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165 4(4)ಹೊಸಪೌರ್ಶಾಮಂ1/2006‐07 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 D
232 4[1] ಗಾರ್ ಕೃ ನೇ 1/2003‐04 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಗಾರ್ಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕದ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D
749 4[1]ನೇಮಕ 1 ಭಾಗ 3/2005‐06 ಜಿ ಪಿ ರ ಕಿರಣ್ ಅಂಗ ಕಲರ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D
869 4[1]ರಿ ಅ 23/2005‐06 ರಿ ಅ ಸಂ 5018/06 ತುಕರಾಂ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/23/2014 D
930 4[3] 4 238/2004‐05 ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆ ಸೇವೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
967 4[3]ಕಭಾಪ ಕೆಎಟಿ 127/2004‐05 ವತಸ್ಲಾ ಕುಮಾರಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ‐ ‐ ‐ ‐ ಕ ಭಾ ಪ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 6/20/2014 B
1002 4[3]ಸೇಸಕರ್ಮ 233/2005‐06 ಹೆಚ್. ವರದೇಶವ್ರಪಪ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕೋಡಿಹ ಳ್ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
1017 4[3]ಪಿಂಚಣಿ ಕೆಎಟಿ 2171/2005‐06 ಡಿ ಹೆಚ್ ರಾಮರಾವ್ ನಿ ಕಷ್ಕರು ಸಪೌರ್ಶಾ ದಸೂಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತುತ್ ಡಿ ಆಜಿರ್ ಬಗೆಗ್ 6/20/2014 B
1023 4[3] ಟಿಎ 119/2005‐06 ಮದಾನಾಯಕ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ 6/16/2014 B
1100 4[3]393 ಕ ಪಿ ಮಂ 3/2005‐06 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ವೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ: ಮರುಳ ದದ್ಯಯ್ ಕುಟುಂಬ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 B
1169 4[3]ಕೆಎಟಿ 3545/06/2006‐07 ರ್ೕ ಪರ್ತಾಪ್ ರೆಡಿಡ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ರನಾವು, ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ 6/20/2014 B
1178 4[3]ಕೆಎಟಿ 3409/06/2006‐07 ರ್ೕ ವೆಂಕಪಪ್ ತಿಪಪ್ಪಪ್ ಮ?ಆನೇ ಲ ನಿವೃತತ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಕನನ್ಡ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಬಡಿತ್ 6/20/2014 B
1377 4[3][11]ನಿದಾ 01/2004‐05 55 ರಿಂದ 58 ವಷರ್ಕೆಕ್ ನಿವೃತತ್ ಸೇವೆ ಸೇರಿ ಆಥಿರ್ಕ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
1414 4[3]ಹೆವೇಬಮಂ 171/2005‐06 ಟಿ ಹೆಚ್ ವರಾಮಯಯ್ ನಿಸಂ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ‐ ಬಾಕಿ ವೇತನ 6/5/2014 C
1415 4[3]ಪೌರ್ಶಾಶ ಅ ೕ 4/2005‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ೕಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 6/26/2014 D
1417 4[3]ಪೌರ್ಅ ೕ 1/2005‐06 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾಭಿವೃದಿಧ್ ೕಜನೆ ಕುರಿತು ಭಾಗ‐11 6/5/2014 C
1427 4[3][11]ನೇಮಕ 61/2005‐06 ದಿ: ಕೆ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕು: ಧನಲ ಮ್ೕ ‐ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
1488 4(7) ಪೌರ್.  ಸ.  ವಗರ್ /ಸ.ಅ/06‐07 ಇಡಿ 95 ಎಸ್.ಇ.ಪಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ ಸ. ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರ ಅನು ದನೆ ಜಾರಿ ಬಗೆಗ್ 5/22/2015 C
1533 4[3]ಶಾವನಿಅ 130/2005‐06 ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣವನುನ್ ಪಡೆಯಲು ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
1542 4[3]ರಮಂ 87/2005‐06 ಕೆ ಆರ್ ರೇವಣಣ್ ಸ ಗ ಕೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
1633 4(7) ಪೌರ್.ಶಾ.ಸ.  ವಗರ್/ಸನು 60/06‐07 ಇಡಿ 188 ಎಸ್. ಪಿ 05 06‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್.ಶಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 9/14/2014 C
1637 4(7) ಪೌರ್.ಶಾ ಸ.  ವಗರ್ /ಸ.ಅನು 62/06‐07 06‐07 ನೇ ಸಾ ನ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರ ಅನು ೕದಿತ ಆದೇಶಗಳು 9/14/2014 D
1706 4[3]ಪುಕೊಅ‐1802005‐06 ಪುಸತ್ಕ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
1857 .4(6) .ದೇ.ಕ.ನಿ‐73/05‐06 ಮುರಾಜಿರ್ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿವರ್ಣೆಯನುನ್ ಕನಾರ್ಟಕ ವಸತಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಂಘಕೆಕ್ ವಗಾರ್ ಸುವ

ಬಗೆಗ್
6/23/2014 D

1860 .4(6) .ದೇ.ಶಾಲೆ‐01/05‐06 ಮುರಾಜಿರ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 6/23/2014 D
1868 .4(6) .ದೇ.ಶಾಲೆ‐01/05‐06 ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಮತುತ್ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D
1878 .4(6)ಅಂಗ ಕಲ ದಾಯ್ಥಿರ್‐209/04‐05 ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪರೀ ೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಎರಡೂ ಕೈಗ ಲಲ್ದ ದೈ ಕ ಅಂಗ ಕಲರಿಗೆ ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ಉತತ್ರ ಬರೆಯಲು

ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/23/2014 D

1886 .4(6)ಜ.ದಿ.ಜಾ.ಹೆ.ತಿದುದ್ಪಡಿ‐43/06‐07 ಎಸ್. ಂಗರಾಜು ಸನ್ಆಪ್. ದದ್ಯಯ್ ಇತರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಅಂಕಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ತಪಾಪ್ಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D

1895 .4(6)ಸ.ಪೌರ್.ಸ.ಪ.ಅನುಮತಿ‐63/05‐06 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆ ಪೂವರ್ ದದ್ತಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D
1900 .4(6)ಸಾ.ಕಾ.ಅನುಷಾಠ್ನ‐31/05‐06 ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಠ್ನಕೆಕ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D
1910 .4(6)ಕೆ.ಓ.ಇಸ.ಸ‐97‐05‐06 ದಿ.ರ ೕಂದರ್ನಾಯಕ್ ದಿವ್ದಸ ಇವರ ಪತಿನ್ ವೈ.ಎಸ್.ಸುಜಾತ ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಬಗೆಗ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪರೀ ೆಗೆ ಕೆ.ಒ.ಎಸ.ಪರೀ ೆ ಸದೂನವೆಂದು
6/23/2014 D



1923 .4(6)ಇತರೆ‐4/03‐04 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿ
ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರುವವರ ಜಾತಿವಾರು ವರದ ಬಗೆಗ್

6/23/2014 D

1931 .4(6)ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ‐01/05‐06 ಸಕಾರ್ರಿ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ವೇತನಾನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D
1937 .4(6)ಪರ್.ನೇ.46/06‐07 ಕಷ್ಕರು ಪರ್ಸುತ್ತ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದ ಲ್ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D

1952 .4(6)ಬೇಡಿಕೆ‐01/05‐06 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘ(ರಿ)ರವರು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ
ೕಡೇರಿಕೆ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

1961 .4(6)ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ. .ಫ ತಾ‐18/05‐06 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪ ತಾಂಶ 8241‐8243/2005 6/23/2014 D
1974 .4(6)ರಜೆ.24/01‐02(ನಿರಂತರ) ರಜಾ ಅವದಿಗಳು ಮಧಯ್ಂತರ ಪರೀ ೆಗಳು ಸಾವರ್ತಿರ್ಕ ರಜೆ 6/23/2014 D
1989 .4(6)ಎಸ.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪ‐49/05‐06 ಕೆಎಟಿ‐ಅಪಲ್‐ನಂ‐6550‐51‐05 ಎಸ್.ಎಮ್.ಜಯಣಣ್ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/23/2014 D
1992 .4(6)ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪ‐81/05‐06 ಕೆಎಟಿ‐ನಂ‐8459‐8461/05 6/23/2014 D
1997 ಎಡಿಎಂ 2  ಧ 70/06‐07 ಕಷ್ಣ ೇತರ್ದ ಲ್ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ್ನ ಆಧಯ್ತೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D
2004 4(6)ಜಾ.ಹೆ.ಜ.ತಿ.44/06‐07 ರಿ.ನಂ.5656/2000‐ಪರ್ ೕಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಕುಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್,  ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರ ಜಾತಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ

ಬಗೆಗ್
6/23/2014 D

2019 4(3)ಉ.ದ್ಐಆ.ಅ.01/06‐07 ರ್ೕಮತಿ:ಅರುಣಕುಮಾರಿ ವೃ. .ಸ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಎಂ ರಾಂಪ್ ಬರುರು ಉದಾಯ್.ಅ.ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
2020 4(2) ಬಡಿತ್ 2/2002‐03ದ ರ್ೕ .ಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪಪ್, ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಸೋಮನ ಹ ಳ್ 5/7/2015 D
2025 4(3)ಬ.ದರ್.01/06‐07 ರ್ೕ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್‐ನಿದೇರ್ಶಕರು " ೕರು"ಬಾಲಬದರ್ ಪರ್ದ ರ್ಸುವ ಅನುಮತಿ. 6/5/2014 C
2039 4(2) ಗೆರ್ೕಡ್11 ಜೇಷಠ್ತಾ 02/2000‐2001 ದಿನಾಂಕ : 06‐12‐2000 ರಂದು ಗೆರ್ೕಡ್‐11 ಸ. ಅಂತಿಮ ಪಟಿಟ್ಯಂತೆ ಕುರಿತು 5/7/2015 A
2040 4(3)ಶಾ.ಸಂ.ನಿ.13/06‐07 ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಗಳ ಲ್ ಸಂಪತ ನಿಧಿ ಹಣ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
2044 4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐11 93‐98 95‐96 1‐1‐93 ರಿಂದ 31‐12‐98 ರವರೆಗಿನ ಗೆರ್ೕಡ್‐11 ಅಂತಿಮ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರು ಸೇಪರ್ಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 5/7/2015 A
2045 4(3)ಶಾ.ಸಂ.ನಿ.17/06‐07 ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರಿಯೂರು,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್‐ವಂಚಿತ ನಿಧಿ ಹಣ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
2047 4(2) ಜಿ.ಡಿ.ಎನ್ /16/97‐98 3 ಕಡತಗಳು 1‐4‐71 ಕೆಕ್ ಮುಂಚೆ ನೇಮಕವಾದ 1‐7‐94 ಕೆಕ್ ಆದೇಶದ ಲ್ ನೇಮಕವಾದ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ 5/7/2015 D
2050 4(3)ಕ.ವು.ವ.ಅ.5/06‐07 ರಿಗನನ್ಡ ಪರ್ತಿಭಾ ಪರೀ ೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
2051 4(2) ಜಿ.ಡಿ.ಎಸ್ 1/99‐2000 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು 5/7/2015 A
2053 4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಜೇ ಸಂಖೆಯ್ 2005‐2006 ಬಿ.ಮುನಿಯಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಪೇಟೆ ಇವರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಸಂಖೆಯ್ 5/7/2015 A
2058 4(5) ವೃ.  ವೇ.ನಿ2005‐2006 1988 ರ ಲ್ ನೇಮಕಗೊಂಡ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 D

2069 4(5) ಸ.ಶಾ.ವರ್.  ಬವಡಿತ್ 4063/2005‐06 ಸಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 D
2097 4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 7717/05‐06 ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ನಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 D
2103 4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ 1621‐1632/ಆರ್.ಎ 247‐249/06 ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 D
2115 495) ದೈ.  ಗೆರ್ೕಡ್‐11 ಪರಿ/05‐06 ದೈ. . ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ನಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಗೆ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ ಗಳು 6/5/2014 D
2263 ತ.ಪ.ಮಾ.38/02‐03 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಮಾಗಡಿ ಮತುತ್ ನೆಲಮಂಗಲ 6/12/2014 E
2267 ತ.ಪ.ಮಾ./202/03‐04 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮಾಗಡಿ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
2270 ತ.ಪ.ಮಾ./34/03‐04 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ದೇವನಹ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
2273 ತ.ಪ.ಮಾ./28/04‐05 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. 6/12/2014 E
2276 ತ.ಪ.ಮಾ./60/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಯಟ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್. 6/12/2014 E
2287 ತ.ಪ.ಮಾ./39/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. 6/12/2014 E
2291 ತ.ಪ.ಮಾ./43/02‐03 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ‐1 ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E



2294 ತ.ಪ.ಮಾ./83/02‐03 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
2296 ತ.ಪ.ಮಾ./40/03‐04 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವ‐1 6/12/2014 E
2299 ತ.ಪ.ಮಾ./55/04‐05 12003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 6/25/2014 D
2304 ತ.ಪ.ಮಾ./77/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ‐1 ತಪಾಸಣೆ 6/12/2014 E
2305 ತ.ಪ.ಮಾ./62/05‐06 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ‐4(ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ) 6/12/2014 E
2307 ತ.ಪ.ಮಾ./67/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಬೆಂ.ದ.ವ‐1 ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
2310 ತ.ಪ.ಮಾ./02/*05‐06 2003‐04,2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಆನೇಕಲುಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
2316 ತ.ಪ.ಮಾ./03/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ತಪಾಸಣೆ 6/12/2014 E
2318 ತ.ಪ.ಮಾ./35/04‐05 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಉ.ವ‐2 6/25/2014 D
2320 ತ.ಪ.ಮಾ./85/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್. 6/12/2014 E
2321 ತ.ಪ.ಮಾ/26/00‐01 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರು ಮತುತ್ ಪಾವಗಡ 6/12/2014 E
2322 ತ.ಪ.ಮಾ./133/7/02‐03 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗಿರು ತಾಲೂಲ್ಕು 6/12/2014 E
2323 ತ.ಪ.ಮಾ./56/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಪಾವಗಡ ತಾ. ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
2325 ತ.ಪ.ಮಾ./83/04‐05 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
2326 ತ.ಪ.ಮಾ./104/04‐05 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ 6/26/2014 D
2327 ತ.ಪ.ಮಾ./06/05‐06 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಒ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ.ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
2330 ತ.ಪ.ಮಾ/14/2000‐01. 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಗುಬಿಬ್ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. 6/12/2014 E
2331 ತ.ಪ.ಮಾ/25/00‐01. 2000‐01ನೇ ಸ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್. 6/12/2014 E
2332 ತ.ಪ.ಮಾ/37/00‐01. 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ತುಮಕೂರು ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2333 ತ.ಪ.ಮಾ/39/00‐01. 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಗುಬಿಬ್ ತಾ. 6/12/2014 E
2335 ತ.ಪ.ಮಾ/27/2002‐03. 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ತುಮಕೂರು ವಲಯ. 6/12/2014 E
2336 ತ.ಪ.ಮಾ/28/02‐03. 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್. 6/12/2014 E
2337 ತ.ಪ.ಮಾ/118/02‐03. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ತಿಪಟೂರು ತಾ .ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. 6/12/2014 E
2343 ತ.ಪ.ಮಾ/ದೂರು/54/2002‐03. 7‐11‐02. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕುಣಿಗಲ್ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2345 ತ.ಪ.ಮಾ/57/02‐03. 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ತುಮಕೂರು ವಲು ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2348 ತ.ಪ.ಮಾ/68/02‐03. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2350 ತ.ಪ.ಮಾ/69/02‐03 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2352 ತ.ಪ.ಮಾ/84/02‐03 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ತುರುವೇ ಕೆರೆ ತಾ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2354 ತ.ಪ.ಮಾ/90/02‐03. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2356 ತ.ಪ.ಮಾ/9/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ತುಮಕೂರು ವಲಯ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2358 ತ.ಪ.ಮಾ/10/04‐05 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2360 ತ.ಪ.ಮಾ/29/04‐05 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ತಿಪಟೂರು ತಾ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2362 ತ.ಪ.ಮಾ/12/04‐05 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಿಪಟೂರು ತಾ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2364 ತ.ಪ.ಮಾ/84/04‐05 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2369 ತ.ಪ.ಮಾ/47/05‐06. 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2371 ತ.ಪ.ಮಾ/48/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2373 ತ.ಪ.ಮಾ/49/05‐06. 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2378 ತ.ಪ.ಮಾ/89/05‐06. 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E



2382 ತ.ಪ.ಮಾ/21/01‐02. 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಬಿಇಒಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2384 ತ.ಪ.ಮಾ/39/03‐04. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2386 ತ.ಪ.ಮಾ/76/04‐05. 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೌತಿಬಿದನೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಶಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2388 ತ.ಪ.ಮಾ/73/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2392 ತ.ಪ.ಮಾ/96/05‐06. 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬಿಓಮ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2394 ತ.ಪ.ಮಾ/8/03‐04 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೋಲಾರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ಎ. 6/12/2014 E
2396 ತ.ಪ.ಮಾ/01/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2397 ತ.ಪ.ಮಾ/13/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2399 ತ.ಪ.ಮಾ/14/04‐05. 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕೋಲಾರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/26/2014 D
2401 ತ.ಪ.ಮಾ/17/05‐06 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೋಲಾರ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2406 ತ.ಪ.ಮಾ/38/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಲಾಲೂರು ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2410 ತ.ಪ.ಮಾ/56/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕಛೇರಿ ತಪಾಶಣೆ. 6/12/2014 E
2412 ತ.ಪ.ಮಾ/64/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಮಾಲೂಉರು ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2413 ತ.ಪ.ಮಾ/81/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೋಲಾರ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2417 ತ.ಪ.ಮಾ/07/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ. 6/12/2014 E
2422 ತ.ಪ.ಮಾ/65/02‐03 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೊರಗು ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2426 ತ.ಪ.ಮಾ/47/03‐04 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಸೊರಬ ತಾ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2432 ತ.ಪ.ಮಾ/05/05‐06 2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ವಬೊಗಗ್ ವಲು ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2435 ತ.ಪ.ಮಾ/20/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಾರಿಪುರ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/25/2014 D
2438 ತ.ಪ.ಮಾ/72/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ವ ಗಗ್ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2441 ತ.ಪ.ಮಾ/102/05‐06. 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಸೊರಬ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
2445 ತ.ಪ.ಮಾ/22/02‐03 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಹೊಲಕೆರೆ ಹೊಸದುಗರ್. 6/12/2014 E
2450 ತ.ಪ.ಮಾ/48/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2451 ತ.ಪ.ಮಾ/85/04‐05 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2453 ತ.ಪ.ಮಾ/86/04‐05 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ ತಪ 2004‐05 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ರಿನೂರು ತಾ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E

2456 ತ.ಪ.ಮಾ/46/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಓ ಮಾಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ ತಪಾಸಣೆ. 6/26/2014 D
2458 ತ.ಪ.ಮಾ/33/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಟಿಇ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/26/2014 D
2460 ತ.ಪ.ಮಾ/26/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2462 ತ.ಪ.ಮಾ/38/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಓ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2463 ತ.ಪ.ಮಾ/39/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ರಿಯೂರು ತಾ. 6/12/2014 E
2465 ತ.ಪ.ಮಾ/31/01‐02 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/26/2014 D
2468 ತ.ಪ.ಮಾ/3/01‐02 2001‐02ನೇ ಸಾ ನಬಿಓ ಚನನ್ಗಿರಿಇ ಮತುತ್ ಹೊನನ್ಗ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2470 ತ.ಪ.ಮಾ/63/01‐02 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಓ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2473 ತ.ಪ.ಮಾ/06/03‐04 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಜಗಳೂರು ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2475 ತ.ಪ.ಮಶ/261/03‐04 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಓ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2477 ತ.ಪ.ಮಾ/30/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಡಿಡಿಪಿಐ ದಾವಣಗೆರೆ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2479 ತ.ಪ.ಮಾ/34/04‐05 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ದಾವಣೆಗೆರೆ ದ ಣ ವಲಯ 6/12/2014 E



2481 ತ.ಪ.ಮಾ/40/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2483 ತ.ಪ.ಮಾ/45/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2485 ತ.ಪ.ಮಾ/67/04‐05 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2486 ತ.ಪ.ಮಾ/68/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಹರಪನ ಹ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2491 ತ.ಪ.ಮಾ/2/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ದಾವನಾ ತಾ, ಉತತ್ರ. 6/12/2014 E
2495 ತ.ಪ.ಮಾ/37/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ದಾವಣೆಗೆರೆ ದ ಣ. 6/12/2014 E
2496 ತ.ಪ.ಮಾ/74/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2499 ತ.ಪ.ಮಾ/29/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ದಾವಣೆಗೆರೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2500 ತ.ಪ.ಮಾ/30/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ದಾವಣೆಗೆರೆ ದ ೕನ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿಇ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2502 ತ.ಪ.ಮಶ/31/01‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ದಾವಣೆಗೆರೆ ಉತತ್ರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2506 ತ.ಪ.ಮಾ/25/91‐92 91‐92ನೇ ಸಾ ನ ಎಇಓ ದಾವಣೆಗೆರೆ ಉತತ್ರ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2508 ತ.ಪ.ಮಾ/30/95‐96 95‐96ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಿಯೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2510 ತ.ಪ.ಮಾ/26/98‐99 1998‐99ನೇ ಸಾ ನ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2512 ತ.ಪ.ಮಾ/2/97‐98 96‐97ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸೊರಬ ಬಿಇಒಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2514 ತ.ಪ.ಮಾ/37/99‐00 99‐2000ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2516 ತ.ಪ.ಮಾ/9/95‐96 95‐96ನೇ ಸಾಲ;ಇನ ಬಿಇಓ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2517 ತ.ಪ.ಮಾ/19/90‐91 90‐91ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಕೋಲಾರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2519 ತ.ಪ.ಮಾ/17/96‐97 93‐94ನೇ ಸಾ ನ ಕೋಲಾರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2524 ತ.ಪ.ಮಾ/13/97‐98 97‐98ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ೕಘಘಟಟ್ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/12/2014 E
2527 ತ.ಪ.ಮಾ/59/0203 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಹುನಸೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2531 ತ.ಪ.ಮಾ/10/03‐04 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಬಿಇಓ ಹುನಾಸೂರು ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2534 ತ.ಪ.ಮಾ/90/04‐05 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮುನಸೂರು ತಾ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2537 ತ.ಪ.ಮಾ/29/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ನಂಜನಗೂಡು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2540 ತ.ಪ.ಮಾ/36/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು ದ ಣ ವಲಯ ಬಿಇಓ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2543 ತ.ಪ.ಮಾ/100/05‐06 2003ರಿಂದ 2006 ರ ವರೆಗೆ ಡಿಇ ಮೈಸೂರು ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2547 ತ.ಪ.ಮಾ/17/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2549 ತ.ಪ.ಮಾ/21/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮೈಸೂರು ಡಯಟ್ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2551 ತ.ಪ.ಮಾ/23/00‐01 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಮಳಯೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2553 ತ.ಪ.ಮಾ/34/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2557 ತ.ಪ.ಮಾ/40/89‐90 8990ನೇ ಸಾ ನ ಕಟೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ 5/20/2015 D
2559 ತ.ಪ.ಮಶ/30/01‐02 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2560 ತ.ಪ.ಮಾ/336/01‐02 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2562 ತ.ಪ.ಮಾ/98/13/03‐04 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2566 ತ.ಪ.ಮಾ/59/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ. 6/13/2014 E
2571 ತ.ಪ.ಮಾ/83/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ರಾಜಪುರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2572 ತ.ಪ.ಮಾ/84/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2575 ತ.ಪ.ಮಾ/11/06‐07 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ನರ ಂಹ ರಾಜಪುರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2577 ತ.ಪ.ಮಾ/12/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E



2579 ತ.ಪ.ಮಾ/13/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ನರ ಂಹ ರಾಜಪುರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ, 6/13/2014 E
2582 ತ.ಪ.ಮಾ/16/06‐07 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2584 ತ.ಪ.ಮಾ/37/06‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2586 ತ.ಪ.ಮಾ/05/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ. 6/13/2014 E
2588 ತ.ಪ.ಮಾ/23/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬಿರೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2597 ತ.ಪ.ಮಾ/14/01‐02 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಪಾಂಡವಪುರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2599 ತ.ಪ.ಮಾ/18/01‐02 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/13/2014 E
2605 ತ.ಪ.ಮಾ/23//02‐03 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಮಳವ ಳ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2607 ತ.ಪ.ಮಾ/25/02‐03 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2611 ತ.ಪ.ಮಾ/52/02‐03 2002‐03ನೇ ಮಾಳವ ಳ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/13/2014 E
2613 ತ.ಪ.ಮಾ/52/02‐03 2000‐01ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2622 ತ.ಪ.ಮಾ/99/02‐03 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಮಂಡಯ್ ಈ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ,. 6/13/2014 E
2624 ತ.ಪ.ಮಾ/100/02‐03 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2626 ತ.ಪ.ಮಾ/103/02‐03 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2631 ತ.ಪ.ಮಾ/11/04‐05 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2639 ತ.ಪ.ಮಾ/80/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2641 ತ.ಪ.ಮಾ/86/05‐06 2004‐5‐05ನೇ ಸಾ ನ ಮದೂದ್ರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2643 ತ.ಪ.ಮಾ/98/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮಳವ ಳ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2648 ತ.ಪ.ಮಾ/49/03‐04 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2650 ತ.ಪ.ಮಾ/33/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ,ತಪಾಶಣೆ. 6/13/2014 E
2654 ತ.ಪ.ಮಾ/52/04‐05 2001‐02ನೇ ಸಾ ನ ಆಲೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2663 ತ.ಪ.ಮಾ/89/04‐05 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2665 ತ.ಪ.ಮಾ/26/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಆಲೂರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2667 ತ.ಪ.ಮಾ/70/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಳೆ ನರ ೕಪುರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2669 ತ.ಪ.ಮಾ/94/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಆಸಣೆ. 6/13/2014 E
2675 ತ.ಪ.ಮಾ/01/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಆಲೂಲ್ರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2676 ತ.ಪ.ಮಾ/2/02‐03 2002‐03ನೇ ಸಾ ನ ಹೊಳೆ ನರ ೕಪುರ ತಾ, ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ. 6/13/2014 E
2708 ತ.ಪ.ಮಾ/21/05‐06 2001ರಿಂದ 2004ನೇ ಸಾ ನ ದ.ಕ. ಜಿಲೆಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2710 ತ.ಪ.ಮಾ/98/05‐06 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮೂಡಬಿದರೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2711 ತ.ಪ.ಮಾ/32/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಮೂಡಬಿದರೆ ಬಿಇಓಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2713 ತ.ಪ.ಮಾ/34/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕಾಕರ್ಳ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಸನೆ. 5/20/2015 D
2717 ತ.ಪ.ಮಾ27/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಬರ್ಹಾನ್ವರ ಉಡುಪಿ ಉತತ್ರ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2727 ತ.ಪ.ಮಾ/10/05‐06 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 6/13/2014 E
2735 ತ.ಪ.ಮಾ/23/06‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ. 5/20/2015 D
2738 ತ.ಪ.ಮಾ/27/06‐07 2004‐05ನೇ ಸಾ ನ ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 5/20/2015 D
3370 8(2)ಬಾ. .ಅ.ಮೇಲಮ್ನ ‐64/99‐2000 ರ್ೕ.ರಮಣಭಟ್.ಎ. ಸಂಸಕ್ೃತ ಷರ್ಲು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ 6/11/2014 E
3386 8(2ಅಎ)2.ಶಾ. .ನೇ.ಅನು‐18/02‐03 ಗೌ ಯಾ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ. 6/12/2014 E
3393 8(2ಅಎ)2ಶಾ. .ಅ.ರಿಟ್ ಅಜಿರ್‐20/01‐02 ರ್ೕ.ಕೆ.ಹೊಂಬಯಯ್ ಸ. ,ಮೈಷಗರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ದಾವೆ.80/01 6/12/2014 E



3399 8(2ಅಎ)ಶಾ. .ಬಾಯ್ಕ್.ನೇ‐22/03‐04 ಭಾರತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬಾಂಬೆ ನಗರ ಮದೂದ್ರು ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಂಕ್ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ. 6/12/2014 E
3445 8(2)ಶಾ. ಅ.ಇತರೆ‐06/04‐05 ರ್ೕ.ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
3450 8(2)ಶಾ. ಅ.ಸೇವೆ.ಅ.ದೂರು/92‐93 ರ್ೕ.ಗಣಪ ಜೂನ ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ರುವುದನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವುದು. 6/12/2014 E
3465 8(1)ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭತಿರ್ 01/03‐06 ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ. 6/16/2014 B
3482 .8(2)ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ.8195/05‐06 ರಿ.ಅ.1895/05‐06 ಅಂಗೇಲಾನೊರನಹ್ ಉಡುಪಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/11/2014 E
3488 .8(2)ಶಾ. .ಅ‐ರಿ.ಅ.‐47651/04‐05 ರ್ೕ.ಅಶೋಕ ಹೆಗಡೆ ಸನ್ ಆಪ್ ಕಮಲಾರ್ರ ಹೆಗಡೆ ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು. 6/12/2014 E
3493 .8(2)ಶಾ. .ಅ‐ರಿ.ಪಿ.‐17790/04‐05 ರಿ.ಪಿ.17790/04 ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಂಸಕ್ೃತ ಪೌರ್. ರುದದ್ ‐ ರ್ೕ ರಮಣಭಟ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು. 6/11/2014 E
3497 .8(2)ಶಾ. .ಅ‐ದಾವೆ‐28/01‐02 ರಿಟ್.44957/01 ರ್ೕ.ರಮಣಭಟ್,ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರು ಎಸ್.ಎಸ್. .ಪಿ. 6/11/2014 E
3501 .8(2)ಶಾ. .ಅ‐ಮೇಲಮ್ನ ‐2/05‐06 .ವೆಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ ಮು. .ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳೂ ಮತುತ್ ಯದುಶೈಲ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮೇಲುಕೋಟೆ. 6/12/2014 E
3504 .8(2)ಶಾ. .ಅ‐ಮೆ‐9/98‐99 ಡಬುಲ್ಡಿ.2878/03,ರಿ.ಅ.ಸ.283/98ಅ.ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ ದಿವ್ದಸ.ಎಂ.ಬಿ.ಎಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ. 6/12/2014 E
3518 8(2)ಶಾ. ಅ.ರಿ.ಅ.30325/04 ಎ. .ಬಸವರಾಜು ಮು. .ಮೈಷುಗರ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್. 6/12/2014 E
3519 .8(2)ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ‐17709/05 ರ್ೕ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮು. .ಸ ೕರ್ದಯ ಮದೂದ್ರು. 6/12/2014 E
3521 8(2)ಶಾ, .ಅ.ರಿ.ಅ.‐33071/04 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಬೆಳಕವಾಡಿ. 6/12/2014 E
3522 8(2)ಶಾ, .ಅ.ರಿ.ಅ.‐4712/05 ಎ.ಟಿ.ವೆಂಕಟರಾಮರಾಜು ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಜೆ.ಪಿ.ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾಡೆಲ್. 6/12/2014 E
3523 8(2ಎ)2ಶಾ, .ಅ.ರಿ.ಅ.‐5/02 ರಿಟ್ ಟೆಷನ್ ಸಮ.10784/2000 ರ್ೕಮತಿ . .ಮೇರಿ ಭಾರತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡಿಡ್. 6/12/2014 E
3524 8(2)ಶಾ, .ಅ. . . .‐114/04‐05 9243/30909 ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಹೊನನ್ಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಮಳವ ಳ್. 6/12/2014 E
3526 8(2ಎ)2ಶಾ, .ಅ.ಮೇಲಮ್ನ ‐07/2000‐01 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಡಿ.ತಿಮೆ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮತುತ್ ಮದಕರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್. 6/12/2014 E
3527 8(2ಎ)2ಶಾ, .ಅ.ಹು.ಅನು‐14/03 ರ್ೕ.ಧನಂಜಯಯ್ ಮು. .ಮದಕರಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು. 6/10/2014 D
3538 8(2ಎ)2ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂ‐11/99 ರ್ೕ.ಧನಂಜಯರವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆ. ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್. 6/12/2014 E
3543 8(2ಎ)ಅನು‐19/02 ಗಾರ್ಮ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ. 6/12/2014 E
3553 8(2ಎ)ಶಾ. .ಅನು.ಕಂ‐3/02 ರ್ೕ.ಎಸ್. ದದ್ರಾಜು ಅವರ ಪತಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಜಯಮಮ್ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ. 6/12/2014 E
3556 8(2ಎ)ಶಾ. .ಅನುಕಂ‐7//01 ಅಂದಾನಯಯ್ ನವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ. 6/12/2014 E
3559 8(2ಎ)ಶಾ. .ಅನು.2/03 ಕೆ.ಪಿ.ರೂಪೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ. 6/12/2014 E
3575 8(2ಎ)ಶಾ. .ಅ. ‐25/03 ರ್ೕ.ಧನಂಜಯಯ್ರವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ ಹ ಳ್. 6/12/2014 E
3582 8(2ಎ)ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ.21819/05 . .ಮೇರಿ ಸ. .ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು. 6/20/2014 E
3588 8(1)ಶಾ ಅ ದಾವೆ 03/05‐06 ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ 21/2006 ಹೆಚ್ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಬಿ ಬಸವ ಂಗಪಪ್ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ. 6/10/2014 D
3593 8(2)ಶಾ. .ಶಾ.ಹು.ತು.ಅ‐9/04 ಪಾಂಡವಪುರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬಾಯ್ಕಾಲ್ಗ್ ಹುದದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ. 6/12/2014 E
3604 8(1)ಖಾಹು ಭತಿರ್ ಅನು7/06‐07 ಕಿರ್ಸತ್ ರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹನೂರು ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತ6ಇರ್ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 D
3799 8(8)ಶಾ. .ವೇ.ಅನು‐8/04‐05 ರ್ೕ.ಗ ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಸಹಕಾರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ), ರ್ೕರಾಂಪುರ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ. ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ

ಬಗೆಗ್.
6/18/2014 A

3852 8(8)ಶಾ. .ಅ.ದಾವೆ‐25/95‐96 ರ್ೕ ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ದಿಂಡಾವ್ ರಿಯೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 C

3937 8(8)ಶಾ. .ಅ ಇತರೆ‐14/03‐04 ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಐಮಂಗಲ ರಿಯೂರು ತಾ.ರಿಅ.2111/05 6/18/2014 B
4499 8(8)ಶಾ. .ರಿ.ಪಿ.‐6/04‐05 ರಿಅ.14781‐82104. ರ್ೕ.ಸೈಯದ್ ಯಾಕೂಟ್ ರಿಜನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ 6/20/2014 E
4512 8(8)ಶಾ. .ದಾವೆ‐25/06‐07 ರ್ೕ.ಜೆ. .ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ಗುರುತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾಯಕನಹಟಿಟ್ ರಿ.ಅ.17363/05 6/21/2014 E

4514 8(8) ಶಾ ಅ ದಾವೆ 3400/05‐06. ರಿ ಅ 3400/05  ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕದೇ ದಾಯ್ ಭಾರತಿ ಬುರಜನಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ. 6/21/2014 E
4560 4(3) ಕ.ಉತಸ್ವ 104/05‐06. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣವನುನ್ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C



4830 8(5)ಶಾ ಅ:ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಾರ್.ಅನು:182/06‐07 ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾದಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ,ಮೈಸೂರು ಹೊಸ ಪೌರ್.ಶಾ.ಮಂ.ಕುರಿತ. 6/12/2014 E
4914 8(70ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  59:05. ಕೆ ಗೀತ ಸ ಲಾಯ್ಮಿಂಗಟಟ್ನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಶಾ ಹುಬಬ್ ಳ್ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್, 6/11/2014 E
4920 8(1)(7) ಶಾ ಅ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 38205:02. ಆರ್ ಜಯಕುಮಾರಿ ಂ ಜಿ ಪಪೂಕಾ ಹಂದನಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ನೇ ಅ. 6/12/2014 E
4937 8(1)(7)ಶಾ ಅ ದಾವೆ 1:03‐04. ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5956:03. ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ನಾದನೌ ರ್ೕ ಜಯಭಾರತಿ ಪಪೂ ಕಾ ಚಿ.ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ. 6/12/2014 E

4944 8(70ಶಾ ಅ ರಿಪಿ 17477/04‐79. ರ್ೕ ಎನ್ ಬಿ ಷಡಾಕಷ್ರಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು. 6/11/2014 E
4946 8(1)ಶಾ ಅ ಅನ 21:02‐03. ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಶಾ ಯಡವಾಣಿ ಕುಣೀಗಲ್ ತಾ. 6/12/2014 E
4948 8(1) ಸಾ ಅ ರಿಅ 3:95‐96. ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಕೆಂದರ್ ಪೌರ್ಶಾ ಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್. 6/11/2014 E
4970 8(4)(7)ಶಾ ಅ ಅನಿ ಅನು 54:01‐02. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅನುದಾನವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E
4971 8(4)ಶಾ ಅ ಕಷ್ಣ ಮಸೂದೆ 5:02‐03. ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು. 6/10/2014 E
4972 8(4)(7)ಶಾ ಅ ಸಮಿತಿ ಸಂಖೆಯ್ 1:02‐03. ಖಾಸಗಿ ಟೂಯ್ಟೋರಿಯಲ್ ಸಂಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E
4974 8(4)(7)ಶಾ ಅ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ 1:02‐03. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅನುದನ ಸಂ ತೆಯ ಸಮಗರ್ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ . 6/10/2014 E
4975 8(4)(7)ಶಾ ಅ ಬೇಡಿಕೆ 1:02‐03. ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳು (ಮುಸೂಕ್ರು 2002). 6/12/2014 E
5143 .ವೇ/ನಾಯ್ಷನಲ್ ಮೇರಿಟ್ ಸಾಕ್ಲರ್ ಪ್/3/2005‐06 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಪರ್ತಿಭಾವಂತ ದಾಯ್ಥಿರ್ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/11/2014 E
5230 8(6) ನೇ.ಅ17/06‐07 ಬಿ.ಕೆ.  ೕತಾಲ ಮ್ೕ, ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕಿ, ಇಂದಿರಾಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
6/20/2014 E

5660 ಪಾರ್ಥ.1.ಸಥ್ಳಾಂ/2006 ಜಯನಗರ ಶಾಲೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
5661 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2006 ಸ. .ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
5662 ಪಾರ್ .3.ವಗರ್/2006 ಸ. .ಸಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮಾಗಡಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
5671 4(5).5.ಮೂದಾನ ಅನು/2006 ಗಣಪತಿ ಖಾ.ಅನು.ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 E
5672 c45.6.ಪಿಂಚಿಣಿ/2006 kuhiyggh 6/16/2014 E
5676 c45.7.ಅನುಕಂಪ/2006 njhkkob 6/16/2014 E
5683 C4 [2 C4{2].8.ವಗಾರ್.ರ /2006 DEPUTE 5/7/2015 D
5687 C4(7).10.ವಗರ್/2006 ರ್ೕ ರಾಮಣಣ್, ಸ , ರವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 5/22/2015 D
5688 c47.11.ಇತರೆ/2006 ravi 5/22/2015 D
5693 4(7).16.ಅಂರಾವಗರ್/2006 ರ್ೕ ರಾಜಣಣ್, ಸ ರವರ ಅಂತರ ರಾಜಯ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. 5/22/2015 D
5694 c4(7 ).17.ಪು.ಖರೀದಿ/2006 fixation of payto sri thammaiah 5/22/2015 D
5698 c89..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2006 Teacher Appt 6/12/2014 E
5699 4(7).18.ಅಂರಾವಗರ್/2006 ರ್ೕ ರಾಮಪಪ್, ಸ ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ರವರ ಅಂತರ ರಾಜಯ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. 5/22/2015 D
5701 c8(2).11.ಇತರೆ/2006 puant grieance 6/12/2014 E
5702 c4(7).19.ಇತರೆ/2006 kamala,Bangalore 5/22/2015 D
6095 8(8) ಶಾ. .ಆ.ಹು.ಭ.ಅ 6/2006‐07 ನಾಯಕ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಮಳ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ನಿಧನದಿಂದ ಉಂಟಾದ

ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/21/2014 E

6350 8(7) ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ/106/06‐07 ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳಳ್ನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

6388 c4(3) PRU.SHI VETHANA AYOGA 38/06‐07 GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL TEACHERS ‐PAY COMMISSION 6/5/2014 C
6458 4(3)ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶ 48/06‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯಾದ ಲ್ ಹೊಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವಾಗಿ ನಮೂದಿ ರುವ ಅತೀ ಷಟ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ

ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014 C



6467 4(3)ನಿ ವೇ.ಮಂ.45//06‐07 ದಿ. ಆರ್.ಪಂಚಾಕಷ್ರಯಯ್ ಶಾಲಾ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಇಒ ಕಛೇರಿ ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ಜಿಲೆಲ್ ಅಪಘಾತದಿಂದ
ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 C

6470 4(3)ಕ.ನಿ.ಅ.46/06‐07 ರ್ೕಮತಿ ಹರಿಣಿ ಎಂ.ನಾಯಕ್ ಸ. ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ರಜೆ
ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

6477 4(7) ಪೌರ್ .ಸ .ವಗರ್ ಬಿಡುಗಡೆ/97/06‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿ ರುವ ಹುದೆದ್ಗೆ 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್
ವಗಾರ್ವಣೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

9/14/2014 C

6588 8(8) ಶಾ. .ಅ ಇತರೆ01/2006‐07 ವ್ೕ ನಾಯಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಗುವ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್, ಇ ಲ್ನ ಮು. ಎಂ.  ವ ಂಗಪಪ್ ಹಾಗೂ
ರೇಣುಕಮಮ್ ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 E

6636 8(8) ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 39/06‐07 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, (ರಿ)  ರಿಗೆರೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ರ್ೕ ದದ್ಪಪ್ ಎಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುತತ್ಗದೂರು
ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 E

6640 8(8) ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 40/06‐07 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ)  ರಿಗೆರೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ರ್ೕ ದಾಯ್ಮಲಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ರೇಗುಂಟನೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು ಬಗೆಗ್

6/21/2014 E

6652 8(8) ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 46/06‐07 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಸಂಸೆಥ್ಯ ರ್ೕ ಗುರುಪಾದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಾಗೇಹ ಳ್, ಇ ಲ್ನ
ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 E

6656 8(8) ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 49/06‐07 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ)  ರಿಗೆರೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ರ್ೕ ಸಂಪಿಗೆ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್, 
ಇ ಲ್ನ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು ಬಗೆಗ್

6/21/2014 E

6717 8(8) ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ79/06‐07 ರ್ೕ ವಾಣಿ ಲಾಸ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಅರನಕಟೆಟ್ ರಿಯೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 E

6772 4.3.ಪರ್.ಸಪ್.01/06‐07 ಫೌ.ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಪಭಂಧ ಸದೆರ್ 6/5/2014 C
6794 ಸಂಸಕ್ೃತ 01/ವೇ.ಬಿ01/2004‐05 ಮೇಧದ ಣ ಮೂತಿರ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ 6/24/2014 E
6796 1(2) ದಾವೆ 4/97‐98 ತಿಮಮ್ಣಣ್ ಪರಮೇಶವ್ರ ಭಟಟ್ ಪಾರ್ದಾಯ್ಪಕರು, ವೇದ ದ ಣ ಮೂತಿರ್ ಕಾಲೇಜು ಗೋಕಣರ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಸಂಖೆಯ್

16171‐16173/97‐98
6/24/2014 E

6800 01/ತಪಾಸಣೆ ಇತರೆ01/2000‐01 ರ್ೕವೇಧ ದ ಣ ಮೂತಿರ್ ವೇಧ ಭವನ ದಾಯ್ಲಯ ಗೋಕಣರ್ ವಾತುಲಾಗಮ ಅಧಾಯ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 6/24/2014 E

6869 01/ಬಡಿತ್ 01/05‐06 ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹರಾಜ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಮಯಸೂರು ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಧಮರ್ಶಾಸ ಪಾರ್ದಾಯ್ಪಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬುವ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 E

6908 1/ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ1/04‐0 ರ್ೕ ಮೇಧದ ಣ ಮೂತಿರ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಗೋಕಣರ್ 6/24/2014 E
6943  8 (4) 2 ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಇತರೆ 59/ 2005‐06 ರಿ. ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್ 5929/99 ರ ಬಗೆಗ್ ನೀಡಿರುವ ದಿ: 21‐11‐2001 ರ ತೀಪಿರ್ನ ರುದದ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ

ದಾಖ ಸುವ ಬಗೆಗ್ .
6/12/2014 E

6973  8 (4) (2) ಶಾ  ಅ ರಿ. ಅ 18233/2002 ರಿ. ಅ. ಸಂಖೆಯ್ 18233/2002 6/12/2014 E
7000  8 (2) ಶಾ  ಅ ರೊ ಅ 30453‐73 2004‐05 ಎಲ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇಲಾಖೆ. 6/12/2014 E
7026  8 (2) ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  9/2006 ರ್ೕ ಎಂ ರಾಮಯಯ್ ಮು ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಲೆ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಇವರ ಹುದೆದ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್.
6/12/2014 E

7036  8 (2ಎ) ಶಾ  ಅ ಮೇಲಮ್ನ  11/2003 ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರಗೌಢ ನಿವೃತ ಮು ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ತಹ ಳ್ ಪಾಂಡವಪುರ ಮ ತುತ್ ಇತರ ಅನುದಾನ
ರ ತ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

7038  8 (2ಎ) (2) ಶಾ  ಅ ಮೇಲಮ್ನ  12/2003 ರ್ೕ ಪರ್ಭಾಕರಗೌಢ ನಿವೃತತ್ ಮು ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಕಾಯ್ತಹ ಲ್ ಪಾಂಡವ ಪುರ ಮತುತ್ ಇತರ ಅನುದಾನ
ರ ತ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E



7241 4(7)ಪೌರ್. . ಕಷ್ಣ ಸಂ. ೕ.ದೂರು/98/2006‐07 ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರ ಮೇಲೆ ದೂರು 5/22/2015 C
7261 8(7) ಶಾ,. .ಅ ಮು, .ಅ 110‐06‐07 ರ್ೕ ದೊಡಡ್ಯಯ್ ಸ. ,  ರ್ೕ ಪರ್ಗತಿಪರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾ ನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ಇನ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ

ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/16/2014 B

7263 8(7) ಶಾ. .ಅ.ನಾಯ್.ಪರ್.ಬ 112/06‐07 ರಿ.ಅ ಸಂಖೆಯ್ 12685/06‐ ಡಿ.ಜೆ ಜುಂಜಪಪ್ ಸ. ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹ ಳ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ ವೇತನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 D

7265 8(7) ಶಾ. .ನಾಯ್.ಪರ್.ಬ 116/06‐07 ಬಿ.ಪಿ ಸುಧಾ .ರಿ. ರ್ೕ ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹ ಳ್, ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾ, ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

7266 8(7) ಶಾ. .ಅ ದಾಹಾ.  115/06‐07 ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೋಚಿಹ ಳ್, ಚಿ.ನಾ.ಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಸಂಬಂಧ
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಗೆ ನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

7329 4( 1)ಅ ಅ ಕಾ  ಮಾ ತಿ 1/2000‐01 ಅರೆಕಾ ಕ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 A
7407 4(5) ಕೆ ಎ.ಟಿ.6041/06‐07 ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಮಮ್ ಇವರು ದಾಖ ರುವ ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 7013/2002 ರ ತೀಪುರ್

ದಿನಾಂಕ19/12/2008ನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸದೆ ಮೇಲಮ್ನ  ಸ ಲ್ಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿರು ಬಗೆಗ್.
6/13/2014 B

7625 4(10)ಸ.ಅ. 4(10)ಸ.ಅ.ಪೌರ್.ಶ.ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ. . ಶೇ.ಭೋ‐06‐07 ಶೇ.40ಕಿಂತ ಹೆಚುಚ್ ಎಸ್ /ಎಸ್ ಟಿ ಮಕಕ್ಳು ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶೇಷ ಭೋಧನೆ 6/27/2014 C

7628 8(3) ಶಾ. .ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 278/06‐07 ರ್ೕಮತಿ ದೇವಮಮ್ ಆರ್.ಬಿ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ದಾವಣಗೆರೆ, 6/10/2014 E
7672 8(3) ಶಾ. .ಅ.ಅ.ನೇ 203/02‐03 ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಂಜನಾಪುರ 6/19/2014 E
7704 4(6) ನಿ  ಪು ನೇ 46 /2006‐07 ನಿವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರ ಪುನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D
7792 4(3) ಸಂ..ಸಪ್.42/06‐07 ಸಂಕೀತರ್ನ ಸಫ್ಧೆರ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
7794 4(3) ಬೆ.ಜ.ಮಂ 60/06‐07 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಮಳೆನೀರು ಸಂರಕಷ್ಣೆ ಕುರಿತ ಪರ್ಬಂಧ ಸಪ್ಧೆರ್ ಚಚಾರ್ ಸಪ್ದೆರ್ಗಳನುನ್ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C

7960 8(9) ಶಾ. .ಅ: ನೇ.ಅ 122/06‐07 ಯಳನಾಡು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಡೂರು ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಕುರಿತು 6/10/2014 B

8052 4(3)   ಅ 9/2006‐07 ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸ ಗ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೆತನ ಮಂಜೂರು ಮಾದುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C

8058 4(3) ಕಭಾ ಹೆ ವೇ 01/2006‐07 ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್ 10/16/2014 E
8059 4(3)ಸವ್ ಚಾ ಬಡಿತ್ 60/2006‐07 ಎ ನ್ ಶೋಭಾ ರವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C
8067 8(8) ವೇ ಅನು 7/2004 ರ್ೕ ಗ ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಲಘಟಟ್ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ: ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನ

ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/21/2014 E

8085 4(2) ಗೆರ್ೕಡ್ ‐1 ವೇ ನಿ 2006‐07 ಡಿ ಬಿ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಸ ಇವರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2015 D
8126 8(7) ಶಾ. .ಅ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 150/06‐07 ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತರೀಕೆರೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್

ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 C

8207 4(3)ನಿ ೕಜನೆ ರದುದ್ 170/05‐06 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನಿ ೕಜನೆ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 D
8217 8(3)ಶಾ ಅ.ಅ.ಆ.ನೇ.46/2005‐06 ರ್ೕ ತರಳುಬಾಳು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್(ರಿ)ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ.ಎಂ.ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಜಿ.ನೀಲಪಪ್. ಸೇವಕ

ಇವರ ಮಗನಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/28/2014 D

8270 4(7)ಪರ್ 4(7)ಪೌರ್. .  ಕಷ್ಣ ಸಂ.ನಿ/ರದುದ್/88/05‐06 ಪೌರ್ ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರುಗಳ ನಿ ೕಜನೆಯನುನ್ ರದುದ್ ಪಡಿ ಸಹ ಕಷ್ಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 B

8276 4(2) ಸಥ್ ೕಯ ಸೇವಾ ಸಕರ್ಮ 37/2006‐2007 ಸಥ್ ೕಯ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸೇವಾ ಸಕರ್ಮ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2015 D
8288  8(2 ) ಶಾ  ಅ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕ ಸಥ್ 04/2006 ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿ  ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕತ್ಗೊಂಡ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E



8289  8 (2) ಶಾ  ಅ ಹಸಾತ್ಂತರ 5/2006 ಕಮಲಾಪುರದ ಎ ಟಿ ಐ ಬಿ ಡ್ಂಡಗ್ ನ ಲ್ ಕನಾರ್ತಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನದೆಸಲು ಹಸಾತ್ಂತರ ಮಾಡಲು ನಿದೇರ್ಶನ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

8293 8 (2) ಶಾ ಶ ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅ 49/2006 ಶಾರದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳುಳ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು.

6/12/2014 E

8294  8 (2) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅ 50/2006‐2007 ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಸಂಸಕ್ತ್ತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

8297  8 (2) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅ 22/2006 ಶವ್ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 6/12/2014 E
8299  8 (3) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅ ಕೆರೆ ಹೊನನ್ಮಮ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಅಣಜಿ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 6/12/2014 E
8300 8 (3) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ 272/2006‐07 ರ್ೕ ದದ್ವೈಷೆಭೇಂದರ್ ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆ.ಜಡೆ. ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್. 6/12/2014 E
8301  8 (3) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ 279/2006‐07 ಕೆರೆಹೊನನ್ಮಮ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಅಣಜಿ ಖಾ ಹುದೆದ್. 6/12/2014 E
8303  8 (3) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ 274 ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಸಾಸೆವ್ ಹ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್. 6/12/2014 E
8373  8 (2) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅ 59/2006‐07 ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೆಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸೋಮನಹ ಲ್ ಸೊಂಡುರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್

ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/12/2014 E

8406 8(8)ಶಾ ಖಾ ಹು ಭತಿರ್ ಅ17/2006‐2007 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಢ ಯ ಲ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಭೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುದಾನ 
ನೀಡುವಬಗೆಗ್

6/25/2014 E

8441 8(3) ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ318/06‐07 ನಾಲಂದ ಪ.ಪೂಕಾ.ಕಾಲೇಜು ತಾಳಗೋಪು, ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 6/20/2014 E
8458 ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ/01/2006‐07.1.ತ.ವ/2006 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗ ಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ಸಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್. 6/13/2014 E
8462 8(3) ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.330/06‐07 ಡಿ.ಜೆ.ಹ ಳ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ 6/16/2014 B
8467 ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/40/2006‐07 2002‐03 ರಿಂದ 2005‐06 ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8473 ತ(1) ತ ಪ ಮಾ /40/2006‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/13/2014 E
8474 ತ (1) ತ ಪ ಮಾ /42/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8479 ತ (1) ತ ಪ ಮಾ/44/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ.ಉ.ವ.‐4 ಯಲಹಂಕ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸನೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8480 ತ (1) ತ ಪ ಮಾ/44/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಬೆಂ.ಉ.ವ.‐4 ಯಲಹಂಕ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸನೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8485 ತ(1) ತ ಪ ಮಾ./46‐2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಎ ಒ ಯಳಂದೂರು ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/13/2014 E
8487 ತ (1) ತ ಪ ಮಾ/47‐2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಎ ಒ ಸುಳಯ್ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/13/2014 E
8492 ತ(1) ತಪ ಮಾ/53/2006‐07 2002‐03&2003‐04ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಹರಿಹರ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/26/2014 D
8493 53/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಮಳವ ಳ್ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8496 ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/55/2006‐07 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ತುಮಕೂರು ಈ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗಗ್ 6/12/2014 E
8498 ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/54/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ಮಂಡಯ್ ಈ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/13/2014 E
8506 ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/59/2006‐07 2003‐04 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ಅನೇಕಲುಲ್ ಕವೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8509 ತ (1) ತ ಪ ಮಾ/60/2006‐07 2002‐2003 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್; ಬಿ ಇ ಒ ವ ಗಗ್ ಈ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8514 ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/62/2006‐07 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಡಿಡಿಪಿಐ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8516 ತ(1) ತ ಪ ಮಾ/63/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ ಇ ಒ ದಾವಣಗೆರೆ ದ ಣ ಈ ಕಚೇರಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
8536  8 (2) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅ 61/2006 ಕಾದಿ ಮಹಾಂತೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬಾತಿಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಹಡಗ  ತಾ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಇರುವ ಖಾ

ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/19/2014 A

8591 8(4) ಸ. .ಹು.80/06‐07 ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲಲ್ಮಂಡೂಕ್ರು, ಮಂಗಳೂರು ಕಾ.ದ.ಜಿಲಲ್ ಹು.ಭ.ತುಂ.ಅ 6/10/2014 D



8698 8(7) ಶಾ. .ಅ.ಮಾ. .ಕರ್.169/06‐07 ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುದಿಗೆರೆ ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 C

8820 4(3), 4(11);8002:ರಿ ಅ 3274:98/01/2005‐06 ಬಿ ಎಸ್ ನರ ಂಹಯಯ್ ನಿವೃತತ್ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಪರಿಷಕ್ೃತ ನಿವೃತಿತ್ ವೆತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C

8925 8(1)ಶಾ. .ಅ.ಮೇಲಮ್ನ  15/2005‐06 ರ್ೕ.ಬಿ.ಕೆ.ಪಾರ್ಕಾಶೆಶ್ಟಿಟ್.ಸ. .ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂ.ಪ. .ಕಾ.ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ . 6/12/2014 E
8938 8(1) ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು 21/2006‐07 ಪಲಲ್ವರಾಯ ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಲಲ್ವ ಳ್ ಪಾವಗಡ ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್. 6/26/2014 C
8969 8(1)ಶಾ. .ಅ.ಇತರೆ 16/2006‐07 ಮೈಸೂರು ಶವ್ ಧಾಯ್ನಿಲಯ ಮಾನಸಗಂಗೋತಿರ್ ಧಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಸಹಾಯ ಅನುದಾನ

ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/10/2014 E

8981 8(1)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು 40/2006‐07 ರ್ೕ.ರಘವೇಂದರ್ ದಾಯ್ ಪೀಠ ಪೌರ್.ಶಾ.ಜಯಪುರ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E
9223 8(8)ಜೀವನಾಧಾರ ಭತೆಯ್.ಮಂ.150/06‐07 ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಬಣಜಾರ ಲಂಬಾಣಿ ಯುವಕ ಸಂಘ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭರಮಸಾಗರ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಕಾಯರ್ನೆಡೆಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಆರ್ ನಿಂಗಾನಾಯಕ್ ರವರ 
ಅಮಾನತು ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 E

9304 ಸಂ.ರು.ನಾ.10.ಹಸಾತ್ಂತರ/2006‐07 ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಂಚನ ಪುತೂತ್ರು ಇದನುನ್ ರ್ೕ ಧಮರ್ಸಥ್ಳ ಎಜುಜೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಉಜೆರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2014 E

9364  8 (2) ಶಾ  ಅ ವೇ ಬ 1/2006‐07 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಶಾಲಾ ನೌಕರ ವಾ ರ್ಕ ಮುಂಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/7/2014 E
9370  8 (2) ಶಾ  ಅ ಹೆ . ಮಂ ಅ 2/2006‐07 ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟ್ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ತೆರೆದಿರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ

ಭಾಗವನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/10/2014 E

9386 8(1) ಶಾ.  ಅ.ಇತರ‐ 19/06‐07 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 14804/2002  ರ್ೕಮತಿ ಎನ್.ಜಿ.ಲ ತಾ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪಿಂಚಿಣಿಗೆ
ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

9552 8(7)ಖಾ. .ಅ.ಸು.ಜಾ.ಪರ್ 201/06‐07 ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್ ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಸುಳುಳ್ ಜಾತಿ
ಪರ್ಮಾಣ ಪತ್ ಪಡೆದು ಸಕಾರ್ರವನುನ್ ವಂಚಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 C

9559 4(3) ಬಾಕಿ ಬಿಲುಲ್ ಳಂಬ ನಾಯಿತಿ71/2006‐07 ರ್ೕ ಎಂ. .ಸೂಯರ್ನಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಟ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎಸ್. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ರವರ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ವೇತನ
ಬಿ ಲ್ನ ಳಂಬ ನಾಯಿತಿ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 C

9560 4(3) ಕ.ಭಾ.ಹೆ.ವೇ .ಬಡಿತ್‐70/2006‐07 ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್.ರಂಗಮಮ್ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಮಹಾರಾಣಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಮೈಸೂರು ರವರ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ
ಹೆಚದಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

10/16/2014 E

9572 8(3)ಶ. .ಅ.ನೇಮಕ 143/2005‐06 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಗೀತಾ ಸ. .ಎಂ.ಇ. .ಪೌರ್.ಶಾ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಅನು ೕದಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 B

9592 4(3) ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಶಾ ಅ NDC 73/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳು A/C ಬಿ ಲ್ನ ಲ್ ಡಾರ್ ಮಾಡಿದುದ್ NDC ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C

9834 8(7) ಶಾ. .ಅ.ಸೇ.ವ.ಅ/214/06‐07 ರ್ೕ ತಾ ವುಲಾಲ್ ಖಾನ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹಜರ್ ೕದಿನ್ ಬಾಷಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ
ವಜಾಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

9978  8(2) ಶಾ  ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅ 44/2006 ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ೕರ ರಾಜಪುರಂ ಮಳವ ಳ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್
ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

10008 4(5) ಜೇ.ಪ. .ಘ ಸಾಥ್/2006‐07 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ(ದೈ, ,ವೃ ಮತುತ್ ಸಂ. )ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಶೇಷ ಘಟಕ ಸಾಥ್ಪನೆ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 D

10016 4(7) ಪೌರ್.  ಸಂ ಬಡಿತ್ ೕಜನಾ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವಗರ್ವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 9/14/2014 C
10035 4(7) ಪರ್ವ  ಮಾ ತಿ ಹ/ವಗರ್/02/2006‐07 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ನಿಯಮದನವ್ಯ ಮ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 9/14/2014 C



10135 4(7) ಪೌರ್.  ದೂರು ಆಮಾ/130/06‐07 ರ್ೕ.ಕೆ.ಕೆಂಚರಾಯ, ಸಹ ಕಷ್ಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಸವನಗುಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

5/22/2015 C

10136 4(7) ಪೌರ್.  ದೂರು ಆಮಾ/130/06‐07 ರ್ೕ.ಕೆ.ಕೆಂಚರಾಯ, ಸಹ ಕಷ್ಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಸವನಗುಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

5/22/2015 D

10170 8(3)ಪೌರ್.ಪ.ವಗರ್ 220/2006‐07 ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಹರಿಜನ ಗಿರಿಜನ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 E

10184 4(3) .ಅ. 2/2006‐07 ರ್ೕಮತಿ ಐ. ಶಾಂತಮಮ್ ನಿವೃತಿತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸ,ಪು.ಪೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜು ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಾವೆ‐
3 ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹೆ.ವೇ.ಬ ಮಂಜೂತಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/26/2014 D

10187 4(3)ಮ.ಪ.ವ.32/06‐07 ಮತದಾರರ ಪಟಿಟ್ಯ ಪರಿಷಕ್ರಣಾ ಕಾಯರ್ಗ ಗೆ ಕಷ್ಕರನುನ್ ನಾಯಿತಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/26/2014 C
10193 4(3)ವಾ.ಭ. 22/06‐07 ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಚ್. ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ನ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಕಣಗಾಲು.ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು.ಇವರ ವಾ ರ್ಕ

ವೇತನ ಬಡಿತ್ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.
10/16/2014 E

10196 4(3) ಸ.ಪೌರ್.ಅಯಾ‐01/06‐07 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದಿದ್ ೕಜನೆಯಡಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/26/2014 D

10200 4(3)ಸಕಾರ್ರಿ ಆದೇಶ 48/06‐07 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಆಯವಯ್ಯದ ಲ್ ಹೇಪ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವಾಗಿ ನಮೂದಿ ರುವ ಅತಿ ಷಟ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಉತೆತ್ೕಜನ ನೀಡಿಕೆ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

10223 4(3)ವಾ.ಬ.21/06‐07 ಕೆ.ವೈ. ಕುಲಕಣಿರ್ ನಿವೃತಿತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಇಳಕಲುಲ್ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
10226 4(3)ದೇ .24/06‐07 ರ್ೕ ಕೆಂಪಾಪುರ ಗಣಿತ ಶಾಸ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 D
10229 4(3) ಸೇ.ಸೇ. 40/06‐07 ರ್ೕಮತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ದೇವಕಿ ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಯ 1/3 ಭಾಗವನುನ್ ನಿವೃತತ್ ಸೌಲಭಯ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿಸಲು ಫಾರಸುಸ್ ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್.
6/5/2014 C

10230 4(3)ನಿ.ವೇ.50/06‐07 ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್ ಕರೇರಂಗಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ರ್ೕರಾಂಪುರ ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಸೇವಾ
ಸಲರ್ಮ ಹಾಗೂ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

10244 4(5) AGIKAT/2006‐07 KAT 38‐41/06  ರ್ೕ ಸುನಿಲುಕ್ಮಾರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಅಧಿಸೂಚನೆ 4‐5‐05 ಹಾಗೂ 18‐04‐05 ರ ಸಂಬಂಧ ದಾವೆ
ಹೊಂದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 C

10254 4(6) ಪಾರ್.ಶಾ.ಪೌರ್.ಶಾ.ದಾ.ನಿ 163/06‐07. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ಯ ಪೂವರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪೌರ್ಏಶಾಲಾ ವರೆಗಿನ ಪರ್ವೇಶ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಒಂದು
ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

10274 4(5) ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 8982/03 ಚಲಮಿ ಸಾವ್ಮಿ ಜಿ.ಎಚ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ನಂ 8982/2003 ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 D
10290 4(10) ಹೊ.ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಮುಂ. 69/06‐07 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 C
10300 4(1)ಪೌರ್.  ದಾವೆ 79/06‐07 ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 5573/2006  ರ್ೕ ಎಸ್. ಪಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ಸಕಾರ್ರ ಬೆಂ. ಭಾಗ. 6/13/2014 C

10301 4(1) ಪೌರ್.  ದಾವೆ 85/06‐07 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 6389/06 ಸತೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
10310 4(1)ಪೌರ್.  ದಾವೆ 100/06‐07 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 7161/06  ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
10347 4(3) ಚ.ಚಿ.ಪರ್.ಅ./182/2003‐04 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಚಲನ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ದ ರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
10361 8(3) ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಬ. 79/2006‐07 ರಿಗೆರೆ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಶರ್ಯದ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 D
10366 8(4)ಶಾ  ಹೊಪಾರ್ಶ್14/06‐07 ಸಂತ ಢೆ ೕಸಾಬಾಕ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ ಬೆಯ್ರತಿ ದೊಢಗುಬಿಬ್ ೕಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಲೂರು ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪ್ರ್ಔಢಶಾಲೆ

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ .
6/24/2014 E

10390 4(3) ಪೌರ್.ಶಾ. .ಸ.ಬೇಡಿಕೆ 1/06‐07 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ೕಕಷ್ಕರ ಸಂಘದವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು. 6/5/2014 C
10404 ತ(1)ತಪಮಾ/64/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್. 5/20/2015 D
10406 ತ(1)ತಪಮಾ/66/2006‐07 2006‐07ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ.ಜಿಲೆಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E



10408 ತ(1)ತಪಮಾ/67/2006‐07 2005‐06ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ. 6/12/2014 E
10414 4(5). ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐2,ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಅಹರ್ತಾ.ದಿ.ನಿಗದಿ 81/2005‐06 ಸಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದೈ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಇವರು ಬಿಪಿಇಡಿ ಪದ  ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್ಗೆ ಅಹರ್ತಾ

ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/5/2014 D

10445 8[3]ಶಾ :ಖಾಹುಬ:431:2006‐2007 ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾರಂದೂರು, ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 B
10452 8[3]ಶಾ :441:2006‐07 ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಜಾಲಹ ಳ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ

ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
6/19/2014 E

10503 4(3) ದೂರು 23/06‐07 ಶಂಬೂರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ ಆವರಣದ ಲ್ ದವ್ಜ ಹಾರಿ ದ ಬಗೆಗ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ದೂರು. 6/26/2014 D
10507 8(2) ಶಾ. .ಅ. ನೇ. ಅನು 12/06‐07 ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಂಡಾಯ್ ಟಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ "ಡಿ" ದಜೆರ್ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್. 6/7/2014 E

10509 8(2)ಅನು1 ‐146 ರಮಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾ.   ವಗರ್ 164/05‐06 ರಮಾಮಾದವ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ ತೊಮಮ್ನಹ ಳ್ 2006‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ. 6/7/2014 E
10609 4(3)ಸೇ.ಸೇ.ಬಗೆಗ್ 76/06‐07 ರ್ೕಬೇಷನರಿ ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಆಯೆಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ರ್ೕಮತಿ ಸುಲೋಚನ ಟಿ.ಜಿ. ಸ. .ರು ಈ

ಂದೆ ಸ ಲ್ ದ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/16/2014 C

10641 8(2) ಶಾ. .ಅ.ನೇ.ಅನು 12/2006‐07 ಡಿ.  ವ ಂಗಯಯ್ "ಡಿ" ದಜೆರ್ ನೌಕರ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ಟಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್. 6/7/2014 E

10656 4(3) ವ.ಜಾ./ವ.ವಂ ಅಂಕಿ ಅಂಶ 77/06‐07 2007‐08 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ನ ೕದಯ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ಂಭಿಸುವ ಲ್ ವ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ. ಹೆಚಿಚ್ನ ಜನಸಂಖೆಯ್ಯಿರುವ
ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

10694 4(3) ವೇ.ನಿ. 6/2006‐07 ಪಿ. ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹರ ಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ. ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ
ಬಗೆಗ್

6/5/2014 C

10703 8(2) ಶಾ. .ಅ. ಇತರೆ 15/2006‐07 ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬಬ್ಂಧಿ ವಗರ್ದವರು ಗೈರು
ಹಾಜರಾಗುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

10919 8(1) ಶಾ ಅ ಖಾಹು ಬ ಅನು 50/2006‐07.50.ಖಾಹುಭನು/2007 ಶಾರದಾ ಲಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆದ್(ರಿ) ಮೈಸೂರು ಖಾ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆತ್. 6/10/2014 E
10935 .ವೇ1/ಬಿ.ಸೆ.ಶಾಲೆ/ಸಾಧನ_ಸಲಕರಣೆ 

ಅಯವಯ್ಯ/43/200607.43.ಬಿಸೈಶಾ/2007
2006‐07 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸೆನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ/ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅಯವಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆ

6/26/2014 E

11029 8(8)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.ಅ.208/2006‐07.37.ಖಾಹುಭನು/2007 ಭಗವತೀ ಆಂಜನೇಯ ಸಂ.ಪಪೂಕಾ,(ಪೌರ್ಶಾ )ರಂಗೇನಹ ಳ್, ರಿಯೂರು ತಾ:  ಂದಿ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಬತಿರ್ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 E

11039 4(2) ಗೆರ್ೕಡ್‐2/236/2003‐04 ಬಿ.ರಾಮಚಂದರ್ ನಿವೃತತ್ ಬಿ.ಇ.ಓ ಸೇವಾ ಜೇಷಟ್ತೆಯನುನ್ಪೂವಾರ್ನವ್ಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು 5/7/2015 A

11185  8 (3) ( 2) ಶಾ  ಅ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 95/2000‐01 ರ್ೕ ದುಗಾರ್ ಪರಮೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮತುತ್ ಇತರರು ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E

11294 4(3).ಕ.ಬಾ..ಪ.08/2006‐07 ಡಿ.ಜಗದೀಶ ನಿವೃತತ್ ಪರ್ಭಾರಿ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಾನಬೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಬಾಷಾ ಪರೀ ೆ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

11299 4(2).ಸಥ್.ಸೇ.ಸಕರ್ಮ.01/207‐08 ರ್ೕ. .ಎನ್.ಭಟಟ್.ಸ. .ರವರ ಸೇವಾ ಸಕರ್ಮದ ದಿನಾಂಕವನುನ್ ಪುನರ್ ನಿಗದಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2015 D
11377 8[2]ಶಾ ಅ:ಉಚಛ್ನಾಯ್:9:2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮ ಲಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ವಾನ ಇವರ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀಪರ್ನುನ್

ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/10/2014 E

11379 8[2]ಶಾ ಅ:ಮು :ಬಡಿತ್:10:2007‐08 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಗಾಯಿತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

11381 8[2]ಶಾ ಅ:ಉ.ನಾಯ್:11:2007‐08 ದಿವಯ್ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], ಭಾರತೀನಗರ, ಕೆ.ಎಂ.ಹುದೆದ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಆಡ ತ ತಕರಾರು
ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E



11385 8[2]ಶಾ ಅ:ಇತರೆ:15:2007‐08 ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಆಚಾಯರ್, ಅಧಾಯ್ಪಕ, ಮಣಿಪಾಲ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಣಿಪಾಲ ಇವರ
ನಿಲಂಬನೆಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

11434  8 (2) ಶಾ ಅ ದಾವೆ 22/2007‐08 ಅಯುಕತ್ರು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬಗಾರ್ ಭಾಗ ಈ ಕಛೇರಿಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಪರ್ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

11709 8[3]ಶಾ .ವೇಅ.23/2007‐08 ೕಣಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ ಮ್ೕದೇ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು 2  ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 E
11712 8[3]ಶಾ ಖಾಹುಭ.491/2006‐07 ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗಾರ್ಂಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 E
11769  8 (2) ಶಾ ಅ ಹಚುಚ್ ಭಾಗ 25/2007‐08 ವೇಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್. 6/20/2014 E
11979 4(3) ಸಂ.ಸಪ್ಧೆರ್ 42/2006‐07 ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಯು ಕಮಲಬಾಯ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಡಿಯಾ ಇ ಲ್ ದಿನಾಂಕ 09/10/ , 10/06 ರಂದು ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ

ವಾದಿರಾಜ ಸಂಕೀತರ್ನದ ಸಪ್ಧೆರ್ಯನುನ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/5/2014 C

12042 8(3) ಶಾ. .ಸವ್.ನಿ.68/2007‐08 ರ್ೕ ಎಂ.ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಸ. ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸೊಂಡೆಕೊಪಪ್ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ಗಾಗಿ 6/25/2014 C

12044 8(3) ಶಾ. .ಖಾಹು ಭ70/07‐08 ರ್ೕ ರೇಣುಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಂದರ್ಗುತಿತ್ ಸೊರಬ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 6/24/2014 B
12045 8(3) ಶಾ, .ಮುಂಬಡಿತ್6/07‐08 ರ್ೕ ಜೂಯ್ ಯಾರ್ ಡಿಸೋಜ್ ಸಂತ ಅಲಾ ಯಸ್ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮು. ಬಡಿತ್ 6/19/2014 E
12092  8 (2) ಶಾ ಅ ಹೆಚುಚ್ . ವಗರ್ 37/2007‐08 ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೋಮನಹ ಳ್ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ.ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಇರುವ

ಶಾಲೆಗ ಂದ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಯಿಂದ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/12/2014 E

12097  8 (2) ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನೆ 41/2007‐08 ರ್ೕ ಎಂ.  . ವೆಂಕಟರತನ್ಯಯ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಇವರ
ರುದದ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು.

6/12/2014 E

12100  8 (2) ಶಾ ಅ ಮಾ. ನ. 45/2007‐08 ಓಂ.  ರ್ೕನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಡ್ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ನಡಿಯುತಿತ್ರುವ ಜಯ ಭಾರತಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕ
ರಂಗಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

12303 8(1) ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅನು 1/2007‐08 ದಿನಾಂಕ31‐12‐2006 ರವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾಮಿತಿ 6/21/2014 E
12310 4(7) ಪೌರ್. .ವಗರ್ ಸ.ಅನು 22/2007‐08 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾರ್ಣೆ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರದ

ಅನು ೕದನೆ
6/8/2014 C

12466 4(3) ಕ.ಭಾ.ವೇ.ವೇ.ಬ./07/2007‐08 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಹಚ್ಚ್ಉವರಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
12532 a 84ಶಾ  ಹೊಪಾರ್ಶ್44/06‐07 ರತನ್ಗಿರಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಸಲ್ಂ ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್ ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂ ಹೊಸಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E

12812  8 2 ಶಾ ಅ ರಿ. ಅ 56/2007‐08 ರಿ .ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 1964/06  ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಓಬಳಾಳ್ಪುರ ಗುಬಿಬ್ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ರುದದ್ ಇತರರು.

6/12/2014 E

12814 8 2 ಶಾ ಅ ಗು.  . ಕಡಿತ 55/2007‐08 ರ್ೕ ಶರಣ ಬಸವೇಶವ್ರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಲೆ ಗುಲಬಗಾರ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕೇಂದಿರ್ತಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಮಂಡ ಮಾನಯ್ತೆ
ಪಡಿಯು ಬಗೆಗ್ ಆ ೇಪಣೆ ಇಲಲ್ದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

12915 Inspection1 tha.pa.ma‐12/2007‐08 Regarding Inspection and surprised visit to schools, office, in the department. 6/26/2014 D
13110 43 ಇಕೋ.ಕಲ್ಬ್ /60/2002‐03 ಕನಾರ್ಟಕದ ಲ್ ಇಕೋಕಲ್ಬ್ ಸಾಥ್ಪಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
13114 ಸಂ. 1/ಸಂ.ಶಾ.ಮಾ.33/2007‐08 ರ್ೕ.  ದಾದ್ಥರ್ ಕನನ್ಡ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಲೆ ಮತುತ್ ೇಮಾಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಘ[ರಿ] ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ

ಸಂ.ನೃ.ನಾ. ಶಾಲೆ ಪರ್ಥಮ ಮಾನಯ್ತೆ ಬಗೆಗ್.
6/16/2014 E

13541 Inspection1.20.ತ.ವ/2007 ಸಕಾರ್ರದ ಉಪ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,ಡಿಪಿಎಆರ್ ಇವರು ನಡೆ ರುವ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ವೃತತ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇ ಲ್ನ ಕಛೇರೊಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

13586 ಸಂ:1/ದೆಹಇ ಸಾಂ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ‐8/2005‐06 ದಿ:27/04/2005 ರಿಂದ 29/04/2005ರಂದು ದೆಹ ಯ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 E
13587 4(2)ಮಾ.ಹ.ಅ.ನಿ 05.04/2007‐08 ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. ಬೀರದಾರ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು 01‐04‐1971 ರ ಲ್ ಇದದ್ಂತೆ ಟಿ.ಡಿ.ಬಿ. ಪುರಸಭೆ ಹಾಗು ಸಕಾರ್ರಿ

ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.
5/7/2015 D



13602 82ಶಾ ಅ.ಹು ನೇ.ಅ.179/2007‐08 ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ನಜೀನರ್ಗರ.ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ೕ.ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ.ಎ.ನಾಗರಾಜ್.ವೃ. .ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 B

13603 82ಶಾ ಅ.ಹು ನೇ.ಅ.179/2007‐08 ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ನಜೀನರ್ಗರ.ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ೕ.ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್. ರ್ೕ.ಎ.ನಾಗರಾಜ್.ವೃ. .ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 B

13687 81 ಶಾ ಅ ಇಎಟಿ ಅ 5/2007‐08 ರ್ೕ ವಾನಂದ ಪ ಮಹಾಬಳೆಶೆಟಿಟ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ 3/2007 ರಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
13691 42.ಜೇಷಟ್.ಪಟಿಟ್‐01/2006‐07 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2015 A
13892 471 ಪೌರ್. . ಅರೆ ಕಾ. . ಸೇ.ಪಿಂ 37/2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಖಾಯಂಗೊಂಡ ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್

ಪಿಂಚಿಣಿ ಮತುತ್ ರಜೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/19/2014 C

14373 CPI.1.ವೃ ಜೇ/2007 ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ ಪೌರ್.ಶಾ ಭಾಗ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ 6/5/2014 D
14624 4(5)/14.ಇತರೆ/2007 ಎಂ ನಾಗರಾಜ ವೃ. . ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 D
14626 4(5)16.ನಾಯ್.ದಾ/2007 ಕೂಸಪಪ್ .ಯು ದೆಯ್. .ಇವರ ಸೇವಾ ಜೇಷಟ್ತೆ ವೇತನ ನಿಗದಿ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 D
14654 4(5)19./ನಾಯ್./ದಾ/2007 ಕೆಎಟಿ ಅ.ಸಂ. 6718/01 ಸಂಬಂದಿ ದ ಆದೇಶದ ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ ಇತರರು 6/5/2014 D
14714 42ಜೇ.ಪ.01/2007‐08 ಪರ್ವಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಠ್ತಾ ಪಟಿಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಡಾಟಾ ಎಂಟಿತ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2015 A

15306 87ಶಾ. ೕ.ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ.190/2007‐08 ಆಸಾವತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಸಂಧಿ ಕಡೂರು ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಇರುವ ಖಾ
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 C

15307 87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ 191/2007‐08 ರ್ೕ ವಗಂಗಾಗಿರಿ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿದ್ ಸಂಸೆಥ್ ರಿಕುಂಕನಾಡು ಕಡೂರು ತಾ. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.1.  ರ್ೕ ಸೋಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚೌಕರಿಯೂರು 2.  ರ್ೕ 
ವಗಂಗಾಧರೇಶರ್ವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂಕನಾಡು.

6/10/2014 C

15397 82ಶಾ. .ಅಮಾ.ನ ೕ.126/2007‐08 ಸೆಂಟಾಥ್ಮಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 1995‐96 ರಿಂದ 2006‐07ನೇ
ಸಾ ನವರೆಗೆ ದಾ/ಹಾ. ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

15595 87ಶಾ. .ಅ.ಅ.ಆ.ನೇ.237/2007‐08 ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಸ್.  ಶವ್ನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಂಇ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. 
ಹುದೆದ್ಯನ್ನು ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶಸಾವ್ಮಿ ದಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪ್ಔಢಶಾಲೆ ಸೊಂಡಿಪಪ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 B

15668 82ಶಾ. .ಅ.ಪಿಂ.137/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಪ್ಋಏಮ ೕಲಾ ನಿವೃತತ್ ಸ. ,. ಎಸ್. ಕೆ. ಇವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹು ವಾನ ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಪಿಂಚಿಣಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

15673 82ಶಾ. .ಅ.ಮು. . ಬಡಿತ್ 140/2007‐08 ಪರ್ತಿಭಾ ಎಲ್. ಸಾಮಗೆ ಸ. ,. ಯು. ಕಮಲಾ ಬಾಯ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಡಿಯಾಳ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ
ನೀಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

15674 82ಶಾ. .ಅ.ಸಥ್.ವೇ.ರದುದ್ 141/2007‐08 ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ. ಈ ಶಲೆಯ ಬಬ್ಂಧಿಗೆ ನಿಯಮದ ರುದಧ್ವಾಗಿ ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡಿದದ್
ಕಾಲಪ್ನಿಕ ವಾ ರ್ಕ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದು ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

15777 84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ತೆಅನು 24/2007‐08 ಶರ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಿಡೆಡ್ೕನಹ ಳ್ ಯಡವನಹ ಳ್ ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಹೋಬ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. 6/12/2014 E
15783 84ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು 30/2007‐08 ಕೇಬಿರ್ಡ್ಜ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಸನ್ ಟಿ ಲೇಔಟ್ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 7ನೇ ಹಂತ ಕೊತತ್ನೂರು. 6/12/2014 E
15941 84ಶಾ. .ಅ.ಅನುಕಂಪ /2007‐08 ರ್ೕ ಎಂ ರಮೇಶ್ s/o ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರ ಡಿ ಬನುಮಯಯ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ

ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾಥಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
6/12/2014 E

16049 8410 ಶಾ  ಹೊಪೌರ್ಶಾ42`07‐08 ಡೆ ಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅ ವ್ನಿ ಬಡಾವಣೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ . ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/11/2014 E

16401 82ಶಾ. ,.ಅ.ಮೇಲಮ್ನ 10/2008‐09 ಎಸ್. .ಎಸ್.  ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ ರಿಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಎಸ್. .ಎಸ್. ಪ.ಪೂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ ಉಡುಪಿ ಇವರ
ರುದಧ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರರು

6/19/2014 E



16414 42ಬಿ.ಇಡಿ. .ಬಡಿತ್‐39/2006‐07 ಭಾರತೀಯ ಾ ಪರಿಷತ್ ಲಕೊನ್ೕ ಉತತ್ರ ಪರ್ದೇಶ . .ಬಿ.ಇಡಿ ಪದ ಪಡೆದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕ
ಹುದ್ಎಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2015 D

16484 47 ಪೌರ್. .ಹೆ. .ಸಥ್.01/2008‐09 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಮತುತ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿ
ಅಗತಯ್ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 C

16564 82ಶಾ. ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ.16/2008‐09 ನಿಮರ್ಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2014 E

16638 88ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್ 22/2008‐09 ರ್ೕ ಉದಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ವಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು ಹಾಸನ ಈ ಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಕಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

16639 88ರಿ.ಪಿ.23/2008‐09 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.  ಜಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೋಲೇನರ ೕಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರಾಜಯ್
ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 5424/2008 ರ ಲ್ ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

16697 82ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು 19/08‐09 ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಪಡುಬೆಳ ಳೆ್ ಶಾಂತಿಪುರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ವೇತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2014 E

16698 82ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು 20/2008‐09 ರ್ೕ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೊಟಿಲ್ ಕೋಲಾರ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇಸ ಆ ಗೆ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಒಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

16699 82ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು21/2008‐09 ಸಂಚನಬೆಟಟ್ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಂಚನಬೆಟಟ್ ಬೊಮಮ್ರಬೆಟಟ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ವೃತನಾಣುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

16753 81ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ.ಅನು/42/08‐09 ಸಂಗಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸಟ್,ಶಾಂತಿನಗರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

16790 46 ಜಾತಿ.ಹೆ. ಜ. ಬ. 2/2007/08 ಜಾತಿ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ದ ನಾಯ್ಯಾಲಯಗ ಂದ ದ ವಕೀಲರುಗ ಂದ
ಬಂದಿರುವ ಮನ ಗಳನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

16795 410 ಸ//.ಪೌರ್//3.6. /2007/08 ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜುರಾದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗಳ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 C
16800 47 ದೂರು 86/2000‐01 ರ್ೕ ಎ. ನರ ಂಹಯಯ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಂಗಮ ಕೋಟೆ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 C

16846 ಸ45  .ಆ.ಸು.ಇ/53/ಬಿಎಜಿ/01/2008 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಟಿ ವ ಂಗಯಯ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರು ಸ,ಪೌರ್.ಶಾ ಬೆಗೂರು ಇವರು ಅಸುಇ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್. ಬಬ್ಂಧಿ ಮತುತ್ ಆಡ ತ ಸುಧಾರಣೆ

6/5/2014 D

16878 42.ಎಸ್. , ಎಸ್.ಟಿ.ಮುಖಯ್.ಪಟಿಟ್/2006‐07 ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪರಿ ಷಟ್ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮುಖೊಯ್ೕಪಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2015 D

16911 88ನೇ.ಅನು38/2008‐09 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರಿಗೆರೆ ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಲೆ ತೊಲಹ ಳ್ ಹೊಸಪೇಟೆ
ತಾ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್

6/12/2014 E

16920 45 ದೈ. .. ಬಡಿತ್.2717.11/2008‐2009 ದೈ ಕ . ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಬಿ ಗೆರ್ೕಡ್ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 D
16924 4(5). ನೇ/2008 ಪೌರ್.ಶಾ.  ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಬಡಿಗತನ ಪದ ೕರ್ರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ ಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 D
16938 4(5).33.ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/2008 ಅ.ನಂ. 425.426.427.428.429.430.431.432.433.434/08 ಅ.ನಂ. 424/08 ವಶಂಕರ 6/13/2014
16968 87ಶಾ ಅ.ಖಾಹುಭ.24/2007‐08 ಎಸ್. .ಪಿ. ಸಂಯುಕತ್ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/25/2014 D

16976 42 ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ನೂಯ್ನಯ್ತೆ‐30/2007‐08 31‐12‐2006ರ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರು ಬಿಟುಟ್ಹೋದ ಬಗೆಗ್. 5/7/2015 A
17012 4(5) ನೇ/2008 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಆಯೆಕ್ ಕುರಿತು 6/5/2014 D
17031 82ಶಾ. .ಅ.ನಿ.ಹೊ.ಸೇ.28/2008‐09 ರ್ೕ ಪಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ಕಾಡಕೊತತ್ನಹ ಳ್ ಮದದ್ರೂರು ಇತರೆ ನಿವೃತಿತ್

ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/12/2014 E



17034 820ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ.32/2008‐09 ಎಸ್. .ಟಿ.ಸ.ಪೂ.ಕಾ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ ಕಾಕರ್ಳ ತಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

17041 ಸಂಖೆಯ್. 81ಖಾಶ.ಹು.ಭ.ಅನು/50/08‐09 ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೊರನಹ ಳ್,ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ,ಮೆಯ್ಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಇರುವ ಾನ ಸಹ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 C

17067 81ಶಾ ಅಖಾಹುಬ.ಅನು/53/2008‐09 ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೆಯ್ಂಟ್ ಮೆಯ್ಕಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದಾಂಡೆ ,ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಈ ಖಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 C

17123 sans 1 other 2 2008‐09 Regarding other subjects 6/21/2014 E
17181 410 ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 C
17185 82ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ತುಂ.ಅ.33/2008‐09 ರ್ೕ ಮೂಕಾಂಬ8ಇಕಾ ದೇವಳದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊಲೂಲ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೊಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/19/2014 E

17192 82ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ತುಂ.ಅ.39/2008‐09 . . . ಮಂಡ ರಿ ಹೆಮಮ್ಡಿ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಜನತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕ ರಸುತ್ ಬಾಳಕಿಯರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೈಂದೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

17219 83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ>ಹು>ಭ.143/2008‐09 ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಸಾವ್ಮಿ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ನೊಂಡೆಕೊಪಪ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ
ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

17221 46 ಪೌರ್.ಶಾ. .ಪು.ನೇ/ /07‐08 ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದ ಮಧಯ್ದ ಲ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿ ಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದ ಅಂತಯ್ದವರಗೆ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 D

17253 46 ಮಿ ಲೇನಿಯಸ್ ಇತರೆ 6/23/2014 D
17255 46ಭಾ.ನಿ.ಅ.1/06‐07 ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 6/23/2014 D
17353 47 ಸ.ಮು.ದೂರು/01/2007‐08 ರ್ೕ ಎಸ್. ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ರೂ. 1.90.745 ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವಂಚ ರುವ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 C
17354 47 .ದೇ.ವ.ಸ.ಸ. .ಮಾ.ಇ. .12/2008‐09 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಬಿ ಮಮತಾ ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರನುನ್ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/14/2014 C
17355 47  ಕಷ್ಕರ.ಸಾ. .ವಗರ್/14/08‐09 ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ|| ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 D
17357 47 ಅ.ಕಾ. .ವೇ/15/08‐09 ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಆಗದೆಹೊಸ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/19/2014 C
17454 84ಶಾ  ಹೊಪೌರ್ಶಾ36/08‐09 ಕಾಮರ್ಲ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸೂಕ್ಲ್ ಬೀರೇಶವ್ರ ನಗರ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E

17503 ವಾ. /ಜನತಾದಶರ್ನ/ಇತರೇ/52.17.ವಾ ಶಾ/2008‐09 ರ್ೕ ಪುಟಟ್ರಾಜು. ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ವಾಣಿಜಯ್ ದಾಯ್ಶಾಲೆ.ದೇವನಹ ಳ್.ಜನತಾ ದಶರ್ನ.ದ ಲ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಮನ ಬಗೆಗ್.

