾಯರ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೇರೆದಾಳು, ಜಮಕಂಡಿ ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

84584 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/128/2011 ಎಸ್.ಎಂ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ತೇರೆದಾಳ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

84605 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/130/2011 ರ್ೕ.ಜಿನಸೇನಾಚಾಯರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅನುದಾನಿತ ತೇರೆದಾಳ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

84611 ಎಂ (3)ಐಡಿಎಂಐ/ಮೂ.ಸೌ.ಅ/89/2010 ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,  ರಿಯಂಗಡಿ, ಕಾಕರ್ಳ ತಾ// ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

85603 ಎಂ .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ದೂರು.8.ಇ /2011 ರ್ೕ .ಭೈರೇಗೌಡ, ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ಸಮಿತಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ ಅಗರ್ಹಾರ ಗಾರ್ಮ, 
ಬುಕಾಕ್ಪಟಟ್ಣ ಹೋಬ ,  ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್‐ಇವರನುನ್ ಪದಚುಯ್ತಿಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 D

85937 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ದೂರು.10.ಇ /2011 ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಪೇಟೆ, ಸೊರಬ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಕಾರ್ರದ
ಅನುದಾನದ ಲ್ ಧಾಮಿರ್ಕ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 D

86543 mc10hindi01.24.ಹೊಶಾಪಾರ್/2011 ಟಿ ಹೆಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/28/2014 E
86551 mc10hindi01.26.ಅನುರಶಾ/2011 ಲಘು ಅವಧಿಯ ಕನನ್ಡ ಕೋಸುರ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಹೊಂದುವ ಕುರಿತು 6/13/2014 D
86568 mc10hindi01.24.ಹೊಪಾರ್ಶಾ/2011 To start TCH level two years Hindi Shikshan Praveen course at MysOre 6/25/2014 D
86571 mc10hindi01.25.ಉ&ಅರೇ/2011 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ದ ಲ್ರುವ ಮೈಸೂರು ಂದಿ ಪರ್ಚಾರ ಪರಿಷತ್ ನ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಕೋಸ್ರ್ ಕಾಲೇಜನುನ್ ನವಭಾರತ ಂದಿ

ಪರ್ಚಾರ ಸೇವಾ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ/ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/28/2014 E

87077 ಎಂ. 3.186.ಕೇಪು ೕ/2011 ಕಿಂಟೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರವರ ಕಿಂಟೊ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯವರು ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ ಒದಗಿಸಲು 

ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 C

88985 ಎಂ 10 ಂದಿ1.27.ಇ /2011 ಕೇಂದರ್ ಂದಿ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ ಸೊಸೈಟಿ, ನವದೆಹ ಇವರು 201112 ನೇ ಸಾ ಗೆ ರಾಜಯ್ ಕೆಲವು ಂದಿ
ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/26/2014 D

89481 ಎಂ 2   ಪ ಭರವಸೆ.95. .ಸ & ಪ ಪರ್./2011 ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ 112 ಅಧಿವೇಶನದ ಲ್ ನೀಡಲಾದ ಭರವಸೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 D
90464 ಎಂ 3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್//2011 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 11/29/2014 E
90466 ಎಂ 3/ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಮ್/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ .ಸ & ಪ ಪರ್./1/2011 ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಂತೇಶ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ೇತರ್ಅವರ

ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 186 ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/25/2014 D

90539 ಎಂ 3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಅನು ಬಿಡುಗಡೆ/ಕೇಪು ೕ/62/2011 2010‐11 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ ೕಜನೆ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸಲು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/25/2014 B

90833 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ವೇನಿ/28/2011 ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗಳ ಅಲಾಪ್ವಧಿ ವೇತನದ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 E
91325 ಎಂ 2  ೕ ಅನು ಬಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಖರೀದಿ/ಅನುಬಿ ೕ/102/2012 201112 ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ವಲಯ ಮುಂದುವರೆದ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗ ಗೆ ಮೂರನೇ ತೆ ಮಾ ಕ

ಅವಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್
6/11/2014 D

92906 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ ಂ.ಪಾ.ತ/31/2012 ಂದಿ ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಜೆಓ ಯನುನ್ ಪಿಯು ಗೆ ಸಮಾಂತರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೋರಿ 6/13/2014 D
93078 ಎಂ 2 ಸ ಉ ಶಾ ದೂರು/ಇ /107/1011‐12/2012 ಶಾಲಾ ಧಜಸತ್ಂಭ ಮತುತ್ 2 ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ್ ಕೆಡ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/23/2014 E
94536 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/33/2012 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್627477/2010 ಪಿಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ 6/28/2014 E
94541 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಮ.ಹ.ಆ/32/2012 ರ್ೕಬಾಬುನಾಯಕ್, ಅವರಗುಪಪ್ ಗಾರ್ಮ,  ದಾದ್ಪುರ ತಾ// ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 D

94542 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಇ /34/2012 ರಿ ೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಂಡ್ 6/26/2014 D



95362 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ//2012 ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯರ್ ಒದಗಿಸುವ ಐಡಿಎಂಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾ  ಯವರು 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

95363 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಸಂತ ಮೇರಿಸ್//2012 ಐಡಿಎಂಐ ೕಜನೆಯ ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಸಂತ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಂ ೕ ಟ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜು, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ರವರು
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

95446 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಅಲ್ ಅಮೇನ್.ಚಿ.ಮ/2012 ಐಡಿಎಂಐ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ಉದುರ್
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

95447 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಸಂತ ಜಾನ್.ಬಳಾಳ್ರಿ/2012 ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಕೋಟೆ ಬಳಾಳ್ರಿ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಐಡಿಎಂಐ ೕಜನೆಯ ಅನುದಾನದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 C

95448 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಕಿದಾವ್ಯಿ/2012 ಕಿದಾವ್ಯಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ/ಪೌರ್ಢ ಸಾಲೆ, ಆಎ್ಎಂಎಲ್ ನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯು
ಐಡಿಎಂಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರಿವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 C

95449 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಸಂತ ತೆರೆಸಾ/2012 ಸಂತ ತೇರೆಸಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಐಡಿಎಂಐ ೕಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 C

95450 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/ಟೀಪು/2012 ಮಿಲಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಟೀಪು ನಗರ,  ಗಗ್ ರವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಮಿಲಲ್ತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಟೀಪುನಗರ, 
ಗಗ್ ರವರು ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

95471 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐಡಿಎಂಐ/1/2012 ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಯವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ.

6/12/2014 C

96045 ಎಂ 2 ಉಶಾ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ/ಇ /09/2012‐3./2012 ತಾಜ ಉದುರ್ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ ಪಾರ್ಶಾ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ಖುರೇಶ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್ಗೆ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಒಪಿಪ್ಸಬಾರದೆಂದು
ಮನ

6/13/2014 E

96046 ಎಂ 2 ದೂರು/ಇ /08/202‐13/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟಟ್ಡದ ಬಗ ಗೆ್ ದೂರು ಕುರಿತು. 6/23/2014 E

96447 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/3/2012 ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ೕಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಮೈಸೂರು ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಸಂಥ ಆಂಥೋಣಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಇವರು ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

96462 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ\4/2012 ದಿ ಡಿ ಟ್ರ್ಕ್ಟ್ ಮು ಲ್ೕಂ ವೆಲೆಫ್ೕರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ರವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಟಿಪುಪ್ ಸುಲಾತ್ನ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಯವರು ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ೕಜನೆಯಡಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ ಒದಗಿಸಲು 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ದ ಕುರಿತು

6/13/2014 C

96489 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/5/2012 ಅಂಜುಮನ್‐ಏ‐ಇಸಾಲ್ಂ,  ಂದಗಿ, ಬಿಜಾಪುರ್ ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ �ಮಜುಮನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,  ಂದಗಿ
ಶಾಲೆಯವರು ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ. ಅಡಿಯ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಗೆ ಅನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ದಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/13/2014 C

96726 ಎಂ 2  ೕಕಾ ಸಾ ಕಾ ಅನು/ಅನುಬಿ ೕ/04/2012 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಭಾಷಾ
ಸಪ್ಧೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ ಗೆ್.

