ಕಷ್ణ ವా
ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

1

507 ఆ ಟ್-2/తవ26/1997-98

29/10/2007
ఆ చుంచనಗಿ
ಕಷ್ణ మಹా ದాಯ್లయ
చనನ್ರాయపటಟ್ణ ಹాసన 92-93 ంద
96-97ನెౕ ಸా న ಲెకಕ್ తಪాసಣె వర

C

2

513 ఆ ಟ್2/తవ-9/199798

C

3

533 ఆ ಟ್2/తవ-2/200203

డయಟ್ ಕెూ ಯాಲ್ ಬైల మంగళೂరు 28/04/2008
92-93 ంద 1996-97ನెౕ ಸా నవರెಗె
తಪాసಣా కడత
ವెౕಕానంద ಕಷ್ణ మಹా ದాಯ್లయ
28/05/2008
అర ౕಕెರె 2001-02 ంద 2003-04ನెౕ
ಸా న ಲెకಕ್ పతರ್ తಪాసಣె కడత

4

C

5

542 ఆ ಟ್2/తవ4/2005-06 సಕాರ್
ఐ ನాగమంగల మండಯ್ 92- 22/04/2008
93 ంద 96-97రవರెಗె ಲెకಕ್ పతರ್
తಪాసಣా కడత
22/04/2008
567 ఆ ಟ್2/తవ1/2000-01 డయಟ್ కಕ್మగళೂరు ఇ ಲ್న 94-95
ంద 98-99ನెౕ ಸా న తಪాసಣె వర ,
డయಟ್ కಕ್మగళೂరు( . .ఎ)
ಚారಣె ಹాజರాగువ బಗెಗ್

6

570 ఆ ಟ್2/తవ7/2004-05

28/05/2008

C

7

628

28/04/2008

C

8

2233

28/04/2008

C

9

2254

28/04/2008

C

10

2262

28/04/2008

C

2281 ఆ ಟ್4(5)ఎ /తవవಕಷ್కర తరಬెౕ సంಸెಥ್ తుమకూరు ఎ . 28/04/2008
12/2003-04
తಪాసಣె
12 13731 ఆ ಟ್.03:త.వ:07:ಮా ರ್ౕ
హమದ್ గಯా సు ದ್ౕನ್ అధಯ್ಕಷ್రు, 30/05/2008
హకుಕ್:01:2007-08 ఫయజుಲ್ ఉలం ಕಷ್ణ సంಸెಥ್య
అనుದా త ಕాయರ್ రత ಕಷ್కర సంఘ,
గులಬ್ಗాರ್, ఇవరు ಮా
హకుಕ್
ಕా ದ್య ಕెూౕ రువ ಮా
ౕడువ
బಗెಗ್.

C

11
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- ముಕాತ್యಗెూండ కడతగళ ప ಟ್

మರ್ల తರ್కಲా ಶాಲె ಹాసన ఇ ಲ್న
2001-02 ంద 2003-04ನెౕ ಸా న
తಪాసಣా వర బಗెಗ್
ఆ ಟ್3(6)/తవఇ ಲ್న 1995-96 ంద 1999-2000ನెౕ
02/2002-03
ಸా న తಪాసಣావర
ಲాಲ್ ಕಷ್ణ
మతుತ್ తరಬెౕ సంಸెಥ್ ಕెూ ಗె, ಕెూడగు
ಲెಲ್
ఆ ಟ್4/ఎ /9/2003- సహ ದెౕರ್శకరు(ఎಮ್.ఎಮ್.ఎಸ್.)ಬెంగ
04
ళೂరు ఈ కಛెౕ య 200405ನెౕ ಸా న
తಪాసಣా వర
ఆ ಟ್4/ఎ /తవ6/3/2 ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು ರామనగర ఈ
006-07
కಛెౕ య మಹాಲెౕఖಪాలర తಪాసಣె
వర ಗె అనుಪాలన వర స ಲ್సువ
కు తు.
ఆ ಟ್ 4/ఎ ఆయుకತ್రు ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెంగళೂరు
5/2006-07
కಛెౕ య ಲ್ 96-97 ಸా న ಲ್ ఎ
లుಲ್
ಡాರ್ ಮా దుದ್ ఎಸ್. . . క సువ కు తు.

C

C

C

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

517 ఆ ಟ್3/తవ-6/2005

14

544 ఆ ಟ್3/తవ1/2004-05 ಶారದా ಕాస ಕಷ್ణ మಹా ದాಯ್లయ
ಕె పುరం, ౖసూరు 2001-02 ంద
2003-04ನెౕ ಸా న తಪాసಣా వర

15/01/2009

D

15

552 ఆ ಟ್3/తవ8/2002-03 ెౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళ కಛెౕ
ಸా. .ఇಲాಖె, మళవ ಳ್ ఇ ಲ್న 992000 ంద 2001-02రవರెಗಿన ಲెకಕ್
పతರ್ తಪాసಣా వర
584 ఆ ಟ್2/తవ-4/2006- ఎం.ఎಲ್. ఎం.ఎನ್. ಕಷ್ణ
07
మಹా ದాಯ್లయ కಕ್మగళೂరు 992000 ంద 2003-04ನెౕ ಸా న ಲెకಕ್
పతರ್గళ తಪాసಣా వర
589 ఆ ಟ್2/తవ-8/2006.ఇ.ఓ కಛెౕ
కಕ್మగళೂరు ఇ ಲ್న
07
2002-03 ంద 2004-05ನెౕ ಸా న
ಲెకಕ್ పతರ್ తಪాసಣా వర
603 ఆ ಟ್3(1)/తవಲాಲ್ ಕಷ್ణ మతుತ್ తరಬెౕ సంಸెಥ್
1ಕెూౕ/1999-2000
ಕెూౕಲార డయಟ್ 1993-94 ంద
1997-98ర ಸా న తಪాసಣె ಲాಲ್
ಕಷ್ణ మతుತ್ తరಬెౕ సంಸెಥ್ డయಟ್
ಕెూౕಲార
674 ఆ ಟ್1/తవ-20/2004- ಡా:అంಬెౕడಕ್ರ್ ಕಷ್ణ మಹా ದాಯ್లయ
05
ಜె. రಸెತ್, 01/04/2001 ంద
31/03/2004ನెౕ ಸా న తಪాసಣె

15/01/2009

D

17

కుముದా ఉಮాశంకర . .ఐ ಕెూకಕ್ , 15/01/2009
ఉడు 2001-02 ంద 2003-04ನెౕ
ಸా న తಪాసಣా కడత

ಶెರ್ౕ

13

16

D

08/06/2008

D

10/06/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

20

678 ఆ ಟ್1/స.న/ಹెచుಚ್వ / ం ಕెౕಟ್ ಬాಯ್ంಕ್ ಚామರాజಪెౕಟె
30/05/2008
2005-06
ఎಸ್. . ಖాತె సంಖెಯ್ 22410 ర ಲ್ ఉ ಕె
తತ್ సಕాರ್రಕెಕ್ జಮా ಮాడువ బಗెಗ್

D

21

680 ఆ ಟ್1(3)తవ1/1999-2000

ప ౕಕಷ್కరు ಶాಲెగళ ముఖಯ್ ವైదಯ್ಕಿౕయ 30/04/2008
ಸా. .ఇಲాಖె, ಬెం,1994-95 ంద
1998-99ర తಪాసಣె

D

22

30/05/2008
ಭారత ಸెౕವాదళ కుಮారకృప రಸెತ್,
684 ఆ ಟ್1/ಭారత
ವానంద వృతತ್ 2003-04ನెౕ ಸా న
ಸెౕವాదళ ಲెకಕ್
తಪాసಣె
వర /8/2005-06
689 ఆ ಟ್1/తవ-11/2006- .ఇ.ఓ-1 ఉతತ್ర వలయ1 సಕాರ್రద
30/05/2008
07
ఉపಕాయರ್ద ರ್ బಬ್ం మతుತ್ ఆడ త
సుಧారಣె తಪాసಣా వర
30/05/2008
ಬెంగళೂరు ಭాగద పఠಯ್పುసತ್క
698 ఆ ಟ್1/పఠಯ್
పು.మ/తవ-10/2003- మ ಗెయనుನ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು ౖసూరు
ఇవర నಡె ద తಪాసಣె
04

D

18

19

23

24
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షయ

D

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
25

26

27

28
29

30
31

32

33

34

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

700 ఆ ಟ್1(3)(2)తవ2/1998-99

ಶెರ್ౕ

ದై క ಕಷ್ణ ఉప ದెౕರ್శకరు ,ఆయుకತ್ర 30/05/2008
కಛెౕ 1995/96 ంద 1997-98ನెౕ
ಸా న తಪాసಣె
702 ఆ ಟ್1/తవ-15/2005- ఉప ದెౕರ್శకరు ದై క ಕಷ್ణ ఆయుకತ್ర 30/05/2008
06
కಛెౕ , 1998-99 ంద 2003-04ನెౕ
ಸా న తಪాసಣె
734 ఆ ಟ್1ಪాత-1/2005- 2005-06 ఆ ಟ್ ಶాಖె ంద తಪాసಣె 30/04/2008
06
నಡెసలు బಬ್ం
ౕజನె కడత

D

736 ఆ ಟ್-1ವాత-3/2004- 2004-05ನెౕ ಸా న తಪాసಣె నಡెసలు
05
బಬ್ం
ౕజನె కడత
788 ఆ ಟ್1/తవರ್ౕ ఎ. కృషಣ್పಪ್, ఉపಪాರ್ంశుಪాలరు,
13(ఎ)2002-03
స.ప.పೂ ಕా. జయపುర ఇవర ౕ న
ఆರెూౕపగళ బಗెಗ್
809 ఆ ಟ್1/తవ-18/2003- .ఇ.ఓ తರ್దుగರ್ 2000-01 ంద
04
2002-03ನెౕ ಸా న తಪాసಣె
తుమకూరు ಲాಲ್ ఉప ದెౕರ್శకర
880 ఆ ಟ್1/ .పతుమకూరు-11/2004- కಛెౕ య 2003-04ನెౕ ಸా నలಲ್
.పం తಪాసಣె ಕైಗెూం రువ బಗెಗ್
05
885 ఆ ಟ್1/తవ-ఇతಯ್థರ್- సಕాರ್ /అనుದా త సంయుకತ್
16/2004-05
ప.పೂ.ಕాಲెౕజుగళ తಪాసಣెయనుನ್ ఈ
కಛెౕ
ంద నಡె ద కడతవనుನ್
ఇతಯ್థರ್ప సువ బಗెಗ್
891 ఆ ಟ್1/సుತెూತ್ౕಲెಖాసಗಿ అనుದా త ಕಷ್ణ
6/2004-05
మಹా ದాಯ್లయగళ బಬ್ం గ ಗె
ನెౕమಕా
ನాంక ంద అనವ್
పದెూౕనನ್
ౕ రువ బಗెಗ್
898 ఆ ಟ್1/ರెಕాడರ್
ಲెూౕಕెూౕప ౕಗಿ ఆవరణద ಕాಯ್ం ౕನ್
ಕెూఠ -10/2005-06 స ౕపద ಲ್రువ ఆ ಟ್ ద ತ್, మతుತ್ ಲెకಕ್
మరుಹెూంದా ಕె ಶాಖెగళనుನ್ హಳెయ
అ ಲెౕಖాలయ ಕెూఠ ಗె రವాನె

D

05/02/2008

D

D

31/07/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

30/04/2008

D

30/04/2008

D

30/04/2008

D

35

907 ఆ ಟ್1/తవ-12/2004- .ఎం.ఎ.ఇ ಕాಲెౕజు ఆಫ್ ఎజుಕెౕషನ್
05
హరపనహ ಳ್ ದావణಗెರె 2001-02 ంద
2003-04ನెౕ ಸా న తಪాసಣె

30/05/2008

D

36

972 ఆ ಟ್1/తಕా 2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್ ಲెకಕ್ పతರ್
30/04/2008
2/2006-07
తಪాసಣెಗె బಬ್ం
ౕజನె కడత
2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್ ರ್ౕమ
.ఎಸ್. 30/04/2008
983 ఆ ಟ್దದ್ರాజమಮ್, ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
1/ము.ಲెఅ/ప ౕಕಷ್ಣె/
తಪాసಣె ప ౕಕಷ್ಣె కడత
తవ1/2006-07

D

ರ್ౕ ఎ. పರ್ಭావ ಲెಕాಕ್ ಕా గళ
986 ఆ ಟ್1/ಲెఆ/ప ౕಕಷ್ಣె/తవ- తಪాసಣె ప ౕಕಷ್ಣె కడత
1/2005-06

D

37

38
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షయ

30/04/2008

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

40

990 ఎಲ್.ఎ/ఎಲ್. పರ್ಶెನ್
కడత/2005-06
994 ఆ ಟ್1/హ.ಕాడు/సు
ತెూತ್ౕಲె/తవ05/200506

41

997 ఆ ಟ್1/తవ3/19992000

39

42

ಧాన సಭె మతుತ್ ದాన ప ష ತ್న
పರ್ಶెನ್ಗె ఉతತ್ర ౕ రువ కడత
సಕాರ್ ಶాಲా కಛెౕ గళ ಲ್ హణ ಕా న
వಯ್వಹారగళ ಲ್ దురుప ౕగವాగదంತె
సుತెూತ್ౕಲె ౕడువ బಗెಗ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
29/04/2008

D

30/04/2008

D

30/05/2008
ఉదుರ್ మతుತ್ ఇతರె అలಪ್సంಖాಯ್త
ಭాಷా ಶాಲెగళ ದెౕರ್శನాలయ
ఆయుకತ್ర కಛెౕ 1996-97 ంద 199798ನెౕ ಸా న తಪాసಣె
1004 ఆ ಟ್1/ స?అ ವెౕశన 12ನెౕ ಧాన సಭె 2ನెౕ అ ವెౕశన
05/02/2008
/2005-06
మతుತ್ ದాన ప షತ್ పರ್ಶెನ್గ ಗె ఉతತ್ర

D

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

46

1051 ఆ ಟ್1/తవ5/2004-05

30/05/2008

D

47

1056

30/05/2008

D

48

1080

30/05/2008

D

49

1083

50

1086

51

1785

52

1788

53

1792

54

1812

44
45

1016 ఆ ಟ್1/తవ-15/200102

ಶెರ್ౕ

ಲాಲ್ ಕಷ್ణ మతుತ್ తరಬెౕ సంಸెಥ್
వ గಗ್ 94-95 ంద 98-99ನెౕ
ಸా న తಪాసಣె
1041 ఆ ಟ್1/తవ7/2004-05 ರ್ౕ ಶైల .ఇ ಕాಲెౕజు, హ హర ತా:
ದావణಗెರె ಲెಲ್ తಪాసಣె
1050 ఆ ಟ್1(3)తవ1994-95 ంద 1998-99ನెౕ ಸా న
19/1999-2000
డయಟ್ ದావణಗెರె కಛెౕ తಪాసಣె

43
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షయ

.ఎం.ఎ.ఇ ಸెూౕಸై
ಕಷ್కర తరಬెౕ
సంಸెಥ್ హరపనహ ಳ್ 2001-02 ంద
2002-03ర తಪాసಣె
ఆ ಟ್1/తవ-2/2004- డయಟ್ ದావణಗెರె 2000-01 ంద 1205
12-2003ನెౕ ಸా న తಪాసಣె
ఆ ಟ್1తవ-7/2005ರ್ౕ దದ್గంಗా ಕಷ್కర తరಬెౕ సంಸెಥ್
06
తుమకూరు 2001-02 ంద 200405ನెౕ ಸా న తపసಣె
ఆ ಟ್1/ .ఓ ಮా - ರ್ౕమ ఇం ರాಗాం
ಕಷ್ణ సంಸెಥ್
15/2004-05
.ಕె.ఆರ್ ಕಷ್కర తరಬెౕ సంಸెಥ್ .ఓ.
ಗె ಮా
బಗెಗ್
ఆ ಟ್1/తಪాసಣె
ವానంద ಪౌರ್ఢ ಶాಲె తుంಬా
వర -4/2003-04
ಕెూరటಗెರె ತా: 1994-95 ంద 200203ನెౕ ಸా న తಪాసಣె
ఆಡ್ ಹాಕ್ క
ఎ. . తಪాసಣెయ ಲ್
ఆ ಟ್ಬాಕಿ ఇరువ కం ಕె బಗెಗ್
4/ఎ /తవ/ఆಡ್
ಹాಕ್/2004-05
ఆ ಟ್4(5)ఎ ./తవ/అ ఎ. . తಪాసಣె వర య ಲ್న ఆ ెౕపಣా
వ-5/2004-05
కం ಕె బಗెಗ್
ఆ ಟ್4(5)ఎ ದెౕರ್శకరు పఠಯ್పುసತ್క బసవనగు
17/2000-01
ఎ. . తಪాసನె వర
ఈ కಛెౕ య ವాಯ್ ತ್య ಲ್ బరువ
ఆ ಟ್4/ఎ తవ/ఆడಹాಕ್/20 (ಬెంగళೂరు మతుತ್ ౖసూరు)
కಛెౕ గళ ಲ್ ఎ . తಪాసಣెయ ಲ್ ಬాಕಿ
04/05
ఇరువ కం ಕెగళು

05/02/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

28/04/2008

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

ఎ. . తಪాసಣా వర య ಲ್న ఆ ెౕపಣా 30/05/2008
కండಕెగ ಗె అనుಪాలన వర స ಲ್సువ
కు తు
ದెౕರ್శకరు పఠಯ್ పುసತ್క బసవనగు 91- 30/05/2008
92 ంద 98-99 ఎ . తಪాసಣె వర

D

57

1826 ఆ ಟ್4/ఎ -13/2000- ಮాచರ್ 2000ర అంతಯ್ಕెಕ್
ధ
28/04/2008
01
కಛెౕ గళ ಲ್ హణ ಮౌలಯ್ ఆ ెౕపಣె కు తు.