6/9/2014 D

17510 22  .ವೇ.ಬಡಿತ್: 06/2008‐09 ರ್ೕ ಎನ್.ಜೆ.ಗುರುಪರ್ಸಾದ್,  ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ, ಉ.ನಿ.ಕಛೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

17523 42. ಂ.ಸಥ್.ನಿ.01/2008‐09 ರ್ೕ ಎ.ಇ ಪರಮೇಶನರ್ವರನುನ್ ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ ಆರ್.ಟಿ ಅಥವಾ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ
ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕರ್ತಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/7/2015 D

17532 45 ವೃ. .ವೇ.ನಿ 13/08‐09 ರ್ೕ ಪರ್ಭು ಂಗ ಮಠಪತಿ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಬಂದ ದೂರು 6/5/2014 D

17616 83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ. 276/200708 ಸೆಂಟ್ ಜೇ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್. 6/17/2014 B
17663 42.ಜೇ.ಪ.ಆ.ಪರ್01/200708 ಸಕಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಲಾ ಗೆರ್ೕಡ್2 ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯವಾರು ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2015 A
17677  8 2 ಶಾ ಅ ಮಾ. ನ ೕ 55/2008 ವೇಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹನಕೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ, ಬಗೆಗ್. 6/11/2014 E
17691 84ಶಾ. . ಹು.ಭ.ಅ 49/2008‐09 ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಮುತತ್ನಲೂಲ್ರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 B



17692 84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಸ.50/2008‐09 ಸೇಕೆರ್ಡ್ ಹಾಟ್ರ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಶೋಕ ನಗರ ಬೆಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 B

17699 84ಶಾ. .ವೇ.ನಿ.ಬ 57/2008‐09 ರ್ೕ ಪಂಚದುಗರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬೀಡು ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ ಈ ಶಾಳೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/26/2014 A

17706 84ಶಾ. .ವೇ.ಅ.ಬ 64/2008‐09 ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಪರೆಮಡೆಕ್ ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ಈಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 B

17717 87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಸು.ಜಾ.ಪರ್.201/2006‐07 ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗುಬಿಬ್ ತುಮಕುರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಜಾತಿ ವಾದದ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 C

17844 84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ. 25/2008‐09 ಸೆಕೆರ್ೕಡ್ ಹಾಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಶೋಕ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 E

17850 84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.90/2008‐09 ವಾಸ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಾಣಿ ಲಾಸ ರಸೆತ್ ಬೆಂ. ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 E
17869 83ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ,.ಅ.124/2008‐09 ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರ್ೕರಾಮಪುರ ಉತತ್ರವಲಯ ‐2 ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ

ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/18/2014 C

17894 82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ/147/07‐08 ರ್ೕ ಲ ಮ್ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಸಾತನೂರು,ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ,ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

17909 82ಶಾ ಅ.ಹೊಪೌರ್ಶಾ/147/07‐08 ರ್ೕ ಲ ಮ್ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ರಿ,ಸಾತನೂರು,ಮಂಡಯ್ ದ ಣ ವಲಯ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

17919 88 ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 19/208‐09 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ ರಿಗೆರೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಆಡ ತದ ಅನುದಾನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ನೇಮಕಾಥಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

17929  8 2 ಶಾ ಅ ರಿ. ಅಜಿರ್ 64/2008 ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ ಕೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಸ. ಹೈದಾರ್ಬಾದ್ ಕನಾರ್ಟಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆತ್ ಬಾಲಕರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಿಯರ ವಾಡಿ ಗುಲಬಗಾರ್ ಇವರ ರುದದ್.

6/12/2014 E

17980 84ಶಾ  ವೇಅಒ61/08‐09 ಮಂಗಳ ಜೊಯ್ೕತಿ ಸಮಗರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವಾಮಂಜೂರು ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 B

18129 84ಶಾ  ಹುಭ49/08‐09 ನೇತಾಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುತಾತ್ನಲೂಲ್ರು ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ . 6/20/2014 E
18155 ಸ 8 2 ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ತುಂ ಭ ಅ 66/2008 ಕುವೆಂಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಂತಿಬೆಟಟ್ ಪಾಂಡವಪುರ ◌ಂ. ಮಂಡಯ್ ಈ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಯನುನ್

ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/12/2014 E

18157  8 2 ಶಾ ಅ ವಗರ್ ಅ75/2008 ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಖಾನ್ ಸೆಕೊಯ್ರಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಂಪಬೆಟ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ ಶಕಷ್ಕರ
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18160  82 ಶಾ ಅ ರಿ ಅಫೀಲು 77/2008 ರ್ . ಚಂದರ್ಶೇಖರ್ ಬಿನ್.ವೈ. ವೆಂಕಟ ಸುಬಬ್ಯಯ್ ಸ. . ಅಚಾಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ. ಇವರ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

6/20/2014 E

18171 81ಪೌರ್. . ವೇತನಾನುದಾನ 99/2008‐09 ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾಯ ಪರ್ತಿಷಾಠ್ನರಿ ಬಾಳೆಹೊನೂನ್ರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ರುದರ್ಮುನೇಶವ್ರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಂಭಾಪುರಿ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 B

18214 84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ 48/2008‐09 ಬಿ.ಇ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಥಬೀದಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿಗೆ 6/10/2014 B
18263 81ಪೌರ್. .ವೇತಾನುದಾನ/108/08‐09 ರ್ೕ ಭಾನುಪರ್ಕಾಶ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಉಪಪ್ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 B



18264 81ಪೌರ್. .ವೇತಾನುದಾನ/101/08‐09 ರ್ೕ ಗುರುರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಟನ್ಹ ಳ್,ಆಲಘಟಟ್,ಕಡೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 B

18265 81ಪೌರ್ .ವೇತಾನುದಾನ/100/08‐09 ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಣಿವೇನಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 B

18266 81ಪೌರ್ .ವೇತಾನುದಾನ/102/08‐09 ರ್ೕ ಕಸೂತ್ರಿಬಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚಟನ್ಹ ಳ್,ಆಲಘಟಟ್,ಕಡೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 B

18267 81ಪೌರ್ .ವೇತಾನುದಾನ/103/08‐09 ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಹು ಕೆರೆ,ಕಡೂರು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 B

18273 84ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.43/2008‐09 ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ. ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E

18303 81ಇತರೆ ಮಾ ತಿ/112/08‐09 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಪತರ್ವಯ್ವಹಾರದ ಕುರಿತು 6/10/2014 B
18392 82 ಶಾ ಅ ವೇ.ಬ.ಅ 84/2008‐09 ಆರ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅರಳ ೕೆಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್

ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅದಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಕಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/12/2014 E

18399 ೕ 8 2 ಶಾ ಅ ಹು.ಬ.ಅ. 90/2008‐09 ಮದನಿ ಪ.ಪೂ. ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ಅಳ ೕೆಕಳ ಉಳಾಳ್ಲ ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 B

18401  8 2 ಶಾ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 92/2008 ರ್ೕ ಶಾರದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯಸಮದರ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿದೂರುಗುಪೆಪ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18402 82 ಶಾ ಅ ವಗರ್ ಅನು 93/2008 ಅವರರೀಡಿಖಾನ್ ಸೆಕೂಯ್ರಸ್ ಬಾಲಕಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಂಪಬೆಲ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರ
ಅಂತರಾಜಯ್ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18431 84ಶಾ. .ಹುಭ.ಅ.73/2007‐78 ಓ. ಎಲ್.ಬಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾಯ್ಂಬಲ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ ನ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

18433 81 ಪೌರ್. .ವೇತನಾನುದಾನ 118/2008‐09 ರ್ೕ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸಖರಾಯಪಟಟ್ಣ ಕಡೂರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 B

18468 820ಶಾ. .ಅ.ಪರ್.ಭಾ.ಬ.98/2008‐09 ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ನಗರ ದಜೆರ್ ಪುತೂತ್ರು ತಾ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಪರ್ಥಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ದಿವ್ತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನನ್ಡ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಂದಿ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

6/20/2014 E

18484 81ಶಾ. .ಅ.ಮೇಲಮ್ನ  04/2008‐09 ರ್ೕ ಎಂ.ಎಲ್. ಜಗದೀಶ್ ಇವರ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಬೆನಕನಹ ಳ್ ಟಿ ನರ ೕಪುರ ತಾ
ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ವೇತನ ಬತೆಯ್ ನೀಡಲು ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ರ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ

6/12/2014 E

18503 82ಶಾ. .ಅ.ಪೌರ್. .ಬಡಿತ್ 96/2008‐09 ಡಿ ಜಿಯನ್ಸ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 C

18510 82ಶಾ. .ಹು.ಭ.ಅ.100/2008‐09 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪ್ಋಔಢಶಾಲೆ ತೊಲಹ ಳ್ೕ ಕೂಡಿಲ್ಗಿ ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18538 81ಇತರೆ.ಮನ /112/08‐09 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ 6/10/2014 E
18644 82ಶಾ. .ಅ.ಶಾ.ಮು.ಅ.105/2008‐09 ರ್ೕ ರಾಘವೇಶವ್ರ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಇಮತಿತ್ ದಜೆರ್ ಪುತೂತ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ 2008‐09ನೇ ಸಾ ನಿಂದ

ಮುಚಚ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/20/2014 E

18681 .88ಶಾ. .ಅ. ವೇ.ಅನು. 40/ 08‐09 ರ್ೕ. ಗ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅತಿತ್ಮಗೆ ಹಾಗು ರ್ೕ. ಗ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಲಘಟಟ್, ಹೊಸದುಗರ್
ತಾ. ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 A

18737 87ಶಾ. .ಅ.ಮು. .ಬ.115/2008‐09 ರ್ೕ ಜಿ.ಟಿ. ಕಾಂತರಾಜ ಸ. .  ರ್ೕ ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್.ಶಾ. ಮುಷಟ್ಲಗುಮಿಮ್ ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ. ಮು.ಬ.ಅ. ಬಗೆಗ್. 6/17/2014 C



18738 87ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅ.114/2008‐09 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ರಿಗೆರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 B

18766 88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿ ಅನು 96/2008‐09 ಮಹಾಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯಲ ಮ್ ಪುರಂ ಮೈಸೂರು , ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

18770 88ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ  100/2008‐09 ಶರ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸುನೀತಾ ಪತಿ ಬಿ. ವಾಸುದೇವ 630 8ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಎ‐1 ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು
ಇವರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಮನಾ್ಯ ಆಯುಕರ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಕೆಯ್ 
2/2008 ರಲ್ಇ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18775 88ಶಾ. .ವೇ,ಪು, ನಿಗಧಿ 105/2008‐09 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ರೂಪ ಸಂಗೀತ ಕದ್ಕರು ಜೆ.ಎಸ್. ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಧ್ಥರ್ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ವೇತನ
ಶೆರ್ೕಣಿ ಪುನರ್ ನಿಗಧೀಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18779 88ಶಾ. .ವೇ.ಪು. ನಿಗಧಿ 108/2008‐09 ರ್ೕ ಮಿಜಾರ್ ಜಹೂರ್ ರಜ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಲಕರು ಬಾಲಕರ ಫರೂ ರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ವೇಋತನ
ಶರ್ರೇಣಿ ಪುನರ್ ನಿಗಧೀ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18781 88ವೃತಿತ್ .ನೇ,.ಅನು 109/2008‐09 ರ್ೕ ಎಂ.ಕೃಷಣ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಮಹದೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಿಂಧುವ ಳ್ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,.

6/12/2014 E

18783 88ಇ.ಎ.ಟಿ. ದಾವೆ 111/2008‐09 ರ್ೕ ಎಲ್ ಗುರುಸಾವ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇವರುಗಳು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇ.ಎ.ಟಿ ನಾಯ್ಯಾಲಾಯದ ಲ್ ದಾವೆ
ಸಂಕೆಯ್ 1/2008 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾವೆಯನುನ್ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18789 88ಶಾ. .ರಿ.ಅ.117/2008‐09 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಕೆಯ್ 40805/2001 ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್ ರ ತೇಪುರ್ ದಿನಾಂಕ 17‐03‐2008 ರ ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ಕರ್ಮ
ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18792 88ಶಾ.ಹೆ. . ಮಂ. 120/2008‐09 ರ್ೕ ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಲಕವಾಡಿ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ತಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 9 ಮತುತ್
10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎರೆಡೆರಡು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18806  8 2 ಶಾ ಅ ಅ,ರ ಸ ಶಾ.  ಮಾ 118/2008 ಅನುದಾನರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕೆಸಲ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬೋದಕ ಮತುತ್ ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರಿಗೆ ಸೇವಾ
ಭದರ್ತೆಗೆ ನಿಯಮ ಪಾ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

18810 88ಶಾ. .ವೇತನಾನುದಾನ 127/2008‐09 1990‐91ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ
ಅನುಸಮಥರ್ನಾ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18831 88ಶಾ.ಮ.ದಾ 141/2008‐09 ರಾಯಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಲಕಿಯರನುನ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

18911 84ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .ನೇ.ಅ.145/2008‐09 ರ್ೕ ಧನಪಾಲ್ ರಾಠೋಡ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ ಅಶೋಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ ವ ಗಗ್ ಜಿ. ರವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕಧನೆ ಬಗೆಗ್,

6/26/2014 B

18912 84ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅನು ಒ.193/2007‐08 ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್.ಶಾ. ಸುಭೂದಿ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಿಟಟ್ದ ಳ್ ಕಾರಿಪುರ ತಾ.  ವ ಗಗ್ ಜಿ. ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 A

18913 84ಶಾ. .ಅ.ವೃ. .ನೇ.ಅ.144/2008‐09 ರ್ೕ ಎ.ಕೆ. ಮಂಜಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಚಿತರ್ಕಲೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಳಕುನ ಸೊರಬ ತಾ, 
ರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 B

19067 ಸ0ಸುಕ್ರ್ತ01/ವೇತನ03/08‐09 ಸಕಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ ಸ0ಸಕ್ೃತ ಕಾಲೇಜು ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ನ ಆವರಣದ ಲ್ರುವ ಧಾಯ್ಗಣಪತಿ ದೇವಸಾಥ್ನದ
ಅಚರ್ಕರಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

6/21/2014 E

19132 81ನಿವೇಮಾ ತಿ/139/2008‐09 ರಾಜಯ್ದ ಲ್ರುವ ಬಾಕಿ ನಿವರ್ತಿತ್ ವೇತನದ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಬಾಕಿ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಕುರಿತು 6/25/2014 D
19233 s41Prou.shi Nemaka 133/07‐08 Appointment of Smt. R.Gayathri, Banglaore 2005‐06 6/13/2014 C
19334 88ಶಾ. .ಹು.ಮಂ.148/2008‐09 ರಾಮಸಮುದರ್ .ಆರ್.ಬಿ. . ಪೌರ್ಢಶಾಳೆ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಟೌನ್ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹುದೆದ್

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
6/12/2014 E



19336 88ರಿ.ಪಿ.150/2008‐09 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 13159/2008ಎಸ್.ಆರ್.ಇ.ಎಸ್. ರ ಅನವ್ಯ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

19337 88ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು 151/2008‐09 ರ್ೕ ಕನಕದಾಸ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

19338 88ಮು. . ಅಮಾ.ಅನು 152/2008‐09 ರ್ೕ ಎಂ. ಕರಿಗೌಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಕನಕದಾಶ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು ಅಮಾನತುತ್ಗೊ ರುವ ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

19639 81ಪೌರ್ .ಸಹಾಯಾನುದಾನ/157/08‐09 ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾ ಕೆರೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 B
19674 /‐ 45ಕೆಎಟಿ/2008‐2009 ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಎಂಬುವರು ಚಿತೃಕಲಾ ಶಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲಲ್ವೆಂದು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ

ಬಗೆಗ್.
6/16/2014 D

19888 Vi.Ve...ಇತರೆ/2009 ಕೂಡಗು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಧಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಧಿರ್ವೇತನ ಆಹಾರ ಭತೆಯ್ ಮತುತ್ ಪಾಲಕರ/ ೕಷಕರ ಆದಾಯ
ಮಿತಿ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2014 D

19929 83ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ.162/2008‐09 ರ್ೕ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಆನೆಗೊಳ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

19951 45ವೃ. .ಹುದೆದ್ ಸಥ್ಳಾಂ.09/2008‐2009 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಷ್ಕರನುನ್ಸಥ್ಳಾಂತರ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 D

20102 ¸ 842ಶಾ. .ಹುಭ/159/08‐09 ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಘುವನಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

20114 45 ಕೆಎಟಿ/5384/2008‐2009 ರ್ೕ ಬಿ.ಆ್.ಸತೀಶ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐11 ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಗೆರ್ೕ‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/13/2014 B
20162 84ಶಾ. .ಅ.ವೇ.ಅ.193/2008‐09 ರ್ೕ ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಕಾಗಿನ ಲ್. ಕಾರಿಪುರ.ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತಾನೂದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 E

20260 8971.ಶಾ ಅ. ಂ.ಸೇ.ಸೇ/63/06‐07 ರ್ೕ ಪುಟಟ್ನರಸಪಪ್, ನಿವರ್ತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಳಲೂರು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ನಿವರ್ತಿತ್
ವೇತನ ಪುನರ್ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

20275 45ದೈ. ಸಥ್ಳಾಂತರ.01/2008‐2009 ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 D

20453 81ರಿಟ್ ಅಜಿರ್/1173/2008‐09 ರ್ೕ ಜಯರಾಘವ, ರ್ೕನಗರ ಮತುತ್ ಇತರರು ಇವರು ಪೆಟೂರ್ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲು ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಅಜಿರ್
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್1173/2008

6/25/2014 D

20483 47ದೂರು/45/2008‐2009 ಮಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಉದುರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಛೇರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ 6/8/2014 C
20499 88.ಶಾ. .ದೂರು.159/2008‐9.161.ಸಾದೂರು/2009 ರ್ೕ ಹುಮಾಯಾನ್ ರ ೕದ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಇವರು

ಲೋಕಾಯುಕತ್ದ ಲ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
6/12/2014 E

20501 88.ಶಾ. .ವೇ.ಸಮಾಂ.196/2008‐09.162.ವೇನಿ/2009 ಸಾಯ್ಂಕಷ್ನ್ ಆಪ್ ಸೆಟ್ಪಿಂಗ್ ಆಪ್ ಪೇ ಟು ಲೇಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ರ್ೕಧರ ಮೂತಿರ್ ಸ. . ಮಹದೇಶ ವಾರ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕೌಡ ಳ್
ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ

6/13/2014 E

20579  82 ಶಾ ಅ ಪಿಂ. ಉಪ. ಇ. 126/2008 ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಭಟ್ ನಿವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಶುಭೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪುತೂತ್ರು ,ಮಂಗಳೂರು ,ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಉಪದಾನ ಇತಯ್ಥರ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

20583  82 ಶಾ ಅ ನೇ.ಅನು 130/2008 ವಾ ಕಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾ. ಬಳಾಳ್ರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

20597 82 ಶಾ ಅ ಹು ಭ.ಅ 139/2008 ಸೆಂಟ್ ಜೆ. ರೊಸಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 C



20600  82 ಶಾ ಅ ಹು. ಭ.ಅ 144/2008 ನೆಹರು ಸಾವ್ರಕ ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಭಾಗ ಅದರಮತೋಡು ಸುಳ ಯೆ್, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 C

20650 CPI..ಯಾವುದಾದರೊಂದ ನುನ್ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿ/2009 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 C
20676 CPI.47.ಇತರೆ/2009 ಮಾನಸಗಂಗೋತಿರ್ .ಸಮ. ಮಯಸೂರು ಇ ಲ್ ಆ.ಮಂ. ಕಾ. ರಾಮಸಾವ್ಂಇ ಇವರ ಕಾಯರ್ ವೈಖರಿ ಬಗೆಗ್ ದೂರು 5/22/2015 D

20678 CPI.48.ಇತರೆ/2009 ೕಜನಾ ಶಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 B
20698 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ.62/90‐91 ರ್ೕಮತಿ ನಜೀಮುನಿನ್ೕಸ ಸ ಸ.ಉ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ 6/6/2014 D
20700 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 34/93‐94 ಎಸ್. ಶಾಂತಮಮ್, ಶಾಲಾ ಮಾತೆ, ಸಪೂಪಾರ್ಶಾ, ಅವಲೆ, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ 6/6/2014 D

20722 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.22/93‐94 ಎ. . ರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಡಿ‐ಕಲಲ್ಕೆರೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ 6/6/2014 D
20730 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.155/95‐96 ರ್ೕಬಿ. ರುದರ್ಪಪ್, ಸಪಾರ್ಶಾ, ದೊಡಡ್ಕೇಕಲಹಟಿಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ 5/23/2014 D
20747 ಎ4.ಗೃನಿಮು.180/95‐96 ರ್ೕ ಮುನಿಹನುಮಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ 6/7/2014 D
20766 ಎ4.ಗೃನಿಮು.208/95‐96 ಚಂದರ್ಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಸ, ದಾ ೕಹ ಳ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: 6/7/2014 D
20781 ಎ4.ಗೃನಿ.ಖರೀದಿ.ರಿಪೇರಿ.187/2005‐06 ರಬಿಬಾ ಖಾನಂ, ಸ , ಸ.ಉ.ಬಾ.ಶಾ. ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ 5/23/2014 D
20794 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ21/82/93‐94 ಎಲ್. ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ,  ಕಷ್ಕರು, ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಚಿನನ್ರಾಯನಹ ಳ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ 6/7/2014 D
20810 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.ಖರೀದಿ. ರಿಪೇರಿ.166ಬಿ 95‐96 ಕೆ. . ಹನುಮಂತಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಗೋಪೇನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ: 6/7/2014 D
20877 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.170/89‐90 ಎನ್. ನಾರಾಯಣಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಅಸೂಡಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: 6/7/2014 D
20905 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.139/94‐95 ಪಿ. . ಮುನಿಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ದಿಬೂಬ್ರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 6/7/2014 D
20907 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ.204/90‐91 ನಿಂಗಪಪ್, ದೈ , ಸಪೌರ್ಶಾ, ಮಾಗನಹ ಳ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 6/7/2014 D
20931 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ.103/90‐91 ಎಸ್. ಶಶರದ, ಸಬಾಪೌರ್ಶಾ, ಕನಕಪುರ 6/7/2014 D
20985 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.57/93‐94 ಎಸ್. . ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರಿ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಂಚೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: 6/7/2014 D
20988 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.51/93‐94 ಮುನಿಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಂಚೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: 6/7/2014 D
21008 ಎ4.ಗೃನಿ.ಮುಂಗಡ.176/89‐90 ಹೆಚ್.ವೈ. ಮಹದೇವಯಯ್, ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಲಾಯ ಮಾಗಡಿ ತಾ: 6/7/2014 D
21012 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.60/93‐94 ಕೆ. ಮುತಾತ್ರೆಡಿಡ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, ಚಾಕವೇಲು ಬಾಗೇಪ ಲ್ 6/7/2014 D
21041 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.33/89‐90 ಪುಟಟ್ರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ 6/7/2014 D
21049 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.24/93‐94 ಸೈಯದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ.ಮಾ.ಉ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ:ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 6/6/2014 D
21051 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.78/91‐92 .ಜಿ.  ದದ್ರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, ಚಾಕವೇಲು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 6/7/2014 D
21052 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.78/91‐92 .ಜಿ.  ದದ್ರಾಮಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ, ಚಾಕವೇಲು, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು 6/7/2014 D
21121 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.132/94‐95 ವೈ. ಜಗದೀಶ್ ದೇ ದಾರ್ ಸ , ಸಪಪೂಕಾ,  ರಿಯೂರು 6/7/2014 D
21123 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.114/90‐91 ಎ. ಜೀನತುನಿನ್ೕಸ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ 6/7/2014 D
21131 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ. 25/93‐94 ನಾಜೀದುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸಪಪೂಕಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 6/7/2014 D
21144 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿಎ.69/90‐91 ಉದಯಚಂದರ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಕಳವೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ 6/7/2014 D
21177 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.149/95‐96 ಹನುಮಂತಪಪ್ ಎಂ. ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಗಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 6/7/2014 D
21178 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.119/76‐77 ರಾಜುನಿನ್ೕಸಾ, ಸ , ಸ.ಮಾ.ಉ.ಶಾಲೆ, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ 6/7/2014 D
21198 ಆ91ಗರ್.ನಿ.ಮು0.95/1994‐95 ಪಿ. ಶವ್ನಾಥ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು,  .ಪಿ.ಇ, ಕಚೀರಿ, ಬೆ0ಗಳೂರು. 5/23/2014 D
21202 ಆ91ಗೃ.ನಿ.ಮು0.15/2001‐2002 ಎ.ಎನ್ ಧರಣೀ0ದರ್ಕುಮಾರ, ಪರ್.ದ.ಸ, ಬಿ.ಇಒ ಕಚೆರಿ, ತಿಪಟೂರು. 6/7/2014 D
21217 ಆ91ಗೃ.ನಿ.ಮು0.34/1997‐98 ರ್ೕ. . ದಧ್ರಾಜೆಗೌಡ, ದಿವ್.ದ.ಸ.  .ಪಿ.ಇ ಕಚೆರಿ, ಬೆ0ಗಳೂರು. 6/6/2014 D
21237 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.17/90‐91 ಜಿ. ನಾಗರಾಜ, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಸುಗುಟೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ 6/6/2014 D



21250 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.176/90‐91 ಎಂ. . ಗಂಗಾಧರಶಾ , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಜೆಕಕ್ನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: 6/7/2014 D
21261 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.37/91‐92 ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ, ಟಿ. ಮೇ ವ್ಚಾರಕರು,  ದಾಯ್ಥಿರ್ ನಿಲಯ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್ 6/6/2014 D
21267 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.74/93‐94 . ರಾಮಕೃಷಣ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಸೊಣಣ್ಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು 6/6/2014 D
21268 ಎ4.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.23/91‐92 ಜಯರಾಂ, ಪರ್ದಸ, ಸಪಪೂಕಾ, ಓಲ್ಡ್ ಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 6/6/2014 D
21297 ಸಂ.ಅಂ.ಅಂ:01ಕೆ.ಅ.ಕಾ:2008‐09 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಭಿವೃದಿದ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾತಿ 6/23/2014 E
21298 ಅಂ.ಅಂ.‐17:ನಾಯ್.ಸ. .ಆ/2007‐08 ಎ.ಚೆ. ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗದ ಸಮೀಕಷ್ಯ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ

ಸಮೀ ೆಯ ಬಗೆಗ್.
6/23/2014 D

21299 ಅಂ.ಅಂ.:17ನಾಯ್.ಸ. ಆ:2007‐08 ಭಾಗ‐1 ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ.ಚೆ.ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗದ ಸಮೀ ೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ಯ ಪರಿ ಷಟ್ಜಾತಿ
ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಮೀ ೆಯ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

21300 ಅಂ.ಅಂ:24:ಪ.ಚಾ.ಸ:2007‐08 ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ.ಚೆ.ಸದಾ ವ ಚಾರಣೆ ಆ ೕಗ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆ,ಮನೆ ಸಮೀ ೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2014 E

21316 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.32/93‐94 ಟಿ.ಕೆ. ಗೋ ಂದೇಗೌಡ, ಸಬಾಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಾಲೂರು 6/7/2014 D
21328 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.08/92‐93 ಲಕಷ್ಮ್ಣದೇಶಕುಲರೆಡಿಡ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾ,  .ಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ 6/6/2014 D
21337 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.125/94‐95 ಚೂಡಾಮಣಿ, ಸಮಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್ 5/23/2014 D
21395 8[4][2]ಶಾ ಅ:ಅಬಬ:63:2006‐07 ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/13/2014 E
21443 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.04/98‐99 ಗುರುಶಾಂತಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ 6/6/2014 D
21461 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.31/93‐94 ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ, ತುಮಕೂರು 6/7/2014 D
21481 82ಶಾ ಅ ಹೆ. .ತೆ 163/2008 ರಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ರಾನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ

ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/10/2014 E

21510 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 246/96‐97 ಮಕಬುಲ್ ಅಹಮದ್ ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಕನಕಪುರ 6/7/2014 D
21529 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 05/90‐91 ಎಂ. ರಾಮಕೃಷಣ್, ದಿವ್ದಸ, ಎ.ಇ.ಒ ಕಚೇರಿ, ರಾಮನಗರ 6/7/2014 D
21545 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.45/93‐94 ಎ.ಎನ್. ಧರಣೇಂದರ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ದಸ, ಸಪಪೂಕಾ, ತಿಪಟೂರು 6/7/2014 D
21547 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.09/93‐94 ಅಂಚೆ ಅಶವ್ತಥ್, ಪರ್ದಸ, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಚೇರಿ,ಕೋಲಾರ 6/7/2014 D
21571 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.81/90‐91 ಜಿ. ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ 6/7/2014 D
21576 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 147/96‐96 ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ಸಹಾಯಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ ಕಚೇರಿ,  ರಿಯೂರು 6/7/2014 D
21580 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.21/97‐98 ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ಶೆಟಿಟ್, ದೈ , ಸಮಾಪಾರ್ಶಾ, ಮಾರಾಚೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು 6/7/2014 D
21631 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 75/89‐90 ಶಂಕರಯಯ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಸಪಪೂಕಾ, ನೆಲಮಂಗಲ 5/23/2014 D
21635 ಎ4.ಹೆಚ್ ಬಿಎ 03/90‐91 ಕೆ.ಎಂ.  ನನ್ಣಣ್, ಪರ್ದಸ ಉ.ನಿ ಕಚೇರಿ, ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 6/6/2014 D
21671 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.3ಎ/97‐98 ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಸ , ಸ ಪಾರ್ಶಾ, ಮಜರಹೊಸಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕ್ 6/6/2014 D
21672 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.06/97‐98 ಹೆಚ್.ಜಿ. ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ರಟೆಟ್ೕನಹ ಳ್, ತಿಪಟೂರು 6/6/2014 D
21675 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.11/99‐2000 ಪರ್ಸಾದ್, ಮು , ಸಕಿಪಾರ್ಶಾ, ಆನೆಮಡುಗು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು 6/6/2014 D
21759 ಆ91ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.62/1999‐2000 ರ್ೕ.ಪಿ. . ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್ ಶೆಟಿಟ್, ದೈ. , ಸ.ಮಾ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಂಚೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರುತಾ, 6/6/2014 D
21767 ಆ91ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.93/1993‐94 ರ್ೕ.ಎ.ಎನ್.ಧರಣೀಂದರ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ದ.ಸ.ಸ.ಬಾ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್. 6/6/2014 D
21933 47ಅ.ಕಾವೇ.ನಿ/45/2008‐2009 ಕ.ಜ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 B
22041 47 4.9/ಸಥ್.ಸೇ.ಅ.ದ. ೕ./2/1997‐98 ಅಧರ್ದಶ ಉದೊಯ್ೕಗ ೕಜನೆ ಅಡಿಯ ಲ್ ಸಥ್ ೕಯ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಸಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 C
22042 4*7ದೂರು.23/1999‐2000 ರ್ೕ ಚಂದರ್ನಾಯಕ್, ಸ. ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಗುಂಬ ಇವರ ಅಸಭಯ್ ವತರ್ನೆ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
22055 47ದೂರು./11/1999‐2000 ರ್ೕ ಟಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ, ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 C



22056 47ದೂರು.32/1998‐99 ರ್ೕ ಜಿ.ಪರ್ಭು, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ನಗರ, ಇವರು ಸುಳುಳ್ ಜಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್ ದೂರು 6/8/2014 B

22061 47ಮಾ.ಮಾ.ದೂರು/17/1999‐2000 ರ್ೕ ಬಿ. .ನಿಡಗುಂದಿ, ಸ. ., ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಟಗಿ, ರೋಣ ತಾ: ಇವರು 99ರ ಮಾಚ್ರ್ ನ ಲ್
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಲ್ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಕಡಾಡ್ಯ ನಿವೃತಿತ್.

6/8/2014 B

22070 47ಸ. .ವೇ.ಬಿ.ದು./ದೂರು/10/2004‐05 ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊತೆತ್ೕಗಾಲ, ಹುಣಸೂರು ತಾ: ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 D
22072 47ಪೌರ್. .ಸ. .ದೂರು/9/2005‐06 ರ್ೕ ಎನ್.ಕುಮಾರ್,  .ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಅರೇಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ: ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ

ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 C

22073 47ಪೌರ್. .ಸ. .ರಿ.ಅ./6870/05/64/2005‐06 ರ್ೕಮತಿ ಆರ್.ಸುಲೋಚನ, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
22074 47ಪೌರ್. .ಸ. .ದೂರು/50/2005‐06 ರ್ೕ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
22087 47ಪೌರ್. .ಸ. .ದೂರು/24/2005‐06 ತ್ೕ ನೂರ್ ಫಾತಿಮಾ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಣಭಘಟಟ್, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ: ಇವರು ನಕ ದಾಖಲೆಗ ಂದ

ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 C

22090 47ದೂರು./43/2001‐02 ರ್ೕ .ಎಂ.ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕುಗೆವೆಬೆಳಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C

22091 47ಅ.ಗೈ.ಹಾ./ದೂರು/29/2003‐04 ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಮಂಜುಳ, ಸ. ., ಸ.ಬಾಲಕರ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,  ರಾ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C

22099 47ಪೌರ್. .ಸ. .ದೂರು/70/2005‐06 ರ್ೕ ೕರಪಪ್ ದೇವರು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅರಭಕಟೆಟ್, ಹೊನಾನ್  ತಾ: ಮು. .ರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C

22101 47ಪೌರ್. .ಸ. .ಬೊ.ಬ./37/2005‐06 ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮುತೆತ್ಗೆರೆ ಇವರನುನ್ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ಬೋದಕೇತರ ಹುದೆದ್ಗೆ
ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್.

6/8/2014 C

22121 47ದೂರು.ಅ.ಗೈ.ಹಾ./73/2006‐07 ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
22122 47ಪೌರ್. .ದೂರು.ಮಾ./87/2006‐07 ರ್ೕ ಕೆ.ಚಿಕಕ್ತಿಮಮ್ಯಯ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಭೀಮನಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ: ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
22149 47 8/10/ಇತರೆ/1/2006‐07 ರ್ೕಮತಿ ಷಾ ದಾ ಖಾಯಂ, ಗಂಡ ಇನಾವುಲಾಲ್, ಸ. .ಇವರ ಮನ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 C
22158 47ಪೌರ್. .ದೂರು./7/2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂಧರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಹಮಮ್ದ್, ವೃ. ., 

ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 C

22173 47ಪೌರ್. .ಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ./114/2006‐07 ರ್ೕ ಐ.ಹೆಚ್.ಪೂಜಾರ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕ, ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹನಮನಾಳ, ಕುಷಠ್ಗಿ ತಾ: ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ:6966/06

6/8/2014 B

22192 47ಪೌರ್. .ದೂರು.ವಗರ್/34/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ .ಎಲ್.ಪಾವರ್ತಿ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಇಲಾಮ್ಡಿಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ವಲಯ‐4, ಇವರ
ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/8/2014 C

22215 47ಸ. .ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ./ . ./111/ದೂರು/182/2005‐06 ರ್ೕ ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಸ. . ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೋಲಾರ ಇವರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಪರೀ ೆಯ ಲ್ ನಡೆ ದ
ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್

6/8/2014 C

22220 47315/ದೂರು/8/ .2/2002‐03 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಕೌಶಲಯ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್./ಹಾ  ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ನಾಗವ ಲ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: 
ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ .

6/8/2014 C

22221 47ರಿ.ಅ.5791/95‐96 ರ್ೕ ಮಹಮದ್ ತಾ ೕರ್, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು,  ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ ರುದಧ್ ರಿ.ಅ.ಸಂ:5791/95 6/8/2014 B

22222 47ದೂರು.ಮೇಲು/33/99‐2000 ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ.ಎನ್. ಪರ್.ಮು. ., ಸ.ಮಾ.ಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ, ಮೇಲಮ್ನ . ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1793/04 6/8/2014 B

22223 47ದೂರು/ಮೇಲಮ್ನ /15/99‐2000 ರ್ೕ ಐ.ಬಿ.ಊಡಪುಡಿ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ರಾಮದುಗರ್ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ .ಪಿಐ. ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ
ಕ ಸಬಾರದು

6/8/2014 B



22226 47ಪೌರ್. .ಸ. ./ದೂರು/75/2005‐06 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಲೂಲ್ರು ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಇ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
22227 475ವೇ.ನಿ.ಅ105/2000‐01 ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ, ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 B
22229 47ಅರೆಕಾ ಕ ಮಾ ತಿ/1/2000‐01 ಸ.ಪರ್.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರ ಸೇವೆಯು ಖಾಯಂ ಆಗಿದುದ್, ಗೈರುಹಾಜರಿ

ಆಗಿದುದ್, ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರುಪಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 C

22230 41ಅರೆಕಾ ಕ ಊ.ತಿದುದ್/1/2000‐01 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಸೇವೆಯನುನ್ ಸಕರ್ಮ ಗೊಳ ದುದ್, ಹೆಸರು ಇತರೆ
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್.

6/8/2014 B

22232 47ಪೌರ್. .ವಗರ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.79/2006‐07 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5175/06  ರ್ೕ ಎಸ್.ಬಿ.ಮು ಕ್ಗೌಡರ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಇಟಗಿ, ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾ 9/14/2014 C

22233 47ಪೌರ್. .ಸಾ. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.80/2006‐07 ರ್ೕ ಹೆಚ್.ರಾಮಸಾವ್ಮಿ, ಸ. . ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಅರೆಮಲಾಲ್ಪುರ, ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾ: 9/14/2014 C
22234 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ./75/2006‐07 ರ್ೕ ಜಿ.ಟಿ.ನಾಯಕ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಡಿಹೊನನ್ಟಿಟ್, ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು. 9/14/2014 C
22235 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ./ಮ./84/2006‐07 ರ್ೕ ಆರ್.ಎಸ್.ಮಂಗಳೂರು, ಸ. . ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ 9/14/2014 C
22236 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ./77/2006 ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್.ಕಾ , ಸ. .,ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ,  ರೇಬಿದಿರ್, ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾ: 9/14/2014 C
22238 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/78/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2006‐07 ರ್ೕ ಜಿ.ಎಂ.ಕೊದದ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಡಿಹೊನನ್ಟಿಟ್, ರಾಣೆಬೆನೂನ್ರು ತಾ: 9/14/2014 C
22239 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.76/2006‐07 ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಂ.ಚನನ್ಮಲಲ್ಯಯ್, ಸ. ., ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಕನೂನ್ರ, ರಾಣಿಬೆನೂನ್ರು ತಾ: 9/14/2014 C
22240 47ದೈ. .ದೂರು/ಕೆ.ಎಂ./134/2006‐07 ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ನಟರಾಜ್, ದೈ. ., ಲಕೆಕ್ೕನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ 1059/2007
9/14/2014 C

22243 47ಪೌರ್. .ಉ.ನಾಯ್.ವಗರ್/120/2006‐07 ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಜುಟಟ್ಣಣ್ನವರ ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಯರೆಬೂದಿಹಾಳ್, ಧಾರವಾಡ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. 9/14/2014 C

22247 47ಪೌರ್. .ಉ.ನಾಯ್ರಿ.ವಗರ್/122/2006‐07 ರ್ೕ ಭೀಮನಗೌಡ ಮಹಾದೇವಪಪ್, ತಳಮನಿ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಭಾ ಕೆಸರು, ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ: ಇವರ
ಹೆಚ್. .ಸಂ.16358/06

6/8/2014 B

22248 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ./111/2006‐07 ರ್ೕ ಭೀಮನಗೌಡ ಮಹದೇವಪಪ್ ತಳಮನಿ ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಕೆ, ಭಾ ಕೆಸರು, ತೀಥರ್ಹ ಲ್, ಇವರ
ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಸಂ.7433/2006

6/8/2014 B

22250 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎಟಿ./103/2006‐07 ರ್ೕ .ಆರ್.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಸ. ., ಜಿ.ಪಿಯು.ಸಂತೆಬಾಚನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: 6/8/2014 B
22251 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ./102/2006‐07 ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿರ್, ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್., ಹೊನನ್ನಾಯಕ್ನ ಹ ಳ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ: 6/8/2014 B
22252 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ./5895/2006 ರ್ೕ ಕಿಲಾರ, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ, ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂ:5895/06 6/8/2014 B
22253 47ಪೌರ್. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ವಗರ್/103/2006‐07 ರ್ೕ ಬಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 B
22254 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ./3744‐48/1/2006‐07 ರ್ೕ ಎಂ.ಬಿ.ಕುಚಮಾರ್, ಸ. ., ಮತುತ್ ಇತರರು, ಅ.ಸಂ.5896/06 6/8/2014 B
22255 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ./164/ /2007‐08 ರ್ೕ ೕರೇಗೌಡ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಮಂಡಯ್ ಜಿ: 6/8/2014 B
22256 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2489/2007‐08 ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೂನಗಲ್, ರಾಮನಗರ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂ:2489/2007 6/8/2014 B

22257 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ./2496/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲ ಸಂಗಪಪ್ ಮುರಾಳ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ವಜಜ್ಲ, ಯಾದಗಿರಿ 6/8/2014 B
22258 47ಪೌರ್. .ವಗರ್.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3109/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಕೇಶವ ವಾಗೇಕರ್, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ 6/8/2014 B
22259 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2494/2007‐08 ರ್ೕ ವಶರಣ ಆರ್.ಹಂಜಗಿ, ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ದೂರನಹ ಳ್, ಯಾದಗಿರಿ ತಾ: 6/8/2014 B
22260 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ./3112/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್.ಅನಂತಲ ಮ್ೕ ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್

ಸಂ:3112/2007
6/8/2014 B

22262 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.793/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ಮಮ್, ದೈ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಜಂಗಮರ ಹ ಳ್, ಪಾವಗಡ ತಾ: ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂ:3440/2007 6/8/2014 B

22263 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ./3419/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಸುಧಾ ಹೆಗಡೆ, ಸ. , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಮಾಗಡಿ, ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂ:3419/2007 6/8/2014 B



22264 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.793/2007‐08 ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಸ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಹಬಾಳ, ಸೇಡಂ ತಾ: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಸಂ:793/2007 6/8/2014 B

22265 47ಪೌರ್. .ವಗರ್/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2803/2007‐08 ರ್ೕ ಪಿ.ಕೆ.ದತತ್, ಸ. .,  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ, ಬಿಜಾಪುರ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಸಂ:2803/2007 6/8/2014 B
22349 ಎ4.ಗೃನಿಮುಂ.168/95‐96 ದಿ: 3‐8‐95 ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ಅಲಾಲ್ಭ , ದಿವ್ದಸ, ಸಹಾಯಕ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಹರಿಹರ 6/6/2014 D
22374 47ಸು.ಜಾ.ತರ್.ಪ.ತ./29/2008‐09 ಜಿ.ಪರ್ಭು ತಂದೆ ಗುರುಮೂತರ್ಯಯ್, ನೇಮಕ, ಸುಳುಳ್ ಜಾತಿ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
22375 47ಸು.ಜಾ.ತರ್.ಪ.ತ.30/2008‐09 ಸುಳುಳ್ಜಾತಿ ಪರ್.ಪ.ಸೇರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ರಾಜಮಮ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರಪಪ್ 6/8/2014 C
22381 43ಸೇ.ಸೇ.1/2006‐07 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರುಗಳಗೆ 30 ವಷರ್ ವ ೕಮಿತಿ ಮೀರಿದ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ

ಅಹರ್ದಾಯಕ ಸೇವೆ ಸೇರಿರುವ ಬಗೆಗ್.
6/5/2014 C

22411 43 ಭಮಂ./1/2006‐07 ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಸಹಾಯಕರು ಇವರಿಗೆ ಶೇಷ ಭತೆಯ್
ರೂ.200/‐ ಮಂಜೂರು ಬಗೆಗ್.

6/26/2014 D

22553 823.ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ತುಂ.ಅ.01/08‐09 ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ.ಹಲೆಲ್ೕಗೆರೆ.ಮಂಡಯ್.ತಾಲೂಲ್ಕು.ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

22786 47ದೂರು.126/2008‐09 ಶಾಂತಮುತಿರ್,  ಕಷ್ಕರ ದೂರು 9/14/2014 D
22797 47ರಿ.ಅ.ಸಂ.5700/0819‐35/2008‐09 ಗುರು ಂಗಪಪ್ ಐದಲೆ, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಠಾಳ, ಇವರ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್. 9/14/2014 C
22798 47ಕೆ.ಎ.ಟಿ.24166/2008‐09 ಭಾರತಿ ವಸದ್, ಇವರ ಮೇ ನ ಆರೋಪ 9/14/2014 C
22799 47ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5114/2007‐08 ಾನೇಶವ್ರ ಎಸ್.ತಂದೆ ಮಲಲ್ಪಪ್ಗೌಡ. 9/14/2014 C
22801 47ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1005/8/59/2007‐08 ಮಲೆಲ್ೕಗೌಡ, ಪಿ.ಇ.ಟಿ. ಇವರ ವಗರ್. 9/14/2014 C
22802 47ಕೆ.ಎ.ಟಿ.390/08‐57/2008‐09 ಬಿ.ಎಂ.ಜಯರಾಮ್, ಜಿ.ಜೆ. . ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ, ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್. 9/14/2014 C
22807 47ಕೆ.ಎ.ಟಿ.529/08‐58/2008‐09 ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಗಿಡನ್ಹ ಳ್, ಅ.ಕಾ. . ಇವರ ಪರಿಹಾರ ಭತೆಯ್ ಬಗೆಗ್. 9/14/2014 C
22809 47ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5071/08/56/2008‐09 ಚಂದಾರ್ಮ ತಂದೆ ಮೈಲಾರಿ ಚಿತಾರ್ಪುರ ಇವರ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್. 9/14/2014 C
22814 47ದೂರು.30/2008‐09 ಜಿ.ಜೆ. . ಬೂದನಕೆರೆ, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. .ಸದಸಯ್ರ ದೂರು 6/8/2014 D
22817 47ಪೌರ್.ಶಾ. .ವಗರ್/46/2007‐08 ೕತಲ್.ಯು.ಕೆ.ಇವರ ವಗರ್ 9/14/2014 C
22823 47ದೂರು.2/2008‐09 ಡಿ.ಕೇಶವಯಯ್, ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಹೊಸಕೋಟೆ, ಇವರ ದೂರು. 6/8/2014 C
22833  82 ಶಾ ಅ ಹೊಪೌರ್ ಶಾ 174/2008‐09 ಜಾಷ್ನ ಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪಂಜ ಸುಳಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್

ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/10/2014 E

23124  82 ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 196/2008 ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅಡಾಯ್ರು ಪದವು ನೀರುಮಾಗರ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

23129 42.ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬ. /33/2007‐08 ಭಾರತೀಯ ಾ ಪರಿಷತ್ ಲಕೊನ್ೕ ಯ ಲ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಪಡೆದ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ.

5/7/2015 D

23132 82ಶಾ ಅ ಖಾ ಹು ಭ ಅ 9/2008‐09 ಸ ೕರ್ದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುಳಯ್ ಪದವು ಪುತೂತ್ರು ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 C
23227 8.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ. 215/2008‐09 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

ಕೊಡಸೋಗೆ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 E

23276 si41 prou shi dhave 122/07‐08 KAT application no:‐4406/07 Sri.srikanth kalyani vs. state 6/13/2014 C
23296 47ದೂರು/50/2008‐2009 ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಂ.ಮುನಿಯಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. . ಕೋಟೆ ದೇವನಹ ಳ್ ಬೆಂ.ಗಾರ್ಂ. ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು. 6/8/2014 D
23313 si41 prou shi vaidyanath committee118/2007‐08 recommendations of vadiyanath committee‐ Physical education teachers appointment grade‐I 5/13/2014 B

23331 si41 prou shi niyajae raddhu170/05‐06 deputation of teachers ‐vol‐I 6/16/2014 E



23348 8 8.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು.221/2008‐09 ಗಾರ್ಮ ದೊಯ್ೕದಯ ಸಂಘ ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

23536 8 8 ಶಾ. .ಉ.ನಾಯ್.ದಾವೆ. 197/2008‐09 ರ್ೕ ವೈ.ಎಂ.ನಾಗೇಂದರ್ ತಂದೆ ಮಹದೇವಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಗಿನವಾಳು
ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 12200/2008 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ 
ದಾವೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

23714 42ಪಾರ್ .ಬ.ಸಥ್.ಸಪ್. 01/2008‐09 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಲು ಸಥ್ಳದ ಸವ್ ಪ್ೕಕರಣ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 E
23735 42ಪಾರ್ಶಾ,. .ಬಡಿತ್ 06/2007‐08 ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕ ವೃಂದಕೆಕ್ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2015 D
23742 42ಪಾರ್. .ಜೇ.ಪ.89/2007‐08 ರ್ೕಮತಿ ಮಹಾಲ ಮ್ ಎಂ.ನಾಯಕ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣದ ಸಂಬಂಧ 5/7/2015 D
23779 42ಲಕೊನ್ೕ. . .ಪ. 01/2008‐09 ಭಾರತೀಯ ಾ ಪರಿಷತುತ್ ಲಕೊನ್ೕ . .ಯ ಲ್ ದಾಯ್ಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಬಡಿತ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದೆಂಬ

ಬಗೆಗ್ ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣ
5/7/2015 D

23825 42.ಆ.ಜೇ.ಪಟಿಟ್.ಉಪ ಸಂಖೆಯ್‐01/2008‐09 ಆಯುಕಾತ್ಲಯವಾರು ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಹೆಸರು ಬಿಟುಟ್ಹೋದ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಉಪ ಸಂಖೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2015 A
23846 42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್ 16/2007‐08 ರ್ೕ ಪರುಶರಾಮ ನಾಗೋನಾ.ಸ. . ಮತುತ್ ರ್ೕಮತಿ .ಬಿ.ಶೋಭಾವತಿರವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ಸವ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು. 5/7/2015 D

23869 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 12/2008‐09 ಶಾಂತದೇ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4713‐4722/08 ಮತುತ್ ಉಷಾರಾಣಿ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3369‐
3380/08

6/16/2014 B

23873 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 20/2008‐09 ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5496/2008 6/16/2014 B
23875 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 14/2008‐09 ರಾಜೇಂದರ್ ಮತುತ್ ಬಸವರಾಜೇಶವ್ರಿ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.4092/2008, 646‐647/2007, 276/2007 6/16/2014 B
23877 42ಪಾರ್.ಶಾ. . .ಬಡಿತ್ 09/2007‐08 .ಸೋಮಸುಂದರಿ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3972/2007  .ಟಿ.ಎ.171/2008 ಉ.ನಾಯ್.ರಿ.ಪಿ. 16543/2008 6/16/2014 B
23880 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 19/2008‐09 ಪರಮೇಶ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ 5773/2008 ಮತುತ್ ಮುತೆತ್ೕಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ 5176/2007 6/16/2014 B

23883 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 18/2008‐09 ರೇಣಾ ಕೆ. ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5771‐72/2008 5/13/2015 B
23911 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 23/2008‐09 ಜಿ.ಬಿ. ದೆದ್ೕಗೌಡ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5949/2008 6/16/2014 B
23914 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ25/2008‐09 ಶರಣಬಸಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.159/2009 ಮತುತ್ ರೇಖಾ ಎನ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ 160/2009 6/16/2014 B
23918 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 24/2008‐09 ಎಸ್.ರ ಕುಮಾರ್,  ರ್ೕಕಾಂತ್ .ಕೆ.ಎನ್. ಮತುತ್ ಪ ತರ್ ವೈ.ಎನ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ.105,106,107,/2009 5/13/2015 B
23921 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 16/2008‐09 ಎ.ಕೆ.ರಾಜಪಪ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2822/08 ಎಂ.ಐ.ಎಸ್. 79/08 5/13/2015 B
23924 42ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 10/2008‐09 ಟಿ.ಮಂಜಪಪ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.2020/2008 5/13/2015 B
23929 42ಪಾರ್.ಶಾ. .ಬಡಿತ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ./2008‐09 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 952/2008, 962/2008 ತೀಪುರ್ ಜಾರಿಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಉ.ನಿ.ಮಂಗಳೂರು ಮತುತ್ 952‐966/2008 

ನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಯುಕಾತ್ಲಯ ಗುಲಬ್ಗಾರ್
6/16/2014 B

24024 42.ಜಿ.ಡಿ.ಎನ್‐14,15,16/1997‐98 EX‐TDBEX‐MUNICIPALGOVT.ನೌಕರರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಗಳ ಬಗೆಗ್. 5/7/2015 A
24031 42 ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಜೇಷಟ್ತೆ‐02/2000‐01 EX‐TDBEX‐MUNICIPALGOVT ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಬಿಟುಟ್ಹೋಗಿರುವವರಿಗೆ ಉಪಸಂಖೆಯ್

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
5/7/2015 A

24040 421 ವೃ.ನೇ.ನಿ.ತಿದುದ್ಪಡಿ‐01/98‐99 ಸಂಸಕ್ೃತ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2015 D
24071 42 ದೈ ಕ.  .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಬಡಿತ್‐16/2006‐07 ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/7/2015 D
24563 42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ‐26/2008‐09 ಬಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖಜಿರ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ , ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐1012‐1013/2009 6/16/2014 B
25016 8 8 ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ 233/ 2008‐09 ರ್ೕಮತಿ ಮಾದಮಮ್ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೊಗಗ್ಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 E

25583 ತ.ಪ.ಮ‐54/ 2005‐2006 vol‐111ಚ ರಾಯಚುರು ಉಪನಿದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ತಪಸಣಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E



26433 ವಾ. /.ಸೈ.ನೇ.ಯಾರ್ ‐01/2008‐09 ಬಾರತೀಯ ಸೈನಯ್ ನೇಮಕಾತಿ ವಲಯ ಕೇಂದರ್ ಕಛೇರಿ ಕಾರಿಯಪಪ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಆಯದ್ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್
ಸೈನಯ್ಕೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ರಾ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 E

26478 ವಾ. /ಹೊ.ಸೈ.ತೆ.ಬಗೆಗ್.01.ಇತರೆ/2008‐09 ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ/ ಹೂದಿಗೆರೆ ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/9/2014 D
26504 .ವೇ‐01/ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಸಾಕ್ಲರ್ ಪ್.31/2006‐07 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ರಕಷ್ಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತುತ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಕೋಸುರ್ಗಳ ಕಷ್ಣ ಪಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಕನಾರ್ಟಕದ

ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/7/2014 D

26795 ವಾ. /ಕಿ.ರಾ.ಸೈ.ಶಾಲೆ‐ಇತರೆ‐2008‐09 ಕಿತೂತ್ರು ರಾಣಿ ಚನನ್ಮಮ್ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು. 6/9/2014 D
26811 ವಾ. /ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು‐2008‐09 ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ ಶಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರ ಹೆಸರಿನ ಲ್ ಬರುವ ಪರ್ತಿಗಳು. 6/9/2014 D
27541 41ಪೌರ್. .ಗಾರ್.ಕೃ.ನೇಮಕ/58/2006‐07 ಎನ್.ಸುಕನಾಯ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಅಜಿರ್ ಕುರಿತು. 6/13/2014 C
27545 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.63/2006‐07 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5088/06  ರ್ೕಮತಿ ಸಲಾಮ್ ಜಬೀನ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
27811 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.24/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.49255/03 ಹೆಚ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
27834 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.26/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2266/207 ರಾಘವೇಂದರ್.ಪಿ.ಆರ್. ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
27870 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.35/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.2148/2007 ಜಿ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
27873 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.36/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ಸಂ.2361/2007 ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಎನ್. ರೇಮಠ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
27890 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.39/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.2088/2007 ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/13/2014 C
27918 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.60/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2386/2007  ರ್ೕ ಮಹಾದೇವ ಬಿಸ್ ವಾಗರ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
27964 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.72/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:4500/2004 ರಾಮೇಶವ್ರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
27966 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.73/007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:2821/2007 ಷಣುಮ್ಖ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
27999 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.83/2007‐08 ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂ:322/2007  ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ ಐನಾಪುರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C

28007 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.86/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ.3311/07  .ಆರ್.ಶ ಧರ್ ಗದಗ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
28038 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.93/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅ.ಸಂ.3779/2007  ಶವ್ನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಅಂಕೋಲ ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್. 6/13/2014 C
28110 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.111/2007‐08 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂ:3463/2007 ರ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. .  ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/13/2014 C
28264 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.164/2008‐09 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3017/2008 ಮನೋಹರ್ ದಬಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
28450 41ಪೌರ್. .ದಾವೆ.210/2008‐09 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5451/2008 ಮಕಬುಲ್ ಅಹಮ್ದ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ. 6/13/2014 C
28526 ಸಾ ಇ/17/ಅಂಅಂ/ನಾಯ್ಸ ಆ/2006‐07ಭಾಗ‐2 ನಾಯ್ಯಮೂತಿರ್ ಎ.ಜೆ. ಸದಾ ವ ಆ ೕಗದ ಸಮೀ ೆ ‐ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ಹಾಗು ಇತರೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗಳು

ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗು ಅನುದಾನ ರ ತ ಶಾಲೆಗಳ ರಗಳ ಬಗೆಗ್
6/23/2014 D

30179 ಅಂಅಂ/9/ ಂವಆ/2008‐09 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಂದು ದ ವಗರ್ಗಳ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗರ್ವಾರು
ಜಾತಿ/ಮತ/ಪಂಗಡವಾರು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/23/2014 D

30456 46 ದಾಯ್ಅಂ.ಹೆ.ಬ./17/2008‐09 ಸಂತೋಷ .ಎನ್. ಎಂಬ ದಾಯ್ಥಿರ್ಯ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 C
30464 ಅಂಅಂ/8/ವಾಕಾವ/2008‐09 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವರದಿ ಕುರಿತು 6/30/2014 E
31128 42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ‐02/2009‐10 ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ಈಶವ್ರಪಪ್ರವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಬಡಿತ್ ಸಂಬಂಧ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐1803/2004 6/16/2014 B

31219 8[3] ಶಾ ಅ 140/2007‐08 ರ್ೕ.ಪಿ.ಅಂತರಳಳ್ಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ರ್ೕ.ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ
ಸೇವಾ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 C

31861  82 ಶಾ ಅ ಖಾಅ ಲೆಕಕ್ಪತರ್01/2009‐10 ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳನುನ್ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯ ಲ್ ನಿವರ್ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/13/2014 E
31878 8 8.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ.232/2008‐09..ವೇಅ/ ಸಂತ ಅಗ ಟ್ೕನರ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾಸಕ್ನಗರ ಜಾಗೇರಿ ಕೊಳ ಲೆ್ೕಗಾಲ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್

ವೇತಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/13/2014 E



32349 88 ಶಾ.ಮು.ಅನು.ಬಗೆಗ್.198/2008‐09 ದಾಯ್ರಣಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖಾಯ್ಬಲದ ಕೊರತೆ ಮತುತ್ ಮೂಲಭೂತ
ಸೌಲಭಯ್ಗ ಲಲ್ದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆ ಮುಚಿಚ್  ಅ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಬಬ್ಂದಿಯವುನ್ನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 
ಕಷ್ಕರನಾನ್ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು

6/12/2014 C

32470 81ರಿಟ್ ಅಜಿರ್.3416/8/04/2009‐10 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್.3416/08  ರ್ೕ ಶಂಕರ ಂಗೇಗೌಡ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಮತುತ್ ಇತರರು 6/10/2014 D
32640 42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ‐04/2009‐10 ರ್ ಪುಟಟ್ಣಣ್,ಸ. ,ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ದಧ್ರಬೆಟಟ್,ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ದಾಖ ರುವ ದಾವೆ ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

1458/2009
5/13/2015 B

32676 82 ಶಾ ಅ ಬೇಡಿಕೆ 22/2009 ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಪೆಡೆರೇಶನ್ಎಸ್.ಎಫ್ ಐ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗೆಗ್. 6/13/2014 E
32827 CPI.3.ಆ. .ನಿ/2009‐10 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಾಯರ್ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/23/2014 E
33062 84ಶಾ  ಅವೇಒ181/07‐08 ರಾಜೀವ್ ಗಾಂದಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಳ ೕೆ ೕಗೆಬಾಗಿ ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ನೇನಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ

ಬಗೆಗ್
5/16/2014 B

33082 88.ರಿ.ಪಿ.06/2009‐10..ರಿಅಸಂ/ ರ್ೕಮತಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ರ್ೕ ನಾಗರಾಜನ್ ಮೈಸೂರು ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ
ಸಂಖೆಯ್: ರಿ.ಪಿ. 8173/2009 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾವೆಯನುನ್ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

33088  82 ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ 30/2009 ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮನನ್ ಬೆಟುಟ್ ಕಿನಿನ್ಗೋ ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

33133 88 ಶಾ  ದೂರು 159/2008‐09 ರ್ೕ ಹುಮಾಯಾನ್ ರ ೕದ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರ ಮೈಸೂರು ಇವರು
ಲೋಕಾಯುಕತ್ದ ಲ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

33154 88 ದಿವ್ ದ ಸ ನೇ ಅನು 186/2008‐09 ರ್ೕ ಅ ರ್ದ್ ಅಹಮದ್ ದಿವ್ದಸ ಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ ಡಿ ನರ ೕಪುರ ತಾ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

33156  88 ಶಾ  ಖಾ ಹು ಭ ಅನು 188/2008‐09 ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

33157  88_ ಶಾ  ಖಾ ಹು ಭತಿರ್ ಅನು ಏಕ ಗವಾ ೕ 190/2008‐09 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಏಕಗವಾ ೕ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

33164  88 ವ. ನಿ. ಅನು ನೀ ಬಗೆಗ್ 203 /2008‐09 ಕೇಂದರ್ ಪಾರ್ ೕಜಿತ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ರ್ೕಕಂಠೇಶವ್ರ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಇವರು ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕೆಕ್
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಅನುದಾನ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

33176  88 ಶಾ  ವೇ 211/2008‐09 ಡಾ. ಬಿ ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಡೆಡ್ೕಬಾಗಿಲು ಟಿ ನರ ೕಪುರ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

33311 82 ಶಾ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 39/2009 ದಶರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಹಾವರ್ಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಚ್. .ಅರ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಗಡಿ
ರಸೆತ್ ಬೆಂ. ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಚೆಳಳ್ಕೆರೆ ಕೇರಿಗ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

33346 8[7]ಶಾ ಅ.ವೇತನಾನುದಾನ 09/09‐10 ಹೇಮಾತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಗಿಲೆ, ಹಾಸನ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E

33443 81ಪೌರ್ .ಸಹಾಯಾನುದಾನ/11/2009‐10 ಬಕರ್ಮನಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಶೆಟಿಟ್ಕೊಪಪ್,ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 B

33465 88.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ.18/2009‐10..ವೇಅ/2009 ಸುಶಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯರಗಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

33823 81ಪೌರ್ .ಸಹಾಯಾನುದಾನ/14/2009‐10 ಎಸ್.ಮಾನಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆಲೂದ್ರು,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 C

33830 ಅಂಅಂ/2/ಇಮಾಕ/2009‐10 ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 E



33869  82 ಶಾ ಅ ನೇ ಅನು 51/2009‐10 ಎನ್.ಐ ಟಿ ಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸುರಸಕ್ಲ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 D

33938 82 ಶಾ ಅ ಅ ಗೈ ಹಾ 58/2009 ರ್ೕ ಆರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪರ್ ೕಗಾ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ ಬಿನಿನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿನಿನ್ಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

33943 8[7]ಶಾ ಅ.ವೇತನಾನುದಾನ.18/2009‐10 ರ್ೕ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E

34150 42.ಮಾ.ಪು.ಮಾ.ತಾ.ಕೆಲ್ೖಮು‐07/2009‐10 ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ, ಮಾಜಿತಾಲೂಲ್ಕು ಬೋಡ್ರ್ ಘಟಕಕೆಕ್ ಸೇರಿದ ನೌಕರರು ತಮಮ್ ಕೆಲ್ೖಮುಗಳನುನ್ ನೀಡಲು
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

5/13/2015 B

34287 45 . .ನೇ.2007‐2008/2009‐2009 2007‐2008ನೇ ಸಾ ನ ಶೇಷ ಕಷ್ಕರ ಚಿತರ್ಕಲಾನೇಮಕಾತಿಉ ಲ್ ರ್ೕ.ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಸ.ನಿ.ಸಾ. .ಇ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 D

34288 8[7]ಶಾ  ವಗರ್28/09‐10.296.ವಗರ್/2009 ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಎಜು.ಸೊ. ಪರ್ಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ. ರವರ ಆ.ವ.ನ. ಖಾ.ಸ.ಪೌರ್>ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ

6/17/2014 C

34399 81ಪೌರ್ .ಸಹಾಯಾನುದಾನ/22/2009‐10 ರ್ೕ ಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಲಲ್ದೇ ಹ ಳ್ ಕಡೂರು ತಾ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 C

34400 85 ಶಾ ಅ : ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 32/2009‐10.300.ರಿಅಸಂ/2009 ರ್ೕ ತಿರುಮಲ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ರಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ತರಿಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ
ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೊನೆನ್ೕನಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ 
ಎನ್. ಆರ್. ಮಹೇಶವ್ರಪಪ್, ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಪರ್ ನ್  ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಮತುತ್ 
ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಇ ಲ್ ನೋಂದಾಯಿ ದ ಅಫೀಲು ಸಂಖೆಯ್ 10/2009

6/10/2014 D

34401 85 ಶಾ ಅ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 33/2009‐10.301.ರಿಅಸಂ/2009 ರ್ೕ ಎ. ನಟರಾಜ ಶೆಟಿಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಆಚಾಯರ್ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಇವರ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲದ ಲ್ ನೋಂದಾಯಿ ದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 13791/2009 ಎಸ್ ಆಯುಕತ್ರು ರುದದ್ 
ಇತರರು

6/16/2014 E

34450 45ಕೆಎಟಿ.5320/2008 ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್.5320/2008 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅಗತಯ್ದಾಖಲೆಗಳನುನ್
ಒದಗಿ ವಂತೆ ಉ.ನಿ.ಸಾ. .ಇ.ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೆ ಪತರ್ಬರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 C

34503 45ಕೆಎಟಿ/6230/2002‐03 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 6230/2002‐03ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವರದ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 D
34540 C8[3] Sha Shi Aa Ve Anu 59/2009‐10 Shree.R.V.G.K High School, Devaraj Aras Badavane, Davanagere 6/20/2014 A
34629 88.ರಾ.ಉ.ನಾಯ್.ದಾವೆ.42/2009‐10..ರಿಅಸಂ/2009 ರ್ೕ ಎಂ. .ಸತೀಶ ಮೂಡಲ್ ಗಾರ್ಮ ದುದದ್ ಅಂಚೆ ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್

ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಹಾಗು ಇತರರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 7310/2009 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ 
ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

34658 88.ರಿ ಷನ್.ಪಿಟಿ್ಷನ್. 36/2009‐10..ಮೇಲಮ್ನ /2009 ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಸುಷಾಮ್ ಎಜುಕೇ್ಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ತಾಂಡವಾಪುರ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಉಪಕಾಯರ್ದ ರ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ರಿ ಷನ್ 
ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 16/2009 ರ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

34661 CPI.151.ಇತರೆ/2009 ಅ.ನಂ. 2112/09 6/16/2014 C
34688 ಅಂಅಂ/3/ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಪ್/2009‐10 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಕಾಯರ್ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ೕಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು 6/23/2014 E
34689 ಅಂಅಂ/4/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/2009‐10 ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಕುರಿತು 6/23/2014 E
34690 ಅಂಅಂ/08ಎಂಹೆಚ್ಆರ್ ಡಿ/2009‐10 ಭಾರತ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/23/2014 E



34826 88.ರಾ.ಉ.ನಾಯ್.ದಾವೆ.43/2009‐10..ರಿಅಸಂ/2009 ರ್ೕ ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ಕೊಣಸೂರು ಗಾರ್ಮ ನಂನನಗೂಡು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ
ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಹಾಗು ಇತರರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: ರಿ.ಪಿ.ನಂ.7310/09 ರ 
ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

34866 82 ಶಾ ಅ ಶಾ. ಹೆ. ಬ 62/2009 ಎನ್.ಇ.ಟಿ ಆಂಗಳ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗ ಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

34871 82 ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್ಢಶಾ 87/2009 ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ೕಷಾಚಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ನಂ.59 ಎ. ಜೆಸ್. ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ.61 ಈ ಸಂಸೆತ್ ವತಿಯಿಂದ
2009‐10ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

34873 82 ಶಾ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 72/2009 ರ್ೕ ಬೀರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ರ ರಸೆತ್ ಬೆಂ. ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನೆಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಬೀರೇಶವ್ರ ಕ. ಮಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಸು ಾನ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಟವಾಡೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

34875 82 ಶಾ ಅ ಶಾ.ಹೆ. ಬ 73/2009 ಸೈಂಟ್ ಮಾಕೆಸ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನಾರಗಬಾ 2ನೇ ಹಂತ ನಂ. 61 80 ಅಡಿ ರಸೆತ್ ಪಾಪರೆಡಿಡ್ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ.72 ಈ ಶಾಲೆ
ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

34882  82 ಶಾ ಅ ಹು ಬ ಅ 80/2009 ನಾಯ್ಷನಲಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

34886  82 ಶಾ ಅ ಪಿ ಹೆ ವೇ 84/2009 ರ್ೕ ಬೆ ಗಣೇಶ ಸೋಮಾಯಾಜಿ ಸ.  ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ರೋಸಾರಿ ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ
ಪಿಂಚಣೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ ವೇಥನ ಕಟಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 D

35063 42.ಕೆ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ0‐11/2009‐10 ರ್ ಪಿ.ಕೆ ರಮೇಏಶ ಮತುತ್ ಪಿ.ಕೆ.ಸತೀಶ ಇವರುಗಳು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ ದಾಕ ರುವ ದಾವೆ ಕ.ಎ.ಟಿ‐2223‐24/2009 6/16/2014 B

35104 45ಮಾ.ಹ.ಅ.ಧಿ.ನಿ.2005/23/2009‐2010 ಮಾ ತಿಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿಯ ಲ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರ್ೕ.ಓ. ವ ಂಗಪಪ್
ರ್ೕರಾಂಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 D

35179 81.ಹೆಚುಚ್ವರಿ. .ಅನು.75/08‐09 ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಸಂಬಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
35358 45ಸಂ. .ನೇ.ಮೀಸ.ಇಡಿ.157/2009‐2010 ನಾಯ್ಷನಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫಿ ಬೆಲ್ಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಘಟಕ ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ

ಬಗೆಗ್,
6/5/2014 D

35375 88.ಶಾ.ವೇತನಾನುದಾನ.55/2009‐10..ಶಾ ವೇ ಆ/2009 ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

35615 ೕ81ಮೇಲಮ್ನ /3/09‐10 ರ್ೕ ಬಿ.ರ ,ತಾಯ್ಗದಕಟೆಟ್ ಇವರು ಗುರು ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸಯ್ಟಿ,ಮಲಲ್ಪಪ್ನಹ ಳ್,ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರು
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಕಷ್ಕರ ರುದದ್ ನಿದೇರ್ಶಕರುಪೌರ್.  ಇವರ ಲ್ ಮೇಲಮ್ನ

6/10/2014 D

35617 42.ಸ.ಪೌರ್. .ಗೆರ್ೕಡ್‐2.ಜೇ‐12/2009‐10 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಜೇಷಟ್ತಾ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ದಿನಾಂಕ:31.12.2009ರ ಲ್ದದ್ಂತೆ ಪರ್ಕಟಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2015 A

35889 8(5) ಶಾ ಅ ಇತರೆ 53/2009‐10. ರ ೕಂದರ್ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದದ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗ ಗೆ
ವಗಾರ್ಯಿ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

35911 5(1)ಬಡಿತ್ 2/92‐93/ಬಡಿತ್/55/2009 ದಿವ್ದಸ ಇ0ದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನಿಡಿದ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 E
35912 5(1)ಬಡಿತ್/ಬಡಿತ್/2//92‐93 ದಿವ್ದಸ ಇ0ದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನಿಡಿಡ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 E
35913 5(1)/ಬಡಿತ್/2//92‐93 ದಿವ್ದಸ ಇ0ದ ಪರ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನಿಡಿದ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 E
36021 8[2] ಶಾ ಅ ಖಾಹುಭ 98/2009/ಖಾಹುಭನು/98/2009 ಮಾಡೆಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐18 ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಭೋದಕ

ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/12/2014 E



36023 8[2] ಶಾ ಅ ಸಥ್ಳಾಂತರ 101/2009/ಸಥ್ಳಾಂ/101/2009 ಯು ಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ
ಇಮಾಮಿಯಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ದುಗಾರ್ ಹಲಾಲ್ ದೂರವಾಣಿ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 16 ಇ ಲ್ಗೆ 
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2014 E

36024 8[2] ಶಾ ಅ ರಿ ಅ 102/2009/ರಿಅಸಂ/102/2009 ರ್ೕ. .ಡಿ.ಪಾಪೇಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  ಾನ ಮಂದಿರ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನಕನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

6/12/2014 D

36026 8[2] ಶಾ ಅ ರಿ ಅ 102/2009/ರಿಅಸಂ/102/2009 ರ್ೕ. .ಡಿ.ಪಾಪೇಗೌಡ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  ಾನ ಮಂದಿರ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನಕನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು.

6/12/2014 D

36027 8[2] ಶಾ ಅ ಸಂ ಹು ಮಂ 103/2009/ಇತರೆ/103/2009 ಜೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದೆರ್, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಸಕ್ೃತ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 D

36028 8[2] ಶಾ ಅ ಮಾ ನ 104/2009/ದಾ.ಹಾ.ಮನಾನ್/104/2009 ಆಳಾವ್ಸ್ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ಗಿರಿ ಮೂಡಬಿದೆರ್, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

36030 8[2] ಶಾ ಅ ರಿ ಅ 106/2009/ರಿಅಸಂ/106/2009 ಜಯನಗರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಇವರ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/20/2014 E
36114 8(2)/ನೇಅ/ಬೋನೌನೇ/2009 ದಿ:31‐5‐1993ರ ವರೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಯಾಗದಿರುವ

ಬೋದಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 D

36397 CPI/ಹೆ /41/2009 ಮೌಂಟೆನೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಜಾಷ್ನ ಕಷ್ಕರ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ
ಕುರಿತು

6/10/2014 E

36602 8(1).ಶಾ. .ಅ.ವೇತನ.ಇತರೆ.24/2003‐04/ರಿಅಸಂ//2009 ರ್ೕ ಹುಮಾಯನ್ ರ ೕದ್ ಸ. ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಇವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 14965 ಆಫ್ 2005

6/10/2014 E

36693 8[2] ಶಾ ಅ ಖಾ ದಿವ್ ಸ ಮಾ/ಇತರೆ/123/2009‐10 ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ವರಗಳನುನ್
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

36800 8(1)/ಸಥ್ಳಾಂ/ಪಾರ್ ಸಥ್ಳಾಂತರ/43/2008‐092009 ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಮಾದಾಪುರ, ಕಡೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಕಾನಗೂಂಡನಹ ಳ್ ಕಡೂರು ತಾ ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

36861 4(5)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/3639/2009/2010 ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ೕಜನಾ ನಿರಾ ರ್ತರ ಕೋಟಾದ ಲ್ ನಿಗಧಿಪಡಿ ದ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರ್ಮಾಣ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ರ್ೕಮಹತೇಂಶ್.ಎಸ್.ಮಗದಮ್ ,ಅಥಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,ಬೆಳಗಾ  ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ 
ಅಜಿರ್ ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 C

36868 CPI/ಇತರೆ/ 4(2).ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ‐15/2009‐10/2009 ರ್ೕಮತಿ ರಾಯಕ್ರ್ ೕಮಾ ಪರ್ಭಾಕರ್ ಇವರು ಂಬಡಿತ್ ಸಂಬಂದ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐3949/2009 6/16/2014 B

37196 88.ಶಾ.ಸಥ್ಳಾಂ.ಅನು.44/2009‐10..ಸಥ್ಳಾಂ/2009 ರ್ೕ ಸಾಗರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬೆಳಾಳ್ರ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹೊಳವನಹ ಳ್
ಗಾರ್ಮ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಳ ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 C

37266 85 ಶಾ ಅ ವೇ ಅನು 62/2009‐10.440.ಶಾ ವೇ ಆ/2009 ಡಾ: ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೈವಾರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಶಾಲೆಯ ಈ ಬೋಧಕ
ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 E

37575 8[3] ಶಾ ಅ/ವೇಅ/113113/2009‐10 ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಕುಟೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

37588 CPI/ತ.ನಿ ೕ/ತ(1) ತ.ಪ.ಮಾ‐18//2009‐10 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2005‐06 ಮತುತ್ 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E

37589 CPI/ತ.ನಿ ೕ/ತ(1) ತ.ಪ.ಮಾ‐18//2009‐10 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2005‐06 ಮತುತ್ 2006‐07 ನೇ ಸಾ ನ ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E



37893 CPI/ಇಮಾಕ/15/2009 ಹಣಕಾಸು ಮಾ ತಿ ಸಂಗರ್ಹಣೆ ಕುರಿತು 6/23/2014 E
38610 CPI/ಇತರೆ/ 4(2).ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ‐19/2009‐10/2009 ರ್ೕಮತಿ ಲ ತ ಈಶವ್ರಪಪ್ ನಾಲಾವ್ಡ ಇವರು ಜೇಷಟ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್. ಕೆ.ಎ.ಟಿ‐

4666/2009
5/13/2015 A

39182 DPI(SE)/ಇತರೆ/1/2009 ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್ 6/21/2014 E
39278 4(7)/ಅಂರಾವಗರ್/ಪೌರ್.ಶಾ.ಪಾರ್. .ವಗರ್.01/2009‐2010/2009 ರ್ೕಮತಿ ರಾಜಮಮ್ .ದೈ. .ಸ. . .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ.ಮುಗಳಹಾಳ ಖಾನಾಪುರ ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪರಸಪ್ರ

ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 D

39284 4(7)/ಇತರೆ/ಸ. .ಅ.ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.ನೇ.28/2008‐2009/2009 ಸವರ್ ಕಷ್ಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ತಾಲೂಲ್ಕು ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಗಳ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 C
39287 (7)/ದೂರು/ಪೌರ್. .ದೂ.28/2009‐2010/2009 ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಕರ ಸ. .ಜಿ.ಜೆ. .ಬೆಸಗರಹ ಳ್, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು. 6/19/2014 C
39293 4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.17/2009‐10/2009 ವಾಜಿ ಆರ್.ಲ ಮ್ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಾಲಬಟಿಟ್ ಬಿ.ಆರ್. . .ಆರ್. .ಬಗೆಗ್. 9/14/2014 C
39294 4(7)/ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ಆ.ವ.ಸ 37/2008‐09/2009 ರಾಜಯ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
39305 4(7)/ಇತರೆ/ಅ.ಗೈ.ಹಾ.19/2008‐09/2009 ವಜೀದಾ ಬಾನು ಅನಧೀಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 D
39307 4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/ಅ.ಕಾ. .ರಿ.ಅ.145/2008‐09/23/2008‐09/2009 ಬಸವರಾಜು ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕ ಕನಕಪುರ 6/8/2014 B

39311 4(7)/ದೂರು/ದೂರು 9/2009‐10/2009 .ನಿಮರ್ಲ ಪರ್ಭಾರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಶಾಲಾ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 D
39316 4(7)/ವೇನಿ/ಸಂ. .ವೇ,ನಿ,.05/2009‐10/2009 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 D
39318 4(7)/ವೇನಿ/ವೇ.ಬಿ.6/2009‐10/2009 ಸು ೕಲಾ ಕಲಲ್ಪಪ್ ಕಡುಡು ಳ್ ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ರೇಕಣಗಿ. ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 C
39320 4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.18/2009‐10/2009 ಡಿ.ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್ 9/14/2014 C
39321 4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.48/2008‐09/2009 ಕೆ.ಎಲಲ್ಪಪ್ ದೈ. .ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಪುರ ದೇವನಹ ಳ್ ದಾವೆಯ ಬಗೆಗ್ 6/19/2014 B
39325 4(7)/ಇತರೆ/ಪೌರ್. .ದೂರು 52/2009‐10/2009 ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಬಾಲಕಿಯ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ಕತರ್ವಯ್ ಲೋಪದ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 D
39326 4(7)/ದೂರು/ಚಿತರ್ಕಲೆ .ದೂರು 43/2009‐10/2009 ವಾನಂದ ಕೊಪಪ್ದ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪಾರ್ತೆಯ್ೕ ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು 6/8/2014 C
39328 4(7)/ದೂರು/ವಗರ್ ದೂರು 22/200‐10/2009 ಯಾ ನ್ ಸುಲಾತ್ನ್ ಜಿ.ಜೆ. .ಹುಣಸೂರು ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಲ್ ಅನಾಯ್ಯ 5/22/2015 D
39329 4(7)/ದೂರು/ದೈ. .ದೂರು 34/2009‐10/2009 ನಗೀನಾ ಖಾನ್ ದೈ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆ ಚಂದರ್ಪಪ್ ವೃತತ್ ಬೆಂಗಳೂರು 6/8/2014 D
39331 4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್. .ದೂರು45/2009‐10/2009 ಸ.ಪ.ಪಪೂ.ಕಾ.ಬಂ.ಬಾಲಕಿಯರುಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಗೂ ಕಷ್ಕರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 D

39332 4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್. .ದು.ನ.41/2009‐10/2009 ರಾಮಚಂದರ್ರೆಡಿಡ್, ಜಿ.ಜೆ. .ಬೂದಿಕೋಟೆ, ಇವರ ದುವರ್ತರ್ನೆ ಮತುತ್ ಅಕರ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ್ 6/8/2014 D
39335 4(7)/ಇತರೆ/ಅ.ಅ.ವಧಿ.ಕತರ್.ಅ/54/09‐10/2009 ರ್ೕ.ಎಂ.ಡಿ.ದೇವರಾಜಯಯ್ ಪಧ ೕದರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಮಾದರಿ.ಪರ್.ಶಾಲೆ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರ

ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿಯನುನ್ ಕತರ್ವಯ್ದ ಅವದಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿ ದ ಬಗೆಗ್.
5/22/2015 C

39336 4(7)/ಇತರೆ/ನಿ.ಖ.ಅ.37/2009‐10/2009 ಕೆ.ಕುಸುಮ ಸ. ,.ಸ.ಪೌರ್.ಹೊನಾನ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 6/19/2014 C

39337 4(7)/ಇತರೆ/ಪೌರ್. .ಹೆ.ಬ.40/2009‐10/2009 ಗುಂಡಮಮ್ ಸ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು, ಬೆಂ.ದ.ವಲಯ‐3 ಇವರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆಗ್ 6/19/2014 C
39342 4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್ಶಾಲ. .ದೂರು.49/2009‐2010/2009 ಕುಮಾರಿ ನಾಗರತನ್ ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಉಳೂಳ್ರು ಸಾಗರ ತಾ// ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
39343 4(7)/ಇತರೆ/ಚಿ.ಕ. .ಚು.ಸಪ್.47/2009‐10/2009 ಬಸಪಪ್ ಬಾಳ ೕೆಕಾಯಿ. ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಕಡಬನಕಟೆಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ

ಸಪ್ಧಿರ್ ರುವ ಬಗೆಗ್
6/8/2014 C

39355 4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್. .ದೂರು39/2009‐10/2009 ಜಿ.ಎನ್.ಚೈತರ್ ಕೃಷಣ್ನಗರ, ಪಾಂಡವಪುರ. ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರು ಪತಿ ಶ ೕಧರ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಅಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ನೀಡಿದ ದೂರು ವರದ ಣಿಬಗೆಗ್

6/8/2014 C

39356 4(7)/ಇತರೆ/ ಂದಿನ.ಸೇವೆ.ಸೇ.ಪರ್.54/2009‐2010/2009 ರ್ೕ.ಕೆ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
39359 4(7)/ವಗರ್/ಪೌರ್ಶಾ. .ದೂರು/32/2009‐2010/2009 ರ್ೕ.ಡಿ.ಪಿ.ಮೃತುಯ್ಂಜಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮಲೆಲ್ೕಗೌಡ ಸ. .ಇವರನುನ್ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/19/2014 C



39360 4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್. .ದೂರು30/2009‐10/2009 ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ .ಸಂ.ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಭದಾರ್ವತಿ.  ವ ಗಗ್ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು. 6/19/2014 B
39362 4(7)/ಇತರೆ/ಪೌರ್. .ದೂರು.53/2009‐10/2009 ದಾರವಾಧದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಶಾರೀರಿಕ ಕಷ್ಕರಂತೆ ರೆಫರಿ ಪರೀ ೆ ನಡೆಸಲು ಹಣ ಸಮಗರ್

ತರಭೇತಿ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ತಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 D

39364 4(7)/ವೇನಿ/ಅ.ಕಾ. . ಂ.ವೇ,ಭ.ನಿ.39/2008‐09/2009 ಆನಂದ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಉ. ಂದಿನ ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ವೇತನ ಬಡಿತ್/ಇತರೆ
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಗೆಗ್.

9/14/2014 C

39366 4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿಅ/ಕೆಎಟಿ/ದಾವೆ/5332/2008‐2009/2009 ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ಪರ್ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟ್ಮಾದಯಯ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ಲಲ್ದ ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸೇವೆ ಸಕರ್ಮದ ಬಗೆಗ್
ಕೆಎಟಿಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 C

39369 4(7)/ದೂರು/ದೂರು.18/2008‐2009/2009 . ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್ ನಿವೃತತ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಜಿ.ಜೆ. ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಎಸ್. .ನಾಗರಾಜ್
ಇವರ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ದೂರು.