6/11/2014 D

96737 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ದೂರು/ಇ /5/2012 ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. . ಅಧಯ್ಕಷ್ರಾದ ರ್ೕ ವೈ.ಕೆ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಇವರನುನ್ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 D

96738 ಎಂ 2 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿ ಮಾಕೋ/ಇ /15/2012 ಖಯಯ್ಂಸಾಬ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಪತರ್ 10, ರೂ ಸಟ್ಲ್ ಅಡರ್ರ್ 6/9/2014 E
96773 ಎಂ 2 ಅಲಪ್ ಭಾಷೆ ಬೆಳ ಕಷ್ ನೇ ನಾ/ಉ&ಅರೇ/20/2012 ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಉದುರ್, ಅರೇಬಿಕ್, ಸಂಸಕ್ೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉ ಗಾಗಿ ಕಷ್ಕರ

ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಸತ್ರಣೆ ಂದಿಗೆ ಆದೇ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/9/2014 E

96775 ಎಂ 2 ಸ ಉ ಶಾ ಇ   ಮಂ/ಶಾಪಾರ್/21/2012 To Sanction ECC centers in Government Urdu Schools, Karnataka 6/9/2014 E



96777 ಎಂ 2 ಹೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂಟಫ ಖ/ಇ /19/2012 2012‐13 ನೇಸಾ ಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತರ್ಕೆಕ್ ಟೋನರ್ ಖರೀಧಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 D
96779 ಎಂ 2 2012‐13 ನೇ ಸಾಲೆಗೆ ಜನತಾ ಬ ಲೇ ಸಾ 

ಖ/ಇ /18/2012
2012‐13 ನೇ ಸಾಲೆಗೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಇತರೆ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವ ಬಗ ಗೆ್. 6/11/2014 D

96781 ಎಂ 2  ೕ ಅನು ಹವಾ ನಿ ಖರೀಧಿ/ಮೂ.ಸೌ./13/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ೕಜನಾ ಅಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕವಾದ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹವಾ
ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ (ಎ. . ಖರೀದಿ ಕುರಿತು)

6/11/2014 D

96784 ಎಂ 2 ವಾಹನದ ದುರ ತ್ &ಇತರೆ/ಇ /10/2012 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿ ವಾಹನ ದುರ ತ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ವೆಚಚ್ ಕುರಿತು. 6/11/2014 D
96876 ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಪೂ ಪಾರ್ ಶಾ ಸಹಾ ಧನ/ನೀ. /22/2012 ಉದುರ್ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 6/9/2014 E
97315 MC10 HINDI 1/ಉನಾಯ್/WP 8720/2‐2012‐13/2012 ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 8720/12 ರನವ್ಯ ಮಂಡಯ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ

ಪರ್ ಾಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
12/1/2014 C

97419 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/18/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅಲಬ್ರಿ, ರಾಜಗೀರ ಲೇಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97420 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/19/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅಲ್ ಬರಿ, ಬಾಗನೂರು ಲೇಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97421 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/20/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅಲ್ ಬರಿ, ಬರೂರು ಲೇಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97423 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/21/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಆಲ್ ಬರಿ,  ಂಧೂಳ್ ಲೇಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97424 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/22/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಆಲ್ ಬರಿ, ನಾಗೂರ ಲೇಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97425 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/23/2010‐11/2012 ಮದರಸಾ ಅನವ್ರಿಯಾ, ಮುಲಾತ್ನಿಕ್ ಕಾಲೋನಿ,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ
ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97426 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/24/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅನವ್ರಿಯಾ,ಮೈಲೂರು ಲೇಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97427 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/25/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅನವ್ರಿಯಾ,ತಾಜಲ್ ಪುರ್ ಲೇಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ
ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97429 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/26/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅನವ್ರಿಯಾ,ಚಿಲಲ್ರಗಿ ಲೇಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97430 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/27/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅನವ್ರಿಯಾ,ಮಣಿಯಾರ್ ತಾ ೕಂ ,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ
ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97431 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/28/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಕೈರೂಲ್ ಊಲೂಂ, ಕಮಟಾಣ,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97433 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/30/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ದಾವತ್ ಉಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ, ದಿಧ್ ತಾ ೕಂ ,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ
ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97434 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/31/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಫೈಜೂಲ್ ಕುರಾನ್, ಫಾಯಜ್ ಪುರ,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ
ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97435 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/32/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ತುಲ್ ಫಕಾರ್ನ್, ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಲೂರು,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ
ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C



97436 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/33/2010‐
11/2012

ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ ತುಲ್ ಸಾಲೆ ೕನ್,ಷಗಂಜ್,ಬೀದರ್ ಈ ಮದರಸಾದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ
ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

97439 M C 9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/S Q E M/PROPOSAL/34/2010‐11/2012 ARABIC MADARASA DAWAT‐E‐ISLAM, AMLAPUR, BIDAR 6/12/2014 C

97459 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/35/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅರೇಬಿಯಾ ಖಾಜಾ ಗರೀಬ ನವಾಜ್ ತುಗೊನ್, ಕಟಿಟ್ ಅಂಚೆ, ಭಾ ಕ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97460 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/36/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಅರೇಬಿಯಾ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ತುಗೊನ್, ಮಲಾಚ್ಪುರ, ಭಾ ಕ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97461 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/37 /2010‐11/2012 ಮದರಸಾ
ಅರೇಬಿಯಾ 
ದಿಧ್ಕಿ ಬಾಷಾ, 

ಹಾಲಹ ಳ್ ಭಾ ಕ್ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ 

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ 
ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ 

ಎಂ 
ೕಜನೆಯಡಿ 

ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014

97462 ಎ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/38/2010‐11/2012 ಮದರಸಾ ಅರೇಬಿಯಾ ಪೈಜೂಲಾಲ್ ಷಾ, ಹಾಲಹ ಳ್ ಭಾ ಕ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ
ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97464 ಎ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/40/2010‐11/2012 ಮದರಸಾ ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಕುತುಬ್, ಸುಭಾಷ್ ಚೌಕದ ಹತಿತ್ರ, ಗಂಜ ರಸ ತೆ್ ಭಾ ಕ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97465 ಎಂ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/41/2010‐
11/2012

ಮದರಸಾ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ನಿದಾ ಉಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ, ಹಲಬಗರ್ ಅಂಚೆ, ಭಾ ಕ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97473 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/01/2011‐
12/2012

ಮದರಸಾ ಪೈಜ್ ಇ ಅಜೀಂ ಬದುರ್ದಿದ್ೕನ್ ಕಾಲೋನಿ, ಚಿದಿರ್ ರಸ ತೆ್, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು & ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್
ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97474 ಎ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/02/2011‐12/2012 ಮದರಸಾ ಇ ಸಾಫೀಯ, ಮಗದೂಮುಪ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಲೂರು, ಬೀದರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು & ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97475 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/03/2011‐
12/2012

ಮದರಸಾ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ನೂರ್ ಊಲೂಂ,  ಹಮದೀಯ, ತೂರಬ್ ಗ ಲ್, ಹಳ ೕೆ ಭಾ ಕ್, ಭಾ ಕ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C



97476 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/04/2011‐
12/2012

ಮದರಸಾ ಅರೇಬಿಯಾ ನೂರುಲ್ ಇನಾಪ್ನ್ ಕೋಟೆ ರಸ ತೆ್, ಹಳ ೕೆ ಭಾ ಕ್, ಭಾ ಕ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97478 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/05/2011‐
12/2012

ಮದರಸಾ ಜಾವೇರಿಯಾ, ದಿನಿಯಾ, ದನೂನ್ರು ಅಂಚೆ ಭಾ ಕ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ
ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97479 ಎ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/06/2011‐12/2012 ಮದರಸಾ ಇಸಾಲ್ಮಿಯಾ ಇಸಾಮ್ಯಿಲ್ ಊಲೂಂ, ಖಾನಾಪುರ ಭಾ ಕ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97482 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/09/2011‐
12/2012

ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಅಬ ಲೆ್ ಸುನನ್ತ್ ಪೈಜಾನ್ ಇ ಮದೀನಾ , ನೂರಾನಿ ಮ ೕದಿ ರಸ ತೆ್,  ರೆಕೆರೂರು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97483 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/10/2011‐
12/2012

ಗೌ ಯಾ ಅರೆಬಿಬ್ ಮದರಸಾ ಅಹ ಲೆ್ ಇ ಸುನನ್ತ್ ಜಮಾತ್, ಮುಲಲ್ನ್ ಕೇರಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ
ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97491 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/18/2011‐
12/2012

ಮದರಸಾ ದಾರೂಲ್ ಅಬಾರ್ರ್ ,  ವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಅಥಲಗೇರಿ ರಸ ತೆ್, ಗದಗ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ
ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97496 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/22/2011‐
12/2012

ಮದರಸಾ ಇ ಮಜಹ್ರುಲ್ ಊಲೂಂ ಅಲ್ ಅನವ್ರಿಯಾ, ಬಳಾಳ್ರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97499 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/24/2011‐
12/2012

ಹೌಜತ್ ಇ ಇ ಮ್ಯಾ ಬಕಾರ್ ಉಲ್ ಊಲೂಂ. ಅ ಪುರ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ
ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97502 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/27/2011‐
12/2012

ಜಾಮಿಯಾ ಮದೀನತ್ ಉಲ್ ಊಲೂಂ, ಕುರುಬರಹ ಳ್ ಗೇಟ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ೕಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97507 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/28/2011‐
12/2012

ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಹಮದಿಯಾ ಮದರ್ಸಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ ತೆ್, ಚಿನನ್ಸಂಧರ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97509 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/30/2011‐
12/2012

ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಫೌಖಾನಿಯ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ರಸ ತೆ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕೂಯ್.ಇ.ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97512 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/01/2011‐
12/2012

ಫೈಜೂಲ್ ಕುರಾನ್ ಅರೇಬಿಯಾ, ಹೆಗಗ್ಡದೇವನಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ
ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97515 ಎಂಸ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/35/2011‐
12/2012

ಜಾಮಿಯಾ ಇನೂಮ್ಯಲ್ ಹಸನ್ ಅರೇಬಿಕ್ , ಮದರಸಾ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್
ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97516 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/36/2011‐
12/2012

ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಅಹಸಾನಿಯಾ, ಉತತ್ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ರಸ ತೆ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97518 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/37/2011‐
12/2012

ಮದರಸಾ ಇ ಫೌಖಾನಿಯಾ, ಪಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೋನಿ,  ರಾ, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲ ಲೆ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್
ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97522 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/40/2011‐
12/2012

ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಫೀರೋಜ್ ಮದರಸಾ ಸುನಿನ್ ಚೌಕ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ
ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C



97526 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/43/2011‐
12/2012

ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಹಮದೀಯಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಮೈಸೂರುರಸ ತೆ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ದ ಣ, ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97527 ಎಂ/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/44/2011‐
12/2012

ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಹಮದೀಯಾ ಅಂಡ್ ಓಪರ್ಂಜೆ, ಅಡಿಗರಕಲಲ್ಹ ಳ್, ಬದಿರ್ಕೃಪಾ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97529 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/01/2011‐
12/2012