D

58

1830 ఆ ಟ್4/ఎಸ್
1/2002-03

28/04/2008

D

59

1832 ఆ ಟ್4/ఎ. /తవ18/2000-01

28/04/2008

D

60

28/04/2008
1834 ఆ ಟ್4/ఎ /బ.క/200 31/12/2000 ంద 15/06/2001ర
0-01
అవ య ಲ್ ఎ య ಲ್ ಬాಕಿ ఇరువ త ಖా
వర య బಗెಗ್ ಬాಕಿ కం ಕెగళ కడత

D

61

1836 ఆ ಟ್4(3)ఎ /తవ17/2002-03

62

55

56

1815 ఆ ಟ್4/ఎ ./తవవ/200405
1818 ఆ ಟ್4/ఎ -17/200001

/తవ-

1998-99ಸా ంద 2002-03ನెౕ ఎ
ಲ್ న ಲ್ ಡాರ್ ಮా ద హణద
ప ౕలನెయనుನ್ ఎ. కಛెౕ య
వ
ంద నಡెసువ బಗెಗ್
జూನ್ 1999 ంద 3/12/1999ర
అవ ಗె ఎ య ಲ್ ಬాಕಿ ఇరువ త ಖా
వర కం ಕెగళ ಲెౕವా బಗెಗ್

D

25/03/2009

D

1838 ఆ ಟ್4య.ఎನ್.ఎಸ್12/ఎ /1997-98

.ఇ.ఓ ద ణ వలయ-2 ಬెంగళೂరు
ఇ ಲ್న ఎ పುసತ್కద ಲ್ ಬాಕಿ ఇరువ
కం ಕెగళ ಲెౕವా సువ బಗెಗ್
డయಟ್ బಳాಳ್ ఇ ಲ್న 1986-87 ంద
95-96రవರెಗಿన ఎ . ಲెకಕ್ త ಖా వర

28/04/2008

D

63

1840 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ7/2002-03

ఐ పఠಯ್పುసತ್క తుమకూరు ఇ ಲ್న
2001-02ನెౕ ಸా న ఎ త ಖా వర

28/04/2008

D

64

ఐ పఠಯ್పುసತ್క తుమకూరు ఇ ಲ್న
1841 ఆ ಟ್
4(3)/ఎ / ఐ/1998- 1992-93 ంద 1996-97 ఎ త ಖా
వర
99
1842 ఆ ಟ್4(3)/ఎ . ఐ పఠಯ್పುసತ್క తుమకూరు ఇ ಲ್న
16/2000-01
1999-2000ನెౕ ಸా న ఎ త ಖా
వర
1843 ఆ ಟ್4(12) . ఐ/తవ
ఐ పఠಯ್పುసತ್క తుమకూరు 1997/1998-99
98ನెౕ ಸా న ఎ త ಖా వర

28/04/2008

D

28/04/2008

D

28/04/2008

D

65

66
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67

1844 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ12/2001-02

. ఐ పఠಯ್పುసತ್క తుమకూరు ఇ ಲ್న
2000-01ನెౕ ಸా న ఎ త ಖా వర

28/04/2008

D

68

1845 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ10/2000-01

. ఐ పఠಯ್పುసತ್క ಹాసన ఇ ಲ್న 1992- 28/04/2008
93ನెౕ ಸా న వర బಗెಗ್

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
69

1846 ఆ ಟ್4(3)ఎ /తవ2/2001-02

70

1847 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ30/2002-03

71

1848 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ2/2000-01

72

ఐ వ గಗ್ ఈ కಛెౕ య 199798 ంద 1999-2000ನెౕ ಸా న
త ಖా వర బಗెಗ್
సಹాయక ದెౕರ್శకరు పఠಯ್పುసತ್క
మ ವాళ, ಬెంగళೂరు2000-01ನెౕ
ಸా న ఎ తಪాసಣా వర
సహ ದెౕರ್శకరు ౖసూరు 19992000ನెౕ ಸా న ఎ తಪాసಣా వర

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

28/04/2008

D

28/04/2008

D

28/04/2008

D

1849 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ11/2001-02

30/05/2008

D

73

1851

30/05/2008

D

74

1854

30/05/2008

D

75

2147

28/04/2008

D

76

2151

28/04/2008

D

77

2154 ఆ ಟ್4/ఎ /అవసఅనుಪాలన వర స ಲ್సువ కు తు
02/2004-05
2160 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/మూ. .యు.ఆರ್.ఓ.యు. ಕಷ್కర తరಬెౕ
క/2004-05
సంಸెಥ್, ಜాపುర, ಲెకಕ್ పతರ್ తಪాసಣా
కడత
2168 ఎ4/ఎ /ఆ ಟ್/2003- ఆయుకತ್ర కಛెౕ య 2003-04ನెౕ ಸా న
04
ఎ . తಪాసಣెయ ಲ್ ENQUIRY
సంబంధ కడత
2174 AG/INSPE-Cpi on- ఆయుకತ್ర కಛెౕ య 2004-05ನెౕ ಸా న
2004-05
ఎ . తಪాసಣెయ ಲ್ ENQuIRy సంబంధ
కడత
2176 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/200 2004-05ನెౕ ಸా న ఆయుకತ್ర కಛెౕ య
4-05
ఎ. . తಪాసಣె పతರ್ద కడత

28/04/2008

D

28/04/2008

D

28/04/2008

D

30/05/2008

D

28/04/2008

D

2179 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/200 ఆయుకತ್ర కಛెౕ య 2003-04ನెౕ ಸా న 28/04/2008
4-05
మಹాಲెౕఖಪాలర ಲెకಕ್ పతರ್ తಪాసಣా
వర

D

78

79

80

81

82
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సహ ದెౕರ್శకరు(ఎಮ್.ఎಮ್.ఎಸ್)ಬెంగ
ళೂరు 1999-2000 ంద 2000-01ನెౕ
ಸా న ఎ తಪాసಣా వర
ఆ ಟ್4/ .ఎಸ್.ఆರ್. / .ఎಸ್.అರ್. ಬెంగళೂరు ఈ కಛెౕ య
2/1999-2000
1997-1998 ంద 1998-99ನెౕ ಸా న
ఎ తಪాసಣా వర
ఆ ಟ್4/ఐ ఎಸ್.యు.
ౖసూరు ఇ ಲ್న 1979-80
1(ఎ)/ఎ 31/1996-97 ంద 1995-96రవರెಗಿన ఎ తಪాసಣె
వర
ఆ ಟ್4/ఎ /ఆ ెౕపಣె. ఐ(పఠಯ್పುసತ್క) తರ್దుగರ್రవ ಗె
01/2004-05
. . . ఎಮ್.ఎಸ್ రవ ంద ಬాಕಿ
హణద బಗెಗ್
ఆ ಟ್ఈ కಛెౕ య 2002-03ನెౕ ಸా న ఎ .
4/తవ/ఎ /2002-03 తಪాసಣా వర య ಲ್ ఆ ెౕపಣెగ ಗె
అనుಪాలನా వర స ಲ್సువ కు తు

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

83

2182 ఆ ಟ್4(5)ఎ /10/200 ದెౕರ್శకరు(ఉదుರ್ మతుತ್ అలಪ್సంಖాಯ್త 30/05/2008
3-04
)ఆయుకತ್ర కಛెౕ ಬెంగళೂరు ఈ
కಛెౕ య 2002-03ನెౕ ಸా న తಪాసಣె
వర ಗె అనుಪాలన వర స ಲ್సువ బಗెಗ್

D

84

2186 ఆ ಟ್4/ఎ /కఅవ/20 అ ౕన కಛెౕ గ ంద బంద అనుಪాలನా 28/04/2008
04-05
వర ಗె ఈ కಛెౕ
ంద షರా బರెదు
ఎ. . రవ ಗె స ಲ್సువ కు తు.

D

85

2189 ఆ ಟ್4/ఎ /తవಕైక/2 కం ಕెగళು ಕై టుಟ್ ఉ ಕె కం ಕెగ ಗె 30/05/2008
004-05
అనుಪాలನా వర స ಲ್సువంತె బರెద
కడత
28/04/2008
2192 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/200 ಜె. . .ఐ, ౖసూరు ఈ కಛెౕ య
0-01
1998-99 ంద 1999-2000 ಸా న
తಪాసಣె వర ಗె సంబం ద కడత

D

2198 ఆ ಟ್4/ఎ /తవఅవ04 ದెౕರ್శకరు(పఠಯ್పುసತ್క)ಬెంగళೂరు ఈ 30/05/2008
/2003-04
కಛెౕ య 2002-03ನెౕ ಸా న
తಪాసಣా వర ಗె సంబం ద కడత
2202 ఆ ಟ್4/ఎ / ఐಕಷ್కర తరಬెౕ సంಸెಥ್ అనవ ಟ್ వ గಗ್ 25/03/2009
అ /1998-99
ఇ ಲ್న 82-83 ంద 1997-98రవರెಗಿన
ఎ . ಲెకಕ್ పతರ್ తಪాసಣా వర

D

86

87

88

89

90

91

92

93

94
95
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D

D

2205 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/200 ఆయుకತ್ర కಛెౕ ಬెంగళೂరు ఈ
28/04/2008
5-06
కಛెౕ య 2004-05ನెౕ ಸా న ఎ .
ಲెకಕ್ పతರ್ తಪాసಣా వర ಗె
అనుಪాలನా వర బಗెಗ್
28/04/2008
2207 ఆ ಟ್;31/12/2004ర అంతಯ್ಕెಕ್ ఎ
4/ఎ .తవ/2005-06 కಛెౕ య ಲ್ 6 ంగ గూ ಹె ಚ್న అవ ಗె
ౕరువ ಯాగದె ಬాಕಿ ఉ రువ
కం ಕెగళು (అడహಕ್ కడత)

D

2210 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/పవ- .ఇ.ఓ కಛెౕ
ౖసూరు ఈ కಛెౕ య
13/2003-04
ఎ . తಪాసಣా వర ಗె అనుಪాలನా
వర స ಲ್సువ కు తు.
సహ ದెౕರ್శకరు సಕాರ್ పఠಯ್ పುసತ್క
2211 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/01/2005- మ ಗె సరసವ್ పುర ౖసూరు, ఈ
కಛెౕ య ಲెకಕ್ పతರ್ తಪాసಣా వర
06
2215 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/07/2 సಹాయక ದెౕರ್శకరు(ಕెౕం ರ್య పುసತ್క
004-05
ౕ ಬెంగళೂరు)ఈ కಛెౕ ఎ .
తಪాసಣా వర
2225 ఆ ಟ್4/ఎ /తవడయಟ್ వ గಗ್ 2000-01 ంద 20023/2004-05
03 తಪాసಣా వర
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕె 2202ర య ಲ್ ఎಸ್ఇ ಲ್
2245 ఆ ಟ್
న ಲ್ ಡాರ್ ಮా ద హణಕెಕ್ ఎನ್. .
ಲ್
4/ఎನ್. . /కబకళು సದె ఇరువ బಗెಗ್
02/2003-04

26/02/2009

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

28/04/2008

D

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
96
97

98
99

100

101
102

103

2248 ఆ ಟ್4ವై/ಠెౕ2/2005-06
2249 ఆ ಟ್4/తవ01/ఎ /01/2005-06

షయ

ಶెರ್ౕ

ವైయಕಿತ್క ಠెౕవಣె ಖాತెగళ బಗెಗ್

28/04/2008

D

ఉప ದెౕರ್శకరు ಸా. .ఇಲాಖె,
ಕెూౕಲార ఈ కಛెౕ య ఎ . వర

25/03/2009

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

25/03/2009

D

30/04/2008

D

30/05/2008

D

15/01/2009

D

30/04/2008

D

30/05/2008

D

25/03/2009

D

2251 ఆ ಟ್4/ఎ /ఇతರె1/20 .ఇ.ఓ రగుపಪ್, ఈ కಛెౕ య ఎ వర
06-07
2259 ఆ ಟ್4/ఎ /తవಕెಞ್ౕతರ್ ಕಷ್ಣా ಕా గళು ರామనగర ఈ
4/2006-07
కಛెౕ య మಹాಲెౕఖಪాలర తಪాసಣె
వర ಗె అనుಪాలನా వర స ಲ್సువ
కు తు.
2265 ఆ ಟ್4/ఎ .
.ಪాರ್.ಶాಲె. కರెౕకಟెಟ್, చనನ್ಗಿ ತా: న ಲ್
ಬాಕಿ/6/2006-07
మಧాಯ್హನ್ ఉపಹార దురుప ౕగప
ಕెూం రువ బಗెಗ್
2278 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/200
ఐ. వ గಗ್ తಪాసಣె
5-06
ರ್ౕ శరణಣ್పಪ್బసపಪ್ అంగ ఇవర ವెౕతన
9723 ఆ ಟ್
1/ದాವె/ ఐ/1/2004 గ ౕకరణద బಗెಗ್
-05
11118 audit 1 ta.va1/2007- ఆంత క త ಖా వర ಗె అనుసరಣా
08.1.తಪాసಣె/2007 వర యనుನ್ కళು సు ತ್రువ బಗెಗ್.