6/19/2014 C

39370 4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.1951/2008 59/2008‐09/2009 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:1951/2008  ರ್ೕ ಹನುಮಂತ ಭಜಂತಿರ್ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಸೊಂತ ಗುಲಬ್ಗಾ 9/14/2014 D
39389 8[2]/ಇತರೆ/ಸವ್.ಇ.ನಿ/125/2009‐10 ರ್ೕ ಐ. ೕಗೀಶ್, ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ರಾಮಕುಂಜೇಶವ್ರ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ

ಭಾಗ] ಪುತೂತ್ರು, ಇವರ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/10/2014 D

39411 8[2]/ರಿಅಸಂ/142/2009‐10 ರ್ೕ .ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸರಾವ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಂತ ಅಲೋ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಜನಮ್
ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿಯಿಂದ ಆಥಿರ್ಕ ಪರ್ ೕಜನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 D

39428 4(7)/ಅಂರಾವಗರ್/ಪೌರ್. ,ವಗರ್ ರದದು, 24/2009‐10/2009 ವೆಂಕಟಲಕಷ್ಮಮ್ ಮತುತ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರ ಪರಸವ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ರದುದ್ ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ 5/22/2015 D
39440 4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್. .ದೂರು 57/2009‐10/2009 ಕೆ.ನಾರಾಯಣ,ಸ. .ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಯರರ್ಗುಡಿ. ಇವರ ಬಗೆಗ್ ದೂರು 6/8/2014 D
39450 4(2)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ 23/2009‐10/2009 ಕೆ.ಎಂ.ಸುವಣರ್ ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಕಕಕ್ರಗೊಳಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ

ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.
6/16/2014 B

39543 4(7)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/ಕೆ.ಎ.ಟಿ.5050//2009‐10 ರ್ೕ ಎ.ಪುಟಟ್ಣಣ್ ಬಿನ್ .ಮೈಲಲ್ಪಪ್ಗೌಡ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ದದ್ಕಟೆಟ್ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಅಮಾನತುತ್ ರದುದ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/14/2014 D

39558 4(7)/ಇತರೆ/ಮಾ.ಹ.ನಿ.60/2009‐10/2009 ಬೋರಮಮ್ ಕೋಂ, ಲೇಟ್ ಬೋರಯಯ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 6/8/2014 D
39559 4(7)/ದೂರು/ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.ದೂರು 58/2009‐10/2009 ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಕಷ್ಕರ ಮೇ ನ ದೂರು ರ್ೕ ಜಿ.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್. ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಬಿ.ಆರ್. .ಕೇಂದರ್ ತುಮಕೂರು ಲೈಂಗಿಕ

ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್
6/8/2014 D

39563 4(7)_/ದೂರು/ಪೌರ್. ದೂರು 57/2009‐10/2009 ಜಿ.ಪಿ.ಗಜೇಂದರ್ಗೌಡ ಸ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೊಳಲು, ಮಂಡಯ್ ತಾ.ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಬಿ ಊಟದ ಅಕಿಕ್, ಬೇಳೆ ಎಣೆಣ್
ಕದಿದ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/8/2014 C

39582 8(1)/ವೇಅ/56/2009‐10 ರ್ೕ ೕಗನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇವೂರು ಮಂಡಯ್, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ ಈ ಸಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 A

39600 4(5)/ಕೆಎಟಿ ರಿ ಅ/ಅ.ಸೇ.ಕೂ.ಸೇ.11//2009‐2010 ರಾಮಚಂದರ್ ಪೆರುಮುತಾತ್ಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್. 9/14/2014 C
39601 4(7)/ದೂರು/ಪೌರ್ .ದೂರು.ಅಮಾನತು.35//2007‐08 ರ್ೕ ಬೀರಪಪ್ ಶಂಭೋಜಿ ಪರ್. ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆತ್ ಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ

ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್ ಬಗೆಗ್.
6/19/2014 C

39621 85ಶಾ ಅ ಇತರೆ 76/2009‐10.387.ಇತರೆ/2009 ಜಿ. ಎಸ್. ಬೈರಪಪ್ ಮು. .  ದಾಯ್ಭಾರತಿ ಾನ ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಕತರ್ವಯ್ದ ಮೇಲೆ
ಹಾಜರಾರುಪಪ ಕೊಂಡಿರುವುದಕೆಕ್ ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 C

39749 4(7)/ಇತರೆ/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. .ಪ.ಪರ್ಶೆನ್.ಪತಿರ್ಕೆ.ಆಮಾ.57/2009‐10 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಪರೀ ೆಯ ಉತತ್ರ ಪತಿರ್ಕೆ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಕಾಯರ್ದ ಲ್ ಅಡಿಡ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C

39847 8(2) ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ /ಮೇಲಮ್ನ /167/2009 ರ್ೕ ಎಸ್.ಎಲ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಆರ್ ಂಗಪಪ್ ಪರ್ ೕಗಾ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ ರ್ೕ ಶೆವ್ೕಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೂ ಕೆರೆ,ಕೆಂಗೇರಿ

6/13/2014 E

39990 ವಾ /ಕೊಸೈಶಾ/ಆಯವಯ್ಯ 1/2009 ಕೂಡಿಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡಗು 2010‐2011 ರ ಆಯವಯ್ಯದ ವರ 6/12/2014 D



39995 ವಾ /ಬಿಸೈಶಾ/ಇತರೆ 1/2009‐10 ರಕಷ್ಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹರಿ, ಎಂ. ನಂ. 3998458 ಡಬೂಲ್ಯ್ ಇವರ ತಾಯಿ ರ್ೕಮಗಿ ಮ ಲ್ಗ, ಕೆ. ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 6/7/2014 E

39998 ವಾ / .ದಿ.ಬಾ/ಬಾವುಟ 1/2009‐10 ರಕಷ್ಣಾ
ಇಲಾಖೆಯ 

ಬಾವುಟಗಳನುನ್ 
2009‐10ನೇ 
ಸಾ ಗೆ ಎಲಾಲ್ 

ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ
 ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲು 

ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014

40083 4(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/ಪೌರ್.ಶಾ. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.31/2009‐10/2009 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಸಂ.5803‐5831/09  .ಬಾಬು.ಸ. .ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾ.ಪೆಮಮ್ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಕೋಲಾರ ಇವರು ಮತುತ್ ಇತರರು
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ.

6/16/2014 B

40182 ವಾ .2.ಹೊಶಾಪಾರ್/2009 Permission for the new institute. DD ರೂ. 2000=00 ರೂಗಳು 6/10/2014 D
40195 ವ.1.ಹೊಶಾಪಾರ್/2009 New tnstitute of dommerce opening permission.DD, ರೂ. 2000=00 ರೂಗಳು 6/10/2014 D
40277 8[7]ಶಾ ಅ./ಅನುಒ/77/2009‐10 ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಂತಿ ಗಾರ್ಮ ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/13/2014 E

40292 4(7)/ಕ.ನಿ.ಅ/ (7)ಸೇ.ಬ,ಅ,ಕ,ನಿ.ಅ.ಪ.56/2009‐10/2010 ರ್ೕ ಬ ೕರ್ ಅಹಮದ್, ಕೆಂಪರಾಮಯಯ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಭಂಗದ ಅವಧಿ ಕಡಾಡ್ಯ ನಿರೀಕಷ್ಣಾ ಅವಧಿ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/22/2015 D

40352 8[2] ಶಾ ಅ/ಕ.ದಾ.ವ/178/2009‐10 ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಅಗತಯ್ ರುವ ಸಾಮಗಿರ್ಗಳನುನ್ ಕೊಳಳ್ಲು ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/13/2014 E

40355 8[2] ಶಾ ಅ/ನಾಯ್ಪರ್/180/2009‐10 ಮಾನಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿ ಪಿ ಸಂಖೆಯ್ 30076/2008  ರ್ೕ.ಕೆಂಚಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಲ್ ಬಜಾರ್, ಬಳಾಳ್ರಿ
ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

6/13/2014 E

40363 8[2] ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/187/2009‐10 ಕೆನರಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಮೈನ್] ಹೊಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 D

40365 8[2] ಶಾ ಅ/ಮೇಪಾರ್/187/2009‐10 ರ್ೕ.ರಾಮಚಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರೋದಯ ನಗರ, ಪೆನಿನ್, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 7809/2007

6/10/2014 B

40476 CPI/ಉನಾಯ್//2010 ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು, ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೊಸೂರು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 34529/2009 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

40525 CPI/ಕೆನಾಯ್ಪರ್//2010 ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ರ್ೕ ಕನಕದಾಸ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಪಿ ದಧ್ನಹುಂಡಿ ಗಾರ್ಮ, 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಪರ್ಧಾನ ಜಿಲಾಲ್ ಮತುತ್ ಸತರ್ ನಾಯ್ಯಲಯ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ಇ.ಎ.ಟಿ 
ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 12/2009ಮ ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

40557 8(1)/ಅನುಒ/70/2009‐2010 ರ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯುಗಟಿ,ಕಡೂರು ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 D

40563 85ಶಾ ಅ: ಖಾಹುಭಅನು 90/2009‐10.‐.ಖಾಹುಅನು/2010 ಕಟೆಟ್ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ ಎಸ್ ನೇರಲಕೆರೆ, ಹೊಸದುಗರ್
ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E



40690 8(1)/ಖಾಹುಅನು/73/2009‐10 ರ್ೕ ದುಗಾರ್ಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂತರಘಟಟ್ ಕಡೂರು ತಾ ಹಾಗೂ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಕಾಯ್ ,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

6/10/2014 D

40736 4(7)/ದೂಪರ್/ಪೌರ್. .ಅನಧಿಕೃತ.ಗೈ.ದೂರು./2010 ರ್ೕಮತಿ ಸೌಮಯ್ ಮತುತ್ ವಶಂಕರ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಯಗಟಿ ಕಡೂರು ತಾ/ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಬಗೆಗ್.

6/8/2014 D

40738 4(7)/ದೂಪರ್/ಪೌರ್. .ದೂರು/64//2010 ರ್ೕ ನಯಬಾಬು ದೈ. .ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎ ಜಾನಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ದಾಯ್ಥಿರ್ನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಗ್ ಬಂದ ದೂರು.

6/8/2014 D

40743 CPI/ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು/ಸಂ. .1/ಸಂ.ಪ.ಸು/63/2009‐10/2010 ಸಂಗೀತ ಪರೀ ೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/24/2014 D
40785 7[7]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/91/2009‐2010 ರ್ೕ ಉದಯ ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದಾಯ್ವಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/16/2014 E

40787 85 ಶಾ ಅ ಖಾಹುಭನು 100/2009‐10.‐.ಖಾಹುಅನು/2010 ಬೃಹಮ್ಠ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 B

40860 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1)ತಪ.ಮಾ‐28//2009‐10 ಇಲಾಖಾ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರುಗಳ ಪರ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಕುರಿತು 6/12/2014 E
41018 4(1)/ಪೌರ್. .ನೇ/38/2009‐10 2009‐10 ನೇ ಸಾ ನ ಸಪೌರ್ಶಾ ನೇಮಕಾತಿ ‐ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಆ ೇಪಣೆಗಳ ಕುರಿತು. 5/13/2014 B
41019 4(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/40/2009‐10 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5969/2009 ‐  ರ್ೕ ಜಡೆ ಶಂಕರ ಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ಸಪೌರ್ಶಾ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು

ಭಾಗ
6/13/2014 C

41172 88.ಶಾ. .ದೂರು.98/2009‐10..ದೂರು/2010 ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ೕಲೇನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 C

41211 8[2]ಶಾ ಅ/ದೂರು/199/2009 ರ್ೕ.ಎಂ.ಮಲೆಲ್ೕಶ್ ತಂದೆ ಮುದೆದ್ೕಗೌಡ ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಆರ್.ಕೆ.ಎನ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರಳ ೕೆಪೇಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದಧ್ ಇತರರು.

6/16/2014 E

41222 8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/209/2009 ಮಾಡೆಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 560 018 ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 E

41241 8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/218/2009 ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಣಿ, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೊಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 D

41242 8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/219/2009 ರ್ೕ.ಸೋಮಶೇಖರ್.ಹೆಚ್.ಸಂಗಡದ ಇತರರು ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/13/2014 E
41253 8(8).ಶಾ. .ಇ.ಎ.ಟಿ.ದಾವೆ.108/2009‐10/ಇ.ಎ.ಟಿ//2010 ರ್ೕ ಮಾದಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಪರ್ಧಾನ ಜಿಲಾಲ್ ಮತುತ್ ಸತರ್ ನಾಯ್ಯಧೀಶರ ನಾಯ್ಯಲಯ ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್

ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: ಇ.ಎ.ಟಿ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:02/2008 ರ ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 E

41265 8(8).ಶಾ. .ದಾವೆ.109/2009‐10/ಇ.ಎ.ಟಿ//2010 ಲೇಟ್ ರ್ೕ ಖ ೕಲ್ ಅಹಮದ್, ರಾಯಲ್ ಗಲ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ 2 ನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ರ್ೕಮತಿ ಜರೀನ್ ತಾಜ್ ಇವರು ಹೂಡಿರುವ ಕಕ್ದದ್ಮೆ ಸಂಖೆಯ್: 08/2009 ರ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

41285 /ದೂಪರ್/ 4(7)ಪೌರ್. .ದೂರು 65/2009‐10/2010 ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 C
41286 /ಉನಾಯ್/ 4(7)ಅ.ಕಾ. .ಪಿಂಚಣಿ 67/2009‐10/2010 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಪಾವರ್ತಿಕುಮಾರಿ.ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರು ಸಕರ್ಮ ಹೊಂದುವ ದಲೇ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್

ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 C

41288 / . ಪರ್/ 4(7)ಪೌರ್.ಶಾ. .ಮಾ.ಹ.ನಿ.ದೂರು 66/2009‐10/2010 ೕರಭದರ್ಪಪ್ .ಕೊಂ.ಎಸ್.ಎ.ಮಂಜುಳ ಕೆ.ಅರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೇ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/8/2014 D

41420 8[2]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/227/2009 ರೋಸಾ ಮಿ ತ್ಕಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕಿನಿನ್ಕಂಬಳ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

41528 CPI/ನಾಯ್ಪರ್/30/2010 K.A.T. W.p.No.5361/2009 Sriram/sri B.M.venkatarayappa Vs Govt and other 5/13/2015 B
41546 8[7]ಶಾ ಅ/ನಾಯ್ಪರ್/96/2009‐2010 ರ್ೕ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷಣ್. ಕೇರಳಾಪುರ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್‐ಮೇಲಮ್ನ ಸಂ. 5/2010 6/16/2014 E



41936 /ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/ 4(7)ದೈ. ,ವಾ.ಇ. ೕನ68/2009‐10/2010 ಬಿ.ಆರ್.ಭುಜೇಂದರ್.ದೈ. .ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೌರಿಪಾಳಯ್, ಬೆಂ.ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವಾಣಿಜಯ್ ತೆರಿಗೆ
ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ನ ತತಸ್ಮಾನ ಹುದೆದ್ಗೆ ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 C

41961 85ಶಾ ಅ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 106/2009‐10.‐.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010 ರ್ೕ ಹೆಚ್. ದಾಸಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮಳ , ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು
ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲದಯ ಲ್ ನೊಂದಾಯಿ ದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 15158/2008  ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 
ಮತುತ್ ಇತರರು

6/14/2014 B

41982 CPI/ಕೆಡಿಪಿ/01/2009 ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ 6/23/2014 E
41985 CPI.01.ಕೆಡಿಪಿ/2010 ಮಾಚಿರ್,2009ರ ಅಂತಯ್ದ ತೆರ್ಯ್ಮಾ ಕ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ.ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಕುರಿತು. 6/23/2014 E
41986 CPI.01.ಕೆಡಿಪಿ/2010 ಕನಾರ್ಟಕ ಅಬಿವೃದಿದ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ದಾಖಲಾತಿ ಮತುತ್ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರ್ೕಢೀಕೃತ ಜುಲೆಯ್‐2009ರ ವರದಿಯನುನ್

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ .ಡಿ.ಇರುತತ್ದೆ.
6/23/2014 E

41987 CPI/ಕೆಡಿಪಿ/01/2010 ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ 6/23/2014 E
41988 CPI/ಇ /06/2010 ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಮಾ ತಿ 31.03.2009ರ ಅಮತೆಯ್ಕೆಕ್ ಮಾ ತಿ. 6/23/2014 E
41989 CPI/ಇ /17/2010 ನಾಯ್.ಸದಾ ವ ಚಾರಣ ಆ ೕಗ ಮಾ ತಿ. 6/23/2014 E
42069 41.47.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2010 ಅ.ನಂ. 606 ಟು 613/2010 ಮನೋಹರ್ ಬಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸೊಮಣಣ್ಗೊಂಡರ, ಬಿ ಮಾಲಗೊಂಡರ

ಮುಂತಾದವರು ರುದಧ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಬೆಳಗಾ ‐ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾ. . ನೇಮಕಾತಿ ಬಗಗ್.
6/13/2014 C

42075 8[7]ಶಾ ಅ/ನಾಯ್ಪರ್/103/2009‐2010 2175/2009  ರ್ೕ ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಜಪೂರೆ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/16/2014 E
42145 ವಾಶ/ .ವೇ.ಮಂ/NDA/cadets/01/2009‐10 award of kar govt state scholarship to NDA cadets 6/7/2014 D
42381 CPI/ದೂರು/ಸಂ. .1/ರಂ. .ಡಿ.ಪ/70/2009‐10/2010 ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ರಂಗಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ ಯಿಂದ ಡಿ ಲ್

ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/16/2014 E

42383 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ.ಪಾ.ಮಾ‐29//2009‐10 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕಷ್ಣಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೂ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

42770 8(4)/ .ನೇ/180/2010 ರ್ೕ ಆಯರ್ಪುತರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಸರಮಡು, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 C

42825 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/49/2010 writ petition No.1802/2010 Sri. Sathyanarayan,C.R.P. chelur,Bagapalli.TQ,Chikkabalapur.Dist Vs 
State Govt.

5/13/2015 B

42931 45ಕೆಎಟಿ/.13067.ನಾಯ್ಪರ್/2010 ಅ.ನಂ. 13067/02  ಎಂ ರೇಮಠ 6/16/2014 D
42983 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/51/2010 K.A.T.No.1437‐42 shivananda naganur 6/16/2014 B
42997 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/52/2010 K.A.T.No.1614‐18/2010‐11 p.venkataramanappa a.m. Govt. L.P.s Nanjiraddypalli, Bagepalli TQ. 

Chikkaballapur Dist.field by k.A.T
6/16/2014 B

43292 8[2]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/272/2009‐10 ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ತಂದೆ ಬೋಜಯಯ್, ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐57, ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್:02/2010ರ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 E

43388 ¸ 8(4)/ಖಾಹುಅನು/135/2010 ೕಣಾ ಶಾರದ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/18/2014 B

43601 CPI/ಇ /54/2010 Raju H.M H.p.s Allahalli Kolaygall 6/16/2014 E
43681 CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(1)ತ.ಪಾ.ಮಾ‐01//2010‐11 ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮೈಸೂರು ಬಾಗದ ಉಪನಿಧೇಶಕರುಆಢ ತಇವರ ಜನವರಿ ‐2010ರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E

43924 8(1)/ರಿಪಿ/4090/2009‐10 ರ್ೕ ಜೋಸಪ್ ರುಡಾಲಸ್,ದವ್ದ.ಸ ಗರ್ಂಥಪಾಲರು, ಮೌಂಟನ್ ವೂಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು
ಅನುದಾನರ ತ ಅವದಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲು ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗಗ್

6/10/2014 D

43935 CPI/ಇ /GOVEMP‐01/2010‐11 Government Employees Information as on 31‐03‐2010 6/23/2014 E



44011 4(5)ಕೆಎಟಿ/66‐67/2002‐03/ನಾಯ್ಪರ್/04/2010 ರ್ೕ ಎಂ.ಶಂಕರಪಪ್ ಗೌಡ ಮತುತ್ ಕೆ.ರಾಮಯಯ್ಗೌಡ ನಿವೃತತ್ ದೈ. .ಇವರು ಕೆಎಟಿ ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿರ್ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ವ ಗಗ್ ಇವರಿಂದ ಬಂದ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 D

44086 4(7)ದೂರು.ಇತರೆ/ ಂಬರಹ/ಇ /04//2010‐11 ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಪರ್ಕರಣಗ ಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡಿದ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 D
44133 CPI c4(7)/ಇ /ಸು.ಪರ್.ಪ.ತ./69//2010 ರ್ೕ ರಾಮಣಣ್ ಮತುತ್ ಪಿ.ರಂಗಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸುಳುಳ್ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ತನಿಖೆ. 6/19/2014 C
44134 CPI c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .ದೂ./70//2010 ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಾದೇ ಗಂಡ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡೂಡ್ರು ಇವರ

ಮೇ ನ ದೂರು.
6/8/2014 D

44136 CPI c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .ವ.ಅ./71//2010 ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ನ ಲ್ ಆದ ಆನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 D
44140 CPI c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .ದೂ./73//2010 ರ್ೕಮತಿ ಹೊಂಬಾಳಮಮ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುನಿ‐32, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಆಲತೂತ್ರು, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾ: ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 D

44141 CPI c4(7)/ಇ /ಪೌರ್.ಶಾ.ದೂ/74//2010 ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಲತ ಬಿನ್ ವಮಲಲ್ಯಯ್, ಇವರು ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ್ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಅನೇಕನನ್ಂಬಾಡಿ, ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು.

6/19/2014 C

44145 4(5) . .ನೇ./ನೇಮಕ/06//2010‐2011 ರ್ೕ ಬಸವರಾಜ ಮು. ಡುಗನವರ ಕರ್ಮಪೂರ ಬೆಳಗಾ  ಇವರು ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಆಯೆಕ್ಯಾಗಿಲಲ್ವೆಂದು
ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 D

44147 CPI c4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .ದೂ./3//2010 ರ್ೕ ೕಹನ್ ರಾಜ್, ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ., ಬಿ.ಆರ್. .ಕೇಂದರ್, ಬೇಲೂರು ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು. 6/8/2014 C
44211 43.03. .ಗೋ.ನಾ/2010 ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ರೀತಿಯ ಲ್ ತಯಾರಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಕನನ್ಡ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತರ್ಗಳನುನ್ ರಾಜಾಯ್ದಾಯ್ಂತ

ಚಿತರ್ಮಂದಿರಗಳ ಲ್ ಪರ್ದ ರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/5/2014 C

44212 43.04.ಇ /2010 ಶವ್ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಳೆಗಾಲದ ನಿಮಿತತ್ ಪೌರ್,ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್
ಚುರುಕುಗೊ ವರದಿ ಒಪಿಪ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 C

44547 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/57/2010 k.A.T. Application No.2524‐2547/2010 Sri Ramegowda A.M. Govt Higher Primary School Kote 
Kadur village and TQ Chikkamangalur V/S state Govt.

6/16/2014 B

44563 4(10)/ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/07/2010‐11 2010‐11 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರಾಥಿ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 C
44626 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/59/2010 K.A.T No.2769‐41/10 Sri. Harishachandra.p A.M. higher pry.school mmoodambail Bantwal Tq. 

D.K.
5/13/2015 B

44917 85ಶಾ ಅ ವೇತ ಅನು 112/2009‐10.‐.ಅನುಒ/2010 ರ್ೕ ಸದುಗ್ರು ಕಬೀರಾನಂದಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕರು ನಕಟೆಟ್ ಸಕರ್ಲ್ ಹತಿತ್ರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಶಾಲೆಯ
ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/26/2014 B

45090 CPI/ಉನಾಯ್/60/2010 W.P.No.32857/2009 Smt.Uma Nayak C.R.P Kodagnur Davanagere State and others 5/13/2015 D
45140 CPI/ಪರ್ಕಾ/ಸಂ. .1/ಪರ್.ಕಾ.ಸಪ್.ಕಾ/01/2010‐11/2010‐11 2010‐11ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾಕಾರಂಜಿ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/24/2014 E
45367 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/61/2010 Sri.V.Srinivas.Ret.Prinicipal R.T.I High schoolTeachers Gr‐1 List and Objection letters. 6/16/2014 E

45381 CPI  4(3)/ಇ /03/2009‐10 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರನುನ್ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
45435 CPI  4(3)/ಇ /01/2009‐10 2008‐09ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಎಸ್. ./ಎಸ್.ಟಿ. ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ ಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ ಶೇ.60‐70 ಅಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ

ಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/26/2014 D

45704 CPI/ದೂರು/ಸಂ. .1/ಸಂ.ಶಾ.ದೂರು/02/2010‐11/2010‐11 ಕೀತಿರ್ ಫಿಲಂ ಟೆ ನಿಂಗ್ ಇನಿಸ್ಟೂಯ್ಟಿರ್ ಇವರ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 E
45746 CPI  4(3)/ಇ /08/2009‐10 ಗುತಿತ್ಗೆ ಕಷ್ಕರಿಗೆಟಿ.ಬಿ.ಎ. ಆಯೆಕ್ ಕಾ ಕ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
45753 CPI  4(3)/ಇ /09/2009‐10 ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ಕಾಯರ್ಕಾಕ್ಗಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ರಜೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್. 6/26/2014 D
45799 CPI ಅ4.ಗೃ..ನಿ.ಮುಂ./ಇ /240/1996‐97 ರ್ೕ.ರಾಜು, ಸ. , ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಮಾಯಸಂದರ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೃಹ

ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡ ಕಡತ.
6/6/2014 D



46106 CPI.‐.ಅರಶಾನೌಮಾ/2010 ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಉಚಚ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 3642/09 ಪಿ ವೈ ಚೌಡಪಪ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಇಲಾಖೆ ಇತರರು

6/16/2014 E

46177 85ಶಾ ಅ ಹೊ ಪೌರ್ ಶಾ ಅನು 33/2010‐11.‐.ಹೊಶಾಪಾರ್/2010 ಸುಮುಖ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ, ಹೆಚ್. ಕಾರ್ಸ್,  ಡಲ್ಘಟಟ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಸುಮುಖ ಆಂಗಲ್ ಮಾ. ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಯ ಲ್
8ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ.ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ನೊಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 E

46305 8[2] ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/9159‐60/2010‐11 ರಿ.ಪಿ.ನಂ.915‐60/2010  ರ್ೕ.ಎಂ.ಎ.ಕರಿಬಸಪಪ್ ತಂದೆ ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್
ಇತರರು

6/13/2014 E

46308 8[2] ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/11/2010‐11 ಜೈನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ವಲಯ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 D

46324 8[2] ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/20/2010‐11 ರಾಜ ೕರ ಮದಕರಿನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಯಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ ಕೋಟೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

46381 8[2] ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/36/2010 ಬೆಥನಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಬೋಧಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

46398 8[2] ಶಾ ಅ ಹೆ /ಮಾನ/42/2010 ಸಂತ ಜಾಜ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 

ನೊಯ್ೕಡಿ, ಪುತೂತ್ರು 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ದ ಣ 
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಈ 

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ 
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ 

ತೆರೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014

46404 8[2] ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/46/2010 ಸಂತ ಸೆಬೆ ಟ್ಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಳಾಳ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

46407 8[2] ಶಾ ಅ/ನಾಯ್ಪರ್/48/2010 ರ್ೕ.ರಾಮಚಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ೕದಾಯ್ನಗರ, ಪೆನರ್, ಬಂಟಾವ್ಳ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

6/10/2014 D

46411 8[2] ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/51/2010 ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಯಚೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

46463 8[2] ಶಾ ಅ/ದೂಪರ್/71/2010 ರ್ೕ.ಆರ್.ನರೇಂದರ್ ದಿವ್ದಸ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

46469 8[2] ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/77/2010 ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

46476 8[2] ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/84/2010 ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಬಾನ್ ಸೆಕೂಯ್ರಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಯ್ಂಪ್ ಬೆಲ್ ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E



46481 8[2] ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/89/2010 ರ್ೕ. ಕಟ್ರ್ ಡಿ ಅಲೆ ಡಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರೊಜಾರಿ ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ ಇವರ
ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

46482 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /90/2010 ಜೈನ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಈ ಶಾಲೆಯು ಅನುದಾನ ರ ತ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

46999 8(1)/ಸಥ್ಹ/44/2010‐11 ರ್ೕ ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬುರುಡೆಕಟೆಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ ಶಾಲೆಯ ಹಸಾತ್ಂತರ ಹಾಗೂ ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಾಗಶೆಟಟ್ಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗ್ ತಾ ಈ ಸಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

47382 CPI/ಶಾಹೆಬ/ಸಂ. .1/ಸಂ.ನೃ.ನಾ/03/2010‐11/2010‐11 ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತಯ್ ಶಾಲೆ, ಶಾರದಾನಗರ, ತಿಪಟೂರು ಇ ಲ್ ಸಂಗೀತ ಷಯ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 E

48662 CPI ಸಂ. 1/ಸಂ.ನೃ.ನಾ.ಶಾ.ಅ.4/2010‐11.ಇ /2010 ಸೆನ್ೕಹ ಗಂಗ ಕಿರ್ಯೇಷನ್ಸ್ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ ಮತುತ್ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

48664 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/69/2010 K.A.T.Application No.5326/2010 Smt.Lakshmamma.C Asst.Teacher Govt. Lower Pry. School 
Naguvanahalli colony Srirangapatna Tq.Mandya Dist. Vs. State others

6/16/2014 B

48919 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/70/2010 ರ್ೕಮತಿ. ಹುಮೇರಾ ಬಿಜರ್ಸ್ ಇಚಛ್ರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಾಜಗಾರ ಪೇಟೆ, 
ರಾಯಚೂರು, ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5551/10ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

48920 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/71/2010 ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 5517/2010,  ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಜಿ.  ರ್ೕನಿವಾಸ್. ಬಿ.ಆರ್. . ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು,  ರುದಧ್ ರಾಜಯ್
ಸಕಾರ್ರ ಮತಿತ್ತರರು.

5/13/2015 B

50149 4(5) ನೇರಿ.ಅ./ಉನಾಯ್/25547‐50//2010 2007‐08ನೇ ಸಾ ನ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ಅಂಗ ಕಲ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 5% ಮೀಸಲಾತಿ
ನೀಡುವಂತೆ ದಾಖ ದದ್ ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್.25547‐25550/2010ರ ತೀಪುರ್ ಅನುಷಾಟ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 B

50231 4(5)ಚಿಕ‐1 ಕೇ.15ಹುಉಕ//ವೇನಿ/012008‐09/2010 ವೃಂದ ಮತುತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಲ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದದ್ ಕೇಡರಿನ 15 ಬಡಿತ್ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್
ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/5/2014 D

50802 1/ಕೊಸೈಶಾ/3/2010 ಕೊಡಗು ಸಯ್ನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚುಚ್ವರಿ 16 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/9/2014 D
50804 1/ಕೊಸೈಶಾ/4/2004 ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/9/2014 D
50807 1/ಕೊಸೈಶಾ/5/2010 ಕೊಡಗು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರ ಆಡಿಟ್ ಆ ೇಪಣೆಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ.2009‐10ನೇ ಸಾಲು. 6/7/2014 D

50830 1/ಬಿಸೈಶಾ/2/2010 ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಔಂಡ್ ಗೋಡೆ ಮತುತ್ ಕೊರತೆ ಬೀಳುವ ಆಯವಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್. 6/7/2014 D
51935 CPI/ಇ /76/2010 Sri.Lokesh, Asst.Teacher, Talys Hobli, Holalkere Taluk, K.A.T APP.No.6323/2010 Right to 

Information
6/16/2014 B

52090 88.ಶಾ.ದಾ.ಹಾ.ಕೊ.ಮನಾನ್.12/2010‐11..ಧಾಕೊಅನು/2010 ಸುನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಯಾದವಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯನುನ್ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

52157 88.ಪೌರ್.ಶಾ.ಸರ್ತಳಾಂ.ಅನು.37/2010‐11..ಸಥ್ಹ/2010 ಶವ್ಪರ್ಜಞ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶಾರದಾದೇ ನಗರ ಮೈಸೂರು ಶಾಲೆಯನುನ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ದಬಬ್ಗ ಳ್, 3ನೇ ಹಂತ
ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

52158 8(8).ವೃತಿತ್. .ನೇ.ಅನು.150/2009‐10/ಅನುಒ// ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಂಜಲಗೆರೆ,  ರಾ ತಾಳ ಮಧುಗಿರಿ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 C

52172 88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್ ಅನು.53/2010‐11..ಖಾಹುಅನು/2010 ಡಾ: ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರಿಯೂರು ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 B



52173 8(8).ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭ.ಅನು.151/2009‐10/ಖಾಹುಅನು// ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕತಗಾನಹ ಳ್, ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

52180 8(4)/ಖಾಹುಅನು/506/2010 ರ್ೕ ಸಂಗಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಾರಿಪುರ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಧೀನಬಂಧು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಕಾರಿಪುರ ಇ ಲ್ನ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 B

52184 8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/01/2010 ರ್ೕ ಎಸ್.ಜಿ. ಚಂದರ್ಪಪ್, ಡಿ. ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಇಕೆಕ್ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಡಜಿಗಳೆ ಮನೆ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ನಿವೃತಿತ್
ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 D

52187 8(4)/ಸಥ್ಹ/41/2010 ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕಗಿರಿಪುರ ಮಾಗಡಿ ತಾ: ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ಗೆ
ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ದುದ್ ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ

6/21/2014 C

52189 8(4)/ದೂರು/137/2010 ರ್ೕ ನಂಜೇಗೌಡ, ಮು . ಅರುಣೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪುರ ಲೇಜ್, ಖಾಯ್ತ ೕಸ್ಟ್, ಹೆಸರುಘಟಟ್ ತಾ: ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಆ ತ್ಯ ಲ್ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

52197 8(4)/ದೂರು/18947/2010 ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ಯಯ್ ರ್ೕ ೕರಶೈವಮಠ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹುಣಸಮಾರನಹ ಳ್ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್
ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 D

52199 8(4)/ದೂರು/01/2010 ಗಾರ್ಮೀಣ ಜನಸೇವಾ ನೃಪತುಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನವಟಿಟ್ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/18/2014 D

52202 8(4)/ದೂರು/100/2010 ಕೂಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ವಸೂ
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 D

52208 8(4)/ದೂರು/292/2010 ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳು ಸಂಘ ಕಾಮರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಙಾಲೆ ಅಪಾಪ್ಸಾವ್ಮಿ ದ ಯಾರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯನಮುನ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅವಯ್ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ್ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 D

52218 8(4)/ಧಾಕೊಅನು/264/2010 ರ್ೕ ರೂಪಾಕಷ್ಯಯ್ ಸಾರಂಗಮಠ ಸ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯ್ ಪೌರ್ಶಾ, ಎಂ.ಎಸ್.ಆರ್ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು
ಈ ಂದೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಂದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಅ ನೂಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಅವಧಿಯ ಏಪಿರ್ಲ್ 04 ರಿಂದ ಮೇ. 05 
ರವರೆಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

52220 8(4)/ದೂರು/136/2010 ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಿಲ್ಕಾರ್ಸ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C

52234 CPI/ದೂರು/1/2010 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 6/18/2014 E
52235 CPI/ದೂರು/1/2010 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 6/18/2014 E
52238 ¸ 8(4)/ದೂರು/6339/2010 ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ. ಪದಮ್ಪರ್ಸಾದ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ದೇ ಯ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ವ ಗಗ್ ಇವರು ಉಚಛ್

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ರಿ.ಅ. ಸಂಖೆಯ್: 6339/08ರ ಬಗೆಗ್.
6/25/2014 C

52239 ¸ 8(4)/ದೂರು/13/2010 ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. ಉಷಾ, ಸ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಇವರು ಇತರರು ರಾಜಯ್
ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 42718 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ

6/25/2014 B

52241 ¸ 8(4)/ದೂರು/1/2010 ರಾಜರತನ್ಂ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಮತುತ್ ರ್ೕ ಶಾರದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ವಾದದ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
52244 ¸ 8(4)/ಮಾನ/01/2010 ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಬರಹ ಪತರ್ಗಳು 6/18/2014 E
52245 ¸ 8(4)/ಅನುಒ/41ಎ/2010 ರ್ೕ ಎಸ್.ಪಿ. ಪದಮ್ಪರ್ಸಾದ್, ಸ ಡಿ. .ಎಸ್ ಪ.ಪೂಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ

ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್.
6/18/2014 D

52331 8(4)/ಹೊಶಾಪಾರ್/01/2010 ರಿಟ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 1207/2006  ರ್ೕ ನ ಲ್ತಂಬಿ ಬಿ.ಹಚ್.ಎ ಅ ಮಾನ್ ಬೆ ಸ್ ಹೆಬಿರ್ ನಿವೃತತ್ ಮು. ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 D

52336 8(4)/ದೂರು/01/2010 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ. ಜಯ ರ್ೕ ಮುದುದ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ
ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 D



52365 8(4)/ದೂರು/101/2010 ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ೕರಂ ಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ನಿಸ್ಸ್ ಕೆಲ್ೕ ಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐33 ಇವರು
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಹಾಗೂ ೕಷಕರಿಗೆ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

52374 8(4)/ದೂರು/01/2010 ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಡಾ: ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನ. 39,ಮಾಸಕ್ ರಸೆತ್, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

52377 8(4)/ಸಥ್ಹ/01/2010 ರ್ೕಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಲಸೂರು ನಿಂದ ಹಳ ೕೆಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿ ದುದ್
ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

52388 8(4)/ಅನುಒ/01/2010 ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುರು ಸೊರಬ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸದೇ ಇರಲು
ಗಾರ್ಮಸಥ್ರ ಮನ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

52397 8(4)/ದೂರು/147/2010 ರ್ೕಮತಿ ಶೆರಾ ರತಾನ್ ಮಾತ ದವಳೆ ಮು , ಮಿತಾರ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

52408 8(4)/ಮಾನ/58/2010 ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೊಂಡನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಇ ಲ್ಗೆ ಹುದೆದ್ ಪರಿವತರ್ನೆ ಅಥವಾ ಹೆಚುಚ್ವರಿ
ಹುದೆದ್ಯಾಗಿ ಾನ ಬಿಝಡ್ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

52414 8(4)/ದೂರು/60/2010 ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಞಲೆ, ನಂ. 1172, 5ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಡಾ: ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸೆತ್, ಪರ್ಕಾಶನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐81 
ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಲಲ್ದೇ ದಾಯ್ಥಿರ್ ಮತುತ್ ೕಷಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭ ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 E

52416 8(4)/ದೂರು/01/2010 ರ್ೕ ಹೆಚ್. ರಾಜು ಡೆ ವರ್ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮಿಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ನೋಬನಗರ ವ ಗಗ್ ರವರ
ಮನ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

52423 8(4)/ಅನುಒ/39/2010 ಬನ ಂ ಲಯನ್ಸ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಕಾರಿಪುರ ಇವರ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢಶಞಲೆಯನುನ್ ಹಾಗೂ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಞಲೆಯನುನ್ 2001 ರ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದುದ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 E

52425 8(4)/ದೂರು/21478/2010 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 21478/2009 ರ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
52431 8(4)/ದೂರು/136/2010 ರ್ೕಮತಿ . ಕುಮುದ, ಸ , ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿನೂನ್ರು ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಇವರು ರಾಜಯ್

ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂ. 6136/2008ರ ಬಗೆಗ್.
6/25/2014 D

52467 8(4)/ದೂರು/120/2010 ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಯಶೋಧ ಸ ಇವರ ಬಗೆಗ್ ಎಂ.ಎ. ಇಎಟಿ 21/88  ಟಿ ಲ್ ಕೋಟ್ ನ ಲ್ ದಿ: 17‐8‐2010 
ರಂದು ಕೇಸ್ ಇರುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

52478 8(4)/ದೂರು/101/2010 ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಒಡಿನಕೊಪಪ್ ವ ಗಗ್ ತಾ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇ ಲ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿ ದುದ್ ಇದರ ಮಾನಯ್ತೆನಕಲು ಎನುನ್ವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

52494 8(4)/ದೂರು/93/2010 ರ್ೕ ಹಮಮ್ದ್ ಮನನ್,  ವಾಜಿನಗ ಬೆಂ.1 ಇವರು ಗುಡ್ ಲ್ ಗಲ್ಸ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಇ ಲ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಂದ ಹೆಚಿಚ್ನ ಶುಲಕ್ ವಸೂ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

52511 8(4)/ಮಾನ/67/2010 ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ.  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಭಾರತ್ ಮಾತ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಶಾ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/29/2014 D

52534 8(4)/ಅನುಒ/10/2010 ರ್ೕ ಗಣಪತಿ ಸಂಪಪೂಕಾ ಹೆಬೂಬ್ರು ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯು ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಟಟ್ ದಾಖಲೆ ಅಸಲು
ಇಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 C

52550 8[4]ಶಾ ./ಖಾಹುಅನು/04/2010‐11 ರೇಣುಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಂದರ್ಗುತಿತ್, ಸೊರಬ ತಾ:  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 B

52562 8[4]ಶಾ /ಖಾಹುಅನು/274/2007‐08 ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. ಪೌರ್ಶಾ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಟಿ. [ ೕ] ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 B
52565 8[4]ಶಾ /ಖಾಹುಅನು/144/2009‐10 ಆಯರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 C



52575 8[4]ಶಾ /ಖಾಹುಅನು/169/2007‐08 ಅನನ್ಪೂಣರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲ ಮ್ೕಪುರ ದಯ್ರಣಯ್ಪುರ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ
ತೆರವಾದ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ತುಂಬಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 D

52587 8[7]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/278/2007‐08 ಎಂ.ಓ. ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಿಕನ್ ಸನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 6/18/2014 B
52681 8[4]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/145/2009‐2010 ವೇಕ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಲೆ, ಆಂದರ್ಹ ಳ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಕಾ ಕಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸದರಿ ಶಲೆಯನುನ್

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/26/2014 A

52705 8[4]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/182/2009‐10 ರ್ೕ ಸಂಗಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊಸ ಬೈಯಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐38 ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 A

52719 8[4]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/66/2010‐11 ರಸುರಕಷ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ಉತತ್ರ ವಲಯ‐3 ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/18/2014 A

52745 8[4]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/42718/04/2009‐10 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ. 42718/2004  ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಉಷಾ, ಸ , ಡಾ:ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ರೆ ಡೆನಿಸ್ಯಲ್ ಶಾಲೆ ರಾಗಿಗುದದ್
ವ ಗಗ್

6/26/2014 B

52763 4(1)ಇತರೆ/ಇ /53/2010 ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು 5/13/2014 E
52813 8[3][4]ಶಾ /ಖಾಹುಅನು/482/2006‐07 ಗುಡ್ ಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಫೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ 6/25/2014 B

52824 8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/76/2010 ರ್ೕ ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊತತ್ತಿತ್, ಮಂಡಯ್ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

53029 8[2]ಶಾ ಅ/ಮಾನ/20/2003‐04 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಕೆ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ಯ ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆಯನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 E

53030 8[2]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/65/2004‐05 ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್ 65/2004 ಮದಕರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಓಬಳಾಪುರ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ:  ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು 6/10/2014 E

53032 8[2]ಶಾ ಅ/ಮೇಪಾರ್/11/1999 ರ್ೕ ಧನಂಜಯಯ್, ಮು ,  ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಹುದೆದ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

53118 8[3]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/ನಿಂ.ದಾ.19/2009‐10 ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಕಯದ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್:19/2010 ಭಾಸಕ್ರ ನಾಯಕ್,  ,  ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಇಲಾಖೆ 
ಇತರರು [ರಿಟ್.ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:24917/2005]

6/20/2014 B

53137 8(4)/ದೂರು/01/2010 ರ್ೕ ಎನ್. ಉಮೇಶ್ ಸ , ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ದೊಬರಹಟಿಟ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್

6/11/2014 C

53141 8(4)/ದೂರು/15/2010 ರ್ೕ ಬಿ.ಆರ್. ರೇಣುಕಾ ಪರ್ಸಾದ್, ಮು ,  ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ರೂರಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಕೊಂಡಿಲ್ ಕಾರ್ಸ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ: 
ತುಮಕೂರು ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

53204 88.ಶಾ. .ಖಾ.ಹು.ಭತಿರ್.ಅನು.45/2010‐11..ಖಾಹುಅನು/2010 ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಜಯಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

53244 88.ಶಾ.ಉ.ಪಾರ್.ಹು.ಮಂ.102/2009‐10..ಅನು/2010 ಸ ೕರ್ದಯ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡಿಗೇನಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಗೆ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 D

53300 CPI 4(7)/ಇ /ಪಾರ್. ದೂರು/5//2010‐11 ರ್ೕಲೋಕೇಶ್,  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ: ಇವರ ಮೇಲೆ ರ್ೕ ರಾಜಪಪ್, ವಕೀಲರು ಇವರು ನೀಡಿದ ದೂರು. 5/22/2015 C

53307 CPI  4(7)/ಇ /ಪಾರ್. .ಪರ್.ಅ.ಸಥ್./8//2010‐11 ರ್ೕ ಮಧುಲತಾ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ವಾಪಸ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಗೋ ಂದಯಯ್ಕೇದಾರ್. 6/8/2014 C
53309 CPI  4(7)/ಇ /ಪಾರ್. .ವೇ.ಬಾಕಿ/10//2010‐11 ಬಿ.ಎಸ್.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ., ಜಿ.ಜೆ. ., ಬನನ್ಂಗಾಡಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಹಣದ

ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 C



53310 CPI  4(7)/ಇ /ಪಾರ್. .ದೂರು/11//2010‐11 ಎನ್.ಆರ್.ಶೇಖರ್, ಎಂ.ಎಂ.ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು. 6/19/2014 C
53316 CPI  4(7)/ಇ /ಪೌರ್.ಶಾ.ನಾಯ್/1267/99/2010‐11 ರ್ೕ.ಕೆ. .ಸಾವಂದಯಯ್, ಸ. ., ಜಿ.ಜೆ. .ಬಾಲಕಿಯರ ವಾಣಿ ಲಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 6/19/2014 B
53321 8[3]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/5461/08/2008‐09 ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5461/2008  ರ್ೕ ಎಂ ಹೆಚ್ ಜವರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಜಿಜ್ೕಗೌಡ

ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.
6/13/2014 E

53322 CPI  4(7)/ಇ /ಪಾರ್. .ದೂರು/14//2010‐11 ಆನಂದ.ಎಸ್.ಪಾಡೇಕರ್, ಜಿ.ಜೆ. . ದಂಡಿನ ವರ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು. 6/19/2014 C
53326 CPI  4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .ಅ.ಕಾ./15//2010‐11 ಕಾ ನಾಥ ಬಿ.ಜಂಗಿಲ್, ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕಡಿ ಕೊಪಪ್, ಕನಕಪುರ ತಾ: ಇವರ ಅರೆಕಾ ಕ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 B

53330 CPI  4(7)/ಇ /ಮಾನಿ.ಸ.ಪರ್.ಶೆ.ದೂರು/18/2010‐11 ರ್ೕ ಪುಟಟ್ ದದ್ಶೆಟಿಟ್, ಮಾ.ನಿ.ಸ.ಸದಸಯ್ರು, ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 D

53332 CPI  4(7)/ಇ /ವೃ. .ವೇ.ಬ./19/2010‐11 ಎ.ಸುಬಯ್ಮಣಯ್ಂ, ದೈ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಕೊಡುಲ್ಪತಿರ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಇವರ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಸಂಬಂಧ. 6/8/2014 D
53334 CPI  4(7)/ಇ /ಪಾರ್. .ವಗರ್/20/2010‐11 ಗಿರೀಶ್ .ನಾಯಕ್, ದೈ. ., ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು‐ 6/8/2014 B
53340 CPI  4(7)/ಇ /ಚಿ. .ಚಿ.ಮ./21//2010‐11 ಸುಧಾಕುಮಾರಿ, ಚಿ.ಕ. ಕಷ್ಕರು, ಜಿ.ಜೆ. .,ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ತಾಂತಿರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರ ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್.
6/8/2014 C

53349 8[3]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/15123/04/2009‐10 ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್:15123/2004  ರ್ೕಮತಿ ಕೋಕಿಲವೇಣಿ, ಸ ,  ರ್ೕಮತಿ ಅರ ಂದ್
ತಾಯರ್,ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಡರ್ ಸನ್ ಪೇಟೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ [ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸಂಖೆಯ್.12723/2007]

6/16/2014 E

53379 8[3]ಶಾ ಅ/ದೂರು/05/2010‐11 ರ್ೕ ಎಸ್ ಆರ್ ಕುಮಾರ್, ಸ ,  ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದದ್ನಮಠ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ: ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು
ಕುರಿತು

6/14/2014 C

53380 8[3]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/ನೇಅ.181/2009‐10 ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಕಣೂಣ್ರು, ಕೋಲಾರ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಪಿ ಎಂ ಹುದೆದ್ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 E

53387 8[2ಎ]ಶಾ ಅ/ಮೇಆ/03/2003 ರ್ೕ ಧನಂಜಯ ಮು ,  ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಶಾ, ಕೆ. ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಇವರು ಆಯುಕತ್ರ ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ
CAVCAT ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

53388 8[2ಎ]ಶಾ ಅ/ಮೇಆ/03/2003 ರ್ೕ ಧನಂಜಯ ಮು ,  ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಶಾ, ಕೆ. ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಇವರು ಆಯುಕತ್ರ ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ
CAVCAT ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

53411 CPI  4(7)/ಇ /ಪೌರ್.ಶಾ. .ದೂರು/23//2010‐11 ಎನ್.ಎಲ್.ಹೇಮಾ ಜಿ.ನಾಯಕ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಇವರು ನಕ  ಅಂಕ ಹಣ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 C
53416 CPI  4(7)/ಇ /ಪೌರ್. .ಮೇಲಮ್ನ /26//2010‐11 ರ್ೕಮತಿ ಟಿ.ಆರ್.ಚಂದರ್ಮಮ್, ಸ. ., ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಐ.ಡಿ.ಹ ಳ್, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 C
53427 88.ಮೇಲಮ್ನ .33/2010‐11..ಮೇಪಾರ್/2010 ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ. ರ್ೕ ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹ ಳ್, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾ: 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಇವರ ಮುಂದೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ  ಸಂಖೆಯ್: 08/2010 ರ 
ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

53429 CPI  4(7)/ಇ /ಅ.ಕಾ. .ಕೆ.ಎ.ಟಿ.3ಪಿ/28//2010‐11 ಗೆರ್ೕಸ್ ಸೆಲಾವ್ ಕೋಂ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಹೋಂ ಎದುರು, ಮಳವ ಳ್ ಇವರ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ತೀಪುರ್ ಅನಷಾಟ್ನದ
ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 B

53433 CPI  4(7)/ಇ /ಪೌರ್.ಶಾ. .ದೂರು/29//2010‐11 ರ್ೕ ದುಂಡು ಮಹದೇವ ಮತುತ್ ಪತಿನ್ ಎನ್.ಸುಧಾ ಜಿ.ಜೆ. .,ರಾಮಸಮುದರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು.

6/19/2014 C

53435 CPI  4(7)/ಇ /ಪೌರ್.ಶಾ.ವೃ. .ದೈ. .ದೂರು/30/2010‐11 ರ್ೕಮತಿ ಲತ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ಗಣೇಶ ದೈ. . ಇವರುಗಳ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್. 6/8/2014 D
53439 CPI  4(7)/ಇ /ಪೌರ್.ಶಾ.ದೈ. .ದೂರು/32//2010‐11 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರಾದ ವ ಂಗೇಗೌಡ, ನರಸೋಜಿರಾವ್, ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನಿ ರಾಮಚಂದರ್ಯಯ್ ಇವರ ಮೇ ನ ದೂರು. 6/19/2014 C



53441 88.ಶಾ. .ಮೇಲಮ್ನ .54/2010‐11..ಮೇಪಾರ್/2010 ರ್ೕ ಬಿ.ಕೆ.ಪರ್ಕಾಶ ಶೆಟಿಟ್, ಸ. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸ ಅಗರ್ಹಾರ, 
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸಕಾರ್ರದ ಉಪಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ 
ಇವರಿಗೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್: 11/2010 ರ ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

53479 88.ಶಾ.ಹಸಾತ್ಂ.ಅನು.93/2010‐11..ಸಥ್ಹ/2010 ಅ ೕಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಜಿ.ಟಿ.ಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಡಿ.ಸಂಜೀವಯಯ್ ಸಾಮ್ರಕ 
ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, 100 ಅಡಿ ರಸೆತ್,  ಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2014 E

53500 8(5)(1)..ಶಾ. .ಅ.ಸೇ. .ಇತರೆ.16\\33/2004\3‐04/ನಾಯ್ಪರ್// ಮೀರಾನಾಯಕ್ ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಅಧಾಯ್ಪಕಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್
ರಿ.ಪಿ.25690/05

6/10/2014 E

53502 88.ರಾ.ಉ.ನಾಯ್.ದಾವೆ.26/2010‐11..ಉನಾಯ್/2010 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಆರ್.ಪರಿಮಳ,ಮೈಸೂರು ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 7352/2010 ರ
ಅಡಿಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

53524 8(5).ಶಾ. .ಅ.ರಿ.ಅ.60/2004‐05/ನಾಯ್ಪರ್// ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 34737/04  ರ್ಮತಿ ಸವ್ಣರ್ಲತಾ, ಪರ್ಭಾರಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಹಾಡರ್ ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮೈಸೂರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

6/13/2014 E

53599 46.ಕದಸಸಬೇ/.07/.ಇ /2010 ಕನಾರ್ಟಕ ದ ತ ಸಂಘಷರ್ ಸಮಿತಿ ಬೆಂ. ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ್. 6/23/2014 D
53668 8(40/ದೂರು/5106/2010 ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸಂಖೆಯ್: 5106/2010 ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ. .ಎಲಸ್ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು

ರಾಜಯ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ್ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್
6/25/2014 D

53669 8(40/ಖಾಹುಅನು/13/2010 ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐84 ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

53670 8(40/ದೂರು/71/2010 ರ್ೕಮತಿ ಜೆ. ಮೇರಿ ಸು ೕಲಾ ರವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
53671 8(40/ದೂರು/27778/2010 ರಿ.ಅ.2778/2010ನುನ್ ರ್ೕ ಎಸ್.ರಾಜು ಛೇಮರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯ್ನೇಜಿಂಗ್ ಟರ್ ಟ್, ಮೆ. ಆರ್.ಕೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್

ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ದಾದ್ರೆ
6/18/2014 D

53682 8(40/ಹೆ ಮಾ/107/2010 ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಪಂಡಿತಾರಾಧಯ್ ಪಪೂಕಾ ಪೌರ್ಶಾಹುಣಸಮಾರನಹ ಳ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 10  ಭಾಗಗಳನುನ್ ಮರು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 E

53686 8(40/ದೂರು/26174/2010 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂ: 26174/2010  ರ್ೕ ನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಜಯನಗರ ಇವರ ರಿ.ಅ. ಬಗೆಗ್ 6/26/2014 D
53687 8(40/ನೇಅನು/81/2010 ರ್ೕಮತಿ ಗೌರಮಮ್ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ್ ಡಿ. ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ಎಸ್.ಜೆ.ಜಿ.ಆರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುರುಘಾಮಠ

ಆನಂದಪುರಂ ಸಾಗರ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
6/26/2014 D

53694 8(40/ಖಾಹುಅನು/102/2010 ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಮುರು ೕಧರ ಸ ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ಯಂ ಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

53695 8(40/ನೇಅನು/19/2010 ಎಸ್. ಲ ತ ಸ ಬಿಝಡ್ ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಶಾ ಕೊಂಡಿಲ್ಕಾರ್ಸ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 C

53697 8(40/ದೂರು/01/2010 ಶವ್ತೀಥರ್ ಪೌರ್ಶಾಲೆ ಕಮಮ್ರಡಿ ಇ ಲ್ನ ಮು ರಾದ ಸುರೇಶ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಕಮಮ್ರಡಿ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು ನಿಡಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 E

53744 8(4)/ನೇಅನು/108/2010 ರ್ೕ ಮಾಗಡಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ವೃಷಭಾವತಿ ನಗರ ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಲೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

53856 8[3]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/140/2009‐10 ರ್ೕ ಜಿ. ಜಗದೀಶ,ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕಮತಿ ನಾಗಮಮ್ ಕೇಶವಮೂತಿರ್ ಗಾರ್.ಪೌರ್ಶಾ, ಹುಚಚ್ವವ್ನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: 
ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E



53875 8[3]ಶಾ ಅ./ಸಥ್ಹ/116/2009‐10 ಮಹಾರಾಣಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಶಾ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ದಾಔಣಗೆರೆ ನಗರದಿಂದ ಜಗಳೂರು ಟೌನ್ ಗೆ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

53915 8[3]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/ವೇಅನು.101/2010‐11 ಭಗವಾನ್ ಬುದಧ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಡಿಗೋಳ್ ಕಾರ್ಸ್,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 E

53998 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/80/2010 ರ್ೕಮತಿ. ಶ ಕಲಾ.ಎಸ್ ಕಟಕಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುಂದರನಗರ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಮತುತ್
ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಮಲಲ್ಪಪ್ಗೋಲ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದಗ ಆಳಂದ 
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ ನ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 3449/08 ಕೆಕ್ ನೀಡಿರುವ ತೀಪಿರ್ನನವ್ಯ 
ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 B

54222 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/82/2010 ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 6645/2010,  ರ್ೕ.ಬಾಬುಸಾಬ್ ಜಮಖಂಡಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಂತಗಿರಿ, 
ರೋಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಗದಗ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿ ಂಪಡೆದಿದದ್ರಿಂದ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/13/2015 B

54401 1/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/13/2010 ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಡಿ.ಎ.  ೕಟಿವೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಗಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/10/2014 D

54402 1/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/13/2010 ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಎನ್.ಡಿ.ಎ.  ೕಟಿವೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಗಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/9/2014 D

54405 1/ಕೊಸೈಶಾ/15/2010 ಕೊಡಗು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕೂಡಿಗೆ ಇದಕೆಕ್ ಆಯುಕರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿದೇರ್ಶನ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 D

54692 8[3]ಶಾ ಅ/ರಿಪಿ/ಅನು.ಬಿ.02/2002‐03 ರ್ೕ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆ ಗೇಬಾಗಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:23234/2005 ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಮಾನಯ್ 
ಕಾಯರ್ದ ಶಯವರ ರುದಧ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ

6/25/2014 A

55442  8 (2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/156/2010‐11 ಅಧೀನ ಶಾಸನ ಅಮಿತಿ 31ನೇ ವರದಿಯ ಫಾರಸುಸ್ ಅನುಷಾಟ್ನದ ಬಗೆಗ್ 6/13/2014 E
56451  8 (2)/ದೂರು/163/2010‐11 ರ್ೕ ಎಂ. ಮಲೆಲ್ೕಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಆರ್. ಕೆ. ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಅರಳ ೕೆಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ

ಅನಧಿಕೃತಗೈರು ಹಾಜರಾಗುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
6/16/2014 E

56452  8 (2)/ದೂರು/164/2010‐11 ಸಾವ್ತಂತೊರ್ೕತಸ್ವ ಮತುತ್ ಗಣರಾಜೊಯ್ೕತಸ್ವಗಳನುನ್ ಆಚರಿಸದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ರುದದ್ ಕಾನೂನು ಮತುತ್
ಆಡ ತಾತಮ್ಕ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

57039  8 (2)/ಸಥ್ಹ/104/2010‐11 ಕನಾಯ್ಕುಮಾರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿ ಮುಲಲ್ತತ್ಹ ಳ್,  ಾನಭಾರತಿ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ರ್ೕ ಪರಮಪೂಜಯ್ ಜಗನಾನ್ಥಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರಿ ಯರಭಾಗರೋಡ್ ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ ತಾ: ಬೀದರ್ 

ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರ/ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

57124 1/ಬಿಸೈಶಾ/01/2010 ಬಿಜಾಪುರ / ಕೊಡಗು ಮತುತ್ ಇತೂತ್ರು ರಾಣಿ ಚನನ್ಮಮ್ ಸೈನಿಕ ಶಾಗಳು ಇವುಗ ಗೆ 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಯವಯ್ಯ ಒದಗಿಲಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/9/2014 D

57438 8 (2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/175/2010‐11 ದಿವಂಗತ ರ ೕಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಜವಾನರು,  ರ್ೕ ಗೋಕಣರ್ನಾಥೇಶವ್ರ ಪ. ಪೂ. ಕಾಲೇಜು ಗಾಂಧಿನಗರ, 
ಮಂಗಳೂರು, ದ.ಕ. ಇವರ ಪತಯಿನ್ ರ್ೕಮತಿ ಕೆ. ಸುಜಾತ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ತೀಯ 
ದಜೇರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಯ ಉದೊಯ್ೕಗ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

59854 8[8] ಶಾ ಅ/ಧಾಕೊಅನು/01/2010‐11 ರೋಟರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ
ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

59873 8[1} ಶಾ ಅ/ದೂರು/01/2005‐06 ದಿ: 17.01.2004ರ ಪೂವರ್ದ ಲ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ್, ಅನು ೕದನೆ
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿ.

6/25/2014 D



60310 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/89/2011 K.A.T APPLICATION NO.2060/2000, 3235/94 SMT.USHA.M.S. A.M. G.H.S CHILLUR KANAKAPUR 
TQ.RAMANGAR .DIST SENIORITY

6/16/2014 B

64940 1ವಾ /ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/20/2011 ಸಶತ ಪಡೆಗಳ ದವ್ಜ ದಿನಾಚರಣೆ 2010 6/9/2014 D
64966 8(3)ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/133/2010‐11 ರಮಾ ಮಾಧವ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಹುಳದೇನಹ ಳ್, ಮಾಲೂರು[ತಾ]ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

ಮಾಡಲು ಆನುಮತಿ ನಿಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/16/2014 E

65517 1/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/19/2011 ಸೂರಜ್ ಅಯಯ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ಲೆ.ಕನರ್ಲ್ ಎಮ್.ಎ.ಕಾಯರ್ಪಪ್ ರವರಿಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ 1,00,000/‐ ಲಕಷ್
ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್. 2010‐11.

6/7/2014 D

65520 CPI/ಅ.ವ/ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ‐43//2010‐11 ಉಪನದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ,ಸಾ, ,ಇಲಾಖೆ.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 1998‐99 ಮತುತ್ 2005‐06 ಹಾಗೂ 2008‐09 
ಸಾ ನ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

65762 4(1)/ಕೆಎಟಿ/5594/2010/2010‐11/ಪೌರ್. .ನೇ/49/2011 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:5594/2010  ರ್ೕ ಮುಂಡೆಪಾಂಡುರಂಗ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/13/2014 C
65797 4(1)/ಪೌರ್ಶಾ ನೇ/69/2010‐11/ಪೌರ್. .ನೇ/69/2011 2007‐08 ನೇ ಸಾ ನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಲ್ ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ ರೇವು ಚವಾಹ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
5/13/2014 D

65859 4(3)ಉ.ವಾಯ್.ಅ./01/2010‐11/ರಾ.ಪ.ಕರ್.ವಾಯ್.ಅ/01/2011 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಹೆಚಿಚ್ನ ದಾಯ್ಬಾಯ್ಸಕಾಕ್ಗಿ ಉನನ್ತ ವಾಯ್ಸಂಗಕಾಕ್ಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/5/2014 C

65876 CPI/ಖಾಹುಅನು/02/2011 ಗಾಂಧಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ, ಬೆಕೆಕ್ಳಲೆ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಖಾ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ

6/19/2014 A

65879 CPI/ಅನುಒ/05/2011 ಶಂಕರನಾಯಕ್,ಹೆಚ್.ಎಂ, ನೇತಾಜು, ಸು.ಚ.ಬೋ.ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾರತಿ ಕಾಲೋನಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್. 6/19/2014 C

65882 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/07/2011 ದಾಯ್ ಕಾಶ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ರಾಗಿಬೊಮಮ್ ರಸೆತ್,  ನಾಯಕ ನಗರ, ಮಳವ ಳ್ ದಾಯ್ ಕಾಶ್, ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

6/19/2014 A

65883 CPI/ಖಾಹುಅನು/08/2011 ರ್ೕ. ಓಕಾಂರ ಉಚಚ್ನಾಗಲಂಗೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್.ಶಾ. ಭಾಗ, ಮುಸೂಟರು, 
ಜಗಳೂರು ತಾ:: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ

6/19/2014 C

65884 CPI/ಅನುಒ/09/2011 ರ್ೕ. ಹರಪನಹ ಳ್, ಮುಪಪ್ಣಣ್ ದದ್ಮಮ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಬೀದಿ, ಬುದಾಳ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 B

66238 CPI  4(3)/ಇ /ಶಾ.ಆ.ಬಿ.ಕೊ../07//2010‐11 ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕೋಟೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನವನುನ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗ ಗೆ
ಬಿಟುಟ್ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/26/2014 D

66243 CPI  4(3)/ಇ /ಸುತೊತ್ೕಲೆ/1//2010‐11 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಅಗಿನ್ ಅನಾಹುತ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಐ. .ಏಡ್ಡ್ ಬಗೆಗ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಕೆಕ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

66248 CPI  4(3)/ಇ /ಅ.ಕಾ.1//2010‐11 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಅನಯ್ಕಾಯರ್ನಿಮಿತತ್ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
66256 CPI 4(3)/ಇ /ಕಾ.ಮಿ.ಬ./3//2010‐11 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ 10,15, 20 ವಷರ್ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 D
66258 CPI 4(3)/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್/1//2010‐11 ಸಕಾರ್ರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಪುಸತ್ಕ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಯತೀಶ.ಪಿ.ಎಂ. 6/5/2014 C
66279 CPI  4(3)/ಇ /ಅ.ಕಾ.1//2010‐11 ಾನ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಅನಯ್ಕಾಯರ್ದ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
66280 CPI  4(3)/ಇ /ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸ/1//2010‐11 ಶಾಲಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಪರ್ವಾಸಕೆಕ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
66284 CPI  4(3)/ಇ /ಖಾ.ಪೂ.ಅ./1//2010‐11 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಕಮಲಮಮ್,  ಂದಿ ಕಷ್ಕರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂವರ್ ಸೇವಾ ಅವಧಿ ಘೋ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C

66439 8(1)/ಮೇಪಾರ್/27/2011‐12 ನಿದೇರ್ಶಕರು ಪೌರ್. ರವರ ಲ್ ದಾಯ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ ಸಮಿತಿ, ಬಸವನ ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ರವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗೆ 1994‐95 ಘಟನೋತತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 D



66448 8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/194/2010‐11 ಶವ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಧರ್ಕ ಸಂಘ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಶವ್ಭಾರತಿ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 B

66449 8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/235/2010‐11 ಶವ್ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು‐72, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶವ್ಭಾರತಿ
ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2014 A

66796 4/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/94/2010‐11 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 2787‐88/2011,  ರ್ೕ.ಬಸಯಯ್. .ಮಾಚಕನೂರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇವರು ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಎ.ಟಿ ಯ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 B

66951 8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/02/2010‐11 ಶುಮಂದಿರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ರಿ, ಹೆಲಾಸ್ನಗರ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಶುಮಂದಿರ
ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

67148 4(2)/ಪೌರ್. .ಕೆಎಟಿ/95/2010‐11/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/95/2011 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ :3059‐61/2011  ರ್ೕ ಉಸಾಮ್ನ್ ಬಾಷಾ ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/16/2014 B

67149 4(2)/ಪೌರ್. .ಕೆಎಟಿ/96/2010‐11/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/96/2011 ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3054‐58/2011  ರ್ೕ ಎಸ್.ಎ.ಸರಿಕರ, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ ಯರಗಟಿಟ್.ಹುಕೆಕ್ೕರಿತಾ,ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್
ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

6/16/2014 B

67218 8(2)/ಹೊಶಾಪಾರ್/24/2011‐12 ಫೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ರಿ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ `ಫೀಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್` ಎಂಬ
ಹೊಸ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

67326 1/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/22/2011 Budget for the year 2011‐12 allotted Rs. 1,100lakhs for construction of School Building and 
Student Scholership.

6/7/2014 D

67421 CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ (1) / ತ.ಪ.ಮಾ. ‐012 //2011‐2012 / 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐1 ಈ ಕಛೇರಿಯ
ಇಲಾಖಾ ನಿದೇರ್ಶಕರುಗಳ , ಏಪಿರ್ೕಲ್ ‐ 2011 ಮಾಹೆಯ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ ಅನು ೕದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ 
ಕಡತ ,

6/12/2014 E

68515 8(3)/ಇ /155/2010‐11 ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು , ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್
ವಶಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

68526 ವೇ/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/ಕಿರಾಚ 32/2011‐12 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕಿತೂತ್ರು ರಾಣಿ ಚನನ್ಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಿತೂತ್ರು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲೆಲ್ ಇದಕೆಕ್
ದಯ್ಥಿರ್ವೇತನ ಮತುತ್ ಆಹಾರ ಬತೆಯ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಬತೆಯ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 D

68808 CPI/ಅನುಒ/78/2010‐11 ರ್ೕ ಕರ್ಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾ ಹ ಳ್ ಕಾರ್ಸ್, ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 D

72959 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಶಾ. .ನಿ.‐028/2011‐2012 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಬೆಂಗಳೂರು/ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ತಪಾಸಣೆ ಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನುನ್
ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿ /  ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

10/13/2014 D

73408 8(7)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/142/2010‐11 ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ರಿಪರುಶುರಾಂಪುರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ರವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ ವೇಕನಂದ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

73928 CPI/ಅ.ವ/ತ(1) /ತ.ಪ.ಮಾ.‐030/2011‐2012 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ ತಿಪಟೂರು , ತಿಪಟೂರು‐ ತಾಲೊಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು‐ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಛೇರಿಯ
ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

10/13/2014 D

73933 CPI/ಇ /ತ(2) /ತ.ಶಾ.ಕ.ಇ.ಮು.‐031/2011‐2012 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿರುವ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಕಡತಗಳನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲೇಖಾಯಕೆಕ್
ಕಳು ಸಬೇಕಾದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ ,

6/26/2014 D

74546 C4[7] S E/ಇ /11/2011‐12 HIMBARAHA NIDUVA BAGGE 6/19/2014 C
74547 C4[7] S E/ಹೆ ಮಾ/05/2011‐12 EXCESS TEACHERS IN GOVERMENT HIGH SCHOOL 6/19/2014 C
74551 C4[7] S E/ವಗರ್/55/2011‐12 2011‐12NE SALIN VARGAVANE 6/19/2014 C



74602 ಸಂಖೆಯ್:ಸಂ. 1.ಸು.ಸು.ಶಾ.ಅ./ಇ /04//2010‐2011 ರ್ೕ ಸುಮುಖ ಸಂಗೀತ ನೃತಯ್ ಶಾಲೆರಿ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/16/2014 E
74606 ಸಂಖೆಯ್:ಸಂ. 1.ಶೃ.ಸಾ.ಸಂ.ಅ.ಆ.ಮೈ./ಇ /14/2010‐2011 ಶೃತಿ ಸಾಗರ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ನಾಟಕ ತಾಳ ವಾದಯ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/16/2014 E

75007 C4[7]/ಮೇಪಾರ್/53/2010‐11 Shree.e.narayanswaym, PT, GPS samste, agalagurki, chikkaballapur Dist Rit pittion 6/19/2014 B
75009 C4[7]/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/3821/2010‐11 KAT NO.3821/2011 6/19/2014 B
75013 4(1)/ಕಾ.ಕ.ಸ/27/2011‐12/ಪೌರ್. .ನೇ/27/2011 ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕನನ್ಡಿಗರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ‐23‐05‐2011ರಂದು ಜಯ ಕನಾರ್ಟಕ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್

ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್
5/13/2014 E

75182 ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/12/2011 ರ್ೕ ಎಸ್. .ನಾಗರಾಜರಾವ್,  ಂದಿನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಹಾ  ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಅಕಷ್ರ
ದಾಸೋಹ, ಡಲ್ಘಟಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರ್ೕ . ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್,  ವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಶಂಶುಪಾಲರು 
ಇವರ ದೂರುಗಳ ಮರು ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

7/15/2014 D

75421 4(1)/ಪೌರ್, .ದಾವೆ/05/2011‐12/ಪೌರ್. .ನೇ/05/2011 ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿರ್ಸಂಖೆಯ್‐9114/2008  ರ್ೕ ೕರೇಶ್ ನಾಯಕ್. . ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/13/2014 C
75529 4(3).ಇತರೆ/27/2011‐12/ಇ /2011/2011 ಇತರೆ ಷಯಗಳ ಕಡತ 6/20/2014 E
75768 4(1)/ಪೌರ್. .ನೇಮಕ/113/2009‐10/ಪೌರ್. .ನೇ/13/2011 ರ್ೕ ಬಿ.ಬಾಬು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು 1246‐03 6/13/2014 B
75886 4(3)/01/ಇ /2011‐12/2011 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಹಂತದ ಲ್ ಶಾಲೆ ತೊರೆಯುವ ಧರವನುನ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
75971 ಸನಿ1/ಎ2./ಕಭಾ /042009‐10/2011 ಸಂಸಕ್ೃತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ [ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು] ಕನನ್ಡ ಭಾಷಾ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

[ಕೆ.ಎಸ್.ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್]
9/30/2014 D

75978 ಸನಿ1/ಎ2./ದೂಪರ್/ ಚಾರಣೆ 37/2009‐10/2011 ರ್ೕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ. ಹೆಬಾಬ್ಳ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ
ಕಷ್ಕರ ಸಂಘದ ಲ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಎಂದು ಓಡಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

9/1/2014 D

76183 1/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/ಜನಸಪ್ಂದನ 38/2011 .ಬಿ. ನಾಗಬೂಷಣ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಸೆಟಪಪ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ಸ ಲ ರುವ
ಮನ ಬಗೆಗ್.

6/9/2014 D

76318 4(1)/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./10/2011‐12/ಪೌರ್. .ನೇ/10/2011 ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ 301  ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ ಪರೀ ೆಯ ಮೂಲಕ
ತುಂಬಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್

5/13/2014 C

76438 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ./ಅನುಸರಣಾ ವರದಿ/37//2011‐2012 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನುನ್ ಪುನರ್
ಪರಿ ೕ ಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದ ನೂಯ್ನತೆಗ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

76461 1  ವೇ/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ಮೀಟಿಂಗ್/2011 ಬಿಜಾಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್.ಬಿ.ಎ. ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ:18‐082011. 6/9/2014 D
76681 CPI/ಇ /ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ.‐041/2011‐2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾರೋಹ ಳ್ , ಕನಕಪುರ‐ ತಾಲೊಲ್ಕು , ರಾಮನಗರ ‐ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ತಪಾಸಣಾ / 

ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ
6/12/2014 E

76682 CPI/ಇ /ತ(1) /ತ.ಪ.ಮಾ.‐42/2011‐2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪೌರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾರೋಹ ಳ್ , ಕನಕಪುರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು , ರಾಮನಗರ ‐ಜಿಲೆಲ್,. ಈ
ಶಾಲೆಯ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

6/12/2014 E

76940 CPI/ಅನುಒ/ 8(2)ಶಾ. .ಅವೆ.ಅ.ಓ110/2010‐11/2011 ರ್ೕ. ೕರಬದರ್ಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆತ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನೆಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ. ೕರಬದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ದೊಡಡ್ ಗುಬಿಬ್ ಬೀದರ ಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯ ಅನುದಾನಕೆಕ್ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 E

76960 4[7] ಪೌರ್ /ಖಾಹುಮಾ/ಪಾರ್  ಬಡಿತ್ ಹು ಬ37/2011‐12 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಸಕಾಱರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವೃಂದದಿಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವ
ಬಗೆಗ್ [ಆಎರ್ಂಎಸ್ಎ ಹುದೆದ್ಗ ಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್]

6/19/2014 C

77021 ¸ 8(2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಶಾ. .ಅ.ಮು. ಬ‐61/2011‐12 ರ್ೕ ಕೆ.ಜಯಪಾಲ ಶೆಟಿಟ್, ಸ , ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಧಮರ್ಸಥ್ಳ,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ದ.ಕ.ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಮು. , ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸು ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

77022 ¸ 8(2)/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಸವ್.ಇ.ನಿ‐59/2011‐12 ರ್ೕಮತಿ ಪುಪಪ್, ದಿವ್.ದ.ಸ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್.ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವಲಯ, ಇವರ ಸವ್.ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E



77131 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್ ‐045/2011‐2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ಕಷ್ಣ ಮಹಾ ದಾಯ್ಲಯ .ಟಿ.ಇ. ಬೆಳಗಾ  ‐ಜಿಲೆಲ್ , ಬೆಳಗಾ . ಈ ಕಛೇರಿಯ 2007‐2008 ರಿಂದ
2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ರಿವೂಯ್ 
ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

77135 4(3)/ಸೇಸ/14/2011‐12/2011 ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ 252 ಬಿ ಪರ್ಕಾರ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇಪರ್ಡೆ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
77169 8[8]/ಅನುಒ/88/2011 ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್.ಶಾ. ಬರಗೂರು, ರಾ ತಾ: ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್

ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/25/2014 C

77250 CPI/ಸ.ನ/ತ(2) /ತ.ಶಾ.ಪರ್.ಪ.ಸಭೆ.ಅ. ‐046/2011‐2012 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖೆಯ ಪರ್ಗತಿ ಪರಿ ೕಲನಾ ಸಭೆಗೆ ಅಜೆಂಡಾ ಒದಗಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

6/12/2014 E

77266 8[8]ಶಾವೇ/ಅನುಒ/69:/2010‐11 ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ನಕಲ್, ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/7/2014 A
77527 8[2]ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/ನಿಂ.ಅ:81:/2011‐12 ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ನಿಂದನಾ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್:3045/2001‐ ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾಗುರುರಾಜ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್

ಇತರರು.
6/10/2014 E

77556 8(1)/ಅನುಒ/42/2011‐12 ಚೆನನ್ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಕಿಕ್ನಕಲಮ್ಟ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಸಾಲೆಯ ಲ್ ನೇಮಕವಾದ ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ>
ಾನಪಿ ಎಂ ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/18/2014 B

78881 CPI/ಇ /ತ(2)/ಪರ್.ಕೈ.ಬ.ಸಂ.ವ./ 051/2011‐2012 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನಯ್ ಆಯುಕತ್ರು.ಇವರು ದಿನಾಂಕ‐ 30‐08‐2011 ರಂದು ತುಮಕೂರು ಮತುತ್
ಹಾಸನ ‐ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪರ್ವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದಶರ್ನದ ವರದಿಯನುನ್ ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

80793 8(4)/ಖಾಹುಅನು/194/2010‐11 ಇಕೆಕ್ೕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಡಜಿಗಳಮನೆ,ಸಾಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 B

80912 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ,ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/052/2011‐2012 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಗೂ ಂದಿನ ಸಾ ನ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ/ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳ
ರಿವೂಯ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

6/12/2014 E

81137 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್ /054/2011‐2012 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಮೈಸೂರು . 
ಈ ಕಛೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಆ ೇಪಣೆಯು 
ಮುಂದುವರಿದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ರಿವೂಯ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

81241 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/ 056/2011‐2012 ಬಿ.ಇ.ಒ.ಕಛೇರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಕಛೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತಪಾಸಣೆಯ ಲ್ 
ರಿವೂಯ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ,

6/12/2014 E

81346 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್/ 057/2011‐2012 ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು‐ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ವಲಯ, ಮೈಸೂರು , ಈ ಕಛೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ಕೊಂಡು ರಿವೂಯ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

81422 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/06/2011 ರ್ೕ.ಮಲಲ್ಪಪ್ ಸಂಗೊಡ ಬಿರಾದಾರ,  ಜಾಪುರ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 9/8/2014 E

82365 1(5)./26/ಸೇಸ/2011‐12/2011 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಂದಿನ ಸೇವೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
82537 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/08/2011 ರ್ೕಮತಿ ಮಲ ಎಸ್ ಮುಳಗುಂದ, ಹಾವೇರಿ, ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 5/7/2015 D

82610 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) /ತ.ವ.ಅ.ಪಾ.ವ.ರಿವೂಯ್‐58/2011‐2012 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಛೇರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ‐ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಲ್ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ 
ಅನುಪಾಲನಾ ಉತತ್ರವನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ಕೊಂಡು ರಿವೂಯ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E



82614 ಸನಿ1/ಎ2/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಮೇಲಮ್ನ /2011 ರ್ೕ . ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಇವರ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮೇಲಮ್ನ
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

7/15/2014 D

82809 CPI/ನೇಅನು/69/2011‐12 ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕಕ್ಳ ಮಂದಿರ ಬಾಲಕರ ಮತುತ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಎರಡು
ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/11/2014 E

82827 1  ವೇ/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/ಬಿ.ಸೈ.ಶಾಲೆ ಅನುದಾನ/2011 ಬಿಜಾಪುರ ಸ್ಐನಿಕ ಶಾಲೆ ಇದಕೆಕ್ 2011‐12ನೇ ಸಾ ಗೆ ಲೆಖಕ್ ೕ ರ್ಕೆ‐2202‐02‐107‐3‐00‐117 337.00 ಲಕಷ್
ದಾಯ್ಥಿರ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 D

82913 8[8][2]/ಅಆನೇ/58/2011‐12 ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ], ಎಡಪದವು,  ಬಿರ್ಕೆರೆ, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, 
ಭಾಗದ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾಗಿದದ್ ಎ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್ ಇವರ ನಿಧನದಿಂದ ಅವರ ಪತಿನ್ಯಾದ ೕಲಾರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/10/2014 E

83352 4(3)/38/ಮಾ.ಹ.ಅ/2011‐12/2011 ಶ್ಎಈ ಬಸವರಾಜು ಜವನಗೊಂಡಹ ಳ್ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

83548 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ ತ.ಪ.ಮಾ/ 061/2011‐2012 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ಜಿಲೆಲ್, ಕಡೂರು ‐ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕಡೂರು ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ಕೊಂಡು ರಿವೂಯ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

5/21/2015 D

83643 8[3]ಶಾ ಅಮು ಬಡಿತ್ ಅನು/ಮುಂಬಡಿತ್/84/2011 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಾವತಿ, ಸ. . ದದ್ಣಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಳುಳ್ಪೇಟೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2014 E

83647 8[3]ಶಾ ಅವೇ,ಅನು/30/2011‐12/ಅನುಒ/30/2011 ಭದಾರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಠದಕುರುಬರಹ ಳ್,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

83991 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ.ಪರ್.ದಿ. 62/2011‐2012 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ .ಟಿ.ಇ. ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರುಗಳ ಪರ್ವಾಶ
ದಿನಚರಿಯ ಅನು ೕಧನೆಯ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

6/13/2014 E

83993 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ.ಪರ್.ದಿ. 063/2011‐2012 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ಡಯಟ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಇವರುಗಳ
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿಯ ಅನು ೕಧನೆಯ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/13/2014 E

84164 8[7] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೈ.  ಗೆರ್ೕ‐2 ವೇ 123/2010‐11 ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರುಜ ವೇತನ/ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

84167 8[7] ಶಾ ಅ/ಇ /ಆ ಮಂ ಹ 57/2011‐12 ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಐಮಂಗಲ,  ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಹಸಾತ್ಂತರಿ ರುವುದನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

84178 8[7] ಶಾ ಅ/ಇ /ಎಂಎಇಎಟಿ 22/2010‐84/2010‐11 ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ರ ಸ. , ಬಾಪೂಜಿ ಸಂ.ಪ.ಕಾಲೇಜು, ಭರಮಸಾಗರ, ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ ಮತುತ್
ಇತರರು ಎಂಎಇಎಟಿ 22/2010

6/20/2014 E

84179 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ನಿ 75/2011‐12 ಹೆಚ್.ಬಸನಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

6/28/2014 E

84192 8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅ 52/2011‐12 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರುದರ್ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಳಳ್ಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

84960 4(3).ಸವನ್ಮಿ/42/ಅನು/2011‐12/2011 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಸವ್ಇಚಾಚ್ ನಿವಥ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/26/2014 D
85321 4(6)/ಶಾಹೆಬ/65/2011‐12 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ದಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/23/2014 D
85993 4(3)/45/ನಿ&ಪಿಂ/2011‐12/2011 ದಿ,  ರ್ೕಮತಿ ನ ನಾ ಂದಿ ಕಷ್ಕಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಾ ೕಪುರ ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ

ಪಿಂಚಿಣಿ ಇತಾಯ್ದಿ ಬಗೆಗ್
6/5/2014 C



86079 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ./ 066/2011‐2012 ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿ ಪುತೂತ್ರು, ಪುತೂತ್ರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ದ ಣ ಕನನ್ಡ ‐ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ರಿವೂಯ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳುಳ್ವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

5/20/2015 D

86285 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ ತ.ಪ.ಮಾ. / 067/2011‐2012 ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿ ತರೀಕೆರೆ, ತರೀಕೆರೆ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ಜಿಲೆಲ್,ಈ ಕಚೇರಿಯ, 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ 
ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

86287 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ./ 068/2011‐2012 ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿ. ಕಡೂರು, ಕಡೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ,

5/20/2015 D

86442 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ ತ.ಪ.ಮಾ./ 069/2011‐2012 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾ. .ಇ. ಮೈಸೂರು‐ಜಿಲೆಲ್, ಮೈಸೂರು, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2005‐06, 06‐07,08‐09, 
2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ 
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಉತತ್ರಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ.

6/13/2014 E

86462 4(3)./46/ಮಾ.ಹ.ಅ/2011‐12/2011 ಪಿ,ಜಯರಾಮು ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮಿಕೆಕ್ರೆ ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

86504 CPI  8[3]/ಅಆನೇ/51/2011‐12 ದಿ:ಟಿ.ಹೆಚ್.ನರಸುಬಾಯಿ, ಮು. .  ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕೊತತ್ನೂರು ಇವರ ಮಗನಾದ ರ್ೕ
ಎಂ.ಆರ್.ಪರ್ಶಾಂತ್ ರವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ಉದೊಯ್ೕಗ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

86840 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/18/2008‐09 ರ್ೕ ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಚಂದಿರ್ಕಾ ನಿಲಯ ರೈಲೆವ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಪಪ್ಳ ಇವರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು. 6/23/2014 D

86841 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/28/2009‐10 ರ್ೕ ಎ. ರಾಜಪಪ್ ಇವರ ಶಾಲಾದಾಖಲೆಗಳ ಲ್ ಜಾತಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಹಾಗೂ ಕು.ಅಸಾಮ್ಭಾನು ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ
ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕುರಿತು.

6/23/2014 D

86846 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/37/2009‐10 ಮೇದಾಗಿರಿ ಜನಾಂಗದವರ ಮಕಕ್ಳ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯ ಲ್ ಜಾತಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಪರ್ತಿ 6/23/2014 D

86847 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/16/2009‐10 ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ಕಾಲೇಜು ಶಾಗರ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಲು
ಪರ್ಸತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

86848 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/05/2009‐10 ರ್ೕ ಶರತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಭಯ್ಥಿರ್ಯ ಜನಮ್ದಿನಾಂಕ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/23/2014 D
86850 4(6)/ಶಾಹೆಬ/44/2009‐10 ಅಂತರ ವಾಹವಾದ ದಂಪತಿಗಳ ಮಕಕ್ಳ ಶಾಲಾ ಧಾಖಲಾತಿಗಳ ಲ್ ತಂದೆಯ ಜಾತಿಯನುನ್ ನಮೂಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/23/2014 D

86851 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/17/2008‐09 ರ್ೕ ಸಂತೋಶ್ ಎನ್ ಎಂಬ ದಾಯ್ಥಿರ್ಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ
ಕುರಿತು.

6/23/2014 D

86855 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/32/2008‐09 ಕುಮಾರಿ ನಾಗರತನ್ ತಂದೆ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಇವರ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯ ಲ್ ಹುಟಿಟ್ದ ದಿನಾಂಕ 28/02/90 ರ
ಬದಲಾಗಿ 29/02/90 ಎಂದು ತಪಾಪ್ಗಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

86970 4(6)/ಪರ್.ಪ/22/2011 ನಾಯ್ಷನಲ್ ಇನ್ ಟ್ಟೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸೂಕ್ ಂಗ್ ಚಿತೂತ್ರು ಆಂದರ್ ಪರ್ದೇಶ ಗೌನರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯು ಕನಾರ್ಟಕ ಸಕಾರ್ರದಿಂದ ಮಾನಯ್ತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

86977 4(6)/ .ಸಂ.ತಿ/21/2011‐12 ಎಸ್. ೕಗೀಶ್ ತಂದೆ ಸೋಮಣಣ್ ರವರ ಶಾಲಾದಾಖಲಾತಿಯ ಲ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/23/2014 D

86995 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 074/2011‐2012 ತಿಪಟೂರು. ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ
ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/13/2014 D



86996 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 074/2011‐2012 ತಿಪಟೂರು. ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ
ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್.