ಮೌಲಾನಾ ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮದರಸಾ, ಮ ಕ್ ರಸ ತೆ್, ಕ ತಾಳ, ರಾಯಚೂರು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97530 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/47/2011‐
12/2012

ದಾರೂಲ್ ಊಲೂಂ ಅಹ ಲೆ್ ಸುನನ್ತ್ ಖಾದಿರ್ಯಾ ಚಿ ತ್, ಲಷಕ್ರ್ ಹಲಾಲ್,  ವ ಗಗ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್
ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97534 ಎಂ  9/ಕಾವ್.ಇ.ಮ/ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ/ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/50/2011‐
12/2012

ಮದರಸಾ ಜುಬೈದ್ ಲ್ ಬನನ್ತ್, ಅಂಚೆ ಪೆಟಿಟ್ಗೆ ಸಂಖೆಯ್: 06, ಜಯನಗರ,  ಕಾರಿಪುರ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕೂಯ್ ಇ ಎಂ ರಡಿ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 C

97553 ಎಂ 2 ಉದುರ್ ಶಾ ಮಾತಿ ಜಿಲ್ ಲಾರು/ಇ /23/2012 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಜಿಲಾಲ್ವಾರು
ಇಭಾಗವಾರು ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸಯ

6/9/2014 E

97617 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ಮಾ.ಹ.ಅಧಿ//ಇ /6/2012 ರ್ೕ ಶಂಕರದೇವರು ರೇಮಠ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/6/2014 D

97793 ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ  ಬೇಡಿಕೆಗಳು/ಇ /26/2012 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಉದುರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು 6/9/2014 D
98136 ಎಂ. .3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/5/2012 ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿಯ ಲ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯರ್ ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನ ಕೋರಿ

ಅರ್ ರಿಹಾನ್ ರಿಯ ಹಾಗು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯವರು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು.
6/12/2014 C

98137 ಎಂ 3/ಕೇಪು ೕ/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ/7/2012 ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಶಾಲಾ ಕಟಟ್ಡ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕಟಟ್ಡ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆಕ್ ಹಣ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಂತ ಆಂಥೊಣಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪರ್ಢ ಶಾಲೆಯವರು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ 
ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 C

98184 ಎಂ. .8/ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ./ಟೆ ಕಾನಫ್ರೆನ್ಸ್/ಇ /8/2012 ಅಬುದ್ಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್, ರಾಜಯ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಸ ಥೆ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಆ ೕಜಿ ರುವ ಟೆ ಕಾನಫ್ರೆನ್ಸ್
ನ ಲ್ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಪರ್ಶೆನ್ಗ ಗೆ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/6/2014 D

98774 ಎಂ 2 ಕಛೇರಿ ಆಧುನೀಕರಣ/ಕಾ ೕ/24/2012 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನಾ ಅನುದಾನದ ಲ್ ಕಛೇರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಕುರಿತು. 6/11/2014 D
98880 ಎಂ 2 ಉ ಪೌರ್ಢ ಶಾ  ತರಬೇತಿ/ಇ /34/2012 5 ದಿನಗ ಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
98881 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಹೊಸ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/3/2012 ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಖಾಸಗಿ, ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನ ರ ತ

ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ 
ಅನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಂದ ಹೊಸ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/13/2014 D

98882 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನುದಾನ/ಕೇಪು ೕ/2/2012 ಕಾಕರ್ಳ ಮು ಲ್ಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕುಕುಕ್ಂದೂರು, ಕಾಕರ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ ಕೆ.ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಕುಕುಕ್ಂದೂರು, ಕಾಕರ್ಳ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

6/12/2014 C

100047 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಇ /08/2012 ಉಮಿರ್ಳಾ ರವರನುನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಪಿಯು ಯ ಲ್ ಂದಿಯನುನ್ ರಾಜಯ್
ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿರುವವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 E



100048 ಎಂ (10)  ಂದಿ1 ಹಸಾತ್ಂತರ/ರಿಪಿ/18/2012 WPNo17649/2012 Edn on the file of the High Court of KarnatakaNavakarnataka Mahila Hindi 
Prachara Seva Trust r, Hassan V/s State by its Secretary to Govt, Primary and Secondary Edn 
Dept, and others

6/26/2014 D

100052 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ ಂ.ಪಾ.ತ/12/2012 201213ನೇ ಸಾ ಗೆ ಂದಿ ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇವಾ ನಿರತ ಂದಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 D

100053 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ ಂ. .ತರ/11/2012 ಅಗಾರ್ದ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಣ ಸಂವಧರ್ನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಪಾರ್ ಕಷ್ಣಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಕಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಬರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/26/2014 E

100069 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ ಂ. .ತರ/14/2012 201213ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಂದಿ ಪಾರಂಗತ್ ಪರ್ವೇಶ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸಗಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಉ ಕೆ ೕಟನುನ್
ಸೇವಾ ನಿರತ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 D

100070 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಗಯಂತ/16/2012 ಕಛೇರಿ ಉಪ ೕಗಕೆಕ್ ಕಂಪೂಯ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 D
100079 ಎಂ (10) ಂದಿ1/ಇ /17/2012 ಂದಿ ಬಿಇಡಿ ಸೇಪರ್ಡೆಯಾಗಲು ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 E
100082 ಎಂ 2 ವಾಹನ ಳರೀದಿ/ರಾ.ವ. ೕ/03/2012 ಹೊಸ ವಾಹನವನುನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/11/2014 D
100323 ಎಂ 2 ೕ.ಅನು ಗಣಕಯಂತರ್ ಖ/ಇ /12/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅನುದಾನದ ಲ್ ಕಚೇರಿ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತುತ್ ೕತೊರ್ೕಪಕರಣ

ಖರೀಧಿ ಅನುದಾನದ ಲ್ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ಖರೀಧಿ ಕುರಿತು.
6/11/2014 D

100409 ಎಂ 2 ಉ ಪು ಉದುರ್ ಶಾಲೆ ಸರಬರಾಜು/ಇ /39/2012 ಉದುರ್ ಪುಸತ್ಕವನುನ್ ಶಾಲಾ ವಾಚನಾಲಯದ ಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
100410 ಎಂ 2  ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್/ಇ /40/2012 ಪರ್ತಿ ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/23/2014 E
100550 ಎಂ 2 ರಾ ಉ ಶಾ ಶು ರಜೆ ಘೋ/ಇ /41/2012 ರಾಜಯ್ದ ಎಲಾಲ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಪರ್ತಿ ಶುಕರ್ವಾರ ರಜಾ ಘೋ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 D
100618 ಎಂ 7ಆಂಇಂಶುಮ/ಇ /01/2012 2012‐13ನೆ ಸಾಲಗೆ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ 01 ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/29/2014 E

100912 CPI/ಇ /13/2012 201213ನೇ ಸಾ ನ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೋ ರ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ತಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/28/2014 D
101116 CPI/ಇ /21/2012 ಸಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 D
101173 ಎಂ 2ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸಜರ್ ಉ ಮಂ/ಪೌರ್. .ನೇ/42/2012 Need of urdu Teacher for GHS sarjapur 6/9/2014 E
102056 CPI/ಇ /19/2012 201213ನೇ ಸಾ ನ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಪಟಿಟ್ ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿ ವರ ಪಟಿಟ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ

ಬಗ ಗೆ್
6/25/2014 D

102065 CPI/ಇ /27/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರಂಗತ ಕೋ ರ್ಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಮನ 6/26/2014 D
102234 ಎಂ. .8/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ ಂಬರಹ/ಕೇಪು ೕ/9/2012 ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ. ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳು ‐  ಂಬರಹ 11/25/2014 E
102542 ಎಂ 2  ೕಜನೇತೆ ಆಯವಯ್ಯ 

ಅಂದಾಜು/ಅನುಬಿ ೕರ/47/2012
201314ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯ ಅಂದಾಜುಗಳ ರಾಜಸವ್ ಮತುತ್ ಜಮೆ ಅಂದಾಜುಗಳ ಹಾಗೂ ಆಯವಯ್ಯ ವೆಚಚ್
ಅಂದಾಜುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ ಗೆ್

6/11/2014 D

102546 ಎಂಸ2 ಅಲಪ್ ಶಾ ಅದಯ್ನ ನಡೆ/ಇ /45/2012 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್ ಅಧಾಯ್ಯನ ನಡೆ  ವರದಿ ನಿಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 7/28/2014 E
102743 ಎಂ (6)/ಇ /24/2012 ಈ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯದ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/16/2014 E
102759 ಎಂ (6)/ರಮಂ/17/2012 ವೈದಯ್ಕೀಯ ರಜಾ ಅಜಿರ್ 6/16/2014 E
102900 ಎಂ (6)/ರಮಂ/25/2012 ರ್ೕಮತಿ.ವ ೕದಾ ನ ರ್ೕನ್,  ೕಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 E
102905 ಎಂ (6)/ಇ /38/2012 ರ್ೕ.ಮರಿಗೌಡ,  ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರು ಮುಕತ್ ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಎ ಸ್(ಗಣೀತ) 

ಸಾನ್ತಕೋತರ ಪದ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮನ
6/16/2014 E

102906 ಎಂ (6)/ಇ /25/2012 ಸಕಾರ್ರದ ಎಲಾಲ್ ಕಛೇರಿಗಳ ಲ್ ಬೆರಳಚಚ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಜರಾತಿ ಪದದ್ತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/16/2014 D
102907 ಎಂ (6)/ಇ /18/2012 ಸೊಕ್ೕ ಸಂಸ ಥೆ್ಯವರು ರಾಯಚೂರಿನ ಲ್ ಆ ೕಜಿ ದದ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸಲು ಪಡೆಯಲಾದ ಮುಂಗಡದ