104 11543 అ ಟ್/03/త.వ.03/20 సంత ಜెూౕಸెಫ್ . .ఐ మ ಳా మండಯ್,
07-08
సంಸెಥ್య 2005-06ನెౕ ಸా న
తಪాసಣా వర య బಗెಗ್.
105 13022 87]ಖా అ.ಪౌರ್ಶాసಥ್.2 ದాಯ್రణಯ್ ಪౌರ್ఢಶాಲె, కురుబరహ ಳ್
8/2007-08
తురుವెౕಕెರె ತా: ఈ ಶాಲెయనుನ್
తుమకూరు ಲెಲ್ ಕెూరటಗెರె ಟౌನ್ ಗె
సಥ್ಳాంత సువ బಗెಗ್.
106 13607 ఆ ಟ್4/అడಹాಕ್
2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ అడಹాಕ್ క
క
/07-08
సಭె నಡెసువ బಗెಗ್.
107 15129 audit1/p.s.spl.audit./ private aided primary and high
2/2007-08
schools audit
108 15982 ఆ ಟ್/4ఎ . ఐ/8/0 ఆయుకತ್ర కಛెౕ ಸా. .ఇಲాಖె
6-07
ಬెంగళೂరు 2005-06ನెౕ ಸా న
మಹాಲెౕఖಪాలర ಲెకಕ್పతರ್ తಪాసಣా
వర .
109 15983 ఆ ಟ್4/ఎ .తవ/7/20 ఉప ದెౕశకరు ಸా. .ఇ ಹాವెౕ ,
07-08
కಛెౕ య ಲ್న మಹాಲెౕఖಪాలర
తಪాసಣె కు తు.
110 15984 ఆ ಟ್1/ಲెత 1/2008- ఆయుకತ್రు పద పೂవ ಕಷ್ణ ఇಲాಖె
09
ಬెంగళೂరు, కಛెౕ య రహసಯ್ ಸెౕವా
ವెచಚ್ద ಲెకಕ್ త ಖె ಮాడువ బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

12/11/2008

D

30/05/2008

D

30/05/2008

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
111 15991 ఆ ಟ್ 01/ఆ ಟ್
ಮా /1/2007-08

112 16268 ఆ ಟ್4/స ెನ್
ఎ /1/08-09
113 16312 ఆ4/ .త/6/2008-09
114 20094 ఆ ಟ್4/ఎ .తవ/
/2008-09
115 24638 ఆ ಟ್2/తవ4/2004-05
116 24643 ఆ ಟ್2/తవ8/2004-05
117 24645 ఆ ಟ್2/తవ3/2002-03
118 24648 ఆ ಟ್2/ ◌ంಕಿఅంశ/96
-97
119 26695 ఆ ಟ್4. ఆ/9/200708

120 26728 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/అడ
ಹాಕ್/04-05
121 26731 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/3/20
00-01
122 26735 ఆ ಟ್4/తవ/238/200
4-05
123 26738 ఆ ಟ್4/ఎ /14/200304
124 26743 ఆ ಟ್4/ఎ /తవ/0405
125 26748 ఆ ಟ್4/ఐ.ఎನ್.ఎಸ್./9
5-96
126 26752 ఆ ಟ್4/ఎ / .ఎಸ್.ఇ.
ఆರ್. /1998-99
9 of 36

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ఆ ಟ್ ఆ ెౕపಣెగళ ಲ್
అ ಕా / బಬ್ం గళ ౕಲె
వసూಲా ಗాಗಿ సూ రువ
తತ್ద బಗెಗ್
మతుತ್ ಕైగూండ కರ್మద బಗెಗ್, వర
ౕడువ బಗెಗ್.
.ఇ.ఓ. ఉతತ್ర-2 ఈ కಛెౕ య ಲ್న
ಸెಕಷ್ನ್-ఎ కం ಕెగ ಗె ఉతತ್ర స ಲ್సువ
బಗెಗ್.
ఉప ದెౕ శకర కಛెౕ ದావణಗెರె మతుತ್
ಜాపುర కಛెౕ గళ అంత ౕక తಪాసಣె
కు తు.
డయಟ್ తರ್దుగఱ కಛెౕ య
మಹాಲెౕಖాಪాలరు ಬెంగళೂరు
ఇవ ంద తಪాసಣా వర బಗెಗ್.
ರ್ౕ కಲా ಕెౕతన సూಕ್ಲ್ ఆಫ್ ఆಟ್ಸ್
ౖసూరు 2000-01 ంద 03-04ನెౕ
ಸా న తಪాసಣా వర .
మಹాలస తರ್కಲా ಶాಲె మంగళೂరు
01-02 ంద 03-04రవರెಗಿన తಪాసಣా
వర
సಕా
ಕಷ್ణ మಹా ದాಯ್లయ
మంగళೂరు. 95-96 ంద 992000రవರెಗె తಪాసಣావర
1996-97 ంద2006-07రవರెಗಿన
హణಮౌలಯ್ ఆ ెౕపಣెగళ కడత
అనుದా త ಕಷ್ణ మಹా ದాಯ್లయగళ
ಬెూౕధక మతుತ್ ಬెూౕధಕెౕతర బಬ್ం గళ
ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ಹెచుಚ್వ ◌ాయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್ ಶెౕష ◌ా ಟ್ ಮాడువ
బಗెಗ್.

30/05/2008

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

26/02/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

21/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

తಪాసಣె 25/03/2009

D

అడಹాಕ್ సಭె బಗెಗ್.
స. ఎంఎంఎಸ್ ಬెంగళೂరు ఎ
తಪాసಣె
. . .ఐ మ ಕెౕ ఎ తಪాసಣె
స.

ಬెంగళೂరు ఎ

తಪాసಣె

ెౕ ఉతತ್ర వలయ-3 ಬెంగళೂరు ఎ
తಪాసಣె
స.
ౖసూరు ఎ తಪాసಣె
ఎಸ್ఇఆ ರ್ ಬెంగళೂరు ఎ

ಶెರ್ౕ

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
127 26754 ఆ ಟ್4/డయಟ್
ಕె/1998-99
128 26815 ఆ ಟ್4/ఎ 27/200203
129 26816 ఆ ಟ್4/
ఎ /ఆ ಟ್/2003-04

షయ

డయಟ್ కూ ಗె కూడగు ఎ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
తಪాసಣె

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

132 26825 ఆ ಟ್4/ఎ తవ12/200
ఐ తుమకూరు ఎ తಪాసಣె
1-02
133 26828 ◌ా ಟ್4/ఇతರె1/98- స ಬెంగళೂరు తಪాసಣె
99
134 26831 ఆ ಟ್4/ఎ /ఆ ెౕపಣె1/
ఐ తರ್దుగ ఎ తಪాసಣె
2004-05
135 26832 ఆ ಟ್4/తవ4/2004-05 స. ಬెಳాಗావం తಪాసಣా వర

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

136 26835 ఆ ಟ್4/ఎ / ఐ/20
00-01
137 26838 ఆ ಟ್4/తవ16/97-98

తಪాసಣె 99-2000

25/03/2009

D

ఆಲ್-అ ౕನ್
ఐ ಕెూౕಲార
తಪాసಣా వర
తರ್కಲా ಶాಲెగళ తಪాసಣె

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ಕె.ఎಸ್.ఇ.ఇ.
ಭాಗಿౕయ ◌ెఎ

ఎ

తಪాసಣె
ಮా

130 26820 ఆ ಟ್4/ తవ7/2004ರ್ౕ ಶైల .ఇ ಕాಲెౕಜ್ హ హర
05
తಪాసಣా వర
131 26823 ఆ ಟ್4/తవ2/2002-03 ఇఓగళ ಲెకಕ್ పతರ್గళ తಪాసಣె

138 26839 ఆ ಟ್4/ తవ8/200708
139 26841 ఆ ಟ್4/ఎ తవ/200001
140 26843 ఆ ಟ್4/
ఎ తవ2/2001-02
141 26846 ఆ ಟ್4/ఎ తవ10/200
6-07
142 26850 ఆ ಟ್4/ ఎಸ್ఇఆರ್
/2/1999-2000
143 26854 ఆ ಟ್4/ఎ /ಬాಕಿకం
ಕె6/2000-01
144 2243 ఆ ಟ್4/తవ/అవ/01/2
005-06
145 24633 ఆ ಟ್2తవ/02-03
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ಶెರ್ౕ

ఐఎ

స.

ಬెంగళೂరు ఎ

తಪాసಣె

25/03/2009

D

ఐ వ

తಪాసಣె

25/03/2009

D

తಪాసಣె 25/03/2009

D

గಗ್ ఎ

ఐ ద ణ ಬెంగళೂరు ఎ

.ఎಸ್.ఇ.ఆರ್. ಬెంగళೂరు ఎ
తಪాసಣె
ఎ కಛెౕ య ಲ್రువ ಬాಕಿ కం ಕె బಗెಗ್

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ఉప ದెౕರ್శకరు ಸా. .ఇಲాಖె,
ಬెంగళೂరు ద ణ ಲెಲ್ ఇ ಲ್న 200304ನెౕ ಸా న ಲెకಕ್ పతರ್ తಪాసಣె వర

25/03/2009

E

ఉ. . ಸా. .ఇ మండಯ್ ◌ిౕ కಛెౕ య
2002-03ನెౕ ಸా న ಲ್ పఠಯ್పುసತ್క
సరబರాజు ಮా రువ బಗెಗ್ దూరు.

21/03/2009

E

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

146 24634 ఆ ಟ್2తవ6/2002-03 సಕా పద పೂవ ಕాಲెౕಜ್
ನాగమంగల, ◌ిౕ ಖాಲెౕ న 97-98
ంద 01-02రవರెಗಿన తಪాసಣా వర .

21/03/2009

E

147 24640 ఆ ಟ್4/అనుమ /9/06 ఉ .ಸా ఇ హ సన ◌ిౕ కಛె య ಲ್
-07
సಕా ರెౕతర నగదు వ య ಲ್
ఉ రువ హణ జಮాಮాడలు
అనుమ కు తు.
148 13501 ఆయవಯ್య4/ఇవರె/15/2 ಸెపಟ್ంబರ್ 07 ర ಮాಹెయ ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ
007-08
అనుದాన డుగಡె బಗెಗ್.
149
91 ఆయ2:సహహం1/2006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ರాజಯ್ వలయ ಲెకಕ್
07
ౕ ರ್ಕెగళ య ಲ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ
కಛెౕ గ ಗె ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್
150
95 ఆయవಯ್య/సహహం5/20 2006-07ನెౕ ಸా ಗె సಕాರ್
ం
06-07
ಕಷ್క పರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, ౖసూరు ఇ ಲ್న
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್
151
96 ఆయ2/సహహం6/2006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె సಕాರ್ సంసಕ್ೃత
07
ಕాಲెౕజుగ ಗె ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್
152
100 ఆయ2/సహహం7/2006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె సಕాರ್రಕెಕ್
07
వ ಕెూం రువ ದై క ಕಷ್ణ సంಸెಥ್,
కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್ಗె ಸా ಲాವ್రు
ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್

21/03/2009

E

02/11/2009

C

28/04/2008

D

28/04/2008

D

28/04/2008

D

28/04/2008

D

28/04/2008

D

154

2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಶాಲెగళ ముఖಯ್
ವైదಯ್ಕಿౕయ త ಖా ಕా గళ కಛెౕ ಗె
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
112 ఆయ2/సహహం16/2006 ಕెూడగు ಲెಲ್య ಲ್రువ సಥ್ ౕయ
-07
సంಸెಥ್గ ంద నಡెసలಪ್డు ತ್రువ 3
ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

28/04/2008

D

155

120 ఆయ2/ఇతರె4/200607

28/04/2008

D

153

156

157
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షయ

110 ఆయ2/సహహం/200607

నగర సಭెగ ంద బం రువ ಕಷ್కర ಚెಕ್
గళనుನ್ ఖಜాನెಗె (సಕాರ್రಕెಕ್ )జ
ಮాడువ బಗెಗ್
128 ఆయవಯ್య1/హహం/2/20 2005-06ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
05-06
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
131 ఆయవುಯ್య1/హహం/2/2 2005-06ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
005-06
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

04/04/2007

21/05/2007

D

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
158

159

160

161

162

163

164

165

166

167
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షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

134 ఆయవಯ್య/1హహం//20 2005-06ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
21/05/2007
05-06
అనుದా త తರ್కಲా ಶాಲెగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
21/05/2007
135 ఆయవಯ್య1/హహం/32/2 2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್
ౕజನెౕతర
004-05
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగళ ಲ್ ಕెూరತె రువ
ఆయవಯ್యగళనుನ್ పುన ರ್
ౕగద
మూలక అథವా ಹెచుಚ್వ ಯాಗಿ డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.

D

136 ఆయవಯ್య1/హహం/23/2 2005-06ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
005-06
అనుದా త ం
ದాಯ್లయగళ
బಬ್ం యవర అಲాಪ್వ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య డుಗెడ
ಮాడువ బಗెಗ್.
137 ఆయవಯ್య
2006-07ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
1/హహం/4/2006-07
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್
139 ఆయవಯ್య1/హహం/3/20 2006-07ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
06-07
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್
144 ఆయవಯ್య1/హహం/1/20 2006-07ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
06-07
అనుದా
తರ್కಲా ಶాಲెగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್
159 ఆయవಯ್య.1.అంದాజు. 2007-08ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್య
06/2006-07
అంದాజుగళనుನ್ అనుబంధವెౕతనగళ మతుತ್ ఇతರె గ త భತెಯ್గళ
అంದాజుగళనుನ್ ಹాగూ ವెచಚ್ద
అంದాజుగళతಯా ಕె
394 ఆయవಯ್య1:అంದాజు/1 ಕಿతూತ್రుರా చనನ್మಮ್ ಹెణుಣ್ మకಕ್ళ వస
6/2006-07
ಶాಲె ಕಿతూತ್రు ఇదಕెಕ್ 2005-06ನెౕ
ಸా న ఆయవಯ್య అంದాజు
పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್ సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್

21/05/2007

D

21/05/2007

D

21/05/2007

D

21/05/2007

D

21/05/2007

D

18/06/2007

D

444 ఆయవಯ್య4/ఇతರె/06/2 ರ್ౕ దದ್గంಗా సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె
18/06/2007
002-03
ఇంకూಯ್ సಕ್ಲ್ ಮాగ ತా: ఈ
ಶాಲెయ ಕావಯ್ 2ನెౕ తరగ యనుನ್
అనుದానಕెಕ್ ఒళప సువ బಗెಗ್
కನాರ್టక ರాజಯ್ 5ನెౕ ವెౕతన ఆ ౕగಕెಕ್ 21/05/2007
445 ఆయవಯ್య1/5ನెౕ
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್
ವెౕతన
ఆ ౕగ01/2006-07

D

D

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

463 ఆయవಯ್య1/ఎಸ್.ఎಸ್.ఎ ನాంక 31/03/2006ಕెಕ್ ಹెూంದా ಕె
7/2006-07
ಲెకಕ್గళనుನ್ స ಲ್స రువ మతుತ್
ఇతಯ್థರ್ಗెూళಳ್ రువ ముంగడద బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ

21/05/2007

D

28/04/2008

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009
175 25509 ఆయవಯ್య.4/ఇతರె.9/2
ౖನా :2202-01-104-0-00
001-02
Budget Proposal for the Year
2002-03
176 25511 ఆయవಯ್య.4.అంದాజు. 2004-05ನెౕ ಸా న ప షಕ್ೃత అంದాజు 24/03/2009
3/2002-03
మతుತ್ 2003-04ನెౕ ಸా న
ఆయవಯ್యగళ బదಲావಣెగళనుನ್
సూ సువ రూపಣా ప ಟ್.