10/13/2014 D

87002 CPI/ಅ.ವ/ತ (2)/ ತ.ಪ.ಮಾ./ 075/2011‐2012 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

87003 CPI/ಅ.ವ/ತ (2)/ ತ.ಪ.ಮಾ./ 075/2011‐2012 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್. ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/13/2014 E

87011 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ ತ.ಪ.ಮಾ./ 076/2011‐2012 ಮೈಸೂರು‐ಜಿಲೆಲ್ , ಹುಣಸೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹುಣಸೂರು, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್,

5/20/2015 D

87013 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ ತ.ಪ.ಮಾ./ 077/2011‐2012 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ಜಿಲೆಲ್, ಕೊಪಪ್‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೊಪಪ್,ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿಯ 2009‐2010 ಮತುತ್ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್,

5/20/2015 D

87016 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) /ತ.ಪ.ಮಾ./ 078/2011‐2012 ಚಾಮರಾಜನಗರ‐ಜಿಲೆಲ್, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಪರಿ ೕಲನಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

87123 CPI/ಶೈ.ಅಂ.ಅಂ/ತ(2) / ಶಾ.ಮೌ.ಮಾ,.ಸಂ. / 079/2011‐2012 ರ್ೕ. ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ. ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಆಗಷ್ಟ್‐
2011 ರ ಮಾಹೆಯ ಪರ್ವಾಸ ಶಾಲಾ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಮತುತ್ ಸಂದಶರ್ನಗಳ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

87454 A91 HDFC Int ‐33/2011‐12.10‐11‐2011.ಸಾಮಂ/2011 Late.ಎಂ ಆರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸ. . ಗೃಹ ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡಲಾದ ಆದೇಶ ಕಳು ಕೊಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

87632 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 082/2011‐2012 ಚಾಮರಾಜನಗರ‐ಜಿಲೆಲ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿಯ 2008‐2009 ನೇ
ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

5/20/2015 D

87633 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 082/2011‐2012 ಚಾಮರಾಜನಗರ‐ಜಿಲೆಲ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಚೇರಿಯ 2008‐2009 ನೇ
ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/13/2014 E

87708 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/127/2010‐11/2011 ರ್ೕ ಸುಬಬ್ರಾಯ ಭಟ್, ಸ.  .  ಠಲ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,  ಟಲ್, ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ: ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 E

87712 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/188/2010‐11/2011 ಸದಾರ್ರ್ ವಲಲ್ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಜಾರ್ಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ 8ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗವನುನ್ 10ನೇ
ತರಗತಿಗೆ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/11/2014 E

87717 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/284/2010‐11/2011 ರ್ೕಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಕುಲಕಣಿರ್, ಇವರನುನ್ ಯಾವುದೇ ಮಾ ತಿ ಇಲಲ್ದೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್ 6/13/2014 E

87763 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/276/2010‐11/2011 ಬೆಥಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಂ:23/4, 3ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಕುಂಭಳಗೋಡು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಥಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಶನ್ ಎಂಬ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್2011‐12

6/11/2014 E

87813 8[4] ಶಾ ಅ/ದೂರು/ವೇ ಬಿಡು 134/2010‐11 ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲಾಲ್ ಬಣಜಾರ [ಲಂಬಾಣಿ], ಯುವಕರ ಸಂಘ [ರಿ], ಚಿತರ್ದುಗಱ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಆಶರ್ಯದ ಲ್
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯವರ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 E

87827 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 083/2011‐2012 ಮೈಸೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳಾದ ಸೋಮೇಶವ್ರಪುರ ಮತುತ್ ದದ್ ಂಗಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ಸ್
.ಕಾಲೋನಿ, ಈ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ್ ರಿವೂಯ್ ಮಾಡುವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

6/13/2014 E



87828 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 083/2011‐2012 ಮೈಸೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳಾದ ಸೋಮೇಶವ್ರಪುರ ಮತುತ್ ದದ್ ಂಗಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ಸ್
.ಕಾಲೋನಿ, ಈ ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ್ ರಿವೂಯ್ ಮಾಡುವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

6/13/2014 E

88113 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 085/2011‐2012 ಚಾಮರಾಜನಗರ ‐ಜಿಲೆಲ್, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

5/20/2015 D

88139 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 086 //2011‐2012 ಕೊಡಗು‐ಜಿಲೆಲ್ , ಮಡಿಕೇರಿ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಲೆಕಕ್
ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ.

5/20/2015 D

88179 ಸನಿ1/ಅ3//ಅ.ವ/ಅನಿ.ಭೇ.ಅನು‐09//2011‐12 ಸ. .ಪಾರ್ಶಾಲೆ,  ಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ‐03 ಶಾಲೆಯ ಅನಿರೀ ತ ಭೇಟಿಯ ಆ ೇಪಣೆಗ ಗೆ
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಕೆ ಬಗೆಗ್ ಕಡತ.

9/30/2014 D

88187 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 087/2011‐2012 ಹಾಸನ‐ಜಿಲೆಲ್, ಬೇಲೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಬೇಲೂರು. ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2004‐2005 ಮತುತ್ 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  
ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/13/2014 E

88188 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 087/2011‐2012 ಹಾಸನ‐ಜಿಲೆಲ್, ಬೇಲೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಬೇಲೂರು. ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2004‐2005 ಮತುತ್ 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  
ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/13/2014 E

88256 CPI/ಅ.ವ/ತ (2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 088/2011‐2012 ಮಂಡಯ್‐ಜಿಲೆಲ್, ಪಾಂಡವಪುರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಪಾಂಡವಪುರ, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ 
ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ್ ದಪ್ಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

88257 CPI/ಅ.ವ/ತ (2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 088/2011‐2012 ಮಂಡಯ್‐ಜಿಲೆಲ್, ಪಾಂಡವಪುರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಪಾಂಡವಪುರ, ಈ ಕಚೇರಿಯ 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ 
ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ್ ದಪ್ಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

5/20/2015 D

88258 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ ತ.ಪ.ಮಾ. / 089/2011‐2012 ದ ಣ ಕನನ್ಡ‐ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಲ್ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಸರಣಾ 
ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

88260 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ ತ.ಪ.ಮಾ. / 089/2011‐2012 ದ ಣ ಕನನ್ಡ‐ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಲ್ ಭಾಗ‐`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಸರಣಾ 
ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

88263 ಸನಿ1/ಎ2//ಅಗೈಹಾ/29/2011‐12 ರ್ೕ.ಎಸ್.ದೇವರಾಜ್, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಇವರು ಗೈರು ಹಾಜರಿ ನಂತರ
ಕತರ್ವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

88361 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ಥ.ಫ.◌ಂಅ. / 094/2011‐2012 ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಡಯಟ್ ಈ ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ
ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು  ಕೊಡುವ ಚಾರದ 
ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E



88522 CPI.ತ2 /ತಪಮಾ/ 096 /.ಅ.ವ/2011 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾ, ,ಇ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗುಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಚೇರಿಯ 20022003, 20042005, ಮತುತ್
20052006 ಈ ಕಚೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಭಾಗ`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ 
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

88523 CPI.ತ2 /ತಪಮಾ/ 096 /.ಅ.ವ/2011 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು ಆಡ ತ ಸಾ, ,ಇ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗುಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಚೇರಿಯ 20022003, 20042005, ಮತುತ್
20052006 ಈ ಕಚೇರಿಯ ತಪಾಸಣಾ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಭಾಗ`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ 
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

88632 CPI.ತ1/ತಪಮಾ/ 097 /.ಅ.ವ/2011 ದಾವಣಗೆರೆಜಿಲೆಲ್, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹೊನಾನ್ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

88633 CPI.ತ1/ತಪಮಾ/ 097 /.ಅ.ವ/2011 ದಾವಣಗೆರೆಜಿಲೆಲ್, ಹೊನಾನ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹೊನಾನ್ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 E

88634 CPI.11.ಕೆ.ಎ.ಟಿ/2011 ರ್ೕ ಎನಿವ್ ವೆಂಕಡರಮಣ ಮೂತಿರ್, ಬಿಆ ರ್, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮರು ಮೇಲಮ್ನ ಯನುನ್
ಕೆಎಟಿ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 19/2011 ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

5/13/2015 B

88705 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 099.ಅ.ವ/2011 ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಹಾಸನ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹಾಸನ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ಮತುತ್ ಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಅನುಸರಣ ವರದಿಗ ಗೆ 
ಉತತ್ರವನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

88706 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 099.ಅ.ವ/2011 ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಹಾಸನ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹಾಸನ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ
ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ಮತುತ್ ಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಅನುಸರಣ ವರದಿಗ ಗೆ 
ಉತತ್ರವನುನ್ ದದ್ಪಡಿ ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

88996 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ/ 100 /.ಅ.ವ/2011 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರುಜಿಲೆಲ್, ತರೀಕೆರೆತಾಲೊಲ್ೕಕು, ತರೀಕೆರೆ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20072008 ಮತುತ್ 20082009 ನೇ
ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯನುನ್ ಹಾಗೂ 20022003 ಮತುತ್ 
20062007 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಭಾಗ`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ 
ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಅನುಸರಣ ವರದಿಗಳನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ 
ಕಡತ,

6/17/2014 E

89200 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 101 /.ಅ.ವ/2011 ಮೈಸೂರುಜಿಲೆಲ್, ಮೈಸೂರುತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮೈಸೂರು ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20112012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಲೆಕಕ್
ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿಗ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

5/20/2015 D

89201 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 101 /.ಅ.ವ/2011 ಮೈಸೂರುಜಿಲೆಲ್, ಮೈಸೂರುತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮೈಸೂರು ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20112012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಲೆಕಕ್
ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿಗ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ 
ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

89365 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 102 /.ಅ.ವ/2011 ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ರಾಮನಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರುಜಿಲೆಲ್, ಈ ಕಚೇರಿಯ
20062007 ರಿಂದ 20082009 ನೇ ಸಾ ನವರೆಗಿನ ನಡೆದ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಬಾಗ`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ್ 
ದದ್ಪಡಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ,

6/17/2014 E

89434 8[4]ಶಾ ಅ 87.ಅನುಒ/2011 ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೆದೇಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಈ ಶಾಎಲಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/20/2014 E

89619 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 107 /.ಅ.ವ/2011 ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಸಕಾರ್ರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಲಲ್ಕಾಡು ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ 20112012 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ರಿವೂಯ್ ಮಾಡುವ ಚಾರದ 
ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E



89711 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ/ 108 /.ಅ.ವ/2011 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೊಲ್ೕಕು,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ, ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20072008 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣೆಯ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಭಾಗ`ಎ` ನ ಲ್ ಮುಂದುವರಿದ ಆ ೇಪಣೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಸರಣಾ 
ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

5/20/2015 D

89776 CPI.ತ1 / ತಪಮಾ/ 109 /.ಅ.ವ/2011 ಹರಿಹರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಹರಿಹರ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20082009 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

89824 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 111 /.ಅ.ವ/2011 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ , ನಾಗಮಂಗಲತಾಲೊಲ್ೕಕು , ನಾಗಮಂಗಲದ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20112012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

89825 CPI.ತ2 / ತಪಮಾ / 111 /.ಅ.ವ/2011 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ , ನಾಗಮಂಗಲತಾಲೊಲ್ೕಕು , ನಾಗಮಂಗಲದ ಬಿಇಓ ಕಚೇರಿಯ 20112012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

90222 CPI  8[2]/ಸಥ್ಹ/155/2011 ರ್ೕ ಮದಕರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ: ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ವ ಕೊಡುವ
ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

90535 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ./112//2011 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ಜಿಲೆಲ್, ಶೃಂಗೇರಿ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಶೃಂಗೇರಿ, ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ಮತುತ್ 2011‐2012 ನೇ
ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ / ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗಳನುನ್ ದದ್ಪಡಿ  ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

90543 CPI/ಅ.ವ/ ಂಬರಹ 15/2011‐12/2011 ಬಿ ಇ ಒ ಮಧುಗಿರಿ .ಸ.ಸಂ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
90843 4(5)/ಇ /01/2011 ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣವನುನ್ ಸಾಮಾನಯ್ ಕಷ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು/ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ

ಬಗೆಗ್.
6/23/2014 D

91156 CPI/ಅ.ವ/ತ(1)/ತಪಮಾ/ 116 //2012 ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ 2010‐2011 ಮತುತ್ 2011‐2012 ನೆ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖೆಯ ತ(1) ಮತುತ್ ತ(2) 
ಭಾಗದ ದ ಶಾಲಾ / ಕಚೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

91165 8(2)ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಭ/1062010‐11/ಖಾಹುಅನು/106/2012 ಗಾರ್ಮ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ., ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿಱ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/13/2014 E

91257 8[4]/ಅನುಒ/147/2012 ರ್ೕ ಗಂಗಾಧರೇಶವ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್.ಶಾ. ಕಮಲಾನಗರ ಬೆಂ.ಉ. ಇ ಲ್ ವ ೕ ನಿವೃತಿತ್ ಯಿಂದ ತೆರವಾದ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 B

91391 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ./ 117/2012 ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಸಕಲೇಶಪುರದ ಬಿ.ಆರ್. . ಕಚೇರಿಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ತಪಾಸಣಾ
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

91394 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ತ.ಪ.ಮಾ./ 119 //2012 ಉಡುಪಿ‐ಜಿಲೆಲ್, ಕುಂದಾಪುರ ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕುಂದಾಪುರದ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

91396 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)/ ತ.ಪ.ಮಾ‐121 //2012 ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ನಾಗಮಂಗಲ ‐ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2008‐2009 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

91439 4(1)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/39/2012 ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಮಚಂದರ್ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಹೊಳಲೆಕ್ೕರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿಯ ಲ್ ಗುಲಬ್ಗರ್
ಸ.ನಿ ಇವರ ರುದದ್ ಅಜಿರ್ ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು

6/13/2014 C

91926 CPI/ವಗರ್/89/2012 ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಡಶಾಲೆಗಳಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರ ಸತ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್. 
◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್
◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್ಥಸ್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್
◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್
◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್◌್ಥ

6/13/2014 E



92057 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ./ 126/2012 ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ಜಿಲೆಲ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ (ಡಯಟ್ ) ಈ ಕಚೇರಿಯ 2011‐
2012 ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿಯನುನ್ 
ದದ್ಪಡಿ ಕಳು ಕೊಡುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

92280 si 8(7) Sha.Shi.a.mu.ba.a./ನೇಅನು/136/2008‐09/2012 M.p.Harishnayak, A.M. Prasad high school, Tolurushettihalli, H.m. promotion. 6/16/2014 E
92640 8[8][5] ಶಾ ಅ ಶಾ ನೋಂ/ಇ /06/2012 ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಧಮರ್ಪುರಿ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ನೋಂದಣಿ ರದದ್ತಿ ಬಗೆಗ್ 6/20/2014 D
92753 C8[4]/ಅನುಒ/12/2012 Naveena High school CHOLAGUDDA Chitradurga for sanction grant 6/20/2014 E
92846 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಪಂ ಅ ಅ ಸಥ್ ಂ 61 [ಭಾಗ‐2]/2012 ರ್ೕ.ಕೆ.ಜಿ.ಸತೀಶ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚನನ್ಂಗಿಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರನುನ್ ದಲು

ಕತರ್ವಯ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ದುದ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದೆದ್ಗೆ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
5/22/2015 C

92857 8[5] ಶಾ ಅ ಖಾಹುಭ/ಇ /13/2012 ರ್ೕ.ನು ಯ ಚಂದಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 6/21/2014 E

92864 8[7] ಶಾ ಅ ಮಾ ಹ/ಇ /73/2012 ರ್ೕಮತಿ.ಪುಷಪ್,  ರಿಯೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/19/2014 E
93496 CPI/ಅನು/102/10‐11/2012 Sri kanakagirijain H. S. ‐‐SHIFTING 6/10/2014 E
93565 ತಪಾಸಣೆ/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ.‐/ 131/2012 ಉಡುಪಿ ‐ಜಿಲೆಲ್, ಉಡುಪಿಯ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು (ಅಡ ತ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ 2010‐2011 ಮತುತ್

2011‐2012 ನೆ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳ ತಪಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ 
ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/20/2015 D

93581 4(3)/ಇ /61/2012 ಕಡತಗೊ ಸುವ ಪತರ್ಗಳ ಕಡತ. 6/16/2014 C
93639 4(3)//ಇ /58/2012 ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಲ್ ನಡೆಯುವ ಯುವ ಕಾಯರ್ ಕರ್ಮಕೆಕ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳನುನ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
93656 8[8] ಶಾ ಅ ಖಾಹುಭ/ಇ /17/2012 ರ್ೕ.ತರಳಬಾಳು ಜಗದಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ],  ರಿಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ

ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
6/20/2014 E

93657 8[8]ಶಾ ಅ ವಗರ್/ಇ /15/2012 ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲಾಲ್ ಬಣಜಾರ [ಲಂಬಾಣಿ] ಯುವಕರ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/20/2014 E

94415 CPI/ಅನುಒ/si.4.vethanu.97 e/2012 Swami Vivekananda High School DoodaRangavvana Halli,Davanagere South 6/20/2014 E
94510 8[2]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ಡಿ.ದಜೆರ್.ನೌ.ಅ:06/2012 ರ್ೕಮತಿ ಬಿ. .ಚಂದರ್ಕಲಾ, ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾವ್ಮಿ ಇವರು ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ಸ ಲ್ ದ

ರಿ.ಅ.ಸಂ:1272/2006 [S‐RES] ಡಿ.ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.
6/13/2014 E

94583 si4(3)/49//ಮಾ.ಹ.ಅ/2011‐12/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
94723 C8[4]/ಅನುಒ/116/2012 ರ್ೕ ವಾಗೆದ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಿಯೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/20/2014 A

94724 8(4)/ಅನುಒ/97/2012 ಇಂದಿರಾ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನೂನ್ರು ಗೊಲಲ್ರಹಟಿಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2014 E

95181 va shi 69 CBSE/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/ki.ra.cha.shale/2012 No objection certifgicate to Kittur Rani Channamma Residensial Sainik School Kittur for 
affiliation to C.B.S.E.

6/9/2014 D

95185 LCQ no.254/2011/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/Sri dayanand mlc/2012 Regarding Scholership. 6/9/2014 D
95188 JDPI Bang. va‐shi.37/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/Commerce Board/2012 Regarding Commerce Board information from Bangalore Division. 6/9/2014 D

95194 CPI va.shi.70/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/bang.dn. Institute info./2012 Regarding collect commerce institute information. 6/9/2014 D
95195 CPI va.shi 63/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/Army Flags./2012 Regarding distribution of Army Flags. 6/9/2014 D



95244 ಸನಿ1/ಎ2/ . ಪರ್/01/2012 ರ್ೕ ನಾರಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, [ ಂದಿ] ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಬಿ.ಬಿ.ರಸೆತ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಅ ತ್ನ ವತರ್ನೆ
ಬಗೆಗ್.

6/9/2014 D

96049 CPI  (10)/ಹೆ.ತ/02/2012 2012‐13ನೇ ಶಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್,ಮಾಧಯ್ಮ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್

6/27/2014 C

96051 CPI 4(10)/ಹೆ.ತ/03/2012 2012‐13ನೇ.ಸಾ ನ ಲ್ ಸ.ಪೌರ್ಢ.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೆ ತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಪರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

96052 CPI  4(10)/ಹೆ.ತ/04/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸ.ಪೌರ್ಢ.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೇ.ತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್

6/27/2014 C

96053 CPI 4(10)/ಹೆ.ತ/05/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್

6/27/2014 C

96054 CPI  4(10)/ಹೆ.ತ/07/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸ,ಪೌರ್ಢ.ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೀತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕಷ್ಣ ಜಿಲೆಲ್

6/27/2014 C

96055 CPI  4(10)/ಹೆ.ತ/08/2012 2012‐13ನೀಸಾ ನಲ್ಇ ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಇ 8ನೇ ತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್

6/27/2014 C

96057 CPI  4(10)/ಹೆ.ತ/09/2012 2012‐13ನೀಸಾ ನ ಲ್ ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೀತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್

6/27/2014 C

96058 CPI  4(10)/ಹೆ.ತ/10/2012 2012‐13ನೇಸಾ ನ ಲ್ ಸ.ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ 8ನೀತರಗತಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ಪಾರ್ರಂಬಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್

6/27/2014 C

96401 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ. 39/11‐12/ಗೃನಿಮುಂ/19‐12‐2011/2012 ರ್ೕ.ದೇನಾ ನಾಯಕ್, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು (ನಿವೃತತ್), ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ
ಮುಂಗಡದ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96455 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ಬಡಿಡ್ ಪಾ.ಅನು‐50/11‐12/ಗೃನಿಮುಂ/04‐01‐
2012/2012

ರ್ೕ. . ನಂಜಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್., ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ
ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ ಬಾಕಿ ಬಡಿಡ್ಯನುನ್ ಒಂದೇ ಕಂತಿನ ಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96456 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ. 52/11‐12/ಗೃನಿಮುಂ/07‐01‐2012/2012 ದಿ: ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಕಾಂತ ಮುಗಗ್ಟಿಟ್ ಇವರ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನುನ್ ತಿ ಸುವಂತೆ ಕುರಿತು. (ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಬಗೆಗ್.)

6/6/2014 D

96457 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ತೀ.ಪತರ್‐53/11‐12/ಗೃನಿಮುಂ/10‐01‐2012/2012 ದಿವಂಗತ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂಗಡ ತೀರುವ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96464 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ. 61/11‐12/ಗೃನಿಮುಂ/01‐02‐2012/2012 ರ್ೕ.ಎ.ಎ.ಶಹಾಪೂರ,  ಕಷ್ಕರು, ಉದುರ್ ಕಿ.ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗಂಗೀನ ಮ ೕದಿ,  ಜಾಪುರ‐ ಇವರ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂಗಡದ
ಸಾಲವನುನ್ ಒಂದೇ ಕಂತಿನ ಲ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96503 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ಬ.ಮ. 04/12‐13/ಗೃನಿಮುಂ/13‐04‐2012/2012 ದಿ:ಜಿ.ಎಸ್. ಕಟಿಟ್ಮನಿ, ಖಾತೆ ಸಂಖೆಯ್:3360017105 ರವರ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್. . ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ
ಬಡಿಡ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96508 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. 09/12‐13/ಗೃನಿಮುಂ/08‐05‐2012/2012 ರ್ೕ.ಪುಟಟ್ರಾಮು ಖಾತೆ ಸಂ:3360045922‐ ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡದ ವರ ಹಾಗೂ ಮಾ ತಿ
ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96682 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ಬಡಡ್ ಮನಾನ್ 68/11‐12/ಗೃನಿಮುಂ/05‐03‐
2012/2012

ದಿವಂಗತ.  ರ್ೕಮತಿ. ಶಾ ನ್ ತಾಜ್ ಜಿ., ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಇಜಜ್ಲಘಟಟ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96834 4(6)/ .ಸಂ.ತಿ/50/2012‐13/2012 ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯ ಲ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ, ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/23/2014 D



96956 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಬ.ಇ. 08/12‐13/ಗೃನಿಮುಂ/05‐05‐2012/2012 ರ್ೕಮತಿ. ರ್ೕದೇ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಖಾಶಂಪುರ(ಪಿ), ಬೀದರ್ ತಾ: ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96958 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಬ.ಪ. 12/12‐13/ಗೃನಿಮುಂ/22‐05‐2012/2012 ರ್ೕ.ಧಮರ್ಕುಮಾರ ಕೆ.ಎಂ., ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಢ್‐1, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊರಡಕೇರಾ, ಕುಷಟ್ಗಿ ತಾ: ಕೊಪಪ್ಳ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ತತ್ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96960 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಬ.ಇ. 13/12‐13/ಗೃನಿಮುಂ/23‐05‐2012/2012 ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಲ್.  ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರುಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ ಬಡಿತ್ ತತ್ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96961 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ. 14/12‐13/ಗೃನಿಮುಂ/25‐05‐2012/2012 ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮಂಜುಳಾದೇ , ಪರ್.ದ.ಸ., ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ. .ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡ ಸಂಬಂಧ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಬಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

96979 4(6)/ಇ /ರಜೆ/11/2011‐12/2012 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ವಷರ್ದ ಲ್ ರಾಜಯ್ದ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗ ಗೆ ಸೆಮಿಸಟ್ರ್ ಅವಧಿಗಳು
ಮತುತ್ ರಜಾ ಅವಧಿಗಳನುನ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

96981 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/32/2011‐12/2012 ಜಯಕರ ಶೆಟಿಟ್ ಬಿನ್ ಲಚಚ್ ಶೆಟಿಟ್ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. . ಅಂಕ ಪಟಿಟ್ಯ ಲ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆ
ಕುರಿತು.

6/23/2014 D

97212 CPI/ಉನಾಯ್/ 8(7) ಶಾ ಅ.ರಿ.ಅ. 3937‐3946/02/2012 ರ್ೕ ಶಂಕರ ಂಗೇಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರರು.ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ 6/16/2014 E
97213 CPI/ಉನಾಯ್/ 8(7) ಶಾ ಅ. ರಿ.ಅ.ಸಂ. 95/2012 ರ್ೕ ಅಶವ್ಥನಾರಾಯಣಪಪ್ ಕೆ. ಮತುತ್ ಇತರರು ಡಲ್ಘಟಟ್ 6/16/2014 E
97253 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು 84/2011‐12/2012 ಆಯರ್ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ (ರಿ) ಗಾಂದಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಆಯರ್

ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/25/2014 A

97266 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/ಅನು 83/2011‐12/2012 ಆಯರ್ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ (ರಿ) ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ವತಿಯಿಂದ ಆಯರ್
ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 A

97443 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ. 20/12‐13/ಗೃನಿಮುಂ/07‐06‐2012/2012 ರ್ೕ. ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬೀರೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್
ರವರ ಅಡಮಾನದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

97620 ತಪಾಸಣೆ/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 015/2012 ಮೈಸೂರು ‐ಜಿಲೆಲ್, ಟಿ. ನರ ೕಪುರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಟಿ. ನರ ೕಪುರದ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿಯ 2001‐2002, 2006‐2007, 
ಮತುತ್ 2009‐2010 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನುನ್ 
ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್,

5/20/2015 D

97761 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹೆ.ತಿ/45/2011‐12/2012 ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಮಾನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು ಇವರ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕುರಿತು. 6/23/2014 D

97762 4(6)/ಹೆಜದಿಬ/ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹೆ.ತಿ/45/2011‐12/2012 ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಮಾನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರು ಇವರ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಕುರಿತು. 6/23/2014 D

97910 ತಪಾಸಣೆ/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. / 019/2012 2012‐2013 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ತಪಾಸಣೆ ಶಾಖೆಯ ತ(1)&ತ(2) 
ಭಾಗದಿಂದ ಇತಯ್ಥರ್ವಾಗಿರುವ ಕಡತಗಳ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯಕೆಕ್ ಕಳು ಸ 

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಚಾರದ ಬಗೆಗ್ ಸಂಬಂಧಿ ದ ಕಡತ

10/13/2014 D

98879 ತಪಾಸಣೆ/ಅ.ವ/ತ(1) / ತ.ಪ.ಮಾ./ 024/2012 ವ ಗಗ್ ‐ಜಿಲೆಲ್, ಹೊಸನಗರ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸೊನಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ
ವಾ ರ್ಕ ಲೆಕಕ್ ಪತರ್ಗಳ ತಪಾಸಣಾ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನುನ್ 
ದದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

98996 4(7)/ನಿ ೕ/ಪೌರ್ ಪಂಅಅ ಂ/61/11‐12/2012 ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವರ್ದಿದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ವಾಪಸುಸ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮರಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/19/2014 C

99039 ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಬ.ಮ.31/12‐13/ಗೃನಿಮುಂ/09‐07‐2012/2012 ದಿವಂಗತ.ನಾನಪಪ್ ಪವಾರ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್. . ಗು.ನಿ.ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/6/2014 D
99361 4(3)/ವನಿ/05/ನಿ ೕ/2012‐13/2012 ಕೆ ಸೌಮಯ್ ಸ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕುಡಿಯನೂರು ಮಾಲೂರು ತಾ.ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನಿ ೕನಜೆ ಬಗೆಗ್ 6/5/2014 C



99404 4(3)ಅಯುಷ್/ನಿ ೕ/01/2012‐13/2012 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ೕಗ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/5/2014 C
99478 8(1) ಶಾ ಅಅಆನೇ/134/2011‐12/ನೇಅನು/134/2012 ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಎ.ಟಿ.ಮುರಿಗೆಪಪ್, ಜವಾನಸ ತ ಕಾವಲುಗಾರ,  ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾರಿಪುರ , ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 B

99491 8(8)/ಶಾ ರಿಅ/103/2011‐12/ .ನೇ/103/2012 ಮಾತಾ ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಳಳ್ಕೆರೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್ 29574/2011 ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 C

99492 8(8)ಪೌರ್ಶಾ  ಅ/01/2012‐13/ .ನೇ/01/2012 ರ್ೕ ದಾಶರಾಥಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ೕ (ರಿ)ಅರೇಗುಜಿಜ್ನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಈ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

99500 8(8) ಪೌರ್.ಶಾ. . .ಅ.122 /2011‐12/ .ನೇ/122/2012 ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಸವಾಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಮಾದೇನಹ ಳ್ ಮಧುಗಿರಿ ಶ್ಐಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಲ್
ವಾದವರುವದರಂದ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್ ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

99501 8(3)/ಶಾ ಅ ಸವ್.ಇ.ನಿ/49/2012‐13/ಅರಶಾನೌಮಾ/49/2012 ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಹ ಸಮೀನ ಯಾ ನ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  .ಎಂ.ಎ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕ ನಿಪುರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸವ್ ಇಚಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 D

99504 8(8) ಶಾ. .ಅ .ವ್ಋ. .ನೇ.ಅನು 105/12‐13/ನೇಅನು/105/2012 ರ್ೕ .ಕೆ ರಾಜಣಣ್ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ವಾಣಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪ್ರ್ಔಢಶಲೆ ತೀತಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಮಧುಗಿರಿ (ಶೆಯ್) ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನೇಮಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗ್ಗ್ಎ

6/25/2014 C

99569 8[2]ಶಾ. .ಅ ದೂರು/ಸಥ್ಹ/39/2012 ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಸಾವಱಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಟಟ್ನಹ ಳ್ ಅನಧೀಕೃತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿ ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/11/2014 E

99570 8[2]ಶಾ. .ಅ ದೂರು/ಸಥ್ಹ/39/2012 ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಸಾವಱಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಟಟ್ನಹ ಳ್ ಅನಧೀಕೃತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿ ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/11/2014 E

99595 8(1)/ಮಾಹಅ/37/2012‐13/ಮಾ.ಹ.ಅ/37/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2014 D
99600 CPI/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಪರ್. .39/2012/2012 ಬಿ ಪರ್ಭಾಕರರೆಡಿಡ್ ದಿವ್ದಸ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರ ಜಿಲಾಲ್ ವಯಸಕ್ರ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕೊಪಪ್ಳ. ಇವರ ಗೃಹ

ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ ಲ್ ದದ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/6/2014 D

99601 CPI/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.40/2012‐13/2012 ಕೆ ಜಿ ಭೀಮರಾಜು ಮು. . ಸ.ಮಾ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ. ಯಂಟಗಾನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ, ಬೆಂ. ಗಾರ್. ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ
ಮುಂಗಡ ಸಂಬಂಧ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

99604 CPI  8[2]ಶಾ. .ಅವೇ.ಬಿ.ಕೋ/ದೂರು/127/2011‐12/2012 ರ್ೕ ಯದುಶೈಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಯ ವೇತನ ತಡೆ ಡಿದು
ತೊಂದರೆಕೋಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/7/2014 E

99605 CPI  8[2]ಶಾ. .ಅವೇ.ಬಿ.ಕೋ/ದೂರು/127/2011‐12/2012 ರ್ೕ ಯದುಶೈಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಯ ವೇತನ ತಡೆ ಡಿದು
ತೊಂದರೆಕೋಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2014 E

99612 CPI  8[2]ಶಾ. .ಅ/ವೇನಿಪ/112/2010‐11/2012 ರ್ೕ ಎಂ ಚನನ್ರಾಜು ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ ಹುದೆದ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/13/2014 E

99627 8(8) ಶಾ. .ಅ ಬಡಿತ್ 98/11‐12/ಅರಶಾನೌಮಾ/98/2012 ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ)  ದದ್ಗಂಗಾ ಮಠ ತುಮಕೂರು ಇ ಲ್ನ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಖಾ ಇರುವ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ್ಎ

6/5/2014 C

99633 8(8)ಶಾ. ಅ.ರಿಪಿ.103/11‐12/ರಿಪಿ/103/2012 ಎ.ಎನ್.ಜಯಲಕಷ್ಮಮ್ ಬಿನ್ .ಕೆ .ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕ.ಉಚಚ್.ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 33866/11 ದೂರು
ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್

5/29/2014 D

99634 8(8) ಶಾ. ಅ.ಮೇಲಮ್ನ  104/11‐12/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/104/2012 ಎಂ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ರುದದ್ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಹಾಗು ಇಲಾಖೆ ದಾವೆಯ ತೀಪಿರ್ನ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/29/2014 D

99656 8(8) ಶಾ. ಅ.ಮೇಲಮ್ನ  118/11‐12/ಮೇಪಾರ್/118/2012 ಡಿ.ಎಸ್.ಓಂಕಾರಮೂತಿರ್ ಸ. ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಚಿಕಕ್ಬಿದರೆ .ಎನ್.ಹ ಳ್ .ತುಮಕೂರು
ಜಿಲೆಲ್

6/26/2014 C



99781 4(2)/ಮಾ.ಹ.ಅ/17/2012‐13/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಬರುವ ಅಜಿರ್ಗ ಗೆ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 5/7/2015 D
99782 (4)10/ಹೆ.ತ/ಅನು 45/2012 ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ ನೂಗಲಬಂಡೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾ ಒಂದು ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ

ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2014 C

99785 4(2)/ . ಪರ್/18/2012‐13/2012 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ / ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ‐ಜೇಷಠ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಚಾರಣೆ ಮತುತ್ ತ್ಪರ್ಕಣಗಳ ಸಟ್ ಠ್ೕಕರಣ
ಕುರಿತು.

6/16/2014 E

99942 (4)10/ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು/15/2012‐13/2012 ಅಡಹಳಟಿಟ್ ಗಾರ್ಮಕೆಕ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಪೌರ್ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 C
99944 (4)10 ಮಾ.ಹ.ಮಾ/ಇ /29/2012‐13/2012 ಬೆಂ ಮಹಾನಗರ ಪಾ ಕೆಯ ಸರಹದಿದ್ನಿಂದ 8 ಕಿಮೀವಾಯ್ ಕಾನಿ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ನಗರ ದರ 25% ಮನೆ/ನಗರ ಪರಿಹಾರ

ಭತೆಯ್ ವೆಚಚ್ದ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/27/2014 C

99947 4(10)/ಶಾಸಥ್&ಹಅನು/20/2012‐13/2012 ತಿಪಟೂರು ತಾ. ನೊಣ ನಕೆರೆ ಹೊ. ಬಜಗೂರು ಇ ಲ್ ಹಸದಾಗಿ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿ ರುವುದನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ರಿ.ಅ.ಸಂ. 655/2011 ರ ಆದೇಶದ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 C

99975 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/Va. Shi/ Renual of Recognition. /2012‐13/2012 Reg. Bangalore Divisions Commerce Institutes Recognition. 6/9/2014 D

99977 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/Vaa.Shi. 15/ Repair & Mant./2011‐12/2012 Annual Maintainence to Bijfpur Saink School. 6/9/2014 D

99979 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/Vaa.Shi. 42/LBA Meeting/2011‐12/2012 L.B.A. Meeting of the Kodagu Sainik School, 6/9/2014 D
100018 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/Va. Shi 01/ LBA /2012‐13/2012 LBA meeting of Kodagu Sainik School. 6/10/2014 D
100141 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಸ 145/2012 ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಸ್.ನರ ಂಹಯಯ್, ಸ. ಮತುತ್ ಆರ್.ಶಂಕರ್,ಸ. ,  ರ್ೕ.ಕಲಾಯ್ಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೇಮಗಿರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ್ ಸಮಾನಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/13/2014 E

100142 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು 8/2012 ರ್ೕಮತಿ.ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ವನಜಾ , ಸ. [ ಬಿಜಡ್] ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು [ಪೌರ್.ಶಾ. ] ರಾಯಚೂರು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ನಿಯಮಬಾ ರವಾಗಿ ಅನು ೕದಿ ರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/11/2014 E

100157 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅ 01/2012 ರ್ೕರಾಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸೂರು, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಆಂಗಲ್
ಭಾಷಾ ಸ. .ರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 D

100164 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬೋದಕೇತರ ನೌ ವೇ 8/2007‐08/2012 ಸಕಾರ್ರದ ದಿ: 23.11.2011ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಒಟುಟ್ 250 ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

7/17/2014 A

100165 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌ 144/2011‐12/2012 ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸಲು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ದಿ: 02.11.2011ರ ಲ್ ಸ ಲ್ ದದ್ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್
ಪರಿಷಕ್ರಿ ಮತೆತ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

7/17/2014 A

100184 8[3] ಶಾ ಅ/ಇ /ಉ ನಾಯ್ ಪರ್ 143/2012 ರ್ೕಕಂಠಮೂತಿರ್, ಸ. ,  ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಕುಲಂ, 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು ರಿ.ಅ.ಸಂಖೆಯ್: 4085/2011 6/12/2014 E

100185 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಮಾನತುತ್ 120/2012 ಬಿ. ರ್ೕಕಂಠಮುತಿರ್, ಸ. ,  ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಅವಧಿ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
100187 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅ ಒ 1/2012 ಮೈಸೂರು, ಮಂಡಯ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
100188 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ ಶಾ ನೋಂ ಶು 82/2012 ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ನೊಂದಣಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಸಕಾರ್ರದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E
100193 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಕೊ ಮ 26/2012 ಕೆ ಸತ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾ‐ದಾ ಕೊ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
100194 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಮಾನತುತ್ 156/2012 ಎಂ.ನಾಗರಾಜು, ಮು. ,  ರ್ೕ. ವ ೕಗಿಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
100196 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಥ್ ಹ/2012 ಮೈಸೂರು ಮಂಡಯ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಸಥ್ಳ/ಹಸಾತ್ಂ ಕಡತಗಳ ಚಲನವಲನ ಕಡತ 6/12/2014 E
100202 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಬಿ ಕೋ 123/2012 ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ವೇತನದ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
100206 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ಸಥ್ ಹ ಅ 128/2012 ಕನಾಯ್ಕುಮಾರಿ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಸಾತ್ಂ/ಸಥ್ಳಾಂ ಬಗೆಗ್ 6/7/2014 E
100208 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಬೋ ನೌ ನೇ 8/2012 250 ಜನ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ವೇತನಾನುದಾನದ ಬಗೆಗ್ 7/17/2014 C



100209 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು 121/2012 ರ್ೕ.ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಮೇಲೆ ದೂರು 6/12/2014 E
100214 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು 142/2012 ಎಂ.ನಂಜುಂಡಸಾವ್ಮಿ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಪತರ್ದ ಲ್ ಜನಮ್ ದಿನಾಂಕ ತಿದಿದ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು. 6/7/2014 E
100215 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ 115/2012 ರ್ೕಮತಿ.ಕುಮಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ [ಅಆನೇ] 6/20/2014 E
100216 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಾಯ್ ಸಾ ಅ 148/2012 ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ] ಬನೂನ್ರು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಲ ಬಗೆಗ್ 7/16/2014 D

100244 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆಸರು ಬದ 41/2012 ಮಹಾ ೕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 7/10/2014 D
100289 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/vashi5ownership2012‐13/2012 change of the ownership to c.basavaraju. 6/7/2014 E
100376 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿಪಿಐ ಮೇಲಮ್ನ  18/2012 ಡಿಪಿಐ ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್: 18/2010‐11 ಆರ್.ಮಹಾಲ ಮ್, ಮತುತ್ ಇತರರು 7/17/2014 C
100385 CPI/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. 42/2012/2012 ಜಿ.ಎನ್. ಧನಂಜಯ ದಾವಣಗೆರೆ. ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಮುಂಗಡ ಸಂಬಂಧ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಮೂಲ

ದಾಖಲೆಗಳ ಕಡತವನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/6/2014 D

100507 4(2)/ಜೇಪ/20/2012‐13/2012 ಧಾರವಾಡ ಮತುತ್ ಗುಲಬ್ಗರ್ ಆಯುಕಾತ್ಲಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರದ
ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

100516 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ 65/2012 ಬಿಟಿಎಲ್ ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಸರೆ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 7/17/2014 D
100517 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ಮು ಬಗೆಗ್ 64/2012 ರ್ೕ.ಗಣಪತಿಸಚಿಚ್ದಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾಧ್ಥರ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು [ಅನುದಾನ ರ ತ] ಈ

ಶಾಲೆಯನುನ್ ಮುಚಿಚ್ರುವ ಬಗೆಗ್
7/17/2014 D

100518 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 67/2012 ನ ೕದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನೆನ್ೕನಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥಾವ್ಮಿ
ಇವರ ಹೆಸರನುನ್ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

100632 C8[2] SHA SHI AH/ಇ /APPINTMENT APPROVAL 70/2012 SHREE.RAGHAVENDRA VIDYAPEETA HIGH SCHOOL, JAYAPURA, MYSORE TALUK, M.K.BHAGYA, 
HINDI TEACHER, APPOINTMENT APPROVAL

7/17/2014 B

100739 C8[2] SHA SHI AH/ಇ /GRANT 72/2012 S.NAGARAJU, A.M SHREE VISHWASHRAIAH RURAL HIGH SCHOOL, G.BOMMENAHALLI, 
DEVALPURA HOBLI, NAGAMANGALA TALUK GRANT AID

6/12/2014 A

100758 C8[2] SHA SHI AH/ಇ /GRANT ADMIT 38/2012 K.JOKIGOWDA HIGH SCHOOL, KOPPA, MADDURU TALUK, MANDYA DIST THIS SCHOOL TO 
GRANT ADMIT

6/17/2014 A

100775 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 75/2012 ರ್ೕ.ಕನಕದಾಸ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಪಿ ದದ್ನ ಹೂಡಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2014 A

100835 8[1] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮೇಲಮ್ನ  34/2012 ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್; 34/2010 6/26/2014 C
100880 4(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/22/2012‐13/2012 ರ್ೕ.ಸೆಯ್ಯದ್ ಸಾಬ್ ,ಇವರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಪರ್ಕರಣ ಸಂಖೆಯ್:4811/2012 5/13/2015 B
100882 4(2)/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/23/2012/2012 ರ್ೕ.ಇಬಾರ್ ಂ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾಱರ ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್ 155/2007 ಕುರಿತು. 6/16/2014 B
101300 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಆಡ  ಮಂಡ  ಅವಯ್ವಹಾರ 81/2012 ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆವತಿರ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲಾ

ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ರುದಧ್ ದೂರು ಇರುವ ಬಗೆಗ್.
7/17/2014 E

101343 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಾಯ್ ತೀಪುರ್ ಅನುಷಾಠ್ನ 80/2012 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 22770‐22773/2011 ದಿ: 03.02.2012ರ ತೀಪುರ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್ 7/17/2014 D
101354 4(6)/ಇ /ಶಾ.ವಗಿರ್ಮೌಕಡಾಡ್ಯ/57/2012 ರಾಜಯ್ದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಸವ್ಯಂ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಹಾಗೂ ವಗೀರ್ಕರಣ ಮಾ ತಿಯ ಎಲಾಲ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ

ಬಂದಿರುವ ವರದಿ.
6/23/2014 D

101361 4(6)/ಇ /ಸ/ಪೌರ್ಶಾಪ.ಜಾಪಂನೊಪುಜಾಬಾಕ್ಸ್/16/08‐09/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ವಾಯ್ಸಂಗ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಪರಿ ಷಠ್ ಜಾತಿ ಮತುತ್ ಪಂಗಡದ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ನೋಟ್
ಪುಸತ್ಕ ಮತುತ್ ಜಾಮಿಟಿರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನುನ್ ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.(445.47 ಲಕಷ್.ರೂ.)

6/23/2014 D

101363 4(6)/ಇ /ಮ.ಸಮುಖಯ್/23/09‐10/2012 ರಾಜಯ್ದ ಮ ಳಾ ಸಮುಖಯ್ ಮ ಳಾ ಕಿಶೋರಿ ಕೇಂದರ್ಗಳ ಲ್ ಕ ಯುತಿತ್ರುವ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಪರೀ ೆ ಕಟಟ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D



101366 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ 85/2012 ಪುಷಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿರಯಾಪಟಟ್ಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಭಾಗಗಳನುನ್ ರದುದ್ಪಡಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಕೆಕ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

101367 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ 83/2012 ರ್ೕ.ಛಾಯಾದೇ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜೇಂದರ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್

7/17/2014 C

101467 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಸ  74/2012 ರಾಜದ್ ಲ್ರುವ ಸಕಾರ್ರಿ ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ನ ಹಾ  ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಪರ್ ಕಷ್ಕರ [ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ] ಕೌನಿಸ್ ಂಗ್ ಕಾಯರ್ಕೆಕ್ ತಡೆಯಾ ೆ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2014 B

101468 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಇತರೆ [ವಗರ್] 40/2012 ಧಾರವಾಡ ಭಾಗದ ಪತರ್ಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಂದ/ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ/ಇತರೆ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ
ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು

5/22/2015 D

101469 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಇತರೆ [ವಗರ್] 41/2012 ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾಗದ ಪತರ್ಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ ಶಾಸಕರಿಂದ/ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ/ಇತರೆ ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ
ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಗಳ ಬಗೆಗ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಕುರಿತು.

5/22/2015 D

101470 8[7] ಪೌರ್ /ಇ / ಂಬರಹ 42/2012 ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಂದ/ಸಕಾರ್ರ/ಇತರೆ/ಗಣಯ್ ವಯ್ಕಿತ್ಗ ಂದ ವ್ೕಕೃತವಾದ ಮನ ಗ ಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 6/19/2014 C

101472 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಹೆ  ಹು ಸಥ್ 72/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ್ತೆಯಿರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳ ಮಾ ತಿಯನುನ್
ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ [2012‐13]

6/19/2014 C

101473 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ದೂರು 38/2012 ಕು.ಕ ತ. .ಎಸ್, ಸ. [ ಾನ ಬಿಜಡ್] ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಡವ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅನಾವಶಯ್ಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿತ್ರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 C

101474 4[7]/ಇ /ಮಾ ಹ ಅ 10/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ [ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು ಇ ಓಗಳ] 5/22/2015 D
101475 4[7] ಪೌರ್ /ಇ / ಕಷ್ಕರ ವಗರ್ 01/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಸಕಾರ್ರಿ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್

ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ ಬಗೆಗ್
6/19/2014 C

101476 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಇತರೆ 01 ಎ/2012 ಇತರೆ ಕಡತಗೊ ರುವ ನೋಂದಣಿ ಪತರ್ಗಳು 5/22/2015 E
101477 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಮಾ ಹ ಅ 4/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ [ವರುಣ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್

ಇತರರು]
6/19/2014 C

101478 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಮಾ ಹ � 16[ಎ]/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/19/2014 C
101479 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಮಾ ಹ ಅ 52/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 5/22/2015 D
101480 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಮಾ ಹ ಅ 11/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 5/22/2015 E
101481 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /ಮಾ ಹ ಅ 5/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 5/22/2015 E
101483 4[7] ಪೌರ್ /ಇ /  ತ ಸಂಸೆಥ್ ಸಥ್ ನಿ 74/2012 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹಾ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ ಸುತಿತ್ರುವ ಪರ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಮರು

ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/22/2015 C

101929 4(2)/ವೃಂನೇನಿ/27/2012‐13/2012 ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪರ್ಯಾಗದ ಲ್ರುವ ಪರಿಣಿತ ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯದ ಾ ಶಾರದ ಬಿ.ಇಡಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2015 D

101932 ಆ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/ಬಾಂ.ಬಿ.49/2012/2012 ಸಾಜೀದ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಡಯಟ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ. ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾರ್ಣ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚಿಚ್ನ
ಭದರ್ತೆಗೆ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿದ್ರುವ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಬಾಂಡನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

102229 CPI/ .ನೇ/ 8(8)01/2012‐13/2012 ರ್ೕ ಶಾರದಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಅರೇಗುಜಜ್ನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಈ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಸೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

102292 CPI/ನೇಅನು/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ  ನೇ.ಅನು:36/12‐13/2012 ರ್ೕ ದಾದ್ಥಱ ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಿಡಗನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕಷ್ಕರರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನುಮ,◌ೋದನೆ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 C

102305 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೋಂದಣಿ 57/2012 ರ್ೕ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಿ.ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ಸಂಸೆಥ್ಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 C



102331 CPI/ನೇಅನು/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ  ಮು> .ಬಡಿತ್:65/12‐13/2012 ರ್ೕ ದದ್ಗಂಗಾ ದಾಯ್ಸಂಸ್ಎ, (ರಿ) ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಮು. . ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/21/2014 C

102336 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ ಮಾಹ:68/12‐13/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮ� ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/21/2014 D
102365 CPI/ದೂರು/ 8(8) ಶಾ ಅ.ರಿ.ಪಿ92/12‐13/2012 ರ್ೕಎಂ.ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ. .  ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಬಿಬ್ ಇವರು ರಿ.ಪಿ.1866/12ರಣತೆ ರಾಜಯ್ ◌ುಚಚ್

ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದೂರು ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್
5/13/2014 C

102370 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ  ಹುಂಡಿ:96/12‐13/2012 ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ನೋಂದಣಿ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಸಕಾಱರಿ ಲೆಕಕ್ ೕ ಱಕೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/21/2014 D
102377 CPI/ದೂರು/ 8(8)ಶಾ ಅರಿ.ಪಿ102/12‐13/2012 ರ್ೕ ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡನೂರು ಪಾವಗಡ ತಾ: ಇವರು ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ

ಬಗೆಗ್
5/27/2014 C

102381 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ ಸವ್.◌ಿ.ನಿ.105/12‐13/2012 ರ್ೕ ಕೆ. ರಾಜಣಣ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ವಾಣಿ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ ಸಮಿತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೀತಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದ�ನಸ ತ �ನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 C

102382 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ  ವೇ.ನಿ.107/12‐13/2012 ಖಾಸಗಿ ಅನುದ�ನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ದಿ:01‐08‐2008ರ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರಿಗೆ
ಮತುತ್ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ದೈ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ರೂ:6800‐13000ರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 D

102384 CPI/ದೂರು/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ  ಇತರೆ ದೂರು:109/12‐13/2012 ರ್ೕ ಕೆ. ಹೆಚ್. ಭೀಮಣಣ್ ಂದಿ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ದಾದ್ಥ ಗೌ್ತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಿಡಗನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ ಇವರು ಶಾಲಾ
ಆಡ ತ ಮಂಡ ರುದದ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

102385 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8) ಶಾ ಅ ಎಸ್.  .ಎಸ್.ಟಿ. 149/12‐13/2012 ಕಷ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಪರ್ಕ ಕಷ್ಕರುಗಳ ◌ುನನ್ತ ಶೆರ್ೕಣಿಯಿಂದಾಗಿ ರ್ೕ ಡಿ ವಮೂತಿಱ ಕಷ್ಕರು ಇವರಿಗೆ
ಆಗಿರುವ �ನಾಯ್ಯದ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

102387 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಶಾ ಅ ನೇಅನು:148/2012‐13/2012 ಸಾವಱಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ ಸಕಾಱರದಿಂದ ರ�ಜಯ್ಪ�ಲರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ
ಮನ ಗಳನುನ್ ಉಪ ನಿದೇಱಶಕರ ಹಂತದ ಲ್ ಕರ್ಮ ವ ಸಲು ರವಾನಿಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

102389 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಶಾ ಅ ಶಾಮಾನ146/12‐13/2012 ಮಾನಯ್ತೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ �ನುದ�ನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ಕನಾಱಟಕ ಕಷ್ಣ ಮಸೂದೆ 1983ರ ಕಷ್ನ್‐53ರಡಿ
ಅನುದಾನವನುನ್ ತಡೆ ಡಿದಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/13/2014 D

102398 CPI/ದೂರು/ 8(8)ಶಾ ಅಇತರೆ ದೂರು124/12‐13/2012 ರ್ೕ ಜಿ.ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಸ. . ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದದ್ಗಂಗಾಮಠ ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

102399 CPI/ಹೆ ಮಾ/ 8(8)ಹೆ. ಮಾಹೊ:125/2012‐12/2012 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತುಮಕೂರು ‐ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲಾಲ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ �ನುದ�ನಿತ ಖಾಸಗಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಗುರುತಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 D

102416 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಪೌರ್ಶಾ ಹೆ. 119/12‐13/2012 ರ್ೕ ಾನಭಾರತಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಱಯಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಣಿಗಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗವನುನ್ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 D

102442 CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(8)ಶಾ ಅ ದಾ/ಹಾ:129/12‐13/2012 ಆಕ ಱಣಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಪಪ್ಯಯ್ನದುಗ ಱ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ದಾ/ಹಾ ಕೊರತೆ ಮನನ್� ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 4/2/2014 D
102449 CPI/ನೇಅನು/ 8(8)ಶಾ ಅ ಅ.ಆ.ನೇ 140‐12‐13/2012 ದಿ: ಬಿ. ಸದಾ ವಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ.  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಿ. ಗೌಡನ ಕಟೆಟ್, ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಇ ಲ್ ರ್ೕ ಎಂ.ಎಸ್. 

ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅ ಆ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದ.ಸ. ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
6/11/2014 C

102776 4(6)/ಮಾ.ಹ.ಅ/92/2012‐13/2012 ರ್ೕ ದದ್ಪಪ್, ಮಾಜಿ ಗಾರ್ಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧಯ್ಕಷ್ರು, ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಹೊಳಲಕ್ರೆ ತಾ/.ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಮನ .

6/23/2014 D

103046 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ 97/2012 ಎಂ.ಲೋಕೇಶವ್ರಿ ಪತಿ ರಾಜಶೇಖರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌಡಹ ಳ್, ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೆಲೆ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/17/2014 B

103130 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಶಾ ಅ ದೂರು:119/2011‐12/2012 ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಸಂ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಕೆಸೂತ್ರು, ತುಮಕೂರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ್ಂಶುಪ�ಲರ ಮೆಲೆ ದೂರು 6/26/2014 D

103431 CPI  4(3)/08/ಮಾ.ಹ.ಅ/2012‐13/2012 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/20/2014 E



104371 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಶಾ ಅಮಾನ160/2012‐13/2013 ◌ೆಸ್. .ಪಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು (ದ) ಜಿಲೆಲ್ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ
ತರಗತಿ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 2009‐10ನೇ ಸ� ನ ಲ್ ಕಡತಗೊ ಸಲಾದ ಭಾಗಕೆಕ್ ಮರು ಮಾನಯ್ತೆ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

6/21/2014 D

104377 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಶಾ ಅ ಅಜಾ ಅನುದೂರು:165/2012‐
13/2013

ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಚಂದರ್ಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಡಿ. .ಪಿ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಪಟಿಟ್ಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

104691 C4(2)/ಜೇಪ/ ಂಬರಹ:31/2012/2013 ಜೇಷಠ್ತೆ / ಇನಿನ್ತರೆ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂದಿ ದಂತೆ ಕಷ್ಕರಿಂದ / ಅಜಿಱದಾರರಿಂದ ನೇರಾವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ
ವ್ೕಕರಿ ದ ಪತರ್ಗ ಗೆ ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

5/7/2015 D

104717 C4(2)/ಎನ್. . /32/20112‐/2013 ತರಬೇತಿಗಳು ಮತುತ್ ಎನ್.ಓ. . ಸಂಬಂದಿತ ಪತರ್ಗಳ ನಿವಹಣೆ ಕುರಿತು 6/16/2014 E
104719 4(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/33/2012/2013 ಬಡಿತ್ಹೋಂದಿ ಕತವಯ್ದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಕರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಬಂದಿರುವ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗ ಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/13/2015 D

104827 4(6) ಇತರೆ/ಬಾಕಿ ಪತರ್ಗಳು.2012‐1013/ಇ /2013/2013 2010ರಿಂದ 2012 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರಗೆ ಇ‐ವಾ ನಿಯ ಲ್ ಚಾಲನೆಯಾಗದ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಮತುತ್ ಇತರೆ
ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಕಡತಗೊ ಸಲಾದ ವ

6/23/2014 D

105123 4(2)/ಮುಂಬಡಿತ್/34/2012/2013 ಸಾನ್ತಕೋತತ್ರ ಪದ ಪಡೆದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಉಪನಾಯ್ಸಕರಾಗಿ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಅಹ ಅಭಯ್ಥಿಱಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನ್ ಪದ ಪೂವಱ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖಗೆ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

105574 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು/2013 ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾದಿಹ ಳ್ೕ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 A

105577 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 123/2013 ಬಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಮ ಲ್ಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 A

105580 8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 122/2013 ಆದಶರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 6/17/2014 A
105717 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ಮಾ ನ 95/2013 ರ್ೕ.ಮಹದೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಂಧುವ ಳ್, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್ 7/17/2014 D

105736 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ / ರ್ೕ.ಆ.ಚುಂ. .ಸಂ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಅನು 69/2013 ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ರುವ ಬಾಯ್ಕ್
ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್

7/17/2014 D

105739 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅ ಒ 195/2013 ಎಸ್. . .ಡಿ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ದಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 A

105767 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 108/2013 ಎಂ.ಆರ್.ಎನ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್
ಬಗೆಗ್

6/17/2014 C

105769 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 109/2013 ಮೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಲಕನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾ/ಹಾ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ 6/17/2014 E
105862 ಆ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/ಬೇ.ಪರ್. 58/2012/2013 ಮಹಮ್ದ ◌ಿಬಾರ್ ಂ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಾದ, ಚಿತಾತ್ಪೂರ ತಾ.ಗುಲಬಗಾಱ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಹೆಚ್ ಡಿ

ಎಫ್ ಸಾಲ ತೀರುವ ಪತರ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/6/2014 D

105920 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾಲಾ ಅನು ತಡೆ 119/2013 ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಅನುದಾನ
ತಡೆ ಡಿಯುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 A

105921 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /  ೕ ದೂರು 82/2013 ರ್ೕ. ವ ೕಗಿಸಾವ್ಮಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗ ಲಲ್ದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ೕಷಕರಿಂದ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

7/17/2014 D

106110 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅ ಒ 196/2013 ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಗಲೆರ್, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇ ಅ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2014 A



106155 4(6) ಎನ್.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎ. .98/2012‐13/ಇ /31/01/2013/2013 ಎನ್.ಡಬೂಲ್ಯ್.ಎ. . ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಹತತ್ನೇ ತರಗತಿ ಅಭಾಯ್ಸ ಮಾಡಿರುವ ದಾಯ್ಥಿಱಗ ಗೆ ಕನಾಱಟಕ ರಾಜಯ್ದ
ಹತತ್ನೇ ತರಗತಿಗೆ ತತಸ್ಮಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

106174 4(6) ಚು.◌ಾ.ಪ.ಮಾ.100/2012‐1013/ಇ /2012‐13/2013 ನಗರ ಸಥ್ ೕಯ ಸಂಸೆಥ್ಗಳ ಸಾವಱತಿರ್ಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನನ್ಲೆಯ ಲ್ 2013 ಫೆಬರ್ವರಿ/ಮಾಚಿಱ ತಿಂಗಳ ಲ್ ವಾ ಱಕ
ಪರೀ ೆಗಳು ನಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗೆಗ್.

6/23/2014 D

106272 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಪಿ 50897/2013 ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸುಗುಣ,  ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ. ೕಗಾನರ ಂಹ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಸಾ ಗಾರ್ಮ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಕನಾರ್ಟಕ ಉಚಛ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 A

106334 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅ ಒ 193/2013 ರ್ೕ.ರಾಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಿ ಸಾಲುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

6/17/2014 A

106387 CPI/ಖಾಹುಅನು/ 8(7)ಶಾ ಅಖಾಹುಭ�ನು 41/2012‐13/2013 ದೊರೆ ರ್ೕ ೕರರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು‐ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಖಾ ಇರುವ ಜಙ್ನ ( ಬಿಙಡ್)ಸ. ಹಾಗೂ ದೈ. . ಹುದ್ಎ ಭತಿಱ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2014 E

106388 CPI/ದಾಹಾಮ/ 8(7)ಶಾ ಅ ದಾಹಾಮನಾನ್ 176/2012‐13/2013 ಕಾವೇರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಕಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2014 E

106389 CPI/ಖಾಹುಅನು/ 8(7)ಶಾ ಅ ದೈ. .ನೇಮಕ: 69/2012‐13/2013 ಸುಂಟಿಕೊಪಪ್ ನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಡಗರಹ ಳ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿಱ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2014 E

106393 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)ಶಾ ಅ ಖಾ.ಹು.ಭ:181/2010‐11/2013 ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಇ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಸ. .ಹುದೆದ್ ಭತಿಱಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/19/2014 E

106394 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)ಶಾ ಅ ಬಡಿತ್/46/2012‐13/2013 ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಬಿ.ರಾಜು ಡಿ.ದಜೆಱ ನೌಕರರು ಜೆ.ಪಿ.ಎನ್.ಎಂ ಬ�ಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಾಜಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ. 6/16/2014 E

106468 CPI/ದೂರು/66/2013 ರ್ೕ ಡಿ.  ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ. . (ಅಂಗಲ್) ಡಾ. ಬಿ.ಅರ್. ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕ್ಐವಾರ
ಚಿಂತಾಮಣೆ ತಾ. ಇವರನುನ್ ಶಾಲೆಯ ಕಾಯಱದ ಱಗಳು ಅಮಾನಾ ೕಯ ದುವಱತನೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ 
ಕತಱವ್ಐದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 E

106629 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ ಅನು 152/2013 ರ್ೕ.ಬೀರೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಕನನ್ಡ], ಮಹಾಜನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಲ ಮ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನುದಾನ ರ ತ �ನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 B

106634 ಆ9(1)/ಗೃನಿಮುಂ/61/2012‐13/2013 ದಿವಂಗತ ◌ೆನ್ ಜಯಲ ಮ್ೕ ಶಾಲಾ ಮಾತೆ ಸಕಾಱರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಯಯ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಾಳ್ರಿ
ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಸಂಬಂಧದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

107026 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸೇವೆ ಸೇ 205/2013 ಬಿ.ಎಂ. ರೂಪಾಕಷ್ಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ. ದಧ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಧ್ಗಂಗಾಮಠ, ತುಮಕೂರು
ಇವರ ಂದಿನ ಸೇವೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2014 C

107537 ಆ4/ಗೃನಿಮುಂ/ಮಂ 57/2012‐/2013 ರ್ೕ ಟಿ ಬಸವರಾಜು ನಿ.ಬಿ ಇ ಒ ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ ಮೈಸೂರು ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ
ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

107609 CPI 221/ಅನುಒ/ಶಾ ಅ 8(8)/2013 ರ್ೕ ಎಂ. ನಾಗರಾಜಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಯೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ; 
ತುಮಕೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವಂತೆ 2001ರ ಲ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದದ್ರೂ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು 
ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ತರದಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

108287 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 188/2013 ಜೀವನ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಸರವಾಡಿ ರಸೆತ್, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/12/2014 A

108457 CPI vashi/44kriva school s/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/2012‐2013/2013 change the principal from krisent institute of commerce 6/7/2014 E
109091 CPI/ಗೃನಿಮುಂ/ದಾಬಿ/02/2013‐14/2013 ಮಹಮದ್ ಇಬಾರ್ ಂ ನಿವೃಥತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು ಶಾಂ ಯಾ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ 6/7/2014 D
109133 8(4)/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಶಾ ಅ.ಇತರೆ/2013 ಹೊಸ ಬಬ್ಂದಿ ರಚನೆ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 D



109222 jd1/ . ಪರ್/2012‐13/2013 GENERAL FILE FOR APPEAL CASES OF 2012‐13 9/30/2014 E
109241 ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/2012‐13/2013 GENERAL FILE OF COMPLAINT CASES FOR THE YEAR 2012‐13 9/30/2014 E
109242 ಸನಿ1/ಎ2/ಇ /2012‐13/2013 GENERAL CASES OF 2012‐13 6/9/2014 E
109244 ಸನಿ1/ಎ2/ . ಪರ್/2012‐13/2013 ENQUIRY AND DISIPLINARY ACTION GENERAL FILE FOR 2012‐13 6/9/2014 E
109294 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 184/2013 ಮೈ ಅ ಟೇಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ಅ ಟೇಟ್ ನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 C

109295 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ ವೇ ಬಡಿತ್ 112/2013 25 ಮತುತ್ 30 ವಷರ್ ಬಡಿತ್ ಇಲಲ್ದೇ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ ದ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇಷ ವೇತನ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/12/2014 E
109299 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 186/2013 ಕನನ್ಡ ಕಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಕೃಷಣ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/17/2014 C

109656 4(3)/ಮೆಲಮ್ನ /ನಿ&ಪಿಂ//65/2011‐12/2013 ಎಸ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ಂದಿನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾಱರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮಲೆಲ್ೕಶ್ಔರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ನಿವ್ಋತಿತ್ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/26/2014 D

109658 4(3) ಂಬರಹ//2011‐12/ಇ /33/2011‐12/2013 4(3)  ಭಾಗದ ಂಬರಹದ ಮೂಲಕ ಂತಿರುಗುಸುವ ಬಗೆಗ್ ಕಡತ. 6/16/2014 C
109681 4(4)/ಮ.ಹ.ಆ/2/2013 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ವಾ ರ್ಕ ವರದಿ ತಯಾರಿ ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಕುರಿತು 5/21/2015 D
109722 4(10/ಶಾಹೆಬ/4/2013 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಡಸಾಲೆ, ಹೊಸಕಿಕ್ಪಾಳಯ್ ಗೇಟ್, ಹಟಾನ್ ಹೆಸರು ತಿದುಗ್ಪಡಿ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 C
109740 4(10)ಮಾ.ಹ ಅ.ಮಾ02/13‐14/ಪೌರ್. .ನೇ/30‐4‐13/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 C
109842 410(5)ವರ್. .ವೇ,ನಿ.01/13‐14/ಇ /9‐4‐13/2013 ರ್ೕ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ವರ್ತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಸ. .ತ,ಸಂಸೆಥ್ ಚಿಕಕ್ನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ. ಇವರ ವೇತನ ನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 C
109900  4(7)/ದೂಪರ್/04/2013‐14/2013 ರ್ೕಮತಿ.ಉಜಾಮ್ ನಾಜಿನ್ೕನ್ ಸ , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ರಿಪಪ್ನ್ ಪೇಟೆ, ಹೋಸನಗರ ತಾ,  ವಮಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್

ಕತವಯ್ಕೆಕ್ ಹಾಜರು ಪಡಿ ಕೋಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.
6/19/2014 D

109901  4(7)/ವಗರ್/ ಸಂ 67 2012‐13/2013 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಂಕರ್,  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ, ತಾ, ಮಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 C

109904 8[3][2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ಸಥ್ಳಾಂತರ 208/2013 ಆ ೕವಾರ್ದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/27/2014 A

109918 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/02/2013 ರ್ೕ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪದ  ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, (ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ) 
ಕೆಸೂತ್ರು ತುಮಕೂರು ಇವರ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

109921 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/05/2013 ರಿಟ್ ಅಜಿಱ ಸಂಖೆಯ್ 27854/2012  ರ್ೕ ಶಾರದ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ೕಷಕರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಗೂಬೆಹ ಳ್
ಚಿಕಕ್ನ�ಯಕನಹ ಳ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ರುದದ್ ರ�ಜಯ್ ಸಕಾಱರ ಮತುತ್ ಇತರರು

6/27/2014 C

109922 CPI/ದೂರು/06/2013 ರ್ೕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಗೋಣಿ ತುಮಕೂರು ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ ಕೊರತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು ನೀಡಿರುವ ದುರಿನ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

109976 ಸಂಗಿತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ ಭಾಗ/ಇ /ಆ1/ಸಂ.ನೃ.ನಾ.ಪರ್ತಿಭಾ 
ಕಾರಂಜಿ.ಅನುದಾನ 003/ 2013‐2014 //2013

2013‐2014 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯಱಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ ಆಯವಯ್ಯ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

4/27/2015 D

109980 ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ/ಇ /ಆ1 / ಸಂ.ನೃ.ನಾ.ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ.‐002/ 
2013‐2014 //2013

2012‐2013 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ರಾಜಯ್ ಮಟಟ್ದ ಲ್ ಕಿರ್ೕಡೆ,  ಾನ ಮೇಳ , ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯ ಲ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ
ಪರ್ದಶಱನ ನೀಡಿದ ಪರ್ತಿಭಾವಂತ ಮಕಕ್ ಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿಕೆ ಬಗ್ಗ್ಎ

4/27/2015 D

109983 ಸಂಗೀತ. ನೃತಯ್, ನಾಟಕ/ಇ /ಆ1 / ಸಂ.ನೃ.ನಾ.ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ‐001 / 
2013‐2014 //2013

2013‐2014 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪರ್ತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾಯಱಕರ್ಮ ಅನುಷಾಠ್ನದ ಬಗೆಗ್ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ , ತಾಲೊಲ್ೕಕು , ಮತುತ್
ಜಿಲಾಲ್ಮಟಟ್

4/27/2015 D

110039 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/06/2013 ರ್ೕ ಜಿ.ಎನ್. ದದ್ ಂಗರೆಡಿಡ್ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ರ್ೕ ಜಿ. ನರ ಂಹ ರೆಡಿಡ್ ಡಿ ಗುಂಪು ನೌಕರರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 E

110040 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/09/2013 ರ್ೕ ಹಮದ್ ದಿದ್ೕನ್ ವಾ ರೋಸ ಮಂಜಿಲ್ ಂಭಾಗ ◌ಿವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 E



110108 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಬಾ.ಬಿ.‐007 / 
2013‐2014 //2013

ರ್ೕ. ಎಸ್.ಜೆ. ನಾಗರಾಜು.ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು. ಸಕಾಱರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹ ಳ್ಮೈಸೂರು, 
ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡಕಾಕ್ಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ 
ಮೂಲ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಬಾಂಡ್ ಮತುತ್ ಎಲ್.ಐ. . ಬಾಂಡ್ ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

110178 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ(9) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಕ.ಮು‐008/ 2013‐
2014 //2013

2013‐2014 ನೇ ಸಾ ನ ಮತುತ್ ಅದಕುಕ್ ಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡಶಾಖೆಯಿಂದ
ಇತಯ್ಥಱವಾಗಿರುವ ಕಡತಗಳನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯಮಾಡಿ ಅಭೀಲೇಖಾಯಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

110234 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಕ.ಮಾ.‐011 / 
2013‐2014 //2013

ರ್ೕ.  .ಎನ್.  ಜಯಕುಮಾರ್. ನಿವೃತತ್ ◌ುಪ ನಿದೇಱಶಕರು(ಆಡ ತ) ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂ.ಬೆಂಗಳೂರು‐3 ಇವರು
ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಕಟಾವಣೆಯ ವರದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

110251 Loan & Advance/ಇ /A9(1) /H.B.A.Int Rate Reduce ‐012 / 2013‐
2014 //2013

Sri. C.Shivakumara swamy. Head Master. Govt High School JayachamaRajapura. 
Chikkanayakana Halli Taluk. Tumkur Dist House Building Advance Intrest Rate Reduced Order 
Copy Regarding

6/7/2014 D

110316 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 11/2013 ಡಿ.ಎಸ್.ನಂದೀಶ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು [ಆಂಗಲ್],  ರ್ೕ.ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹ ಳ್
ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

110335 4(3)ವೈಸವ್ನಿ/02/ನಿ&ಪಿಂ/2013‐14/2013 ರ್ೕ ಮಾಗಡಪಪ್ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು ಸ.ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಭಕತ್ರಹ ಳ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ವೈದಯ್ಕೀಯ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ದ ಮೇಲೆ ಸವ್ ಇಚಾಚ್ ನಿವರ್ತಿತ್ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 C

110355 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಪ. ವ್ೕಕೃತಿ ‐013 / 
2013‐2014 //2013

2013‐2014 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ (ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.) ಶಾಖೆಗೆ ಪತರ್ಗಳು ನೊಂದಣಿಯಾಗಿ
ವ್ೕಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

110356 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) /ಗೃ.ನಿ,.ಮುಂ.ಬಾ.ಬಡಿಡ್ ‐014 / 
2013‐2014 //2013

2013‐2014 ನೇ ಸಾ ನ ಹಾಗೂ ಅದಕೂಕ್ ಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಲ್ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಬಾಕಿ ಬಡಿಡ್ಯ
ತತ್ವನುನ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

110358 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) /ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಸಾ.ತೀ.ಪರ್.ಪ. ‐
015 / 2013‐2014 //2013

2013‐2014 ನೇ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಅದಕೂಕ್ ಂದಿನ ಸಾ ನ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಾಲವು
ತೀರುವ ಯಾಗಿರುವ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

110405 ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ..10/13‐14/ಇ /2013‐14ನೇಸಾ ಸಾ. .ಇಲಾಖೆಯ
ದ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಬಗೆಗ್/2013

2013‐14ನೇಸಾ ನ ದ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D

110450 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ ಅನು 31/2013 ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಒಕಕ್ ಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ 2013‐14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಕುವೆಂಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2014 E

110451 8(4)/ಖಾಹುಅನು/123/2010‐11/2013 ಎಸ್.ಆರ್.ಜಿ. .ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವಾಪಟಟ್ಣ, ಇ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 6/20/2014 B

110452 8(4)/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಶಾ ಅ.ವಗರ್.ಅನು 11/2013 ಬಿ.ಎಸ್. ದೆಧ್ೕಶ್, ಸ. (ಆಂಗಲ್)  ರ್ೕ.ಬೊಮಮ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸವನಕೋಟೆ, ಜಗಳೂರು, ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್

6/20/2014 C

110455 CPI/ಖಾಹುಅನು/104/2013 ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಲಕಲನೇಪುಱ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿಱ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

110463 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(8)ಶಾ ಅಆ ೕಗ11/2013‐14/2013 ರ್ೕನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಲೂಲ್ರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2014 D

110491 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಶಾ ಅ20/2013‐14/2013 ಕಥೋ ಕ್ ಕಷ್ಣ ಮಂಡ ಶಾಂತಿಕಿರಣ್ ಬಚೊಚ್ೕಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ �ನುದ�ನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾಱವನೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 E

110492 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(8)ಶಾ ಅ21/2013‐14/2013 ಜೆ.ಪಿ.ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಮಕುರು (ದ) ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್
ಅನುದ�ನರ ತ ◌ಾಮಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/23/2014 D



110567 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ಮಾ. ‐017 / 
2013‐2014 //2013

ರ್ೕ. ಕೆ.ಆರ್. ರಾಜಶೇಖರ ಬಿನ್ ಕೆ. ರುದರ್ಶೆಟಿಟ್. ಮನೆ ಸಂಖೆಯ್;‐1821, ಅಡಿಲ್ೕಮನೆ ರಸೆತ್, 2 ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್. ಇದೀಗಾ
ರಸೆತ್ಯ ಂಬಾಗ ಹಾಸನ‐ಟೌನ್, ಹಾಸನ ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್. ( ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ 
ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಆಡುವ ಳ್ ಹಾಸನ. )ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ 

ಸಾಲವನುನ್ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು

6/7/2014 D

110586 ತ(1)ತಪಮಾ/ ಂಬರಹ/04/2013‐14/ಇ /2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್./2013

2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರಿದಿಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಂಬರಹ ವರದ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 D

110588 ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ.01/2013‐14/ಇ /2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ 
ಉಪನಿದೇಱಶಕರು(ಆಡ ತ&ಅಭಿ) ಇವರ ತಾತಾಕ್ ಕಾ ಪರ್ವಾಸ ಪಟಿಟ್ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್./2013

ಉಪನಿದೇ್ಶಕರು(ಆಡ ತ &ಅಭಿವೃದಿಧ್)ಗಳ 2013‐14 ನೇ ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 D

110595 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /  ವಗರ್ �ನು/2013 ದಿ ಮೈಸೂರು ಡ ೕ ಸನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ನಾಲುಕ್ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 C

110639 8[2][3] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೈ  ಗೆರ್ೕಡ 1 ಬಡಿತ್ ಅನು 125/2009‐10/2013 ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಗೆರ್ೕಡ್‐2, ಸರ್ ಎಂ. . ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,  ವ ಳ್, ಮಂಡಯ್
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 A

110699 ತ(1)ಶಾ.ಮೌ./ಶ�.ಸಂದಶನ09/2013‐14/ಇ /ಸರಕಾರಿಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ
ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ತರಗತಿ ಮೌಲಯ್ 
ಮಾಪನಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್./2013

ಸರಕಾರಿಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನರ ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ತರಗತಿ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 D

110707 ತ(1)ತಪಮಾ16/2013‐14/ಪರ್.ವ.ಅನು/ ಭಾಗೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಹಾಗೂ
ಪ.ನಿ.ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇವರ 2013‐14 
ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್./2013

ಭಾಗೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ ಹಾಗೂ ಪ.ನಿ.ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು, ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಇವರ 2013‐14 ನೇ
ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

110708 ತ(1)ತಪಮಾ17/2013‐14/ಪರ್.ವ.ಅನು/ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು 
ಮದಾಯ್ಹನ್ಉಪಹಾರ ೕಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ 
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್./2013

ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ೕಜನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

110712 ತ (1)ತ.ಪ.ಮಾ.18/2013‐14/ಪರ್.ವ.ಅನು/ನಿದೇರ್ಶಕರು 
(ಪೌರ್ಡ ಕಷ್ಣ)ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ 
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್./2013

ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ)ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

110713 ತ(1) ತ.ಪ.ಮಾ.19/2013/14/ಪರ್.ವ.ಅನು/ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪರೀ ೆಗಳು) 
ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ 
ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್./2013

ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪರೀ ೆಗಳು) ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ
ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ ಪಟಿಟ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

110716 ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ./20/2013‐14/ಪರ್.ವ.ಅನು/ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಇತರೆ
ಪರೀ ೆಗಳು)ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ2013‐14 ನೇ 
ಸಾ ನತಾತಾಕ್ ಕ ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವರ ಅನು ೕದನೆ 
ಬಗೆಗ್./2013

ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಇತರೆ ಪರೀ ೆಗಳು)ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಬೆಂಗಳುರು ಇವರ2013‐14 ನೇ ಸಾ ನತಾತಾಕ್ ಕ
ಪರ್ವಾಸ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದ ವರ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

110717 ತ(1)ತ.ಪ.ಮಾ/21/2013‐14/ಪರ್.ವ.ಅನು/ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು. 
ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ 
ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್./2013

ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು. ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2013‐14 ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D



110741 ತಪಾಸಣೆ/ಇ /ತ(1) / ತ.ಪ.ಮಾ. 34 /2012‐2013 //2013 ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು. ( ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ )  ವ ಗಗ್ ಶಾಲೆಯ 2010‐2011 ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ರಿವೂಯ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

110838 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪಿಂಚಣಿ ಪರ್ಕರಣ 41/2013 ರ್ೕ. ದಧ್ ಂಗಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಲೆಲ್ಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕುಇವರ
ಪಿಂಚಣಿ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 D

110950 Loans and Advances/ಇ /A9(1)/H.B.A.‐019 / 2013 / 2013‐2014 
//2013

Smt. Raja Rajeshwari. Retired Head Master. Govt Higher Primary School. C.B.T. Colony. 
Hunasur, Hunasur ‐ Taluk. House building Advance Loan Balance amount Remitted through the 
Govt Challan Regarding.

6/7/2014 D

110999 CPI/ಅನುಒ/ 8(8)ಶಾ ಅ ಆ ೕಗ: 29/13‐14/2013 ರ್ೕ ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುರಂಕೋಟೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ 17 
ವಷಱಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಱ ನಿವಱ ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಜಿ.ಆರ್.ಜಯರಂಗಪಪ್ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್ ಅನು ೕದನೆಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/13/2014 D

111010 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ/ಇ /ಆ9(!) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐021 / 2013/ 
2013‐2014//2013

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ. ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾಱರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ
ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಡೇನೂರು, ಬಾಯ್ಡಗಿ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹಾವೇರಿ‐ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಈ ಂದೆ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡಕಾಕ್ಗಿ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

111012 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ/ಇ /ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐022 / 2013 / 
2013‐2014 //2013

ರ್ೕ. ಅನಿಲಕುಮಾರ್. ಬಿನ್ ಘಾಳೆಪಾಪ್ . ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇವರು ಈ ಂದೆ ಸಕಾಱರಿ ಕಿರಿಯ
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಬಾಗೇವಾಡಿ. ಬಸವಕಲಾಯ್ಣ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಬಿದರ್‐ಜಿಲೆಲ್, ಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ 
ಮುಂಗಡಕಾಕ್ಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 2ನೇ ಮಾಟ್ರ್ ಗೇಜ್ 
ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

111097 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)ಶಾ ಅ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 01/2013‐14/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿದಾರರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/10/2014 D

111101 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐023 / 
2013 / 2013‐2014 //2013

ರ್ೕ. ಅಶೋಕ್ ಕುಲಕಣಿಱ, ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ್, ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಮತುತ್ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

111151 Loans and Advances/ಇ /A9(1) /H.B.A.documents Released ‐
024 / 2013/2013‐2014 //2013

Late. Ananjanappa, primary school Teacher, Govt Higher primary school, Midurashwatha, 
Gowribidanur‐Taluk, Chikkaballapura District, House Building Advance Original Documents 
Released to wife of smt. puttanarasamma. Karekallahally, Gowribidanur Taluk, Regarding

6/7/2014 D

111168 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ 46/2013 ಮಂಡಯ್, ಮೈಸೂರು , ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಜಿರ್ಗಳ ಲೇ ಬಗೆಗ್ 7/2/2014 E
111171 CPI/ಇ /ತ(1)ತಪಮಾ/2013 ಶಾಲಾ ಮೌಲಯ್ ಮಾಪನ ಮತುತ್ ಶಾಲಾ ಸಂದಶಱನ �ನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
111173 8(3)ಶಾ ಅ/ಮಾನ/ನೋ.ಮಾ/201/2013 ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋರನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ನೋಂದಣಿ ಮಾನಯ್ತೆ ಂಪಡೆಯುವ

ಕುರಿತು
6/19/2014 E

111206 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/¸ 8(4)ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ  10/12/2013 ರ್ೕ ಹೆಚ್. ತಿಮಮ್ಯಯ್ ಮು. .  ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೈಮರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ
ಮೇಲಮ್ನ

6/10/2014 B

111277 CPI / 4(2)/ತ.ಪರ್/ಒಒಡಿ 06/2013‐14/2013 ಕಷ್ಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಸಮೆ ಳನದ ಲ್ ಭಾಗವ ಸಲು ಅನಯ್ ಕಾಯನಿಮಿತತ್ ( ಒಒಡಿ ) ಸೌಲಭಯ್ ಮಂಜೂರು
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/7/2015 D

111278 ತಪಾಸಣೆ/ಇ /ತ(1) ತ.ಪ.ಮಾ.232013‐14/2013 2013‐14 ನೇ ಸಾ ಗೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೇಮಗಳುರು &ಮೈಸೂರು ಭಾಗ್ ಧ ಕಛೇರಿಗಳ
ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D



111289 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೃ  ನೇ ಅನು 51/2013 ಚಂದರ್ಶೇಖರಾಚಾರ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬರಗಿ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಹುದೆದ್
ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/2/2014 A

111290 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೃ  ನೇ ಅನು 52/2013 ಶಕುಂತಲ ಹೆಗಡೆ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು[ನಾಟಕ], ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಶುನಾಳ ಷರೀಫ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ
ಬಡಾವಣೆ,ಮೈಸೂರು ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/2/2014 A

111311 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)ಶಾ ಅ:  ಂಬರಹ ಧಾ.ಆ:40/1314/2013 ಸಾವಱಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಸೆಥ್ಗ ಂದ, ಸಕಾಱರದಿಂದ ರಾಜಯ್ಪಾಲರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ
ಮನ ಗಳನುನ್ ಉಪ ನಿದೇಱಶಕರ ಹಂತದ ಲ್ ಕರ್ಮವ ಸಲು ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

111312 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(7)ಶಾ ಅ ಂಬರಹ ಗುಲಬ್ಘ ◌ಾ:41/13‐
14/2013

ಸಾವಱಜನಿಕರಿಂದ ಸಕಾಱರದಿಂದ ರಾಜಯ್ಪಾಲರಿಂದ ವ್ೕಕರಿ ದ ಮನ ಗಳನುನ್ ಉಪ ನಿದೇಱಶಕರ ಹಂತದ ಲ್
ಕರ್ಮವ ಸಲು ರವಾನಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

111377 8(7) ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/38/2013 ರ್ೕ. ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿರಿಕೊಡಿಲ್ ಮಠ, ಕೊಡಲ್ಪೇಟೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಈ
ಶಾಲೆಯ 2009‐10ನೇ ಸಾ ಗೆ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಣ,  ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 E

111378 8(7) ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/37/2013 ರೂಟ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಟಿ.ಶೆಟಿಟ್ಗೇರಿ,  ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೊರತೆ ಇರುವ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 E

111379 8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/148/2011‐12/2013 ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಟಟ್ಂಡಿ,  ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಾನ(ಪಿ ಎಂ) 
ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 E

111468 CPI / 4(2)/ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ/ಭೋ ವ 7 /2013‐14/2013 ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಹುದದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಹೋಂದಿದ್ುದ್, ನಂತರ ಬೋಧನಾ
ಷಯವನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಪರಿ ೕ ಸುವ ಕುರಿತು.