ಬಾಕಿ ಹಣವನುನ್ ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಇವರು ಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/16/2014 E



103277 ಎಂ 2 ಉಶಾ ಮಾ ತಿ/ಇ /51/2012 ಐಠೀ ೕ ◌ಃಮಥ 1 2 3 ರ ೕಜನೆಯಡಿ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ಪ ಜಾತಿ ಪ ಪಂಗಡ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಗಣಕ ಯಂತರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/9/2014 E

103278 ಎಂ 2 ಶಾ.ಕ.ಬಾ ಪಾವತಿಸಸದ ಬ/ಇ /44/2012 ಮಕಕ್ ಮ ೕದಿ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಶಾಲಾಕಟಟ್ಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಬುತ್ 3 ವಷರ್ಗ ಂದ
ಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/9/2014 E

103302 ಎಂ. .7. ಂದಿ/ಇ /01/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಪರ್ ಕಷ್ಣ ಮಾಹಾ ದಾಯ್ಲಯ,  ದಾದ್ಥರ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ ಥೆ್ಯನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/13/2014 E

103316 ಎಂ 2 ಸಮಾ ಕ.  ಪಾರ್ ಶಾ ಬಾಗಲೂರು ಟೇ ಓ/ಇ /53/2012 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 6/23/2014 E

104639 MC2 U Sc Prb/ಇ /57/2013 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾ// ಶಹಬಾದ್ ನಗರದ ಲ್ರುವ ಅಂಜುಮಾನ್ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಯ ಅಕಕ್ಪಕಕ್ದ ಲ್ರುವ
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಬಿ ರುವುದರ ಬಗ ಗೆ್

6/23/2014 E

105310 ಎಂ. 7  ಂದಿ/ಹೊಶಾಪಾರ್/05/2013 ಸಾಯಿ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ ಮುಧೋಳ ಭಾರತಿ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯ ಮುಧೋಳ ಹೊಸ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು

12/1/2014 E

105322 ಎಂ. 7  ಂದಿ/ಇ /02/2013 201213ನೇ ಸಾ ನ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 12/1/2014 D
105900 ಎಂ. .8/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/15/2013 ಅಂಜುಮನ್‐ಎ‐ಇಸಾಲ್ಂ, ಡಿ. .ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ವೆಂಗುಲರ್ ರಸ ತೆ್, ಬೆಳಗಾ ‐ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ವತಿಯಿಂದ

ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ ಅಂಜುಮನ್‐ಎ‐ಇಸಾಲ್ಂ, ಡಿ. .ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ವೆಂಗುಲರ್ ರಸ ತೆ್, ಬೆಳಗಾ ‐ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ 
ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/22/2014 E

106647 HINDI/ಇ /ಎಂ. 7/2013 deputation of in service HINDI TEACHERS FULL TERM TRAINING COURSES HINDI SHIKSHAN 
PARAVEEN BY KENDRIYA HINDI SANSTHAN ITS CENTRES FOR THE SESSION 201314 REGARDING

6/28/2014 D

107362 ಎಂ. .8/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/19/2013 ಹುದಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,  .ಬಿ., ಬಳಾಳ್ರಿ‐ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ ಹಮಮ್ದೀಯ
ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  .ಬಿ., ಬಳಾಳ್ರಿ‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ 
ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

11/29/2014 E

107511 ಎಂ 2ಸ ಶಾ ಹಳ  ೆಪೀ ನೀ ಕು/ಇ /53/2013 ಸಕಾರಿ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಹಳೆ ಪೀಠೊಪಕರಣಗಳನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/13/2014 D
107515 ಎಂ 2 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಡ ತ ವಾ ವರದಿ/ನೀ. /53/2013 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 201213ನೇ ಸಾ ನ ಆಡ ತ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್ ತಯಾರಿಸುವ

ಬಗ ಗೆ್
6/11/2014 D

107538 ಎಂ. .8/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/20/2013 ಅಲಲ್ಮ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಹಮದ್ ಬಾಗ್, ಗೋಲೆ ಖಾನ, ಬೀದರ್‐ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ ಶಾ ೕನ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಹಮದ್ ಬಾಗ್, ಗೋಲೆ ಖಾನ, ಬೀದರ್‐ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/25/2014 E

107539 ಎಂ. .8/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/20/2013 ಅಲಲ್ಮ ಇಕಾಬ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಹಮದ್ ಬಾಗ್, ಗೋಲೆ ಖಾನ, ಬೀದರ್‐ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ ಶಾ ೕನ್ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಹಮದ್ ಬಾಗ್, ಗೋಲೆ ಖಾನ, ಬೀದರ್‐ ಈ ಶಾಲೆಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

107911 ಎಂ 2ಗು ತಾ ಉ ಶಾ  ಕೊರತೆ/ಇ /68/2013 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ ಲೆ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಉದುರ್ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಷ್ಕರ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E



108426 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/21/2013 ಆಜಾದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ. ರಸ ತೆ್,  ವ ಗಗ್‐ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ ಆಜಾದ್
ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ. ರಸ ತೆ್,  ವ ಗಗ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ 
ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

108642 ಎಂ 2 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಡ ತ ವಾ ವರದಿ/ಇ /03‐2012‐
13/2013

2013/14ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿದ್ ೕಜನೆಗ ಗೆ ಕಿರ್ಯಾ ೕಜನೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ್ ಪೂರಕ
ಮಾಃಇತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/11/2014 D

109138 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/2/2013 ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬನಿನ್ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು‐ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ
ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಉದುರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

11/29/2014 D

109144 ಎಂ. 3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/3/2013 ಕಾಯ್ಥೋ ಕ್ ಬೋಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ, ಬಜೊಜ್ೕಡಿ, ಮಂಗಳೂರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ
ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಪ್ಡುತಿತ್ರುವ ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ಅನುದಾನಿತ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಲತತ್ಬೆಟುಟ್, 
ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ 
ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

11/29/2014 D

110301 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಸಭೆ/ಇತರೆ/ರಾಪು ೕ/8/2013 ನವದೆಹ ಯ ಲ್ ಆ ೕಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ. ಮತುತ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಕುಯ್.ಇ.ಎಂ.  ೕಜನೆಗಳ 2013‐14 ನೇ
ಸಾ ನ ಪರ್ಥಮ ಸಭೆಯ ಲ್ ಭಾಗವ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/13/2014 D

111011 mc7/ಸೇ ನಿ ತ/2013/2013 2013/14ನೇ ಸಾ ನ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಕೋಸ್ ಗ ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಲು
ಏಪರ್ಡಿ ರುವ ಸಂದಶರ್ನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 E

111013 mc7/ ಂ. .ತರ/05/2013 ಕನಾರ್ಟಕ ಮ ಳಾ ಂದಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ 07  ಂದಿ ಕಷ್ಕ್ ತರಬೇತಿ
ಕಾಲೇಜುಗ ಗೆ 2013/14ನೇ ಸಾ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಬಗ ಗೆ್ ಸಂದಶರ್ನದ ಪರ್ಯುಕತ್ ತಮಮ್ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಬಬ್ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಕಳು ಸಲು ಪರ್ಥರ್ನೆ

12/1/2014 E

111029 mc7/ಮಾ.ಹ.ಅ/6/2013 Hindi visit report on date 23/11/2012 6/28/2014 D
111041 MC7/ ಂ.ಪಾ.ತ/2/2013 ಂದಿ ಪಾರಂಗತ್ ತರಬೇತಿಯ ವಾ ರ್ಕ ಪರೀ ೆಯ ಪರೀ ಾ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಹಾಗೂ ಪರೀ ಾ ಅಧೀಕಷ್ಕರನುನ್

ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/13/2014 E

111043 MC7/ಪ.ಜಾ.ಬು.ಆ/8/2013 ನಂದಬಾಬು ಹೊಸಮನಿ ರವರಿಗೆ ಪ ಜಾತಿಯ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ೕಟು ನೀಡದೆ ವ ೕಮಿತಿ ಮೀರಿದವರಿಗೆ
ೕಟು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅನಾಯ್ಯವಾದ ಬಗ ಗೆ್

6/26/2014 D

111080 mc7/ಇ /10/2013 SCHEME OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR APPOINTMENT AND TRAINING OF HINDI TEACHERS IN 
NONHINDI SPEAKING STATES/UTs

6/28/2014 E

111081 mc7/ ತಕಾ/7/2013 ಸಂಗೀತ ದಾಯ್ಲಯಕೆಕ್ ನೂಯ್ಕಾಂತರಾಜ್ ರಸ ತೆ್, ಅಶೋಕ ವೃತತ್ದ ಲ್ರುವ ನಿಲಯವನುನ್ ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ
ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/28/2014 D

111120 MC7/ಅನುಒ/9/2013 2011/12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಂದಿ ದಾಯ್ಲಯಗ ಗೆ ಅಲಾಪ್ವಧಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು 6/28/2014 D
111172 MC7/ಇ /2012/2013 ರ್ೕ ಆನಂದರಾವ್ ಎನ್ ದೇಸಾಯಿ ರವರಿಗೆ ಂದಿ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದ ದೆ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ

ನಿಂಗೋಜಿ, ವಕೀಲರು ಇವರು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ನೀಡಿರುವ ನೋಟೀಸ್ ಕುರಿತು
12/1/2014 E