D

168

169 11667 అయవಯ್య:2/ಮాహಕాఅ ಮా
హకుಕ್ ఆ యమద య ಲ್
/2007-08
ವ್ౕక రువ మన గళనుನ್
ఇతಯ್థರ್ప సువ బಗెಗ್ ತె ಮా క వర
స ಲ್సువ కు తు
170 25455 అ3.ఇ.14/2007-08
ంగళಕెూನె ನాంకదందు ವెౕతన
ಪావ సువ ఆದెౕశద బಗెಗ್ ಹాగూ ಲ್
పರ್ .
171 25490 ఆయవಯ್య.1.కం.సు.అ.1 కంದాయ సుಧారಣా ఆ ౕగಕెಕ್ ఈ
/2002-03
ఇಲాಖె ంద ౕడಬెౕಕాద
ಮా యనుನ್ ౕడువ బಗెಗ್.
172 25495 ఆయవಯ್య.4/ఇతರె.2/2 ಖాసಗಿ అనుದా త సంసಕ್ೃత
003-04
ಪాఠಶాಲెగళ 1993ನెౕ ಸా ంద
ನెౕమಕా అను ౕదನెయ ప ಟ್
ప ౕలನె బಗెಗ್.
173 25500 ఆయవಯ್య.1ఇతರె.20/2 హుದెದ್గళ మంజూರా ఇలಲ್ದెౕ ನౌకర ಗె
002-03
ವెౕతన ಪావ సువ ಹాగూ ఇ ನ್తರె ಲెకಕ್
పతರ್గళ తಪాసಣెయ ಕాయರ್వనుನ್
మಹాಲెౕఖಪాలర తండవనుನ್
ಕైಗెూళಲ್ దుದ್, అదಕెಕ್ ಮా
ౕడువ
బಗెಗ್.
174 25504 ఆయవಯ್య.4.ఇతರె.9/2 2001-02ನెౕ ಸా న ರాజಯ್ సంసతర ಲ್
001-02
మం సలు ఆ ರ್క మతుತ್ పುనರ್
ౕగద ಲెకಕ್ గణಕಿౕకరణద బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

D

177 25513 ఆయవಯ್య.4/అంದాజు. 2004-05ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್య
3/2003-04
అంದాజు ದెౕರ್శకరు, ఉదుರ್ మతుತ್
ఇతರె అలಪ್ సంಖాಯ್త ಭాಷా ಶాಲెగళ
ದెౕರ್శನాలయ, ಬెంగళೂరు

24/03/2009

D

178 25516 ఆయవಯ್య.4.అంದాజు/ Appendix-`c` Budget 2003-04
3/2003-04

24/03/2009

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

2001-02ನెౕ ಸా న
ౕజನెౕతర ಲెకಕ್ 24/03/2009
ౕ ರ್ಕెయ ಲ್ ఉంಟాಗಿరువ ಕెూరತెయనుನ್
ఒಟాಟ್ರె ఉ ತాయద ಲ್ పುనರ್
ౕగద మూలక ఖచుರ್ భ సలు
అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
24/03/2009
180 25521 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.ಬెం. ಬెంగళೂరు మಹానగర ಪా ಕె ಶాಲా
న.ಪా.8/1992-93
ಕాಲెౕజుగ ಗె సಕాರ್రద ಕಷ್ణ
ఇಲాಖె ంద వರ್హಣా అనుದాన
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್ మతుತ್ నగర
ಪా ಕెయ ಕಷ್ణ ఉపకరణద బಗెಗ್.

179 25518 ఆయవಯ್య.4.పುనರ್
ౕగ/10/200102

181 25534 ఆయవಯ್య.4/హ.హం.7/2 2002-03ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
24/03/2009
002-03
అనుದా త ం
ದాಯ್లయగ ಗె
అಲాಪ್వ ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె ಮాఢువ బಗెಗ್.
182 25539 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.10/ 2000-01ನెౕ ಸా న ಲ್ ಖాసಗಿ
24/03/2009
2000-01
అనుದా త ం
ದాಯ್లయగ ಗె
ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
183 25543 ఆయవಯ್య.1. .ఆ.ಲెౕ.6/ 1999-2000ನెౕ ಸా న
ౕగ ಲెకಕ್ 24/03/2009
2001-02
మతుತ್ ఆ ರ್క ಲెకಕ್గళ పಪ್ గ ಗె
ఇಲాಖా ఉతತ್ర కళು సువ బಗెಗ್.
184 25547 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.8/2 2003-04ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
003-04
అనుದా త ం
ದాಯ್లయగ ಗె
అಲాಪ್వ ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
185 25550 ఆయవಯ್య.1.అంದాజు. 2004-05ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್య పతರ್ద
8/2003-04
అనుసూ
ವెౕతనగళ మతుತ್ ఇతರె
గ త భತెಯ್గళ
అంದాజుగళ ౕజನెౕతరರాజಯ್ మటಟ್ద
తಯా ಕె బಗెಗ್.
186 25552 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.2/2 2001-02ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ తರ್కಲా
002-03
ಶాಲెగళ బಬ್ం యవర
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
187 25559 ఆయవಯ್య4.ఎ .ఆ ెౕప 2002-03ನెౕ ಸా న మಹాಲెౕఖಪాలర
ಣె/1/2004-05
తಪాసಣె వర య ಲ್న ఆ ెౕపಣెగ ಗె
అనుಪాలನా వర స ಲ್సువ బಗెಗ್.
188 25564 ఆయవಯ್య.4/హ.హం.1/2 ಖాసಗಿ అనుದా త సంసಕ್ೃత
001-02
ಕాಲెౕజుగ ಗె ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
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ಶెರ್ౕ

D

D

D

D

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

189 25567 ఆయవಯ್య.4/హ.హం.2/2 2003-04ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
003-04
అనుದా త తರ್కಲా ಶాಲెగళ
బಬ್ం గ ಗె ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
190 25571 ఆయవಯ್య.1/ఇతರె.6/2 ಸాಮా క భదರ್ತా
ౕజನెగ ಗె
000-01
సంబం దంತె, వరವాద
ಮా యనుನ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.
191 25573 ఆయవಯ್య.4.ಪాರ್. .స.8 సಕాರ್ ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ಲ್ ಹెచుಚ್వ
/2001-02
ಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್ అంతర ಲెಲ್ಗె
సಥ್ళంత సువ బಗెಗ್.
192 25577 ఆయవಯ್య.4.ఇతರె.4/2 ಪాರ್థ క ಹాగూ ಪౌರ್ఢಶాಲెగ ಗె
000-01
అగతಯ್ రువ నమూನె/వ గళనుನ್
ము ರ್ సరబರాజు ಮాడువ బಗెಗ್.
193 25580 ఆయవಯ್య4.
ಲాಲ್ వలయ ಕాయರ್కರ್మగ ಗె 2000ఇతರె.4/2001-02
01ನెౕ ಸా ಗె ಹెచుಚ್వ అనుದానవనుನ್
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

194 25586 ఆయవయಯ್.1/హ.హం.7/2 2004-05ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
004-05
అనుದా త ం
ದాಯ್లయగళ
బಬ್ం యవర అಲాಪ್వ ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ
అయవయಯ್ డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

195 25588 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.2/2 ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖె, ఆయుకತ್ర
002-03
కಛెౕ , ಬెంగళೂరు ఈ కಛెౕ య ಲ್ ಖా
ఇరువ ಲెಕాಕ್ ಕా గళ హుದెದ್గళనుನ್ భ ರ್
ಮాడువ బಗెಗ್.
196 25590 ఆయవయಯ್.4/ఇతರె.10/ కನాರ್టక సಕాರ್ ನౌకరర ಮానవ
2003-04
సంపనూಮ್ల అ వృ ಧ್ అంಕಿ అంశగళ
ಮా
సంగರ್
సಕాರ್రಕెಕ್ స ಲ್సువ
బಗెಗ್.
197 25592 ఆయవయಯ್.4/హ.హం.2/2 ಖాసಗಿ అనుದా త కಲా ಶాಲెగళ
001-02
బಬ್ం ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
198 25615 ఆయవಯ್య.4.అంದాజు. 2002-03ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್య
5/2001-02
అంದాజు ప ಟ್ తಯా ಕె
199 25620 ఆయవಯ್య.4/229/ఇతರె జವ್ರ್ ಬాಯ್ంಕ್ ఆಫ್ ఇం ಯా ంద
.4/2002-03
హణ ಡాರ್ ಮాడువ అ ಕా గళ ಮాద
స యనుನ್ గ త నమూನెయ ಲ್
స ಲ್సువ బಗెಗ್.
200 25624 ఆయవಯ್య.4.ఇతರె.1/2 ಖాసಗಿ అనుದా త సంసಕ್ೃత
003-04
ಕాಲెౕజు/ తರ್కಲా ಶాಲెగళ బಬ್ం ಗె
ವెౕతನానుದానవనుನ್ ಲాಲ್ మటಟ್ద ಲ್
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

201 25628 ఆయవಯ್య.3/ .ಶా.హ.
.1/2004-05
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

తರ್కಲా ಶాಲెగ ಗె 2004-05ನెౕ
ಸా ಗె హణ డుగಡె బಗెಗ್.

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

202 25632 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.1/2 ಖాసಗಿ అనుದా త సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె
002-03
ಹాగూ ಕాಲెౕజుగళ 2002-03ನెౕ
ಸా న ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

203 25640 ఆయవಯ್య.1/ .మతుತ್
ఎ. .7/2001-02

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

211 25681 ఆయవಯ್య.1.క.కం.13/2 2001-02ನెౕ ಸా న ఎ .వర
ಲ್ 24/03/2009
002-03
ర ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు
పಪ್ కం ಕె Loes of Central
Asst.ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್.

D

204 25645 ఆయవಯ್య.1.ರా.పಪ್.12/
2002-03
205 25651 ఆయవయಯ್.1. .ఎ. .9/
2001-02
206 25656 ఆయవಯ್య. .ఎ. .9/20
01-02
207 25661 ఆయవಯ್య.1. .ఎ. .10
/1997-98
208 25668 ఆయవయಯ್.1. .మతుತ್
ఎ .9/2001-02
209 25671 ఆయవಯ್య.1/ .ఎ. .3/
2002-03

210 25676 ఆయవಯ್య.1.క.కం.14/2
002-03
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షయ

అనుದా త ಶాಲెగ ಗె అకರ್మವాಗಿ
ಪావ ಯాಗಿరువ ವెౕతన అనుದాన బಗెಗ್
2000-01ನెౕ ಸా న .ఆంಡ್ ఎ య
కరడు కం ಕెಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర
కళು సువ బಗెಗ್.
2001-02ನెౕ ಸా న
.ఎ. .వర ರాజపಪ್ ವ್ౕకృతగళ ಲ್
ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ అంಕಿ ఆంశగళ
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.
ಸావರ್జ క ಲెకಕ್ పతರ್ స
2ನెౕ
వర 10ನెౕ ಧాన సಭెయ
ಫారసుಸ್గ ಗె ఇಲాಖా కರ್మ
ತెಗెదుಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.
1999-2000ನెౕ ಸా న .ఎ. .గళ
ಲ್ య ಲ್రువ కరడు కం ಕె అ.16.11
ంద 6.1.10ಕెಕ್ ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ
బಗెಗ್.
ಸావರ್జ క ಲెకಕ್ పతರ್ స
10ನెౕ
ಧాన సಭెయ15ನెౕ వర య
కం ಕెగ ಗె ఇಲాಖా ఉతರ್ర కళು సువ
బಗెಗ್.
1999-2000ನెౕ ಸా న .మతుತ್ ఎ .
కరడు కం ಕెగ ౕಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర
కళು సువ బಗెಗ್.
2001-02ನెౕ ಸా న ఎ
వర
లರ್ ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ
కరడు పಪ್ కం ಕె ఇರెగుಯ್లರ್
ౕಫ್
ఆಫ್ ಗాರ್ంಟ್ಸ್ ಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ
బಗెಗ್.
2001-02ನెౕ ಸా న వర
ಲ್ ర ಲ್
ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు పಪ್
కం ಕె ఇರెగಯ್లರ್
ౕಫ್ ఆಫ್ ಗాರ್ంಟ್ಸ್
ಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್.

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
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షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

24/03/2009
212 25688 ఆయవಯ್య.1/క.కం.10/2 2001-02ನెౕ ಸా న వర
ಲ್ ర ಲ್
002-03
ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు పಪ್
కం ಕె Available release of Grants
బಗెಗ್ ఇಲాಖా ఉతರ್ర ౕడువ బಗెಗ್.

D

213 25691 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.12/ 2001-02ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
2001-02
అనుದా త ం
ದాಯ್లయగ ಗె
ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య డుగಡె
ಮాఢువ బಗెಗ್.
214 25696 ఆయవಯ್య.1.హ.హం.2/2 2004-05ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
004-05
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
215 25699 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.200 హణಕాసు స వ ంద ఇಲాಖెగళ
5-06
ಕాయರ್ వರ್హణ ప ౕలನె బಗెಗ್.
216 25703 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.18. 15ನెౕ తండద ఆ ರ್క వರ್హಣె బಗెಗ್
2004-05
తరಬెౕ
ర బಬ್ం గళనుನ್
ౕ సువ బಗెಗ್.
217 25711 ఆయవಯ್య.క.కం.16/20 2001-03ನెౕ ಸా న వర
ಲ್ ర ಲ್
02-03
ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు పಪ್
కం ಕెFrantned with drawal of
moneyಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

218 25718 ఆయవಯ್య.1.కకం.22/2 2002-03ನెౕ ಸా న ఎ వర
ಲ್ 24/03/2009
002-03
ర ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు
పಪ್ కం ಕె Injudicious purchase
of uniform cloths resitry in Extra
cost of Rs.32.02 lakhs by CPI,
B`lore.ಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್.

D

219 25721 ఆయవಯ್య.1/క.కం.21/2 2002-03ನెౕ ಸా న ఎ వర
ಲ್ 24/03/2009
002-03
ర ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు
పಪ್ కం ಕెಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ
బಗెಗ್.
24/03/2009
220 25723 ఆయవಯ್య.క.కం.19/20 1998-99ನెౕ ಸా న
02-03
ఎ .వర
లರ್ ಲ್రువ కం ಕె
3.93.91 ంద 3.96 ಕెಕ್ సంబం దంತె
ఇಲాಖా ఉతರ್ర స ಲ್సువ బಗెಗ್.

D

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

221 25729 అయవಯ್య.1.క.కం.2/20 2002-03ನెౕ ಸా న ఎ. .వర
03-04
ಲ್ ర ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ
కరడు కం ಕె పಪ್ ಗె ఉప ದెౕರ್శకరు
తుమకూరు ద ణ ವాಯ್ ತ್య ಲ್ 200002ర అవ య ಲ್ నమూನె మతుತ್ వ గళ
ముదಯ್ణద ಲ್ అకರ್మವాಗಿ 27.69 లಕಷ್
రూ.గళ ఖಜాನె ఎంబ ఆ ెౕపಣెಗె
ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

D

222 25732 ఆయవಯ್య.1.2004-05 2004-05ನెౕ ಸా న సంసಕ್ೃత
24/03/2009
ಪాఠಶాಲెగళ బಬ್ం గళ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య డుగಡె
బಗెಗ್.
223 25746 ఆయవಯ್య.4/ఇతರె.11/ ಬెంగళೂరు ಲెಲ್య ಲ್ ಹెూసದాಗಿ పೂవರ್ 24/03/2009
2001-02
ತాలూಲ್కనుನ್ సృ సువ బಗెಗ್.
224 25747 ఆయవಯ್య.1. ఎ .9/2 2001-02ನెౕ ಸా న ఎ వర
ಲ್ 24/03/2009
002-03
ర ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు
పಪ್ కం ಕె ఇರెనూಯ್లರ್
ౕಫ್ ఆಫ್
ಗాರ್ంಟ್ಸ್ ಗె ఇಲాಖె ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್.

D

D
D

225 25748 ఆయవಯ್య.1. .ఎ. .7/ 2001-02ನెౕ ಸా న ఎ వర
24/03/2009
2002-03
ಲ್ ర ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ
కరడు పಪ್ కం ಕె ఇರెగుಯ್లರ್
ౕಫ್
ఆಫ್ ಗాರ್ంಟ್ಸ್ ಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ
బಗెಗ್.
226 25749 ఆయవಯ್య.1. .ఎ .8/2 2001-02ನెౕ ಸా న ఎ వర
ಲ್ 24/03/2009
002-03
ర ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు
పಪ್ కం ಕె ఇರెగుಯ್లರ್
ౕಫ್ ఆಫ್
ಗాರ್ంಟ್ಸ್ ಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್.