6/16/2014 E

111576 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 55/2013 ಬಿ. .ವೈರಮುಡಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಕನನ್ಡ,  ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 A

111704 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)ತ.ಪ.ಮಾ22/2013‐14/2013 ಬಿ.ಆರ್. .ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಲನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್. 
ಬಿ.ಆರ್. .ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ರವರ 2012‐13ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/21/2015 D

111758 Loan and Advance/ಇ /A9(1) / H.B.A. Orig Docu Released ‐027 / 
2013‐2014 //2013

Sri. PUTTASWAMY, Assistant Master, Govt High School, Bachenahalli, Arasikere ‐Taluk, Hassan‐
District, House Building Advance, Original Documents ( Records ) Released, Regarding

6/7/2014 D

111804 ಸನಿ1/ಎ2/ದೂಪರ್/ದೂರು 53/2013 ರ್ೕ ಕಿಟಟ್ಪಪ್ ,ಸ. ಸ.ಕಿ.ಪಾರ್ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕುಂದೂರು ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ.ಇವರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಡಿಎಂ ನೀಡಿರುವ
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/9/2014 D

111838 ಸನಿ1/ಎ3//ಇ /ನಿವೇಶನ ಹಂ‐01/12‐13/2013 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿದ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 3ನೇ ಹಂತ ಬಾಕಿ ಗುತಿತ್ಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/3/2014 D
111973 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ 31/2013 ರ್ೕ.ಸದಾ ವಯಯ್ ಇವರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ 5/13/2014 D
111977 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ ಡಿ ನೇ ಅನು 33/2013 ರ್ೕಮತಿ.ಲ ತಮಮ್.ಎನ್. ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 C
111981 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ ಡಿ ನೇ ಅನು 36/2013 ಜಿ.ಎನ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಇವರ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ 6/26/2014 D
111985 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು 39/2013 ರ್ೕ.ಮಾತಾ ಅಕಕ್ ಮಹಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೂಗೂರು ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ

ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
6/26/2014 D

112010 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/vashi/51/rti/2012‐13/2013 information regarding indian type riting 6/9/2014 D
112012 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/vive25/krc/security/2012‐13/2013 opening of kittur rani chennamma centre for security and public services 6/9/2014 D
112057 CPI/ಖಾಹುಅನು/174/2013 Permission To Fill the vacant post in Triyambakeswra high school rangasamudra pavagada tq 

madhugiri dist
6/21/2014 C



112059 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(1)ಶಾ ಅ ಇತರೆ 33/2013‐14/2013 ರ್ೕ ಆರ್. ಡಿ. ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಸ. . ( .ಬಿ.ಝಡ್) ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರು ಇವರನುನ್ ಮೂಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪುನಃ ಸಥ್ಳ
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2014 D

112062 C8(8)/ಮೇನಿ/01/2013 T R Renuka prasad H M Basaveswara High School KondliCross Gubbi Tq D P I Appeal no 01/2013 6/11/2014 C

112063 C8(8)/ಮೇನಿ/02/2013 T R Renuka Prasad H M Basaveswara High School Kondli Cross Gubbi Tq D P I Appeal No 
02/2013

6/11/2014 C

112096 8(7)/ಉನಾಯ್/30811/2012/2013‐14/2013 ರಿ ಅ ಸಂ 30811/2012 ಹೆಗಾಗ್ ಬಸವರಾಜ ಬಳಾಳ್ರಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾಱರ ಮತಿತ್ತರರು 6/16/2014 E
112126 CPI/ವಗರ್/ 8(6)ಶಾಶಾಅ.ವಗಱ ಅನು:21/‐14/2013 ರ್ೕ ಉಪ ೕರ ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ.) ಇವರ ◌ಾಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ �ನುದಾನಿತ

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವಗಾಱವಣೆ ಬಗೆಗ್
6/10/2014 D

112143 8(7)ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/42/2013‐14/2013 ರೋಟರಿ ಆಂಗಗ್ ಮೂದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಟಿಟ್ಂಗಾಲ,  ರಾಜಪೇಟೆ (ತಾ) ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲತಿ
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 D

112144 8(7)ಶಾ ಅರಿಸಂ/44/2013‐14/ರಿಪಿ/44/2013 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್;36161/2012ರ ತೀಪಿರ್ನ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 D
112149 8(7)ಶಾ ಅ/ಮೇ//ರಿಪಿ/25/2013 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್‐32/2012  ರ್ೕ ಹರಳಯಯ್ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ ಅಥಣಿ ರುದದ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 6/25/2014 D
112166 ಸನಿ1/ಇ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/01/2013‐14/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ 2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಬಂದಿರುವ ಪತರ್ಗಳ ಕೂರ್ಢೀಕೃತ ಕಡತ. 6/9/2014 D
112167 ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/ದಂಡ/51/2012‐13/2013 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು, ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ

ಆ ೕಗ ದಂಡ ಧಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಕಡತ.
7/15/2014 D

112177 8(1)ಶಾ ಅ ಂಬಡಿತ್/ನೇಅನು/105/2013 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎನ್.ದಳವಾಯಿ, ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಂಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 C

112183 8(7)ಶಾ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ/ದೂರು/46/2013‐14/2013 ರ್ೕ ಎಂ.ಜಿ. ಮೆಣಸಗಿ ವಕೀಲರು ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅದಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗಗ್. 6/27/2014 E

112208 CPI/ಮೇನಿ/ 8(6)ಶಾ ಅ ಮೇಲಮ್ನ 09/2013/2013 ರ್ೕ ಸಾಧು,  ಕಷ್ಕರು, ಪಲಲ್ಮರಾಜು ಹೌಸ್, ಬಿ. ಮೂಡಾ ಗಾರ್ಮ, ಬಂಟಾವ್ಳ ◌ಿವರು ಮೇಲಮ್ನ
ಸಂಖೆಯ್:09/2013ರಂತೆ ದೂರು ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 B

112218 8(7)ಶಾ ಅ/ರಿ.ಪಿ.ನಂ.4797‐4803/2011/ಅರಶಾನೌಮಾ/2011‐
12./2013

ರ್ೕ.ರಾಮಚಂದರ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಉಚಚ್ನಾಯ್ಯಲಯದ ಲ್ ರಿ.ಪಿ.ನಂ.4797‐4803/2011 ದಾಖ ರುವ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 A

112234 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/vashi12/grant in aid/2013‐14/2013 GRANT IN AID FORF COMMERCE EDUCATIONAL INSTITUTES 6/9/2014 D
112236 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/vashi/rti/sc/2013‐14/2013 Prasanna Kumar Ganganaghatta Tiptur ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

10ರೂಗಳ ೕಸಟ್ಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಲಗತಿತ್ ದೆ
6/9/2014 D

112237 CPI/ವಾಣಿಜಯ್ ಕಷ್ಣ/vashi2/rimc/exam/2013‐14/2013 ರಾ ಟ್ರ್ೕಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿ ಟರಿ ಕಾಲೇಜು ಡೆಹರಾಡೂನ್ ಇ ಲ್ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿಗಾಗಿ ಪರ್ವೇಶ ಬಯಸುವ
ಅಭಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ 1/6/13 2/6/13 ಗಳಂದು ಪರ್ವೇಶ ಪರೀ ೆಗಳನುನ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಳ ೕೆ ಕೋಟೆ 
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ ಇ ಲ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

112293 8(7).ಶಾ ಅ/ಮಾ.ಹ.ಅ//ಅರಶಾನೌಮಾ/27/2013‐14./2013 ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್.ಗೋ ಂದರೆದಿದ್ ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 E

112302 8(7)ಶಾ ಅ/ಮಾ.ನ ೕ//ಮಾನ/40/2012‐13./2013 ಪಿರ್ಯದ ಱನಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಗಂಗಸಂದರ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ.ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/26/2014 C

112303 8(7)ಶಾ ಅ/ರಿ.ಪಿಟಿಷನ್//ರಿಪಿ/14/2013‐14./2013 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂ.19/2013. ಕಾಯಱದ ಱ ಜಗದುಗ್ರು ರ್ೕ ವಾನಂದ ದಾಯ್ ಪೀಠ ಕುಂದಗೋಳ ಧಾರವಾಡ
ಚಾರಣೆ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 D

112314 8(7)ಶಾ ಅ/ದೂರು/ಇತರೆ/ಅರಶಾನೌಮಾ/32/2012‐13./2013 ರ್ೕ.ಆರ್. .ಬೆನಕಟಿಟ್ ನಿವೃತಿತ್ ಪಾರ್ಚಾಯಱರು,ಬಿಜಾಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 E



112318 ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ವೇನಿ/ಸವ್.ಚಾಬ/ವೇನಿ‐40/2013‐14 ರ್ೕಮತಿವೈಟಿಮಂಜುಳ, ದೈ , ನೂತನ ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಕೋಲಾರ ರವರ 15ವಷರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾ ತ ಬಡಿತ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕುರಿತು

6/6/2014 E

112319 ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮನ /ಜೀವನಾಧಾರ ಭತೆಯ್‐01/2012‐13 ರ್ೕಮಧು, ಎಸ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲೆಕಾಯ್ತನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ
ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

7/30/2014 D

112320 ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ ‐43//2013‐14 ರ್ೕಕೆಬಾಲಾಜಿನಾಯಕ್,ಸ ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ,  ವನಾಪುರ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್ 6/9/2014 D
112341 CPI/ಅ.ವ/ತ(1) ತಪಮಾ 37/2013‐14/2013 ಬಿ.ಇ.ಓ.ಕಛೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಉತತ್ರ ವಲಯ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/21/2015 D

112342 Loan and Advances/ಇ /A9(1) / HBA Int Reduced ‐029 / 2013‐
2014 //2013

Sri. C.T.Shive Gowda, Retired D.D.P.I. Bharath nagar, Bangalore‐91, Housing Building Advance ( 
H.D.F.C.) Reduced intrest amount W.E.F. 01‐04‐2004, Regarding

6/7/2014 D

112356 ಸನಿ1/ಎ2/(ಎ3)/ದೂಪರ್/ದೂರು‐11//2012‐13 ರ್ೕಡಿಎಂದೇವರಾಜ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಸಗ ಲ್, ಹೊಸನಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ರುದದ್
ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು

9/22/2014 D

112359 ಸನಿ1/ಎ2//ಮನ /ಮೇಲಮ್ನ ‐33//2012‐13 ರ್ೕಹೆಚುರ್ದರ್ಪಪ್, ಮು ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಹೊನನ್ಕಾಲುವೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ರವರು ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು
ಧಿ ರುವ ದಂಡನೆ ರುದದ್ ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

112360 ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ದೂರು‐17//2012‐13 ರ್ೕನರ ಂಹರಾಜು, ಸ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರಿಂದ ದೂರು
ಕುರಿತು

6/6/2014 D

112362 ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ಪಾರ್ಶಾ /ಮೇಲಮ್ನ ‐61//2012‐13 ರ್ೕಎನ್ಎಸೆತ್ೕ , ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಿಪಾರ್ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಮುದೆದ್ೕನಹ ಳ್, ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ ಕುರಿತು 6/6/2014 D

112384 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ ಅನು 65/2013 ರ್ೕ.ನಾಗೇಂದರ್ ಪರ್ಸಾದ್, ದಿವ್ದಸ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜೀವ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/2/2014 B

112415 8{7)ಶಾ ಅ/ಮಾಹಅ//ಅರಶಾನೌಮಾ/47/201314/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 E
112416 8{7)ಶಾ ಅ/ಮಾಹಅ//ಅರಶಾನೌಮಾ/47/201314/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 E
112417 8{7)ಶಾ ಅ/ಮಾಹಅ//ಅರಶಾನೌಮಾ/47/201314/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 E
112418 8{7)ಶಾ ಅ/ಮಾಹಅ//ಅರಶಾನೌಮಾ/47/201314/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 E
112419 8{7)ಶಾ ಅ/ಮಾಹಅ//ಅರಶಾನೌಮಾ/47/201314/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯ ಲ್ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/27/2014 E
112425 8(7)ಶಾ ಅ/ವಗಾಱವಣೆ//ಅರಶಾನೌಮಾ/36/2013‐14./2013 ರ್ೕ. ಜಗದುಗ್ರು ತೋಂಟದಾಯಱ ದಾಯ್ಪೀಠ ಗದಗ ◌ೀ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳಲೆಲ್ನ ಬೋಧಕ

ಬಬ್ಂದಿಗಳ 2013‐14ನೇ ಶಾ ನ ವಗಾಱವಣೆಗೆ ಪೂವಾಱನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
6/27/2014 E

112434 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ ಅನು 64/2013 ಜಿ.ಪೂಣಿರ್ಮ ತಂಧೆ ಜಿ.ಜನಾಧರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುರ, 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 B

112477 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌ �ನು 68/2013 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಮಾದಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಎಸ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ವಾನ, ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ರ
ವಲಯ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2014 E

112478 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ನೇ ಅನು 67/2013 ಟಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಿ. .ಕಛೇರಿ ಂಭಾಗ, ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 A

112479 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ 69/2013 ಎಂ.ಎಸ್.ಶಂಕರೇಗೌಡ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು,  ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಮಗಳಾದ ಎಸ್.ನಿಖಿತ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದೆದ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 B

112528 CPI/ಭೇ & ವ/ತ(1) ತಪಮಾ 30/2013‐14/2013 ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗ‐1 ಇವರು 2013ನೇ ಸಾ ನ ಜಿಲಾಲ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.(ಚಿತರ್ದುಗರ್ಜಿಲಾಲ್ ವರದಿ)

5/20/2015 D

112625 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)ತ.ಪ.ಮಾ27/2012‐13/2013 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ
ವರದಿ ಸ ಲ್ ತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/22/2015 D



112631 8(7)ಶಾ ಅ.ಚೇ.ಹಸಾತ್ಂತರ/ಸಥ್ಹ/134/2011‐12/2013 ರ್ೕ. ಚೇತನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡೇನಹ ಲ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಿನಾಕಿನಿ
ಟರ್ಸ್ಡ್ (ರಿ) ಕೊಂಡೇನಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

112676 Loan and Advances/ಇ /A9(1) / H.B.A. Original Record Released 
‐031/2013‐2014/2013/2013

Sri. Shekaregowda Patil. Retired Head Master,Kustagi, Kustagi‐Taluk, Koppala ‐District, Housing 
Building Advance Original Documents Records Released ‐Ragarding

6/7/2014 D

112687 Loans and Advances/ಇ /A9(1)/ H.B.A. Original Document 
Records Released ‐032 / 2013 / 2013‐2014 //2013

Sri. P. Halya Naik, Retired Head Master, Hoovinahadagali, and Taluk, Bellary‐District, Housing 
Building Advance Original Documents Records Released,‐ Regarding

6/7/2014 D

112689 4(3)/05/ನಿ ೕ/2013‐14/2013 ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರರ ನಿ ೕಜನೆ ಕಡತ 6/5/2014 C
112751 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಿವ್ದಸ ನೇ ಅನು 75/2013 ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ದಿವ್ದಸ,  ಾನಸೂಯರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಕವಾಡಿ, ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಹುದೆದ್ಯನುನ್

ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/2/2014 A

112799 CPI/ಅ.ವ/ತ ಪ ಮ 11 2004‐05/2013 ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಮಂಡಯ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2003‐04ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/21/2015 D

112802 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)ತ ಪ ಮಾ 28/2013‐14/2013 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ
ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/21/2015 D

112809 8(7)ಶಾ ಅ/ ಮು. .ಬ/ಅನು//ವೇನಿಪ/51/2013‐14./2013 ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. . ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬುರುಡುಗುಂಟೆ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನುನೋದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 D

112810 8(7)ಶಾ ಅ/ ಮು. .ಬ/ಅನು//ವೇನಿಪ/51/2013‐14./2013 ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. . ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬುರುಡುಗುಂಟೆ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನುನೋದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 D

112811 8(7)ಶಾ ಅ/ ಮು. .ಬ/ಅನು//ವೇನಿಪ/51/2013‐14./2013 ರ್ೕ.ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಸ. . ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬುರುಡುಗುಂಟೆ,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನುನೋದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 D

112812 8(7)ಶಾ ಅ;ಬಡಿತ್. ಅನು/./ಮುಂಬಡಿತ್/48/2013‐14./2013 ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆದ್ ಭಳಗಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ .ಎಸ್.ಕೆ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಥಣಿ
ಜಿಲೆಲ್,ಬೆಳಗಾ  ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರಾದ ರ್ೕ.ಡಿ.ವೆಯ್.ದುಗಾಗ್ಣಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಗೆ 
ನೀಡಲಾಗುವ ಬಡಿತ್ ಅನುನೋದನೆ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 D

112939 Loan and Advances/ಇ /A9(1) / H.B.A. Original Document 
Released ‐033 / 2013 / 2013‐2014 //2013

Smt. P . Jayalakshmi, Retired Principal, of Govt Pre‐university College, Sundarpalya, Kolar‐
District, Residing at B.S.K. 3rd Stage, Bangalore‐85, Returning of H.B.A. Originals property 
Documents Records, Regarding,

6/7/2014 D

112980 CPI/ಅ.ವ/ತ(1) ತಪಮಾ 35/2013‐14/2013 ಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಬಾಕಿ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 D

113002 8{8}ಶಾ ಅ;ಪೌರ್.ಶಾ.ನೇ:ಅನು:/ಅನುಒ/55:2013‐14./2013 01‐06‐1987 ರಿಂದ 1994‐95ನೇ ಶಾ ನ �ವಧಿಯ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲಾದ �ಅನುದಾನ ರ ತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪದ  ಪೂನಱ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

4/2/2014 D

113079 CPI ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖಾ/ಇ /ತ(1) / ತ.ಪ.ಮಾ. ‐048 / 2006‐2007 
//2013

ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ. ಪುತೂತ್ರು, 2005‐2006 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ 5/21/2015 D

113085 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. 09 / 2013‐2014 //2013 ◌ುಪನಿದೇಱಶಕರು ಮಂಗಳೂರು 2011‐12ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾವರದಿ ಬಗೆಗ್ 5/22/2015 D



113086 CPI ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖೆ/ಅ.ವ/ತ(2) / ತ.ಪ.ಮಾ. ‐040 / 2012‐2013 
//2013

ಡಯಟ್, ಉಡುಪಿ ಈ ಕಚೇರಿಯ 2011‐2012 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಬಗೆಗ್ 5/21/2015 D

113111 8(7)ಶಾ ಅ/ಖಾಪೌರ್ಶಾ/ಗೆರ್ೕಡ್‐1/ಮಾ ತಿ//ವೇನಿ/2013‐14./2013 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಬಿ.ಪ.◌ಿಡಿ ದಾಯ್ಹಱತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ದೆಯ್ ಕ ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಗೆರ್ೕಡ್‐1 
ದಜೆಱ ನೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾಗಱದಶಱನ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 E

113204 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 84/2013 ಮಲಾನ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಈ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ‐ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ 7/31/2014 C

113226 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ ಅನು 48/2013 ರ್ೕಮತಿ.ಗಂಧಿನಿ ಪತಿ ಬಿ.ಇ.ಉಮಾಶಂಕರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಅಂಬಿಕಾ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜೈ ಮಾರುತಿ
ನಗರ, ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 C

113228 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಅ 3395/50/2013 ಕಾಯರ್ದ ರ್, ಆಯಾರ್ಪುತರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೆಸರಮಡು, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 33951/2013ರ ಲ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 C

113231 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ ಅನು 53/2013 ಬಿ.ಎನ್.ನಾಗೇಶ್ ತಂದೆ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು
[ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ] ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2014 C

113235 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು 58/2013 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ಯೂರು ದುಗರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ
ಇರುವ ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/26/2014 C

113236 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಪಿ 17979/13/59/2013 ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿ ರ್ೕ.ವಾ ಕಿ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ರಾಜಯ್ ಉಚಛ್
ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಲ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 17979/2013ರ ಲ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 
ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 C

113318 8[7]ಶಾ ಅ/ರಿ.ಪಿ.30330/2013//ರಿಪಿ/54/2013‐14/2013 ರ್ೕ. ಕೆ.ಬಿ. ರೇಹೊ ಅಧಯ್ಕಚ್ರು ಕನಕದಾಸ ಏಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೃಟಿ ಕೊನೂನ್ರು,ಕೂನೂನ್ರು ತಾ: ನರಹುಂದ, ಗದಗ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ◌ುಚವ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿಱ 
ಸಂಖೆಯ್;30330/2013 ಅಜಿಱ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

113319 8[7]ಶಾ ಅ/ರಿ.ಪಿ.30330/2013//ರಿಪಿ/54/2013‐14/2013 ರ್ೕ. ಕೆ.ಬಿ. ರೇಹೊ ಅಧಯ್ಕಚ್ರು ಕನಕದಾಸ ಏಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೃಟಿ ಕೊನೂನ್ರು,ಕೂನೂನ್ರು ತಾ: ನರಹುಂದ, ಗದಗ
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ರಾಜಯ್ ◌ುಚವ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಅಜಿಱ 
ಸಂಖೆಯ್;30330/2013 ಅಜಿಱ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

113321 8[7]ಶಾ ಅಮು. .ಬಡಿತ್/ಅನು//ಮುಂಬಡಿತ್/55/2013‐14./2013 ರ್ೕ. ಎನ್.ಕೆ. ನಾಗೇಂದರ್ ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಗೌಡ ಳ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೌಡ ಳ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೊಡಗು
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 D

113322 8[7]ಶಾ ಅ/ದಾ.ಹಾ.ಮ//ದಾಹಾಮ/46/2012‐13/2013 ಬೆರ್ಯ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,  ರಾಜಪೇಟೆ, ಕೂಡಗು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 E

113325 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1)/ಸಾ.ಮು.(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮು‐ 051 / 
1991‐1992 //2013

ದಿವಂಗತ. ಎ. . ವಪಾಪ್ಜಿರಾವ್. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕತ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಡಗೂರು, 
ಬೇಲೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಹಾಸನ‐ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ 
ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ದಿವಂಗತರ ಪತಿನ್ಯಾದ ರ್ೕಮತಿ. ತುಳ , 
ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D



113391 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1)/ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ./ಸಕಾಲ ಹೊಸ
ಸೇವೆ ಮಾ ತಿ. ನಮೂನೆ‐039 / 2013‐2014 //2013

2013‐2014 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಸಕಾಲ ಹೊಸ 20 ಆನ್ ಲೈನ್
ಸೇವೆಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಾಯಾಱವಧಿ ಸರಣಿ ( WORK FLOW ) ನಮೂನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

113392 CPI/ಮೇನಿ/C8(3) Salary Release76/12‐13/2013 Shardha High School Hassan Release of Salary 6/25/2014 D
113503 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಕಾ ಮಿ ಬ ಮಂ 86/2013‐14/2013 ಕೆ. .ರೇಖಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ. .ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೀಲಾರ ಇವರ ಂದಿನ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಸೇವೆಯನುನ್

ಕಾಲಮಿತಿ ಬಡಿತ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
9/12/2014 E

113519 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /  ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್/2013 ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರವೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್.

9/12/2014 C

113521 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 85/2013‐14/2013 ರ್ೕಮತಿ.ಕೋಮಲ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಕನನ್ಡ]  ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಐಕನಹ ಳ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 A

113566 8[7]ಶಾ ಅ?ಸಹಾಯಾನುದಾನ/ಮಾ ತಿ/ಅನುಒ/56/2013‐14./2013 ರ್ೕ. ರಾಜೇಗೌಡ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅಪಪ್ಯಯ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೂಡಿಗೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

113567 8[7]ಶಾ ಅ?ಸಹಾಯಾನುದಾನ/ಮಾ ತಿ/ಅನುಒ/56/2013‐14./2013 ರ್ೕ. ರಾಜೇಗೌಡ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅಪಪ್ಯಯ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೂಡಿಗೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

113568 8[7]ಶಾ ಅ?ಸಹಾಯಾನುದಾನ/ಮಾ ತಿ/ಅನುಒ/56/2013‐14./2013 ರ್ೕ. ರಾಜೇಗೌಡ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅಪಪ್ಯಯ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕೂಡಿಗೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

113621 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ./ಇ /ಆ9/ಸಾ.ಮುಂ(1)/ಗೃ.ನಿ./ 153 / 1991‐
1992 //2013

ರ್ೕ. ಎ.ಎಸ್. ರೇಮಠ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಕಾಕೋಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ
ವಲಯ‐4, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

113629 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9 / ಸಾ.ಮುಂ.(1) / ಗೃ.ನಿ./ 348 / 
1989‐1990 //2013

ರ್ೕ. ಡಿ. ದುಮಮ್ಣಣ್ಗೌಡ. ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು. ದೇವಗಂಗಾ ನಿಲಯ, ರಾಮನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು‐ಜಿಲೆಲ್, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್:‐577101, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

113652 CPI/ನೇಮಕ/C8(3) 103/09‐10/2013 Citizen High School Sri. Rama Reddy Horticulture 6/20/2014 E
113653 CPI/ನೇಮಕ/C8(3)82/11‐12/2013 Arunodaya High School Srinivaspura Taluk Sri. Nagaraj Horticulture 6/21/2014 A
113654 CPI/ನೇಮಕ/C8(3) 66/2009‐10/2013 Anjanadri High School Mulbagal Taluk Sri Ashok Pm Horticulture 6/20/2014 C
113655 CPI/ನೇಮಕ/C8(3) 80/2010‐11/2013 Vivekananda High School Bangarpete Cross, Sri Srinivasappa Horticulture 6/21/2014 A
113662 CPI/ನೇಮಕ/C8(3)50/12‐13/2013 Radhakrishna High School, Mulbagal Taluk Sri Ramachandrappa Horticulture 6/21/2014 A
113663 CPI/ನೇಮಕ/C8(3) 79/10‐11/2013 Ashwini Gramantara High School Kolar Venkataramanappa Horticulture 6/21/2014 A
113761 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ (ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ.)/ಇ /ಆ9(1) / 

ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐ 042 / 2013‐2014 //2013
ರ್ೕ.ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬಿ. ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸರಕಾರಿ ಪದ  ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಗೇಪ ಲ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ‐

ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ‐ಜಿಲೆಲ್, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್‐561207 ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

113763 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಾಯ್ ಲಾ ಹು ಭ ಅನು 69/2012‐13 94/2013‐
14/2013

ರ್ೕ.ಸದಾ ವ ನಾಗಪಪ್ ಗುಡಡ್ದ ಯಲಲ್ಮಮ್ನವರ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1, ಸರಸಪ್ತಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ತುರುವೇಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 B

113771 CPI/ಸಥ್ಹ/C8(3) School shifting/2013 Bangalore Vidya Samsthe (Pioneer English Medium Hassan 6/26/2014 C



113856 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ವೇ ಅನು 96/2013 ವ ಂಗಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆ ಮುಚಿಚ್ದದ್
ಬೇರೊಂದು ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗೆ ದಿ: 02.02.200ರ ಆದೇಶದವ್ಯ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2014 A

113857 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌ ವೇ ಅನು 95/2013 ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ. . ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಗೌ ಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/10/2014 E

113924 CPI/ಲೋಪರ್/C8(3)/13‐14/2013 Basaveshvara HS Arsikere Hassan Sarvamangalamma HM 6/26/2014 D
114136 CPI/ಅ.ವ/ತ(2)ತ.ಪ.ಮಾ38/2013‐14/2013 ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು ದ ಣ ಈ ಕಛೇರಿಯ 2012‐13 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ

ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/21/2015 D

114325 CPI/ಅರಶಾನೌಮಾ/ 8(6)ಶಾ. .ಅ.ಅನುಮತಿ: 53/2013‐14/2013 ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹೆಣುಣ್ಮಕಕ್ಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಫ ನ್ೕರ್, ಮಂಗಳೂರು ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಗಂಡು ಮಕಕ್ಳನುನ್ ದಾಖಲಾತಿ
ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

114344 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 2013‐14/2013 ರ್ೕ.ಗ ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗ ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 A

114492 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾಲಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ 104/2013‐14/2013 ಕೌಟಿಲಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ] ಕೆ.ಹೊನನ್ಲಗೆರೆ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲಾ ಹೆಸರನುನ್ ಆರ್.ಕೆ. 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

7/10/2014 D

114506 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ 60/2013‐14/2013 ಕೆ. ವಣಣ್, ದಿವ್ದಸ, ಸ ತ ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಭಾರತಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಂದ ಚೌಕ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ, 
ತುಮಕೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

5/28/2014 D

114512 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಆ ೕಗ 65/2013 ರ್ೕಮತಿ.ದೇವರಾಜಮಮ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು,  ಾನಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಇವರನುನ್ ರ್ೕ.ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ
ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಸಕಾರ್ರಕೆಕ್ ೕಸ ಮಾಡಿ ದಿ: 28.12.1987 ರಂದು ಅಕರ್ಮವಾಗಿ 

ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡಿ ರುತಾತ್ರೆಂಬ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

114514 8(8)ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ ಅನು 67//2013 ರ್ೕ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ರವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಜಗದುಗ್ರು ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ
ಸಾವ್ಮೀಜಿ ಪೌರ್ ಢ ಶಾಲೆ ಮಣಿಚಂಡೂರು ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ 
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/30/2014 C

114516 8(8)ಶಾ ಅ/ಇ /  ಅ ನೇ69/2013 ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುಱನ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ ಶಾ ಭಾಗ) ಕುಪಾಪ್ಲು ತಿಪಟೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ
ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇ ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/13/2014 D

114517 8(8)ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ 70/13‐14/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಕೋರಿರು ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2014 D
114522 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ ಅನು 73/2013 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ ಜಿ ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕಗೇಬಾಗಿ ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್

ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/13/2014 C

114576 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಖಾಹುಭ ಅನು 105/2013 ಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಅನುಮತಿಲ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/10/2014 C

114772 8[7]/ಶಾ ಅ/ರಿ.ಅ. .ನಾಯ್/ಮೇಲಮ್ನ //ಮೇಪಾರ್/66/2013‐14/2013 ರ್ೕ.ಎ. . ರೇಮಠ ,ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಕೀತಿಱ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಬಂಕಾಪುರ,  ಗಾಗ್ಂವ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾವೇರಿ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಮೇಲಮ್ನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 B

114793 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐044 / 
2013 / 2013‐2014 //2013

ರ್ೕ. ಬಿ. ಟಿ. ಕೃಷೆಣ್ೕಗೌಡ. ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು. ಸರಕಾರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ. ಕಿತತ್ನಕೆರೆ. ದುದದ್, 
ಹಾಸನ ‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು ಈ ಂದೆ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

114805 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೃ  ನೇ ಅನು 106/2013 ರ್ೕ. ವ ಂಗ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು[ತೋಟಗಾರಿಕೆ],  ರ್ೕ.ಶಂಭು ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎರೇಗೌಡನಹ ಳ್, ಪಾಂಡವಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/10/2014 C



114806 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೃ  ನೇ 107/2013 ಎಂ. ವಣಣ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, [ತೋಟಗಾರಿಕೆ], ಸುಷಾಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯರಗಂಬ ಳ್, ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಹುದೆದ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 B

114808 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐045 / 
2013‐2014 //2013

ರ್ೕ. ಬಸವಣಪಪ್ ತಂದೆ ಶರಣಪಾಪ್ ಪಡಂಪ ಳ್. ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು.  ಕಷ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ. ಔರಾದ(ಬಿ). ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರು ಈ ಂದೆ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

114838 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಬಡಿಡ್.ದರ.ಇ ಕೆ‐ 
047 / 2013‐2014 //2013

ರ್ೕಮತಿ. ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ. ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸರಕಾರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,  .ಬಿ.ಟಿ. 
ಕಾಲೋನಿ. ಹುಣಸೂರು, ಹುಣಸೂರು‐ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಮೈಸೂರು ‐ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ 
ಬಡಿಡ್ ದರವನುನ್ ಶೇಕಡ 7 ಕೆಕ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿ  ಬಡಿಡ್ಯ ತತ್ವನುನ್ ಪರಿಷಕ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

114848 8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/�ನು//ಮುಂಬಡಿತ್/67/20134‐14./2013 ರ್ೕ.ಎಂ.ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗೌತಮಪುರ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವಮೂಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ನೀಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 D

114928 ಸನಿ1/ಎ2/ ಅಂ. ./ಇ /ಭತೆಯ್ ಮಂ‐76/2012‐13/2013 ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಜಿ.ಹೆಚ್. ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಢ್‐1, ಸ.ಬಾ ಕಾ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ನೂಯ್ ಟೌನ್ ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರಿಗೆ ಅಂಗ ಕಲ ಸಂಚಾರಿ ಭತೆಯ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/30/2014 D

114943 ಸನಿ1/ಎ2/ . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ ‐66/12‐13/2013 ರ್ೕ ವೈ.ಆರ್.ಕುಬೇಂದರ್ ದಿವ್.ದ.ದ. ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲೆರಾಂಪುರ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಬಗೆಗ್.

6/9/2014 D

115178 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಸುತೊತ್ೕಲೆ/2013 ಸಾ ಭ ನಿಧಿಖಾತೆಯ ಲ್ ಬಡಿಡ್ ದರವನುನ್ ಜರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಾ ರ್ಕ ಶೇ88 ಕೆಕ್ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 5/26/2014 A
115188 8[2] ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/111/2013 ಜಯಲ ಮ್ೕ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಕೃಷಣ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
6/12/2014 A

115191 8[2] ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/113/2013 ಕಾವೇರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 
ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ ನಾಮಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/10/2014 B

115371 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐048 / 
2013‐2014 //2013

ರ್ೕಮತಿ.  .ಡಿ.ನಿಪನಾಳ. ( Smt. Chinna Laxmanvara Gokak ) ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಮನೆ ನಂಬರ್‐ 
111,  ಕ್ೕಂ 40 ಎ, 3 ನೇ ಹಂತ, ಹನುಮಾನ್ ನಗರ, ಬೆಳಗಾ . ‐590001, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

115392 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹಣ ದುರುಪ ೕಗ 117/2013 ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,  ಾನಗಂಗಾ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಕಷ್ಕರ ಕಲಾಯ್ಣ ನಿಧಿಯ
ರೂ.80.00 ಲಕಷ್ಗಳನುನ್ ದುರುಪ ೕಗಪಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸದೆ 
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

7/10/2014 D

115397 CPI/ಅ.ವ/ತ(1) ತಪಮಾ 36/ಎ/2013‐14/2013 ಬಿ.ಇ.ಓ. ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2011‐12 ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

115475 ಸನಿ1/ಎ2// . ಪರ್/ಮೇಲಮ್ನ ‐20/2013‐14/2013 ಹೇಮಾವತಿ ಅಂಬಿಗ ದೈ ಸ ಪಾರ್ಶಾ ಹೇರಿಂದಾಯ್ಪನಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ಇವರನುನ್ ಶಾಲಾ ಕತರ್ವಯ್ದ ಮೇಲೆ
ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ನನ್ಲೆಯ ಲ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/9/2014 D

115477 ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ ಶಾಖೆ/ಇ /ಅ1/ಹೊಸ.ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ, ಪಾರ್ರಂ
ಅನುಮತಿ‐01/ 2013‐2014 / 2013 //2013

ಗಾನಗಂಗಾ ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಲ ತಕಲಾ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 2013‐2014 ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್

4/27/2015 D

115488 ಸನಿ1/ಎ2//ಇ /ಸಾ.ಮ.ಪಾ‐15/2013‐14/2013 ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ನಾಗರತನ್ಮಮ್ ರವರ ವೇತನದಿಂದ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನುನ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಡಿತ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಮನ

9/3/2014 E

115710 4(4)ಮಾ.ಹ.ಅ./01/2013‐14/ಮಾಹಆ/12/12/2013/2013 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಪತರ್ ವಯ್ವಹಾರದ ಬಗೆಗ್. 5/21/2015 D
115742 CPI/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ ಂಬರಹ/2013 ಂಬರಹ 6/6/2014 E



115772 CPI/ಸ.ನ/ತ(1) ತಪಮಾ 48/2013‐14/2013 ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲಲ್ದ ಕಡತಗಳನುನ್ ಗಣಕಯಂತರ್ದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು. 6/25/2014 D

115773 CPI/ಪರ್.ವ.ಅನು/ತ(1) ತಪಮಾ 49/2013‐14/2013 ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್. 6/25/2014 D

115822 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಇ /ಆ9/ಸಾ.ಮುಂ(1)/ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. 038 / 
1999‐2000 //2013

ರ್ೕ. ಬಿ.ಆರ್.  ವರುದರ್ಪಪ್. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು. ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, ( ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗ ) ಬೇಲೂರು, ಬೇಲೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 

ಸಮಯದ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಭದರ್ತೆಗಾಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಮೂಲ ಬಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

115838 8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/�ನು//ವೇಬ/70/2013‐14./2013 ರ್ೕ. ಎಲ್.ಐ.ನಾಯಕ್, ಸ. [ಕಲಾ]ಮಲೆನಾಡ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಕಾವಂಚೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು,  ದದ್ಪುರ,  ರ ಶೆಯ್ಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 D

115865 8[1]ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/ಮು. .ಬ:78/2013 ರ್ೕ ರಘು ಹಳದಮಮ್ನವರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಾರಿಪುರ, ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

6/24/2014 D

115866 8[1]ಶಾ ಅ:/ಮುಂಬಡಿತ್/ಉ.ಪಾರ್.ಬಡಿತ್:41/2013 ರ್ೕಮತಿ ಮೇರಿ ಇಸ್◌್ಬೆಲಾಲ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2014 D

115867 8[1]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/ವೃ. .ನೇ.ಅ:66/2013 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಯಶೋದಾ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಶೆರ್ೕಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/16/2014 A

115927 C4(10)/ವೈವೆಮ/06/2013 ರ್ೕಮತಿ ಜಿ.ಆರ್.ಗಾಯತಿರ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆಪಾಳಯ್, ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರು ಇವರ ವೈದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮಂಜೂರಾತಿ

6/27/2014 C

115939 4(10)/ವೈವೆಮ/17/2013 ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ಕೋಕಿಲಾ.ಸಹ ೕಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಹ ಳ್ ರವರ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

115940 /ವೈವೆಮ/16/2013 ರ್ೕಮತಿಉ ಬಿ ಕೋಕಿಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹನುಮನಹ ಳ್ ರವರ ಮಗು ನ ವೆಯ್ದಯ್ಕೀಯ ವೆಚಚ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

115997 CPI 51/2011‐12/ಖಾಹುಅನು/ 8(3)ಶಾ. .ಅ:ಖಾ.ಹು.ಭ.�:/2013 ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಜುಮಾನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ, ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿಱ
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

115998 CPI 88/2011‐12/ಖಾಹುಅನು/ 8(3)ಶಾ. .ಅ.ಖಾ.ಹು.ಭ.�ನು:/2013 ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಿಪ್ಸ್ಸ್ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಕೋಲಾರ ◌ೀ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಬೋಧಕ
ಹುದೆದ್ ಭತಿಱ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 E

116010 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 90/2013 ಪುನೀತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂಪಾಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 C

116032 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹ ◌ೆ  ಅನು 20/2013 ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಗಳನುನ್
ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/10/2014 C

116033 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅ 194/2013 ಹೇಮಾವತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೊಣಚಿನಕುಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/17/2014 A

116034 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅ ಒ 147/2013 ವೇಕಾನಂದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಕಲಾಯ್ಣ ಕೇಂದರ್[ರಿ], ಕೆ.ಬೆಟಟ್ಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ
ಸಂಸೆಥ್ಯ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/10/2014 C

116074 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬೋ ಹು ಭ ಅನು 124/2013 ಎಂ.ಹೆಚ್.ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ದಾಯ್ನಿಲಯ [ರಿ], ಮದೂದ್ರು ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ
ಬೋದಕೇತರ ಬಬ್ಂದಿ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ ಮನ

6/12/2014 E



116090 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಆ9(2) / 
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ / 736 / 2013‐2014 //2013

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ. ಉಮಾದೇ . ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಸುಲಾತ್ನ್ ಪೇಟೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ವಲಯ‐03, ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2014 E

116091 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಆ9(2) / 
ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ / 736 / 2013‐2014 //2013

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ. ಉಮಾದೇ . ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಸುಲಾತ್ನ್ ಪೇಟೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ವಲಯ‐03, ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2014 E

116111 4(5)20,25,30 ಬಡಿತ್/01/2013‐14/ವೇಬ/26/12/2013/2013 ಚಿತರ್ದುಗಱ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಗೆರ್ೕಡ್◌್‐1 ದ್ಐ ಕ ೕಕಷ್ಕರಿಗೆ 25, 30 ವಷಱಗಳ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 E
116119 CPI/ನೇಮಕ/C8(3)CG/40/13‐14/2013 Pragathi Sheela Gramantara High School,Hassan District MG Manojkumar SDA Appointment on 

Compassionate Ground
6/21/2014 B

116120 CPI/ಮುಂಬಡಿತ್/C8(3)HM Prmtn/68/13‐14/2013 Sri Siddannayya High School, Sakleshpur Taluk Hassan District Sri Omkaramurthy HM Promotion 6/12/2014 D

116160 ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/15//2013‐14 ರ್ೕ ಶೇಕ್ ಮುಕಿತ್ಯಾರ್, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 9/30/2014 D

116163 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/30//2013‐14 ರ್ೕ ಎಂಎಸ ಗೌ್ರಿಶಂಕರ್,  ರಿಯ ನಾಗರೀಕರು, ಸಾಗರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2014 E

116166 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/14/2013‐14 ರ್ೕ ಗಾರೆ ಯೆಲಲ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವ್ಮಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2014 E

116169 ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/11//2013‐14 ರ್ೕ ಇರ ಚಂದರ್, ಕರಿಮಾರನಹ ಳ್, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2014 E

116171 ಸನಿ1/ಎ3/ಮಾ.ಹ.ಅ/107/2012‐13 ರ್ೕ ಹೆಚ್ಆಸೋರ್ಮಶೇಖರ ಹನುಮನಹ ಳ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2014 D

116257 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ ಡಿ ನೇ ಅನು 80/2013 ರ್ೕ.ಹುಚಛ್ವರದಪಪ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಜಿ ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕಗೇಬಾಗಿ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 C

116258 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ ಡಿ ನೇ ಅನು 80/2013 ರ್ೕ.ಹುಚಛ್ವರದಪಪ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಜಿ ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕಗೇಬಾಗಿ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 C

116259 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ 81/2013 ನೆಹರು ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಯಸಂದರ್, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

116263 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೇ ಅನು 85/2013 ರ್ೕ.ಜಿ.ಆರ್.ಮಲೆಲ್ೕಶ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಮಲಗೊಂಡನಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2014 C

116264 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ ಅನು 86/2013 ದಿವಂಗತ ರ್ೕ.ಎಸ್.ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕನಿವಾಸ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಯಿಲದೊರೆ ರಾ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಪತಿನ್ ಎನ್.ಆಶಾ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ದಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/24/2014 C

116266 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಲೋಕ ದೂರು 88/2013 ರ್ೕ.ನಂಜುಂಡಾರಾಧಯ್, ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಣೇಕಟೆಟ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು
ಕನಾರ್ಟಕ ಲೋಕಾಯುಕತ್ ಕಛೇರಿಗೆ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

116268 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಆ ೕಗ 90/2013 ದೇ ೕಯ ದಾಯ್ಪೀಠ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ಇ ಲ್ ರ್ೕ.ಎಂ.ಜಿ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಬಡಿತ್ಯಿಂದ
ತೆರವಾಗಿರುವ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗೆ ರ್ೕ.ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ರವರನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಜಿ.ಚಂದರ್ಯಯ್ 
ಇವರನುನ್ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D



116271 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ ಅನು 93/2013 ರ್ೕನಿವಾಸ ತಳವಾರ, ಆಂಗಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಸರೇಘಟಟ್, ತಿಪಟೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು,ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/27/2014 C

116296 8[7] ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅನು//ವೇಬ/71/2013‐14/2014 ರ್ೕ.  .ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡಿಡ್, ಸ. .  ರ್ೕ. ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪರ್ವಢ ಶಾಲೆ ದಿಬೂಬ್ರಹ ಳ್,  ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ರ್ೕ .ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡಿಡ್, ಸ. .  ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ 
ಶಾಲೆ,ದಿಬೂಬ್ರಹ ಳ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ನೀಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ 
ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್. ನೀಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನುನೋದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 D

116468 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ63/2014 ಇತರೆ ಷಯಗ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ‐ ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಭಾ 7/10/2014 D
116475 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ./  ಂಬರಹ

/050/ 2013‐2014 //2014
2013‐2014 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಭಾಗದ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡಕೆಕ್
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂತೆ ಂಬರಹ ಪತರ್ವನುನ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

116503 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಬಡಿಡ್
ಪರಿಷಕ್ರಣೆ ‐051 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕ. ಎಸ್. ಪುಟಟ್ ಂಗಪಪ್. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು. ಸರಕಾರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,  ರಬಡಿಗೆ, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮೇ ನ ಬಡಿಡ್ಯ ತತ್ವನುನ್ 
ಪರಿಷಕ್ರಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

116508 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐052 
/ 2013‐2014 //2014

ರ್ೕ. ವೆಂಕಟರಾಮುಲು, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು. ಗುರುಮಠ್ ಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ
ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116514 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃನಿಮುಂ/ಗಣಕಯಂತರ್
ಖರೀಧಿ/ 053 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕ. ಎ. .ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ. ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಆನೂರು,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಗಣಕಯಂತರ್ ಖರೀಧಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

116539 8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ಅನು/ಹೊಶಾಪಾರ್/153/2011‐12./2014 ಅಂಬಾಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್[ರಿ]ಉಪಪ್ರಪೇಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ: ಚಿ.ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬಾಜಿ ನೂಯ್
ಮಾಡರ್ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಉಪಪ್ರಪೇಟೆ ರವರಿಗೆ 2012‐13ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ 
ನೊಂದಣಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

116551 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 129/2014 ಜೆಮ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಜಿಲಾನಿ ಪೆಟೊರ್ೕಲ್ ಬಂಕ್ ಂಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 A

116553 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 131/2014 ದೇವಲ ಮಹ ರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್,  ಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

116554 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 132/2014 ಬರ್ಹಮ್ತಂತರ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರಕಾಲ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜ ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

116555 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 132[1]/2014 ಬರ್ಹಮ್ತಂತರ್ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರಕಾಲ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ದೇವರಾಜ ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ
ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

116556 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/133/2014 ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ ಕಾಡ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೋಗಾದಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್
ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 E

116557 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/134/2014 ರ್ೕ.ಶಾರದಾ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಮತುತ್ ಧಮರ್ ಸಂಸೆಥ್ ದಲನೆ ಮಹಡಿ ಎಂ.ಪಿ.ಕಾಂಪೆಲ್ಕ್ಸ್ ರಾಮಾನುಜ ರಸೆತ್, ಮೈಸೂರು
ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/10/2014 D

116559 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/136/2014 ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ಕಾನೆವ್ಂಟ್, ಹೆಬಾಬ್ಳ್, ರೆ ನೂಯ್ ಬಡಾವಣೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್
ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 E



116561 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/138/2014 ರ್ೕ.ಸವ್ಯಂಭೂ ಂಗ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಗೊರೂರು, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 A

116562 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/139/2014 ರ್ೕ.ದೊಡಡ್ತಮಮ್ಯಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಎಸ್.ಡಿ.ಇ.ಟಿ ವಾಟರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಹತಿತ್ರ,  ದಧ್ ಂಗಪುರ,ಮೈಸೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 E

116563 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/140/2014 ಗುರುಕುಲ ೕಗಾಶರ್ಮ, ಬೋಗಾಧಿ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/10/2014 D

116564 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/141/2014 ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಮೌಳ ೕೆಶವ್ರ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಾದಾಪುರ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 E

116565 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/142/2014 ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಮೌಳ ೕೆಶವ್ರ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಸಾವ್ಮಿ ಮಹಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 E

116566 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/143/2014 ಜೊಯ್ೕತಿ ಕಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೊನನ್ಮಮ್ನಕಟೆಟ್, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 A

116568 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/145/2014 ರಾಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ] ಮು ಲ್ಂ ಬಾಲ್ಕ್, ಹುಣಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 E

116570 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/147/2014 ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 E

116571 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/148/2014 ರೋಷನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಹಲಗನಹ ಳ್, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 A

116572 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/149/2014 ವೇಕಾನಂದ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಬನೂನ್ರು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 A

116573 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/150/2014 ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/17/2014 E

116617 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/152/2014 .ಎಸ್.ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ದ ರಾ ಬೇಂದೆರ್ ನಗರ, ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

116618 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/153/2014 ಎಂ.ಎಲ್.ಜೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬನಿನ್ಸಾರಿಗೆ, ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

116621 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/153/2014 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ತಾವರೆಗೆರೆ, ಮಂಡಯ್ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 A

116623 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/158/2014 ರ್ೕ.ಮಹಾಂತ ವ ೕಗಿಗಳವರ ದಾಯ್ಪೀಠ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬೇಬಿ ಗಾರ್ಮ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 A

116626 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/161/2014 ರ್ೕ.ಶಂಕರನಂದ ಭಾರತಿ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಕುಂತಿಬೆಟಟ್, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E

116627 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/162/2014 ಮಾನಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹೇಮಗಿರಿ ರಸೆತ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 A

116633 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/60/2014 ಮೌಂಟ್ ಾನ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಡಾ//ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸೆತ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D



116634 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/64/2014 ಡಾ//ಬಸವನಗೌಡ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116635 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/65/2014 ಸುವಣರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಡಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116636 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/66/2014 ಶಾರದಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಪಾಮೇನಹ ಳ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116637 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/67/2014 ನಂದಿನಿ ಮ ಳಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಅಲೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 A

116638 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/73/2014 ರ್ೕ.ಗುರುದೇವ ದಾಯ್ಸಮಿತಿ ಜ[ರಿ], ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116639 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/72/2014 ರ್ೕ.ಕೋಲಶಾಂತೇಶವ್ರ ಜನ ಕಲಾಯ್ಣ ಕೇಂದರ್ [ರಿ] ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116640 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/71/2014 ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಬಂಗಾರಕಕ್ನಗುಡೆಡ್, ಹುಚಚ್ವವ್ನಹ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಜಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116641 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/70/2014 ರ್ೕ.ವಾಸವಾಂಬ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೂದಾಳ್ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116642 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/69/2014 ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116643 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/68/2014 ರ್ೕ.ಗುರುದೇವ ದಾಯ್ಸಮಿತಿ [ರಿ], ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ [ ದಾಯ್ಸಾಗರ] ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116644 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/61/2014 ರ್ೕ.ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ],  ರಿಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/20/2014 A

116645 8[4] ಶಾ ಕ/ಹೊಶಾಪಾರ್/63/2014 ರ್ೕ.ಶೈಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಭೀಮನಸಮುದರ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 A

116646 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/62/2014 ರ್ೕ.ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹೆಬಾಬ್ಳು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 A

116652 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐
054 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕ. ಎಸ್. ಓಂಕಾರಯಯ್. ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದೇ ಕೆರೆ,‐577553, ಜಗಳೂರು
ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ 
ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

116664 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ./ 
056 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪರಮೇಶವ್ರಯಯ್,  ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು. (ಸಂಸಕ್ೃತ ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ. ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು‐1, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

116672 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಆನೇ 94/2014 ದಿವಂಗತ ಪಿ.ವೈ.ರೇಣುಕಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಕಾ ದಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ಮಗನಾದ
ರ್ೕ.ಐ.ಆರ್. ವಾನಂದ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ 

ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/11/2014 C

116673 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ ಹೆ  95/2014 ಚಿರಕ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/26/2014 D



116679 8[8] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/101/2014 ಅಮೃತೂತ್ರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಅಮೃತೂತ್ರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 D

116683 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/74/2013‐14/2014 ನೇತಾಜಿ ಏಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ರ್,ಅಮಮ್ತಿ ಗಾರ್ಮ, ರಾಜಪೇಟೆತಾ: ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ 9 ಮತುತ್
10ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರ ತವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯುಯವ 
ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

116686 8[7]/ಶಾ ಅ/ ಹೊ.ಪೌರ್..ಶಾ/ನೋ/./ಹೊಶಾಪಾರ್/75/2013‐14/2014 ದಾಯ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಾಳಲೆ, ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ:ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗರ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 E

116687 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/76/2‐13‐14./2014 ಶವ್ ಮಾನವ ಕುವೆಂಪು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಲ್ಗೆ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

116688 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/76/2‐13‐14./2014 ಶವ್ ಮಾನವ ಕುವೆಂಪು ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಲ್ಗೆ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ
ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮದ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

116690 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/77/2013‐14./2014 ಕಾಮಣಿಮಣಿ ಏಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬೆಸಗೂರು ಗಾರ್ಮ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ: ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿಯನುನ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರ ತವಾಗಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಯನುನ್ ತೆರೆಯುವ 
ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

116795 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/79/2014 ತಲತ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116796 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/80/2014 ಕನಾರ್ಟಕ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಲಾಲ್ ನಗರ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು‐29 ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 A

116797 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/80/2014 ರೇಣುಕಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಿಮರ್ಲ್ ಳಾಸ್ ದಾಯ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 A

116798 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/82/2014 ದೇವಮಾತ ಎಜಕೇಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ [ರಿ], ಧಮಾರ್ವರಂ ಕಾಲೇಜು, ಧಮಾರ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು‐22 ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116799 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/122/13‐14/2014 ನ ದಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ವೇಕಾನಂದ ರಸೆತ್ ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116800 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/78/2014 ಭಗವಾನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಅನುಭವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116801 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/77/2014 ಬಿರ್ ಯೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ & ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರ], ಬೇಗೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116802 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/76/2014 ಓಂ ರ್ೕ ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ನಂ.22, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116803 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/121/2013‐14/2014 ಸಾಧನ ದಾಯ್ ಕೇಂದರ್ ನಂಜಪಪ್ ಬಡಾವಣೆ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಲೇಔಟ್ ಂಗರಾಜಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು‐48ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116804 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/75/2014 ಗಾಯಿತಿರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],  ಜಿನಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A



116805 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/74/2014 ಸುಗುಣ ದಾಯ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಕೆ.ಪಿ.ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116806 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/73/2014 ಅಂಜುಮನ್ ಇ ತಯಾಯ್ಬಿ ದಾವೂದಿ ಬೊಹರ್ ಜಮತ್, ನಂ.53, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಕೋಟೆ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116807 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/73/2014 ಅಂಜುಮನ್ ಇ ತಯಾಯ್ಬಿ ದಾವೂದಿ ಬೊಹರ್ ಜಮತ್, ನಂ.53, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಕೋಟೆ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116808 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/72/2014 ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಹರಪನಹ ಳ್ ಗೇಟ್, ಜಿಗಣಿ, ಆನೇಕಲ್
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116809 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/116/2014 ಬೆಲ್ ಸ್ಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಟಿ.ಆರ್.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116810 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/120/2013‐14/2014 ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116811 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/115/2014 ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಅಮಮ್ನಲೂಲ್ರು, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116812 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/114/2014 ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆಂಚಮಾರನಹ ಳ್, ಹಾಸನ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116813 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/113/2014 ರ್ೕ.ಶಾರದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಸುಂದರಪಾಳಯ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116814 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/112/2014 ಟಿಜನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆಜಾದ್ ರಸೆತ್ ಂಭಾಗ, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116815 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/111/2014 ಮಾತಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೇವಾ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116816 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/119/2013‐14/2014 ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ 20,8ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 5ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ರ್ೕನಿಧಿ
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು‐62 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116817 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/87/2014 ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ದೊಡಡ್ ಅಯೂಯ್ರು, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116818 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/85/2014 ನೂಯ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116819 8(3)ಶಾ ಆ/ಹೊಶಾಪಾರ್/118/2013‐14/2014 ಸಹನ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಾಗನಾಥಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116820 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/84/2014 ರ್ೕ.ಬೈರವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,  ವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116821 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/83/2014 ಶವ್ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಭುವನೇಶವ್ರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116822 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/94/2014 ಮಾಡರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D



116823 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/93/2014 ಶಾಶವ್ತ ಅನುದಾನ ರ ತ ಮಾಡರ್ನ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116824 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/117/2013‐14/2014 ನೂಯ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ನಾಯಂಡಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116825 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/86/2014 ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ [ರಿ], ಹುಣ ೕಕಟೆಟ್, ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116826 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/92/2014 ರ್ೕ.ಭಗವಾನ್ ಮಹಾ ೕರ್ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116827 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/91/2014 ರ್ೕ.ಆದಿಶಕಿತ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಧಮರ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬ , ಕಾರಂಜೆಟಿಟ್, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116828 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/90/2014 ಅಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮತುತ್ ಕಲದ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],  ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116829 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/123/2013‐14/2014 ಎ.ಐ.ಆರ್.ಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕತರ್ಗುಪೆಪ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ದಾಯ್ಪೀಠ ವೃತ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 3ನೇ ಹಂತ
ಬೆಂಗಳೂರು‐85ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116830 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/89/2014 ಇಮಾಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 76 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116831 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/88/2014 ರ್ೕ.ಕನುಗೊಂಡರಾಯಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ವೈ.ಅಗರ್ಹಾರ,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116832 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/95/2014 ರ್ೕ.ಬೈರವೇಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಹೆನಾನ್ಗರ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116833 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/124/2013‐14/2014 ಪೇಟಾರ್ಯಿಟ್ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ9 1ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ರ್ೕನಿವಾಗಲು ವೇಕನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು‐47 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116834 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/100/2014 ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಿಲಲ್ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116836 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/98/2014 ಬೆಳೂರು ಕೃಷಣ್ಮಾಚಾರ್ ಮತುತ್ ಶೇಷಮಮ್ ಸಾಮ್ರಕ ನಿಧಿ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116837 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/125/2013‐14/2014 ಬಾಲ್ಡ್ ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹೊಂಗಸಂದರ್ ಬೇಗೂರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರುಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116838 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/97/2014 ಕಾಂಗಿರ್ಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಯ್ಟೆಕಿಸ್ಟ್ ಸಟ್ರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್, ಶಾಂತಿನಿಲಯಂ, ಎಲೇನಹ ಳ್, ಬೇಗೂರು ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116839 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/96/2014 ಅದಿತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಹನುಮಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116840 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/110/2014 ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಆದಶರ್ನಗರ, ನಾಗರಭಾ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D



116841 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/109/2014 ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಲಯ [ರಿ], ಗೌರಿಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116842 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/108/2014 ಅನನ್ಪೂಣೇರ್ಶವ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ತಾವರೆಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116843 8(3)ಶ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/126/2013‐14/2014 ಡಿಮೈನ್ ಮ ರ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ70 ಕಣೂಣ್ರು ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಕಣೂಣ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು‐49ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116844 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/107/2014 ರ್ೕ.ರಾಜಾಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಹತಿತ್ರ, ಕಾಗಹ ಳ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116845 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/106/2014 ಭಾರತ್ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಡೇವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಕಾಮಸಮುದರ್ಂ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116846 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/105/2014 ಅಕಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮತುತ್ ಕಲಚ್ರಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],  ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116847 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/104/2014 ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ರಸೆತ್, ಬೃಂದಾವನ ನಗರ, ಗ ೕಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116848 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/103/2014 ಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ, ಆನೇಕಲ್ ಟೌನ್ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116849 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/102/2014 ಆರ್.ಕೆ.ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],  ಠಲೇಶವ್ರಪಾಳಯ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116850 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/101/2014 ಆತಮ್ ರ್ೕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಟಾಟಾ ಲ್ಕ್ ಫಾರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116851 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/131/2014 ಬನಶಂಕರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ಆಗರ್ನೈಸೇಷನ್ [ರಿ], ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116852 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/127/2013‐14/2014 ನೂಯ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಹೈಸುಕ್ಲ್ ನಂ 1399 4ನೇ ಮೈನ್ 53ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಣರ್ಪರ್ಜಞ್ ನಗರ ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐
61 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116853 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/132/2014 ಫೌಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಸುಭಾಷ್ ನಗರ,  ಂಗಸಂದರ್, ಬೇಗೂರು ಹೋಬ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116854 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/133/2014 ಫಿಲಾಡಾ ಫ್ಯಾ ಪೈಸ್ ಟವಸ್ರ್ ಚಚ್ರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], 3ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಕಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116855 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/134/2014 ಬಿ.ಎನ್.ಆರ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ[ರಿ], ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು‐36 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116856 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/135/2014 ನಿಧಿ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ [ರಿ], ಕೋರಮಂಗಲ, ಜಕಕ್ಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 34 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116857 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/128/2013‐14/2014 ಸಕ್ಂದಾಸ್ ದಾಯ್ಲಯ ನಂ:19/6 ದೊಡಡ್ಬ ತ್ ಗಾರ್ಮ ಸರ್.ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಹಂತ ಉಲಾಲ್ಳು
ಬೆಂಗಳೂರು‐56 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D



116858 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/136/2014 ರಡಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಾಗರಬಾ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116859 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/137/2014 ತಾ ೕರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸುನಗರ, ಹಳ ೕೆಗುಡಡ್ದಹ ಳ್, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116860 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/138/2014 ರ್ೕ.ಹಳದಮಮ್ದೇ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],  ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116861 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/139/2014 ರ್ೕ.ಗೀತಾಂಜ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ವತೂರ್ರು ಹೋಬ ೕ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 87ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116862 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/129/2013‐14/2014 ಜೆ.ಇ.ಎಸ್. ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎನ.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ ಬಡಾವಣೆ ನಾಗರಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು‐72 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116863 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/140/2014 ಲವ್ ಡೇಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ [ರಿ], ದೊಡಡ್ಗುಬಿಬ್, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 77 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116864 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/128/2013‐14/2014 ಪಿರ್ನಸ್ ಟನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ 96 ಜೊಯ್ೕತಿನಗರ ೕಗೊರ್ೕನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು‐49 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/2/2014 A

116865 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/130/2014 ಜೈ ಂದ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ತಿರುಜಿರಾಪ ಲ್ ‐ 62005 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

116923 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/143/2014 ಮೇರು ಆಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116931 8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/144/2014 ಸಡ್ಂ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 D

116932 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/145/2014 ಕಾಯ್ಮಿಲ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 D

116941 8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/146/2014 ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಜಯಣಣ್ ಲೇಔಟ್ ಇಂಡುಲ್ಬೆಲೆ ರಸೆತ್, ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/2/2014 A

116943 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/147/2014 ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ , ಇಂದರ್ಪರ್ಸಥ್ ಲೇಔಟ್, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/2/2014 A

116944 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/148/2014 ಬೆ ಟ್ ವೇ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಯಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನಂ.240, 2ನೇ ಕಾರ್ಸ್, ಮುನಿಯಪಪ್ ಲೇಔಟ್, 
ಎನ್.ಎ.ಎಲ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ 
ಕುರಿತು.

6/6/2014 D

116946 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/149/2014 ಸೆಂಟ್ ಪೀಟಸ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹು ಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/6/2014 D

116948 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/150/2014 ರ್ೕನಗರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪೌಂಡೇಷನ್ [ರಿ],  ರ್ೕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 D

116949 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/151/2014 ಲಾಡ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಹು ಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 D

116950 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/152/2014 ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಪೈಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/2/2014 A



116951 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/153/2014 ಇಂಡಿಯನ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಅತಿತ್ಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 D

116953 8[3]ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/154/2014 ಇಲಾಮ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 D

116954 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/155/2014 ರ್ೕ. ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಗೊಟಿಟ್ಗೆರೆ ಗಾರ್ಮ, ಬೆಂಗಳೂರು‐83 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/10/2014 D

116956 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/156/2014 ಾನ ಕಾಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಪರ್ಶಾಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 79 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/6/2014 D

116958 8[3] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/157/2014 ರೇಡಿಯಂಟ್ ಲೈಫ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಬೈರತಿ ಗಾರ್ಮ, ಬೀದರಹ ಳ್ ಹೋಬ , ಬೆಂಗಳೂರು ‐ 77ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕುರಿತು.

4/2/2014 A

116987 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(6)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್ಶಾ 73/2014‐15/2014 ಸು ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲೂದ್ರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತ�ಲೂಲ್ಕು/ಜಿಲೆಲ್, ಇ ಲ್ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 09ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

116989 CPI/ಹೊಶಾಪಾರ್/ 8(6)ಶಾ. .ಅ.ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.74/2014‐15/2014 ಾನಗಂಗೋತಿರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಹೆಚ್ 206, ಕಡೂರು ತ�ಲೂಲ್ಕು, ಇ ಲ್ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ನ ಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

117077 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/810//2014 ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಲಾವಣಯ್ ಂಗ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 451908 5/26/2014 E
117096 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಇತರೆ/2014 ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು 6/6/2014 E
117101 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 774 //2014 ರ್ೕ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 5/26/2014 E
117104 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ./ 

057 / 2013‐2014 //2014
ರ್ೕ. ಶುಭಾಷ್ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇಱಶಕರು. ಬೀದರ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ

ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ರದುದ್ ಪಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117127 8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅನು//ಮುಂಬಡಿತ್/78/2013‐14/2014 ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ಗಣೇಶ,ಸ. ,ಪಾರಾಣೆ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪಾರಾಣೆ,ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯವರು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117128 8[7]/ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅನು/ಮುಂಬಡಿತ್/79/2013‐14./2014 ರ್ೕ.ಆರ್.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸ> , ಜಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಕಡಂಗ,ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯವರಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117192 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೃ  ನೇ 173/2014 ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮಧು, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಬೃಂದಾವನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ
ಬಗೆಗ್

7/10/2014 D

117193 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಾಯ್ ಪರ್ ಕಿರ್ 172/2014 ರ್ೕ.ಬೈರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ರ್ೕಪುರೋಷತತ್ಮ, ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ.ರಾಜೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆವತಿರ್, 
ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರುಗಳನುನ್ ಅಮಾನತುತ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

7/10/2014 D

117372 ಸ8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ಅನು//ಹೊಶಾಪಾರ್/80/2013‐14./2014 ರ್ೕ. ಘೆನ್ೕಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪಾತಪಾಳಯ್, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117373 8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/81/2013‐14./2014 ಯೂನಿವಸಱಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ,ವರದನಾಯಕನಹ ಳ್ ಗೇಟ್ ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117374 8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/82/2013‐14./2014 ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಕರಿಯಪಪ್ ಲ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧತ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E



117376 8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೊ//ಹೊಶಾಪಾರ್/83/2013‐14./2014 ರಾಯಲ್ ಟೆಕೊನ್ೕ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೊಂಡರೆಡಿಡ್ಪ ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ: ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117377 8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೊ//ಹೊಶಾಪಾರ್/84/2013‐14./2014 ನೂಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ರಾಮಪಟನ್ ರಸೆತ್,ಗುಡಿಬಂಡೆ ಟೌನ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117378 8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೊ//ಹೊಶಾಪಾರ್/85/2013‐14./2014 ರ್ೕ. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಂಜನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ರವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117379 8[7]ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/86/2013‐14./2014 ರಾಯಲ್. ಇ. ಟೆಕೊನ್ೕ ಶಾಲೆ,ಮಾಡಿಕೆರೆ ಕಾರ್ಸ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117391 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/858//2014 ರ್ೕ ವಾ ೕಕಾರ ಶಾಂತಪಪ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಡ ಕೊಪಪ್ ರಾಮನಗರ ರಿವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 5/26/2014 E

117423 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/878//2014 ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಕನಕರತನ್ ಸ ಸ ಪ ಫೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ್ಎಗ ಇಡಿಎನ್ 89677 5/26/2014 E

117433 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/125/2014 ವನಾಯಕ ◌ಾ◌ಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರ್ೕಗಂಧಕಾವಲು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವೃತತ್ ಸುಂಕದಕಟೆಟ್ ಬೆಂ‐91 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117435 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/126/2014 ಜನಪಿರ್ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಜನಪಿರ್ಯ ಟೌನ್ ಫ್ 18ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಕಡಬಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117436 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/127/2014 ನಾ ಹ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ನಂ13 ಬೋಡರ್ ನ್ ರಸೆತ್ ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂ‐052014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117438 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/128/2014 ರ್ೕ ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಅಗರ್ಹಾರ ಬಡಾವಣೆ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ‐64 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117439 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/129/2014 ರ್ೕ ಶಾರದ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ:1, 4ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ರಾಮಕಕ್ ಬಲ್ಕ್ ಮುದದ್ಮಮ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಬಡಾವಣೆ ಬೆನಸನ್
ಟೌನ್( )ಬೆಂ‐46 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/24/2014 E

117440 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/130/2014 ಟಿವ್ಂಕಿಲ್ಂಗ್ ಸಾಟ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ H.B.R ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂ‐43 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117441 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/131/2014 C.E.Z.M ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂ‐51 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 A

117444 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/133/2014 ಸವನ್ ಲ್ಸ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ M.S.ಪಾಳಯ್ ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರ ಬೆಂ‐97 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117445 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/134/2014 ಆನ್ ಮರಿಯ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ‐01 ಭುವನೇಶವ್ರಿನಗರ ಮನೋರಾಯನ ಪಾಳಯ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು‐
32ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117449 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/137/2014 ಸೆಂಟ್ ಆನಸ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬಾಲಾಜಿನಗರ ತಿಗಳರ ಪಾಳಯ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 2ನೇ ಹಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D



117450 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/138/2014 ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ:240, 11ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ H.B.R 1ನೇ ಹಂತ 5ನೇ ಬಾಲ್ಕ್
ನಾಗವಾರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117451 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/139/2014 ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಆಮಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ ಢ ಶಾಲೆ ನೆಲಗೆದರನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117452 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/140/2014 ವಮರ್ ◌ಿ◌ಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸಖ್ಲ್ ನಂ21/2‐21/6 10ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ 6ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117453 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/141/2014 ಮದಸರ್ ಪಬಿಲ್ಕ ಸೂಕ್ಲ್ ನಂ 158 14ನೇ ಮುಖ್◌್ಯ ರಸೆತ್ ಮುನೇಶವ್ರ ಬಾಲ್ಕ್ ಮಹಾ ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117454 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/142/2014 ಹುದಾ ವಾಯ್ಷನಲೆ ಸೂಕ್ಲ್ ಕೆ.ಬಿ.ಸಂಟರ್ಲ್ ಬಸ್ ನಿಲಾದ್ಣ ಹತಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117457 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/145/2014 ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ19  ೕ ಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೇಔಟ್ ದೇವರಜೀವನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117458 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/146/2014 ಸ ತ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 5ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ N.G.F ಕಾಲೋನಿ ಸಂಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117459 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/147/2014 ಜೂನ್ ಟುವಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 4ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 7ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಚಿನನ್ಪಪ್ ಗಾಡರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117460 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/148/2014 ಮುಕತ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ R.T.ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117461 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/83/2014 ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ],  ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ 2013‐14ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸು
ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್ [ ಳಕಾಲೂಮ್ರು]

6/14/2014 A

117462 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/149/2014 ಸಡ್ಂ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 1ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ 1ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ H.B.Rಲೇಔಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117463 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/150/2014 ಜಿಷುಣ್ ಹೆರಿಟೆಜ್ ಮಾಂಟಸರಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ NES ಅಫೀಸ್ ಹತಿತ್ರ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117464 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/84/2014 ಆರುಂಧತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ & ಕಲದ್ರಲ್ ಇನಿಸ್ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ [ರಿ], ಜೆ.ಜೆ.ಹಟಿಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

117465 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/85/2014 ಾನ ಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ನೆಹರು ನಗರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

117466 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/86/2014 ದಾಯ್ಭಾರತಿ ದಾಯ್ ಮಂದಿರ,  ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಪಾವಗಡ ರಸೆತ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

117467 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/151/2014 ರ್ೕ ಸತಯ್ ಸಾಯಿ ಮಾದರ್ನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್ ಮಹಂತೇಶವ್ರ ಬಢಾವಣೆ ಕಾಚೋಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A



117468 8[4] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/87/2014 ಟ್ಲ್ ಫೇರೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಜೆ. .ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

117469 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/152/2014 ಫಿ ೕನಿಕಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಟಿ.ದಾಸರಹ ಳ್ ಬೆಂ‐73 ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117470 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/153/2014 ಹೈವೇ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ 4ನೇ ಕಾರ್ಸ್ 7ನೇ ಮೈನ್ ನಂದಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117471 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/154/2014 ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ದಾಯ್ಲಯ ಮರಳಕುಂಟೆ ಜಾಲಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರುಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117472 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/155/2014 ರ್ೕ ಸತಯ್ ಸಾಯಿಶವ್ರಿ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಈರಣಯ್ಪಾಳಯ್ KHB ರಸೆತ್ ನಾಗವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117473 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/156/2014 ಮಾನಸ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಸೂಕ್ಲ್ AGB ಲೇಔಟ್ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117475 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/157/2014 ಆಚಾಯರ್ ಗುರುಕುಲ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ 10ನೇ ಕಾರ್ಸ್ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಹೆಸರಘಟಟ್
ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

117476 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/158/2014 ರ್ೕ ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸರ್ ಪಿನ್ ಟೈನ್ ರಸೆತ್ ಕುಮಾರ ಪಾಕ್ರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 A

117477 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/159/2014 ಪ ತರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಮಂಗನಹ ಳ್ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಸೊ ಕೆರೆ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 A

117478 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/160/2014 M.E.S ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾಪಯಯ್ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

117479 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/161/2014 P.M.S ಪೌರ್ಔಢ ಶಾಲೆ ಕುದರಗೆರೆ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ ಬೆಟಟ್ಹಲಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

117480 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/162/2014 ನೇಷನ್ ಚಿಲಡ್ರ್ನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತಿರುಮೇನಹ ಳ್ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 A

117481 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/163/2014 ನೂಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತಿಗಳರಪಾಳಯ್ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ ಪೀಣಯ್ 2ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ
2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

117482 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/164/2014 ಸುಕೃಪ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪರ್ಢ ಶಾಲೆ J.R.ಲೇಔಟ್ ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್ R.Tನಗರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಡೆಂಟೆಲ್
ಕಾಲೇಜ ಹತಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

117549 8[7]/ಶಾ ಅಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/87/2013‐14/2014 ರ್ೕ. ಜಯ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಗೋಪಸಂದರ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೊಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117557 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್..ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/88/2013‐14./2014 ಾನೋದಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಗಂಜಿಗುಂಟೆ, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ:ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117562 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ.ನೋ/./ಹೊಶಾಪಾರ್/89/2013‐14./2014 ಕೆ. .ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಟೌನ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A



117565 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/902013‐14./2014 ಶಾಂತ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಪರೇಸಂದರ್ ಕಾರ್ಸ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ&ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/19/2014 E

117566 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/91/2013‐14./2014 ಸುಮುಖ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಕಾರ್ಸ್, ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 E

117570 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್ಛ.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/92/2013‐14./2014 ರ್ೕ.ಚಿತರ್ಪಿನಾಕಿನಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ರೆಡಿಡ್ಗೊಲಲ್ವಾರಹ ಳ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ & ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 E

117574 8[7]/ಶಾ ಅ/ಹೊ.ಪೌರ್.ಶಾ/ನೋ//ಹೊಶಾಪಾರ್/93/2013‐14./2014 ರ್ೕ.ವಾಸ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಸುಭಾಷ್ ರಸೆತ್,ಚಿಂತಾಮಣಿ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ 9 ಮತುತ್ 10ನೇ ತರಗತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 E

117607 8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಸಪ್ ಟ್ೕ 175/2014 ಡಿ.ಬನುಮಯಯ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರನುನ್ ಭತಿರ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ

6/12/2014 E

117609 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಮಾನತುತ್ 174/2014 ರ್ೕ.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ , ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು
ಇವರನುನ್ ಅಮಾನತುತ್ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/10/2014 D

117610 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ ಅನು 178/2014 ರ್ೕ.ಎನ್.ಟಿ.ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೈಚಾಪುರ ರಸೆತ್, 
ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/10/2014 D

117698 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಆ9(2) / ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಭಾಗಶಃ. ವಾಪಸಾತಿ‐894/ 2013‐2014//2014

ರ್ೕಮತಿ. ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಲತಾ. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಕಾಯ್ತಸ್ಂದರ್. ತುಮಕೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು. 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/26/2014 E

117779 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ./‐
058 / 2013 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕಮತಿ. ಜಯಮಮ್. ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕಿ. ಸರಕಾರಿ ಪದ  ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ( ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಭಾಗ ) 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ 
ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

117835 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿ ಅನು 83/2014 ರ್ೕ.ಮದಲೈ ಮುತುತ್.ಪಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳಯ್, ಹನೂರು ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್
ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 E

117887 ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/ಮಾ ತಿ‐05//2013‐14 ರ್ೕ ಎನಿಟ್ ಜಯಕುಮಾರ್, ಕಲಲ್ಹ ಳ್,  ನೋಬಾನಗರ ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು

9/30/2014 E

118145 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/143/2014 ಅಚಲಾ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ31 ಅಚಲಮಠ ಕಾಯ್ಂಪಸ್ ಕಂಠೀರವ ನಗರ ನಂದಿನಿ
ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

118146 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/165/2014 ಗೀತಾಂಜ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ನಂ113/1 ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಂಗನಾಯಕನಹ ಳ್ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

118147 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/166/2014 ಅಕಷ್ರ ರ್ೕ ದಾಯ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ತಿಗಳರಪಾಳಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

118148 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/167/2014 ಆದಿತಯ್ ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಎಂ.ಎಸ್ ನಗರ ಹಳ ೕೆಬೈಯಯ್ಪಪ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ‐33 ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ
ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 A

118150 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/168/2014 ಎಲ್.ಜಿ. ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ H.T,L ರಸೆತ್ ಪಾವರ್ತಿನಗರ ಲಗೆಗ್ರೆ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D



118152 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/170/2014 G.K.ನಾಯುಡ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬಾಗಲೂರು ಮುಖಯ್ರಸೆತ್ ಯಲಹಂಕ ಬೆಂ‐64 ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/10/2014 D

118153 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/171/2014 ಸನ್ ಶೈನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬೊಮಮ್ಸಂದರ್ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 A

118154 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/172/2014 ಕನಾರ್ಟಕ ಪಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ ನಂ‐01 6ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್ ದಿಗಾಡರ್ನ್ J.C.ನಗರ ಬೆಂ‐06 ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ
ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 D

118155 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/173/2014 ಸಮನವ್ಯ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ನಂ‐69 1ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್ ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಬೆಂ‐20 ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

118156 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/174/2014 ನೂಯ್ ಭಾರತ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಣಂ‐8/2‐72 4ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ್ ಗಡಾರ್ನ್ ಕಾವಲಬೈರಸಂದರ್
R.T.ನಗರ (po)ಬೆಂ‐32 ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

118157 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/175/2014 ಸೆಂಟ್ ಹಾತಿರಾಮ್ ಪಾರ್ಢ ಶಾಲೆ ನವರಂಗ ರಸೆತ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 A

118160 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/178/2014 ದಾಯ್ವಾ ನಿ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢ ಶ�ಲೆ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 D

118161 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/182/2014 ರ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರ ಂದರ್ನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 D

118165 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/185/2014 ವೈಭವ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕಾರಿಕೊಪಪ್ ಕಾರಿಪುರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 A

118166 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/186/2014 ಅಮರ್ತ ದಾಯ್ಲಯಂ ನಗರ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 A

118167 8(1)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/187/2014 ಜಾಙ್ನಗಂಗಾ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ N.T.ರಸೆತ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಬಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/26/2014 A

118174 CPI/ಮಾ.ಹ.ಅ/ತ(1) ತಪಮಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ56/2013‐14/2014 ರ್ೕ,ಎನ್.ಟಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ , ನೋಬನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ2005ರಡಿಯ ಲ್
2004‐05 ರಿಂದ 2011‐12ರ ವರೆಗಿನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯ ನಕಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್.