111701 mc7/ ಂ.ಪಾ.ತ/7/2013 ಕೆ ಸಂ ಆಗಾರ್ದಿಂದ ಕಳು ರುವ ಪಾರಂಗತ್ ಪರ್ವೇಶಕಾಕ್ಗಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಹೆಸರನುನ್ ಕಳು ರುವ ಬಗ ಗೆ್ ತಮಮ್
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/28/2014 D



111702 mc7/ ಂ. .ತರ/8/2013 2013/14 ಸಾ ನ ಂದಿ ಪಾರಂಗತ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸಗಿ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಉ ಕೆ ೕಟನುನ್ ಸೇವಾ ನಿರತ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

12/1/2014 D

111780 ಎಂ (4)/ಶು.ಮ.ಪಾ/01/2013 ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 11/29/2014 D
112867 Mc2 Urdu Teachers Pro/ಇ /05/2013 Suggestions/ comments on Direction of DIRECTOR of Urdu and linguistic Minority Languases 

bering NoDMinAsha/Meeting/4/2012/13 Dated13/02/2013 by SirMKhan,
6/13/2014 D

112881 Mc2 State Faince/ಇ /01/2013 2009/10ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಯ್ ಹಣಕಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ 13ನೇ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ಸಮಿತಿಯ
ಫಾರಸುಸ್ಗ ಗೆ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಉತತ್ರ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/13/2014 D

112898 Mc2 U S Ciose For Bagepalli/ಇ /01/2013 ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಸಕಾರ್ರಿ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E
112899 Mc2 Muslim Resi School/ಇ /10/2013 mmuslim resdental School for Mangalore Kotekar 6/23/2014 E
112900 Mc2 U Sch Text book Not Supl/ಇ /01/2013 ಜಮಖಂಡಿ, ಮುಧೋಳ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಲ್ಕುಗ ಗೆ 01 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರಗೆ ಉಚಿತ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಕಡಿಮೆ

ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದುದ್, ಇನೂನ್ ಬೇಕಾಗುವ ಉದುರ್ ಭಾಷಾ ಪುಸತ್ಕಗಳನುನ್ ರೈಸುವ ಬಗ ಗೆ್
6/9/2014 E

112957 Mc2 Muslim resi sch Teachers Pro/ಇ /10/2013 ಮಾನಯ್ ಮುಖಯ್ಮಂತಿರ್ಗ ಂದ ಶಾಸಕರುಗ ಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ ಪತರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ Muslim 
residental School Kotekar Mangalore.

6/13/2014 E

112995 ಎಂ 2 ಉ angavadiಶಾ  ಕೊರತೆ/ಇ /14/2013 ಉದುರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಷ್ಕಿ ನೇಮಕ ಸಲುವಾಗಿ 6/10/2014 E
113091 Mc2 Aded Mino Sch Kannda Teach with Grnt 

appt/ಇ /01/2013
ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕನನ್ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಅನುದಾನದ ವಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/9/2014 E

113092 Mc2 Urdu ECO Post dept For Udapi/ಇ /01/2013 ರ್ೕ ಯುಂ ಪಿ ದಿನಬಬ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಉಡುಪಿ ರವರು ಜಿ! ಗೆ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರಾಗಿ ರ್ೕ ಆದಂ ಗವಳಗಿ
ರವರನುನ್ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/10/2014 E

113134 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಹೊಸ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/13/2013 ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಮತೀಯ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಗಳ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕಾಕ್ಗಿ ಅಹರ್ ಕಷ್ಣ 
ಸಂಸ ಥೆ್ಗ ಂದ ಹೊಸ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಗಳನುನ್ ಆಹಾವ್ನಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/13/2014 D

113161 Mc2 U Sc Tech Compld/ಇ /07/2013 ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಇಲಲ್ದ ಕಷ್ಕಿಯರ ಬಗ ಗೆ್ 6/23/2014 E
113445 Mc2 Urdu Lan Exm Permiss/ಇ /23/2013 ಾನ ಗಣಿತ ಪರಿ ೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತರ ಉದುರ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ 6 ನೇತರಗತಿಯ ಪಾರ್ ಹಂತದ ಲ್ ಬಾಲ್ಕ್

ಜಿಲಾಲ್ ಹಂತದ ಲ್ ಬರೆಯಲು ಅವಕಶ ಕ ಪ್ಸುವಂತೆ
6/10/2014 E

113619 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/06/2013 ದಿ:18/11/2011 ರಂದು ಅಂಗ ಕಲರ ಆಯುಕತ್ರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ನಡೆದ ಸುಯ್ ೕಟೋ ದೂರಿನ ಚಾರಣೆ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C

113620 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/04/2013 ದಿ:18/04/2011 ರಂದು ಆಯುಕತ್ರು ಅಂಗ ಕಲ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ಆ ೕಗದ ಲ್ ಚಚಿರ್ ದ ಅಂಶಗ ಗೆ ಮಾಃಇತಿಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113622 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/15/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್ ರ್ೕ.ಜೆ.ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ್, 9/26/2014 C
113623 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/06/2013 ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಕಷ್ಣ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113624 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/11/2013 ಸಪ್ದಂನ ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸ ಥೆ್, ಹೊಳೆ ಹೊನೂನ್ರು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲ ಲೆ್ ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಲ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಕರು

ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113625 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/09/2013 ಟಿ.ಕೆ.ಮಹೇಶವ್ರಯಯ್, ಚನನ್ಗಿರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ರವರ ಮನ ಯ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113626 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/03/2013 ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಮ ಲಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ರವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್

ದಿ:09/11/2009 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡಾವ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ತೆಗೆದು ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113628 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/30/2013 ಸಮಥರ್ನಂ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ಮನ ಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C



113630 ಎಂ (1)/ಮಾಹಆ/84/2013 ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸಂಖೆಯ್:4580/2009ರ ದೂರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
ಎಸ್.ರಾಜು, ಬಿನ್.ವೆಂಕಟರಾವ್, ಹೊನಾನ್ ಳ್ ರವರು ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113631 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/82/2013 ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ೕಜನೆಯ ಕುರಿತು ಬರುವಂತಹ ಪತರ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113632 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/13/2013 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಅಂಗ ಕಲತೆಯುಳಳ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113633 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/92/2013 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ದಾಯ್ಲಯ ಅಂಗ ಕಲರ ಮಕಕ್ಳ ಸಮನವ್ಯ ಶಾಲೆ,  .  ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು‐04 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್

ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113634 ಎಂ (1)/ಮಾಹಆ/98/2013 ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗದ ದೂರಿನ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:983/10ರ ಅಜಿರ್ಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113635 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/24/2013 ರ್ೕಮತಿ.ಅಂಬುಬಾಯಿ, ಅಂಧ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ

ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113636 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/22/2013 ರ್ೕ.ಗಾನ ೕಗಿ ಪಂಚಾಕಷ್ರಿ ಸೇವಾ ಟರ್ಸ್ಟ್,  ವ ಗಗ್ ಇವರ ಅಂಗ ಕಲರ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾಣ ನೀಡುವ
ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113637 ಎಂ (1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/05/2013 ಹೆಚ್.ಆರ್.ಉಮೇಶ್, ತಂದೆ//ಹೆಚ್. .ರಾಜಣಣ್, ◌ಂ◌ಂಜುನಾಥಸಾವ್ಮಿ ನಿಲಯ,  ದಾಯ್ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ, ಎದಿರು, 
ನಾಡಿಗರ ಬೀದಿ, ದಾವಣಗರೆ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113638 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/05/2013 ದಿ:29/06/2009 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜಯ್ ಸಮನವ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಾವ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಕುರಿತು 9/26/2014 C
113639 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/91/2013 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಉ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ೕಕಷ್ಕೇತರ ಸಂಘ, ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಲೂರು ರವರು ಮಾನಯ್

ಮುಖಯ್ ಮಂತಿರ್ಗ ಗೆ ದೂರನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113640 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/04/2013 ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113641 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/38/2013 ರ್ೕ.ಭೀಮನಗೌಡ ಗೌಡರ್ ಕೋ/ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಿರದಾರ ಮುದ ದೆ್ೕಬಿಹಾಳ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕತ್

ನಾಯ್ಯಾಲಯಕೆಕ್ ದೂರನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವುದಕೆಕ್ ಪರ್ತುಯ್ತತ್ರವನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113642 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/16/2013 ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸಂಖೆಯ್:1178/2009  ರ್ೕ.ಹಾಲೇಶ್, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಶರಣ ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸ ಥೆ್, 
ಚನನ್ಗಿರಿ, ದಾವಣಗರೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ರವರು ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ದೂರನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113643 ಎಂ (1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/11/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113644 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/23/2013 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ,  ಕಷ್ಕರನುನ್ ಖಾಯಂ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರ ಇತರೆ

ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113773 MC07/ಇ /2013/2013 ಂದಿ ರಾಷಾಟ್ರ್ಭಾಷೆಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ದಿವ್ೕತೀಯ ಭಾಷೆ ದಜೆರ್ಯೆಂದು ಘೋ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/26/2014 E
113774 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/09/2013 ರ್ೕ.ರಮೇಶ್.ಎ.ಆರ್ ತಂದೆ//ರಂಗೇಗೌಡ, ಅಗರ್ಹಾರ ಗಾರ್ಮ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ// ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್ ಇವರು

ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113775 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/05/2013 ಶೇಷ ಅದಯ್ತೆಯುಳಳ್ (ಅಂಗ ಕಲ) ಮಕಕ್ ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಕೇಂದರ್ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದರ್ತೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113776 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/14/2013 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ದ ಲ್ನ ಮಾದರಿ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಹಾಗೂ ಇ ಲ್ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ ಸುವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ
ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113777 ಎಂ (1)/ಉನಾಯ್/06/2013 ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:4745/2006 ಪಿ.ಯು. ವಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 9/26/2014 C
113779 ಎಂ (1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/86/2013 ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸಲು, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕ, ಸಕಾ್ರಿ ಪಾರ್ಕಿಟ್ ಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಭೀಮಾನಗರ, ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, 