D

227 25750 ఆయవಯ್య.1. ఎಲ್.6/2 మಹాಲెౕఖಪాలర ఆ ెౕపಣెగ ಗె
24/03/2009
002-03
ಸావರ್జ క ಲెకಕ್ పతರ್ స
ಗె ఇಲాಖా
ఉతತ್రవనుನ್ ఒదಗಿసువ బಗెಗ್.
228 25751 ఆయవಯ್య.1 ಲ್/6/2 2001-02ನెౕ ಸా న ఎ
24/03/2009
002-03
వర
లರ್ ಲ್ ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ
కరడు పಪ್ కం ಕె ఇರెగుಯ್లರ್
ౕಫ್
ఆಫ್ ಗాರ್ంಟ್ಸ್ ಗె ఇಲాಖా ఉతತ್ర ౕడువ
బಗెಗ್.
24/03/2009
229 25752 ఆయవಯ್య.4.ఇతರె.13ఎ 2002-03ನెౕ ಸా న
ౕజನెౕతర
/2003-04
ఆయవಯ್య అ య ಲ್ ಖాసಗಿ అనుದా త
సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెగళ అను ౕ త
బಬ್ం ವెౕతనಕెಕ್ ಕెూరತెಯాಗಿరువ
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

D

D

D

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

230 25753 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.3/2 2003-04ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
003-04
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
231 25754 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.11/ ರ್ౕమ లಕಷ್ಮ್మಮ್ ಹాಗా అ ಗె,
2000-01
సಹాయಕಿ ఇవ ಗె ನాಯ್ಯాలయద
ఆದెౕశదంತె ವెౕతన ಪావ సలు
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
232 25755 ఆయవಯ್య.1.అంದాజు. 2005-06ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್య పతರ್ద
4/2004-05
అంದాజుగళనుನ್ అనుబంధ ವెౕతనగళ
మతుತ್ ఇతರె గ త భತెರ್గళ
అంದాజుగళು ಹాగూ ವెచಚ್ద అంದాజు
తಯా ಕె ರాజಯ್ మటಟ್ద
ఆయవಯ್య ౕజನెౕతర.
233 25758 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.2.2 2003-04ನెౕ ಸా ಗె ಖాసಗಿ
003-04
అనుದా త తರ್కಲా ಶాಲెగళ
బಬ್ం యవ ಗె ವెౕతನానుದాన
డుగಡె బಗెಗ್.
234 25763 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.20/ 2002-03ನెౕ ಸా న ರాజసಪ್ మ
2002-03
అంದాజుగ గూ ಹాగూ ವాసತ್ కగ గూ
ఉంಟాಗಿరువ తకಕ್ంతహ వಯ್ತాಯ್సగళ బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009
235 25765 ఆయవಯ್య1.క.కం.4/20 2002-03ನెౕ ಸా న వర
లರ್ ಲ್
03-04
ಸెౕ సలు ఉದెದ್ౕ రువ కరడు పಪ್
కం ಕె Extra expenditure clearing
level on other text book ಗె ఇಲాಖె
ఉతತ್ర ౕడువ బಗెಗ್.

D

236 25769 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె10/2 ರ್ౕ ఎಸ್. ౕಗಿౕಶ್, పರ್.ద.స. ఇవర
004-05
పರ್ಯాణ భತెಯ್ లಲ್నుನ್ ಪావ సువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

237 25770 ఆయవಯ್య.1.ಹెచుಚ್వ 1/ ఎం.ఎం.ఆರ್. సಭెయ ಲ್ సూచನెయంತె
ರాజಯ್ వలయద
ౕజನెౕతర ಲెకಕ್
2004-05
ౕ ರ್ಕెగళ పೂరక అంದాజు
పರ್ಸాತ್ವెనయనుನ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

238 25776 ఆయవಯ್య.1.అందజు/1 ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕె 2202-02-103-0-21-101 24/03/2009
6/2005-06
సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగ ಗె
సಹాಯానుದాన ౕజನెౕతర 200607ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್య అంದాజు
పರ್ಸాಥ್వನె.

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

ಶెರ್ౕ

239 25779 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.5/2 ఖಜాನె గణಕಿౕకరణ వಯ್వಸెಥ್య
004-05
ಚా ತ್య ಲ್రువುద ంద ರాజಯ್ వలయద
ౕజನెౕతర ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగళ య ಲ್
హణ ಸెಳెయువ బటವాಡె అ ಕా గళು
పರ್ ಮాಹె మరుಹెూంದా ಕె ಮాతರ್
ౕడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

240 25783 ఆయవಯ್య.4ఇతರె.10/2 ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕె 0049ర ముంగడ ಹాగూ
003-04
బ ಡ್ మరుಪావ ಗె సంబం దంತె
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

241 25784 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.3/2 2003-04ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
24/03/2009
003-04
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
242 25788 ఆయవಯ್య.1.ಶాಖె.సం ಖాసಗಿ అనుದా త సంసಕ್ೃత
24/03/2009
బం ద.కడతగళು
ಪాఠಶాಲెగ ಗె సంబం ద ఆరు
ಲెಲ್గళ కడతగళು.ಬెం.ద ణ, మతుತ್
ఉతತ್ర ಲెಲ್ గదಗ್, ఉడు , బಳాಳ್
ಹాగూ మండಯ್ ಲె
243 25791 ఆయవಯ್య.1.ಶాಖె,
ಖాసಗಿ అనుದా త తರ್కಲా ಶాಲెగ ಗె 24/03/2009
సంబం ద కడతగళು. సంబం ద హನెూನ್ందు ಲెಲ್గళ
కడతగళು. ౕదರ್, గులಬ್ಗాರ್, ద ణ
కనನ್డ, ಧారವాడ గదಗ್, ಬెళಗాం,
ಜాపುర, ಕారವారఉ.క. ಲెಲ್గళು

D

244 25803 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.3/2
ౕజನెౕతర ఆ య ಲ್ ತాತాಕ್ కವాಗಿ
001-02
సృ సಲాద హుದెದ್గళనుನ್ 2001-02ನెౕ
ಸా ಗె మతుತ್ నంతర ಶాశವ್తವాಗಿ
ముందువ సువ బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

D

D

24/03/2009

D

245 25807 ఆయవಯ್య4.హు.సಥ್.7/20 ಬెంగళೂరు ಭాగ సహ ದెౕರ್శకర
24/03/2009
03-04
కಛెౕ , ಸా. .ఇಲాಖె, ఇ ಲ್న సంసಕ್ೃత
షయ ప ౕಕಷ್కర హుದెದ್గళనుನ್
ఆయుకತ್ర కಛెౕ ಗె
ఉప ದెౕರ್శకరుసంసಕ್ೃత ఈ ಶాಖెಗె
సಥ್ಳాత సువ బಗెಗ್.
246 25813 ఆయవಯ್య.4/ఇతರె.15/ ರ್ౕమ లಕಷ್ಮ್మಮ್ హంಗా , సಹాయಕಿ , 24/03/2009
2003-04
.ఇ.ఓ. కಛెౕ , హుణసూరు ఇవర 200304ನెౕ ಸా న ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

D

247 25817 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.9/2 ಶాసన బదಧ್ ఆ ౕగగళ అధಯ್ಕಷ್రు మతుತ್ 24/03/2009
004-05
సదసಯ್రుగ ಗె ౕడు ತ್రువ
ವెౕతన/భತెಯ್గళ ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.

D

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

ಶెರ್ౕ

248 25822 ఆయవಯ್య.1.హు.ವెౕ.1/2 ರాజుಯ್ వలయద
ౕజನెౕతర ಲెకಕ್
004-05
ౕ ರ್ಕెగళనుನ್ ಲాಲ್ పంಚాయತ್
ವాಯ್ ತ್ಗె వಗాರ್ సువ బಗెಗ್.
249 25826 ఆయవಯ್య.4.హు.ವెౕ.2/2 2003-04ನెౕ ಸా ಗె ఈ కಛెౕ
ంద
003-04
తಯా సಲాಗಿరువ అనుబంధ
అంದాజు అనుబంధ య ಲ್
ము ರ್సಲాಗಿరువ హుದెದ್గ గూ ఇరువ
వಯ್ತాಯ್సవనుನ್ స ప సువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

250 25831 ఆయవಯ್య.4.ఇతರె.13/ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲె, కನాರ್టక ದాಯ್
2003-04
సంసಕ್ೃత సంఘ, ನాగపಪ್ ಬాಲ್ಕ್,
ಬెంగళೂరు ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ನెౕమక
ಮా ಕెూం రువ సంసಕ್ೃత ಕಷ್కర
హుದెದ್గ ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ
బಗెಗ್.
251 25834 ఆయవಯ್య.4.హు.సಥ್.12/2 ఈಶానಯ್ వలయ ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್
001-02
సಥ್ಳాం రువ
ధ హుದెದ್గ ಗె
ఆయవಯ್య తಯా సువ బಗెಗ್.
252 25839 ఆయవಯ್య.4.ఇతರె.12. 2003-04ನెౕ ಸా న ಲ್ ఆಗಿరువ
2003-04
ನెౕమಕా అను ౕదನెಗె ఆయవಯ್య
అవಕాశ క ಪ್సలు పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್
సಕాರ್రద ఆ ರ್క ఇಲాಖెಗె కళು సువ
బಗెಗ್.
253 25842 ఆయవಯ್య.1.హహం.32/2 2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್
ౕజನెౕతర
004-05
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెయ ಲ್ ಕెూరತె ఇరువ
ఆయవಯ್యగళనుನ್ పುన ರ್
ౕగద
మూలక అథವా ಹెచుಚ್వ ಯాಗಿ డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

254 25848 ఆయవಯ್య.4.ఇతರె.1.2 2005-06ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
003-04
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెగ ಗె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
255 25853 ఆయవಯ್య.1.హ.హం.2/2 20050-06ನెౕ ಸా ಗె ಖాసಗಿ
005-06
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲెగళ
బಬ್ం మూలక ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
256 25869 ఆయవಯ್య.1/అ.ರా.ఆ.9/ 2005-06ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್య
2005-06
అంದాజు ముదರ್ణద బಗెಗ್.
257 25886 ఆయవಯ್య.1/ఇతరರె.12 2005-06ನెౕ ಸా న ఎం.ఎం.ఆರ್.
సಭెయಲ್ ಲ್ ರాజಯ್వలయద
ౕజನెౕతర
/2005-06
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగళ ಮాಹెವారు ఖచుರ್
ವెచಚ್గళనుನ್ ప ౕ సಲాగు ತ್దుದ್,
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

ಶెರ್ౕ

258 25895 ఆయవಯ್య/1/ఇతರె.10/ సಹాಯానుದాన సంಸెಥ್గ ಗె ನెౕరವాಗಿ
2005-06
అనుದానవనుನ್ డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

24/03/2009

D

259 25899 ఆయవಯ್య.1.హ.హం.3/2 2005-06ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
005-06
అనుದా త సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕాಕ್ಗಿ
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
260 25905 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.19/ ಖాసಗಿ సంసಕ್ೃత ಪాఠಶాಲా ಕಷ್క ಗె
2005-06
ವెౕతన డుగಡె బಗెಗ್ ఆంగಲ್ న
ప ರ್ಕెయ ಲ್ పರ್కటಗెూండ తుణಕెಗె వర
స ಲ್సువ బಗెಗ್.
261 25912 ఆయవಯ್య.1. వృతತ್
అనుದా త ಶాಲెగళ వృతತ್ ನౌకర ಗె
ಸౌలభಯ್/4/2005-06
ౕడಬెౕಕాద ఇతರె ಬాಕಿ లుಲ್గ ಗె
ఖచుರ್ ಹాకువ బಗెಗ್.
262 25917 ఆయవಯ್య.హ.హం.23/20 2005-06ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
05-06
అనుದా త ం
ದాಯ್లయగళ
బಬ್ం యవర అಲాಪ್వ
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ అయవಯ್య డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
263 25921 ఆయవಯ್య.1/ఇతರె.8/2 2005ನెౕ జూನ್
005-06
ఎಸ್.ఎಸ್.ఎಲ್. .ప ౕ ెయ ವెచಚ್ಕాಕ್ಗಿ
ಕಷ್కర కಲాಯ್ణ
ంద ముంగడ
పಡెయువ బಗెಗ್.
264 25924 ఆయవಯ್య.1.ఇతರె.13/ అనుದానగళ పುన ರ್
ౕగగళ
2005-06
ఖಜాನె గణక ಜాల ವాರ್హక ಕెౕందರ್ద
ಮా
ఆಧారద ౕಲె ಹెూర సువ
బಗెಗ್ సూచನె.
265 25930 ఆయవಯ್య.1.అంದాజు. 2006-07ನెౕ ಸా న ఆయవಯ್య పతರ್ద
16/2005-06
అందజుగళనుನ್ అనుబంధ ವెౕతన
మతుತ್ ఇతರె భತెಯ್గళ అంದాజుగళ
ಹాగూ ವెచಚ್గళ తಯా ಕె ರాజಯ್ మటಟ್ద
ఆయవಯ್య
ౕజನెౕతర.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

266 25936 ఆయవಯ್య.1.హ.హం.1/2 2005-06ನెౕ ಸా న ಖాసಗಿ
005-06
అనుದా త తರ್కಲా ಶాಲెగళ
బಬ್ం యవర ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
267 25943 ఆయవಯ್య
2006-07ನెౕ ಸా ంద ಕెూడగు ಲెಲ್
ఇతರె.22/2005-06
ಸెూౕమವారಪెౕಟె ತా: కూ ಗె య ಲ್
ಹెూసದాಗಿ ಸై క ಶాಲె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
268 26074 ఆయవಯ್య.2.హ.హ.10/2 స.సం.ಕాಲెౕజుగ ಗె ಸా ಲాವ್రు
003-04
ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
269 26077 ఆయవಯ್య.2.హ.హం./11 స.ದై. ಕಷ್ణ ಕాಲెౕజు, కಕ್బಳాಳ್పುర
/2003-04
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

24/03/2009
270 26080 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.21/ 2003-04ನెౕ ಸా న ಲ್ ಕైಗెూండ
2003-04
ಸావರ್జ క ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ
ధ
కಛెౕ గళ ప ౕಕಷ್ಣె మతుತ್
ಮాగರ್దశರ್న ಕాయರ್కರ್మಕెಕ್ పರ್ಯాణ
భತెಯ್ మతుತ್ నభತెಯ್ అనుದాన డుగಡె
బಗెಗ್.
24/03/2009
271 26085 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.7/2 ఉదుರ್ మతుತ್ ಭాಷా అలಪ್ సంಖాಯ್త
003-04
ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್ ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
272 26088 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.12/ ರాజಯ್మతుತ್ ರాషಟ್ರ್ పರ್శ ತ್ ಜెౕత ಕಷ್కర 24/03/2009
2003-04
సನాಮ್నಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್
273 26099 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.3/2 స. ం. .పರ್ ಕಷ್ణ, మಹా ದాಯ್లయ
003-04
ౖసూరు ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
అయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
274 26102 ఆయవಯ್య.2/హ.హం.4/2 ಭారత ಸెౕవక సಮాజ, ఆయవಯ್య
003-04
డుగಡె బಗెಗ್.
275 26105 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.5/2 ಕెూడగు ಲాಲ್ సంಸెಥ್ వ
ంద నಡెసువ
003-04
4 ಪాರ್థ క ಶాಲెగ ಗె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ అయవಯ್య డుగಡె
బಗెಗ್.
276 26110 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.6/2 మದాಯ್నಹ್ ఉపಹార
ౕజನె
003-04
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
277 26113 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.8/2 ಶాಲెగళ ముఖಯ್ ವైదಯ್ಕಿౕయ
003-04
త ಖా ಕా గళ కಛెౕ ಸా ಲాವ್రు
ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
278 26121 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.19/ ಕాగವాడ వలయద 22 హ ಳ್గళనుನ್
2003-04
అథ వలయಕెಕ್ ಜెూౕ ద బಗెಗ್.
279 26132 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.16/ 2003-04ನెౕ ಸా న ಲ್ ಗెూతుತ್ప ద
2003-04
ఆయవಯ್య అవಕాశ,
డుగಡెಗెూ రువ
తತ್ ಹాగూ
ఉ ಕె
తತ್ద
రద బಗెಗ್ ಮా .
280 26137 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.18/ ఎం. హమದ್ బ ౕರ್ ಪాರ್ంశుಪాలరు2003-04
పರ್ಯాణ
ಲ್ಗె ౕలుస ಮాడువ బಗెಗ್.
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ಶెರ್ౕ

D

D

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

281 26143 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.19/ పುన ರ್మ ರ್త ವా ರ್క
ౕజನె మతుತ್ 24/03/2009
2003-04
ౕజನెౕతర అంದాజు ప ಟ್గళ బಗెಗ್.