6/25/2014 D

118279 ಸನಿ1/ಎ2//ಮಾ.ಹ.ಅ/51/2013‐14/2014 ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅ ೕಗದ ಪರ್ಕರಣ 5202ಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಡತ

9/25/2014 D

118306 ಸನಿ1/ಎ2/ಮನ /ಇ.ಪರ್/18/2013‐14/2014 ಪರ್ಮು ಎಂ ಬಿ ದಯಾನಂದ ಸ ಪಾರ್ಪಾಶಾ ಕೊಂಡಜಿಜ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರು ಮಂಜು ಇವರ ಸಹೋದರಿಯು
ಓದಿದ ಎಕಾಟ್ರ್ಕ್ಟ್ ಕೇ ದಾಗ 97/98ರಿಂದ 06/07ರ ದಾಖಲಾತಿ ವ  ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇ ರುವ ಬಗೆಗ್

9/3/2014 E

118499 C8[2] sha shi a/ಇ /craft teacher approval 195/2014 M.GANGADHARA, CRAFT TEACHER[AGRI] SHREE KANTESHWARA RURAL HIGH SCHOOL, 
GOLLARDODDI, MADDURU TALUK, MANDYA DIST POST APPROVAL

7/10/2014 D

118500 C8[2] SHA SHI A/ಇ /BOND RENEVAL 190/2014 SHREE PANCHALINGESHARA GIRLS HIGH SCHOOL, KEREGODU, MANDYA DIST BOND RENEVAL 6/12/2014 E

118501 C8[2] SHA SHI A/ಇ /VACANT FILL UP PERMISSION 194/2014 RURAL COMPSITE PRE UNIVERSITY COLLEGE, KEREGODU, MANDYA DIST VACANT FILL UP 
PERMISSION

7/16/2014 D



118523 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 49/2014 ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ 6/20/2014 E
118623 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/853//2014 ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಗು ೕಗೇನಹ ಳ್ ರಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್

177207
5/26/2014 E

118624 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/895//2014 ರ್ೕ ನಾಗೇಶ್ ಜಿ ದೈ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಸರಗೂರು, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ತತ್ವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 225216

5/26/2014 E

118625 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/843//2014 ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪರ್.ದಸ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರುಬೆಂ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ.ಮುಂ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್ 5/26/2014 E

118626 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/896//2014 ರ್ೕ ಹಾಲೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೆ ಎಲ್ ಸ ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಗಡ ತತ್ವನುನ್ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 434369

5/26/2014 E

118627 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 883 //2014 ಎಂ ನಾಗಪರ್ಸಾದ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ರವರ ಸಾಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಮಂ ಇಡಿ ಎನ್ 100712 5/26/2014 E

118628 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/891//2014 ರ್ೕ ಆರ್ ರ್ೕಧರ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿಳಗುಂಬ ರಾಮನಗಹರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ತತ್ವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 447297

5/26/2014 E

118629 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/892//2014 ರ್ೕ ಮಾಲಶೆಟಿಟ್ ಶೇಖರಪಪ್ ದೈ ಗಾಗೇನಹ ಳ್, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/26/2014 E

118630 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/890//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸಲು ಸ ಲ ಮ್ೕಪುರ,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ತತ್ವನುನ್
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 108558

5/26/2014 E

118631 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ಲೆಕಕ್
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ‐060 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕಮತಿ. ಪಿ. ಸರಸವ್ತಮಮ್. ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ.  ವ ಗಗ್ .ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್. . ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಸಾಲದ ಲೆಕಕ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

118632 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/907//2014 ರ್ೕ ಚಂದರ್ಕಲಾ ಸ ನಿ ಕ ಪ ಪು ಸಂಘ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 201675 5/26/2014 E

118633 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/900//2014 ರ್ೕ ೕರುಪಾಕಷ್ಪಪ್ ಹೆಚ್ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಬೀರೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 101257 5/26/2014 E

118634 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/901//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಗಂಗೇಗೌಡ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರ್ೕರಾಮನಗರ ಹಾಸನ.ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 5/26/2014 E

118635 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/897//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ಕೇಶವ ಸ ಮೂಗೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 322129 5/26/2014 E

118636 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/902//2014 ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ಜೆ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 426852 5/26/2014 E

118637 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/898//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಲ ಮ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸೋಮೇನಹ ಳ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ತತ್ವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 445441

5/26/2014 E

118638 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/669//2014 ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾ ಬಿ ಎಂ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
161206

5/26/2014 E

118639 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/903//2014 ರ್ೕ ಚಂದೆರ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಿಕಕ್ನಾಳು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 5/26/2014 E
118640 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/906//2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಸ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 166445
5/26/2014 E

118641 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/905//2014 ರ್ೕಮತಿ ಎಲ್ ಬುತೆತ್ೕಜುನಿನ್ೕಸಾ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಮುದುವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ
ಮಂ ಬಗೆಗ್

5/26/2014 E



118642 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/917//2014 ರ್ೕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹಳ ೕೆಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
412968

5/26/2014 E

118643 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/935//2014 ರ್ೕಮತಿ ಧನಲ ಮ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹನುಮಿಡಿ ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 66326

5/26/2014 E

118644 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/932//2014 ರ್ೕಮತಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ ಡಿ ಪ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ದ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 5/26/2014 E
118645 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/916//2014 ರ್ೕ ಗೋಪಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತೂದೂರು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು 5/26/2014 E

118646 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/934//2014 ರ್ೕ ರಾಜೇಂದರ್ ಶೆಟಿಟ್ ಪದ ೕಧರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು 5/26/2014 E

118647 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/914//2014 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಗೇಂದರ್ಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಳವ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 310537

5/26/2014 E

118649 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/942//2014 ರ್ೕ ಟಿ ಕೆ ಗೋ ಂದೇಗೌಡ ದೈ ಮಾಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
105320

5/26/2014 E

118650 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/933//2014 ರ್ೕಮತಿ ಲತಾ ಬಿ ಕೆ ಪರ್ದಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನ ಲೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/26/2014 E

118651 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/926//2014 ರ್ೕ ಮನೋಹರ ಕೆ ಎಂ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತೂದೂರು ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು 5/26/2014 E

118652 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/925//2014 ರ್ೕಮತಿ ಹೇಮಾ ಡಿ ಚಲ್ಡ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು
ಇಡಿಎನ್ 452242

5/26/2014 E

118653 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/929//2014 ರ್ೕ ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಎನ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಂದೇನಹ ಳ್ ಅರ ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್137966

5/26/2014 E

118656 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/947//2014 ರ್ೕಮತಿ ಇ ಎಸ್ ನಂದಾ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 458464

5/26/2014 E

118657 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/948//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಜೆ ರಾಜಶೇಖರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬೈರಾಪಟಟ್ಣ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ
ಮಂ ಬಗೆಗ್

5/26/2014 E

118658 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/949//2014 ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಡಿ ರತಿ ದೈ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 66596 5/30/2014 E

118659 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/945//2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಲಕಷ್ಮ್ಣನಾಯಕ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಅವೆವ್ೕರಹ ಳ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
201001

5/26/2014 E

118662 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/946//2014 ರ್ೕ ಜಯರಾಮಯಯ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಸೂರು ರಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
177726

5/30/2014 E

118663 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/941//2014 ರ್ೕಮತಿ ಉಷಾ ಪಿ ಎಂ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕಡೂರು ತಾ! ಇವರು ತಮಮ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 222055

5/26/2014 E

118664 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/940//2014 ರ್ೕಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬಿ ಎನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 438485/ 5/30/2014 E
118665 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/943//2014 ರ್ೕ ಕುಮಾರ ಪ ವಯ್ ಯಳಂದೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ.ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 92907 5/30/2014 E

118666 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/944//2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಹದೇವ ದೈ ಪ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಯಳಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 94281 5/30/2014 E



118667 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/913//2014 ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಆರಗ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ
ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 429028

5/30/2014 E

118668 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/912//2014 ರ್ೕಮತಿ ನೈದಿಲಾ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಬಾಣಾವರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 31065121

5/30/2014 E

118669 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/915//2014 ರ್ೕ ಆರ್ ರಂಗಣಣ್ ಸ.ಪೌರ್>ಶಾಲೆ ಂಡಿ ಗೆರೆ ಗುಬಿಬ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 322636 5/30/2014 E

118670 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/911//2014 ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಮಲ ಸ ಚಿಕಕ್ತಿರುಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 2418055 5/30/2014 E

118671 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/908//2014 ರ್ೕಮತಿ ನೋದಮಮ್ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಾಕೋಲು ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 204160

5/30/2014 E

118672 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/923//2014 ರ್ೕ ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಾಕೋಳು ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
102042

5/30/2014 E

118673 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/923//2014 ಪುರೋಷತತ್ಮ ಸ. ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 161492 5/30/2014 E
118710 ಸನಿ1/ಎ2(ಎ3)/ಮಾ.ಹ.ಅ/66//2012‐13 ರ್ೕಮತಿ ಶಂಶುನಿನ್ೕಸಾ ನಿವೃತತ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು,  ವ ಗಗ್ ರವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
6/6/2014 E

118728 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/956//2014 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಚಿತತ್ಯಯ್ ಬಿ ಆರ್ ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮಧುಗರಿಇ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 177144

5/30/2014 E

118729 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/957//2014 ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕ ಬಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಥಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/30/2014 E
118732 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/958//2014 ರ್ೕ ರಾಜು ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತಿಗಳರ ಹೊಸಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಐ ಎನ್ ಡಿ 11405
5/30/2014 E

118734 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/961//2014 ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಯಯ್ ಡಿ ದ ನೌ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 4991 5/30/2014 E

118735 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/959//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಪಿ ಅಜಜ್ಪಪ್ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪರಗೋಡಿ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 352238

5/30/2014 E

118736 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/967//2014 ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಪಾಷಾ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಂಚಲದೊರೆ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 438533

5/30/2014 E

118737 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/955//2014 ರ್ೕಮರಿ ಜಯಲ ಮ್ೕ ಬಾಯಿ ಎ ಬಿ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹನುಮಂತಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಬ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 227706

5/30/2014 E

118739 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/964//2014 ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
301452

5/30/2014 E

118740 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/965//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ವಸಂತಮಮ್ ಡಿ ದ ನೌ ಅರಾಭಿಕೊತತ್ನೂರು. ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 209720

5/30/2014 E

118741 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/966//2014 ರ್ೕ ಮಂಜಪಪ್ ಪರ್ ದ ಸ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
76733

5/30/2014 E

118744 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/993//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಾನಪರ್ಸುರಾಂಬ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕೆ ಬಿ ಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 375353

5/30/2014 E

118745 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/992//2014 ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಗೋಣಮಾಕನಹ ಳ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ವಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 441981

5/12/2014 E



118746 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1001//2014 ರ್ೕ ಜುಕುಮಾರ ಕೆ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಿ ಗೆರೆ ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 92375

5/12/2014 E

118747 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/997//2014 ರ್ೕ ವೈ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಂದೂಪುರ ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 88697

5/12/2014 E

118752 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/972//2014 ರ್ೕಮತಿ ಲತಾಮಣಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಮ ಕುರಿಉತ 5/12/2014 E

118756 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/975/2014 ರ್ೕ ಪಿ ಆರ್ ತಮಮ್ಯಯ್ ಪರ್ದ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಳ ೕೆವಾಣಿಸ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 403114

5/12/2014 E

118757 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/969/2014 ರ್ೕ ಎ ನಾಗರಾಜ ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 104477 5/12/2014 E

118758 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/ //2014 ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ ಮು ಕೆಂಗೇರಿ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ತತ್ವನುನ್ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
207645

5/12/2014 E

118760 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/962//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ರಮೇಶ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಸುಂದೇಕೆರೆ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಎಗ ಇಡಿಎನ್
135780

5/12/2014 E

118761 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/985//2014 ರ್ೕಮತಿ ಹ ೕನಾಬಾನು ಮು ಇವರ ಜಿ ಫೀ ಎಫ್ ಮುಂ ಅಜಿರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಯ ಲ್ನ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118762 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/971//2014 ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗರಾಜ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರಿಗೆರೆ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು 5/12/2014 E
118763 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/973//2014 ರ್ೕ ಆನಂದ ಶೆಟಿಟ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 373089 5/12/2014 E

118764 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/974//2014 ರ್ೕ ಜಯಪಪ್ ಬಿ ಆರ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತೂದೂರು ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ
ಕುರಿಉತ

5/12/2014 E

118765 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/998//2014 ರ್ೕಮತಿ ಎಸ್ ರೇಣುಕ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನೆ ಲ್ಗೆರೆ ಮಳವ ಳ್ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 131501

5/12/2014 E

118766 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/931//2014 ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಮಮ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್55417 5/12/2014 E

118767 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/930//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಕೃಷಣ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಂದೇನಹ ಳ್ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್140352

5/12/2014 E

118768 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/937//2014 ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಎಸ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಳುವನೇರಲು ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E

118769 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/970//2014 ಶ ರ್ೕ ವೈ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
101066

5/12/2014 E

118770 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/922//2014 ರ್ೕಮತಿ ವನಜಾಕಷ್ಮಮ್ ಸ ◌ಾಲಂಗೂರು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
451712

5/12/2014 E

118771 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/920//2014 ರ್ೕ ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಚನಾರ್ಯಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ 140089

5/12/2014 E

118772 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/919//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸು ೕಲಾಬಾಯಿ ಟಿ ಎಸ್ ದೊಡಡ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 224980 5/12/2014 E



118773 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/918/2014 ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳ ಡಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹನುಮಿಡಿ ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ
ಎನ್ 417472

5/12/2014 E

118774 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/9246/2014 ರ್ೕಮತಿ ಜೆ ಶಾರದಮಮ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 443988

5/12/2014 E

118775 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/928//2014 ರ್ೕ ಜಿ ಎಂ ನರ ಂಹ ಮೂತಿರ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಅಪಿಪ್ಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 66754

5/12/2014 E

118776 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1005//2014 ರ್ೕಮತಿ ಪದಾಮ್ವತಿ ಟಿ ಬಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹಳ ೕೆಪಾಳಯ್ ತಿಪಟೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 177309

5/12/2014 E

118777 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/999//2014 ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಆರ್ ಲತಾ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮಂಗಲ ದ ವ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118778 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1022//2014 ರ್ೕ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿ ಎಸ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಗೋಣಿಕೊಪಪ್ಲು ರಾಜಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್

5/12/2014 E

118779 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1021//2014 ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎನ್ ಸ ಸಫೌರ್ ಶಾ ಬಾಳೆಮಾರನಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್

5/12/2014 E

118780 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/995//2014 ರ್ೕಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಪಾಪ್ಳು ಕಡೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 105612

5/12/2014 E

118781 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/996//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಆರ್ ಭಾಸಕ್ರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಳ ಕೆೊಪಪ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಂತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್69666

5/12/2014 E

118782 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1012//2014 ರ್ೕ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಅರೇಮಲೆಲ್ೕನಹ ಳ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಇವರ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 111669

5/12/2014 E

118783 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1000//2014 ರ್ೕ ಎನ್ ಎಸ್ ಜಗನಾನ್ಥ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ದೇವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 424314

5/12/2014 E

118784 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/100//2014 ರ್ೕಮತಿ ವನಜ ಎಂ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 228075 5/12/2014 E

118785 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1010//2014 ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಯು ವೃ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್136728 5/12/2014 E

118786 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1008//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹೇಮಮಾ ನಿ ಸ ಸ ಪ ಪೀ ಕಾ ನೂಯ್ಟೌನ್ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 162587

5/12/2014 E

118787 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1009//2014 ರ್ೕ ಪರ್ ೕದ ದಾನಪಪ್ನವರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸೊನಲೆ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 162613

5/12/2014 E

118788 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1004//2014 ರ್ೕ ಮಹಾದೇವಪಪ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಶಾಲನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 431382

5/12/2014 E

118805 ಸನಿ1/ಎ2/ಪೌರ್ಶಾ //ಮನ /ಹೆ.ತಿದುದ್ಪಡಿ‐19//2013‐14 ರ್ೕಮತಿ ಸಯೀದಾ ನೂರ್ ಆಯಿಷಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಥಣಿಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ04 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಲ್ ಸೈಯದ್ ನೂರ್ ಆಯಿಷಾ ಎಂದಿದುದ್, ಸಯೀದಾ ನೂರ್ ಆಯಿಷಾ ಎಂಬುದಾಗಿ 
ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

118806 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1026//2014 ರ್ೕಮತಿ ಅನುರಾದ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್ ಉ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 107843

5/12/2014 E



118807 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1035//2014 ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಕೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹುಲೆಲ್ೕಗೌಡನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಉ ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 460144

5/12/2014 E

118808 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1029//2014 ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ತಾ! ರಾಮನರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118809 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1030//2014 ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ವಡಡ್ಸೆರ್ ಉಡುಪಿ ತಾ! ಉಡುಪಿ ಜಿ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಸಾಲ
ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

5/12/2014 E

118810 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1031//2014 ರ್ೕಮತಿ ದಾಯ್ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ ಸ ಒ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಥಣೀಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
84187

5/12/2014 E

118811 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/976//2014 ರ್ೕಮತಿ ಡಿ ಕೆ ರೇಖ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
206068

5/12/2014 E

118812 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1007//2014 ರ್ೕಮತಿ ಅಂಜ ಕೆ ಎನ್ ಬಿಆಪಿರ್ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
463431

5/12/2014 E

118813 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/977//2014 ರ್ೕ ಜಿ ನಂಜೇಗೌಡ ದಿವ್ ದ ಸ ಬಿಇಓ ಕಛೆರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 101573 5/12/2014 E

118814 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/884//2014 ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕುಣೀಗಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 111825 5/12/2014 E

118815 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/285/2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ಪರ್ಭಾಕರ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೋಲಾರ ರವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್
203671

5/12/2014 E

118816 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/963//2014 ರ್ೕ ಆರ್ ೕಗಾನಂದಮೂತಿರ್ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿ ಎನ್ 86042

5/12/2014 E

118817 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1011//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸಾ ತಿರ್ ಡಿ ದ ನೌ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 387630 ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಕೋರಿ

5/12/2014 E

118818 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1023//2014 ರ್ೕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯು ಎಸ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಾರನಹ ಳ್ ಅರ ಕೆರೆ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 220148

5/12/2014 E

118819 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1020//2014 ರ್ೕ ನಾಗೇಂದರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಸ ಉ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿ ಹೆಚ್ ರಸೆತ್ ವ ಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ
ಕುರಿತು

ಇಡಿಎನ್ 227032 5/12/2014

118820 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1014//2014 ರ್ೕ ರ್ೕಮೂತಿರ್ ಕೆ ಆರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹೊಸನಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 446012

5/12/2014 E

118821 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1013//2014 ರ್ೕ ವುಯ್ ಪಾಲಾಕಷ್ಮೂತಿರ್ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 220081

5/12/2014 E

118822 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/994//2014 ರ್ೕನಸುರ್ಲಾಲ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮೈ ಮನೆ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 227209

5/12/2014 E

118824 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1027//2014 ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ ಕೆ ಜೆ ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 108328

5/12/2014 E

118825 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1040//2014 ಟಿ ಟಿ ಹೇಮಲತ ಪರ್ದಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೆರಿ ಸಾ ಇ ಬೆಂ ಇವರ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118827 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1039//2014 ರ್ೕ ಡಿ ಬಿ ದದ್ರಾಜು ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೊಡಿಯಾಲ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 89360

5/12/2014 E



118828 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/936//2014 ರ್ೕ ಬಿ ಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಜಿನೆನ್ೕನಹ ಳ್ೕ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 136092

5/12/2014 E

118830 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1032//2014 ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ೕನರಸಮಮ್ ಆರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹುಲೆಲ್ೕಗೌಡನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 460149

5/12/2014 E

118831 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1028//2014 ರ್ೕ ದೇವರಾಜು ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ದಬಬ್ಗುಂಟೆ ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂ
ಕುರಿತು

5/12/2014 E

118832 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1033//2014 ಎಸ್ ಕೋಮಲ ಪರ್ದಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಲೋನ್ ಮಂ ಮಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿ 5/12/2014 E

118834 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/982//2014 ರ್ೕ ಎ ಮಹಮಮ್ದ್ ಇಬಾರ್ ಂ ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜನಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 95262

5/12/2014 E

118835 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/981//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಅಂಜನಾದೇ ಪರ್ದಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಜತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 166182

5/12/2014 E

118836 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/980//2014 ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ಅನಂತ ನಾಯಕ್ ಸ ನಿ ◌ಾಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ.ಸಾ ಭ ನಿ ಇಡಿ ಎನ್ 160408 ರ ಲ್ ಭಾಗಶಃ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118837 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/979//2014 ರ್ೕ ರ ರಾ ವೇಲಾಮುರ ಪರ್ದಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 74369 5/12/2014 E
118838 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 1006 //2014 ರ್ೕ ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಜಯಲ ಮ್ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ಅ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಹಣವನುನ್ ಮರುಪಾವತಿಸುವ

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 108965
5/12/2014 E

118839 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/984//2014 ರ್ೕ ಮಹಬೂಬ್ ಬಾಷ ಸಕಾರ್ರಿ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 416476

5/12/2014 E

118840 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/983//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಮುರ ಧರ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 159204 5/12/2014 E

118841 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/990//2014 ರ್ೕ ಮಲಲ್ಣಣ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
94283

5/12/2014 E

118842 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/987//2014 ರ್ೕ ರುಜಾರಿ ಮಸೆಕ್ರನ್ಸ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾರಗೊಂಡನಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118843 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/988//2014 ರ್ೕ ಟಿ ಭೈರಡಿಡ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಭೈರಗಾನಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 352720

5/12/2014 E

118844 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/989//2014 ರ್ೕಮತಿ ಧನಲ ಮ್ ಬಿ ಎನ್ ಸ ಎಸ್ ಕೆ ಪೂ ಕಾ ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 362347

5/12/2014 E

118845 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1043//2014 ರ್ೕ ಜಿ ಸಚಚ್ದಾನಂದಮೂತಿರ್ ಮು ಹುರುಳಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
68763

5/12/2014 E

118846 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1045//2014 ರ್ೕ ಮಹಬೂಬ್ ಬಾಷ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸಾಣೇನಹ ಳ್ ಬೇಲೂರು ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118847 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1046//2014 ರ್ೕ ಗಂಗಾನಾಯಕ್ ಎಸ್ ಎಂ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕಬಬ್ತಿತ್ ಕಾರ್ಸ್ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎ ನ್ 224984

5/12/2014 E

118848 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1048//2014 ಡಿ ದೇವರಾಜು ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ನರ ಕೆರೆ ಮದೂದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
88716

5/12/2014 E



118849 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1049//2014 ರ್ೕ ಮಿಜಾರ್ ಕ ೕಮುಲಾಲ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಮಕರು ಬಿಇಓ ಕಚೆರಿ ಆನೇಕಲ್ ಇವೆಇಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಯಂದ ಸಾಲ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118850 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1050//2014 ರ್ೕ ರ ಹೊಸಮನಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 465138

5/12/2014 E

118851 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1051//2014 ರ್ೕ ಸುಧೀರ್ ಜಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕೊಯಿಲ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 5/12/2014 E

118852 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1058//2014 ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಟಿ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ದ ಕ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

118853 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1059//2014 ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ವ ೕದ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಯಂಟಗಾನಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 208084

5/12/2014 E

118854 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1057//2014 ರ್ೕ ಶಮೀರ್ ಪಾಷ ದೈ ಬಾ ಸ ಪೂ ಕಾ ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 464200

5/12/2014 E

118855 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1056//2014 ರ್ೕ ಅಂತೋಣಿ ರಾಜ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬನನ್ಂಗಾಡಿ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 384700

5/12/2014 E

118862 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಇತರೆ/2014 ಇತರೆ ಪತರ್ಗಳು 6/6/2014 E
118864 8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅನು//ವೇಬ/102/2013‐14/2014 ರ್ೕ.ಡಿ. .ಗೋಪಿನಾಥ, ಸ. .  ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದಿಬೂಬ್ರಹ ಳ್,  ಡಲ್ಘಟಟ್ ತಾಃ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್

ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ನೀಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
6/18/2014 E

119011 C8[2] SHA SHI A/ಇ /HM PROMOTION 201/2014 K.C.SUNDAR KRISHNA, AM, MVM HS, KILARA, MANDYA DIST H M PROMOTION APPROVAL 6/12/2014 C

119051 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ. ನಿ. ಮುಂ. ದಾ. ಬಿ. ‐ 
061 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕಮತಿ. ಜೆ. ಸರೋಜಾ. ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ. ಗುಲಬಗಾಱ. ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ 
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

119081 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. 
ಮಂ.ಆ.ಪರ್ತಿ‐062 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕಮತಿ. ಮಸಾತ್ನಮಮ್. ಕೋಂ ದಿವಂಗತ .  .ಜಿ.  ದದ್ರಾಮಯಯ್. ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು. ಚಾಕುವೇಲು ಗಾರ್ಮ ಮತುತ್
ಅಂಚೆ. ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ದಿವಂಗತರು ಸೇವೆಯ ಲ್ದಾದ್ಗ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ 
ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಆದೇಶದ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

119083 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ. ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐
063 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕ. ಡಿ. ಜಿ.  ವಣಣ್. ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು (ಆಡ ತ )ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ. ಸಾ. .ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು‐1. ಇವರು ಗೃಹ
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

5/23/2014 D

119088 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 110/2014 ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ [ರಿ],  ರಾ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

119091 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 112/2014 ರ್ೕ. ದಾಧ್ಥರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ],  ದಾಧ್ಥರ್ ನಗರ, ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಕನಾರ್ಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯೆದ್ 1961ರ
ಕಲಂ‐109[1ಎ]ರಡಿ ಜಮೀನನುನ್ ದಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

119095 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಆ ೕಗ ದೂರು 114/2014 ಕು.ಸರೋಜಾ.ಎಸ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೕತಕಲುಲ್, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು
ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ ಮ ಳಾ ಆ ೕಗಕೆಕ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

6/26/2014 D

119097 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 116/2014 ರ್ೕ.ಜಿ.ಕೆ. ೕರಭದರ್ಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇ ನಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2014 C



119099 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ ಅನು 118/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಪೆರ್ೕಮಲತ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಆಯರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸೆತ್, ತುಮಕೂರು ಇವರು ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್
ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

4/1/2014 C

119100 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ಇ ನಿ ಅನು 119/2014 ಎನ್.ಲಕಷ್ಮ್ಣ್ ಶೆಟಿಟ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ, ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಾಪರ್ನಹ ಳ್, ತಿಪಟೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/1/2014 C

119101 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೇ ಅನು 120/2014 ರ್ೕ.ಪಿ.ಆರ್.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೆರಿಯೂರು, ಮಧುಗಿರಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತವಾಗಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/13/2014 C

119117 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1050//2014 ಎಂ ಎಲ್ ಚಂದಿರ್ಕಾನಲಗಿ ದೈ ಸಪೌರ್ಶಾ ಕೆಂಗೇರಿ ಬೆಂ ಇವರು ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು
ಸರಿಪಡಿ ಪುನರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 208134

5/12/2014 E

119118 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1064//2014 ರ್ೕ ಮಲೆಲ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಬಿಇಓ ಸುಳಯ್ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಾಂಶ ತತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು 5/12/2014 E
119119 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1064//2014 ರ್ೕ ಎ ಡೇ ಡ್ ಕಿರುಬಾಕರನ್ ವೃತಿತ್ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಆ ೆಪಣೆಯ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸರಿ ಪಡಿ

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
5/12/2014 E

119120 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1063//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಜೆ ಸತೀಶ ಸ ಜಿಜೆ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುತತ್ರಿಉವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

119121 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1065//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಮುನಿಕೃಷಣ್ಯಯ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು ಉ ನಿ ಕಛೆರಿ ಸಾ ಇ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 102285

5/12/2014 E

119122 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1052//2014 ರ್ೕಮತಿ ಶರಾವತಿ ಡಿ ಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119123 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1044//2014 ರ್ೕಮತಿ ಹಸಮ್ತುತ್ನಿನ್ೕಸ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಆಲೂರು ತ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
5/12/2014 E

119124 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1053//2014 ರ್ೕ ರ್ೕನಾಥ ಡಿ ದ ನೌ ಇವರ ಸಾಲವನುನ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಪುನಃ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 209939

5/12/2014 E

119125 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/968/2014 Hari N V PE Te GHS Rsmmurthynagara , Bangalore. GPF Mungagada 5/12/2014 E
119126 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 874 //2014 Y T Gurumurthy KSEEB Bangalore. GPF Anthima 5/12/2014 E
119128 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/991/2014 ರ್ೕ ಜಯದೇವಮೂತಿರ್ ಕೆ ಪಿ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬರಗೂರು ಚಿ ನಾ ಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಇಡಿಎನ್ 181048
5/12/2014 E

119130 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/978 //2014 Kuwlagi Padmaja SSA Bangalore, GPF Anthima 5/12/2014 E
119131 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/960//2014 ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಎಸ್ ದಿವ್ ದ ಸ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 444694 5/12/2014 E
119132 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/893//2014 jayamma J A M GJC Madhugiri GPF Mungada 5/12/2014 E
119133 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/768//2014 Padmavathi P GHS Mamamngala S Bangarapete T/ GPF Mungada 5/12/2014 E
119134 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1038//2014 Hsrinakshi CPI Office Bangalore. GPF Bagashaha 5/12/2014 E
119135 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1047//2014 Indhira S HM GHS Hullegpwdanahally Nelamngala. GPF Mungada 5/12/2014 E
119137 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1025//2014 Hasan Mohiddhin SSA Bangalore GPF Bagashaha 5/12/2014 E
119138 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/927//2014 Bhaskar shetty DDPI Office Udupi GPF Bagashaha 5/12/2014 E
119139 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1064//2014 Muniylflpfp HM GHS Chikkatirupathi Maluru GPF Bagashaha 5/12/2014 E
119140 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1066//2014 MR Suneetha AM GHS Narasapura Kolara GPF Mungada 5/12/2014 E
119141 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/731//2014 ರ್ೕ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಎಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಗ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119142 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/722/2014 ರ್ೕ ಬಿ ರ್ೕರಾಮುಲು ರವರಿಗ್ಎ ಸಾಭನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119143 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/720//2014 ರ್ೕ ಮಹೇಂದರ್ಪಪ್ ಬಿ ರವರ ಸಾಭನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E



119144 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/732//2014 ರ್ೕ ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನಪಪ್ ದೈ ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಾಂಶ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E

119145 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/760//2014 ರ್ೕಮತಿ ಭೀಮಪಪ್ ಬಾಲಪಪ್ರೆಡಿಡ್ ದೈ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119146 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/734//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಕೆ ಆರ್ ದುಗಿರ್ಗುಡಿ ವ ಗಗ್ ರವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಪಡೆಯಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E

119147 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/779//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸುಮಿತರ್ ಕೆ ಆರ್ ದುಗಿರ್ಗುಡಿ ವ ಗಗ್ ರವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಪಡೆಯಲು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E

119148 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/802//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕರಣಕುಮಾರಿ ಜಿ ಹ ಳ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿ್ಕಕಬಿದರಕಲುಲ್ ಬೆಂ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E

119149 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/864//2014 ರ್ೕ ಬಸರವರಾಜಪಪ್ ಪಿ ಬಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 137020 5/12/2014 E

119150 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/876/2014 ರ್ೕ ಎಂ ಪಿ ಬಾಲರಾಜು ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ ಎನ್ 80392 5/12/2014 E

119151 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/854//2014 ರ್ೕಮತಿ ಲ ಮ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 322596

5/12/2014 E

119152 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/695//2014 SS Prakasha PE T GHS Ramapura Chamarajanagara GPF Mungada 5/12/2014 E
119153 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/878//2014 ರ್ೕಮತಿ ಪಿ ಕನಕರತನ್ ಸ ಸ ಪ ಫೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗ್ಎಗ ಇಡಿಎನ್ 89677 5/12/2014 E

119154 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/527/2014 ರ್ೕ ಶೇಖರಪಪ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಬಾಲಗಡಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಸಾ ಭ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119155 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/613//2014 ರ್ೕ ಟಿ ರಾಮಣಣ್ ಸಾ ಭ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119156 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/863 //2014 ರ್ೕ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ರೇಹ ಳ್ ಕೊಪಪ್ಲು ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿ

ಎನ್ 426983
5/12/2014 E

119174 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐
064 / 2013‐2014 //2014

ರ್ೕ. ಎಂ. ಎಲ್.  ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿಱ. ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕಷ್ಕರು. ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ. ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

5/23/2014 D

119287 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬ 200/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಸೈಯಿದಾ ಇಫಾತ್ ಆಸಾಮ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರಾಯಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

119503 8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/ಅನು//ಮುಂಬಡಿತ್/105/2013‐14./2014 ರ್ೕ.ಎ.ಎಸ್.ರ ಮ್,ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಮುನಾಱಡು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಮುನಾಱಡು, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 E

119536 8[7]ಶಾ ಅ/ಮು. .ಬ/�ನು/ಮುಂಬಡಿತ್/95/2013‐14/2014 ರ್ೕ.ಕೆ. ರ್ೕನಿವಾಸ,ಸ. . ರ್ೕ.ಚೇತನ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,ಕೊಂಡೇನಹ ಳ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 D

119550 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅ ಕು ನಿ ವೇ ಮಂ 01/2014 .ಪದಾಮ್ವತಿ ಪತಿ ಹೆಚ್.ಎನ್. ೕರಂಕೇಗೌಡ, ನಿವೃತತ್ ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು,  ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತುರಗನೂರು, ಟಿ.ನೆರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 E



119744 ಸನಿ1/ಎ2/ಮೇಲಮ್ನ /ಅಮಾನತುತ್/02/2014‐15/2014 ರ್ೕ ಬಾಲಕೃಷಣ್ಗೌಡ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಮತುತ್ ರ್ೕ ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ಮೇಲಮ್ನ
ಬಗೆಗ್.

9/30/2014 E

119899 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 07/2014 ರ್ೕ. .ಬೈರೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ. ದಾಯ್ಗಣಪತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿದರಕೋಟೆ, ಮದೂದ್ರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

119900 8[2] ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/05/2014 ರ್ೕ.ಮಾಧವ ದಾಯ್ಲಯ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆರಗೋಡು ಗಾರ್ಮ, ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 B

119901 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 04/2014 ಎನ್. ವಸಾವ್ಮಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 7/16/2014 D

119902 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪಿಂ ಪರ್ 03/2014 ಎಸ್.ಎ.ಖಾನಂ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟಟ್ ಇವರ
ಮಗ ಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡುವ ಬೆಗ್

6/12/2014 E

119904 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1079//2014 ಪುಟಟ್ಪಪ್ ಟಿ ಉ ಪಾರ್ಚಾಯರ್ರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರಿಪಪ್ನ್ ಪೆಟೆ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂ ಮಡಲು
ಕಲೂ ರುವ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಆ ೇಪಣೆ ಸರಿಪಡಿ ತಿರ್ಪರ್ತಿಯ ಲ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

119905 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1076//2014 ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಕಮಲ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಾಕೇನಹ ಳ್ ಹೊಳೆನರ ಪುರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

119906 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1077//2014 ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ರ್ೕ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹಾಕತೂತ್ರು ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

119907 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1112//2014 ರ್ೕಮತಿ ೕಲಾವತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ ಜಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 207231

5/12/2014 E

119908 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1116//2014 ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ ಬೇ ಹ ಳ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಡಬಗೆರೆ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 167077

5/12/2014 E

119917 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/ //2014 ರ್ೕಮತಿ ನ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ ವೃ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಳವ ಳ್ ಟೌನ್ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ
ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 388735

5/12/2014 E

119918 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1096//2014 ಅನುಸುಯಮಫ್ಮ್ ಪರ್.ದ.ಸ. ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳಯ್ ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 5/12/2014 E
119919 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1080/2014 ಲಪ್ ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಕ.ರಾ. .ಕ.ನಿಧಿ ಕಷ್ಕರ ಸದನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಪಿಎಫ್ ಮುಂಗಡ 5/12/2014 E
119922 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1070//2014 ರ್ೕಮತಿ ತಾರಾಮಣಿ ಎಲ್ ಮು ಸಾಲುಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119923 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1071//2014 ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ಮಾತಾರ್ಂಡ ಧೂಳಬಾ ಅವರ ಮಗನ ಹುಟುಟ್ಹಬಬ್ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಸಾ ಭ ನಿ

ಯಿಂದ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 140370
5/12/2014 E

119924 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1074//2014 ರ್ೕ ಎ ಬಾಲರಾಜು ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವೇಮಗಲ್ ಕೋಲಾರ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್456312

5/12/2014 E

119925 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1068//2014 ರ್ೕ ಸೂಲಪಪ್ ಪಟಗಾರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿ ೕಗಾರು ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು 5/12/2014 E

119926 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1069//2014 ರ್ೕಮತಿ ಅರುಂಧತಿ ಶವ್ನಥ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂ ಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 241041

5/12/2014 E

119927 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1067//2014 ರ್ೕ ಸತೀಶ್ ಜೆ ಪಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬರೂರು ಸಾಗರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು 5/12/2014 E

119928 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1073//2014 ರ್ೕ ವಮಲಲ್ಪಪ್ ಎನ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಂಗಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ! ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ
ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 94684

5/12/2014 E



119929 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1091//2014 ರ್ೕ ಕೃಷೊಣ್ೕಜಿ ರಾವ್ ಟಿ ಬಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊಸ ದಾದ್ಪುರ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ
ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್ 352144

5/12/2014 E

119930 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1092//2014 ರ್ೕ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿನೆ್ 161178 5/12/2014 E

119931 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1093//2014 ರ್ೕ ಡಿ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119932 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1094//2014 ರ್ೕ ಕೆ ವಣೆಣ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳಗೊಳ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಇಡಿಎನ್ 85534
5/12/2014 E

119933 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1095//2014 ರ್ೕ ರಮೇಶ ದೈ ಬೀಚನಹ ಳ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119934 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1098//2014 ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಜಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 200734
5/12/2014 E

119935 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1097//2014 ರ್ೕ ಬಾಬನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 101482

5/12/2014 E

119936 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1075//2014 ರ್ೕಮತಿ ಓ ಬಿ ರೇವತಿ ಪರ್ ದ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾಯಮುಡಿ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್
ಸ ಲ್ಸುತತ್ರಿಉವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

119937 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1087//2014 ರ್ೕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ತಗಗ್ಹ ಳ್ ದ ವ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 445611

5/12/2014 E

119938 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1078//2014 ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ ಉ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಸಾಲ
ಪಡುಯುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

119939 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1089//2014 ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಕೆ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು ಇಡಿಎನ್
99407

5/12/2014 E

119940 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1090//2014 ರ್ೕ ಪಕಿಕ್ೕರಪಪ್ ಡಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹರೀ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು 5/12/2014 E

119941 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1088//2014 ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹರೀ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಜಿ! ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕುರಿತು 5/12/2014 E

119942 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1099//2014 ರ್ೕ ಎನ್ ತಮಮ್ಯಯ್ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪಾ ಕಾ ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಮ ಮಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 167078

5/12/2014 E

119943 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1100//2014 ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಅನಂತ ಭಟಟ್ ಪೀಣಯ್ ಬೆಂ. ಇವರು ಜಿ ಫಿ ಎಪ್ ಖಾತೆಯ ಮುಂ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಮನ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

119944 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1110//2014 ರ್ೕಮತಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ಲ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 200430

5/12/2014 E

119945 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1109//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸಬೀಹಾ ಕೌಸರ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ರು ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 200431

5/12/2014 E

119946 ಆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1104//2014 ರ್ೕ ವನಾಯಕ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕೆ ಆರ್ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119947 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1105/2014 ರ್ೕಮತಿ ಯು ೕತಲಾಶೈಣೈ ಸ ಸ ಸಂ ಪೌರ್ ಶಾ ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 422685
5/12/2014 E

119948 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1103//2014 ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ನುತ ಬೆಂ. ಸಾ ಇ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
119949 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1085/2014 ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ ರವರಿಗೆ ಸಾಭನಿ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 428042 5/12/2014 E



119951 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1111//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣರ್ ಸ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಫೌರ್ ಸಾ ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಕುರಿತು 5/12/2014 E

119958 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ 
ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ./ಗ.ಯ.ಖ.�ನುಮತಿ‐001/ 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ಬಿ.ಎಲ್. ಶರಶಚ್ಂದರ್. ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಱದ ಱಗಳು. ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ. ಚಿಕಕ್ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್. 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಗಣಕ ಯಂತರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

119962 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐
002 /2014‐2015//2014

ರ್ೕಮತಿ.  ೕಣಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್. ನಿದೇಱಶಕರು. ಉದುಱ ಮತುತ್ ಇತರೆ ಅಲಪ್ ಸಂಖಾಯ್ತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಕಚೇರಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

119965 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐
003/ 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ನಾರಾಯಣ ಗಣಪ ನಾಯಕ್.  ಕಷ್ಕರು. ಸರಕಾರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ. ನಗರೇ ನಂಬರ್:‐01, 
ಹೊನಾನ್ವರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್. ( ಕಾರವಾರ ಜಿಲೆಲ್ ) ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

119968 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ/ ಸಾ.ಮಂ ‐
004/ 2014‐2015 //2014

ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ/ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ /  ಬಬ್ಂದಿ ವಗಱದ ನೌಕರರುಗ ಗೆ 2013‐2014 
ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಮುಂಗಡಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಚಾರ ಕುರಿತು.

6/7/2014 D

119970 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐
005 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ.  . ಮಾಯ್ಗೇರಿ. ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿಯವರು. ರಾಣೇಬೆನೂನ್ರು. ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

119971 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ./ ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ‐006 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ಚಂದರ್ಕಾಂತ್ ಆರ್ ರಾಥೋಡ್. ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು. ದೇಕಲೂರು.ಅಫಜಲ್ ಪೂರ ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಗುಲಬ್ಗಾಱ
ಜಿಲೆಲ್. ಇವರಿಗೆ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡವು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಆದೇಶದ ನಕಲು ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

119995 ಸನಿ1/ಎ2//ಮನ /ಮೇಲಮ್ನ ‐02//2014‐15 ರ್ೕ ಗಂಗಲಪಪ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಯೆದಲೂರು,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ವೈದಯ್ಕೀಯ
ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ಆನಿರ್ಯಮ 2851ಎ ರಂತೆ ಸವ್ಯಂನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಿದುದ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ಇವರ ಮಗನಿಗೆ 
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದೊಯ್ೕಗ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/3/2014 E

120031 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌ ನೇ ಅನು 192/2014 ತಜಮುಲ್ ಪಾಷಾ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ಲಾಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಗೇರ್ಶವ್ರಿ, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮೈಸೂರು
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 D

120032 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಿವ್ದಸ ಬಡಿತ್ ಅನು 191/2014 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಟಿ.ವೆಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಗಾರ್ಮಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 C

120033 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಿವ್ದಸ ಬಡಿತ್ ಅನು 02/2014 ರ್ೕ.ಎಂ. ದಧ್ಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ. ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯಲ ಮ್ೕಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/12/2014 C

120062 8[7]ಶಾ ಅ/ದೈ. . .ನೇ.ನಿಗದಿ//ವೇನಿ/02/2014‐15/2014 ರ್ೕ.ಬಸವನಗೌಡ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಪರಣಣ್ವರ್, ದೈ. . . ನೂಯ್.ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಕಳಸ, ಕುಂದಗೋಳ,ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 E

120070 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ 121/2014 ದಿವಯ್ಪರ್ಭ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ದ ಣ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/13/2014 C

120075 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಪಿ 14714‐16/03/2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್: 14714‐16/2014 ಕಾಯರ್ದ ರ್,  ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಕೆಸೂತ್ರು, ತುಮಕೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

6/27/2014 C



120077 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 05/2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎನ್.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಗು , 
ಚಿಕಕ್ನಾಯಕನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/22/2014 D

120111 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ 11/2014 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಕೋರಿರುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 7/16/2014 D
120113 8[2] ಶಾ ಆ/ಇ /ಮಾ ನ 09/2014 ಎಸ್ ಟಿಆರ್ ಐ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ

ನ ೕಕರಣದ ಬಗೆಗ್
7/16/2014 C

120116 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1125//2014 ರ್ೕ ಕೆ ರಾಜು ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 162891 5/12/2014 E
120117 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1129//2014 ರ್ೕ ಕರಿಯಾ ನಾಯಕ್ ಬಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪೇಟೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 208862
5/12/2014 E

120118 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1123//2014 ರ್ೕ ವಮಾದಯಯ್ ಡಿ ದ ನೌ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮದೂದ್ರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್

5/12/2014 E

120119 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1124//2014 ರ್ೕ ಭೀಮೇಶ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಪೇಟೆ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 220088

5/12/2014 E

120120 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1121//2014 ರ್ೕಮತಿ ಬಿ ದಾಯ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ , ಬಿ ಆರ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 310431 5/12/2014 E

120121 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1120//2014 ರ್ೕ ನರ ಂಹ ಪರ್ಸಾದ್ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ , ಬಿ ಆರ್ ರಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 179735

5/12/2014 E

120122 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 1135 //2014 ರ್ೕಮತಿ ಸುವಣಾರ್ದೇ ಬಿ ಸ ನಿ ಇವರ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಖಾ ಸಂ ಇಡಿಎನ್ 25340 ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
120123 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1139//2014 ರ್ೕ ರಂಗಸಾವ್ಮಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸ ಜಿ ಜೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 68988
5/12/2014 E

120124 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1131//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಮುನಿರೆಡಿಡ್ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾಸೆತ್ೕನಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 166670

5/12/2014 E

120125 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1132//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸರಸವ್ತಿ ಆರ್ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 129157 5/12/2014 E

120126 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1138//2014 ರ್ೕ ವಕುಮಾರ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಾಣಾವರ ಅರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 363095

5/12/2014 E

120127 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1137//2014 ರಘುಪತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಟಿ ದಾಸರಹ ಳ್.ಜಿಫಿ ಎಪ್ ಮುಂಗಡಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಸ ಲ್ಸುವ
ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

120128 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1136//2014 ಎಲ್ ಎನ್ ರ್ೕ ವಾಣಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನಂಬಿಹ ಳ್ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ 385533 5/12/2014 E
120129 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1134//2014 ರ್ೕ ಶೇಷಾದಿರ್ ದೈ ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲಮಮ್ ಕರಿಗೌಡರ ಸಾಮ್ರಕ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮಾಂಬ ಳ್ ಯಳಂದೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ

ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 225193
5/12/2014 E

120130 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1133//2014 ರ್ೕಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಕುಸಲ್ಪಪ್ ನಾಯಕ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ರು ಬೆಂಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 126838

5/12/2014 E

120131 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1141//2014 ರ್ೕ ರ್ೕ ನೀಲಕಂಠಪಪ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಾಣಾವರ �ರ ೕಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 144091

5/12/2014 E

120132 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1140//2014 ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ್ ಪಿ ಮಂಗಳೂರೆ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕಾಮತಿಕೂಡಿಗೆ ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 438600

5/12/2014 E



120133 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1142//2014 ಕೆ ನರ ಂಹಯಯ್ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
169660

5/12/2014 E

120134 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1130//2014 ವೆಂಕಟೇಶ ◌ಿವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಂಬರಹಕೆಕ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಾ ತಿ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E

120135 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1126//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕಮಲ ಎಂ ಎನ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ವತೂರ್ರು ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮ ಮಂಜೂರು ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
207708

5/12/2014 E

120136 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1127//2014 ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಶೈಲಜ ಸ ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 417781

5/12/2014 E

120137 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1117/2014 ರ್ೕಮತಿ ಹೆಚ್ ಜೆ ಗಂಗಾಮಣಿ ಂ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಕ್ಕಲ್ ಬಾಳು ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ ಞ460689

5/12/2014 E

120224 ಸನಿ1/ಎ2/ಅಮಾನತುತ್ ಅವಧಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ/ . ಪರ್/ಇತರೆ‐21/2013‐
14/2014

ರ್ೕ ಬಿ ಕೆ ಪೆರ್ೕಮ ಕುಮಾರ್ ಸ ,ಸಕಾರ್ರಿ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು ಆನವಟಿಟ್, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವ್ ಅಮನತುತ್ ಅವಧಿ ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/5/2014 E

120225 8[7]/ಶಾ ಅ/ಗೂರ್ಪ್ "ಡಿ '.ಅನು//ಅನುಒ/04/2014‐15./2014 ರ್ೕ.ಚನನ್ರಾಯಪಪ್ " ಡಿ" ದಜೆಱ ನೌಕರ, ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ದುರಾಶವ್ತಥ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಃ
ಚಿಕಕ್ಬಳಗ್ಳಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೂಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/27/2014 A

120227 8[7]/ಶಾ ಅ/ಗೂರ್ಪ್ "ಡಿ".ಅನು//ಅನುಒ/04/2014‐15/2014 ರ್ೕ.ಚನನ್ರಾಯಪಪ್"ಡಿ" ದಜೆಱ ನೌಕರ, ಸತಾಯ್ಗರ್ಹ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ,  ದುರಾಶವ್ತಥ್,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಃ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/18/2014 E

120233 ಸನಿ1/ಎ2/ಮನ / . ಪರ್/ಇತರೆ‐01/2014‐15/2014 ರ್ೕಮತಿ .ಎಸ್.ಶಾಂತ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸ ಪಾರ್ಶಾಲೆ, ಚಲಲ್ಘಟಟ್, ದ.ವ.‐04 ಇವರ ಮನ . 9/30/2014 E
120234 ಸನಿ1/ಎ2//ವೇನಿಪ/ಇತರೆ‐03/2014‐15/2014 ರ್ೕಮತಿಪಿ ಗಂಗಮಮ್ ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್2 ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಉಪಪ್ರಿಗೇನಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ ಇವರಿಗೆ

ವೇತನವನುನ್ ಪರಿಷಕ್ೃತ ವೇತನ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಲ್ ನಿಗಧಿಪಡಿ ಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್.
9/30/2014 E

120235 ಸನಿ1/ಎ2//ಮನ /ಇತರೆ‐042014‐15/2014 ರ್ೕ ಎಸ್. .ಕೆಂಪಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮು. ಗುಬಿಬ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ನಿವೃತಿತ್ ಉಪದಾನವನುನ್ ಬಿ.ಇ.ಒ ಗುಬಿಬ್
ರವರು ಪಾವತಿಸದಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು ಸ ಲ್ ರುವ ಕುರಿತು.

9/3/2014 E

120241 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/94//2012‐13 ರ್ೕ ಕೆ ಜಯಕುಮಾರ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಬಿಹ ಳ್,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

120242 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/58/2012‐13 ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಮಹದು ನವಾರ್ದೆ,ಐಪಿಎಸ್ ಂಗೋ , ಒಡಿಸಾಸ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/5/2014 E

120243 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/45//2012‐13 ರ್ೕ ಬಿ ರಾಮಯಯ್ ಬಿನ್ ಬೂಸಪಪ್ ಆನೇಕಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್ 6/6/2014 E

120244 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/53/2012‐13 ರ್ೕ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ ಸಗುರ್ಣಂ ನಿವೃತತ್ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

120245 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/87//2012‐13 ರ್ೕ ಜಿಪಿಮಧುಸೂಧನ್ ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

120246 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/01//2012‐13 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಬಿನ್ ದದ್ಯಯ್ ಉಡಿಗಾಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್
ಆ ೕಗದ ಲ್ ಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

120247 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/91//2012‐13 ರ್ೕ ಎಂಆರರ್ಘು ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಎಂಎಲ್, ಮಾದಗೊಂಡನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು ಮಾ ತಿ
ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E



120248 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/43//2012‐13 ರ್ೕ ವಮೂತಿರ್, ವಕೀಲರು ,ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ
ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120249 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/92//2012‐13 ರ್ೕ ವೇಕಾನಂದ ಬೀರಣಣ್ ಕವರಿ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ ವಾಜಿ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಹ ಯಾಳ ಉತತ್ ರ
ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

120250 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/34//2012‐13 ರ್ೕ ಎಂನಾಗರಾಜು,  ಕಷ್ಕರು ಕೋಲಾರ, ಇವರು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರಿಗೆ
ಹಸಾತ್ಂತರಿ ರುವ ಬಗೆಗ್ ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

120251 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/32//2012‐13 ರ್ೕ ಎನಿವ್ಸುಬಬ್ರೆಡಿಡ್, ಟಿಜಿಟಿ ಕಷ್ಕರು ಸ ಪಾರ್ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡಲ್ಪ ಲ್ ಬಾಗೇಪ ಲ್ ತಾ ಇವರು ಟಿಜಿಟಿ ಕಷ್ಕರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ
ಬಗೆಗ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಪ್ ಟ್ೕಕರಣ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

120252 ಸನಿ1/ಎ3//ಮಾ.ಹ.ಅ/24//2012‐13 ರ್ೕ ಕೆ ಎಸಹ್ಡಗ ಮಠ,  ಪಿಐಮುಖಂಡರು, ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ
ಮಾ ತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

120253 ಸನಿ1/ಎ2//ಕಾಸವ್ವೇಬ/20  .ಭ.ಮಂ‐01//2012‐13 ರ್ೕಮತಿ ಜಯ ಬಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಇವರಿಗೆ 20 ವಷರ್ದ ಶೇಷ ಬಡಿತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/6/2014 E
120255 ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/50//2012‐13 ರ್ೕಮತಿ ತಾ ೕನ್ ತಾಜ್, ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಣೆಯೂರು, ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಲ್ಕು

ಇವರಿಗೆ ಕೆಎಸೂಕ್ಯ್ಎಒಅಡಿ ದಂಡನೆ ಧಿ ರುವ ಬಗೆಗ್
6/6/2014 E

120278 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐
007 / 2014‐2015 / 2014/2014

ರ್ೕ.ಎಂ.ಡಿ. ತಿಮಮ್ಶೆಟಿಟ್. ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಟೌನ್. ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್. ಇವರ
ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

120308 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 06/2014 ರ್ೕ.ರ ೕದರ್ ಂಗ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಗೌಡನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

120357 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1118//2014 ರ್ೕಮತಿ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಜಿ ಎನ್ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 369856 5/12/2014 E

120359 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1143//2014 ರ್ೕ ನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ದೈ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 363712

5/12/2014 E

120360 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1108///2014 ರ್ೕ ಜಯಣಣ್ ಕೆ ಸ ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
225177

5/12/2014 E

120362 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1107//2014 ವೈ ಎಸ್ ಭವಾನಿ ದೈ ಇವರ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯ ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಮರು
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

120364 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1106//2014 ರ್ೕ ತಗಡಯಯ್ ಎ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮದುದ್ರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 38979 5/12/2014 E

120365 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1122//2014 ರ್ೕ ವೆಂಕಟರಮಣಶೆಟಿಟ್ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 85870 5/12/2014 E
120366 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/1113//2014 ರ್ೕ ದುರಗಪಪ್ ಡಿ ದ ನೌ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕುಂಬಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
120367 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1128//2014 ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ದೈ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಗುತಿತ್ಗೆದಾರರು ಸುಳಯ್ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 220021
5/12/2014 E

120369 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1115//2014 ರ್ೕ ಂಗಯಯ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಬಗರ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
390072

5/12/2014 E

120370 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1119//2014 ರ್ೕಮತಿ ಅಚರ್ನಾ ಪಿ ಪರ್ಭಾರ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 220088

5/12/2014 E



120372 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/1114//2014 ರ್ೕಮತಿ ಅನುಸೂಯ ಕೆ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾ! ಇವರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 221717

5/12/2014 E

120374 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/01//2014 J P Vasu ADPI CPI Office, Bangalore. GPF last year of service 5/12/2014 E
120376 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/02//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ

ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 352733
5/12/2014 E

120378 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/03//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಜಯ ರ್ೕ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
166181

5/12/2014 E

120381 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/ 04 //2014 ರ್ೕ ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪಿಳ ಳೆ್ೖ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಅಂತಿಮ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್50662

5/12/2014 E

120384 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/06//2014 ರ್ೕಮತಿ ಹೆಗಡೆ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 439566 5/12/2014 E

120386 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/07//2014 ರ್ೕ ಲಕಕ್ದಾ ಸ ರ್ೕ ಎ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ರೆಡಿಡ್ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಬೆರಟೇನ ಅಗರ್ಹಾರ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 201498

5/12/2014 E

120387 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/08//2014 ರ್ೕ ರಮೇಶ್ ಉ ಪಾರ್ ಸ ಪ ಪೂ ಫೌರ್ ಶಾ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
322292

5/12/2014 E

120388 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/09//2014 ರ್ೕ ಗಂಗರಾಜು ಎನ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
175737

5/12/2014 E

120390 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/10//2014 ರ್ೕ ಮತಿ ಎಸ್ ೕಣಾ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಬೆಳಾಳ್ ತುಮಕೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 180723

5/12/2014 E

120392 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/11//2014 ರ್ೕ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ವೈ ಎನ್ ಸ ಸ ◌ು ಪೌರ್ ಶಾ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 175917

5/12/2014 E

120394 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/12//2014 ರ್ೕ ಉಮೇಶ ಬಾಂಭೋರೆ ಗುತೂತ್ರು ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 55755 5/12/2014 E

120396 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/13//2014 ರ್ೕ ಟಿ ಎಂ ವರುದರ್ಯಯ್ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಗುತೂತ್ರು ಹರಿಹರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
97773

5/12/2014 E

120398 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/14//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಬಿಜಜ್ಹ ಳ್ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 429168

5/12/2014 E

120401 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/15//2014 ರ್ೕಮತಿ ಮೀನಾ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಬಂಗಾಡಿ ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
426977

5/12/2014 E

120405 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/16//2014 ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ಪಪ್ ಟಿ ಎನ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಕುಣಿಗಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
178142

5/12/2014 E

120410 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/17//2014 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ಮು ಸ ಫೌರ್ಶಾ ಚಿನನ್ಸಂದರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 203248

5/12/2014 E

120414 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/18//2014 ರ್ೕ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಯ ಯೂರು ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 411896

5/12/2014 E

120416 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/19//2014 ರ್ೕ ಮಹದೇವಪಪ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚಿಕಾಕ್ಟಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 95176

5/12/2014 E



120419 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/20//2014 ರ್ೕ ಉಮೇಶ ಲಕಷ್ಮ್ಣ ರಾಥೋಡ ಚಿ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 424929

5/12/2014 E

120420 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐
008 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ. ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು. ಹುಣಸೂರು ಟೌನ್. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು
ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ 
ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

120423 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/21//2014 ಎಸ್ ಎಸ್ ವ ಂಗಪಪ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 209073

5/12/2014 E

120428 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/22//2014 ರ್ೕಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಜೆ ನಾಯ್ಕ್ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರಿವಂತೆ ಸಾಗರ ತಾ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಪ� ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 162688

5/12/2014 E

120431 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/23//2014 ರ್ೕಮತಿ ಶಮಿರ್ಳಾ ಸ ಸ ಸಂ ಪೌರ್ ಶಾ ತಲಪಾಪ್ಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 300262

5/12/2014 E

120436 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/24//2014 ರ್ೕಮತಿ ಎಂ ಕೆ ನಿಮರ್ಲ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ನೂತನ ಕೋಟೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 220067

5/12/2014 E

120437 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/25//2014 ರ್ೕ ಚಿಕಕ್ದೇವೇಗೌಡ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಉತತ್ರಹ ಳ್ೕ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
211697

5/12/2014 E

120439 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/26/2014 ರ್ೕ ಎಲ್ ಮೂತಿರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
107838

5/12/2014 E

120440 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/29//2014 M.K. Sumithra SDA CPI office,Bangalore. GPF Loan 5/12/2014 E
120442 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/30//2014 ರ್ೕ ಅಜುರ್ನ್ ನಾಯಕ್ ವೃ ಸ ಸಂ ಫೌರ್ ಶಾ ಮೂನಾರ್ಡು ಮಡಿಕೇರಿ 65414 5/12/2014 E
120443 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/31//2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ರಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್

448303
5/12/2014 E

120446 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/32//2014 ರ್ೕ ಬಾಲಾಜಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಸೂಲೂರು ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
355453

5/12/2014 E

120447 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/33//2014 ರ್ೕಮತಿ ನಫೀಜ್ ಪಾತಿಮಾ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಐಜೂರು ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 429830

5/12/2014 E

120448 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/34//2014 ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜಯಯ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E
120449 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/35//2014 ರ್ೕಮತಿ ಷಾಯಿಸಾತ್ ಪ ೕರ್ನ್ ವೃ ತ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ

ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 434498
5/12/2014 E

120451 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/36//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೋಮಲ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಹಣ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 418098

5/12/2014 E

120452 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/37//2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಜೆ ಕುಮಾರ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹೊನನ್ಗೊಂಡನಹ ಳ್ ರಾ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 445680

5/12/2014 E

120455 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/38//2014 ರ್ೕ ಎಂ ಎನ್ ರಮೇಶ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕೃಷಾಣ್ಪುರ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 386900

5/12/2014 E

120458 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/39//2014 ರ್ೕ ಎಮ ನಾಗರಾಜ ಸ ಸಫೌರ್ ಶಾ ಡಿ ಎನ್ ದೊಡಿಡ್ ಮಾಲೂರು ತಾ! ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 355741

5/12/2014 E



120459 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/40/2014 ರ್ೕಮತಿ ಉಮೆಮ್ ಸೆಲಮ್ ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 407588

5/12/2014 E

120460 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/41//2014 ರ್ೕ ಬಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶಬಾಬು ಪರ್ ದಸ ಬಿಇಓ ಗಳ ಕಛೆರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 175192

5/12/2014 E

120461 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/43//2014 ರ್ೕ ಪರಶುರಾಮಪಪ್ಇ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಿ ಆರ್  ಸೊರಬ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್
ಸಂಇಡಿಎನ್ 321796 ರ ಲ್ ಲುಕ್ ಹಣ ರೂ3,94,698/ಗಳ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

5/12/2014 E

120462 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/44//2014 ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್ ಮು ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗಶಃ ಮಂ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 68713 5/12/2014 E
120463 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/45//2014 Nithyanandaradhya,Lecturer, GPF Withdrawal 5/12/2014 E
120464 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/49//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಮುದಗುಂದೂರು ಉ ವ ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 463606
5/12/2014 E

120465 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/48///2014 Kiran kumar S CPI office,Bangalore, GPF Loan 5/12/2014 E
120466 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/50//2014 ರ್ೕ ಚನೆನ್ೕಗೌಡ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಗೌಡನಕಟೆಟ್ ತಿಪಟೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

ಇಡಿಎನ್ 456911
5/12/2014 E

120467 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/51//2014 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಆನಂದ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಎಮ ಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್ ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 88124

5/12/2014 E

120468 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/52/2014 ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಸುಜಾತ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ದಾಸರಹ ಳ್ ಕೊರಡಗೆರೆ ತಾ! ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 111974

5/12/2014 E

120469 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/53//2014 Sujatha N Pati ಜಿ ಫೀ ಎಫ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಆ ೇಪಣೆಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿ ಮರು ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್ 5/12/2014 E

120470 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/54//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಎಮ ಎಸ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಉತತ್ರಹ ಳ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸಾಲ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 163946

5/12/2014 E

120471 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/53//2014 Manchegowda FDA CPI office Bangalore, GPF Withdraval 5/12/2014 E
120472 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/55//2014 ರ್ೕ ವ ಂಗರಾಜು ದೈ ಸ ಬಾ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಬಬ್ಹ ಳ್ ಗುಂಡುಲ್ಪೇಟೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 94720
5/12/2014 E

120473 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/56//2014 ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಹೆಚ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು ಜಿ ಉ ನಿ ಕಛೇರಿ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಇಡಿಎನ್ 135627 ಭಾಗಶಃ
ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

5/12/2014 E

120486 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/58//2014 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಭಟ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 165026

5/12/2014 E

120487 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/57//2014 ರ್ೕ ವೃಷಭೇಂದರ್ ಎಸ್ ಮು ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 93383 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

5/12/2014 E

120488 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/59/2014 ರ್ೕ ಎ ಎಸ್ ೕಹನ್ ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಬಿಓ ಕಛೇರಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 101682

5/12/2014 E

120489 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/60//2014 ರ್ೕ ಕುಮರ ಆರ್ ಆರ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಸಾ ನಾಗವೇದಿ ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 229897 ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

5/12/2014 E

120490 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/62//2014 ರ್ೕಮತಿ ಜಿ ಭಾಗಯ್ಲ ಮ್ ದೈ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಡಿ ಎನ್ ದೊಡಿಡ್ ಮಾಲೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 455119

5/12/2014 E



120557 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ./ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ.‐
009 / 2014‐2015 / 765 //2014

ರ್ೕ. ಟಿ.ಎಸ್. ತುಳ ೕಕುಮಾರ್. ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಱಶಕರು. ಉಲಾಲ್ಳ ರಸೆತ್. ಮುನೇಶವ್ರನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು‐
560056,ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

120563 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ 199/2014 ರ್ೕ.ಬೇಲೂರೇಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡಿ ಬನುಮಯಯ್ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

120586 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/63///2014 ರ್ೕಮತಿ ಆರ್ ಸುಬಬ್ಲ ಮ್ ಸ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಕೊಣನೂರು ಅರಕಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 144069

5/24/2014 E

120587 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/64//2014 ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಗಂಜಲಗೂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 457201

5/24/2014 E

120588 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/68//2014 ರ್ೕಮತಿ ಶಾಂತ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಸೊರಬ ಪಟಟ್ಣ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 392641

5/24/2014 E

120589 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/65//2014 Lathakumari D.K. FDA CPI office Bangalore GPF withdravel 5/24/2014 E
120590 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/69//2014 ರ್ೕಮತಿ ನಯ ದೈ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ಸನಿಲ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ

ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 434541
5/24/2014 E

120591 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/70//2014 ರ್ೕಮತಿ ಭವಾನಿ ಸ ರ್ೕ ನಾರಯಣ ಸನಿಲ್ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 427277

5/24/2014 E

120592 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/71//2014 ರ್ೕ ಉಮೇಶ ಡಿ ಬಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಾರಿಪುರ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಪರ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 227622

5/24/2014 E

120593 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/72//2014 ರ್ೕ ಸುರೇಶ್ ಯತಿತ್ನಮನಿ ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಸೊರಬ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 179131

5/24/2014 E

120594 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/74//2014 ರ್ೕ ಶಂಕರಗೌಡ ಡರ್ ಳ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಸೊರಬ ಪಟಟ್ಣ ವ ಗಗ್ ಇ ರಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ 5/24/2014 E

120595 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/75//2014 ರ್ೕ ಚಂದರ್ಶೇಖರ ಕೆ ಬಿ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಸಾ ಸೊರಬ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
322563

5/24/2014 E

120596 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/76///2014 ರ್ೕ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಯು ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹಂಚೂರು ಆಲೂರು ಇವರ ಸಾಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 463485

5/24/2014 E

120597 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/73//2014 ರ್ೕ ವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ನೂಯ್ಟೌನ್ ಭದಾರ್ವತಿ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಪರ್ ಮುಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 385055

5/24/2014 E

120598 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/79//2014 ರ್ೕ ಭಾಸಕ್ರ್ ರಾವ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹಲಸೂರು ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 437462

5/24/2014 E

120599 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/77//2014 ರ್ೕಮರಿ ಸಾ ತಿರ್ ಆಶವ್ರ ಭಟ್ ಸ ಬಾ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 463539

5/24/2014 E

120600 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/78/2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಧುಸೂದನ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹೇರಿದಾಯ್ಪನಹ ಳ್ೕ ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 210219

5/24/2014 E

120601 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/81//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸುಜಾತ ಆರ್ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಯಲಹಂಕ ಉ ವ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 460277

5/24/2014 E

120602 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/80//2014 Usha C G CPI officve Bangalore GPF 90% 5/24/2014 E



120603 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/83//2014 ರ್ೕ ಪಿ ಆರ್ ರಾಮರಾವ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಥಣಿಸಂದರ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಇನ್ 437726

5/24/2014 E

120606 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/82//2014 ರ್ೕಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ್ ಎನ್ ಎಂ ಸ ಸ ಪೌರ್ ಶಾ ಹಾರಗೆದದ್ ಆನೇಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಇನ್ 421091

5/24/2014 E

120607 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/87/2014 ರ್ೕ ಬಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟಿಟ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಹನುಮಂತನಗರ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 82093

5/24/2014 E

120608 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/80//2014 ರ್ೕಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಪಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಕಿರಿಮಂಜೇಶವ್ರ ಬೈಂದೂರು ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 373092

5/24/2014 E

120609 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/89//2014 ರ್ೕ ಎಮ ಕೆ ಪತಾತ್ರ ವೃ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ದಾಸರ ಕೊಪಪ್ಲು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
137305

5/24/2014 E

120610 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/90//2014 ರ್ೕಮರಿ ನೂರ್ ಹ ೕನ್ ಯಾ ನ್ ಸ ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾ ಹಾಸನ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 68854

5/24/2014 E

120611 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಭಾಗಶಃ/91//2014 ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನಿಟೂಟ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 228764 5/24/2014 E

120612 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/92//2014 ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಶ ಧರ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ವಾಟದಹೊಸಹ ಳ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 169670

5/24/2014 E

120613 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/93//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎಂ ದೆದ್ೕಶವ್ರ್ ಸ ಸ ಕ ಪೌರ್ ಶಾ ಗೋರಿಪಾಳಯ್ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 381675

5/24/2014 E

120615 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/94//2014 ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತಲ ಮ್ ಪರ್ ದ ಸ ಸಾ ಇ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
ಇಡಿಎನ್ 354183

5/24/2014 E

120617 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/96//2014 MoHana Raj Sup CPI Office Bangalre GPF Loan 5/24/2014 E
120618 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/95//2014 Vasudev MK AM GHS Hanumanthapura Hassan GPF Loan 5/24/2014 E
120645 ಸನಿ1/ಎ2//ದೂಪರ್/ಗುರುಭವನ ಬಾ.ದು‐05/2014‐15/2014 ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಗುರುಭವನದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣದ ದುರುಪ ೕಗದ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ಶಂಕರಪಪ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ಹಾಗೂ

ರ್ೕ ಬಿ. .ಸೂಯರ್ಪರ್ಕಾಶ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಕ.ರಾ.ಪಾರ್.ಶಾ. .ಸಂಘ (ರಿ)ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು 
ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್.

9/30/2014 D

120669 8[1]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/46/2011‐12 ಸಾಯಿಶಂಕರ ದಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟರ್ಸ್ಟ್◌್,  ರ್ೕರಾಮನಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರಸೆತ್, ಅರಕೆರೆ ಅಂಚೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 A

120670 8[1]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/266/2010‐11 ದದ್ಗಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರುಕಿಮ್ಣಿನಗರ, ನಾಗಸಂದರ್ ೕಸ್ಟ್◌್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 A

120671 8[1]ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/45/2013‐14 ರ್ೕಮತಿ ಶೋಭಾ, ವೃ , [ಹೊ ಗೆ], ರಸುರಕಷ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 1ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಇಂದಿರಾನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 A

120672 8[1]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/187/2012‐13 ಮರಿಯಾನಿಕೇತನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್◌್ ಮೇರಿಸ್◌್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ
ಬೋಧಕ ಹುದೆದ್ [ಸ ಆಂಗಲ್], ಭತಿಱ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 B

120674 8[1]ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/144/2010‐11 ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವಧಱಕ ಸಂಘ[ರಿ],  ಗಾಗ್, ಸೊರಬ ತಾ,ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಲ್ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿಱ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 B

120675 8[1]ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/20/2012‐13 ಮಾತೃ ರ್ೕ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಾಮುಂಡಿಪುರ, ಪೀಣಯ್ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕನನ್ಡ
ಮಾಧಯ್ಮದ ಲ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 C



120676 8[1]ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/67/2013‐14 ರ್ೕಮತಿ ವೆರೋನಿಕ ಬೇಬಿಕೆಕೆ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, [ಕಲಾ], ಕಸೂತ್ರ್ ಬಾ ಬಾ ಕಾ ಸಕಾಱರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, 
ವ ಗಗ್, ◌ಿವರನುನ್ ದಾಯ್ಹಱತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಭಾಷೆ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಹುದೆದ್ ಪರಿವತಿಱಸುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 C

120677 8[1]ಶಾ ಅ/ನಿ&ಪಿಂ/ಸವ್.ಇ.ನಿ:40/2013‐14 ರ್ೕ ಜಿಬಿರಾದಾರ, ದಿವ್ದಸ, ಬಸವೇಶವ್ರ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಸವ್ ಇಚಾಚ್
ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 B

120678 8[1]ಶಾ ಅ/ಸಥ್ಹ/131/2011‐12 ವೈಟ್ ಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪ ಚ್ಮ ಕಾಡ್◌್ ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 5/16/2014 A
120679 8[1]ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಾ.ವೇ.ಬಿ:111/2012‐13 ರ್ೕಮತಿ ಮಂಜುಳಕೆಎನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು [ ಬಿಜೆಟ್], ಪಿ ಪಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಇವರನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿ ರುವುದನುನ್ ಕೈಬಿಟುಟ್ ಮೂಲ ಶಾಲೆಯ ಲ್ಯೇ ಮುಂದುವರೆ  ಬಾಕಿ ವೇತನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/16/2014 C

120701 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಪಿ 10811/2012   681/2014/2014 ರ್ೕ.ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆನಕನಹ ಳ್, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ಪುನರ್ ಪರಿ ೕಲನಾ ಅಜಿರ್ 
ಇತಯ್ಥರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ನಾಯ್ಯಾಲಯದ ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 681/2014ರ ಕುರಿತು.

7/16/2014 D

120706 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ./ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐
011 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ಜೆ. ಮಂಚೇಗೌಡ. ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು. ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

120707 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊ ಅನು 149/2014 ಕನನ್ಡ ಕಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ 6/17/2014 C
120717 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಂ ಆ ಮಂ ವಗರ್ ಅನು 15/2014 ರ್ೕ.ನರ ಂಹಭಟ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಗಣೇಶ್, ಸಂಸಕ್ೃತ ಜೊಯ್ೕತಿಷಯ್ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು

ಇವರನುನ್ ವನಿತಾ ಸದನ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ  
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 E

120718 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸ  ವಗರ್ ಅನು 13/2014 ಕಾಮರ್ ನ್ ಎ ಪನಾರ್ಂಡಿಸ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಬಿಜಡ್], ಸಂತ ಜೋಸೆಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಣಸೂರು ಇವರನುನ್
ಆಡ ತ ಮಂಡ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

120761 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐
012 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ಬಿ.ಬಿ. ನಂದಿಹ ಳ್. ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು. ಸರಕಾರ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ. ಹಳ ೕೆಹೂ ಹ ಳ್. 
ರಾಣೇಬೆನೂನ್ರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

120768 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಂ ಆ ಮಂ ವಗರ್ ಅನು 17/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಭಾರತಿ.ಎಂ,  ಂದಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಲಹ ಳ್,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/12/2014 C

120787 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ನೇ ಅನು 08/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಚೂಡಾಮಣಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಭಾರತ ಮಾತಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಲೋನಿ, ತುಮಕೂರು ಇವರ
ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2014 C

120792 8[8] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಡಿತ್ ಅನು 12/2014 ರ್ೕ.ಕೆ.ಬಿ.ನಾಗೇಂದರ್ನಾಯಕ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,  ರ್ೕರಾಮ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಟಿ.ಹ ಳ್, ಪಾವಗಡ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ತೀಯ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/26/2014 C

120800 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/98//2014 ರ್ೕ ಟಿ ಎನ್ ಂಗೇಗೌಡ ಸ ನಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೆರಿ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ೕಜನೆ ಬೆಂ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ
ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 206835

5/24/2014 E

120801 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/109//2014 ಜಯರಾಮ ಕೆ ಸ. . ಸ.ಪೌರ್.ಶಾಲೆ ಗಾಗೇನಹ ಳ್. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಇವರಿಗೆ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂ 5/24/2014 E
120802 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/97//2014 ರ್ೕ ರತಾನ್ಕರ ಎಸ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಳಗಡಿ ಕೊಪಪ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್

383129ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಂಪಡೆಯಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್
5/24/2014 E



120803 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/102//2014 ರ್ೕ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿಇಓ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 323420 5/24/2014 E
120804 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/103//2014 ರ್ೕ ಆರ್ ವಕುಮಾರ್, ಸ ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅರಳುಮ ಲ್ಗೆ, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ

ಸಂಇಡಿಎನ್ 204649ರ ಲ್ ರೂ1,05,450/ಗಳಒಂದು ಲಕಷ್ದ ಐದುಸಾ ರದ ನಾಲುಕ್ನೂರಾ ಐವತುತ್ ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಮಾತರ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120805 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/112//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಹೂವಯಯ್, ದೈ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲೇಚಾಕನಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
89536ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120806 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/116//2014 ರ್ೕ ದೇವದಾಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಬಿಇಓ ಕಛೇರಿ ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ! ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
382815

5/24/2014 E

120807 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/118//2014 ರ್ೕ ಎಂ. ಪುಟೆಟ್ೕಗೌಡ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಇನ್ 68082 5/24/2014 E

120808 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/118//2014 ರ್ೕಮತಿಲತಾಮಣಿ,  ಎನ್ ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ,  ವರ, ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
180618ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

5/24/2014 E

120809 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/114//2014 ರ್ೕಮತಿ ಫರೀದಾ ಬೇಗಂ, ಸ , ಸಬಾಲಕಿಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಶಾ ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್ ಸಂ210352ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120810 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/110//2014 ರ್ೕ ರಾಮೇಗೌಢ, ದೈ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಲಕಿಯರ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
373109ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120811 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/100//2014 ರ್ೕ ರ್ೕರಂಗರಾಜು ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್ ನೆಲಮಂಗಲ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್
131467

5/24/2014 E

120812 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/101//2014 ರ್ೕ ಲಕಷ್ಮ್ಪಪ್ ಕಣಸೋಗಿ ಮು ಸ ಫೌರ್ ಸಾ ಹರಗಿ ಕಾರಿಪುರ ಇವರಿಗೆ ಜಿ ಫಿ ಎಫ್ ಮುಂ ಮಂ ಕೋರಿ ಇಡಿಎನ್
163707

5/24/2014 E

120813 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/111//2014 ರ್ೕ ಎನ್ ಎನ್ ನಾಗಭೂಷಣ, ಮು ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಬಾಲಕರ ಚೇಳೂರು ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್ 110711ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

5/24/2014 E

120814 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/108//2014 ರ್ೕಮತಿಎಂ ತನುಜ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಶಾ ವತೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದವ4, 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 208928 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120815 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ///2014 ರ್ೕ ನ ೕನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದೇವರಮುದದ್ನಹ ಳ್, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ ತಾ ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 84401 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120816 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/113//2014 ರುಕಿಮ್ಣಿ ಪರ್.ದಸ. ಬಾ.ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ಹಾಸನ ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಭಾಗಶಃ 5/24/2014 E
120817 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/99//2014 ರ್ೕ ಆರ್ ಪುರುಷೋತತ್ಮ್ ಸ ಸ ಫೌರ್ ಶಾ ನಿಒಟೂಟ್ರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್

229238
5/24/2014 E

120818 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/104//2014 ರ್ೕಮತಿ ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 100886ರ ಲ್ ಗರಿಷಟ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120819 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/105//2014 ರ್ೕಮತಿಶ ಕಲಾ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಸಾಗರ , ಸಾಗರ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್ 155884ರ ಲ್ ರೂ1ಲ,58,400/ಒಂದು ಲಕಷ್ದ ಐವತೆತ್ಂಟು ಸಾ ರ ನಾಲುಕ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಮಾತರ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E



120820 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/107//2014 ರ್ೕಮತಿಎಸ್ ಭಾರತಿ, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನನ್ಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ವ4 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 108888ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120821 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/106//2014 ರ್ೕಮತಿಬಿ ಎಸ್ ಅರುಂಧತಿ, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅಲಕಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 207544ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ತತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120822 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/125//2014 ರ್ೕಮತಿಎ ಸುಭದರ್,  ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉ ನಿರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್100333ರ ಲ್ ಶೇ90ರಷುಟ್ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಾಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120823 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/131//2014 ರ್ೕಮತಿದಾ ಾಯಿಣಿ, ಮು , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಕಕ್ರೆಗೊಲಲ್ಹ ಳ್, ದೊಡಡ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್208696 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120824 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/128//2014 ರ್ೕ ಎ ಆರ್ ಕುಮಟ ರಾಮಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ ಸಂ394587ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನ

5/24/2014 E

120825 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/115//2014 ಎಂ ನಾಗರಾಪಪ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಸಾ.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 5/24/2014 E
120826 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/127//2014 ರ್ೕಮತಿಎನ್ ೕಲಾವತಿ,  ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್902458 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗೆಗ್
5/24/2014 E

120827 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/127//2014 ರ್ೕನಿವಾಸಬಾಬು, ಹೆಚ್ ಎಸ್, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅಟಾಟ್ವರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್66653ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್

5/24/2014 E

120828 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/120//2014 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಆಲೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್139379ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ

5/24/2014 E

120829 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/121//2014 ಬಿ ಎನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪರ್.ದ.ಸ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂ. ಇವರಿಗೆ ಸ�.ಭ.ನಿ. ಮುಂಗಡ 5/24/2014 E
120830 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/126//2014 ರ್ೕ ನರೇಂದರ್ಕುಮಾರ್,  ಎ, ಬಿ ಅರ್ , ಬಿ ಆರ್ ಕಛೇರಿ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್

363078ರ ಲ್ ಮುಂಹೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
5/24/2014 E

120953 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅಂ ಆ ಮಂ ವಗರ್ ಅನು 21/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಸುನಂದಾಬಾಯಿ ಯ ಪಾಟೀಲ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಪಿ ಎಂ],  ರ್ೕ.ಶರಣಬಸವೇಶವ್ರ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್
ಕಾಲೇಜು, ಗುಲಬ್ಗಾರ್ ಇವರನುನ್ ಬಿಎಲ್ ಡಿ ಇ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದ  ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಿಜಾಪುರ ಇ ಲ್ಗೆ ಅಂತರ 
ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕುರಿತು.

6/12/2014 C

121033 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹುಭ ಅನು 22/2014 ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ
ಅನುಮತಿ ನೀಡು ಬಗೆಗ್

7/16/2014 C

121188 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /  ವ ಅನು 18/2014 ನ ೕದಯ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ತಿಪಟೂರು ಈ ಅಡ ತ ಮಂಡ ಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರ ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/17/2014 C

121189 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ 29/2014 ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣ, ನಿವೃತತ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 C

121195 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /  ವಗರ್ ಅನು 20/2014 ಟೆರೇ ಯನ್ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಬಬ್ಂದಿಯ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

121196 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಪೌರ್ ಶಾ  ವಗರ್ ಅನು 19/2014 ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಷ್ಣ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ],  ರ್ೕ.ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ೇತರ್ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಆಡ ತ
ಮಂಡ ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/31/2014 C

121212 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/132//2014 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಬೆಳತೂರು, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್75831ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

121213 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/129//2014 ರ್ೕ ಬಸವಣಣ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂ ದವ1,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್384869ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E



121214 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/117//2014 ರ್ೕ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಬಿ , ಉನಿ, ಆಡ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ ಇರುವಾಗ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 27453ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

121215 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/134//2014 ರ್ೕ ಜಿ ಶಂಕರಮೂತಿರ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,  ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಚನನ್ಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್92438ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

121216 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/137//2014 ರ್ೕ ರ್ೕನಿವಾಸ ಎಂ,ಪರ್ ದ ಸ, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಕೊಪಪ್,ಕೊಪಪ್ ತಾ ಇವರು ತಮಮ್
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್142847ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

121217 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/136//2014 ರ್ೕ ಡಿ ಎಂ ನಾರಾಯಣಪಪ್, ದೈ ಗೆರ್ೕಡ್1 ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ತಾಯ್ಮಗೊಂಡುಲ್,ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 210653ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

121218 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/138//2014 ರ್ೕಮತಿಸಯೀದಾಬೇಗಂ,  ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉನಿಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಚಿಕಕ್ ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 207483ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 E

121219 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/146//2014 ರ್ೕ ಶೇಖರಹೆಗೆಡ್ , ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದರೆಗುಡೆಡ್, ಮೂಡಬಿದೆರ್ ಇವರಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್84332ರ ಲ್
ಬಾಗಾಂಶ ತತ್ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಕುರಿತು ಮನ

6/6/2014 E

121220 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/149//2014 ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್ ಮ ಲ್ಕಾ,ಸ , ಎಕ್ಸ್ ಮುನಿ ಪಲ್ ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್,ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್441669ರ ಲ್ ಮುಂಗ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ

6/6/2014 E

121221 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/154//2014 ರ್ೕಮತಿಕೆ ಮಂಜುಳ, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗಾಜನೂರು,  ವ ಗಗ್ ತಾಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್322564ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ

6/6/2014 E

121222 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/148//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸುನೀತಾ ಕುಮಾರಿ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ, ಉಡುಪಿ ತಾ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್ 84510ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/6/2014 D

121223 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿಮುಂ/150//2014 ರ್ೕಮತಿ ಪರ್ಮೀಳಾ ಹೆಚ್, ಪರ್ ದ ಸ , ಸಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಕೊಡುಲ್, ತೀಥರ್ಹ ಳ್,ತಾ, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್92889ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ

6/6/2014 E

121224 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/147//2014 ಕೆ.ಜಿ. ಈಶವ್ರಪಪ್ ದೈ. .ಪ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಹಾಸನ ಜಿ ಪಿ ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ 6/6/2014 E
121246 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ./ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐

013 / 2014‐2015 //2014
ರ್ೕ. ಡಿ. ಪುರುಶೋತತ್ಮ. ದಿವ್ೕತಿಯ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು. ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗ. ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ. ಬೆಂಗಳೂರು‐560003. ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಸಮಯದ ಲ್ 

ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೇ. ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

121267 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ./ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ. ಪರ್ತಿ
ಹಸಾತ್ಂತರಣ‐014/2014‐2015//2014

ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗಂಗಹನುಮಯಯ್. ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು. ತುಮಕೂರು. ಇವರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎ. ಮೂಲ
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ತುಮಕೂರು ಉಪನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ 
ಇವರಿಗೆ ಹಸಾತ್ಂತರಣ ( ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಖುಲಾಸೆಯನುನ್ ) ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

6/7/2014 D

121283 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌ ನೇ ಅನು 32/2014 ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂಪದಮ್ನಾಭ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮೇನಹ ಳ್, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 D

121453 ಸನಿ1/ಎ2/ಮೇಲಮ್ನ /ಅಮಾನತುತ್/26/2013‐14/2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಲತಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪುರದಾಳು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್. 6/6/2014 E

121482 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 31/2014 ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

121483 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಶಾ ಹೆ ಬದ 35/2014 ಅಲ್ ಕಬೀರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಿನ್ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಅಲ್ ಕಬೀರ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ತಿದುದ್ಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 D



121485 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದ ನೌ ವೇ ಅನು 28/2014 ರ್ೕ.ಬಸವಯಯ್ ತಂದೆ ಸಣಣ್ಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜೀವ್ ನಗರ, 
ಮೈಸೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 C

121488 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದ ನೌ ನೇ ಅನು 27/2014 ಎಸ್.ಡಿ.ಶೇಷಣಣ್ ತಂದೆ ಡಿ ದೇವರಾಜಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು ರ್ೕ.ಮಹದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಂಧುವ ಳ್, 
ಜಯಪುರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 C

121489 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದ ನೌ ನೇ ಅನು 25/2014 ರ್ೕ.ಬಿ.ಮಹದೇವಯಯ್ ತಂದೆ ಬಸವಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರ, ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ದೊಡೆಡ್ೕಬಾಗಿಲು, ಟಿ.ನರ ೕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2014 A

121490 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌ ನೇ ಅನು 26/2014 ಆಲ್ ಪೆರ್ಡ್ ನಜರತ್ ತಂದೆ ಜಾನ್.ಎಸ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಪರ್ಗತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 C

121491 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದ ನೌ ನೇ ಅನು 24/2014 ಎಸ್.ಪರಮೇಶ್ ತಂದೆ ದಧ್ಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರ, ದಯಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇ ತಂದರ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 A

121549 8(3) ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/171/2014 ಎಸ್.ಎನ್.ಶಾರದ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 6/6/2014 D
121550 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/158/2014 ಗುಡ್ ಷಪಡಱ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/6/2014 D
121551 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/159/2014 ಡಿಎಂಎಂ ಮೆ ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಡ ತ ಮಂಡ

ವತಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 100 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ರಸೆತ್, ಇ ಯಾಸ್ ನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

121552 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/141/2014 ರ್ೕ ಗೋಕುಲಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) # 71, ಮರಿಯಪಪ್ನ ಪಾಳಯ್,  ಾನಭಾರತಿ ಅಂಚೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬ , 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

121553 8(3)ಶಾ ಅ/ಹೊಶಾಪಾರ್/160/2014 ವತಸ್ಲ ರೇವಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಗೋ ಂದರಾಜನಗರ, ಸಾಯಿರಂಗ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲ್,  ನಾಯಕನಗರ, 
ರಾ ೕಹ ಳ್ ಅಂಚೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಇ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/6/2014 D

121562 8(3)ಶಾ ಅ/ಶಾಹೆಬ/ಶಾ.ಸ. ಕಷ್ಣ./60/2014 ನ ೕದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪದದ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/12/2014 E

121563 CPI/ದಾಹಾಮ/172/2014 ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ದಾಸಾಪುರ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ
ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 C

121564 8(3) ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು ಬಡಿತ್ ಅ/173/2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್,  ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಯಯ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕನಿವಾಸನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 C

121565 8(3) ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು ಬಡಿತ್/169/2014 ರ್ೕ.ರಾಧಾಕೃಷಣ್ಯಯ್, ಸ. , ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 6/21/2014 C

121566 8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು ಬಡಿತ್ ಅ/02/2014 ರ್ೕ.ರಾಜಪಪ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ, ಶಂಕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಮ್ನಹ ಳ್, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಎಸ್
ಡಿಎ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 C

121567 8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಬಡಿತ್ಅ/13/2014 ಬಿ.ಆರ್.ಸುಬಬ್ಯಯ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ, ◌ಿವರಿಗೆ ರ್ೕ.ಕಂಚಿರಾಯಸಾವ್ಮಿ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, 
ಇವರಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 C

121568 8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು  ಬಡಿತ್/3/2014 ರ್ೕ,ಎಲ್ ಜಿ ನಾಯಕ್, ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿದರಹ ಳ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 C

121569 8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು  ಬಡಿತ್ 08/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸು ೕಲಮಮ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 C



121570 8(3) ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು  ಬಡಿತ್/70/2014 ರ್ೕ. .ನರ ಂಹಪಪ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಂಗಸಂದರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ವಲಯ‐3, ಇವರಿಗೆ
ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 C

121571 8(3) ಶಾ ಅ/ಶಾಹೆಬ/166/13‐14/2014 ತೇಜ ವ್ನಿ, ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 3ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹೆಸರನುನ್ ಬಿರ್ ಯನ್ಸ್
ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಜಯನಗರ, ಎಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/21/2014 A

121573 8(3)ಶಾ ಅ/ಮಾನ/01/14‐15/2014 .ಐ.ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂ.ದ.ವಲಯ‐3, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್ ನಿದೇರ್ಶನ
ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

6/21/2014 C

121574 CPI/ಇ /ತ(1) ತಪಮಾ 48/2013‐14/2014 ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖೆಯ ಲ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲಲ್ದ ಕಡತಗಳನುನ್ ಗಣಕಯಂತರ್ದಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು. 6/18/2014 E

121581 8(3) ಅಸವ್ನಿ/ಅರಶಾನೌಮಾ/14/14‐15/2014 ರ್ೕ.ಎಂ. ರ್ೕನಿವಾಸಯಯ್, ಎಸ್ ಡಿ ಎ, ಹೊಂಬೇಗೌಡ ಬಾಲಕರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, ◌ಿವರ ಸವ್ ಇಚಾಛ್
ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

6/21/2014 B

121586 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ಕಡತ
ಮುಕಾತ್ಯ ‐015 / 2014‐2015 //2014

2014‐2015 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಭಾಗದ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಶಾಖೆಯ
ಕಡತಗಳನುನ್ ಮುಕಾತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯಕೆಕ್ ಕಳು ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

121736 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ಆ9(2)/ ಸಾ.ಭ.ನಿ. 
ಮುಂ./ 162 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ಎ.ಜಿ. ರಂಗಶಟಿಟ್. " ಡಿ " ದಜೆಱ ನೌಕರರು ಆಯುಕತ್ರ ಕಚೇರಿ. ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಡವನುನ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

8/2/2014 E

121770 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1)/ ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐
016 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕಮತಿ.  . ಮುನಿಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್. ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ. ಸಕಾಱರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ. 
ಮಂಚೇನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮ ಮತುತ್ ಅಂಚೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್. ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್:‐ 
561211. ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

121850 8(3)ಶಾ ಅ/ಮು  ಬಡಿತ್‐15//ಮುಂಬಡಿತ್/2014‐15/2014 ರ್ೕಮತಿ ಸಟ್ರ್ ಪರ್ಗಾ , ಸಹ ಕಷ್ಕರ, ಓ.ಎಲ್.ಬಿ. ಬಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/7/2014 C

121851 8(3) ಶಾ ಅ/ಮು.  ಬಡಿತ್‐16/ಮುಂಬಡಿತ್/2014‐15/2014 ಸಟ್ರ್ ಎಸ್ ನಿಮರ್ಲರಾಣಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಿ. ರಸೆತ್, ಕೋಲಾರ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

7/4/2014 D

121866 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. 
ಅನುಮತಿ ‐018 //2014

ರ್ೕ. ಕೆ. ರಾಜು. ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು. ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ. ಹೊಳಲು. ಮಂಡಯ್ ಉತತ್ರ ವಲಯ. ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್. ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 
ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2014 D

121876 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಾಯ್ಂ ಹುಂ 01/2014 ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹುಂ ಡಿ ನ ೕಕರಣ 6/14/2014 E
121877 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಬಾಯ್ ಲಾ 08/2014 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 E
121878 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ತಿ/2014 ಜಿಲಾಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪಾರ್ರಂಭಿ  ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ

ಸಹಾಯಾನುದಾನ
6/14/2014 D

121879 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆಚ್ಆರ್  41/2014 ಹೆಚ್ ಆರ್ 5970/2011‐12 ಬಸವರಾಜು ಎಸ್ ಟಿ ಮುತಾಯ್ಲ ಬಡಾವಣೆ, ಜಗಳೂರು 6/14/2014 C
121880 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ಹ 02/2014 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 E
121881 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಅ 982‐2943‐11/2014 ಎಂ.ಆರ್.ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮು. , ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಳಗಟಟ್, ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್: 982‐2943/11 6/14/2014 A
121882 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸಥ್ಳಾಂ 27/2014 ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ಸಾವ್ಮಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಗಟಟ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ

ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
6/14/2014 B

121883 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 02/2014 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್: 37377/2013 [ಎಸ್‐ಆರ್ ಇಎಸ್] ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], 
ನಲುಕ್ದರೆ‐ಗೋಮಾಳ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ

6/14/2014 B



121884 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಬಿ ಇತರೆ 01/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಎಂ.ಬಿ.ಸವರ್ಮಂಗಳಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಜಗದುಗ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾಯರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬಿಬ್ಗೆರೆ, 
ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಎಂ.ಎ> [ಇಎಟಿ] 11‐2009 ದಿ: 25.04.2013

6/14/2014 D

121885 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಅ 28728/2014 ರ್ೕ.ರಂಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ 28728‐2011 6/14/2014 B
121886 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ 02/2014 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳ ಮಾನಯ್ತೆ ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 C
121887 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 59/2014 ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಷ್ಕರುಗಳ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ

ಬಗೆಗ್
6/14/2014 B

121888 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 3/2014 ಹೆಚ್.ಕಾಂತರಾಜು, ದೈ. , ರುದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಬಾಬ್ಳು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಸೇವೆಗೆ
ೕನಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121889 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 02/2014 ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಕತ್ಮಠ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 E

121890 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 03/2014 ನಂದಗೋಕುಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಮನಾನ್ 6/14/2014 E

121891 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 08/2014 ಗ ೕರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗಕೆಕ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್
ದೂರು

6/14/2014 E

121892 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು ಇತರೆ 108/2014 ಎಂ.ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್, ಸೇವಕರು,  ರ್ೕ.ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡನೂರು, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121893 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 02/2014 ರ್ೕ.ಯು.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೊಕೆಕ್, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಪತಿನ್ಯಾದ ರ್ೕ.ಸರೋಜ.ಯು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೌಕರಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 E

121894 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಿ ದಾ 1956‐61/2014 ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 1956‐61/2013ಎಸ್.ಎಂ.ರುದರ್ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜಕಕ್ 6/14/2014 B
121895 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಿಂ ದಾ 2226‐33/2014 .ಗುರುಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ನಿಂದನಾ ದಾವೆ 2226‐33 6/14/2014 B
121896 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಿಂ ದಾ 2217‐19‐2013/2014 ಪಿ.ಎ.ಕಿರಣ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ನಿಂದನಾ ದಾವೆ 2217‐19‐2013 6/14/2014 B
121897 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಿಂ ದಾವೆ 1944‐49‐2013/2014 ಎಸ್.ಜಿ.ನಾಗರಾಜು, ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ನಿಂ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 1944‐49‐2013 6/14/2014 B
121898 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಿ ದಾ 2220‐25/2014 ಕೆ.ಆರ್.ರುದರ್ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಕೆ. ದಧ್ಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಂ ದಾ 2220‐25‐2013 6/14/2014 B
121899 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಿಂ ದಾ 1921‐34/2014 ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 1921‐34‐2013  ವಪಪ್.ಕೆ.ಎಂ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಾವಣಗೆರೆ 6/14/2014 B
121900 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ನಿ ದಾ 2003‐2005/2014 ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್: 2003‐2005/2013 ರಾಮಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು, ದಾವಣಗೆರೆ 6/14/2014 B
121901 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /53/2014 ಎಸ್.ನಾಗರಾಜಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜಗದುಗ್ರು ಜಯದೇವ ಮುರುಘಾರಾಜೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ

ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್
6/14/2014 B

121902 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ನಿ ಅನು 199/2014 ಟಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ,  ರ್ೕ.ಹಾಯ್ಳ ೕೆದ ೕರಪಪ್ ವ ಂಗಪಪ್ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಅಣಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸವ್ ಯ
ನಿ ಂ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

121903 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಸವ್ ನಿ ಅನು 199/2014 ಟಿ.ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಪರ್.ಶಾ.ಸ,  ರ್ೕ.ಹಾಯ್ಳ ೕೆದ ೕರಪಪ್ ವ ಂಗಪಪ್ ಸಂ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಅಣಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಸವ್ ಯ
ನಿ ಂ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121904 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು 09/2014 ಜೂಟೂರು ವೆಂಕಟೇಶುಲು, ಮು. , ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಲ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಅಮಾನತುತ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121905 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಬಿ ಇತರೆ 3/2014 ಜಿ.ಎಂ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ//ಬಿ.ಎಂ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 C

121906 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 15/2014 ಎನ್.ಬಿ.ರಾಮಪಪ್, ಮಾಜಿ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯಿತ್, ಹರಿಹರ, ಜನತಾ ದಶರ್ನದ ಲ್ ಮನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 E



121907 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ನಿ 02/2014 ಎ.ಕೆ.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶ�ಲೆ, ಜಗಲೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬೆಗ್ 6/14/2014 E

121908 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 73/2014 ಸವ್ತಂತರ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

6/14/2014 E

121909 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 73/2014 ಸವ್ತಂತರ್ ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ್ ಒದಗಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

121910 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 60/2014 ರ್ೕ.ಉಮೇಶ್.ಎಂ.ಪಿ ಕನನ್ಡ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅಂಜುಂ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಾಷಾ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121912 8(4)ಶಾ ಅ/ಉನಾಯ್/49/2013‐14/2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ 29293‐94/20013 ಎಂ. .ಪುಟಟ್ಪಗೌಡರ ನಿವೃತ ಮು ಮತುತ್ ಓಕಾರಪಪ್ ದಿವ್.ದ.ಸ ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ರೇಮಲಲ್ನ ಹೊಳ  ೆಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರ ರುದಧ್ ದಾವೆ 
ಹೂಡಿರುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 C

121913 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 23/2014 ಟಿ.ಜರೀನಾ ಬೇಗಂ, ಇಸಾಮುದರ್, ಭರಮಸಾಗರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 D
121914 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 01/2014 ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮ ಂಗಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು ಕಟೆಟ್ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನೇರಲೆಕೆರೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ◌ಿವರ ಮೇಲೆ

ದೂರು
6/14/2014 D

121915 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು 12/2014 ಬಿ.ಮನೋಹರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನಿನ್ಹಾಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ
ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್

6/14/2014 D

121916 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ದೂರು 12/2014 ಬಿ.ಮನೋಹರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನಿನ್ಹಾಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಅಮಾನತಿತ್ನ
ಅವಧಿ ಇತಯ್ಥರ್

6/16/2014 E

121917 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಜ04/2014 ಜಿ.ಹೆಚ್.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಹೆಗೆಗ್ರೆ ತಾಯಮಮ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರನುನ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121918 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ಅ.ನೇಮಕಾತಿ 89/2013‐14/2014 ಹೆಚ್. . ಸುನೀಲ್ ನಳಂದ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸೊಂಡೇಕೆರೆ ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ◌ಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ �ನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

6/14/2014 B

121919 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /  ವೇ 29/2014 ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಲೇನಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನ್
ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121920 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 32/2014 ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಲಗೂರು ಗಾರ್ಮದ ಲ್ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಕೋರಿ
ಮನ

6/14/2014 E

121921 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮಾ ನ ೕ 50/2014 ರ್ೕ. ನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಮಳ , ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/14/2014 E

121922 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 93/2014 ರ್ೕ.ವೆಂಕಟೇಶವ್ರನಾಯಕ್, ದಿವ್ದಸ, ಟಿ.ಎಂ.ಎ.ಇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 E

121923 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 105/2013‐14/2014 ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಪಪ್ ರ್ೕ ಗ ದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹಾಲೇಕಲುಲ್ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮು.
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 C

121924 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 09/2014 ಕೆ.ಜಿ.ಶ ಧರ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಆರ್. .ಜಿ.ಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 A

121925 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು/2014 ಎನ್.ಗಂಗಾಧರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ.ಆರ್.ಬಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 C



121926 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್/2014 ಜಯ ಪರ್ಕಾಶ ನಾರಾಯಣ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ನೇರಲಗುಂಟೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ
ಕಷ್ಕರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121927 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 5/2014 ಅಜಜ್ಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

6/14/2014 B

121928 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಅ ಇತರೆ 95/2014 ರ್ೕ.ಭಾಸಕ್ರನಾಯಕ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡರಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರು
ಎಸ್ಎ ಬ್ 3143/2010 ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 D

121929 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 51/2014 ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್ ಸಾಮ್ರಕ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾಬಡಾವಣೆ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 E

121930 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 28/2014 ಮಹದೇವಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಮಮ್ನಗಟಿಟ್,  ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ
ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 C

121931 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಎಸ್ಎಲ್ ಪಿ 123/2014 ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ದಾಖ ಸುವ ಪರ್ಕರಣಗಳ ಬಗೆಗ್ 6/14/2014 B
121932 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಅ 267/2014 ಆರ್.ಡಿ.ಮ ಲ್ನಾಥ ಮತುತ್ ಇತರರು ದಾವೆ 267/2012 6/14/2014 B
121933 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ 45/2014 ರ್ೕ.ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಲಲ್ದೇವನಪುರ, ಜಗಳೂರುತಾಲೂಲ್ಕು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ

ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
6/14/2014 E

121934 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಅನು 40/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ. .ಶುಭ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ನಾರದಮುನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಗಟಗೇರಿ, ಹರಪನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮು ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ

6/14/2014 E

121935 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 98/2014 ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಮೂ ಮನೆ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಪಿ ಎಂ], ಚಿಲಕೂರಿ ೕತಮಮ್ ವಸತಿಯುತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಕುಂದಾಪುರ ರಸೆತ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 A

121936 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೊಪೌರ್ಶಾ ಅನು 100/2014 ಬಾಲಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ[ರಿ] ಹುಲೂಲ್ರು, ಲಂಬಾಣಿ ಹಟಿಟ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ
ಬಗೆಗ್ 2014‐15

6/14/2014 A

121937 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಾ ಅಂ 103/2014 ಕೆ.ಎನ್.ನಟರಾಜ, ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ. ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಂಗವವ್ನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ರಾಜಿನಾಮೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 E

121938 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 91/2014 ಗುರು ದಧ್ಪಪ್ ಪಟಟ್ಣಶೆಟಿಟ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಟುಟ್ವ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/14/2014 B

121939 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನು ನೇ ಅನು 127/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಚಂದರ್ಕಲಾ, ದಿವ್ದಸ, ಗ ೕರಂಗನಾಥಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅತಿತ್ಮಗೆಗ್, ಹೊಸದುಗರ್ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

121944 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಇತರೆ ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 33/2014 ದಧ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ 6/16/2014 A
121945 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಪಿ 10‐11/2012/2014 ರಿ.ಪಿ.10‐11/2012 ಎಸ್.ಇ.ಬೋಜರಾಜು ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ 6/16/2014 A
121947 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಅಫೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 30/2013/2014 ಕಾಯರ್ದ ರ್,  ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಎನ್. .ದೊಡಡ್ಘಟಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ

ಅಫೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 30/2013
6/16/2014 A

121949 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಅ 11/2012/2014 ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಜಪಪ್ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಅಫೀಲು ಸಂಖೆಯ್: 10‐11/2012 6/16/2014 A
121950 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ರಿ ಅ 31/2013/2014 ಡಿ.ಆದಿಮೂತಿರ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ‐ ರಿ ಅ ಸಂಖೆಯ್: 31/2013 6/16/2014 A
121952 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 12/2010‐11/2014 ನ ೕನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೋಳಗುಡಡ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾ ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 A

121953 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 13/2014 ಎಂ.ತಿಪಪ್ಸಾವ್ಮಿ, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೊರೆಕೋಲಮಮ್ನಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

121954 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನು ನೇ 131/2014 ಇ.ಪಿ.ಪರ್ಸಾದ, ದಿವ್ದಸ, ಬಿ. ೕತರಾಮಶಾ ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿ.ಎನ್.ಪುರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B



121955 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 22/2014 ಜಿ.ಎನ್.ದಾನೇಗೌಡ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ. ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಲಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

121956 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹು ಭ ಅನು 71/2014 ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಪೇನಹ ಳ್, ಚಳಖ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಕಲಾ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 C

121957 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 59/2014 ಆರ್. .ಜಿ.ಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

121958 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹುಭ ಅನು 95/2014 ರ್ೕ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಹಾ ಂಗಪಪ್, ದಿವ್ದಸ, ಕಟೆಟ್ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಸ್.ನೇರಳಕೆರೆ, 
ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

121959 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 107/2014 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಲಾಲ್ಡಿಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/16/2014 C

121960 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ 01/2014 ರಿಟ್ ಅಪೀಲುಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ವಜಾಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ದಾಖ ಸುವ ಬಗೆಗ್ 6/16/2014 A
121961 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 14/2014 ರ್ೕ.ಆರ್.ಹನುಮಂತಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ತಿರುಮಲೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಲೆಕ್ರೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 

ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
6/16/2014 B

121963 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 56/2014 ಟಿ.ಎನ್.ಮಾರುತೇಶ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಗುರುಮಾದಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 B

121964 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 17/2014 ಆರ್.ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ಪರಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E

121965 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 95/2014 .ರಂಗಸಾವ್ಮಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ. ದಧ್ರಾಮೇಶವ್ರ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 C

121966 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 16/2014 ರ್ೕ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ. ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಳಕಾಲೂಮ್ರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

121967 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 6/2014 ರ್ೕ.ಕೆ.ಓಬಣಣ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ರೇಣುಕಾದೇ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರೇಣುಕಾಪುರ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ಇವರ
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

121968 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 07/2014 ಜಿ.ಎ.ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಂಪನೂರು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

121969 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನು ನೇ 106/2014 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ದಿವ್ದಸ, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಪೇನಹ ಳ್, ಚಳಖ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದಿಸುವ ಕುರಿತು.