ಆಂದರ್ ಪರ್ದೇಶ ಜಿಲ ಲೆ್ ರವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕಿಕ್ನಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113780 ಎಂ (1)/ಇ /94/2013 ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮ‐1995ಕೆಕ್ ತಿದುದ್ಪಡಿಯನುನ್ ತರಲು
ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C



113781 ಎಂ (1)/ದೂರು/03/2013 ಶಾಂತಿ ಮ ಳಾ ಕಲಾಯ್ಣ ಸಂಸ ಥೆ್, ಮಾಗಡಿ ತಾ// ಈ ಸಂಸ ಥೆ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ ಗೆ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 9/26/2014 C
113782 ಎಂ (1)/ತಪಾ/26/2013 2008/09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ತಪಾಸಣೆಯ ತಂಡವು ಐಇಡಿ ಕಷ್ಣ

ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113783 ಎಂ (1)/ದೂರು/02/2013 ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸವನುನ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ
ದೂರುಗಳ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113784 ಎಂ (1)/ಇ /40/2013 ದಿ:12/03/2009 ರಂದು ಮಾನಯ್ ಅಪರ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರ ರವರ ಸಮುಖದ ಲ್ ನಡೆಯುವ
ನೋಡಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಭೆಗೆ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113785 ಎಂ (1)/ಮಾಹಆ/41/2013 ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸಕಾರ್ರೇತರ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಕಷ್ಕರುಗಳು ದೂರನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ದೂರಿನ ಸಂಕೆಯ್: 
ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸಂಖೆಯ್:2922/09

9/26/2014 C

113786 ಎಂ (1)/ಉನಾಯ್/02/2013 ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:50943‐50955/04 ವಾಯ ಕುಮಾರಿ. ಎಂ ಮತುತ್ ಇತರರು ಐಇಡಿ
ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113787 ಎಂ (1)/ಉನಾಯ್/03/2013 ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:23732/2005  ರ್ೕ.ರೇಣುಕಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 9/26/2014 C
113788 ಎಂ (1)/ಸ.ನ/45/2013 ದಿ:17/11/2008 ರಂದು ಬಹುಮಹಡಿಗಳಕಟಟ್ಡದ ಸಭಾಂಗಣದ ಲ್ ಐಇಡಿ ಬಗ ಗೆ್ ಜರುಗಿದ ಸಭಾ ನಡಾವ ಗಳ ಬಗ ಗೆ್

ಕರ್ಮ ವ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113789 ಎಂ (1)/ಇ /44/2013 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:116:98 ಜ ಟ್ೕಸ್ ಸುಂದರ ಬಂಡಾರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ರುದದ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಇದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

9/26/2014 C

113790 ಎಂ (1)/ಮಾಹಆ/41/2013 ಅಂಗ ಕಲ ಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಲಸವನುನ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದವರು ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್
ದೂರನುನ್ ನೀಡಿರುವುದಕೆಕ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/26/2014 C

113791 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/85/2013 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಕಪುಪ್ ಪಟಿಟ್ಗೆ ಸೇರಿ ರುವ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ವರ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113793 ಎಂ (1)/ಇ /93/2013 ಅಂಗ ಕಲ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಮಾಃಇತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C

113794 ಎಂ (1)/ಇ /7/2013 03/07/2007 ರಂದು ನಡೆದ ನೋಡಲ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಲ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈಗೊಂಡ ವರದಿ

9/26/2014 C

113795 ಎಂ (1)/ಉನಾಯ್/06/2013 ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:15/06  ರ್ೕ.ಗೋಪಾಲಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಐಇಡಿ ಕಷ್ಕರು 9/26/2014 C
113797 ಎಂ (1)/ಇ /04/2013 2003‐04 ಮತುತ್ 2004‐05 ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಅನುದಾನ ಬರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಲೋಕಾಯುಕತ್ರಿಗೆ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ

ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113798 ಎಂ (1)/ಉನಾಯ್/01/2013 ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:50924‐941/04 ಐಇಡಿ ೕಜನೆಯ ಬಗ ಗೆ್ ಆರ್. ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಮತುತ್ ಇತರರು 9/26/2014 C
113799 ಎಂ (1)/ಇ /01/2013 ಮಕಕ್ಳ ಹಕುಕ್ಗಳ ಒಳಂಬಡಿಕೆ ಸಕಾರ್ರದ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಮ ಳಾ ಮತುತ್ ಮಕಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಮತುತ್ ಆರೋಗಯ್

ಮತುತ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ್ಣ ಇಲಾಕೆ ವರದಿ
9/26/2014 C

113800 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/16/2013 ರ್ೕ. ದಿದ್ ನಾಯಕ ಮ ಳಾ ಸಂಸ ಥೆ್(ರಿ) ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ,  ವ ಗಗ್ ಐಇಡಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C
113801 ಎಂ (1)/ಇ /04/2013 ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ೕಜನೆಯನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಸವ್ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ ಥೆ್ಗಳ ಅಹರ್ತೆಯನುನ್ ಆರ್.ಟಿ.ಐ

ನಿಯಮ 2005ರ ಅನವ್ಯ ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್
9/26/2014 C

113802 ಎಂ (1)/ಇ /01/2013 ರ್ೕ.ವೆಂಕಟಸಾವ್ಮಿ, ಶಾಸಕರು, ದೇವನಹ ಲ್, ಇವರು ಅಂಗ ಕಲರ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್
ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113803 ಎಂ (1)/ತಪಾ/21/2013 ಜಾಪುರ ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಜಾರಿಗೊ ಸದೇ ಇರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ದೂರಿನ ಬಗ ಗೆ್ 9/26/2014 C



113804 ಎಂ (1)/ಸ.ನ/25/2013 ದಿ:24/03/2008 ರಂದು ಘನತೆವೆತತ್ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆಯ ಲ್ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡಾವ ಗಳು
ಅಂಗ ಕಲ ವಧ ಬೇಟಿಕೆಗಳ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113805 ಎಂ (1)/ಇ /88/2013 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಮೈಸೂರು ರವರು ಸಂಸಾಥ್ನದಿಂದ ಕೇಂದರ್ ಪುರಸಕ್ೃತ ಸಮನವ್ಯ
ೕಜನೆಯಾದ ಐಇಡಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113806 ಎಂ (1)/ಐ.ಇ.ಡಿ.ಕೇಂ.ಪು/24/2013 ರ್ೕ.ಸಂಗಮೇಶವ್ರ. .ಜಿ, ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರು, ಶರಣ ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸ ಥೆ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ// ರವರು ವೇತನ
ನೀಡುವ ಬಗಗ್ಎ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113808 ಎಂ (1)/ಹೆ ಮಾ/27/2013 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸ ತೆ್ಯ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಬಗ ಗೆ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕದ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113809 ಎಂ (1)/ಇ /87/2013 ಅಂಗ ಕಲರ ಬಗ ಗೆ್ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ರವರು ಅಂಗ ಕಲರ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೋರುತಿತ್ರುವ
ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113810 ಎಂ (1)/ಇ /89/2013 ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಆರ್. .ಐ ರವರಿಂದ ಶೇಷ ಪೌಂಡೇಷನ್ ತರಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್ ಹಾಗೂ
ಇದಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ

9/26/2014 C

113811 ಎಂ (1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/20/2013 ರ್ೕ.ವೆಂಕಟಪಪ್ ಪಾಂಡಪಪ್ ಮಿಜಿರ್, ಜ ಬೇರ, ಮುಧೋಳ ತಾ// ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ ಲೆ್ ರವರಿಗೆ ಮಾ ರಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113812 ಎಂ (1)/ಇ /18/2013 ಅಂಗ ಕಲ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: ಪಿಡಿಎ.ಎಸ್.ಇ. ‐32,33 ಮತುತ್ 62/17 ಕುರಿತು ಮಾಃಇರಿಯನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113813 ಎಂ (1)/ಇ /95/2013 ರ್ೕ.ಆರ್.ದತತ್ ಅಗರವಾಲ್ ಸದಸಯ್ರು ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಂಗ ಕಲರ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಮಿತಿ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್
ರವರು ಸನಾಮ್ನಯ್ ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ರವರಿಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಯ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113814 ಎಂ (1)/ಇ /19/2013 ದಿ:15/02/2011 ರಂದು ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಅಂಗ ಕಲರ ಆ ೕಗ ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ನ ಸಭೆಯ ಅಂಶಗಳ
ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113815 ಎಂ (1)/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2013 ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ, ಇವರು ಸಮನವ್ಯ ಕಷ್ಣ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113816 ಎಂ (1)/ಇ /25/2013 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮುಕತ್ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯದಿಂದ ಬಿ.ಇಡಿ ಶೇಷ ಪದ  ಪಡೆದವರಿಗೆ ಉದೊಯ್ೕಗವನುನ್ ಕ ಪ್ಸುವ
ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

113817 ಎಂ (1)/ಇ /23/2013 ರ್ೕ. ಂಹರಾಜು ಇವರು ಘನ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಅಜಿರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ ಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಕುರಿತು

9/26/2014 C

113818 ಎಂ (1)/ಉನಾಯ್/07/2013 ಅಂಗ ಕಲ ಮಕಕ್ಳ ಪರವಾಗಿ ದೆಹ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯವು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಯರ್ ಪರ್ವತರ್ರಾಗುವ
ಕುರಿತು