D

282 26155 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.23/ ರ್ౕ ನాಗెౕందರ್పಪ್, గుಮాసತ್రు,
2003-04
మಹాರాజ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు,
ౖసూరు ఇవర ವెౕతనవనుನ್
తಡె
రువ బಗెಗ್.
283 26164 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.7/2 ಭాಗಿౕయ స. .కಛెౕ ಗె ಸా ಲాವ್రు,
001-02
ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
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షయ

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

284 26166 ఆయవಯ್య.2. ಭాಗಿౕయ సಕాರ್ర ఇಲాಖెగళ ಕె. . . .ఎಲ್.ಗె
/21/2001-02
దుಯ್ತ್ చಛ್ಕಿತ್ లుಲ್గళ ಬాಕಿ హణ
సంದాయ బಗెಗ್.
285 26171 ఆయవಯ್య.2. . .ఇ.ದా . .ఇ.గులಬ್ಗాರ್ నగూ ನౌకర
ವె/106/97/21/99/200 సం ౕవకుಮాರ್ ಲెౕబರ್ ಕెూౕಟ್ರ್
ఆದెౕశదంತె పುనರ್ ನెౕమక బಗెಗ್.
0-01
286 26174 ఆయవಯ್య.2.పರ್.భತెಯ್/ బసపಪ್ ವ್.ద.స.ఉ. .కಛెౕ ,
ౕ.26/2000-01
ರాయచూరు వృ ತ್ బుನా తరಬెౕ బಗెಗ್
ౕలు స ಮాడువ బಗెಗ್.
287 26176 ఆయవಯ್య.2.హ.హం./4/ ಕಷ್ణ మಹా ದాಯ್లయగళು ಹాగూ ಕಷ್క
2000-01
తరಬెౕ సంಸెಥ್గ ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె
బಗెಗ್.
288 26261 ఆయవಯ್య.2/సంసಕ್ೃత/ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజు ౖసూరు ಕాಲెౕజు
ఇతರె/10/2000-01
ಹాగూ వస గృహಕెಕ್ ౕ న కంతయಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

24/03/2009

D

25/03/2009

D

289 26264 ఆయవಯ್య.2/ఇతರె/22/ బಳాಳ್
ಲెಲ್య కూడಲ್ಗಿ సಕాರ್
2000-02
సం.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, ಸా ಲాವ್రు
ವెచಚ್ద ಲ್ ఎಲ್. . .హణ డుగಡె బಗెಗ್.
ౖసూరు దసర వసుತ್ పರ್దశರ್నద ಲ್
290 26268 ఆయవಯ್య.2/ದా.న.పರ್.
భ./ ದాಯ್/ಹా ./18/2 ಭాగవ రువ సಕాರ್ ఇಲాಖెగళು
ಬాಕಿ ಬా ಗె మతుತ್ దుಯ್ತ್ శులಕ್వనుನ್
000-01
ಪావ ಮాడువ బಗెಗ್.
291 26272 ఆయవಯ್య.2/ . .ಖాತె క.ಪౌರ್.ప.మండ య ಲ್ ದెౕರ್శకర
/23/2000-01
పదನామద ಲ್ . .ಖాತె ಪాರ್రం సువ
బಗెಗ್.
292 26274 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.9/2 ದై. .ಕాಲెౕజు, కಕ್బಳాಳ್పುర
000-01
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್ ఆయవಯ್య డుగಡె
బಗెಗ್.
293 26276 ఆయవಯ್య.4.హ.హం.3/2 ಮాಯ್హನ್ ఉపಹార
ౕజನె ದెౕರ್శకర
000-01
కಛెౕ ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
294 26278 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.17/ ರాషಟ್ರ್ మతుತ್ ರాజಯ್ పರ್శ ತ್ ಜెౕత ಗౌరవ
2000-01
సంಭావನెయనుನ್ ౕడలు ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
295 26280 ఆయవಯ್య.2.హహం.14/2 సಕాರ್ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగ ಗె
000-01
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
296 26282 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.2/2 అనుದా త ದై క ಕಷ್ణ సంಸెಥ್గళ ಲ್
000-01
ముంగడ ವెౕతన అనుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
297 26284 ఆయవಯ್య.2/హహం.5/20 ಕెూడగు ಲాಲ್ సಥ್ ౕయ సంಸెಥ್గళ
00-01
ಪాರ್థ క ಶాಲెగ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್
298 26287 ఆయవಯ್య.2. ం మ. .
/11/2000-01

షయ

ం మಹా ದాಯ್లయ వసంతకుಮాರ್, 25/03/2009
ౖసూరు ఇవ ಗె ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

299 26288 ఆయవಯ್య2.హ.హం..6/2 ಭారత ಸెౕవక సಮాజ ಬెంగళೂరు
000-01
మతుತ್ ಧారವాడ ಕెందರ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
300 26289 ఆయవಯ್య.2.ద ತ್
ద ತ್ ౕ న బ ತ್ ౕడలు అయవಯ್య
బ ತ್/16/2000-01
డుగಡె బಗెಗ್.
301 26292 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.1/2 ಕಷ್ణ ఇಲాಖె కಛెౕ గ ಗె ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ
000-01
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
302 26294 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.2/2 ఉదుರ್ ಭాಷా అలಪ್సంಖాಯ್తర
000-01
ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್ ఆయవಯ್య డుగಡె
బಗెಗ್.
ద ತ್గళ ౕ న బ ತ್ ౕడలు ఆయవಯ್య
303 26296 ఆయవಯ್య.2.ద ತ್
డుగಡె బಗెಗ್.
బ ತ್.హ.హం.12/200102
304 26298 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.11/ సಕాರ್ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగళ
2001-02
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
305 26303 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.1/2 ರాజಯ್ వలయ ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగళ య ಲ್
002-03
2002-03ನెౕ ಸా న ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
306 26305 ఆయవಯ್య.2.హ.హం./6/ సಕాರ್
ం పರ್ ಕಷ್ణ మಹా ದాಯ್లయ,
2002-03
ౖసూరు ఇవ ಗె ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
307 26308 ఆయవಯ್య.2.హహం./7/2 ಕెూడగు ಲాಲ್ సంಸెಥ್ వ
ంద నಡెసువ
002-03
4 ಪాರ್థ క ಶాಲెగ ಗె
ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
308 26311 అయవಯ್య.2.హ.హం.8/2 ದై క ಕಷ್ణ ಕాಲెౕజు, కಕ್బಳాಳ್పುర,
002-03
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
309 26313 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.5/2 ಭాಗಿౕయ సహ ದెౕರ್శకరుగళ కಛెౕ ಗె
002-03
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
310 26334 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.4/2 ఉదుರ್ మతుತ್ ಭాಷా అలಪ್సంಖాಯ್త
002-03
ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್ ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
311 26336 అయవಯ್య.2.హ.హం.9/2 మದాಯ್హನ್ ఉపಹార
ౕజನె కಛెౕ ಗె
002-03
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
312 26339 ఆయవయಯ್.2.వగರ್.ವెౕ./ ರ್ౕమ ಜాಗెಟ್ సವ್ణರ್లತా,
14/2002-03
ౕఘರ್ ಗారరు ఇవ ಗె 20024 జుಲై
ಮాಹెయ ವెౕతన ౕడువ బಗెಗ್.
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25/03/2009
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25/03/2009
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25/03/2009
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25/03/2009
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25/03/2009
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25/03/2009
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25/03/2009
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సం
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షయ

313 26341 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.10/ సಕాರ್ సంసಕ್ೃత ಕాಲెౕజుగ ಗె
2002-03
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
ಟెండರ್ ಫారం ಮాರాటద హణవనుನ್
314 26344 ఆయవಯ್య.2.ಟెండರ್
ಫారం.హణజ /12/20 ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెಗె జಮా ಮాడువ కు తు.
02-03
315 26345 ఆయవಯ್య.2.హ.హం./13 ರాషಟ್ರ್ మతుತ್ ರాజಯ್ పರ್శ ತ್ ಜెౕత
/2002-03
ಕಷ್క ಗె సನాಮ್నಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
316 26348 ఆయవಯ್య.2.ఇ.వ. .ನె. గులವ್ಗాರ್ ఈಶానಯ್వలయద ಕಷ್ಣా వృ ಧ್
/ಹె. ./27/2001-02
ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್ కಚెౕ నಡెసువ
సలుವాಗಿ తుతుರ್ హణ డుగಡె ಮాడువ
బಗెಗ್.
317 26350 ఆయవಯ್య.2.ವె. .8/20 ఉ. .కಛెౕ , కಕ್బಳాಲ್పುర ಕెూౕಲార
01-02
ఇ ಲ್ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక
25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

2001-02ನెౕ ಸా న
ౕజನెౕతర
25/03/2009
అ య ಲ್ ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగ ಗె ఆದాಯ್పರ್ಣె
తఃಖెತ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್.
25/03/2009
319 26355 ఆయవಯ್య.2అ.హం.5/20 ಕెూడగు ಲాಲ್ సంಸాಥ್వ
ంద 4
01-02
ಪాರ್థ క ಶాಲెగ ಗె ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

D

318 26353 ఆయవಯ್య1/ఇతರె
9/2001-02

320 26358 ఆయవಯ್య.2.అహం.17/2
001-02
321 26360 ఆయవಯ್య2.అహం.9/20
01-02

ವా జಯ್ ಕಷ್ణ మండ సಭెಗె చಚెರ್ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
ದై క ಕಷ್ణ ಕాಲెౕజు కಕ್బಳాಳ್పುర
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
322 26362 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.1/2 ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ కಛెౕ గ ಗె ವెౕతనಕెಕ್
001-02
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

:31/3/2001ర అంతಯ್ಕెಕ್ కంప గ ంద 25/03/2009
ಕా ರ್ರెౕషನ್ గ ంద, ಬెూౕಡ್ರ್ గ ంద
ఇతರె సంಸెಥ್గ ంద బరಬెౕಕాద ಸాలద
బಗెಗ್.
324 26366 ఆయవಯ್య2.ಹెూ.ರా.పರ್. ಸా. .ఇಲాಖె అ ಕా గళ ಹెూర
25/03/2009
ವె./24/2001-02
ರాజಯ್ద ಲ್ ಮానద ಲ್ పರ್ಯాణ
ಮాడువదಕెಕ್ పರ್.భ. లుಲ್గళ హం ಕె
ಮా
ౕలు స ಮాడువ బಗెಗ್.
325 26368 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.23/ ఆನెకಲ್ ತా స. .ಪాರ್.ಶాಲె, కూడుಲ್
25/03/2009
2001-02
ಗాರ್మ ఇ ಲ್ ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್రువ
ಕಷ್కరుగ ಗె ಬెంగళೂరు నగరద
దరద ಲ್ మನె ಬా ಗె భತెಯ್ మతుತ್
ప ಹార భತెಯ್ ౕడువ బಗెಗ್.

D

323 26365 ఆయవಯ್య
2.ఇతರె.20/2001-02
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ಶెರ್ౕ

D

D
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కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

326 26369 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.3/2 ఉదుರ್ మతుತ್ అలಪ್
001-02
ಭా.సం. ದెౕರ್శನాలయಕెಕ್ ಸా ಲాವ್రు
ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

25/03/2009

D

327 26372 ఆయవಯ್య.4/పು.వ
ౕగ/16/2000-01

25/03/2009

D

328 26374

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

329 26376
330 26378
331 26381

332 26383

333 26385

334 26391

335 26395

336 26402

337 26405
338 26407

339 26409
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షయ

2000-01ನెౕ ಸా న ಲ್
ౕజನెౕతర
ಲెకಕ್ ರ್ಕెయ య ಲ್ ఒಟాಟ್ರె
ఉ ತాయద ಲ್ పುనರ್
ౕగ
మూలక ఖ ರ್ భ సలు అనుమ
ౕడువ బಗెಗ್.
ఆయవయಯ್.2. .ఉ.క.ಬా సಥ್ ౕయ సంಸెಥ್గ ంద ಪావ ಬెౕಕాద
ಕಿ/20/2000-01
ఉపకరణద ಬాಕಿ కు తు.
ఆయవಯ್య.2.హహం.7/20 సహ ದెౕರ್శకర కಛెౕ గళ ವెచದ್.
00-01
ఆయవಯ್య.2.3ఎ.ఎ.ఆರ್ ಹె ಚ್వ ಕెూ ಟ್రువ అనుದానవనుನ್
.17/1982-83
కಟా సువ బಗెಗ್.
:31/6/2000 అంతಯ್ಕెಕ್ 6 ంగ ಗె
ఆయవಯ್య
2.ಲె.ప.ఆ ెౕపಣె/16/20 ಹె ದ್న అవ ಗె ಬాಕಿ ఇరువ ಲెకಕ್
ప ಶెೂౕధನా ఆ ెౕపಣెగ ౕಗె ఉతತ್ర.
01-02
ఆయవಯ್య
ಭారత ಸెవక సಮాజ ಬెంగళೂరు
2./హహం.6/2001-02
ಹాగూ ಧారವాడ ಕెౕందರ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
ఆయవಯ್య.2.ఆ ಟ್
87-88ర అ ಟ್ వర య ಲ್ ಸెౕ రువ
వర /1/94-95
కు తు ಹెచుಚ್వ ఎಲ್
హణ
డుగಡె బಗెಗ್.
ఆయవಯ್యవనుನ್ పುనರ್
ౕగ
ఆయవಯ್య.2/పುనರ್
ౕగ.25/2001- ಮాడువ బಗెಗ್. 2001-02ನె ಸా న
ఆదಯ್పರ್ಣె తఃಖెತ್. సಕాರ್ సంసಕ್ೃత
02
ಕాಲెౕ న ఖ ರ್న తఃಖెತ್గళು.
ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.12/ ಬెళಗా నగర ಪా ಕెయ ಪాರ್థ క
99-2000
ಶాಲా కటಟ್డగళ ಬా ಗె ಪావ ಗాಗಿ
ಶెౕష అనుದాన డుగಡె బಗెಗ್.
ఆయవಯ್య.2.హహం.23/2 ರ್ౕ పದాಯ್ణ గణప భಟ್, వృతತ್
004-05
ಭాಗಿౕఐ ದై క ಕಷ್ణ అ ౕಕಷ್కరు,
ఇవర పರ್ಯాణ బತెಯ್ లಲ್నుನ್ కళು సువ
బಗెಗ್.
ఆయవಯ್య.2.హహం.13/2 ನాಯ್స మతుತ್ ఉంబ గళ ౕ న బ ಡ್
004-05
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
ఆయవಯ್య.2.హహం.35/2 ఈరణನ್ వృతತ್ ಕಷ್కరు, ರాయచూరు
004-05
రవ ಗె కనನ್డ ಭాಷా ಹెచుಚ್వ బ ತ್ಗె
సంబం దంತె ಬాಕಿ ವెౕతనవనుನ್
మంజూరు ಮాడువ బಗెಗ್.
ఆయవಯ್య.2.హహం.4/20 2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್ సಕాರ್ సంసಕ್ೃత
04-05
ಕాಲెౕజుగ ಗె ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

340 26423 ఆయవಯ್య.2.హహం.31/2 : .ఎం.సుందರ್, ప ಚారకరు,
004-05
స.ప.పೂ.ಕాಲెౕజు, బలಮ್ఠ, మంగళೂరు
ఇవర అంతಯ್ సంಸాಕ್రద ఖచರ್నుನ್
భ సువ బಗెಗ್.
341 26428 ఆయవಯ್య.2.హహం.33/2 .ఎం.భజం ರ್ ం న పರ್ಭా
004-05
సహ ದెౕರ್శకరు, ఇవర పರ್ವాస భತెಯ್య
బಗెಗ್.
342 26432 అయవಯ್య.2.హహం.34/2 2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್ ಗాం తతವ್
004-05
ఆಧా త ಬాలకర వస ಶాಲె,
ಬెళగు ರ್ ಶాಲెಗె అనుದానవనుನ್
అళవ స రువ బಗెಗ್.
343 26437 ఆయవಯ್య.2.హహం.14/2 ರాజಯ್ మతుತ್ ರాషಟ್ರ್పರ್శ ತ್ ಕಷ್కర
004-05
సనಮ್నಕాಕ್ಗಿ అయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
344 26441 ఆయవಯ್య.2.హహం.5/20 ం
ಕಷ್క పರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್ ಸా ಲాವ್రు
04-05
ವెచಚ್ಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

345 26447 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.36/
2004-05

.ఇ.ఓ., కಛెౕ గళ ಲ್ ಕాయರ್
వರ್ సు ತ್రువ ಕಷ್ణ సం ౕజక ಗె
ఎఫ. .ఎ.పರ್ಯాణభತెಯ್యనుನ್ ౕడువ
బಗెಗ್.