6/16/2014 B

121970 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 12/2014 ಷಣಮ್ಖುಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

121971 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 104/2014 ಎನ್.ಡಿ.ಪರ್ಕಾಶ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಕಟೆಟ್ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಾಶಲೆ, ಎಸ್.ನೇರಲೆಕರೆ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 C

121972 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 04/2014 ರ್ೕ.ಪಾಲಣಣ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಪಟೇಲ್ ಪಾಲಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಲುವೆಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

121973 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 76/2014 ರ್ೕ.ಕೆ. ದಧ್ಪಪ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಡೆಲ್ಗುಡುಡ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 A

121976 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 20/2014 ರ್ೕ.ಫಕೀರಪಪ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ಡಾ//ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/16/2014 E



122013 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/01/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಸುಮಿತರ್. ಸ , ಸ. .ಪಾರ್.ಶಾಲೆ, ಗುಲಬ್ಗಾ� ಜಿಲೆಲ್ ಮತುತ್ ಸಕಾ�ರ & ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್
ದಾಖ ರುವ ಅಜಿ� ಸಂಖೆಯ್:6094/2013 ಕುರಿತು.

5/13/2015 B

122014 CPI/ಕೆ.ಎ.ಟಿ/02/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಗೀತಾ, ಮತುತ್ ಇತರರು ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಲ್ ದಾಖ ರುವ ಅಜಿ� ಸಂಖೆಯ್:1392‐1395/2014 ಕುರಿತು. 5/13/2015 B

122025 8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ದಿವ್ದಸ ಬಡಿತ್/17/2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ,  ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೆಳಗೂಡು, ಹಾಸನ
ತಾ/ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/5/2014 E

122131 c8[2] Sha shi a/ಇ /H M PRO 37/2014 ARADHAY KISHORE.M, A.M, SHREE RAMA HS, KOMALAPURA, PIRIYAPATTANA TALUK HM 
PROMOTION

7/2/2014 C

122161 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ವಗರ್ ಅನು 43/2014 ಫಾ.ಮೈಕೆಲ್ ಮರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಕಿರ್ಸತ್ರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ಫಾತಿಮಾ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಶಾಳನಗರ ಇ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/2/2014 C

122162 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ ಅನು 42/2014 ದಿ ಮೈಸೂರು ಡಯಾ ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮೈಸೂರು ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ ಅನುದಾನಿತ
ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

122164 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 39/2014 ಜಯಲ ಮ್ೕದೇ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಕೃಷಣ್ನಗರ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ
ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

122165 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ 41/2014 ಸುನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ [ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ], ಆಕಾಶವಾಣಿ ವೃತತ್, ಯಾದವಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

122168 8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು .ಬಡಿತ್.ಅ/07//2014 ರ್ೕ.ಬಸವರಾಜು, ಸ. , ಬಸವೇಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಗನೆ, ಹಾಸನ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/19/2014 C

122169 8(3)ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ವಗರ್/09//2014 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್. 6/19/2014 C

122217 ಸನಿ1/ಎ2//ಇ /ಬೇಬಾಕಿ‐20//2013‐14 ರ್ೕ ವೈಟಿಗುರುಮೂತಿರ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಅಪಕರ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಬಾಕಿ/ಬೇಬಾಕಿ ಬಗೆಗ್

7/30/2014 E

122219 ಸನಿ1/ಎ2//ಡಿಟಿಐತರ/01//2013‐14 ರ್ೕ ಆಜಂರಾ ಬಿ ಪರ್ಥಮ ದಜೆರ್ ಸಹಾಯಕರು ಇವರನುನ್ ಜಿಲಾಲ್ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್
ಇ ಲ್ಗೆ ವೃತಿತ್ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/30/2014 E

122271 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಗೂರ್ ಡಿ ನೇ ಅನು 15/2014 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಗುರುಸಾವ್ಮಿ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಮಧುಗಿರಿ
ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

6/25/2014 C

122299 CPI/ಇ /ತ(1) ತಪಮಾ/ಇತರೆ/05/2014‐15/2014 ಪತರ್ಗಳ ವ್ೕಕೃತಿ ಕಡತ. 5/21/2015 D
122304 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಭಾಗದ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ. ‐

020 / 2014‐2015 //2014
ರ್ೕ. ಪುಟಟ್ರಾಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ

ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

122316 8(3) ಶಾ ಅ/ಶಾಹೆಬ/05/14‐15/2014 ಪರಮಹಂಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನುನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. ಪರಮಹಂಸ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಬರ್ಮಣಯ್ಪುರ, ಎಂದ 
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2014 D

122328 8(3) ಶಾ ಅ/ .ನೇ/ಆ.ಮಂ/34/13‐14/2014 ರ್ೕ.ಮಹದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಂಗನಾಯಕನಕೊಪಪ್ಲು, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ
ಆಡ ತಾಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು.

7/4/2014 D

122329 8(3) ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/12/4‐15/2014 ಅನಿಕೇತನ ದೋದೆದ್ೕಶ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2014 D



122331 8(3) ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು. .ಬಡಿತ್.ಅ/11/2014 ರ್ೕ.ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. , ಜೈ ಪರ್ಕಾಶ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/4/2014 D

122334 8(3) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/50/13‐14/2014 ಸವ್ಣರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ,ಸವ್ಣರ್ ದಾಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2015 B

122339 8(3)ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/05/14‐15/2014 ಬೃಂದಾವನ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗ ೕಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ, ದೋಬಿಘಾಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2015 B

122340 8(3)/ಅನುಒ/18/14‐15/2014 ರ್ೕ.ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಮಮ್ನಲೂಲ್ರು, ಕೋಲಾರ ತಾ/ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2015 A

122382 CPI/ಅ.ವ/ತ(1) ತಪಮಾ 01/2014‐15/2014 ಧ ಕಛೇರಿಗಳ ತಪಾಸಣಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳನುನ್ ರಿವೂಯ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/20/2015 D
122384 CPI/ಅ.ವ/ತ(1) ತಪಮಾ 02/2014‐15/2014 ಂದಿನ ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಲ್ನ ಆ ೇಪಣಾ ಬಾಕಿ ಕಂಡಿಕೆಗ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ

ಬಗೆಗ್.
5/20/2015 D

122439 8(3)ಶಾ ಅ/ದಾಹಾಮ/102/12‐13/2014 ಕನಾಯ್ಕುಮಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲಲ್ತಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/24/2014 C

122457 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ ಅನು 44/2014 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಾ ದಾಯ್ಪೀಠ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ
ಕಷ್ಕರು/ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ದವರನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/2/2014 C

122468 4/ಇತರೆ ಪತರ್01/2014‐15/ಇ /01/2014‐15/2014 ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ‐4 ◌ಿತರೆ ಷಯಗಳ ಮಾ ತಿ ಬಗೆಗ್ 6/25/2014 E
122541 8(3) ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು ಬಡಿತ್ 19/14‐15/2014 ಎಸ್.ಎಸ್.ರೇಣುಕಪಪ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ನಿವರ್ಹಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ, �ರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, 

ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನ್ುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.
7/5/2014 C

122543 CPI/ಅ.ವ/ತ(2) ತಪಮಾ 01/2014‐15/2014 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗ ಗೆ ಉತತ್ರಿಸುವ ಬಗೆಗ್.( ಂಬರಹ) 5/21/2015 D
122577 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಭಾಗದ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐

022 / 2014‐2015 //2014
ರ್ೕ.  ಖ್ ಬೂಲ್ ಅಹಮದ್. ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಜೆ.ಜೆ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐560018, ಇವರು ಈ
ಂದೆ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 

ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/2/2014 D

122599 8(3) ಶಾ ಅ/ಅರಶಾನೌಮಾ/ಮು .ಬಡಿತ್.ಅ 20/14‐15/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಪರಿಮಳ.ಆರ್.ದೇಸಾಯಿ, ಸ. , ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ, 1ನೇ
ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

7/7/2014 C

122611 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ ಅನು 45/2014 ರ್ೕ.ಉಜಜ್ಯಿನಿ ಸದದ್ಮರ್ ಂಹಾಸನ ಾನಗುರು ದಾಯ್ಪೀಠ, ಉಜಜ್ನಿ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್

6/27/2014 C

122632 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ. ‐
023 / 2014 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ.  . ರಾಮಕೃಷಣ್, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, 9ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐
560069, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ 
ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

122638 8[2] ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ 47/2014 ರ್ೕ. ವಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ದಯಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೇಯರ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

1/31/2015 A

122654 8[2] ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/ವೃ  48/2014 ರ್ೕ.ಆರಾಧಯ್ ಮಠ ೕಗೀಶ ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಡಾ//ಭೀಮರಾವ್ ರಾಮ್ ಜೀ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊನೂನ್ರು, 
ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/31/2014 A



122656 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/161//2014 ರ್ೕಮತಿಸುಜಾತ ಹೆಚ್, ಕನನ್ಂಗಿ,ತೀಥರ್ಹ ಳ್ ತಾ, ಪದಮ್ ವೈ ಎಸ್ , ಆಯುಕತ್ರರ ಕಛೇರಿ ಎ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್
ನಿದೆಱಶಕರು ಕೆ ಎಸ್ ಇಇಬಿ , ಗೀತಾಬಾ  ,ಭೂದೇ  ಎಲ್ ಆರ್ ,ಸಬೀರ್ ಅಹಮದ್ , ೕನಪಪ್ ಸ. . 
ಮುಳಬಾಗಿಲು,ಹೆಚ್ ಚನನ್ಯಯ್ .ಪ. ಹಾಸನ, ಕೆ, ಹಳದಪಪ್ ದೈ ಮಾಗಡಿ, ಪರಮೇಶವ್ರ ಕೆ.ಎಸ್ ಕಳಸಾಪುರ, ಡಿ ಹೆಚ್ 
ಹೊಸಪೇಟೆ ಮು. . ಹಾ ವಾಣ ,  .ಕೆ. ಭಾಗಯ್ಮಮ್ ಸ. . ಮಲೆಲ್ೕಶಱವರಶವ್ರಂ, ಎಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮೀಳಾ ಗಿಡನ್ಹ ಳ್, 
ಪುಟಟ್ಲಕಷ್ಮ್ಮ್ ಸ. . ಪರ್ಕಾಶನರ ಬೆಂ. ಮಾಗಱರಿಟಾ ಪಿಂಟೋ .ಸಂ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಮೂಡಬಿದೆರ್.ಇವರುಗ ೕಗೆ ಸಾ 
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್99414ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ /ಭಾಗಶಃ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/2/2014 E

122660 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ಗಂಗಮಮ್ ಸ. . ಸಾಗರ, ◌ಾರ್ ನ ನಾದೇ ಸ. . ಗುರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್ ಬೆಂ. ಗಂಗಾನಾಯಕ್ ಸಾವ್ಂದೇನಹ ಳ್
ತುಮಕೂರು, ಎನ್ ಬಸವರಾಜು ಹಾರನಹ ಳ್, ಆರ್ ರಾಜು ಮು. . ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ವೈ ಕೊರಟಿ, 
ಅಣಣ್ಪಪ್ ಡಿ.ಕೆ ವ ಗಗ್,  ಾನೇಶವ್ರ ಡಿ ಸ. . ಸೊರಬ, ರಂಗೇಗೌಡ ಅಕಕ್ನಹ ಳ್,  ದದ್ನಾಯಕ್ ಸ. . ಹೊಮಮ್ರಗ ಳ್ 
ಹೆಚ್ ಕೋಟೆ, ಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್ ಸ. . ಬೈಚಾಪುರ, ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮು. . ಹೊಳವನಹ ಳ್, ಆರ್ 
ಬಸವರಾಜು ಬೆಂಗಳೂರು.   ಎಸ್ ಮಹದೇವಯಯ್ ಸ.ಮಧುವನಹ ಳ್ ಕೊಳ ಳೆ್ಗಾಲ,ಬಸವರಾಜಯಯ್ ಸ  ಯಳನಡು,

8/2/2014 E

122661 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಎಂ ಎಸ್ ೕಘರ್ ಪಿಗಾಗರರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಪರ್ಕಾಶ್ ಎಂ ಎಂ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಜಿ  ನಾಗರಾಜ್ ಅಧಿಕಷ್ಕರು ಚಿಂತಾಮಣಿ,ಮೂತಿಱ ಹೆಚ್ ಅಂತರಗಂಗೆ, ಸು ೕಲಮಮ್ ಯಲಹಂಕ, ಪದಾಮ್ವತಿ ಹೆಚ್ 
ಪಿ ವ ಗಗ್, ಶರಾವತಿ ಡಿ ನ ಲೆ ಬಸಾಪುರ, ನಾಗರತನ್ ಪಿ, ನಂದೀಶ್ ◌ೆಸ್ ಡಿ ಎ ಟಿ ಬಿ ಎಫ್ ಬೆಂ. ಚಂಪಾಲ ಮ್ೕ 
ಎಂ ಎನ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಸತಯ್ಭಾಮ ಪರ್.ದಸ. ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಚಿಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಹೆಚ್ ದೊಡಡ್ಹುಲೂಲ್ರು, ಶಾ ದಾಖಾನಂ ಬಿ ಇ ಒ ಕಛೇರಿ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೆ ಎನ್ ಲ ಮ್ೕಕಾತ 
ಸೊನಗಾನಹ ಳ್,

8/2/2014 E

122665 8[2] ಶಾ ಅ/ವಗರ್/49/2014 ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬ್ಣಣ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ],  ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/31/2014 C

122708 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ.ದಾ.ಬಿ. ‐
024 / 2014 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ಎಸ್. ಜಯಕುಮಾರ್, ಸಹನಿದೇಱಶಕರು, ಸಹನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ. ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಧಾಯ್ಹನ್
ಉಪಹಾರ ೕಜನೆ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐2, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/25/2014 D

122711 c8[2] sha shi a/ಇ /d group app appro 51/2014 SHREE JAVARAIAH, CRAFT TEACHER, SHREE VALMIKI HIGH SCHOOL, CHELLAHALLI, HUNUSURU 
TALUK, MYSORE DIST APPOINTMENT APPROVAL

7/31/2014 A

122758 CPI/ಅ.ವ/ತ(1) ತಪಮಾ 07/2014‐15/2014 2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಗ ಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸಲು ಂಬರಹ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/21/2015 D
122766 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/206//2014 ರ್ೕಮತಿಬಿ ಲಕಕ್ಮಮ್, ಸ ,ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಕಡಬ ಗುಬಿವ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ

ಸಂಇಡಿಎನ್143059ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾಪಾಸಾಸ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು
8/2/2014 E

122767 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/210//2014 ರ್ೕಮತಿನೇತಾರ್ವತಿ, ಸ ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದವ1 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್140340ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡವ ಬಗೆಗ್

8/2/2014 E

122768 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/212//2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ದದ್ಪಪ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಎಸ್ ಎಸ್ ಇ ಎ, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಬಿನೂರು ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ
ಜಿಲೆಲ್, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ106888 ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/2/2014 E

122769 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/202//2014 ರ್ೕಮತಿಗೀತಾಗಣೇಶಹೆಗಡೆ,ಸ , ಸಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ 13ನೇ ಅಡಡ್ರಸೆತ್, ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ ಉವ02 ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್386442ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/2/2014 E

122770 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/196//2014 ರ್ೕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಎಂ ಎಸ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ1067464ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E



122771 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/195//2014 ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ್ ಎಂ ಎಂ,ದಿವ್ ದ ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ  ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್1405155ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/2/2014 E

122772 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/189//2014 ಚಿಂತಾಮಣಿ ೇತರ್ದ ಶಾಸಕರ ಕಛೇರಿಯ ಲ್ ಆಪತ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ರ್ೕ ಜಿ ನಾಗರಾಜ್, 
ಅಧೀಕಷ್ಕರು ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್427325ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾಪಾಸಾತಿ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122773 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/187//2014 ರ್ೕ ಮೂತಿರ್ ಹೆಚ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು, ಅಂರಗಂಗೆ,ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್403884ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122774 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/200//2014 ರ್ೕಮತಿಸು ೕಲಮಮ್,ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ,ಯಲಹಂಕ,ಉತತ್ರ ವಲಯ04 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್220017ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122775 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/198//2014 ರ್ೕಮತಿಪದಾಮ್ವತಿ ಹೆಚ್ ಪಿ,ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಶಾ ವ ಗಗ್ ತಾಜಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್403276ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

8/2/2014 E

122776 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/199//2014 ರ್ೕಮತಿಶರಾವತಿ ಡಿ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ನ ಲೆ ಬಸಾಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್441899ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122778 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/191//2014 ರ್ೕಮತಿನಾಗರತನ್ ಪಿ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಹಾಯಕಿ,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್322264 ಮುಂಗಡ 9/6/2014 E
122779 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/191//2014 ರ್ೕ ನಂಧೀಶ್ ಎಸ್, ದಿವ್ ದ ಸ , ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್211101 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ

ಬಗೆಗ್
9/6/2014 E

122780 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/194//2014 ರ್ೕಮತಿಚಂಪಾಲ ಮ್, ಎಂ ಎನ್, ಸ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಿನಾರಾಯಣಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು ದವ4 ಬೆಂದಜಿಲೆಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್206249 ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122781 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/193//2014 ರ್ೕಮತಿಸತಯ್ಭಾಮ,ಪರ್ದಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂದವ3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ` ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್350727ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122782 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/201//2014 ರ್ೕ ಚಿಕೆಕ್ೕಗೌಡ ಜಿ ಕೆ, ಪರ್ ದ ಸ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ  ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್204753ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122783 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/205//2014 ರ್ೕ ಪುರುಷೋತತ್ಮ ಹೆಚ್ , ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಹುಲೂಲ್ರು, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್440379ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122785 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/204//2014 ರ್ೕಮತಿಶಾ ೕದಾ ಖಾನಂ, ಪರ್ ದ ಸ ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ,ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್100116ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122786 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/203//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎನ್ ಲ ಮ್ೕಕಾಂತ, ಮು , ಉನನ್ತೀಕರಿ ದ ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊನಗಾನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್437867ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122787 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/172//2014 ರ್ೕಮತಿಗಂಗಮಮ್,ಎನ್,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಸಾಗರ, ಸಾಗರ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್160965ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122788 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/174//2014 ರ್ೕಮತಿಎ ಆರ್ ನ ನಾದೇ , ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಚಾರ್ ಪಾಳಯ್,ಬೆಂಗಳೂರು 48 ದವ4 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎಎನ್165247ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122789 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/177//2014 ರ್ೕ ಗಂಗಾನಾಯಕ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾವ್ಂದೇನಹ ಳ್, ತುಮಕೂರು ತಾಜಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್465514ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

9/6/2014 E

122790 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/175//2014 ರ್ೕ ಎನ್ ಬಸವರಜು, ಪರ್ ೕಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು,ಹಾರನಹ ಳ್,ಅರ ೕಕೆರೆ ತ, ರವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್228051ರ ಲ್ ಗರಷಠ್ ತತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E



122791 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/176//2014 ರ್ೕ ಆರ್ ರಾಜು, ಮು ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್, ಮಳವ ಳ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್87582ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122792 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/181//2014 ರ್ೕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ ವೈ ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊರಟಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
452702ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122793 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/180//2014 ರ್ೕ ಅಣಣ್ಪಪ್ ಡಿ ಕೆ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಪೌರ್ಶಾ ವ ಗಗ್,  ವ ಗಗ್ ತಾಜಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್207707ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122794 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/179//2014 ರ್ೕ ಾನೇಶವ್ರ ಡಿ,ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಸೊರಬ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತ
ಸಂಇಡಿಎನ್162356ರ ಲ್ ಮುಂಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122795 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/178//2014 ರ್ೕ ರಂಗೇಗೌಡ, ದೈ ಕಷ್ಕರು,ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಕಕ್ನಹ ಳ್, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್86822ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ

9/6/2014 E

122796 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/184//2014 ರ್ೕ ದದ್ನಾಯಕ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಶಾ ಹೊಮಮ್ರಗ ಳ್, ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್97272ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122797 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/195//2014 ರ್ೕಮತಿಜಯಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬೈಚಾಪುರ,ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 165195ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122798 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/188//2014 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹೊಳವನಹಳಳ್, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್179277ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122799 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/190//2014 ರ್ೕ ಆರ್ ಬಸವರಾಜು, ಪರ್ ದ ಸ ಉನಿರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂದಜಿಲೆಲ್, ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭಿ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್48689ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122800 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/211//2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಮಹದೇವಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಧವನಹ ಳ್, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್96908ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122802 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/183//2014 ರ್ೕ ಬಸವರಜಯಯ್, ಡಿ, ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಳನಡು ಚಿನಾಹ ಳ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್138264ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122804 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/160//2014 ರ್ೕಮತಿಪದಮ್ವೈ ಎಸ್, ಪರ್ದಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ  ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂ110170ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122806 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/211//2014 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಚಂದರ್ಪಪ್,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ,  ೕಗೆ,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್69000ರ ಲ್
ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122807 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೀತಾಬಾ ಪರ್ದಸ ಸಾ ಇ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಮುಂ ಮಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಇಡಿಎನ್ 102769 9/6/2014 E

122808 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/170//2014 ರ್ೕಮತಿಎಲ್ ಆರ್ ಭೂದೇ , ಸಹಾಯಿ ನಿದೇರ್ ರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್100078ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122809 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/164//2014 ರ್ೕ ಶಬಿಬ್ೕರ್ ಅಹಮ್ದ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್ 110202ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

9/6/2014 E

122810 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/156//2014 ರ್ೕ ೕನಪಪ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್204617ರ ಲ್
ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122811 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/170//2014 ರ್ೕಮತಿಎಲ್ ಆರ್ ಭೂದೇ , ಸಹಾಯಿ ನಿದೇರ್ ರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್100078ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122832 ಸಂ.ನೃ.ನಾ. ಶಾಖೆ/ಇ /ಸಂ.ನೃ.ನಾ. / ಮಂ.ಪಾರ್. ಅನುಮತಿ ‐002 / 2014‐
2015 //2014

ರ್ೕ ಜಯರಾಮನೆ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಮಂಡ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
2014‐2015 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್

4/27/2015 D



122982 8(3) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/23/14‐15/2014 ರ್ೕ. .ವೆಂಕಟರೆಡಿಡ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸರಸವ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾ ೕಪುರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/9/2014 C

122991 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/221//2014 ರ್ೕಮತಿ ಬದುರ್ನಿನ್ೕಸಾ ಬೇಗಂ, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹಾರಗದೆದ್, ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್211201ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122992 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/213//2014 ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್350007ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122993 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/165//2014 ರ್ೕ ಎ ದೇವಪರ್ಕಾಶ್, ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಪರೀ ೆಗಳು,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಸಂಇಡಿಎನ್55549 ರ ಲ್ ಅಂತಿಮ ಹಣ
ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122994 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/163//2014 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಚನನ್ಯಯ್ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು,ಉನಿ ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್140043ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122995 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/158//2014 ರ್ೕ ಕೆ ಹಳದಪಪ್, ದೈ , ಸಪಪೂಕಾಲೇಜುಪೌರ್ ಶಾ ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್169504ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122996 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/167//2014 ರ್ೕ ಪರಮೇಶವ್ರ ಕೆ ಎನ್, ದೈ ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಳಸಾಪುರ, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್228298ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122997 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/168//2014 ರ್ೕ ಡಿ ಹೆಚ್ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹಾ ವಾಣ ಹರಿಹರ ತ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್137716ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122998 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/166//2014 ರ್ೕಮತಿ ಕೆ ಭಾಗಯ್ಮಮ್,ಸ ,ಸ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್104362ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

122999 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/169//2014 ರ್ೕಮತಿಎಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮೀಳಾ ,ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಗಿಡನ್ಹ ಳ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪು ತಾ ಇವರು ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಎಇಡಿನ್469289ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕೋರಿದುದ್,  ಂಬರಹದೊಂದಿಗೆ ಪುನ ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123000 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/157//2014 ರ್ೕಮತಿ ಪುಟಟ್ಲಕಷ್ಮ್ಮಮ್, ಸ ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಪರ್ಕಾಶನಗರ, ಉತತ್ರ ವಲಯ02 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್86611ರ ಲ್ ಲಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123001 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/219//2014 ರ್ೕ ಎನ್ ಜಿ ರಾಮಪಪ್, ಪರ್ ದ ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಭಾಗೀಯ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಮ ಗೆ,ಬೊಮಮ್ನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಸಾಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್230410ರ ಲ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123002 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/214//2014 ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್ ಜಿ ಜೋ ,ಮು ,ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಾವಡಿ ಬರ್ಹಾಮ್ವರ ವಲಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಸಾಭನಿ ಖಾತೆ
ಸಂ83033ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾಪಾಸಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123003 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/215//2014 ರ್ೕ ಎನ್ ರ್ೕರಾಮ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹಾಯಕ ೕಜನಾ ಸಮನವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್
104599ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123004 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/218//2014 ರ್ೕ ಎಂರಾಜಶೇಖರ್, ಮು , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸೊಲಾಲ್ಪುರ ತರೀಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್143775ರ ಲ್ ಖಾತೆಯ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123005 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ///2014 ರ್ೕಮತಿಬಾನುಮತಿ ಪಿ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಬಿದರಕಲುಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್137658ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123010 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ದಾ.ಬಿ. ‐
029 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ. ಪಿ. ಗುರುಶಾಂತಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,  ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಚಿತರ್ದುಗಱ ತಾಲೊಲ್ೕಕು,ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

123011 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/161//2014 sujatha H AM GHS Kannangi thirthahally GPF Loan 9/6/2014 E



123013 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ಂಬರಹ 9/6/2014 E
123014 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡದ ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. / 030 / 

2014‐2015 //2014
ರ್ೕ.  . ಎಸ್. ಉಮಮ್ರ್ ಷರೀಫ್, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸರಕಾರಿ ಉದುಱ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, 

ಗೌರಮಮ್ನಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗಱ ತಾಲೊಲ್ೕಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಭದರ್ತೆಗಾಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಮೂಲ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಮೂಲ ಬಾಂಡ್ ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

123015 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ಇತರೆ 9/6/2014 E
123016 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ರ್ೕ ಸೈಯದ್ ನಾಜೀಮ್ ಷಾ ಹುಸೇನಿ, ದೈ ಶೆರ್ೕಣಿ1, ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 69 

ದವ3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್104065ರ ಲ್ ಭಾಗಶಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/6/2014 E

123017 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಶಂಕರೇಗೌಡುರ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್16771ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ

9/6/2014 E

123018 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ರ್ೕ ಸುರೇಶ, ಸ , ಸಬಾಲಕಿಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಅರ ೕಕೆರೆ, ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್136133ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123020 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ರ್ೕ ವೈ ಮುಸಲಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಂಚೇನಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ,ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್106632ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123021 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ರ್ೕಮತಿಸುಧಾಮಣಿಬಿಎಸ್, ಸ , ಸಪ ಪೂಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ವತೂರ್ರು, ಬೆಂಪೂವರ್ ತಾ, ಬೆಂದಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್200740ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಗೆ ಆ ೇಪಣೆಯನುನ್ ಸರಿಪಡಿ  ಪುನರ್ ಸ ಲ್ಸುರುವ 
ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123022 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ/ //2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಗೌಡ,  ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿ ೕಜನೆ ಮೇಲೆ ಆಯುಕತ್ರು, ನಗರಾಭಿವೃದಿದ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ, 
ಕೋಲಾರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್201291ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಮನ

9/6/2014 E

123094 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆಚ್ಆರ್  ನಂ 677/2014 ರ್ೕ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಸವರ್ ಜನಾಂಗ ಕಷ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ದಿ: 01.01.2009 ರಿಂದ
ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಮತುತ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ಖಾ  ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ತುಂಬಲು ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

1/31/2015 D

123098 ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ, ಶಾಖೆ/ಇ /ಸಂ.ನೃ.ನಾ.ಹೊಸ.ಸಂ.ಶಾ‐003 / 
2014‐2015 //2014

2014‐2015 ನೇ ಸಾ ನ ಲ್ ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಲ್ ಸಂಗೀತ, ನೃತಯ್, ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

4/27/2015 D

123103 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ 52/2014‐15/2014 ರ್ೕ. .ಚಿನನ್ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಂತ ಪೀಲೋಮಿನಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

7/31/2014 C

123129 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು99/2012‐13/2014 ಕುವೆಂಪು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಸಂತೆಬೆನುನ್ರು ಚನನ್ಗಿರಿ (ತಾ)ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೆತನಾನದಾನಕೊಕ್ಳ
ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123131 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೆಅನು 25/2014‐15/2014 ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಗೂರ್ಪ್(ಡಿ)ಕತಿತ್ಕಲಾಲ್ಂಭ ಬಾ ಗುಂಡು ಗುರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ಕಬಬ್ಳ ಹೊಸದುಗರ್ (ತಾ)ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123132 ಸ8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು49/2014‐15/2014 ರ್ೕ.ಎಸ್.ತಿಮಮ್ಪಪ್ ಗೂರ್ಪ್(ಡಿ)  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ಹೊಸದುಗರ್ (ತಾ) ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123133 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೆ ಅನು 43/14‐15/2014 ಜಿ.ತಿಮಮ್ರಾಜು (ಡಿ)ಗೂರ್ಪ್ ರ್ೕ ಪಾಥರ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ಬಾಯ್ಡರಹ ಳ್ ◌ಃಇರಿಯೂರು(ತಾ) ಇವರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123134 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೆ ಅನು 38/14‐15/2014 ಪಿ.ಕೆ.ಮಂಜಪಪ್ (ಡಿ)ಗೂರ್ಪ್ ಟಿ.ಹನುಮಂತಪಪ್ ಸಾಮ್ರಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ಜಕಕ್ ‐ಸೇಮಲಾಪುರ ಚನನ್ಗಿರಿ(ತಾ)ಇವರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A



123135 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೆ ಅನು 39/14‐15/2014 ◌ೆಸ್.ರುದರ್ಪಪ್ 9ಡಿ)ಗೂರ್ಪ್ ರ್ೕ ೕರಭದರ್ಪಪ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ಸೊಂಡೆಕೊಳ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123136 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೆ ಅನು 23/14‐15/2014 ರ್ೕಮತಿ.ವ ದಾರೆಹಮಾನ್ ವೃತಿ ಕಷ್ಕರು ವಾಗೆದ್ೕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ರಿಯೂರು(ತಾ)ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123137 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬ �ನು/13‐14/2014 ಹೆಚ್.ಆರ್. ತಿಪೇಸಾವ್ಮಿ ಗಿರೀಶ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ರಿಯೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 9/7/2014 C
123138 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬ ಅನು 19/14‐15/2014 ಜಿ.ಡಸ್. ಸೋಮೇಶವ್ರಪಪ್ ಸ. ರ್ೕ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ಕಾಕನೂರು ಚನನ್ಗಿರಿ(ತಾ) ಇವರಿ ಮು ಬಡಿತ್

ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/7/2014 A

123139 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ ಅನು37/14‐15/2014 ರ್ೕ ತೆಗಿಗ್ನಮಠ ಆಟ್ರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ) ಹರಪಪ್ನಹ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಆಢ ತ ಮಂಢ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರು ಪರ್ಛಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 D

123140 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೆಅನು36/14‐15/2014 ಪಿ.ಸಣಣ್ಬೋರಯಯ್ (ಡಿ)ಗೂರ್ಪ್ ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ◌ಿವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123141 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ 63/2014 ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜಯಯ್ ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ.ಜಿ ಡಿಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರ ೕಕೆರೆ ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 D

123143 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 24/2014 ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್, ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಗಿರಿ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123144 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 54/2014 ರ್ೕ. .ಆರ್.ಮರುಳಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗತಿರ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ

9/7/2014 C

123145 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ ಅನು47/14‐15/2014 ಚಿತರ್ದುಗರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ (ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ ಆಢ ತ ಮಂಢ  ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ
ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 D

123146 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನು ನೇ ಅನು 82/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಕುಮಾರ್.ಮೇಘನಾ, ದಿವ್ದಸ, ಎಂ.ಜಿ.ಬೋರಯಯ್ನಾಯಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 C

123147 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ ಅನು44/14‐15/2014 ◌ುಪ ೕರ ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಬರ್ಹಮ್ ದಾಯ್ನಗರ ಮಧುರ ಅಂಚೆ ಹೊಸದುಗರ್(ತಾ)ಈ ಆಢ ತ ಮಂಢ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ವಗಾರ್ವಣೆಗಳನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 D

123148 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಅನು ನೇ ಅನು 28/2014 ಕು.ಮಾತಾ ಸುಭಾಸ ಬಡಿಗೇರ, ದಿವ್ದಸ, ಆಂಗೊಲ್ೕ ಉದುರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗದಗ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 D

123150 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 41/2014 ಕೆ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ಎ.ಭೀಮಪಪ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಬಿ.ಎಕಸ್ಟೆನಷ್ನ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್
ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123151 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ ಅನು 53/2014 ರ್ೕ.ಒಂಕಾರ ಹುಚಚ್ ನಾಗ ಂಗೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಮುಷೂಟ್ರು, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೌಕರರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 D

123152 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು97/2013‐14/2014 ಅಜಿತ್ J.V ಸ. . ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123153 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ 50/2014 ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ನೌಕರರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 9/7/2014 D

123154 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 27/2014 ಡಿ.ಕೆ.ಆರ್ ಲ ಮ್ೕಪತಿ,  ರ್ೕಮತಿ.ಲ ತಮಮ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾರಾಯಣಪುರ ◌ಿವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A



123155 8(4)ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು101/2013‐14/2014 ಶ ಧರ e.r ಸ. . ಮಾರಿತಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆಲ್ ನಿಟುಟ್ವ ಳ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123156 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 31/2014 ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್,  ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೆಂಗಳಾಪುರ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

123157 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಮು  ಬಡಿತ್ ಅನು 33/2014 ಎಸ್.ಎಂ.ಜೆ ಮಹೇಶವ್ರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕಮತಿ.ಸವರ್ಮಂಗಳಮಮ್ ಮಾಗನೂರು ಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ನೋಬನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಮು ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 C

123158 8[4] ಶಾ ಅ/ಇ /ಹೆ ಬ 10/2014 ನಾಯಕ ಟರ್ಸ್ಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್. 9/7/2014 A
123189 8(3)ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/24/2014‐15/2014 ||ಪೌ ನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸ. , ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಲೊಪ್ೕನ್ಸ್ ನಗರ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಹಾಸನ, 

ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.
10/9/2014 C

123191 8(3)ಶಾ ಅ/ಮುಂಬಡಿತ್/25/2014‐15/2014 ರ್ೕ.ಈಶವ್ರಪಪ್, ಸ. , ಹಾಲು ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಿಯೂರು, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

8/1/2014 C

123192 8(3)ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/186/2012‐13/2014 ಜಯಪರ್ಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಅಗರ್ಹಾರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/16/2014 A

123198 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1) ತಪಮಾ 09/2014‐15/2014 ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ ೕಜನೆ, ಕೆ.ಜಿ.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐02 ಇವರ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ
ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/21/2015 D

123199 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1) ತಪಮಾ 09/2014‐15/2014 ಭಾಗೀಯ ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತತ್ ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು ಕ.ಪೌರ್. .ಪ.ಮಂಡ , ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, 
ಮೈಸೂರು ಇವರ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

123200 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1) ತಪಮಾ 11/2014‐15/2014 ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಕಷ್ಣ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

123201 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1) ತಪಮಾ 12/2014‐15/2014 ನಿದೇರ್ಶಕರು (ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ)ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

123204 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1) ತಪಮಾ 13/2014‐15/2014 ನಿದೇರ್ಶಕರು(ಪರೀ ೆಗಳು) ಕನಾರ್ಟಕ ಪೌರ್ಢ ಕಷ್ಣ ಪರೀ ಾ ಮಂಡ , ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 2014‐
15ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

123206 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1) ತಪಮಾ 14/2014‐15/2014 ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,ಹೊಸಕೆರೆಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐85 ಇವರ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

123207 CPI/ಪರ್.ದಿ/ತ(1) ತಪಮಾ 15/2014‐15/2014 ಉಪನಿದೇರ್ಶಕರು (ಆಡ ತ)/ಅಭಿ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರುಗಳ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ ಪರ್ವಾಸ
ದಿನಚರಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

123219 CPI/ಅ.ವ/ತ(1) ತಪಮಾ 16/2014‐15/2014 ೇತರ್ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್,(ಬಿ.ಆರ್. .ಕಛೇರಿ) ಉತತ್ರ ವಲಯ ,ಮಂಡಯ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2013‐14ನೇ
ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

123236 8(3)ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/72/12‐13/2014 ರ್ೕ ರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಲ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 A

123237 8(3)ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/83/11‐12/2014 ಸರಸವ್ತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾ ೕಪುರ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

7/16/2014 A

123247 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ನೇ ಅನು 61/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಭಾಗಯ್ಮಮ್.ಆರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಮೈಷುಗರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ
ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2014 A

123250 8[2]ಶಾ ಅ/ಇ /ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌ ನೇ ಅನು 62/2014 ರ್ೕ.ವಾಸು.ಡಿ. , ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಮಾದರಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2014 A



123324 8(4)ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/72/14‐15/2014 ಹೆಚ್.ರಂಗನಾಥ, ಸ. ,  ರ್ೕ.ಗ ೕರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲಘಟಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

123379 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೇ ಅನು 126/2014 ರ್ೕಮತಿ. .ಲತಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಂದಿ],  ರ್ೕ.ಮಹಾದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಂಬಾರಕೊಪಪ್ಲು, ಮೈಸೂರು ಈ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2014 A

123503 8(4)ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/76/14‐15/2014 ರ್ೕ.ಎಸ್. ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರ, ಜಗಳೂರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಲಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಇವರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 A

123625 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವೃ  ನೇ 63/2014 ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಂ.ದಿನೇಶ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು[ತೋಟಗಾರಿಕೆ],  ರ್ೕ.ರಾಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ, ಮೈಸೂರು
ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/12/2014 A

123640 ಸಾಲ ಮತುತ್ ಮುಂಗಡ ಭಾಗದ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ 
ಶಾಖೆ/ಗೃನಿಮುಂ/ಆ9(1) / ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ. ‐ 033 / 2014‐2015 //2014

ರ್ೕ ಕೆಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು, ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಪದ ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ
ಭಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ 

ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಭದರ್ತೆಗಾಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಕೆಜಿಐಡಿ ಮೂಲ ಬಾಂಡ್ ನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

123808 8(4)ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/83/2014‐15/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಪಿ. .ಆಶಾ, ಸ. , ದಿವಯ್ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು.

9/7/2014 D

123848 8[2] ಶಾ ಅ/ಇ /ವಗರ್ 53/2014 ಸಟ್ರ್ ಪೌ ನ್ ಪೆರೇರಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗುಡ ಶಪಡ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಷಕ್ರ್ ಹಲಾಲ್, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

7/31/2014 C

123861 8(4) ಶಾ ಅ/ನೇಅನು/82/2014‐15/2014 ಕು.ಮೇಘನ, ಸ. , ಎಂ.ಜಿ.ಬೋರನಾಯಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರನುನ್ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 C

123862 8(4) ಶಾ ಅ/ವಗರ್/ಅನು 48/2014‐15/2014 ಬಾಪೂಜಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಕಷ್ಕರನುನ್
ವಗಾರ್ಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 D

123863 8(4) ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/50/13‐14/2014 ಎಂ.ಕೆ.ಇ.ಟಿ ಲಕಷ್ಮ್ಣರಾವ್ ಕಿಲೋರ್ಸಕ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬಿಝಡ್
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 B

123864 8(4) ಶಾ ಅ/ವಗರ್/�ನು 40/14‐15/2014 ವಾ ಕಿ ಮಹ ರ್ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಹೂ ನಮಡು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ
ಕುರಿತು.

9/7/2014 D

123865 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/68/14‐15/2014 ಟಿ.ತಿಪಪ್ಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಪಟೇಲ್ ಪಾಪನಾಯಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನನಿನ್ವಾಳ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/7/2014 D

123866 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/67/14‐15/2014 ಪಿ.ಯರಿರ್ಸಾವ್ಮಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ನರ ಂಹಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಂಪುರ, ಎಂ.ಎಲ್.ಕೆ ತಾ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 E

123867 8(4) ಶಾ ಅ/ವಗರ್/ಅನು 48/14‐15/2014 ಜಯಪರ್ಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ನೆಲೆರ್ಗುಂಟೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, ಈ ಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾ�ವಣೆ
ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

9/7/2014 D

123868 8(4)ಶಾ ಅ.ಮು. /ಮುಂಬಡಿತ್/ಅನು 28/13‐14/2014 ರ್ೕ ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ)  ರಿಗೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಈ ಶಾಲಾ ಆಡ ತ ಮಂಡ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರುಗಳ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 C

123869 ಸ/ಅನುಒ/82/2014‐15/2014 ಕೆ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ್ಪಪ್, ಬಾಪೂಜಿ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಂಠಾಪುರ, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/7/2014 A

123870 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/76/2014‐15/2014 ಎಸ್. ೕಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಜಗದಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಲಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/7/2014 A



123871 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/62/14‐15/2014 ರ್ೕ.ಆರ್.ಜಾನಾನಾಯಕ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ರಂಗನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಲೂರ ಹಟಿಟ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ
ವಲಯ, ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 A

123872 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/07/13‐14/2014 ರ್ೕ.ಆರ್.ತಿಮಮ್ಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಆಂಜನೇಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೊಂಡನಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

123873 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/74/2014‐15/2014 ರ್ೕ.ಗೋಪಾಲಸಾವ್ಮಿ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಕುವೆಂಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂತೇಬೆನೂನ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 A

123874 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/79/2014‐15/2014 ರ್ೕ ಈಶವ್ರಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ರೇವಣ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಸಾಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಉ.ವ, ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 A

123875 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/73/2014‐15/2014 ಜಿ.ಬಿ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಜಿ.ಎ.ಅಶವ್ತಧ್ರೆಡಿಡ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಡನಾಯಕನಹ ಳ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 A

123876 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/81/14‐15/2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಈರಣಣ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಪಟೇಲ್ ತಿಪಪ್ಯಯ್ ಮತುತ್ ಕೆಂಚಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹತಿರ್ಕೋಟೆ, 
ರಿಯೂರು ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 A

123879 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/58/2014‐15/2014 ಎಸ್.ಎಂ.ಮಂಜಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮ್ರಕ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತಪುರ, 
ಜಗಳೂರು ತಾ, ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

123880 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/59/14‐15/2014 ಜಿ.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ,  ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಎಸ್. ಎಸ್.ಟಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

123881 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/70/14‐15/2014 ರ್ೕ ಚಂದರ್ನಾಯಕ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಾನ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾ ನಕಟೆಟ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾ, 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 A

123883 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/66/14‐15/2014 ರ್ೕ. ರ್ೕಧರ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ದದ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎ. .ಕೊಟಿಟ್ಗೆ,  ರಿಯೂರು ತಾ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/7/2014 A

123884 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/61/14‐15/2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಹೊಳೆಯಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

123886 8(4) ಶಾ ಅ/ಅನುಒ/65/14‐15/2014 ರ್ೕಮತಿ.ಸೌಭಾಗಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಕಾ ಕಾಂಬ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಹಾಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

123902 8(3)ಶಾ ಅ.ಮು. /ಮುಂಬಡಿತ್/ಅನು 28/14‐15/2014 ರ್ೕ.ಎನ್.ರಘು, ಸ. ,  ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂ.ದ ಣ ವಲಯ‐2, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

8/1/2014 C

123908 8(3)ಶಾ ಅ/ಖಾಹುಅನು/188/2012‐13/2014 ಇಂದಿರಾ ಪಿರ್ಯದ �ನಿ, ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 6ನೇ ಮುಖಯ್ರಸೆತ್, 9ನೇ ಕಾರ್ಸ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳುರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/15/2014 A

123919 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/232//2014 ರ್ೕಮತಿ ಎ ಮಂಜುಳ, ಸ ,  ರ್ೕ ಎ ತಿಮಮ್ಯಯ್ ರೆಡಿಡ್ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆರಟೇನ ಅಗರ್ಹಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ದವ 3 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್205516ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123921 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/238//2014 ರ್ೕ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್,  ಶೇಷ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ವತೂರ್ರು,ಬೆಂ.ದವ 4,ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್385038 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123922 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/233//2014 ರ್ೕಮತಿಪುಟಟ್ಮಮ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬಿಬ್ , ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್142203ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

9/6/2014 E

123924 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/234//2014 ರ್ೕಮತಿ ಸರಿತಾ ಪ ಯರಗಲ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹುಸೂಕ್ರು,ಆನೇಕಲ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್423097 ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E



123926 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/242//2014 ರ್ೕಮತಿಎಂ ಸುನಂದ,ದಿವ್ ದ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು, ಗಣಕಯಂತರ್ ಬೆರಳಚುಚ್ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್350033ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123929 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/236//2014 ರ್ೕ ಎಲ್ ಕೃಷಣ್ಪಪ್, ಬಿಆರ್ , ಉತತ್ರ ವಲಯ4,ಯಲಹಂಕ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್169517ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123930 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/235//2014 ರ್ೕ ರಾಜಶೇಖರಯಯ್ಹೆಚ್ಎನ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಉನಿರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ
ನಿವೃತಿತ್ಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ ಇರುವಾಗ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್43857ರ ಲ್ನ ಭಾಗಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123931 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/240//2014 ಂಬರಹ ಪತರ್ಕೆಕ್ ಉತತ್ರಿ ಕಡತವನುನ್ ಪುನ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್ ರ್ೕ ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ, ದೈ ,ಎಸ್ ಎಸ್ ಇ ಎ
ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು,ಪೌರ್ಶಾ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸಾ.ಭ.ನಿ.ಮುಂಗಡ

9/6/2014 E

123932 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/239//2014 ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾರಾಣಿ ಎನ್, ಮು , ಸ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ,ಬೆಂಗಳೂರು 30 ದವ3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಸಂಇಡಿಎನ್209936ರ ಲ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123934 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/244//2014 ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಎಂ ಯಮುನಾ,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗೊರವಾಲೆ ಉತತ್ರ ವಲಯ,ಮಂಡಯ್ ತಾಜಿ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್420103ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123935 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/245//2014 ರ್ೕ ಲೋಗನಾಥನ್, ಸ , ಸಸಂಪಪೂಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಶಾ  ಬಾಗಲೂರು ಉವ4 ಬೆಂಗಳೂರು 49 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ165534ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123937 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/246//2014 ರ್ೕ ಆರ್ ವಣಣ್, ಸ , ಸಪಪೂಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ ಕಡಬ, ಗುಬಿಬ್ ತಾ, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್110654ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

9/6/2014 E

123938 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/243//2014 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ ಎ , ಸ , ಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾರಣಗಿರಿ, ಹೊಸನಗರ ತಾ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಮಗನ
ಮದುವೆಯ ಪರ್ಯುಕತ್ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್95050ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ

9/6/2014 E

123939 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/247//2014 ರ್ೕ ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿ ಎಮ್ ಪಿ,ಸ , ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಸಕಲೇಶಪುರ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ
ಇಡಿಎನ್226028ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ

9/6/2014 E

123941 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/248//2014 ರ್ೕಮತಿ ಗೀತಾ ಶಾಯ್ನ್ ಬಾಗ್, ಪರ್ ಮು , ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ್ಬೋಸ್ ಸಸಂಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದೇರಳಕಟೆಟ್
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ301554ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123942 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/249//2014 ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾ ಎ,ದೈ ,ಸಪೌರ್ ಶಾ, ಮ ಲ್ಕಟೆಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್433300ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123945 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/252//2014 ರ್ೕ ಎನ್ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,ಪೌರ್ಢ ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್444446ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123946 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಅಂತಿಮ/235//2014 ರ್ೕ ಕೆ ರ್ೕನಿವಾಸ ನಾಯಕ,  ಸನಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್
ನಿಧಿ ಖಾತೆಯ ಲ್ನ ಬಾಕಿ ಹಣದ ಅಂತಿಮ ಸಂದಾಯಕಾಕ್ಗಿ ಅಜಿರ್ ನಮೂನೆಯನುನ್ ಕಛೇರಿ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರ ಮೂಲಕ 
ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123948 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/251//2014 ರ್ೕ ನಂಜುಂಡಯಯ್, ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಲೆಕ್ರೆ,ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ ತಾ ಇರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್137290ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ

9/6/2014 E

123952 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/250//2014 ರ್ೕ ಅಶವ್ತಥ್ನಾರಾಯಣ ಎಂ ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್41724ಯ ಲ್ರುವ ಹಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123953 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/253//2014 ರ್ೕಬಸವರಾಜು ಪಿ ಬಿ, ಬಿ ಇ ಓ. ಬಿ ಇ ಓ ಕಛೇರಿ,ಗುಬಿಬ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್176123ರ ಲ್ ಭಾಗಶ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E



123955 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/255//2014 ರ್ೕ ನಾಗಯಯ್, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕಲುಕ್ಣಿಕೆ,ಹುಣಸೂರು ತಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್67124ರ ಲ್ ಭಾಗಶಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್ ಂಬರಹದೊಂದಿಗೆ

9/6/2014 E

123959 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014 ರ್ೕ ಕೃಷಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್,ಸ , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಕಾರ್ಡಿ,ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್300288ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123960 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/ //2014 ರ್ೕಮತಿಎನ್ ಸರೋಜ,  ರಿಯ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾತಿರ್, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್1002296ರ ಲ್ ಅಂತಿಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ

9/6/2014 E

123966 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014 ರ್ೕಮತಿಬಿ ರಾಜೇಶವ್ರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್211671ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123974 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014 ರ್ೕಮತಿರಮಾಮಣಿ ಡಿ ಎನ್, ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ  ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್108431 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123976 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014 ರ್ೕ ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್, ಸ , ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಪೌರ್ಶಾ ,ಜಕೂಕ್ರು, ಉತತ್ರ ವಲಯ4 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್203625ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123978 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014 ರ್ೕ ಅನಂತ ಪದಮ್ನಾಭ, ಪರ್ದಸ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್166825ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123980 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಮುಂ/ //2014 ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸರೋಜಮಮ್, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು,ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಪೌರ್ಶಾ ಹೂಡಿ ಬೆಂದವ4,ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್181013ರ ಲ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

123981 ಆ9(2)/ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ/ನಿಧಿ ಭಾಗಶಃ/ //2014 ರ್ೕ ಜನಾಧರ್ನ ಗೌಡಕೆ, ಮು , ಸಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಗೆದದ್ವ ಳ್ ,ಹಾಸನ ತಾಜಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್144875ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124702 CPI‐BM62ಹೊಪೌರ್ಶಾಅನು201314 ರ್ೕ ಅಂಜನಮೂತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬನವಾ ,ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಮೇಲಮ್ನ ಬಗೆಗ್.

9/1/2014 E

124706 CPIBM676ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಪಿ. ಸರಸವ್ತಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕಿ,  ವ ಗಗ್ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್. . ಸಾಲದ
ಲೆಕಕ್ವನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗೆಗ್ ಬಿ.ಇ.ಒ.  ವ ಗಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಒ.  ವ ಗಗ್ ಇವರುಗಳ ಮೇ ನ ದೂರಿನ 
ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D

124747 CPIBM678ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಡಿ.ಎಂ. ದೊಡಡ್ಮನಿ, ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಚೇರಿ, ಕೊಪಪ್ಳ, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ
ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ 
ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/25/2014 D

124856 CPIBM785 .ನೇ2014 ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾತಗುಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐62, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕವನುನ್
ರದುದ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2014 B

124944 CPIBM785ಸಥ್ಹ2014 ಜಮೀಲಾ ಮ ಳಾ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಸಂಘವು ದಿ ಕೆನ್ ೕರ್ ಇಂಗಿಲ್ಷ್ ಸೂಕ್ಲ್ ಎಂಬ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ
ಸಂ ೕಜನೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

9/5/2014 B

124945 CPIBM785ದಾಹಾಮ2014 ರ್ೕ ೕಗಿ ಬೀರೇಶವ್ರ ತಾತಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೌಡದೇನಹ ಳ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

9/5/2014 C

124947 CPIBM785ನಿ&ಪಿಂ2014 ರ್ೕಮತಿ.ಕೆ. .ಪಾವರ್ತಮಮ್, ಸ. ,  ರ್ೕ.ವರ ದಿದ್ ನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಗ , ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ಸವ್ ಇಚಾಛ್
ನಿವೃರ್ತಿತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2014 B

124948 CPIBM786ದಾಹಾಮ2014 ರ್ೕರಂಗ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಿಂಗ್ ರಸೆತ್, ಹೇಮಾವತಿನಗರ, ಹಾಸನ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2014 C



124955 CPIBM787ದಾಹಾಮ2014 ಹಾಸನ/ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ಗಳ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಇಂಟರ್ ನಾಯ್ಷನಲ್
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

9/5/2014 C

124956 CPIBM785ಹೆ.ತ2014 ರ್ೕ ಚನನ್ಕೇಶವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಇ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 9/5/2014 A
124957 CPIBM785ಖಾಹುಅನು2014 ಮಹಾದೇವ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 9/5/2014 B

124961 CPIBM785ಅನುಒ2014 ರ್ೕ ಪರ್ ೕಣ್ ಮಳ , ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕಮತಿ ಯಾಲಮಮ್ ನೇಮಿರಾಜಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶರ್ವಣಬೆಳಗೊಳ, 
ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ, ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2014 B

124962 CPIBM786ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎನ್ ೕರಭದರ್ಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ ಪರ್ಸನನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅರೇಕಲ್, ಹೊಸಹ ಳ್, 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2014 B

124963 CPIBM785ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಈಶವ್ರಪಪ್, ಸ. , ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆಬೀಡು, ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ
ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/5/2014 C

124970 CPIBM787ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಪಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಸವನಗೌಡರ್ರವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೂದಿಹಾಳು, 
ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

124972 CPIBM676ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಜಿ ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸನ್,ಆಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್139923ಯಿಂದ ಶೇ90 ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ 
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124973 CPIBM677ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ತಿಮೆ ಗೌಡ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಬಬ್ಂದಿ1ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಪಿ ಡಬೂಲ್ಯ್28452 ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ತತ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಮನ

9/6/2014 E

124974 CPIBM678ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಎನ್,ಸುಬಬ್ಮಮ್ , ಸ ,ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಮಾರನಹ ಳ್,ಕೋಲಾರ ತಾಜಿ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ168285ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124975 CPIBM679ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಜಲಜಾ .ಎನ್,  ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ದ.ಜಿಲೆಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್209273 ರ ಲ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124976 CPIBM680ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಚೇತನ ಯು.,ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್209048ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124986 CPIBM681ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಸಾ ತಿರ್. ಬಿ, ಸ , ಸ.ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.3 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್106246ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124987 CPIBM682ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿಳ ೕೆ ವಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.4 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್165623ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124988 CPIBM683ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಸರೋಜಮಮ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ ಶಾ )ಹಳ ೕೆ ವಾಣಿ ಲಾಸ ದಾಯ್ ಸಂಸೆಥ್,ಕೋಟೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂ.ದ.ವ.2 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್106238ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124989 CPIBM684ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎ ಎಂ ಚಂಗಪಪ್, ಗಣಿತ ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ
ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 66361ರ ಲ್ ಶೇ90 ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಾಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ 
ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124990 CPIBM685ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಎಂ ಎಸ್ ಪದಾಮ್ವತಮಮ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸೇಗೆ, ಹಾಸನ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್144913ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 E

124991 CPIBM686ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಅಶವ್ಥ. .,ದಿವ್ ದ ಸ, ಉನಿರ ಕಛೇರಿ,ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್207017ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E



124992 CPIBM687ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ರ .ಕೆ ಎಸ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್90812ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾಪಾಸಾತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124993 CPIBM688ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಥರ್ಸಾರಥಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು(ಪಾರ್ .ಅನುದಾನಿತ ಶಾಖೆ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್101069ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಶರ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124994 CPIBM689ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ದೊಡಡ್ಹನುಮಂತರಾಯ,ಸ , ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ದೇವರಹೊಸಹ ಳ್ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್220496ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124995 CPIBM690ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿ ಎಸ್, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ( ಬಬ್ಂದಿ‐1ಎ ಶಾಖೆ) ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್209473ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124996 CPIBM691ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಹೊನನ್ಪಪ್.ವೈ ಕೆ,ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಯ ಯೂರು,ದೇವನಹ ಳ್ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾಎ
ಸಂಇಡಿಎನ್223343ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124997 CPIBM692ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎನ್, ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಕ ಪ ಪು ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್56117ರ ಲ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124998 CPIBM693ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಂ ನಾರಪಪ್, ದೈ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹಾ ವಾಣ, ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್135012 ರಿಂದ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

124999 CPIBM694ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಎನ್ ಆರ್ ಶೈಲಜ ಕುಮಾರಿ,  .ಸ.ನಿದೇರ್ಶಕರು,ಕನಾರ್ಟಕ ಪಠಯ್ಪುಸತ್ಕ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್176534 ಖಾತೆಯ ಲ್ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವ ತತ್ದ ಲ್ ಭಾಗಶ ತತ್ ಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125000 CPIBM695ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಜಿ ಆರ್ ರ್ೕನಿವಾಸನ್,ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಹಾಸನ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತಗೆ ಸಂಇಡಿಎನ್1`39923ರ ಲ್ ಶೇಕಡಾ 90ರಷುಟ್ ಅಂತಿಮ ವಾಪಾಸಾಸ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆಯನುನ್ 
ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125001 CPIBM696ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಅನಂತರಾಮಯಯ್, ವೃ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬಾಯ್ತ,ತುಮಕೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್110720ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾಪಾಸಾಸ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

9/6/2014 E

125002 CPIBM697ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಟಿ ರಘುನಾಥ್, ಸ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ,ಶಂಕರಪುರ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ದ.ವ. ಮಂಡಯ್ ತಾ ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್89829ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125003 CPIBM698ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸ,ದೈ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗೊರವಾಲೆ, ಉತತ್ರ ವಲಯ ಮಂಡಯ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್453980ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125004 CPIBM699ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಂ ಕುಮಾರ, ದೈ ,ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬಸಕ್ಲ್,ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್143956ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125005 CPIBM700ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಜಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ(ಬಾಲಕಿಯರ)ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್459863ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ.

9/6/2014 E

125006 CPIBM701ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಭಾರತಿ ಈಶವ್ರ್ ನಾಯಕ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ದವ‐4 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್207385ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125007 CPIBM702ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಮೇರಿ ನಿಮರ್ಲ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.4, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್207649ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125008 CPIBM703ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಹೆಚ್.ಸುಮತಿ ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನುಮನಹ ಳ್,ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್389242ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E



125009 CPIBM704ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಬಿ ಪರಮೇಶಯಯ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ರಾಮಮೂತಿರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದವ‐4 ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್407141ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125010 CPIBM705ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ನಾಗರಾಜಗೌಡ, ಆಯುಕತ್ರು, ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ್ ಪಾರ್ಧಿಕಾರ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್201291ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/6/2014 E

125011 CPIBM788ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಆರ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ತಿಪೆಪ್ೕರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

125012 CPIBM789ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಜಿ.ನಿರಂಜನಮೂತಿರ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಹ ಳ್, ಚಳಳ್ಕೆರೆ ತಾ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

125013 CPIBM790ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಓಬಣಣ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಗುರು ರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕೆಕ್ೕರಹ ಳ್,  ಳಕಾಲೂಮ್ರು ತಾ, 
ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

125014 CPIBM791ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಟಿ.ರಾಮ ಂಗಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ನೆಹರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಳಳ್ಕೆರೆ, ಚಿತರ್ದುಗರ್, 
ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

125016 CPIBM788ದಾಹಾಮ2014 ದದ್ನಹ ಳ್ ಓಬನಾಯಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಬಳಾಳ್ಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್
ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

9/6/2014 C

125017 CPIBM786ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಎಂ. .ಈಶಪಪ್,  ರಿಯ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಘಟಟ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 C

125018 CPIBM792ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಎ.ರ ೕಂದರ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂದಿತಾವರೆ, ಹರಿಹರ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, 
ಇವರನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 A

125021 CPIBM785ವಗರ್2014 ಪದಮ್ ರ್ೕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್(ರಿ) ಎಸ್. , ಎಸ್.ಟಿ, ನಲೂಲ್ರು, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರು ನಡೆಸುತಿತ್ರುವ
ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು.

9/6/2014 C

125022 CPIBM787ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್, ಸ. ,  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಳಗಟಟ್, ಚಿತರ್ದುಗರ್, ಇವರ ಮು. ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 C

125023 CPIBM788ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಎ.ಎಂ.ರುದರ್ಯಯ್, ಸ. ,  ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಣಿಗೆರೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು.
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 C

125025 CPIBM789ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಎಲ್.ತಿಪೆಪ್ೕಸಾವ್ಮಿ, ಸ. , ಡಿ.ಆರ್.ಆರ್. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/6/2014 C

125026 CPIBM706ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಅಬುದ್ಲ್ ಜ ೕಲ್, ಪರ್ ದ ಸ, ಉ ನಿ ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂ.ದ ಜಿಲೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್350728ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125027 CPIBM707ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಸರಸವ್ತಿ ಪಿ ಎ,ಸ , ಸ.ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ,ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್144414ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125028 CPIBM708ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಡಿ ಪಿ ಪೂಣಿರ್ಮ,  ಟಿ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್ 165206ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2014 E

125029 CPIBM709ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ನಾಗರಾಜ, ರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್209276ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125030 CPIBM710ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗಾಜ, ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ)  ಬಬ್ಂದಿ ಶಾಖೆ‐04 ಸಾ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್451884ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ಮನ .

9/22/2014 E



125031 CPIBM711ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಟಿ ಎನ್ ಂಗೇಗೌಡ, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಧಾಯ್ಹನ್ ಉಪಹಾರ
ೕಜನೆ,ಬೆಂಗೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 206835ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125032 CPIBM712ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಟಿ ಎಸ್ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಆಯುಕತ್ ಕಛೇರಿ, ಸಾ  ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್50344ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125077 CPIBM808ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಗೌಡಹ ಳ್, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ
ಬಗೆಗ್

9/7/2014 C

125078 CPIBM794ಅನುಒ2014 ಬಿ.ಜಗದೀಶ,ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ.ಬೀರ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕನಕಗೊಂಡನಹ ಳ್, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

125079 CPIBM809ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಗುರು ದಧ್ರಾಮೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], ಮಲಲ್ಪಪ್ನಹ ಳ್, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಯನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿ ರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 C

125080 CPIBM785ನೇಅನು2014 ಎಂ.ನಿಂಗಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೆಲೊಲ್ೕಡು, ಹೊಸದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

125081 CPIBM795ಅನುಒ2014 ರ್ೕಮತಿ.ಬಸಮಮ್,ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು,ಬಿ. .ಯು ಗಂಗಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಿಯೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

125082 CPIBM796ಅನುಒ2014 ಹೆಚ್.ನಿಂಗಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ಓಂಕಾರೇಶವ್ರ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಲಾತ್ನಿಪುರ, ಚಿತರ್ದುಗರ್ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

125083 CPIBM797ಅನುಒ2014 ಹೆಚ್.ಭೀಮಬೋ , ಡಿ ಗೂರ್ಪ್,ಡಾ//ಎ. .ನರ ಂಹಮೂತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಲೆನಿನ್ ನಗರ,ದಾವಣಗೆರೆ ಉತತ್ರ
ವಲಯ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

125084 CPIBM793ದಾಹಾಮ2014 ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಕತ್ಮಠ, ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ. . ಎ ಬಾಲ್ಕ್
ದಾವಣಗೆರೆ ಮತುತ್ ನಂದಗೋಕುಲ ಆಂಗಲ್ಮಾಧಯ್ಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಮನಾನ್ಬಗೆಗ್

9/7/2014 C

125085 CPIBM810ದೂರು2014 ರ್ೕ.ತರಳಬಾಳು ಜಗದುಗ್ರು ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್[ರಿ], ರಿಗೆರೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ
ವತಿಯಿಂದನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಅನು ೕದನೆ

9/7/2014 C

125086 CPIBM811ದೂರು2014 ನವಚೇತನ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ಗಿರಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯಲು
ಅನುಮತಿಬಗೆಗ್

9/7/2014 E

125087 CPIBM812ದೂರು2014 ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭಗತ್ ಂಗ್ ನಗರ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೇ ನ
ದೂರು

9/7/2014 D

125088 CPIBM798ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಪವನಕುಮಾರ್,ದಿವ್ದಸ, ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಗಿರಿ, ಹೊಳಲೆಕ್ರೆ,ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಅನುಕಂಪದ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ

9/7/2014 E

125089 CPIBM799ಅನುಒ2014 ಡಿ.ದುಗಗ್ಪಪ್,ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ನೀಲಮಮ್ ಬೇತೂರು ಬಸಪಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನೆಕೊಂಡ, ದಾವಣಗೆರೆಉತತ್ರ ವಲಯ
ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/7/2014 A

125200 CPIBM790ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ದಾ ಾಯಿಣಿ, ಸ. , ಸೆಂಟ್ ಮೀರಾಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾವೇರಿ ಪುರ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐79, 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/9/2014 C

125201 CPIBM791ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಯತೀಶ್,  ರ್ೕ ದದ್ರಾಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಗುಂದ ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋ, ಹಾಸನ, ಇವರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/9/2014 C



125203 CPIBM794ದಾಹಾಮ2014 ಎಂ. . . ವಮಮ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 9/12/2014 C

125205 CPIBM795ದಾಹಾಮ2014 ರ್ೕ ಭಾನು ಹೈಟೆಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಲೆಬೆನೂನ್ರು, ಹರಿಹರ ತಾ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/12/2014 C

125442 CPIBM799ನೇಅನು2014 ರ್ೕ ರಾಜು.N. ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು ಗೆರ್ೕಡ್‐1 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸಅಗರ್ಹಾರ K.R.ನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

10/23/2014 B

125445 CPIBM843ಅನುಒ2014 ರ್ೕ ಗೋಪಯಯ್ ಡಿ ದಜರ್ ನೌಕರ ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಗುಂಡಲ್ಪೇಟೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 A

125446 CPIBM798ದಾಹಾಮ2014 ಐಶವ್ಯರ್ ಇಂಟವಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಸೂಕ್ಲೆ H.K.ನಗರ ಮದುದ್ರ್ರು ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆಯ ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2014 C

125447 CPIBM844ಅನುಒ2014 ರ್ೕ ಎಲ್.ಆನಂದ ವೃತಿ ಕಷ್ಕರು (ತೋಟಕಾರಿಕೆ) B.L.S. ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ H.ಮ ಲ್ಗೆರೆ ಮಂಡಯ್ ◌ಿವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನುದಾನ ಸ ತ �ನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2014 A

125448 CPIBM788ಇ 2014 ಕು// ರಮಯ್ ಪಿರ್ಯದ ರ್ನಿ.M. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಯ್ಯದ ಲ್ ವ್◌್◌್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ
ಮಾತರ್ಮಂಡ  ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ ದಾಖಲಾಗಿದುದ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗೆ ತಮಿಳು ಪರ್ಥಮ ಭಾಷೆಯನುನ್ ಅಭಯ್ ಸಲು ಅನಿಮತಿ 
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2014 E

125450 CPIBM789ಇ 2014 ರ್ೕ ಪಿ. ರಾಜಪಪ್ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರ I.O.Eಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಮೈಸೂರು ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2014 C

125451 CPIBM845ಅನುಒ2014 ಶರೀ Y.K.ಶೇಖರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಷ್ಕರು ಾನಸೂಯರ್ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಮಳವ ಳ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮಂಡಯ್
ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2014 A

125452 CPIBM799ದಾಹಾಮ2014 ಕಟ್ರಿ ಪೌರ್ಡ ಶಾಲೆ ಬನೂನ್ರು T.ನರ ೕಪುರ ತಾಲುಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳ
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2014 C

125457 CPIBM787ಹೊಶಾಪಾರ್2014 S.B.ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ (ರಿ) ತಾವರೆಗೆ ಮಂಡಯ್ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2014 A

125458 CPIBM788ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಗುರುಕುಲ ೕಗಾಶರ್ಮ ಬೋಗಾಧಿ ಮೈಸೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವತಿಯಿಂದ 2014‐15ನೇ ಸಾ ಗೆ ಹುಸ ಪೌರ್ ಡ ಶಾಲೆ
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/23/2014 A

125507 CPIBM679ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಕೆ. ಎಂ.  ನನ್ಣಣ್, ನಿವೃತತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

125508 CPIBM680ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ವೈಕುಂಠಪಪ್, ನಿವೃತತ್ ಉಪನಿದೇಱಶಕರು, ( ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು) ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/25/2014 D

125509 CPIBM681ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ.  .ರಾಮಕೃಷಣ್, ಪೌರ್ಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, 9ನೇ ಬಾಲ್ಕ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐
560069, ಇವರ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್. . ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ರುವ ಬಡಿಡ್ಯ ತತ್ವನುನ್ 
ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

125510 CPIBM682ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಪಾಥಱಸಾರಥಿ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ, ತುಮಕೂರು, ಇವರ
ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಭದರ್ತೆಗಾಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. 
ಮೂಲ ಬಾಂಡ್ ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2014 D



125511 CPIBM683ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಎ.ಎಂ. ಅಲಮೇಲು, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾಱರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಲಲ್ಹ ಳ್, 
ಂಧಗಿ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 

ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/24/2014 D

125512 CPIBM684ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಚನನ್ಬಸಯಯ್ ಪಿ ರೇಮಠ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ನೆಲೂಲ್ರು, ಆಳಂದ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, 
ಗುಲಬ್ಗಾಱ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ 
ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ 
ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/25/2014 D

125513 CPIBM685ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮಂಜುಳಾದೇ , ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು, ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ
ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ 
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D

125552 CPIBM686ಗೃನಿಮುಂ2014 Sri. Vishwanatha Harakanchi, Assistant Director, Additional Commissioner of public instruction 
office, Gulbarga, Gulbarga District and Division, Housing Building Advance Original Documents 
Records Released Permission Regarding

12/1/2014 D

125567 CPIBM811ನೇಅನು2014 ಬಿ. ಜಯಲ ಮ್ೕ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಲ ಮ್ೕಜನಾಧರ್ನ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 C

125614 CPIBM786ನಿ&ಪಿಂ2014 ರ್ೕ.ಬಿ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ನ ೕದಯ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರ ಸವ್ಯಂ ನಿವೃತಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

10/9/2014 C

125662 CPIBM687ಗೃನಿಮುಂ2014 Smt. B.N. SeethaLakshmi W/O Late. B.S.Nagesha Rao, B.S.K. 2nd Stage, Bangalore‐560070, 
House Building Advance Original Documents Released ‐ Regarding

4/25/2015 D

125680 CPIBM848ಅನುಒ2014 ವನಂಜುಂಡ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸಹಕಾರಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 9ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

9/19/2014 A

125682 CPIBM849ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ರಾಜಣಣ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸಹಕಾರಿ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪದಮ್ನಾಭನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/19/2014 A

125723 CPIBM713ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಗೋ ಂದಪಪ್ ಎನ್, ಷಯ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರು, ಉಪ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂ.ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್209005ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125724 CPIBM714ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಂ ನಾಗೇಂದರ್ಪಪ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾಸಲಕುಂಟೆ, ಪಾವಗಡ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್94892ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ.

9/22/2014 E

125725 CPIBM715ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ವಸಂತಲ ಮ್.ಜಿ.ಇ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉತತ್ರ ಹ ಳ್ ದ.ವ.1 ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್386914ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125726 CPIBM716ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಶಮೀಮ್ ಉನಿನ್ೕಸಾ ಅಂಜುಂ,  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು(ಉದುರ್)ಉ.ನಿ. ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್428048ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/22/2014 E

125727 CPIBM717ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಮಾಕಾರ್ಂಡೇಯ , ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉತತ್ರ ಹ ಳ್, ದ.ವ.1, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್65936ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125730 CPIBM718ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಅನುರಾಧ, ಹೆಚ್ ಎನ್ ,ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉತತ್ರಹ ಳ್ ದ.ವ.1, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್165125ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E



125731 CPIBM719ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಅಮುತ್ಲ್ ವ ೕದ, ಸ , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ ,ಜೆ ನಗರ) ಉತತ್ರ ವಲಯ‐03.ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 177651ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125732 CPIBM720ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ ರ್ೕನಿವಾಸ ಮೂತಿರ್, ಪರ್.ದ.ಸ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ  ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್350032ರ ಲ್ ಶೇ80ರಷುಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125733 CPIBM721ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ವಣಣ್.ಹೆಚ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚೆನನ್ ಂಗನಹ ಳ್,ಹನೂರು ವಲಯ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್158979ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125736 CPIBM722ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಆರ್ ಬಿ ಗಂಗಾಧರ, ಪರ್ ದ ಸ ,ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ನಂಜೇದೇವನಪುರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್97143ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125737 CPIBM723ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ವಶಂಕರ, ಅಧೀಕಷ್ಕರು, ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ,ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ರವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 135236ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125738 CPIBM724ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ ಕೆ. ಪರ್ ಸ , ಸಕಾರ್ರಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ವೇಣೂರು(ಪೌರ್ ಶಾ )ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್363520ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

9/22/2014 E

125740 CPIBM725ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಎ ತಾರಾ,ದಿವ್ ದ ಸ , ಎಂ ಐ ಕಛೇರಿ ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಕೆ,ಆವರಣ) ಶಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್468669ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

9/22/2014 E

125741 CPIBM726ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ರ ೕಂದರ್ ವೈ , ಪರ್ ದ ಸ , ಕ ರಾ ಕ.ನಿಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್105425ರ ಲ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ

9/22/2014 E

125742 CPIBM727ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಟಿ ಯಲಲ್ಪಪ್ ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹು ಗೆರೆ ರಾ ತಾ, ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್171230ರ ಲ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125743 CPIBM728ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಗಿರಿಜ ಕೆ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಾದರಹ ಳ್, ಮದೂದ್ರು ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್429097ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125744 CPIBM729ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಎ ಟಿ ಸುನಂದ ,ಕನನ್ಡ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು (ಬೆರಳಚುಚ್ಶಾಖೆ) 
ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 206504ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125745 CPIBM730ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಆರ್ ದೇವರಾಜಪಪ್, ಅಧೀಕಷ್ಕಷ್ರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್175659ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125746 CPIBM731ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಪರ್ಕಾಶ.ಡಿ,ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ಹರಿಹರ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್223357ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

9/22/2014 E

125747 CPIBM732ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಚ್ ಕೆ ಮಹದೇವಯಯ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ )ನಾಗಸಂದರ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್177638ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾಪಾಸಾಸ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮನ .

11/7/2014 E

125748 CPIBM733ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ಕುಮಾರ, ಪರ್ ದ ಸ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್68420 ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪರ್ಸತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

125749 CPIBM734ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ವಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ.ಎ, ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ ಶಾ )ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ಇವರಿಗೆ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್434796ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

125750 CPIBM735ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥಚಾರಿ, ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ೇತರ್ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಕೇಂದರ್,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ವಲಯ ರವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್382302 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E



125751 CPIBM736ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಲೈಲಾ ಪ ೕರ್ನ್, ಪ ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ ) ಕಾವಳಪಡೂರು ವಗಗ್,ಬಂಟಾವ್ಳ ತಾ ಇವರಿಗೆ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 433384ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

125754 CPIBM737ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ತಿಮೆ ಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ,ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್382839ರ ಲ್ ಭಾಗಶ
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ `ಸಕಾಲ`ದಡಿ ಯ ಲ್ ಮನ .