9/26/2014 C

113821 ಎಂ (1)/ಇ /17/2013 ರ್ೕ.ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸ, ವರದಿಗಾರರು ಡೆಕಕ್ನ್ ಕಾರ್ನಿಕಲ್ ದಿನ ಪತಿರ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/26/2014 C

114949 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/16/2013 ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕತಿ, ಬೆಳಗಾ  ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

11/29/2014 D

115091 Mc2 Oppt Of arebik Tea Urdu Schools/ಇ /27/2013 ಅರೇಬಿಕ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಿ ಎಂ ಕಲಾ ಖಾ ಹುದ ದೆ್ಗಳನುನ್ ಉದುರ್ ಮಧಯ್ಮದ ಹುದ ದೆ್ಗ ಗೆ ಪರಿವತರ್ನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್ 6/10/2014 E



115092 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/17/2013 ಕೆ ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಮೀಪ, ಕಾಕರ್ಳ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

9/22/2014 C

115430 MC07/ ಂ. .ತರ/2013/2013 ಕನಾರ್ಟಕ ಪರ್ದೇಶ ಂದಿ ಸಾ ತಯ್ ಸಮೆ ಳನಾ ಕೇಂದರ್ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಂದಿ ಕಷ್ಕ್
ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್

12/1/2014 D

117747 Mc2 Urdu Hs SSLC Reselt/ಇ /34/2014 ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಸಕಾರ್ರಿ ಅನುದಾಣಿತ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಸ್
ಫ ತಾಂಶದ ಬಗ ಗೆ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾದಾಯ್ಯರಿಗೆ ಕಾಯರ್ಗಾರ ನಡೆ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/23/2014 E

117750 Mc2 Urdu Teche Dept For Trining/ಇ /36/2014 ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಉದುರ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿ ೕಜನೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಕರ
ಹೆಸರುಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ ದ ಕುರಿತು

6/10/2014 E

118116 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/21/2014 ಟಿಜನ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

118319 Mc6/ಪರ್ಭ/06/2013‐14/2014 Offiecers and Staff T.A.Bills Sanction of U.M.L.I Directorate 6/18/2014 D
118884 MC07/ಇ /13/2014 ಅಲಹಬಾದ್ ನ ಪರ್ಯಾಗದ ಲ್ರುವ ಂದಿ ಪರಿಗಣಿತ ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯದ ಾ ಶಾರದ ಪದ ಯು ಬಿಇಡಿ

ಪದ ಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಷ್ಕ ಹುದ ದೆ್ಯ ಬಡಿತ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ 
ಬೇಡ ೕ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

12/1/2014 E

119082 MC07/ಇ /HINDI 14/13‐14/2014 ರ್ೕ ಲೇಪಾಕಷ್ ಸಾವ್ಮೀಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕ ತರಬೇತಿ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು 12/1/2014 D
120306 MC07/ಶು.ಮ.ಪಾ/1/14‐15/2014 01 ರಿಂ 10ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಆಂಗೊಲ್ೕ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ

2013/14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶುಲಕ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ ಗೆ್
11/29/2014 D

120426 Mc6med.reim/sakala/05/2014 ವೈದಯ್ಕೀಯ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳ ಬಗ ಗೆ್ 6/18/2014 D
120441 mc6.partial/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/01/2014 Partial final Withdrawal form the GPF Account No in respect of SriANANDK 6/16/2014 D
120450 mc6/ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2013‐14/2014 ಎಂ ಪಿ ವಸಂತ ರವರು ದಿ 8/11/13 ರಂದು ತಮಮ್ ಪತಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ ಗೆ್ ಸುತ್ಕರ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವ

ಬಗ ಗೆ್
6/16/2014 D

120580 MC4/ಭಾಅಶಾಘೋ/49/2014 ಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಮಪರ್ಣಪುರಂ ಚಂದಾಪುರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆ ಎಂದು
ಘೋ ಸುವ ಬಗ ಗೆ್

6/21/2014 D

120666 MC4/ಭಾಅಶಾಘೋ/53/2014 ಅಡೊವ್ೕಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ರವರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು 9/23/2014 D
120667 MC4/ಭಾಅಶಾಘೋ/54/2014 ಕೂಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲಪ್ಸಂಖಾಯ್ತ ಶಾಲೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ ಗೆ್ 9/23/2014 D

121625 Mc2 G.U Sc Complt/ಇ /107/2011‐12/2014 Nagmongla City Govt Urdu G P S SDmc Complant 6/9/2014 D
121626 Mc2 k U a rA urdu/ಇ /50/2012‐13/2014 State lavel uduF prathibe karanji condect Program For Urdu acadamy 6/9/2014 E
121636 Mc2 GU SA T/ಇ /07/2012‐13/2014 Govvt Urdu HPS Jagaloor Demond For Techers 6/10/2014 E
121637 Mc2 Mis/ಇ /52/2013‐14/2014 Abdul Azeez Lokapali Draing Techer Demond For Apointment 6/10/2014 E
121676 Mc2Ac Bills & NDC Bills/1/2012/ಇ /01/2012‐13/2014 2012‐13 Preparation For AcBills & NDC Bills 6/11/2014 D

121678 Mc2 Plan Bud leazer Printer Pur/67/ಇ /2012‐13/2014 Purchase For Leazer Printer For 2012‐13 6/11/2014 D



121680 Mc2 Telephone DC Bills For 2012/ಇ /07/2013‐14/2014 Telephones Bills Ex DC Bills For 1012‐13. 6/11/2014 D

121684 Mc2/Office CG DC Bills/ಇ /06/2012‐13/2014 Preparation For Office CG DC Bills For 2012‐13. 6/11/2014 D
121686 MC2/ Plan Sceems Fur per/ಇ /62/2012‐13/2014 Purchase For Furnecher For 2012‐13 6/11/2014 D
121702 Mc2/ AG I Repr/ಇ /30/2005‐06/2014 ಮಹಾಲೇಕಪಾಲಕರು ಈ ನಿದೇಶನಾಲಯದ 2002‐03 ರಿಂದ 2004‐05 ರವರೆಗೆ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿ 6/11/2014 D

121705 ಎಂ 2  ೕಜನೇತರ �ಯ/ಇ /20011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. 6/11/2014 D
121707 ಎಂ 2 ವಾ ಕ ವರದಿಯ/ಇ /02/2012‐13/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ 6/11/2014 D
121710 ಎಂ 2 ಮ.ಹ ಲೇ ಪಾ ವರದಿ/ಇ /38/2003‐04/2014 2001‐02 ನೇ ಸಾ ನ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲಕರು ಕೈಗೊಮಡ ವರದಿಯ ಅನುಪಾಲನಾ

ವರದಿ
6/11/2014 D

121743 ಎಂ. .3/ಕೇ.ಪಾರ್. ೕ.ಅನು.ಕೋ/ಕೇಪು ೕ/32/2011‐12/2014 ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.  ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್
ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್

6/12/2014 E

121746 ಎಂ. .3/ಇತರೆ/ಕೇಪು ೕ/31/2010‐11/2014 ಮಹಮಮ್ದ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ‐ಇವರ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸಲು ಮನ 6/12/2014 E
121750 ಎಂ. .3/ಕೇ.ಪಾರ್. ೕ.ಸ//ಕೇಪು ೕ/49/2010‐11/2014 ದಿ ಮಖಬೂ ಯಾ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹಾನಗಲ್, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ

ಶಾಲೆಗೆ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ ಬಗ ಗೆ್.
6/12/2014 E

121753 ಎಂ. .3/ಕೇ.ಪಾರ್. ೕ.ಅನು.ಕೋ./ಕೇಪು ೕ/36/2011‐
12/2014

ಫಾತಿಮಾ ಉದುರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ /ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕಮಿನಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್‐ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ. ಅನುದಾನ ಕೋರಿಕೆ 6/12/2014 E

121755 ಎಂ. .3/ಕೇ.ಪಾರ್. ೕ.ಅನು.ಬಿ./ಕೇಪು ೕ/30/2011‐12/2014 ನವಜೊಯ್ೕತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ನೌಬಾದ್, ಬೀದರ್ ಇದನುನ್ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/12/2014 E

121757 ಎಂ. .3/ಕೇ.ಪಾರ್. ೕ.ಅನು.ಕೋ./ಕೇಪು ೕ/31/2011‐
12/2014

ಸೆಂಟ್ ಅಂಟೋನೀಸ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂದನಪಾಳಯ್, ಮಾಟರ್ ಳ್, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾಲೂಲ್ಕು‐
ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ. ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/12/2014 E

121758 ಎಂ. .3/ಕೇ.ಪಾರ್. ೕ.ಅ./ಕೇಪು ೕ/73/2009‐10/2014 ಖ ೕಲ್ ಸಲಹ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕನೂರ್ರು, ಪುತೂತ್ರು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆ 6/12/2014 E
121771 Mc2 Plan Pro Bud/ಇ /03/2011‐12/2014 2011‐12 Plan Sceem Bud Office Modranaision & Pur Of Missinary Office CG 6/12/2014 D
121772 Mc2 Vehical Petrol Ac bills Ndc Bills/ಇ /52/2013‐

14/2014
2011‐12 Vhical Petrol Exp AC & NDC Bills 6/12/2014 D

121773 Mc2 Pl Bud UPS PUR/ಇ /105/2011‐12/2014 2011‐12 Plan Sceem Bud UPS Purchase 6/12/2014 D
121778 ಎಂ 2 ಜ ಬ ಲೇ ಸಾ ಖ/ಇ /33/2011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶಯ್ಕ ಲೇಖನ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಸಾಮಗರ್ಗಳನುನ್ ಜನತಾ ಬಜಾನರ್ ಲ್ ಖರೀದಿ