25/03/2009

D

346 26450 ఆయవಯ್య.2

ఆయుకತ್ర కಛెౕ య ఖ ರ್న తఃಖెತ್గళು.

25/03/2009

D

347 26456 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.26/
2004-05
348 26460 ఆయవಯ್య.2.హహం.25/2
004-05
349 26467 ఆయవಯ್య.2.హహం.1/20
04-05
350 26473 అయవಯ್య.2.హహం.19/2
004-05

ಮాಹెಯాన ఖచుರ್ವెచಚ್ద తఃಖెತ್

25/03/2009

D

ఎಕಷ್ಟ್ರ್ నం.నಡెద ಪాರ್ಜెಕ್ಟ್, 2005-06

25/03/2009

D

ఆయుకತ್ర కಛెౕ ಗె ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె 25/03/2009
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
25/03/2009
సಕాರ್ సంసಕ್ೃత ಶాಲె/ಕాಲెౕజుగళ ಲ್
ವాಯ್సంగ ಮాడు ತ್రువ ದాಯ್ ರ್గళ
ದాಯ್ ರ್ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె.

D

351 26486 ఆయవಯ್య.2.హహం.19/2 కనನ್డ ರాಜెూಯ್ౕతಸ್వ సంబంధ
004-05
ಕాయರ್కರ್మ సంఘటನెಗాಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
352 26490 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.3/2 ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ కಛెౕ గ ಗె
004-05
ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
353 26492 అయవಯ್య.2.హహం.11/2 ಭారత ಸెౕವాదళಕెಕ್ అనుದాన డుగಡె
004-05
బಗెಗ್.
354 26494 ఆయవಯ್య.2.హహం.17/2 ಕె. .ನా ಗెౕర, ದై క ಕಷ್ణ
004-05
మಹా ದాಯ್లయద బಬ್ం ವెౕతన
డుగಡె బಗెಗ್.
355 26497 ఆయవಯ್య.3.హహం.8/20 ವెౕతనಕెಕ್ ఆనుದాన ಕెూరತె బಗెಗ್.
04-05
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

356 26499 ఆయవಯ್య.3.హహం.8/20
04-05
357 26503 ఆయవಯ್య.2.హహం.12/2
004-05

ಕెూరತె రువ అనుದానవనుನ್
మరుಹెూంದా ಕె ಮా ಕెూళುಳ್వ బಗెಗ್.
ఉ. ., ಹాವెౕ , కಛెౕ ಬా ಗె
సంದాయ ಮాడలు ఆడ ತాతಮ್క
అనుమ బಗెಗ್.
358 26507 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.16/ ಬాಯ್ంಕ್ గ ంద ಸాల పಡెయలు
2004-05
ఇಲాಖా వ
ంద వసూ జವాಬాದ್
పతರ್ ౕడు ತ್రువುదనుನ್ రదుದ್ప రువ
బಗెಗ್.
359 26510 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.16/ 2002-03ర ధన
ౕగ కం ಕెగ ಗె
2004-05
ఇಲాಖా వర .
360 26522 ఆయవಯ್య.2.హహం.29/2 కనನ್డ ಭాಷా ప ౕ ె ಹెచుದ್వ ವెౕతన
004-05
బ ತ್.
361 26524 ఆయవಯ್య.2.
రಜె మంజూರా
ాపన/కడతಗెూ సబహుದాద పతರ್.
362 26528 ఆయవಯ್య.3. .పం.ఖ
.పం.ತా.పం.ఖచుರ್ ಕెూరತె.
చుರ್/1/2004-05
363 26530 ఆయవಯ್య.2.ఆదಯ್పರ್ಣె ఆదಯ್పರ್ಣె తఃಖెತ್ స ಲ್సువ బಗెಗ್.
తఃಖెತ್.26/2004-05
ಸా. .ఇಲాಖెయ ఆ ಕా గ ಗె
364 26535 ఆయవಯ್య.1. ಶెౕష
ఇಲాಖెయ ఆ ರ್క ಹాగూ ఆడ త
ఆ ರ್క
ఆ ಕార/1/2000-01 అ ಕారగళనుನ್ పರ್ತాಯ್ ౕ సువ బಗెಗ್.
365 26539 ఆయవಯ್య.2.
366 26542 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.2.2
005-06

367 26547 ఆయవಯ್య.2.హహం.15/2
005-06
368 26552 ఆయవಯ್య.2.హహం.6/20
05-06
369 26558 ఆయవಯ್య.3.హహం.4/20
04-05

2005-06ನెౕ ಸా ಗె అయుకತ್ర కಛెౕ య
ఖచుರ್ ವెచಚ್ద వర.
50ನెౕ వషರ್ద కనನ್డ ರాಜెూಯ್ౕతಸ್వ
ನాచరಣెయ సంబంధ సంఘ సువ
ಶెౕష ಕాయರ್కರ್మగ ಗె తగలువ
అందజు ఆయవಯ್య పರ್ಸాತ್వನెయనుನ್
అను ౕ సువ బಗెಗ್.
2005-06ನెౕ ಸా ಗె ಶాಲెగళ ముఖಯ್
ವైదಯ್ಕಿౕయ త ಖా ಕా గళ కಛెౕ య
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
2005-06ನెౕ ಸా ಗె ಸా ಗె
స.ದై. .ಕా. కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್ಗె
ಸా ಲాವ್రు ವెచದ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
ౕజನెౕతర య ಲ್న
ధ ದాಯ್ ఘ
ವెౕతనగళು ఆయవಯ್య అనుದానవనుನ್
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

370 26571 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె1.20 స.ಪౌರ್.ಶాಲె, ಬాగలూరు, ಬెం.ఉతತ್ర
05-06
.ఇ.ఓ.గళ ವెౕతన
ಲ್ಗె అಲాಟ್
ంಟ್ ఇలಲ್ದె స ಮా రువ బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

ಶెರ್ౕ

371 26578 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.5/2
. .ವెంకಟెౕಶ್ ಹాగూ ಕె.ఆರ್.
25/03/2009
005-06
నర ంహమూ ರ್ ఇవ ಗె కಡాಡ್య
ౕಕಷ್ಣా అవ ಗె ವెతన డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
25/03/2009
372 26582 ఆయవಯ್య.2.హహం.30/2 7ನెౕ తరగ ప ಲ್ಕ್ ప ౕ ెయ ಬాಕಿ
004-05,
లుಲ್గళ ಪావ ಗాಗಿ ಬెౕಕాద ಹెచుಚ್వ
అనుದాన డుగಡె కు తు.
373 26588 ఆయవಯ್య.2.హహం.15/2 ರాజಯ್ మతుತ್ ರాషಟ್ರ್ పರ್శ ತ್ ಜెౕత ಕಷ್కర 25/03/2009
005-06
సನాಮ್నಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

D

374 26591 ఆయవಯ್య2.హహం.19/2 క తనನ್ సಕాರ್ వస ಪౌರ್ఢಶాಲె,
005-06
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
375 26595 ఆయవಯ್య.2.ఆదಯ್పರ್ಣె. 2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್ ರాజಯ್ వలయ
తఃಖెತ್.36/2004-05
ౕజನెౕతర ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగళ ఉ ಕె
హణవనుನ್ ఆదಯ್పರ್ಣె ಮాడువ బಗెಗ್.
376 26600 ఆయవಯ್య.2.హహం.1/20 ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ కಛెౕ గ ಗె
05-06
ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್యవనుನ್ డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
377 26602 ఆయవಯ್య.2.హహం.17/2 2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್
ౕజನెౕతర
005-06
ಲెకಕ್ ರ್ಕెగళ ಲ್ ಕెూరತె రువ
ఆయవಯ್యవనుನ್ పುన ರ್
ౕగద
మూలక అథವా ಹెచుಚ್వ ಯాಗಿ డుగಡె
ಮాఢువ బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

378 26605 అయవಯ್య.2.హహం.21/2 2004-05ನెౕ ಸా న ಲ್
ರా ರ್
25/03/2009
004-05
ದెౕಸా వస ಶాಲె మతుತ್
ఆలಪ್సంಖాಯ್త వస ಶాಲెగళ వರ್హಣా
అనుದాన లుಲ್గ ಗె లుస ಮాడువ
బಗెಗ್.
379 26607 ఆయవಯ್య.2.హహం.16/2
ರా ರ್ ದెౕಸా వస ಶాಲె, ಹాగూ 25/03/2009
005-06
ము ಲ್ం వస ಶాಲెగళ వರ್హಣె కు తు.

D

380 26608 ఆయవಯ್య.2.హహం.2/20 2005-06ನెౕ ಸా ಗె ఆయుకತ್ర కಛెౕ య
05-06
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
381 26609 ఆయవಯ್య.2.సుತెూತ್ౕಲె/ ಪాರ್థ క ಶాಲా ಕಷ್ణ సం ౕజక ಗె
2/2004-05
గ త పರ್ಯాణ భತెಯ್యనుನ್ ౕడువ
బಗెಗ್.
382 26610 ఆయవಯ್య.2.హహం.7/20 ಭారతಸెౕವాదళ
ౕజನెౕతర అ య ಲ್
05-06
2005-06ನెౕ ಸా ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
383 26622 ఆయవಯ್య.2.హహం.5/20 2005-06ನెౕ ಸా ಗె సಕాರ್
ం
05-06
ಕಷ್క పರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, ఇ ಲ್ಗె ಸా ಲాವ್రు
ವెచಚ್ಕాಕ್ಗಿ అయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

D

D

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

384 26623 ఆయవಯ್య.2.హహం.12/2 2005-06ನెౕ ಸా ಗె సಕాರ್ సంసಕ್ೃత
005-06
ಕాಲెౕజుగ ಗె ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
385 26624 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.10/ ನాಯ್స మతుತ್ ఉంబ గళ ౕ న బ ಡ್
2005-06
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
386 26625 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.3/2 2004-05ನెౕ ಸా ಗె ఒదಗಿరువ
005-06
ఆయవಯ್యಕಿಕ್ంత ಹెచుಚ್ ఖచుರ್ ಮా రువ
బಗెಗ್.
387 26627 ఆయవಯ್య.2.హహం.11/2 2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್ ಜాపುర ಸై క
005-06
ಶాಲెయ ದాಯ್ ರ್గ ಗాಗಿ
ದాಯ್ ರ್ವెౕతన, అಹార, సమవస ಕాಕ್ಗಿ
హణ డుగಡె బಗెಗ್.
388 26629 ఆయవಯ್య.2.హహం.18/2 2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್ సంసಕ್ೃత
005-06
ಪాఠಶాಲె/ಕాಲెౕజుగళಲ್ ವాಯ್సంగ
ಮాడు ತ್రువ ದాಯ್ ರ್గ ಗె
ದాಯ್ ರ್ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
389 26635 ఆయవಯ್య.2.హహం.9/20 2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್ ద ణ ಭారత
05-06
ಪాರ್ದెౕ క సంಸెಥ್, ానಭార ಕాಯ್ంపಸ್,
ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె
బಗెಗ್.
390 26638 ఆయవಯ್య.2.హహం.8/20 2005-06ನెౕ ಸా ಗె ಭారత ಸెౕవక
05-06
సಮాజ బಬ್ం ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
391 26663 ఆయవಯ್య.2.హ.హం.13/ ಕెూడగు ಲెಲ್య ಲ್రువ 4 సಥ್ ౕయ
2005-06
సంಸెಥ್గ ంద నಡెసలಪ್డు ತ್రువ 4
ಶాಲెగళ ವెౕతನానుದానಕెಕ್ ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
392 26668 అయవಯ್య.2/హహం.3/20 2005-06ನెౕ ಸా ಗె ఉదుರ್ మతుತ್
05-06
ఇతರె అలಪ್ సంಖాಯ್త ಭాಷా
ದెౕರ್శನాలయద ಸా ಲాವ್రు ವెచದ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
393 26674 ఆయవಯ್య.2.హహం.1/20 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ರాజಯ್ వలయ
06-07
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగళ య ಲ್ ಕಷ್ణ ఇಲాಖెయ
కಛెౕ గ ಗె ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್యవనుನ್
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

394 26678 ఆయవಯ್య.2.హహం.2/20 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ఆయుకತ್ర కಛెౕ య 25/03/2009
06-07
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
395 26683 అయవಯ್య.2/హహం.3/20 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ఉదుರ್ మతుತ್
25/03/2009
06-07
ఇతರె ಭాಷా ఆలಪ್ సంಖాಯ್త
ದెౕರ್శನాలయద ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.

D

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

396 26687 ఆయవಯ್య.2.హహం.4.20 2006-07ನెౕ ಸా ಗె మದాಯ್హನ್
06-07
ఉపಹార
ౕజನె కಛెౕ య
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
397 26693 ఆయవಯ್య.2.హహం.5/20 2006-07ನె ಸా ಗె సಕాರ್
ం
ಕಷ್క
06-07
పರ್ ಕಷ್ణ సంಸెಥ್, ౖసూరు ఇ ಲ್ಗె
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డగಡె బಗెಗ್.
398 26697 ఆయవಯ್య.2.హహం.8/20 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಭారత
06-07
ಸెౕವాదళಕెಕ್
ౕజನెతర అ య ಲ್
అనుದాన డుగಡె బಗెಗ್.
399 26714 ఆయవಯ್య.2.హహం./9/2 2006-07ನెౕ ಸా న ಲ್
006-07
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕె2204-00-104-029-101
క.ಕಿರ್ౕ.ಪాರ್ ಕార సಹాಯానుದాన
ఇదర య ಲ್
ౕజನెౕతరద ಲ್ హణ
డుగಡె ಮాడువ బಗెಗ್.