11/7/2014 E

125755 CPIBM738ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಬಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ್, ದೈ ಕಷ್ಕರು,ಸ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗವೇದಿ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್140328ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

11/7/2014 E

125756 CPIBM739ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಕೆ ನಿಂಗರಾಜಪಪ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಾರಿಪುರ,  ವ ಗಗ್ ತಾ
ಇವರು ದಿ31/05/2014ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದುತಿತ್ದುದ್, ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇಕಡ 90% 
ಮಂಜೂ ರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

125758 CPIBM740ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಸಾದತ್ ಉಲಾಲ್ಖಾನ್, ಸ , ಸ.ಬಾಲಕೀಯರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು,ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್352732ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂ ರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

125759 CPIBM741ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಮಹಮಮ್ದ್ ರಿಯಾಜ್, ಪ ಸ .,ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಕಾರ್ಡಿ, ಬೆಳತ್ಂಗಡಿ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್433360ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

125760 CPIBM742ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಮಂಜುಳ ಆರ್,  ರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ(ಉದುರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ
ಭಾಗ)ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್108226ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

125855 CPIBM870ದೂರು2014 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಗ ಯಪಪ್, ಲೋ ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ರುದದ್ ದಾವೆಸಂಖೆಯ್ 47/2012 9/24/2014 D

125856 CPIBM871ದೂರು2014 ರ್ೕಮತಿ.ಅಮುಲು ಸಬಿಹ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಐಎಂಎನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ 15/2011 9/24/2014 C

125857 CPIBM872ದೂರು2014 ಡಿ.ಪಿ. ೕತಾರಾಮಯಯ್, ಎ.ಎಂ ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 27/2008‐09 9/24/2014 D

125858 CPIBM873ದೂರು2014 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಂಬರಹಗಳು 9/24/2014 E
125859 CPIBM874ದೂರು2014 ಸದಾ ವಯಯ್, ತುಮಕೂರು ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ 02/2012‐13 9/24/2014 A
125860 CPIBM875ದೂರು2014 ಕೆ.ಬಿ.ರ ೕಂದರ್ ಕುಮಾರ್,ಮತಿತ್ತರರು,  ರ್ೕ.ಪರಮೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಡು ದಾಧ್ಪುರ,  ಕಾರಿಪುರ ನಿಂ ದಾ ಸಂ

2114‐16/2013
9/24/2014 C

125861 CPIBM876ದೂರು2014 ಹೆಚ್.ಆರ್.ಹುಲಲ್ಟಿಟ್, ಮತಿತ್ತರರು,  ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಡಸನಹ ಳ್, ಕಾರಿಪುರ
ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ನಿಂ ದಾ ಸಂ 2234‐42/2013

9/24/2014 C

125862 CPIBM877ದೂರು2014 ರ್ೕ.ನಾಗರಾಜಪಪ್.ಹೆಚ್, ಮತಿತ್ತರರು, ಭುವನೇಶವ್ರಿ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಶಲೆ, ಗೋಪಾಳ,  ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ರುದಧ್
ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ ನಿಂ ದಾ ಸಂ 2014‐20/2013

9/24/2014 C

125863 CPIBM878ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಗಜೇಂದರ್ಪಪ್ ಮತಿತ್ರರರು, ಜಿ.ಕೆ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಶೋಕನಗರ, ವ ಗಗ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
ನಂ.1975‐88/2013

9/24/2014 C

125864 CPIBM879ದೂರು2014 ಪಿ.ಲಕಷ್ಮ್ಣ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಡಿ. .ಎಸ್ ಸ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ವ ಗಗ್ ಇವರಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್ 19/2010 9/24/2014 C
125865 CPIBM850ಅನುಒ2014 ನಾಯಕ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಶೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ. .ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ

ಬಗೆಗ್
9/24/2014 A

125866 CPIBM880ದೂರು2014 ನಳಂದ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, ತಾಳಗುಪಪ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ನ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ
ನಿ ೕಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D



125867 CPIBM813ನೇಅನು2014 ರ್ೕ.ಕಂಠಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಪಿ. .ಪಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 C

125868 CPIBM785ಶಾಹೆಬ2014 ಜೆಮ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 A
125869 CPIBM785ಹೆ ಮಾ2014 ಜೊಯ್ೕತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಚರಕನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಯಿರುವ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಮತುತ್ ಕನನ್ಡ

ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಕಷ್ಕರಿಂದ ಸಥ್ಳ ನಿಯುಕಿತ್ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 C

125870 CPIBM814ನೇಅನು2014 ರ್ೕ.ಎಂ. ಜಯಕುಮಾರ್,ಪರ್.ಶಾ.ಸ,  ರ್ೕ.ಚನನ್ ೕರದೇ ೕಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು
ಇವರಿಗೆ ದಿವ್ದಸ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125871 CPIBM800ಖಾಹುಅನು2014 ಮ ಳಾ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 B

125872 CPIBM881ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಚಂದರ್ಶೇಖರಯಯ್, ಸ. ,  ಂದಿ,  ರ್ೕ. ದಧ್ಗಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಜಂಗಮಮಠ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್
ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿ ರುವಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

125873 CPIBM787ನಿ&ಪಿಂ2014 ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗಾಯಿತಿರ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,ಆರ್.ಪಿ.ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ ಇ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D

125874 CPIBM815ನೇಅನು2014 ರ್ೕಮತಿ.ಲತಾ ಜೋ , ಹೊ ಗೆ ಕಷ್ಕರು, ನಾಯಕ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ. .ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

125875 CPIBM816ನೇಅನು2014 ರ್ೕಮತಿ. ಜಯಾಂಬಿಕೆ.ಎಂ. ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಪಿ ಎಂ],  ರ್ೕ.ಜಗದುಗ್ರು ಪಂಡಿತಾರಾಧಯ್ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, 
ಹುಣಸಮಾರನಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125876 CPIBM801ಖಾಹುಅನು2014 ರ್ೕ.ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ[ರಿ,ಇವರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 B
125877 CPIBM882ದೂರು2014 ಎನ್.ಜ.ನಾರಾಯಣಸಾವ್ಮಿ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೋಂಡನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ

ವಜಾ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 D

125878 CPIBM802ಖಾಹುಅನು2014 ರ್ೕ.ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಸಂಘ [ರಿ] ಇವರವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌತಮಪುರ, 
ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 B

125879 CPIBM803ಖಾಹುಅನು2014 ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರೇಜಂಬೂರು,  ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 B

125880 CPIBM883ದೂರು2014 ಎಂಜಿಐಎಸ್ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್, ಜೆ. .ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ಉಲಲ್ಂಘನೆಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D
125881 CPIBM884ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಬಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬೃ ಬೆಂ ಮ ಪಾ ಪೌರ್ ಶಾ ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲೆ

ಸುತ್ ಕರ್ಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು.
9/24/2014 D

125882 CPIBM885ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಮೂತಿರ್ ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಮನ ಯ ಕುರಿತು ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 E
125883 CPIBM886ದೂರು2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 40466‐69/2010 ರಾಜಣಣ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D
125884 CPIBM887ದೂರು2014 ನವಚೇತನ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಹಾಸನುರ ಇ ಲ್ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು

ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 D

125885 CPIBM817ನೇಅನು2014 ರ್ೕ.ಉಮೇಶವ್ರಪಪ್.ಜಿ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು [ತೋಟಗಾರಿಕೆ], ಕೆ.ಜಿ.ಆರ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕಡವಕಟೆಟ್, ಭದಾರ್ವತಿ
ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

125886 CPIBM888ದೂರು2014 ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಿಳು ಸಂಘ, ಕಾಮರಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಣಣ್ಸಾವ್ಮಿ ದ ಯಾರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆ
ಮೇಲೆ ದೂರು

9/24/2014 D

125887 CPIBM818ನೇಅನು2014 ರ್ೕ.ಭರ್ಮರಾಂಬ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 C



125888 CPIBM889ದೂರು2014 ರ್ೕಮತಿ.ಎಸ್.ಗೀತಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ.ಇ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
01/2009ರಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125889 CPIBM890ದೂರು2014 ಡಿ.ಎಂ.ಸುರೇಶಬಾಬು ಇವರು ಸೆಂಟ್ ಕಾಲ್ರೆನ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ರುದಧ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ
ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125890 CPIBM819ನೇಅನು2014 ನೂಯ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಬಿಲ್ಕ್ ಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, ನೂಯ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

125891 CPIBM804ಖಾಹುಅನು2014 ಅಂಬುಜಮಾಮ್ಳಗಢಿ ಚೆಲುವರಾಯಚೆಟಿಟ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 E

125892 CPIBM891ದೂರು2014 ಬಿ.ಪಿ.ಪದಮ್ಪರ್ಸಾದ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಡಿ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ ಮತಿತ್ತರರು. 17/2012 9/24/2014 A

125893 CPIBM786ವಗರ್2014 ಕೆ.ಎನ್.ದೇವರಾಜು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125894 CPIBM785ಮೇನಿ2014 47/2012 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಗ ಯಪಪ್ ಕಾಯರ್ದ ಱಗಳು, ಲೋ ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ [ರಿ], ನಂ.72, 
4ನೇಕಾರ್ಸ್,3ನೇಮುಖಯ್ರಸೆತ್, ಮುನೇಶವ್ರನಗರ, ಮಲಾಲ್ತತ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ

9/24/2014 A

125895 CPIBM786ಮೇನಿ2014 ರ್ೕ.ಕದರಪಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ನಾಗರದಾಸ್,ಕುನವ್ರ್, ಷಾಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲಮ್ನ
ಸಂಖೆಯ್ 03/2013

9/24/2014 A

125896 CPIBM785ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 104/2012‐13 ಆಯರ್ ದಾಯ್ಶಾಲಾಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ರುದಧ್ಸಕಾರ್ರ

9/24/2014 A

125897 CPIBM786ಉನಾಯ್2014 ರಿ.ಪಿ. ಸಂಖೆಯ್ 7460‐67/2011  ರ್ೕ.ಕೆ.ಎಂ.ರ , ಮತಿತ್ತರರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 A
125898 CPIBM785ಮೇಆ2014 ಮೇಲಮ್ನ ಸಂಖೆಯ್25 ಎ/2011 ಕೆ.ಎಸ್.ರ , ಬಿಇಎಲ್ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನಿಸ್ಟಿಟೂಯ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ, 

ಜಾಲಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು
9/24/2014 A

125899 CPIBM787ಉನಾಯ್2014 ಕೆ.ಎಲ್. ಾನಪರ್ಸಾದ್ ರಾವ್,  ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
18360/2012[ಎಸ್]

9/24/2014 A

125900 CPIBM788ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 982/2011  ರ್ೕ.ಎಂ.ಆರ್.ಚಂದರ್ಪಪ್ ರುದಧ್ ರ್ೕ.ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ಮತಿತ್ತರರು 9/24/2014 D

125901 CPIBM789ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 34529‐34533/2011 ಮತುತ್ 35121‐123/2011  ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ನಗೌಡ.ಜಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 D

125902 CPIBM785ಮೇ.ಕಾ2014 ಜಿತೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್.ಟಿ.ಆರ್. ಮತುತ್ ಇತರರು ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 133[2]ರ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D
125903 CPIBM790ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 7909‐24/2011ರ ದಿ 25.02.2011ರ ಆದೇಶದ ಲ್ ಮಾನಯ್ ಉಚಛ್ನಾಯ್ಯಾಲಯ ನೀಡಿದ

ಆದೇಶದಮೇಲೆ ಅಫೀಲು
9/24/2014 D

125904 CPIBM892ದೂರು2014 ರ್ೕ.ತಿಮಮ್ನಗೌಡ ಮತುತ್ ಇತರು,ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜನಾನ್ಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು, ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್
32226‐32229/1994ರ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125905 CPIBM893ದೂರು2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 33135/2003 ಸಕಾರ್ರದ ರುದಧ್ ಹಮದ್ ತಯರ್,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ 9/24/2014 D
125906 CPIBM894ದೂರು2014 ರ್ೕ. ವಪಪ್ಬಿನ್ ಮಲಲ್ಪಪ್ ಸುತುತ್ಕೋಟೆ,ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು [ನಿವೃತತ್] ಅಲಲ್ಮ ಪರ್ಭು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬ ಳ್ಗಾ ,  ಕಾರಿಪುರ

ಇವರ ಡಿ ಆರ್ ಜಿ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 B

125907 CPIBM895ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಮುನಿಯಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಪಿಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಸಂದರ್ ಇವರದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 19390/2011ರ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D



125908 CPIBM896ದೂರು2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 23621‐716‐727/2010 ಕರಿಯಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆಯ ಇತಯ್ಥರ್ ಕುರಿತು 9/24/2014 D

125909 CPIBM897ದೂರು2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 13010/2008  ರ್ೕ.ಎಸ್.ಬಿ.ಕರಿಯಪಪ್, ದಿವ್ದಸ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿಟಟ್ದಹ ಳ್, 
ಕಾರಿಪುರ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ

9/24/2014 D

125910 CPIBM791ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 31913‐915/2011 [ಎಸ್.ಆರ್ ಇಎಸ್],  ರ್ೕ.ಆರ್.ಬಿ.ಜಯಪಪ್, ಮತಿತ್ತರರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 A

125911 CPIBM898ದೂರು2014 ರ್ೕ.ದೊಡಡ್ಕೆಂಪಯಯ್, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕ,  ದಾಧ್ಥರ್ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರವೇತನನಿಗದಿ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D

125912 CPIBM792ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 39/2012 [ಎಸ್‐ಆರ್ ಇಎಸ್]  ರ್ೕಮತಿ.ಮಾಲತಿಬಾಯಿ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 D
125913 CPIBM786ಮೇಆ2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 26174/2010  ರ್ೕ. ನಾಯಕ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ಜಯನಗರ, ರುದದ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 D
125914 CPIBM793ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 6136/2008  ರ್ೕಮತಿ.ಕುಮುದಾ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ

ಮತುತ್ ಇತರರು
9/24/2014 D

125915 CPIBM794ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 33040‐33041/2011  ರ್ೕ.ಧಮಾರ್ರತಾನ್ಕರ ರಾವಬ್ಹುದೂದ್ಮರ್ತುತ್
ರ್ೕ.ಟಿ.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ

9/24/2014 D

125916 CPIBM795ಉನಾಯ್2014 ಇ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಮತುತ್ ಇತರರು 1865‐72/2011ರ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D
125917 CPIBM796ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 31913‐15/2011ಆರ್.ಬಿ.ಜಯಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಜಾಜಿನಗರ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ
9/24/2014 D

125918 CPIBM797ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 4248/20101  ರ್ಮತಿ. ಜಯ ಪೆರ್ೕಮಕುಮಾರಿ ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ನಿವೃತತ್] ಮಿತಾರ್ಲಯ
ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಮಿಷನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ

9/24/2014 D

125919 CPIBM798ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 36680/2010  ರ್ೕಮತಿ.ಸರೋಜಿನಿ ವೈ ಜಾ ಹಾಳ, ಕೋಕನಟ್ ಗಾಡರ್ನ್,ಬೆಂಗಳೂರು
ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರರು

9/24/2014 D

125920 CPIBM799ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 62085/2012  ರ್ೕ.ಗುರುಕಾಡ ದೆದ್ೕಶವ್ರ ಗಾರ್ಮೀಣ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 D

125922 CPIBM801ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 40284/2010 ಮೇರಿ ಸು ೕಲಾ ಮತುತ್ ಇತರರು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ ನಿಯಮ ಮೀರಿ
ಶುಲಕ್ ಧಿಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125923 CPIBM802ಉನಾಯ್2014 ರಿ ಪಿಸಂಖೆಯ್ 7129‐33/2012  ರ್ೕ.ಕೃಷಣ್ ಐಯಯ್ರ್, ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು ಅಸೋ ಯೇಷನ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ ಮೆಂಟ್, ಆಪ್
ಇಂಗಿಲ್ೕಷ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೂಕ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕನಾರ್ಟಕ [ರಿ], ಮತಿತ್ತರರು ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

9/24/2014 D

125924 CPIBM803ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 27042‐59 ಮತುತ್ 27709‐10  ರ್ೕ. .ಗಜೇಂದರ್ಪಪ್ ಮತುತ್ ಇತರರು ಹಾಗೂ ರ್ೕ.ಬಸವರಾಜಪಪ್
ಮತುತ್ ಇತರರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125925 CPIBM804ಉನಾಯ್2014 ರಿ ಪಿ ಸಂಖೆಯ್ 23105/2012 [ಎಸ್.ಆರ್]  ರ್ೕಮತಿ.ಫಹಮುದಿದ್ೕನಿನ್ೕಸಾ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 D
125926 CPIBM805ಉನಾಯ್2014 ನಿಂದನಾ ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 589/2012 ಮತುತ್ ಸಂಖೆಯ್ 689‐691/2012  ರ್ೕಮತಿ.ಬೆ ಸ್ ಹೆನಿರ್ ಮತಿತ್ತರರು

ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ
9/24/2014 D

125927 CPIBM806ಉನಾಯ್2014 ರಿ ಪಿ ಸಂಖೆಯ್ 7636/2012  ರ್ೕ.ಸೈಯಯ್ದ್ ಪೈಚಾನ್ ಅಹಮ್ದ್ ಇವರ ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 D
125928 CPIBM787ಮೇನಿ2014 ಮೇ ಸಂ 20/2013 ಜಿ.ಕೆ.ಜಯವರಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಜೆ.ಬಿ.ಕಾವಲ್ ಲೇಜ್ ಸಮಿತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಿಗಳರ ಪಾಳಯ್, 

ಬೆಂಗಳೂರು
9/24/2014 C

125929 CPIBM807ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 35506/2011  ರ್ೕ.ಬಿ.ಪಾಲಾಕಷ್ಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್
ರುದಧ್ ರಾಜಯ್ ಸಕಾರ್ರ

9/24/2014 D



125930 CPIBM808ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 37395‐396/2011 ಕಾಯರ್ದ ರ್ಗಳು,  ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ತಾಳಗುಂದ, 
ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್

9/24/2014 A

125931 CPIBM809ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 8092‐93/2010 ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್,  ವ ಗಗ್ ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D
125932 CPIBM788ಮೇನಿ2014 ಮೇ ಸಂ 35/2013  ರ್ೕ.ಎಂ.ಅಬುದ್ಲ್ ಕರೀಮ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಲೇಪಾ ಸಾವ್ಮಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು, 

ೕತಾರಾಮಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು,
9/24/2014 A

125933 CPIBM810ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್ 7477‐7459/2011  ರ್ೕ.ಹರೀಬಾಬು ಮತುತ್ ಇತರರು ವ ಗಗ್ ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ದಾವೆ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D

125934 CPIBM811ಉನಾಯ್2014 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖೆಯ್ 21201/2011  ರ್ೕ.ಜೆ.ಎಂ ಶಾಂತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರುದಧ್ ಸಕಾರ್ರ 9/24/2014 A
125935 CPIBM786ವೇನಿ2014 ರಾಜಮಹಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಾಗಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿಗ ಗೆ 10, 15 ಮತುತ್ 20 ವಷರ್ಗಳ

ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.
9/24/2014 D

125936 CPIBM785ಮಾನ2014 ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಹೆಆರ್ ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಕಲಾಯ್ಣ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾನಯ್ತೆ
ನ ೕಕರಿಸುವ ಕುರಿತು.

9/24/2014 D

125937 CPIBM787ವೇನಿ2014 ಆರ್.ಬಿ.ಪಾಯಣಣ್ನವರ್, ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಮಹಾಲ ಮ್ೕಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ15, 20 ವಷರ್ಗಳ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125938 CPIBM899ದೂರು2014 ಕು.ಶಾ ನಿ ಇವರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಜವಗಾರ್ವಣೆ ಪತರ್ ನೀಡಲು ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಬಾಪೂಜಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಳಂಬ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125939 CPIBM900ದೂರು2014 ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುರಾಜರಾವ್ ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಆಚಾಯರ್ ದಾಯ್ಲಯ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು, 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಇವರ ಪಿಂಚಣಿ ಇತಯ್ಥರ್ದ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125940 CPIBM901ದೂರು2014 ಕಲಾಲ್ನಿ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಹೈಸೂಕ್ಲ್, ಜಾಲಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಡೊನೇಷನ್ ವಸೂ
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125941 CPIBM902ದೂರು2014 ಎಸ್.ಎ. ೕರಭದರ್ಯಯ್, ಗರ್ಂಥಪಾಲಕರು, ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜಯರತನ್ ಸೇವಕಿ, ರ್ೕ.ಪಂಡಿತಾರಾಧಯ್ ಪ.ಪೂ.ಮಹಾ
ಪಾಠಶಾಲೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ರಜೆ ಮತಿತ್ತರೆ ಸೌಲಭಯ್ ನೀಡದಿರುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125942 CPIBM903ದೂರು2014 ಆರ್.ಎಸ್.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್,ಇವರಿಂದ ಪಾತಿಮಾ ಶಾಲೆಯ ಬಬ್ಂದಿ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಆಗುತಿತ್ರುವ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D

125943 CPIBM904ದೂರು2014 ವದರ್ಮಾನ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೆಣಸಮನೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ನಡೆಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125944 CPIBM905ದೂರು2014 ರ್ೕಮತಿ.ಭಾರತಿ.ಜಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ ಂದಿ],  ಟಲ್ ಏಂಜಲ್ ಆಂಗಲ್ ಶಾಲೆ, ಮೈಯಾಯ್ ಕಾವಲ್,ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರಂ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದೂರಿನ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125945 CPIBM906ದೂರು2014 ರ್ೕಮತಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಬಸವೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ ಕರ್ಮ
ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125946 CPIBM805ಖಾಹುಅನು2014 .ಸಂ.ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಕೇಡಲಸರ,ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಇರುವ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 E

125947 CPIBM907ದೂರು2014 ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಸಕಾರ್ರಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕ್ ಗೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125948 CPIBM789ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಜೇಡ್ ವಾಯ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಿಡುಗಳಲೆಯ ಲ್ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಸ ಲ್ ದ ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ
ಕುರಿತು.

9/24/2014 E



125949 CPIBM908ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಕನನ್ಪಪ್ ಶೈಕಷ್ಣಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತುತ್ ಮುಟಿಟ್ಕೋಟ ಗಾರ್ಮಸಥ್ರು,ಚನನ್ ೕರ ದೇ ೕಕೇಂದರ್ಸಾವ್ಮಿ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮೇಲೆ ದೂರು

9/24/2014 D

125950 CPIBM790ಶಾ.ಮು2014 ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕಿನ ಕಿಟಟ್ದಹ ಳ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ ಮುಚುಚ್ವ ಕುರಿತು. 9/24/2014 D
125952 CPIBM910ದೂರು2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ರಾಜು, ಡಾ//ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮಿಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್

ಖಾಯಂಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 E

125953 CPIBM911ದೂರು2014 ರ್ೕನಿವಾಸಮೂತಿರ್, ನಿವೃತತ್ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೇವಾಶರ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 25‐30 
ವಷರ್ದ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125954 CPIBM790ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಪರ್ ಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನಿಟೂಟ್ರು, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 A

125955 CPIBM791ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ನೈಂಟಿಂಗೆಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾದಯ್ಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ನೂಯ್ ಮಂಡಿಲ್, ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 A

125956 CPIBM792ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ದಾಯ್ ನೂತನ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಹೊಸಮನೆ ಬಡಾವಣೆ,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 E

125957 CPIBM793ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ಕಷ್ಣ ಸಮಿತಿ, ದುಗಿರ್ಗುಡಿ,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 E
125958 CPIBM794ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಆನಂದಸಾಯಿ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], 3ನೇ ತಿರುವು, ಬಸವನಗುಡಿ,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 A

125959 CPIBM795ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ರ್ೕ.ರಾಮಕೃಷಣ್ ದಾಯ್ಶರ್ಮ ಟರ್ಸ್ಟ್ [ರಿ], ಗೋಪಾಳ,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 A
125960 CPIBM796ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಾನಸಾಗರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 E
125961 CPIBM797ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಷಪರಿಹಾರೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ಬಾಳಂಬಿಡ, ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 E

125962 CPIBM795ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಮಂಜುನಾಥ.ಕೆ. ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 A

125963 CPIBM820ನೇಅನು2014 ಕೆಂಚಪಪ್.ಹೆಚ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ರ್ೕ.ಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ , ಮೈದೊಳಲು, ಮಲಾಲ್ಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

125964 CPIBM851ಅನುಒ2014 ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ದಾಯ್ವಧರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 E

125966 CPIBM853ಅನುಒ2014 ರಾಜರಾಜೇಶವ್ರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಲಕಕ್ವ ಳ್, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 E

125967 CPIBM806ಖಾಹುಅನು2014 ಮೌಂಟ್ ಹಮರ್ನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುದರೆಗೆರೆ ರಸೆತ್, ಮಾದನಾಯಕನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ ಹುದೆದ್
ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 B

125968 CPIBM790ಇ 2014 ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೂಕ್ಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ಯ 150ನೇ ವಾ ರ್ಕೋತಸ್ವ ದ ಸಂದಬರ್ದ ಲ್
ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಹೊರತರುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2014 E

125969 CPIBM810ದಾಹಾಮ2014 ಆಕಸ್ಫಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ, ಕೋಗಿಲು ರಸೆತ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ
ಕೊರತೆಮನಾನ್ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125970 CPIBM796ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಪೆರ್ೕಮ ೕಲಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗತಿರ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125971 CPIBM811ದಾಹಾಮ2014 ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮನಾನ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನಯ್ತೆ ನ ೕಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D



125972 CPIBM788ನಿ&ಪಿಂ2014 ರ್ೕಮತಿ.ಅಂಚೆ ನ್.ಎಂ, ಕುಟಿನಾನ್ ಲಾಯ್ಬ್ ಅಟೆಂಡರ್,ಸೆಟ್ಲಾಲ್ ಮೇರಿಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ವೈಯಾಯ್ ಕಾವಲ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸವ್ ಇಚಾಛ್ ನಿವೃತಿತ್ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125973 CPIBM786ಶಾಹೆಬ2014 ನಿಮರ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 A

125974 CPIBM797ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಕಹಕಷಾ ಬಾನು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಎಂ . ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಡಿಕನ್ ಸನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125975 CPIBM798ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಎಂ.ಎಸ್.ರಂಗಪಪ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌತಮಪುರ, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 C

125976 CPIBM821ನೇಅನು2014 ರ್ೕ.ಸುಬರ್ಹಣಯ್.ಎಂ.ಬಿ, ದಿವ್ದಸ,  ರ್ೕ.ಚನನ್ ೕರದೇ ೕಕೇಂದರ್ ಸಾವ್ಮಿ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125977 CPIBM799ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಪುಟಟ್ಸಾವ್ಮಿಗೌಡ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ರಾಜಲ ಮ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ
ಹುದೆದ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125978 CPIBM788ವೇನಿ2014 ಬಿ.ಕೆ. ವಕುಮಾರ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಬಿಇಎಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಾಲಹ ಳ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 D

125979 CPIBM822ನೇಅನು2014 ಬಿ.ಸುಧೀಂದರ್ ಕುಮಾರ,ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸಹಾಯ್ದಿರ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುತಾತ್ಕಾಲೋನಿ, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

125980 CPIBM800ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ರತಾನ್ಕರ.ಎಸ್. ,ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮಲೆನಾಡು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೌತಮಪುರ,ಸಾಗರ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 C

125982 CPIBM788ಶಾಹೆಬ2014 ಅರ ಂದ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾ ಕಾನಗರ, ಆಂಧರ್ಹ ಳ್ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

125983 CPIBM823ನೇಅನು2014 ಪರ್ಸನನ್ ಕುಮಾರ್.ಎನ್.ಹೆಚ್ ದಿವ್ದಸ, ದಾಧ್ಥರ್ ಸನಿವಾಸಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಲಡ್ನ್ ಜುಬಿಲ್ ಕಾಲೋನಿ,ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 B

125984 CPIBM807ಖಾಹುಅನು2014 ಅಲ್ ಮಹಮದ್ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು,ಹಳ ೕೆನಗರ, ಭದಾರ್ವತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 B
125985 CPIBM808ಖಾಹುಅನು2014 ಹಾರನಹ ಳ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ[ರಿ], ಹಾರನಹ ಳ್,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್

ಬಗೆಗ್
9/24/2014 E

125986 CPIBM809ಖಾಹುಅನು2014 ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆರ್.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ,2ನೇಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 E

125987 CPIBM854ಅನುಒ2014 ವ ಗಗ್ ಜಿಲಾಲ್ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 A

125988 CPIBM801ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಆಚ್ರ್ ಡ ೕ ಸನ್ ಬೋಡ್ರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿಲಲ್ಸ್ರ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಸಹ ಕಷ್ಕರುಗ ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125989 CPIBM812ದಾಹಾಮ2014 ಕೃ ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಚೋಳನಾಯಕನಹ ಳ್, ಹೆಬಾಬ್ಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾ ಹಾ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ
ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

125990 CPIBM787ವಗರ್2014 ೕಣಾ ಶಾರದ ಕಷ್ಣ ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ತುಮಕೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ವತಿಯಿಂದ
ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125991 CPIBM824ನೇಅನು2014 .ಎಲ್.ಎಸ್ ದಾಯ್ಸಾಗರ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬಸವೇಶವ್ರ ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ
ಶಾಲೆಯ ಲ್ ರ್ೕ.ರ ಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಎಸ್ ಇವರನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ

9/24/2014 A



125992 CPIBM825ನೇಅನು2014 ರ್ೕ.ಆಂಜನೇಯ ಎಂ.ಎಂ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕಮತಿ.ಶಕುಂತಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಬಾಳ ,ೆ ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

125993 CPIBM788ವಗರ್2014 ಹೆಚ್.ಉದಯಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಕಲಾ,ರಂಗನಾಥಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸುಂಕದಕಟೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

125994 CPIBM802ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ರಾಜು.ಕೆ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ವೇಕಾನಂದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,2ನೇಹಂತ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 C

125995 CPIBM791ಇ 2014 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮನ ಗಳು ‐  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ 9/24/2014 E
125996 CPIBM792ಇ 2014 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ 9/24/2014 E
125997 CPIBM793ಇ 2014 ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮಾ ತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 E
125998 CPIBM810ಖಾಹುಅನು2014 ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಫೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಖಾ

ಇರುವ ಬೋದಕ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಭತಿರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 B

125999 CPIBM789ವಗರ್2014 ಜಿ.ಎಸ್.ರ ಕುಮಾರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ರ್ೕ.ಕಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಯಳಗೆರೆ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ
ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

126000 CPIBM813ದಾಹಾಮ2014 ರ ಶಂಕರ್ ದಾಯ್ಮಂದಿರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆ, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ
ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

126001 CPIBM803ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಡಿ.ಚಂದರ್ಕಲಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಾಂಧಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕ.ರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮು
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

126002 CPIBM804ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಜಯದೇವಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು ದಾದ್ಥರ್ ಸಂಯುಕತ್ ಪದ ಪೂವರ್ ಕಾಲೇಜು,  ಂಗರಾಜಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

126003 CPIBM789ನಿ&ಪಿಂ2014 ರ್ೕಮತಿ.ಪೀಲೋಮಿನಾನಾಧನ್, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು,ಗಾಂದಿ ದಾಯ್ಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐
2 ಇವರ ಸವ್ ಇಚಾಛ್ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 D

126004 CPIBM826ನೇಅನು2014 ಅಲ್ ಮಹಮದೌ ಢಶಾಲೆ, ಆರ್.ಎಂ.ಎಲ್ ನಗರ, ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

126005 CPIBM790ವಗರ್2014 ಎನ್.ಎಸ್.ಕೇಶವರಾಜ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು[ಪಿ ಎಂ],ನಿಮರ್ಲ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಾಗರ ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 C
126006 CPIBM805ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಎಸ್.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಬಿಲ್ಗೊಳ,  ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು, ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್

ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 C

126007 CPIBM827ನೇಅನು2014 ಎಸ್.ಎಂ.ಜಯದೇ ಪತಿ ಎಸ್.ಎಂ. ವಮೂತಿರ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 B

126008 CPIBM790ನಿ&ಪಿಂ2014 ರ್ೕಮತಿ.ಸಬೀಹಾ ಯಾ ನ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಎಂ.ಓ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಡಿಕನ್ ಸನ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಸವ್ ಇ ನಿ ಅನುಮತಿ

9/24/2014 C

126009 CPIBM912ದೂರು2014 ೕಣಾ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಯ
ಹೆಚ್.ಜೆ.ರಮೇಶ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು ಇವರ ಮೇಲೆದೂರು

9/24/2014 D

126010 CPIBM828ನೇಅನು2014 ಗಣೇಶ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಕನಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಳ ೕೆನಗರ,ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆಬಗೆಗ್ 9/24/2014 A

126011 CPIBM829ನೇಅನು2014 .ಶಂಕರಮೂತಿರ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ದಧ್ಗಂಗಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರುಕಿಮ್ಣಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆಬಗೆಗ್

9/24/2014 A

126012 CPIBM806ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಗಿರಿಜ.ಬಿ.ಎಸ್,ಸಹ ಕಷ್ಕರು,ಬಾಪು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ತಿರ್ವೇಣಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 C



126013 CPIBM807ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಆರ್.ಹೇಮಲತ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಉನನ್ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಮಾರಪಾಕರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 C

126014 CPIBM791ವಗರ್2014 ರ್ೕ.ಜಗದುಗ್ರು ಗುರು ಬಸವೇಶವ್ರ ದಾಯ್ಪೀಠ [ರಿ], ಬೆಕಿಕ್ನಕಲಮ್ಠ, ವ ಗಗ್ ಇವರ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

126015 CPIBM798ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ದಾಯ್ ನೂತನ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎ.ಎನ್. ರಸೆತ್,ವೆಂಕಟೇಶನಗರ, ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2014 D

126016 CPIBM799ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ರಾಮಕೃಷಣ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅ ಗೇರಿಮಂಡಿರ್,ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ 9ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2014 D

126017 CPIBM800ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಗುರುಕುಲ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನವುಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಇ ಲ್ 9ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 D

126018 CPIBM801ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರಾಳಕೊಪಪ್,  ವ ಗಗ್ 9/24/2014 A
126019 CPIBM802ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಸಾಗರತಾಲೂಲ್ಕು ಇ ಲ್ 9ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್. 9/24/2014 A

126020 CPIBM803ಹೊಶಾಪಾರ್2014 ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ರಾಜಗೋಪಾಳನಗರ, ಪೀಣಯ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಲ್ 9ನೇತರಗತಿ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

9/24/2014 A

126021 CPIBM795ಸಥ್ಹ2014 ನಜಮುಸಸ್ರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಬೋರ್ ಬಾಯ್ಂಕರ್ಸೆತ್, ಬೆನಸ್ನ್ ಟೌನ್,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವಕುರಿತು.

9/24/2014 A

126022 CPIBM796ಸಥ್ಹ2014 ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಿಟಾಟ್ರಹ ಳ್,  ಕಾರಿಪುರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದಬಗೆಗ್ 9/24/2014 A
126023 CPIBM797ಸಥ್ಹ2014 ಆರ್ ಟಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 A
126024 CPIBM798ಸಥ್ಹ2014 ಸಾವ್ಮಿ ವೇಕಾನಂದ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ಯಯ್ನಪಾಳಯ್,ಸದಾನಂದನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ

ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್
9/24/2014 A

126025 CPIBM799ಸಥ್ಹ2014 ಫೈವ್ ಹೆಚ್ ಆಂಗಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 2ನೇಹಂತ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐10 ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್ 9/24/2014 A

126026 CPIBM792ವಗರ್2014 ರ್ೕ.ಮಾರುತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್ [ರಿ], ಚನನ್ಗಿರಿ,ಧಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಸಂಸೆಥ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಕಷ್ಕರ
ಪರಸಪ್ರ ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

126027 CPIBM793ವಗರ್2014 ಕನಾರ್ಟಕ ಜೆ ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.96, ಲಾಯ್ವೆ ಲ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಬಬ್ಂದಿಗಳ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/24/2014 C

126087 CPIBM808ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ರಾಜಾಬಾನು, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗೌ ಯಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಡಯ್ ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

10/23/2014 C

126089 CPIBM855ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಪರ ವಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಗುರುಮಲೆಲ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದೂರ, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್
ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 A

126095 CPIBM812ಉನಾಯ್2014 ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 33904/2004 ಎಂ.ಬಸವಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್ದಸ ಇವರ ಡಿ ಆರ್ ಜಿ ತತ್ ಕಟಾಯಿ ದ ಬಗೆಗ್ 9/26/2014 B

126114 CPIBM858ಅನುಒ2014 ರ್ೕ. ಂಗರಾಜು, ವೃ. (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)  ರ್ೕ.ಮಹದೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳವ ಳ್ ಟೌನ್, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಅನುದಾನಸ ತ ಅನುದಾನಸ ತ ಆನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/23/2014 A



126122 CPIBM688ಗೃನಿಮುಂ2014 Sri. N. N. Krishnappa Gowda, Retired Head Master, ( Govt Composite High School, Gulasindha, 
C.R.Patna Taluk, Hassan District ) Kuvempunagara, Channarayapatna Town and Taluk, Hassan 
District, House Building Advance Loan Sanctioned time Pledged the Original Document and 
other Certified Copy Letters Releasing Permission‐ Regarding

11/25/2014 D

126124 CPIBM812ಖಾಹುಅನು2014 ಕೆ. . . ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು‐40, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್. 9/27/2014 B

126135 CPI‐BM01ವೇನಿ201213 ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಗೆರ್ೕ1 ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ರಿಯ ಗೆರ್ೕಡ್01 ದೈ ಕ ಪರಿ ೕಕಷ್ಕರ ಹುದೆದ್ಗೆ ಉನನ್ತೀಕರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 9/30/2014 E

126144 CPIBM833ನೇಅನು2014 ದಾಯ್ಭಿವೃದಿಧ್ ಸಂಘ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಿಸರಾಗಿ, ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/27/2014 B

126145 CPIBM834ನೇಅನು2014 ಕೆ.ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲ್.ಜಿ.ರಾಮಣಣ್ ಬಡಾವಣೆ, ಲಗೆಗ್ರೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್.

9/27/2014 B

126146 CPIBM919ದೂರು2014 ಬತ್ರ್ ಲೋಮಿ ೕ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಅಲೇ ಯಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ
ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆಗ್ ದೂರು.

9/27/2014 E

126147 CPIBM792ನಿ&ಪಿಂ2014 ಕೆ.ಎನ್.ಲ ಮ್ೕನರ ಂಹ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವಲ್ ಸೆಟ್ೕಷನ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತಿತ್ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2014 E

126150 CPIBM920ದೂರು2014 ಅಪೀಲು ಸಂಖೆಯ್ 05/2012  ರ್ೕಮತಿ.ಆಯಿಶಾ ಕತೂನ್ ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ 9/27/2014 D
126151 CPIBM809ಮುಂಬಡಿತ್2014 .ನಾಗರಾಜ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ದೀನಸೇವಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್

ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/27/2014 D

126152 CPIBM810ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಲ ಮ್ೕಬಾಯಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಮಾರ ಪಾಕರ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐2, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/27/2014 D

126153 CPIBM811ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಫಾತಿಮಾ ಫಜಲತ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಮ ಲ್ಕಾಜುರ್ನ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ, ಡಿ.ಜಿ.ಹ ಳ್, 
ಬೆಂಗಳೂರ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2014 D

126154 CPIBM835ನೇಅನು2014 ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ಪಿ.ಸುಗುಣಾವತಿ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸುಜಾತ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂಕಮಮ್ ತೋಟ, 
ಉಲಾಲ್ಳ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2014 B

126155 CPIBM813ಖಾಹುಅನು2014 ರ್ೕಮತಿ.ಮೇಹಾರ್ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2014 B

126156 CPIBM921ದೂರು2014 ಎಂ.ಚಲುವಯಯ್, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಚನನ್ಕೇಶವ ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸೊಂಡೆಕೊಪಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಅನು ೕದನೆ 4ನೇ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆಗ್

9/27/2014 E

126157 CPIBM922ದೂರು2014 ದಾವೆ ಸಂಖೆಯ್ 5886/2010 ಭೀಮಣಣ್.ಎ ಮತುತ್ ಇತರರು ರುದಧ್ ಇಲಾಖೆ 9/27/2014 D
126158 CPIBM789ವೇನಿ2014 ರ್ೕ. ವರಾಮ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್.ಹೆಚ್.ತಳವಾರ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ. .ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶಕುನಹ ಳ್, 

ಸೊರಬ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ
9/27/2014 D

126160 CPIBM923ದೂರು2014 ಅಹಮದ್ ಉಲಾಲ್ ಬೇಗ್ ಎಂ, ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರು, ಖುವತುಲ್ ಇಸಾಲ್ಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೋಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ರಸೆತ್, ಬೆನಸನ್
ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗ ಹಜ್ ಯಾತೆರ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

9/27/2014 E

126178 CPIBM689ಗೃನಿಮುಂ2014 Smt. K.G.Yeshodha, School Mathe, Govt Lower Primary School, Rampura, Chikkamagalur Taluk 
and District, Housing Loan Advance for Sanction at the Time of Pledged All the Original 
Document Records Released Permission ‐ Regarding

12/1/2014 D



126179 CPIBM814ಖಾಹುಅನು2014 ಅಜಾದ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಂ.ಕೆ.ಕೆ ರಸೆತ್,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 C
126180 CPIBM794ವಗರ್2014 ಅರುಣ್ ಪರ್ಸಾದ್ ರೈ, ದೈ. , ಕುಮಾರಪಾಕರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಪಾಯ್ಲೇಸ್ ಗುಟಟ್ಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ

ಬಗೆಗ್
9/28/2014 D

126181 CPIBM812ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ. ೕರಭದೆರ್ೕಶವ್ರ ಪರಿ ಷಟ್ ಜಾತಿ ದಾಯ್ಸಂಸೆಥ್, ತಾಳಗುಂದ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಲ್ಕು,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್
ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಮುಂಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 D

126182 CPIBM793ನಿ&ಪಿಂ2014 ಎನ್.ಎನ್.ರಾಧಾಮಣಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸವ್ ಇ ನಿವೃತಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 C

126183 CPIBM785ಭಾನೀ2014 ಮಹಾರಾಣಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಹ ಕಷ್ಣ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 E

126184 CPIBM815ಖಾಹುಅನು2014 ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಹಾಲ ಮ್ೕಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್
ಬಗೆಗ್

9/28/2014 C

126185 CPIBM816ಖಾಹುಅನು2014 ದಾಧ್ಥರ್ ಗೌತಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾಮಾ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹುದೆದ್ ಭತಿರ್ ಅನುಮತಿ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 C
126186 CPIBM786ಭಾನೀ2014 ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ ಹೆಚುಚ್ವರಿ ಭಾಗ ತೆರೆಯುವ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 E

126187 CPIBM813ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸಾ ತಿರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಎಂ.ಇ. ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 D
126188 CPIBM861ಅನುಒ2014 ಮಂಜು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ರಾಯಲ್

ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/28/2014 A

126189 CPIBM814ದಾಹಾಮ2014 ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 80 ಅಡಿ ರಸೆತ್, ಹೆಚ್ಆರ್ ಬಿಆರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ
ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 E

126190 CPIBM800ಸಥ್ಹ2014 ಮಹಾರಾಣಿ ಅನುದಾನಿತ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ನೋಬನಗರ,  ವ ಗಗ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಥ್ಳಾಂತರದ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 A

126191 CPIBM862ಅನುಒ2014 ಭರತೇಶ ಪಾಟೀಲ್, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಬಸವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಸೂಕ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿಯನುನ್ ಅನುದಾನ ಸ ತ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 B

126192 CPIBM814ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಸಂದೀಪ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಕ. .ನಿನಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜೋಗ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 D

126193 CPIBM815ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಕೆ.ಮಾಲತಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಮ ಳಾ ದಾಯ್ಲಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಶೇಷಾದಿರ್ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 D

126194 CPIBM816ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಎಸ್.ಆರ್.ಪುಟಟ್ರಾಜಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಆರ್ ಪಿ ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 D

126195 CPIBM815ದಾಹಾಮ2014 ಜಯಲ ಮ್ೕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಎಲ್.ಎನ್.ಪುರಂ,  ರ್ೕರಾಮಪುರಂ, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 E

126196 CPIBM790ವೇನಿ2014 ಎಂ.ರುದಾರ್ಣಿ, ಆರ್ ಪಿ ಎ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 E
126197 CPIBM786ಹೆ ಮಾ2014 ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದಾರ್ಚಾರಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸೇವಾಶರ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕರಾಂಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನುನ್

ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿದುದ್ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗೆಗ್
9/28/2014 D

126198 CPIBM791ವೇನಿ2014 ಬಿ.ಪರಮೇಶವ್ರಪಪ್, ಪರ್ ೕಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು, ಗುರುಮಹಾರುದರ್ಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಉಜಿಜ್ನಿಪುರ, ಭದಾರ್ವತಿ
ಇವರ ವೇತನ ನಿಗಧಿ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 E



126199 CPIBM795ವಗರ್2014 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪಪ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಜನಾಪುರ, ರಾಮನಗರ
ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 D

126200 CPIBM836ನೇಅನು2014 ಪಿ.ಬಿಕಂಡರ್ ಳ್,  ರ್ೕ.ಚಾಮುಂಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಂತೆಕಡೂರು,  ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 B

126201 CPIBM796ವಗರ್2014 ರ್ೕ.ಗಂಗಾಧರಯಯ್, ದೈ ಗೆರ್ೕಡ್‐2 ಇವರ ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 D
126202 CPIBM837ನೇಅನು2014 ರ್ೕ.ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ಾನ ಸಹಾಯಕರು,  ರ್ೕ.ಭುವನೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗೋಪಾಳ, 

ವ ಗಗ್ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್
9/28/2014 B

126203 CPIBM817ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಆನಂದ ಸೋ ಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ
ಸಹ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 D

126204 CPIBM818ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಎಂ. .ವೆಂಕಟೇಶಯಯ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಶೇಷಾಧಿರ್ಪುರಂ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 D
126205 CPIBM863ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಅಕಕ್ಮಹಾದೇ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಸಮನೆ, ಭದಾರ್ವತಿ,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್

ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್
9/28/2014 A

126206 CPIBM838ನೇಅನು2014 ಹೆಚ್. ವ ಂಗಪಪ್ ಅನುದಾನಿತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಾಗರ ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 B
126207 CPIBM794ಇ 2014 ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್ಯ ಂಬರಹ ಪತರ್ಗಳು 9/28/2014 E
126208 CPIBM819ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕಶಂಕರೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಲಗೆಗ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮು ಬಡಿತ್ ಬಗೆಗ್ 9/28/2014 D

126209 CPIBM864ಅನುಒ2014 ತಿಪೆಪ್ೕಶಪಪ್, ವೈ ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಮಂಜುನಾಥ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾರಶೆಟಿಟ್ಹ ಳ್, ಭದಾರ್ವತಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿ
ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 B

126210 CPIBM797ವಗರ್2014 ಜಗಜೊಯ್ೕತಿ ಬಸವೇಶವ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಲ್ನ ಬಬ್ಂದಿಗಳ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 D

126211 CPIBM839ನೇಅನು2014 ಶೇಖರಯಯ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲವ ಳ್,  ವ ಗಗ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಇವರ
ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

9/28/2014 B

126212 CPIBM865ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಬಸವ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹುಸೂಕ್ರು, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐04, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ
ಬಗೆಗ್

9/28/2014 A

126298 CPI‐BM01ಇ 200708 ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರ ಷಯ ವ 10/10/2014 D
126299 CPI‐BM01ಇ 201011 ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01 ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ ದಿನಚರಿ ವ 10/10/2014 D
126300 CPI‐BM01ಇ 201011 ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01 ನೇಮಕಾತಿ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ ದಿನವ

ರಿಜಿಸಟ್ರ್
10/10/2014 D

126301 CPI‐BM01ಇ 2010 11 ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01 ನೇಮಕಾತಿ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ ದಿನವ
ರಿಜಿಸಟ್ರ್

10/10/2014 D

126306 CPI‐BM01ಇ 2014 ಸಹನಿದೇರ್ಶಕರು01 ನೇಮಕಾತಿ ಶಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಎ2 ಶಾಖೆಯ ಷಯ ನಿವಾರ್ಹಕರ ಂಬರಹ ವ 10/10/2014 D

126372 CPIBM820ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಜಿ.ಪಿ. ವಣಣ್, ಸ. , ನೆಹರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಮು. . ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/9/2014 A

126477 CPIBM690ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಶರಣಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕಿ, ಸಕಾಱರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, 
ಕುಷಠ್ಗಿ ಮತುತ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಕೊಪಪ್ಳ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D



126478 CPIBM691ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ನಾಗಭೂಷಣ. ಬಿ. ಮಾಮಡಿ,  ಕಷ್ಣ ಸಂ ೕಜಕರು,  ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಔರಾಧ ಮತುತ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಬೀದರ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾನ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್,

12/1/2014 D

126479 CPIBM692ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಎಸ್.ಎ.ಬಿ. ಮುಜಾವರ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,  ಜಾಪುರ, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D

126480 CPIBM693ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಎಂ. ಡಿ. ಶಾರದಾಂಬ, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D

126521 CPIBM798ವಗರ್2014 ರ್ೕ.ಮಹದೇವಸಾವ್ಮಿ, ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು,  ರ್ೕ.ನಂಜುಂಡೇಶವ್ರ ದಾಯ್ವದರ್ಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು
ಇವರನುನ್ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತಿರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇ ಲ್ಗೆ ಅಂತರ್ ಆಡ ತ ಮಂಡ  ವಗಾರ್ವಣೆ 
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 C

126609 CPIBM823ಮುಂಬಡಿತ್2014 ಸಟ್ರ್ ಮೇರಿ.ಐ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಅ ಲಾಲ್ ಕಾನೆವ್ಂಟ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 C

126610 CPIBM824ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಜಯಂತಿ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಐಓಇ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ದಾಯ್ರಣಯ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದನೆ ಬಗೆಗ್

12/17/2014 C

126718 CPIBM694ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಮಹಮದ್ ಇಬಾರ್ ಂ. ಮಹಬೂಬನಗರ, ಗುಲಬ್ಗಾಱ‐585104, ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D

126719 CPIBM695ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಬಸವರಾಜ ಹ ಯಂಕಂಚಿ. ಶಹಾಬಾದ ರೋಡ್, ರಾಜಾಪುರ, ಗುಲಬ್ಗಾಱ ಟೌನ್ ‐585105, ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D

126720 CPIBM696ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಹೆಚ್.ಸು ೕಲಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕಿ, ಹಾಲಹ ಳ್ ಕೆರೆ ಬಡಾವಣೆ, ಹಾಲಹ ಳ್, ಮಂಡಯ್ ‐571401, ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D

126761 CPIBM870ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಮಹದೇವು, ವೃ. (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಡೂರು, ಮಳವ ಳ್ ತಾ, ಮಂಡಯ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

10/23/2014 A

126798 CPIBM698ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಎಂ.  . ಗಂಗಾಧರ ಶಾ ೕ, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು,  ದಾಯ್ನಗರ, ಕರೇಕಲಲ್ಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್ ಮತುತ್
ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣಂ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಱರದ 
ಪರವಾಗಿ ರದುದ್ ಪಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D



126799 CPIBM699ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಜಿ. ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ್, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾಱರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕಡಬೂರು, 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಱರದ 
ಪರವಾಗಿ ರದುದ್ಪಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/1/2014 D

126912 CPIBM700ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಎ. ಜೀನತುನಿನ್ೕಸಾ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾಱರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, 
ಗೂಳೂರು, ಭಾಗೇಪ ಲ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

126913 CPIBM701ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಎಸ್. . ಕೃಷಣ್ಕುಮಾರಿ, ಕೇರ್ ಆಫ್ ಗಂಗಪಪ್,  . .ಪುರಂ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ 
ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

126915 CPIBM702ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ. ಎಸ್. ಶಾಂತಮಮ್, ಪರ್ಶಾಂತನಗರ, ದೇವನಹ ಳ್ ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೊಲ್ೕಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

127190 CPIBM743ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಕೆ ಚಿತತ್ಯಯ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.4 ರವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್209601ರ ಲ್ ಮುಂತಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127191 CPIBM744ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಆಕರ್ರ್ ೕಹನ ದ , ಉಪ ಪಾರ್ಂಶುಪಾಲರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು (ಪೌರ್ಶಾ )ಕಾಡುಗೋಡಿ,ಬೆಂಗಳೂರು
ದ.ವ.4 ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್225397ರ ಲ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127192 CPIBM745ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ದೇವರಾಜಯಯ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ,  ಜಾಪುರ ಪಾರೆಸ್ಟ್, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್69960ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ‐ಪರ್ಸಾತ್ವನೆ ಸ ಲ್ಸುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127194 CPIBM746ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಿ, ಬಿ ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ತಡಸೂರು ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್176527ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

11/7/2014 E

127195 CPIBM747ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಗುರು ದದ್ಯಯ್, ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗುಂಗರಮೆಳೆ ತಿಪಟೂರು ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್94157ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾ.ಮಂಜೂರಾತಿ ‐ ಕುರಿತು

11/7/2014 E

127196 CPIBM748ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಆಶಾ.ಎಸ್ ಆರ್,ಸ , ಸ ಬಾ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ )ತಿಪಟೂರು ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್131410ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡವ ಕುರಿತು.

11/7/2014 E

127197 CPIBM749ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ವಶಂಕರ.ಹೆಚ್ ಆರ್,ಪರ್ ದ ಸ ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ ವಲಯ‐1 ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್108022 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127198 CPIBM750ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಸರೋಜಾ .ಆಡೂರ, ಸ ,ಸ.ಬಾಲಕೀಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.3 ಇವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 131233ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127199 CPIBM751ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ವಾಸುದೇವ ಎಂ ಆರ್, ದೈ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ ಶಾ )ವತೂರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.4 ರವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್166179ರ ಲ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127200 CPIBM752ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಕಲಪ್ನ ಶಂಕರ ಭಟಟ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ ಶಾ )ವತೂರ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.4 ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್33504ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E



127201 CPIBM753ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಸೂಯರ್ಕಲಾ, ಪರ್ ದ ಸ , ಬಿಈಓ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉ.ವ.04 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್206884ರ ಲ್ ಶೇ90%ರಷುಟ್ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಾಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127202 CPIBM754ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ತಿಮಮ್ಜಜ್, ಪರ್ ಶಾ ಸಹಾಯಕರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಳಗುಂದ ಅರ ೕ ಕೆರ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್225413ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂ ರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127204 CPIBM755ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಜೊಯ್ೕತಿ ೕತಾರಾಮು ಧಾರೇಶವ್ರ,ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಟಿ ದಾಸರಹ ಳ್, ಉತತ್ರ ವಲಯ‐04 ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂ ಇಡಿಎನ್441618ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127205 CPIBM756ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಅವಧಾನಿ, ಎಂ ಜಿ,  , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ದೊಮಮ್ಲೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ದವ‐3ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್167610ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2014 E

127206 CPIBM757ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಎನ್ ಜಿ ಉಮಾದೇ , ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚಲಾಲ್ಪುರ,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್225014ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಶ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮನ .

11/7/2014 E

127207 CPIBM758ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎನ್ ರಾಮಸಾವ್ಮ,ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು,  ೇತರ್ ಕಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಉ.ವ.1, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್169696ರ ಲ್ ಶೇ90%ರಷುಟ್ ಭಾಗಶ ಅಂತಿಮ ವಾಪಸಾತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127208 CPIBM759ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ.ಬಿ. ಸ , ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ಭಾನುವ ಳ್,ಹರಿಹರ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ
ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 109168ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127209 CPIBM760ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಕೆ ಹ ಳ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್94222ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127210 CPIBM761ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಲೋಕೇಶ.ಹೆಚ್. . ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೋಡು,ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್139367ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127211 CPIBM762ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಂ ಟಿ ರಾಜಶೆಟಿಟ್,ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ ) ಬೆಸಗರಹ ಳ್,ಮದೂದ್ರು ತಾ ಇವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್411987ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127213 CPIBM763ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಉಮಾರಾಣಿ ಎಂ, ಸ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಬೆರಟೇನ ಅಗರ್ಹಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ವ ‐3 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್322097ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127214 CPIBM764ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ಕೆ ಸೆಲವ್ಂ, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ ನೌಕರ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್208241ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127215 CPIBM765ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಂ ಎಸ್ ರ್ೕನಿವಾಸ, ದಿವ್ ದ ಸಹಾಯಕ ಸ ತ ಬೆರಳಚುಚ್ಗಾರರು,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ
ಇಲಾಖೆ,( ೕಜನಾ ಶಾಖೆ),ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್425153ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127216 CPIBM766ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಡಿ ಎಂ ಪರ್ಕಾಶ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ನಾಗವೇದಿ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್140716ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ.

11/7/2014 E

127217 CPIBM767ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ಗಂಗಾಧರೇಶ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಕಲಲ್ಹ ಳ್ ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್110480ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

11/7/2014 E

127218 CPIBM768ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಂ ಪರ್ಭಾಕರ, ಲೆಕಾಕ್ಧೀಕಷ್ಕರು, ದತಿತ್ ಮತುತ್ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶಾಖೆ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 49273ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಂಪಡೆತಕಾಕ್ಗಿ ಅಜಿರ್.

11/7/2014 E

127219 CPIBM769ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ವಣಣ್.ಪಿ. ದೈ ಇ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅಂಕೆಪುರ, ಹಾಸನ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್220110ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E



127220 CPIBM770ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಅಜಿಜ್ಹ ಳ್, ಚನನ್ಗಿರಿ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್66970ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127221 CPIBM771ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಜಿ ಎಲ್ ದೊಡಡ್ಯಯ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ  ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್110161ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2014 E

127222 CPIBM772ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ದೇವರಜು, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಗಂಗಸಾಗರ ಪಾವಗಡ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್207568ರ ಲ್
ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127223 CPIBM773ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಂ ಮಹಾದೇವ, ದೈ ,ಸ.ಪೌರ್ಶಾಲೆ, ಗುತತ್ಲು, ಮಂಡಯ್ ದ.ವ. ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್418493ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/7/2014 E

127224 CPIBM774ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಶಂಕರಮೂತಿರ್.ಎಂ.,ಬಿ ಆರ್ ಪಿ, ಬಿ ಆರ್ ಕೇಂದರ್, ಕೊಳ ಳೆ್ೕಗಾಲ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್322210ರ ಲ್ ಗರಿಷಠ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ

11/7/2014 E

127225 CPIBM775ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಸತಯ್ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತತ್ ಪತಾರ್ಂಕಿತ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕರು, ಸಂಸಕ್ೃತ ಕಷ್ಣ ನಿದೇರ್ಶನಾಲಯ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸಂಸಕ್ೃತ
ಶವ್ ದಾಯ್ಲಯ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಇಡಿಎನ್56458ರ ಲ್ ಅಂತಿಮ ಇತಯ್ಥರ್ಗೊ ಸುವ ಬಗೆಗ್.

11/7/2014 E

127232 CPIBM776ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಬಿ ಎನ್ ರ್ೕಪತಿರಾವ್, ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್165808ರಿಂದ ಶೇಕರ
90%ರಷುಟ್ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127233 CPIBM777ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ವೈ ರ ೕಂದರ್ನಾಥ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ತೋರಣಗಟೆಟ್, ಜಗಳೂರು ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್68186ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127234 CPIBM778ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಲೇಪಾಕಷ್.ಕೆ, ದೈ , ಸ.ಬಾಲಕರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ )ತಿಪಟೂರು ರವರ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್112333ರ ಲ್
ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

11/27/2014 E

127235 CPIBM779ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಕೆ ಉಮಾಪತಿ,ಸ , ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಹರಪನಹ ಳ್ ತಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್228793ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127236 CPIBM780ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಡಿ ಮಾರೇಗೌಡ, ಸ , ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾ, ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಭಾಗ,ಕಾಡು ಗೋಡಿ,ಬೆಂಗಳೂರು ದವ‐4,ಇವರ ಸಾ ಭ
ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್109982 ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127237 CPIBM781ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಅಮೀರ್ ಜಾನ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ )ಬೆಳಾಳ್ಳ ,ೆ ಪಾಂಡವ ಪುರ ತಾ, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆಇಡಿಎನ್86889ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127238 CPIBM782ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಸೋಮಶೇಖರಶೆಟಿಟ್, ಸ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಹಾರನಹ ಳ್,ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್140767ರ ಕ್ನ ಲ್ರುವ ಬ ಗಿನ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆಗ್.

11/27/2014 E

127239 CPIBM783ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಗಾಯಿತಿರ್.ಕೆ, ಮು ,ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಏನೆಕಲುಲ್, ಸುಳಯ್ ತಾಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್83028ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

11/27/2014 E

127240 CPIBM784ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಪಿ ಹೆಚ್ ಪುಪಪ್,ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ನಿಟೂಟ್ರು,ಹಾಸನ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್139623ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127241 CPIBM785ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ಹನುಮಂತರಾಯ ಉ.ನಿ. ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಭಾಗಶಃ 11/27/2014 E
127355 CPIBM703ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಎಂ. ಹನುಮಂತಪಪ್,  ಕಷ್ಕರು,  ವಪಾವಱತಿ ನಿಲಯ, 1ನೇ ಬಾಲ್ಕ್, ನೂಯ್ಟೌನ್ ಬೇತಮಂಗಲ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ತಾಲುಲ್ಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್‐ 563116, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಮೂಲ ಬಾಂಡ್ ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D



127356 CPIBM704ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಜಶೇಖರಯಯ್, ಪತಾರ್ಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಉಪನಿದೇಱಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ
ಇಲಾಖೆ,  ವ ಗಗ್,  ವ ಗಗ್ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/3/2014 D

127653 CPIBM705ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಇ.ಕೆ. ನರ ಂಹಯಯ್, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ಕಿರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, 
ಗುಲಗಿಂಜಲಹ ಳ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್. . ಸಾಲದ ಬಡಿಡ್ಯ ತತ್ವನುನ್ ಪರಿಷಕ್ರಿ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

127722 CPIBM850ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಎ.ಆರ್.ಯಶೋದಮಮ್, ಸ. , ಎಂ.ಕೆ.ಆನಂದಾಳಾವ್ರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ,  ರ್ೕರಂಗಪಟಟ್ಣ ತಾ, 
ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/17/2014 C

127931 CPIBM786ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಕೆ ಪಾವರ್ತಮಮ್, ತಾಂತಿರ್ಕ ಸಹಾಯಕರು, ಸ ಆಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ
ಸಂಇಡಿಎನ್350687ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಹಣವನುನ್ ಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127932 CPIBM787ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಂಗರಾಜು, ದೈ , ಸ .ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚೆನಾನ್ ಂನಹ ಳ್, ಹನೂರು ವಲಯ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್388732ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127933 CPIBM788ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಮಧುರಮಮ್, ದೈ (ಗೆರ್ೕಡ್‐2) ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ)ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ, ಬಸವನಗುಡಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್166810ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127934 CPIBM789ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಜಯಲ ಮ್ ಎಂ, ನಾಗರಾಳ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಹೆಣುಣ್ ಮಕಕ್ಳ)ಪೌರ್ಢಶಾಲಾ ಭಾಗ, 
ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್240639ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127935 CPIBM790ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಖಂಡೋಜಿರಾವ್, ಗೂರ್ಪ್ ಡಿ , ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ  ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್429099ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127969 CPIBM872ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಹರೀಶ.ಪಿ, ಸ. (ಪಿ ಎಂ) ಎಸ್. . .ಡಿ.ಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬೆಟಟ್ದಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟಟ್ಣ ತಾ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/17/2014 A

127989 CPIBM791ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಎಂ ಎಸ್ ನಾಗಲ ಮ್,  ೕಘರ್ ಪಿಗಾರರು, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ,ಸಾ ಇಲಾಖೆ(ಪಾರ್ಥಮಿಕ )ಬೆಂಗಳೂರು
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 167917ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

11/27/2014 E

127990 CPIBM792ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಚ್ ಜಿ ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್,ದಿವ್ ದ ಸ, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಡೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್179733ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾ.ಮಂಜೂರು ಕುರಿತು

11/27/2014 E

127991 CPIBM793ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಗೋಪಾಲಯಯ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಡೇನಹ ಳ್, ಗುಬಿಬ್ ತಾ ರವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್110614ರ ಲ್
ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.

11/27/2014 E

127992 CPIBM794ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಕೆ ಜಿ ದಧ್ಗಂಗಯಯ್, ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾರಕಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ.ವ.1 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್207335ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127993 CPIBM795ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ವರಖೇಡಿ , ದಿವ್ ದ ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಚಂದರ್ಪಪ್ ವೃತತ್, ಬೆಂ ದ.ವ.1, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್401632ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127994 CPIBM796ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಎಸ್ ಚಿಕಕ್ ಂಗೇಗೌಡ, ಸ , ಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಣೆಣ್ೕಗೆರೆ, ಕಡೂರು ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್139600ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127995 CPIBM797ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಎಂ ಎಸ್ ತಿರ್ವೇಣಿ, ಸ , ಸ ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸಾರಕಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ವ‐1, ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್167149ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E



127996 CPIBM798ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಗಜಾನನ ಸುಬಬ್ ಹೆಗಡೆ, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ತಲೂಲ್ರು ಬೈಂದೂರು ವಲಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 83527ರಿಂದ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127997 CPIBM799ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಟ್.ಕೆ, ದೈ ಕಷ್ಕ, ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ ) ಕೋಟೇಶವ್ರ,ಕುಂದಾಪುರ ತಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ್
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 82928ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ವಾಪಸಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127998 CPIBM800ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಎಂ ಹೆಚ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಜಿಲಾಲ್ ಕಷ್ಣ ಮತುತ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆಥ್,ರಾಮನಗರ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್94299ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

127999 CPIBM801ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಹುಚಚ್ಯಯ್, ಮು , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಮಡೇನಹ ಳ್,ಗುಬಿಬ್ ತಾ ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್110336ರ ಲ್
ಭಾಗಶ ವಾ.ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

11/27/2014 E

128000 CPIBM802ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ರಾಮಪಪ್ ಚಿತರ್ಕಲಾ ಕಷ್ಕರು, ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಪಾಟರಿ ಟೌನ್,ಉತತ್ರ ವಲಯ 3 ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್417461ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

128001 CPIBM803ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಪಿ ರಾಮಾಂಜಪಪ್, ಪರ್ ದ ಸ,ಆಡಿಟ್ ಶಾಖೆ, ಆಯುಕತ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್350018ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

128002 CPIBM804ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿ ಮಮತಾ ಆರ್ ಗಾವಂಕರ್, ಸ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ ) ಕೃಷಣ್ರಾಜಪುರ,ಬೆಂಗಳೂರು ದವ‐4 
ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 209096ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

128003 CPIBM805ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಮಧುಸೂದನ ರಾವ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಸ , ಸ.ಪೌರ್ ಶಾಲೆ, ಸುಂಕೇನಹ ಳ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದ ವ ‐1 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ
ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್83917ರ ಲ್ ಭಾಗಶ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

128004 CPIBM806ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕ ಆರ್ ಎಲ್ ಗಿರಿರಜು, ದೈ , ಸ ಪೌರ್ ಸಾಲೆ, ದೊಡಡ್ಬನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು 4 ಇವರ ಸಾ ಭ ನಿ ಖಾತೆ
ಸಂಇಡಿಎನ್207711ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

128005 CPIBM807ಸಾಮಾನಯ್ ಭ ಷಯ್ ನಿಧಿ2014 ರ್ೕಮತಿಬಿ ಎಲ್ ಯಶೋಧ, ದೈ , ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು(ಪೌರ್ಶಾ ) ಜಕೂಕ್ರು, ಉ.ವ‐4, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಾ
ಭ ನಿ ಖಾತೆ ಸಂಇಡಿಎನ್ 88210ರ ಲ್ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್

11/27/2014 E

128253 CPIBM873ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ದೊರೆರಾಜು, `ಡಿ` ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  .ಆರ್.ಬಾಲಾರಪಟಟ್ಣ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ರಾಮಸಮುದರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ
ತಾ, ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/31/2015 A

128298 CPIBM709ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ರಾಜು, ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ಸಕಾಱರಿ ಮಾದರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಕುಡವನಘಟಟ್, 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/23/2014 D

128305 CPIBM710ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕಮತಿ.  . ಸರೋಜಮಮ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕಿ, ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ, ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ Missing Credit Details ಮಾ ತಿಗಳನುನ್ ತಿ ಸುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

128411 CPIBM853ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಡಾ.ಕೆ.ರಮೇಶ್, ಸ. , ಆರ್.ಎನ್.ಪಿ.ಎ ದಾಯ್ಕೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು.
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/19/2015 C

128431 CPIBM711ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ.  . ದೇವರಾಜಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪದ  ಪೂವಱ ಕಾಲೇಜು, ಕಡೂರು ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ 
ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

12/23/2014 D



128466 CPIBM830ದಾಹಾಮ2014 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ
ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/31/2015 C

128500 CPIBM712ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಕೆ.ಆರ್. ಗೋಪಾಲಪಪ್, ಉಪನಾಯ್ಸಕರು. ಮನೆ ನಂಬರ್ ‐ 15, ಬಾಗೇಪ ಲ್ ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, 
ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

128501 CPIBM713ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ನಾಗಪಪ್ ವೈ ಅಮುಮ್ಗೋಳ, ಮನೆ ನಂಬರ್ 1139 / 01 / ನೇಸರಗಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಬೆಳಗಾ ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

128560 CPIBM877ಅನುಒ2014 ರ್ೕ ಹೇಮಂತಗೌಡ ಕಿತೂತ್ರ್, ಸ. (ಆಂಗಲ್)  ರ್ೕ ಮಹದೇಶವ್ರಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಂಧುವ ಳ್, ಮೈಸೂರು ತಾ/ಜಿಲೆಲ್, 
ಇವರ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/20/2014 A

128595 CPIBM861ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ. .ದೇವದಾಸ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಡಿ.ಬನುಮಯಯ್ ಬಾ ಕಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಇವರಿಗೆ ದಿವ್.ದ.ಸ
ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/20/2014 C

128596 CPIBM806ವಗರ್2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು, ಪರ್.ಮು. ,  ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಳವ ಳ್, ಮಂಡಯ್, ◌ಿವರನುನ್ ರ್ೕ
ದಾದ್ಥರ್ ವಸತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚಿಕಕ್ಮಾಡಿಗಣಹ ಳ್, ಹಾಸನ, ◌ಿ ಲ್ಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

12/20/2014 C

128597 CPIBM878ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಎಸ್.ರಾಜು, ಸ. ,  ರ್ೕಮತಿ.ಪದಾಮ್ವತಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್, ಸ.  ಬಿಝಡ್ ರ್ೕ ಶವ್ಭಾರತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು, ಈ ಹುದೆದ್ಗಳನುನ್ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

12/20/2014 A

128606 CPIBM714ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಲ ಮ್ೕನಾರಾಯಣ, ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ಸಕಾಱರಿ ರಿಯ ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಎನ್. . 
ನಾಗಯಯ್ರೆಡಿಡ್ ಬಡಾವಣೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ 
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಭದರ್ತೆಗಾಗಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲ್. ಐ. . ಮೂಲ ಬಾಂಡಗ್ಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

128637 CPIBM715ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಕೆ. ಗೋಪಾಲ್, ನಿವೃತತ್ ನಿದೇಱಶಕರು, ಮನೆ ನಂಬರ್‐ 1373, 6ನೇ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಎಂ.ಐ.ಜಿ. ಹೆಬಾಬ್ಳ, 
ಒಂದನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು‐560016, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

128703 CPIBM716ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಜೆ .  ವಾನಂದಸಾವ್ಮಿ, ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ( ಸಕಾಱರಿ ಪೌರ್ಢ ಶಾಲೆ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳಯ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು‐48 ) ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು‐85, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ೕಸ್ ಕಂ ಸೇಲ್ ಅಗಿರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲ ಪರ್ತಿಯನುನ್ ಂದಕೆಕ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

128719 CPIBM717ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಎಂ.  ವಶರಣಪಪ್, ಮು// ಕುಸನೂರು, ಗುಲಬ್ಗಾಱ ಶವ್ ಧಾಯ್ಲಯ ೕ// ಗುಲಬ್ಗಾಱ‐ 585106, ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D

128804 CPIBM718ಗೃನಿಮುಂ2014 ರ್ೕ. ಜಿ. ನಾಗರಾಜು, ಬಿನ್ ಗುರುವರಾಜು, ಮನೆ ನಂಬರ್ ‐ 846, ವಾಡ್ ಱ ನಂಬರ್‐ 16, ಹಾರೋಹ ಳ್ ಬಡಾವಣೆ, 
ಕೋಲಾರ. ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

1/7/2015 D



128867 CPIBM881ಅನುಒ2014 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ೕರಭದರ್ಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಜೈಪರ್ಕಾಶ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡಕ್ರ್ ನಗರ, ಹೊಳೆನರ ೕಪುರ
ತಾ, ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/27/2015 B

128868 CPIBM862ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕ.ಬಿ.ಎನ್.ತಿಮೆ ಗೌಡ, ಸ. , ಅರುಣೋದಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಿಡಗ, ಚನನ್ರಾಯಪಟಟ್ಣ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/19/2015 C

128909 CPIBM864ಮುಂಬಡಿತ್2014 ರ್ೕಮತಿ.ಎನ್.ನಾಗರತನ್ಮಮ್, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, ವನಿತ ಸದನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೃಷಣ್ಮೂತಿರ್ಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

12/31/2014 C

129544 CPIBM2ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ಬಿ.ಆರ್.  ವರುದರ್ಪಪ್,  ಕಷ್ಕರು, ಚನನ್ಬಸವೇಶವ್ರ ನಿಲಯ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕಚೇರಿಯ ಎದರು, ಜಯನಗರ
2ನೇ ಹಂತ, ಸಾಲಾಗಾಮೆ ರೋಡ್, ಹಾಸನ ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರು ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ 
ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ 
ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

129545 CPIBM3ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ಉದಯಚಂದರ್, ನಿವೃತತ್ ಕಷ್ಕರು, ಚಿಕಕ್ತೊಗಲೇರಿ,  ರೇತೊಗಲೇರಿ ಅಂಚೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಲ್ಕು ಮತುತ್ ಜಿಲೆಲ್, 
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ‐ 577514, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ 
ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಱರದ 
ಪರವಾಗಿ ರದುದ್ಪಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

129693 CPIBM2ಅನುಒ2015 ರ್ೕಮತಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪುಷಪ್ಲತ, ವೃತಿತ್ ಕಷ್ಕರು, ಚಿತರ್ಕಲೆ, ಉದಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ದಾಯ್ವಪಪ್ನಕೊಪಪ್ಲು, ಹಾಸನ
ತಾ, ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/10/2015 B

129788 CPIBM4ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ಎ. . ರಾಮಯಯ್, ನಿವೃತತ್ ಮುಖೊಯ್ೕಪಾಧಾಯ್ಯರು, ನಂಬರ್‐ 025, ಶಂಕರ ನಗರ, ಹಳ ೕೆಪಾಳಯ್ ಅಂಚೆ, 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲೆಲ್, ‐572202, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ 
ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

129793 CPIBM2ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ ದದ್ ಂಗಯಯ್, ಸ. , ಎಸ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹು ವಾನ ಮಂಡಯ್ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಆಡ ತ ಮಂಡ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

1/31/2015 C

129817 CPIBM2ದಾಹಾಮ2015 ರಾಯಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ (ಹಳ ೕೆ ವಸುತ್ ಪರ್ದಶರ್ನ ಕಟಟ್ಡ) ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಮೈಸೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ
ದಾಖಲಾತಿ/ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಮನಾನ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

1/31/2015 C

129818 CPIBM5ಅನುಒ2015 ರ್ೕ.ಭೈರಯಯ್,  ರ್ೕ ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಂಟೇನಹ ಳ್, ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ `ಡಿ` ದಜೆರ್
ನೌಕರರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/19/2015 C

129922 CPIBM5ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕಮತಿ. ನ ೕಮುನಿನ್ೕಸಾ, ಸಹ ಕಷ್ಕರು, 5ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್, ಎ.ಎಂ. . ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಕರೀಂ ಅಪಾಱಟ್ ಮೆಂಟ್, 
ಕುಶಾಲನಗರ, ಕಾಡುಗೊಂಡನ ಹ ಳ್, ( ಕೆ.ಜಿ.ಹ ಳ್ ) ಹೆಗಗ್ಡೆನಗರ ಮುಖಯ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು‐560077, ಇವರ ಗೃಹ 
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಱರದ ಪರವಾಗಿ ರದುದ್ ಪಡಿ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

129931 CPIBM12ಅನುಒ2015 ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಾಜಶೇಖರ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ನೌಕರ ಬಾಪೂಜಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಸನ , ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/9/2015 B

130046 CPIBM4ನೇಅನು2015 ರ್ೕ.ಬಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟರಮಣಪಪ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಎಂ.ಇ.ಎಸ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಇವರನುನ್
ಎನ್.ಎಸ್. .ಕೆ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಖಾ  ಹುದೆದ್ಗ ಗೆ ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರನುನ್ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2015 B



130391 CPIBM18ಅನುಒ2015 ರ್ೕಮತಿ.ಆರ್.ಸಾ ತಿರ್ಬಾಯಿ, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು, ಭಾನು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದ ಣ
ಜಿಲೆಲ್, ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/20/2015 A

130438 CPIBM14ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ. .ರಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಸ. , ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತೊಟಿಲ್, ಕೋಲ�ರ ತಾ/ಜಿಲೆಲ್, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/19/2015 C

130525 CPIBM15ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಈಶವ್ರೇಗೌಡ.ಎಂ.ಆರ್, ನೆಹರು ಸಾಮ್ರಕ ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಂಗೂರು, ಅರಕಲಗೂಡ ತಾ, ಹಾಸನ, 
ಇವರ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರ ಬಡಿತ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2015 B

130528 CPIBM16ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಕೆ.ಎ.ಹೊನನ್ಪಪ್, ಸ ,  ರ್ೕ.ಮಹದೇವ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್
ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/24/2015 B

130603 CPIBM19ಅನುಒ2015 ರ್ೕ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ಲಾಪ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹ ಳ್ ಮೈಸೂರು, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ ತಾ, ಹಾಸನ, 
ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/9/2015 B

130605 CPIBM21ಅನುಒ2015 ರ್ೕಮತಿ. ಲಪ್.ಆರ್, ಸ. , ರಾಘವೇಂದರ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮೂಡಲಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನುನ್ ವೇತನಾನುದಾನಕೆಕ್
ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2015 B

130627 CPIBM4ಸಥ್ಹ2015 ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ರ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್ ಸಥ್ಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 2/26/2015 C

130628 CPIBM17ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕಮತಿ.ಬಿ.ನಿಮರ್ಲ ಕುಮಾರಿ, ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಪಾಠಶಾಲಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ತಾಯ್ಗರಾಜನಗರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/26/2015 C

130629 CPIBM18ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕಮತಿ.ರಾಜಲ ಮ್ೕ, ಸ. , ಮ ಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/26/2015 C

130630 CPIBM19ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಮಹಮದ್ ಇಬಾರ್ ಂ, ಸ. , ನಾಯ್ಷನಲ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹಾಸನ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/26/2015 C

130631 CPIBM20ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಆರ್. ರ್ೕವರ, ಸ. ,  ರ್ೕ.ರಾಧಾಕೃಷಣ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ರ್ೕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್
ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/26/2015 C

130632 CPIBM42ಖಾಹುಅನು2015 ರ್ೕ ಶಾರದಾ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಾಯ್ಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರ ಖಾ
ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್ಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/26/2015 B

130633 CPIBM43ಖಾಹುಅನು2015 ಚೇತನ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹೊಳ ೕೆನರ ೕಪುರ, ಹಾಸನ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಲ್ನ ಬಾಯ್ಕ್ ಲಾಗ್ ಖಾ ಹುದೆದ್ಯನುನ್ ಭತಿರ್
ಮಾಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದನೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್.

2/26/2015 B

130686 CPIBM21ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕಮತಿ.ಬಿಂದುಮಾಲಾ, ಸ. ,  ರ್ೕ ದಾಧ್ ಂಗೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

2/27/2015 C

130789 CPIBM8ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ಎಂ. ರಾಮಕೃಷಣ್. ಮನೆ ನಂಬರ್‐ 31/  , ಸಪತ್ಗಿರಿ ನಿಲಯ, ಕುವೆಂಪು ರಸೆತ್, 2ನೇ ಅಡಡ್ ರಸೆತ್,  ದಾಯ್ನಗರ, 
ಬಿ.ಎಂ. ರಸೆತ್, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲೆಲ್, ( ಅಧೀಕಷ್ಕರು. ಬಿ.ಇ.ಒ. ಕಚೇರಿ ಕನಕಪುರ) ಇವರ 
ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಱರದ ಪರವಾಗಿ ರದುದ್ ಪಡಿ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

130857 CPIBM9ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ವೈ.ಟಿ. ಚಂದರ್ಪಪ್, ಮಂಜು ರ್ೕ ನಿಲಯ, ಎಮಮ್ದೊಡಿಡ್ ರಸೆತ್, ಕಡೂರು ಟೌನ್, ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ
ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಱರದ ಪರವಾಗಿ ರದುದ್ಪಡಿ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವರಿಗೆ ನೀಡಲು 
ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D



130880 CPIBM11ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ಕೆ. ಮುತಾತ್ರೆಡಿಡ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟೌನ್, ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ
ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ ಕಾಗದ 
ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

130939 CPIBM22ಅನುಒ2015 ರ್ೕ.ಎಂ.ಚಂದರ್ಶೇಖರ, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ತಿಮಮ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಆನೇಕಲ್, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2015 B

130940 CPIBM23ಅನುಒ2015 ರ್ೕ.ಮುನಿರಾಜು, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಸಭ್ ಮಂಗಲ, ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಇವರನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2015 B

130945 CPIBM22ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ ರಾಮಚಂದರ್.ಎಲ್, ಡಿ ಗೂರ್ಪ್ ನೌಕರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ
ದಿವ್.ದ.ಸ ಹುದೆದ್ಗೆ ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/31/2015 C

131010 CPIBM1ಇ 2015 c4(2) section others paper file 5/13/2015 B
131018 CPIBM28ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ಎಸ್ಎಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಮೈಸೂರು ರಸೆತ್, ನಾಗದೇವನಹ ಳ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್

ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು.
4/29/2015 C

131032 CPIBM14ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ಎನ್. ನಾರಾಯಣಪಪ್. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು. ಚಿಕಕ್ಬಳಾಳ್ಪುರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ
ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ 
ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

131063 CPIBM25ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಸೋಮು ಉಮಾ ರಾಠೋಡ್, ಸ. ಮತುತ್ .ಎನ್.ಗಿರಿಜಮಮ್, ಸ. , ಬೆಂಗಳೂರು, ಉನನ್ತ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/16/2015 C

131070 CPIBM16ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ಪರ್ಕಾಶ್ ಎಂ ಹಬುಬ್, ನಿವೃತತ್ ಪರ್ಥಮ ದಜೆಱ ಸಹಾಯಕರು,  ರ , ಉತತ್ರ ಕನನ್ಡ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ
ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನಿನ್ತರೆ 
ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಱರದ ಪರವಾಗಿ ರದುದ್ಪಡಿ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ನಿವೃತತ್ ನೌಕರರಿಹಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

131161 CPIBM26ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಟಿ.ಕೆ.ಪರ್ಸನನ್ಮೂತಿರ್, ಸ. ,  ಜಯ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್
ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2015 C

131162 CPIBM27ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಜಿ.ಎನ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸ. , ಸುಭಾಷ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕಾರಂಜಿಕಟೆಟ್, ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ
ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/23/2015 C

131163 CPIBM28ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ ಡಿ. .ದಯಾನಂದ, ಸ. ,  ರ್ೕ ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ್ರ್ ಶಾ  ಮೆ ೕರಿಯಲ್ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಚೋಳೂರು
ಪಾಳಯ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮುಖಯ್ ಕಷ್ಕರಾಗಿ ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್

3/23/2015 C

131184 CPIBM37ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ರ್ೕ ಪರಂಜೊಯ್ೕತಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಯಲೂದ್ರು,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ರ್ೕ
ಪರಂಜೊಯ್ೕತಿ ದಾಯ್ನಿಕೇತನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಲೂದ್ರು,  ರ್ೕನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಕೋಲಾರ, ಈ ಹೊಸ 
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

6/3/2015 A

131243 CPIBM3ಅಆನೇ2015 ರ್ೕಮತಿ.ವೈ.ಪಿ. ಜಯ, ದಿ||ಮಾಧವನ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ.ಜೇನುಕಲುಲ್ ದೆಧ್ೕಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, 
ಯಾದಾಪುರ, ಅರ ೕಕೆರೆ ತಾ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಅನು ೕದನೆ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/25/2015 C

131261 CPIBM29ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕಮತಿ.ಜರೀನಾ ಬೇಗಂ, ಸ. , ಅಲ್‐ಅಮೀನ್ ಅಂಜುಮನ್ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್
ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2015 C

131262 CPIBM30ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಸಾವ್ಮಿ, ಸ. ,  ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ಚೌಡೇಶವ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕೋಲಾದೇ , ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ, 
ಕೋಲಾರ, ಇವರಿಗೆ ಮು. ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2015 C



131263 CPIBM31ಮುಂಬಡಿತ್2015 ರ್ೕ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸತಯ್ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಸ. , ದಯಾನಂದ ಕನನ್ಡ ಮಾಧಯ್ಮ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ
ಬಡಾವಣೆ, ಚಂದರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಮು.  ಬಡಿತ್ ನೀಡಿರುವುದನುನ್ ಅನು ೕದಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

3/26/2015 C

131407 CPIBM4ಅಆನೇ2015 ದಿ||  ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ರ ಕುಮಾರ್, ಡಿ ದಜೆರ್ ನೌಕರರು,  ರ್ೕ ದಾದ್ಥರ್ ಸನಿವಾಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕೋಲಾರ, 
ಇವರ ಮಗ ರ್ೕ.ಹೆಚ್.ಆರ್.ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

4/20/2015 B

131459 CPIBM19ಗೃನಿಮುಂ2015 ರ್ೕ. ಟಿ.ಕೆ. ಗೋ ಂದೇಗೌಡ, ದೈ ಕ ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಕರು, ಮಾಲೂರು ಟೌನ್ ಮತುತ್ ತಾಲೂಲ್ಕು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಲ್, ಇವರ
ಗೃಹ ನಿಮಾಱಣ ಮುಂಗಡದ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಡಮಾನವಾಗಿಟಿಟ್ರುವ ಎಲಾಲ್ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು 
ಮತುತ್ ಇನಿನ್ೕತರೆ ಕಾಗದ ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸಕಾಱರದ ಪರವಾಗಿ ರದುದ್ಪಡಿ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಬಗೆಗ್

4/25/2015 D

131474 CPIBM2ಅ.ವ2015 ಜಿಲಾಲ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂವ ದಧ್ತೆಗೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿ ೕಲನೆಗೆ ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/20/2015 D

131476 CPIBM4ಅ.ವ2015 ಧ ಕಛೇರಿಗಳನುನ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಬ್ಂದಿ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/20/2015 D
131481 CPIBM8ಅ.ವ2015 ಡಯಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಛೇರಿಯ 2010‐11ರಿಂದ2013‐14ನೇ ಸಾ ನವರೆಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ

ಸ ಲ್ ರುವ ಬಗೆಗ್ . (ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಜೆ ನಾಗರಾಜು ಇವರಿಗೆ ಮಾ ತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.)
5/21/2015 D

131483 CPIBM10ಅ.ವ2015 ಸಹನಿದೇಱಶಕರು ಸಾವಱಜನಿಕ ಕಷ್ಣ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಲ್
ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿರುವ ಸಹಾಯಕರನುನ್ ಹತತ್ರದ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಗ ಗೆ ನಿ ೕಜಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

131484 CPIBM11ಅ.ವ2015 ಎಸ್.ಕೆ.ಹರೀಶ.ಕೇರಾಫ್ ಬಿ.ಎಲ್.ರಮೇಶ್, ರಾಜಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇ ಔಟ್ ಚನನ್ಪಟಟ್ಣ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ್ ಇವರು
ಮಾ ತಿ ಹಕುಕ್ ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರಡಿ ಮಾ ತಿ ಕೇ ರುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

131507 CPIBM15ಅ.ವ2015 ಶಾಲೆಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ್. 5/20/2015 D
131509 CPIBM17ಅ.ವ2015 ಸರಕಾರಿ ಕನನ್ಡ ಮಾದರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆಟೌನ್, ಬೆಮಗಳೂರು ಗಾರ್ಮಾಂತರ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 2013‐

14ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.
5/20/2015 D

131517 CPIBM24ಅ.ವ2015 ಸರಕಾರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಒಂಟಿಕೊಪಪ್ಲು ಮೈಸೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ, ಈ ಶಾಲೆಯ 2013‐14ನೇ ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ
ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

131520 CPIBM27ಅ.ವ2015 ರ್ೕ ಕಲುಮ್ರುಡೇಶವ್ರ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮಿಲೆರ್ ಚಿಕಕ್ಮಗಳೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಈ ಶಾಲೆಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗ್. 5/20/2015 D

131524 CPIBM30ಅ.ವ2015 ಸಹಾಯಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಅಕಷ್ರ ದಾಸೋಹ ತಾಲೂಲ್ಕು ಪಂಚಾಯತ್, ತಿಪಟೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2014‐15ನೇ
ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

131526 CPIBM32ಅ.ವ2015 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸೆತ್, ರಾಮನಗರ ಟೌನ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 2013‐14ನೇ
ಸಾ ನ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

131529 CPIBM35ಅ.ವ2015 ಸರಕಾರಿ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು, ಹಗರೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಲ್ಕು ಹಾಸನ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 2013‐14ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

131534 CPIBM39ಅ.ವ2015 ಬಾಲಕಿಯರ ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ,  ಳಕಾಲೂಮ್ರು ಟೌನ್ ಚಿತರ್ದುಗರ್ ಜಿಲೆಲ್ ಈ ಶಾಲೆಯ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D

131535 CPIBM40ಅ.ವ2015 ಸಕಾರ್ರಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತತ್ರ ವಲಯ 02 ಈ ಶಾಲೆಯ 2014‐15ನೇ ಸಾ ನ
ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸ ಲ್ಸುವ ಬಗೆಗ್.

5/20/2015 D



131537 CPIBM42ಅ.ವ2015 ಮಾನಯ್ ಧ�ನ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಸದಸಯ್ರಾದ ರ್ೕ, ರಘು ಆಚಾರ್ ಇವರು ಪರ್ಸಾತ್ಪಿ ರುವ ಚುಕೆಕ್ ಗುರುತಿಲಲ್ದ ಪರ್ಶೆನ್
ಸಂಖೆಯ್ 2713ಕೆಕ್ ಉತತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

5/20/2015 D

131863 CPIBM1ಜೇಪ2015 Govt. High school Teachers seniority list 5/13/2015 B
132180 CPIBM2ಇ 2015 Miscelainios file 5/13/2015 B
132658 CPIBM81ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ಆಕಟ್ರ್್ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ೕಸ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು

ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ.
6/3/2015 A

132846 CPIBM93ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ರ್ೕ.ಧರಿದೇವರ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಹೊಂಗಸಂದರ್, ಬೇಗೂರು ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಆಡ ತ ಮಂಡ
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/3/2015 A

132847 CPIBM94ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ತಿಮಮ್ರಾಯಸಾವ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/3/2015 A

133327 CPIBM99ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ರ್ೕ ಮಂಜುನಾಥ ◌ೆಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ಋಇ) ಅತಿತ್ಬೆಲೆ ಹೋಬ , ಆನೇಕಲ್ ತಾ, ಇವರ
ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2015 A

133328 CPIBM100ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ವ ಟರ್ಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ನಾಗರಬಾ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2015 A

133330 CPIBM101ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ಆಕಿಸ್ೕ ಯಂ ಸೊಸೈಟಿ, ಕುಪೆಪ್ ಕಾಲೋನಿ, ಆಲೂರು, ಹಾಸನ, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2015 A

133331 CPIBM102ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ರ್ೕ ಲ ಮ್ೕ ವೆಂಕಟೇಶವ್ರ ◌ೆಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ) ಬೇಗೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2015 A

133332 CPIBM103ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ರಂಗಾ ಪೌಂಡೇಷನ್(ರಿ) ಜೆ. .ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು
ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2015 A

133333 CPIBM104ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ರ್ೕ ಸಾಯಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟರ್ಸ್ಟ್(ರಿ)  ಗೋರ್ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್
ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2015 A

133334 CPIBM105ಹೊಶಾಪಾರ್2015 ರ್ೕಮತಿ.ಮೆಹಾರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ರಿ) ಫೆರ್ೕಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ
ಪೌರ್ಢಶಾಲೆಯನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ್

6/3/2015 A

133481 CPIBM1ಇ 2015 ಂದಿರುಗಿದ ಪತರ್ಗಳು 6/8/2015 E
133924 CPIBM13ರಿಪಿ2015 ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಸ. , ಮಾರುತಿ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿರ್ ಸಂಖೆಯ್

16315/2013‐15
6/20/2015 A

133925 CPIBM14ರಿಪಿ2015 ಎಂ.ನರ ಂಹಮೂತಿರ್, ಸ. , ಎಸ್.ಎನ್.ಶಾರದ ಪರೌಢಶಾಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೋಲಾರ, ಇವರು ಸ ಲ್ ರುವ ರಿಟ್
ಅಜಿರ್ ಬಗೆಗ್.

6/20/2015 A

133926 CPIBM48ಅನುಒ2015 ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ ಬಾಲ್ಕ್, ಈಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ
ಶಾಲೆಯನುನ್ ಅನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2015 A

133927 CPIBM49ಅನುಒ2015 ಾನ ಪರ್ಕಾಶಂ ಕನನ್ಡ ಪೌರ್ಢಶಾಲೆ, ಬಿಳ ೕೆಕಹ ಳ್, ಬನೆನ್ೕರುಘಟಟ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಶಾಲೆಯನುನ್
ವೇತನಾನುದಾನಕೊಕ್ಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ್.

6/20/2015 A