ಬಗ ಗೆ್.
6/12/2014 D

121779 ಎಂ 2  ೕ ಕ ಪೀ ಖ/ಇ /103/ 2011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವ ಯ್ ಗಣಕ ಯಂತರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ ಗೆ್ 6/12/2014 D
121782 ಎಂ 2  ೕಜನ ಲಾಯ್ಪ್ ಟಾಪ್ ಖ/ಇ /114/2011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮದ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಲಾಯ್ಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/12/2014 D

121783 ಎಂ 2  ೕ ಕ ಪೀ ಖ/ಇ /110/2011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ದ ಲ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿ ಬಗ ಗೆ್. 6/12/2014 D
121784 ಎಂ 2  ೕ ಅನು ಬಿಡು ಎಂಪಿಕ್/ಇ /2011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನಾ ಅನುದಾನದ ಖಚಿ ಎಂಪಿಕ್ ಬಗ ಗೆ್ 6/12/2014 D
121785 ಎಂ 2 ಕಛೇ ಸಾ ವೆ ಡಿ , ಬಿಲಲ್/ಇ /06/2011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾನಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳು 6/12/2014 D
121786 ಎಂ  2 ವಾ ದು & ಸವರ್/ಇ /1/2011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ವಾಹನ ದುರ ಥ್ ಮತುತ್ ಸ ೕರ್ಸ್ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ  ಬಿಲುಲ್ಗಳು 6/12/2014 D
121787 ಎಂ 2 ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ  ಬಿಲುಲ್/ಇ /04/2011‐12/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚಚ್ದ ಡಿ ಬಿಲುಲ್ಗಳು 6/12/2014 D



121790 ಎಂ 2  ೕ ಅನು ಬಿಡು ಎಂಪಿಕ್/ಇ /05/2012‐13/2014 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ದ ಅನುದಾನದ ಲ್ ಖಚಿಱ ಎಂಪಿಕ್ ವರ 6/12/2014 D
121795 ಎಂ 2 ಉದು ಪಠಯ್ ಪು ಕೆ ತಪುಪ್ ಕು/ಇ /45/2013‐14/2014 ಉದು ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಕೆಲವೂಂದು ತಪುಪ್ಗ ರುವ ಬಗ ಗೆ್. 6/13/2014 E
121797 ಎಂ 2 ಉದು ಮೈ ಸಭೆ/ಇ /31/2013‐14/2014 ಉದು ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ಉದು ಶಾಲೆಗಳ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬಗ ಗೆ್ ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಕುರಿತು 6/13/2014 D
121798 ಎಂ 2 ಉ ಶಾ ಪಿ ಶಾ ಪಾರ್ರಮಬ//ಇ /57/2012‐`13/2014 ಗುಲಬ್ಗ ಜಿಲ ಲೆ್ಯ ಚಿತಾತ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಶಹಬಾದ್ ನಗರದ ಲ್ ಅಮಗುಮಾನ್ ಉದುಱ ಶಾಲೆಯ ಅಕಕ್ಪಕಕ್ ದ ಲ್

ಇತರೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳು ಪಾರ್ರಂಬಿ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/13/2014 E

121800 ಎಂ 2  ೕ ಕಾ ಆಯವಯ್ಯ/ಇ /87/2011‐12/2014 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮ ಮತುತ್ ಹೆಚಚ್ವ್ವರಿ ಘಟಕ/ಹೊಸಘಟಕ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗ ಗೆ್.

6/13/2014 D

121801 ಎಂ 2  ೕ ಕಾಯಱ ಅನು/ಇ /57/2010‐11/2014 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ೕಜನಾ ಕಾಯಱಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನ ಕುರಿತು ಅಯವಯ್ಯ �◌ಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ ಗೆ್. 6/13/2014 D

121807 ಎಂ 2  ೕಜನೇತರ �ಯ/ಇ /11/2012‐13/2014 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ಯಫಜನೇತರ ಆಯವಯ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಖಚಿನ ವರ 6/16/2014 E
121813 ಎಂ 2 ಫೈ ಉ ಫೌರ್ ಶಾ ಮು. ಂ ಪ/ಇ /25/2012‐13/2014 ಪೈಜುಲ್ ಉಲೂಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲಬ್ಗ �ರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಆದೇಶವನುನ್

ಂಪಡೆಯುವ ಬಗ ಗೆ್.
6/13/2014 E

121815 ಎಂ 2 ಉ ಪಾರ್ ಶಾ  ಬೇಡಿ/ಇ /27/2012‐13/2014 ಕನಾಟಕ ರಾಜಯ್ ಉದು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು 6/12/2014 E
121816 ಎಂ 2   ಪಚು ಪರ್ ಸಂ/ಇ /381/2012‐13/2014 ರ್ೕ ನ ೕರ್ ಅಹಮದ್ ಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ್ರು ಇವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಸೆನ್ ಉತತ್ರ 6/12/2014 E
121852 Mc2 ECO Post San/ಇ /115/2011‐12/2014 ECO pOST Sanction for Udupi DiSt 6/13/2014 E
122064 Mc7.Sanc/ಪರ್ಭ/01/2011‐12/2014 TABills for Officers/Staff during 2011‐12 6/17/2014 E
122065 Mc7/ಪರ್ಭ/01/2010‐11/2014 TA Bills for officers/Staff during 2010‐11 6/17/2014 E
122066 Mc6(mc4)officers/staff/ಪರ್ಭ/21/2012‐13/2014 TABills for officers/Staff during 2012‐13 6/17/2014 E
122240 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/7/2014 ಅಂಜುಮನ್ ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗದಗ; ಆಂಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗದಗ ಮತುತ್

ಆಂಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗದಗ‐ಈ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ. 
ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/29/2014 D

122358 ಎಂ 7/ ಂದಿ/ಇ /ಇತರೆ( ಂ. .ಕೋ.ದಾ.ತ)2014‐15/2014 201314 ನೇ ಸಾ ನ ಮದಿ ಕಷ್ಕ್ ಕೋಸ್ರ್ ನ ದಾಖಲತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ ಕಷ್ಣಾಥಿರ್ಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯ ಲ್
ಸಕಾರ್ರಿ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ನಿಯಮವನುನ್ ಉಲಲ್ಂಗನೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಸಂಸ ಥೆ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕರಿಗ ಗೆ ತನಿಖೆ 
ನಡೆ ಕಾನೂನು ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವಂತೆ ಕೋರಿ

12/1/2014 D

122407 ಆಪತ್ ಶಾಖೆ/ಇ /01/2014 for not Selected English Med:backward Classes And Muslim Minarities to the Post of 
H.S.Techers

6/24/2014 E

122612 MIN U EO/ಇ /1/2014 Imlimentestion of the schemes of appointment of Urdu langvege teachers and Modrinisation 
of Madarasas.

11/25/2014 E

123060 ಎಂ. .3/ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ./ಅನು.ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ/ಕೇಪು ೕ/8/2014 ತೌ ೕದ್ ಮ ಳಾ ವಾಣಿಜಯ್ ಕಾಲೇಜು, ಗಂಗೊ ಳ್, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಕಾಲೇಜಿನ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/22/2014 E

125217 CPIBM181ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಎಸ್.ಎನ್. ಉದುರ್ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲೇಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್

9/22/2014 E

126216 CPIBM181sakala2014 ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಎ.ಮಲ ಲೆ್ೕಶವ್ರಿ ಇವರ ಗ ಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಅಜಿರ್ 12/1/2014 D



126268 CPIBM182ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಫಾತಿಮಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಫಾತಿಮಾಪುರ, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/13/2014 E

126269 CPIBM183ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಅನುಗರ್ಹ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರೇಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

11/13/2014 E

128541 CPIBM190ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಧಾನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ ಸಯಯ್ದ್ ಮುಧೀರ್ ಆಗಾ ರವರ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿನ ಪರ್ಶೆನ್ ಸಂಖೆಯ್ 1354/2014 
ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಗಳನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

128636 CPIBM191ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಗೋಮಟೇಶ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಜಗಾ , ಬೆಳಗಾ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ
ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ 
ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

128642 CPIBM192ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಗೋಮಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಂದವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾ ‐ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್
ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

128655 CPIBM193ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಗೋಮಟೇಶ ಮರಾಠಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಂದವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾ ‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

128718 CPIBM194ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಗೋಮಟೇಶ ಕನನ್ಡ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಂದವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾ ‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

128720 CPIBM195ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಗೋಮಟೇಶ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಂದವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾ ‐ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

128725 CPIBM196ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಗೋಮಟೇಶ ಮರಾಠಿ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ಂದವಾಡಿ, ಬೆಳಗಾ ‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

128727 CPIBM197ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಗೋಮಟೇಶ ಕನನ್ಡ ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಜಗಾ , ಬೆಳಗಾ ತಾಲೂಲ್ಕು‐ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

128902 CPIBM200ಮೂ.ಸೌ.ಅ2014 ಡಾ. ಎನ್.ಎ.ಮಗದುಮ್ ಸೆಂಟರ್ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಅಂಕ , ಚಿಕೊಕ್ೕಡಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ 
ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E

130436 CPIBM3ಮೂ.ಸೌ.ಅ2015 ನೋಬೆಲ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಅ ಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲ ಲೆ್‐ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಕಯಾರ್ಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಐ.ಡಿ.ಎಂ.ಐ.  ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕೋರಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗ ಗೆ್.

4/24/2015 E