ಶెರ್ౕ

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

400 26718 ఆయవಯ್య.2/హహం.10/2 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ద ణ ಬారత ఆంగಲ್ 25/03/2009
006-07
ಭాಷా ಪాರ್ದెౕ క ాన ಭార
ಕాಯ್ంపಸ್, ಬెంగళೂరు ఇ ಲ್ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
401 26720 ఆయవಯ್య.2.హహం.11/2 ನాಯ್స మతుತ್ ఉంబ గళ ౕ న బ ತ್
25/03/2009
006-07
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
25/03/2009
402 26724 ఆయవಯ್య.2.హహం.12/2 2006-07ನెౕ ಸా ಗె
006-07
ఆರ್. .ఎం. .ಡెహರాడూ న ಲ್ ವాಯ್సంగ
ಮాడు ತ್రువ ದాಯ್ ರ್గ ಗె
ದాಯ್ ರ್ವెౕతన ౕడువ బಗెಗ್.

D

403 26727 ఆయవಯ್య.2/హహం.13/2 ವా జಯ್ ಕಷ್ణಕెಕ್ సంబం దంತె పఠಯ್
006-07
వసుತ್ స
ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె
ಮాడువ బಗెಗ್.
404 26729 ఆయవಯ್య.2.హహం.15/2 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಶాಲెగళ ముఖಯ್
006-07
ವైదಯ್ಕಿౕయ త ಖాధಕా గళ కಛెౕ ಗె
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గళುಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
405 26734 ఆయవಯ್య.2./హ.హం.16/ ಕెూడగు ಲెಲ್య ಲ್రువ సಥ್ ౕయ
2006-07
సంಸెಥ್గ ంద నಡెసలಪ್డు ತ್రువ 3
ಪాರ್థ క ಶాಲెగళ ವెౕతನానుದానಕెಕ್
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
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కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

D
D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

406 26739 ఆయవಯ್య.2.హహం.18/2 2006-07ನెౕ ಸా ಗె
ౕజನెౕతర ಲెకಕ್ 25/03/2009
006-07
ౕ ರ್ಕెయ క రనನ್ సಕాರ್ వస
ಪౌರ್ఢಶాಲె, ముಧెూౕళ ఇ ಲ್ಗె బಬ್ం
ವెౕతన మతుತ್ వస
లయ వರ್హಣెಗె
అనుದాన డుగಡె బಗెಗ್.

D

ಭాగ : ముఖಯ್ ಲెಕాಕ್ ಕా గళು
కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

ಶెರ್ౕ

407 26747 ఆయవಯ್య.2.హహం.19/2 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಜాపುర ಸై క
006-07
ಶాಲెయ ದాಯ್ ರ್గ ಗాಗಿ
ದాಯ್ ರ್ವెౕనత, ఆಹార, సమవస ಕాಕ್ಗಿ
హణ డుగಡె బಗెಗ್.
408 26753 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.ఆదಯ್ 2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್ ರాజಯ್వలయ
పರ್ಣె,/1/2006-07
ౕజನెౕతర ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగళ ఉ ಕె
హణవనుನ್ ఆదಯ್పರ್ಣె ಮాడువ బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

ಮా
హకుಕ್ అ యమద య ಲ್
2005ర ಲ್ ವ್ౕక సಲాద అ ರ್గళ బಗెಗ್.

25/03/2009

D

ಮా
హకుಕ್ అ యమద య ಲ್
2005-06ర ಲ್ ವ್ౕక సಲాద అ ರ್గళ
బಗెಗ್.
2005-06ನెౕ ಸా ಗె ఒదಗಿ రువ
ఆయవಯ್యಕಿಕ್ంత క
/ಹెచుಚ್ ఖచుರ್
ಮా రువ బಗెಗ್.
ರ್ౕమ ಗಿ ಜెౕశವ್ ದెౕ
.ప. ఇవర
ಬాಕಿ లಲ್నుನ್ ఆ ಟ್ ಮా సువ బಗెಗ್.
వృంద మతుತ್ ನెౕమಕా సంబంధ
ಮా
ౕడువ బಗెಗ್.
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಜాఉర
ಸై.ಶా. .ವెౕ.హణ డుగಡె బಗెಗ್.
2007-08ನెౕ ಸా న ಲ್ ಶాಲె
ము.ವై.తಪాసಣె కಛెౕ ಗె
ಸా.ವె.ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
2006-07 ర ಲ್ ఉ ಕె హణ ఆదಯ್పರ್ಣె
ಮాడువ బಗెಗ್.
2007-08ನెౕ ಸా ಗె ರాజಯ್వలయ
ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెయ య ಲ್ .ఇ.కಛెౕ గ ಗె
ವెౕతనಕాಕ್ಗಿ ఆయవಯ್య బಗెಗ್.

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

25/03/2009

D

409 26765 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.3
ಮా.హ.ಕా.అ./200607
410 26769 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.2/2
006-07
411 26773 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.6/2
006-07
412 26794 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.9/2
006-07
413 26798 ఆయవಯ್య.2.ఇతರె.10/
2006-07
414 26802 ఆయవಯ್య.2/హహం.18/2
007-08
415 26804 ఆయవಯ್య.2.హ.హ.12/2
007-08
416 26806 ఆయవಯ್య2.ఇతರె.ఆదಯ್
పರ್ಣె.2007-08
417 26808 ఆయవಯ್య.2.హ.హ./3/2
007-08

418 26810 ఆయవಯ್య.2.హహం.2/20 2007-08ನెౕ ಸా ಗె ಭాಷా అలಪ್
07-08
సంಖాಯ್ ಸా ಲాವ್రు ವెచದ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್.
419 26812 ఆయవಯ್య.2.హహం.10/2 2007-08ನె ಸా ಗె ಭారత ಸెౕವాదళ
007-08
సಹాయధన డుగಡె బಗెಗ್.
420 26813 ఆయవಯ್య.2.హహం.2/20 ఆయుకತ್ర కಛెౕ ಗె ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
07-08
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್.
421 26819 ఆయవಯ್య.2.హహం.15/2 2007-08ನెౕ ಸా ಗె
007-08
ఆರ್.ఐ.ఎం. .ಡెహರాడూನ್
. .ವెౕ. ౕడువ బಗెಗ್.
422 26821 ఆయవಯ್య.2.హహం.11/2 ಕెూడగు ಲెಲ್య స.సం.ಪౌರ್.ಶా.2007007-08
08ఆయవಯ್ డుగಡె బಗెಗ್.
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సంಖెಯ್
423

424

425

426

427

428

429
430

కడత
ముಕాತ್య
ನాంక

92 ఆయ2:సహహం2/2006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ఆయుకತ್ర కಚెౕ య
07
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె బಗెಗ್
93 ఆయ2/సహహం3/3006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ఉదుರ್ మతుತ್
07
ఇతರె అలಪ್సంಖాಯ್త ಭాಷా
ದెౕರ್శನాలయద ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್
94 ఆయ2/సహహం4/2006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె మಧాಯ್హನ್
07
ఉపಹార
ౕజನె కಛెౕ య
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె డుగಡె బಗెಗ್
102 ఆయ2/సహహం7/2006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ಭారత
07
ಸెౕವాదళಕెಕ್
ౕజನెౕతర అ య ಲ್
అనుದాన డుగಡె బಗెಗ್
103 ఆయ2/సహహం/8:2006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె కನాರ್టక ಕಿರ್ౕಡా
07
ಪాರ್ ಕార సಹాಯానుದాన
ఇదర య ಲ್ హణ డుగಡె బಗెಗ್
104 ఆయ2/సహహం/2006- 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ద ణ ಭారత ఆంగಲ್
07
ಭాಷా ಪాರ್ದెౕ క సంಸెಥ್ ಜాಷ್నಭార
ಕాಯ್ంపಡ್, ಬెంగళೂరు
105 ఆయ2/సహహం11/2006 ನాಯ್స మతుತ್ ఉంబ గళ ౕ న బ ಡ್
-07
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್
106 ఆయ2/సహహం2006-07ನెౕ ಸా ಗె
12/2006-07
ఆರ್.ఐ.ఎం. ಡెహರాడూನ್ న ಲ್
ವాಯ್సంగ ಮాడు ತ್రువ ದాಯ್ ರ್గ ಗె
ದాಯ್ ರ್ವెౕతన ౕడువ బಗెಗ್

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

107 ఆయ2/సహహం13/2006 ವా జಯ್ ಕಷ್ణಕెಕ್ సంబం
-07
వసుತ್స
ಗె ఆయవಯ್య

28/04/2008

E

432

109 ఆయ2/సహహం14/2006 2006-07ನెౕ ಸా ಗె ರాజಯ್ మతుತ್ ರాషಟ್ರ್ 28/04/2008
-07
పರ್శ ತ್ పಡెద ಕಷ್కర సంಭావನెಗాಗಿ
ఆయవಯ್య డుగಡె బಗెಗ್

E

433

115 ఆయ2/ఇతರె1/200607

2005-06ನెౕ ಸా న ಲ್ ರాజಯ್వలయ
ౕజನెౕతర ಲెకಕ್ ౕ ರ್ಕెగళ ఉ ಕె
హణవనుನ್ ఆದాಯ್పರ್ಣె ಮాడువ బగಗ್.

28/04/2008

E

434

117 ఆయ2/ఇతರె2/200607
118 ఆయ2/ఇతರె3/200607

ಮా
హకుಕ್ అ యమద 200506ర ಲ್ ವ್ౕక సಲాద అ ರ್గళ బಗెಗ್.
ಮా
హకుಕ್ ಕా ದె
అ యమద య ಲ್ ಮా
ౕడువ
కు తు
సుತెూತ್ౕಲె కడత

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

436

122 ఆయ2/ఇతರె5/200607

దంತె పఠಯ್
డుగಡె బಗెಗ್

ಶెರ್ౕ

431

435
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కడత సంಖెಯ್
కರ್ కడతద
గణక
సం
సంಖెಯ್

షయ

ಶెರ್ౕ

kannda bhasha vethna bagge.

28/04/2008

E

veved lekkaShishreke korathe
bgge.

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

441 11569 ఆయవಯ್య2/హ.హం.06/2 2007-08ನెౕ ಸా ಗె సಕాರ್ సంసಕ್ರ್త
007-08
ಕాಲెౕజగ ಗె ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె
ఆయవಯ್య డుగಡె కు తు.

28/04/2008

E

442 11570 ఆయవಯ್య2/హ.హం.07/2 2007-08ನెౕ ಸా ಗె ದై క ಕಷ್ణ
007-08
సంಸెಥ್, కಕ್బಳాಳ್పುర ఇ ಲ್ಗె ಸా ಲాವ್రు
ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య డుగಡె కు తు.

28/04/2008

E

443 11571 ఆయవಯ್య2/హ.హం.08/2 2007-08ನెౕ ಸా ಗె మದాಯ್హನ್
007-08
ఉపಹార
ౕజನె ಕాయರ್కರ್మగ ಗె
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್యన
డుగಡె కు తు.

28/04/2008

E

444 11666 అయవಯ್య:2/ಮాహಕాఅ ಮా
హకుಕ್ ఆ యమద య ಲ್
/2007-08
ವ್ౕక రువ మన గళనుನ್
ఇతಯ್థರ್ప సువ బಗెಗ್ ತె ಮా క వర
స ಲ್సువ కు తు
445 12502 ఆయవಯ್య3/ఎం.ఎం.ఆ పರ್ ಮాಹెయల నಡెయువ
ರ್./2007-08
ఎం.ఎం.ఆರ್. సಭెಗె ಮా
స ಲ್సువ
కు తు.
446 12955 ఆయవಯ್య/ఎం.ఎం.ఆರ್ ఎం.ఎం.ఆರ್ ಮా
బಗెಗ್
/01/2007
447 13792 ఆయవಯ್య 3/ 2/
ఉప ದెౕರ್శకరు గళ కಛెౕ య ಲ್
పರ್ವాస భతಯ್/2007-08 పರ್ವాస భతಯ್ಕాಕ್ಗಿ అగతತ್య రువ
ಹెచుಚ್వ అనుದాన డుగಡె బಗెಗ್.
448 13847 bud3/other/e tr/lett letterof the copies and e tra
er/2007-08
others.
449 13848 ఆయవಯ್య 3/ .పం/
2007-08 ಸా ಗె ఆయవಯ್యద ಲ್
ಕెూరತె/2007-08
అనుದాన ಕెూరತె బಗెಗ್.

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

28/04/2008

E

437 11154 bud3/kannadabhshp
rekshe/add.salary/2
006-07
438 11155 bud/3koratheanuda
na/
anudanabedugde/2
006-07
439 11567 ఆయవಯ್య2/హ.హం04/2
007-08

2007-08ನెౕ ಸా ಗె మದాಯ್హನ್
ఉపಹార
ౕజನె కಛెౕ య
ಸా ಲాವ್రు ವెచಚ್గ ಗె ఆయవಯ್య
డుగಡె కు తు.
440 11568 ఆయవಯ್య2/హ.హం.05/2 2007-08ನెౕ ಸా ಗె సಕాರ್ పರ್. ಕಷ್ణ
007-08
సంಸెಥ್, ౖసూరు, ఇ ಲ್ಗె ಸా ಲాವ್రు
ವెచಚ್గ ಗె హణ డుగಡె కు తు.
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షయ

ಶెರ್ౕ

28/04/2008
450 13850 ఆయవಯ್య /2/17/హుದెದ್ 2007-08 ನెౕ ಸా న ಲ್ శಕಷ್ణ
ముదువ సువ బಗెಗ್.
ఇಲాಖెయ ಲ್
ధ హంతగళ ಲ್ ಕెలస
వರ್ సు ತ್రువ ಭెూౕధక/ ಬెూౕధಕెౕతర
హుದెದ್ గళనుನ್ ముందువ సువ బಗెಗ್.

E

451 14758 ఆయవಯ್య4/ಪౌರ್డ
/దూరు/1/2007-08

E

సం.ప.పೂ.ಕా. చనನ್పటಟ್ణద ಕಷ್క ಗె
28/04/2008
, బಬ್ం వగರ್ద వರెಗె అಕెూಟ್ౕబರ್ -07
ಮాಹె ంద ವెౕతన బటವాಡె
ఆగ రువ బಗెಗ್.
పతರ್ద పರ್ గళು/2007-8
28/04/2008

452 14890 ఆయవಯ್య/2/ఇతರె/ప
తರ್గళು/2007-08
453 13735 aayavya/3/1/mmr/20 mmr/meeting file.
07-08
454 14183 మ.ಹెూ.-1/02/2008- 2007-08 ನెౕ ಸా న ಲెకಕ್
09
మరుಹెూంದా ಕె కడత.
455

2306 మಹెూ.1/ರాజసವ್ చలನ್ 2006-07ನెౕ ಸా న ರాజసವ್ కడత
4/2006-07
(ರె నూಯ್ ರె ಪ್ಟ್ ఏ ರ್ಲ್-2006 ంద)

456 16244 CPI.2.మಹెూం/2008
457 16243 మ.ಹెూ1/ఖಜాನె
ರాజసವ್ ర ౕ /200708

ಲాಲ್ ఖಜాನెర ౕ గళು,
ಬెంగళುరు మతుತ್ ౖసూరు ಭాగద
ಹాగూ ನెరವాಗಿ ಪాರ್థ క ಶాಲెగ ಗె
ವెౕతನానుದాన డుగಡెಯాಗಿరువ
ర ౕ గళು ముಕాತ್యద బಗెಗ್.

458 19298 CPI..ಯావುದాదರెూంద ఖಜాನె ర ౕ గళು
నుನ್ ఆ ಕ್ ಮా /2008
459 20063
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14183 maruhondANIKHE 2008-2009

E

08/08/2008

D

02/11/2009

B

10/08/2007

D

24/04/2008

D

28/04/2008

E

18/12/2008

E

01/07/2009

E

